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ثروة املال ُتردي وُتفين العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراق يسجل )77( وفاة
وأكثر من )2700( إصابة جديدة 

بـ »كورونا«
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كتلة: الربملـان لـم يطلـع عىل أي بنـد بخصـوص احلـوار مـع واشنطـن
القانونية الربملانية تكشف عن موعد إقرار قانون املحكمة االحتادية 

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الثالث�اء، إن�ه ال تراج�ع ع�ن تقوية مؤسس�ات 
الدول�ة، فيما أش�ار إىل قرارات وطنية س�تصدر 

قريباً.   
وذك�ر املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد 
خالل جلس�ة مجلس الوزراء، العمل بكل الجهود 
املواطن�ن  مطال�ب  وتلبي�ة  التحدي�ات  لتذلي�ل 

واحتياجاتهم«.  
وأض�اف الكاظم�ي، »وّجهن�ا ال�وزراء والدوائر 
الخدمي�ة املعنية بتجّنب العقب�ات البريوقراطية 
الق�رارات،  تنفي�ذ  بأس�اليب مرن�ة يف  والعم�ل 
ومن س�يعرقل أي قرار س�يتم اتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحقه«.  
وتابع، »عىل الوزراء االس�تماع ملطالب املواطنن 
والنزول اىل الش�ارع ووض�ع الخطط لتلبية هذه 
املطال�ب، فالخطط اإلصالحية يج�ب أن توازيها 

خطط مماثلة الستيعاب مطالب املواطنن«.  
ولف�ت، إىل أن�ه »التراجع عن تقوية مؤسس�ات 
الدول�ة، والعمل جاٍر ع�ىل تقويتها، ونحن بصدد 
اتخ�اذ ق�رارات وطني�ة لتلبي�ة مطال�ب أبن�اء 
شعبنا«، مش�رياً إىل أن »القوات واالجهزة االمنية 
ملزم�ة بحماية حركة التظاه�ر املطلبي، من اي 
استهداف او محاولة لخلط االوراق، من اي جهة 

كانت«.  
إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، 

برئاسة الكاظمي.   
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يعد بـ »قرارات وطنية« ستصدر قريبا
أصدر قرارات إلنشاء مراكز وردهات جديدة ملعاجلة األمراض السرطانية.. وأعلن إطفاء قروض ملواطنني.. وصرف عيديات لفقراء حمافظ بغداد يبحث 

فـي وزارة النقـل املباشـرة الفعليـة 
بمرشوع القطار املعلق

احلشد الشعبي
 حيبـط حمـاولة تسلـل لـ »داعش« 

من األرايض السورية

صحة البرصة
 تشكل جلنة الستالم حصة جديدة 

من أكياس الدم
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تركيا ترضخ ألوربا وتعلق التنقيب عن النفط يف رشق املتوسط
حمافظ النجف يبحث مع وزير الداخلية واقع عمل املنظومة األمنية باملحافظة وجاهزية القوات األمنية
حقوق اإلنسان تسجل سقوط ضحايا جدد يف التظاهرات.. وتؤكد: سنلجأ لالدعاء العام
دياىل حتذر من تعّرض )400( الف نسمة للعطش وتدعو احلكومة للتدخل

الداخلية تتحدث عن إحباط عرشات 
املخططات االرهابية 
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وزير العمل يعلن
 املوافقة عىل منح عيدية للمشمولني 

باإلعانة االجتامعية

التقاعد تعلن رصف 
رواتب املتقاعدين املدنيني 

والعسكريني لشهر آب

الرتبية تقرر إضافة
 )5( درجات ملواد الصفوف األربعة 

األوىل للدراسة االبتدائية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت تركيا، أمس الثالثاء، تعليق مرشوعها للتنقيب عن 
النفط والغاز يف منطقة متنازع عليها يف رشق املتوس�ط، 

يف بادرة ترمي إىل تهدئة التوتر الشديد مع أثينا.
وقال املتحدث باسم الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
إبراهيم كالن: »أعلن رئيسنا أنه طاملا املفاوضات جارية 
س�نرتيث قليالً العتماد موقف بناء«، وأضاف أن »اليونان 
بل�د مج�اور مهم بالنس�بة لن�ا )...( نحن عىل اس�تعداد 

للتحاور مع اليونان«.
وتأت�ي ه�ذه الترصيح�ات يف وق�ت تصاعدت في�ه حدة 

التوتر يف رشق املتوس�ط األس�بوع امل�ايض بعد أن نرشت 
أثينا سفنها العسكرية يف بحر إيجه، غداة إعالن أنقرة أن 
إحدى سفنها سرتسو قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية 

الواقعة قبالة السواحل الرتكية.
ورحب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالقرار 
الرتك�ي، وأضاف يف ترصيحات صحافية بمناس�بة زيارة 
وزيرة الخارجية اإلس�بانية، أرانتشا غونزاليس اليا، التي 
زارت أنق�رة، »إنه�ا خطوة نحو ن�زع فتيل األزم�ة )...( 
لنكن واضحن، خالفاتنا تتعلق برتس�يم الهضبة القارية 
واملناط�ق البحرية الخالص�ة«. وأكد الوزي�ر اليوناني أن 

بالده »مستعدة دائماً للحوار لكن ليس تحت التهديد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الداخلية تسخري كل إمكانات 
ال�وزارة للكش�ف عن مص�ري املختطفن 
واملغيب�ن ومالحق�ة عصاب�ات الخط�ف 
والجريمة املنظمة، مشرية إىل أنها أحبطت 
عرشات املخطط�ات اإلرهابي�ة واعتقلت 

عددا كبريا من عصابات الجريمة.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة اللواء خالد 
املحن�ا، يف ترصيح صحف�ي، إن »متابعة 
الت�ي  إالجرامي�ة  العصاب�ات  ومالحق�ة 
تتح�رك وتمارس نش�اطاتها االرهابية يف 
تخويف الناس، هي جزء أساس من مهام 

الوزارة«، مبيناً ان »الوزارة حققت نتائج 
كب�رية وإيجابي�ة يف الكش�ف ع�ن مصري 
عدد م�ن املختطفن واملغيب�ن، كما أنها 
تعلن بن فرتة وأخرى عن أعداد عصابات 
الخط�ف والجريمة امللقى القبض عليهم، 
وهي تسري وفق خطط وخطوات مدروسة 
كفيل�ة بوض�ع حد رسيع لنش�اطات تلك 

العصابات«.
وأضاف املحنا إن »املعدل البياني للجريمة 
املنظمة يف تن�ازل كبري نتيج�ة للرضبات 
التي تلقتها من قواتنا األمنية«، مردفاً إن 
»وزارة الداخلي�ة وخالل الف�رتة املاضية؛ 
نش�طت بش�كل كبري يف متابعة ومالحقة 

تل�ك العصابات، فضالً ع�ن الحصول عىل 
اعرتاف�ات ومعلوم�ات مهم�ة م�ن تل�ك 
العنارص تتعلق بعمليات اغتيال لناشطن 
وإعالمين ومواطنن«، مؤكداً ان »الجهود 
مستمرة باتجاه ترس�يخ القانون وحكم 
العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة 
هيبتها وتحارب الفس�اد من دون محاباة 
ألح�د«. وكان رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، قد وجه يف وقت س�ابق وزارة 
الداخلية باستخدام كل إمكاناتها للكشف 
ع�ن املختطفن واملغيبن، وش�دد عىل أن 
الجريمة والفساد والتدخل السيايس كلها 

تحديات تواجه الدولة وهيبتها.

ويف شأن آخر، كشف املتحدث باسم وزارة 
الداخلي�ة »عن إنجاز ما نس�بته 90 باملئة 
م�ن ملف إع�ادة املفصولن واملفس�وخة 
عقودهم من منتس�بي الوزارة«. وأضاف 
إن »الوزارة أكملت إعادة نسبة كبرية من 
املفصول�ن املفس�وخة عقوده�م، بينما 
بقي القس�م القليل ينتظر إق�رار املوازنة 
أو موافق�ات وزارة املالي�ة، وقس�م تأخر 
يف تقدي�م أوراق�ه, والتي تمت عىل ش�كل 
وجبات، واآلن بانتظار املوافقات النهائية 
إلع�ادة جميع املش�مولن به�ذا القرار اىل 

الخدمة .
التفاصيل ص2
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مجال عيل:
أخطط لبناء فريق يليق باسم 

نفط الوسط
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الرتبية تقرر إضافة )5( درجات ملواد الصفوف األربعة األوىل للدراسة االبتدائية
     بغداد / المستقبل العراقي 

قررت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، إضافة خمسة درجات للصفوف األربعة األوىل من املرحلة 
االبتدائية.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن »هيئة الرأي يرأس�ها وزير 
الرتبية عيل حميد مخلف، ناقش�ت ضم�ن جدول اعمالها يف جلس�تها الدورية، قرارات عدة 
ومنه�ا املتعلقة بخصوص الصفوف األربعة للمرحلة االبتدائية، حيث تم التصويت باالجماع 
ع�ى اضافة )خمس�ة( درجات  للمواد الدراس�ية الت�ي لم يحصلوا فيها ع�ى درجة النجاح 
الصغرى يف نصف السنة«. وأضاف، أنه »تم التصويت ايضا عى معالجة املواد التي لم يتمكن 
تالميذ محافظات )الفرات االوس�ط والجنوب( من ادائه�ا خالل فرتة االمتحانات، من خالل 
جمع املواد الدراسية التي امتحن بها التالميذ يف امتحان نصف السنة مقسوماً عى عدد املواد 
املمتحن فيها يس�اوي معدل الوسط الحسابي«، مش�راً إىل أن »درجة املعدل الحاصل عليها 

التلميذ تكون عوضاً عن املواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال رئي�س الوزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس الثالثاء، 
إنه ال تراجع عن تقوية مؤسس�ات الدولة، فيما أشار إىل 

قرارات وطنية ستصدر قريباً.   
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئاس�ة الوزراء يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، اكد خالل جلس�ة مجلس 
ال�وزراء، العمل ب�كل الجه�ود لتذليل التحدي�ات وتلبية 

مطالب املواطنني واحتياجاتهم«.  
وأض�اف الكاظم�ي، »وّجهنا ال�وزراء والدوائر الخدمية 
املعنية بتجّنب العقبات البروقراطية والعمل بأس�اليب 
مرن�ة يف تنفيذ القرارات، ومن س�يعرقل أي قرار س�يتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.  
وتابع، »عى الوزراء االستماع ملطالب املواطنني والنزول 
اىل الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه املطالب، فالخطط 
اإلصالحي�ة يج�ب أن توازيها خطط مماثلة الس�تيعاب 

مطالب املواطنني«.  
ولف�ت، إىل أنه »التراج�ع عن تقوية مؤسس�ات الدولة، 
والعم�ل جاٍر ع�ى تقويتها، ونحن بص�دد اتخاذ قرارات 
وطني�ة لتلبي�ة مطال�ب أبن�اء ش�عبنا«، مش�راً إىل أن 
»القوات واالجهزة االمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر 
املطلبي، من اي استهداف او محاولة لخلط االوراق، من 

اي جهة كانت«.  
إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، برئاسة 

الكاظمي.   
وناق�ش املجلس املواضي�ع املدرجة عى ج�دول أعماله 

واتخذ القرارات الالزمة بشانها، وفقاً للتايل:
1-  ناقش املجلس مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
الحكومي�ة يف مج�االت الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة 
والتوعوية، بش�أن الحّد من انتش�ار فاي�روس كورونا، 

املؤلفة بموجب األمر الديواني 217 لسنة 2020.
2-  أق�ّر املجل�س توصي�ات املجل�س ال�وزاري للتنمية 
البرشي�ة، وواف�ق عى إنش�اء رده�ات جدي�دة ملعالجة 

األمراض الرسطانية، وفقاً للمقررات التالية: 
أ- إنش�اء رده�ات إضافي�ة ملعالج�ة م�رىض الرسطان 
يف مستش�فى األمل الوطن�ي، وأخرى مماثل�ة يف املركز 
الوطن�ي لألم�راض الرسطاني�ة، فضالً عن التوس�ع يف 
معالج�ة األن�واع األخ�رى م�ن األم�راض الرسطاني�ة، 

وأمراض الغّدة الدرقية.
 ب- إنش�اء مراكز للطب النووي يف محافظات )البرصة، 
النجف، نينوى، باب�ل، األنبار(، وفقاً للمخطط الذي أعّد 
ملحافظ�ة النجف، وتكلي�ف وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي- دائرة معالجة املواد الخطرة، ومديريات الطاقة 
الذرية بإنشاء منظومات ترصيف الفضالت املشعة، عى 
وف�ق النم�وذج الذي س�بق تطبيقه يف مستش�فى األمل 

الوطني.
ج- اإلرساع يف إنش�اء مراك�ز لألبح�اث النووي�ة لتلبية 

املس�تلزمات واالحتياجات التي تحتاجها املراكز املش�ار 
إليها، من النظائر املشعة فضالً عن مادة اليود املشع.

