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االس�تثنائية  الن�واب  مجل�س  جلس�ة  رفع�ت 
للتصوي�ت ع�ى حكوم�ة ع�اوي لع�دم اكتمال 
النص�اب القانون�ي، فيما ح�ددت الي�وم االثنني 
موعداً لجلس�ة جديدة. وحرض عاوي إىل مجلس 
النواب واستقبله رئيس املجلس محمد الحلبويس 
ونائب�ه األول حس�ن الكعب�ي. وأظه�رت وثيقة 
حض�ور ١٠٨ نائب�اً من أص�ل ٣٢٩ نائباً يف قاعة 
املجلس. وقال ش�هود عي�ان من قاعة املجلس يف 
حديث ل�«املس�تقبل العراق�ي« إن »نواباً تعمدوا 
اإلخ�ال بالنص�اب القانون�ي م�ن خ�ال ع�دم 
دخوله�م إىل قاعة املجلس واالكتفاء بالجلوس يف 

قاعة املؤتمرات أو يف كافترييا الربملان«.
واك�د ش�هود العيان »امتن�اع األح�زاب الكردية 
واتحاد القوى ودولة القانون وتحالف النرص من 

دخول قاعة مجلس النواب«.
وبحس�ب الش�هود، فإن أحداً من الن�واب الكرد 
لم يش�ارك يف الجلس�ة خافاً للمحاولة السابقة 
التي ش�هدت حضور 5 نواب م�ن مختلف الكتل 
السياس�ية  الكت�ل  الكردي�ة. واس�تبق رؤس�اء 
الش�يعية الجلس�ة بعقد اجتماع لاتفاق بش�أن 
كابين�ة عاوي، إال أن الجلس�ة لم ت�ؤد إىل اتفاق 
بني تل�ك الكت�ل. ورفض ائت�اف دول�ة القانون 
ح������ضور اجتماع رؤس�اء الكتل، وشدد عى 

رفضه التصويت لعاوي وتشكيلته الوزارية.
وحاول عاوي إقناع القوى السياسية بتمرير ١٦ 
وزيراً )حصة القوى الش�يعية(، بينما يتم تمرير 
الوزارات األخرى املتبقية بعد التفاهم مع القوى 

السنية والكردية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اليون�ان، أمس األح�د، أنه�ا منع�ت قرابة آالف 
املهاجرين من دخول أراضيها عرب الحدود الرتكية، منذ أن 

خففت أنقرة القيود عى تحركات املهاجرين.
وقال�ت مص�ادر حكومي�ة يوناني�ة يف أثينا إنه�ا منعت، 
من�ذ الس�بت، نح�و ١٠ آالف مهاج�ر قادمني م�ن تركيا 
م�ن دخول أراضيه�ا. وأوض�ح بيان صحفي ص�ادر عن 
الس�لطات اليوناني�ة يف املع�رب الحدودي يف كاس�تانييس 
الواقع ش�مال رشقي اليونان أنه منذ الس�اعة السادس�ة 
من صباح الس�بت وحتى السادسة صباح األحد »تم منع 

٩٩7٢ عملي�ة دخول غ�ري رشعية يف منطق�ة إيفروس«، 
كما أفادت فرانس برس. وش�هدت كاس�تانيي توترا بعد 
أن لجأت رشطة مكافحة الش�غب الستخدام الغاز املسيل 
للدم�وع ل�ردع مئ�ات املهاجري�ن القادمني م�ن الجانب 
الرتك�ي واملطالب�ني بالدخ�ول لليونان. وق�ال نائب وزير 
الدف�اع اليوناني لتلفزيون س�كاي اليوناني »كانت هناك 
٩٦٠٠ محاول�ة النته�اك الحدود وتم التعام�ل معها كلها 
بنج�اح«، وفقا لرويرتز. م�ن ناحية ثاني�ة وعى الصعيد 
ذات�ه، رفع�ت الوكالة األوروبي�ة ملراقبة وحماي�ة الحدود 
الخارجية »فرونتكس«، أمس األحد، مستوى التأهب عند 

الحدود اليونانية الرتكية إىل الحد »األقىص«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ن�ر مكت�ب رئيس ال�وزراء املس�تقيل 
عادل عبد امله�دي، أمس االحد، تفاصيل 
برنامج الحكومة العراقية خال الس�نة 
املاضي�ة، مبين�ة ان�ه تم تعي�ني مليون 
و١٠٠ موظ�ف وف�رز ١٠٠ ال�ف قطعة 

ارض وزيادة دخل الفرد.
وقال التقري�ر املؤلف من 75 صفحة ان 
“الحكوم�ة انجزت العرات من امللفات 
يف قضايا مختلفة مثل التعليم ومكافحة 
الفس�اد والتوظيف واالعمار”، موضحا 
أن “الحكوم�ة وخال عام واحد اطلقت 

4٠٠ ال�ف درجة وظيفية وحولت و٢٠٣ 
االف اج�ري يوم�ي اىل عقود واحتس�اب 
االف  ل��5٠٦  الس�ابق  العق�ود  خدم�ة 
موظف”. واوض�ح التقرير ان “البرصة 
اكملت فرز ١٠٠ الف قطعة ارض سيتم 
توزيعه�ا ع�ى املواطن�ني تباع�ا فيم�ا 
تستعد املحافظات االخرى لتوزيع قطع 
االرايض يف عم�وم الب�اد ع�ى املوظفني 

واملواطنني وذوي الشهداء”.
وتاب�ع ان “الحكوم�ة حقق�ت انجازات 
يف مج�ال الطاق�ة بلغ�ت ١7% مقارن�ة 
باالع�وام الس�ابقة حيث وصلت نس�ب 

ساعات التجهيز ٢٣ ساعة”.

واشار اىل ان “اجراءات مكافحة الفساد 
ش�ملت اعتقال ١١4٣ وزيرا ومس�ؤوال 
س�ابقا بتهم الفس�اد وتمك�ن الجهات 
و4٠٠  تريل�ون  اع�ادة  م�ن  املختص�ة 
ملي�ار دينار ووت�م اس�رتداد ١٢ مليون 
دوالر وهن�اك العم�ل قائ�م ع�ى اعادة 
٢5٠ ملي�ون دوالر “. وب�ني التقري�ر ان 
“مج�ال الصناعة ش�هد طف�رة نوعية 
حي�ث زادت اعداد ال�ركات الرابحة يف 
وزارة الصناع�ة م�ن ٣ رشكات فقط اىل 
٢7 رشك�ة يف مختل�ف املج�االت فض�ا 
عن تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي يف بعض 

الصناعات مثل السمنت”.

ولف�ت اىل ان “النات�ج االجم�ايل املح�ي 
للفرد بلغ يف ٢٠٢٠ / ٦٢٠٠ دوالر مقابل 
57٠٠ دوالر للف�رد عام ٢٠١٩ فيما كان 
الناتج املحي العراق�ي ٢54 مليار دوالر 
مقارن�ة بناتج اجمايل مق�در ب�٢٣5 يف 
الع�ام املايض يف ح�ال اس�تمرار ارتفاع 
اس�عار النف�ط العاملي�ة”، مبين�ا ان “ 
العراق يستعد الستام اربع طائرات من 
طراز بوينغ وطائرات كندية لتضاف اىل 
الخط�وط الجوية العراقية بعد تس�ديد 
مبالغها خال الش�هرين املقبلني ضمن 

اجراء تحسني النقل”. 
التفاصيل ص2
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التقاعد متنح املتقاعدين تأمني صحي وتقدم خصومات مالية لعوائلهم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت هيئ�ة التقاعد الوطنية من�ح املتقاعدين تأمني صح�ي وخصومات مالية لعوائله�م بالتعاون مع رشكة 
التأم�ني الوطني�ة. وقالت الهيئة يف بيان »بالتع�اون مع رشكة التأمني الوطنية ب�ارشت بمنح املتقاعدين تأمني 
صحي من خالل اس�تخدام الهوية التقاعدية«، مبينة أن »التأمني يش�مل العملي�ات الجراحية والعالجات داخل 
املستش�فيات األهلية التي يجريها املتقاعد لغاية 2,000,000 )مليوني( دينار عراقي للمتقاعد الواحد س�نوياً«. 
وأوضح�ت أن التامني يش�مل أيض�ا »الخصومات املالية التي تص�ل اىل 40% له والفراد عائلت�ه )الزوج والزوجة 
واالوالد جميعاً( عن طريق بطاقة مزايا ومن خالل اس�تخدام الهوية التقاعدية يف املستش�فيات االهلية واملراكز 
الطبية األهلية واملستشفيات الحكومية الجناح الخاص مقابل مبلغ قدره )1500( الف وخمسمائة دينار فقط 
ش�هرياً للمتقاعد وأفراد عائلته )الزوج – الزوجة واالوالد(مهما بلغ عدد الزوجات واألوالد«. واش�ارت اىل ان ذلك 
يأتي »استناداً إىل قرار مجلس الوزراء رقم 2٣٩ لسنة 2015 الفقرة السادسة منه التي الزمت الوزارات والهيئات 
والدوائر الحكومية كافة رضورة توفري التأمني الصحي لكافة منتسبيها ومن اجل تقديم الخدمات الطبية لهذه 

الرشيحة املهمة يف املجتمع التي افنت عمرها يف خدمة العراق والعراقيني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفعت جلسة مجلس النواب االستثنائية 
للتصوي�ت ع�ى حكوم�ة ع�الوي لعدم 
اكتمال النص�اب القانوني، فيما حددت 

اليوم االثنني موعداً لجلسة جديدة.
الن�واب  مجل�س  إىل  ع�الوي  وح�ر 
محم�د  املجل�س  رئي�س  واس�تقبله 

الحلبويس ونائبه األول حسن الكعبي.
وأظه�رت وثيقة حض�ور 10٨ نائباً من 

أصل ٣2٩ نائباً يف قاعة املجلس.
وقال ش�هود عيان م�ن قاعة املجلس يف 
حديث ل�«املس�تقبل العراقي« إن »نواباً 
تعمدوا اإلخالل بالنص�اب القانوني من 
خ�الل عدم دخوله�م إىل قاع�ة املجلس 
واالكتفاء بالجل�وس يف قاعة املؤتمرات 

أو يف كافترييا الربملان«.
واك�د ش�هود العي�ان »امتن�اع األحزاب 
الكردي�ة واتحاد الق�وى ودولة القانون 
وتحالف النرص من دخول قاعة مجلس 

النواب«.
وبحسب الش�هود، فإن أحداً من النواب 
الك�رد ل�م يش�ارك يف الجلس�ة خالف�اً 
للمحاولة السابقة التي شهدت حضور 

5 نواب من مختلف الكتل الكردية.
السياس�ية  الكت�ل  رؤس�اء  واس�تبق 
الشيعية الجلس�ة بعقد اجتماع لالتفاق 

بشأن كابينة عالوي، إال أن الجلسة لم تؤد إىل اتفاق بني 
تلك الكتل.

ورفض ائت�الف دولة القان�ون ح������ض�ور اجتماع 
رؤس�اء الكتل، وش�دد ع�ى رفض�ه التصوي�ت لعالوي 

وتشكيلته الوزارية.

وحاول عالوي إقناع القوى السياس�ية بتمرير 1٦ وزيراً 
)حص�ة القوى الش�يعية(، بينم�ا يتم تمري�ر الوزارات 
األخ�رى املتبقي�ة بع�د التفاه�م م�ع الق�وى الس�نية 

والكردية.
إال أن مساعيه باءت بالفشل.

وس�تنتهي املهل�ة الدس�تورية للتصويت ع�ى حكومة 

عالوي يف ٣ آذار املقبل، لكن رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس قال إن »يوم غ�د آخر مهل�ة لرئيس مجلس 

الوزراء املكلف« يف مساعيه لتمرير حكومته.
بدوره، دعا عض�������و تحالف القوى محمد الكربويل 
داعم�ي رئيس الوزراء املكلف اىل ترش�يح بديل له النهاء 

ملف رئاسة الوزراء.

