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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�رى إقلي�م كردس�تان، أمس األح�د، تغيريات 
هيكيلة يف مؤسس�ة البيش�مركة العسكرية عىل 
مس�توى الوح�دات وإع�ادة هيكلته�ا والرت�ب 
العس�كرية، فيم�ا ت�م تعي�ني ث�اث مس�ؤولني 
جديد ع�ىل البيش�مركة، ج�اء ذلك فيما يش�هد 
اإلقلي�م خاف�ات داخلي�ة ب�ني االتح�اد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني.
وت�رأس رئيس حكومة اقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي اجتماع�ا خاصا باإلصاح�ات الجارية 
يف وزارة البيش�مركة، مؤكداً ع�ىل أهمية تطبيق 

خطوات اإلصاح يف هذا امللف.  
وذكر املكتب االعامي لرئيس حكومة كردستان، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »بارزان�ي أش�اد بال�دور ال�ذي لعبت�ه قوات 
البيش�مركة، يف جميع املراحل، م�ن أجل حماية 
أم�ن إقلي�م كردس�تان«، مس�لطا الض�وء ع�ىل 
»خطوات تنفي�ذ قانون اإلصاح يف الوزارة فضا 
عن مناقشة املتطلبات الازمة يف تطبيق العملية 

اإلصاحية وإنجاحها«.  
اآلراء  تب�ادل  »وبع�د  أن�ه  إىل  البي�ان  واش�ار 
واملناقش�ات حي�ال املح�اور املهم�ة لإلصاح يف 
وزارة البيشمركة من قبل املشاركني يف االجتماع، 
تقرر تنفي�ذ جميع املواضي�ع املتعلقة باإلصاح 
وفق س�قف زمني وبما يش�مل ترتيب الوحدات 
وتنظيمه�ا وإعادة هيكلة ماك ال�وزارة والرتب 
العس�كرية وموضوع املتقاعدين وملف الشهداء 
وذوي االحتياج�ات الخاصة واملرشوع املش�رك 

بني التحالف الدويل ووزارة البيشمركة«.  
التفاصيل ص2
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       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب املتحدث باس�م الرئاسة الروسية دميري بيسكوف، أمس 
األح�د، أن العاقات ب�ني روس�يا والواليات املتح�دة ال تزال عند 
أدنى مس�توى لها، وأنها يف حالة س�يئة للغاية. وقال بيسكوف، 
يف ترصي�ح صحف�ي، »عاقاتنا ال تزال تقريب�ا عند أدنى نقطة. 
األمور س�يئة للغاية عىل مس�توى العاقات الثنائية وكذلك عىل 
ما يبدو يف س�ياق مسؤولية دولتينا عن الشؤون الدولية، خاصة 
فيما يتعلق بقضية الحد من التسلح واالستقرار االسراتيجي«. 
وأش�ار إىل وج�ود اتص�االت معينة ب�ني الطرفني عىل مس�توى 
الخ�رباء، مضيف�ا: »إال أنه�ا ال تقربنا يف األم�ور املتعلقة بإدراك 
املس�ؤولية عن الحفاظ عىل االتفاقات، خاصة معاهدة الحد من 

األسلحة الهجومية االسراتيجية، وهذه الوثائق ال تزال الوحيدة 
التي بإمكانها ضمان السيطرة عىل األسلحة يف النطاق العاملي«. 
وتابع بيس�كوف قائا: »بلدانا يملكان أكرب ترس�انتني نوويتني، 
ال تمل�ك أي من البلدان األخرى مثلهم�ا، بما يف ذلك الصني، التي 
يح�اول األمريكي�ون دعوتها ب�إرصار إىل طاول�ة املفاوضات. ال 
يمك�ن مقارنة الص�ني من حيث ترس�انتها بأي م�ن أمريكا أو 
بروس�يا«. تجدر اإلشارة إىل أن النس�خة ال� 3 من معاهدة الحد 
من األس�لحة االس�راتيجية الهجومية والتي أبرمت بني روسيا 
والوالي�ات املتحدة عام 2010 تمدي�دا لاتفاق املوقع عام 1991 
يف موس�كو، تعترب الصفقة العاملة الوحي�دة بني الطرفني حول 
تقليص الساح، وذلك بسبب انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 

2019، من معاهدة نزع الصواريخ املتوسطة والقصرية املدى.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركاب�ي رضورة إيج�اد حل�ول 
عاجل�ة ملل�ف النازح�ني وتقدي�م الدعم 
امل�ادي واللوجس�تي املناس�ب له�م من 
خال تخصيص جزء م�ن مبلغ القرض 
املمنوح من البن�ك الدويل لهذه الرشيحة 
للمس�اعدة يف عودته�م اىل دياره�م بعد 
الجه�ات  م�ن  اوضاعه�م  م�ن  التاك�د 

املختصة.
وجرت خ�ال لق�اء الوزير م�ع ممثلني 
ع�ن بعثة البنك الدويل يف العراق ومنظمة 

االم�م املتح�دة ومكت�ب ادارة املش�اريع 
)unpos( رئي�س لجن�ة العم�ل النيابية 
رع�د الدهلكي وعدد من اعض�اء اللجنة 
مناقشة موضوع املرشوع الطارئ لدعم 
الصم�ود واع�ادة االس�تقرار للمناط�ق 
املح�ررة وم�رشوع النقد مقاب�ل العمل 
وج�رت مداخ�ات م�ع عدد م�ن ممثيل 
البنك ال�دويل يف بغداد وبريوت  ونيويورك 

عرب االنرنت.
وبيَّ��ن الوزي�ر ان ال�وزارة حرصت عىل 
مش�اركة لجنة العمل يف االجتماع كونها 
رشي�كاً اساس�ياً لعم�ل ال�وزارة داعي�ا 
اىل دع�م عم�ل  ال�رشكاء االجتماعي�ني 

الوزارة. واضاف ان الوزارة تسعى النهاء 
جمي�ع امللفات العالقة والعمل وفق مبدأ 
االولوي�ة لدع�م الرشائ�ح الت�ي ترعاها 
ومنها ما يتعلق بملف قرض البنك الدويل 
ورضورة انهاء ملف النازحني والتنسيق 
مع الجه�ات العليا يف الدول�ة والوزارات 
املعنية لتلبية الحاجات االساس�ية وذلك 
ملنحهم مبلغاً معيناً من اجل تش�جيعهم 
عىل العودة ملناطقهم وتشكيل فريق من 
الوزارة ووزارة الهجرة ولجنة العمل ملنح 
ه�ذه املبالغ وفق قاع�دة بيانات دقيقة 

لارس النازحة.
ودع�ا الوزي�ر اىل اع�ادة النظ�ر يف بن�ود 

قرض البنك ال�دويل واخضاعه الجراءات 
وتعليم�ات القوان�ني العراقية )تعليمات 
العقود الحكومية(، مشريا اىل ان الوزارة 
لديه�ا رؤية وخطط جدي�دة الدارة عمل 
الوزارة والخدم�ات التي تقدمها للفئات 

املستفيدة منها.
ه�ذا وش�دد الدكتور ع�ادل الركابي عىل 
اهمي�ة الب�دء بمنح الق�روض الصغرية 
للباحث�ني املس�جلني يف قاع�دة بيان�ات 
ال�وزارة وحس�ب االولوي�ة واالس�تحاق 
بعد االتفاق م�ع البنك الدويل خال االيام 

القليلة املقبلة.
التفاصيل ص2
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الرتبية تعترب السنة الدراسية احلالية سنة عدم رسوب لإلعدادية.. والوزير يعد بأسئلة واضحة
     بغداد / المستقبل العراقي 

قررت وزارة الرتبية، أمس األحد، اعتبار الس�نة الدراس�ية الحالية، س�نة عدم رس�وب لطلبة 
املرحلة اإلعدادية بفروعها كافة. وستتوىل املديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة باستالم 

طلبات الطلبة الذين ال يرغبون بإداء االمتحانات النهائية للدور االول والثاني لهذا العام.
وحددت الوزارة رشطاً لقبول الطلب وهو ان يكون مقرتناً »بتوقيع ويل أمر الطالب«، وستقوم 
إدارة املدرس�ة بإرس�اله اىل املديرية العامة للرتبية يف موعد أقصاه »يوم األحد املوافق 26 من 

شهر تموز الحايل«. وذلك بحسب بيان املكتب اإلعالمي لوزارة الرتبية.
بدوره، اكد وزير الرتبية عيل حميد مخلف حرصه عىل الجهد الذي بذله الطلبة خالل دراستهم 
هذا العام وعدم ضياعه. وطمأن الدليمي بان االس�ئلة االمتحانية ستكون واضحة ومن املادة 
العلمي�ة للكتاب حرصاً، مؤكداً مراعاة الظروف الصعبة الت�ي مر بها ابناءنا الطلبة هذا العام 
يف االس�ئلة النهائية. كما دعا الدليمي الطلبة اىل الجد ومواصلة الدراس�ة بكل عزيمة وارصار 

لتحقيق افضل درجات النجاح والتفوق العلمي ملستقبل درايس مزدهر.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  كردس�تان،  إقلي�م  أج�رى 
األحد، تغيريات هيكيلة يف مؤسس�ة 
البيشمركة العسكرية عىل مستوى 
الوح�دات وإعادة هيكلته�ا والرتب 
العس�كرية، فيم�ا ت�م تعي�ن ثالث 
البيش�مركة،  مس�ؤولن جديد عىل 
اإلقلي�م  يش�هد  فيم�ا  ذل�ك  ج�اء 
خالفات داخلية بن االتحاد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني.
اقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  وت�رأس 
كردستان مرسور بارزاني اجتماعا 
يف  الجاري�ة  باإلصالح�ات  خاص�ا 
ع�ىل  مؤك�داً  البيش�مركة،  وزارة 
أهمي�ة تطبيق خط�وات اإلصالح يف 

هذا امللف.  
لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
حكوم�ة كردس�تان، يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ال�ذي  بال�دور  أش�اد  »بارزان�ي  أن 
لعبت�ه قوات البيش�مركة، يف جميع 
املراحل، من أج�ل حماية أمن إقليم 
كردس�تان«، مس�لطا الض�وء ع�ىل 
»خط�وات تنفيذ قان�ون اإلصالح يف 
الوزارة فضال عن مناقشة املتطلبات 
الالزمة يف تطبيق العملية اإلصالحية 

وإنجاحها«.  
واش�ار البيان إىل أنه »وبعد تبادل اآلراء واملناقشات 
حيال املحاور املهمة لإلصالح يف وزارة البيش�مركة 
من قبل املش�اركن يف االجتماع، تقرر تنفيذ جميع 
املواضي�ع املتعلق�ة باإلص�الح وف�ق س�قف زمني 
وبم�ا يش�مل ترتيب الوح�دات وتنظيمه�ا وإعادة 
هيكل�ة مالك الوزارة والرتب العس�كرية وموضوع 
املتقاعدي�ن ومل�ف الش�هداء وذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة واملرشوع املش�رتك ب�ن التحال�ف الدويل 

ووزارة البيشمركة«.  
ووقع رئيس اقليم كردستان عىل أمر اقليمي يقيض 

بتعين مسؤولن ُجدد يف ثالثة مناصب رفيعة.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن رئاس�ة اقليم كردس�تان 
انه خ�الل اجتماع انعق�د بحضور وزي�ر الداخلية 

ريرب احم�د، ورئيس دي�وان رئاس�ة االقليم فوزي 
الحري�ري ت�م توقي�ع ام�ر اقليم�ي بتعي�ن اللواء 
الرشطة طارق احمد ابراهيم مديرا عاما لرشطة يف 
اقليم كردس�تان، واللواء الرشطة عبد القادر عزيز 
ابراهي�م مدير عاما ملرور اقليم كردس�تان، واللواء 
الرشطة هريش احمد محمد مديرا عام للجنسية يف 

اقليم كردستان.
عىل صعيد س�يايس، ما يزال إقليم كردستان يشهد 
خالفات سياس�ية بن األح�زاب الكردية، الس�يما 
االتحاد والديمقراطي، وبينما يتمسك الديمقراطي 
باإلبق�اء عىل الحكومة، فإن أص�وات داخل االتحاد 
تطالب بحل الحكومة والذهاب إىل انتخابات مبكرة. 
أك�د وعضو املكت�ب االعالم�ي يف االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني كاروان أن�ور أن الجمه�ور الك�ردي 

اقتن�ع ب�رورة تغيري حكومت�ه نتيج�ة األزمات 
املتالحقة يف إقليم كردستان.