 د- اس�تثناء عملية استراد املواد املش�عة ومنظوماتها 
من إجراءات الروتني املتبعة يف رشكة كيماديا، وتسليمها 
اىل الجهة املس�تفيدة حال وصوله�ا اىل املنافذ الحدودية، 

لتاليف األرضار التي تسببها تلك اإلجراءات.
ه��- اإلفادة من الدعم املقّدم من االتحاد األوروبي الذي 
س�ترشف عليه وزارة الصحة، واملقّدم لصالح األنشطة 
وتدري�ب  اإلش�عاعية  املنظوم�ات  توف�ر  يف  النووي�ة، 

املالكات.
و- قي�ام وزارة الصح�ة والبيئ�ة، واملحافظ�ات باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بشأن املقررات آنفاً.
ز- فتح حساب خاص لدعم مراكز األبحاث الرسطانية.
3- املوافقة عى رصف مبلغ )عيدية(، مقداره)75000(، 
خمسة وسبعون الف دينار، لرشيحة الفقراء املنضوين 
تح�ت مظلة الرعاية االجتماعية،  بمناس�بة قرب حلول 
عيد األضحى املبارك بحسب ما جاء يف كتاب وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية املرقم 1353 يف 26 تموز 2020.
4- إطفاء الديون املرتتبة بذمة املس�تفيدين من إعانات 
ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة، والبالغ ع�دد هذه األرس 
)17552(أرسة من املحافظات كافة، بحس�ب التفصيل 
الوارد يف كتاب وزارة العمل والشؤون االجتماعية املرقم 

1392 يف 27 تموز 2020.
5- إق�رار توصي�ات لجنة حس�م موض�وع املحارضين 
واملوظف�ني ع�ى امل�الك املؤق�ت دون وجود غط�اء مايل 
املرافق�ة ربط�اً بكت�اب وزارة التخطيط املرق�م بالعدد 

و.س/493/2/1 يف 27 تموز2020.
6- تعيني خريجي الكليات الطبية، وتقوم وزارة الصحة 
بالتنس�يق مع وزارة املالية لتنفيذ هذا القرار، وتش�كل 
لجنة برئاسة الس�يد وزير التخطيط وعضوية السيدين 
وزي�ري املالية والصح�ة، لغرض وضع اآللي�ات لتوفر 

التخصيصات.
7- إق�رار توصية املجلس الوزاري للطاقة بش�أن تعاقد 
وزارة الكهرب�اء م�ع رشك�ة األق�ى لتجهي�ز الطاقة 
املنتجة بقدرة)200ميكاواط(، وعى خط )132 كي يف(، 
اىل محافظ�ة نينوى، وملدة ثالثة أش�هر ب�دءاً من تأريخ 

إصدار هذا القرار، ومن تخصيصات وزارة النفط.
8- إحال�ة مرشوع محطة الخ�رات البخارية اىل ائتالف 
رشك�ة هون�داي، ألهميته يف إنت�اج الكهرب�اء، وضمان 

تشغيل مصفى كربالء.
9- قي�ام وزارات، املالي�ة والكهرب�اء والنف�ط، بتحديد 
آلي�ة لتأمني نس�بة 15% من قيمة العق�د، وعّده رشطاً 
والبال�غ  التنفي�ذ  حي�ز  الق�رض  دخ�ول  رشوط  م�ن 
مق�داره)225000000دوالر(، فق�ط مائتان وخمس�ة 

وعرشون مليون دوالر.
10- إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري للطاق�ة بش�أن 
م�رشوع التكس�ر بالعام�ل املس�اعد)FCC(، لتطوي�ر 

مصفى البرصة بحسب التايل:
املوافق�ة عى ما جاء يف كتاب وزارة النفط املرقم بالعدد 
و/244، يف 27 تم�وز2020، بش�أن م�رشوع التكس�ر 
بالعام�ل املس�اعد)FCC( لتطوي�ر مصف�ى الب�رصة ، 
بحسب الصالحيات املالية للتعاقد، مع التزام طريف العقد 
برشوط املناقصة املعلنة )ITB(، املعّدة من رشكة مصايف 

الجنوب واملتفق عليها مع منظمة جايكا اليابانية.
إنت�اج  املوافق�ة ع�ى موض�وع تش�غيل معم�ل   -11
األوكس�جني املراف�ق ربط�ًا بكت�اب وزارة النق�ل املرقم 

1409 يف 30 حزيران 2020.
12- واف�ق املجل�س ع�ى تعدي�ل الفقرة)أوالً/4(م�ن 
قرارمجلس الوزراء ذي الرقم 453 لسنة 2019، بحسب 

ما ييل:
بالنس�بة لبضائع القط�اع الخاص، ع�ى الهيئة العامة 
للكمارك تطبيق أح�كام املادة)215(من قانون الكمارك 
ذي الرق�م 23 لس�نة 1984، وتعديالته عن�د عدم تقديم 
القائمة األصلية املوصوفة يف املادة 27 من القانون املذكور 
آنفاً، أو تقديم الوثائق واملستندات بشكل مخالف ملا هو 
منصوص عليه باملادة )27/ثالثاً(، ويكون مبلغ الغرامة 
)750000 ، فقط س�بعمائة وخمس�ون الف دينار(،عن 
كل مس�تند غر مصّدق من الجهة املختصة أصولياً، بما 

فيها شهادة املنشأ، أو الفواتر غر املصدقة. 
13- قرر املجلس عدم املوافقة عى اعتماد وزارة الزراعة 
للمواصفة النوعية للموس�م الزراعي السابق والخاصة 
باس�تالم محص�ول الش�عر، بغي�ة إعط�اء الفالح�ني 
واملزارع�ني وقت�ًا كافي�اً لالهتمام باملواصف�ات النوعية 
ملحصول الش�عر للموسم املقبل عند االس�تالم ليطابق 

املواصفة املطلوبة. 
14- السماح بتصدير محصول الشعر من خالل القطاع 

الخاص.
15- اعتماد املواصفة الجديدة للمحاصيل للعام املقبل.

إطف�اء  صالحي�ة  املالي�ة  وزي�ر  الس�يد  تخوي�ل   -16
الغرام�ات التأخرية وأجور األرضي�ة يف املوانئ العراقية 
املرتتب�ة عى الوكال�ة األملاني�ة للتعاون ال�دويل، والبالغ 
وثماني�ة  ثمانمائ�ة  مقداره�ا)848686دوالر(، فق�ط 
وأربع�ون الف�ا وس�تمائة وس�تة وثمان�ون دوالراً، عن 
اآلليات امله�داة من الوكال�ة املذك�ورة اىل وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة، استناداً اىل أحكام 
القانون املرقم 14 لس�نة 1968، وقان�ون اإلدارة املالية 

االتحادية املرقم 6 لسنة 2019.
17-  تخويل الس�فر العراقي املعتمد يف الواليات املتحدة 
األمركي�ة صالحي�ة التف�اوض والتوقي�ع ع�ى مذكرة 
التفاهم بني حكومة جمهورية العراق ومؤسسة هوفر- 
جامعة س�تانفورد، بش�أن اس�تعادة الوثائ�ق العراقية 

األصلية التابعة لفرتة النظام املباد.

أصدر قرارات إلنشاء مراكز وردهات جديدة ملعاجلة األمراض السرطانية.. وأعلن إطفاء قروض ملواطنني.. وصرف عيديات لفقراء

جملس الوزراء يعد بـ »قرارات وطنية« ستصدر قريبا

العدد )2188(   29     متوز    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الداخلية تس�خر كل إمكانات 
ال�وزارة للكش�ف ع�ن مص�ر املختطف�ني 
الخط�ف  عصاب�ات  ومالحق�ة  واملغيب�ني 
والجريمة املنظمة، مش�رة إىل أنها أحبطت 
عرشات املخططات اإلرهابية واعتقلت عددا 

كبرا من عصابات الجريمة.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة الل�واء خالد 
املحن�ا، يف ترصي�ح صحف�ي، إن »متابع�ة 
ومالحقة العصاب�ات إالجرامية التي تتحرك 
وتم�ارس نش�اطاتها االرهابي�ة يف تخويف 

الناس، هي جزء أس�اس من مهام الوزارة«، 
مبين�اً ان »ال�وزارة حقق�ت نتائ�ج كب�رة 
وإيجابي�ة يف الكش�ف ع�ن مصر ع�دد من 
املختطف�ني واملغيب�ني، كم�ا أنه�ا تعلن بني 
ف�رتة وأخرى ع�ن أعداد عصاب�ات الخطف 
والجريمة امللقى القبض عليهم، وهي تسر 
وفق خطط وخطوات مدروسة كفيلة بوضع 

حد رسيع لنشاطات تلك العصابات«.
وأض�اف املحنا إن »املع�دل البياني للجريمة 
املنظم�ة يف تن�ازل كب�ر نتيج�ة للرضبات 
التي تلقته�ا من قواتنا األمني�ة«، مردفاً إن 
»وزارة الداخلي�ة وخ�الل الف�رتة املاضي�ة؛ 

نش�طت بش�كل كب�ر يف متابع�ة ومالحقة 
تل�ك العصاب�ات، فض�اًل عن الحص�ول عى 
اعرتافات ومعلومات مهمة من تلك العنارص 
تتعلق بعمليات اغتيال لناشطني وإعالميني 
ومواطن�ني«، مؤك�داً ان »الجهود مس�تمرة 
باتج�اه ترس�يخ القان�ون وحك�م العدالة، 
وبناء مؤسس�ة مهنية تعي�د للدولة هيبتها 

وتحارب الفساد من دون محاباة ألحد«.
وكان رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
ق�د وج�ه يف وق�ت س�ابق وزارة الداخلي�ة 
ع�ن  للكش�ف  إمكاناته�ا  كل  باس�تخدام 
املختطفني واملغيبني، وشدد عى أن الجريمة 

والفس�اد والتدخل الس�يايس كلها تحديات 
تواجه الدولة وهيبتها.

ويف ش�أن آخر، كش�ف املتحدث باسم وزارة 
الداخلية »عن إنجاز ما نسبته 90 باملئة من 
ملف إعادة املفصولني واملفسوخة عقودهم 
من منتس�بي الوزارة«. وأضاف إن »الوزارة 
أكمل�ت إعادة نس�بة كبرة م�ن املفصولني 
املفس�وخة عقوده�م، بينم�ا بقي القس�م 
القلي�ل ينتظ�ر إق�رار املوازن�ة أو موافقات 
وزارة املالية، وقس�م تأخر يف تقديم أوراقه, 
والتي تمت عى شكل وجبات، واآلن بانتظار 
املوافقات النهائية إلعادة جميع املش�مولني 

به�ذا الق�رار اىل الخدم�ة بعد إنج�از جميع 
املتعلقات املالي�ة واإلداري�ة. إىل ذلك، أعلنت 
البطاق�ة  تس�ليم  اوق�ات  الداخلي�ة  وزارة 
الوطنية للمواطنني. وقال�ت الوزارة يف بيان 
تلق�ت اللمس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»مديري�ة ش�ؤون البطاق�ة الوطني�ة تدعو 
املواطنني الذين لم يراجعوا اقسام مديريتها 
الس�تالم البطاق�ة الوطني�ة الخاصة بهم يف 
وقته�ا بمراجع�ة الداوئر التي قدم�وا فيها 
الس�تالم بطاقاته�م الوطني�ة«. واضاف�ت: 
»يكون وقت التس�ليم من الس�اعة الواحدة 

ظهرا لغاية الخامسة عرصا«.

الداخلية تتحدث عن إحباط عرشات املخططات االرهابية 
أعلنت إجناز 90 باملئة من ملفات إعادة املفصولني.. وحددت اوقات تسليم البطاقة الوطنية للمواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس كتلة بيارق الخر النائب 
محمد الخالدي، أم�س الثالثاء، أن 
مجل�س الن�واب ليس لدي�ه اطالع 
عى حيثي�ات الح�وار العراقي مع 
واشنطن حتى االن. وقال الخالدي، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن “أعض�اء 
مجلس الن�واب لم يصلهم أي يشء 
حتى االن فيم�ا يخص بنود الحوار 
العراق�ي األمريك�ي ولي�س لديهم 
علم بها”. وأضاف، أن »االتفاقيات 

االسرتاتيجية يجب ان يصوت عليها 
يف الربملان ويصادق عليها”، مؤكدا 
أن�ه “لم يت�م ع�رض اي طلب عى 
أعضاء مجلس النواب ألي اتفاقية 

أو الحوار العراقي األمريكي«.
و دعا عضو ائت�الف دولة القانون 
املطلب�ي، يف وق�ت س�ابق،  س�عد 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
اىل كش�ف أس�باب تأجي�ل زيارته  
املفاوض�ات  بش�ان  واش�نطن  اىل 
االس�رتاتيجية، مبين�ا ان الحكومة 

غر مهتمة بتفاصيل املفاوضات.

كتلة: الربملان لـم يطلع عىل أي بند بخصوص 
احلوار مع واشنطن

        بغداد / المستقبل العراقي

وثقت مفوضية حقوق االنس�ان، أمس الثالثاء، أعداد االصابات 
يف ساحة التحرير، عقب األحداث األخرة التي شهدتها الساحة.   
وقال�ت املفوضي�ة يف بيان تلقى »ناس« نس�خة منه، )28 تموز 
2020(، إنه�ا »وثقت من خ�الل فرقها الرصدي�ة االحداث التي 
جرت يف س�احة التحري�ر يوم االثنني املص�ادف 27/ 7 / 2020 
نتيجة للتصادمات بني القوات االمنية واملتظاهرين والتي أدت إىل 
استشهاد )3( من املتظاهرين وأصابة )21( منهم اصابة البعض 

منهم خطرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم«.  
وأض�اف، »ويف الوقت الذي تدين فيه املفوضية اس�تخدام العنف 

وتقييد حرية التظاهر السلمي فانها تطالب بما ييل«:  
1_ مطالب�ة الحكوم�ة ب�االرساع يف اع�الن نتائ�ج التحقيقات. 

وتقديم املتسببني به للقضاء.  
2_ مطالب�ة الق�وات االمني�ة بحظ�ر اس�تخدام العن�ف تج�اه 
املتظاهرين الس�لميني باعتب�اره يمثل انته�اكا صارخا ملعاير 
حقوق االنس�ان ومعاير االمم املتحدة يف انفاذ القانون وااللتزام 

التام بحماية املتظاهرين.  

3_ نطال�ب الق�وات االمني�ة واملتظاهرين اتخ�اذ اقى درجات 
ضبط النفس واالبتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط 

شهداء ومصابني.  
4_ س�تواصل املفوضي�ة توثيق ما حصل من احداث وس�تصدر 
تقاري�ر تفصيل�ة بما حدث ح�ني اكمال فرق تق�ي املفوضية 
ملهامها واستقبال الش�كاوى والبالغات لغرض احالتها لالدعاء 
العام ومحكمة حقوق االنس�ان وفق والي�ة املفوضية القانونية 
باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبر والتظاهر 

السلمي.  

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب تحالف س�ائرون، أمس الثالثاء، بعقد جلسة 
اس�تثنائية »طارئ�ة« بحض�ور وزراء الكهرب�اء و 

النفط واملالية والتخطي�ط وأعضاء مجلس الطاقة 
يف مجلس الوزراء، ملناقشة ملف الكهرباء.  

وأك�د التحال�ف، يف مؤتمر صحفي، ع�ى »رضورة 
إيج�اد حلول عاجل�ة تخفف من معان�اة املواطنني 

وتسهم يف زيادة الطاقة الكهربائية للمواطنني«.  
ودع�ا التحال�ف »الكتل السياس�ية إىل االس�تجابة 
لطلبه لعقد هذه الجلسة، واملقدم من قبل أكثر من 

50 نائبا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أحبط�ت ق�وة من الحش�د الش�عبي، 
أمس الثالثاء، محاولة تس�لل لعنارص 
داعش ع�رب االرايض الس�ورية. وذكر 
بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ، إن 
“قوة من اللواء 17 للحش�د الش�عبي 
رصدت عجلة لعنارص داعش تس�للت 
عرب االٔرايض السورية باتجاه منطقة 
عكاش�ات يف االنبار«. وأضاف البيان، 
العجل�ة  عالج�ت  الل�واء  “ق�وات  أن 
باالٔسلحة املبارشة حيث الذت بالفرار 

باتجاه االٔرايض السورية.

حقوق اإلنسان تسجل سقوط ضحايا جدد يف التظاهرات.. وتؤكد: سنلجأ لالدعاء العام

ملناقشة أزمة الكهرباء.. سائرون يدعو إىل »جلسة طارئة« بحضور 4  وزراء 

احلشد الشعبي حيبط 
حماولة تسلل لـ »داعش« 

من األرايض السورية

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثالثاء، قرب ترشيع قانون 
املحكمة االتحادية بعد إكمال التعديل عليه.

