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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعرب املرجع الديني األعىل السّيد عيل السيستاني، 
أم�س األح�د، ع�ن دعم�ه إلج�راء االنتخاب�ات 
الترشيعية املبكرة يف حزيران 2021، بعد أول لقاء 
يجريه منذ نحو عام مع مس�ؤول رفيع املستوى 
يف األمم املتحدة.وقال السيد السيستاني، يف بيان 
نرش عىل موقعه بعد االجتماع الثنائي الذي عقده 
مع مبعوثة األمني الع�ام لألمم املتحدة يف العراق 
جين�ني هيني�س - بالس�خارت، إن »االنتخابات 
النيابي�ة املق�رر إجراؤها يف الع�ام املقبل تحظى 
بأهمية بالغة«، محذراً من أن تأخريها »سيؤدي 
إىل تعميق مش�اكل البلد والوصول � ال سمح الله 
� إىل وض�ع يهدد وحدته ومس�تقبل أبنائه«.كما 
دعا املرجع الديني األعىل الحكومة إىل »االستمرار 
وامل�ي بحزم وق�وة يف الخطوات الت�ي اتخذتها 
يف س�بيل تطبيق العدالة االجتماعية، والسيطرة 
ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة، وتحس�ني أداء الق�وات 
األمنية بحيث تتس�م بدرجة عالية من االنضباط 
واملهني�ة، وفرض هيبة الدولة وس�حب الس�الح 
غري املرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق 
م�ن البل�د اىل مقاطع�ات تتحك�م به�ا مجاميع 
معين�ة بق�وة الس�الح تح�ت عناوي�ن مختلفة 
بعي�داً عن تطبيق القوانني النافذة«.ودعا الس�يد 
السيس�تاني الحكومة أيض�اً إىل اتخاذ »خطوات 
جادة واس�تثنائية ملكافحة الفساد وفتح امللفات 
الكربى بهذا الشأن حس�ب اإلجراءات القانونية، 
بعي�داً ع�ن أي انتقائية، لينال كل فاس�د جزاءه 
العادل وتس�رجع منه حقوق الشعب مهما كان 

موقعه وأياً كان داعموه«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعربت بكني عن معارضتها الش�ديدة لتقرير نرشته مؤخرا 
وزارة الدف�اع األمريكي�ة تح�ت عنوان »تطورات عس�كرية 
وأمني�ة تتعل�ق بجمهورية الصني الش�عبية لع�ام 2020«.
وش�دد املتحدث باس�م وزارة الدفاع الصينية وو تش�يان يف 
بيان صدر عنه ع�ىل أن هذا التقرير يمثل دليال آخر عىل نية 
الواليات املتحدة تش�ويه س�معة الصني وجيش�ها. وأش�ار 
املتح�دث إىل أن تقرير البنتاغ�ون يتضمن معلومات خاطئة 
بش�أن العالق�ات ب�ني الحزب الش�يوعي الحاك�م يف الصني 
وقواتها املسلحة، باإلضافة إىل التفسري الخاطئ للسياسات 

الدفاعية واالسراتيجية العسكرية الصينية، مع تضخيم ما 
تم وصفه ب�«الخطر العسكري الصيني«.

ولف�ت املتحدث إىل إص�دار الواليات املتحدة سلس�لة تقارير 
مماثل�ة خالل العقدي�ن املاضي�ني، واصفا ذلك »اس�تفزازا 
وعمل هيمنة صارخا«. وش�دد عىل أن بالده ال تشكل خطرا 
ع�ىل أحد، معربا ع�ن تصميم العس�كريني الصينيني الثابت 
عىل حماية الس�الم الدويل واإلسهام يف التنمية الدولية ودعم 
النظام العاملي. وأشار إىل الحروب والعمليات العسكرية التي 
شنتها واشنطن بصورة غري مرشوعة خالل السنوات ال�20 
املاضي�ة ض�د دول منها العراق وس�وريا وليبيا، كلفت أكثر 

من 800 ألف شخص أرواحهم ورشدت عرشات املاليني.

      بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  وص�ف 
االنتخاب�ات  االح�د،  أم�س  صال�ح، 
املقبلة ب�«املصريية«، فيما ش�دد عىل 
رضورة اتب�اع خارط�ة طريق إلجراء 
االنتخابات. وقال مكتب صالح يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
اقامت�ه يف مدين�ة  اس�تقبل يف مق�ر 
الس�ليمانية، املمثل�ة الخاصة لألمني 
الع�ام لألمم املتح�دة يف العراق جينني 
هيني�س بالس�خارت«. وج�رى خالل 

اللق�اء، بحس�ب البي�ان التأكي�د عىل 
»دعم بي�ان املرجع الدين�ي األعىل آية 
الله العظمى السيد عيل السيستاني يف 
ان االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها 
الع�ام القادم مصريي�ة، ويجب توفري 
الرشوط الرضوري�ة التي ُتضفي عىل 
نتائجه�ا املصداقي�ة والثق�ة، وانجاز 
الربنامج الحكوم�ي يف تطبيق العدالة 
املجرم�ني  ومالحق�ة  االجتماعي�ة، 
ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات 
األمنية، وفرض هيب�ة الدولة وحرص 

السالح بيدها«.
ع�ىل  الجمهوري�ة  رئي�س  وش�دد 

»رضورة اتب�اع خارطة طريق إلجراء 
االنتخاب�ات، تب�دأ أوال من اس�تكمال 
ترشي�ع قانون انتخابي عادل، يضمن 
التمثي�ل الحقيقي لجمي�ع العراقيني، 
ويعك�س ارادته�م الح�رة يف اختي�ار 
ممثليهم م�ن دون تأثريات وضغوط، 
لتك�ون نتائجها متوافق�ة مع اإلرادة 
الشعبية نحو التغيري، وااليمان الكامل 
ومجل�س  الحكوم�ة  يف  تمثيله�م  يف 

النواب«.
ولف�ت صالح اىل ان »املرحل�ة الثانية، 
وااله�م، تكمن يف توفري اقىص درجات 
النزاهة والشفافية يف عملية االقراع، 

ورضورة اتخاذ إجراءات صارمة ملنع 
حص�ول التزوير والتالع�ب يف العملية 

االنتخابية«. 
واكد رئيس الجمهورية ان »االنتخابات 
املقبل�ة مفصلّية ومهم�ة، وتأتي بعد 
تظاهرات ش�عبية مطالب�ة باإلصالح 
والتغي�ري، مضيف�ا ان االق�راع املقبل 
يج�ب ان يك�ون اس�تجابة حقيقي�ة 
للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة 
السياس�ية والخدمية التي يستحقها 
العراقيون، ولتكون املسار السلمي يف 

تحقيق اإلصالحات املنشودة«.
التفاصيل ص2
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عداد »كورونا«:
 تسجيـل )3٥31( إصابـة 

جديدة و)73( وفاة
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التعليم تعلن خفض أجور املنقولني ضمن »املوازي« واعتامد معدل 80 باملئة لنقل طلبة طب األسنان والصيدلة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، أمس األح�د، تخفيض األجور 
الدراس�ية للطلبة املنقولني ضمن قن�اة التعليم الحكوم�ي الخاص الصباحي 
الدويل واعتماد معدل 80 % لنقل طلبة طب األسنان والصيدلة من خارج العراق 
اىل الكليات واألقسام األهلية املناظرة. وقال املتحدث الرسمي حيدر العبودي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »هذه القرارات اتخذت بتوجيه 
م�ن وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وبالتش�اور 
مع هيأة الرأي لتس�هيل االجراءات عىل املواطنني«. وأضاف أن »تخفيض مبلغ 
اإلضاف�ة عىل األجور الدراس�ية للطلب�ة املنقولني عرب قن�اة التعليم الحكومي 
الخ�اص الصباحي الدويل وصل اىل عتبة النصف لتكون النس�بة 15 % بدال من 
30 %«. وتابع أن »تس�هيل تقسيط األجور الدراسية سيكون عرب ثالث دفعات 

تمتد اىل ما قبل موعد السنة الدراسية التالية حسب التقويم الجامعي«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعرب املرجع الديني األعىل السّيد عيل السيستاني، أمس 
األحد، عن دعمه إلجراء االنتخابات الترشيعية املبكرة يف 
حزي�ران 2021، بعد أول لقاء يجري�ه منذ نحو عام مع 

مسؤول رفيع املستوى يف األمم املتحدة.
وقال الس�يد السيس�تاني، يف بيان نرش عىل موقعه بعد 
االجتم�اع الثنائ�ي الذي عقده مع مبعوث�ة األمني العام 
لألم�م املتحدة يف الع�راق جينني هينيس - بالس�خارت، 
إن »االنتخاب�ات النيابية املقرر إجراؤه�ا يف العام املقبل 
تحظى بأهمية بالغة«، محذراً من أن تأخريها »سيؤدي 
إىل تعميق مش�اكل البل�د والوصول � ال س�مح الله � إىل 

وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه«.
كما دع�ا املرجع الديني األعىل الحكومة إىل »االس�تمرار 
وامل�ي بحزم وقوة يف الخطوات التي اتخذتها يف س�بيل 
تطبي�ق العدال�ة االجتماعي�ة، والس�يطرة ع�ىل املناف�ذ 
الحدودي�ة، وتحس�ني أداء القوات األمنية بحيث تتس�م 
بدرج�ة عالي�ة م�ن االنضب�اط واملهنية، وف�رض هيبة 
الدولة وس�حب السالح غري املرخص فيه، وعدم السماح 
بتقس�يم مناط�ق م�ن البل�د اىل مقاطع�ات تتحكم بها 
مجامي�ع معين�ة بقوة الس�الح تحت عناوي�ن مختلفة 

بعيداً عن تطبيق القوانني النافذة«.
ودع�ا الس�يد السيس�تاني الحكوم�ة أيض�اً إىل اتخ�اذ 
»خط�وات ج�ادة واس�تثنائية ملكافح�ة الفس�اد وفتح 
امللفات الكربى بهذا الش�أن حسب اإلجراءات القانونية، 
بعي�داً عن أي انتقائية، لينال كل فاس�د ج�زاءه العادل 
وتس�رجع منه حقوق الش�عب مهم�ا كان موقعه وأياً 
كان داعموه«.  وطالب املرج�ع األعىل الحكومة بالعمل 
بكل جدية للكش�ف عن كل من مارسوا اعماالً إجرامية 
م�ن قتل أو جرح أو غري ذلك بحق املتظاهرين أو القوات 
األمني�ة أو املواطن�ني األبري�اء، أو قام�وا باالعتداء عىل 
املمتل�كات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الش�عبي 
املطالب باإلصالح يف العام املايض، وال سيما الجهات التي 
قام�ت بأعمال الخط�ف أو تقف وراء عملي�ات االغتيال 
األخرية. وأكد الس�يد السيستاني أن »إجراء العدالة بحق 
كل الذين اقرفوا الجرائم املذكورة سيبقى مطلباً ملحاً ال 

بد من أن يتحقق يف يوم من األيام، وهو األسلوب الناجع 
يف املنع من تكرارها والردع عن العود إىل أمثاله«.

بدوره�ا، أعلن�ت مبعوثة األم�ني العام لألم�م املتحدة يف 
العراق، جينني هينيس بالسخارت، نتائج لقائها باملرجع 

الديني األعىل عيل السيستاني.  
وقالت بالسخارت يف مؤتمر صحفي عقدته عقب لقائها 
املرجع الديني األعىل السيد عيل السيستاتي، »تحدثت مع 
السيد السيستاني يف ثالثة أمور منها إجراء االنتخابات يف 
موعده�ا املقرر بقانون منصف وعادل لجميع األطراف، 
وبس�ط هيبة الدولة وكف السالح املنفلت، وفتح ملفات 

الفساد الكبرية يف البلد ملحاسبة الفاسدين«. 

وأضافت، »أكدنا عىل حفظ س�يادة البلد وعدم الس�ماح 
بالتدخ�الت الخارجي�ة وف�رض هيب�ة الدول�ة يف ه�ذا 

الشأن«. 
وبَين�ت أن »الس�يد السيس�تاني يدع�و الحكومة لفتح 
ملفات الفس�اد ومحاس�بة املتس�ببني بها، كما دعا إىل 
إج�راء االنتخابات يف موعدها املحدد، مع دعوة الدولة اىل 
فرض هيبتها وس�حب الس�الح غري املرخص والسيطرة 
عىل املنافذ الحدودية واملحافظة عىل س�يادة البلد وعدم 

التدخل يف شؤونه«.  
وأوضحت، أن »املرجع السيستاني يشجع املواطنني عىل 
االشراك يف االنتخابات بصورة واسعة«، محذرة بالقول 

»إذا لم تجر االنتخابات يف هذه الرشوط فالبلد قد ينزلق 
إىل منحدرات خطرية«.  