وقال الكربويل، يف تغريدة له عى »تويرت«، 
»نتقدم بش�كرنا العميق لجميع النواب 
الذين غلّبوا مصلحة الوطن عى املصلحة 
الحزبية والش�خصية ول�م يصوتوا عى 

حكومة املكلف املثري للجدل«.
ودعا الكرب�ويل، الن�واب الذين وصفهم 
ب�«داعمي املكلف« اىل أن »يرشحوا بديالً 

آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء«.
ويحظى عالوي بتأييد ائتالف »سائرون« 
بزعامة مقتدى الصدر، وبعدد كبري من 
ن�واب تحال�ف »الفت�ح« بزعامة االمني 

العام ملنظمة »بدر« هادي العامري.
إىل ذلك، رج�ح النائب عن تحالف الفتح 
محم�د كري�م تقدي�م رئي�س ال�وزراء 
املكل�ف محم�د توفيق ع�الوي اعتذاره 
عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل 

مجلس النواب بعقد جلسة.
ول�م يتمك�ن مجل�س النواب م�ن منح 
الثق�ة لحكوم�ة محمد توفي�ق عالوي 
خالل الجلسة التي عقدها يوم الخميس 
املايض بسبب حدوث خالفات وصلت اىل 
املش�ادات الكالمية ب�ني رئيس مجلس 
النواب محم�د الحلب�ويس ونائبه االول 

حسن الكعبي.
وأعلن مجل�س النواب، تأجيل جلس�ته 
االس�تثنائية والخاص�ة بالتصويت عى 
حكوم�ة رئي�س الوزراء املكل�ف اىل يوم 
الس�بت، إال أن عالوي طلب من الربملان تأجيل الجلس�ة 

إىل األحد.
وكل�ف رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، مطلع ش�باط 
2020، محم�د توفيق عالوي بتش�كيل الحكومة، خلفاً 

لرئيس الوزراء املستقيل لعبد املهدي.

      بغداد / المستقبل العراقي

نرش مكتب رئيس الوزراء املس�تقيل عادل 
عبد املهدي، أم�س االحد، تفاصيل برنامج 
الحكوم�ة العراقية خالل الس�نة املاضية، 
مبينة انه تم تعي�ني مليون و100 موظف 
وف�رز 100 الف قطع�ة ارض وزيادة دخل 

الفرد.
وق�ال التقري�ر املؤلف م�ن 75 صفحة ان 
“الحكوم�ة انجزت العرشات م�ن امللفات 

يف قضايا مختلفة مث�ل التعليم ومكافحة 
الفس�اد والتوظيف واالعمار”، موضحا أن 
“الحكومة وخ�الل عام واحد اطلقت 400 
ال�ف درج�ة وظيفية وحول�ت و20٣ االف 
اج�ري يوم�ي اىل عق�ود واحتس�اب خدمة 

العقود السابق ل�50٦ االف موظف”.
واوض�ح التقرير ان “الب�رصة اكملت فرز 
100 الف قطعة ارض س�يتم توزيعها عى 
املواطن�ني تباعا فيما تس�تعد املحافظات 
االخ�رى لتوزي�ع قط�ع االرايض يف عموم 

الب�الد ع�ى املوظف�ني واملواطن�ني وذوي 
الشهداء”.

وتاب�ع ان “الحكوم�ة حقق�ت انجازات يف 
مج�ال الطاقة بلغت 17% مقارنة باالعوام 
الس�ابقة حي�ث وصل�ت نس�ب س�اعات 

التجهيز 2٣ ساعة”.
واش�ار اىل ان “اجراءات مكافحة الفس�اد 
ش�ملت اعتق�ال 114٣ وزي�را ومس�ؤوال 
س�ابقا بته�م الفس�اد وتمك�ن الجه�ات 
املختصة م�ن اعادة تريل�ون و400 مليار 

دينار ووتم اسرتداد 12 مليون دوالر وهناك 
العمل قائم عى اعادة 250 مليون دوالر “. 
وب�ني التقري�ر ان “مجال الصناعة ش�هد 
طف�رة نوعية حي�ث زادت اعداد الرشكات 
الرابح�ة يف وزارة الصناع�ة من ٣ رشكات 
فق�ط اىل 27 رشك�ة يف مختل�ف املج�االت 
فضال عن تحقيق االكتفاء الذاتي يف بعض 

الصناعات مثل السمنت”.
ولف�ت اىل ان “الناتج االجمايل املحيل للفرد 
بل�غ يف 2020 / ٦200 دوالر مقابل 5700 

دوالر للف�رد عام 201٩ فيم�ا كان الناتج 
املحيل العراق�ي 254 ملي�ار دوالر مقارنة 
الع�ام  بنات�ج اجم�ايل مق�در ب��2٣5 يف 
امل�ايض يف ح�ال اس�تمرار ارتفاع اس�عار 
النفط العاملية”، مبينا ان “ العراق يس�تعد 
الس�تالم ارب�ع طائ�رات من ط�راز بوينغ 
وطائ�رات كندي�ة لتض�اف اىل الخط�وط 
الجوية العراقية بعد تسديد مبالغها خالل 
الش�هرين املقبل�ني ضمن اجراء تحس�ني 

النقل”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، 
يف قرص الس�الم ببغداد، مس�اعد األمني 
الع�ام لألم�م املتحدة املس�ؤول عن منع 

جرائ�م اإلب�ادة الجماعي�ة أدام�ا ديانغ 
والوفد املرافق له«.

واف�اد بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، 
انه »جرى خ�الل اللقاء، بح�ث الجهود 
األممية يف الحد من الجرائم واالنتهاكات 

التي ترتكبها التنظيمات اإلرهابية بحق 
املواطنني التي يمكن وصفها ب�«جرائم 
اإلبادة الجماعي�ة«، والتأكيد عى أهمية 
تل�ك األعم�ال  املتورط�ني يف  محاس�بة 
البش�عة وتقديمه�م للعدال�ة من خالل 

محاكم دولية لينالوا الجزاء العادل«.
واضاف البيان »كما تم استعراض سبل 
التع�اون بني الع�راق واملنظم�ة الدولية 
يف مج�ال توثيق الجرائم الت�ي ارتكبتها 
عصاب�ات داع�ش بح�ق س�كان امل�دن 

العراقي�ة قبل تحريره�ا، وحث املجتمع 
ال�دويل ع�ى تقدي�م املس�اعدة للعوائ�ل 
املتررة من تلك األعمال املنافية ملبادئ 
وحق�وق اإلنس�ان الت�ي أقرته�ا األم�م 

املتحدة.

املكلف مل يستطع مجع أكثر من )١٠٨( نائبًا يف اجللسة االستثنائية.. والقوى السياسية تطالب بـ »استبداله« مبرشح جديد

»التوقيتات الدستورية« قد تطيح بعالوي
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رئيس اجلمهورية يبحث مع مسؤول أممي جهود حماسبة املتورطني بجرائم إبادة

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائب عن محافظة البرصة 
عدي ع�واد، أم�س االح�د، الكتل 
السياس�ية اىل الت�رصف بحكمة 
وعق�ل والتش�اور مع ع�ادل عبد 
املهدي إلمكانية التمديد لحكومته 

مع وضع ثالثة رشوط.
ص�در  بي�ان،  يف  ع�واد  وق�ال 
وتلق�ت  االعالم�ي  مكتب�ة  ع�ن 
»املس�تقبل العراقي« نخسة منه 
ان »حكوم�ة املكل�ف ع�الوي لم 
تس�تطع الحصول ع�ى االغلبية 
ورافقته�ا كث�ري م�ن املخالفات 
الدس�تورية والبحث عن بديل هو 
اس�تنزاف اخر للوقت وس�وف ال 
نص�ل لنتيجة ويف ظ�روف خطرة 
يعيش�ها العالم االن من انتش�ار 
وباء كورنا والذي قد اصاب بلدنا 

ب�ه وكذلك تأخ�ري اق�رار املوازنة 
التي لها مردودات سلبية لعراقنا 
وتأخري م�ن رصف رواتب االالف 
من ابنائنا بس�ببها ولذل�ك علينا 
الترصف بحكمة وعقل والتشاور 
م�ع عادل عب�د امله�دي إلمكانية 

التمديد لحكومته«.
وأضاف »نض�ع ثالث نقاط وهي 
تحدي�د تاري�خ مبك�ر النتخابات 
واملحافظ�ات،  الن�واب  مجل�س 
وارسال ميزانية 2020 خالل ايام 
ملجلس النواب إلقرارها، باإلضافة 
اىل الرتكي�ز عى الوقاي�ة والعالج 
من وب�اء كورونا ووضع الخطط 

لذلك من اعى املستويات«.
وأك�د ع�واد »به�ذا قد نس�تطيع 
اخ�راج الع�راق من ازم�ة جديدة 
ومن خالفات نح�ن يف غنى عنها 

يف ظروف صعبة ومربكة«.

وفقًا لرشوط.. عواد يدعو للتشاور من اجل 
التمديد حلكومة عبد املهدي 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مصادر مطلعة أن فريقا أمنيا من دولة اإلمارات 
العربية املتح�دة وصل مؤخرا إىل أربي�ل، عاصمة إقليم 

كردستان العراق، والتقى قيادات سنية.
وذك�رت املص�ادر أن اللق�اء اس�تهدف اإلع�داد لطرح 
مرشوع إنشاء إقليم سني يف محافظات الشمال الغربي 
للع�راق )صالح الدين – األنب�ار – نينوى(، والتعبئة له، 
عى غرار إقليم كردس�تان، شمايل البالد، وهو املرشوع 
الذي كش�فت وس�ائل إعالم عراقية، يف 10 كانون األول 
املايض، عن مناقش�ة قيادات س�نية عراقية لتفاصيله 

مع مسؤولني إماراتيني يف دبي.
وم�ن ب�ني القيادات الس�نية الت�ي ح�رت اللقاء مع 
مسؤويل األمن اإلماراتيني، كل من »عيل حاتم سليمان«، 

أمري عش�ائر الدلي�م يف محافظة األنب�ار، و«عبد الرزاق 
الش�مري«، القي�ادي يف تجم�ع الق�وى العراقية، وهو 
تجّمع يعرّف عن نفسه بأنه »منرب إعالمي يجمع القوى 

العراقية الرافضة للتوسع اإليراني«، بحسب املصادر.
ووفقا للمص�ادر، جرى خالل اللقاء االتفاق عى إطالق 
قناة فضائية تروج ل� »اإلقليم الس�ني«، وكذلك إنش�اء 
»غرفة عمليات دائمة« للتواصل مع الس�نة وكياناتهم، 
م�ن أجل التعبئ�ة للمرشوع، ع�ى أن يك�ون مقرها يف 

أربيل بموافقة حكومة اإلقليم الكردي.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن اإلعالمي الس�عودي »عضوان 
األحم�ري«، املعروف بقرب�ه من الدي�وان امللكي، ذهب 
إىل كردس�تان الع�راق يف نفس توقيت لقاء املس�ؤولني 
اإلماراتيني وقيادات الس�نة، لكن من غري املؤكد إن كان 
التق�ى معهم هن�اك أم ال. وتع�ود فكرة إنش�اء اإلقليم 

الس�ني إىل ع�ام 2004، عندما طرحه�ا محافظ األنبار 
»فصال الكع�ود«، وأطلق عليه آنذاك »إقليم املحافظات 
الغربية«، لكنه فشل ولم يلق آذانا صاغية. وعام 2011، 
توج�ه رئي�س مجلس الن�واب العراقي وقتذاك أس�امة 
النجيفي إىل واش�نطن وطرح عملية ل�«فدرلة« املناطق 
الغربية، وضم محافظة دي�اىل إىل املرشوع الذي طرحه 
»الكع�ود« ع�ام 2004، وحص�ل ع�ى مبارك�ة اإلدارة 
األمريكي�ة، لكن�ه فش�ل الحقا بس�بب غي�اب التوافق 

السني حوله.
غري أن طرح امل�رشوع عاد إىل الواجهة مجددا بالتزامن 

مع الحراك االحتجاجي يف العراق.
ويظل اإلش�كال الرئييس أمام امل�رشوع منذ طرحه هو 
املزاج العام السني نفسه، الذي يرفض – يف أغلبه - مبدأ 

الفيدرالية منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005.