وق�ال عض�و اللجنة محمد الغ�زي يف ترصيح صحف�ي إن “اللجنة 
القانونية أكملت النقاش حول قان�ون املحكمة االتحادية واملقرتح 
املرس�ل م�ن قب�ل رئاس�ة الجمهوري�ة”، الفت�ا إىل إن “القانون تم 
تسليمه لرئاس�ة مجلس النواب لغرض اكتساب الصفة الترشيعية 

له”.
وأضاف أن “القانون سيكون عى جدول اعمال مجلس النواب خالل 
الجلس�ات التي ستعقد قريبا”، مبينا أن “قانون املحكمة االتحادية 
رضوري آن يمرر كونه متعلق بإجراء االنتخابات وغيابه أو تعطيله 

يؤثر سلبا عى االنتخابات املبكرة”.
واكدت اللجنة القانونية النيابية، يف وقت سابق، ان جلسات الربملان 
املقبلة س�تخصص لتمرير مرشوع قانون املوازن�ة االتحادية لعام 

2020 وقانون املحكمة االتحادية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثالثاء، تس�جيل 77 حالة وفاة، 
وأكث�ر م�ن 2700 إصابة جديدة بفروس كورونا، فيما أش�ارت إىل 

تسجيل أعى معدل يومي لحاالت الشفاء ب� 3918 حالة.
وقالت الوزارة يف بيان موقفها الوبائي اليومي الذي تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إنه »تم فح�ص )1692( نموذج�اً يف كافة 
املخت�ربات املختصة يف العراق؛ وبذل�ك يكون املجموع الكيل للنماذج 

املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق )946761(«.
وأضاف، أن »الوزارة س�جلت )3918( حالة شفاء يف العراق موزعة 
كالت�ايل: بغداد / الرصاف�ة 546 بغداد / الك�رخ 248 مدينة الطب 
112 النج�ف االرٔشف 93 الس�ليمانية 1636 أربي�ل 69 ده�وك 16 
كربالء 159 كركوك 145 دياىل 66 واس�ط 61 البرصة 164 ميس�ان 
90 باب�ل 186 الديوانية 65 ذي ق�ار 88 االٔنبار 16 نينوى 32 صالح 

الدين 126(«.
وأضاف�ت أن »اإلصاب�ات الجدي�دة بلغ�ت 2747 حال�ة، وكما ييل: 
)بغ�داد الرصافة 347 بغداد الكرخ 549 مدينة الطب 66 النجف 63 
الس�ليمانية 77 أربيل 93 دهوك 15 كرب�الء 195 كركوك 143 دياىل 
101 واس�ط 160 البرصة 234 ميس�ان 52 بابل 161 الديوانية 93 

ذي قار 108 االٔنبار 49 املثنى 116 نينوى 70 صالح الدين 55(.
وأش�ار البي�ان إىل أن »الوفي�ات بلغ�ت 77 حالة وكما ي�يل، )بغداد 
الرصاف�ة 11 بغداد الك�رخ 3 مدينة الطب 4 النجف 1 الس�ليمانية 
4 أربي�ل 1 كرب�الء 4 كركوك 8 دياىل 1 واس�ط 2 البرصة 5 ميس�ان 
1 باب�ل 13 الديواني�ة 3 ذي قار 7 االٔنب�ار 1 املثنى 3 نينوى 1 صالح 

الدين 4(«.
ولفت بيان املوقف الوبائي، إىل أن »مجموع الشفاء : 81062 )نسبة 
الشفاء 70.3%(، مجموع االصابات: 115332، عدد الراقدين الكيل: 
29735، ع�دد الراقدي�ن يف ال������عناي�ة املرك�زة: 481، مجموع 

الوفيات: 4535«.

القانونية الربملانية تكشف عن موعد إقرار 
قانون املحكمة االحتادية 

العراق يسجل )77( وفاة وأكثر من 
)2700( إصابة جديدة بـ »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا مس�ؤول حكومي يف دياىل، 
أم�س الثالث�اء، اىل تدخل عاجل 
لهندس�ة الجي�ش النق�اذ 400 
الف نسمة مما اسماه العطش 
االكرب. وقال قائممقام بعقوبة 
ترصي�ح  يف  الحي�ايل  عبدالل�ه 
صحفي ان” بعقوب�ة واملناطق 
القريب�ة منها والت�ي يزيد عدد 
س�كانها ع�ن 400 الف نس�مة 
تعاني ازمات متكررة من توقف 
مخطات االس�الة بسبب فقدان 
املي�اه الخ�ام يف نهر خريس�ان 
الناجم�ة ع�ن وج�ود 3 كم من 
مجراه لم يجري اجراء اي كري 
الهواج�س  بس�بب  تطه�ر  او 
االمني�ة م�ا يجعل تدف�ق املياه 

صعب للغاية”.

واضاف الحيايل،انه” فقدنا قبل 
اك�رب من اس�بوع 3 م�ن خرباء 
املتفج�رات بالرشط�ة بانفجار 
عب�وة اثن�اء محاوالته�م تامني 
مجرى النه�ر واالمر بات معقدا 
للغاي�ة ويحتاج اىل تدخل الجهد 
الهن�ديس للجيش بش�كل قوي 
النهاء مش�كلة معقدة مستمرة 
بكارث�ة  وته�دد  س�نوات  من�ذ 
تحارص 400 الف نسمة”، داعيا 
قائد عمليات دي�اىل إىل “التدخل 
املس�ؤول  باعتب�اره  العاج�ل 
املحافظ�ة”.  يف  االول  االمن�ي 
وتعاني بعقوبة ومناطق واسعة 
م�ن تكرار ازمات العطش خالل 
الصيف بسبب مشكلة خريسان 
يف الوق�ف والت�ي ل�م تح�ل منذ 
سنوات وتفاقمت بشكل خطر 

خالل االسابيع املاضية.

دياىل حتذر من تعّرض )400( الف نسمة 
للعطش وتدعو احلكومة للتدخل



www.almustakbalpaper.net العدد )2188( االربعاء  29  تموز  2020 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�راس وزير النقل نارص حس�ن بندر الش�بيل، اجتماعا 
موس�عا يف مقر الوزارة بحضور الوكيل االداري س�لمان 
صدام البهاديل ومدير عام الدائرة الفنية يف الوزارة عباس 
عمران وعضو مجلس املحافظة الس�ابق نزار الس�لطان 
وممثلن ع�ن املحافظة وامانة العاصم�ة والجهات ذات 

الصلة« .
وافاد بيان للوزارة ورد ل«املستقبل العراقي«، ان » الوزير 

ناقش اهم اإلج�راءات الفنية واملالية للمرشوع مع رشح 
مفصل لكل االوليات موجها سيادته بتشكيل لجنة ثالثية 
من قب�ل وزارة النقل ومحافظة بغ�داد وامانة العاصمة 
لغ�رض االرساع بمناقش�ة الع�رض التج�اري وامل�ي 
قدم�ا بهذا املرشوع الحيوي الذي ط�ال انتظاره من قبل 

العراقين«.
وذك�ر الوزير اهمية القطار املعل�ق كونه معلما حضاريا 
يضاف اىل العاصمة باالضافة اىل حل جميع مشاكل النقل 
كون�ه منظومة نق�ل متكامله من ش�انه ان يوفر خدمة 

الغلب املناط�ق ذات الكثافة الس�كانية العالية من حيث 
مروره يف مناطق اطراف بغداد وصوال اىل املراكز الحيوية 
داخ�ل العاصم�ة اضاف�ة اىل اهميت�ه االقتصادي�ة حيث 
س�يوفر فرص عمل للكثري من العاطلن سيما املردودات 

املالية لخزينه الدولة ».
وشدد خالل االجتماع عىل الخروج بنتائج رسيعة من قبل 
اللجن�ة واالجتماعات التي س�تعقد خالل االي�ام القريبة 
لحس�م جميع االجراءات الكفيلة للبدء باملبارشة الفعلية 

للمرشع من خالل وضع الركائز خالل الفرتة املقبلة.

وزير النقل: قريبًا بدء املبارشة الفعلية بمرشوع القطار املعلق بالتنسيق مع حمافظة بغداد

    كربالء / المستقبل العراقي

أعل�ن قس�م الصيان�ة يف العتب�ة الحس�ينية 
املقدس�ة، عن انتاج اكثر م�ن مليون كمامة 
طبي�ة ت�م توزيعه�ا ع�ىل املراك�ز الصحي�ة 

واملستشفيات واملواطنن مجانا.
 وق�ال مس�ؤول وح�دة الدوش�مة للخياطة 
والتطري�ز يف القس�م محم�ود ش�اكر عيل يف 
حديث�ه للموقع الرس�مي تابعته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن�ه »من�ذ ب�دء تف�ي جائح�ة 
)كورونا( رشع قسم الصيانة بتحويل العمل 

الخ�اص بالدوش�مة والتطري�ز إىل صناع�ة 
الصح�ة  وزارة  لدع�م  الكمام�ات  وإنت�اج 
املستش�فيات  وتجهي�ز  الطبي�ة  والك�وادر 
واملراك�ز الصحي�ة واملواطن�ن بالكمام�ات 
مجانا«.وأوض�ح أن »الش�عبة تنتج يوميا ما 
يق�ارب م�ن )5000 – 7000( كمامة بواقع 
عمل عىل مدار 12 ساعة يومياً من قبل كوادر 
الش�عبة واملتطوعن من )الرجال والنساء(«، 
الفت�ا اىل ان الع�دد ال�كيل تج�اوز )ملي�ون( 
الحس�ينية  »العتب�ة  أن  وأض�اف  كمام�ة«. 
تس�عى جاه�دة لتلبي�ة احتياج�ات املراك�ز 

الصحي�ة واملستش�فيات عام�ة، وتجهيزها 
بكافة األجهزة الطبية واملستلزمات الصحية 
يف مايخ�ص املصابن م�ن )كورون�ا( ومنها 
الكمامات، وأن عملنا يتم بالتعاون مع قسم 
الشؤون الطبية وخلية األزمة التابعة لالمانة 

العامة للعتبة الحسينية املقدسة«.
هذا وتعمل العتبة الحس�ينية املقدس�ة، عىل 
مس�اعدة املجتم�ع م�ن خ�الل تبن�ي العديد 
من املب�ادرات التي تخفف الع�بء عن كاهل 
الزائر واملواطن عىل حد سواء، وخاصة خالل 

مواجهة األزمات التي تحدث يف البلد.

لتجهيز املراكز الصحية واملستشفيات واملواطنني جمانًا

منتسبون ومتطوعون يف مرقد االمام احلسني »ع« ينتجون 
    بغداد / المستقبل العراقيأكثر من مليون كاممة

اعل�ن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، 
ع�ادل الركاب�ي، موافقة مجل�س الوزراء 
ع�ىل من�ح عيدي�ة للمش�مولن باإلعان�ة 

االجتماعية.
وق�ال الركاب�ي يف مؤتم�ر صحف�ي، انه« 
س�يمنح مبل�غ 75 الف دين�ار عيدية لكل 
االجتماعي�ة  باالعان�ة  مش�مولة  عائل�ة 

بمناسبة عيد األضحى املبارك«.
واش�ار اىل« تدقيق قاعدة بيان�ات االعانة 
االجتماعي�ة ملزدوج�ي الرواتب ومقاطعة 
اكث�ر من 6 االف مس�تفيد م�ن مزدوجي 

الرواتب بياناتهم«.
وكان وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
كش�ف }للفرات نيوز{ عن، س�عيه يجدية 
الس�تحصال مبل�غ }100{ كعيدي�ة ل�كل 

مستفيد من وزارة املالية.

وزير العمل يعلن املوافقة عىل منح عيدية للمشمولني 
باإلعانة االجتامعية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن، رصف رواتب موظفي دوائر 
ورشكات وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن طريق أدوات 

الدفع اإللكرتوني.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، إن »املرصف ق�ام بدفع رواتب 
موظف�ي دوائر ورشكات وزارة الصناعة واملعادن بعد 

تغذية الصكوك الخاصة بهم«.
وأض�اف أن »ال�رصف ت�م ع�ن طري�ق أدوت الدف�ع 
االلكرتوني بطاقة املاس�رت كارد«، مبينا انه »بامكان 
املوظفن اس�تالم رواتبه�م من أي م�كان يتواجدون 
فيه«.كما أعلن املرصف إطالق رواتب منتس�بي بعض 

مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة املاسرت.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف ، إنه »تم رصف رواتب 
منتسبي مديريات الرشطة االتحادية - رشطة الطاقة 
ومديريات أخرى لش�هر تموز الكرتونياً عرب املاس�رت 

كارد ممن تم توطن رواتبهم عىل املرصف«.
وأشار إىل، أنه »بإمكان املنتسبن تسلم رواتبهم من أي 
مكان يتواجدون فيه سواء من شبكة فروعنا املنترشة 

يف بغداد واملحافظات او منافذ الرصف الخاصة.

الرافدين يعلن رصف 
رواتب موظفي دوائر 

ورشكات وزارة الصناعة 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة التقاعد الوطنية، ام�س الثالثاء، رصف 
رواتب املتقاعدين املدنين والعسكرين لشهر آب.

وقال�ت الهي�أة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنها »اطلقت روات�ب املتقاعدين املدنين 
والعس�كرين لش�هر آب 2020 وِعرَب قن�وات الرصف 

الرسمية ) املصارف وقنوات الدفع االلكرتوني( .

التقاعد تعلن رصف 
رواتب املتقاعدين املدنيني 

والعسكريني لشهر آب

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية صحة محافظة البرصة، قرب استالم حصة 
جي�دة م�ن أكي�اس الدم م�ن مخازن ال�وزارة. ق�ال إعالم 
املديري�ة، يف بي�ان  تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »وزارة 
الصحة أبلغ�ت املديرية ب�رورة مراجع�ة املعتمد الطبي 
الس�تالم وجبة م�ن اكي�اس الدم«.وتابع، أنه »ت�م توجيه 
لجنة لالس�تالم وبش�كل رسيع من أجل دعم املرىض الذين 
يراجعون املؤسس�ات الصحية يف املحافظة«.وأش�ار البيان 
إىل أن »الوض�ع الصحي يف املحافظة مازال تحت الس�يطرة 
وارتفاع نس�ب اإلصابات يع�ود اىل ارتفاع عدد الس�كان يف 
املحافظ�ة مقارن�ة باملحافظ�ات االخرى حيث ان النس�ب 
سوف تكون ليست بفارق كبري لو تم قياس االعداد مقارنة 

بعدد السكان يف كل محافظة.

