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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

اياك واهلذر فمن كثر كالمه كثرت آثامه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية
 عـن جـرحـى األمـن الداخلـي: 

مهام قدمنا هلم نبقى مقرصين
ص2

األربعـاء املقبـل.. القـانونيـة الربملانيـة تستضيـف مفوضيـة االنتخابـات 
األمـن البـرملانيـة: نطمـح لـ »تنويـع السـالح« لكـن نحتـاج مبالـغ طائلـة 

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رف�ع مجل�س الن�واب، أم�س االثنني، جلس�ته 
السادس�ة من فصل�ه الترشيعي األول للس�نة 
الترشيعي�ة الثالثة/ال�دورة الرابع�ة اىل الي�وم 
الثالث�اء، وذل�ك بع�د التصوي�ت عىل ع�دد من 
الق�رارات وانه�اء ق�راءة ومناقش�ة مش�اريع 

قوانني.  
وذكرت الدائرة اإلعالمية للمجلس يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »املجلس 
قرر رفع جلسته السادسة من فصله الترشيعي 
األول للس�نة الترشيعية الثالثة/الدورة الرابعة 
اىل ي�وم الثالث�اء املوافق ٢٢-٩ الس�اعة الثانية 

عرشة ظهراً«.  
وكان مجل�س النواب قد ص�وت عىل »مرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل اتفاقية 
ميناماتا بشأن الزئبق، فيما أجل التصويت من 
حيث املبدأ عىل مقرتح قانون الغاء قرار مجلس 

قيادة الثورة املنحل رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢«.  
واض�اف البي�ان ان »مجلس الن�واب أّجل ايضاً 
التصويت عىل مقرتح قانون الضمان الصحي«، 
الفت�ًا ان »النائ�ب االول لرئي�س مجلس النواب 
وج�ه بعقد اجتم�اع يوم غد للج�ان املعنية مع 
ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي«.  
وانه�ى مجلس النواب بحس�ب البي�ان »تقرير 
ومناقش�ة مرشوعي قانون انضمام جمهورية 
الع�راق اىل اتفاقية العمل البحري لس�نة ٢٠٠٦ 
ومرشوع قانون انضم�ام جمهورية العراق اىل 
اتفاق����ي�ة هوي�ة وثائق البح�ارة رقم ١٨٥ 

لسنة ٢٠٠٣«.
التفاصيل ص2

الربملان حيدد موعدا إلكامل قانون االنتخابات
أعد تشريع يستبدل عقوبة »السجن« بدفع مبالغ مالية.. ونائب يعلن دخول الضمان الصحي حيز التنفيذ.. واملصادقة على اتفاقيات دولية باجلملة حكومة البرصة تستمر

 بمنح املوافقات اخلاصة بتسهيل عبور 
املرضى اىل اجلانب االيراين 

حمافظ نينوى يتداول
 »املستجدات« مع السفري الرتكي ويعلن 

إنجاز »200« وحدة سكنية

وزارة الرتبية 
حتدد موعد إعـالن بـدء العـام 

الدرايس اجلديد

ص3

ص3

ص3

رئيس لبنان: إما تشكيل احلكومة أو الذهاب إىل جهنم
برملاين يدعو إىل »تنسيق استثنائي« ملواجهة الفساد وتقليص »نفوذه«

القايض زيدان يبحث مع السفري الرتكي قضايا املحكومني واملتهمني االتراك
الرشيد يعلن شمول كافة ضباط الدفاع والداخلية واالمن الوطني بالسلف والقروض

جلنة التعديالت حتدد موعدًا إلمتام التعديل الدستوري: 
)50( مادة محالة أوجه 

ص2

ص2

ص3 ص2 ص3

النقل: تطبيق نظام 
التصنيفـات السعـريـة حلجـز 

تذاكر اخلطوط اجلوية

وزير التخطيط 
عن أرضار »كورونا«: رفع معدل 

الفقر اىل أكثر من )31( باملئة

»منع استريادها«... 
العراق حيقق اكتفاء بـ »26« منتجًا 

زراعـيــًا وحيوانيًا

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس اللبناني ميش�ال ع�ون أمس االثنني إن بالده 
ذاهبة »إىل جهنم« إذا لم ُتش�كل حكومة جديدة، لكنه أقر 
ب�أن األمر يحتاج ملا يش�به املعجزة، قائال ردا عىل س�ؤال 
عم�ا إذا كان ذلك يعني أنه ال أمل يف حدوث انفراجة، »ال.. 

يمكن يصري عجيبة )معجزة(«.
وأكدت ترصيحات عون الت�ي وردت يف إطار كلمة ألقاها 
عىل التلفزيون الصعوبات الش�ديدة الت�ي تواجه املبادرة 
الفرنس�ية النتش�ال لبنان من أزمت�ه االقتصادية واملالية 
بحمل ساسته التي تسود االنقسامات بينهم عىل تشكيل 

حكومة جديدة وتنفيذ إصالحات.
وتمثل األزمة، التي تفاقمت بانفجار مدمر يوم الرابع من 
آب يف مرفأ بريوت، أسوأ تهديد الستقرار لبنان منذ الحرب 

األهلية.
وانقىض يف األس�بوع املايض موعد نهائي تم االتفاق عليه 
مع باريس لتشكيل الحكومة. وتعّهدت القوى السياسية، 
وف�ق ما أعلن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون يف ختام 
زيارت�ه لب�ريوت مطلع الش�هر الحايل، تش�كيل »حكومة 
بمهمة محددة« مؤلفة »من مجموعة مستقلة« وتحظى 
بدعم كافة األطراف السياسيني يف مهلة أقصاها أسبوعا، 

لكن مساعي تشكيل الحكومة تراوح مكانها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجن�ة التعدي�الت الدس�تورية 
النيابية، أمس االثنني، وجود ٥٠ مادة 
التدخل لرصانة  دستورية تس�توجب 
»السبك اللغوي«، مؤكدة أنها ستكمل 
إنج�از ما تبقى من املواد الدس�تورية 

خالل األسبوعني املقبلني.  
وقال عضو اللجنة يونادم كنا للوكالة 
الرس�مية، إن »ع�دد س�كان الع�راق 
يزداد بنحو مليون نس�مة يف كل سنة 
ويس�تدعي ذل�ك زي�ادة ١٠ ن�واب، إذ 
أن�ه يف كل دورة انتخابي�ة يضاف 4٠ 

نائباً«، مش�دداً ع�ىل »رضورة تثبيت 
عدد النواب، للحيلولة دون التصاعد يف 

كل دورة برملانية«.  
وأضاف أن »هناك ٥٠ مادة دستورية، 
تس�توجب التدخ�ل لرصان�ة الس�بك 
اللغ�وي، كي ال تك�ون حمالة أوجه«، 
مبين�اً أن »اللجن�ة أنج�زت١٢٢ مادة 
دس�تورية، واملتبقية نح�و ٢٢ إىل ٢٣ 
م�ادة، س�يتم االنته�اء منه�ا خ�الل 

األسبوعني املقبلني«.  
خالفي�ة  نق�اط  »وج�ود  إىل  وأش�ار 
ب�ني الكت�ل السياس�ية ح�ول طبيعة 
النظام، هل يبقى برملانياً أم رئاسياً أم 

مختلطاً، وعدد أعضاء مجلس النواب، 
والكتلة الفائزة باالنتخابات أو الكتلة 
الربملاني�ة األكرب ستش�كل الحكومة، 
باإلضاف�ة إىل اختصاصات الس�لطات 
االتحادي�ة الحرصي�ة واالختصاصات 

املشرتكة بني االتحادية واألقاليم«.  
وأوضح، أن »املش�كلة ليست بالنظام 
الربملان�ي، بل يف الفس�اد املس�ترشي 
أن  إىل  اإلدارة«، م�����ش�ريا  وفش�ل 
»الش�ارع انتف�ض بن�اء ع�ىل الب�اب 
ال�ذي  الدس�تور  م�ن  ال������ثان�ي 
كف����ل الحق�وق والحريات، فهناك 
٢٣ م�ادة تضم�ن الح����قوق و١٠ 

مواد تضمن الحريات«.  
طالب�وا  »املتظاهري�ن  أن  وتاب�ع، 
بحقوقه�م الدس�تورية الت�ي ضمنت 
السياس������ية  الحق���وق  له�م، 
واالجتماعي����ة  واالقتص����ادي�ة 
الس�كن، والعيش  والثقافي�ة، وح�ق 
الكريم، والتعليم، والدراسة، والصحة، 
والرعاية«، مؤكدا أنها »هذه الحقوق 
الدس�تورية الت�ي خ�رج م�ن أجله�ا 
الش�ارع، ول�م يطال�ب الحكومة بأن 

تدار برملانياً أم رئاسياً«.  

التفاصيل ص2

ص7

زاخـو
 يتعاقـد مـع حمتـرف

 برازييل

ص2
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الرشيد يعلن شمول كافة ضباط الدفاع والداخلية واالمن الوطني بالسلف والقروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر م�رف الرش�يد، أم�س االثنني، ش�مول 
ضباط وزارتي الدفاع والداخلية واالمن الوطني 
من غ�ر املوطن�ة رواتبهم بالس�لفة املمنوحة 

للموظفني.
وذكر بي�ان للمرف تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »قرر ش�مول ضب�اط وزارتي 
الدفاع والداخلية واالمن الوطني من غر املوطنة 

رواتبهم بالسلفة املمنوحة للموظفني«.
وأض�اف البي�ان ان »ه�ذا القرار ج�اء لدورهم 
البطويل والتضحية عىل ان توثق السلفة بكفيل 

مدني او ضابط من نفس الوزارة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفع مجلس النواب، أمس االثنني، جلس�ته السادس�ة 
من فصله الترشيعي األول للس�نة الترشيعية الثالثة/
ال�دورة الرابع�ة اىل اليوم الثالثاء، وذل�ك بعد التصويت 
عىل عدد من القرارات وانهاء قراءة ومناقشة مشاريع 

قوانني.  
وذك�رت الدائ�رة اإلعالمي�ة للمجل�س يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »املجلس قرر رفع 
جلس�ته السادس�ة من فصله الترشيعي األول للس�نة 
الترشيعي�ة الثالثة/ال�دورة الرابع�ة اىل ي�وم الثالث�اء 

املوافق ٢٢-٩ الساعة الثانية عرشة ظهراً«.  
وكان مجل�س الن�واب قد صوت عىل »م�رشوع قانون 
انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية ميناماتا بش�أن 
الزئبق، فيما أجل التصويت من حيث املبدأ عىل مقرتح 
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ٢١٨ 

لسنة ٢٠٠٢«.  
واضاف البيان ان »مجلس النواب أّجل ايضاً التصويت 
عىل مقرتح قانون الضمان الصحي«، الفتاً ان »النائب 
االول لرئي�س مجل�س النواب وجه بعق�د اجتماع يوم 
غ�د للج�ان املعنية مع ممث�ل الحكومة بش�أن قانون 

الضمان الصحي«.  
وانهى مجلس النواب بحسب البيان »تقرير ومناقشة 
مرشوعي قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية 
العمل البحري لس�نة ٢٠٠٦ وم�رشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم 
١٨٥ لس�نة ٢٠٠٣«، مضيف�اُ ان »املجلس انهى تقرير 
ومناقشة مرشوع قانون انضمام جمهورية العراق اىل 
الربوتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام ١٩٥٤ الخاص 

باملمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح«.  
وتاب�ع ان »مجل�س الن�واب انه�ى ايض�اً تقري����ر 
ومناقش�ة مرشوع قانون انضم�ام جمهورية العراق 
اىل اتفاقية حماية واس�تخدام املج�اري املائية العابرة 
للح�دود والبح�رات الدولي�ة هلس�نكي ١٩٩٢«، الفتاً 
اىل ان »املجل�س انهى تقرير ومناقش�ة مرشوع تعديل 
قانون تعديل قان�ون املحكمة االتحادية العليا رقم ٣٠ 

لسنة ٢٠٠٥«.  
واش�ار البي�ان اىل ان »مجل�س الن�واب أنه�ى القراءة 
االوىل ملرشوع قانون التعديل الثالث لقانون االستثمار 

الصناع�ي للقطاعني الخاص واملختلط رقم ٢٠ لس�نة 
١٩٩٨، باإلضافة اىل االنته�اء من القراءة االوىل ملقرتح 
قان�ون اس�تبدال العقوب�ة الس�البة للحري�ة بمبال�غ 

مالية«.  
ولفت البيان اىل »مقرتح قانون استبدال العقوبة السالبة 
للحري�ة بمبالغ مالي�ة، يأتي لغرض اعط�اء الفرصة 
لبعض املحكومني بالجرائ�م العمدية واملخالفات التي 
ال تتص�ف بالخطورة وتقليل للنفقات التي تثقل كاهل 

الدولة وإضافة موارد لخزينة الدولة«.  
ويف الفقرة األخرة من جدول أعمال الجلس�ة، بحسب 
البيان »مناقش�ات عامة، ومداخالت النواب عن قانون 
املوازن�ة اإلتحادي�ة لع�ام٢٠٢٠«، الفت�اً اىل ان »ممثل 
الحكوم�ة اعلن وصول قان�ون املوازن�ة إىل املجلس يف 

نهاية الجلسة«، قبل ان يتم رفعها اىل غد الثالثاء.  
بدوره، اعلن عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خالطي 

دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ.
وقال خالطي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »تنظي�م قان�ون الضم�ان الصح�ي وض�ع 
بالتشاور والتنسيق بني لجنة الصحة النيبابية ووزارة 

الصحة«. 
واشار اىل »رفع جميع العقبات التي تحول دون تطبيق 

هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ«.
واوضح خالطي ان »الخط�وة االوىل بعد اقرار القانون 
م�ن قبل مجل�س النواب س�يكون من خالل تأس�يس 
مؤسس�ة لضمان االجتماعي والتي سيكون مقرها يف 

وزارة الصحة«.

وع�ىل صعيد متص�ل: اعلنت الدائ�رة االعالمية ملجلس 
النواب عن جدول اعمال جلسة يوم الثالثاء.  

وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »جدول اعمال جلسة الثالثاء ستكون 

كالتايل:  
اوال: التصويت عىل مرشوع قانون انضمام جمهورية 
العراق اىل اتفاقية باريس امللحق باتفاقية األمم املتحدة 
اإلطاري�ة التغر املناخ لع�ام ۱۹۹۲. )لجن�ة العالقات 

الخارجية(. )۲ مادة(.  
ثانيا: تقرير ومناقش�ة القراءة الثانية ملرشوع قانون 
تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب 
من دفع الرضائب املفروضة عىل الدخل ورأس املال بني 
حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية. )لجنة 

العالقات الخارجية، اللجنة املالية(. )۲ مادة(.  
ثالثا: تقرير ومناقش�ة القراءة الثانية مرشوع قانون 
تصديق اتفاقية ترسيع التع�اون يف املجال االقتصادي 
وش�ؤون الطاق�ة ب�ني حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق 
وحكومة جمهوري�ة كوريا الجنوبية. )لجنة العالقات 
الخارجي�ة، لجنة النفط والطاق�ة والثروات الطبيعية، 

لجنة االقتصاد واالستثمار(. )۲ مادة(.  
رابعا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية( مرشوع قانون 
جرائ�م املعلوماتي�ة. )اللجن�ة األمن والدف�اع، التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي، القانونية، الثقافة والس�ياحة 
واالثار، حقوق اإلنسان، الخدمات واالعمار، االتصاالت 

واالعالم(. )۳۱ مادة(  
خامس�ا: تقرير ومناقش�ة القراءة الثاني�ة( مرشوع 
قانون تصديق اتفاقية األمم املتحدة بش�أن الشفافية 
يف التحكي�م التعاهدي بني املس�تثمرين والدول. )لجنة 

العالقات الخارجية(. )۲ مادة(.  
سادس�ا: القراءة األوىل ملقرتح قان�ون حماية املوظف 

الحقوقي )اللجنة القانونية(. )۱۰ مادة(.  
س�ابعا: الق�راءة األوىل لق�رتح قانون التعدي�ل الثالث 
لقانون نقابة املحاس�بني واملدققني رقم )۱۸۰( لسنة 

١٩٦٩ )اللجنة املالية( ) مادة(.  
ثامن�ا: الق�راءة األوىل مل�رشوع قان�ون العي�د الوطني 
لجمهورية العراق. )لجنة الثقافة والسياحة واالثار(. 

)٤ مادة(.  
تاسعا: مناقشات عامة )١٥ دقيقة(.  

تبدأ الجلسة الساعة: الثانية عرش ظهراً  

      بغداد / المستقبل العراقي

الدس�تورية  التعدي�الت  لجن�ة  أك�دت 
النيابي�ة، أم�س االثن�ني، وج�ود ٥٠ مادة 
لرصان�ة  التدخ�ل  تس�توجب  دس�تورية 
»الس�بك اللغ�وي«، مؤكدة أنها س�تكمل 
إنجاز ما تبقى من املواد الدستورية خالل 

األسبوعني املقبلني.  
وقال عض�و اللجن�ة يونادم كن�ا للوكالة 

الرس�مية، إن »عدد س�كان الع�راق يزداد 
بنحو مليون نسمة يف كل سنة ويستدعي 
ذل�ك زي�ادة ١٠ ن�واب، إذ أن�ه يف كل دورة 
انتخابية يض�اف ٤٠ نائباً«، مش�دداً عىل 
»رضورة تثبي�ت ع�دد الن�واب، للحيلولة 

دون التصاعد يف كل دورة برملانية«.  
وأض�اف أن »هن�اك ٥٠ مادة دس�تورية، 
تستوجب التدخل لرصانة السبك اللغوي، 
ك�ي ال تك�ون حمال�ة أوج�ه«، مبين�اً أن 

أنج�زت١٢٢ م�ادة دس�تورية،  »اللجن�ة 
واملتبقي�ة نح�و ٢٢ إىل ٢٣ م�ادة، س�يتم 
االنتهاء منها خالل األسبوعني املقبلني«.  

وأش�ار إىل »وج�ود نق�اط خالفي�ة ب�ني 
الكت�ل السياس�ية ح�ول طبيع�ة النظام، 
هل يبق�ى برملانياً أم رئاس�ياً أم مختلطاً، 
وع�دد أعض�اء مجل�س الن�واب، والكتلة 
الفائ�زة باالنتخاب�ات أو الكتل�ة الربملانية 
باإلضاف�ة  الحكوم�ة،  ستش�كل  األك�رب 

االتحادي�ة  الس�لطات  اختصاص�ات  إىل 
الحري�ة واالختصاصات املش�رتكة بني 

االتحادية واألقاليم«.  
وأوض�ح، أن »املش�كلة ليس�ت بالنظ�ام 
الربملاني، بل يف الفس�اد املسترشي وفشل 
اإلدارة«، مش�را إىل أن »الش�ارع انتف�ض 
بن�اء عىل الباب الثاني من الدس�تور الذي 
 ٢٣ فهن�اك  والحري�ات،  الحق�وق  كف�ل 
مادة تضم�ن الحقوق و١٠ م�واد تضمن 

الحريات«.  
وتاب�ع، أن »املتظاهرين طالبوا بحقوقهم 
الدس�تورية الت�ي ضمنت له�م، الحقوق 
واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة  السياس�ية 
والثقافية، وحق السكن، والعيش الكريم، 
والتعليم، والدراسة، والصحة، والرعاية«، 
مؤكدا أنه�ا »ه�ذه الحقوق الدس�تورية 
التي خرج من أجلها الش�ارع، ولم يطالب 

الحكومة بأن تدار برملانياً أم رئاسياً«.  

أعد تشريع يستبدل عقوبة »السجن« بدفع مبالغ مالية.. ونائب يعلن دخول الضمان الصحي حيز التنفيذ.. واملصادقة على اتفاقيات دولية باجلملة

الربملان حيدد موعدا إلكامل قانون االنتخابات

العدد )2221(   22     أيلول    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

جلنة التعديالت حتدد موعدًا إلمتام التعديل الدستوري: )50( مادة محالة أوجه 

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الداخلي�ة عثمان 
الغانمي، أمس االثنني، بعدد من 

الجرحى.
اللق�اء  خ�الل  الوزي�ر  وق�ال 
بحس�ب بيان مكتب�ه االعالمي، 
إنه »الخر يف مؤسسة ال تراعي 
جرحاه�ا، وان ال�رٔوس تنحني 
امام تضحياتهم« واش�ار اىل ان 
الداخلي�ة مهم�ا قدمت  »وزارة 
فهي تجد نفس�ها مقرة أمام 

عطاء هٔوالء الشجعان«. 
»بتش�كيل  الغانم�ي  ووج�ه 
ملتابع�ة جمي�ع مطالب  لجن�ة 
جرح�ى ق�وى االٔم�ن الداخ�ي، 
وتعه�د بالعم�ل ش�خصيا عىل 
تنظيم لقاءات دورية مس�تمرة 
اليه�م وحل  معه�م لالس�تماع 
جميع املعوق�ات التي تواجههم 

وتسهيل السبل لهم«. 
واعت�رب الغانمي ه�ذا املوضوع 
الداخلي�ة  وزارة  ع�ىل  »واجب�اً 

تقدمه البنأيها«.

وزير الداخلية
 عن جرحى األمن الداخيل: مهام قدمنا هلم 

نبقى مقرصين

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير التخطيط خالد بت�ال النجم، أمس االثنني، ان 
فروس كورونا رفع الفقر يف العراق اىل أكثر من ٣١%.

 وق�ال وزير التخطيط خالد بتال النجم، يف كلمة القاها 
خ�الل مش�اركته يف اجتماعات الدورة ال��)٣٥( ملؤتمر 
منظمة األغذية والزراعة االقليمي للرشق األدنى املنعقد 
»افرتاضي�ا« يومي ٢١ و٢٢ أيلول الج�اري ان »جائحة 
كوفيد ١٩ واألزمة املالية، تسببت بزيادة معدالت الفقر 
يف العراق إىل اكثر من ٣١%«، مبيناً ان »الرشائح الهش�ة 
يف املجتم�ع كانت األكثر تأثرا وت�رضرا من هذه األزمة 

نتيجة توقف الكثر من االعمال، السيما اعمال القطاع 
الخاص«.وأض�اف ان »الحكوم�ة العراقية تعمل يف ظل 
الظ�روف الصعب�ة، ع�ىل وض�ع السياس�ات والخطط 
املمكن�ة ملواجهة التحديات الناجمة عن األزمة الراهنة، 
لتقليل اثارها السلبية عىل االقتصاد واملجتمع«، موضحاً 
ان »وزارة التخطي�ط ب�دأت العم�ل ع�ىل اع�ادة النظر 
بمس�ارات خط�ة التنمي�ة الوطنية الخمس�ية ٢٠١٨-

٢٠٢٢، والرؤية الوطنية للتنمية املس�تدامة ٢٠٣٠، بما 
ينسجم وطبيعة التحديات وتداعياتها املستقبلية«.

