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ى الناس هلكه من جار ملكه ، متنَّ العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزارة الصحة تسجيل 
حالتي وفاة و)75( إصابة جديدة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئيس ال�وزراء املكلف بتشكي�ل الحكومة 
مصطف�ى الكاظمي، أمس األربع�اء، عن إرسال 
برنامج�ه ال�وزاري إىل الربملان استع�دادا إلرسال 
قائم�ة بوزرائ�ه، فيما تعه�د بإج�راء انتخابات 
برملانية نزيهة وعادلة. وكتب الكاظمي، يف تغريدة 
عىل موقع »توي�ر«، »أرسلُت املنهاج الوزاري إىل 
مجلس النواب املوقر، الط�اع السيدات والسادة 
النواب، وسيتّم إرسال أسماء املرشحني للكابينة 
الوزارية، ضمن امل�دة الدستورية، لتحديد جلسة 
التصويت. ع�اش العراق، أرضاً، وشعباً، وسيادة 
وطنية«.وأعل�ن رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس 
تسل�م املنهاج ال�وزاري املق�دم من قب�ل رئيس 
مجلس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي، فيما 
ق�رر الحلبويس بحسب مكتب�ه االعامي تشكيل 
لجن�ة لدراسة املنه�اج.  وقال مكت�ب الحلبويس 
يف بي�ان تلقت »املستقبل العراق�ي« نسخة منه، 
إن األخ�ر »تسل�م املنه�اج ال�وزاري املق�دم من 
قب�ل رئيس مجل�س ال�وزراء املكل�ف مصطفى 
الكاظم�ي«. وأض�اف املكت�ب، أن »استن�ادا إىل 
أحك�ام امل�ادة )43/ثاني�ا( من قان�ون مجلس 
النواب، قرر سيادته تشكيل لجنة برئاسة النائب 
األول السي�د حس�ن الكعب�ي وعضوي�ة عدد من 
الن�واب واملستشارين؛ لدراسة املنه�اج الوزاري 
وتقدي�م تقري�ر إىل املجل�س بشأن�ه«. وتضم�ن 
برنام�ج الكاظمي ع�دد من امللف�ات األساسية، 
منها امللف االقتص�ادي، وامللف السيايس، وامللف 
الصحي، فضاً عن ملف السيادة الوطنية وإعادة 

النازحني، وإعادة االعمار يف جميع املحافظات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

استعرض مجلس الوزراء املرصي، أمس األربعاء، تفاصيل 
خط�ة التعايش مع ف�روس كورونا املستجد، يف ظل عدم 

وضوح املدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفروس.
وتقوم الخطة، الت�ي أعدتها وزارة الصحة والسكان، عىل 
اتباع كاف�ة اإلجراءات االحرازية الازم�ة بصورة دقيقة 
وحاسمة يف شتى املنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي 

كل 14 يوما والترصف يف ضوء تلك النتائج.
وشددت الخط�ة عىل أن مرحلة التعاي�ش تتطلب تكاتف 
جميع ال�وزارات والهيئات التنفيذي�ة والرقابية يف مرص، 
لوض�ع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم االلتزام 
بالتعليمات. وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة 

هالة زاي�د، خال طرح الخطة عىل مجل�س الوزراء الذي 
ت�م بتقني�ة الفيديو أن املرحلة األوىل م�ن خطة التعايش، 
تتضم�ن إرش�ادات عام�ة يكون ع�ىل األف�راد واملنشآت 

االلتزام بها.
وإىل جان�ب ذل�ك، توف�ر معاي�ر إلزامي�ة يف القطاع�ات 
املختلف�ة، كاملؤسس�ات والرشك�ات، وامل�والت )مراك�ز 
التس�وق( واألس�واق، وقط�اع البن�اء واملصان�ع، وكافة 
وسائل املواصات. وتشمل خطة التعايش أيضا: استمرار 
غل�ق األماك�ن الت�ي تسبب خط�راً شديداً لنق�ل العدوى، 
واستبدال خدمات التعامل املبارش مع الجمهور بالخدمات 
اإللكرونية، كلم�ا أمكن ذلك، مع محاول�ة توفر الحجز 
املسب�ق الكروني�ًا للحف�اظ عىل قواع�د التباع�د املكاني 

وتجنب االزدحام.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه ديوان مجلس الوزراء يف حكومة 
إقلي�م كردست�ان، رسال�ة م�ن عرش 
ملجل�س  العام�ة  األمان�ة  إىل  نق�اط 
ال�وزراء يف الحكوم�ة االتحادية، فيما 
تضمن�ت م�ربرات قانوني�ة ال تجي�ز 
إيقاف تموي�ل رواتب موظفي اإلقليم 
الذين ال يختلف�ون شأناً عن موظفي 

بقية أجزاء العراق. 
وج�اءت الرسالة »بعد الق�رار األخر 
ال�وزراء  ل مجل�س  العام�ة  لألمان�ة 
القايض بوقف تمويل رواتب موظفي 

اإلقلي�م، وهو ما عدت�ه حكومة إقليم 
كوردست�ان تج�اوزاً ع�ىل القانون«. 
وتضمنت الرسالة عرش نقاط تمحورت 
عىل السياس�ة التي اتبعته�ا حكومة 
إقليم كردستان انطاق�ًا من التزامها 
الدست�وري يف ح�ل املشاك�ل العالقة 
بالروات�ب  يتعل�ق  فيم�ا  وخصوص�اً 
واالستحقاقات املالية ملوظفي اإلقليم، 
مش�رة إىل أن »سياسة حكومة إقليم 
كردست�ان كانت وما زال�ت تهدف إىل 
معاجل�ة اإلشكالي�ات القائم�ة م�ع 
الحكوم�ة االتحادي�ة وفق�اً ملرجعية 
الدست�ور وباالستن�اد إىل أحكام�ه«.

وأضاف�ت الرسال�ة أن »الدست�ور قد 
ضمن ح�ق املشاركة كمب�دأ تأسيس 
االتح�ادي لألق��������اليم  للنظ�ام 
واملحافظات غ�ر املنتظمة يف إقليم يف 
السلطات االتحادي�ة عىل وفق مبادئ 
املس�اواة وتكاف�ؤ الف�رص والعدالة، 
والت�ي ال يمكن أن تك�ون قائمة دون 
تبني مبدأ املساواة بني مواطني اإلقليم 
واملحافظ�ات العراقي�ة األخ�رى م�ن 
حيث التمتع بالحقوق، ومنها الرواتب 

واالستحقاقات املالية للموظفني«.
وأوضحت الرسال�ة أن »اإليعاز بوقف 
تموي�ل روات�ب موظف�ي اإلقليم يعد 

تج�اوزاً عىل مبادئ املس�اواة وتكافؤ 
الفرص، وخصوص�اً أن تمويل رواتب 
يف  االتحادي�ة  الحكوم�ة  موظف�ي 
املحافظ�ات الخم�س ع�رشة يس�ر 

بانسيابية ودون تعليق«.
وذكرت الرسال�ة أن »إقليم كردستان 
يستح�ق شهري�اً نسب�ة 12/1 م�ن 
الجارية  للنفقات  الفعلية  املرصوفات 
املالي�ة 2019 أس�وة بباق�ي  للسن�ة 
املحافظات العراقية، إال أن املستحقات 
املالي�ة لإلقلي�م لم ت�رصف يف األشهر 

الثاثة األوىل من سنة 2020.
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وزير الكهرباء: توزيع رواتب العقود واألجور مرهون بإقرار املوازنة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة الكهرباء، أم�س األربعاء، أنها بانتظار 
إق�رار املوازن�ة االتحادي�ة لتأم�ن روات�ب العق�ود 

واألجور.
وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب، إنه »فيما يتعلق 
بملف األجور والعقود فإن الوزارة عملت عىل تأمن 
مستحقاتهم اىل يوم 3/15«، مبيناً أن »الوزارة دفعت 
الكثري من الرواتب وهي اآلن بصدد دفع املتبقي من 

هذه املستحقات خالل األسبوع املقبل«.
وأض�اف أن »توزي�ع مستحق�ات العق�ود واألجور 
للفرتة ما بعد 3/15 تبقى متعلقة عىل إقرار املوازنة 

االتحادية لعام 2020«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بتشكي�ل  املكل�ف  ال�وزراء  رئي�س  أعل�ن 
أم�س  الكاظم�ي،  مصطف�ى  الحكوم�ة 
األربع�اء، عن إرسال برنامج�ه الوزاري إىل 
الربمل�ان استعدادا إلرس�ال قائمة بوزرائه، 
فيما تعهد بإجراء انتخابات برملانية نزيهة 

وعادلة.
وكت�ب الكاظم�ي، يف تغري�دة ع�ىل موقع 
إىل  ال�وزاري  املنه�اج  »أرسل�ُت  »توي�رت«، 
مجل�س الن�واب املوق�ر، الط�الع السيدات 
والس�ادة الن�واب، وسيت�ّم إرس�ال أسماء 
املرشح�ن للكابينة الوزاري�ة، ضمن املدة 
الدستورية، لتحديد جلسة التصويت. عاش 

العراق، أرضاً، وشعباً، وسيادة وطنية«.
وأعل�ن رئي�س الربمل�ان محم�د الحلبويس 
تسل�م املنه�اج ال�وزاري املق�دم م�ن قبل 
رئي�س مجلس ال�وزراء املكل�ف مصطفى 
الكاظم�ي، فيما ق�رر الحلب�ويس بحسب 
مكتب�ه االعالم�ي تشكي�ل لجن�ة لدراسة 
املنه�اج.  وق�ال مكتب الحلب�ويس يف بيان 
تلقت »املستقب�ل العراقي« نسخة منه، إن 
األخري »تسل�م املنهاج ال�وزاري املقدم من 
قبل رئيس مجلس الوزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي«. وأضاف املكتب، أن »استنادا إىل 

أحك�ام املادة )43/ثاني�ا( من قانون مجل�س النواب، 
ق�رر سيادته تشكيل لجنة برئاس�ة النائب األول السيد 
حس�ن الكعبي وعضوية عدد من النواب واملستشارين؛ 

لدراس�ة املنهاج ال�وزاري وتقدي�م تقرير 
املجل�س بشأن�ه«. وتضم�ن برنام�ج  إىل 
الكاظمي عدد من امللفات األساسية، منها 
املل�ف االقتصادي، وامللف السيايس، وامللف 
الصح�ي، فضالً عن ملف السيادة الوطنية 
وإعادة النازحن، وإعادة االعمار يف جميع 
املحافظ�ات. وقالت مص�ادر سياسية ان 
الكاظمي يوشك ع�ىل االنتهاء من تسمية 
إىل  وارساله�ا  الوزاري�ة  تشكيلت�ه  وزراء 
هيئتي النزاهة العام�ة واملساءلة والعدالة 
الجتث�اث البع�ث لتدقيقه�ا بع�د ان اكمل 
برنام�ج حكومت�ه وارسل�ه إىل الربمل�ان. 

وأش�ار مص�در يتاب�ع مفاوض�ات تشكي�ل الحكومة 
إىل أن الكاظم�ي يستع�د االن الرس�ال قائم�ة ب�وزراء 
حكومت�ه وسريه�م الذاتي�ة إىل الربمل�ان ع�دا حقيبتي 
الدفاع والداخلية، وطلب عقد جلسة برملانية استثنائية 

للتصوي�ت ع�ىل تشكيلت�ه الوزاري�ة. وم�ن املتوقع أن 
تض�م الحكومة 22 وزارة منه�ا 11 للشيعة و6 للسنة 
و3 لألكراد وواح�دة للرتكمان ومثلها لألقليات ستمنح 
للمسيحي�ن. وق�د تعه�د الكاظمي بإج�راء انتخابات 

برملانية نزيهة وعادلة هي أحد اهم مطالب 
املحتجن العراقين. 

وكان اجتم�اع عقده الكاظمي مع القوى 
الشيعي�ة مس�اء االثنن امل�ايض قد انتهى 
باتفاق عىل تمرير حكومته يف الربملان بعد 
ان ابلغها بتخويل القوى السنية والكردية 
له بحرية اختيار وزراء حكومته املنتظرة.

وأكد تحال�ف الفتح ع�ىل رضورة االرساع 
بتشكي�ل حكوم�ة ق�ادرة ع�ىل مواجه�ة 

االزمات والعبور بالبالد اىل بر األمان. 
وق�ال التحال�ف يف بي�ان تلق�ت املستقبل 
العراقي نسخة منه، »نحن يف تحالف الفتح 
ندرك ونقدر عاليا التحديات والظروف التي 
تمر بها البالد من أزمة كورونا وتداعياتها 
اىل األوض�اع االقتصادي�ة وانهي�ار أسعار 
النفط وانعكاساتها عىل العراق«. وأضاف 
رضورة  ع�ىل  نش�دد  »وعلي�ه  التحال�ف 
اإلرساع بتشكيل حكوم�ة مقتدرة وقادرة 
عىل مواجه�ة األزمات والعب�ور بالبالد اىل 
بر األمان من خ�الل اختيار كابينة وزارية 
منسجمة من شخصيات كفوءة ونزيهة«، 
مشددة بالقول أن »يلت�زم الرئيس املكلف 
عدم السم�اح برتشيح شخصي�ات تابعة 
الح�زاب وكتل سياسي�ة وان تكون بعيدة 
عن املحاصص�ة الحزبية وتمثل طموحات 
الشعب العراقي يف عبور األزمة واعادة هيبة 
الدول�ة وإع�ادة ثقة الش�ارع اىل العملي�ة السياسية«. 
واعرب التحالف عن أمله »من جميع القوى السياسية 
التع�اون الج�اد وف�ق ه�ذه األس�س من 
اج�ل اإلرساع يف تشكي�ل الحكومة«. وقال 
التحالف أيض�اً إن »تحالف الفتح لن يقبل 
بحكوم�ة شخصيات تابع�ة ألحزاب وكتل 
سياسية«. يش�ار إىل ان الرئي�س العراقي 
برهم صالح قد كلف يف التاسع من الشهر 
الحايل الكاظمي مدي�ر املخابرات العراقية 
بتشكي�ل الحك����وم�ة الجدي�دة عق�ب 
اعت�ذار عدن�ان ال�زريف وأمام�ه 30 يوم�ا 
لتقدي�م برنامج�ه الحكوم�ي وتشكيلت�ه 
الوزارية إىل الربملان للتصويت عليها بالثقة 

من عدمها.
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        بغداد / المستقبل العراقي

قرر وزير النفط ثامر الغضبان، 
أمس األربعاء، اجراء تغيريات يف 
املناصب اإلدارية يف رشكة نفط 

الشمال.
وذك�ر بيان الع�الم رشكة نفط 
الشمال تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، ان« وزير النفط قرر 
اج�راء تغيريات إدارية يف ثمانية 

مناصب إدارية يف الرشكة«.
وأشار البي�ان اىل ان« التغيريات 

جاءت كالتايل:
- اعف�اء السي�د بش�ري محم�د 
مراد، مهندسن اقدم من منصب 
معاون مدير عام ويكلف بمهام 
منصب مدير هيأة نفط نينوى.

- تكلي�ف السي�د محم�د سالم 
محمد بمه�ام منص�ب معاون 

مدي�ر ع�ام الرشك�ة و يخ�ول 
الدارة  الالزم�ة  الصالحي�ات 
الرشك�ة و تسيري اعمالها لحن 

تسمية مدير عام جديد.
- تكلي�ف السي�د برك�ان حسن 
عبدالل�ه بمنصب مع�اون مدير 
ع�ام لش�ؤون االنتاج ب�دال عن 

هيأة الحقول.
- تكلي�ف السيد خال�د منصور 
هي�أة  مدي�ر  منص�ب  بمه�ام 

العمليات.
- تكلي�ف السي�د ب�دران جمال 
عمر بمنصب معاون مدير عام 

لشؤون العالقات.
- الغ�اء تكلي�ف السي�د عباس 
حربي عصيدة من مهام منصب 

مدير الهيأة االدارية.
ولفتت الرشكة اىل ان« االمر ينفذ 

ابتداء من تاريخ إصداره«.