وق�ال ان�ور إن “االزم�ات املس�تمرة واش�تدادها 
اقتصاديا وصحيا وماليا انعكس�ت سلبا عىل حياة 
املواطن وخصوصا املوظفن يف إقليم كردس�تان”، 
معتربا أن “تغيري الحكوم�ة والربملان اصبح مطلبا 

جماهرييا بسبب سوء االوضاع االقتصادية«.
وأض�اف أن “الش�ارع الك�ردي أصبح ي�رىض بأي 
حل يمكن ان ينتش�له من واقع�ه املزري واليسء يف 
اقليم كردس�تان”، مؤكدا أن “اي خطوة سياس�ية 
او انتخابي�ة م�ن ش�أنها تخفيف معان�اة املواطن 

فالشارع معها”.
إىل ذلك، ش�نت املدفعي�ة الرتكية قصف�ًا عىل قرية 
بيده�ي يف ناحي�ة كان�ي م�ايس التابع�ة لقض�اء 

إط�ار  يف  »آمي�دي«،  العمادي�ة 
املس�تمرة  العس�كرية  عملياته�ا 
يف إقلي�م كردس�تان من�ذ منتصف 

حزيران املايض.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة كان�ي مايس، 
قذائ�ف   6« إن  ص�ربي  رسبس�ت 
مدفعية س�قطت حت�ى اآلن داخل 

قرية بيدهي«.
وع�ن الخس�ائر الت�ي أس�فر عنها 
القذائ�ف  أن  إىل  أش�ار  القص�ف، 
ألحقت أرضاراً بما ال يقل عن عرشة 
منازل إىل جانب البساتن واألرايض 
الزراعية يف القري�ة، ناهيك عن بث 

الرعب بن سكان املنطقة. 
ويف 15 حزي�ران امل�ايض، أطلق�ت 
تركيا عملية جوية باس�م »املخلب 
إنه�ا تس�تهدف  الن�رس« قال�ت   –
م�ن خالل�ه مواق�ع ح�زب العمال 
الكردس�تاني داخ�ل أرايض إقلي�م 
كردستان، وبعد يومن بدأت حملة 
بري�ة باس�م »املخل�ب – النم�ر« يف 
منطقة حفتانن يف دهوك، وال تزال 

العمليات متواصلة حتى اآلن. 
وعادة ما ال يستهدف القصف القرى 
واملناطق الس�كنية بش�كل مبارش، 
وأوضح مدير الناحية أن »هذه هي 
امل�رة األوىل التي يطال فيها القصف 
مركز القرية«.الجمعة، وصلت قوة 
من الكوماندو الرتكية إىل جبل ش�اقول قرب ناحية 
دركار يف زاخ�و، بعملي�ة إن�زال جوي، كم�ا تولت 
مروحيتان عسكريتان حماية تلك القوة، بحسب ما 
أفاد به مدير ناحي�ة دركار، زيرفان موىس.وخالل 
العمليات العسكرية األخرية، توغلت القوات الرتكية 
يف ناحية باتيف�ا يف زاخو، عىل طول يرتاوح بن 45 
إىل 50 كلم وبعم�ق 15 إىل 30 كلم، وأمس تم إخالء 
قرية جديدة بس�بب اس�تمرار العملي�ات. وطالبت 
الحكومة العراقي�ة مراراً تركيا بإيق�اف عملياتها 
فوراً معتربًة إياها »انتهاكاً للسيادة« كما استدعت 
السفري الرتكي وسلمته مذكرتي احتجاج، لكن تلك 
الدع�وات كانت تقابل بالرف�ض الرصيح من أنقرة 

التي تقول إنها »تدافع عن نفسها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء والقائد العام 
للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس 
األح�د، اجتماع�اً للمجل�س ال�وزاري لألمن 
الوطن�ي تم�ت خالل�ه مناقش�ة جملة من 
القضايا واملستجدات عىل الساحة العراقية.  

وبحس�ب بيان ص�در عن املكت�ب اإلعالمي 
لرئاس�ة الوزراء تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه فإنه »استعرض السيد الكاظمي 
خ�الل االجتماع نتائج زيارته اىل منفذ منديل 
الح�دودي واإلج�راءات التي اتخ�ذت بهدف 
النهوض بواقع هذا املنفذ ومحاربة الفس�اد 
في�ه ويف بقي�ة املناف�ذ«.    وأك�د الكاظمي، 

ع�ىل أن »الحكوم�ة ماضي�ة بالعمل يف منع 
الفاسدين من استغالل هذه املنافذ، ووضع 
الخط�ط الكفيلة لتطوي�ر املنافذ الحدودية، 
ومس�توى  بواقعه�ا  واالرتق�اء  ودعمه�ا 
»املجل�س  أن  البي�ان  أدائه�ا«.    واض�اف 
ناقش اس�تمرار الخروقات الرتكية لألجواء 
واألرايض العراقية، وأكد عىل مواصلة الحوار 

الدبلوم�ايس مع الجمهوري�ة الرتكية لوقف 
التجاوزات التي تش�كل اعتداًء عىل السيادة 
العراقي�ة وت�يسء للعالق�ات الوثيق�ة ب�ن 
البلدين الصديقن، فضال عن إلحاقها الرر 
باألرواح واملمتلكات«.   ويف سياق آخر ناقش 
املجل�س وفقاً للبي�ان، »قضي�ة التظاهرات 
ورضورة الحفاظ عىل س�لميتها بما يتوافق 

مع حري�ة ال�رأي والتعب�ري والحف�اظ عىل 
سيادة القانون وهيبة الدولة«.    ولفت البيان 
إىل »تطّرق املجلس مللف االغتياالت والتشديد 
ع�ىل قي�ام الجه�ات املختص�ة بواجباته�ا، 
واإلرساع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات 
االغتيال األخرية والكش�ف عن هوية الجناة 

وعدم التهاون يف االقتصاص منهم«.  

اخلالفات بني الدميقراطي واالحتاد تتسع.. ومطالبات بالذهاب إىل انتخابات مبكرة.. والقصف الرتكي على القرى الكردية مستمر

إقليم كردستان »هييكل« البيشمركة
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جملس األمن الوطني يناقش التظاهرات واالغتياالت ويتخذ قرارات جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس مجل�س النواب محمد 
الحلب�ويس، أمس االحد، بتش�كيل 
لجنة برئاسة النائب األول للتدقيق 
والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.   
وحصل�ت املس�تقبل العراق�ي عىل 
وثيقة جاء فيها، توجيه من رئيس 
مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس 
النائ�ب  برئاس�ة  لجن�ة  بتش�كيل 

األول للتدقي�ق والتحقيق بتعاقدات 
وزارة الكهرب�اء، بس�بب التده�ور 
املس�تمر يف املنظوم�ة الكهربائية، 
ط�وال  املرتاكم�ة  واإلخفاق�ات 
السنوات السابقة، ووجود شبهات 

فساد إدارية ومالية.  
وأضاف�ت أن ذلك ي�أت�ي »من أجل 
الوقوف عىل أس�باب ع�دم تحقيق 
القط�اع  ه�ذا  يف  واض�ٍح  تق�دٍم 

ومحاسبة املقرصين«. 

البـرلـمـان يفتـح ملـف الكهـربـاء: 
»نبش« تعاقدات 14 عامًا

        بغداد / المستقبل العراقي

أك��د وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي 
رضورة إيج�اد حلول عاجلة مللف النازح�ن وتقديم الدعم 
املادي واللوجس�تي املناس�ب لهم من خالل تخصيص جزء 
م�ن مبلغ القرض املمنوح من البن�ك الدويل لهذه الرشيحة 
للمس�اعدة يف عودتهم اىل ديارهم بعد التاكد من اوضاعهم 

من الجهات املختصة.
وجرت خالل لق�اء الوزير مع ممثلن عن بعثة البنك الدويل 
يف الع�راق ومنظمة االم�م املتحدة ومكتب ادارة املش�اريع 
)unpos( رئي�س لجن�ة العمل النيابية رع�د الدهلكي وعدد 
من اعضاء اللجنة مناقشة موضوع املرشوع الطارئ لدعم 
الصمود واعادة االستقرار للمناطق املحررة ومرشوع النقد 

مقاب�ل العم�ل وجرت مداخ�الت مع عدد م�ن ممثيل البنك 
الدويل يف بغداد وبريوت  ونيويورك عرب االنرتنت.

وبيَّ�ن الوزير ان الوزارة حرصت عىل مش�اركة لجنة العمل 
يف االجتم�اع كونه�ا رشي�كاً اساس�ياً لعمل ال�وزارة داعيا 

الرشكاء االجتماعين اىل دعم عمل الوزارة.
واض�اف ان الوزارة تس�عى النهاء جميع امللف�ات العالقة 
والعمل وفق مبدأ االولوية لدعم الرشائح التي ترعاها ومنها 
م�ا يتعلق بمل�ف قرض البن�ك ال�دويل ورضورة انهاء ملف 
النازحن والتنس�يق مع الجهات العليا يف الدولة والوزارات 
املعنية لتلبية الحاجات االساسية وذلك ملنحهم مبلغاً معيناً 
من اجل تش�جيعهم عىل العودة ملناطقهم وتش�كيل فريق 
م�ن الوزارة ووزارة الهجرة ولجن�ة العمل ملنح هذه املبالغ 

وفق قاعدة بيانات دقيقة لالرس النازحة.

ودع�ا الوزي�ر اىل اع�ادة النظر يف بن�ود قرض البن�ك الدويل 
واخضاعه الجراءات وتعليمات القوانن العراقية )تعليمات 
العقود الحكومية(، مشريا اىل ان الوزارة لديها رؤية وخطط 
جديدة الدارة عمل ال�وزارة والخدمات التي تقدمها للفئات 

املستفيدة منها.
هذا وش�دد الدكتور ع�ادل الركابي عىل اهمي�ة البدء بمنح 
الق�روض الصغ�رية للباحثن املس�جلن يف قاع�دة بيانات 
الوزارة وحسب االولوية واالس�تحاق بعد االتفاق مع البنك 

الدويل خالل االيام القليلة املقبلة.
ويف س�ياق متص�ل وخ�الل حضوره�ا اللقاء اعلن�ت لجنة 
العمل النيابية دعمه�ا الكامل لعمل الوزارة من اجل تعزيز 
موارده�ا املالية ولتقديم فض�ىل الخدمات لرشائح املجتمع 

املختلفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

سجلت وزارة الصحة، أمس األحد، 2312 
إصاب�ة جدي�دة بكورون�ا، مقابل 1645 
حالة ش�فاء م�ن الف�ريوس، مقابل 95 
حال�ة وفاة، ليبلغ مجم�وع اإلصابات يف 

البالد 77506، مقابل 3150 حالة وفاة.
وذكرت الصحة، يف بيان املوقف الوبائي، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أنه�ا فحصت »)11154( نموذج يف كافة 
املختربات املختصة يف الع�راق لهذا اليوم 

؛ وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج 
املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض يف 
الع�راق 682632«. وأض�اف البي�ان، أن 
ك�وادر الصحة س�جلت الي�وم ) 1645( 
حالة ش�فاء يف العراق موزع�ة، يف بغداد 
/ الرصاف�ة 206 بغ�داد / الك�رخ 213، 
مدين�ة الطب 11، النج�ف االرٔشف 148، 
الس�ليمانية 38 ، أربي�ل 36، ده�وك 9، 
 ،90 دي�اىل   ،70 كرك�وك   ،143 كرب�الء 
واس�ط 45، البرصة 212، ميسان 100، 
باب�ل 100، الديواني�ة 61، ذي قار 110، 

املثنى 44، نينوى 9«.
وبل�غ عدد اإلصاب�ات الجديدة املس�جلة 
نح�و 2312 حال�ة، يف بغ�داد الرصاف�ة 
393، بغ�داد الك�رخ 167، مدين�ة الطب 
185، النج�ف، 188 ، الس�ليمانية 155 
أربي�ل 104 ، ده�وك 5، كرب�الء 119   ،
، كرك�وك 86، دي�اىل 51 ، واس�ط 134، 

البرصة 164، ميسان 23«.
جدي�دة،  اصاب�ة   200 باب�ل  وس�جلت 
الديوانية 84 ، ذي ق�ار 144، االٔنبار 13، 
املثنى 29، نينوى 13، صالح الدين 55«.