وب�ني ان »الحكوم�ة العراقية، تويل اهتماما اس�تثنائيا 
للقط�اع الخاص، من اج�ل تمكينه وتحقي�ق الرشاكة 

الحقيقية مع القطاع العام، يف إطار اسرتاتيجية وطنية 
ش�املة، ونؤمن بأهمية دور منظم�ات املجتمع املدني 
يف دعم جه�ود الحكوم�ة وملجتمع ملواجه�ة التحديات 

الراهنة واملستقبلية«.
وتابع الوزي�ر »اطلقنا االس�رتاتيجية الوطنية لخفض 
الفقر يف العراق، التي تتضمن مجموعة من السياس�ات 
والربامج واملش�اريع لتحس�ني حياة الفقراء يف مجاالت 
الصحة والتعليم والسكن والدخل والغذاء«، داعياً الدول 
املش�اركة يف املؤتم�ر إىل »العمل الجاد م�ن اجل تحقيق 
التكام�ل االقتصادي والزراعي فيما بينها لتأمني الغداء 

لشعوبها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

علقت لجنة االمن والدفاع النيابية، أمس 
االثن�ني، عىل مس�ألة عق�د صفقات مع 

فرنسا لتسليح الجيش العراقي.
 وقال عضو اللجنة بدر الزيادي يف تريح 
صحفي بش�أن امكانية عق�د اتفاقيات 
تسليح مع فرنسا خالل زيارة الكاظمي 
اىل باري�س، أوضح الزي�ادي أن »الوضع 
امل�ايل يف العراق صعب وال اعتقد ان هناك 
ني�ة او خطوة لتس�ليح الجيش العراقي 
م�ن فرنس�ا ألن عملية تجهي�ز الجيش 
باالسلحة تحتاج اىل مبالغ طائلة«، الفتاً 
اىل أنه »من املمكن االستفادة من فرنسا 

كدع�م لوجس�تي وتدري�ب وال نس�تبعد 
وج�ود اتف�اق مس�تقبي لدعم فرنس�ا 

للجيش العراقي«.
وأضاف ان »تنوع الس�الح يشء ايجابي 
وعندما تتنوع االسلحة يف العراق وتكون 
مصادره�ا م�ن ع�دة دول فه�ذا معناه 
أن�ه ال يوج�د احت�كار من دول�ة محددة 
وه�ذا ما نطم�ح له بتنويع الس�الح من 
جميع الدول الق�ادرة عىل تجهيز العراق 
باالس�لحة املتطورة وع�دم االعتماد عىل 

جهة واحدة«.
م�ن جان�ب آخ�ر اوض�ح ان »العمليات 
الجنائية تحدث يف كل بلد وحتى يف البلدان 
املس�تقرة، واذا ما حدثت يف العراق فهذا 

ال يعني ان الوضع االمني غر مستقر يف 
البلد«، مبيناً ان »الوضع االمني اآلن اكثر 
اس�تقرارا واالجهزة االمنية تعمل بجدية 
عالي�ة واملعلوم�ة االس�تخبارية تس�بق 

الحدث«.
وتابع الزيادي أن »حدوث عملية جنائية 
هن�ا وهن�اك ال تعن�ي ان الع�راق ذاهب 
اىل اس�وأ من الوضع الح�ايل«، مؤكداً ان 
»االجتماع�ات االخرة لالجه�زة االمنية 
هي رس�الة للسيطرة عىل الوضع االمني 
ومتابعة كل مج�رم مهما كان انتماءه، 

وهذا يشء جيد حتى اآلن«.
وكان وزي�ر الخارجي�ة فؤاد حس�ني قد 
كش�ف يف وقت س�ابق عن زيارة لرئيس 

ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اىل باريس 
ان  الجاري،موضح�اً  الش�هر  منتص�ف 
فرنس�ا كان له�ا دور مهم يف املش�اركة 
يف الح�رب ع�ىل داعش يف إط�ار التحالف 
الدويل، عىل مس�توى الس�الح الجوي أو 
الق�وات الفرنس�ية الخاصة أو الس�الح 
املدفعي، فضالً عىل ان القوات الفرنسية 
س�اهمت يف تدري�ب الق�وات العراقي�ة 
الخاصة املتخصصة يف محاربة اإلرهاب.

وتابع حس�ني ان »السالح الفرنيس كان 
موج�وداً بكثافة ل�دى القوات املس�لحة 
العراقي�ة، وال أس�تغرب أن يك�ون هناك 
طلب م�ن الجانب العراق�ي، ولكنها من 

مسؤولية وزارة الدفاع العراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب عن كتلة الجماعة االسالمية 
الكردستانية سليم همزة، أمس االثنني، 
إىل »تنسيق استثنائي« ملواجهة الفساد 
وتقلي�ص »نف�وذه« داخل مؤسس�ات 
الدول�ة، معت�رباً أن�ه جع�ل الحكومات 
السابقة »عاجزة« عن تقديم الخدمات 
للعراقي�ني. وق�ال هم�زة يف تري�ح 
صحفي إن »مواجهة الفساد وتقليص 
نفوذه داخل مؤسس�ات الدولة بحاجة 
اىل تعاون وتنس�يق اس�تثنائي للجهود 
املعني�ة  الرقابي�ة  الجه�ات  م�ن قب�ل 
بالتصدي لهذا األم�ر«، مبينا أن »هناك 
الكث�ر م�ن ملف�ات الفس�اد يف هيئ�ة 
النزاهة وجهات رقابية اخرى بحاجة اىل 
ارادة وق�وة ملتابعتها وتقديم املتورطني 
فيها للعدال�ة والقصاص منهم ليكونوا 
عربة اىل االخري�ن«. وأضاف أن »جميع 
الحكوم�ات الت�ي تعاقب�ت يف الع�راق 
عج�زت ع�ن تقدي�م ابس�ط الخدمات 
للش�عب العراقي، بس�بب الفساد الذي 
نخر جس�د الدولة واهدر موارد الشعب 
وثرواته«، الفتا اىل ان »هناك العديد من 
الجه�ات الرقابية يف البل�د وبحال اردنا 
تقليص الفس�اد فعلينا تفعيل الجهات 
الرقابية كمجلس النواب وهيئة النزاهة 

وباقي الجهات األخرى«.

وزير التخطيط عن أرضار »كورونا«: رفع معدل الفقر اىل أكثر من )31( باملئة

األمن الربملانية: نطمح لـ »تنويع السالح« لكن نحتاج مبالغ طائلة 

برملاين يدعو إىل »تنسيق 
استثنائي« ملواجهة 

الفساد وتقليص »نفوذه«

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت اللجن�ة القانوني�ة يف مجل�س الن�واب، االثنني، اس�تضافة 
مفوضية االنتخابات االربعاء القادم الكمال ترشيع قانون انتخابات 

مجلس النواب.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن »اللجنة 
القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة 
وحضور أعضائها ملناقش�ة ع�دد من القوان�ني املدرجة عىل جدول 

اعمالها«.
وأض�اف البيان أن »اللجنة ناقش�ت تقريرها بش�أن التعديل الثاني 
للمحكم�ة االتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية يف جلس�ة اليوم 
االثنني، كما ناقش�ت مقرتحات القوانني الخاصة باللجنة او املحال 
اليها من اللجان النيابية االخرى وتحديد االولويات الترشيعية بشأن 

امليض بترشيعها«. 
وقررت اللجنة، بحس�ب البيان، »اس�تضافة مفوضي�ة االنتخابات 
االربع�اء القادم باإلضافة اىل مخاطب����ة ع�دد من اللجان املعنية 
ملناقش�ة تعديل قانون االحوال الش�خصية واملتعل����ق باملدة ٥٧، 
فضال عن مناقش�ة عقود االطع���ام يف الس�جون واالصالحيات يف 

وزارة العدل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس االثنني، عن تس�جيل ٤٤٨٤ حالة شفاء 
من الفروس التاجي، فيما اكدت وفاة ٧٠ حالة، و اصابة ٣٨٢١.  

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »عدد 
الفحوصات املختربية لهذا اليوم بلغت ١٩٧٥٦، ليصل مجموع الفحوصات 

املختربية الكلية ٢٠٧٦٨٤٤«.

األربعاء املقبل.. القانونية الربملانية
 تستضيف مفوضية االنتخابات 

عداد »كورونا: تسجيل )4484( حالة شفاء 
و)3821( اصابة جديدة 

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس القضاء االعىل 
الق�ايض فائق زيدان، أمس االثنني، 
مع الس�فر الرتكي يف بغداد قضايا 

املحكومني واملتهمني االتراك.
وذك�ر بيان ملجل�س القضاء االعىل 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »رئي�س املجلس الق�ايض فائق 

زي�دان اس�تقبل يف مكتب�ه ببغداد، 
الي�وم االثن�ني، الس�فر الرتكي يف 
بغ�داد فات�ح يل�دز والوف�د املرافق 

له«.
وأضاف البي�ان ان »الجانبني بحثا 
باملحكوم�ني  الخاص�ة  القضاي�ا 
الجنس�ية  واملتهم�ني م�ن حمل�ة 
االتفاقي�ات  ض�وء  ع�ىل  الرتكي�ة 
القضائية والقانونية بني البلدين«.