وزير النفط جيري تغيريات بمناصب
 إدارية يف الوزارة

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه ديوان مجلس ال�وزراء يف حكومة 
إقلي�م كردست�ان، رسال�ة م�ن ع�رش 
نقاط إىل األمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
يف الحكوم�ة االتحادي�ة، فيم�ا تضمنت 
م�ربرات قانونية ال تجي�ز إيقاف تمويل 
رواتب موظفي اإلقليم الذين ال يختلفون 

شأناً عن موظفي بقية أجزاء العراق. 
وج�اءت الرسال�ة »بع�د الق�رار األخري 
لألمان�ة العامة ل مجلس الوزراء القايض 
بوقف تموي�ل رواتب موظف�ي اإلقليم، 
وهو ما عدته حكومة إقليم كوردستان 
تجاوزاً عىل القانون«. وتضمنت الرسالة 
ع�رش نق�اط تمح�ورت ع�ىل السياسة 
الت�ي اتبعته�ا حكومة إقلي�م كردستان 
يف  الدست�وري  التزامه�ا  م�ن  انطالق�ًا 
ح�ل املشاك�ل العالقة وخصوص�اً فيما 

يتعل�ق بالروات�ب واالستحقاقات املالية 
ملوظف�ي اإلقليم، مشرية إىل أن »سياسة 
حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت 
تهدف إىل معاجل�ة اإلشكاليات القائمة 
م�ع الحكومة االتحادية وفق�اً ملرجعية 
أحكام�ه«. إىل  وباالستن�اد  الدست�ور 

ق�د  »الدست�ور  أن  الرسال�ة  وأضاف�ت 
ضم�ن ح�ق املشارك�ة كمب�دأ تأسيس 
لألق��������الي�م  االتح�ادي  للنظ�ام 
واملحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة يف إقليم يف 
السلط�ات االتحادي�ة عىل وف�ق مبادئ 
والعدال�ة،  الف�رص  وتكاف�ؤ  املس�اواة 
والت�ي ال يمك�ن أن تك�ون قائم�ة دون 
تبني مبدأ املس�اواة بن مواطني اإلقليم 
م�ن  األخ�رى  العراقي�ة  واملحافظ�ات 
حيث التمتع بالحق�وق، ومنها الرواتب 

واالستحقاقات املالية للموظفن«.
وأوضح�ت الرسال�ة أن »اإليع�از بوقف 

تمويل رواتب موظفي اإلقليم يعد تجاوزاً 
ع�ىل مبادئ املس�اواة وتكاف�ؤ الفرص، 
وخصوص�اً أن تموي�ل روات�ب موظفي 
املحافظ�ات  يف  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
الخم�س عرشة يس�ري بانسيابية ودون 

تعليق«.
وذك�رت الرسال�ة أن »إقلي�م كردستان 
م�ن   12/1 نسب�ة  شهري�اً  يستح�ق 
املرصوف�ات الفعلية للنفق�ات الجارية 
بباق�ي  أس�وة   2019 املالي�ة  للسن�ة 
املحافظ�ات العراقية، إال أن املستحقات 
املالي�ة لإلقلي�م ل�م ت�رصف يف األشه�ر 
الثالث�ة األوىل م�ن سن�ة 2020، ما عدا 
تعويض�ات موظف�ي اإلقلي�م والبالغ�ة 
452 ملي�ار دينار والت�ي تطالب األمانة 
العام�ة ل مجل�س ال�وزراء بإيقافه�ا ما 
يع�د تج�اوزاً ع�ىل القان�ون«. وقال�ت 
حكومة إقليم كردست�ان يف رسالتها إن 

»املادة 10/ثانيا-ج م�ن قانون املوازنة 
الت�زام  ع�ىل  نص�ت   2019 االتحادي�ة 
الحكوم�ة االتحادية بدف�ع مستحقات 
إقلي�م كوردستان بما فيه�ا تعويضات 
املوظف�ن ويستقطع مبل�غ الرضر من 
حص�ة اإلقلي�م يف حال�ة ع�دم تسليمه 
الحصة املق�ررة من النف�ط«. ورشحت 
»كيف أن االستن�اد عىل الفقرة الخاصة 
م�ن امل�ادة 27 من قان�ون اإلدارة املالية 
لوق�ف تموي�ل روات�ب اإلقلي�م ليس يف 
محله، كما أكدت أن اإلقليم ال يزال يأوي 
أكث�ر من مليون الجئ ونازح بما يجعله 
يتحمل تكاليفه�م ودون أدنى مساهمة 

من الحكومة االتحادية«.
وج�اء يف الرسال�ة »ل�م تق�م الحكومة 
االتحادي�ة بإرسال مستحق�ات اإلقليم 
منذ شب�اط 2014 واىل عام 2019، مما 
اضطر اإلقلي�م إىل إيجاد مصادر لتمويل 

نفقاته واحتياجاته من خالل االقرتاض 
وخف�ض  التقش�ف  إج�راءات  واتخ�اذ 
النفق�ات العام�ة واإلدخ�ار اإلجباري« 

وغريها«.
ولفت�ت إىل أن »اإلقلي�م يؤي�د تسوي�ة 
املستحقات املالية بن اإلقليم والحكومة 
االتحادي�ة لتلك السنوات وفق�اً لآلليات 
املوازن�ة  املنص�وص عليه�ا يف قوان�ن 
االتحادي�ة لتحقي�ق حق�وق والتزامات 

الطرفن«. 
وجددت الرسالة »موقف حكومة اإلقليم 
الثاب�ت يف حس�م املل�ف وفق�اً للدستور 
الرشاك�ة«،  أس�اس  وع�ىل  والقان�ون 
مطالبة ب�«إعادة النظر يف إيقاف تمويل 
رواتب املوظفن وفق التوصية املشرتكة 
الت�ي ت�م التوص�ل إل�����يه�ا نتيج�ة 
االجتماع الذي ُعق�د يف بغداد بتاريخ 20 

نيسان 2020«.

حكومة إقليم كردستان ختاطب بغداد بشأن إيقاف الرواتب: إنكم تتجاوزون القانون

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبن الديمقراطي 
والجمهوري وزارة الدف�اع األمريكية إىل نرش بطاريتن 

من منظومة القبة الحديدية يف العراق.
وأع�رب هؤالء يف رسال�ة كتبوها إىل وزي�ر الدفاع مارك 
إس�رب عن قلقهم الشدي�د من االعت�داءات التي تنفذها 
جماع�ات مسلحة ض�د األمريكين وق�وات التحالف يف 
الع�راق، عاّدين أن نرش املنظومة سيحمي هذه القوات 

من خطر الهجمات بالصواريخ.
ويف ح�ن لم ت�رّد وزارة الدفاع األمريكي�ة بعُد عىل هذه 
الرسال�ة، قال النائ�ب الجمهوري ج�و ويلسون، وهو 
عضو يف لجنت�ي القوات املسلحة والش�ؤون الخارجية 
»كم�ا رأين�ا يف األشه�ر املاضية، ف�إن االعت�داءات ضد 
جيشن�ا وق�وات التحال�ف يف العراق من قب�ل مسلحن 
ازدادت؛ األم�ر ال�ذي يشكل تهديداً لحي�اة األمريكين«، 
مش�ريا اىل ان »عنارصنا بحاجة إىل وضع تدابري وقائية 

لحمايتهم من التهديد املتزايد للهجمات بالصواريخ«.
وأشاد ويلسون »بفعالية القب�ة الحديدية التي تنتجها 
إرسائي�ل«، الفت�ا اىل ان »)القبة الحديدي�ة( هي واحدة 
م�ن أفضل األنظم�ة الدفاعية الصاروخي�ة، وقد أثبتت 

قدرتها عىل صّد هجمات من هذا النوع، كما أنها دعامة 
أساسية للفوز يف الحرب ضد اإلرهاب«.

وح�ّث ويلس�ون »وزير الدف�اع األمريكي ع�ىل املوافقة 
عىل نرش البطاريت�ن بأرسع وقت ممكن لحماية حياة 

القوات األمريكية«.
م�ن ناحيتها، عّدت النائبة الديمقراطية غريس منغ أن 
»الهجم�ات التي تعرضت لها ق�وات التحالف يف العراق 
أظه�رت نق�اط الضع�ف يف النظ�ام الدفاع�ي الج�وي 
للوالي�ات املتحدة«، مشددة »عىل فعالية منظومة القبة 
الحديدية يف مواجهة تهديدات مماثلة لتلك التي تشهدها 

قوات التحالف يف العراق«.
وقالت منغ يف الرسالة نفسها »خالل الشهرين املاضين 
ازدادت االعت�داءات ع�ىل املنشآت األمريكي�ة يف العراق؛ 
األمر ال�ذي يشكل خطراً ع�ىل حياة الق�وات األمريكية 
وقوات التحال�ف واملدنين كل ي�وم«، معتربة ان »هذه 
االعتداءات كشفت عن نقاط الضعف يف نظام دفاعاتنا 

الجوية، ويجب النظر يف هذا فوراً«.
وتابع�ت النائب�ة الديمقراطي�ة ان »منظوم�ة )القب�ة 
الحديدي�ة( أثبت�ت فعاليتها ض�د تهدي�دات متطورة«، 
حاث�ة »الجيش عىل نرش ه�ذه البطاريات بأرسع وقت 
ممك�ن لحماي�ة قواتنا«. واك�دت منغ إنه�ا »ستسعى 

إىل التنسي�ق مع وزير الدف�اع األمريكي للنظر يف خطط 
تمّك�ن البنتاغ�ون م�ن إدخ�ال املنظوم�ة يف أنظمت�ه 

الدفاعية ملواجهة التهديدات الحالية«.
وتق�ول الرسال�ة التي وّقعها 23 نائباً م�ن الحزبن، إن 
»الكونغرس بانتظار خطة مفصلة لنرش أول بطاريتن 

من املنظومة، وذلك وفقاً لقوانن سارية املفعول«.
وأعرب ه�ؤالء عن قلقهم العميق من قدرات الجماعات 
املسلحة عىل تخطي األنظمة الدفاعية الجوية للواليات 
املتح�دة لتنفي�ذ اعتداءاتها، محذرا »إن ل�م نتعامل مع 
الخط�ر الذي يواجه قواتنا اليوم؛ ف�إن النتائج ستكون 

وخيمة«.
وكان�ت وزارة الدف�اع نظ�رت يف ع�ام 2014 يف ن�رش 
املنظومة يف العراق وأفغانست�ان، لكنها لم َتمِض قدماً 
يف خطته�ا، وذلك بسبب نقاط ضع�ف يف أجهزة الرادار 

التابعة ل� القبة الحديدية.
وق�د أعرب الجنرال دانييل كاربلر، قائد وحدة الدفاعات 
الصاروخي�ة يف البنتاغون، عن قلقه م�ن هذه النقطة 
بالتحدي�د، وذلك يف مؤتمر صحايف عق�ده يف البنتاغون 

الشهر املايض.
وقال كاربلر إن »املنظوم�ة ال تشارك املعلومات التي يف 

أنظمتها مع بقية الرادارات املوجودة حالياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة التحقي�ق املركزية 
التابع�ة لرئاس�ة استئن�اف الرصافة 
االتحادية اق�وال متهم�ن اثنن نفذا 
العدي�د م�ن العملي�ات اإلرهابي�ة يف 

محافظتي بغداد واالنبار.
وذكر املرك�ز اإلعالمي ملجلس القضاء 
»املستقب�ل  تلقت�ه  بي�ان  يف  االع�ىل 
العراق�ي«، أن »املته�م األول اع�رتف 
باالنتماء لعصاب�ات داعش االرهابية 
العب�وات  م�ن  العدي�د  وتفج�ريه 
الناسفة ضد ق�وات الجيش« الفتا اىل 
ان«االرهاب�ي تلق�ى دورات تدريبي�ة 
اداري�ة وعسكرية يف تركي�ا قبل البدء 

بتنفيذ اعماله االرهابية«.

بعد »الباتريوت«.. البنتاغون يلوح بنرش »القبة احلديدية« اإلرسائيلية يف العراق تصديق أقوال متهمني 
اثنني بنصب سيطرات 
ومهية وتفجري عبوات 

يف بغداد واالنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة العملي�ات املشرتكة، أم�س األربعاء، تنفي�ذ عمليات 
نوعية استخباراتية للقضاء عىل قي�ادات داعش وخالياها النائمة، 
فيما بينت أن العمليات األخرية لداعش هي محاولة لعودة نشاطهم 

إعالميا كما حدث 2013.
وق�ال املتح�دث باسم القي�ادة اللواء تحس�ن الخفاجي يف ترصيح 
صحف�ي إن »خالي�ا داع�ش النائم�ة تتخ�ذ م�ن الجب�ال واملناطق 
الصحراوي�ة الوعرة مخبأ لها وتنفذ عملي�ات ضد املدنين والقوات 
األمني�ة يف ساع�ات متأخ�رة م�ن اللي�ل”، الفت�ا إىل إن “جميع تلك 

التحركات رصدها الجهد االستخباري”.
وأض�اف أن »القوات األمنية تنفذ عملي�ات نوعية يف جميع املناطق 
الت�ي يتواجد فيها داعش وهنال�ك رضبات جوية نفذت خالل األيام 
املاضية تمكنت من قتل 14 قيادي لداعش يف غرب الدور«، مبينا أن 
»العمليات األخرية لداعش هي محاولة لعودة نشاطهم إعالميا كما 

حدث 2013 اال انها لم تفحل يف ذلك«.
وأك�دت قيادة العملي�ات املشرتكة، الثالثاء، أنه�ا ستتعامل مع من 
يروج لعودة نش�اط عصابات داعش اإلرهابية عرب مواقع التواصل 
االجتماعي وفق املادة 4 إرهاب، فيما بينت أن العمل االنتحاري الذي 
استهداف مديرية االستخبارات واألم�ن يف كركوك محاوالت فاشلة 

إلثارة الفوىض.

العمليات املشرتكة تنفذ »عملية نوعية«
 للقضاء عىل خاليا »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  أعلن�ت 
األربع�اء، ع�ن املوق�ف الوبائي 
لفايروس  املسجل�ة  لإلصاب�ات 

كورونا املستجد يف العراق.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
نسخ�ة  العراق�ي  املستقب�ل 
من�ه أن�ه ت�م فح�ص )٨27٨( 
نم�����وذجا يف كافة املختربات 
املختصة يف الع�راق لهذا، وبذلك 
يك�ون املجموع الك�ي للنماذج 
بداي�ة  من������ذ  املفحوص�ة 
 ( الع�راق  يف  امل�رض  تسجي�ل 

.)٨670٨
وبحس�ب بي�ان ال�وزارة، ف�إن 
املختربات وزارة الصحة والبيئة 
سجل�ت )75( إصاب�ة يف العراق 

موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 15

بغداد/ الكرخ: 3
مدينة الطب: 2

البرصة: 50
كربالء: 1
واسط: 1
املثنى: 3

- الوفيات: حالتن
حالة واحدة يف بغداد/ الرصافة

حالة واحدة يف بغداد/ الكرخ
- الشفاء: 27 حالة، وكما يي:

مجموع اإلصابات: 2003
مجموع الوفيات: 92

مجموع حاالت الشفاء: 1346
دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة والبيئة
االربعاء 29 نيسان 2020

وزارة الصحة تسجيل 
حالتي وفاة و)75( إصابة جديدة

 بفريوس »كورونا« 

أكد املكت�ب اإلعالمي النائ�ب االول لرئيس 
مجلس الن�واب، أمس األربع�اء، أن األخري 
سيرتأس اجتماعاً للنظر باملنهاج الحكومي 
لرئيس مجل�س ال�وزراء املكلف مصطفى 

الكاظمي.
وقال املكتب اإلعالمي للكعبي يف بيان تلقت 

املستقب�ل العراق�ي نسخة من�ه إن النائب 
الن�واب سي�رتأس  لرئي�س مجل�س  االول 
اجتماعا )الي�وم الخميس( لدراسة املنهاج 
ال�وزاري لرئيس ال�وزراء املكلف مصطفى 

الكاظمي.
وتسل�م الربملان، مساء األربع�اء، الربنامج 

برنام�ج  وتضم�ن  للمكل�ف.  ال�وزاري 
الكاظمي عدد من امللفات األساسية، منها 
امللف االقتص�ادي، وامللف السيايس، وامللف 
الصحي، فضالً ع�ن ملف السيادة الوطنية 
وإعادة النازحن، وإعادة االعمار يف جميع 

املحافظات.

اليوم.. الكعبي يعقد اجتامعًا للنظر بالربنامج احلكومي
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي انطالق اربع رحالت جوية 
اس�تثنائية لعدد من القطاعات االس�يوية واالوربية عىل 
مت�ن طائرات الرشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية 

ألعادة العراقيني العالقني فيها ».

وب�ني لعيب�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»الرح�الت املنطلق�ه له�ذا الي�وم ش�ملت ث�الث رحالت 
اس�تثنائية س�رت ألول مرة للقطاعات التالية ) بنجلور 
الهندية ، مدريد االسبانية، يرفان االرمنية ( ورحلة اخرى 

سرت اىل )دلهي( عاصمة الهند ».
واض�اف ان »جمي�ع الرح�الت نف�ذت بواع�ز انس�اني 

ألع�ادة املواطن�ني العراقيني اىل احض�ان الوطن وبجهود 
االس�تثنائية  للكوادر العاملة يف الرشكة العامة للخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة وبع�د ان ت�م اس�تحصال املوافق�ات 
االصولي�ة ووفق قرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة وبالتنس�يق م�ع وزارت�ي الخارجي�ة والصحة 

وجميع السلطات املعنية ».