وتضم�ن املوق�ف الوبائي تس�جيل »95 
حالة وف�اة، يف بغداد الرصافة 20، بغداد 
 ،6 الس�ليمانية   ،3 النج�ف   ،9 الك�رخ 
اربي�ل 1، كربالء 3، كرك�وك 5 ، دياىل 1 ، 
واسط 4، البرصة 13، ميسان 3، بابل 3، 
الديواني�ة 7 ، ذي ق�ار 14 ، صالح الدين 
3 ». وم�ع املوق�ف الوبائ�ي للي�وم، بلغ 
مجموع حاالت الشفاء يف البالد 44724، 
ومجم�وع االٔصاب�ات 77506، الراقدين 
الكيل 29632، الراقدين يف العناية املركزة 

420، مجموع الوفيات 3150«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني 
عمار الحكي�م، أمس األحد، رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح 
تحقيق فوري بأحداث منع دخول 
متظاه�ري رفحاء من املحافظات 
الوس�طى والجنوبية اىل العاصمة 

بغداد اليوم األحد.
 وق�ال الس�يد عم�ار الحكي�م يف 
تغري�دة له عىل توي�رت: »نعرب عن 
شديد اس�فنا ملا حصل من احداث 
عند مدخ�ل بغداد الجنوب�ي اثناء 
محاول�ة دخ�ول متظاهري�ن من 
الوس�ط والجنوب من  محافظات 
محتجزي رفحاء أدت اىل س�قوط 

عدد من الضحايا«.
وطال�ب »رئي�س مجلس ال�وزراء 
بفت�ح تحقي�ق ف�وري بالح�ادث 
للوق�وف ع�ىل حيثيات�ه وع�رض 
نتائج�ه لل�رأي الع�ام ، فالتظاهر 
الس�لمي ح�ق دس�توري مرشوع 
التعام�ل  األمني�ة  الق�وات  وع�ىل 

بمسؤولية مع املتظاهرين«.

وزير العمل يدعو إىل إعادة النظر ببنود قرض البنك الدويل 
وإخضاعه للقوانني العراقية وتعليامهتا

املوقف الوبائي: اإلصابات تتخطى األلفني وحاالت الشفاء يف تصاعد مستمر

احلكيم يطالب
 الكاظمي بفتح حتقيق 

فوري بأحداث منع 
دخول متظاهري رفحاء 

اىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا تحال�ف الفتح، أم�س األح�د، الحكوم�ة إىل التحقيق يف م�ا وصفها 
ب�«أح�داث العن�ف« التي طالت متظاهرين من املس�تفدين م�ن امتيازات 

محتجزي رفحاء.  
وقال التحالف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »يؤس�فنا 
ج�دا م�ا تعرض له الي�وم االح�د املتظاه�رون القادمون م�ن املحافظات 
الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم من أعمال عنف وقمع بالهراوات 
والرص�اص الحي، من قبل القوات األمنية، وما أس�فر عن ذلك من س�فك 
دماء وس�قوط ضحايا، وانتهاك صارخ للدس�تور العراق�ي ومايكفله من 

حق لكل مواطن باالحتجاج والتعبري عن الرأي«.  
وأض�اف، »يف الوق�ت ال�ذي نس�تنكر إغالق اب�واب العاصم�ة بوجه هذه 
الرشيح�ة املضحية ومن�ع دخولهم وإيصال رس�التهم للحكومة وقمعهم 
بقوة الس�الح، فإننا نستغرب حدوث ذلك يف بلد ديمقراطي، ويف ظل نظام 
سيايس تعددي، وبعد كل التضحيات التي قدمها شبابنا من أجل التصحيح 
والتغي�ري، وما رافقها من موقف ش�جاع للمرجعية والق�وى الوطنية مع 

املطالب املرشوعة وثقافة االحتجاج السلمي«.  
وتاب�ع، »نحم�ل الحكوم�ة مس�ؤولية التحقي�ق يف أح�داث الي�وم االحد، 
ومحاس�بة املعتدي�ن، وندع�و رئيس ال�وزراء اىل تبني مل�ف االحتجاجات 
الشعبية بالتعاون مع الربملان والقوى السياسية ورسعة وضع املعالجات، 
وانص�اف املظلوم�ن، ونحذر من مغب�ة التجاهل أو االلتف�اف عىل صوت 

الشعب، فأن ذلك يفاقم األزمات وقد ينزلق بالبلد اىل الفوىض«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير الخارجية فؤاد حس�ن، أمس االحد، نظريه األملانّي إىل دعم رفع 
اس�م العراق م�ن قائمة الدول عالي�ة الخطورة يف غس�يل األموال وتمويل 
اإلرهاب، فيما اكد وزير الخارجية االملاني انه سيس�خر الجهود لرفع اسم 
العراق من ه�ذه القائمة. وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان »وزير الخارجّية فؤاد حسن تلقى اتصاالً هاتفّياً من وزير 
الخارجّية األملانّي هايكو ماس، وبحثا العالقات الثنائّية بن البلدين، وآفاق 

االرتقاء بها إىل ما ُيلّبي طموح الشعبن الصديقن«.
واكد حس�ن »حرصه عىل تعزيز ُس�ُبل التعاون الثنائّي مع برلن يف ش�تى 

املجاالت، مهنئا »نظريه األملانّي لتسّنمه رئاسة االتحاد األوروبّي«.
واعرب حس�ن »عن تطلّعه ألن تش�هد العالقات بن العراق وأوربا تطّوراً 
ُيس�اِهم يف تحقي�ق ما يصبو إلي�ه الجانبان«، داعي�اً اىل »أن ُيكّثف هايكو 
ماس ُجُهوده لرفع اس�م العراق من قائمة الدول عالية املخاطر يف غس�يل 

األموال، وتمويل اإلرهاب«.
فيم�ا أّكد وزير الخارجّية األملانّي أّنه »س�يرتأس االجتماع الوزارّي لالتحاد 
يف األسبوع املقبل، وسُيسّخر ُجهده يف معالجة هذه املسأله بناًء عىل طلب 
الع�راق«. وتباحث الجانبان حول امللّف االقتصادّي، وتفعيل آلّيات التعاون 

الثنائّي بما يعود باملنفعة عىل العراق وأملانيا.
وأّك�د حس�ن أّن »أبواب الس�وق العراقّية مفتوحة لل�رشكات األملانّية؛ ملا 
له�ا من تأريخ طويل يف العمل ب العراق، وس�تعمل الوزارة بقدر تعلّق األمر 
به�ا عىل التواصل مع الجهات والوزارات املعنّية ملعالجة ما تتعرّض رشكة 

سيمنز من ُصُعوبات«.
فيما كشف وزير الخارجّية األملانّي عن »رغبة الرشكات األملانّية الشديدة يف 
العمل ب العراق«. وكان للقضايا اإلقليمّية والدولّية وانعكاساتها عىل العراق 
نصيب من البحث ب�ن الوزيرين، فقد دعا وزير الخارجية العراقي »أملانيا 
ألن تس�تخدم ثقلها السيايّس واالقتصادّي مع الدول اإلقليمّية ملنع التدّخل 
يف ُشُؤون العراق الداخلّية«، الفتاً إىل أّن »سياسة العراق الخارجّية الجديدة 
تعتم�د عىل ُمعاَدلة إيج�اد عالقات ُمتواِزنة مع جمي�ع دول الجوار قائمة 
عىل مبدأ ُحسن الجوار، وتحقيق املصالح املُشرتَكة، وحّل املشاكل بالطرق 

السلمّية، وإبعاد العراق وشعبه عن التوترات الدولّية واإلقليمّية«.

الفتح يستنكر »قمع التظاهرات« ويطالب 
بإنصاف املظلومني

املانيا تعد بتسخري اجلهود لرفع اسم العراق 
من قائمة الدول عالية املخاطر

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن دولة القانون كاطع 
الركابي، أمس االحد، عدم امكانية 
تنف�ذ أي اتف�اق بن بغ�داد واربيل 
دون تمري�ر قانون النف�ط والغاز، 
مبين�ا ان القوان�ن الخالفية عطل 

املسرية السياسية يف العراق.
وق�ال الركاب�ي يف ترصيح صحفي 
القوان�ن  م�ن  “الع�رشات  الن 
الخالفي�ة ب�ن الق�وى السياس�ية 
والت�ي عطلت املس�رية السياس�ية 

والتنموية يف العراق بسبب خالفات 
االطراف املتعددة”.

واض�اف ان ” أي اتف�اق بن بغداد 
واربيل ل�ن يكتب له النجاح مطلقا 
دون اق�رار قان�ون النف�ط والغاز 
ال�ذي تس�بب يف هدر امللي�ارات من 

الدوالرات”.
“دون  ان�ه  الركاب�ي،  وأوض�ح 
اق�رار القوان�ن الخالفي�ة وتفعيل 
عم�ل املجلس لم يتم ح�ل االزمات 
املتعاقبة واملرتاكمة يف العراق سيما 

مع اقليم كردستان”.

نائب يربط نجاح أي اتفاق بني بغداد 
واربيل باقرار قانون النفط



www.almustakbalpaper.net العدد )2176( االثنين  13  تموز  2020 محليات3

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

حمل محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الدوائر االتحادية 
مسؤولية نقص تجهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية.

وق�ال العطا »للف�رات نيوز« ان« العاصمة تش�كو العوز 
والنقص من تجهيز س�اعات الطاق�ة الكهربائية، وكان 
يفرتض ان تكون للعاصمة خصوصية الحتضانها الدوائر 

االتحادية والوزارات«.
م�ن  تأخ�ذ  الضخم�ة  االتحادي�ة  الدوائ�ر  اىل«  وأش�ار 
حص�ة بغ�داد«، عاداً إي�اه« تجاوزاً عىل س�اعات تجهيز 

املواطنني«.
وتاب�ع العط�ا« بغداد حصته�ا التجهيزية اق�ل من باقي 
املحافظات، ومش�كلتنا تكمن يف عملي�ة التوزيع«، مبينا 

ان« الهي�أة التنس�يقية للمحافظ�ات وزع�ت الحص�ص 
وكمحافظة التزمنها بحصتنا املقررة والتي هي أكثر من 

400 االف ميغا واط«.
وكش�ف ع�ن« وج�ود أكث�ر م�ن 13 أل�ف مول�دة أهلية 
وحكومية يف بغداد، حيث قامت املحافظة بتجهيز األهايل 
ب�3400 مولدة مجاناً وترتاوح ساعات التجهيز اىل 1000 

كيلو فوط امبري«،
وزاد العط�ا« كم�ا قام�ت املحافظة بتجهي�ز الجامعات 
واملؤسس�ات باملولدات إضافة اىل تجهيز املحوالت ب�400 
كي يف«، الفتا اىل« تجهيز املناطق غري املس�وح بتجهزيها 

من وزارة الكهرباء بالطاقة من قبل املحافظة«.
وبني ان »مس�ؤولية الكهرباء ليست مسؤولية املحافظة 
وانما هي ساندة لوزارتي النفط والكهرباء لوجود تنصل 
من قب�ل الوزارتني«، مؤك�داً« تجدد ازم�ة التجهيز ومنذ 

سنوات يف أشهر »حزيران وتموز وآب وأيلول««.