القايض زيدان يبحث مع السفري الرتكي 
قضايا املحكومني واملتهمني االتراك
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    بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت وزارة الرتبي�ة، أمس االثنني، ع�ن موعد إعالنها 
بدء الع�ام ال�درايس الجدي�د 2020 -2021 يف ظل تدابري 

واجراءات وقائية يف مواجهة جائحة »كورونا«.
 وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حيدر ف�اروق ان »ووزارة 
الرتبية أنهت كاف�ة االليات واملقرتح�ات الخاصة بالعام 
ال�درايس الجديد وما تبقى هو عرضها عىل هيأة الرأي يف 
الوزارة والتصويت عليها ومن ثم رفعها اىل االمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء ويف حال إقراره�ا س�تؤخذ كآلية جديد 
للع�ام ال�درايس الجديد«.وأضاف »خالل االس�بوع املقبل 
س�نعلن موعد اعالن بدء العام الدرايس واآلليات الخاصة 
به« مؤكداً انه »متى ما سنعلن ان هناك عام درايس جديد 

س�نقوم بتوزيع الكتب وال اشكال فيها وستنطلق بعدها 
عجل�ة التعليم«.وبش�أن نتائج الس�ادس االع�دادي قال 

»حتى اآلن ال يوجد موعد بشأن«.
وأشار فاروق اىل »اآلن ال يوجد منهج درايس محدد يخص 
ف�ريوس كورون�ا والتثقي�ف به وبي�ان مخاط�ره ولكن 

االجراءات الوقائية مستمرة«.
بدوره�ا، طالب�ت لجنة الرتبي�ة النيابي�ة بتعويض طلبة 
الس�ادس االعدادي ومنحه�م درجة كاملة عىل االس�ئلة 

التي حصل فيها الخطاء ولجميع املواد.
 وذك�رت اللجنة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه »انها تابعت برئاس�ة النائب قيص محس�ن اليارسي 
وعضوي�ة اعض�اء اللجن�ة ومن�ذ الي�وم االول النط�الق 
االمتحان�ات الوزاري�ة للصف الس�ادس االع�دادي للعام 

الدرايس 201٩_2020«.
واضاف�ت انه »م�ن خ�الل الزي�ارات التفقدي�ة للمراكز 
والتواص�ل  الع�راق  محافظ�ات  عم�وم  يف  االمتحاني�ة 
املس�تمر مع خلية االزم�ة و اللجنة الدائم�ة لالمتحانات 
واملديريات العامة للرتبية يف املحافظات وذلك ش�عورا من 
لجنة الرتبية بالتزامه�ا بواجبها التمثييل والرقابي تجاه 

املواطن العراقي«.
وتابعت اللجن�ة و«لضمان توفري اجواء امتحانية صحية 
مناس�بة وهذا ماتم اش�رتاطه عىل وزارة الرتبية الطالق 
االمتحان�ات، وبالرغم م�ن نجاح عملي�ة االمتحانات اال 
انها لم تكتمل ولالس�ف حيث ت�م تحديد بعض املؤرشات 
االيجابية منها والس�لبية وخصوصا ماحصل سابقا من 

اخطاء يف وضع اسئلة مادة العربي«.

وواصلت »كذلك ما حصل اليوم من خطاء يف وضع السؤال 
االول الفرع A من اسئلة مادة الفيزياء للسادس االحيائي 
و بالرغم من ان لجنة الرتبية قد أكدت س�ابقا عىل وزارة 
الرتبي�ة برضورة تحري الدقة يف وضع االس�ئلة واالبتعاد 
ع�ن كل مايرب�ك الطلبة يف إجابتهم وم�ع ان ما قامت به 
بع�ض املراك�ز االمتحانية لي�س كافيا بتنبي�ه الطلبة اىل 

االخطاء الحاصلة قد تسببت بأرباك الطلبة«.
واش�ارت اللجن�ة« ل�ذا ندع�و وزارة الرتبي�ة بتعوي�ض 
الطلب�ة ومنحهم درج�ة كاملة عىل االس�ئلة التي حصل 
فيها الخط�اء ولجميع املواد والوق�وف عىل اماكن الخلل 
ومحاس�بة املقرصين«، معلنة« القي�ام يف االيام القادمة 
باس�تضافة اللجن�ة الدائم�ة لالمتحان�ات لتقييم عملية 

االمتحانات«.

وزارة الرتبية حتدد موعد إعالن بدء العام الدرايس اجلديد
جلنة برملانية تطالب مبنح الطلبة درجة كاملة على االسئلة اليت مشلت أخطاء

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة }جن�رال إلكرتي�ك{ االمريكية، 
رب�ط اثنني من التوربين�ات الغازية من طراز 
محافظ�ة  يف  الزب�ري  محط�ة  يف   GT13E2
البرصة لتوليد الطاقة الكهربائية مع الشبكة 
الوطني�ة، يف إط�ار التزامها الجاد واملس�تمر 
بتزويد الطاقة الكهربائية الرضورية لتفعيل 
النمو االقتص�ادي يف البالد واالرتقاء باملعايري 

املعيشية لشعبها.
 وقال جوزيف انيس الرئيس واملدير التنفيذي 
وأنظم�ة  الطاق�ة  أعم�ال خدم�ات  لوح�دة 
الطاق�ة الغازي�ة ل�دى }جن�رال إلكرتيك{ يف 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 
ان إضاف�ة  الطاق�ة الكهربائي�ة إىل الش�بكة 
الوطني�ة يف العراق يعد أم�راً يف غاية األهمية 
للتخل�ص من انقطاع�ات التي�ار الكهربائي 
ف�أن  لذل�ك  الع�راق،  ش�عب  تواج�ه  الت�ي 
التوربينان سيتمكنان معاً من توليد ما يصل 
إىل 300 ميج�اواط م�ن الطاق�ة الكهربائية، 
ومن املتوقع استكمال أعمال البناء والتشييد 
يف املحط�ة يف ع�ام 2021، وس�تكون مجهزة 
 ،GT13E2 بأربع توربينات غازي�ة من طراز
واملرج�ح أن تولد مجتمعة م�ا يصل إىل 700 

ميجاواط عند اكتمالها«.
تفخ�ر  إلكرتي�ك{  »}جن�رال  ان  وأض�اف 
الطاق�ة  قط�اع  بتطوي�ر  باس�تمرارها 
الكهربائي�ة يف العراق. ومنذ ش�هر ديس�مرب 

م�ن ع�ام 201٩، اذ تمكن�ت م�ن إضافة ما 
يص�ل إىل 1675 ميجاواط لتعزيز اس�تطاعة 
الطاقة الكهربائي�ة يف البالد، وقدمنا خدمات 
التحدي�ث واإلصالح والصيان�ة إىل العديد من 
املراف�ق واملحط�ات لضمان تولي�د محطات 
الطاق�ة الحالية ملا يص�ل إىل 4325 ميجاواط 
من الطاق�ة الكهربائي�ة املوثوق�ة. وتواصل 
ف�رق عملن�ا م�د القط�اع ب�كل س�بل الدعم 
املمكن�ة يف مختل�ف مناطق الع�راق، حتى يف 
أصعبه�ا، بم�ا فيه�ا املناطق الت�ي ترضرت 
م�ن الرصاعات التي ج�رت يف البالد عىل غرار 
املوصل ودياىل، محقق�ة إنجازات يومية، بما 
يمكنن�ا من الوف�اء بالتزامن�ا املتمثل يف دعم 
نم�و وازده�ار الجمي�ع يف العراق«.واختت�م 
أني�س قول�ه : »عىل الرغ�م من التق�دم الذي 
أحرزناه حتى اليوم، ندرك حاجتنا لبذل املزيد 

من الجه�د لتلبية االحتياج�ات املتنامية عىل 
الطاقة الكهربائي�ة يف العراق. لذلك نجد فرق 
عملن�ا عىل أهبة االس�تعداد ملواصلة التعاون 
م�ع األط�راف املعني�ة م�ن القطاع�ني العام 
والخ�اص لتطوي�ر قط�اع الطاق�ة وتمكينه 
من تلبية احتياجات أجيال اليوم واملس�تقبل 
يف العراق، مع اس�تمرارنا بتبني أرقى معايري 
الجودة والسالمة«. يشار اىل ان ملكية محطة 
الزب�ري الدائم�ة لتولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة 
تع�ود إىل رشكة نفط الب�رصة، وتقع يف حقل 
الزب�ري النفطي، ع�ىل بعد نح�و 20 كيلومرتاً 
 .ENI Iraq B.V عن الب�رصة، وتتوىل رشك�ة
مس�ؤولية تطوي�ر الحقل النفط�ي، ومنحت 
رشك�ة }جنرال إلكرتيك{ عقداً لتقدم خدمات 
الهندس�ة واملش�رتيات والرتكي�ب والتكليف 

ملحطة الطاقة الكهربائية.

جنرال إلكرتيك تدخل وحدتني كهربائيتني يف الزبري 
اىل اخلدمة بطاقة 300 ميكاواط

    بغداد / المستقبل العراقي

حقق العراق االكتفاء الذاتي من 26 منتجاً 
زراعياً وحيوانيا وقرر منع استريادها.

وأعلن�ت وزارة الزراع�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه »من�ع 
اس�ترياد )21( منت�ج ومحص�ول زراعي 
نباتي وحيواني من كافة املنافذ الحدودية 
نظ�را لوفرتها يف االس�واق املحلية ووفقا 
وضعته�ا  الت�ي  الزراعي�ة  للروزنام�ة 

الوزارة«.
وأض�اف البي�ان ان�ه »وإش�ارة اىل كتاب 
الوزارة وقراري لجنة الشؤون االقتصادية 
ف�أن قائمة املنتج�ات الزراعي�ة النباتية 
املمنوعة من االس�ترياد تش�مل }الخيار، 
الباذنج�ان، اللهانة، القرنابي�ط، الجزر، 
النب�ق، البطاطا، الخس، الثوم، الش�جر، 
الش�لغم،  الطماط�ة،  التم�ور،  الفلف�ل، 
الش�وندر، العس�ل، والباقالء الخرضاء{، 

فيما تتضمن املنتجات الحيوانية املمنوعة 
م�ن االس�ترياد كل م�ن }بي�ض املائ�دة، 
الدج�اج الحي، الدجاج املج�زور الكامل، 
واالس�ماك البحري�ة والنهري�ة املجم�دة 

واملربدة{«.
وأك�دت الزراع�ة ع�ىل، ان »ق�رار املن�ع 
يأتي اس�تنادا اىل ما ج�اء يف قراري لجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة والت�ي نصت عىل 
}منع دخول الس�لع املشمولة باملنع وفق 
الروزنام�ة الزراعي�ة م�ن جمي�ع املنافذ 
الحدودية بانواعها كافة بغض النظر عن 
تاريخ نفاذية اجازة االس�ترياد من عدمه 
وعىل وزارة الزراع�ة االعالن عن ذلك قبل 
اس�بوع من يوم التنفي�ذ، ومنح مدة 10 
أيام بعد اصدار كتاب املنع للمس�توردين 
الحاصلني ع�ىل موافقة مس�بقة والذين 
قاموا بادخ�ال جزء من االرس�الية وذلك 
ملنحهم الوقت الكايف الس�تكمال ما تبقى 

من االرسالية{«.