        بغداد / المستقبل العراقي

األح�د،  أم�س  الصح�ة،  وزارة  أعلن�ت 
تش�خيص س�ت حاالت جدي�دة مؤكدة 
املس�ت�����جد؛  »كورون�ا«  بف�ريوس 
اثن�ان منهم يف بغ�داد، وارب�ع حاالت يف 
السليمانية، مشرية إىل ان جميعهم كانوا 
يف ايران مؤخرا. وقال املتحدث الرس�مي 

لل�وزارة، س�يف الب�در يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »تم 
اكتشاف الحاالت من قبل مالكات وزارة 
الصحة وأخ�ذت لهم العين�ات املختربية 
وتب�ني  الفحوص�ات  إلج�راء  املطلوب�ة 
ان نتيج�ة الفحوص�ات موج������ب�ة 
وه�م حالي�ا يتلق�ون الرعاي�ة الصحية 
وزارة  مؤسس�ات  يف  املط�����لوب�ة 

الصحة والبيئة الخاصة ملتابعة وضعهم 
الصحي«.

وأض�اف البي�ان ان�ه ت�م »اتخ�اذ كافة 
االج�راءات املطلوبة للتعامل مع الحاالت 
واملالمسني لهم وحسب اللوائح الصحية 
العاملية وتهيب الوزارة بكافة املؤسسات 
واملواطن�ني اإللت�زام بالتوجيه�ات التي 
تص�در عن خلية االزم�ة الوزارية ولجنة 

االم�ر الديوان�ي رق�م 55 لس�نة 2020 
ملواجهة مرض فريوس كورونا املس�تجد 
كما تؤكد الوزارة عى االلتزام بالتوصيات 

التي من شأنها منع انتقال العدوى«.
وكان�ت وزارة الصح�ة، ق�د أعلنت أمس 
السبت، إصابة 12 عراقيا بعدوى فريوس 
»كورونا«، مبينة ان جميع الحاالت كانت 

لوافدين من إيران يف وقت سابق.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الخب�ري االمن�ي فاض�ل أبو 
رغي�ف، أم�س األح�د، ع�ن إجراء 
االستخبارات العسكرية فحوصات 
موقعية للمواطنني للتثقيف بآثار 

»فريوس كورونا«.
وق�ال ابو رغي�ف يف تغري�دة عى 
موقع�ه يف »تويرت«، إن�ه »بمبادرة 
تمتزج مع املجتمع العراقي، قامت 
توعوي�ة  بحمل�ة  االس�تخبارات 
موقعي�ة  وفحوص�ات  واس�عة 
للمواطنني للتثقي�ف بآثار كورونا 
وبث مح�ارضات مختلفة وتوزيع 
وكمام�ات  خاص�ة  مطوي�ات 
ومعقمات للحد من جش�ع بعض 

الصيادلة«.
وأعرب عن »أمله أن تحذو الوزارت 

بنحو ذلك«.

اإلمارات تدعم »غرفة عمليات« يف أربيل إلحياء مرشوع »اإلقليم السني«

الصحة تشخص )٦( إصابات جديدة بـ »كورونا« يف بغداد والسليامنية

االستخبارات 
العسكرية جتري 

فحوصات موقعية 
للمواطنني للتثقيف 

بآثار »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجلس القض�اء األعى فائ�ق زيدان يف مكتبه املستش�ار 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة أدانا دينغ والوفد املرافق له.

وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء األعى ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، أن »رئيس مجلس القضاء األعى القايض فائق زيدان اس�تقبل 
يف مكتبه املستش�ار الخاص لألم�ني العام لألمم املتحدة الس�يد أدانا دينغ 
ومس�اعده الس�يد ماري�و مريس والس�يد املستش�ار كريم خان والس�يد 

جوناثان والسيد جورج مسؤول اإلعالم«.
وأضاف البيان أن »رئيس مجلس القضاء بحث باالجتماع التعاون املشرتك 

بني مجلس القضاء األعى واألمم املتحدة يف مجال مكافحة اإلرهاب.

        ميسان / حيدر السعد

اعلن محافظ ميس�ان » عيل دواي الزم » اتخ�اذ إجراءات احرتازية 
وقائية جديدة ملواجهة فايروس كورونا املتجدد. 

وقال » بان وجه اللجنة العليا وخلية املتابعة بغلق دوائر : التقاعد ، 
الريب�ة ، الرعاية االجتماعية« لغاية يوم الخميس 5 / ٣ / 2020 
فضال عن الحدائق وامل���تنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض 

اعداد املوظفني . 
وتاب�ع » الزم بأن�ه، اوع�ز بمن�ع املواطن�ني م�ن زي�ارة املرىض يف 
املستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع املريض الراقد يف املستشفى 
، وتخصي�ص مبلغ مايل ملديري�ة الدفاع املدني ل�رشاء مواد معقمه 
لتعف�ري االماك�ن العام�ة ، مؤكداً ،عى االس�تمرار بحمل�ة التوعية 

الوقائية الصحية ملنع انتقال العدوى.

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مـع األمم 
املتحدة التعاون يف جمال مكافحة االرهاب 

حكومة ميسان :
إجراءات احرتازيـة جديدة ضد كورونا 

منها غلق الدوائر 

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكمة الجنائي�ة املركزية 
يف رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد 
الرصاف�ة االتحادية بالس�جن ملدة 
خم�س عرشة س�نة بح�ق ارهابي 
ينتمي لعصاب�ات داعش االرهابية 
أقدم عى حجز ومصادرة منازل يف 

قاطع داقوق بمحافظة كركوك«.
املرك�ز  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وق�ال 
االعالم�ي ملجل�س القض�اء االعى 
إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
لعصاب�ات  البيع�ة  اعل�ن  »امل�دان 
تنس�يبه  وت�م  االرهابي�ة  داع�ش 
للعم�ل ضمن مف�رزة ادارية تابعة 
لديوان ما يس�مى عقارات )الدولة 
االس�المية( ضمن والي�ة كركوك – 

قاطع داقوق«.
كان  »امل�دان  أن  البي�ان  وأض�اف 
واجب�ه هو حجز ومص�ادرة الدور 
العائدة ملنتس�بي االجه�زة االمنية 
فضال ع�ن منازل املواطن�ني الذين 
يرتك�ون دورهم«، الفتا إىل أنه »مع 
اف�راد مفرزت�ه يقوم�ون بكتاب�ة 
عب�ارات عى تلك املن�ازل )عقارات 
تابع�ة للدولة اإلس�المية( ومن ثم 
تسليمها اىل عوائل عصابات داعش 

االرهابية«.
وتاب�ع أن » املحكم�ة وجدت االدلة 
املتحصل�ة كافية ومقنع�ة الدانته 
وفق�ا  الح�كام امل�ادة الرابعة  / 1 
وبداللة املادة الثانية / 1 / ٣ / 5/ 
7 من قانون مكافحة االرهاب رقم 

1٣ لسنة 2005 .

اجلنائية حتكم بالسجن )15( سنة ملدان يف »داعش« 
صادر أمالك مواطنني بكركوك
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    كربالء / المستقبل العراقي

عن�د م�رورك بمنطق�ة ح�ي الس�ام، الت�ي تبع�د ع�دة 
كيلومرتات عن مركز مدينة كرباء املقدس�ة، فان اول ما 
يس�توقفك هو مشهد املساحة الكبرية، واالليات العماقة 
الداخلة والخارجة اىل هذه املساحة، ومع دخولك اىل داخل 
تلك املنطقة، يتوقف بك الزمن للحظات، ليستويل بعد ذلك 

عىل حواس�ك، مش�هد العمال، وكأنهم يف س�احة معركة، 
يتس�ابقون فيها مع الزم�ن ويواصلون العمل لس�اعات 
طويل�ة، من اج�ل تنفيذ اح�د اهم املرشوع�ات التعليمية 
الخاصة باأليتام، والذي تبنت العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
انش�اءه . وقال املهندس املرشف عىل امل�رشوع زيد عزام 
يف حديث للموقع الرس�مي، إن »العمل يف مرشوع مدارس 
االيتام، مس�تمر وبوت�رية متصاعدة، ومكثف�ة، من اجل 

انجازه يف الوقت املحدد من قبل اإلدارة، الفتا اىل ان نس�بة 
اإلنجاز بلغت 26% ». وأضاف أن »املجمع الخاص باملدارس 
والذي س�يقدم خدماته )مجانا( لرشيح�ة االيتام يتكون 
من )150( صف درايس، سيتم تجهيزها بأحدث الوسائل 
التعليمي�ة، فضا ع�ن توفري حضان�ة، وروضة لألطفال، 
وس�احات ترفيهية، وقاع�ات رياضية مغلق�ة، ومكتبة، 
ومختربات احيائية، وكيميائية«. وبني أن »املرشوع صمم 

وفق أحدث الطرق، وبتصامي�م بريطانية حديثة، تتوافق 
م�ع حاجة ورغب�ة الطلبة، مش�ريا أن املجم�ع يضم اول 
مركز صحي يف املنطقة، وسيكون بخدمة املواطنني بشكل 
عام«. يذكر أن مس�احة املرشوع تبلغ 25 ألف مرت مربع، 
ويض�م مجموعة م�ن امل�دارس )االبتدائية، واملتوس�طة، 
والثانوي�ة(، املخصصة لرشيح�ة االيتام للبن�ني، واخرى 

للبنات، فضا عن روضة ومركز صحي متكامل.

بتصاميم بريطانية.. كوادر العتبة احلسينية تواصل العمل إلنجاز أكرب مرشوع تعليمي جماين خمصص لاليتام

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية، 
توضيحاً عن نقل مسافرين عراقيني من دول 

مصابة بفايروس كورونا.
»املس�تقبل  تلقت�ه  للرشك�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراقي«،انه »ت�ود الرشكة العامة للخطوط 
الجوية العراقية إحدى تشكيات وزارة النقل 

أن توض�ح لل�رأي العام ولجميع املؤسس�ات 
اإلعامي�ة والجه�ات املعني�ة التزامه�ا التام 
بقرار لجنة األمر الديواني املرقم )55( لس�نة 
)2020( والذي تضمن منع سفر املواطنني إىل 
الدول التي أنترش بها فريوس كورونا، وتبني ان 
رحات الناقل الوطني اىل تلك الدول خصصت 
الدبلوماس�ية  والبعث�ات  العراقي�ني  إلج�اء 
حرصاً«.وأضاف »فيما تتبن�ى وزارة الصحة 

العراقية وبالتنسيق مع سلطة الطريان املدني 
العراقي مهم�ة القيام باإلج�راءات الصحية 
الازمة تجاه جمي�ع الوافدين العراقيني  من 
تل�ك البل�دان اىل االرايض العراقي�ة وذلك للحد 

من خطورة انتشار فريوس كورونا«.
ودع�ت الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوي�ة 
العراقي�ة إىل »توخ�ي الدقة يف نق�ل املعلومة 

والحصول عليها من مصادرها الرسمية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

احتل العراق املركز 172 من اصل 190 دولة بتقرير البنك الدويل لس�نة 
2020 والخاص بسهولة تنفيذ االعمال، حيث تراجع مرتبة واحدة عن 
التقرير الس�ابق.كما حصل العراق عىل املركز 186 وبدرجة 0 من 10 

يف الحصول عىل القروض لتسهيل االعمال بينما حصل عىل املركز 181 
يف جزئية التجارة عرب الحدود.