ولفتت إىل أن »املرجع السيستاني دعا الحكومة لتحسني 
اداء القوات االمنية وكش�ف من م�ارس أعماال اجرامية 

كالقتل واالغتيال«.  
إىل ذلك، رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالبيان 
الصادر من املرجع الديني األعىل آية الله عيل السيستاني، 

بشأن االنتخابات املبكرة.
وذكر الكاظمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه أنه »بفيض من التقدير واالحرام والعرفان، تلقينا 
توجيهات س�ماحة املرجع األعىل السيد عيل السيستاني 
)دام ظله(، خالل اس�تقباله الس�يدة جينني بالسخارت 

املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة اىل العراق«. 
وأكد الكاظمي أن »مسار املرجعية الرشيدة وإرشاداتها 
التي تمّثل منطلقات وأولويات الش�عب العراقي الكريم، 
إنما ه�ي دليلنا الدائ�م نحو تحقيق تطلعات ش�عبنا يف 
االنتخابات املبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر 
الحكومة يف الخطوات التي بدأت بها عىل طريق الحفاظ 
عىل الس�يادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم 

ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل«. 
وأشار الكاظمي إىل أن »الحكومة مصممة عىل محاسبة 
املتورطني بدماء العراقيني، وقد انتهت املرحلة األوىل من 
إج�راءات التحقق والتقيص من خ�الل إحصاء الضحايا 
من ش�هداء وجرحى أحداث ترشي�ن 2019 وما تالها«، 
الفت�ًا إىل أن�ه »س�تبدأ قريب�اً املرحل�ة الثاني�ة املتمثل�ة 
بالتحقي�ق القضائ�ي وتحديد املتورطني بال�دم العراقي 

وتسليمهم إىل العدالة«. 
وتاب�ع الكاظمي »لقد كان�ت املرجعي�ة ومازالت تؤرش 
نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام، وتحذر من 
املآالت الخطرية، ال س�مح الله، التي ترتبها السياس�ات 
الخاطئة عىل مس�تقبل وطننا العزيز ووحدته وس�المة 

أراضيه وكرامة شعبه«. 
وخت�م الكاظم�ي بيانه قائ�اًل »نعاهد ش�عبنا، ونعاهد 
مرجعيتنا الرشيدة، بأن نكون أوفياء للعهد وثابتني عىل 
طريق اإلص�الح، نق�ّدم مصالح الوط�ن ونرعى حقوق 

الناس بالعدل، وال نخاف يف الحق لومة الئم«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس االحد، 
االنتخاب�ات املقبل�ة ب�«املصريية«، فيما ش�دد عىل 

رضورة اتباع خارطة طريق إلجراء االنتخابات.
وقال مكتب صالح يف بيان تلقت املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
استقبل يف مقر اقامته يف مدينة السليمانية، املمثلة 
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق جينني 

هينيس بالسخارت«.
وج�رى خ�الل اللقاء، بحس�ب البي�ان التأكيد عىل 
»دعم بي�ان املرجع الديني األعىل آي�ة الله العظمى 

الس�يد عيل السيس�تاني يف ان االنتخاب�ات النيابية 
املق�رر اجراؤه�ا الع�ام الق�ادم مصريي�ة، ويجب 
توفري الرشوط الرضورية التي ُتضفي عىل نتائجها 
املصداقي�ة والثق�ة، وانجاز الربنام�ج الحكومي يف 
تطبي�ق العدال�ة االجتماعي�ة، ومالحق�ة املجرمني 
ومكافحة الفس�اد، وتعزي�ز أداء الق�وات األمنية، 

وفرض هيبة الدولة وحرص السالح بيدها«.
وش�دد رئي�س الجمهوري�ة ع�ىل »رضورة اتب�اع 
خارط�ة طري�ق إلج�راء االنتخابات، تب�دأ أوال من 
اس�تكمال ترشيع قان�ون انتخابي ع�ادل، يضمن 
التمثي�ل الحقيق�ي لجمي�ع العراقي�ني، ويعك�س 
ارادته�م الحرة يف اختيار ممثليهم من دون تأثريات 

وضغ�وط، لتك�ون نتائجه�ا متوافقة م�ع اإلرادة 
الش�عبية نحو التغيري، وااليمان الكامل يف تمثيلهم 

يف الحكومة ومجلس النواب«.
ولف�ت صالح اىل ان »املرحلة الثانية، واالهم، تكمن 
يف توفري اقىص درجات النزاهة والشفافية يف عملية 
االق�راع، ورضورة اتخ�اذ إج�راءات صارم�ة ملنع 

حصول التزوير والتالعب يف العملية االنتخابية«. 
واك�د رئي�س الجمهوري�ة ان »االنتخاب�ات املقبلة 
مفصلّي�ة ومهم�ة، وتأت�ي بعد تظاهرات ش�عبية 
مطالب�ة باإلص�الح والتغي�ري، مضيف�ا ان االقراع 
املقبل يجب ان يكون استجابة حقيقية للرأي العام 
الوطن�ي ومتطلب�ات الحياة السياس�ية والخدمية 

التي يستحقها العراقيون، ولتكون املسار السلمي 
يف تحقيق اإلصالحات املنشودة«.

ولف�ت الرئي�س وفق�ا للبي�ان اىل »أهمي�ة ضمان 
فرصة املشاركة يف االنتخابات لجميع أبناء الشعب 
العراق�ي ب�كل أطيافهم، وحس�م املس�ائل العالقة 
التي تحول دون ذلك، وتوفري املستلزمات القانونية 

واإلدارية ملشاركة النازحني واملهجرين وغريهم«.
واكد صال�ح، »اهمية تنس�يق بعثة االم�م املتحدة 
م�ع مفوضية االنتخابات يف مراقبة مراحل العملية 
االنتخابية بالش�كل الذي يحق�ق متطلبات النزاهة 
والش�فافية واإلرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى 

الناخبني«.

السيد السيستاني يلتقي بالسخارت ويشدد على إجراء االنتخابات املبكرة وحماسبة »الفاسدين الكبار« وحماكمة املتورطني بالدم

املرجعية حتدد ثالثة حماور لنجاة العراق
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صالح لبالسخارت: جيب اتباع خارطة طريق إلجراء االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

بني النائب برهان املعموري، أمس. 
انعق�اد  ج�دول  تفاصي�ل  االح�د، 
جلس�ات مجل�س النواب وأس�باب 

تأجيلها اىل موعد غري مسمى.
وقال املعموري يف ترصيح صحفي 
إن “النظ�ام الداخيل ملجلس النواب 
ين�ص ع�ىل تحقيق م�ا ال يقل عن 
8 جلس�ات خالل الش�هر الواحد”، 
مضيفا أن “طبيعة الدوام يف املجلس 
تقس�م خ�الل الش�هر إىل قس�مني 
أسبوعني جلسات وأسبوعني لعمل 
اللج�ان الربملاني�ة”. وأوض�ح، أنه 

“يف بداية الفصل الترشيعي للس�نة 
الثالثة، حققنا يف األس�بوع األول 4 
جلس�ات، وهذا األس�بوع سيكون 
مخصص�اً لعمل اللج�ان الربملانية 
)رقاب�ة – متابعة – مناقش�ات(”. 
وأش�ار اىل أنه “يف األس�بوع املقبل 
س�يتم عقد األربع جلسات األخرى 
ليكتمل عقد الجلس�ات الثمانية”، 
الفت�ا اىل أن “مس�ألة تأجي�ل عقد 
جلس�ات مجلس النواب إىل اش�عار 
آخر دون أن يح�دد يوم بعينه جاء 
الحتم�ال اللج�وء إىل الدع�وة لعقد 
جلس�ة اس�تثنائية ملناقشة وإقرار 

املوازنة”.

نائب: الربملان سيعقد »جلسة استثنائية« 
لتمرير موازنة ٢0٢0

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناطق باس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى 
رسول، أمس األحد، اس�تمرار العمليات االستباقية لحماية 
األرايض املش�ركة مع سوريا، فيما أش�ار إىل انتظار نتائج 

املفاوضات النهائية بشأن مراكز التنسيق املشركة.  
وقال رس�ول يف ترصي�ح للوكالة الرس�مية إن »التفاهمات 
جيدة حت�ى اآلن، مابني قي�ادة العمليات املش�ركة ووزارة 
البيش�مركة، يف موض�وع مراكز التنس�يق املش�رك، لكننا 
ننتظ�ر ماس�تؤول إلي�ه نتائ�ج التنس�يق واملباحث�ات بني 

الجانبني«.  
وأض�اف، أن »ق�وات البيش�مركة هي من ضم�ن منظومة 
الدف�اع الوطن�ي العراق�ي وهناك تنس�يقاً مش�ركاً مابني 
الق�وات االتحادية والبيش�مركة لحماية املناط�ق الفارغة، 
الت�ي تقع مابني خ�ط تواجدهما«، مبيناً أن »التنس�يق مع 
ق�وات البيش�مركة بخص�وص القي�ام ببع�ض العملي�ات 

املش�ركة ضمن هذه املناطق، فضالً عن التبادل املعلومات 
االستخباراتية، مهم جداً خالل املرحلة القادمة«.  

وأش�ار، إىل أن »الحدود املشركة مع س�وريا بمسافة 605 
ك�م ممس�وكة بقطع�ات مش�ركة م�ن الجيش والحش�د 
الش�عبي وقوات الح�دود العراقية، حي�ث أجرينا الكثري من 
التحصين�ات والتحكيمات ع�ىل الحدود املش�ركة، املتمثلة 
بالخنادق، والس�واتر الرابية، واألسيجة املحاطة باالسالك 
الشائكة والنفاخية، ونصب أبراج مراقبة، وتوزيع كامريات 
حرارية، توزيع القطعات املمسوكة بقوة، وتوزيع االسلحة 

الساندة«.  
وأش�ار إىل أن »العمل املس�تمر عىل القي�ام بعمليات نوعية 
واس�تباقية، خاصة باملناطق الحدودية القريبة من مناطق 

شمال رشق سوريا، حيث تواجد العنارص االرهابية«.  
وأك�د أن »قطعاتن�ا تحق�ق رضب�ات موجع�ة لبقايا هذه 
الفلول«، مبيناً أن »القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى 
الكاظم�ي وج�ه بالركيز عىل حماي�ة الحدود مع س�وريا 

وتحكيمه�ا وتحصينها بش�كل كبري، أضافة إىل االس�تمرار 
بعمليات نوعية مبنية عىل املعلومة االس�تخباراتية والجهد 

االستخباراتي«.  
وأوض�ح أن »عملي�ات الوع�د الص�ادق مهم�ة، خاصة بعد 
زيارة القائد العام للقوات املس�لحة ملحافظة البرصة، حيث 
وجه ب�رضورة حماية املواطنني وس�المتهم والحفاظ عىل 

ارواحهم وحرص السالح بيد الدولة«.  
ولف�ت إىل أن »القطعات تقوم بواجبه�ا القانوني بالحفاظ 
عىل ارواح املواطنني، وحققت نتائج جيدة، من خالل اعتقال 
العرشات من املطلوبني وفق اوامر قضائية، ومصادرة العديد 
من االسلحة املتوس�طة والخفيفة، فضالً عن مصادرة عدد 
من األلغام واملواد التي تدخل يف صناعة العبوات الناسفة«.  
وش�دد، عىل »رضورة إع�ادة هيبة الدولة وس�لطة القانون 
»ه�ذه  أن  مؤك�داً  م�كان«،  كل  يف  العراقي�ني  وحماي�ة 
العمليات ممك�ن ان تمتد ملناطق اخرى، حس�ب املعلومات 

االستخباراتية والجهد االستخباراتي«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االح�د، ان 
وكال�ة االس�تخبارات الق�ت القب�ض عىل 
اعالمي وكالة أعماق الداعشية يف محافظة 

كركوك.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 

العراقي نسخة منه أنه »من خالل املتابعة 
املس�تمرة لقواط�ع املس�ؤولية وتس�خري 
املصادر، القت مفارز وكالة االس�تخبارات 
املتمثلة باستخبارات الرشطة االتحادية يف 
وزارة الداخلية، القبض عىل أحد اإلرهابيني 
يف مرك�ز محافظة كرك�وك واملطلوب وفق 
أح�كام املادة 4/ إرهاب النتمائه لعصابات 

داع�ش اإلرهابي�ة، وال�ذي عم�ل كأعالمي 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابية يف ما يس�مى 

قاطع الرياض والية كركوك«. 
التحقيق�ات  ان�ه »م�ن خ�الل  واضاف�ت 
لتل�ك  بانتمائ�ه  اع�رف  مع�ه  األولي�ة 
العصابات اإلجرامية وكانت مهمته منتجة 
الفيديوهات الخاص�ة بالعمليات اإلرهابية 

ضد الق�وات األمنية واملواطن�ني وبثها من 
خ�الل وكالة أعم�اق الداعش�ية، وهو من 
عائلة داعشية لدية اثنني من اخوتة ووالدة 
والذي تم تصفيتهم من قبل عصابات داعش 
بسب خالفات مالية، حيث تم تدوين أقواله 
واحالتة للقضاء إلكمال أوراقه التحقيقية 

لينال جزاءه العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االرشف  النج�ف  محاف�ظ  أعل�ن 
}وكالة هاش�م الكرع�اوي، أمس 
األح�د، اس�تعداد النج�ف بتوف�ري 
كاف�ة اإلج�راءات ام�ام املفوضية 

الجراء االنتخابات.
جاء ذلك خالل لقائه يف مكتبه وفد 
مفوضي�ة االنتخاب�ات من مكتب 

النجف االرشف.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خ�����ة من�ه، ان« 
اللق�اء  خ�الل  اك�د  الكرع�اوي 
النج�ف  املحلي�ة يف  الحكوم�ة  ان 
إج�راء  ع�ىل  حريص�ة  االرشف 
االنت�����خابات يف وقتها املحدد«، 
معلناً« اس�تعدادها الكامل بتوفري 
امام  وتس�هيل كاف�ة اإلج�راءات 
املفوضي�ة وذل�ك من اج�ل إجراء 
االنتخاب�ات ضم�ن الوق�ت املحدد 

لها«.
ووجه الكرعاوي« رؤساء الوحدات 
االداري�ة بتوف�ري االماك�ن البديلة 
عن امل�دارس ليتس�نى للمفوضية 
تس�جيل الناخبني وتسليم بطاقة 

البايومري للمواطنني«.