»منع استريادها«... العراق حيقق اكتفاء 
بـ »26« منتجًا زراعيًا وحيوانيًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

االنبار تعلن انجاز 
»90« باملئة من مشاريع تأهيل 

السدود املترضرة
    االنبار / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر دائرة امل�وارد املائية يف قض�اء الفلوجة بمحافظ�ة االنبار رائد 
مظهر املحمدي، أمس االثنني، عن انجاز نسبة ٩0% من اعادة اعمار وتأهيل 

السدور املترضرة جراء العمليات االرهابية.
وق�ال املحمدي يف ترصيح صحفي ان ”وزارة املوارد املائية وبالتنس�يق مع 
دوائره�ا يف االنبار انجزت ٩0% من مش�اريع اعادة اعمار وتأهيل الس�دود 
املترضرة جراء قيام ارهابي داعش بالعبث بها ابان سيطرته عىل مساحات 

واسعة من مدن االنبار “.
واضاف ان” سدود االنبار تعرضت اىل عمليات تخريبية خاصة سد الفلوجة 
املائ�ي باإلضاف�ة اىل قيام ارهابي داعش برمي نفاي�ات يف نهر الفرات االمر 
الذي تسبب يف اعاقة مجرى املياه ما دعا كوادر املوارد املائية اىل اطالق اكرب 
حملة لكري نهر الفرات ما تزال مس�تمرة لح�د االن لتنظيف النهر واعطاء 
جرياء افضل ناهيك م�ن ارضار كبرية لحقت بالبنى التحتية للدوائر املوارد 

املائية ورسقة معداتها”.
وأوض�ح املحمدي، أن “دوائر املوارد املائية مازال�ت تعالج االرضار الناجمة 
من عمليات ارهابي داعش التي طالت التجاوزات عىل حرمة نهر الفرات“.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، أم�س 
االثنني، عن وضع آلية جديدة الصدار بطاقات )املاسرت 

كارد( للمستفيدين من ذوي االعاقة.
وقال رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 
بال�وزارة عص�ام عب�د اللطي�ف التميم�ي يف ترصيح 
صحفي ان “االلية س�تكون بحس�ب اختيار املستفيد 
للم�رصف الذي ي�روم االنتماء له، داعي�ا املواطنني اىل 
ع�دم مراجع�ة الهيئة الص�دار )املاس�رت كارد( لحني 
اكمال التعاقد مع املصارف خالل الشهر الحايل التمام 
اصدار البطاقات للمس�تفيدين مع تسهيل اجراءاتها 
لهم”.وأضاف التميمي، انه “تمت مناقش�ة التحديات 
والصعوب�ات م�ع لجنة ش�كلت من أقس�ام الهيئة يف 
املحافظ�ات لبحث املعوقات التي تواج�ه عمل الهيئة 
من�ذ بداي�ة العام وم�ن ضمنها توقف عمل االقس�ام 
بس�بب االجراءات الصحية، فضال عن االيعاز لقس�م 
تكنولوجي�ا املعلومات بتحديث متغ�ريات راتب املعني 
مبارشة ع�ىل واجهة النظ�ام االلكرتون�ي، اضافة اىل 
اطالق كل القيود املتوقفة للذين تبينت سالمة موقفهم 
القانوني، وكذلك ايقاف قي�ود من لديهم ازدواجية يف 

الرواتب بحسب مقاطعة بيانات مركز الوزارة”.

العمل تعتزم إصدار 
»املاسرت كارد« ملستفيدي 

ذوي اإلعاقة

    بابل / المستقبل العراقي

بارشت الرشكة العامة لتجارة الحبوب رصف مس�تحقات مسوقي محصول الحنطة يف 
محافظة بابل.

وق�ال مدي�ر عام الرشكة احمد س�الم ربي�ط يف ترصيح صحفي ان “املس�تحقات تمثل 
الوجبة الثالثة للعام الحايل، مشريا اىل تسلم الصكوك التابعة لسايلو الحلة القديم ومركز 
تس�ويق امل�رشوع ومركز تس�ويق املدحتية وتم تس�ليمها اىل مرصف الرافدين وس�تتم 

املبارشة بتوزيع صكوك بني الفالحني واملزارعني”.
وبش�أن صومعة الحلة الجدي�دة واملجمع املخزني يف املرادية اوضح انه “س�يتم  تحويل 
املبالغ اىل مرصف الرشيد عن طريق املقاصة اإللكرتونية ويف حال اشعار الرشكة من قبل 
املرصف املذكور اعاله وتحويلها لدى حس�اب الرشكة املرصيف، فس�تتم املبارشة برصف 

الصكوك للفالحني بحسب اولوية التسلسالت”.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك، أم�س 
االثن�ني، ع�ن تمكن الس�لطة الكمركية يف 
مركز كم�رك بوابة البرصة من ضبط )4( 
حاويات ) م�ن الحاويات املرتوكة ( حجم 
)40( قدم�اً تحت�وي ع�ىل )٩( س�يارات 
دون املوديل املس�موح باسترياده مخفية 
يف محاول�ة لتهريبه�ا خ�الف للضواب�ط 

والتعليمات.
 واضافت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إنه »ت�م اتخ�اذ األج�راءات 

القانوني�ة بح�ق املخالف�ة وفق�ا لقانون 
لس�نة 1٩84  رق�م 23  الناف�ذ  الكم�ارك 

املعدل« .

جتارة احلبوب تعلن رصف مستحقات 
مسوقي احلنطة يف بابل

الكامرك: إحباط حماولة هتريب »9« سيارات 
دون املوديل يف البرصة

حكومة البرصة تستمر بمنح املوافقات اخلاصة 
بتسهيل عبور املرضى اىل اجلانب االيراين 

    البصرة / صفاء الفريجي

يف  املحلي�ة  األزم�ة  خلي�ة  رئي�س  أوض�ح 
البرصة املحافظ اس�عد عب�د االمري العيداني 
أس�تمرار من�ح املوافق�ات الخاصة باملرىض 
الراغب�ني بالعب�ور اىل الجان�ب االيران�ي عرب 
منفذ الش�المجة الحدودي .وق�ال« املحافظ 
اس�عد العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتبه األعالمي الخاص ان هناك مخاطبات 
رسمية ترسل من قبل الحكومة املحلية ملنفذ 
الش�المجة الحدودي خاصة بتس�هيل مهام 

امل�رىض الراغب�ني بالع�الج للجانب االيران�ي ،مبيناً 
ان هن�اك تنس�يق وتع�اون متواصل ب�ني الحكومة 
املحلية و رئي�س هيئة املنافذ الحدودية يف العراق د. 
عمر الوائيل عىل متابعة تس�هيل مهام عبور املرىض 
ومرافقيه�م  م�ن منف�ذ الش�المجة الح�دودي اىل 

الجانب االيراني ،مشيداً بدور ادارة منفذ الشالمجة 
عىل اس�تقبال املرىض بمختل�ف األوقات وخصوصاً 
الحاصلني عىل موافقات رس�مية من قبل الحكومة 
املحلية.من جانبه قال مدير قس�م شؤون املواطنني 
يف ديوان املحافظة وعضو خلية االزمة املحلية حكيم 
عب�د الصاحب املياحي ان قس�م ش�ؤون املواطنني 

اكمل االج�راءات االدارية الخاصة باس�تالم 
اسماء املرىض والتي وصلت بحدود أكثر من 
)2000( مواطن بني مرافق ومريض . ولفت« 
املياحي انه خصص موظفني  يف داخل قسم 
ش�ؤون املواطن�ني يف منطق�ة املعق�ل قرب 
الس�اعة لغرض إستقبال املواطنني من أبناء 
املحافظة حيث يتم إس�تالم التقارير الطبية 
الخاصة باملرىض التي تثبت احتياجهم للعالج 
خارج الع�راق ،مبيناً ان التقارير الطبية يتم 
املصادق�ة عليه�ا م�ن قب�ل اللج�ان الطبية 
التابع�ة اىل دائ�رة صحة الب�رصة . واوضح 
»املياحي اىل ان املواطنني الذين تم منحهم موافقات 
من قبل الحكوم�ة املحلية الخاصة بتس�هيل عبور 
امل�رىض للجانب االيراني لغرض العالج ال عالقة لهم 
بم�رشوع الحكومة املحلية الخاص�ة بعالج املرىض 

خارج العراق.

النقل: تطبيق نظام التصنيفات السعرية 
حلجز تذاكر اخلطوط اجلوية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل / الرشك�ة العام�ة 
للخطوط الجوية العراقية، أمس االثنني، 
اس�تكمالها جمي�ع االج�راءات املتعلقة 
بأطالق خدمة نظام التصنيفات السعرية 
يف نظ�ام الحج�ز االيل ال�ذي س�تعتمده 
الرشكة يف قطع تذاكر السفر.وقال مدير 
عام الرشكة الكابتن كفاح حسن يف بيان 
تلقت /املعلومة/، نسخة منه، ان “اطالق 
هذه الخدمة يندرج ضمن توجيهات وزير 
النقل الكابتن نارص حس�ني الش�بيل عىل 
رضورة تحس�ني وتطوير الخدمات التي 
يقدمه�ا الناق�ل الوطني والتي س�تدخل 
حيز التنفيذ بدًء من تاريخ 25/٩/2020 
وستش�مل الحجز عىل رحالت القطاعات 

الداخلية كمرحل�ة اوىل تمهيداً لتطبيقها 
الخارجي�ة”. القطاع�ات  رح�الت  ع�ىل 

واضاف حس�ن ان “التصنيفات السعرية 

خي�ارات  الك�رام  للمس�افرين  س�تتيح 
اضافية وبأس�عار تنفاس�ية مقارنة مع 

باقي النواقل األخرى”.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلن�ت محافظة نين�وى، أمس االثن�ني، عن تش�ييد 200 وحدة 
سكنية يف سهل نينوى.

وق�ال محافظ نين�وى نج�م الجبوري يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن “امل�الكات الهندس�ية املختصة ضمن 
بلديات نينوى وبالتعاون مع رشكتني من القطاع الخاص، اتمت 
تش�ييد 200 وحدة س�كنية بمس�احة 200 مرت مربع لكل منها، 

لسكان قضاء الحمدانية يف سهل نينوى”.
وأض�اف الجبوري، أنه “س�يتم تش�ييد عدد اخر منه�ا يف قضاء 

تلكيف وناحية القوش لحل ازمة السكن ضمنها”.
م�ن جان�ب آخر، اس�تقبل محاف�ظ نين�وى القنص�ل الرتكي يف 
املحافظة محمد كوجوك بديوان املحافظة، وتم التداول حول آخر 
املس�تجدات بني الطرف�ني وكيفية تطويرها بم�ا يخدم مصلحة 

الجانبني.
الجب�وري وكوجوك عق�دا مؤتم�راً صحفيا تحدثا في�ه عن اهم 
ما ج�اء يف لقائهم�ا، ابرزها ملف املس�اعدات الرتكي�ة للموصل 

وتسهيالت منح الفيزا للراغبني بالسفر إىل ُتركيا.

حمافظ نينوى يتداول »املستجدات« مع السفري 
الرتكي ويعلن إنجاز »200« وحدة سكنية

    البصرة / المستقبل العراقي

ألقت قوة أمنية القبض عىل مزور وبحوزته عدد كبري من االختام 
والوثائق والتخاويل يف محافظة البرصة.

 وذكر بيان لقيادة حرس الحدود تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه »تمكن�ت قوة من قس�م اس�تخبارات القيادة بأم�رة مدير 
القس�م وبالتعاون مع ش�عبة مخدرات مديري�ة رشطة الكمارك 
املنطق�ة الرابعة من إلقاء القبض ع�ىل متهم وبحوزته 70 ختما 
مختلف األنواع مع العديد من األجهزة تستخدم لتزوير املعامالت 
مع منفيس�ات كمركية وهويات وشهادات تخرج وكتب تسهيل 

مهمة وعقود عجالت وتخاويل متعددة مع لوحة عجلة«.
وب�ني ان »العملي�ة جاءت بع�د ورود معلومات اس�تخبارية عن 
وجود ش�خص يقوم بعمليات تزوير ومتاج�رة باملخدرات داخل 

محافظة البرصة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم يف قرص الضيافة 
يف العاصم�ة بغداد اجتماعاً مع س�فري االتحاد األوروبي يف بغداد 
مارتن هوث ومدير منظمة الرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( 
يف بغداد باولو فونتان�ي، بحضور خرباء من هيئة اآلثار والرتاث، 
بح�ث آخر تط�ورات العمل ع�ىل إع�ادة تأهيل مدينت�ي البرصة 

واملوصل القديمتني.
 واس�تعرض االجتماع بحس�ب بيان الوزارة الذي تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه »مالحظات الجول�ة التي أجراه�ا فريقي 
اليونس�كو واالتح�اد األوروب�ي يف مواقع العم�ل، وتقديم عرض 
تفصييل عن املباني الرتاثية يف البرصة القديمة البالغ عددها 400 
بيت، فضالً عن القصور الرتاثية كقرص الش�يخ خزعل يف منطقة 

نظران«. 
وأش�ار املجتمع�ون إىل أن »املبان�ي الرتاثي�ة يف الب�رصة س�يما 
يف منطق�ة النظ�ران، ق�د تعرض�ت ألرضار كب�رية إث�ر الحروب 
واإلهمال، وفاقمت التجاوزات السكانية من هذه األرضار، فضالً 
عن اإلشارة إىل أهمية تأهيل قناة العشار لتأثريها الجوهري عىل 

تأهيل باقي البيوت الرتاثية القريبة منها«. 
م�ن الجدير بالذكر، أن »هذا االجتماع هو الثاني من نوعه، لبحث 
مس�ار العم�ل يف املدينتني القديمتني ووضع آلي�ة واضحة لتنفيذ 

الخطوات مجدولة وفق سقوف زمنية دقيقة«.