ويعد هذا التقرير من التقارير املهمة التي يصدرها البنك الدويل ملعرفة 
واق�ع اداء االعم�ال يف مختل�ف دول العالم، بحس�ب مؤسس�ة عراق 

املستقبل.

اخلطوط اجلوية تؤكد التزامها التام بقرار 
جلنة األمر الديواين

العراق يف املركز »172« بتقرير البنك الدويل اخلاص بتنفيذ االعامل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى مدي�ر عام الرشك�ة العامة للس�منت العراقية 
عدن�ان الغن�ام »لجن�ة متابع�ة األرايض التابعة ملقر 
الرشك�ة وعدد من املنتس�بن وبحضور مع�اون املدير 
العام عقيل ردام وعدد من مدراء األقسام وتم التباحث 
يف موض�وع األرض التابع�ة للرشكة يف بغ�داد/ بزايز 
الفضيلية وإمكانية اس�تحصال املوافقات الرس�مية 
لتوزيعها عىل املنتسبني البالغ عددهم أكثر من )500( 

موظف«.
وأك�د الغن�ام خ�ال األجتم�اع م�ع أعض�اء اللجن�ة 
واملنتسبني بحس�ب بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
أنه »يس�عى ش�خصياً ألس�تحصال حق املنتسبني يف 
األرض التابع�ة للرشكة وتوزيعها بالتنس�يق املبارش 
مع الجهات املعنية كون حقوق املنتسبني من أولويات 
اإلدارة«.واش�ار اىل أن�ه فاتح »الوزير بكتاب رس�مي 
لتحوي�ل جن�س األرض م�ن عم�ودي إىل أفقي وطلب 
مفاتح�ة الوزير ملجلس الوزراء ألخذ املوافقة بالتغيري 
وتم�ت موافق�ة معالي�ه بانتظ�ار رفعه�ا إىل مجلس 

الوزراء يف الجلسات القادمة«.
ويف الصعيد ذاته وبجهود مدير عام السمنت العراقية 
حصل�ت موافق�ة وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن صال�ح 
الجب�وري ع�ىل مفاتح�ة الحكومة عىل تقس�يط بدل 
البي�ع لألرايض التابعة ملعمل س�منت كرب�اء والنورة 
للقطعة املرقمة )26847/3م61( والبالغ مس�احتها 
40 دون�م وفق أح�كام املادة 25 ثانياً م�ن قانون بيع 

وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
وأشار الغنام إىل سعيه بالتنسيق مع معاونية السمنت 
الجنوبية إلكمال عمل اللج�ان الخاصة بفرز وتوزيع 
قطعة أرض الخش�ب املضغوط عىل مس�تحقيها من 

موظفي املعاونية ومعمل الكوفة والنجف األرشف.
يذك�ر أن األرض التابع�ة للرشك�ة العام�ة للس�منت 
العراقي�ة تق�ع يف بزاي�ز الفضيلي�ة تبلغ مس�احتها 
44 دون�م وتكف�ي لجمي�ع منتس�بي مق�ر الرشك�ة 
وصنف األرض س�كني عمودي يتطل�ب توزيعها عىل 
املوظف�ني تحويله�ا إىل س�كني أفق�ي وال يوج�د أي 
عارض قانوني لتحويلها ولك�ن هناك بعض الجهات 
تعرق�ل طل�ب تحويلها ملصالح ش�خصية ولكن إدارة 
السمنت الجديدة أكدت بالوقوف مع مطلب املنتسبني 

وحقوقهم املرشوعة.

مدير عام السمنت: نسعى الستحصال 
كافة حقوق املنتسبني وأوهلا حق 

السكن والعيش الكريم

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق مرصف الرافدين السلف التكميلية  اإلضافية ملوظفي دوائر 
الدول�ة  التي ترتواح ماب�ني )5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( مليون دينار 
وحسب تقدير راتب املوظف وذلك عن طريق بطاقة املاسرت كارد 

الدولية واملوطنة رواتبهم  حرصا لدى املرصف«.
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »تم رصف سلف الضعف ضعفني  ملوظفي دوائر 
الدول�ة الكث�ر م�ن 5000 االف  موظف م�ن الذين س�بق وان تم 
منحهم سلف شخصية وقدموا عىل السلفة الثانية اإلضافية وتم 
رصفها لهم بواسطة املاسرت كارد«.وأوضح البيان ان »رصف تلك 
الس�لفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم اباغ املوظف عرب إرساله 
رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة 
اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقيق الكرخ أقوال ثمانية متهمني عن جريمة 
ادخاله�م أمواال مزيفة م�ن فئة اليورو اىل الع�راق بغية بيعها يف 
األسواق والتداول بها.وأفاد املركز االعامي ملجلس القضاء األعىل 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ب�أن »محكمة 
تحقيق الكرخ وباملشاركة مع القوات األمنية رصدت مبلغاً قدره 
740 ال�ف يورو خام مزيفاً كان احد املتهمني اتفق مع املجموعة 
عىل ترصيفها والحصول عىل االرباح بقيمة النصف«.وأضاف أن 
»املحكم�ة صدقت أقوال املتهمني وفق�ًا ألحكام املادة )281( من 

قانون العقوبات العراقي.

الرافدين يطلق السلف التكميلية االضافية

تصديق أقوال ثامنية متهمني بإدخال عملة مزيفة اىل البالد
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة من خال رشكة ما 
بني النهري�ن العامة للبذور ع�ن املبارشة 
للفاح�ني  املالي�ة  املس�تحقات  ب�رصف 
واملزارع�ني املس�وقني ملحص�ول عرانيص 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  الصف�راء  ال�ذرة 

للموسم الحايل«.
ل�«املس�تقبل  ورد  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد 
بدف�ع  املب�ارشة  »تم�ت  ان�ه  العراق�ي«، 
املس�تحقات املالية ملزارعي الذرة الصفراء 
ع�ن طريق كاف�ة مراك�ز ومعامل رشكة 

م�ا ب�ني النهرين العام�ة للب�ذور يف بغداد 
واملحافظ�ات، داعيا الفاح�ني واملزارعني 
املس�وقني إىل مراجعة املعامل التي سوقوا 
محصوله�م إليها الس�تام مس�تحقاتهم 
املالية وحس�ب أولوية التسويق واملراجعة 

للدفعة األوىل«.
واضاف�ت ال�وزارة يف بيانه�ا ان » ه�ذه 
الخطوة تأتي لتشجيع الفاحني واملزارعني 
ومنتج�ي الب�ذور ع�ىل زي�ادة اإلنتاجي�ة 
واإلرساع يف تس�ويق محاصيله�م من أجل 
النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي 

والحيواني ودعم املنتج املحيل.

الزراعة ترصف املستحقات املالية ملسوقي حمصول 
الذرة الصفراء يف بغداد واملحافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجهت وزارة الصحة، امس االحد، نداء اىل الشعب العراقي، فيما دعت الجميع اىل تطبيق 
اجراءات الحماية ملنع انتشار فايروس كورونا.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي« ،«نوج�ه نداء اىل الش�عب العراقي 
ب�رورة اإللتزام بالتوصيات الص�ادرة بمنع التجّمع والتجمهر ألي س�بب كان ومنها 
املناس�بات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات األفراح واألحزان وغريها حمايًة 
للجميع من خطر تفيش مرض فريوس كورونا املس�تجّد خصوصاً بعد تس�جيل عدد من 
الحاالت يف بغداد واملحافظات والعمل مس�تمر ملتابعة املامس�ني والتأكد من خلوهم من 
العدوى«.واضافت انه »يف الوقت الذي وقفت فيه ماكات وزارة الصحة والبيئة املختلفة 
ألداء واجبه�ا يف تقديم كافة الخدمات العاجية لجرحى املتظاهرين والقوات األمنية منذ 
ب�دء التظاهرات يف أواخر العام املايض ولغاية الوقت الح�ايل ويف مختلف مناطق العراق؛ 
تدع�و ال�وزارة ومن منطل�ق املصلحة الصحي�ة العامة كاف�ة أبناء الش�عب العراقي إىل 
االمتناع عن التجمع يف أي مكان حمايًة للمجتمع«.ودعت الوزارة »جميع املراجع الدينية 
واملؤسس�ات الصحية والعلمية العاملي�ة واإلقليمية واملحلية إىل تطبي�ق هذه اإلجراءات 
حماي�ًة للجميع م�ن حدوث حالة تفيش وبائي«، مطالبة »الجمي�ع بأن يكونوا عىل قدر 

املسؤولية التأريخية والوطنية وإجراء الازم لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن »مواصلة مواقع 
وف�روع الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
بتجه�ز املطاح�ن بالحنط�ة املخلوطة اىل 

جانب تجهيز املجارش بالرز املحيل«.
واضاف مدير عام الرشكة حس�نني مهدي 
علوان يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
بان »سايلو النجف األفقي يواصل استام 
س�ايلو  م�ن  املحول�ة  املحلي�ة  الحنط�ة 
الرشق�اط ، فيما اس�تقبل س�ايلو الدورة 
كمي�ة )393( طن�ا م�ن الحنط�ة املحلية 
واردة من س�ايلو الوائلية يف نينوى لتعزيز 

ارصدة املحافظة بالحنطة ».
وبني بان »فرع الديوانية بارش ايام العطل 
بتفريغ ش�احنات الحنطة املحلية املحولة 
من مجمع حبوب بيجي بعد توقف نتيجة 
تس�اقط األمطار التي ش�هدتها املحافظة 
كما استلم سايلو الرصافة سبع شاحنات 

واردة م�ن س�ايلو الوائلي�ة يف محافظ�ة 
نينوى«.

الفتا اىل »قيام سايلو الطوز بمناقلة كمية 
)1524( طنا حنطة محلية د/1 إىل سايلو 
خ�ان بني س�عد اضاف�ة إىل مناقلة كمية 
)84( طن�ا حنطة محلي�ة د/2 فضا عن 
تجهي�ز مطحنة رسمد س�تار بأكثر من ) 

155( طنا ».
ويف الس�ياق ذاته اش�ار علوان اىل مواصلة 
ف�رع النج�ف بتجهي�ز املج�ارش األهلية 
بحص�ص جديدة من الش�لب لتصنيعه إىل 

الرز .
مش�ريا بان س�ايلو الرصافة استلم )12( 
ش�احنة محمل�ة بال�رز الفيتنام�ي فيما 
يواص�ل ف�رع الرشك�ة يف االنب�ار تجهيز 
وكاء البطاقة التموينية بحصص جديدة 
م�ن ال�رز املس�تورد حي�ث بلغ�ت الكمية 
املجه�زة )61( طنا رز أمريك�ي و )111( 

طنا رز برازييل.