واس�تذكر العط�ا« كنا نأخذ س�ابقاً حص�ة مجانية من 
وزارة النف�ط )كاز( ألصح�اب املولدات لتخفيض س�عر 
االمب�ري؛ اال ان الوزارة خفضت الحصة من 35 اىل 20 لرتاً 
لكل كي يف واحد«، مقرتح�ًا« تحمل وزارة الكهرباء ملف 

املولدات لضمان تجهيز املواطنني بصورة انجح«.
واكد التزام 70% من أصحاب املولدات االهلية بالتس�عرية 
املق�ررة، و30% غ�ري ملتزمني«، منوه�ا اىل« توجيه كتب 
رس�مية ملجلس القض�اء األعىل« ملحاس�بة املخالفني من 

خالل توقيع تعهدات ثم يطلق رساحهم«.
واختت�م محافظ بغ�داد حديثه بالق�ول« ال يوجد أي حل 
آني ملشكلة الكهرباء وستبقى ازلية يف ظل اخفاق واضح 
لعملي�ة التوزيع«، داعياً الحكوم�ة االتحادية اىل« التوجه 

صوب االستثمار.

حمافظ بغداد: الدوائر االحتادية تأخذ من حصة املواطنني يف جتهيز الكهرباء

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل العراقي نارص حس�ني بندر 
الش�بيل، جاهزي�ة حاف�الت الرشك�ة العامة 
لنق�ل املس�افربن والوف�ود لنق�ل العراقي�ني 
املتواجدين يف مخيم اكدة من الراغبني بالعودة 
اىل ارض الوط�ن بعد تكليفها م�ن قبل وزارة 
الهج�رة واملهجرين.وق�ال الوزير يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »خدمة العراقيني 
رشف وواج�ب مق�دس عىل كل مس�ؤول ان 
يق�دم مايخ�دم به ابن�اء الوط�ن باالمكانات 
املتوفرة للتخفي�ف عن كاهلهم واملعاناة التي 
واجهتهم خالل فرتة احتالل داعش االرهابي، 
مبينا، بعد قرار وزارة الهجرة واملهجرين عىل 
اس�تئناف نقل العراقيني املتواجدين يف مخيم 
اك�دة ممن يرغب�ون بالع�ودة الطوعية للبالد 
وفق السياقات والتعليمات النافذة بهذا الشان 

لع�ام 2020 ، نعتزم مواصل�ة عملية االعادة 
الطوعية خدمة البناء البلد من خالل حافالت 
املسافرين والوفود وباعتبارها الناقل الوطني 
.من جانبه بني مدير عام الرشكة كريم كاظم 
الزالت الرشكة تنسق وبمستوى عايل جدا مع 
اللجنه العلي�ا الغاثة وايواء ودعم النازحني يف 
تنفيذ كل عمليات النقل التي تكلف بها،مؤكدا 
،االس�تعداد الت�ام لخدم�ة االخ�وة النازحني 
ومراع�اة للظروف الصعبة التي تعيش�ها تلك 
االرسة يف املخيم.يذكر ان الرشكة العامة لنقل 
املس�افرين والوفود تش�ارك ومنذ عام 2014 
ولغاية االن يف نقل قوات الحشد الشعبي ونقل 
النازحني الراغبني باالعادة الطوعية من تركيا 
وم�ن س�وريا اىل مناطقهم حيث بل�غ اعداد 
النازحني املنقولني ع�ىل متن باصات الرشكه 
أكث�ر م�ن 2,400,000 مليون�ني واربعمائ�ه 

نازح عراقي وبشكل مجاني.

وزير النقل: حافالت املسافرين والوفود تعلن 
جاهزيتها لنقل العراقيني املتواجدين يف خميم اكدة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت جامع�ة الب�رة، إطالقها منص�ة ملتابع�ة املحجوري�ن منزليا 
بالتعاون مع مديرية صحة البرة.وقال بيان صحفي إلعالم الجامعة، 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن » بيت الخربة للتطوير واالبداع 
يف جامع�ة البرة أطل�ق منصة الكرتونية ملتابع�ة املحجورين منزليا«.

وأضاف، أن »الجامعة وبالتعاون مع دائرة صحة البرة أطلقت منصة 
الكرتوني�ة ملراقبة ومتابعة املصابني وس�يوفر دائ�رة اتصال مبارش مع 
االطب�اء يف دائرة صح�ة البرة«.وتابع البيان أن »املنصة س�وف تتيح 
للمصاب�ني م�ن طلب املس�اعدة واالستفس�ار املس�تمر ع�ن اوضاعهم 
الصحية«.وب�ني، أن »ه�ذه املنص�ة س�تمكن املصاب م�ن متابعة العد 

التنازيل اليام العزل والعودة للحياة الطبيعية بعد تماثله للشفاء التام.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية، زيادة 
حصة املولدات الس�كنية من م�ادة زيت )الكاز( 
لشهر تموز الحايل.وذكرت الرشكة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، أن�ه »اس�تنادا إىل توجيه 
الوكي�ل األول للمدي�ر العام حس�ني طالب عبود 
ولغ�رض تأم�ني منت�وج زي�ت الغ�از للمولدات 
السكنية ودوائر الدولة والقطاع الخاص واملختلط 
كاف�ة ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنني خالل 

ف�رتة الصيف تق�رر زي�ادة الحصة املق�رة لتلك 
املولدات«.وأضاف البيان، انه »تقرر زيادة حصة 
املولدات الس�كنية من املادة لشهر تموز الجاري 
بكمي�ة )5( ل�رت ل�كل KV ع�ن ش�هر حزي�ران 
لتكون )25( لرت لكل KV بدال من 20 وبالس�عر 
الرسمي«، مش�ريا إىل أنه »تقرر تجهيز املولدات 
 KV العائ�دة اىل دوائ�ر الدولة بكمية 5 ل�رت لكل
وبالس�عر الرس�مي، بينما نفس الكمية ملولدات 
القطاع الخاص بالس�عر التجاري )700 دينار«.

وبشأن محافظات صالح الدين واالنبار ونينوى، 

أك�دت الرشك�ة ان�ه »تق�رر تجهيز املول�دات يف 
املناطق التي ال تجهز بالكهرباء الوطنية بكمية 
25 ل�رت ل�كل KV، و20 للمناطق الت�ي تجهز ب� 
15 ساعة يوميا فما دون من الكهرباء الوطنية، 
و15 لرت للمناطق التي تجهز ب� 16 ساعة يوميا 
فم�ا فوق«.ونوه�ت، اىل ان »املول�دات يف دوائ�ر 
الدول�ة تجهز 5 لرت لل� KV الواحد للمناطق التي 
به�ا كهرباء وطنية و10 ملن ال يوجد بها كهرباء 
وطني�ة، فيما تجهز مول�دات القطاع الخاص يف 

.KV �بغداد واملحافظات ب� 5 لرت لل

املنتجات النفطية تعلن زيادة حصة املولدات من »زيت الكاز« لشهر متوز

جامعة وصحة البرصة تطلقان منصة الكرتونية ملتابعة املحجورين منزليًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي متابعته بش�كل مس�تمر 
موضوع ترقية تموز 2020.

وق�ال الغانمي يف بيان تلقت وكالة »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه »لن يظلم احد من املستحقني، وسنحاسب بشدة أي شخص 
يح�اول التمييز يف هذا امللف، أو يته�اون يف إنجاز واجباته يف هذا 

الجدول حسب التوقيتات املخصصة له.

وزير الداخلية عن ترقية متوز: سنحاسب بشدة 
أي شخص حياول التمييز

ناشد السكان برتشيد االستهالك

حمافظ البرصة: لن نقبل بالتنازل عن حق املحافظة من الكهرباء
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكد محاف�ظ البرة املهندس أس�عد العيداني، 
أن الب�رة لن ترض�خ ألي ضغ�وط يف التنازل 
ع�ن حصته�ا بالتي�ار الكهربائ�ي، ج�اء ذل�ك 
خ�الل زيارته فجر اليوم االحد مركز الس�يطرة 

الكهربائية يف املنطقة الجنوبية.
وق�ال العيداني للمرك�ز اإلعالمي، ما حدث  من 
انقط�اع ت�ام، هو نتيجة خلل يف خط ميس�ان_

للمحط�ات  ت�ام  إطف�اء  أدى لح�دوث  ك�وت، 
التوليدي�ة يف املحافظات الجنوبي�ة بالكامل، ما 
ع�دا الخط االيران�ي الفتا إىل أن جه�ود مديرية 
اإلنتاج والتوزيع كانت كبرية وقياسية، تمكنوا 

من خالل إعادة العمل للمحطات.
وتاب�ع، تحدث�ت قبل دقائ�ق مع وزي�ر النفط 
املهن�دس احس�ان عبدالجب�ار، ح�ول وج�ود 
700مبغ�اواط خ�ارج الخدم�ة اىل االن بس�بب 

ضغط الغ�از، ويجري العمل ع�ىل إعادتهم من 
قبل الكوادر الفنية والهندسية.

واض�اف، اطمنئ اهلنا يف البرة أننا لن نرضخ 
الي طلب�ات او ضغ�وط سياس�ية ألخ�ذ ج�زء 
م�ن حصتنا م�ن التي�ار الكهربائ�ي، النه حق 
البري�ني فقط، مبين�ا اىل ان الحكومة املحلية 
طيلة الس�نوات املاضية عملت بجد عىل تطوير 
اإلنتاج والتوزيع ورف�ع الطاقة التوليدية، وكل 
هذه املش�اريع كانت من أموال البرة، مشددا 
أن حصة البرة س�تبقى الهله�ا، ألنها حقهم 

ونفذت من أموالهم.
ونوه إىل أن زيارة مركز السيطرة من أجل الوقوف 
عىل كمية االنتاج، إذ أن البرة تنتج االن3000 
ميغ�اواط وتحت�اج 2٩00 وهوالنارصية تنتج 
600وتحت�اج1100 ميغ�اواط ، بينم�ا العمارة 
تنتج 4٨٨وتحتاج إىل 700ميغاواط، والس�ماوة 
ال تنتج اي ميغ�اواط ولكنها تحتاج للكثري من 

التي�ار الكهربائي.وب�ني اىل أن الب�رة لديه�ا 
انت�اج أكثر من احتياجها وهناك 300 ميغاواط 
فقدتها الي�وم ويجري العمل ع�ىل إعادتها االم 

من قب�ل مديرية التوزيع واالنت�اج، لكننا نتأثر 
ب�اي خطأ أو رضر باي خطأ مرتبط بالش�بكة 

الوطنية، وبالتايل يرتك تأثري عىل البرة.