البرصة: القبض عىل مزور بحوزته 
»70« ختاًم وختاويل

الثقافة تبحث مع اليونسكو واالحتاد األوريب 
اعادة تأهيل مدينتي البرصة واملوصل القديمتني
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )122(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )51و53و56و58و60و61و63و64و66و68( مقاطعة 
24 وادي عكاب املش�يد عليها ) وكيل ادوات احتياطية ( وبمساحة )50( 

م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع املرقم�ة )738و744و762و972و757( م 40 نينوى الرشقية 
املش�يد عليها )ك�راج بائع س�كراب ( وبمس�احة ) 210( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
3 � القطعة املرقمة )615( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج بائع 
سكراب ( وبمساحة ) 120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .

4 � القطعة املرقمة )492( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج بائع 
سكراب ( وبمساحة ) 408( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .

5 � القطع�ة املرقم�ة )864( م 40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )كراج 
بائع س�كراب ( وبمساحة ) 367,5( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل  

اعالن رقم )114(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواق�ع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري م�ن مدة االعالن 
ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � س�احة غ�از ونفط )عبد الرحمن( املش�يدة ع�ىل جزء من القطع�ة  املرقمة 
)180/747( م41 نينوى الشمالية الواقعة يف حي االخاء  وبمساحة )1300( م2  

وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
2 � كش�ك رق�م )5( الواق�ع ضمن متنزه النور الس�ياحي واملش�يد عىل جزء من 
القطعة املرقمة )139/80( م 41 نينوى الش�مالية وبمساحة ) 13( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقمة )156/127عقاري( )6 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املش�يد 
عليها )مجمع صناعي ( وبمس�احة ) 1280( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات .
4 � القطعة املرقمة )675( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج بائع سكراب( 

وبمساحة ) 419,2( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
5 � القط�ع املرقمة )843و853و836و689( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها 
)كراج بائع سكراب ( وبمساحة ) 240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات .
6 � الدكاكني املرقمة )1و2و3و4( املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )1/289( 

محلة جوار املوصل / الدواسة  وملدة ثالث سنوات .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )121(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواق�ع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري م�ن مدة االعالن 
ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � القط�ع املرقمة )669و679( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج ) بائع 
س�كراب(  وبمس�احة )360( م2 ل�كل قطع�ة وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث 

سنوات.
2 � القطع املرقمة )782و241و177( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراجات 
بائع س�كراب ( وبمساحة ) 300( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات .
3 � القط�ع املرقم�ة )465و477( م 40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )كراجات 
بائع س�كراب ( وبمساحة ) 200( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات .
4 � القطع�ة املرقم�ة )517ب( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا )كراج بائع 

سكراب ( وبمساحة ) 100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
5 � القطعة املرقمة )991( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج بائع سكراب( 

وبمساحة )290( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
6 � القطعة املرقمة )681( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج بائع سكراب( 

وبمساحة )220( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )123(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثاني�ة  عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( م�ن القيمة املق�درة مع الترصي�ح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1 � القط�ع املرقم�ة )125و128و160و131و122و118( م 24 وادي 
عكاب املش�يد عليه�ا  ) وكيل ادوات احتياطية ( وبمس�احة )50( م2  

لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقم�ة )و185 أ( م 28 الهرم�ات املش�يد عليها  ) حداد 
باب وش�باك(  وبمس�احة )120( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
3 � القطعة املرقمة )421أ( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )ورش�ة( 

وبمساحة ) 50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
4 � املطعم املرقم )1( م 24 وادي عكاب  وبمساحة )224( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 785 يف 2020/2/25( . 
ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع )تجهيز سبورات ملديرية تربية البرصة(
- وبكلفة  تخمينية قدرها 497.00.0000 اربعمائة وسبعة وتسعون  مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج ايرادات املنافذ الحدودية  لس�نة 2018  .     - تبويب املرشوع 105.11.8.1.47
 - مدة التنفيذ ) 90  يوم ( .          - موقع املرشوع ) املركز  (            

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة    والصنف /  رشكات متخصصة يف هذا املجال   
  أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
   ثالث�اً- تش�مل متطلبات التأهي�ل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما 

ييل:
*الق�درة املالي�ة: عىل مقدم العط�اء أن يقدم أدلة موثق�ة تثبت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املالية 

اآلتية:
متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مق�دم العط�اء ان يقدم س�يولة نقدي�ة بمبلغ اليق�ل قدره عن 
)99.400.000( تس�عة وتس�عون مليون واربعمائة الف   دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني 
حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة 

التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  
العنوان جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
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 االربعاء  املص���ادف 2020/9/23  .
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبله�م وبخالف�ة يتحم�ل كاف�ة التبع�ات القانوني�ة 
•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 التمويل ورصف املستحقات للرشكات 

املنفذة ملثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

 خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاع�ة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربع�اء   املصادف 2020/9/30   
الساعة العارشة صباحاً

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/10/7 الساعة 2:00 ظهرا 
حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا 

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

     التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2020/10/7 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 4,970,000 ( اربعة مليون وتسعمائة 
وسبعون  الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع 
م�ن الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( م�ن تعليمات ملقدمي 

العطاءات .
 3-تفوي�ض 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 القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف س�يتم اس�تبعاد العطاء
ع�ارشا -تلت�زم الرشكات بتقديم تعه�د قانوني مصدق  م�ن قبل كاتب العدل بصح�ة كافة األوليات 

املقدم�ة م�ن قبله�م وبخالف�ة يتحم�ل   كاف�ة التبع�ات القانوني�ة 
احدى  عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اثن�ى ع�رش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي 
ال�ذي ي�يل ي�وم العطل�ة .

ث�الث ع�رش - للدائ�رة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحال�ة 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 
الخام�س  ع�رش – الزام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة 
واملع�ادن اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطي�ط /دائرة العقود 
الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 

 2017/8/3

  اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1696 يف 2020/9/9( .
   ت�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومي�ة ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  ))االعمال غري املنجزة ملرشوع اعداد التصاميم وتجهيز وتنفيذ مقرات قواطع الصيانة 
يف املرك�ز واالقضي�ة والنواحي ) حي الحس�ني , املعقل , الرباط , املوفقية , العش�ار )1,2,3( القبلة , الجمهورية , 

النشوة  ((   
 - وبكلف�ة  تخمينية قدره�ا)1,228,145,000(  واحد مليار ومائتان وثمانية وعرشون  مليون  ومائة وخمس�ة 

واربعون الف دينار عراقي
 - ضمن  خطة تنمية األقاليم املستمرة  لعام 2019 

 - مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .
-تبويب املرشوع )12,1,5,4,1,47,2(

-موقع املرشوع ) عام (
 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش�ائية /كهرباء –كيمياوي –ميكانيك  وان تكون 

الهوية نافذة .
  أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمكن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل 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 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:

متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدية بمبلغ اليقل ق�دره عن )122,815,000( 
مائة واثنان وعرشون  مليون وثمانمائة وخمس�ة عرش  الف دينار عراقي عىل ش�كل 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 .
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 القياس�ية 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 2020/9/23
• تلت�زم ال�رشكات بتقدي�م تعهد قانوني مص�دق  من قبل كاتب الع�دل بصحة كافة األولي�ات 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
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2020/9/30   الساعة العارشة 

صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/10/7 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 االربعاء املصادف 2020/10/7 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 12,282,000 ( اثنى عرش  مليون ومائتان واثنان 
وثمانون  الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-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 
اح�دى ع�رش -  كت�اب يؤي�د حج�ب البطاق�ة التمويني�ة

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  عرش – ال�زام الرشكات برشاء منتج�ات 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 / مناقصة )  1/ تربية  / 2020 ( 

مرشوع)جتهيز سبورات ملديرية تربية البرصة(

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

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

)االعامل غري املنجزة ملرشوع اعداد التصاميم وجتهيز وتنفيذ مقرات قواطع الصيانة يف املركز واالقضية والنواحي 
) حي احلسني , املعقل , الرباط , املوفقية , العشار )1,2,3( القبلة , اجلمهورية , النشوة  (

مناقصة )1/ جماري /2020 (

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

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

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 1085 

التاريخ : 20 / 9 / 2020 
م / نرش فقدان 

للطل�ب املق�دم من قب�ل املدع�وة ) لطيفه 
حس�ن عبود ( التي تروم فيه نصبها قيمة 
عىل زوجها املفق�ود ) بارق عيل محمد عيل 
( قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) 
بارق عيل محمد عيل ( الذي فقد يف محافظة 
ص�اح الدي�ن بتاري�خ 1 / 1 / 2018 ول�م 
يعرف مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه 
وتتوفر لديه معلوم�ات عنه االتصال بذويه 
الساكنن يف محافظة صاح الدين / ناحية 
االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي خال 

شهر من اليوم التايل لنرش االعان .
القايض 

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

تنويه 
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2213 يف ي�وم الخميس 10 / ايلول / 2020 
حي�ث ذك�ر يف االع�ان تبلي�غ اىل الرشي�ك 
س�لمان طالب بانيش خطا والصحيح تبليغ 
اىل الرشيك�ة بتول حيدر عب�ودي والخاص 
بمديري�ة بلدية النجف وبالعقار 85708/3 

حي النداء لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 992/ج/2019
التاريخ 2020/9/14

اىل املته�م اله�ارب / هات�ف عطي�ة نارص 
سلمان

نرش حكم
حيث انك م�دان يف الدعوى الجزائية املرقمة 
محم�د  فيه�ا  املش�تكي  992/ج/2019 
عدن�ان علوان وفق امل�ادة 1/459 عقوبات 
قررت املحكمة الحكم عليك غيابيا بالحبس 
البس�يط ملدة س�نة واحدة وملجهولية محل 
اقامت�ك قرر ن�رش الحكم الغياب�ي الصادر 
بحق�ك وبامكان�ك االع�راض ع�ىل الحكم 
املذك�ور انف�ا خ�ال امل�دة املح�ددة قانونا 