صحة البرصة تشكل جلنة الستالم 
حصة جديدة من أكياس الدم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، اوقات تس�ليم البطاق�ة الوطنية 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  للمواطنن.وقال�ت 
العراقي« نسخة منه ، إن »مديرية شؤون البطاقة الوطنية 
تدعو املواطنن الذين لم يراجعوا اقس�ام مديريتها الستالم 
البطاق�ة الوطنية الخاصة بهم يف وقته�ا بمراجعة الداوئر 
الت�ي قدموا فيها الس�تالم بطاقاته�م الوطنية«.واضافت: 
»يك�ون وقت التس�ليم م�ن الس�اعة الواحدة ظه�را لغاية 

الخامسة عرصا .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد عن مب�ارشة مالكاتها يف دائ�رة بلدية 
مرك�ز الك�رخ باعم�ال تأهي�ل وتطوي�ر متكامل لس�احة 
الش�هداء املحاذية لجرس الش�هداء واملقابلة لدائرة التقاعد 

العامة وسط العاصمة.
واضافت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، 
إنها ب�ارشت »بتأهيل ضف�اف نهر دجلة املح�اذي للدائرة 
املذك�ورة ، وس�تتضمن االعم�ال تطوير وتأهي�ل متكامل 
باالضافة اىل اعم�ال االنارة والتزيين�ات والزراعة وبنوبات 

عمل صباحية ومسائية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان، الي�وم الثالث�اء، انجاز 
تصامي�م 10 م�دن جدي�دة يف مختل�ف املحافظ�ات منه�ا 
تصميم�ن للعاصم�ة بغ�داد، ضم�ن الربنام�ج الحكومي 
لتوفري وحدات س�كنية مخدومة للمواطنن.وقال مديرعام 
التخطيط العمراني يف الوزارة عبد االمري طاهر لوكالة االنباء 
العراقية اطلعت عليه \ املعلومة\ إن “الوزارة وانطالقا من 
الربنامج الحكومي املتضمن توفري وحدات سكنية مخدومة 
وبأسعار ومساحات متنوعة الستيعاب مختلف مستويات 
الدخل وتقليل ازمة الس�كن، فقد انجزت تصاميم ش�املة 
ل�� 10 مدن جديدة يف مختل�ف املحافظات، منها تصميمن 
ملدينتن يف العاصمة بغداد”.وأضاف أن “املوقع االول ملدينة 
عيل الوردي تقع قضاء النه�روان، واالخرى مدينة الطارق 
تقع يف قضاء ابي غري�ب”، مؤكداً ان “التصاميم يف مرحلة 
املصادقة وس�تكون جاهزة ألي وفرة مالية أو اس�تثمار”.

وأش�ار إىل أن “قط�ع االرايض للمدن س�توزع مختومة اي 
مكتملة البنى التحتية من ماء ومجاري وكهرباء”.وأوضح 
ان “نح�و 30% م�ن االرايض س�تخصص للعوائ�ل الفقرية 
التي سرتش�ح من وزارة العمل وستوزع مجانا، فضال عن 
وج�ود ارايض س�تباع بس�عر الخدمات أي بمبل�غ 75 الف 
للمرتالواحد، وهنالك ارايض س�يتم بيعه�ا بمبلغ 150 الف 

دينار وستكون بخدمات أعىل”.

الداخلية تعلن اوقات تسليم 
البطاقة الوطنية للمواطنني

امانة بغداد تعلن املبارشة بتأهيل ساحة 
الشهداء وسط العاصمة

اإلسكان تعلن إنجاز تصاميم »10« مدن سكنية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وزير االتصاالت أركان شهاب أحمد، الثالثاء، عن قرب اطالق مرشوع “االقتصاد 
الرقمي”، فيما أشار إىل مرشوع لنصب مليون كامريا يف بغداد.

وقال أحمد يف حوار تابعته /املعلومة/، “نس�تعد قريباً إلطالق أول مرشوع يف )االقتصاد 
الرقم�ي( بالتع�اون مع دائرة كت�اب الع�دول يف وزارة العدل من خالل إنج�از الوكاالت 
الخاص�ة أو العام�ة الكرتونيا، من خالل وجود جه�از يزودك برقم احد الش�بابيك ومن 
ث�م املراجعة بع�د ظهور الرقم املثبت عىل الورقة التمام جمي�ع العمليات الخاصة بذلك، 
وإمكاني�ة إلغائها من أي مكان يف حال رغبة املواطن بذلك”،وأضاف، أن “املرشوع اآلخر 
ه�و إمكانية حجز الرح�الت الجوية عرب الهاتف النقال كما هو معمول به يف دول العالم 
واس�تقطاع مبالغه من )الفيزا كارد( وتوفري االنرتنت بالرحلة الجوية واستقطاع مبلغه 
م�ن البطاق�ة”، مؤك�داً ان “كلفة توفري ه�ذه الخدمة ال تتعدى 2 � 3 دوالرات”.وأش�ار 
وزي�ر االتصاالت اىل “إمكانية تنفيذ م�رشوع أمني جديد للمراقبة يف العاصمة بغداد من 
خ�الل تثبيت كام�ريات عىل مليون عمود مزودة بالطاقة والكاب�ل الضوئي”، الفتا اىل أن 
“هذا املرشوع يمكنه رصد أي عمل إرهابي أو إجرامي أو حاالت تحرش أو رسقة وحتى 
املش�كالت العش�ائرية وغريه�ا.” وأملح أحم�د اىل أن “الوزارة الت�زال تعمل عىل مرشوع 
الكابل الضوئي “FTTH” والذي يمكن أن يوصل الكثري من الخدمات عرب الهاتف األريض 
الخ�اص به�ذا املرشوع”، مؤك�داً “احتياج الوزارة 6 �� 12 ش�هرا يف ح�ال البدء به بعد 
عطلة العيد”، موضحاً ان “الوزارة استطاعت توفري 29 مليون دوالر يف مرشوع )تراسل 
بغداد( الذي كان معطالً من قبل، حيث انتهت الوزارة من 90 باملئة منه لغاية اآلن”.وأكد 
وزي�ر االتصاالت، انه “بعد املبارشة بعملي�ات )الصدمة( للقضاء عىل تهريب االنرتنت يف 
بعض املحافظات، زادت سعة االنرتنت يف محافظة نينوى من )نصف ملدا اىل 9 ملدا( حيث 
تساوي الواحدة منها G10”.وأضاف، إنه “ستصدر قريباً أوامر قبض بحق 22 شخصا، 
بضمنهم 11 ش�خصا عقدوا اجتماعا لعرقلة س�ري تلك العمليات من خالل الضغط عىل 
ش�خصيات نافذة”، منوهاً اىل أن “ملفاتهم تحولت اىل قايض التحقيق يف إحدى الجهات 
االمني�ة”، متوقعاً “زي�ادة هذا العدد بعد القبض عىل تلك الش�خصيات واعرتاف البعض 

منهم عىل بعض املتورطن يف تلك العمليات”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

رجح�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة الع�ودة 
لتطبي�ق الحظ�ر الجزئي بع�د عطلة عيد 
األضحى، وذلك الستمرار خطورة فريوس 

كورونا واالعداد غري القليلة لالصابات.
وقال مدي�ر الصحة العامة بوزارة الصحة 
ري�اض عب�د االم�ري الحلف�ي يف ترصي�ح 
صحف�ي ان »رفع الحظر الكيل يعتمد عىل 
الوضع الوبائي اليومي،« مؤكدا أن الوضع 
يف الب�الد تحت الس�يطرة وال�وزارة قادرة 
ع�ىل اس�تيعاب مع�دل االٕصاب�ات الحايل، 
وحت�ى إذا انخفضت اعداد االٕصابات، فإن 

ه�ذا ال يعني تج�اوز مرحل�ة الخطر، ألن 
الوباء موجود يف كل مكان«.

واض�اف أن »قرار اللجنة االستش�ارية يف 
وزارة الصحة اكد عىل االس�تمرار بالحظر 
الجزئ�ي واس�تمرار دوام املوظفن جزٔئيا 
بع�د الحظ�ر الش�امل خ�الل اي�ام العيد، 
وش�دد عىل رفض اية توصيات تأتي برفع 
الحظ�ر لخطورة انتش�ار الوب�اء، مطالبا 
املف�روض  الش�امل  بالحظ�ر  بااللت�زام 
خ�الل ايام العيد واالبتعاد عن النش�اطات 
االجتماعية وخصوصا يف املناطق الشعبية، 
وع�دم الخروج م�ن املن�ازل إالّ للرورة 

القصوى. 

للرشوع باالقتصادي الرقمي.. االتصاالت تتحدث 
عن مرشوع لنصب »مليون كامريا« يف بغداد

الصحة ترجح العودة اىل احلظر 
اجلزئي بعد العيد

حمافظ النجف يبحث مع وزير الداخلية واقع عمل 
املنظومة األمنية باملحافظة وجاهزية القوات األمنية 

التجارة: رشكة تصنيع احلبوب تعقد اجتامعًا 
ملناقشة خططها التسويقية وآلية االنتاج والتوزيع

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى محافظ النجف االرشف ل�ٔوي اليارسي وزير الداخلية الفريق عثمان 
الغانم�ي يف بغداد وتم التباحث عن واقع عم�ل املنظومة االمنية باملحافظة 

وجاهزية القوات االمنيه بعد استالم امللف االمني من قيادة العمليات« .
واضاف اليارسي بحس�ب بيان ملكتبه االعالمي ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان�ه »تم التطرق يف االجتم�اع اىل دور القوات االمنيه لتطبيقها قرارات خلية 
االزم�ه من اج�ل حماية املجتم�ع النجفي من جأيحة الف�ريوس والحد من 
انتش�اره فضال عن نرش ق�وات امنية اضافيه عىل الخندق الش�قي يف بحر 

النجف ملنع اي خرق قد يستهدف املحافظه املقدسة.
وتم التطرق يف االجتماع اىل عم�ل قواتنا االمنية البطلة واحرتامها للمواطن 
النجفي الكريم وتطبيق مبادئ حقوق االنس�ان فضال عن تأمينها الحمايه 

الالزمه للمتظاهرين السلمين االعزاء .
واكد الوزير للمحافظ دعمه الكامل لالجهزه االمنيه يف حفظ االمن والنظام 
وحماي�ه املواطن النجفي الكريم وبحث املحافظ والس�يد الوزير اىل اختيار 

الضباط االكفاء لشغل املناصب يف النجف االرٔشف.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن عقدت 
الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحبوب 
اجتماع�ا لهيئ�ة املديرين برئاس�ة 
املهن�دس  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر 
ملناقش�ة  القي�ي  ع�يل  خط�اب 
خطته�ا التس�ويقية وآلي�ة االنناج 

والتوزيع«.
ورد  بي�ان  يف  القي�ي  واوض�ح 
ل�«املستقبل العراقي«،ان »االجتماع 
تناول املوقف التسويقي العام حيث 
شارفت اغلب املطاحن عىل االنتهاء 
م�ن انت�اج مخصصها م�ن طحن 
واالس�تعداد  الخامس�ة  الحص�ة 
لعملي�ة التعف�ري والتنظي�ف قب�ل 
املب�ارشة بانتاج الحصة السادس�ة 
وقد وجهنا قسم السيطرة النوعية 

ب�االرشاف ع�ىل عملي�ة التعفري يف 
املطاحن الحكومية واألهلية«.

مضيفا بان�ه تم كذلك اس�تعراض 
املوقف التس�ويقي ملادة الحنطة يف 
ضوء املعطيات التي تش�ري اىل وفرة 
االنت�اج املح�يل له�ذا الع�ام والذي 
يس�هم يف انجاح الخط�ة االنتاجية 
فيما يتعلق بمادة الطحن وتحقيق 
االكتفاء الذاتي وفق املواعيد املحددة 

للتوزيع«.
هذا واش�ار القيي ب�ان االجتماع 
التنظيمي�ة  االم�ور  اىل  تط�رق 
واإلداري�ة حي�ث ثم�ن الحارضون 
جه�ود العامل�ن يف مج�ال االنتاج 
بجمي�ع مفاصل الرشك�ة والقطاع 
الخ�اص يف ظ�ل الظ�روف الحالية 
الت�ي يش�هدها بلدن�ا العزي�ز من 

جائحة كورونا .

وافق على صرف »٥« حموالت ملنطقة احلرية.. وحبث مع وزيرة االعمار حلواًل لعدد من املشاريع

حمافظ بغداد يبحث يف وزارة النقل املبارشة الفعلية بمرشوع القطار املعلق
     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

بحث محافظ بغداد املهندس محمد جابرالعطا 
مع وكيل وزارة النقل املهندس سلمان البهاديل 
ووكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر الدليمي 
املب�ارشة الفعلي�ة بم�رشوع بغ�داد القط�ار 

املعلق.
ولفت السيد املحافظ اىل ان االجتماع مع وكيل 
وزارة النق�ل هو الثاني ال�ذي حصل اليوم بعد 
اجتم�اع اللج�ان الفنية برئاس�ة الس�يد وزير 
النقل، يف س�بيل تفعيل مرشوع القطار املعلق 
وال�ذي من املؤمل املبارشة ب�ه قريبا لحل ازمة 
النق�ل، الفتا اىل »ان رئاس�ة ال�وزراء ووزارتي 
النق�ل والتخطي�ط ومحافظ�ة بغ�داد ج�ادة 

بالتنفيذ«.
واوضح الس�يد املحافظ ان »طول املرشوع 22 
كيل�و مرت يبدأ من الكاظمية وينتهي باس�واق 

وبطاق�ة  محط�ة   1٤ ب��  املركزي�ة  الش�عب 
اس�تيعابية تصل اىل 30 الف مسافر يف الساعة 
الواح�دة، وبعمل يف�وق ال� 16 س�اعة يوميا 
وهو جزء من منظومة النقل الش�امل لجانبي 

الكرخ والرصافة«.
م�ن جهت�ه، ق�ال الس�يد وكي�ل وزارة النق�ل 
»م�رشوع  ان  البه�اديل،  س�لمان  املهن�دس 
القط�ار املعل�ق تح�ول اىل وزارة النق�ل كونه 
ضمن التخصص القطاعي، وتم تش�كيل لجنة 
برئاستنا وعضوية املحافظة واالمانة واملالكات 
الهندس�ية املختص�ة«، مبين�ا ان »75% م�ن 
امل�رشوع مكتمل وما تبقى ه�و جوانب ادارية 

فقط«.
ب�دوره، قال وكي�ل وزارة التخطي�ط الدكتور 
ماهر الدليمي ان »تأخر املرشوع جاء السباب 
مالي�ة وفني�ة وتم�ت معالج�ة ذلك م�ع قيام 
وزارة التخطي�ط بادراجه، وهو من املش�اريع 

املهمة لحل ازمة النق�ل«، الفتا اىل ان »اجتماع 
اليوم خ�رج برؤية متكاملة ع�ن ادارة وانجاز 

املرشوع«.
هذا وحر االجتماع السيد نزار سلطان عضو 
مجلس محافظة بغداد الس�ابق ومدير الدائرة 
الفنية الس�يد عباس عم�ران والجهات املعنية 
الس�تكمال اجراءات امل�رشوع واالدراج ضمن 
املوازن�ة واالرساع بتوقي�ع العقد مع مجموعة 
ائتالف رشكتي الس�توم وهون�داي قبل نهاية 