الصحة توجه نداًء وتدعو اجلميع اىل تطبيق اجراءات 
احلامية اخلاصة بـ »كورونا« املستجد

حبوب التجارة تعلن استمرار مواقعها بتجهيز املطاحن 
باحلنطة املخلوطة اىل جانب جتهيز املجارش بالرز املحيل

امانة بغداد تعلن املبارشة بتأهيل 
مكبس عمالق للنفايات جنويب العاصمة

الصناعات الكهربائية وااللكرتونية تبارش بإنتاج 
حموالت التوزيع بطاقـة »6« آالف حمولـة سنويا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد، عن مبارشة كوادرها يف بلدية الك�رادة بصيانة وتأهيل 
مكبس النفايات الخاص بها ضمن منطقة الزعفرانية والذي يتسع ل� 400 
طن من النفايات يومياً ويحتوي عىل 11 رافعة تقوم بنقل وتفريغ حاويات 

النفايات«.
وأكدت الدائرة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عىل »استمرار 
أعم�ال نقل ورفع النفايات عن قاطعي الكرادة والزعفرانية بش�كل طبيعي 
بالتزام�ن مع أعم�ال الصيانة الت�ي تتضمن أعم�ال انش�ائية وميكانيكية 

وكهربائية مختلفة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف�ت الرشكة العام�ة للصناعات 
إح�دى  وااللكرتوني�ة  الكهربائي�ة 
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن عن 
إنت�اج الدفعة الصفرية م�ن محوالت 
التوزي�ع مختلفة الس�عات وفق عقد 
املش�اركة م�ع رشك�ة ظ�ال االبراج 
وبالتع�اون مع رشكة أس�تور الرتكية 

وكونجر الكرواتية«.
وأفص�ح مدير عام الرشكة س�في�ان 
ورد  بي�ان  يف  الجب��وري  ف��وزي 
»ان  ع�ن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
الدفع�ة  بأنت�اج  رشع�ت  الرشك�ة 
الصفري�ة والبالغ�ة ) 300 ( محول�ة 
توزي�ع وتجهيزه�ا اىل وزارة الكهرباء 
وانها بص�دد تجهيز رشك�ة املنتجات 

النفطية ب� ) 60 ( محولة ».
 كاش�فاً عن ان »معمل إنتاج املحوالت 
للمح�والت  الفع�ي  باإلنت�اج  س�يبدأ 
خ�ال ش�هر آذار الج�اري بس�عات ) 
250 و 400 و 630 و 1000 ( ك�ي يف 
أي وبنس�بة تصني�ع 80% بعد تجهيز 

مكائ�ن ومع�دات املعمل من مناش�ئ 
تركي�ة واملاني�ة وبطاق�ة ) 6 ( االف 
محولة س�نوياً ، مؤك�داً رؤية الرشكة 
وتطلعاته�ا لزيادة نس�بة التصنيع اىل 
100% ليك�ون إنتاج املح�والت بجهود 
واي�د عراقي�ة خالصة ، مش�راً اىل ان 
عقد املش�اركة يتضمن أيض�اً تدريب 
منتس�بي الرشك�ة وزي�ادة خرباته�م 
يف مج�ال تصني�ع وصيان�ة مح�والت 
يف  الفت�اً  الس�عات،  بكاف�ة  التوزي�ع 
ذات الوق�ت اىل زج عدد من منتس�بي 
الرشكة من الصم والبكم يف العمل من 
أجل االستفادة منهم وتطوير قدراتهم 

ومهاراتهم«.
وأش�ار املدير العام اىل ان »معمل إنتاج 
املحوالت يمتلك مخترب خاص بالفحص 
يحتوي عىل أجهزة متكاملة ومتطورة 
لفح�ص املح�والت يف كل مرحل�ة من 
املنت�ج  اىل  وص�والً  اإلنت�اج  مراح�ل 
النهائ�ي فضاً عن ان الرشكة حاصلة 
عىل ش�هادة أعتمادية للمختربات من 
الجه�از املركزي للتقييس والس�يطرة 

النوعية .

كهرباء الرصافة تعلن اصالح مغذي 
»9« اكاديمية وتبديل بلرات معطوبة

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذاً لتوجيه�ات مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء بغ�داد املهن�دس احم�د طال�ب 
الحبوب�ي برورة إص�اح العطوب�ات للتخفيف 
عن كاهل املواطنني، وبمتابعة من قبل مدير فرع 
توزيع كهرباء الرصافة املهندس وسام رحيم عبد 
الواحد، انجزت املاكات الهندسية والفنية التابعة 
لقس�م الش�ؤون الفنية - اصاح قابلو 11 ض.ع 
معطوب عىل مغذي 9 اكاديمية بني ملعب الشعب 

والقاعة املغلقة وتم ارجاع املغذي اىل العمل.
وع�ىل صعيد ذي صلة انجزت املاكات الهندس�ية 
والفني�ة تبديل بلرات معطوب�ة ضمن محلة 104 
زق�اق 45 و زق�اق 39 ع�ىل مغ�ذي 12 عبخان�ة 
ومغ�ذي 1 خاني ، وت�م ارجاع التي�ار الكهربائي 

للمواطنني.

النفط تعلن كمية انتاج الغاز املصاحب واجلاف 
والسائل لشهر كانون الثاين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، عن كمية 
انت�اج الغاز املصاح�ب والجاف 

والسائل لشهر كانون الثاني.
وقالت ال�وزارة يف احصائية لها 
ن�رشت ع�ىل موقعها الرس�مي 
، نس�خة منه، إن »انت�اج الغاز 
املصاح�ب م�ن قب�ل ال�رشكات 
النفطية يف عموم العراق لش�هر 
كان�ون الثاني بلغ 2875 مقمق 
باليوم«، مبينة ان »املحروق بلغ 

1594 مقمق باليوم«.
»انت�اج  ان  ال�وزارة  وأضاف�ت 

رشك�ة نفط الش�مال والوس�ط من 
الغ�از املصاح�ب بل�غ 369 مقم�ق 

بالي�وم واملح�روق من�ه بل�غ 112 
مقمق بالي�وم، مبينة ان انتاج نفط 
البرصة ونفط ذي قار ونفط ميسان 

بلغ 2506 مقم�ق باليوم واملحروق 
1482مقمق باليوم«.

وبين�ت اإلحصائي�ة ان »انتاج الغاز 

الجاف بلغ 1165 مقمق يوميا، 
فيما بل�غ انت�اج الغاز الس�ائل 

5200 طن يوميا«.
وتفيد التقدي�رات األولية لوزارة 
يمتل�ك  الع�راق  ب�أن  النف�ط 
 132 بنح�و  يق�در  احتياطي�اً 
تريليون قدم مكع�ب من الغاز، 
حي�ث أن نح�و 70% م�ن الغاز 
مصاح�ب  غ�از  ه�و  العراق�ي 
ملعالجت�ه،  النف�ط  الس�تخراج 
ويح�ل الع�راق املرتب�ة الحادية 
ع�رش ب�ني دول العال�م الغني�ة 
بالغ�از الطبيع�ي بع�د كل م�ن 
روسيا وإيران وقطر والسعودية 
واإلمارات وأمريكا ونيجريا وفنزويا 

والجزائر.

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة / املنطقة 
الثالثة 
اعان 

اىل املتهم�ني الهارب�ني املذكورين اس�مائهم 
بالجدول ادناه : 

مل�ا كنت�م متهم�ني وفق امل�واد امل�ؤرشة ازاء 
اس�مائكم ادن�اه وبم�ا ان مح�ل اقامتك�م 
مجهوال اقتىض تبليغكم بواسطة هذا االعان 
عىل ان تح�روا امام املحكمة خال ثاثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامتك�م وتجيب�ون ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف 
تجري محاكمتك�م غيابيا وتحج�ز اموالكم 
املنقولة وغ�ري املنقولة ويحكم باس�قاطكم 
من الحق�وق املدني�ة ويطلب م�ن املوظفني 
اينم�ا  عليك�م  القب�ض  الق�اء  العمومي�ني 
وجدت�م وتس�ليمكم اىل اقرب س�لطة والزام 
االهليني الذين يعملون بمحل اقامتكم اخبار 
الس�لطات عليكم وفقا للمادة 69 من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االم�ن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 . 

رئيس محكمة قوى االم�ن الداخيل الثالثة / 
املنطقة الثالثة 

�������������������������������������
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة: 2020/226 
التاريخ: 2020/3/1

اىل املنف�ذ عليه / املدي�ر املفوض لرشكة بايو 
كلري االنكليزية/ إضافة اىل وظيفته 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خال رشح 
القائ�م بالتبليغ ان�ك مجهول مح�ل اإلقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تناداً للمادة 
)27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعاناً 
بالحض�ور يف مديرية التنفي�ذ البرصة خال 
خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإج�راءات التنفي�ذ الجربي ف�وق القانون : 
علم�اً انك مدي�ن لصالح مدير ع�ام الرشكة 
 / الجنوبي�ة  األس�مدة  لصناع�ة  العام�ة 
إضاف�ة اىل وظيفته بمبل�غ )318158589( 
ثاثمائ�ة وثمانية عرش مليون ومئة وثمانية 
وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وثمانون 

دينار. 
اوص�اف املح�رر: ق�رار محكم�ة اس�تئناف 
يف  168/س/2019  بالع�دد  الب�رصة 

.2019/9/29
املنفذ العدل/ حيدر الياس خضري

�������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد 1534 / ش / 2020 

التأري�خ  25 / 2 / 2020
اعان

إىل املدعي عليه )حس�ني وحيد عبدالنبي (
أقام�ت املدعية ) زهراء ماجد زبني ( الدعوى 
الرشعي�ة ابالع�دد أعاه ض�دك والتي تطلب 
فيه�ا التفري�ق للجهج�ر  وملجهولي�ة محل 
إقامتك حس�ب رشح الورد من خال الرشح 
الوارد م�ن املجلس البلدي ملنطق�ة ) كازينو 
لبن�ان( انك مرتح�ل إىل جه�ة مجهولة عليه 
تق�رر  وغ�ري معلوم�ة علي�ه تق�رر  تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور أمام 
ه�ذه املحكمة صباح  ي�وم 10 / 3 / 2020  
أم�ام محكمة االحوال الش�خصية يف البرصة  
وعند عدم حضورك أو حضور من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غياباً 

وعلناً وفق القانون . 
القايض األول 

أحمد شهيب أحمد

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سامراء
رقم االضبارة: 2020/121 

التاريخ: 2020/3/1 
اىل املنفذ عليه/ وليد شعبان احمد

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن انك مجهول 
محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستناداً 
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ س�امراء 
خ�ال خمس�ة ع�رش يوماً تب�دأ م�ن اليوم 
الت�ايل للن�رش ملب�ارشة املعام�ات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق 

القانون:
اوصاف املحرر:

شيك رقم 448163
يف 2014/5/26

املنفذ العدل
حا عبد اللطيف مناف

������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 60/ش/2018
التاريخ: 2020/2/26

م/تبليغ 
اىل/ املدعى عليه )ايوب شاكر محمود(

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقمة 
60/ش/2018 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية 
)ارساء من�ذر حات�م( عىل طليقه�ا  املدعى 
علي�ه )اي�وب ش�اكر محم�ود ( واملتضمنة 
اثب�ات نس�ب الطف�ل )عب�د الباس�ط ايوب 
ش�اكر( وبالنظر ملجهولية محل إقامتك لذا 
تق�رر اج�راء تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني 
)60/ش/2018(  املرق�م  الحك�م  بق�رار 
والذي يقيض باثبات نس�ب الطفل من رحم 
والدت�ه ارساء منذر حات�م ومن صلب والده 
ايوب ش�اكر محمود الديانة مسلم القومية 
عربية الجنس ذكر محل الوالدة صاح الدين 

االسحاقي...مع التقدير
القايض 

يعرب عيل جاسم
������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 52/ش/2020

التاريخ: 2020/2/25
م/تبليغ 

اىل/ املدعى عليه )سيف الله خلف عبد الله(
ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقمة 
52/ش/2020 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية 
)ازهار عيل احمد( عىل طليقها املدعى عليه 
)سيف الله خلف عبد الله ( واملتضمنة تأييد 
حضانة االطفال كل من )تبارك وعماد واواب 
واسماء وش�يماء وتيماء وزهراء( وبالنظر 
ملجهولية محل إقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قب�ل مختار املنطقة لذا 
تق�رر اجراء تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني يف 
موعد املرافعة املصادف 2020/3/4 الساعة 
التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابياً وف�ق القانون...مع 