وم�ن الجدير بالذك�ر ان جميع الطائ�رات التي حلقت يف 
األج�واء خضعت لعملية تعفر وتعقيم مش�ددة ش�املة 
لجمي�ع اج�زاء الطائ�رات ب�أرشاف ك�وادر متخصص�ة 
لضمان س�المة الطواق�م واملس�افرين العائدي�ن ووفق 
األس�س والقواع�د الصحي�ة املعتم�دة عاملي�اً وكخطوة 

وقائية متخذة ضد فروس كورونا.

وزير النقل يعلن انطالق الطائر االخرض بأربع رحالت استثنائية ثالث مسرية ألول مرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن مواصل�ة املراكز 
العام�ة  للرشك�ة  التابع�ة  التس�ويقية 
لتجارة الحبوب يف جنوب و وس�ط البالد 
باس�تالم الحنط�ة املحلية املس�وقة من 

الفالحني واملزارعني .
اكد ذلك مدير ع�ام الرشكة املهندس عبد 
الرحم�ن عجي طوفان وق�ال بان حملة 
التس�ويق تتواص�ل م�ع اتس�اع رقعتها 
الجغرافي�ة يف محافظات البالد الجنوبية 
و الوس�طى لتص�ل اىل العاصم�ة بغ�داد 
بعد ان بارشت صومعة الرصافة بعملية 
االس�تالم الفعيل ألوىل الكميات املس�وقة 

يف موس�م يتوقع له وحسب تقديرات الزراعة 
ان يتخط�ى حاجر الخم�س ماليني ، وليكون 
للموس�م الثاني الذي يحق�ق االكتفاء الذاتي 

من محصول الحنطة .
مبينا ب�ان كميات الحنطة املحلية املس�تلمة 
لغاي�ة الي�وم ٢٨-٤-٢٠٢٠ تج�اوزت )١١٤( 
ال�ف طن�ا ، موزعة ماب�ني ) ١١٠.٥٠٤( 
الف طنا حنطة د/١ و )٣.٩٦٨( الف طنا 

حنطة د/٢ و )٣٠٩( طنا حنطة د/٣ .
هذا واش�ار طوفان بان الف�الح العراقي 
وم�ن خ�الل الخربة الت�ي اكتس�بها من 
الزراع�ة و التس�ويق اخ�ذ يع�ي اهمية 
جودة اإلنت�اج ورضورة االعتناء به بغية 
ضمان ان تكون الحنط�ة درجة أوىل من 
خالل االعتناء بغربلة الحنطة وتنقيحها 
قبل تسويقها لهذا نجد ان معدل الحنطة 

املسوقة درجة اوىل يف الصدارة.

لليوم التاسع على التوالي من محلة تسويق حمصول احلنطة

التجارة: الكميات املستلمة جتاوزت »١١٤« الف طنًا
    بغداد / المستقبل العراقي

ل�ت دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة النزاهة  حمَّ
واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة  االتحاديَّ�ة 
العامة مس�ؤوليَّة  والبلديَّ�ات واألش�غال 
تأخ�ر تنفيذ مرشوع محطة تحلية مياه 

البحر يف محافظة البرصة.
وش�خصت دائ�رة النزاهة بحس�ب بيان 
للهي�أة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، يف 
تقريرها املرس�لة نس�خٌة من�ه إىل مكتب 
رئي�س ال�وزراء ومجلس النُّ�وَّاب ومكتب 
والبلديَّ�ات  واإلس�كان  اإلعم�ار  وزي�ر 
واألش�غال العام�ة، وجود تأخ�ٍر واضٍح 
م�ن قب�ل ال�وزارة بخصوص االس�تفادة 
م�ن مبلغ الق�رض الربيطان�يِّ البالغ ١٠ 
ص إلنشاء  مليارات جنيٍه اسرتلينيٍّ املُخصَّ

مرشوع محطة تحلية مياه البرصة.
ن من  ولفت التقرير إىل أنَّ الوزارة لم تتمكَّ
صيٍَّة رصينٍة  إبرام عقٍد مع أيَّة رشكٍة تخصُّ
له�ا باٌع وأعم�اٌل ُمماثل�ٌة يف مجال تحلية 
مي�اه البحر؛ بذريع�ة التزامه�ا بالتعاقد 
مع ال�رشكات الربيطانيَّة حرصاً، يف وقت 
إنَّ توجيهات رئاس�ة ال�وزراء )يف وقتها( 
أش�ارت إىل عدم اشرتاط اإلحالة إىل رشكٍة 
بعينه�ا؛ إذ إن اتفاقي�ة الق�رض لم تنّص 
عىل ذل�ك، داعيًة )أي رئاس�ة الوزراء( إىل 
امليض يف تسلُّم العروض األخرى وحسمها 

برسعٍة.
اس�تثمار  رضورة  ع�ىل  التقري�ر  وح�ث 
الوق�ت وت�اليف امله�دور منه؛ إلنج�از هذا 
املرشوع املُهمِّ )االسرتاتيجي( الذي يخدم 

محافظ�ة الب�رصة عىل وج�ه الخصوص 
ومحافظ�ات الجن�وب والفرات األوس�ط 
بشكٍل عامٍّ وكذلك العاصمة بغداد، فضالً 
عن كونه يضمن األم�ن املائيَّ للبلد، فيما 
�ل�ت دول الجوار املُس�يطرة عىل  ل�و تنصَّ
منابع دجل�ة والفرات عن التزاماتها فيما 

يتعلَّق باإلطالقات املائيَّ�ة.
وأشار أيضاً إىل أن املرشوع املُزمع إنشاؤه 
يؤم�ن طاق�ًة مائيًَّة تص�ل إىل مليون مرٍت 
مكعٍب يف الس�اعة، وبالت�ايل فإنه ُيَعدُّ من 
أه�مِّ املش�اريع االس�رتاتيجيَّة الت�ي كان 
م�ن املف�رتض أن ُتذلَّ�َل جمي�ع العقبات 
إنجازه�ا،  يف  اإلرساع  دون  تح�ول  الت�ي 
ُمتس�ائالً عن أس�باب إبرام الوزارة عقداً 
مع رشكٍة استش�اريٍَّة بمبلغ )٣٠( مليون 
راً يف الوق�ت ذات�ه م�ن كون  دوالر، ُمح�ذِّ
التعاق�د املبارش م�ع أيَّة رشك�ٍة بطريقة 
الع�رض الوحيد ُيَع�دُّ مخالف�ًة لتعليمات 
تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم )٢٢( لس�نة 

.٢٠١٤
وخل�ص التقرير إىل أهميَّ�ة قيام الجهات 
املُس�تفيدة م�ن الق�رض بالتنس�يق مع 
وزارة التخطي�ط؛ لإلرساع بإعداد دراس�ٍة 
بالحاجة الفعليَّة وبحس�ب كميَّات املياه 
املطل�وب تحليته�ا كأن تك�ون يومي�ة أو 
ش�هرية، ُمنبِّه�اً إىل رضورة تحدي�د ُمدٍَّة 
زمنيَّ�ٍة مقبول�ٍة إلنجاز امل�رشوع بعد أن 
تت�مَّ مراع�اة التعاق�د م�ع جه�ٍة رصينٍة 
لديها أعمال ُمماثلة يف هذا املجال وحسب 
الضواب�ط والتعليم�ات التعاقديَّ�ة املُقرَّة 

وفقاً للقوانني العراقيَّ�ة النافذة.

النزاهة تصدر تقريرها عن مرشوع ماء البرصة 
ل وزارة اإلعامر مسؤولية تأخريه مِّ وتحُ

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر التخطيط ن�وري صباح الدليم�ي، عن انطالق 
أعمال املرشوع الوطني لتشغيل الشباب يف محافظة االنبار، 
داعياً الشباب إىل استثمار هذه الفرصة وتقديم مشاريعهم 
م�ن خ�الل موق�ع وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة.

وأوضح الدليمي خالل مراسم توقيع عقد العمل مع رشكة 
الخ�رات العراقي�ة، أن »العق�د س�يتضمن إقام�ة منطقة 
تنموي�ة يف محافظ�ة األنبار ع�ىل مس�احة ١٠ آالف دونم، 
الحتضان املشاريع الشبابية املتوسطة يف املجاالت الزراعية 
والصناعي�ة والتجارية«، مؤكداً أن »املرشوع س�يوفر أكثر 
م�ن ٢٠٠٠ فرصة عمل ألبناء محافظ�ة األنبار خالل العام 
الج�اري، وال�ذي يع�د الثالث من نوع�ه بعد توقي�ع عقود 
مماثل�ة يف محافظت�ي ذي ق�ار والديوانية«.ولف�ت إىل أن 
»املصارف الخاصة س�تتوىل منح القروض امليرسة للشباب 
يف إطار مب�ادرة البنك املركزي العراق�ي«، مبيناً ان »أعمال 
املرشوع س�تنطلق يف جمي�ع املحافظات بع�د إنجاز كافة 
اإلجراءات الالزمة من قبل الحكومات املحلية، مشراً إىل أن 
هذه املشاريع )الزراعية والصناعية( سيتم ربطها تكاملياً 
مع بعضها لتحقيق أهداف التنمية املس�تدامة«.من جانبه، 
أعرب محمد عباس العبيدي املدير املفوض لرشكة الخرات 
العراقي�ة عن »تقديره العايل لجهود وزير التخطيط يف دعم 
وإنجاح املرشوع الوطني لتشغيل الشباب من خالل توفره 
الظ�روف املالئم�ة للعمل«، مؤك�دا ان »املرشوع سيس�هم 
يف تحري�ك عجلة التنمية، وتحس�ني واق�ع قطاعي الزراعة 
والصناعة وتحقيق األمن الغذائي يف العراق«، مش�راً اىل ان 
»العمل باملرشوع س�يبدأ فوراً، وس�يلمس الشباب نتائجه 

خالل فرتة قصرة.

وزير التخطيط يعلن 
توفري 2000 فرصة عمل 

يف األنبار

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الرتبية عن املواضيع املحذوفة من املواد الدراسية ملرحلة الثالث املتوسط 
الخاصة بمدارس املتميزين وكلية بغداد.

وقالت معاونة مدير املديري�ة العامة للمناهج يف الوزارة ارساء طالب يف ترصيح لوسائل 
اعالمي�ة حكومية إن »املديرية حددت املواضي�ع املحذوفة من املناهج الدراسية الخاصة 
بطلبة الثالث املتوس�ط يف مدارس املتميزين وكلية بغداد والذين سيكونون غر مطالبني 

بها خالل االمتحانات النهائية للعام الدرايس الحايل )٢٠١٩-٢٠٢٠(«.
وبينت ان »امل�واد املحذوف�ة تتضمن الوحدة الرابعة والخامسة من مادة القرآن الكريم 
والرتبية االسالمية، اضافة اىل الجزء الثاني من مادة اللغة العربية، وكذلك الجزء الثاني 
من مادة الرياضيات، عالوة عىل الزمرة الخامسة والسادسة والسابعة اي بواقع تسعة 
فصول من مادة الكيمياء«، الفت�ة اىل ان »امل�واد املحذوف�ة تشمل ايضا الزمرة السادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة بواقع تسعة فصول من مادة الفيزياء، فضال عن ٤١ فصال 
واالفراز  والحواس  والعصبي  التناسيل  الجهازين  مواضيع  وتتضمن  االحياء  مادة  من 

واملناعة وبعض االمراض الشائعة والغذاء«.
الدول  وفصل  االول  الباب  من  الثالث  الفصل  كذلك  تضمن  »الحذف  ان  طالب  واك�دت 
املج�اورة من الباب الثاني ملادة الجغرافية، عالوة عىل الفصل�ني االول والثاني من الباب 

الثالث، والفصلني االول والثاني من الباب الرابع ملادة التاريخ«.
الخامس  الفصل  اىل  اضافة  الوطنية،  مادة  من  فصول  ثالثة  »حذفت  كما  وتابعت 
)الطالب(، وثماني وحدات من  االنكليزية كتاب  اللغة  والثامن من  والسادس والسابع 

كتاب النشاط للغة االنكليزية ضمن الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن«.
وذكرت معاونة مدير املديري�ة العامة للمناهج ان »الحذف شمل ايضا الوحدة الرابعة 
بواقع ستة دروس بمادة اللغة الفرنسية ممثلة بالدرس الثاني والثالث والرابع والخامس، 
وكذلك بعض املواضيع الخاصة بقواعد اللغة الفرنسية وليس اكملها«، مفصحة عن انه 

»تم تعميم ما سبق بني مدارس املتميزين وكلية بغداد.

الرتبية تدد املواضيع املحذوفة ملدارس املتميزين

االمانة العامة ملجلس الوزراء تصدر توضيحًا 
بشأن رواتب املوظفني اجلدد والعقود

الكامرك: اتالف اكياس مطبوعة تستخدم 
للغش التجاري يف مركز كمرك طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�زت األمانة العامة ملجلس ال�وزراء، تأخر بعض ال�وزارات برصف رواتب 
موظفيه�ا املالك والعقود الُجدد إىل عدم وجود تخصيص مايل لتلك الدرجات 

الوظيفية.
وقال الناطق الرسم�ي لألمانة حيدر مجيد يف ترصيح صحفي، إن »وزارات 
الدولة قامت سنة ٢٠١٩ بتنفيذ قرار ٣١٥ الخاص بمجلس الوزراء بتحويل 
األج�ر اليومي إىل عق�ود ومنحهم امتي�ازات متشابهة المتي�ازات موظفي 

املالك«.
وأض�اف أن »التعيين�ات الت�ي أطلقت يف نهاي�ة ٢٠١٩، لم تدخ�ل يف تمويل 
املوازنة العام�ة، لهذا أجلت التخصيصات املالية لتل�ك التعيينات إىل املوازنة 

العامة لسنة ٢٠٢٠«.
ولف�ت مجيد، إىل أن »بعض الوزارات قام�ت برصف رواتب موظفيها الجدد 
الذين قامت بتعينه�م ضمن حزمة اإلصالحات التي أطلقها مجلس الوزراء 
يف الع�ام املايض، أال أن بعض الوزارات لم ت�رصف رواتبهم موظفيها الجدد 

بسبب عدم توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص املايل يف موازنة ٢٠١٩«.
وأوض�ح املتحدث الرسم�ي األمانة مجلس ال�وزراء، أن »أي وزارة ليس لها 
تخصيص مايل، فإنها سترصف روات�ب موظفيها العقود بعد إقرار املوازنة 

العامة لسنة ٢٠٢٠.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك عن 
اكي�اس  ارسالي�ة  وإت�الف  ضب�ط 
تعبئ�ة أع�الف مطبوع�ة مخالف�ة 
مرك�ز  يف  والتعليم�ات  للضواب�ط 

كم��رك طريبيل«.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وأضاف�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن 
» األكي�اس مسجل عليه�ا عالمات 
لرشكات أعالف، ممنوع ان تستورد 

باإلع�الف  الخاص�ة  للرشك�ات  اال 
تحديًدا«.

وأكدت الهيئة انها اتخذت اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق املخالف�ة حس�ب 
قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة 

١٩٨٤ املعدل والتعليمات النافذة.
يأتي ه�ذا ضمن إج�راءات مشددة 
تقوم بها الكمارك يف كافة مراكزها 
الكمركي�ة للح�د م�ن دخ�ول املواد 
وتعليم�ات  لضواب�ط  املخالف�ة 

االستراد.

العيداين للبرصيني: أدعوكم لاللتزام
بـ »احلظر الكيل« وعدم حضور أو إقامة املناسبات

قيادة العمليات وجهت باستنفار أمين عام يف احملافظة

   المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

دعا محافظ الب�رصة أسعد عبد االمر 
العيدان�ي، أهايل املحافظ�ة إىل االلتزام 
بالحظر الك�يل وتطبيق تعليمات خلية 

األزمة يف الظروف الحالية الراهنة.
وقال العيداني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نسخة من�ه، إن »توجيهات 
خلية االزمة س�واء املحلية أو املركزية 
يف العاصمة بغ�داد، كلها تهدف لتوفر 
اكرب حماية ممكن�ة للمواطن العراقي 

بأي بقعة يف البلد«.
وناش�د يف الوقت ذات�ه، أهايل محافظة 
البرصة لعدم إقامة وحضور املناسبات 
االجتماعية بكافة صورها، مؤكدا عىل 
رضورة ع�دم الخروج من املنازل إال يف 
الح�االت الرضوري�ة والطارئة حفاظا 

عىل سالمتهم.
ولف�ت إىل أن اإلصاب�ات األخرة جاءت 
املواطن�ني  بع�ض  حض�ور  بسب�ب 
ومالمس�ة  االجتماعي�ة  للمناسب�ات 

حاميل الفايروس.
ون�وه إىل أن مخالفة ه�ذه التعليمات 

ستؤث�ر عىل املواط�ن وسالمته ووضع 
املقربني منه.