وبخافه يكون الحكم املذكور باتا بحقك 
القايض

محمد عبد السجاد عبود 
������������������������������������

اىل الرشكاء / 1 � بهاء حسن عيل
2 �  باسم رحيم علوان 

اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك�م باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيككم) 
قي�ر صادق مس�لم( بالبن�اء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة)1/7311( حي 
الق�دس رق�م املقاطعة)3( اس�م املقاطعة 
النج�ف لغ�رض تس�ليفه ق�رض  جزي�رة 
اإلس�كان. خال مدة أقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش اإلعان وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبا
������������������������������������
اىل الرشكاء  / 1 � دعاء ازهر عبد الزهرة  

2 � عدوية حيدر نعمة 
3 � هيفاء عبد الزهرة برهان

اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم) خالد 
س�ليم س�الم محم�د ( بالبناء ع�ىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة)3/24262( حي 
ميس�ان رق�م املقاطعة)4( اس�م املقاطعة 
النج�ف لغ�رض تس�ليفه ق�رض  جزي�رة 
اإلس�كان. خال مدة أقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش اإلعان وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبا
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اىل الرشيك ) عادل قاسم فليح (
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك) وس�ام 
حميد محس�ن( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة)3/68191( حي ميسان  
رق�م املقاطعة)4( اس�م املقاطع�ة جزيرة 
النجف لغ�رض تس�ليفه قرض اإلس�كان. 
خال مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
اإلع�ان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبا
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اىل الرشكاء  / 1 � سمري حسن حسن  
2 � جميلة عبد الصاحب موىس   

اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم ) سالم 
حس�ن كريم  ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة)3/68191( حي ميسان 
رق�م املقاطعة)4( اس�م املقاطع�ة جزيرة 
النجف لغ�رض تس�ليفه قرض اإلس�كان. 
خال مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
اإلع�ان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبا
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اىل الرشيك )محمد ريسان مزعل (
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك) عيل 
ناظم محمد( بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمة)3/48523( حي النداء رقم 
املقاطعة)4( اس�م املقاطعة جزيرة النجف 
لغرض تس�ليفه قرض اإلسكان. خال مدة 
أقصاه�ا خمس�ة عرش ي�وم داخ�ل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش اإلعان 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعراض 

مستقبا
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اىل الرشيك ) غزوان هادي عباس محمد(
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك) زهراء 
صباح سلطان( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقم�ة)3/70636( حي املياد 
رق�م املقاطعة)4( اس�م املقاطع�ة جزيرة 
النجف لغ�رض تس�ليفه قرض اإلس�كان. 
خال مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
اإلع�ان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبا

حمافظة دياىل 
مديرية بلدية بعقوبة / املركز

الشعبة : االمالك /جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف بلدية بعقوب�ة املركز وللمرة االوىل عن تاجري املحات املرقمة )4 � 8 � 
11  �17 - 10( ع�ىل ج�زء من القطعة املرقمة )10/4 م5( رشقي بعقوبة واملبينة تفاصيلها ادناه 
وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 وملدة ثاث سنوات فعىل الراغبن 
باالشراك باملزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف  بلدية بعقوبة خال )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش يف احدى الصحف املحلية اليومية مس�تصحبن معهم التامينات القانونية التي ال تقل 
ع�ن )20%( م�ن القيمة التقديرية من بدل االيجار لكامل مدت�ه بصك مصدق المر بلدية بعقوبة او 
نقدا مع جلب املستمس�كات املطلوبة ) بطاقة س�كن مع هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة ( وس�تجري املزاي�دة يف اليوم التايل بعد انته�اء املدة املذكورة يف االعان الس�اعة العارشة 
صباحا يف بلدية بعقوبة واذا وافق اليوم املذكور عطلة رسمية فاليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور لجنتي التقدير والبيع وااليجار بنس�بة 2% واملصاريف االخرى  تدفع بعد املزايدة 

مبارشة

العدد : 133
التاريخ : 2020/9/21

مهندس اقدم
منى حممد صباح

مدير بلدية بعقوبة /املركز / وكالة

الموقع  القيمة التقديرية السنوية المساحة  رقم الملك ت

سوق الدجاج 1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار 15م2 محل رقم 4 1

سوق الدجاج 1000000 مليون دينار 15م2 محل رقم 8 2

سوق الدجاج 1000000 مليون دينار 15م2 محل رقم 11 3

سوق الدجاج 1000000 مليون دينار 15م2 محل رقم 17 4

سوق الدجاج 1000000 مليون دينار 15م2 محل رقم 10 5

حمافظة دياىل 
مديرية بلدية بعقوبة / املركز

اعالنالشعبة : االمالك /جلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف بلدية بعقوبة املرك�ز وللمرة االوىل عن تاجري املحل 
املرق�م )35( عىل جزء من القطعة املرقم�ة )100/4م5( رشقي بعقوبة واملبينة 
تفاصيله�ا ادن�اه وفق احكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 
2013 ومل�دة ثاث س�نوات فعىل الراغبن باالش�راك باملزايدة مراجعة س�كرتري 
اللجن�ة يف  بلدية بعقوبة خ�ال )30( ثاثون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش يف 
احدى الصحف املحلية اليومية مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية التي ال 
تق�ل عن )20%( من القيمة التقديرية من بدل االيجار لكامل مدته بصك مصدق 
المر بلدية بعقوبة او نقدا مع جلب املستمس�كات املطلوبة ) بطاقة س�كن مع 
هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية ( وس�تجري املزايدة يف اليوم 
التايل بعد انتهاء املدة املذكورة يف االعان الساعة العارشة صباحا يف بلدية بعقوبة 
واذا وافق اليوم املذكور عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور لجنتي التقدير والبيع وااليجار بنسبة 2% واملصاريف االخرى  تدفع 

بعد املزايدة مبارشة

العدد : 134
التاريخ : 2020/9/21

مهندس اقدم
منى حممد صباح

مدير بلدية بعقوبة /املركز / وكالة

الموقع  القيمة التقديرية السنوية المساحة  رقم الملك ت

سوق الدجاج 700000 سبعمائة الف دينار  15م2 محل رقم 35 1

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف  عبد النبي فخ�ر الدين الخريي يف النجف االرشف  عن اجراء املزايدة العلني�ة لاماك  املدرجة اوصافها يف ادناه 
فعىل الراغبن يف االشراك باملزايدة مراجعة ادارة الوقف يف موقع الوقف لدفع التأمينات  القانونية البالغة 20% وتكون املزايدة يف 
مديرية الوقف الشيعي يف النجف  شارع كوفة  يف تمام الساعة العارشة صباحا بعد عرشة ايام من تاريخ نرشه يف الجريدة  واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة  وكذلك اذا صادف تعطيل رس�مي وحظر من قبل خلية 
االزم�ة يف النجف بس�بب ظروف جائحة كورونا فيكون يوم املزايدة بعد رفع الحظر مب�ارشة وعىل املزايد تقديم براءة الذمة  من 
الرضيبة  واملستمس�كات الثبوتية كافة االصلية واملصورة مع مضبطة تاييد س�كن حديثة وان يجلب املتقدم )الجديد( يف املزايدة  
هوية ممارس�ة املهنة صادرة من جهة حكومية او نقابية تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة التي يس�تغلها يف امللك وكذلك جلب 
املوافق�ات االمنية للراغبن يف الدخول للمزاي�دات لاوقاف الكائنة يف املدينة حرا بناء عىل التعليمات النافذة   وال يجوز ملوظفي 
االوق�اف واقاربه�م حتى الدرجة الرابعة م�ن دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور الن�رش والداللية  واملصاريف 

االخرى علما ان تسديد بدل االيجار يكون صفقة واحدة وخال ثاثن يوما من تاريخ  نرش االحالة وبعكسه يعترب ناكا

اعان
محم�د  ط�ارق  مش�تاق   / الرشي�ك  اىل 

صالح 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
وذلك القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة 
بناء الخاصة بالعق�ار املرقم 48167/3 
حي الن�داء مناصفة مع الرشيك بالعقار 
املواطنة افراح حس�ن ه�ادي وعند عدم 
حض�ورك س�وف تص�در االج�ازة وف�ق 

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 1407/ب2020/3
التاريخ 2020/9/17

اىل املدعى عليه  ) محمد احمد محمد( 
اقام املدعي ) عيل عزيز مس�لم( الدعوى 
البائي�ة املرقمة اعاه والت�ي يطلب فيها 
الحك�م )الزام�ك بتأديت�ك للمدعي اعاه 
مبلغا قدره الف ومائت�ان دوالر امريكي 
بموج�ب وص�ل االمانة املوقع م�ن قبله 
بتاري�خ 2020/4/1(  االداء  واملس�تحق 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
ح�ي الزهراء /1 املدع�و ميثم عبد االمري 
الخزعيل لذا ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2019/10/4 وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

�������������������������������
تنويه

كنا قد نرشنا يف جريده املستقبل بالعدد ) 
2214 ( يف 13 / 9 / 2020 إعان مديريه 
زراع�ه ص�اح الدي�ن وقد ورد س�هوا يف 
ت ) 5 ( يف حق�ل املس�احه ) 15 دون�م ( 
خطاء والصحيح) 150 دونم ( لذا اقتىض 

التنويه

تنويه 
نرش يف صحيفه املس�تقبل بالعدد 2217 
االع�ان الخ�اص بتنفي�ذ النج�ف رق�م 
االضباره 2012/251 حيث ذكر مساحه 
العقار اولك و20،96 م2 خطا والصحيح 

1 اولك و20،96م2 لذا اقتىض التنويه
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية

العدد / 82/ش/2020
التاريخ 2020/9/6

اىل املدعى عليه  ) طارق يونس حسن( 
اعان

قدمت زوجت�ك املدعي�ة ) اخاص نارص 
كريم ( الدعوى املرقم�ة 82/ش/2020 
والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م )بالتفريق 
مح�ل  ملجهولي�ة  وبالنظ�ر  القضائ�ي( 
اقامت�ك علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة االع�ان بصحيفت�ن محليتن 
 2020/9/22 ي�وم  وع�ن  رس�ميتن 
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة 
وعند عدم حضورك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

حامد فوزي
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فقدان 
اح�د منتس�بن رشك�ة  فق�دان هوي�ة 
املس�افرين والوفود التابعة لوزارة النقل 
باس�م ف�اح حس�ن خل�ف رق�م الهوية 
2548 من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار_11116
�������������������������������

اىل الرشكاء محمد حس�ن و عبد الحكيم 
و احام و ان�وار وايمان اوالد وبنات عبد 

الزهره عبد االمري 
النج�ف  بلدي�ه  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
108/3188 ح�ي الس�عد خ�ال عرشه 

ايام  
 طالب االجازه 

نوره محمد حاتم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2020/1272
التاريخ : 2020/9/21

حس�ن  اي�اد   / علي�ه  املنف�ذ   / اىل 
حياوي

لقد تحقق لهذة املديره من جهه ذات 
اختصاص ان�ك مجهول محل االقامه 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت 
اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
, واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ الك�وت  تقرر تبليغ�ك اعانا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الكوت 
خ�ال خمس�ة عرش يوم�اً تب�دأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم 
املديري�ة  ه�ذه  س�تبارش  حض�ورك 
وف�ق  الج�ربي  التنفي�ذ  باج�راءات 

القانون:
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:

)دين(
�������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة ع�رشة عمر – بأس�م 
) زه�ري محم�د زهري ( الص�ادرة من 
رشكة اسياس�يل – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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فقدان 
فق�د الباج املرقم با – بأس�م ) نائب 
عري�ف س�يف كاط�ع رش�ك ثك�ب 
ل�واء  الس�ابعة  للفرق�ة  املنتس�ب   )
الثام�ن ف�وج الثاني رق�م االحصائي 
93102287 تاريخ الفقدان  27 / 11 
/ 2018 – فمن يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة اصداره .