العام الحايل.
كما واف�ق محافظ بغداد محم�د جابر العطا، 
ع�ىل رصف خمس مح�والت كهربائية ملنطقة 
الحرية، ش�مال غربي بغداد، بعد شكوى اهايل 

املنطقة من تهالك شبكة الكهرباء.
وبحس�ب وثيقة حصلت »املس�تقبل العراقي« 
عىل نس�خة منها، »اس�تحصلت عض�و لجنة 
مراقبة تنفيذ الربنام�ج الحكومي والتخطيط 

الخزاع�ي  انع�ام  النائب�ة ع�ن  االس�رتاتيجي 
املوافقة الرس�مية م�ن محافظ بغ�داد محمد 
جابر عطا عىل رصف خمس محوالت كهربائية 

.»)kv 250( بسعة
ياتي ذلك بعد سقوط خمسة محوالت كهربائية 
وخروجهن من العمل مما سبب االنقطاع التام 
للتي�ار الكهربائي ع�ن عدد من احي�اء مدينة 

الحرية«.
م�ن جانب آخ�ر التقى محافظ بغ�داد بوزيرة 
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات نازن�ن محمد 

وسو ملناقشة عدد من املواضيع املشرتكة«.
واف�اد بيان ملكت�ب املحافظ تلقت » املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ، ان�ه »تضم�ن اللقاء 
ال�ذي حره النائ�ب االول ملحافظ بغداد عيل 
العيثاوي االتفاق عىل ايجاد حلول جذرية لعدد 
من املش�اريع، ابرزها مرشوع ماء الحل الدائم 

يف النهروان.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1363 يف 2020/7/19( . 
يير )محافظة البرصة / قسيم العقيود الحكومية ( دعوة مقدميي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة لتجهيز مرشوع احتياجات مديرية انتاج الطاقة الكهربائية 
- وبكلفة  تخمينية قدرها 4,970,920,000 اربعة مليار  وتسعمائة وسبعون مليون وتسعمائة وعرشون الف 

دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 22,3,12,2,1,47,2 

- مدة التجهيز ) 90  يوم ( .          - موقع املرشوع ) عام (            - وبعرض فني  
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  كهربائي ميكانيك –كيمائية /رشكات متخصصة 

يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 
أوالً-  سييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
ثانيياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسيم العقود الحكومية  
/ شيعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

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

*القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السييولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سييولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )994.184.000 ( 
تسعمائة واربعة وتسعون مليون ومائة واربعة وثمانون  الف دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبن حركة 
التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة .
2 - الخيربة والقدرة الفنية:  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرشة السابقة وبمبلغ 
اليقل عن 1.491.276.000  مليار واربعمائة وواحد وتسعون مليون ومائتان وستة وسبعون الف  دينار عراقي  
لتنفييذ عقيود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائيق العطاء الكاملية باللغة العربية من قبيل املناقصن الراغبين يف  العنوان 
جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسيم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية ودفيييع رسيييم 
غييييير مسيتيييرد  قيييدرة )150,000( مائييييية وخمسيون  الييييف دينييييار عراقيييي اعتبييييارا 

ميييين يييييوم االربعاء  املصيييادف 2020/7/29  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2020/8/16   الساعة العارشة 

صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/8/23 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحييل ملدينية البيرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسيمح بها(. العطاءات املتأخرة سييتم رفضها. سييتم فتح 
العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :

 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم االحد املصادف 2020/8/23 

 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سيابعاً - يجيب أن يرفيق بجميع العطياءات ضمان العطياء بقيمية ) 49,709,200 ( تسيعة واربعون مليون 
وسيبعمائة وتسيعة   الف  ومائتا  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوييض تحرييري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطياء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهليية مقدم العطاء  او وثائيق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

استبعاد العطاء
عيارشا -تلتيزم الرشكات بتقديم تعهد قانونيي مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافية األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم 

العطلة .
اربعية عيرش - للدائيرة الحق يف الغاء املناقصية يف أي مرحلة من مراحلهيا وقبل االحالة وعيدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

السيادس  عيرش – الزام اليرشكات برشاء منتجيات وزارة الصناعة واملعادن اسيتنادا اىل ما جياء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1248 يف 2020/7/6( . 
ير )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع انشاء محطة ثانوية )2×31.5(ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو
- وبكلفة  تخمينية قدرها 4,057,000,000 اربعة مليار  وسبعة وخمسون  مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 360  يوم ( .          - موقع املرشوع ) مركز (            - وبعرض فني  

- الدرجية والصنيف املطلوبة : الدرجة / الخامسية   والصنيف /  كهربائي ميكانييك –كيمائية /رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 

أوالً-  سييتم تنفييذ العطياء من خيالل إجيراءات العطاءات التنافسيية الوطنيية التي حددتهيا تعليمات 
تنفييذ العقيود الحكومية العامة رقم )2( لسينة 2014 والصادرة من وزارة التخطييط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيياً- يمكين للمناقصين ذوي األهليية الراغبين أن يحصلوا عىل معلوميات إضافية من )قسيم العقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

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

*القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )811.400.000( 
ثمانمائة واحد عرش مليون واربعمائة  الف دينار عراقي عىل شيكل كشف مرصيف يبن حركة التدفق املايل 
الخر سينة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسيهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق 

املناقصة .
2 - الخيربة والقيدرة الفنية:  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقيًا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسينوات) 10( العرشة السابقة 
وبمبليغ اليقل عين 1.218.000.000  ملييار ومائتان وثمانية  عيرش مليون  دينار عراقيي  لتنفيذ عقود 
مماثليه ألعميال هيذا العقد و تيم أنجازها بنجياح  بالكامل. و يعنيى باملماثلة  حجم العميل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعياً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطياء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
جمهوريية العراق/محافظة البرصة/قسيم العقود الحكومية/ شيعبة  بيع الوثائق القياسيية ودفيييع 
رسيييم غييييير مستيييرد  قيييدرة )150,000( مائييييية وخمسون  الييييف دينييييار عراقيييي 

اعتبييييارا ميييين يييييوم االربعاء  املصيييادف 2020/7/29  .
خامسياً- سييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2020/8/16   السياعة 

العارشة صباحاً
سادسياً -يجب تسيليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/8/23 السياعة 2:00 ظهرا حسب 

التوقييت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسيمح بها(. العطاءات املتأخرة سييتم رفضها. 
سييتم فتح العطياءات فعليا  وبوجود ممثلن عين املناقصن الذين إختاروا الحضور شيخصيا يف العنوان 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2020/8/23 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 40,570,000 ( اربعة مليون وخمسمائة 
وسيبعون  اليف  دينار عراقي عىل شيكل صك مصدق او سيفتجة او خطاب ضمان نافيذ ملدة 28 يوم بعد 

تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوييض تحريري ملمثيل مقدم العطاء املخيول بالتوقيع عىل العطياء.4- الوثائق املصيادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجيب االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهليية مقدم العطاء الذي تيم قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عيارشا -تلتيزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتيب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسيمي الذي 

ييل يوم العطلة .
اربعية عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

السيادس  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اسيتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

مناقصة )  1/ كهرباء /انتاج طاقة  / 2020 ( 
احتياجات مديرية انتاج الطاقة الكهربائية

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

مناقصة )  1/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 
انشاء حمطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1148 يف 2020/6/15( . 
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة لتجهيز مرشوع )تجهيز مواد احتياطية للمتنقالت سعة 45 ام يف أي 33/132 ك.ف(.

- وبكلفة  تخمينية قدرها 2.219.000.000 ملياران  ومائتان وتسعة عرش مليون  دينار عراقي   
- ضمن برنامج البرتو دوالر لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 23,5,12,2,1,47,3 

- مدة التجهيز ) 240  يوم ( .              - موقع املرشوع ) عام (            - وبعرض فني  
- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / السادس�ة   والصن�ف /  كهربائي ميكاني�ك –كيمائية /رشكات 

متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ�الل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددته�ا تعليمات 
تنفي�ذ العق�ود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي�ط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلي�ة الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلوم�ات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

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

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )443.800.000( 
اربعمائة وثالثة واربعون مليون وثمانمائة الف   دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق 
املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة .
2 - الخ�ربة والق�درة الفنية:  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق�ًا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة السابقة 
وبمبلغ اليقل عن 665.700.000  س�تمائة وخمس�ة وستون مليون وس�بعمائة الف دينار عراقي  لتنفيذ 
عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
جمهوري�ة العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياس�ية ودف���ع 
رس����م غي����ر مست���رد  ق���درة )150,000( مائ�����ة وخمسون ال����ف دين����ار عراق���ي 

اعتب����ارا م����ن ي����وم االربعاء  املص���ادف 2020/7/29  .
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2020/8/16   الس�اعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/8/23 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب 

التوقي�ت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
س�يتم فتح العط�اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

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

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2020/8/23 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم�ة ) 22,190,000 ( اثنان وعرشون مليون 
ومائة وتس�عون  الف    دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمث�ل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املص�ادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموج�ب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلي�ة مقدم العطاء الذي ت�م قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ع�ارشا -تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كات�ب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي 

ييل يوم العطلة .
اربع�ة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

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

اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1278 يف 2020/7/7( . 
يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق�ة لتنفي�ذ م�رشوع مرشوع)انش�اء محط�ة ثانوي�ة )2×31.5( ام يف أي  11/33 ك.ف 

الرومية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها 3,997,000,000 ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لس�نة 2019  .     - تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 360  يوم ( .          - موقع املرشوع ) مركز (            - وبعرض فني  

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الخامس�ة   والصن�ف /  كهربائي ميكاني�ك –كيمائية /رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 

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

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )799.400.000( 
سبعمائة وتسعة وتسعون مليون واربعمائة   الف دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق 
املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي تس�بق تاريخ 

غلق املناقصة .
2 - الخ�ربة والق�درة الفنية:  عىل مق�دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة الس�ابقة 
وبمبل�غ اليقل ع�ن 1.200.000.000  مليار ومائتا ملي�ون دينار عراقي  لتنفيذ عق�ود مماثله ألعمال هذا 
العق�د و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
جمهوري�ة العراق/محافظ�ة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياس�ية ودف���ع 
رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )150,000( مائ�����ة وخمسون ال����ف دين����ار عراق���ي 

اعتب����ارا م����ن ي����وم االربعاء  املص���ادف 2020/7/29  .
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2020/8/16   الس�اعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/8/23 الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب 

التوقي�ت املحيل ملدين�ة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  

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

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2020/8/23 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجميع العط�اءات ضمان العطاء بقيمة ) 39,970,000 ( تس�عة وثالثون مليون 
وتس�عمائة وس�بعون    الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 

يوم العطلة .
اربع�ة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

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

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

مناقصة )  1/ كهرباء نقل طاقة   / 2020 ( 
مرشوع)جتهيز مواد احتياطية للمتنقالت سعة 45 ام يف أي 33/132 ك.ف (

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

/ مناقصة )  2/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 
مرشوع)انشاء حمطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي  11/33 ك.ف الرومية

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1248 يف 2020/7/6( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة لتجهيز مرشوع تجهيز اليات تخصصية )سيارة فحص عدد 1+ مواد فحص (
- وبكلفة  تخمينية قدرها   730.000.000  سبعمائة وثالثون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 23,3,12,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 90  يوم ( .          - موقع املرشوع ) عام (            - وبعرض فني  

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الع�ارشة   والصن�ف /  كهربائي ميكاني�ك –كيمائية /رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل إجراءات العط�اءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا ع�ى معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العن�وان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

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

*القدرة املالية: عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ى مق�دم العط�اء ان يق�دم س�يولة نقدي�ة بمبل�غ اليقل ق�دره عن 
)146.000.000( مائة وس�تة واربعون  مليون دينار عراقي عى شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق 
املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة .
2 - الخ�ربة والقدرة الفنية:  عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرشة السابقة 
وبمبل�غ اليق�ل ع�ن 219.000.000  مائتان وتس�عة عرش مليون   دين�ار عراقي  لتنفي�ذ عقود مماثله 
ألعم�ال هذا العقد و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياسية ودف���ع 
رس���م غي����ر مست���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم االربعاء  املص���ادف 2020/7/29  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2020/8/16   الساعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/8/23 الساعة 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2020/8/23 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 7,300,000 ( سبعة مليون وثالثمائة 
الف دينار عراقي عى شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائ�ق املصادق عليها من 
الجه�ات املح�ددة يف ورقة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل 
الالح�ق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق م�ن اهلية مقدم العط�اء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي 

ييل يوم العطلة .
اربعة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

الس�ادس  ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناع�ة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائ�رة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 

2017/8/3

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1278 يف 2020/7/17( . 
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة لتجهيز مرشوع )تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية (.
- وبكلفة  تخمينية قدرها 2.000.000.000 ملياران  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 270  يوم ( .          - موقع املرشوع ) مركز (            - وبعرض فني  

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الس�ابعة   والصن�ف /  كهربائي ميكاني�ك –كيمائية /رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل إجراءات العط�اءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا ع�ى معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العن�وان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

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

*القدرة املالية: عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )400.000.000( 
اربعمائة مليون  دينار عراقي عى شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية 

باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
2 - الخ�ربة والقدرة الفنية:  عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرشة السابقة 
وبمبلغ اليقل عن 600.000.000  ستمائة  مليون دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و 
تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة 

املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياسية ودف���ع 
رس���م غي����ر مست���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم االربعاء  املص���ادف 2020/7/29  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2020/8/16   الساعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/8/23 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 

س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 
التايل  :

 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم االحد  املصادف 2020/8/23 

 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعاً - يج�ب أن يرف�ق بجمي�ع العطاءات ضم�ان العطاء بقيم�ة ) 20,000,000 ( ع�رشون مليون   
دين�ار عراقي عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 ي�وم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائ�ق املصادق عليها من 
الجه�ات املح�ددة يف ورقة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل 
الالح�ق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق م�ن اهلية مقدم العط�اء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي 

ييل يوم العطلة .
اربعة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

الس�ادس  ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناع�ة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائ�رة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 

2017/8/3

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

/ مناقصة )  3/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 
جتهيز اليات ختصصية )سيارة فحص عدد 1+ مواد فحص (

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

مناقصة )  4/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 
مرشوع)جتهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



رياضة7
العدد )2188( االربعاء  29  تموز  2020

تعاقداتنا جيدة.. وأتت بعد حوارات مستمرة مع اجلهاز الفين

مجال عيل: أخطط لبناء فريق يليق باسم نفط الوسط
             المستقبل العراقي/ متابعة

ي�درك جم�ال ع�ي م�درب نفط الوس�ط 
الجدي�د أن املهمة ليس�ت بالس�هلة كونه 
س�يقود فريق�ا دائم�ا ما يطم�ح ليكون 

منافسا عىل اللقب.
وبالت�ايل س�يخوض تجربته بع�د انقطاع 
عن العمل يف ال�دوري املحي وهو مطالب 
بالحف�اظ عىل هوية فريق نفط الوس�ط 
يف ظ�ل التنافس املحموم ب�ن األندية عىل 

اللقب.
الوس�ط  نف�ط  ك�ووورة ح�اور م�درب 
جمال عي حول مهمته الجديدة وس�قف 

طموحاته يف املوسم املقبل.
البع�ض يتخوف م�ن ابتعادك ع�ن أجواء 

الدوري العراقي.. ما ردك عىل ذلك؟
ع�ىل البعض أن يص�ر ويحكم ع�ىل أداء 
ونتائ�ج الفريق ربما هناك م�ن يرى أني 

بعي�د ع�ن البل�د بحك�م إقامت�ي خارجه 
لكني متابع للدوري العراقي ولكرة القدم 
بص�ورة عامة لذا لن أك�رث لهذا الحديث 
وأنا أركز عىل بناء فريق يليق باس�م نادي 

نفط الوسط.
كيف تعاملت مع عرض النادي؟

ب�دون مجاملة نفط الوس�ط م�ن الفرق 
الكب�رة بال�دوري ول�ه س�معته الطيبة 
وس�بق وأن توج باللق�ب، ومثل العراق يف 
البطولة اآلس�يوية والعربي�ة ولديه إدارة 
مجته�دة تمكن�ت من خلق اس�م محرم 
للنادي يف م�دة زمنية قصرة جدا مقارنة 

باألندية األخرى.
ث�م أن كبار املدرب�ن يف ال�دوري العراقي 
عملوا يف نفط الوس�ط ما يدلل عىل مكانة 
الن�ادي وبالت�ايل لم أت�ردد بقب�ول املهمة 
ويل ال�رف أن أق�ود فريق�ا بحجم نفط 

الوسط.