العـراق حيـصن احلـدود مع سـوريـا بـ »أسـالك نفاخيـة«..
 والناطق باسم القائد العام: بانتظار املفاوضات

الداخلية تعلن اعتقال اعالمي وكالة أعامق الداعشية يف كركوك

الكرعاوي: النجف 
مستعدة لتسهيل كافة 

اإلجراءات امام املفوضية 
إلجراء االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس االحد، اجتماعاً ضم السادة وكالء 
ال�وزارة وحضور مدي�ر مكتب الوزير. وجرى خالل االجتماع بحث الس�بل 
الكفيلة لالرتقاء بمستويات العمل األمني واالستخباري واالداري والخدمي 
باعتماد أس�اليب علمي�ة تضع مصلح�ة املواطن وتحقيق االمن وس�يادة 
القانون عىل رأس أولوياتها . كما ش�دد الغانمي خالل االجتماع عىل اهمية 
متابع�ة القادة واالمرين لتش�كيالتهم ومراقبة األداء وتش�خيص االخطاء 

ملعالجتها بالشكل األمثل وتعزيز الجانب اإليجابي وتطويره يف العمل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس األحد، عن تس�جيل 3531 إصابة جديدة و73 
وفاة بفريوس كورونا، خالل 24 ساعة املاضية بعموم البالد.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إنها أجرت 
19353 فحصاً ليصل مجموع الفحوصات الكلية إىل 1902401 فحصاً منذ 
ظه�ور الفريوس. وجاءت بغ�داد يف املركز األول من حيث عدد اإلصابات إذ 
سجلت 896 إصابة جديدة، فيما سجلت محافظة األنبار أقل عدد إصابات 
بواقع 31 حالة.   وبلغت حاالت الشفاء الجديدة 3422 حالة، فيما سجلت 
73 حالة وفاة يف عموم العراق. وبهذا يرتفع عدد اإلصابات الكلية لفريوس 

كورونا يف العراق إىل 290309 منها 224705 حالة شفاء و8014 وفاة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جهاز األم�ن الوطني، أمس االح�د، ضبط حاويت�ني الدوية منتهية 
الصالحية يف ميناء ام قرص الشمايل بمحافظة البرصة.

وق�ال بيان للجهاز تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »مفرزة من 
جهاز األمن الوطني يف محافظة البرصة تمكنت من ضبط حاويتني الدوية 
مختلف�ة االنواع منتهي�ة الصالحية تق�در ب� 2000 صن�دوق كارتوني يف 

ميناء ام قرص الشمايل تابعة الحدى املكاتب العلمية املختصة«. 
وأضاف البيان »جرى تنظيم محرض اصويل وتسليمها اىل الجهات املختصة 

يف امليناء التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.

وزير الداخلية للوكالء: جيب تشخيص 
االخطاء ملعاجلتها

عداد »كورونا«: تسجيل )3531( إصابة 
جديدة و)73( وفاة 

األمن الوطني: ضبط حاويتني ألدوية 
منتهية الصالحية يف ام قرص

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
م�ن  جان�ب  ع�ن  األح�د،  أم�س 
املوازن�ة لع�ام  تفاصي�ل قان�ون 
2020، فيم�ا أكدت أن اس�تضافة 
وزير املالية عيل عالوي ركزت عىل 

ثالثة ملفات. 
وقال مق�رر اللجن�ة النائب أحمد 
للوكال�ة  ترصي�ح  يف  الصف�ار 
الرسمية إن »اللجنة املالية النيابية 
عق�دت اجتماعاً مع وزي�ر املالية 
ووكيل ال�وزارة واملديريَن العامنَي 
وم�رصيف  والجم�ارك  للرضيب�ة 
ملناقش�ة  والرافدي�ن،  الرش�يد 
وم�رشوع  االقتصادي�ة  االزم�ة 

قان�ون املوازنة، وورق�ة اإلصالح 
االقتصادي«.  

واض�اف، ان »وزي�ر املالي�ة وع�د 
بتقديم مسودة الورقة اإلصالحية 
يف نهاي�ة الش�هر الح�ايل، عىل أن 
منتص�ف  كامل�ة  الورق�ة  تق�دم 
أن  إىل  الفت�اً  املقب�ل«،  الش�هر 
»الورقة م�ا تزال تخض�ع لبعض 
التغي�ريات«.  وأش�ار الصفار، إىل 
أن »اللجنة املالية النيابية بانتظار 
إرس�ال م�رشوع قان�ون املوازنة 
لعام 2020 كون املرشوع مازال يف 
مجلس الوزراء«، مبيناً أن »املوازنة 
ستتضمن االقراض وآلية مواجهة 
الظ�روف واألوض�اع االقتصادي�ة 

لألشهر الثالثة املقبلة«.  

اللجنة املالية عن استضافة وزير املالية: 
ركزنا عىل )3( ملفات أساسية
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    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النقل، أم�س االحد، اع�ادة هيكلية 
املمرات الجوية املس�تخدمة من اورب�ا اىل الخليج 
وبالعك�س لتقدي�م مم�رات مخت�رة لرشكات 

الطريان.
وبني مدير ع�ام الرشكة العام�ة لخدمات املالحة 

الجوي�ة ع�ي محس�ن هاش�م، يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه “ت�م التباحث 
م�ع ادارة الحركة الجوية والجهة املختصة لزيادة 
نوعي�ة الخدم�ات الت�ي س�تعمل ع�ى اختص�ار 
التكلفة والوقت “.وأضاف، أن “املمرات املخترة 
س�تقدم خدمات عالي�ة الجودة من حي�ث تقليل 
املس�افة املقطوعة وتخفيض كلف�ة الطريان من 

خالل توفري الوقود واختصار الوقت”، مبينا “كما 
س�تجذب اكرب ع�دد ممكن م�ن رشكات الطريان 
باعتباره�ا املم�رات املفضل�ة للعبور م�ن الرشق 
االوسط اىل اوربا وبالعكس”.وأكد أن “هذا الحدث 
متص�اًل بافتت�اح املمر الج�وي االضايف م�ع دولة 
تركيا الذي س�يضع الع�راق مرك�ز ادارة الحركة 

الجوية يف الرشق االوسط “.

النقل تبحث »هيكلية« املمرات املستخدمة للطائرات 
العابرة اجواء العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
الحكومي�ة واألهلي�ة  الجامع�ات والكلي�ات 
بإط�الق وثائ�ق خريج�ي كلي�ات املجموعة 
الطبي�ة والصحية.وق�ال املتح�دث الرس�مي 
حيدر العبودي يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه إن »الوزارة وجهت بإطالق وثائق 
خريج�ي كليات املجموع�ة الطبية والصحية 

اس�تنادا اىل ق�رار مجلس ال�وزراء رقم )92( 
لس�نة 2020، الفت�ا اىل أن الخريجني األطباء 
ي�زودون بالوثائق بع�د جلب تأيي�د املبارشة 
بالوظيف�ة م�ن وزارة الصح�ة وأخ�ذ التعهد 
والكفالة القانونية عن الخدمة يف املؤسسات 
الصحية اس�تنادا اىل قان�ون تدرج ذوي املهن 

الصحية رقم )6( لسنة 2000 وتعديالته«. 
وأض�اف أنه »يف حال ع�دم تعيني األطباء بعد 
مرور س�نتني من تخرجه�م فعندئذ يزودون 

بالوثائق الدراسية من دون قيد أو رشط«. 
وتابع البيان: »جدير بالذكر أن وزارة التعليم 
الع�ايل والبحث العلم�ي قد خاطب�ت بتاريخ 
الس�ابع م�ن تم�وز امل�ايض األمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء بشأن وثائق املجموعة الطبية 
والصحي�ة وأوص�ت ب�أن من�ح الوثائق حق 
لجمي�ع الطلب�ة الخريج�ني ودع�ت اىل إلغاء 
قرار س�ابق ملجل�س الوزراء رقم 276 لس�نة 

.»2016

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، أمس االحد، عن دخول منطقة الحمدانية الخدمة 
الفعلية.

وقالت االمانة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »املالكات 
يف دائرة املشاريع انهت اعمال التطوير واالكساء يف منطقة الحمدانية 

املحلة 879 جنوبي العاصمة والتي تشهد األكساء والتطوير ألول مره 
منذ تأسيس املنطقة كونها من االفرازات الحديثة«.

واضافت ان »اعمال التطوير تضمنت فتح بوكس ترابي وفرش وحدل 
الحىص الخابط مع إنشاء القالب الجانبي وأرصفة باإلضافة اىل تعلية 
املنهوالت وإنشاء مشبكات األمطار ومن ثم اإلكساء بعدة طبقات من 

األسفلت«.

التعليم توجه اجلامعات والكليات بإطالق وثائق 
خرجيي املجموعة الطبية والصحية

ألول مرة منذ تأسيسها.. احلمدانية تدخل 
اخلدمية الفعلية

القضاء يؤرش ازديادًا بحاالت االعتداء عىل األطباء 
مع تفيش »كورونا« ويكشف عن العقوبات

    بغداد / المستقبل العراقي

 أك�د مجلس القضاء االٔعى من خالل إعمامه 
خالل الش�هر املنرم ع�ى حماي�ة الكوادر 
الت�ي  االعت�داءات  م�ن  والصحي�ة  الطبي�ة 
تطولهم، الس�يما يف املدة االٔخرية التي شهدت 
العديد من ح�وادث االعتداء والرضب لالٔطباء 
والعامل�ني يف القطاع الصحي م�ن قبل ذوي 
املرىض واملصابني وتحميلهم مسٔوولية تدهور 
وضع املريض الصحي، مشددا عى العقوبات 
الت�ي فرضها املرشع العراق�ي ملكافحة هذه 

الظاهرة. 
ويقول قايض محكم�ة تحقيق الرصافة عي 
كم�ال إن »امل�رشع العراق�ي أوىل م�ن خالل 
نصوص قان�ون العقوبات اهتماما بموظفي 
الدولة ملا تقدمه هذه الفٔيات من خدمة الٔفراد 
املجتم�ع إضافة اىٕل اح�رام املوظفني كونهم 
جزءا من هيبة وسيادة الدولة وملساعدتهم يف 

أداء أعمالهم بصورة سليمة«.
ويضي�ف القايض أن »امل�واد العقابية الواردة 
تناول�ت  و230   229 العراق�ي  القان�ون  يف 
االعت�داءات الحاصل�ة ع�ى كاف�ة موظف�ي 
الدولة واملادة 331 من القانون نظمت قوانني 
خاص�ة باالعتداءات التي تط�ال فٔيات معينة 
من موظف�ي الدولة وأولته�م حماية خاصة 
وأبرزها قانون حماية االٔطباء رقم 26 لس�نة 
2013«. ويشري القايض اىٕل أن »حق الشكوى 
مكفول قانونا ودستورا وان واالعتداءات التي 
تقع عى االٔطباء نظم أحكامها قانون أصول 

املحاكمات الجزأيية«.
ويضي�ف كم�ال إن »ح�االت االعت�داء ع�ى 
الك�وادر الطبية تفاقمت يف امل�دة االٔخرية من 

خالل ما نش�اهده يف وس�أيل االٕعالم وكمية 
القضايا املنظورة أمام املحاكم«.

وعن كفاية القوانني والترشيعات من عدمها، 
يلفت القايض اىل ان »العقوبات الواردة سواء 
يف قانون العقوبات العراقي أو قانون حماية 
االٔطباء كافية وتحقق الردع مع ما تنص عليه 
العقوبة والتي واكب�ت مع ما صدره مجلس 

القضاء االٔعى من تعميم بهذا الخصوص«.
ويرى القايض أن »من أهم أسباب التي تدفع 
املتهمني باتجاه االعتداء عى االٔطباء هي قلة 
الوعي وعدم الدراية بأهمية ودور هذه الفٔية 
املهمة من فٔي�ات املجتمع، والدليل االٔبرز عى 
دوره�م ومجهوده�م هو ما قدمت�ه الكوادر 
الطبي�ة خالل تصديه�م لجأيحة كورونا بكل 

طاقاتهم وإمكانياتهم«. 
ويقرح القايض عى وس�أيل االٕعالم »توعية 
املجتم�ع بأهمي�ة دور االٔطب�اء وتضحياتهم 
من خالل عملهم والعتبارهم خط الصد االٔول 

ووجوب التثقيف بقانون حماية االٔطباء«. 
من جانبها، تتفق القاضية سيماء نعيم هوين 
م�ع زميلها وتق�ول يف حدي�ث اىٕل »القضاء«: 
»لكون مهنة الطب من املهن السامية وللدور 
املهم للطبيب يف إنق�اذ أرواح البرش وتخفيف 
االآلم البدني�ة والنفس�ية للم�رىض ولتعرض 
أطباء الع�راق اىٕل العنف باس�تمرار مما دفع 
لكثري منه�م اىٕل الهجرة اىٕل خارج العراق رغم 
الحاج�ة اىل خدماتهم واختصاصهم، ما دفع 
املرشع العراقي لس�ن قان�ون حماية االٔطباء 
رق�م 26 لس�نة 2013، حي�ث أك�دت امل�ادة 
أوال من�ه ع�ى حماي�ة االٔطباء م�ن االعتداء 
واملطالبات واملالحقات العشأيرية وابتزازهم 

من نتأيج أعمالهم الطبية«.