إىل ذل�ك، وجهه قائد عملي�ات البرصة 
الفري�ق الرك�ن قاس�م جاس�م ن�زال 
باستنفار أمني عام يف محافظة البرصة 
وذل�ك بعد ارتف�اع إع�داد اإلصابات يف 

مناطق شمال البرصة.
وقائ�د العملي�ات ال�ذي ناش�د جميع 
داعي�ا  الب�رصي  املجتم�ع  مكون�ات 
االلتزام بقواع�د حظر التجوال وتحمل 

واالجتماعي�ة  اإلنساني�ة  املسؤولي�ة 
واألخالقي�ة به�ذا الجان�ب خصوص�ا 
علماء الدين وخطب�اء املنرب الحسيني 
الذي كان لهم الدور الكبر خالل الفرتة 
املاضي�ة يف ح�ث الناس ع�ىل البقاء يف 

بيوتهم.
وأضاف أن اإلصاب�ات الجديدة التي تم 
تسجيلها من قبل دائرة صحة البرصة 
تحت�م علين�ا اتخ�اذ إج�راءات أمني�ة 

مشددة وانتشار أمني واسع.

حمافظ بغداد: مناطق يف العاصمة مرشحة للحجر
خاطب املالية لصرف رواتب املتعينني اجلدد

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعل�ن محافظ بغداد محمد العط�ا، ان مناطق عدة يف 
جانبي الك�رخ والرصافة مرشحة للحج�ر املناطقي 

بسبب تفيش فروس كورونا فيها.
وقال العط�ا يف بي�ان ان »ارتفاع اإلصاب�ات بكورونا 
يف اليوم�ني املاضي�ني بسب�ب ع�دم االلت�زام بالحجر 

الصحي«.
وبني »تج�ري دائرتا صحة الكرخ والرصافة من ٨ إىل 

١٠ آالف فحص يوميا«.
وأشار العطا اىل ان »ثالثة آالف وافد عائد إىل البالد من 

مناطق موبوءة«.
من جهة اخ�رى خ�اط�ب�ت محافظة بغ�داد، وزارة 
املالية لتمويل روات��ب املتعينني عىل م�الك مديريات 
الرتبي�ة الس�ت فيه�ا، بينم�ا نظم�ت تربي�ة الك�رخ 
الثانية ق�وائ��م التعيينات ال�ج��دد الرس�ال�ه�ا اىل 
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي�ة ل�ص�رف روات�ب�ه�م ع��ن 

ارب�ع�ة اشهر.
وأف�اد محاف�ظ بغداد محمد جاب�ر العطا، يف ترصيح 
صحف�ي أن دائ�رت�ه »اول�ت مل�ف التعيينات اهمية 
بالغ�ة، بما يسهم ف��ي رف�د العملي�ة الرتبوية ف�ي 
العاصم�ة بمالك�ات مختصة تسهم بشك�ل فاعل يف 

رفع املستوى العلمي فيه«.
واش����ار إىل أن »امل�ح�اف�ظ��ة رف�ع�ت اس�م�اء 
ال�ج��دد ع�ل��ى م���الك م�دي�ري��ات  املتعين�ني 
ال�ت�رب�ي�ة ال��س��ت ف��ي ب��غ��داد ال��ى وزارة 
امل�ال�ي�ة لتوزيعهم عليها، معربا ع�ن ام�ل�ه ف�ي ان 

تبدأ الوزارة بتمويل الروات�ب وتوزيعها بني املوظفني 
امل�ت�ع�ي�ن��ني ل�دي�ه�ا ض�م��ن ح�رك�ة امل��الك 

ل�الع�وام املاضية«.
ن��ف��س���ه،  ال��ص��ع��ي���د  وع��ل���ى 
اف��ص��ح م��دي���ر ع��ام ت�رب�ي��ة ال��ك��رخ 
ال�ث�ان�ي��ة ال�دك�ت��ور ق�ي��س ال�ك�الب�ي، ع�ن 
ب�دء دائرته »بإصدار اوام�ر مب�ارشة املتعينني الجدد 
الخاص�ة باملعلم الجامعي الراب�ع ومعلم خامس عىل 
م��الك االبتدائي، وم�درس راب��ع عىل املالك املدارس 
الثانوية وغرها م�ن العناوين الوظيفية التي حددت 
طبقاً لقانون الخدمة املدنية رقم ٢٤ وأردف انه ستتم 
مبارشته�م بم�دارس االري�اف لسن�ة ١٩٦ واملناطق 

النائية التابع�ة للمديرية ويكونون تحت التجربة ملدة 
ال تقل عن سنة واح�دة«.

وأك�د، أن »يف حال ع�دم مبارشته�م بمدارسهم التي 
عينوا به�ا بحسب الجداول الخاص�ة، يعترب تعيينهم 

ملغى«.
واف��اد ال�ك�الب�ي ب�ان »محافظة ب�غ�داد رف�ع�ت 
اىل وزارة امل�ال�ي��ة ق�وائ��م ب�ج�م�ي��ع اس�م�اء 
املتعينني الجدد عىل م�الك مديريات تربية بغداد الست 
وبحس�ب الكت�اب ال���وارد م�ن املحافظ�ة، لتمويل 
روات�ب املتعين�ني الج�دد«، مبينا ان »قس�م الشؤون 
املالي�ة ب�ارش عمله لتنظي�م قوائم روات�ب التعيينات 

الجدد ألربعة أشهر رغم حظر التجوال الوقائي.

    النجف / المستقبل العراقي

نفى محاف�ظ النجف لؤي اليارسي خ�روج اي محجور قدم من 
اي�ران وروسي�ا واذربيج�ان من فن�دق السفر للحج�ر الصحي 
خ�الل االي�ام املاضية خالف�ا ملا تم تداول�ه عىل مواق�ع التواصل 

االجتماعي.
ج�اء ه�ذا النفي عق�ب زيارت�ه التفقدي�ة لفندق السف�ر الذي 

خصصته املحافظة للحجر الصحي.
وق�ال اليارسي يف ترصيحات صحفي�ة ان شخصا واحدا تم نقله 
م�ن املحجر اىل مستشفى الحكيم لتلقي العالج من حالة مرضية 

ليس له عالقة بالفروس كورونا.
وب�ني »اننا نعل�م ان للحج�ر الصحي اثر نفيس ع�ىل املحجورين 
القادمني من البلدان البعي�دة ولكن هذه االجراءات املتبعة عامليا 
وه�ي لضم�ان صحتهم وصح�ة عوائله�م وصح�ة املجتمع وال 
يكونوا سببا يف نقل ه�ذا الفروس اىل املجتمع ويشعرون بوقتها 

بالذنب.

حمافظ النجف ينفي هروب اجانب 
من احلجر الصحي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين ع�ن رصف رواتب موظف�ي بعض دوائر 
صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة يف عدد 

من املحافظات العراقية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخ�ة منه، ان »املرصف قام بدف�ع رواتب موظفي بعض دوائر 

الصحة يف الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم«.
وأضاف ان »الرصف تم عن طريق أدوت الدفع االلكرتوني بطاقة 
املاس�رت كارد«، مبينا انه »بامك�ان املوظفني استالم رواتبهم من 

أي مكان يتواجدون فيه.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت أمانة بغ�داد، عن مب�ارشة مالكاته�ا يف دائ�رة املشاريع 
بتطوير واكساء ٤ محالت سكنية غرب العاصمة.

وذك�ر بيان لألمان�ة تلقت »املستقب�ل العراقي«نسخ�ة منه، ان 
»دائرة املشاريع احدى مالكات امانة بغداد بارشت باعمال تطوير 
املح�الت )٨٥١ ، ٨7٩ ، ٨٩٣ ، ٨٩٥( ضم�ن الرقع�ة الجغرافي�ة 

لبلدية الرشيد«.
وب�ني ان »اعم�ال التطوير تتضمن فتح بوك�س ترابي مع فرش 
وحدل الحىص الخابط ومن ثم االكساء بعدة طبقات باالضافة اىل 

انشاء قالب جانبي ومشبكات االمطار وتعلية للمنهوالت.

الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي بعض 
دوائر صحة الكرخ والرصافة الكرتونيًا

امانة بغداد تعلن املبارشة بتطوير 
واكساء »4« حمالت سكنية
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تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ))وفقا للوثائق القياسية ((  وكما مبني ادناه :

وبالرشوط  التالية : 
1 ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك عند التقديم
2 ـ  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة

)Word(
ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم 

استبعاد العطاء وحسب التعليمات  
3 ـ  يتـم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسـون الف( دينـار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل 
املـرصف الخـاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  الفرع الرئييس ورقم الحسـاب هـو   90956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل 

رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 
4  ـيتم فتح العروض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  

الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )27( ادناه 
5 ـ يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر ـ يورو ـ دينار عراقي )CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية 

وغري قابلة للتفاوض
ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 

6ـ  يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع 
تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد 

او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني 
7ـ  يجـب تحديـد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلـك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف 

العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120( يوما 
8 ـ ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

9 ـ  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب التعليمات وترفق مع العروض 
عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 
5(  من الوثائق القياسية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق هذه التأمينات 
يف حالـة عـدم احالـة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفـق بها التأمينات  االولية ، ترفـض التامينات االولية الصادرة 
من  املصارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 5 ( من الوثائق القياسـية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن 

)120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت عىل شكل سويفت 
10 ـ تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من ـ اىل ( 

11 ـ تفـرض غرامـة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسـبة 10% من مبلغ العقـد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة 
التجهيز املثبتة يف العقد 

12 ـ تقدم التأمينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ 
العقـد بعـد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقـد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 5 من الوثيقة القياسـية  خالل 
مـدة ال تتجـاوز )14( يوما ويف حالـة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  وتبقـى الكفالة نافذة ملدة العقد او 
تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم 
املـواد  كاملـة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سـيتم مصادرتها من قبل 

رشكتنا 
13 ـ الشـحن للمواد دفعة واحدة )يتم حجز نسـبة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد 

جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( 
الشحن للمواد عىل شكل دفعات يتم حجز نسبة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسديد املستحقات عىل شكل 

دفعـات ويتـم حجز نسـبة 10% من قيمة الدفعة االخرية ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب بـراءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 
وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة 

14 ـ تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 
15 ـ )للمـواد الكيمياويـة حرصا(  يتم اسـتقطاع مبلغ اجازة االسـترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتـم تحديده من وزارة 

التجارة ) الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ( 
16 ـ االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسم املجهزين وتكون مصدقة من 

قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 
17 ـ يتـم اسـتقطاع مبلغ االجـور البينية بعد اصـدار العقد بموجب ما يتم تحديـده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسـبة 

لطلبيات املواد الكيمياوية 
18 ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 

19 ـ  منشـا املـواد ينبغـي ان يحـدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سـبب كان ( مـع تحديد طريقة وميناء الشـحن ونقطة 
الدخول 

20ـ  يقـوم املجهـز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشـارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسـم املدير العام 
للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 

21ـ    تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية 
يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 

حسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
22 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

23ـ  تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا 
لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا 

بذمة الطرف االخر
24 ـ يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 

25 ـ يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشـاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل 
الرشاء مع الرسـالة وقبل مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وسـتقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن 

استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2020/5/31
26ـ  ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد 

) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مستندات الشحن( 
27 ـ تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2020/6/8 

28 ـ كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت
29ـ سيتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه 20%  فاكثر عن الكلفة التخمينية

30 ـ للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1182 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي
31ـ  عىل الرشكات الراغبة يف املشـاركة تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة ) شـهادة تأسيسية 
حديثة ونافذة ومصدقة حسـب االصول من السـفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة  ومن مسـجل 
الـرشكات للـرشكات العراقية ـ براءة ذمة صادرة مـن الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبـي ـ  املوقف املايل متمثل 
بحسـابات ختامية رابحة الخر سـنتني مالية   وان يكون الحد االدنى راس مال الرشكة )2( اثنان مليار دينار عراقي ـ الهوية 

التجارية النافذة (
مـع تقديـم االعمال املماثلة صادرة من قبـل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مـع العرض املقدم يف حالة عدم 

تقديمها سابقا 
بخصوص  الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية : 
ـ نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة  او املكتب مصادق عليها اصوليا 

من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة 
ومتخصصة 

ـ نسـخة واضحـة من قرار تسـجيل فـرع او مكتـب تمثيل الرشكة يف العـراق صادر عن دائرة تسـجيل الـرشكات ) مصادق 
اصوليا( 

32 ـ سيتم استقطاع )1000( دينار عراقي كرسم طابع لبناء املدارس ورياض االطفال 
مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني 

WWW.oil.gov.iq
www.mrc.oil.gov.iq

اعالن متديد مناقصة خارجية للمرة الثانية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1ـ  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 ـ يتم تسـليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسـم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم 
ورقـم املناقصـة اىل العنـوان االتي  ) قاعـة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االسـتعالمات الرئيسـية / رشكة مصايف الجنوب 

،رشكة عامة  ـ الشعيبة ـ محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد
 5/12 /2020 السـاعة الثانية عرش ظهرا حسـب توقيت مدينة البرصة املحيل( بدال من 2020/4/28 ويف حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسـمية يسـتمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة 
سـوف ترفض  وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة 
فتح العطاءات الخارجية / االسـتعالمات الرئيسـية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة ـ الشـعيبة ـ محافظة البرصة / 

جمهورية العراق يف 2020/5/12 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 ـ املبلغ التخميني للمناقصة ) 100,000( مائة الف دوالر امريكي فقط 

4 ـ تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اسـتمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االسـتمارات 
املدرجة يف القسـم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سـيتم استبعاد العطاء وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5ـ  متطلبـات التأهيـل : عـىل مقدم العطـاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرتـه عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسـم الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 ـ تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسـعار املطلوبة يف القسـم الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8ـ  تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سـفتجة ( )بالنسـخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف 
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )2000( $ الفا دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها 

اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9ـ   شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10ـ  تقديـم بطاقـة السـالمة الكيمياوية )MSDS( مـع العروض الفنية املقدمة مـن الرشكات بالنسـبة للطلبيات الكيماوية 

املعلنة 
11 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

12 ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
13 ـ لجهـة التعاقـد الحق يف الغـاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلهـا قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسـباب مربرة دون 

تعويض مقدمي العطاءات 
14 ـ لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
15 ـ لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
16 ـ عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلـن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املسـاحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام ) 35 لسـنة 1983 ( وقانـون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
) 21 لسـنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين السـاعة )10( صباحا  مسـتصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وسـتجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم 

التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

رشكة دياىل العامة
اعالن

تعلن )رشكة دياىل العامة( احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن اجراء املناقصات املبينة ادنها وفقا للمواصفات الفنية والرشوط التجارية واملعلنة ضمن الوثائق 
القياسـية عىل موقع الرشكة االلكرتوني WWW.dialacompany.com  وبأمكان الراغبني باالشـرتاك من الـرشكات ذوي الخربة واالختصاص ممن تنطبق عليهم رشوط 
االشـرتاك باملناقصـات رشاء الوثائق من مقـر الرشكة الكائن يف دياىل / بعقوبة / قرب تقاطع القدس علما ان رشكتنا غـري ملزمة بقبول اوطا العطاءات وان اخر موعد 
لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة وان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف الساعة التاسعة صباحا ليوم الفتح ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اول يوم للدوام بعد العطلة .
مع التقدير

اعالن رقم )15 ـ 18( لسنة 2020

د. عائد جابر عمران
عـ . املدير العام

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 565/2020/ E  Activated Alumina 100.000 IQD

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   المقاطعة القطعة ت
زراعية 700 /دينار   8/دونم 29/شناس 179 1
زراعية 800 /دينار   50/دونم 22/ الحصى والكوز 472/14 2
زراعية 1000 /دينار   9/الجزيرة 300/دونم 510/1 3
زراعية 3600 /دينار   18/دونم 3/البو صباح الغربية 15 4
زراعية 4200 /دينار   25/دونم 5/طوير 147/1 5
زراعية 900/دينار 100/دونم 9/الجزيرة 510/1 6
زراعية 1000/دينار 500/دونم 9/الجزيرة 510/1 7
زراعية 1000/دينار 500/دونم 9/الجزيرة 510/1 8
زراعية 1000/دينار 150/دونم 9/الجزيرة 510/1 9

زراعية 1000/دينار 200/دونم 9/الجزيرة 510/1 10

زراعية 4800/دينار 5 /دونم 9/ تل مسكين 25/185 11
زراعية 4800/دينار 23/دونم 5 / طوير 174/1 12
زراعية 1000/دينار 160/دونم 9/الجزيرة 510/1 13
زراعية 1000/دينار 160/دونم 9/الجزيرة 510/1 14
زراعية 800/دينار 41/دونم 50/ صديرة البو عجيل 6/19 15
زراعية 1000/دينار 5/5 /دونم 1/عوينات 1414/60 16
زراعية 700/دينار 45/دونم 39/وحيلة  43 17
زراعية 1000/دينار 100/دونم 23 / نهر الحديد 17/17 18