ه�ل لدي�ك فك�رة ع�ن الفري�ق ونوعي�ة 
الالعبن؟

نع�م لدي فكرة قد ال تك�ون دقيقة تماما 

لكن أعضاء الطاقم الفني املؤلف من لؤي 
صالح ون�وري عب�د زيد م�درب الحراس 
والدكتور حي�در عبد القادر مدرب اللياقة 

البدني�ة متناغم�ن مع�ي ولديه�م فكرة 
كامل�ة ع�ن الالعبن ونح�ن كفريق عمل 
نكم�ل بعضن�ا البع�ض لتش�كيل فري�ق 
متجان�س ممكن أن يحمل ش�عار النادي 
وبالت�ايل لم تك�ن هناك صعوب�ات يف هذا 

الجانب.
ماذا عن التعاقدات التي أبرمها النادي؟

عملن�ا خلية متكامل�ة للتعاقدات نتحاور 
بشكل مس�تمر حول القائمة التي قدمت 
وكس�بنا  معه�ا  للتعاق�د  الن�ادي  إلدارة 
مجموع�ة م�ن الالعبن املميزي�ن والذين 
نعتق�د أنه�م س�يكونون أدوات مؤثرة يف 

التنافس باملوسم املقبل.
ووضعنا معياير للتعاقدات وفق خطوط 
اللعب وحاج�ة كل مركز للتدعيم وبالتايل 
اس�تقطبنا مجموعة جي�دة منهم كنبيل 
صب�اح وعب�د الل�ه عب�د األم�ر وخلدون 
إبراهي�م وحي�در أحم�د ومصطف�ى عبد 

الجلي�ل وحس�ن عبد الواح�د واملحرفان 
شيكا فوفانا وعمر املنصوري ومن املمكن 

إضافة العبن آخرين خالل األيام املقبلة.
م�ا هو طم�وح نفط الوس�ط يف املوس�م 

املقبل؟
هدفنا األول أن نحافظ عىل سمعة النادي 
كواح�د م�ن ب�ن األندي�ة املنافس�ة عىل 
املراكز األوىل ومن ثم التفكر يف املنافس�ة 

عىل املراكز.
نفط الوس�ط لديه مقوم�ات النجاح، ناد 
يملك إدارة شبابية واعية وملعب تدريبات 
جيد ومجموع�ة العبن مميزين ويتوجب 
علين�ا كطاقم فني الركيز ع�ىل الجوانب 
الفنية وخلق انسجام واضح بن الالعبن 

ليكونوا فريقا منافسا بقوة عىل اللقب.
ما هي الصعوبات التي تواجه عملكم؟

ال توجد صعوبات ش�خصية بل ما يعانيه 
تعان�ي  الوس�ط  لنف�ط  الفن�ي  الطاق�م 

منه جمي�ع األندي�ة األخرى وه�و املوعد 
الحقيقي للتدريبات حي�ث تنتظر األندية 
مقررات خلية األزمة بمنح األندية الضوء 
األخ�ر للع�ودة إىل التدريب�ات، حيث أن 
جائحة كورونا عطلت إعداد الفريق بوقت 
مبكر ونحتاج إىل العمل وفق تدابر صحية 

صارمة لضمان عدم حدوث إصابات.
كيف ترى املنافسة عىل اللقب؟

هن�اك حظ�وظ متفاوت�ة ب�ن األندي�ة، 
بع�ض الف�رق حافظت عىل اس�تقرارها 
الفني م�ن بينها القوة الجوي�ة والزوراء 
كم�ا أن الرط�ة ج�دد صف�وف فريقه 
وبعض األندي�ة اعتادت عىل أن تكون من 
بن الف�رق املنافس�ة وبالت�ايل الحظوظ 
متفاوت�ة ويبقى امللعب فاصال يف تحقيق 
س�قف الطموح�ات، ونح�ن نتمن�ى أن 
نوف�ق يف تحقيق املركز ال�ذي يليق بنفط 

الوسط.

دحام ينهي مشواره
مع نفط ميسان

بوفون: نجحت 
يف اختبار التكرب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي نفط ميس�ان عدم توصله التف�اق مع مدرب 
الفريق أحمد دحام مما دفع اإلدارة لفض االرتباط بينهما 

وديا والبحث عن مدرب بديل.
وق�ال امل�رف عىل الكرة يف نفط ميس�ان أحمد س�الم يف 
ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة: »ل�م نتوصل التف�اق مع 

املدرب أحمد دحام وبالتايل انتهى االرتباط بيننا وديا«.
وتاب�ع:  »نقدم له الش�كر عىل جهوده م�ع الفريق خالل 

املواسم السابقة«.
وأكد أن »اإلدارة س�تدرس عدة خيارات سيكون من بينها 
املدرب ثائر جس�ام حيث ستبدأ املفاوضات بشكل رسمي 

للتعاقد مع بديل«.
وأوضح: »نس�عى إلكمال الصفقة مبك�را، من أجل إعداد 

الفريق بشكل مثايل للموسم املقبل«.
يش�ار إىل أن نفط ميس�ان توصل التفاق أويل مع الحارس 
الدويل السابق نور صري لالنضمام إىل الفريق بعد أن عدل 

عن قرار االعتزال.

تشايف: أحب أفكار سيتني

دورمتوند يعلن موعد بدء حتضريات املوسم اجلديد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرف العب الوس�ط األسطوري السابق 
لفري�ق برش�لونة تش�ايف هرناندي�ز، أن 
»هدفه الرئي�ي كان وال يزال هو تدريب 
الفري�ق الكتالوني يف يوم من األيام«، رغم 
أنه يرّكز يف الوقت الحايل عىل قيادة الس�د 
القطري.ويف مقابلة مع صحيفة »ماركا« 
اإلس�بانية، ق�ال تش�ايف: »ال أخف�ي ذلك، 
وقلتها دائًما، هديف الرئيي، عندما يمكن 

تحقيقه، هو تدريب برشلونة«. 
وأض�اف الالع�ب، ال�ذي دافع ع�ن ألوان 
برش�لونة م�ن 1998 إىل 2015، وظه�ر 
اس�مه مجددا كمرش�ح الس�تالم اإلدارة 
الفني�ة للبلوجران�ا، عق�ب خس�ارة لقب 

الليجا هذا املوسم لصالح الريال: »هذا هو 
بيتي، وس�يكون )تدريبه( حلما«.وتابع: 
»لك�ن اليوم، أرك�ز عىل الس�د، يف انتظار 
املوسم املقبل، عندما سيتعن عي القدوم 
إىل برشلونة، سواء كان ذلك لفرة قصرة 
أو طويلة، سأحر«.وأردف مدرب السد: 
»قب�ل كل يشء، يج�ب أن أح�رم كيك�ي 
س�يتن )مدرب برش�لونة الح�ايل، املهدد 
باإلقال�ة(، وأتمنى للفري�ق كل التوفيق«.
وأوضح: »يف بعض األحيان يلعب برشلونة 
بش�كل جيد ج�دا، وأحيانا أخرى بش�كل 
جي�د، ويف بع�ض األحيان ال يلعب بش�كل 
جي�د. لكنني أحب أفكار س�يتن الحالية، 
ومع الفرق التي دربها س�ابقا: السيطرة 
وتقديم أسلوب لعب ممتع«.كان جوسيب 

ماريا بارتوميو، رئيس برش�لونة، قد قال 
األح�د، يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة »موندو 
ديبورتيف�و«: »لدي عالق�ات ممتازة مع 

تش�ايف ونتحدث عن العديد من املواضيع. 
لك�ن يف العام املقبل لدين�ا عقد مع كيكي 

سيتن«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حدد بوروسيا دورتموند، موعد عودة العبي الفريق األول، 
للتدريبات الجماعية، استعداًدا ملوسم 2020-2021.وأنهى 
دورتموند موس�مه مبكرًا بنهاية البوندسليجا يف يونيو/

حزيران املايض، بع�د تعرضه لإلقصاء املبكر من بطولتي 
كأس أملاني�ا ودوري أبطال أوروبا. وأعل�ن النادي األملاني 
عر موقعه اإللكروني، اليوم الثالثاء، عودة الفريق األول 
للتدريب�ات يف الثالث م�ن أغس�طس/آب املقبل، بحضور 
العبيه الُجدد. وسيعود أس�ود الفيستيفال للتدريبات بعد 

37 يوًما عىل آخر مباراة رس�مية خاضها الفريق، بتواجد 
الثنائي الجديد ج�ودي بيلينجهام وتوماس مونييه. يذكر 
أن العبي دورتموند سيخضعون قبل ذلك الختبارات طبية 
ي�وم 30 يوليو/تم�وز الجاري، لالطمئن�ان عىل حاالتهم 

فيما يتعلق بإصابات فروس كورونا املستجد.

اتفاق رسي وراء انقالب آرثر عىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ألقت الصحافة اإلسبانية الضوء عىل املوقف الغامض للرازيي 
آرثر ميلو، العب وسط برشلونة، عقب انتهاء إجازة الفريق، 
الذي يس�تعد ملباراته املهم�ة ضد نابويل يف إي�اب ثمن نهائي 
دوري األبطال.ودخ�ل آرثر يف حالة تمرد عقب حس�م انتقاله 
إىل يوفنت�وس يف املوس�م املقبل، إذ غاب ع�ن تدريب بلوجرانا 

األول، أم�س، بع�د إج�ازة انته�اء الليجا.ووفًق�ا لصحيف�ة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإنه تم اس�تدعاء آرثر إىل 
مران برشلونة، اليوم، إال أن الالعب لم يحر.وأشارت إىل أن 
اتفاًقا رسًيا بن آرث�ر ويوفنتوس، وراء الترصفات الغامضة 
لالعب، مبينة أن مس�ؤويل الفري�ق اإليطايل طالبوه بمحاولة 
املش�اركة يف أق�ل وقت ممكن، وعدم املخاطرة مع برش�لونة 
حت�ى ال يتعرض لإلصابة.وأوضح�ت أن الالعب قال ذات مرة 

إن�ه يعاني من الته�اب اللوزتن، بينما اش�تكى يف أخرى من 
ألم بالكاحل، فيما ش�ارك لعدد من الدقائق ضد سيلتا فيجو 
ع�ىل مضض.وقال ممثل�و آرث�ر ل�«مون�دو ديبورتيفو« إن 
كيكي س�يتن، مدرب برش�لونة، أبلغ الالعب أنه لن يش�ارك 
ثاني�ة م�ع الفريق منذ حس�م انتقال�ه إىل يوفنتوس.وذكرت 
تقارير إسبانية أن آرثر يريد فسخ عقده مع برشلونة، وعدم 

استكمال املوسم الحايل بقميص الفريق الكتالوني.

مانشسرت سيتي يقرتب من صفقته األوىل يف املريكاتو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن وجهة فران 
توريس، نجم فالنسيا، يف املوسم املقبل.

وينتهي عقد توريس مع فالنس�يا يف صيف العام 
املقبل، لذا يرغب النادي يف بيعه اآلن، حتى ال يرحل 

مجاًنا عن الخفافيش.
ووفًق�ا لهيئة اإلذاع�ة الريطانية »ب�ي بي يس«، 
فإن توريس بات عىل أعتاب االنتقال إىل مانشسر 

س�يتي، لتعويض رحي�ل لروي س�اني إىل بايرن 
ميونخ.

وأش�ارت إىل أن رغب�ة توري�س هي من حس�مت 
الصفق�ة، حيث أن الالع�ب متمس�ك بالتواجد يف 

ملعب »االتحاد« خالل املوسم املقبل.
وأوضحت أن الصفقة ستحسم بن النادين نظر 

40 مليون يورو.
يذكر أن ريال مدري�د من أبرز األندية التي تنافس 

مانشسر سيتي عىل صفقة توريس.

الكشف عن سبب تأخر جتديد عقد 
تري شتيجن مع برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن آخر 
التط�ورات ح�ول تجدي�د عق�د الحارس 
األملان�ي م�ارك أندري�ه تر ش�تيجن، مع 
نادي برشلونة.ويرتبط تر شتيجن بعقد 
مع برش�لونة ينتهي يف صي�ف 2022، إال 
أن مس�ؤويل النادي الكتالوني واثقن من 

تمديد عقده واستمراره.وعاد تر شتيجن 
باألمس إىل برشلونة، بعد أن انتهت عطلة 
الفري�ق، وذلك من أجل االس�تعداد ملباراة 
نابويل يف دوري أبطال أوروبا.وبس�ؤاله يف 
املطار م�ن قبل الصحفي�ن، حول تجديد 
عقده مع برش�لونة، كان رده مخترًصا، 
حيث قال تر شتيجن: »سنرى«.وبحسب 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
ف�إن ت�ر ش�تيجن يرغ�ب يف البق�اء مع 
برش�لونة، لكن�ه يف الواقع س�يطلب راتًبا 
أعىل.وأش�ارت إىل أنه ت�م الوصول التفاق 
ع�ىل التجديد ملدة 3 س�نوات أخرى، حتى 
صي�ف 2025، ولكن ال ي�زال هناك بعض 
االختالف�ات، غ�ر قابلة للتغل�ب عليها يف 
الوق�ت الح�ايل الخاص�ة بالراتب.الجدير 
بالذك�ر أن بع�ض التقارير قد أش�ارت يف 
وقٍت سابق إىل اهتمام تشيلي اإلنجليزي، 

بالحصول عىل خدمات الحارس األملاني.