ولفف�ت هوي�ن اىٕل أن »امل�ادة خامس�ا م�ن 
يدع�ي  م�ن  كل  عقوب�ة  ح�ددت  القان�ون 
مطالبة عش�أيرية او غري قانونية ضد نتأيج 
أعم�ال طبيب بالحبس م�دة ال تقل عن ثالث 
س�نوات وبغرام�ة ال تقل عن ع�رشة ماليني 
دينار واعتب�ار كل من تعدى عى طبيب أثناء 
ممارس�ة مهنت�ه أو تأدية واجب�ه بالعقوبة 
املق�رة بقان�ون العقوب�ات العراق�ي وه�ي 

االعتداء عى موظف«. 
وعرجت القاضية عى املادة الثالثة من القانون 
بأن�ه »نص عى عدم الج�واز إلقاء القبض أو 
توقيف الطبيب املقدمة ضده شكوى الٔسباب 
مهنية طبية، اإل بعد إجراء تحقيق مهني من 

قبل لجنة وزارية مختصة«.
وع�ن آلي�ة تقديم الش�كوى للك�وادر الطبية 
توض�ح القاضية أن »مراك�ز الرشطة تتلقى 
الش�كاوى الت�ي تس�جل م�ن قب�ل االٔطب�اء 
والك�وادر الطبي�ة ويت�م اتخ�اذ االٕج�راءات 
القانوني�ة بح�ق كل م�ن يعتدي ع�ى طبيب 
او أي م�ن الك�وادر الطبي�ة ويت�م إحالته اىٕل 
املحكم�ة املختصة باعتبار الحالة اعتداء عى 
موظ�ف أثناء الواج�ب وحتى يف ح�ال تنازل 
الصح�ة  وزارة  يف  منتس�ب  أي  أو  الطبي�ب 
ع�ن الجرأي�م التي يتع�رض لها إثن�اء تأدية 

وظأيفهم او بسببها«. 
وتلف�ت اىٕل ان »ح�االت االعتداء ع�ى االٔطباء 
زادت خ�الل جأيحة كورون�ا رغم الدور املهم 
الذي يؤدونه«، مشرية اىٕل أن »العقوبة جزأيية 
مع تعويض مدني فف�ي حالة تنازل الطبيب 
املشتكي عن حقه املدني فال يرتب عليه غلق 
الش�كوى وتعترب من جرأيم الحق العام وتتم 

إحالة مرتكبيها اىٕل املحكمة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أك�د محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري، أمس األح�د، ان منظمة ال 
UNDP ق�د تكفلت بأعمال الرميم والتجهيز الكامل ملستش�فى 
القي�ارة الع�ام اال ان جائح�ة كورون�ا ق�د تس�بب بتأخ�ر هذه 

االعمال.
وق�ال الجبوري يف بيان تلقت املس�تقبل العراق�ي إن املنظمة قد 
تعهدت بإكمال تجهيز املستشفى باألثاث واألجهزة واملستلزمات 
الطبي�ة خالل ثالث أس�ابيع منوها لوصول 4 ش�احنات محملة 
كوجب�ة أوىل تليه�ا وجب�ات أخرى خ�الل املدة الت�ي تعهدت بها 

املنظمة.

حمافظ نينوى: منظمة »UNDP« تعهدت 
بتجهيز مستشفى القيارة خالل ثالثة أسابيع

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مدي�ر بلديات واس�ط املهن�دس حيدر جس�ام حمود يف 
مكتب�ه عدداً من الف�رق التطوعي�ة العاملة يف محافظة واس�ط 
الط�الق حمل�ة التش�جري يف عم�وم املحافظ�ة بالتع�اون م�ع 
املؤسس�ات البلدية.واش�ار مدير بلدي�ات واس�ط اىل دور الفرق 
التطوعية واملنظمات التي س�اهمت بش�كل كبري بتش�جري عدد 
كب�ري من االقضي�ة والنواح�ي وان تواجدهم ممي�ز يف كل مكان 
اىل جانب كوادرنا العامل�ة لتقديم الخدمات.وأكد حمود للوفد ان 
مؤسس�ات البلدية ابوابها مفتوحه لكم يف تقديم املس�اعدات من 
كوادر وأليات ومشاتل من اجل خدمة الصالح العام والنهوض يف 

الواقع الخدمي والعمراني يف عموم املحافظة.

    كربالء / المستقبل العراقي

ح�ذرت مديرية بلدية كربالء، أمس االحد، املواكب الحس�ينية من 
التجاوز عى املساحات الخرضاء والشوارع، خالل زيارة األربعني 
املليونية.وق�ال مدير البلدية عبري س�ليم إن “الدائ�رة بدأت بعقد 
اجتماع�ات مع هيئ�ة املواكب الحس�ينية والعتبتني املقدس�تني 
واصحاب املواكب الطالع عى مقرحاتهم فيما يخص االستدارات 
يف الش�وارع او فتح شارع معني او اكساء شارع لخدمة الزائرين 
“اليوم�ني  أن  س�ليم،  الخدمية”.وأض�اف  املواك�ب  واصح�اب 
القادم�ني سيش�هدان حض�ور م�دراء الدوائ�ر م�ن املحافظات 
ومسؤويل االليات التي تشرك سنويا بخطة الزيارة ملعرفة حجم 
الخدمات التي يس�تطيعون تقديمها، لتقسم املحافظة اىل اقسام 
بغية تس�هيل عملي�ة التنظيف�ات والخدم�ات االخرى”.وطالب 
مدي�ر البلدي�ة اصحاب املواك�ب والزائرين ب� “ع�دم التعدي عى 
الش�وارع والحدائق او االخالل بجماليتها، وستتوىل لجنة املتابعة 
بمتابع�ة عمل اصحاب املواكب الخض�اع املخالفني اىل االجراءات 

القانونية”.

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس االحد، ش�مول 
خريجي الدراس�ة املهني�ة للفرعني الزراعي والفن�ون التطبيقية 
بالتقديم اىل الكليات املناظرة لتخصصاتهم يف الدراستني الصباحية 
واملس�ائية. وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »الوزارة سمحت للطلبة 
من خريجي الدراسة املهنية/الفرع الزراعي بالتقديم للدراستني 
الصباحية واملس�ائية يف كلي�ات الزراعة والتخصص�ات الزراعية 
املناظ�رة لهم وبالرشوط نفس�ها والنس�ب املعتمدة ضمن خطة 
القبول يف الكلية واملعهد«.وأضاف أن »القرار يشمل أيضا خريجي 
الدراس�ة املهنية / ف�رع الفنون التطبيقي�ة باختصاصاته كافة 
حيث يت�اح التقديم لهم اىل كليات الفنون التطبيقية للدراس�تني 

الصباحية واملسائية عى وفق النسب املحددة للقبول«.

الطالق محلة التشجري.. مدير بلديات واسط 
يستقبل الفرق واملنظامت التطوعية

كربالء تصدر توجيهات للمواكب 
احلسينية وهتدد بمقاضاة املتجاوزين

التعليم تعلن شمول خرجيي الدراسة املهنية 
بالتقديم اىل الكليات املناظرة

    بغداد / المستقبل العراقي

يس�تعد العراق لتصدير محصول الش�عري 
الفائ�ض عن حاج�ة الس�وق املحلية ، يف 
سابقة هي األوىل من نوعها ولم تحدث منذ 
عقود طويلة. وكشف وزير الزراعة محمد 
كري�م، يف تري�ح صحف�ي، ع�ن »آليات 
وتفاصيل تصدير الشعري التي سيقوم بها 
املصدرون العراقيون حراً بعد اس�تيفاء 
ال�رشوط، وس�يجري اإلعالن ع�ن املزايدة 
العلنية لكمية الش�عري بحس�ب توجيهات 
مجلس الوزراء ألغ�راض التصدير لجميع 
الدول«.وبني، أن »املزايدة س�تبدأ األسبوع 
املقب�ل يف مقر الوزارة ل�كل كمية ٥0 ألف 
ط�ن، أم�ا البل�دان الت�ي تقدم�ت بطلبها 
إىل العراق الس�ترياد الش�عري، فهي: إيران 
والس�عودية وقطر«.ولفت اىل ان »مخازن 
وس�ايلوات الوزارة تس�لمت أيض�اً، كامل 
كمية محص�ول الحنطة املقدرة بأكثر من 
خمس�ة ماليني طن، وه�ي بمثابة خزين 

س�راتيجي لألم�ن الغذائ�ي للع�راق بعد 
تحقيق�ه االكتفاء الذات�ي، إذ تقوم وزارة 
التج�ارة بطحنه وتوزيع�ه ضمن البطاقة 
التموينية بعد أن كان العراق قبل س�نتني 
يستورد من الخارج أكثر من ثالثة ماليني 
ط�ن حنط�ة س�نويا.أما محص�ول التمر 
ال�ذي تميز به العراق لق�رون طويلة، عاد 
لواجه�ة التصدير مرة أخرى، إذ س�يجري 
م�ع  اجتم�اع  الزراع�ة  وزارة  مق�ر  يف 
املصدري�ن لتحدي�د الضوابط التي س�يتم 
العمل به�ا والكميات التي س�تصدر لكي 
يصل التم�ر العراق�ي بمواصف�ات عالية 
جداً، وس�يجري وفق وزير الزراعة محمد 
كري�م، »تعف�ري وفح�ص التم�ر املص�در 
للدول املستوردة، لتكون األسعار متوازنة 
مع ال�دول املج�اورة“، مبيناً أنه ”س�تتم 
املب�ارشة بتصدي�ر تمور املوس�م الزراعي 
الحاليبتاريخ 2020/10/1، وعنده تكون 
التم�ور مكتمل�ة النضج ويك�ون توقيت 

دخولها مناسباً للسوق العاملية للتمور«.

العراق يستعد لتصدير حمصول »الشعري« لوفرته حمليًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن صدور قرار توقيف بح�قِّ املدير العام لربية نينوى 
األس�بق؛ اس�تناداً إىل أحكام املادَّ ة )340( من قانون العقوبات.وقالت دائرة التحقيقات 
التابعة للهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن “قايض محكمة تحقيق 
نين�وى املختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف املتهم املدير العام لربية املحافظة 
األسبق؛ عى خلفيَّة املخالفات واملغاالة املرتكبة يف العقد املربم بني مديريَّة تربية املحافظة 
وإحدى رشكات تجارة السيارات”.ولفتت الدائرة إىل أن “تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة 
يف نين�وى س�بق أن قادت إىل وجود مغاالٍة يف العقد تق�در ب )2.100.87٥.000( ملياري 
دين�ار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.وكانت الهيئة قد أعلنت يف الثالث 
والعرشي�ن من آب املايض عن صدور أمر قبٍض بحق املدير العام لربية نينوى األس�بق؛ 

ملخالفته تعليمات العقود، ووجود مغاالة يف أحد العقود التي أبرمتها املديريَّة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

يبارش صندوق اإلسكان خالل ترشين األول 
املقبل مرشوع الجباية االلكرونية لتسديد 
أقس�اط الق�روض م�ن قبل املس�تفيدين، 
بينما نفذ 7٥ باملئ�ة من خطته االقراضية 
للعام الح�ايل 2020 . وق�ال مدير صندوق 
االس�كان التابع لوزارة االعمار واالسكان 
ضياء موجد عب�د الله يف تريح صحفي، 
ان »خط�ة الصن�دوق للعام الح�ايل 2020 
تضمنت منح 12 ألف قرض للمستفيدين يف 
عموم البالد، مشريا اىل انه تمكن حتى االن 
م�ن تنفيذ 7٥ باملئة من ه�ذه الخطة عى 
الرغم من الظروف التي مر بها البلد بسبب 
انتش�ار جائح�ة كورونا وتوق�ف العمل يف 
الكثري من مجاالت الدولة، بيد ان الصندوق 
استمر بعمله باسلوب التقديم االلكروني 
للراغبني بالحصول عى القروض«.واضاف 
ان الصندوق قام ايض�ا بفتح التقديم عى 
طلب�ات الكش�ف الكرونيا لتس�هيل عمل 
لج�ان الكش�ف أب�ان م�دة الحظ�ر وعدم 

عرقل�ة العملية االقراضية.ون�وه عبد الله 
بان الصندوق س�يطلق بداية ترشين االول 
املقبل مرشوع الجباية االلكرونية لتسديد 
اقس�اط الق�روض م�ن قبل املس�تفيدين، 
منبه�ا اىل ان الصن�دوق وبموافق�ة البن�ك 
املركزي ابرم عقدا مع احدى الرشكات من 
اج�ل تفعيل جميع البطاقات التي تعود اىل 
املواطنني س�واء ال� )ماس�ر كارد( اوال ) 
كي كارد( بالنسبة للموظفني واملتقاعدين، 
اىل جانب قيامه�ا باصدار بطاقات خاصة 
للمس�تفيدين الكس�بة الذين لي�س لديهم 
الصن�دوق  خط�ة  ب�ان  بطاقات.واف�اد 
تتضم�ن ايضا تمويل املجمعات الس�كنية 
االس�تثمارية م�ن خ�الل من�ح ق�روض 
للمواطن�ني املس�جلني عليه�ا، موضحا ان 
عدد املجمعات التي يجري تمويلها حاليا 7 
مجمعات بواقع 2 ببغ�داد والبقية موزعة 
ب�ني املحافظات االخرى، الفت�ا اىل املوافقة 
عى تموي�ل 1٥ مرشوعا جديدا موزعا بني 
عموم البالد تماش�يا مع التوجه الحكومي 

العام لحل ازمة السكن«.

النزاهة تعلن إيقاف مدير عام تربية نينوى األسبق 
ملخالفات بعقد رشاء سيارات

صندوق اإلسكان يطلق اجلباية االلكرتونية 
لتسديد القروض

بناء عىل توجيهات العيداين.. 20 ألف أجري يومي 
عىل موعد مع حتويلهم إىل عقود يف البرصة

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلنت مديرية تربية البرة تش�كيل لجنة 
خاص�ة ملراجع�ة مس�وَّدة عق�ود األج�راء 

اليوميني يف تربية البرة.
وقال مدير عام تربية البرة عبد الحس�ني 
س�لمان، إنه “من ال�رضوري إنجاز صيغة 
العق�د النهائ�ي لعق�ود األج�راء اليومي�ني 
يف تربي�ة املحافظ�ة خ�الل امل�دد املح�ددة 
وفق�اً لتوجيهات املحافظ أس�عد العيداني، 
بغي�ة توقي�ع العق�د بم�ا يضم�ن حق�وق 

املشمولني”.
واش�ار اىل “ن�رش مواعيد املراجع�ة إلكمال 
إج�راءات التعاقد يف وقت الحق عى صفحة 

يف وسائل اإلعالم اإللكروني”.
وأضاف: “أعداد العاملني بأجر يومّي ضمن 

تمويل إيرادات املنافذ الحدودية يف املحافظة 
بل�غ أكث�ر م�ن 20 أل�ف موظ�ف ومدرس 

التحق�وا يف ال�دوام الرس�مي مطل�ع العام 
الجاري”.