وناش�د محافظ البرة، أهايل املحافظة للعمل 
ع�ىل ترش�يد االس�تهالك ق�در اإلم�كان يف ظل 
ارتفاع درجات الحرارة العالية والرطوبة، فعند 
التزامنا بالرتشيد سنضمن استمرار اطول فرتة 

ممكنة للتيار الكهربائي.
أكدت محافظة البرة، أن وضع األوكسجني يف 

املستشفيات يف املحافظة جيدة ولم يتأثر.
وقال املحافظ أس�عد العيدان�ي، »تفقدنا وضع 
األوكس�جني يف مستش�فى الب�رة التعليمي، 
من أج�ل التأكد م�ن وضع قناني األوكس�جني 
فيه�ا«، الفت�ا إىل »وج�ود 1700 قنين�ة جاهزة 
لالس�تخدام«.وتابع، »ق�د ي�زداد الطل�ب ع�ىل 
األوكس�جني م�ن منتص�ف الليل حت�ى الفجر، 
يف رده�ات الع�زل الوبائية ويقل ع�دد القناني 

الجاهزة«.
وأضاف املحاف�ظ: »اتفقنا مع قي�ادة الرشطة 
وبع�ض الدوائر الرس�ال آليات تابع�ة لها، من 

أجل رفع قنان�ي األوكس�جني الفارغة وأخذها 
للمعامل من أجل إعادة ملؤها من جديد ومن ثم 
إعادتها للمستش�فى«، منوها إىل أن »هذا األمر 

سيحدث يف مستشفى املوانئ التعليمي أيضا.
إىل ذل�ك، أعلنت مديرية م�اء محافظة البرة، 
تشغيل محطتني لضخ املياه ملناطق متفرقة يف 

أقضية جنوبي املحافظة.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، أنه«تم تش�غيل محطة م�اء كتيبان 
إليصال املياه إىل مناطق ابي الخصيب والسيبة 

والفاو عرب القناة االروائية«.
واضاف�ت، ان�ه« تم ايض�ا تش�غيل محطة ماء 
الس�ايفون عىل الكهرباء الوطني�ة لدفع املياه 
إىل الجه�ة األخ�رى من ش�ط العرب نح�و ابي 
الخصيب والس�يبة والفاو«، مبينة ان »تشغيل 
هات�ني املحطتني ج�اء بع�د مناش�دات األهايل 

والحكومات املحلية األقضية والنواحي.

    النجف / المستقبل العراقي

تفقد محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي اعمال تعبيد ش�وارع 
حي الوف�اء والتقى خ�الل جولت�ه امليدانية بالكوادر الهندس�ية 
املرشف�ة واملنف�ذة وتابع معه�م مراح�ل العمل ونس�ب االنجاز 
املتحقق�ة يف املرشوع«.الي�ارسي ويف تري�ح صحف�ي ب�ني ان 
»العم�ل مس�تمر يف املرشوع ونس�ب االنج�از عالي�ة بلغت ٩0% 
والكوادر الهندس�ية املنفذة واملرشف�ة تعمل بعزم عال عىل تنفيذ 
املرشوع وفق املواصفات واملدد الزمنية املطلوبة.واضاف املحافظ 
ان الكوادر الهندس�ية والفنية العاملة يف املشاريع تتحدى جائحة 
كورونا وتتح�دى الظروف الجوية واالزمات لتنهي مرشوع طاملا 
انتظره سكان الحي منذ سنوات ويقدم الخدمة للمواطنني بعدما 
تم اكمال البنى التحتي�ة بالكامل للحي.وبنّي اليارسي ان النجف 
االرشف وخالل السنوات القليلة املاضية استطاعت ان تزيد رصيد 
االحياء الس�كنية مكتملة البنى التحتية والخدمات وهذا ما يميز 
النجف االرشف عن الكثري من املحافظات داعيا املواطنني التعاون 
مع الكوادر الهندس�ية الكمال امل�رشوع والحفاظ عىل الخدمات 

الجديدة وجمال الحي من خالل التعاون مع كوادر البلدية.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�َف وزي�ر االتص�االت أركان ش�هاب احمد عن توجي�ه دعوات 
مب�ارشة لخم�س رشكات عاملية إلنش�اء م�رشوع بواب�ات النفاذ 
الضوئي، مش�ريا اىل ان املرشوع متأخر الكثر من 12 س�نة السباب 
مقصودة.وق�ال الوزي�ر يف تريح صحف�ي إن »رشكة االتصاالت 
واملعلوماتي�ة إحدى رشكات الوزارة وجهت دعوات لخمس رشكات 
عاملي�ة لتنفيذ مرشوع بواب�ات النفاذ الضوئ�ي يف البالد وفق االمر 
الديواني املرقم 355 الذي ينص عىل توجيه دعوات للرشكات العاملية 
الخم�س االوىل يف قطاع االتصاالت، مؤكدا ان الوزارة ماضية بتنفيذ 
هذا املرشوع الذي سيقيض بشكل كامل عىل عمليات التهريب التي 
تحدث لسعات االنرتنت يف البالد.واضاف وزير االتصاالت ان مرشوع 
بواب�ات النف�اذ الضوئ�ي كان متأخ�را منذ نحو 12 عاما ألس�باب 
مقصودة كونه من املش�اريع السرتاتيجية املهمة التي تحافظ عىل 
هيب�ة وامن وس�يادة البالد, الفت�ا اىل ان املرشوع ل�م ينفذ منذ ذلك 
الحني وحتى االن عىل الرغم من رصد األموال الالزمة لهذا املرشوع.

وبشأن عمليات الصدمة التي تنفذها الوزارة ملتابعة تهريب سعات 
االنرتنت والقضاء عليه، اك�د الوزير احمد ان العمليات التي تجري 
بالتعاون مع جهازي املخابرات واالمن الوطني وقوات الرد الرسيع 
يف وزارة الداخلي�ة وهيئ�ة االع�الم واالتص�االت ما زالت مس�تمرة 
للكشف عن مواقع وابراج وعقد ومنظومات تهريب سعات االنرتنت 
لحني القضاء عىل التهريب بشكل كامل«.وبني ان العمليات حققت 
نتائ�ج كب�رية ومهمة وس�جلت زي�ادة يف وحدات قي�اس االنرتنت 
بش�كل يومي ومس�تمر وبلغت نحو 100 ملدا )وحدة قياس( وهي 
نسب مهمة جدا, وقد تحقق ارباحا تقرب من نحو خمسة مليارات 
ش�هريا ويف زيادة مستمرة عدا املبالغ القديمة املوجودة« مشرياً اىل 
ان »العملية س�اهمت باضافة س�عات جديدة، ما يقارب )٨ ملدا (, 

وتدخل تلك املبالغ ضمن نظام التحاسب«.

حمافظ النجف يعلن انجاز »90« باملئة 
من اعامل مرشوع تعبيد شوارع حي الوفاء

االتصاالت تدعو »5« رشكات عاملية إلنشاء 
مرشوع بوابات النفاذ

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 002-SC-20  
Provision of Package Service of Crude Oil Transportation for EBS 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of Package Service of Crude Oil Transportation for EBS 
Tender No.: 002-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two to four contractors who have enough experience and 
ability to carry out the project Provision of Package Service of Crude Oil Transportation for EBS. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be 
with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related 
company 
B: Copy of Registered Company Document 
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM July 30th, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM July 27th, 2020 for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 
Contact Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; & Mr. 
Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7887 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

أعالن
اىل املتهم /ش. م / سالم حجام عبيد جاري

محل العمل / الحدود الثانيه
العنوان واسط / الكوت 

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة )12/ثالثا( من 
ق.ع.د رقم  14 لس�نة 200٨ املع�دل و ملجهولية 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخلية 
الثالثة املنطقة الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم�ا اعتبار من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمه املوج�ه ضدك وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد )65و66( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلية رقم 17 

لسنة 200٨
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلية الثالثة

املنطقة الثالثة
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة 

التاريخ 2020/7/7
اعالن

 اىل املدعو / لباب طالب محمد
اعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة  كريمة ناجي جابرطلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو ) لباب طالب محمد( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : حجة وفاة 

التاريخ 2020/7/7
اعالن

 اىل املدعو / صفات طالب محمد
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  س�ليمة محمد جاسم اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدع�و ) صف�ات طالب محمد( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  : حجة وفاة 
التاريخ 2020/7/7

اعالن
 اىل املدعو / زهراء طالب محمد

اعالن
قدم طال�ب حج�ة الوفاة  كريم�ة ناجي 
جابرطلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) زهراء 
طال�ب محمد( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وف�ق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد 2553/ب/ 201٩

التاريخ ٩/ 7/ 2020
اىل املدعى عليه / عيل كاظم حسن حسب 
واليته الجربية عىل ولده القارص حس�ني 

عيل كاظم 
اعالن 

أقامت املدعية  واجده عبد الرزاق طه 
الدعوى البدائية املرقمة 2553/ب/201٩ 
تطالب�ك فيها بإزالة ش�يوع العقار املرقم 
مح�ل  وملجهولي�ة  ال�رساي   101  /450
إقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة الكوت 
بالعدد 123٨5 يف 10/10/ 201٩ وأشعار 
املخت�ار  محلة املرشوع ج�واد كاظم عيل 
حس�ني تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يف حال�ة عدم حض�ورك أو من 
ينوب عند قانونيا يف موعد املرافعة املؤرخ 
الس�ري  يت�م  س�وف   2020  /  ٨  /11 يف 

باجراءات الدعوى غيابيا بحقك 
القايض 

عمار حسن عبد عيل 
نائ�ب رئي�س محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
 

المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 الشركات ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service 
Contract for the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the 
“Bidders”) to participate in the following Tender: 

  
1337مناقصة رقم   TENDER No.  1337 

 TENDER NAME:  PROCUREMENT OF COMPLETION TOOLS FOR WORKOVER صيانة اآلبار النفطية لاإلكمال ألعماشراء معدات اسم المناقصة : 
موقع والشركة المقدمة العطاء على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( اويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو

من قبل ممثلها المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث 
ص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي سُترسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخ

 التابع للمشغل:
 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this 
Tender upon submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed 
by the authorized representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post 
address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full name and position 
of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender 
Documentation to such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من المطالب التي 

 ضمن ما يلي:تت
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the 
Bidder as a minimum shall:  

  

 يجب على صاحب العطاء تقديم الشهادات المؤكدة لموافقة بضائعه مع المطالب المذكورة في أوليات المناقصة؛ -
 سنوات من خبرة تجهيز البضائع المماثلة 5ما ال يقل عن يجب أن يكون لمقدم العطاء  -

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the 
requirements for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 5 
years; 

 
، من الفاتورة إذا انطبق األمرضافي، اإلتمديد الو إعالن أالمناقصة مقابل إعالنها، أوليات محدد في المبلغ السيستقطع المشغل 

 الفائز.طاء األولي ضمن العقد الموقع مع مقدم الع
 
 (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  العالمي / غرينتش 
 .2020 عام آب 12 )(3:00+

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender 
announcement and further extension announcement, if applicable, from the first invoice 
under the contract signed with the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) August 12, 2020. 

  

 .الممتد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة سينشر المشغل  العطاء،في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا 
 

 ، حيث يُقدم ظرف واحد يحتوي على العرض الفني والعرض التجاري.المناقصة مفتوحة: االستراتيجية
 

في التقييم الفني، حسب إجراءات من نجح ) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ل2يتم تقييم العروض الفنية أوال. () 1التقييم: (
 المناقصة المعتمدة من قبل المشغل.