               المستقبل العراقي/ متابعة

علق جيانلويج�ي بوفون، حارس يوفنت�وس، عىل تتويج 
فريقه بلقب الدوري اإليطايل هذا املوس�م للمرة التاس�عة 

عىل التوايل.
وق�ال بوف�ون، يف ترصيح�ات لصحيفة »كوري�ري ديللو 
س�بورت« اإليطالي�ة: »كان م�ن املهم بالنس�بة يل حس�م 

اللقب، وإال لكان هناك يشء ما لم يكتمل«.
وأضاف: »كان لدي هدف بالوصول إىل 10 ألقاب يف الدوري 

اإليطايل، بعد أن رُسق لقبن من رصيدي«.
وتاب�ع: »لق�د فعلتها، وأنا س�عيد حتى باملش�اركات هذا 
املوس�م، لكنها لم تكن س�نة س�هلة، إال أنني تأقلمت عىل 

الوضع. أنا بطبيعتي أميل لإليثار«.
وواص�ل: »الع�ودة إىل يوفنت�وس كحارس ث�اٍن؟ وضعت 

نفي يف اختبار. أنا فخور بما حققته، ألنني نجحت«.
أت�م: »دائًم�ا كان الش�خص املتكر ال يعجبني، واملوس�م 
الح�ايل كان بمثابة اختبار يل، ألتمكن من قول أنني لس�ت 

هذا الشخص«.

براديل يوقع أول عقد احرتايف مع ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي ليفربول اإلنجلي�زي، توقيع العبه 
الشاب كونور براديل عىل عقده االحرايف األول 
مع النادي.وذكر ليفربول عر موقعه الرسمي، 
أن الالع�ب صاحب ال�17 عام�ا انضم للفريق 

الع�ام املايض، بعد أن س�بق ل�ه اللعب لفريق 
الش�باب يف نادي دونانج�ون يونايتد يف أيرلندا 
الش�مالية.وأضاف أن براديل ش�ارك يف معظم 
املباري�ات مع فري�ق تحت 18 عام�ا يف مركز 
الظهر األيمن، رغ�م أنه يمكنه اللعب أيضا يف 
الهجوم.وتابع أن براديل سجل هدفه األول مع 

فريق تحت 18 عاما يف شباك ويست بروميتش 
ألبي�ون يف نوفمر/ ترين الثاني املايض، كما 
ب�ذل جهدا رائع�ا أمام توتنه�ام يف أول مباراة 
ل�ه بكأس االتح�اد اإلنجليزي للش�باب.وتوج 
ليفرب�ول بلقب الدوري اإلنجليزي للمرة 19 يف 

تاريخه، واألوىل منذ عام 1990.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عبد العباس إياد ينتقل رسميًا إىل امليناء
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكمل�ت إدارة نادي املين�اء تعاقدها مع العب وس�ط 
املنتخب األوملبي عبد العباس إياد لينتقل بشكل رسمي 
لتمثيله يف املوسم املقبل قادما من النفط.وقال عضو 
الهيئة اإلدارية لنادي امليناء جهاد الطاهر يف ترصيحات 
خاص�ة لكووورة: » تعاقدنا رس�ميا مع عبد العباس 
إياد ال�ذي يعد مكس�با حقيقيا للفريق مل�ا يتمتع به 
من خرة جراء مشاركته مع املنتخب األوملبي«.وبن: 
»نادي امليناء لم يفرط بأي العب من صفوفه حفاظا 

عىل تماس�ك الفريق وبطلب من املدرب الروماني تيتا 
فالري�و مع التعزي�ز ببعض التعاق�دات حيث أكملنا 
صفقة عبد العباس إياد وهناك مفاوضات مع العبن 
آخرين«.وأش�ار إىل أن امل�درب الرومان�ي عىل معرفة 
تامة بمس�تويات الالعبن خصوصا وأنه قاد الفريق 
يف املوس�م الذي لم يكتمل وشخص بعض املراكز التي 
تحت�اج إىل تعزي�ز ونعمل وفق الخط�ة التي وضعها.

يذكر أن امليناء وصل إىل مراحل متقدمة يف املفاوضات 
مع املهاجم عماد محسن القادم من تجربة احرافية 

مع الهالل السوداني.

فقدان 
فقدت رخصة ممارس�ت مهن�ة / مروع 
حقل دواج�ن / املرقمة / 438 يف 13 / 6 / 
2004 بأس�م / حسنه عبد س�لمان – فمن 

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

وزارة العدل
دائرة كاتب العدل يف السماوة 
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انذار
اىل السادة كل من خالد مجيد رايض ورائد مجيد رايض ومها مجيد رايض 

جه�ة االن�ذار : بالنظر ملجهولية محل اقامتكم وارتحالكم من الدار حس�ب 
اش�عار املخت�ار ورشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة حي الرس�الة وتاييد 
قائمقامية قضاء مدينة الس�ماوة فق�د تقرر تبليغكم بصحيفتن محليتن 
يوميتن بمضمون االنذار املس�ر اليك من الكاتب العدل يف الس�ماوة بالعدد 

العمومي املرقم )26323( يف 2019/11/18 سجل ) 132(
 مضمون االنذار : اش�ارة اىل عقد االيجار املرق�م )890( واملرم بينكم وبن 
رشكة م�وكي الرئي�س التنفيذي لركة اث�ر لالتصاالت الع�راق املحدودة 
اضاف�ة لوظيفته املتضمن اس�تئجار كامل مس�احة س�طح العقار املرقم 
)426/56 مقاطع�ة 19 ام العصاف�ر ( لغ�رض نصب ب�رح اتصاالت عليه 
ننذركم بواس�طة السيد الكاتب العدل يف السماوة برورة االلتزام بالفقرة 
)7( من البند سابعا )ضمان حرية وسهولة دخول املستاجر واي من تابعيه 
اىل امل�كان املؤج�ر وذل�ك يف اي وقت يف الي�وم وطول مدة االرب�ع والعرون 
ساعة وااللتزام بالفقرة )6( من البند سابعا )عدم ايقاف املولدة الكهربائية 
او تعطي�ل االجه�زة املنصب�ة باملوقع الي س�بب كان وبخ�الف ذلك يحمل 
مسؤولية تعويض الطرف الثاني ) الركة( عن االرضار الناجمة عن توقف 
املحطة اضافة اىل احتمال املس�ائلة الجنائية( وعليه يرجى الس�ماح للكادر 
الفني بالدخول وتفكيك املوقع واس�تخراج كاف�ة املعدات واالليات الخاصة 
بركة موكي بخالف ذلك سوف تقوم الركة بمطالبتكم وتحميلكم قيمة 
االرضار الناتجة عن عدم التزامكم بعقد االيجار والحراسة وتحميلكم اجور 

الدعوى واتعاب املحاماة .
املنذر املحامي عمر عبد الجليل عبد الحسن 

وكي�ل الس�يد ) عي س�عيد عب�د الكري�م( الرئي�س التنفي�ذي لركة اثر 
لالتصاالت /اضافة لوظيفته 
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اص�ادق عىل صح�ة توقيع املن�ذر عمر عب�د الجليل عبد الحس�ن بموجب 
املستمس�كات املقدمة من قبله وطلب تبليغه للس�ادة املطل�وب تبليغه كل 
م�ن خالد ورائد ومها اوالد مجيد رايض وحفظ نس�خة االصلية لدى الدائرة 

وارسال النسخة الثانية  للتبليغ 
الكاتب العدل 
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امـضـاءاتمساحة للرأي

نظرية للدولةفنون الفربكة العميقة وحلول معتربة!! 

محمد عبد الجبار الشبوطمازن صاحب 

اثار تقرير لصحيفة أمريكية عن نتائج التحقيقات يف مرصع الش�هيد 
هش�ام الهاشمي ش�جون إعالمية يف دالالت نرش مثل هذا التقرير وما 
لحقه من ترسيبات متعددة األطراف يف وسائل التواصل االجتماعي عن 
تقارير ودراسات كان املرحوم الهاشمي قد قدمها لجهات يعمل معها 
كمستشار امني معتمد  لتكون سحابة من دخان الشكوك من دون أي 
موقف رسمي  يقدم اجابات عراقية مطلوبة لتنقشع سحابة الفربكة 
والتضليل وتلجم أي طرف من االصطياد يف هذا الضباب الداكن... لذلك 
يطرح السؤال ملاذا كل هذا االهتمام األمريكي بنتائج هذه التحقيقات 
العراقية بامتياز وعىل خط مواز ملاذا كل هذا الغموض الرسمي يضاف 
إىل ذلك األس�اليب متعددة األطراف الس�تخدام تلك التقارير املفرتضة؟  
أي محاولة لإلجابة عىل هذه التس�اؤالت يتوقف عند حقيقة مهمة أن 
املرح�وم الهاش�مي فقد حياته يف جريمة بش�عة مطلوب اعالن نتائج 
التحقيق مبارشة من دون حس�ابات الربح والخسارة الي طرف كان، 
فعبارة القانون فوق الجميع البد من تطبيقها واال فإن قانون الالدولة 
ينترص عىل دماء الش�هداء ومنهم املرحوم الهاشمي. النقطة االصعب 
تتمث�ل يف التداخ�ل والتفاعل الس�لبي اعالمي�ا بني نم�اذج متعددة يف 
االعالم العراقي.. مع األس�ف غاب عنها االعالم الرسمي.. وبني االعالم 
األمريكي ومراكز األبحاث التي كان الهاش�مي من الباحثني العراقيني 
البارزي�ن فيها.. تجعل مرتكز االهتمام بنتائ�ج هذه التحقيقات ذات 
طاب�ع دويل كون املغدور ليس ش�خصية خيالية مس�توحاة من كتب 
التاريخ بل باحثا معروفا.. يف س�رة ش�خصية قد نتفق او ال نتفق مع 
ميول�ه العقائدية وما حدث فيها من متغ�رات اال أن بحوثه ومقاالته 
فيها م�ن معاير املوضوعي�ة يف البحث العلمي م�ا يجعلها مقبولة يف 
النرش ألغلب مراكز األبحاث والدراسات العربية والدولية. عىل الصعيد 
األمن�ي.. حينما ال تبادر الجه�ة ذات العالقة إىل إصدار تحديث اعالمي 
بمجريات التحقيق.. سيظهر الف محقق يف مواقع التواصل االجتماعي 
يتقمصون ش�خصية ش�ارلوك هوملز للتعامل مع ه�ذا املوضوع وتلك 
مثلبة تتكرر يف ملفات التحقيقات عن جرائم مثل الفساد السيايس او 
ملفات التحقيق يف أحداث كربى مثل دخول عصابات داعش االرهابية 
الحتالل ثلث االرايض العراقي�ة أو ملف تهريب النفط.. كل ذلك يحتاج 
اىل نهايات مغلفة أمام الراي العام العراقي والدويل باالفصاح الحكومي 
ع�رب تقارير دوري�ة موثقة ترفع إىل مجلس الن�واب.. هكذا تدار مهنة 
الديمقراطي�ة املس�ؤولة يف نظام س�يايس برملاني. لعل وعىس نس�مع 
قريباً تقريرا مفصال وختاميا عن القيض عىل املتهمني بجريمة اغتيال 
الزميل املرحوم هشام الهاشمي.. اما استمرار سقوط احجار يف بركة 
التحقيقات.. فإن امواجها ليست لصالح أي طرف اال يف فنون متجددة 

الفربكة العميقة ولله يف خلقه شؤون!!

النظرية والتطبيق، او املعرفة والعمل، مفردتان متالزمتان. 
فان�ت ال تقوم بعمل ما دون ان تكون لديك فكرة ما، معرفة 
ب�اي حجم، للعم�ل الذي تقوم ب�ه. هذه معلوم�ة معروفة 

وليست جديدة. 
وه�ذا ينطبق عىل العمل عىل تأس�يس دولة. يس�تلزم عمل 
كه�ذا الكث�ر من املعلوم�ات واملع�ارف والنظري�ات، والتي 
يمك�ن اختزالها بكلمة نظرية الدول�ة، وال اعني بذلك فقط 
الق�ول بان الدولة تتأل�ف من ش�عب وارض وحكومة، انما 
اقصد ايضا شكل الدولة ونظامها السيايس وقيمها الحاكمة 
ع�ىل مركبه�ا الحض�اري، يف مختل�ف الجوانب السياس�ية 
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والرتبوي�ة والديني�ة والثقافية 

الخ.. 
كل ق�ادة التاري�خ وكبار مفكري�ه ومنظريه الذي�ن اهتموا 
بمسألة الدولة تميزوا بأنهم يملكون نظريًة للدولة. ينطبق 
هذا عىل حمورابي واورو كاجينا وافالطون وارس�طو وعيل 
بن ابي طالب وجان جاك روس�و وفولتر ومونتسكيو ولوك 

وجورج واشنطن ومحمد باقر الصدر وراولز وغرهم.
واالنشغال بالنظريات ال يعني االنرصاف عن الواقع واهمال 
مش�كالته، لكن االنشغال بالواقع دون االس�تناد اىل نظرية 

واضحة يؤدي اىل التخبط ومن ثم الفشل. 
بع�د س�قوط النظام الدكتات�وري البدوي البعث�ي املتخلف، 
الب�الد.  دس�تور  لوض�ع  التأسيس�ية  الجمعي�ة  تش�كلت 
والدس�تور هو خالصة نظرية الدولة وخطوطها االساسية. 
لكن اعضاء تلك الجمعية لم يكونوا يملكون نظرية واضحة 
ومتفق عليها للدولة، لس�بب بسيط وهو انه ال املعارضة يف 
الخ�ارج وال املعارضة يف الداخل س�بق لهم ان اش�تغلوا عىل 
نظري�ة للدول�ة بعد س�قوط نظ�ام صدام. فوض�ع اعضاء 
الجمعية عىل عجل دستورا للدولة عربرّ عن توافقات سياسية 
ورسيع�ة، النهم كانوا محكومني بس�قف زمني وضعه لهم 
اصال الحاك�م املدني االمركي بول بريمر، ولم يس�مح لهم 
ان يخوض�وا نفس تجربة االباء املؤسس�ني االمركيني الذي 
وضعوا دس�تورا لدولتهم الجديدة بن�اء عىل رؤية او نظرية 