حمافظ بغداد يفتتح مدرستني يف ابو غريب ضمن 
»2٥« مدرسة للقضاء

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتتح محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا 
مدرستني يف قضاء ابو غريب.

جاء ذلك خالل زيارة املحاف�ظ امليدانية للقضاء 
يرافق�ه قائمقام ابو غريب الس�يد عثمان عادل 
ومدير قس�م الهندسة املهندسة هدى عبد االمري 

وشيوخ ووجهاء املنطقة.
منطق�ة  يف  »املدرس�تني  ان  العط�ا،  واض�اف 
خ�ان ضاري واب�و منيصري ت�م انجازه�ا وفقا 
ومجه�زة  والحديث�ة  املطلوب�ة  للمواصف�ات 
بالصف�وف وقاع�ات االدارة وبقي�ة الخدمات«، 
الفت�ا اىل ان »املحافظ�ة لديها )21( مدرس�ة يف 
منطقة ابو غريب وس�يتم اضاف�ة )4( مدراس 
جديدة«.م�ن جه�ة اخ�رى اوض�ح املحافظ ان 
املحافظ�ة يف مباحث�ات ومناقش�ات مس�تمرة 

مع وزارت�ي التخطي�ط واملالية من اج�ل ادراج 
مرشوع مجاري ابو غريب ورصد التخصيصات 
املالي�ة الالزمة له، لغرض انج�از بقية الخدمات 

للقضاء«، الفتا اىل ان » الجهد الخدمي للمحافظة 
مس�تمر س�واء يف اكس�اء الش�وارع وحم�الت 

التنظيف او بقية االعمال الخدمية االخرى«.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1207 يف 2020/6/21( .
ت�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  تطوير دوائر مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف البرصة (   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.493.970.583(  مليار واربعمائة وثالثة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعون 

الف وخمسمائة وثالثة وثمانون   دينار عراقي 
- ضمن مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019 

- مدة التنفيذ ) 300  يوم ( .
-تبويب املرشوع )33,7,1,4,1,47,2(

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انش�ائية /كهرباء –ميكانيك  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 حس�ب 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 )134.458.000.( 
مائة واربعة وثالثون مليون واربعمائة وثمانية وخمس�ون الف دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني 
حرك�ة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي 

تسبق تاريخ غلق املناقصة .
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العنوان 
جمهوري�ة العراق/محافظ�ة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بي�ع الوثائق القياس�ية ودف���ع 
رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم الثالثاء املص���ادف 2020/9/15
•تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعه�د بعدم املطالبة  بتمويل امل�رشوع او اية تعويضات ع�ن ارضار االندثارات او 
الحراس�ات او التي قد تحصل يف املرشوع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل ورصف املس�تحقات للرشكات املنفذة 

ملثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/9/21   الس�اعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2020/9/29 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2020/9/29 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 14,940,000 ( اربعة عرش مليون وتسعمائة 
واربعون  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 اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

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

قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

ث�الث ع�رش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 
الخام�س  عرش – الزام ال�رشكات 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

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )788 يف 2020/2/25( .
تر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )احتياجات مخترب األدلة الجنائية يف قسم األدلة الجنائية(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)381,000,000(  ثالثمائة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي

- ضمن الخطة التشغيلية لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 90  يوم (  . -موقع املرشوع ) املركز(
- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرج�ة / الع�ارشة  والصنف /  كيمي�اوي  كهربائ�ي ميكانيك –رشكات 

متخصصة يف هذا املجال   وبعرض فني  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- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )76,200,000( 
ستة وسبعون مليون ومائتان الف دينار عراقي عىل 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 والق�درة الفنية: عىل مقدم العط�اء 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 السابقة 

وبمبلغ اليقل عن 114,300,000  مائة وأربعة عرش  مليون  وثالثمائة الف دينار عراقي 
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدن�اه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق����درة )100,000( مائ�����ة ال�����ف دين����ار 

عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الثالثاء  املص���ادف 2020/9/15  .
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد بع�دم املطالبة  بتمويل املرشوع او اية تعويض�ات عن ارضار االندثارات او 
الحراسات او التي قد تحصل يف املرشوع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل ورصف املستحقات للرشكات املنفذة 

ملثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/9/21   الساعة 

العارشة صباحاً.
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2020/9/29 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة 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 الثالثاء  املصادف 2020/9/29 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 3,810,000 ( ثالثة مليون وثمانمائة و 
عرشة الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة 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-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق عليها من 
الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مق�دم العطاء  او وثائق التأهيل 
الالح�ق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مق�دم 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 
اثنى عرش  - يتحمل من ترس�و 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 ع�رش - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس�ب مقتضي�ات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقص�ة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

تطوير دوائر مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف البرصة 
مناقصة )1/ امن وعدالة   (

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة )  1/ امن وعدالة   / 2020 ( 

)احتياجات خمترب األدلة اجلنائية يف قسم األدلة اجلنائية(

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )553 يف 2020/2/10( .
ت�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )هدم وإعادة بناء مدرسة صيدا االبتدائية  18/ صف نموذجي(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)2,150,000,000(  اثنان مليار ومائة وخمسون مليون دينار عراقي

- ضمن  التخصيصات املستمرة ) البرتودوالر( لعام 2020 واملدرجة ضمن موازنة  عام 2019  
- مدة التنفيذ ) 550  يوم ( .

-تبويب املرشوع )33,2,4,5,1,47,3(
-موقع املرشوع ) املركز (

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة   والصنف /  انشائية  وان تكون الهوية نافذة .
أوالً-  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 حس�ب 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 )105,456,000( 
مائة وخمس�ة  مليون وخمس�مائة وس�تة واربعون الف دينار عراقي عىل شكل كش�ف 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 .
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العنوان 
جمهوري�ة العراق/محافظ�ة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بي�ع الوثائق القياس�ية ودف���ع 
رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم الثالثاء املص���ادف 2020/9/15  .
•تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعه�د بعدم املطالبة  بتمويل امل�رشوع او اية تعويضات ع�ن ارضار االندثارات او 
الحراس�ات او التي قد تحصل يف املرشوع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل ورصف املس�تحقات للرشكات املنفذة 

ملثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/9/21   الس�اعة 
العارشة صباحاً.

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2020/9/29 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 
فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:

 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2020/9/29 .

العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيم�ة ) 21,500,000 ( واحد وعرشون مليون 
وخمس�مائة  الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة 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 اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
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 رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل 

يوم العطلة .
اربع�ة ع�رش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحله�ا 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 ال�رشكات 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 

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )581 يف 2020/2/10( .
ت�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العق�ود الحكومي�ة ( دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخ�ربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق�ة( م�رشوع  االعم�ال غ�ر منجزة ملرشوع)ه�دم وإعادة بناء مدرس�ة زيد ب�ن حارثة 24/ صف 

نموذجي(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)570,630,000(  خمسمائة وسبعون مليون وستمائة وثالثون الف  دينار عراقي

- ضمن التخصيصات املستمرة )البرتو دوالر ( لعام 2019 
- مدة التنفيذ ) 180  يوم ( .

-تبويب املرشوع )60,1,7,5,1,47,3(
-موقع املرشوع ) الزبر (

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنف /  انشائية  وان تكون الهوية نافذة .
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا ع�ىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب 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 الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )57,063,000( سبعة 
وخمس�ون مليون وثالثة وس�تون الف دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او 

كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان جمهورية 
العراق/محافظ�ة البرصة/قس�م العق�ود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياس�ية ودف���ع رس����م غي����ر 
مس�ت���رد  ق����درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب�����ارا م����ن ي����وم االثنني 

املص���ادف 2020/9/14
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان جمهورية 
العراق/محافظ�ة البرصة/قس�م العق�ود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياس�ية ودف���ع رس����م غي����ر 
مس�ت���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق����ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الثالثاء 

املص���ادف 2020/9/15  .
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة 

يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد بعدم املطالبة  بتمويل املرشوع او اية تعويضات عن ارضار االندثارات او الحراسات او 

التي قد تحصل يف املرشوع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل ورصف املستحقات للرشكات املنفذة ملثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/9/21   الس�اعة العارشة 
صباحاً

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2020/9/29 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

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

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2020/9/29 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 5,707,000 ( خمس�ة مليون وس�بعمائة وسبعة 
الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ع�ارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  م�ن قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اثن�ى ع�رش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 
العطلة .

ث�الث ع�رش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

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

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

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

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

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

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )139(  الصادر يف 2020/8/30 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري االمالك املدونة يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية  زليكان  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريقة املزاي�دة العلنية.  فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية 
بلدي�ة  زلي�كان  وخالل م�دة )30(  يوم  تب�دأ من الي�وم التايل لنرش 
االعالن بالصحف مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية البالغة  
)50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن و املصاريف 
االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العق�د خالل )ثالثون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االع�الن عن تأجري امللك وعىل حس�اب 
الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى  املرتتبة عىل ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية زليكان .   
مالحظة /  مدة االيجار سنة واحدة فقط 

1 / تأجري س�احة لبيع املوايش عىل القطعة املرقمة 1/1 م 7 زليكان 
بمساحة واحد دونم بصورة وقتية وبدون مشيدات ثابتة 

2 / تاجري حقل لرتبية املوايش بمساحة 500م2 عىل القطعة املرقمة 
2/20 م55 مهد

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة 
التجارة / الرشكة العامة لتجارة 
املواد الغذائية فرع البرصة بإس�م 
/ محمد ج�واد جمعة. فمن يعثر 

عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
���������������������������

فقدان جواز سفر 
املرق�م  الس�فر  ج�واز  فق�د 
A6237074والصادر من مديرية 
ج�وازات بغداد،بإس�م / عبدالله 
جاس�م حمد التميمي. فمن يعثر 
عليه ان يسلمه اىل جهة اإلصدار.
���������������������������

فقدان 
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء 
الجنوب باسم / محمد ضمد عيل 
ضم�د. فمن يعثر عليها يس�لمها 

اىل جهة اإلصدار.
���������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة اس�تئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 

االسحاقي 
العدد: 87/ش/2019

التاريخ: 2020/9/10
م/تبليغ 

اىل/ املدع�ى علي�ه )فالح حس�ن 
حسني(

للدع�وى املقامة م�ن قبل املدعية 
ناي�ف حم�د( واملدعى  )فاطم�ة 
عليه فالح حسن حسني واملرقمة 
87/ش/2019 فقد أصدرت هذه 
 2019/9/23 بتاري�خ  املحكم�ة 
حكما يقيض بالتفريق بينك وبني 
املدعي�ة للهجر وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك 
يوميت�ني محليت�ني  بصحيفت�ني 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب قرار 
الحك�م الدرج�ة القطعي�ة  وفق 

القانون
القايض 

يعرب عيل جاسم

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب 

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدي�ة الزبيدي�ة  وف�ق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديرية بلدي�ة الزبيدية  خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل من صدور هذا 
االع�الن  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل 
مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباح�ا ( واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف ي�وم العمل الذي يليه  ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية الش�حيمية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلدية الش�حيمية  خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل من صدور هذا االعالن  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا ( واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف يوم العمل الذي يليه  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلي�ة ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ر. مهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

وزارة النفط / رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة
اىل / السادة اصحاب الرشكات و املجهزين 

اهليأة : التجارية
القسم : العقود اللوجستية

)اعالن املناقصة 27/جتهيز /2020 / تشغييل/ خمزنية( / للمرة االوىل 
 ي�ر )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
 )USA(  مختلفة املواصفات والكميات والقياسات ومن منشا امريكي  ) لتجهيز )مواد احتياطية ملانعات االندالع
من رشكة GK مع تقديم شهادة منشا مصدقة وح�س�ب الض�واب�ط وشه��ادة  فح�ص وف�ق امل�واص�ف�ة    
                                                        ملحق رقم )1(واملواد واصلة اىل مخازن الرشكة يف البرصة / الربجسية بفرتة 

تجهيز )120( مائة وعرشون يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد مع مالحظة ما ياتي  
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الهيئة التجارية / قس�م 
العقود اللوجس�تية / ش�عبة عق�ود التجهيز املحيل الطاب�ق االريض يف مقر رشكة الحف�ر العراقية  يف البرصة � 

الربجسية ( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
2 � متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة : ) هوية غرف�ة التجارة الصنف الثاني نافذة لعام 2020 او ش�هادة تأس�يس 
الرشك�ة وعقد تأس�يس الرشكة + كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العام�ة للرضائب لعام 2020 معنون اىل 

رشكة الحفر العراقية ( 
3 � بام�كان مقدمي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية / قس�م 
العق�ود اللوجس�تية  /ش�عبة عق�ود التجهيز املحيل وبعد دف�ع قيمة البي�ع للوثائق البالغ�ة )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار 
4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة الحفر العراقية � البرصة � الربجسية � مقرر لجنة  فتح 
العطاءات( يف املوعد املحدد )  تغلق املناقصة الساعة الحادية عرشصباحا  من يوم االحد املصادف  2020/9/27 
ويف حال�ة مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون يوم الدوام الت�ايل للعطلة موعدا للغلق ويك�ون موعد فتح 
العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) مقر الرشكة / لجنة فتح العطاءات / البرصة 

أ/الربجسية( يف الزمان والتاريخ ) الساعة الحادية عرش صباحا  من يوم االحد املصادف 2020/9/27( 
5 � اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم الثالثاء املصادف ) 2020/9/22( 

6 �  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7 � يت�م انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االحد املص�ادف ) 2020/9/20( ويف 

حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8 �  الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ) 640,000,000( ستمائة واربعون  مليون دينار عراقي فقط

9 � مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يوم( من تاريخ غلق املناقصة 
10 � يقوم مقدم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها )12800000( اثنى عرش مليون وثمنمائة الف دينار عراقي  
فقط بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ 

ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات االولية 
11 � يت�م التقدي�م عىل املناقصة من قب�ل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسس�ني للرشكة او الوكيل 

القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة 
12 � يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصة تقديم اوراق تأسيس�ها اضافة اىل تخويل مصدق 

من الجهات العراقية يف بلد تأسيس الرشكة 
املوقع االلكرتوني للرشكة :

WWW.IDC.gov.iq
الربيد االلكرتوني للهياة التجارية :

contracts.south@idc.gov.iq

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب التاجري

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط وللمرة الثانية عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية الشحيمية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديرية بلدية الش�حيمية   خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرشها يف الصحف 
اليومي�ة   مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )50%( من القيم�ة التقديرية بصك مص�دق او نقدا ولكامل 
م�دة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن يف مقر مديرية  اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا 
( اذا ص�ادف موع�د املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف ي�وم العمل  الذي يليه  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

العدد : ق.ع.ل

ء.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت
مركز الناحية سنة واحدة 3دونم 10 اولك 56 م2 38 ساحة وقوف سيارات)1(   1
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 55 كشك )10 (   2
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 59 كشك )14 (   3
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 60 كشك )15 (   4
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 62 كشك )17 (   5
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 63 كشك )18 (   6
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 64 كشك )19 (   7
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 65 كشك )20 (   8
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 66 كشك )21 (   9
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 67 كشك )22 (   10
مركز الناحية سنة واحدة 7,5م2 68 كشك )23 (   11
مركز الناحية سنة واحدة 16,5م2 3 حانوت تجاري   12
مركز الناحية سنة واحدة 27م2 22 حانوت تجاري   13
مركز الناحية سنة واحدة 27م2 23 حانوت تجاري   14
مركز الناحية ثالث سنوات 40م2 32 حانوت تجاري   15
مركز الناحية سنة واحدة 40م2 33 حانوت تجاري   16

مركز الناحية سنة واحدة 27م2 29 حانوت تجاري   17
مركز الناحية سنة واحدة 27م2 30 حانوت تجاري   18
مركز الناحية سنة واحدة 6دونم 36 كازينو )1(  19
مركز الناحية سنة واحدة 2000م2 37 كازينو )2(  20
مركز الناحية ثالث سنوات 90م2 45 كازينو )3(  21
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 69 ساحة باعة متجولين )1(   22
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 70 ساحة باعة متجولين )2(   23
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 71 ساحة باعة متجولين )3(   24
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 78 ساحة باعة متجولين )10(   25
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 85 ساحة باعة متجولين )17(   26
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 86 ساحة باعة متجولين )18(   27
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 87 ساحة باعة متجولين )19(   28
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 91 ساحة باعة متجولين )23(   29
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 92 ساحة باعة متجولين )24(   30
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 93 ساحة باعة متجولين )25(   31
مركز الناحية سنة واحدة 16م2 130 ساحة باعة متجولين )26(   32

العدد 1449
التاريخ 2020/9/6

املهندس 
حيدر حسام محود 
مدير بلديات واسط

رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد 1452
التاريخ 2020/9/6

العدد 1509
التاريخ 2020/9/7

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت
السوق العصري سنة واحدة 12م2 35 حانوت   1
السوق العصري سنة واحدة 16م2 37 حانوت   2
السوق العصري سنة واحدة 12,5م2 38 حانوت   3
السوق العصري سنة واحدة 12,5م2 40 حانوت   4
السوق العصري سنة واحدة 12,5م2 41 حانوت   5

السوق العصري سنة واحدة 12,5م2 43 حانوت   6

نكول / علي محسن حسين سنة واحدة 438م2 753/2م12 قطعة ارض   7
نكول / حسن علي ناصر سنة واحدة 300م2 1184/2م12 قطعة ارض 8

نكول / حسين شاكر كاظم  سنة واحدة 6م2 95 كشك   9

املهندس 
حيدر حسام محود 
مدير بلديات واسط

رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر حسام محود 
مدير بلديات واسط

رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت
مركز الناحية سنة واحدة 2140م2 44 ساحة لبيع الفواكه والخضر)1(   1
مركز الناحية سنة واحدة 296,99م2 40 ساحة لبيع المواد االنشائية)2(   2
مركز الناحية سنة واحدة 296,99م2 41 ساحة لبيع المواد االنشائية)3(   3
مركز الناحية سنة واحدة 298,66م2 42 ساحة لبيع المواد االنشائية)4(   4
مركز الناحية سنة واحدة 298,7م2 43 ساحة لبيع المواد االنشائية)5(   5
مركز الناحية سنة واحدة 298م2 128 ساحة لبيع المواد االنشائية)61(   6

مركز الناحية ثالث سنوات 4دونم 6 اولك 
60 م2 34 بستان )1(  7

مركز الناحية سنة واحدة 300م2 94 ساحة لبيع الحبوب)1(   8
مركز الناحية سنة واحدة 298م2 129 ساحة لبيع الحبوب)1(   9
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وزارة الكهرباء 

املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
م / اعالن مناقصات 

تعل�ن الرشكة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف املنطق�ة الجنوبية احدى 
تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب 
الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة 

/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة . 
فع�ى اصحاب ال�رشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية 
الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء 
يف ظ�رف واح�د مختوم ومؤرش عليه رق�م املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة 
والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عى ان تكتب محتويات كل االغلفة 
وان يك�ون العطاء مطب�وع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية 
عى ش�كل ص�ك مصدق او خط�اب ضمان صادر من م�رصف عراقي معتمد 
بمبلغ قدره ) 000 ، 550 ، 8 ( فقط ثمانية ماليني وخمسمائة وخمسون الف 
دينار عراقي عى ان تستكمل اىل ) 5 % ( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف 
يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق 
املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش 

االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

 WWW.moelc.gov.iq ولالجاب�ة ع�ى االستفس�ارات مراس�لتنا ع�ى الربيد 
االلكرتوني

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة بداءة البصـرة

اىل املعرتض عليهام اعرتاض الغري 1- مهدي درويش اخلطيب
2- نافع سعيد سلومي

اعــالن تبليغ باحلكم الغيايب
بتاري�خ 2020/3/17 أص�درت محكمة ب�داءة البرصة حكماً 

غيابياً بالدعوى البدائية املرقمة 486/ب/2019 يقيض. 
أوال: بأبطال الحكم الصادر من اللجنة القضائية يف هيئة دعاوى 
امللكي�ة بالع�دد 004854 يف 2005/11/21 ورد دعوى املدعي 

بخصوص إعادة ملكية العقار تسلسل 3/16 التميمية. 
ثاني�اً: ابط�ال قي�د تس�جيل العق�ار تسلس�ل 3/16 التميمية 
واملس�جل بالقيد 22/ك 2017/2 مجلد 1368 وإعادة تسجيله 
باسم مديرية بلدية البرصة بالقيد 10/اب/1986 مجلد 421.

ثالثاً: إلزام الشخص الثالث وزير املالية إضافة لوظيفته بتأدية 
لورثة احمد مال حس�ن رش�يد )مورث املعرتض علي�ه الثالث( 
مبلغ�اً ق�دره س�بعمائة وثالثة وتس�عون مليون وس�بعمائة 

وتسعة واربعون ألف دينار توزع بينهم كال حسب حصته. 
وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح املبل�غ القضائي مهند 
محس�ن ورشح املجلس البلدي ملنطقة بريهه والكزارة الذي ايد 
ارتحالكم اىل جهة مجهولة، قرر تبليغ�كم اعالن�اً بصحيفتي�ن 
يوميتي��ن محليتي��ن ولكم حق االع�رتاض والتمييز ويف حالة 

عدم حضوركم سوف يكتسب القرار درجة البتات.

اىل السادة الراغبني باملشاركة
اعالن وكاله حرصية

الحيوي�ة  املض�ادات  للصناع�ة  العربي�ة  الرشك�ة  ي�ر 
ومس�تلزماتها )اكاي( بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني 
وذوي  الخربة لتقديم عطاءاتهم للحصول عى وكالة تسويق 
حرصي�ة لقائمة من املنتج�ات التي تنتجه�ا هذه الرشكة 
ويكون التقديم خالل ف�رتة 30 يوم من تاريخ االعالن 10/ 

9/ 2020 مع  مالحظة ماياتي :-
 1- ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحصول 
عى معلومات اضافي�ه اتصال ب)رشكة العربية لصناعات 
املض�ادات الحيوي�ه ومس�تلزماتها اكاي خ�الل س�اعات 
ال�دوام الرس�مي ويمكن التواص�ل عى الربي�د االلكرتوني 
acai-comman@yahoo.com ورق�م الجوال املدير التجاري 

الصيدالنية زينب عبد الكاظم  )07710867073(
2- متطلب�ات التاهيل املطلوبه جميع الراغبني باملش�اركة 
م�ن ذوي الخربة واالختص�اص ) رشكات مختصه / مذخر 

علمي / مكاتب علمية( 
3- يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االت�ي ) مقر الرشكة 
العربية لصناعات املضادات الحيوية ومس�تلزماتها /اكاي 
بغ�داد/ الكرادة محله 909 زق�اق 41 دار 8 يف املوعد املحدد 
واملذك�ور الحقا والعطاءات التي ترد بعد موعد الغلق املحدد 

سوف ترفض

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية  وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية النعمانية  خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف 
الصحف اليومية  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن يف مقر مديري�ة  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا ( 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه  ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار 
ح�ي   3/47613 املرق�م 
النداء باس�م سعيده مزود 

جحيش
م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
����������������������

فقدان
فقد  من�ي الوص�ل املرقم 
1334200 يف 2016/8/29 
دين�ار  ال�ف   250 بمبل�غ 
النجف  بلدية  والصادر من 
باس�م / ع�ي ناجي يارس 
علي�ه  يعث�ر  م�ن  فع�ى 

تسليمه لجهة االصدار

اىل الرشي�ك لينا عبد مس�لم 
كاظم 

توجب عليك الحضور اىل مقر 
بلديه النج�ف لغرض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرقم 

3/331139 حي السالم  
طالب االجازه

 نور ابراهيم عي
�����������������������

اىل الرشيك نعيمة صادق عبد 
الهادي

اقتىض حض�ورك اىل مديرية 
بلدية النجف االرشف الصدار 
البناء للرشيك )عقيل  اجازة 
س�ماوي(   الحم�زة  عب�د 
للقطع�ة املرقمة 2/18188 
الغدي�ر  ح�ي   النج�ف  يف 

مقاطعة 2

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 1549/ج2019/1
التاريخ : 2020/9/10

اىل املتهم�ة املحكومة غيابيا / برين عبد 
املجيد رشيد

اص�درت محكم�ة جن�ح النج�ف حكما 
 ( املرقم�ة  الدع�وى  بحقكف�ي  غيابي�ا 
 2019/8/25 يف  1549/ج2019/1( 
واملتضمن الحكم عليك بالحبس البسيط 
ملدة اربعة اشهر  استنادا للمادة 1/459 
عقوبات مع االحتفاظ للمشتكي محمد 
مراجع�ة  يف  بالح�ق  ش�حاذه  حكم�ت 
املحاكم املدنية واملطالبة بالتعويض عند 
اكتس�اب القرار الدرجة القطعية وكذلك 
اص�دار ام�ر قب�ض وتحري بحق�ك ولك 
ح�ق االعرتاض ع�ى القرار بع�د تبليغك 
ع�ن طريق االعالن والنرش ويف حالة عدم 
االع�رتاض يعترب الحك�م الغيابي بمثابة  
الحك�م الوجاهي بعد مرور ثالثة اش�هر 

من نرش االعالن 
القايض

سجاد محمد اسماعيل
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة الحرية

العدد : 68 /ب/2020
التاريخ 2020/9/13

اىل / املدع�ى علي�ه  ) حي�در كاصد عبد 
االمري( 

اقامت املدعية )ملياء رسهيد طه ( الدعوى 
ضدك امام محكمة   بداءة الحرية مدعية 
بانك قمت ببيع س�هامك يف العقار املرقم 
اىل  املش�خاب   /  2 مقاطع�ة   156/30
املدعى عليه�ا الثانية ) وداد عبد الكاظم 
احم�د ( تهربا من تس�ديد الدين املرتتب 
بذمت�ك والبال�غ ) 2,120,000( مليونني 
ومائ�ة وع�رشون ال�ف دين�ار والثاب�ت 
بموج�ب االضب�ارة التنفيذي�ة املرقم�ة 
426/ت/2019 يف مديرية تنفيذ املناذرة 
واملس�تحق االداء  وق�د س�جلت الدعوى  
يف س�جل اس�اس هذه املحكم�ة بالعدد 
للمرافع�ة  دعت�ك  وق�د  68/ب/2020 
والزام�ك حكم�ا بعدم نف�اذ الترصف يف 
حقه�ا ولتع�ذر تبليغك ع�ن طريق محل 
الس�كنى الرتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة 
قررت املحكمة تحديد يوم 2020/9/23 
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة  
وتبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
رس�ميتني ويف حال عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عباس عي هادي

اىل الرشيك نعيمة كردي فرج وانجبار 
عي خشان

اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النجف االرشف الص�دار اجازة البناء 
للرشيك )مأيس س�لمان عبد الرضا(  
للقطعة املرقمة 3/56992 يف النجف 