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام

ورئيس جملس االدارة

التأمينات 
االولية

سعر شراء 
المناقصة الكلفة التخمينية تاريخ الغلق رقم المناقصة واسم المادة

)8126(
دوالر

 )100000(
دينار عراقي

)270855( دوالر واصل 
  CIPمخازن شركة ديالى العامة
CIF 256155( دوالر واصل(

ميناء ام قصر
2020/6/10

3/م/د ي أ /2020 )تجهيز حديد مقاطع مختلف القياسات( وحسب 
الفقرات والكميات المدرجة في المواصفات الفنية وقائمة جدول 

التسليم )معلنة للمرة الثالثة( 
1

 )7596(
دوالر

 )100000(
دينار عراقي

)253200( دوالر واصل 
   CIPمخازن شركة ديالى العامة
CIF 245000( دوالر واصل(

ميناء ام قصر
2020/6/15

7/م/د ي أ / 2020 )تجهيز اجزاء نصف مصنعة لمعملي محوالت 
التوزيع والقدرة ( وحسب المواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم 

)معلنة للمرة الثالثة( 
2

 )6751(
دوالر

 )100000(
دينار عراقي

)225050( دوالر واصل 
  CIPمخازن شركة ديالى العامة

)220050( دوالر واصل  CIFميناء ام قصر
2020/6/1

11/م/د ي أ / 2020 )تجهيز عوازل خزفية لمحوالت القدرة سعة 
5.10MVA ,63MVA بالرقم الرمزي 
D/D,P207/D,P208/D,P435/P205

وحسب المواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم على ان يكون منشا 
المواد من دول االتحاد االوربي )معلنة للمرة الثانية( 

3

العدد 2010
التاريخ 2020/4/27
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شخصيات بني صفحات التاريخ!
           محمد حسن الساعدي

كثر هم الرجال الذين يمتلكون شعور وطني 
يف االنتماء للوطن واألمة، ولكن الرجال الذين 
يتصف�ون بصفة التضحية هم القلة من هذا 
النوع، وهم من يتمتعون بهذه الصفات التي 
خصه�م الله بها ووهبه�م إياها، ومن هؤالء 
الرج�ال علم�اء وأدب�اء وحمل�ة أف�كار نرية 
يخدمون بها دينهم وأبناء مجتمعهم وبالتايل 
فهم يحظون بمكانة كبرية ومنزلة رفيعة يف 

قلوب من عرفهم وجالسهم.
هو واح�ٌد من الذين ينطب�ق عليهم قول الله 
ع�ز وج�ل }م�ن املؤمنني رج�ال صدق�وا ما 
عاه�دوا الل�ه علي�ه فمنهم من ق�ى نحبه 
ومنه�م من ينتظ�ر وما بدل�وا تبدي�ا{، انه 
الس�يد عبد العزي�ز الحكيم، وال�ذي يعد من 
رجاالت العراق البارزين واملجاهدين يف سبيل 
الله والوطن، ول�د )قدس( يف النجف االرشف 
بالع�راق ع�ام 1370ه�� املواف�ق 1950م يف 
بي�ت من اكرب بيوتات العراق حس�باً ونس�باً 
وعلم�اً وثقاف�ة إس�امّية، فوال�ده املرج�ع 
الدين�ي الكبري الس�يد محس�ن الحكيم الذي 
كان زعي�م الطائف�ة واملرج�ع الديني األعىل 

والقائد الس�يايس للثورات ضد االنكليز، كان 
الس�يد عبد العزيز الحكيم )قدس( والذي هو 
أصغ�ر أبناء اإلم�ام محس�ن الحكيم )رض( 
وكان الي�د اليمنى لش�قيقه ش�هيد املحراب 
)رض( ال�ذي اغتالت�ه يد الغ�در واإلرهاب يف 
الع�راق بعد س�قوط النظ�ام البائ�د يف األول 
م�ن رجب 1424ه� املوافق لش�هر س�بتمرب 
2003م، وبعد استشهاده تحمل عزيز العراق 
)قدس( املس�ؤولية يف قي�ادة املجلس األعىل، 
وم�ارس دوره الري�ادي والقي�ادي يف وضع 
سياس�ة الع�راق الجديد ودس�توره الوطني 
الديمقراطي، وكما كان له دور كبري يف فضح 
السياس�ات اإلجرامية للنظام الصدامي ضد 
أبناء ش�عبه، هذا النظ�ام الطاغوتي املتجرب 
الذي جثم ع�ىل صدر العراق نحو ثاثة عقود 
ونيف من الزم�ن. كان لعزيز العراق )قدس( 
مكان الصدارة بعد ش�هيد املحراب )رض( يف 
التخطي�ط ووض�ع العراق الجديد عىل س�لم 
الحري�ة والعدل واملس�اواة لش�عبه املظلوم، 
وفيما ينفع ويخدم العراق بلداً وشعباً، وهذا 
لي�س بغري�ب عليه فه�و ينحدر م�ن عائلة 
كريمة مجاهدة استش�هد الكثري من أفرادها 
بس�بب مناهضتهم للظلم والج�ور الذي مر 

ع�ىل الع�راق م�ن قبل حكام�ه الذي�ن توالوا 
عليه، واملعروف أن عزيز العراق )قدس( كان 
يتمت�ع بجرأة فائقة ومواقفه الش�جاعة مع 
القريب والبعيد، فمواقف�ه الوطنية وأدواره 
الكب�رية ال يمكن أن تعد وال تحىص، وتأريخه 
الوطني والجهادي معروف عند أبناء الشعب 
العراقي، هذا الرجل الكبري الذي فقده العراق 
وال�ذي كان ط�وداً ش�امخاً يف س�بيل فضح 
جرائم نظ�ام صدام ضد الش�عب العراقي يف 
كافة املحافل الدولية، وبن�اء العراق الجديد، 
انتق�ل إىل جوار رب�ه الكريم يف ي�وم األربعاء 
الخام�س من رمض�ان 1430ه�� املوافق26 
أغس�طس 2009م حيث كانت وفاته خسارة 
كبرية للعراق وش�عبه ، ملا مثل�ه من عمق يف 
االنتماء الوطني ، والش�عور الع�ايل باملعاناة 
الت�ي تكبدها هذا العب املرته�ن، فكان يمثل 
مثابة يف امللف الس�يايس وللقوى السياس�ية 
، وكان مح�ور العمل الحكوم�ي آنذاك، لذلك 
ونحن نعيش محنة الوضع السيايس املختنق 
ما زلنا بأمس الحاجة ملثل هذه الشخصيات 
السياس�ية والتي نس�تذكر رحيله�ا والعراق 
يعيش ش�فى حفرة م�ن الهاوي�ة واالنزالق 

الخطري.

اعالن مزايدة مديرية زراعة صالح الدين
تعل�ن مديرية زراعة صاح الدين عن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام ) 35 لس�نة 1983 ( وقان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صاح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الثاثني اعتبارا من اليوم 

التايل لنرش االعان يف الصحيفة الرسمية

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للصناعات اهليدروليكية 

اعالن مناقصة رقم 2020/7
تعل�ن الرشكة العامة للصناع�ات الهيدروليكية اعادة اعان املناقصة الخاصة ب� )تجهيز اجزاء كرين تادانو عدد 

/4( ضمن املوازنة التشغيلية لعام /2020
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة املذكورة اعاه 

وفق الرشوط التالية :
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية االتصال ب�� ) الرشكة العامة 

للصناعات الهيدروليكية ( عرب الربيد االلكرتوني واملوقع االلكرتوني للرشكة :
املوقع االلكرتوني للرشكة :
www.hiscindustry.gov.iq
الربيد االلكرتوني للرشكة :

hydraulic.iraq@gmail.com:E-mail1
وخال ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس ) من الس�اعة الثامنة صباحا اىل الس�اعة الثانية ظهرا( وكما 

موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلبات التجهيز املطلوبة )كما موضحة يف وثائق العطاء( 

3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني ل�رشاء وثائق العطاء دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغ�ة )150,000( مائة 
وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط 

دون تعويض مقدمي العطاءات 
4 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي : )مقر الرشكة الكائن يف بغداد � الس�يدية � قرب جرس الدورة الرسيع 
� مقاب�ل مرك�ز الولي�د ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات س�يكون الس�اعة )2:00( )الثاني�ة بعد الظهر( من 
تاري�خ الغلق املص�ادف )2020/5/13( يوم االحد ويف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رس�مية يكون يف 
نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) بغداد � السيدية � قرب جرس الدورة الرسيع � مقابل 
مركز الوليد ( يف يوم فتح العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نرش االعان
مع مراعاة ما ييل:

1 � يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق
2 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراستها واالطاع 
عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها وبخافه س�يتم اس�تبعاد عطائه مع مراعاة مىلء القسم الرابع من 
الوثائ�ق وجداول الكمي�ات وتقديمها ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمق�دم العطاء مع الوثائق املكونة 

لعطائه اضافة اىل استمارة تقديم العطاء )االستمارتني 1و2 ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية ( 
3 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

4 � عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدما 
النماذج املوجودة يف )نماذج العطاء( 

5 � سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل :
املوقع االلكرتوني للرشكة:

www.hiscindustry.gov.iq
املدير العام

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للصناعات اهليدروليكية 

مناقصة رقم 2020/6
تأجري بناية الرشكة يف محافظة الكوت 

تعل�ن الرشك�ة العامة للصناع�ات الهيدروليكية عن الحاج�ة اىل تأجري بناية للرشك�ة يف محافظة كركوك ضمن 
املوازنة التشغيلية لعام /2020

فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة املذكورة اعاه 
وفق الرشوط التالية :

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية االتصال ب�� ) الرشكة العامة 
للصناعات الهيدروليكية ( عرب الربيد االلكرتوني واملوقع االلكرتوني للرشكة :

املوقع االلكرتوني للرشكة :
www.hiscindustry.gov.iq
الربيد االلكرتوني للرشكة :

hydraulic.iraq@gmail.com:E-mail1
وخال ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس ) من الس�اعة الثامنة صباحا اىل الس�اعة الثانية ظهرا( وكما 

موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلبات التجهيز املطلوبة )كما موضحة يف وثائق العطاء( 

3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني ل�رشاء وثائق العطاء دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغ�ة )150,000( مائة 
وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط 

دون تعويض مقدمي العطاءات 
4 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي : )مقر الرشكة الكائن يف بغداد � الس�يدية � قرب جرس الدورة الرسيع 
� مقاب�ل مرك�ز الوليد ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات س�يكون الس�اعة )2:00( )الثاني�ة بعد الظهر ( من 
تاري�خ الغلق املصادف )2020/5/11( يوم االثنني ويف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رس�مية يكون يف 
نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) بغداد � السيدية � قرب جرس الدورة الرسيع � مقابل 
مركز الوليد ( يف يوم فتح العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نرش االعان
مع مراعاة ما ييل:

1 � يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق
2 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراستها واالطاع 

عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها وبخافه سيتم استبعاد عطائه 
3 � يكون تقديم عروض التأجري لكل بناية يف املحافظات اعاه بشكل منفصل 

4 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
4 � عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدما 

النماذج املوجودة يف )نماذج العطاء( 
5 � سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل :

املوقع االلكرتوني للرشكة:
www.hiscindustry.gov.iq

املدير العام

اعالن متديد مناقصة خارجية للمرة الثانية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعان املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول 
عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يت�م تس�ليم العطاءات وبظروف مغلق�ة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوان�ه االلكرتوني ورقم 
الهاتف واس�م ورق�م املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعامات الرئيس�ية / 

رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد
 5/18 /2020 الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهرا حس�ب توقيت مدينة الب�رصة املحيل( بدال م�ن 2020/4/30 ويف حالة 
مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعان اىل م�ا بعد العطلة ويعت�رب اليوم الذي ييل العطل�ة اخر يوم لغلق 
املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعامات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب 
/ رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/5/18 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حسب 

توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 300,000( ثاثمائة الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء 
( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العاقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء 
بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم 

استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م 

الثالث )متطلبات التاهيل الاحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يك�ون مبلغ العطاء التجاري 

املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن 
م�رصف عراق�ي معتمد ل�دى البنك املركزي العراق�ي وبمبلغ ق�دره )6000( $ س�تة االف دوالر امريكي فقط والمر 
رشكتن�ا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته ع�ن )28( يوما من تاريخ انتهاء 

نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقدي�م بطاق�ة الس�امة الكيمياوية )MSDS( مع الع�روض الفنية املقدم�ة من الرشكات بالنس�بة للطلبيات 

الكيماوية املعلنة 
11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان

12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
13 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة 

دون تعويض مقدمي العطاءات 
14 � لاطاع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
15 � لاستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 558/2020/  E Laboratory Equipment For Fourth Distillation Unit project 150.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   المقاطعة القطعة ت
زراعية 900 /دينار   100/دونم 9/الجزيرة 510/1 1
زراعية 1000 /دينار   104/دونم 9/الجزيرة 510/1 2
زراعية 1800 /دينار   12 اولك و 51/دونم 18/الرمضانيات 31/106 3
زراعية 5600 /دينار   2/دونم 13/الحجاج 55/23 4
زراعية 1800 /دينار   11/دونم 24/حليوات 31/70 5
زراعية 1000/دينار 10/دونم 1/عوينات 1414/60 6
زراعية 800/دينار 40/دونم 23/نعر الحديد 17/17 7
زراعية 1000/دينار 200/دونم 73/وادي الناعمة  18/44 8
زراعية 800/دينار 5/دونم 21/ديوم تكريت 10363/17 9
زراعية 800/دينار 110/دونم 33/الجزيرة 15/3 10
زراعية 600/دينار 25 /دونم 17/ابار بطيخ 26/81 11
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنيلاً: برهلن عن ليونلة ودماثة أخلاق، وال 
تذهلب نحلو أفكار وأعملال غري آمنلة، فواقع 

وضعك املهني غري مريح عىل اإلطاق، حذار.
عاطفيلاً: الحبيلب دائملاً يقلف اىل جانبك فا 

تشكك يف حبه وإال خرسته وخرست سعادتك.

مهنياً: العمل بكّل طاقتك يمنحك خيارات أكرب، 
إىل جانلب تعزيز قدراتلك يف حلحلة األمور كلها 

وتصويب بعض األخطاء أو الهفوات.
عاطفياً: عليك أن تبحث عن أسباب الخاف مع 
الرشيلك، وحاول أن تكلون منطقياً يف املعالجة 

لحصد النتائج اإليجابية.

مهنيلاً: تكثلر الزيلارات املتبادللة واللقلاءات 
وحضلور املؤتملرات ملع رشكات أجنبية، فا 
تقف متفرّجاً ومكتوفاً، إنها فرصتك لتأسليس 
عمللك الخلاص. عاطفيلاً: تعلرف هلذا اليوم 
لقاءات مفاجئة، وقد تتلّقى أخباراً مفرحة من 

قبل الحبيب منها 

مهنيلاً: العلون الذي حظيت به أخلرياً يتيح لك 
التخطيط بشلكل أفضل لضمان املستقبل بكل 
تفاصيلله، والتخطيط بهدوء ملشلاريع جديدة 
ومفيلدة. عاطفيلاً: إذا اسلتنفدت الوسلائل يف 
معالجة الخلل يف العاقة، فقد تضطر إىل اعتماد 

اسرتاتيجية جديدة مع الرشيك

مهنياً: ال تتدخل يف أمور ال تعنيك، وال سليما أن 
رياح التغيلري بدأت تعصف وهي تنذر بحسلم 

قريب لم تكن تتوقعه عىل اإلطاق.
عاطفيلاً: حلاول تلطيف األجواء ملع الرشيك، 
وخفف من الغضب الذي انتابك يف األيام املاضية 

لئا تكون الضحية إذ قد يتخىل عنك فجأة.

مهنيلاً: أحد الزملاء يبرّشك بأخبلار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل، 
وتقرر اإلقدام عىل خطوات جديدة كنت مرتدداً 
القيلام  والرشيلك  تقلرر  عاطفيلاً:  بشلأنها. 
بخطلوات حاسلمة بشلأن العاقلة خوفاً عىل 

انهيارها يف أي لحظة وتدمري ما بنيتماه معاً 

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض 
األخبار التي تعّثر خطواتك املسلتقبلية، لكن ال 

يشء يستحق القلق.
عاطفياً: الضغوط ملن جانب الرشيك قد ترتك 
آثلاراً سللبية عىل العاقلة بينكملا، فحاول أن 

تستعيد املبادرة إذا كنت مهتماً.

مهنيلاً: أنلت بارع يف مجلال عملك فلا تغامر 
وتغري هذا املجال بسبب الظروف الحالية.

عاطفياً: يحمل إليك هلذا اليوم وضعاً عاطفياً 
مرضياً، فتسليطر عىل انفعاالتلك وتبدو واثقاً 
بنفسك، وتعيد عاقتك الجيدة بالرشيك وتتقرب 

منه مجدداً.