التقدير
القايض 

يعرب عيل جاسم
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 916 / ش / 2020  
التاريخ 1 / 3 / 2020  

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد خلف حارض 

اقام�ت املدعية ) كريمة خلف عيل ( الدعوى 
املرقم�ة اع�اه تطالب�ك فيه�ا ) التفري�ق 
للهج�ر ( وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ تقرر تبليغ�ك اعاناً 
يف صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن للحضور 
ام�ام هذه املحكمة ي�وم 9 / 3 / 2020 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً 
س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً 

وفق القانون  .
القايض / حممد هاتو جوين

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 657 / ش / 2020  

التاريخ 1 / 3 / 2020  

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه : ميث�م عبد اله�ادي عبد 

النبي 
 ) املدعي�ة ) عب�ر مزه�ر محس�ن  اقام�ت 
الدع�وى املرقمة اعاه تطالب�ك فيها ) اثبات 
نس�ب الطفل محمد تولد 2014 ( وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
تق�رر تبليغك اعان�اً يف صحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور امام ه�ذه املحكمة يوم 9 
/ 3 / 2020 ويف حال�ة ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون  

القايض / حممد هاتو جوين

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 130 / ش / 2020 

التاريخ 26 / 2 / 2020

اعالن
اىل املدع�ى عليه / وليد دلف هريط – مجهول محل 

االقامة
اقامت املدعية نوره فارس محسن الدعوى املرقمة 
130 / ش / 2020 والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالتفريق القضائ�ي بينها وبين�ك وملجهولية محل 
اقامتك ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
محليتن رسميتن واس�عة االنتشار وقد تم تحديد 
ي�وم 10 / 3 / 2020 موع�داً للمرافع�ة بالدع�وى 
اعاه وعليك الحض�ور باملوعد اعاه ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول

القايض / عبد الرمحن محيد جاسم
مديرية تنفيذ خان بني سعد

العدد/2020/56
اىل/ املنفذ عليه  / يارس محمد ماجد

لق�د تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او موقت 
او مخت�ار  يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا  للمادة) 27( م�ن قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية  التنفيذ يف خان بني س�عدخال  خمس�ة عرش يوما 
تب�داء من الي�وم التايل للنرش  ملب�ارشة املعام�ات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل  

حمزة سالم ابراهيم
اوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة هبه�ب املرقم)149/ب/2019( يف 2019/11/3 واملتضمن الزامك    
بتس�ديد مبلغ�ا مق�داره)20000000( عرشون ملي�ون دينار  اىل الدائ�ن ) عيل كاظم 
دحام( وتحميل املدين الرس�وم واملصاريف ومبلغ     ) 500000( خمسمائة الف دينار  

عن اتعاب محاماة

��������������������������������������������������
اعان 

اىل الرشيك / مسلم جبار عباس 
اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي الكائن يف البرصة – ك�وت الحجاج – 
مجمع وزارة االعمار واالس�كان – تقاطع حي الرس�الة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام الرشيك ) زينب رحمان داخل ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
1376 / 1765 مقاطعة ) الكوت ( لغرض تسليفه قرض االسكان وخال مدة اقصاها 
15 يوم�ا داخل العراق وش�هرا خارج العراق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 669 / ب2 / 2019 

التاريخ : 26 / 2 / 2020 
اعان تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / سالم قاسم محمد 
اق�ام املدعي ياس�ن عب�اس فاضل الدع�وى البدائية املرقم�ة 669 / ب2 / 
2019 والت�ي فيه�ا الحكم بالزام�ك بتعويض بمبل�غ ) 39125000 دينار ( 
تسعة وثاثون مليون وخمسة وعرشون الف دينار وصدر فيها قرار بتاريخ 
24 / 12 / 2019 برد الدعوى وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح املبلغ 
مركز رشطة الهويدر بالعدد 458 يف 8 / 2 / 2020 ومرفقة اش�عار مختار 
قرية الهويدر املدعو ) فالح حسن صالح ( تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن عىل موع�د املرافعة املواف�ق ي�وم 26 / 3 / 2020 امام 
محكمة اس�تئناف دي�اىل ويف حال عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم

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

فقدت الهوية الصادرة من غرفة التجارة بأسم / عيل عدنان 
هاشم – املدير املفوض لرشكة الثقة املتجددة للتجارة العامة 
وخدم�ات االطع�ام – فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
��������������������������������������������������

فقدان 
فق�د وصل قبض حكوم�ي امانات من بلدي�ة البرصة املرقم 
466208 م�ؤرخ يف 19 / 3 / 2017 بمبل�غ ) 000 ، 500 ، 
13( ملي�ون باس�م / مؤي�د حامد عبد الزه�ره – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������������

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 2020/226 

التاريخ: 2020/3/1
اىل املنفذ علي�ه / املدير املفوض لرشكة بنايتك العراقية الحديثة /إضافة اىل 

وظيفته 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�ال رشح القائم بالتبليغ انك مجهول محل 
اإلقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تناداً للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعاناً بالحضور يف 
مديرية التنفيذ البرصة خال خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفي�ذ الجربي ف�وق القانون : علم�اً انك مدين 
لصال�ح مدير عام الرشك�ة العامة لصناعة األس�مدة الجنوبية / إضافة اىل 
وظيفته بمبلغ )318158589( ثاثمائة وثمانية عرش مليون ومئة وثمانية 

وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وثمانون دينار. 
اوصاف املحرر: قرار محكمة اس�تئناف الب�رصة بالعدد 168/س/2019 يف 

.2019/9/29
املنفذ العدل/ حيدر الياس خضر

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية / الوزيرية 

اعالن فرصة استثامرية
تعل�ن الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة يف الوزيرية 
احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن توفر فرصة اس�تثمارية خاصة 
بمرشوع تصنيع وتجمي�ع )منظومات التكييف � انتاج عصا الذرعة وختم 
الباس�تيكي االمني( فعىل الرشكات الراغبة يف ابرام عقد مشاركة يف املجال 
اعاه مراجعة قس�م االستثمار يف الرشكة مستصحبن معهم كافة الوثائق 
الخاص�ة بالتعاقد عىل ان تفتح العطاءات بعد م�رور )30 يوما( من تاريخ 
ن�رش االعان يف الصحف الرس�مية وملزيد من املعلوم�ات يمكن االتصال من 

خال موقع الرشكة حسب العنوان املبن ادناه :
Website : www.sceei.gov.iq
E-mail: info@sceei.gov.iq/ sales@sceei.gov.iq/
sceei@yahoo.com

investment@seic.industry.gov.iq
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

)هدم وإعادة بناء مدرسة صيدا االبتدائية  18/ صف نموذجي ( مناقصة )1/ تربية  (

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

االعامل غري املنجزة ملرشوع)هدم وإعادة بناء مدرسة زيد بن حارثة 24/ صف نموذجي ( مناقصة )2/ تربية  (

اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرق�م )553 يف 2020/2/10( .ترس 
)محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )هدم وإعادة بناء مدرسة صيدا االبتدائية  18/ صف نموذجي(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)2,150,000,000(  اثنان مليار ومائة وخمسون مليون دينار عراقي
- ضمن  برنامج البرتودوالر واملدرج ضمن املشاريع املستمرة التي تدرج ضمن خطة عام 2020 

- مدة التنفيذ ) 550  يوم ( .
-تبويب املرشوع )33,2,4,5,1,47,3(

-موقع املرشوع ) املركز (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة   والصنف /  انشائية  وان تكون الهوية نافذة .

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

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

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

*القدرة املالية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العط�اء ان يقدم س�يولة نقدية بمبلغ اليق�ل قدره عن 
)105,545,455( مائ�ة وخمس�ة  ملي�ون وخمس�مائة وخمس�ة واربعون الف واربعمائة وخمس�ة 
وخمس�ون دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية 

باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة  
2- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل

) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  
العنوان أدناه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )150,000( مائ�����ة وخمسون 

ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االثنني  املص���ادف 2020/3/2  .
تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كات�ب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية 

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2020/3/12الساعة 
العارشة  صباحا 

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2020/3/19 الس�اعة 2:00 ظهرا 
حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 

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

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2020/3/19
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 21,500,000 ( واح�د وع�رشون ملي�ون وخمس�مائة  الف  دينار عراقي عىل ش�كل ص�ك مصدق او 

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

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

3-تفوي�ض تحري�ري ملمث�ل مق�دم العط�اء املخ�ول بالتوقي�ع ع�ىل العط�اء.
4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم 
العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم 

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

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

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

ثالثة عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ 
شعبة  بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمس�ة  ع�رش – الزام ال�رشكات برشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائ�رة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )581 يف 2020/2/10( .
ترس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق�ة( مرشوع  االعمال غري منجزة ملرشوع)هدم وإعادة بناء مدرس�ة زيد بن حارثة 24/ 

صف نموذجي(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)570,630,000(  خمس�مائة وس�بعون مليون وس�تمائة وثالثون الف  دينار 

عراقي
- ضمن املشاريع املستمرة التي تدرج ضمن خطة عام 2020 

- مدة التنفيذ ) 180  يوم ( .
-تبويب املرشوع )60,1,7,5,1,47,3(

-موقع املرشوع ) الزبري (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنف /  انشائية  وان تكون الهوية نافذة .

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إج�راءات العط�اءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا ع�ىل معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظهرا 

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

*القدرة املالية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )57,063,000( 
سبعة وخمسون مليون وثالثة وستون الف دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل 
الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق 

املناقصة  
2- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 

) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدن�اه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )100,000( مائ������ة ال����ف دين����ار 

عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االثنني  املص���ادف 2020/3/2
تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية   .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2020/3/12   الساعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العط�اءات يف أو قبل يوم الخمي�س  املصادف 2020/3/19 الس�اعة 2:00 ظهرا 
حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف 

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

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2020/3/19 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 5,707,000 ( خمسة مليون وسبعمائة وسبعة الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او 

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

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع ع�ىل العطاء.4- الوثائق املص�ادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الراب�ع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال�ذي تم قبول عطاءه . 

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

احدى عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي 
ييل يوم العطلة .

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

ثالثة عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ 
شعبة  بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمس�ة  ع�رش – الزام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائ�رة العق�ود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )27(
تعلن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوصل خ�الل ) 30( يوم ثالثون يوم�ا تبدا من اليوم 
الت�ايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املق�درة م�ع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزاي�دة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخري م�ن مدة االع�الن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
* الدكاكني املرقمة : )415و413و479و477و481و4
83و511و512و507و509و508و514و510و520و

518( الواقعة يف سوق الربكة  يف منطقة البورصة عىل 
جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي 

وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )46(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية ع�ن ايجار العقارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�الل ) 15( خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من الي�وم التايل 
لنرش االع�الن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مق�ر مديري�ة بلدية املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخ�ري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�رش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �  املح�الت املرقمة : )49و87و88و89و90و86( عىل 
ج�زء من القطع�ة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي 
ضم�ن دكاكني البورصة س�وق املخ�رات وملدة ثالث 

سنوات. 
 2 � املحالت املرقمة : )114و57و58( املشيدة عىل جزء 
من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي ضمن 

دكاكني البورصة سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات.

العدد : 69
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 95
التاريخ : 2020/2/23

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

تأهيل طريق بغداد – برصة املرحلة الثانية من جرس كرمة عيل اىل حدود بلدية اهلارثة مناقصة )1/ بلديات    2020 (
اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد  )402 يف 2020/1/29( يرس )محافظة 
الب�رصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم )املغلقة( 

مرشوع )تأهيل طريق بغداد – برصة املرحلة الثانية من جرس كرمة عيل اىل حدود بلدية الهارثة( 
- وبكلفة  تخمينية قدره)14,165,000.000(  اربعة عرش مليار ومائة وخمسة وستون  مليون    دينار عراقي.

- ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 
- مدة التنفيذ ) 480  يوم ( .

- - موقع املرشوع )الهارثة  ( 
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية       والصنف /  إنش�ائية / كهرباء /ميكانيك / كيمياوي وان تكون  

الهوية نافذة
-التبويب)2.2.3.3.1.47.1( وبعرض فني

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

ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  / 
ش�عبة اع�الن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحس�ابات الختامي�ة  تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاس�بني القانونيني تع�رض الوضع املايل الخر 
س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني تسبق االزمة املالية لعام 

2014
 2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن 10,771,303,000 عرش مليار وسبعمائة 
وواحد وسبعون مليون وثالثمائة وثالثة الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن األعمال املنفذة 
للعق�ود املنجزة اوتلك املس�تمرة  وملدة ال تقل عن س�نتني والتزيد عن عرش س�نوات من تاري�خ غلق املناقصة ويتم 
احتس�اب معدل االيراد الس�نوي وفقاً للس�نوات املقدمة من قب�ل مقدم العطاء مع مراعاة ع�دم رضورة ان تكون 

سنوات العمل متسلسلة   
3-متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية   عىل ش�كل كش�ف م�رصيف يبني حركة 
التدف�ق امل�ايل الخر س�نة او كفائة مالي�ة باملبلغ املطولب م�ن خالل التس�هيالت املرصفية  اليقل ع�ن مبلغ قدره 

)2,655,938,000(  ملياران وستمائة وخمسة وخمسون مليون وتسعمائة وثمانية وثالثون الف  دينار عراقي.
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخربة والقدرة الفنية:
أ-عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة الس�ابقة وبمبلغ 
اليقل عن)8,499,000,000( ثمانية مليار واربعمائة وتسعة وتسعون مليون  دينار عراقي  .لتنفيذ 

عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2020/3/2   
تلتزم الرشكة بتقديم تعهد مصدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة االوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة تتحمل 

الرشكة كافة التبعات القانونية .
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية 

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني  املصادف 2019/3/16   الساعة العارشة 
صباحاً

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2020/3/23 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2020/3/23.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة

) 141,650,000 ( مائة وواحد واربعون مليون وس�تمائة وخمس�ون الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او 
سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�د ع�رش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة 
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 

الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمس�ة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة
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العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

َمــن للــعراق ؟حكومة اإلقتصاد املنهك

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي

م�ع تراج�ع اس�عار النف�ط وزيادة نس�بة العج�ز املايل 
تبدوا املهم�ة اصعب مما يتصور الرئي�س املكلف محمد 
توفي�ق عالوي، خصوص�ا وان ص�ادرات النفط العراقي 
ستنخفض  إىل الصني بس�بب تداعيات فايروس كورونا 
حيث تعتم�د االخرية عىل نفط البرصة بنس�بة 33% من 

استهالكها.
ويصدر العراق إىل الصني م�ا يقارب مليون برميل يوميا 
علما ان الص�ادرات  النفطية تراجع�ت بعد توقف اغلب 

املصانع الصينية. 
هذا األمر س�ينتج مش�كلة كربى يف الس�يولة النقدية يف 
الع�راق والقوى املالية يف موازن�ة الدولة، فالعراق يعتمد 
عىل النفط بنس�بة ٩3% يف موازنت�ه ويحتاج إىل اكثر من 
٥٠ ملي�ار دوالر س�نويا ل�������توزيعه�ا كرواتب عىل 
املوظفني واملتقاعدين والس�جناء السياس�يني واملوازنة 
التش�غيلية وغريها فيما تستمر حالة الرتتاجع السعري 
للنف�����ط إىل االنخف�اض نتيج�����ة تراج�ع الطلب 

العاملي.
بق�ي ان نقول ان حكومة ترصيف األعمال للس�يد عادل 
عبد املهدي اتخذت  سلس�لة م�ن القرارات الخاطئة التي 
أدت إىل توظيف 3٠٠ الف شخص وأضيف إىل خانة الرواتب 
مبل�غ ١٠ تريليون�ات دين�ار إضافية. والوع�ود بتحويل 
األجور اىل العق�����ود والعقود اىل املالك الدائم مما ادى 
اىل ان يص�ل العج�ز املخطط يف موازن�ة ٢٠٢٠ حوايل ٥٠ 
تريلي�ون دينار وهو اعىل عج�ز مخطط يف تاريخ العراق 
الحدي�ث مع عج�ز تام للحكوم�ة العراقي�ة يف معالجته 
ك�ون اإليرادات  املالية للدول�ة العراقية من غري النفطية 
تش�هد تراجع يف الف�������رتة املاضية بس�بب الفساد 
امل�ايل واإلداري الذي رضب جميع مفاصل الدولة وبما لم 
يعد يس�مح لحلول آنية او حتى قريب�ة املدى. مما تقدم 
يتضح لنا ان الس�يد محمد توفي����ق عالوي س�يواجه 
اضافة اىل املحاصصة السياس�ية ومطال�ب املتظاهرين 
مش�كلة اقتصادية كربى خصوصا مع اس�تمرار املوقف 

السلبي لألكراد من تسليم ايرادات النفط إىل بغداد.

مزق�ت الخالفات السياس�ية، ع�ىل مختلف مس�توياتها، الوضع العراق�ي عىل مدار 
س�بعة عرش عام مضت من عم�ر العراق الجديد »املم�زق«، وأنتجت هذه الخالفات 
-الت�ي ما زال�ت جاري�ة إىل أالن- الكثري من املش�اكل املتنوعة واملختلف�ة يف األماكن 
واألوقات، وكان املترضر الوحيد من كل هذه الخالفات ومنتجاتها من املش�اكل هو 

الشعب العراقي وخصوصاً من هم يف املستوى الوسط أو دون ذلك.
وبع�د أن َبلََغ الس�يل الُزبى يف نفوس العراقيني خرجوا باآللف إىل الش�وارع مطالبني 
بالتغيري الجذري الش�امل لكل الوضع املزري الذي يعيش�ونه ب�أىس وألم، وكعادتهم 
بالت�رضر أعطى أبن�اء العراق املنتفضني الدم�اء ليكونوا أيضاً املت�رضر الوحيد من 

الثورة ضد الفساد والفاسدين.
إن ما حدث يف الش�هور املاضية ش�عبياً، وما قدمه العراقيون م�ن تضحية من أجل 
االنتق�ال بالبالد من وض�ع إىل آخر عىس أن يكون خرياً ما ه�و إال دليل واضح وجيل 
عىل س�وء إدارة الدولة من قبل املتحكمني باألمور وق�ادة الدولة. وأمام كل ما قدمه 
أبناء الوطن، هنالك صورة مقابلة أقل ما يقال عنها أنها مخزية لبعض السياس�يني 
الذي�ن ورغم كل ما تقدم م�ا زالوا ينظرون إىل العراق عىل أن�ه مغنمة وفرصة يجب 
اس�تغاللها بكل قوة والخروج باألموال واملناصب واملسميات الرفيعة. إن الصورتني 
الناصعة للشعب والبائسة للسياسيني هي الواقع املر الذي يعيشه العراق أالن.. فبني 
ش�عب مس�حوق خرج للتغيري وقدم الدماء لش�باب بعمر الزهور اغلبهم لم يكملوا 
ربيعهم العرشون بني شهيد وجريح ومعاق، وبني بعض السياسيني وبعض مكونات 
الش�عب الرافضة للتنازل عن مكتس�باتها مهما كان الثمن حت�ى وإن إحرق العراق 
ع�ىل أهله، بل إن البعض وبكل وقاحة إنس�انية وأخالقية يقول أن من خرج هم من 

مكون معني وال يشملنا التغيري وال حتى التنازل عما اكتسبناه!.
وبني ش�عب ثائر مس�حوق محروم من أبسط حقوقه وبني س�يايس )ٌلَكُع( ال ينظر 
إىل وطنه وال إىل ش�عبه وال إىل ابسط مقومات اإلنس�انية أو حتى األخالق السياسية 
ُيطرح الس�ؤال املهم )َمن للعراق؟( فال الش�عب قادر عىل التغيري رغم كل ما قام به، 
وال السياسيني قابلني للتغري واالنتباه إىل بالدهم وأهلها بدالً من النظر إىل مصالحهم 

الحزبية والفئوية والعرقية والطائفية واملكوناتية.
َنزََف أبناء الشعب وما زالوا وسيبقون فهم أبناء هذا البلد املقاتلني املضحني البواسل 

الكرام بكل يشء حتى أرواحهم من أجله.
وس�كتت املرجعي�ة الدينية العليا والتي هي صمام األمان له�ذا البلد بعد أن حافظت 
عليه من أسوء السيناريوهات املخربة، بعد أن ُبح صوتها باإلرشاد والتوعية والنصح 
وأغلقت أبوابها بوجوه السياسيني جميعهم لتقول لهم أنتم عىل خطأ كبري ال يغتفر 
وعليك�م التغيري ولم تكتف أب�داً ووضعت يف أكثر من مناس�بة خارطة طريق إلنقاذ 
الع�راق والعراقيني من وحل الفس�اد والفاس�دين والطائفي�ة والطائفيني واملنفعة 

واملنتفعني، فارتأت السكوت بعد أن لم تجد لها إذن سياسية أو حكومية صاغية.
واىل كل هذا ما زال العراق وأهله يعانون اش�د وأس�وء معاناة ممن يحكموه وممن 
يس�يطرون عىل مقدراته ويريدون تقاس�مها يف جيوبهم ويف نفوسهم يقولون )تباً 

لغرينا فليحرتق(.. وأنا أقول )إلكم الله يا عراق ويا عراقيني(.

قررت »فيس�بوك« إلغاء مؤتمرها الس�نوي للمطورين، F8، وأصبحت بذلك 
أح�دث رشكة تقنية تلغي حدثا مهما بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا.وكان 
مقررا انعقاد املؤتمر يومي ٥ و6 مايو، يف مدينة سان خوسيه األمريكية، لكن 
تفيش فريوس كورونا، دفع الرشكة إىل إلغاء هذا الحدث التقني الهام، قائلة: 
»إن املخ�اوف املتزايدة حول COVID-١٩، جعلت من الرضوري إلغاء الحدث 
الرئي�ي in-person ضمن F8، ع�ىل الرغم من أن الرشك�ة تخطط إلقامة 
أح�داث صغرية محلية وب�ث محتواها مبارشة عرب فيديوه�ات، يف محاولة 
لتعويض الجزء الرئيي من املؤتمر«. وتعتزم »فيسبوك« التربع بمبلغ ٥٠٠ 
ألف دوالر ملؤسس�ة تعمل ع�ىل تعزيز التنوع يف صناع�ة التكنولوجيا، حيث 
أنه�ا يف معظم الس�نوات املاضية، كان�ت تتربع بجزء من مبيع�ات التذاكر، 
ولك�ن مع عدم وجود الحدث الرئي�ي in-person، ضمن مؤتمر هذا العام، 
فإنه�ا س�تقدم تربعا ثابتا بدال من ذل�ك. وال تعد »فيس�بوك« أول من يقوم 
بإلغ�اء حدث تقن�ي هام كهذا، فقد س�بق وأُعلن عن إلغ�اء معرض الجوال 
العاملي MWC الذي كان من املقرر انعقاده يف برشلونة يف نهاية فرباير، بعد 

انسحاب العديد من الرشكات البارزة.