 
 المناقصة.أوليات لمناقصة في احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 
حمل أية أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة حق قبول أو رفض أي عطاءب شغلالمحتفظ ي

 المذكورة.أسباب ما يتخذه من الخطوات أو أي التزام بتفسير  عطاء ي مقدمأمسؤولية تجاه 

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will 
be published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with one (1) envelope. One envelope for Technical bid and 
Commercial bid.  
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender 
Procedures. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, 
or terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any 
liability towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./ قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

  
  

 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

 المشغل")“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 الشركات ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service 
Contract for the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the 
“Bidders”) to participate in the following Tenders: 

1339رقم المناقصة:    

والمواد لالبار المنتجة االنابيب  شراءاسم المناقصة :   
TENDER No. 1339 

TENDER NAME: PROCUREMENT OF TUBING AND TANGIBLES  FOR PRODUCTION WELLS 
 

الشركة المقدمة العطاء موقع من قبل على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( اويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو
ممثلها المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق 

 المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل: للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this 
Tender upon submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by 
the authorized representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post 
address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full name and position of 
the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل عن طريق البريد اإللكتروني  بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة الى مقدم العطاء

 أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender 
Documentation to such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
من المطالب التي تتضمن ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى 

 ما يلي:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the 
Bidder as a minimum shall:  

  

 ؛في وثائق المناقصة ذكورةمتطلبات الملتقديم شهادات تؤكد امتثال البضائع ل مقدم العطاءيجب على   -
 ؛المماثلة بضائعفي توريد السنوات  5ال تقل عن كون لدى مقدم العطاء خبرة تأن   -

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the 
requirements for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 5 
years; 

 
، من الفاتورة األولي ضمن إذا انطبق األمرضافي، اإلتمديد الو إعالن أسيستقطع المشغل مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، 

 الفائز.طاء العقد الموقع مع مقدم الع
 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2020 عام آب 12 )(3:00+

 

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender 
announcement and further extension announcement, if applicable, from the first invoice 
under the contract signed with the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tenders (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) August 12, 2020. 

  

 .االستحقاقيوم وساعة  التمديد, معلوماتيقوم المشغل ينشر س ،المناقصةفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا 
 

 .المناقصة مفتوحة، حيث يُقدم ظرف واحد يحتوي على العرض الفني والعرض التجاري: االستراتيجية
 
 

للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات  ) يتم تقييم العروض التجارية فقط2قييم العروض الفنية أوال. (يتم ت) 1التقييم: (
 المناقصة المعتمدة من قبل المشغل.

 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو أي التزام بتفسير أي من التصرفات المذكورة في حال القيام به. عطاء ي مقدمأمسؤولية تجاه 

In case of the deadline extension under any of this Tenders, the extended Bid Due Date & 
Time will be published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with one (1) envelope. One envelope for Technical bid and 
Commercial bid.  
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender 
Procedures. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, 
or terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any 
liability towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصات املبني تفاصيلها بالجدول ادناه  : 

1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�راك يف املناقصة بتقديم املستمس�كات املطلوبة ) 
شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2020 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس يف العراق 
، حج�ب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب  حس�ب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ،الحس�ابات الختامية 
واملوق�ف املايل )الكفاءة املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاس�ب قانوني للس�نتني املاليت�ني االخريتني ، االعمال املماثلة 
مؤيدة من الجهات املستفيدة للسنوات الخمسة االخرية مع االيراد السنوي ، شهادة التأسيس لفرع الرشكة االجنبية املسجلة 
يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية 
بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتس�جيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القس�م 
الس�ادس ، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة الس�وداء( ومحرض التاس�يس والنظام الداخيل وهوية غرفة 
التجارة واجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف املقاولني لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي 
او ما يعادلها ، كتاب عدم ممانعة يف االشراك باملناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار 
للمجهزين العراقيني والرشكات االجنبية التي لديها فرع داخل العراق ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة وحسب ما 

جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
2 � تقدم التأمينات عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف 

عراقي متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :  عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح العطاءات طلبيات الرشاء املحلية 
)صندوق الفتح الخاص باللجنة( الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني 
مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وس�يتم رفض العطاءات 

املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت  )الساعة الواحدة بعد الظهرا من يوم الثالثاء 2020/8/11( 

5 � م�كان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفس�ارات املجهزين كاالتي : س�يتم عقد املؤتم�ر يف )مقر رشكة نفط ذي قار /
املجمع النفطي /الهياة االدارية( يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء 2020/8/4(  

6 � زم�ان وم�كان يوم الفتح العلني للعطاءات : س�يتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغلق املحددة 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع 
النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه 

هو املوعد لذلك
7 � الرشكة غري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف اخرى 

ترتب من جراء املناقصة 
8 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكروني 

)Toc.oil.gov.iq(
9 � املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

عادل داخل طاهر
مدير عام نفط ذي قار
مدير القسم القانوين

نوع 
الموازنة

نفاذية 
العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

التشغيلية  120
يوم

175,000 مائة 
وخمسة وسبعون 

الف دينار

19,500,000 تسعة 
عشر مليون وخمسمائة 
الف دينارعراقي ال 

غيرها

 650,000,000
ستمائة وخمسون 

مليون دينار عراقي  
3/ذ/2020

تقديم خدمة تنظيف 
مواقع شركة نفط ذي 

قار 
1

التشغيلية   120
يوم

175,000 مائة 
وخمسة وسبعون 

الف دينار

12,030,000 اثنى 
عشر مليون وثالثون 
الف دينار عراقي ال 

غيرها

 401,000,000
اربعمائة وواحد 

مليون دينار عراقي
4/ذ/2020

تقديم خدمات اطعام 
لمناوبي شركة نفط 
ذي قار /اعالن اول

2
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )21(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوصل خ�الل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواق�ع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخ�ري من مدة االعالن 
ويتحم�ل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقم�ة )7/2815( م41 قره كوز النش�اء عم�ارة تجارية عليها 
الواقعة يف حي املهندس�ني وبمس�احة )582,50( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

عرشة سنوات.
2 � س�احة وقوف السيارات املش�يدة عىل القطعتني املرقمتني )9/101و8/4( 
م12 وادي العني الجنوبية وبمساحة )900( م2 وحسب واقع الحال بعد استبعاد 

مساحة املولدة )100( م2 وملدة سنة واحدة 
3 � جزء من القطعة املرقمة ) 214/62( م11 وادي العني الشمالية املشيد عليها 

كراج رقم ) 8( وبمساحة  )225( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة عىل القطعة املرقمة )207( م نبي شيت 

وبمساحة )1025( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 
5 � س�احة غاز ونفط الرشيدية املش�يدة عىل القطعة املرقمة )44/102( م36 

بيسان وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
6 � س�احة غاز ونفط الس�كر املش�يدة عىل القطعة املرقمة )19/4271( م43 

الجيلة بلبل تبه  وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
7 � كشك رقم ) 46( عىل شارع موصل كركوك الواقع قرب مدخل ) 95( فلسطني 

من جهة اليسار وبمساحة )12( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )68(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�الل ) 30( يوم ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية 
لالط�الع عىل ال�رشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � موق�ع يف منطقة الغابات لنصب كش�ك عليها مالصق لج�دار مضخة املاء يبعد 
مسافة )10(م2 كيوسك الكهرباء  بابعاد ) 2*2( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
2  �انشاء مشتل عىل جزء من القطعة املرقمة )1064/7( م41 قره كوز وبمساحة 

) 328( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � العمارة التجارية دكاكني وش�قق الواقعة عىل القطعة املرقمة )40/810( م39 
نينوى الجنوبية ش�ارع موصل � كركوك وبمس�احة )240( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
4 � جزء من ساحة وقوف السيارات مقابل كازينو جنائن االصيل يف الغابات لنصب 

كشك عليها بابعاد )2*2( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطعة املرقمة )1140( م24 وادي عكاب املشيد عليها ) بائع سكراب( وبمساحة 

)150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )1161( م24 وادي عكاب املشيد عليها ) بائع سكراب( وبمساحة 

)600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 �  القطعة املرقمة )26و27( م43 الخان الجنوبية املش�يد عليها ) بائع س�كراب( 

وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � جزء من القطعة املرقمة ) 202/2( م43 الجيلة بلبل تبه النش�اء مشتل الواقعة 

يف حي املثنى وبمساحة )1410( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

)تنويه(
كن�ا قد نرشن�ا باعالنن�ا املرقم 
)56( والصادر يف 2020/3/17 
واملنش�ور يف جري�دة املس�تقبل 
يف   )2161( بالع�دد  العراق�ي 
 )2( الفق�رة   2020/6/22
القطع�ة املرقم�ة ) 8/7( م37 
بعوي�رة )خط�أ( )والصحي�ح( 
م   )8/7( املرقم�ة  القطع�ة 
37 جدي�دة املفت�ي ل�ذا اقتىض 

التنويه

جلنة البيع االجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول عقد مساطحة )106( والصادر يف 9 /2020/7 
اوال / تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري القطع�ة املرقمة 2995/5 مقاطعة 66 الس�عدة  والبالغ مس�احتها 
)1050م2(  والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة عقد مس�اطحة ملدة )اثنا عرش س�نة ( عىل ان تكون 
مدة التش�يد للمبنى ) س�تة اشهر( وهي من ضمن  مدة العقد االصيل النشاء معرض سيارات وفق الرشوط 
الت�ي يمك�ن االطالع عليها لدى البلدية او س�كرتري اللجنة عىل ان يدفع بدل االيجار دفع�ة واحدة بداية  كل 
سنة وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمسة سنوات كما يلتزم املستأجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة 
يف عقد املس�اطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد 
خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية 
ربيعة دون مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء 
الكشف عىل املبنى وقت شاأت  لالطالع عىل واقع املبنى عىل ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء 
بأرشاف مهندس من قبل البلدية  تؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية ربيعة بعد انتهاء العقد بدون نواقص 
وبحال�ة جيدة م�ع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف حالة وج�ود نواقص يف البناية 
مل�ا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حال�ة عدم اكماله هذه 
النواقص فتس�تكمل من تأميناته فان لم تكفي فم�ن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام القوانني 
املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة 
)30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن  واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستأجر ناكال وفق احكام املادة 
)11( فق�رة ثانيا م�ن قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  )21( لس�نة )2013( املعدل ويعاد االعالن عن 
تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمل�ه فرق البدلني وكافة املصاريف االخ�رى املرتبة عىل ذلك ومصادرة 
اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين 

يوم املزايدة وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات محافظة نينوى 
مالحظ�ة / عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تأجر ناكال وتطبق بحق�ه االجراءات القانونية  

املقتضاة 
ثانيا / تأجري الفرن املشيد عىل القطعة املرقمة 2875/5 م 66 السعدة البالغ مساحته )100م2( وملدة سنة 

واحدة فقط علما ان الفرن ليس له عالقة بالفقرة اوال

العدد : 125
التاريخ : 2020/3/17

العدد : 63
التاريخ : 2020/2/12

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة  مراجعة بلدية 
الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة 
بلدي�ة الحري�ة او اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدء من اليوم الت�ايل لنر االعالن يف اح�دى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب 
السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( 
يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة 

عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة 

عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة  مراجعة بلدية 
الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
بن�اء عىل م�ا جاء بكتاب مديرية بلدي�ة الحرية املرق�م  ب / 446/263 يف 2020/2/5 وكتاب 
مديري�ة البلديات العام�ة املرق�م ب/ك/1939 يف 2020/1/19 واملبلغ بموج�ب كتاب بلديات 
محافظ�ة النج�ف االرشف املرق�م 1495/433 يف 2020/2/3 والحاق�ا باعالنن�ا املرقم )31 يف 
2020/2/12 ( تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف وللم�رة الثانية  عن اجراء 
املزايدة العلنية لبيع القطعة الس�كنية  املدرجة اوصافها ادناه والعائدة لبلدية )الحرية ( وفقا 
للمادة )15/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وس�يجري البيع اىل 
منتس�بي الدولة عامة علما انه يف حالة عدم حصول راغب يف الراء منهم فسيتم االعالن عنها 
مج�ددا اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم  رشوط التملك فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة 
مم�ن تتوفر في�ه الروط املطلوبة  مراجع�ة بلدية الحرية  خالل )30( ثالث�ون يوما تبدء من 
اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
) 100% ( من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل املادة 
)17/اوال( من القانون اعاله وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة االعالن  البالغة )30( 
يوما يف الساعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � ان يكون املتقدم من منتسبي الدولة