حي  النداء 
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2020/370

التاريخ 2020/9/8
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام  العقار 
تسلس�ل 3/16835 العروب�ة  الواقع يف 
العروبة العائد للمدين عي عبد الحس�ني 
جلي�ل املحجوز لقاء طل�ب الدائن ) رواء 
جلي�ل ه�ادي (  البال�غ اربع�ون مليون 
وخمس�مائة الف دين�ار   فع�ى الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية  وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ  العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه / 3/16835 / حي 
العروبة 

2 � جنسه ونوعه : دارين مفرزة بصورة 
غري رسمية 

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 � مش�تمالته يق�ع يف ش�ارع فرع�ي 
وتحت�وي مدخ�ل وصحي�ات مش�رتكة 
وممر يودي اىل املطبخ واستقبال وغرفة 
ن�وم وكلي�دور ومراف�ق وحمام وس�لم 
ي�ودي اىل الس�طح ويوج�د غرف�ة ن�وم 
والسطح معبد بالفريس القديم وجدران 
ال�دار م�ن الطاب�وق وملب�وخ بالب�ورك 
والس�رياميك بارتف�اع 120 س�م2 ام�ا 
السقف قسم بالكونكريت املسلح وقسم 
االكرب بالش�يلمان ويوجد مكشوفة عدد 
اثنان واالرضية من الس�رياميك املترضر 

وهو تحتوي ماء وكهرباء 
5 � مساحته  220مرت 

6 � درجة العمران / متوسطة
7 � الشاغل / فوزية عزيز يحيى  ترغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرة 
8 �  القيم�ة املق�درة / تس�عة واربعون 

مليون دينار
اىل الرشيك حسني عي جابر 

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي فرع التجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عى قيام رشيكك عيىس حسني 
محم�د بالبن�اء ع�ى القطع�ه املرقم�ه 
3/45764 حي الفرات خالل فرتة عرشه 

ايام

تنويه
العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
بالع�دد ) 2206( يف 9/1/ 2020 االعالن 
الص�ادر من رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
املثنى االتحادية قس�م الحسابات شعبة 
النفق�ات فقرة )4( مزايدة علنية لتأجري 
مكتب استنس�اخ مبلغ االيجار السنوي 
ال�ف  وخمس�ون  س�بعمائة   750,000
دين�ار خطا والصحيح ه�و 1,000,000 

مليون دينار لذا اقتىض التنويه 
������������������������������

شوزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

ملحافظ ة املثنى / قس�م شؤون االحوال 
املدنية 

اعالن
ق�دم املواطن )جعفر حب�ايش حدراوي( 
طلب�ا اىل هذه املديرية يطل�ب فيه تبديل 
اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه ) الزريجاوي( 
بدال م�ن )التوبي( وعم�ال باحكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املعدل تق�رر نرش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
فرتة )خمس�ة ع�رشة يوما( م�ن تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب 

حسب االصول  
������������������������������

شوزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

ملحافظ ة املثنى / قس�م شؤون االحوال 
املدنية 

اعالن
قدم املواطن )هليل ناطور سباهي( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تبديل اللقب 
وجعل�ه ) الزريجاوي( بدال من )التوبي( 
وعم�ال باح�كام املادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 
املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة )خمسة عرشة يوما( 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول 

اعالن 
اىل الرشيك 

حامد نجاح عباس 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
لتثبي�ت  وذل�ك  النج�ف  يف  الكائ�ن 
اق�رارك باملوافقة عى قي�ام رشيكك 
) ازه�ار رزاق ع�زاره( بالبن�اء عى 
حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
النج�ف  يف  الن�داء  ح�ي   3/  50467
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مده اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال 
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2090

التاريخ  2020/9/10 
اىل  /املنفذ عليه / احس�ان اسماعيل 

عبد العظيم
م�ن  املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 

اشعاراملختار  
بان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس 
لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما 
تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر

لالم�وال  االخبارربالتنفي�ذ  مذك�رة 
املنقول�ة نخربك�م بان�ه تق�رر حجز 
االموال املنقولة عى الس�يارة املرقمة 
 2008 مودي�ل  افي�و  نج�ف   4977
برتق�ايل لقاء طل�ب الدائن�ة فاطمة 
عالوي رشيد والبالغ احد عرش مليون 
ال�ف  وس�تون  وخمس�ة  وس�تمائة 

وثلثمائة وثالثة وثالثون دينار

سعد كامل الدين االمحدي
الدير العام

القايض
فيصل سلامن عطار

العدد: 486/ب/2019
التاريخ: 2020/9/9

عـ / املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 

ورئيس جملس االدارة

  رقم ت
اسم الموادالمناقصة

المحطة
تاريخ 
  مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيالغلق

1 /  11
2020

تجهيز 
خاليا 
التنافذ 

العكسي 
لمحطة 
كهرباء 

الناصرية 
البخارية

21 / 9 / الناصرية
2020

 284،000،000
مائتان واربعة 
وثمانون مليون 

دينار

اعالن          
جديد

 100 ، 000
فقط مائة الف 

دينار

12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

العدد 1523
التاريخ 2020/9/10

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت
شارع الكراج سنة واحدة 32م2 427 حانوت   1
الكراج الموحد سنة واحدة 28م2 428 حانوت   2
الكراج الموحد سنة واحدة 50م2 430 حانوت   3
الكراج الموحد سنة واحدة 18م2 432 حانوت   4

الشارع الممتد الى حي الخطيب  سنة واحدة 15م2 433 حانوت   5
الشارع الممتد الى حي الخطيب  سنة واحدة 15م2 434 حانوت   6
الشارع الممتد الى حي الخطيب  سنة واحدة 15م2 435 حانوت   7

شارع الكراج سنة واحدة 32م2 436 حانوت   8
الكراج الموحد سنة واحدة 18م2 437 حانوت   9
الكراج الموحد سنة واحدة 12م2 446 حانوت   10

الكراج الموحد سنة واحدة 24م2 447 حانوت   11

الكراج الموحد سنة واحدة 124م2 449 حانوت   12
الكراج الموحد سنة واحدة 84م2 450 حانوت   13

الكراج الموحد سنة واحدة 30م2 451 حانوت   14

شارع 13 سنة واحدة 28م2 452 حانوت   15
شارع 13 سنة واحدة 5م2 453 حانوت   16
شارع 13 سنة واحدة 15م2 454 حانوت   17

قرب مصرف الرشيد سنة واحدة 10م2 117 ارضية كشك 18
شارع 13 سنة واحدة 6م2 119 ارضية كشك 19

قرب النافورة  سنة واحدة 6م2 124 ارضية كشك 20
سوق الشيشان سنة واحدة 5م2 531 حانوت   21
سوق الشيشان سنة واحدة 6م2 532 حانوت   22
سوق الشيشان سنة واحدة 5م2 533 حانوت   23

املهندس 
حيدر حسام محود 
مدير بلديات واسط

رئيس جلنة البيع واالجيار



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2215   االثنين   14   أيلول   2020

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

الثبات باحلقيقة..التناغم مع العالـم

هشام عبد القادرد. مسعود ناجي إدريس

عندما تكون يف وئام مع العالم، فس�تكون مدعوم من الغيوم والرياح والضباب 
والش�مس والس�ماء واألرض واملالئكة. للحصول عىل املس�اعدة من كل طاقات 

الكون ولتنمو وتتفوق، يجب عليك قبول واتباع القواعد العرش التالية:
۱- قانون الفراغ:

اإلنس�ان الذي يكون فارغاً، يصبح أقوى. التخلص وتفريغ النفس من االستياء 
والغ�رة والكذب والكراهية واملعصية. وتعليم اآلخرين كل ما نعرف لفتح الباب 

أمام علم جديد.
۲- قانون الحركة:

كل ما هو جاري أقوى، وحيثما يوجد س�كون يوجد فقر. يتحول املاء النظيف، 
إىل الطني إذا ترك راكداً لبضعة أيام.

۳- قانون النظام:
تح�رك بنظ�ام يف الحياة حتى يعتاد عقل�ك عىل هذا النظام. اكت�ب أهدافك وقم 
بأفعالك بطريقة منظمة واعتقد أنه من خالل األنشطة املنتظمة ستحقق نتائج 

مضاعفة.
٤- قانون النقاء:

النقاء م�ن أهم قوانني الطبيعة، فالعطايا اإللهية ال تجذب النجاس�ة. املعصية 
نجاسة وتقرص حياة اإلنسان وتصد العطايا اإللهية.

٥- قانون الهطول:
أمط�روا حب�اً، أمطروا احرتام�اً، أمطروا وداً، أمطروا عش�قاً، أمط�روا ضحكاً، 
أمطروا أََمالً. الكون هو عالم الغفران، فكلما زاد البخار الذي ترس�له البحار إىل 

السماء، كلما جذبت املزيد من األمطار.
٦-قانون االستيقاظ يف الفجر:

تقوم جميع النباتات بعملية التمثيل الضوئي يف الساعات األوىل من اليوم. كلما 
اس�تيقظتم مبك�راً، كلم�ا زاد رزقكم ط�ال عمركم زادت س�عادتكم وبهجتكم 

وجمالكم وسالمكم الداخيل.
۷- القانون الجمع:

من خالل قانون الجمع نس�تطيع ان نتوافق مع الك�ون. نأكل معاً، ندعو معاً، 
نص�يل معاً، نلعب معاً. الوح�دة واالكتئاب واملرض والتنافر م�ع الكون يجلبان 

الفقر والبؤس.
۸- قانون التنسيق:

االنس�جام مع الوجود يعني أن تكون ش�خصا متس�امحا وحراً. ال تس�تاء من 
نكران الجميل اآلخرين لك. كن ش�اكراً لنفس�ك. كن متناغما مع الكون. أعطي 

بدون ِمْن لكي ُيعطى لك.
۹- قانون التنوع:

ابحث�وا عن كل ما ه�و جديد. التنوع يهدئ اإلنس�ان ويج�ذب العطايا اإللهية، 
وعندما يكون لدينا تنوع تزداد روح العمل ونجذب املزيد من الطاقة.

۱۰- قانون أعمالنا:
تنعك�س أفعالنا وأعمالنا. كل عمل س�يئ يبقى بداخلكم وكل عمل صالح يعود 

إليكم. تستجيب خاليا الدماغ البرشي بشكل إيجابي للكلمات الرقيقة.
يفهم كل ذرة املحبة.

»نأمل بمجتمع ميلء بالصحة والسعادة والخر للجميع«

نش�اهد العال�م فنجد اكثر الفوىض بالرشق األوس�ط، ونبح�ث دائما عىل معرفة 
الحقيقة. نش�اهد أحاديث وس�نن تاريخية، رصاع دائم، ندخ�ل بصلب املوضوع 
اإليمان يمان والحكمة يمانية، البعض يتصور إن الحديث بكافة اليمنيني. وكأنه 
علينا لوحة مختومة عىل جبيننا إن اإليمان ناصع من كل اليمنيني وهم معصومني 
وافض�ل العرب. مع إن فلس�فة الحديث ت�ؤرش عىل الركن اليمان�ي، ويمني اليد، 
اإليمان يمان وليس ش�مال والحكمة يمانية، كلها تؤرش لليمني واصحاب اليمني 
يف كل ارض وبل�د ومكان ولكن مح�ل الرتكيز الركن اليماني محل البيعة لله. نعم 
أه�ل اليمن هم األنصار وهم املنارصين للحق والحقيقة والحديث مرتبط بالوالية 
لله ورس�وله وأولوا األمر واكثر األنصار لله ورسوله وأولوا األمر من اليمن شيعة 
حي�در الكرار حقيقة األمر واإلش�ارة يف اصحاب اليم�ني بالوالية لإلمام عيل عليه 
الس�الم. ولو قلنا غر ذلك لكانت اليمن كاف�ة يف حكمة وعلم وإيمان وخر برية، 
وال نجد فيها من املتاهات لم تتوحد طوال السنيني مقسمة اىل أجزاء كلما توحدت 
تفرقت ارض الجنتني اصحاب الش�مال واليمني واألحق�اف وتبع ووا حرضموت 

ووا رض األحق�اف ومزقناه�م كل مم�زق.
وايض�ا بلدة طيبة ورب غفور. اين تحل البلدة الطيبة. تطيب األرض بطيب أهلها 
واهلها تطيب بالوالية الحقيقية لله ورسوله واملؤمنون فال نظلم الرسول صلوات 
الل�ه علي�ه واله يف مفاهيمنا ل�كل األحاديث ما ينطق عن اله�وى إن هو إال وحي 
يوح�ى، س�نجد الكثر يعرتض وتأخذه الغرة، قل يل أيه�ا الغيور أين وحدتك مع 
اخوت�ك يف اليمن يف طرد املحتل�ني؟ اين حكمتك وإيمانك عندما تمد س�الحك عىل 
أخي�ك؟ إذا نقول الحقيقة فاليتنافس املتنافس�ون عىل اصح�اب اليمني واإليمان 
والحكمة اليمانية كلها تش�ر لليم�ني واليمني كتاب صايف مرتب�ط ايضا بالركن 
اليمان�ي وانت اي�ن انت من يم�ني قلبك، الوالي�ة. الوالية هي الفاص�ل الحقيقي 
للحس�ب والنسب واإلنسانية ولكل زمن وعرص ولكل مكان اينما كنت، فاإلرتباط 
بالوالية لله ورسوله واملؤمنني، بالقرآن ذكرت ارض طيبة وسباء لم تذكر بالقرآن 
كلم�ة اليمن. إنم�ا اصحاب اليمني. كان خ�رة اصحاب اإلمام عيل عليه الس�الم 
واصح�اب كربالء من هذه األرض ولكن األرض هي األرض اينما كنت. والحقيقة 
بالوالي�ة، كن من اصحاب اليمني. وعالقتك بالبل�دة الطيبة التي يحل بها الطيبني 
وال يك�ون هن�اك طيب إال بحب النبي واه�ل بيته الطيبني األطه�ار. ونحن نؤمن 
بالوالية هي من ستوحدنا جميعا مع قوم سلمان الفاريس ومع الحشد الشعبي. 
ومع حزب الله ومع احرار فلسطني وسوريا واحرار العالم. وطابت اليمن بزيارة 
اإلمام عيل عليه الس�الم وطاب اهله�ا بإخالصهم وواليتهم وليس هناك ختم عىل 
كل م�ن يك�ون يمني إنه ق�د بلغ رتبة اإليم�ان والحكمة. ال تن�ى أن عاقر ناقة 
صالح واش�قاء األش�قياء قاتل اإلمام عيل عليه السالم من ارض ثمود واألحقاف 
وتب�ع واأليكة وحرضموت وم�أرب. وايضا باملقابل النباء العظي�م جاء نبأه من 
ارض س�باء وانص�ار رس�ول الله صلوات الل�ه عليه واله من ارض س�بأ وانصار 
اإلمام الحسني عليه السالم شهداء كربالء من ارض سبأ. البلدة الطيبة التي طابت 
بواليته�م وربنا غافر بش�فاعتهم. فهذا يكمن اين الرس ك�ن من اصحاب اليمني 
تمتل�ك اإليمان والحكمة والبيعة يف الركن اليماني بالوالية لله ورس�وله واملؤمنني 
ب�كل عرص وزمان. هن�ا عرفنا حقيقة الحدي�ث ورس عظمته بالفه�م للمفهوم 
الحقيقي اهل الكس�اء اليماني اللهم اجعلنا مع اهل الكس�اء اليماني فهم املعنى 

للحقيقة. فاليتنافس املتنافسون عىل الركن اليماني واصحاب اليمني..