مهنياً: ال تفكر إال بطريقة إيجابية لتتمكن من 
تخطي كل املصاعب، فالسللبية غالباً ما تكون 

أكثر رضراً وتوقعك يف مأزق.
عاطفياً: مزاج الرشيك يف أفضل حاالته، فحاول 
أن تطرح معه كل املوضوعات التي تشغل بالك، 

فتجد الردود املناسبة.

مهنيلاً: عليك ان تتفّرغ لألمور املهمة يف العمل، 
فذلك سيبعدك عن الشلكليات واملواجهات غري 

املجدية والعقيمة.
عاطفيلاً: كثلرة العملل تبعلدك إىل حلد ما عن 
الرشيلك، وهلذا سليدفعه إىل التذملر يف بعض 

األحيان فحاول التوفيق بني االثنني.

مهنيلاً: إذا كنلت تبحلث علن أفضلل الطرائق 
لتعزيلز موقعلك يف العملل، فإنلك تجلد أمامك 

مجاالت متعددة لتحقيق ذلك.
عاطفياً: حلني تكون الثقة موجلودة بفاعلية 
ملع الرشيلك، فلإن الخافات تختفي ويسلود 

الوئام وتصفو النيات وتستعاد الثقة.

مهنيلاً: إرادتلك الصلبة وإرصارك علىل النجاح 
يسلهمان يف تمّكنك من رفع مسلتوى التحدي، 

فحافظ عىل الوترية نفسها.
عاطفيلاً: إذا كنلت تشلعر بأن االسلتقرار مع 
الرشيلك للم يعلد ممكنلاً، بلادر إىل البحث عن 

األسباب لئا تصل إىل النتائج الوخيمة.

العذراء

احلوت

أغرب حاالت الشفاء من كورونا
مع وجود الكثري من القصص املأساوية 
بهلا جائحلة فلريوس  تسلببت  التلي 
كورونا، وآالف الضحايا حول العالم، ال 

بد من النظلر إىل الجانب اآلخر الذي 
يظهلر قصص شلفاء الكثريين من 

هذا املرض القاتل.
ومن هلذا املنطللق أوردت صحيفة 
ملريور أوناين الربيطانية مجموعة 
من أغرب قصص الشفاء من عدوى 

كورونا عىل النحو التايل:
مديرة الرعاية الصحية

الرعايلة  بمديلرة  املطلاف  انتهلى 

الصحيلة الربيطانية إلسلا بلاكيل )28 
عاماً(، يف املستشلفى قبل ثاثة أسابيع 
بعلد أن ظهرت أعلراض كورونا عليها، 

مثل السعال والتهاب البلعوم واإلسهال 
والصلداع والتعلب والغثيلان والحمى، 
والعطلش  العضلات  آالم  إىل  إضافلة 

الشديد.
وبعلد معانلاة دامت ثاثة أسلابيع 
كادت خالها أن تفقلد حياتها عدة 
مرات، تعافت إلسا بشكل كبري وهي 
ال تلزال تخضلع للحجلر الصحي يف 

منزلها حتى تزول جميع األعراض.
امرأة حامل

يف الرابع والعرشين من مارس نقلت 
األمريكيلة أنجيا بريماشلينكو من 

واليلة واشلنطن إىل املستشلفى بعدما 
ثبتلت إصابتها بفلريوس كورونا وهي 
يف أسبوعها الثالث والثاثني من الحمل، 
ودخللت يف غيبوبة، قبل نقلها إىل وحدة 

العناية املركزة.
وبعد عدة أيام اسلتيقظت أنجيا لتجد 
طفلة رضيعة يف حضنها، حيث فوجئت 
بأن األطباء قاموا بتوليدها أثناء غيابها 

عن الوعي.
وخرجلت أنجيا من املستشلفى بعدما 
التلام يلوم السلبت  تماثللت للشلفاء 

املنرصم.

»SE أبل« تطلق هاتف »آيفون«
أطلقت رشكلة أبل رسلمياً اآليفون 
رخيلص الثملن SE الجيلل الثانلي 
بمواصفاته األساسلية، ملع ذاكرة 
تخزين داخلية 64 جيجابايت، حيث 
سلتفتح بلاب الطلب املسلبق عليه 
بدايلة من الجمعة القلادم 17 أبريل 

.2020
ويبلدأ سلعر الهاتف الجديلد بألوان 
األحملر واألبيض واألسلود من 399 
دوالراً، وسليتم إطاقه يف األسواق يف 
24 أبريلل الجاري، حيث سليحصل 
املشلرتون عىل سنة اشرتاك مجانية 

.TV يف أبل
كما يختلف سلعر اآليفلون املنتظر 
بحسب سعة التخزين، فسيتم طرح 
نسلخة 128 جيجابايت بسعر 449 
دوالراً بينما النسلخة سلعة تخزين 

256 جيجابايت بسلعر 549 دوالراً، 
وجلاء الجهلاز بحزمة مميلزة من 

املواصفات.
وفيملا يخلص التصميلم، يتشلابه 
آيفلون SE إىل حلد كبري ملع آيفون 
8، بحلواف علويلة وسلفلية كبرية 
نسلبياً، وبواجهة أمامية تحوي زر 
 Touch ID الهوم« مدمجلا بتقنية«
وشاشلة IPS LCD Retina قيلاس 
4.7 بوصة.كملا يدعم تقنية اتصال 
6 وGigabit LTE وبطاقتلي   WiFi
 eSIM وبطاقة مدمجة ،SIM اتصال
ملع الجيل الثاني ملن تقنية بصمة 
اإلصبلع Touch ID، ويدعلم تقنيلة 
الشحن الاسللكي والشحن الرسيع 
بمعيلار  ومدعلم  واط،   18 بقلدرة 

.IP67 مقاومة املاء والغبار

نصائح غذائية لشهر رمضان
شلهر رمضلان املبلارك، هلو فرصة 
مثاليلة لتصحيلح العلادات الغذائيلة 
باإلصابلة  تتسلّبب  التلي  الخاطئلة 
بالعديد من املشكات الصحّية، وكذلك 
الزيادة يف الوزن. ويف هذا اإلطار، يطلع 
»سليدتي.نت« القارئلات علىل بعض 
الغذائيلة لشلهر رمضلان  النصائلح 

لاستعداد لصيام صحي وسليم.
رمضلان  لشلهر  غذائيلة  نصائلح 

لاستعداد لصيام صحي
مبادئ اإلفطار الصحي

 اتباع السنة النبوية الرشيفة، وذلك من 
خال تناول ثلاث ثمرات من التمر عند 
اإلفطلار، ورشب كوب من امللاء الفاتر، 

ثلّم أداء صاة املغلرب. وبعدها، يمكنك 
البدء بتناول وجبة اإلفطار عىل الشلكل 

اآلتي:
)أو  الخلروات  شلوربة  ملن  كلوب 

العدس(.

طبق السللطة، مع ملعقتني صغريتني 
ملن زيت الزيتلون والخلل )أو عصري 

الليمون(.
4 ماعق طعام من األرز )أو املعكرونة 
أو الربغل(، املطبوخة بالزيت النباتي.

رشيحلة من صلدر الدجاج املسللوق 
واملنلزوع الجللد )أو رشيحلة فيليله 
السلمك املشلوي، أو رشيحلة فيليله 

اللحم املشوي(.
بعد اإلفطار بسلاعتني، يمكلن تناول 
ثملرة فاكهلة، كالتفلاح أو الربتقال أو 

اإلجاص.
ُيمكلن تناول قطعلة حلوى صغرية من 

مرّتني إىل ثاث منها يف األسبوع.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
5  صفار بيض

150 جم سكر فركتوز
2 جم ملح

2 جم فانيليا
50 جم كورن فلور

5 بياض بيض
50 جم سكر فركتوز » دايت »

150 جم دقيق الحشو
150 جم مربى فراولة دايت

خطوات التحضري:
نضع بياض البيض والسكر وامللح يف العجانة ونرتكه يخلط جيداً .

ويف طبق أخر ضعي صفار البيض والسلكر والدقيلق والفانيليا ونحركه جيداً 
باملرب اليدوي.

ثم نضع بياض البيض ونحرك ويف صينية بها ورق زبدة نضع الخليط ونفرده 
عىل الصينية وندخله الفرن ملدة 12 دقيقة .

نخرجهلا من الفلرن ونضع الحشلو بالداخل ونلف السلويرسول ثم إضغطي 
عليها جيداً ثم يقطع حلقات ويقدم .

سويرسول دايت

؟؟هل تعلم
هلل تعللم أن الرياضلات حول 
العالم يتم تصنيفها وتقسيمها 
حسلب طبيعتهلا إىل ” رياضات 
فردية، رياضات قتالية، رياضات 

جماعية، رياضات إلكرتونية”.
*كلمة ) اسلتاد ( هي : يونانية 
قديملة تعنلي املسلافة املحددة 
للسلباق يف العلدو وكانلت هذه 

املسافة تقدر بل 192 مرتاََ.
املصارعلة  حلبلة  أرضيلة   *
مصنوعة من املطاط الصناعي؟

* يف مباريلات الجلودو يكلون 
زملن مباراة اللدور التمهيدي 6 
دقائق والنصف النهائي 8 دقائق 

والنهائي 10 دقائق.
* سلجل الاعب الربازييل بيليه 
أكلرب علدد ملن األهلداف حيث 
 1363 يف  هدفلاََ   1281 سلجل 

مباراة.
*أقدم نادي يف العالم لكرة القدم 
هلو نلادي شليفيلد االٍنجليزي 

تأسس عام 1857م.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2129( الخميس  30  نيسان  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احتاد الكرة يكشف عن برنامج 
لتطوير احلكام

             المستقبل العراقي/ متابعة

التطبيعي�ة لالتح�اد  اللجن�ة  كش�فت 
العراق�ي لك�رة الق�دم، ع�ن برنام�ج 
لتطوي�ر الح�كام واعداده�م معرفي�اً 

وبدنياً.
وقال الناطق االعالمي للجنة الحكام يف 
االتحاد العراقي لكرة القدم رعد س�ليم 
يف بيان التحاد الكرة، إن »التنس�يق بني 
اللجنة ودائرة الحكام، اثمر عن املبارشة 
بتطبيق الربنامج املع�د لتطوير واعداد 
الحكام معرفيا وبدنيا، من خالل ورشة 

العمل االلكرتونية الجماعية العامة«.
واض�اف أن »الربنامج يس�هم للحفاظ 
عىل جاهزية الحكام بصورة مستمرة، 
يت�م متابعة تنفي�ذ خطواته من رئيس 

واعضاء اللجنة والدائرة التحكيمية ».

واشار س�ليم اىل ان »الربنامج يتضمن 
املح�ارضات النظرية يف قان�ون اللعبة، 
ومس�تجداته، وط�رح األس�ئلة العامة 
وع�رض اف�الم ع�دة، لتحلي�ل الحاالت 
العملي�ة  والتدريب�ات  التحكيمي�ة 

وتمارين اللياقة البدنية، 
يف خط�وة لتطوير قدرة 
الحكام عىل اتخاذ القرار 
الصحي�ح والعم�ل بروح 

الفريق الواحد«.

رئيس احتاد السباحة بالوكالة يعلن الغاء املؤمتر االنتخايب
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن رئي�س االتح�اد العراق�ي للس�باحة 
وكالة، سعد فاضل عباس، عن الغاء املؤتمر 
االنتخابي التكمييل ملنصب رئيس االتحاد بعد 
ثبوت وجود عملي�ة »تزوير فاضحة« بقيام 
بع�ض االش�خاص بمخاطبة االتح�اد الدويل 
للس�باحة »وادعائهم« بعقد مؤتمر للجمعية 

العمومية يف 3 نيسان 2020.
وقال عباس، إن »اتحاد الس�باحة تس�لم 
خطاب�اً م�ن االتحاد ال�دويل يبني 
عدم اتخ�اذ اي عقوبة بحق 
رسم�د عبداالله وس�يتم 

االستماع له قريبا«.
وأضاف، ان »الخطاب 
تضم�ن  اع�اله 
ملصادق�ة  إش�ارة 
ال�دويل  االتح�اد 
االجتماع  ع�ىل 
الط����ارئ 
املزع���وم 

عقده يف 3 نيس�ان 2020 مم�ا دفعنا ملخاطبتهم 
وتوضيح عدم انعقاد هذا االجتماع وطلبنا ارسال 
نس�خة من املراس�الت التي تس�لمها ال�دويل من 
جهات غري مع�رتف بها محليا ودوليا، ويف جميع 
االح�وال فاالنتخاب�ات هو ش�أن داخيل بحس�ب 

لوائح االتحاد الدويل«.
وأوض�ح، »ع�ىل الصعي�د املح�يل تم�ت مخاطبة 
اللجن�ة االوملبي�ة واالندي�ة الرياضي�ة وابالغه�م 

بإلغاء اجتماع الهيئة العامة كون الهيئة االدارية 
الحالي�ة لالتحاد مكتملة النصاب بثمانية أعضاء 

وحسب قانون 16 لالتحادات الرياضية«.
واختت�م رئيس االتحاد وكال�ة بيانه بالتأكيد عىل 
رضورة »تدخ�ل رئي�س وأعضاء لجنة الش�باب 
والرياض�ة الربملاني�ة إليقاف ه�ذه الفوىض التي 
يثريه�ا بعض الطامعني باملناص�ب بدعم اطراف 

حكومية باتت معروفة للوسط الريايض«.

زيدان يتحدى رغبة 
ريال مدريد

برشلونة مهتم بضم 
موهبة مغربية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي فرنيس، موقف زي�ن الدين زيدان، 
املدي�ر الفني لريال مدريد، من مس�تقبل العب�ه الكرواتي 

لوكا مودريتش.
ويرتب�ط مودريت�ش )34 عاًم�ا( بعقد مع الري�ال، حتى 
نهاية املوس�م املقب�ل، ما دف�ع إدارة املريينجي للتفكري يف 

بيعه، الصيف القادم، من أجل تحقيق ربح مادي.
لكن بحس�ب موق�ع »le10sport« الفرنيس، ف�إن زيدان 
متمس�ك ببقاء مودريتش يف املوس�م املقب�ل، حيث ينوي 
االعتماد عليه يف مباريات دوري األبطال، واالس�تفادة من 

خرباته الكبرية.
وقد يتس�بب قرار زيدان يف تأجيل عودة النرويجي، مارتن 
أوديجارد، املعار إىل ريال سوسيداد، وتمديد إعارته هناك.

ويأتي ذلك رغم رغبة إدارة النادي امللكي، يف رؤية أوديجارد 
بقمي�ص الري�ال، املوس�م املقب�ل، إال أن الق�رار النهائي 

سيكون للمدير الفني، وفقا للموقع الفرنيس.
وش�ارك مودريتش يف 30 مباراة بقميص ريال مدريد، هذا 

املوسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

سامر سعيد يروي تفاصيل »األسد« الذي أرعب يونس حممود

منتخب فرنسا خيطط لضغط أجندته

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث النجم الس�ابق للمنتخ�ب الوطني 
لكرة القدم، س�امر س�عيد، عن تفاصيل 
»األس�د« ال�ذي أرع�ب يون�س محمود يف 

جنوب افريقيا.
ولعب س�عيد جنباً اىل جان�ب مع محمود 
يف بطول�ة كأس الق�ارات والت�ي اقيم�ت 

منافساتها يف جنوب افريقيا عام 2009.
وقال س�عيد خالل اس�تضافته يف برنامج 
، إن »اللجن�ة املنظم�ة للبطول�ة   »1-3«
فن�ادق،  يف  املنتخب�ات  جمي�ع  وضع�ت 
باس�تثناء املنتخب العراق�ي، حيث مكثنا 
يف منتجع«.وأوض�ح بالق�ول، »حني أردنا 

الخ�روج من املنتجع للذه�اب اىل املطعم، 
فوجئن�ا بوجود حرس يحملون األس�لحة 
وحني سألنهم عن سبب تواجدهم أبلغونا 
بان األسود تتواجد يف املنطقة وتمر احياناً 
من هنا«.وأضاف »يف يوم من األيام، قررت 
ان اعم�ل مقلب�اً بيون�س محم�ود، لذلك 
تسلقت عىل شجرة تتواجد عند ممر رابط 
بني املنتجع واملطع�م وفور وصول يونس 
قف�زت عىل األرض، لريتع�ب يونس ويلوذ 
بالفرار«.وأكمل س�عيد ضاح�كاً، »بعدها 
توجه�ت اىل غرفة تواجده وس�ألته: ماذا 
ح�ل ب�ك مل�اذا تلطخ�ت ثياب�ك بالوحل؟ 
اجابني بان اس�داً اعرتض طريقي، يجب 

ان نغري مكان اقامتنا«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

لوح نويل لو جريه رئيس اتحاد الكرة الفرنيس، بإمكانية 
ضغ�ط أجندة مباري�ات منتخب الديوك، حال اس�تئناف 

النشاط بعد القضاء عىل فريوس كورونا.
 ورصح لو جريه عرب ش�بكة تيليجرام »املنتخب قد يلعب 

3 مباري�ات يف س�بتمرب/ أيل�ول املقبل«. وأوض�ح »إنها 
محاولة لالس�تجابة لرغبة )يويفا( يف تعويض املباريات 
األرب�ع الت�ي تم تأجيلها خ�الل األجندة الدولية لش�هري 

مارس/ آذار ويونيو/ حزيران«.
 ومن املقرر أن يلتقي منتخب فرنس�ا، الس�ويد وكرواتيا 
يومي 5 و8 سبتمرب/ أيلول املقبل ضمن منافسات دوري 

أم�م أوروبا. وكان رئي�س الوزراء الفرن�يس، أعلن أمس 
الثالثاء، منع أي منافس�ات رياضية جماعية حتى شهر 
س�بتمرب/ أيلول املقب�ل، ما أدى إللغاء ال�دوري الفرنيس 

للموسم الجاري.