2 � يقدم املش�رك باملزايدة ما يؤيد عدم اس�تفادته وزوجت�ه واوالده القارصين بقطعة ارض 
سكنية او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية او دارا او شقة او ارض سكنية عىل 

وجه االستقالل وفقا للقرار 120 لسنة 1982
3 � يقدم املش�رك باملزايدة اقرار عائيل وتعهد خط�ي مصدق من الدائرة القانونية وفقا للقرار 

120 لسنة 1982 
4 � يستثنى البيع من ضوابط مسقط الرأس

5 � ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا
6 � املستمسكات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية للمشرك وزوجته واوالده القارصين +بطاقة 

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحرية 9م2 3/1 حانوت 1
الحرية 19,5م2 16/3 ـ17/3ـ18/3 حوانيت 2
الحرية 16م2 29/3 حانوت 3
الحرية 17م2 353 حانوت 4
الحرية 75م2 354 حانوت 5

الشارع العام / مقابل السوق العصري 18/9 حانوت 6

الشارع العام / مقابل الشعبة الزراعية 2/2ـ9/2 اكشاك 7

الشارع العام / قرب حسينية الحرية 2/5ـ3/5 حوانيت 8

الشارع العام / السوق العصري 1 حانوت مع مخزن 9

سوق ذو الطابق/ الطابق االول 9/3 حانوت 10

السوق العصري / الشارع الفرعي 11 حانوت 11

العدد /90
التاريخ 2020/6/29

العدد /91
التاريخ 2020/6/29

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحرية 17م2 18/5 حانوت 1
الحرية 4,5م2 18/4 حانوت 2
الحرية 7,5م2 18/1 حانوت 3

مجاور البريد 17م2 20/2 كشك 4
سوق ذو الطابقين 75م2 7/3 حانوت 5

مدخل ناحية الحرية 259/22 كورنيش 6
داخل السوق العصري 6/1 حانوت 7

سوق ذو الطابقين / الطابق االول 19/3ـ30/3ـ2/3 حوانيت 8
على جزء من القطعة 275مجاور مدرسة امنة بنت وهب بال كوفي شوب 9

السوق العصري / الشارع الفرعي 24/1ـ25/1 حوانيت 10
مجاور دائرة البريد 10/2 كشك 11

الشارع الفرعي / مقابل السوق العصري 9 حانوت 12
سوق القصابين / داخل السوق 7/5 حانوت 13

الموقع المساحة رقم القطعة والمقاطعة والحي ت

الحرية/حي السالم 300م2 105/26م48 حي السالم 1

العدد /93
التاريخ 2020/6/29

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحرية 16,5م2 4/3ـ 5/3 حوانيت 1
الحرية 17م2 18/3 حانوت 2
الحرية 7م2 16/3 حانوت 3
الحرية 9م2 20/1 حانوت 4
الحرية 19م2 18/8 حانوت 5
الحرية 16م2 28/3 حانوت 6
الحرية 11,5م2 31/3ـ 33/3 حوانيت 7
الحرية 75,8م2 12/2 كشك 8
الحرية 13م2 12/5 حانوت 9
الحرية 17م2 18/10ـ 18/11 ـ 18/12 حوانيت 10
الحرية 24م2 18/13 ـ 18/14 حوانيت 11
الحرية 30,1م2 3/6 حانوت 12
الحرية 37,8م2 4/6 حانوت 13

العدد /92
التاريخ 2020/6/29

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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يف زمن التفاضل يف املوت بني من مات بالس�كتة القلبية او بحادث 
س�ر او رصاصة غ�در او غ�ره فيجتم�ع حوله احبت�ه وينعوه 
ويش�يعوه فيح�رون جنازته ويدفنون جس�ده؛ وبني من مات 
إلصابت�ه بكورون�ا ف�ا يدفن كم�ا يدفن امليت�ون وال يش�يع كما 

يشيعون..
ه�ا انت أيها الرجل النبيل تغادر اهلك ومحبيك ومنرب صوتك مبكرا 
بعد أن توقف نبض قلبك الذي أرسلته واتعبته يف قول الحق وال يشء 
غ�ر الحق بعدما س�كتت افواه اآلخرين وبعدما صدحت بلس�انك 
يف ق�ول الصدق بع�د أن كثر الكذاب�ني وتمادوا يف ال�زور والضالة 

والبهتان.. 
استاذي وصديقي الدكتور جاسب املوسوي، ربما يف زمن التفاضل 
بامل�وت يحس�دك البع�ض ان�ك تم�وت بالس�كتة القلبي�ة ولي�س 
بالكورون�ا اللعني الذي أخذ منا احبابا كثر. لكنني اقولها واعرتف 
بها اني حزنت ملوتك كثرا ودمعت عيني وضاقت بي الدنيا وانا ارى 
رحيلك املفاجئ با وداع وفراغك الكبر با وجود من يمأله وصدى 
مف�ردات التأريخ الناصع الص�ادم ألبواق الفتن�ة والكذب والزيف 
التي تعودنا ان نس�معها منك وننتظرها منك وانت تطل علينا عرب 

شاشة قناة العهد او بني طابك يف الجامعة..
س�يدي الكريم الش�جاع األبي النقي عذرا فقد رحلت مبكرا وليس 
لنا اال نرىض بقضاء الله وقدره فهو جل وعا ال يحمد عىل مكروه 
سواه وانا لله وانا اليه راجعون.. نعم سيدي املوسوي موتك خسارة 
كب�رة ورحيل�ك املبكر إىل رحمة الله الواس�عة ت�رك يف القلب حزنا 
وأىس فلم تكن انت الباحث التاريخي واملوس�وعي الكبر واألستاذ 
الجامعي فحس�ب إنما كنت صوتا يصدح يف أغوار الحقيقة ويثبت 
أركان الحق ويزيل غبار الزيف والبطان عما لحق بالتأريخ العربي 
اإلس�امي من دغش وتغليس وتدليس واف�رتاء.. صوتا ال ولم ولن 
يعوض بسهولة وسيرتك يف الوسط الثقايف واألكاديمي فراغا كبرا.  
امل�وت حق والق�رب ح�ق وال راد إلرادة الله وانت أيه�ا الرجل النبيل 
س�تؤجر بثواب ثباتك وموقفك الذي اعتدنا أن نراك فيه منربا للحق 
والحقيقة عاش�قا ملنهج ال بيت املصطفى عليهم الصاة والسام 
ش�جاعا أبيا ال تخىش يف ق�ول الحق لومة الئ�م. مفرداتك وبحوثك 
وحبك آلل البيت عليهم السام ستنر قربك وتفتح لك ابواب الجنان 

يف رحمة رب العاملني وهو ارحم الراحمني. 
س�يدي الراحل لقد أهديتك صاة وحشة القبور رغم أنى اعرف انك 
غن�ي عنها فقربك برحمة ربك رضوانه روض�ة من رياض الجنة.. 
أله�م الل�ه ذويك وايان�ا ومحبيك صربا وس�لوانا وانا لل�ه وانا اليه 

راجعون.. 

منذ ايام بدأت بقراءة كتاب مح�رتم باللغة االنجليزية عنوانه »بحث 
االنس�ان عن املعنى«،  مؤلف�ه هو فيكتور فران�كل، الذي هو طبيب 
نفيس نمس�اوي وكان معتقاً يف معس�كر اوشفيتز النازي يف الحرب 
العاملية الثانية وقد قىض فيه ثاث س�نوات.  الدكتور فرانكل يقس�م 
كتابه اىل جزئني، االول هو مش�اهدات ووقائع عن الترصفات النازية 
الفظيعة ضد املعتقلني والتي س�وف اع�ود للحديث عنها يف مقالة او 
اكثر يف املستقبل نظراً ملا فيها من دالالت كبرة. اما الجزء الثاني فهو 
مك�رس لنظرية )أو مذهب( يف العاج النفيس طورها دكتور فرانكل 
بنفسه واس�ماها logotherapy والتي تعني باختصار عاج املريض 
ع�ن طري�ق الرتكيز عىل املس�تقبل واملعاني التي يتع�ني عىل املريض 
تحقيقها يف مستقبله. كلمة logo االنجليزية تعني الشعار الذي يميز 
رشك�ة معينة او منت�وج او فريق ريايض او مؤسس�ة. والذي اراده 
دكت�ور فران�كل هو اقناع املريض ب�ان يكون له ش�عاره او بصمته 
املستقبلية املميزة والتي تمثل شخصه والتي عليه ان يحققها بالفعل 
واالنجاز وليس بالكام فقط. انه يس�عى اىل أن يجعل لحياة املريض 
املستقبلية معنًى محدداً يختاره هو لكي يعيش من اجل تحقيقه. انا 
لم انتِه تماماً من قراءة الكتاب وسوف اعود لتناول بعض ماجاء فيه 
كم�ا ارشت فيما تقدم ، لكني صادفت نقطة محددة واجتهدت بأنها 
مهمة يف الوقت الحارض ومن الروري عدم التأخر يف عرضها. يقول 
انه يف العام 1944 رست اش�اعة بني املعتقلني بأنهم س�وف يعودون 
اىل بيوتهم يف نهاية العام 1944 وعند حلول عيد املياد. وال أحد يعرف 
بالضبط مصدر تلك االش�اعة. ولكن السجناء اليائسني تعاملوا معها 
كحقيق�ة وأخذوا بانتظار االفراج عنه�م وصنع االحام حول التحرر 
والعودة اىل البيت واألهل السيما بعد االهوال الرهيبة التي تعرضوا لها 
عىل يد االملان. لكن الذي حصل ان عيد املياد قد حَل وجاء رأس السنة 
ول�م يحصل يشء مما خلق احباطاً كبرا لدى الس�جناء. كان تعامل 
الس�جناء م�ع ذلك يختلف من س�جني آلخر، حي�ث ان بعضهم ممن 
يمتل�ك، القوة الداخلية، كما يس�ميها فرانكل، تغلب�وا عىل احباطهم 
وأخذوا يمنون انفس�هم بموعد جديد وانهم مطلوب منهم االستمرار 
بالحي�اة من أجل احبائهم، والبعض اآلخر حصل لديهم انهيار مروع 
يف املعنوي�ات واصبحوا ال يرغبون بالحي�اة.. ونظرا لتفيش االمراض 
والسيما التيفوس الذي ينقله القمل وظروف العيش املأساوية وسوء 
التغذي�ة الش�ديد، فقد بدأ الوفيات ترتفع بني املحبطني بش�كل هائل 
حت�ى لم يتب�ق منهم أحد تقريب�اً.. يف حني أن اولئك الذين تماس�كوا 
واحتفظوا بيشء من االمل والتفاؤل، كانت الوفيات بينهم قليلة جدا. 
وتمكنوا من الصمود لغاية التحرير التام اواسط العام 1945. مع ان 

الفريقني عاشا نفس الظروف تماماً.