وضعوها لبناء الدولة.
وحينم�ا وضع الدس�تور عام ٢٠٠٥ موض�ع التطبيق بدأت 
عيوب التأسيس تظهر تدريجيا رافقتها اخطاء وممارسات 
عمقت م�ن تلك العيوب، رغم بعض النق�اط االيجابية التي 
تضمنها الدس�تور. وتدريجيا ايضا فقد الدس�تور س�لطته 
املعنوية عىل الطبقة السياس�ية واضحى العديد من فقراته 
مجرد حرب عىل ورق. وحني بانت مضاعفات عيوب التأسيس 
والفس�اد بدأت تصدر االصوات باصالح االوضاع، لكن هذه 
االصوات، باس�تثناء ما صدر عن االمام السيستاني، ركزت 
عىل الجوانب املعاش�ية والخدمية من املش�كلة، بمعزل عن 
اصله�ا وجوهرها املتعلق بنظرية الدولة وفلس�فتها، ولهذا 
ل�م تحق�ق نتنائج حقيقية ملموس�ة عىل صعي�د االصالح. 
ويمك�ن ان نرصد نمطني من دع�وات االصالح: النمط االول 
الذي صدر من رجال الطبقة السياس�ية نفسها وركز فقط 
عىل تش�كيل الحكوم�ة، والنمط الثاني ص�در من املواطنني 
الذي�ن تظاهر بعضهم وركز عىل التعي�ني والكهرباء وبقية 
الخدم�ات. ويف الحالتني لم ترتافق هذه االصوات بدعوات اىل 

اعادة النظر بفلسفة الدولة واعادة بنائها من جديد. 
ولس�د هذه الثغرة الكب�رة بدأُت منذ س�نوات بطرح فكرة 
الدول�ة الحضاري�ة الحديثة، لتك�ون اطارا عام�ا للدعوات 
االصالحية. ومع ان الكثر م�ن الناس رحبوا بالفكرة اال ان 
بعضه�م رد عليها بعبارات مثل »ما نريد تنظر، نريد حلوال 
عملية«. وال ش�ك يف صحة الجزء الثاني من الجملة، كما انه 
ال ش�ك يف عدم صوابية الجملة االوىل. وه�ذه مفارقة يجب 
تجاوزها وذلك باس�تخراج حلول عملية من االطار النظري، 
وترجم�ة االطار النظري اىل حل�ول عملية، اما رفض االطار 
النظري بحجة »ش�بعنا تنظر« فال يحل املش�كلة انما يعيد 
انتاجه�ا بصي�غ جدي�دة من الفش�ل. وهذا ما اس�جله عىل 
طروحات الكاظمي الذي جاء اىل الس�لطة عىل وقع اصوات 
املتظاهري�ن واذا ب�ه ينزلق يف خطاب ش�عبوي تحرييض ال 

ينطوي عىل حل جوهري.

أطعمة لتنظيف الكبد بشكل طبيعي
يزداد عدد األش�خاص الذين يعانون من 
الته�اب الكب�د بس�بب “الكب�د الدهني” 
بص�ورة كب�رة يف الف�رتة األخ�رة، التي 
تع�رف علمي�ا أيض�ا باس�م “التنك�س 

الكبدي”.
والكب�د الدهن�ي يعن�ي تراك�م الده�ون 
الزائ�دة يف الكب�د، الت�ي يمك�ن أال يت�م 
التعرض له�ا عن طريق إج�راء تغيرات 
يف النظ�ام الغذائ�ي وممارس�ة التمارين 
الرياضية بانتظام وفقدان الوزن. وحدد 
موقع “تايم�ز نيوز ن�او” مجموعة من 
األطعم�ة، الت�ي يمكنه�ا التخل�ص من 
الكبد الدهني وتنظيف الكبد من السموم 
بص�ورة طبيعي�ة ج�دا. ويوص�ف الكبد 

الدهن�ي بأن�ه “القاتل الصام�ت الجديد، الذي 
يؤدي إىل مش�اكل صحية خطرة كربى. وحدد 
التقرير املنش�ور عرب موقع “تايمز نيوز ناو” 

مجموعة من النصائح لعالج الكبد الدهني:
– تن�اول نظام غذائ�ي مغذي: اخ�رت الفواكه 
الطازج�ة والخ�روات والبقوليات والحبوب 

الكاملة.
– قلل من اس�تهالكك للكربوهي�درات املكررة 

والحلويات والدهون املتحولة والكحول.

– التمارين املنتظمة.
– فق�دان ال�وزن للمس�اعدة يف تقليل الدهون 

وااللتهابات والتهابات الكبد.
– تحكم يف مستوى السكر يف الدم ومستويات 

الدهون الثالثية ومستويات الكوليسرتول.
أما بالنس�بة لألطعم�ة التي يمكنه�ا تنظيف 
الكبد بصورة طبيعية والتخلص من الس�موم 

والدهون: 
الث�وم: تش�ر األبح�اث إىل أن الث�وم يمكن أن 
يكون مفيًدا ألمراض الكبد الدهنية. عىل سبيل 

املثال، أظهرت دراسة أجريت عام ٢٠16 
أن مكم�الت مس�حوق الث�وم تقل�ل من 
وزن الجس�م والده�ون لدى األش�خاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن الكب�د الدهن�ي. تم 
احتضان الثوم كدواء عجيب لعدة قرون، 
فه�و اس�تخدم الث�وم لع�الج مجموعة 
م�ن األمراض، بما يف ذلك الس�عال والربد 

وارتفاع الكوليسرتول، إلخ.
الخروات: تناول الخروات الخراء 
والكرن�ب  والس�بانخ،  ال�ربوكيل،  مث�ل 
وبراع�م ال�ربوكيل، إل�خ، خاص�ة وأنه�ا 

مرتبطة بفقدان الوزن بشكل أفضل.
أن  الف�ران  ع�ىل  الدراس�ات  أظه�رت 
ال�ربوكيل يمكن أن يس�اعد يف منع تراكم 

الدهون يف الكبد.
القه�وة: قد يق�دم رشب القه�وة فوائد كبرة 
لألش�خاص، الذين يعانون م�ن الكبد الدهني، 
ألن�ه يمك�ن أن يس�اعد يف تقليل كمي�ة تراكم 

الدهون يف الكبد.
وتشر الدراس�ات التي أجريت عىل األشخاص 
املصاب�ني بمرض الكبد الدهني إىل أن ش�اربي 
القهوة يعانون من تل�ف كبدي أقل من أولئك، 

الذين ال يرشبون هذا املرشوب الشعبي.

خالل ممارسة امنية.. نجدة بغداد تلقي القبض 
عىل عدد من املطلوبني واملخالفني 

بغداد / املستقبل العراقي
حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الرشطة برورة 
القبض عىل املخالفني للتعليمات القانونية، وبارشاف شخيص وميداني 
م�ن قب�ل مدير نج�دة بغداد الل�واء عبد الكريم اس�ماعيل عب�د، نفذت 
دوريات نجدة بغداد ممارسات امنية واسعة شملت مناطق متفرقة من 
العاصمة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة للحد من املخالفات القانونية. 
واسفرت املمارس�ات عن ضبط العديد من الحاالت املخالفة للتعليمات 
القانونية، فقد تم القاء القبض عىل متهم يحمل مواد مخدرة فضال عن 
الق�اء القبض عىل ٤٨ مخالفا الوقات حظر التجوال. كما القت دوريات 
النج�دة القبض عىل 1٠ مخمورين و1٠ متس�ولني وضبطت ٣1 دراجة 
نارية مخالفة للتعليمات القانونية، وتم تسليم جميع الحاالت اىل مراكز 

الرشطة بغية اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

أوض�ح علماء أمريكي�ون وبريطانيون معنى ثابت هابل، الذي يس�تخدم 
لحساب عمر الكون. يف بحثهم، استخدموا طريقة حساب جديدة تماًما.

يف حس�اباتهم، استخدموا طريقة مختلفة عن ثابت هابل )وحدَة القياس 
ع الكون، فالكون مازال يتمدد حتى اآلن منذ بدء  املس�تخدمة لوصف توسرّ
االنفج�ار العظيم قبل نحو 1٣.٨٢ مليار س�نة(. تش�ر أعم�ال الفلكيني 
املنش�ورة يف مجل�ة Astronomical Journal إىل أن املح�اكاة الحاس�وبية 
القائمة عىل ثابت هابل )معدل توسع الكون(، وسلوك املجرات وُبعد أقدم 
النجوم ُتس�تخدم حالًيا لحس�اب وقت االنفجار العظيم الذي أنتج الكون. 
س�ميت وحدة القياس ثابت هابل عىل اس�م إدوين هابل، العالم الذي قام 
أوالً بحس�اب معدل تمدد الكون. حدث هذا يف عام 19٢9. استخدم علماء 
الفلك من الوالي�ات املتحدة وبريطانيا، عند توضي�ح عمر الكون، طريقة 
مختلفة – املالحظات التجريبية العتماد Tully-Fisher، والتي تربط كتلة 
املج�رة الحلزونية برسع�ة دورانها. حدد العلماء، الذين يعرفون املس�افة 

التي تصل إىل ٥٠ مجرة، املسافة الدقيقة ل� 9٥ مجرة أخرى.

علامء فلك حيددون العمر
 الدقيق للكون

أبرز لقاح ضد فريوس كورونا يف مرحلة الدراسة النهائية
قالت رشك�ة التكنولوجيا الحيوية األملانية 
»بيونتك« ورشكة صناعة األدوية األمريكية 
»فايزر«، إنهما ستبدآن دراسة عاملية مهمة 
للغاية لتقييم لقاحهما الذي يحتل الصدارة 

بني اللقاحات املحتملة ملرض كوفيد-19.
 وإذا نجحت الدراسة، فسيمكن للرشكتني 
املوافق�ة  اللق�اح للحص�ول ع�ىل  تقدي�م 
إلدراجه عىل اللوائ�ح التنظيمية يف أكتوبر، 
األم�ر ال�ذي يض�ع أقدامهم�ا عىل املس�ار 
الصحيح الذي يمكنهما من توفر ما يصل 
إىل 1٠٠ ملي�ون جرع�ة بنهاية عام ٢٠٢٠، 

و1.٣ مليار جرعة بنهاية عام ٢٠٢1.
وُيعط�ى كل مري�ض جرعتني م�ن اللقاح 
للمس�اعدة يف تعزي�ز جه�ازه املناعي، لذا 
فإن أول 1٠٠ مليون جرعة ستكون كافية 

لتطعيم حوايل ٥٠ مليون إنسان.
وم�ن املتوق�ع أن تجرى الدراس�ة يف حوايل 
1٢٠ مكان�ا عىل مس�توى العال�م، ويمكن 
أن تش�مل ما يصل إىل ٣٠ ألف مشارك، كما 
ستش�مل املناط�ق املتأثرة بش�دة باملرض 

الذي يتسبب فيه فروس كورونا املستجد.
ونقلت »رويرتز« عن رئيس�ة قس�م أبحاث 
اللقاح�ات يف رشك�ة »فاي�زر«،  وتطوي�ر 
كاترين جنس�ني، قوله�ا إن »إطالق تجربة 
املرحل�ة ٣/٢ خط�وة رئيس�ية لألم�ام يف 
التق�دم ال�ذي نح�رزه صوب توف�ر لقاح 
محتم�ل للمس�اعدة يف محارب�ة جائح�ة 

كوفيد-19«.
ولدى رشك�ة »فايزر« بالفع�ل اتفاق لبيع 
1٠٠ ملي�ون جرع�ة من لقاحه�ا لحكومة 
الوالي�ات املتح�دة، وتتيح له�ا خيار رشاء 

٥٠٠ مليون جرعة إضافية.
وتجري الرشك�ة محادثات م�ع حكومات 
أخ�رى، بما يف ذلك االتح�اد األوروبي، حول 

صفقات مماثلة.

مع الخس�ائر الح�ادة الت�ي منيت بها أس�هم إنتل 
األمركي�ة خالل األي�ام القليلة املاضي�ة بعد إعالن 
رشك�ة صناع�ة الرقائ�ق ع�ن تأجي�ل إنت�اج أحد 
رقائقها املس�تقبلية، نجحت رشكة تايوان لصناعة 
أشباه املوصالت “TMSC” يف إضافة نحو ٣٤ مليار 
دوالر إىل قيمتها الس�وقية يف غضون ساعات قليلة 
بجلس�ة ت�داول االثن�ني. وارتفعت أس�هم الرشكة 

التايواني�ة بنح�و 1٠% عن�د أعىل مس�توياتها عىل 
اإلط�الق وس�ط توقع�ات أن تس�تفيد الرشكة من 
إعالن إنتل ع�ن تأجيل خططها لطرح رقاقة أصغر 
وأرسع بدقة 7 نانومرتات والتي كان يعول عليها يف 
خل�ق جيل جديد من الرقائ�ق الرسيعة. وقالت إنتل 
إب�ان اإلعالن عن التأجيل إنها ق�د تعتمد عىل طرف 
ثال�ث من ال�رشكات املصنعة ألش�باه املوصالت ما 

أثار تكهنات يف السوق إىل االتجاه للرشكة التايوانية 
العريق�ة التي يوجد لديها عمالء م�ن العيار الثقيل 
عىل غ�رار رشك�ة آب�ل األمركي�ة. وق�ال محللون 
لش�بكة “CNBC” األمركي�ة إن TSMC ق�د تكون 
الخيار املفضل لرشك�ة إنتل األمركية للميض قدما 
يف تصني�ع الرقائق الدقيقة يف ضوء حقيقة أنه أحد 
أهم املصنعني العامليني الذين يحتكرون هذا املجال.
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أعلن رس�ميا،  عن أول إصابة لحيوان بفروس “كورونا” املس�تجد داخل 
اململكة املتحدة.

تم تش�خيص إصابة قط أليف ب�”كوفيد-19، ويعتقد أنه التقط العدوى 
م�ن مالكي�ه الذي�ن تعاف�وا بالكام�ل، بحس�ب صحيف�ة “ذا غارديان” 

الربيطانية.
وت�م تأكيد إصابة القط بعد إج�راء اختبارات عليه ىف مخترب وكالة صحة 

الحيوان والنبات )APHA( ىف ويربدج يوم األربعاء املاىض.
وت�م تش�خيص القط األلي�ف يف البداية من قبل طبيب بيط�ري بإصابته 
بف�روس هرب�س، وهو عدوى تنفس�ية ش�ائعة بني القط�ط، ولكن تم 
اختب�ار العينة أيضا ل�”Sars-CoV-٢ كجزء م�ن برنامج بحثي، وأكدت 
عين�ات املتابعة الت�ي تم اختبارها يف مخت�رب “APHA” يف “ويربيدج” أن 

القط مصاب أيضا ب�)كوفيد-19(.
وال ُيعتقد أن القط الذي قيل إنه يعاني من أعراض مرض خفيفة تس�بب 

يف نقله إىل أصحابه أو البرش والحيوانات األخرى.

أول إصابة حليوان بفريوس كورونا 
يف بريطانيا