أنشيلويت يستهدف التعاقد مع نجمه املدريدي املفضل
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخط�ط اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي، املدي�ر الفن�ي لفريق 
إيفرت�ون، للحصول ع�ىل خدمات أحد نجوم�ه املفضلني يف 

السنوات األخرية.
وتوىل أنش�يلوتي قي�ادة إيفرتون يف ديس�مرب/ كانون األول 
امل�ايض، بع�د نحو أس�بوعني فقط م�ن إقالته م�ن تدريب 

نابويل.
وبحس�ب صحيفة ذا صن الربيطانية، يسعى إيفرتون لضم 
خاميس رودريجز، صانع ألع�اب ريال مدريد، يف صفقة إن 
تمت، ستمنح كارلو أنشيلوتي، مدرب التوفيز فرصة تدريب 

الالعب الكولومبي للمرة الثالثة.
وتعاق�د أنش�يلوتي مع خاميس يف ري�ال مدريد عام 2014، 
قب�ل أن يضم�ه عىل س�بيل اإلع�ارة لبايرن ميون�خ يف عام 

.2017
وعاد خاميس مطلع املوس�م الحايل إىل ريال مدريد، لكنه لم 

يخض سوى 13 مباراة فقط يف جميع املسابقات.
ومع تبقى ع�ام واحد يف تعاقده مع الري�ال، يرغب الفريق 
امللك�ي يف بيعه الصي�ف املقبل لتف�ادي خس�ارته باملجان، 
وسيس�مح برحيله مقابل 35 مليون جنيه إسرتليني، وفقا 

ل� ذا صن.

وم�ع تأجي�ل منافس�ات كوبا أمري�كا للعام املقبل بس�بب 
تف�ي ف�ريوس كورونا، ي�درك رودريجز أن�ه بحاجة للعب 
بصورة أساس�ية للمش�اركة يف البطولة، ويملك اآلن النجم 

الكولومبي عرًضا لالنتقال إىل إيفرتون ملدة 4 أعوام.
ويع�د إيفرتون أب�رز األندي�ة املهتمة بضم خامي�س، لكنه 
س�يواجه منافس�ة أيًض�ا م�ن آرس�نال وتش�يليس وكذلك 

وولفرهامبتون إضافة إىل إنرت ميامي األمريكي.

حقيقة عرض بايرن ميونخ لضم ديباال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ارتبط األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس، 
باالنتقال إىل عدة أندية أوروبية بارزة طوال الفرتة 

املاضية، ال سيما قبل بداية املوسم الحايل.
 ويأتي بايرن ميونخ عىل رأس األندية التي ارتبطت 
بالدويل األرجنتيني، يف ظل حاجة الفريق البافاري 

لتعزيز قوة هجومه.
 رغم ذلك، نفت ش�بكة »س�كاي س�بورت أملانيا« 

كافة التقارير التي تربط ديباال باالنتقال مستقباًل 
إىل البايرن.

 وأك�دت أن يوفنتوس لم يتلق أي عرض من جانب 
العم�الق األملان�ي بش�أن ديب�اال، كم�ا أن النادي 
اإليط�ايل ال يفك�ر مطلًقا يف التخيل ع�ن العبه هذا 

الصيف.
 وب�ات ديباال أح�د ركائز اليويف األساس�ية يف عهد 
املدرب اإليطايل ماوريسيو ساري، الذي يعول عليه 
بصف�ة أساس�ية لقيادة خ�ط الهج�وم إىل جانب 

الربتغايل كريستيانو رونالدو.
 وهناك أنباء تفي�د بوجود محادثات بني 

إدارة نادي السيدة العجوز وصاحب ال�26 
عاًم�ا من أجل تمدي�د التعاق�د بينهما حتى 

صيف 2025.
 يذكر أن ديباال مصاب حالًيا بفريوس كورونا، 
إذ لم يس�تطع التعايف منه حت�ى اآلن، بعدما 
خضع الختبار طبي رابع، وأظهر اس�تمرار 

معاناته من املرض.

دوري األبطال يدفع اليونايتد 
لتجريد شيفيلد من سالحه

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغ�ب مانشس�رت يونايت�د يف تعزي�ز 
حظوظ�ه يف التأه�ل إىل دوري أبط�ال 
أوروبا املوس�م املقبل، م�ن خالل ضم 
ش�يفيلد  ح�ارس  هندرس�ون،  دي�ن 
يونايت�د، يف الج�زء األخري من املوس�م 

الجاري.
ويتواج�د الح�ارس البال�غ م�ن العمر 
23 عاًما عىل س�بيل اإلعارة يف صفوف 
ش�يفيلد يونايت�د، ويقدم مس�تويات 
ممي�زة مكنت فري�ق الصاع�د حديًثا 
من التشامبيونش�يب، يف املنافسة عىل 
التأهل للمس�ابقات األوروبية املوس�م 
املقب�ل، حي�ث يبتع�د عن مانشس�رت 
يونايت�د بف�ارق نقطت�ني فق�ط، مع 
خوض�ه مب�اراة أق�ل م�ن الش�ياطني 

الحمر.
املرك�ز  يونايت�د  مانشس�رت  ويحت�ل 

الخامس يف جدول الرتتيب، وربما يتأهل 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل بهذا 
املركز، بسبب عقوبة اليويفا ملانشسرت 
سيتي بحرمان الفريق من املشاركة يف 

املسابقات األوروبية ملدة عامني.
وينتظر شيفيلد يونايتد زيارة مانشسرت 
يونايت�د يف ملع�ب األولد تراف�ورد عند 
استئناف املوسم املتوقف حالًيا بسبب 
وبحس�ب  كورون�ا،  ف�ريوس  تف�ي 
صحيفة »التايم�ز« الربيطانية، يرغب 
اليونايتد يف استدعاء هندرسون يوم 1 

يوليو املقبل عند انتهاء فرتة إعارته.
وم�ن غ�ري املتوق�ع أن يك�ون الدوري 
بحل�ول ه�ذا  انته�ى  ق�د  اإلنجلي�زي 
التاري�خ، إال أن مانشس�رت يرغ�ب يف 
تجري�د ش�يفيلد من أحد أهم أس�لحة 
الفريق، من أجب إبعادهم عن املنافسة 
عىل التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم 

املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن اهتمام برشلونة بضم 
موهبة مغربية، خالل الفرتة املقبلة.

إنَّ  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و«  وقال�ت صحيف�ة »مون�دو 
برش�لونة، مهت�م بالالعب املغربي أمني ح�ارث، 22 عاًما، 
صان�ع ألعاب ش�الكه، وال�ذي يقدم مس�تويات مميزة يف 
البوندسليجا.وأش�ارت الصحيفة، إىل أنَّ برشلونة تواصل 
يف األش�هر األخرية مع ش�الكه لبحث إمكانية التعاقد مع 

حارث، إال أن النادي األملاني تمسك بالالعب.
ويض�م ش�الكه بني صفوف�ه حالًي�ا الفرنيس ج�ان كلري 
توديبو، مدافع برش�لونة، عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم، مع أحقية الرشاء مقابل 25 مليون يورو.
واق�رتح الفريق األملان�ي، عقد صفقة تبادلي�ة ينتقل عىل 
إثره�ا ح�ارث لربش�لونة، مقابل تحوي�ل إع�ارة توديبو 

النتقال نهائي، لكن النادي الكتالوني رفض.
ويس�عى برش�لونة للتفاوض عىل ح�ارث بمفرده بغض 
النظر عن موقف توديبو، والذي يواجه شالكه أزمة كربى 
يف عملية ضمه نهائًيا؛ بسبب سعره، واألزمة االقتصادية 
التي أحدثها فريوس كورونا.وش�ارك حارث مع شالكه يف 
27 مباراة هذا املوس�م بجميع املس�ابقات، حيث سجل 7 

أهداف، وصنع مثلهم.

الصحة اإليطالية: استئناف الكالتشيو بعيد املنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق بيريباول�و س�يلريي، نائ�ب وزي�ر الصحة 
اإليطايل، عىل مدى احتمالية اس�تئناف منافسات 
الكالتش�يو مرى أخ�رى هذا املوس�م، عقب أزمة 
ف�ريوس كورونا.وق�ال س�يلريي يف ترصيح�ات 

إلذاع�ة »Rai 1« اإليطالي�ة: »ه�ل م�ن املمك�ن 
اس�تئناف بطولة الدوري هذا املوسم؟ يبدو األمر 
يل بعيد املنال يف الوق�ت الحايل«.وأضاف: »إن كرة 
القدم ليس�ت لعبة مثل التنس أو بطولة فورموال 
1، ألنها تعتمد عىل االتصال الجسدي بني الالعبني، 
لذلك ف�إن هناك خطر بس�بب احتمالية انتش�ار 

الفريوس«.وأتم سيلريي: »أنا قلق للغاية بشأن 
صح�ة الرياضي�ني لدين�ا يف إيطالي�ا، بس�بب 

ف�ريوس كورونا«.يذك�ر أن وزارة الرياض�ة 
اإليطالية رفضت استئناف الفرق للتدريبات 
ي�وم 4 مايو/ أيار املقب�ل، وما يزال مصري 

بطولة الدوري مجهواًل حتى اآلن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ثنائي إنجلرتا يتصارع عىل رجييلون
            المستقبل العراقي/ متابعة

تتص�ارع ف�رق إنجل�رتا عىل أح�د نجوم ري�ال مدريد 
الواعدين، لضمه خالل االنتق�االت املقبلة، بعد تألقه 

خارج سانتياجو برنابيو منذ بداية املوسم الحايل.
وبحس�ب صحيف�ة مون�دو ديبورتيفو اإلس�بانية، 
يتصارع آرس�نال وتوتنهام ع�ىل ضم الظهري األيرس 
لريال مدريد، سريجيو ريجيلون، املُعار إىل إشبيلية.

وأضافت: »آرس�نال يس�عى لضم ريجيلون ليكون 
بدال من س�اكا الذي اقرتب م�ن الرحيل يف الصيف، 

وأيًض�ا توتنه�ام ل�م يج�د يف راي�ان سيس�يجنون الظهري 
املطلوب«.

وبجانب آرس�نال وتوتنهام، يوجد اهتمام قوي من باريس 
سان جريمان الفرنيس، وبوروسيا دورتموند األملاني.

وأش�ار التقري�ر إىل أن 10 أندية، بينهم إش�بيلية، تتنافس 
يف ض�م ريجيل�ون، الذي تنته�ي إعارته يف إش�بيلية بنهاية 

املوسم، ومن املُقرر عودته لريال مدريد، لحسم أمره.
وكل يشء ُيش�ري إىل أن ريجيل�ون ل�ن يك�ون ضمن خطط 
زيدان، وسيغادر يف الصيف، حيث ينوي النادي بيعه بشكل 

نهائي لكن مع خيار إعادة الرشاء.
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الرأي اآلخر بني الوهم واحلقيقةيف ذكرى أمرية النساء.. 

عمار ياسرمنهل عبد األمير المرشدي

يف مث�ل ه�ذا اليوم م�ن العام 2015 وحي�ث كانت املع�ارك التي تخوضها 
القوات العراقية والحش�د الش�عبي ضد عصابات تنظيم داعش اإلرهابي 
محتدم�ة، تم تناول خرب اعتقال امرأة س�عودية من قب�ل القوات األمنية 
العراقية تلقب ب�)أمرية النس�اء( يف تنظي�م داعش بمحافظة األنبار..  قد 
يبدو الخ�رب طبيعياً للوهلة األوىل من حيث توزي�ع املناصب واأللقاب بني 
عن�ارص دول�ة الخرافة فس�بق لنا وان س�معنا أن إم�ارات داعش تنترش 
برسع�ة مثلما تنت�رش القمامة ولكل امارة وزرائه�ا وامرائها فهناك أمري 
للتبخري وأمري للتعفني وأمري للنعيق وآخر للنهيق فضالً عن أمري لإلرشاف 
املحظور واملس�تباح ابتداء م�ن جهاد النكاح. وألن تنظي�م داعش مؤطر 
بفك�ر وهابي معارص فقد اعتدنا حينها ع�ى انصافهم للمرأة واحرتامها 
لذل�ك صدرت األوامر عى تجنيد النس�اء برتبة صبي�ة انتحارية او بهيمة 
مفخخة يتم تفجريها يف األس�واق والس�احات واألماك�ن العامة وجموع 
الزائرين للعتبات املقدسة كما ارتقى داعش يف إعطاء النساء موقعاً متميزاً 
م�ن خ�الل تكليفهن بتحفيز ما بع�د النزوة لتوفري اجواء م�ا قبل الغزوة 
وتحفي�ز املجاهدين بالجملة وفق الطرق الجهادي�ة املكتومة التي تجمع 
ب�ني الثوابت الرشعية لهيئة األم�ر باملعروف وحداثة املعلومة وفق آخر ما 
توص اليه املجاهدين واملجاهدات يف اشباع النزوات. الجديد يف األمر وقتها 
كان طبيع�ة اللقب الذي تحمله تلك املرأة العروبية الس�عودية الداعش�ية 
التي القي القبض عليها بصحبة اربعة رجال من قيادات التنظيم يف احدى 

الدور شمال محافظة األنبار.  
ق�د يتبادر اليك للوهل�ة األوىل ان أمرية النس�اء هي أم�رية بمعنى الكلمة 
ش�كال وجماال وأنوثة ورقة ودالال ودلعا وكماال للش�خصية اي باملخترص 
املفيد ينبغي أن تكون أمرية النس�اء عى أقل تقدير من بني النساء اللواتي 
يتأهل�ن يف قل�وب الناس وعيونه�م ألن تكون ضمن املرش�حات لنيل لقب 
ملك�ة جمال النس�اء. لألمانة واألنصاف ما ترسب م�ن اخبار عن األمرية 
امللق�ى القبض عليها يقلب املوازي�ن ويربك املفاهيم حيث تبني ان رشوط 
الرتش�يح ملس�ابقة ملكة جمال داعش هي بالتحديد م�ا ييل.. ان ال تفقه 
شيئا من القول والكالم وان ال تستخدم الصابون اكثر من مرة واحدة كل 
ع�ام وان تكون قد تربت عى الحقد والبغض�اء واالنتقام.. ان تكره حتى 
نفسها وكل من حولها وان تكون امرأة ال تشبه النساء.. مخيفة مكروهة 
مرعب�ة عديم�ة األنوثة.. امرأة ش�مطاء.. ش�فاهها خرضاء..  اس�نانها 
صف�راء.. مزعج�ة مقرفة ال ت�رس الناظري�ن.. امللفت لالنتب�اه والجدير 
باالهتمام واملرتوك للبحث والتحليل عى طاولة فقهاء مكة والبيت الحرام 
انه�م يحرم�ون عى ربة البيت عم�ل الزالطة باعتباره�ا تجمع بني الذكر 
الحاج )خيار( واألنثى الجميلة )طماطة( وهذا ال يجوز بدون وجود محرم 
مث�ل )الباذنجان( وعليه ماذا بدا مما ع�دا وماذا كانت تعمل امرية داعش 
السعودية االصل والفصل والوهابية الحسب والنسب مع اربعة داعشيني 
متعفن�ني يف غرف�ة واحدة غلقت ابوابها وفاح�ت جيفتها أم ان للرضورة 
اح�كام ومن اضطر من املجاهدي�ن ال ضري ان يتناولوا بنّية الجماعة لحم 
الكل�ب او الخنزير عى نخب هيئة االفتاء قس�م الرتفي�ه فيختلوا  بأمرية 

النساء عى وقع اذكار املساء مع التكبري. ذكريات.. مجرد ذكريات..