»فيسبوك« تلغي حدث تقني هام
بسبب كورونا

العلامء يطورون تقنية فريدة لصنع املاس
ط�ور العلم�اء طريق�ة لصنع امل�اس الصغري 
برسعة وس�هولة مع القليل من الحرارة ومن 

دون تحفيز.
وتتضمن التقنية اس�تخالص جزيئات تش�به 
القف�ص م�ن الب�رتول والغ�از الطبيع�ي ث�م 

تسخينها بالليزر تحت ضغوط شديدة.
وم�ع ذلك، قد تكون تطبيقات املاس التي يقع 
تصنيعه�ا بهذه التقنية، محدودة، ألن التقنية 
غري قادرة عىل جعل األحجار الكريمة أكرب من 

عرض شعرة اإلنسان.
والعال�م  للبح�ث  الرئي�ي  املؤل�ف  وق�ال   
الجيولوج�ي، رودن�ي إيوين�غ، م�ن جامع�ة 
ستانفورد يف كاليفورنيا، إن األمر املثري يف هذا 
البحث هو أنه يظهر طريقة لخداع الديناميكا 

الحرارية ملا هو مطلوب عادة لتكوين املاس.
ويتش�كل املاس الطبيعي من الكربون املدفون 
عىل بعد مئات الكيلومرتات تحت األرض، حيث 

تصل الحرارة إىل آالف الدرجات املئوية.
وتنتق�ل األحجار الكريمة صعودا إىل الس�طح 
م�ن خ�الل النش�اط الربكاني، حي�ث تحرض 
معه�ا معادن قديم�ة يمكنها تس�ليط الضوء 

عىل الظروف العميقة داخل باطن األرض.
وق�ال وين�دي م�او، عال�م املع�ادن بجامع�ة 

س�تانفورد، ال�ذي يق�ود املخترب حي�ث أجرى 
الربوفيس�ور إيوينغ وزمالؤه معظم األبحاث: 
»املاس عبارة عن أوان الس�تعادة العينات من 

أعمق أجزاء األرض«.
يف املقاب�ل، كان العلم�اء مهتم�ني بالعمليات 
التي يمكن استخدامها لصنع املاس يف املخترب، 
بحي�ث يمك�ن أن تس�اعد يف نهاي�ة املطاف يف 
اعتماد الخصائص الفري�دة لألحجار الكريمة 

بتطبيقات أخرى.
ويع�رف املاس بأنه ش�ديد الصالبة وش�فاف 
للض�وء ومس�تقر كيميائي�ا وينق�ل الحرارة 
تج�د  أن  يمك�ن  بكف�اءة، وه�ي خصائ�ص 

اس�تخدامات ال تع�د وال تح�ى، ال س�يما يف 
وأجه�زة  البيولوج�ي،  واالستش�عار  الط�ب، 

الحوسبة الكمومية، والصناعة العامة.
وظل الخرباء ينتجون املاس الصناعي من أكثر 
من 6 عقود، لكن األس�اليب التقليدية لرتكيب 
املاس تتطلب عادة كمي�ات هائلة من الطاقة 

والوقت، او إضافة محفز يقلل املواد الناتجة.
وق�ال الباح�ث الرئي�ي وعال�م الجيولوجيا، 
س�ولغي ب�ارك: »أردن�ا أن نرى مج�رد نظام 
نظي�ف، تتح�ول في�ه م�ادة واح�دة إىل أملاس 

خالص دون وجود محفز«.
ويف دراس�تهم، بدأ أعض�اء الفريق بعينات من 
مس�حوق يش�به امللح الصخري، الت�ي قاموا 
بتكريره�ا من زي�ت الوقود األحف�وري. وعىل 
عكس امل�اس الحقيقي، املصنوع من الكربون 
الخال�ص، يحت�وي امل�اس املصنع ع�ىل ذرات 
الهيدروجني. وقال ماو: »بدءا من هذه اللبنات 
األساس�ية، يمكننا صنع املاس برسعة أكرب«، 
مضيف�ا: »يمكنن�ا أيض�ا التعرف ع�ىل عملية 
تكوي�ن امل�اس بطريق�ة أكثر اكتم�اال وعمقا 
مما لو كنا نحاكي فقط الضغط العايل ودرجة 
الح�رارة املرتفعة املوجودة يف جزء من األرض، 

حيث يتشكل املاس بشكل طبيعي«.

نجدة بغداد تضبط رساق وخمالفني ومتسولني يف عدد من مناطق العاصمة

بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت دوري�ات رشطة نجدة بغداد من ضبط 
عدد م�ن الس�يارات املطلوب�ة )عليها إش�ارة 
حج�ز( ضمن مناط�ق متفرقة م�ن العاصمة 
بغ�داد بل�غ عدد ه�ا ١3، فضالً ع�ن أنها ألقت 
القب�ض ع�ىل حام�يل األس�لحة الناري�ة غ�ري 

املرخصة عدد .٢
وتمكنت دوريات رشطة نجدة بغداد وبالتعاون 
مع األجهزة األمني�ة األخرى  من إلقاء القبض 

عىل 3 أش�خاص صادرة بحقه�م أوامر  قبض 
وفق امل�واد ) ٤٠6..٤3١..٢٤٠( ضمن مناطق 

)ابو غريب، النهروان، سيطرة جرس دياىل(. 
من جانب آخر، وبإرشاف مبارش من قبل مدير 
نجدة العاصمة  بغداد العميد عيل كريم بارشت 
دوري�ات النج�دة بحمل�ة للح�د م�ن ظاه�رة 
التس�ول والتي انت�رشت يف االونة االخرية حيث 
تمكن�ت دوريات نجدة بغداد م�ن القبض عىل  

١٤6 متسوال يف عموم العاصمة بغداد.
ونف�ذت النج�دة حمل�ة ض�د كل م�ن يخالف 

التعليمات القانونية ويع�رض حياة املواطنني 
للخط�ر حي�ث ت�م ضبط س�يارات ع�دد ١٢3 
ودراجات نارية عددها ٢٠٩ مخالفة للقانون.

إىل ذل�ك، ألقت دوري�ات رشطة نجدة الرش�اد 
القب�ض عىل س�ارق ضم�ن منطق�ة البلديات 
حيث تم االستنجاد بدورية النجدة من قبل أحد 
املواطنني مخربا برسقة دراجتة نوع )تك تك(. 
 وع�ىل الف�ور ت�م تفتي�ش املنطق�ة والقبض 
عىل الس�ارق وأعرتف بقيام�ة بالرسقة، ثم تم 

تسليمه إىل مركز الرشطة إلكمال التحقيق.

أعلنت رشكة تويوتا عن نيتها الكشف عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة 
إىل جان�ب نماذج أخ�رى من املركب�ات الحديثة يف مع�رض جنيف القادم 

للسيارات.
ويف موقعه�ا الرس�مي قالت تويوت�ا إنها وخالل فعالي�ات معرض جنيف 
القادم، وضمن عرض تقديمي خاص ستكش�ف عن س�يارة SUV جديدة 

.B كليا من الفئة
وسيقام العرض بالصالة رقم ٤ الخاصة بجناح تويوتا يف املعرض، يوم 3 
مارس القادم، عند الساعة ١١:١٥ بالتوقيت املحيل، حيث ستزيح الرشكة 
الس�تار عن مركبة مزودة بأنظمة دفع رباعي  ومحركات هجينة صديقة 
للبيئ�ة، وهي�كل مرتف�ع ع�ن األرض يمكنها م�ن اجتياز أصع�ب الطرق 

وأكثرها وعورة.
ومن املفرتض أن تكش�ف تويوتا خ�الل املعرض أيضا عن النموذج الجديد 
م�ن س�يارات Yaris االقتصادية املخصصة للس�وق األوروبية، إضافة إىل 

النموذج األحدث من سيارات RAV٤ رباعية الدفع الشبابية.

ما السيارة التي ستكشف عنها 
تويوتا قريبًا؟

P40 Lite بـ 5 كامريات.. هواوي تطلق
النجاح�ات  ه�واوي  الحظ�ت 
سامس�ونغ  لهوات�ف  الكب�رية 
متوس�طة الفئ�ة الت�ي ظهرت 
يف العام�ني األخريي�ن لذا قررت 
 Pمنافسة تلك الهواتف عرب ٤٠
Lite الرخي�ص واملزود بقدرات 

تصوير ممتازة.
وبالرغم من س�عره الذي يبلغ 
نح�و ٢٩٠ ي�ورو، فق�د زودته 
ه�واوي بتقني�ات تجعل�ه من 
الذكي�ة،  األجه�زة  أب�رز  ب�ني 

وأهمها كامريا أساس�ية بأربع عدسات بدقة 
)٤8+8+٢+٢( ميغابيكسل.

 Kirin بمعالج Lite Huаwei Pكم�ا جاء  ٤٠
8١٠ ثمان�ي الن�وى يمنحه رسع�ة كبرية يف 

التعامل مع البيانات، وذاكرة وصول عشوائي 
8 غيغاباي�ت، وذاك�رة تخزي�ن داخلية ١٢8 

غيغابايت قابلة للتوسيع.
وهي�كل ه�ذا الهات�ف ج�اء مقاوم�ا للم�اء 
والغب�ار، مصنوع�ا م�ن املعدن والبالس�تيك 

والزجاج، ب�وزن ١83 غ وأبعاد 
م�زودا  مل�م،   )8.7/76/١٥٩(
بشاش�ة عالي�ة الدق�ة بمقاس 
6.٤ بوص�ة ق�ادرة ع�ىل عرض 
فيديوهات وصور FullHD. كما 
زودت ه�واوي جهازه�ا الجديد 
أيض�ا ببطاري�ة بس�عة ٤٢٠٠ 
مي�يل أمب�ري، تتمي�ز بخاصي�ة 
الشحن الرسيع عرب شاحن )٤٠ 
واط�ا(، إضافة لخدم�ة تحديد 
املواقع عرب األقم�ار الصناعية، 
 USB وماس�ح لبصم�ات األصاب�ع، ومنف�ذ
Type-C للش�حن ونق�ل البيان�ات، ونظ�ام 
تش�غيل بواجه�ات ЕMUI ١٠ مبني�ة ع�ىل 

.١٠ Android

حذر الخبري التقني وعضو الجمعية الروس�ية 
ألم�ن املعلوم�ات، ألكس�ندر توكارينك�و، من 
مس�تخدمي  خصوصي�ة  ته�دد  ق�د  أخط�ار 

املساعدات املنزلية الذكية.
ويف مقابل�ة صحفية قال الخبري: »املس�اعدات 
املنزلي�ة الذكية ال تس�اعد الناس عىل تش�غيل 
املوس�يقى واألغاني فحس�ب، بل م�ن املمكن 

أن تكون أدوات للتجس�س وانتهاك خصوصية 
مالكيه�ا«. وأض�اف توكارينكو »لقد أش�ارت 
تقارير سابقة إىل أن هذه األجهزة اإللكرتونية 
م�ن املمكن أن تتحول ألدوات خبيثة لتس�جيل 
األصوات املحيطة به�ا، وترسيب تلك األصوات 
لجه�ات معين�ة، والخ�رباء أثبت�وا صحة هذه 
التقاري�ر، وأن األصوات من املمك�ن أن تلتقط 

عرب تلك األجهزة حتى لو لجأ املستخدم لتعطيل 
ميزة اس�تقبال األصوات عرب مايكروفوناتها«. 
وأوض�ح أن العدي�د م�ن الهيئ�ات أو الجه�ات 
تس�عى أحيانا للحصول عىل البيانات الصوتية 
ملس�تخدمي اإلنرتن�ت، ومنه�ا ال�رشكات التي 
تجمع البيانات ملعرفة ما يفضله املستخدمون 

الستهدافهم بإعالنات معينة.

خبري حيذر من استخدام املساعدات املنزلية الذكية!