عالـم طبيعة شهري: البرشية أمام خطر أوبئة جديدة
حذر عالم الطبيعة الربيطاني 
أتنب�وروه  ديفي�د  الش�هر 
البرشية م�ن خطر مواجهة 
املزي�د م�ن األوبئ�ة الفتاكة 
إذا ل�م تجهد لتوف�ر حماية 
امله�ددة،   لألجن�اس  أفض�ل 
وفق ما ورد يف وثائقي جديد 

تبثه »بي بي يس«.
ويف الفيل�م الجدي�د بعن�وان 
فاكتس«،  »إكستنكشن: ذي 
العال�م الربيطاني  ال يكتفي 
املدم�رة  التبع�ات  بع�رض 
لألنشطة البرشية عىل مواقع 
لبع�ض  الطبيعي�ة  العي�ش 
األجناس، بل يذهب أبعد عرب 
إقامت�ه رابط�اً واضح�اً مع 

وب�اء كوفيد-19. وقال مخ�رج »بلو بالنيت« 
و«بالنيت إيرث« يف فيلمه الجديد »نحن نواجه 

أزمة لها تبعات علينا جميعاً«.
وح�ذرت »بي بي يس« التي تب�ث العمل ، من 
أنه يحوي »مش�اهد دمار مروعة«، خصوصاً 
عن قردة تقفز داخل نهر وحيوان كواال يتقدم 
بصعوبة بحثاً عن مأوى، بدافع مش�رتك هو 

الهرب من حرائق هائلة.
فيلم�ه  يف  أيض�اً  أتنب�وروه  ديفي�د  ويع�ود 
لف�روس  املفرتض�ة  األص�ول  إىل  الوثائق�ي 
كورونا املس�تجد. وييضء طويالً عىل س�وق 
مدينة ووهان وس�ط الصني حيث كانت تباع 
حيوانات حية معدة لالستهالك البرشي، وهو 
ما يعتربه العلماء مص�در الوباء الذي اجتاح 

العالم هذه السنة.

بوض�وح  الفيل�م  ويدع�م 
خالص�ات تقري�ر علمي صدر 
هذا األس�بوع بعنوان »ليفينغ 
)م�ؤرش  إندك�س«  بالن�ت 
الكوك�ب الحي( وأش�ار إىل أن 
ال�زوال املتواصل ملواقع العيش 
الطبيعي�ة للحيوان�ات الربي�ة 
يزيد خطر تسجيل أوبئة عاملية 
يف املس�تقبل ألنه يع�زز فرص 

االحتكاك مع البرش.
الدولي�ة،  الدراس�ة  ه�ذه  ويف 
حذر الخرباء أيضاً من أن أعداد 
واألسماك  والطيور  الحيوانات 
الربية يف العالم تراجعت بنسبة 
تفوق الثلث�ني يف خالل أقل من 
٥0 عام�اً، بس�بب االس�تهالك 

املفرط للموارد من جانب البرش
وق�ال عال�م الطبيعة البال�غ 9٤ عاماً »طوال 
حيات�ي، التقي�ت بعضاً م�ن أكث�ر األجناس 
الحيواني�ة إثارة لالهتمام. لكن تعني االنتظار 
حت�ى اآلن لك�ي أدرك كم أنا محظ�وظ، إذ إن 
الكثر م�ن هذه الروائع تب�دو يف طريقها إىل 

الزوال من غر رجعة«.

زيارة األربعني.. إستنفار للعتبة احلسينية وإفتتاح 
جزء من صحن العقيلة

 كشف قس�م املشاريع الهندس�ية والفنية يف 
العتبة الحس�ينية املقدسة عن حجم املساحة 
االضافية يف صحن العقيلة زينب عليها السالم 
الت�ي س�تدخل الخدمة خالل زي�ارة االربعني 

املقبلة يف مدينة كربالء املقدسة.
وقال رئيس القسم حسني رضا مهدي يف بيان 
للعتب�ة إن »جميع الكوادر العاملة يف مرشوع 
صح�ن العقيلة زينب )عليها الس�الم( دخلت 
حالة االستنفار القصوى لبذل الجهود التمام 
اكرب قدر من املساحة لتكون بخدمة الزائرين 

خالل زيارة االربعني املقبلة«.
وأوضح أن »الكوادر تعمل اآلن ضمن املنطقة 
العبادي�ة وه�ي تش�كل مس�احة كب�رة من 
امل�رشوع والقريب�ة م�ن الصحن الحس�يني 

الرشيف«.
وأضاف أن »نس�بة )70%( م�ن هذه املنطقة 
والبال�غ مس�احتها )70( ال�ف م�رت مرب�ع، 
ستفتتح امام الزائرين من جهة باب الزينبية 

خالل زيارة االربعني«.
وتاب�ع أن »ه�ذه املس�احة س�تخفف الزخم 

بش�كل كبر من جهة باب الزينبية ليتس�نى 
للزائر الكريم اداء مراس�يم الزيارة بانسيابية 

عالية«.
يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة تنف�ذ 

مرشوع صحن العقيلة زينب )عليها السالم( 
بمس�احة )1٥0( ال�ف م�رت مرب�ع، ويقع يف 
الجن�وب الغربي للصحن الحس�يني الرشيف 

وسط مركز املدينة القديمة.

نمو األشجار الرسيع مؤرش سيئ للمناخ
يمتص لحاء الشجر نسبة كبرة من ثاني أكسيد 
الكربون املنبعث من الوقود األحفوري، مما يجعل 
من الغابات مكونا رئيسيا يف مكافحة االحتباس 
الحراري. وم�ع ذلك، أظهرت دراس�ة جديدة أن 
األشجار بدأت تنمو وتموت برسعة كبرة، األمر 
ال�ذي يمك�ن أن يؤدي إىل عج�ز يف مكافحة تغر 
املناخ. تحفز درجات الحرارة املرتفعة وتركيزات 
ثاني أكس�يد الكربون نمو األش�جار، وكلما زاد 
ع�دد األش�جار زاد امتصاصها للكرب�ون. ومع 
ذل�ك، يش�ر بح�ث م�ن جامع�ة لي�دز ، ُنرش يف 
أن  إىل   ،”Nature Communications“ مجل�ة 
النمو املتس�ارع يرتبط أيًضا باملوت املبكر. وهذا 
بدوره يش�ر إىل أن دور الغابة كمخزن للكربون 
ق�د يكون قصر األجل. درس الباحثون أكثر من 
200 ألف من بيانات حلقات األشجار من جميع 

أنح�اء العال�م ووجدوا عالق�ة قوية ب�ني النمو 
وط�ول العمر يف جمي�ع العين�ات تقريًبا، بما يف 
ذلك األشجار االستوائية. وقال املؤلف املشارك يف 
الدراسة، ستيف فولكر، إن املجتمعات استفادت 
م�ن تزايد ق�درة الغاب�ات عىل ع�زل الكربون يف 

العق�ود األخرة، لك�ن معدالت امتص�اص ثاني 
أكس�يد الكربون هذه “م�ن املرجح أن تنخفض 
حي�ث يت�م اس�تبدال األش�جار بطيئ�ة النم�و 
والقوي�ة بأش�جار رسيع�ة النم�و وضعيفة”. 
ووفقا للخرباء، فالفرق بني الشجرة “الرسيعة” 
و”البطيئة” يف النمو هو أن األوىل تزداد احتمالية 
للم�وت عندما تص�ل إىل أقىص حج�م لها، حيث 
إن األش�جار رسيعة النمو تكتس�ب حماية أقل 
ض�د األمراض أو هجمات الحرشات وتكون أكثر 
عرض�ة للجف�اف أثن�اء نموها. وتتنب�أ النماذج 
املناخي�ة لنظ�ام األرض حالًي�ا ب�أن مخزونات 
الكرب�ون يف الغاب�ات ستس�تمر أو تزي�د. لك�ن 
األبحاث الجديدة تظهر عكس ذلك، فزيادة ثاني 
أكس�يد الكربون س�تهدد الغابات ألن األش�جار 

رسيعة النمو ستموت بأعداد كبرة.

يش�ر بحث جديد إىل أن األشخاص غالبا ما 
يختارون إرس�ال بريد إلكرتوني أو رس�ائل 
نصي�ة عىل الرغم من أن املكامل�ات الهاتفية 
ت�ؤدي إىل مش�اعر ترابط أك�رب بكثر. وبعد 
ش�هور م�ن إج�راءات التباع�د االجتماعي، 
يعتم�د الناس بش�دة ع�ىل التكنولوجيا من 
أجل الشعور بالتواصل االجتماعي. وبحسب 

موقع “ساينس دييل”، أشار بحث جديد من 
جامعة تكس�اس يف الوالي�ات املتحدة إىل أن 
األش�خاص غالبا ما يختارون إرس�ال بريد 
إلكرتوني أو رس�ائل نصية عىل الرغم من أن 
املكاملات الهاتفية تؤدي إىل إحساس الرتابط 
الذي يتوقون إليه. قال األستاذ أميت كومار، 
املؤلف واملش�ارك يف الدراس�ة “اختار الناس 

الكتابة ألنه�م اعتقدوا أن املكامل�ة الهاتفية 
ستكون أكثر صعوبة لكنهم كانوا مخطئني”. 
قال كومار: “يشعر الناس أنهم أكثر ارتباطا 
بش�كل ملحوظ من خالل الوسائط القائمة 
عىل الصوت، لكن لديهم هذه املخاوف بشأن 
اإلحراج الذي يدفعهم نحو وس�ائل التواصل 

القائمة عىل النصوص”.

املكاملات اهلاتفية ختلق روابط أقوى من املحادثات النصية

املانجو هو واحد من أش�هى وأطي�ب أصناف الفواكه، وأكثرها انتش�ارا 
واستهالكا عىل مستوى العالم.

وبحس�ب موقع “أونيل ماي هيل�ث” الطبي، الكثر م�ن الناس يجهلون 
الفوائ�د العدي�دة واملذهل�ة املوج�ودة يف بذور املانج�و، والت�ي غالبا يتم 

التخلص منها بعد تناول الفاكهة.
وتكم�ن الفائدة أيضا يف اس�تخدام زي�ت بذور املانجو ال�ذي يقدم العديد 
من الفوائد الصحية للجس�م مثل تعزيز صحة الجهاز التنفيس، والعناية 
بالبرشة والش�عر، وغرها الكثر. وذكر املوقع أبرز الفوائد الصحية لزيت 
ب�ذور املانج�و: تقليل الكوليس�رتول: يعزز وينش�ط زيت ب�ذور املانجو 
الدورة الدموية يف الجس�م، مما يساعد يف خفض نسبة الكوليسرتول، لذا 
ينصح األش�خاص الذين يعانون من ارتفاع نس�بة الكوليس�رتول يف الدم 
تضمني زيت بذور املانجو يف نظامهم الغذائي. يحافظ عىل مس�توى آمن 
من السكر يف الدم: يمكن لزيت بذور املانجو التحكم يف مستوى السكر يف 

الدم لذا فهو مفيد للغاية ملرىض السكري.

الكشف عن فوائد مذهلة لزيت
 بذور املانجو

تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها املوز األحمر للجس�م، نظرًا الحتوائه 
عىل عدد كبر من العنارص الغذائية املفيدة، مثل البوتاسيوم واملاغنسيوم 
واأللياف، والتي تس�اعد يف الحفاظ عىل صحة للجسم، كما يمتاز بمذاقه 

الحلو، ويعترب من أشهر الفواكه املوجودة يف جنوب رشق آسيا.
وتوفر موزة حمراء واحدة نحو 90 سعرة حرارية باإلضافة إىل 21 غراما 
من الكربوهيدرات و1.3 غرام من الربوتني والبوتاسيوم وفيتامني »ب ٦« 

وفيتامني »ج« واملغنيزيوم وغرها من العنارص املفيدة.
وبحسب صحيفة »healthline« املتخصصة بالغذاء والصحة، يقدم املوز 

األحمر الكثر من الفوائد الصحية والغذائية للجسم وهي:
-خفض ضغط الدم

-مضاد لألكسدة
-إنعاش جهاز املناعة

معزز لصحة العني
-داعم للجهاز الهضمي

للموز األمحر فوائد صحية مذهلة
 تعرفوا إليها!