هل واجهت صعوبة يف ان تفتح اي موضوع مع اي شخص وتخوض فيه 
وتتناقش بش�كل حضاري وتتبادل االراء حول قضية معينة؟ ايها القارئ 
ال ري�ب انك قد مررت بموقف جعلك تفض�ل الصمت دون ان تناقش احد، 
لك�ن ملاذا؟ ببس�اطة ألن اي فرد ق�د تفتح معه موضوع تجده متمس�ك 
بفك�ر معني ومتعصب له ويظن نفس�ه انه الحق الذي ال يش�وبه الباطل 
وال يقبل ان تحاوره حتى بفكره الذي يدعيه ألنه مؤمن وبشدة ان االخر 
باطل حتى انه قبل أن يحاورك بموضوع معني، ما ان يجد نفسه يف حرج 
ومأزق يف فكره وهو ال يمتلك أدنى فكره عنه ربما وال يعرف منه س�وى 

االسم.. لن يبايل كثريا فلديه رد رسيع سيجعلك تندم ألنك تكلمت معه. 
اتعلم�ون ما هو هذا الرد؟ لن نجيب عن هذا الس�ؤال حتى نعرف من اين 
نش�أ هذا التعصب؟ بطبيع�ة الحال والتنش�ئة االجتماعي�ة لالفراد ومنذ 
الصغر لم يتعلم االفراد احرتام الرأي االخر بل نجد اغلبهم يؤمنون بالفكر 
الواحد نتيجة الجهل املتفيش يف املجتمع جراء ترك التعلم وهجرة الدراسة 
مم�ا جعل الف�رد بعيدا كل البعد ع�ن هذا االمر حتى وج�دت الكثري ممن 

فضلوا الصمت عى الحديث مع هؤالء املغلقة عقولهم.
مجتمعن�ا يخل�و من ثقاف�ة تب�ادل اآلراء وتقب�ل وجهات نظ�ر فاالغلب 
منطوي عى نفس�ه جامد بفكره ال يحب ان يقرتب منه احد ليناقش�ه به 
»لنتذكر اننا لسنا معصومني من الخطأ«. ربما يكون بطرحي امر خاطئ 
وربم�ا يكون بفك�رك امر خاطئ ونس�تطيع من خ�الل تبادلنا لوجهات 

النظر تقويم هذا االمر واصالحه.
ان التمسك بفكرة واحدة وجعلها مقدسة دون النظر اليها من عدة جوانب 

وغ�ض النظ�ر عنه�ا وع�ن االف�كار االخ�رى يجعل�ك اعم�ى تمام�ا. 
يج�ب ان تنظر اىل كل امر او فكر م�ن جميع وجهات النظر من كل زاوية 
لكي تكون ملما به تعرف جوانبه االيجابية والس�لبية وكيف ينظر االفراد 

اىل فكرك ممن ال يتبعونه وتتكون لديك رؤية واضحة. 
االه�م م�ن هذا كل�ه ان تجعل عقل�ك مرنا اىل ح�دا يجعله يقب�ل النقاش 
ويقب�ل ان يطل�ع عى افكار االخرين مع التمس�ك بفكرت�ك وهذا من حق 
اي ش�خص ان يتمس�ك بفكره، الكث�ري يكتب وين�رش يف مواقع التواصل 
عى اختالفها او القنوات التلفزيونية وغريها من الوس�ائل عن تقبل الرأي 
االخر وااليم�ان باالخر والدعوة لقبول االخر لكن الواقع يقول ش�يئا آخر 
باالغلب هم متعصبني آلرآئهم.  ان أخطر شيئ يمكن ان يحول املجتمع اىل 
مجتمع متهالك ومدمر داخليا وغري متماس�ك هو عدم قبول الرأي االخر، 
ومجتمعنا بطبيعته وتنش�أت ل�م يعمل عى غرس هذه الصفة )أي قبول 
ال�رأي االخ�ر( بأجياله وهذا بدوره جع�ل االفراد متعصب�ني جداً ضد اي 
فك�ر اخر.  ان رس نجاح املجتمعات املتقدمة هو قبولها للرأي االخر دائما 
هناك ح�وار وتقديم ادلة وبراهني وغريها وتقب�ل لوجهات النظر وتبادل 
لآلراء والنظر للموضوعات من جميع االتجاهات والجوانب ملعرفتها جيدا 
وبالت�ايل لكل فرد الحرية بقبول الفكرة او ال لكن للكل الحق يف مش�اركة 
افكارهم ومناقش�تها مع الجميع، ولكي نقيض عى امور كثرية وهذا هو 
احدها علين�ا ان نويل االهتمام االول واالخري بالتعليم وغرس هذه االفكار 

وتربية جيل يؤمن باالخر وال يقيص وجهات النظر االخرى.

»الصحة العاملية« حتسم اجلدل بشأن عالقة التدخني بكورونا
الصح�ة  منظم�ة  حس�مت 
العاملي�ة م�ا يرتدد من�ذ فرتة 
حول عالق�ة التدخني بفرص 
م�ن  الوقاي�ة  أو  اإلصاب�ة 

فريوس كورونا املستجد.
“فع�ل  إن  املنظم�ة  وقال�ت 
التدخ�ني يعن�ي أن األصابع، 
وربم�ا الس�جائر امللوثة عى 
اتصال بالشفاه مما يزيد من 
الفريوس  انتق�ال  احتمالي�ة 
من الي�د إىل الف�م، وغالًبا ما 
تتضم�ن منتج�ات التدخ�ني 
أش�ياء يس�تخدمها أكثر من 
ش�خص واح�د وه�و األم�ر 
الذي يمكن أن يس�هل انتقال 
كورون�ا يف البيئات املجتمعية 
واالجتماعية”، بحسب موقع 

“يورنيوز”.
وأضافت املنظمة بحس�ب “يورنيوز” أنه “قد 
يعان�ي املدخنون بالفعل من أم�راض الرئة أو 
ضعف عى مستوى الرئة مما يزيد بشكل كبري 

من خطر اإلصابة بأمراض خطرية”.
الت�ي تزي�د م�ن  أن “الظ�روف  إىل  وأش�ارت 

احتياجات األكسجني أو تقلل من قدرة الجسم 
عى استخدامه بشكل صحيح ستضع املرىض 
يف خطر أك�رب لإلصابة بأمراض رئوية خطرية 

مثل االلتهاب الرئوي”.
وقال�ت املنظم�ة العاملي�ة إنه�ا تراج�ع حاليا 
بالتدخ�ني  املتعلق�ة  والدراس�ات  األبح�اث 
والنيكوت�ني. وتش�ري الدالئ�ل الحالي�ة إىل أن 

ش�دة كورونا أع�ى يف صفوف 
املدخنني.

وتشري دراسات إىل أن املدخنني 
للوف�اة  عرض�ة  أكث�ر  كان�وا 
مقارن�ة بغ�ري املدخن�ني خالل 
تفيش متالزمة الرشق األوسط 
التنفس�ية “م�ريس” يف الع�ام 

.2012
 وكانت وزير الصحة الفرنسية 
ق�ال إن املدخن�ني ليس�وا أكثر 
التع�رض  لخط�ر  عرض�ة 
ولكنه�م  التاج�ي،  للف�ريوس 
“أكث�ر عرضة لخط�ر اإلصابة 

بحاالت خطرية”. وقامت
وحدد تقرير ص�ادر عن املركز 
ع�ى  للس�يطرة  األوروب�ي 
األم�راض يف م�ارس املدخن�ني 
ع�ى أنهم “مجموع�ة معرض�ة” للعدوى من 
كورونا. وحسب املركز األوروبي للسيطرة عى 
األمراض، فهناك تركيب جيني مرتفع يس�مى 
“اإلنزيم املحول لألنجيوتنس�ني 2” يف أنس�جة 
الرئة، ويزيد عن طريق تعاطي التبغ، قد تكون 

له عالقة “بالحساسية العالية” للفريوس. 

واتساب ختطط إلقراض املال للمستخدمني!
طموحات واتس�اب يف تقديم 
الهن�د  يف  املالي�ة  الخدم�ات 
تتجاوز فكرة الوس�اطة بني 
املستخدمني إلرسال األموال، 
بل تفكر اآلن بالتحول إىل بنك 

بحيث تقرض املال أيضاً.
بطل�ب  واتس�اب  تقدم�ت 
حكوم�ي رس�مي للرتخيص 
لتقديم خدمات مالية بحيث 
تقدم امل�ال أو تمنح االئتمان 
مع وبدون ضمانات وحماية 

وذلك للزبائن وغريهم.
الهن�د  يف  القوان�ني  وتمن�ع 
م�ن أن تق�دم واتس�اب أية 
كونه�ا  مرصفي�ة  خدم�ات 
ليس�ت مؤسس�ة مرصفي�ة 
انما خدم�ة تواص�ل فوري. 

لذا س�يحتم عليها التعاون مع أحد املصارف 
املوجودة يف الهن�د لتقديم تلك الخدمات عرب 

تطبيقها.
جهود واتساب املالية يف الهند ظهرت بشكل 
واض�ح ع�ام 2018 عندم�ا ب�دأت باختبار 
واجه�ة الدف�ع املوحدة وذلك ع�ى عينة من 

املس�تخدمني حجمها مليون مستخدم. لكن 
الترشيع�ات والقوان�ني طبق�ت الكث�ري من 
القي�ود واملوان�ع عليها، لذا غريت واتس�اب 
توجهه�ا إىل إط�الق خدمة دف�ع خاصة بها 

ولم تحصل عى الرتاخيص الالزمة.
لدى واتس�اب 400 مليون مستخدم يف الهند 
التي تعترب من أكرب وأهم أس�واقها الدولية، 

لذا هناك فرصة كبرية أمامها 
املالي�ة  الخدم�ات  ملنافس�ة 
الرقمية عرب الهواتف الذكية 
 Paytm, PhonePe مث�ل 

وحتى Tez من جوجل.
ق�د  ب�وك  في�س  وكان�ت 
اس�تثمرت األس�بوع املايض 
يف  دوالر  ملي�ار   5.9 مبل�غ 
أكرب رشكة اتص�االت هندية 
Jio وس�تقوم هذه الصفقة 
ع�ى جع�ل واتس�اب منصة 
رئيس�ية يف عدة استخدامات 
منها طلب مشرتيات البقالة 
م�ن متج�ر JioMart التابع 

للرشكة.
أطلق�ت  أم�ازون  أن  يذك�ر 
 Pay Later باألم�س خدم�ة
يف الهن�د والت�ي تتي�ح للمس�تخدمني رشاء 
املنتج�ات برصي�د حت�ى 260 دوالر تقريباً 

ودفع قيمتها الحقاً.
 Credit Suisse وبحسب دراسة أجراها بنك
فإن قط�اع الدفع الرقم�ي يف الهند قد يصل 
حجمه إىل تريليون دوالر بحلول عام 2023.

 علماء صيني�ون نظاماً إلكرتوضوئياً متكامالً ش�بيهاً بالجلد يمكن 
استخدامه كجهاز قابل لالرتداء ملراقبة ضغط الدم. 

ويش�به النظام الذي طّوره باحثون من جامعة »تسنغهوا«، ضمادة 
إس�عاف رقيق�ة ون�������اعم�ة يمك�ن لصقها عى جلد اإلنس�ان 
لتحقيق مراقبة ديناميكية لضغط الدم واألكس�جني يف الدم ويمكنها 
نق�ل البيان�ات الس�لك�������ياً إىل األجهزة الطرفي�ة الذك����ية يف 
وقتها، وذلك بدالً من أس�اور ضغط الدم األكثر اس�تخداماً ألنها غري 

مريحة ويصعب معها تحقيق مراقبة مستمرّة لضغط الدم.

الصيـن تطـّور جهـازًا مُلـراقبـة 
ضغط الدم

أدلة جديدة عىل عدم استقرار القوانني يف الكون
ساعد رصد النجوم النبضية الساطعة العلماء 
يف كش�ف أدل�ة جدي�دة ع�ى ع�دم اس�تقرار 
قوان�ني الفيزي�اء يف مختل�ف أنح�اء الك�ون. 
وي�رى العلم�اء أن قيم�ة “الرتكيب�ة الرفيعة  
الدائم�ة” بصفته�ا أح�د الثواب�ت الفيزيائية 
األساسية تختلف يف كافة أنحاء الكون البعيد 
ويف مختل�ف مراحل وجوده. وح�اول العلماء 
متابع�ة االختالفات يف تل�ك القيمة عن طريق 
رصد النجم النبيض J1120+0641 الذي يصل 
الض�وء الناتج عن�ه املنظومة الشمس�ية بعد 
م�رور 12.9 مليار ع�ام. ويعني ذلك أن النجم 
كان قد أرس�ل الضوء عندما بل�غ عمر الكون 
800 ملي�ون عام فقط . وتوصل بعض علماء 
الكون إىل استنتاج مفاده بأن قيمة “الرتكيبة 
الرفيع�ة  الدائم�ة” تتغري مع تغري املس�افة . 

بينم�ا ال يزال العلم�اء يجادلون حول ثبات أو 
ع�دم ثبات قوانني الفيزي�اء يف الكون. ويقول 
البعض إن تلك القوانني اختلفت بعد االنفجار 
الكب�ري أو يف املراح�ل املبكرة للك�ون عما هو 
عليه اآلن، م�ع العلم أن املراح�ل األوىل للكون 

ش�هدت توس�ع أبعاده بوتائر غري مسبوقة.  
فيما يتعلق بما يسمى ب�”الرتكيبة الفيزيائية 
الرفيعة الدائمة”  فإنها تحدد طبيعة التعامل 
بني قوة األش�عة الكهرمغناطيس�ية من جهة 
واملادة م�ن جهة أخرى. وتع�ادل قيمتها اآلن 
137.035. ويعترب بعض علماء الكون استنادا 
إىل رصده�م  لألٌقزام البيض�اء البعيدة أن تلك 
القيم�ة لم تكن يف امل�ايض كما هي اآلن. وعى 
س�بيل املثال يعمل الربوفسور يف جامعة ويلز 
الجنوبي يف أسرتاليا، جون ويب، وزمالؤه عى 
حل هذه املش�كلة عى مدى عقود يف محاولة 
لتس�جيل انحراف�ات ضئيل�ة يف بني�ة طي�ف 
النجوم النبضية، بصفتها ثقوبا سوداء واقعة 
يف أوس�اط املج�رات. وذل�ك باس�تخدام أكثر 

التلسكوبات ومقاييس األطياف حساسية.

ش�كل جديد من جمع التربع�ات للمنظمات غري 
الحكومي�ة والجمعيات الخريي�ة واألهلية، حيث 
بدأت انس�تجرام تتي�ح خاصية جم�ع التربعات 
أثن�اء البث املبارش. وهذه الخاصية تفيد بش�كل 
أس�ايس املش�اهري الذين لديهم قاعدة جماهريية 
كب�رية بحي�ث يظه�رون يف ب�ث مب�ارش ويمكن 

للمشاهدين أثناء البث التربع بمبالغ مالية.

يمكن ملنش�ئ البث تحديد الجهة التي س�تحصل 
عى التربعات، كما يمكنهم معرفة عدد املتربعني 
اإلجمايل ومقدار التربعات اإلجمالية أثناء حدوثها 
ضم�ن الب�ث، وكذلك معرف�ة مقدار الت�ربع لكل 
مت�ربع وذلك لذكره يف البث كنوع من التش�جيع 

أو التمييز.
ولن تقتطع انس�تجرام أية عمول�ة أو حصة من 

مق�دار املبال�غ املالي�ة الت�ي يت�م جمعه�ا بهذه 
الطريقة.

وكانت انس�تجرام قد أتاحت سابقاً ملصق جديد 
خ�اص بجم�ع التربع�ات م�ن خ�الل مش�اهدة 
القص�ص. لك�ن اآلن أضاف�ت ه�ذه اإلمكاني�ة 
للبث املبارش كونها مناس�بة أكث�ر وتنال اهتمام 

املتابعني بشكل أكرب من القصص.

انستجرام تتيح مجع التربعات عرب البث املبارش

نصح خرباء التغذية بمجموعة من الخرضاوات الطازجة، نتيجة للشعور 
بالعطش يف ش�هر رمضان، وبسبب نقص السوائل يف الجسم، خاصة مع 

ارتفاع درجات الحرارة،.
وأف�ادت بواب�ة “األخب�ار”، بأن ه�ذه الخ�رضوات هي الخ�س والخيار 

والفجل.
أوال: الخس

يع�د الخس م�ن الخرضوات التي تحتوي عى نس�بة مي�اه عالية، وعدد 
س�عراته الحرارية قليلة، يف وقت يمكن االس�تعانة به يف وجبة الس�حور 

أيضا.
ثانيا: الفجل

يحتوي الفجل عيل 94 %من املاء والسوائل، وفيه مضادات لألكسدة أيضا، 
بالرغم من تصنيف البعض له عى أنه من الخرضوات الجافة.

ثالثا: الخيار
يعت�رب الخيار من أكث�ر الخرضوات التي تحتوي عى نس�بة مياه كبرية، 
لذل�ك ينصح به يف وجبة الس�حور، وكذلك يمكن االس�تفادة منه يف عمل 

سلطة الجبن بالخيار والطماطم.

خرضوات حتميك من العطش 
يف رمضان