تناول الفاكهة أو اخلضار يوميًا قد حيد من اإلصابة بمرض خطري
توصلت دراس�ة رئيس�ية إىل أن تناول 
الفاكه�ة والخضار يقلل بش�كل كبر 

من خطر اإلصابة بداء السكري.
جامع�ة  أجرته�ا  دراس�ة  وكش�فت 
كامربيدج بأن زيادة استهاك الفاكهة 
والخضار بمقدار ج�زء صغر يوميا، 
يقلل من خطر اإلصابة بداء الس�كري 

النوع 2 بنسبة %25.
ووج�د فريق البح�ث أن كل 66 غراما 
زيادة يف تناول الخضار والفواكه، تحد 
م�ن خط�ر اإلصابة بمرض الس�كري 

بنسبة الربع.
 British مجل�ة  يف  الفري�ق  وكت�ب 

Medical: “تن�اول الفاكهة والخروات، بدال 
م�ن مكم�ات الفيتامين�ات، قد يك�ون مفيدا 

للوقاية من مرض السكري النوع 2”.
 ،BMJ ووجدت دراس�ة أخرى، ُنرشت أيضا يف
أن تناول الحبوب الكاملة يقي أيضا من خطر 

اإلصابة بمرض السكري.
وقّدرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول 
وجب�ة يوم واحد من حب�وب اإلفطار الكاملة، 

سيقلل الخطر بنسبة %19.
ويف الدراسة األوىل، فحص الباحثون مستويات 

فيتام�ني C والكاروتين�ات يف ال�دم – أصب�اغ 
نباتي�ة تعط�ي بع�ض الفاكه�ة والخروات 
لونه�ا امل�رشق – كمؤرش عىل تن�اول الفاكهة 

والخروات.
وتمت مقارنة زهاء 9754 شخصا مصابا بداء 
الس�كري الن�وع 2 مع مجموعة م�ن 13662 
ش�خصا س�ليما، وجميعه�م كانوا ج�زءا من 
الدراس�ة االس�تقصائية األوروبية املحتملة يف 
الرسطان والتغذية )EPIC( – دراسة تفاعلية 

يف 8 دول أوروبية.
وأظه�رت النتائج أن األش�خاص الذين تناولوا 

كميات كب�رة من الفاكهة والخضار، 
انخفض لديهم خطر اإلصابة بمرض 
السكري بنسبة تصل إىل 50%، مقارنة 

بمن يتناولون كميات أقل.
ويعادل تن�اول 274 غراما وزن موزة 
متوس�ط   واحدة ونصف رأس بروكيل 
وحفنة صغرة من الطماطم الكرزية. 
أما تناول 508 غرامات تقريبا، فيعادل 
م�وزة كب�رة ونص�ف رأس قرنبي�ط 
وحفنة كبرة م�ن الطماطم الكرزية 

وحفنة كبرة من الفراولة.
وم�ع ذلك، وج�د الباحث�ون أنه حتى 
أولئ�ك الذي�ن تناول�وا أق�ل م�ن 508 
غرام�ات يف الي�وم، يمكن أن يقلل�وا من خطر 
اإلصاب�ة بالس�كري عن طريق تن�اول كميات 

متواضعة أكثر مما كانوا يفعلون.
وخلص املعدون، الذين أخذوا عوامل مثل نمط 
الحياة يف االعتب�ار، إىل ما ييل: “هذه املؤرشات 
الحيوي�ة هي مؤرشات موضوعية الس�تهاك 
الفاكه�ة والخ�روات، وتق�رتح أن األنظمة 
الغذائي�ة الغني�ة حت�ى باس�تهاك الفاكه�ة 
والخ�روات، يمكن أن تس�اعد يف منع تطور 

مرض السكري النوع 2”.

بالتفاصيل.. الفعاليات األمنية لنجدة بغداد خالل )٢٤( ساعة 
بغداد / املستقبل العراقي 

حسب توجيهات وزير الداخلية 
ووكيل الوزارة لشؤون الرشطة 
ومدير نجدة بغ�داد العميد عبد 
ب�رورة  اس�ماعيل  الكري�م 
تطبي�ق القان�ون والقبض عىل 
القانونية،  للتعليمات  املخالفني 
تمكن�ت دوريات رشط�ة نجدة 
القب�ض ع�ىل  االعظمي�ة م�ن 
ش�خص بحوزت�ه س�اح غ�ر 
مرخ�ص نوع مس�دس، ضمن 
منطق�ة القاه�رة ق�رب جامع 
الن�داء خ�ال اجراء ممارس�ة 
أمنية ضم�ن املنطقة املذكورة. 
حي�ث وتم االش�تباه بش�خص 
ول�دى  الش�ك  يجل�ب  بوض�ع 
عث�ر  وتفتيش�ه  اس�تيقافه 
وت�م  الس�اح،  ع�ىل  بحوزت�ه 

الرشط�ة  مرك�ز  اىل  تس�ليمه 
أصولي�ا. كما أعلن�ت مديرية نج�دة بغداد عن 
انق�اذ مواطن ح�اول االنتحار م�ن أعىل جرس 
االئمة.وقال�ت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي أن »مف�ارز غوايص النج�دة النهرية 
تمكنت من انقاذ مواطن قام برمي نفس�ه من 

اعىل جرس االئمة اىل داخل نهر دجلة«.
وأضافت، أنه »تم اجراء االس�عافات االولية له 

وانقاذ حياته، وتم تس�ليمه اىل مركز الرشطة 
حفاظاً عىل سامته«.

وأش�ارت اىل أن »دوافع االنتحار كانت بس�بب 
مشاكل عائلية حسب ادعائه«.

الح�رارة اختبار صعب للجس�م، فكثر م�ن الناس يتناول�ون املرشوبات 
الباردة، يف محاولة لتحسني شعورهم، إأل أن املتخصص يف الكيمياء النباتية 

إيغور سوكولسكي، كشف ما هو الخطأ الذي يقع فيه الكثرون.
وأش�ار الخبر إىل أن س�كان الرشق األوسط وآس�يا الوسطى ال يفضلون 
املرشوب�ات الدافئ�ة يف الطقس الحار، عىل س�بيل املثال، الش�اي من دون 

أسباب.
وقال سوكولس�كي لصحيفة “أرغوميني إي فاكتي”: “املرشوبات الباردة 
تخف�ف الش�عور بالحر عىل امل�دى القصر فقط. إنها تقل�ل درجة حرارة 
الجس�م قلي�ًا، ولكنها يف نفس الوقت تقلل التع�رق. لذلك، فإن تأثرها يف 

التربيد غر مقنع”.
يف الوقت نفسه، فإن الرشاب الدافئ والساخن، عىل العكس، يحفز التعرق 
النشط، والذي يربد جس�منا برسعة. يقوم الشاي الساخن أيًضا بتوسيع 
األوعية الدموية، لذلك يطلق الجسم الحرارة بشكل أرسع. وأضاف الخبر 

أنه من املفيد للغاية رشب الشاي األخر يف الطقس الحار.

هلذا السبب عليك تناول املرشوبات 
الدافئة يف الطقس احلار

منتجات »تقتل« الدماغ
م�ن أج�ل الحف�اظ عىل صح�ة العق�ل، من 
ال�روري االلت�زام بنظام التغذي�ة الجزئي 
ال�رشب  نظ�ام  مراقب�ة  وكذل�ك  واملتك�رر، 
وإضاف�ة منتجات تحتوي ع�ىل أوميغا-3 إىل 

النظام الغذائي.
وقال�ت أخصائية التغذية إيلينا س�ولوماتينا 
إن�ه خ�ال ح�رارة الصيف، م�ن امله�م جًدا 
مراقب�ة نظام�ك الغذائ�ي وتن�اول األطعمة 
الغنية بالفيتامينات واملعادن لتجنب مشاكل 

العقل.
أوال، أدرج�ت اإلخصائي�ة الدهون املصنعة يف 
قائم�ة األغذية امل�رة للجس�م، مما يجعل 
غش�اء الخلي�ة متصلًب�ا، وبالتايل ال يس�مح 

للخايا بالعمل بشكل كامل.
وأش�ارت إخصائية التغذي�ة إىل أن “الدهون 

املصنع�ة يت�م الحص�ول عليه�ا ع�ن طريق 
تحوي�ل الده�ون النباتي�ة الس�ائلة إىل مادة 
صلب�ة يف إنتاج بع�ض األطعمة، عىل س�بيل 
املث�ال، األطعم�ة النص�ف جاهزة والس�من 

والحلويات الرخيصة واملايونيز”.

ال تق�ل خطورة ع�ىل العق�ل، الكربوهيدرات 
الرسيع�ة – الس�كر والحلوي�ات ومنتج�ات 
الدقي�ق واملعكرونة والخب�ز، والتي يمكن أن 
تؤدي إىل زيادة ال�وزن. يف هذا الصدد، يصبح 
الجسم غر حساس لألنس�ولني، والجلوكوز 

املتبقي يف الدم يدمر األوعية الدموية.
وقالت لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا”: 
تصل�ب  ويتط�ور  الكوليس�رتول  “يدخ�ل 
الرشاي�ني. وبالتايل، يفتق�ر الدماغ إىل الكمية 

الرورية من األكسجني واملغذيات.”
باإلضافة إىل ذلك، تتضمن “القائمة السوداء” 
للمنتجات األطعمة املعلبة واألسماك اململحة 
والنقانق، حي�ث أن امللح املوجود فيها يحجز 
السائل، مما يؤدي إىل تورم األنسجة وجدران 

األوعية.

تحدثت الدكتورة آمي رابكيفيتش حول الكش�ف 
ع�ن تخثر ال�دم يف األوعية الدموي�ة واألعضاء يف 
مرىض )كوفيد-19( الذي يسببه فروس كورونا.

وقال�ت رابكيفيت�ش خ�ال مقابل�ة مع ش�بكة 
“CNN” األمريكي�ة: “أحد األش�ياء الت�ي تعرفنا 
عليه�ا مع ف�روس كورون�ا يف وق�ت مبكر جدا 
رسيري�ا ويف ترشيح الجثث، هو أن هناك بالتأكيد 

ميا للتجلط )التخث�ر(”. وأضافت “وجد األطباء 
يف املستش�فيات تجلط�ا يف الخط�وط يف مختلف 
األوعي�ة الكبرة، وما رأين�اه يف عمليات الترشيح 
كان امت�دادا لذل�ك، ول�م يك�ن التجل�ط فقط يف 
األوعية الكبرة، ب�ل ويف الصغرة أيضا”. وتابعت 
“كان ه�ذا مثرا ألن�ه عىل الرغم م�ن أننا توقعنا 
ذل�ك يف الرئت�ني، فقد وجدناه أيض�ا يف كل عضو 

تقريب�ا نظرن�ا إلي�ه يف دراس�ة ترشي�ح الجثة”. 
وأعتق�دت الطبيبة أن “إحدى املش�اكل هي أنه يف 
 ”H1N1“ األوبئة السابقة مثل فروس اإلنفلونزا
أو “س�ارس”، لم تكن هناك العديد من دراس�ات 
الترشي�ح الت�ي تم اجراؤه�ا ووج�دوا درجة من 
التجل�ط يف الرئت�ني، ولك�ن لم يك�ن هناك وصف 

لألعضاء األخرى التي قد تكون أثرت عليها”.

»كورونا« يؤدي لتخثر الدم يف كل عضو

ابتكر فريق من الباحثني يف س�نغافورة جه�ازاً جديداً يمكنه أن يقلل من 
حدة األصوات التي تمر عرب النوافذ املفتوحة.

ويمكن تركيب الجهاز الجديد عىل نافذة من درفتني، ويس�تطيع أن يقلل 
الضوض�اء الناجمة عن حركة املرور يف املناطق الحرية بواقع النصف، 

بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية.
وتتك�ون املنظومة الجديدة التي ابتكرها الربوفس�ر ب�ان الم ومجموعة 
من الباحثني بجامعة نانيجانج للعلوم التقنية يف سنغافورة من 24 مكرب 
ص�وت يبلغ قطر كل منها 5ر4 س�نتيمرتاً، ويتم تثبي�ت هذه املكربات يف 
صورة ش�بكة داخل الناف�ذة باإلضافة إىل جهاز استش�عار مثبت خارج 
النافذة، بحسب الصحيفة. وإذا ما رصد جهاز االستشعار ضوضاء قادمة 
من الخارج، فإن مكربات الصوت تقوم ببث صوت “معارض للضوضاء” 
بنفس ال�رتددات الخاصة بالص�وت الخارجي، ولكن م�ن خال موجات 
صوتية عكسية، وتساعد هذه املوجات يف معادلة الضوضاء القادمة من 

الخارج، وبالتايل تقلل التلوث الصوتي داخل الغرفة. 

جهاز جديد لتقليل الضوضاء 
عرب النوافذ املفتوحة