اعالن
تعلن ادارة وقف )جامع مهدي جربين( يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لاماك  
املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل الراغبن يف االشراك باملزايدة مراجعة املديرية وخال عرشة 
ايام من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مقر املديرية من الي�وم االخري  من املدة املذكورة  واذا صادف  يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة وكذلك اذا صادف تعطيل رس�مي او حظر 
من قبل خلية االزمة يف النجف بس�بب ظروف جائح�ة كورونا فيكون يوم املزايدة بعد رفع 
الحظر مبارشة وعىل املزايد دفع التامينات القانونية البالغة 20 % من بدل التقدير اىل متويل 
الوق�ف و ب�راءة ذمة  م�ن الرضيبة  واملستمس�كات الثبوتية كافة االصلي�ة واملصورة مع 
مضبطة تاييد س�كن حديثة وان يجلب املتقدم ) الجديد( يف املزايدة هوية ممارس�ة املهنة 
صادرة من جهة حكومية او نقابية تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة التي يستغلها يف امللك 
وكذل�ك جل�ب املوافقات االمني�ة للراغبن يف الدخ�ول باملزايدات لاوق�اف الكائنة يف املدينة 
القديم�ة ح�را بناءا ع�ىل التعليمات الناف�ذة  وال يجوز ملوظفي االوق�اف واقاربهم حتى 
الدرج�ة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحال�ة اجور النرش والداللية  
واملصاريف االخرى علما ان تسديد بدل االيجار صفقة واحدة وخال ثاثون يوما من تاريخ   

االحالة وبعكسه يعترب ناكا 

 

ادارة وقف املرحوم جامع مهدي جربين

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صاح الدين عن تاجري املساحات  املدرجة تفاصيلها 
ادناه وفق احكام   القانون ) 35 لسنة 1983 ( وقانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبن بالتأجري الحضور 
اىل مقر مديرية زراعة صاح الدين الس�اعة )10( صباحا  مستصحبن 
معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم 

الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحيفة

اىل الرشكاء حس�نن هادي مجدي وانس 
رافت سلمان 

توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
خ�ال  الس�ام  ح�ي   3/41180 املرق�م 

عرشه ايام  
طالب االجازه  

رياض محسن تومان
����������������������������������

اىل ال�رشكاء ايمان عبد زي�د جواد  و عيل 
واحمد وحس�ن اوالد ماجد عبد الحس�ن 
توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرقم 3/54141 حي النداء خال عرشه 

ايام  
طالب االجازه

 ابتهال عبد الكاظم كريم

اىل الرشيك بشار سعد خضري 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
3/52133 ح�ي الن�داء يف النج�ف خال 
عرشه اي�ام وبخاف�ه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك
 طالب االجازه 

حنان حسن عبد عيل
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اىل الرشيك ايمان محمد عبد 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
3/33803 حي الس�ام خال عرشه ايام 
وبخافه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازة
 امري سعد عبد الشهيد

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

صحراوي 
زراعي   800 55/دونم 22/الحصى 

والكوز 57/14 1

بدل التقدير الموقع المساحة  اسم ورقم المبنى ت

4,200,000 اربعة ماليين ومائتان الف دينار براق / شارع الصادق 4 متر ربع  محل رقم 1 جزء من العقار 1/615 1

8,000,000 ثمانية ماليين دينار فقط براق / شارع الصادق 20 متر مربع محل رقم 2 جزء من العقار 1/615 2

6,250,000 ستة ماليين ومائتان وخمسون الف دينار  براق / شارع الصادق 9 متر مربع محل رقم 3 جزء من العقار 1/615 3

4,400,000 اربعة ماليين واربعمائة الف دينار براق / شارع الصادق 27 متر مربع  سرداب رقم 4 جزء من العقار 1/615 4

4,750,000 اربعة ماليين وسبعمائة وخمسون الف دينار  براق / شارع الصادق 3 متر مربع محل  رقم 5 جزء من العقار 1/615 5

4,750,000 اربعة ماليين وسبعمائة وخمسون الف دينار  براق / شارع الصادق 3 متر مربع محل رقم 5/أ  جزء من العقار 1/615 6

8,750,000 ثمانية ماليين وسبعمائة وخمسون الف دينار  براق / شارع الصادق 10 متر مربع محل رقم 5/ب جزء من العقار 1/615 7

5,000,000 خمسة ماليين دينار فقط براق / شارع الصادق 3 متر مربع  محل رقم 5/ج جزء من العقار 1/615 8

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار براق / شارع الصادق 4 متر مربع  غرفة رقم /6 جزء من العقار 1/615 9

1,100,000 مليون ومائة الف دينار براق / شارع الصادق 7 متر مربع  غرفة رقم /7 جزء من العقار 1/615 10

1,000,000  مليون دينار فقط براق / شارع الصادق 9 متر مربع  غرفة رقم /9 جزء من العقار 1/615 11

1,100,000 مليون ومائة الف دينار براق / شارع الصادق 10 متر مربع  غرفة رقم /10 جزء من العقار 1/615 12

1,000,000  مليون دينار فقط براق / شارع الصادق 7 متر مربع غرفة رقم /11 جزء من العقار 1/615 13

بدل التقدير مساحته موقعه رقم العقار اسم الوقف ت
7050000 سبعة ماليين 

وخمسون الف دينار 8م2 حويش 1 جزء من 3/939 جامع مهدي 
جبرين 1

6075000 ستة ماليين وخمسة 
وسبعون  الف دينار 5م2 حويش 2 جزء من 3/939 جامع مهدي 

جبرين 2

6075000 ستة ماليين وخمسة 
وسبعون  الف دينار 5م2 حويش 3 جزء من 3/939 جامع مهدي 

جبرين 3

4525000 اربعة ماليين 
وخمسمائة وخمسة وعشرون 

الف دينار 
3م2 حويش 4 جزء من 3/939 جامع مهدي 

جبرين 4

2525000  مليونان وخمسمائة 
وخمسة وعشرون الف دينار

1,4م2 حويش 5 جزء من 3/939 جامع مهدي 
جبرين 5



رياضة7
العدد )2221( الثالثاء  22  أيلول  2020

الديوانية يربم صفقة جديدة
             المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل ن�ادي الديواني�ة العراق�ي، اس�تقطابه للمغرتبني 
يف أوروب�ا، من خالل التعاقد مع أس�تيفان وس�ام س�عد، 

املحرتف يف أملانيا.
وقال عالء البرصي، مدير املكتب اإلعالمي للديوانية »إدارة 
الن�ادي نجح�ت يف التعاق�د مع الالع�ب العراق�ي املغرتب 

أستيفان وسام«.
وأضاف »أستيفان وس�ام يبلغ من العمر 19 عاًما ويلعب 
يف مرك�ز صانع األلعاب والجناح األيمن وس�يكون إضافة 
مهمة«.وتابع »من املنتظر وصول الثنائي أمري عيل وصفاء 
س�عيد، اليوم إىل الديوانية، قادًما من أمريكا، وسينضمان 
للتدريبات تحت إرشاف املدرب حازم صالح«.يش�ار إىل أن 
الديوانية تعاقد مع 4 محرتفني عىل مستوى مميز، بجانب 
عدد م�ن الالعبني العراقيني الش�باب املحرتف�ني يف أوروبا 

وأمريكا.

زاخو يتعاقد مع حمرتف برازييل
             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد زاخو مع محرتف برازييل، يمثل أول 
صفق�ات الفريق م�ن املحرتفني تحضريا 

للموسم املقبل.
وقال م�درب الفري�ق أحمد صالح 
لك�ووورة »نجح�ت إدارة النادي 
بالتعاق�د م�ع الالع�ب الربازييل 

هيلو مونتريو«.
وب�ني أن اإلدارة تف�اوض العبني 
محرتفني آخرين وإكمال تأشريات 
الدخ�ول لهم م�ن أج�ل االنخراط 

بتدريبات الفريق.
وأوض�ح أن الفري�ق ب�ارش 
التدريبية منذ  وحدات�ه 
األس�بوع،  بداي�ة 

م�ع االلت�زام الكام�ل برشوط الس�المة 
الوقاي�ة  الصحي�ة وتوف�ري مس�تلزمات 

والتعامل م�ع التجمع بح�ذر تام لتجنب 
اإلصابات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يتفق عىل صفقة من مانشسرت سيتي سواريز يفسخ عقده مع برشلونة 
ويستقر عىل وجهته اجلديدة

عمر جبار 
ينتقل ألمانة بغداد

رئيس وزراء هولندا: ما تفعله اجلامهري »غباء تام«
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د رئيس ال�وزراء الهولندي مارك 
روت�ه، الجماه�ري التي تغن�ي وتهتف 
يف مباري�ات ك�رة الق�دم، قائ�ال إنهم 
يحبط�ون جه�ود مكافح�ة ف�ريوس 

كورونا وسط زيادة اإلصابات.
وُس�مح لع�دد محدود م�ن الجماهري 
بالع�ودة للمالع�ب يف هولن�دا يف بداية 
املوس�م الجدي�د ه�ذا الش�هر، لك�ن 

فقط يف حال االلت�زام بقواعد التباعد 
الغن�اء  ع�ن  واالمتن�اع  االجتماع�ي 
والهتافات. ورد روته عىل سؤال بشأن 
سلوكيات الجماهري يف املدرجات قائال 
»يجب عليهم التزام الصمت فقط عند 
الجلوس باملدرجات. شاهد املباراة وال 

ترصخ أو تصيح. إنه ممكن«.
ول�م تلت�زم الجماهري باله�دوء وترك 
الكث�ريون منهم مقاعدهم املخصصة 

خالل املباريات للوقوف والغناء معا.

وأض�اف رئي�س ال�وزراء »ه�ذا غباء 
تام. به�ذه الطريقة لن نس�يطر عىل 
الف�ريوس«. وتج�اوز الع�دد اليوم�ي 
لإلصابات بف�ريوس كورونا يف هولندا 
2000 إصابة ألول م�رة اليوم االثنني، 
مس�جال رقما قياسيا للمرة الخامسة 
يف أس�بوع واح�د. وأعل�ن روت�ه يوم 
الجمعة املايض إجراءات اقليمية للحد 
من انتش�ار املرض مما أجرب الحانات 
واملطاع�م عىل اإلغ�الق املبك�ر والحد 

م�ن حج�م التجمع�ات. وح�ذر مرارا 
من احتمال إغالق مالع�ب كرة القدم 
م�رة اخ�رى إذا ل�م تلت�زم الجماهري 
للجماه�ري  يمك�ن  وال  بالقواع�د. 
الخ�روج أو الدخول م�ن املالعب إال يف 
أوقات محددة، مم�ا يعني أن البعض 
قد يضط�ر للوص�ول إىل امللعب مبكرا 
بأكثر من س�اعة والبعض االخر يجب 
أن ينتظر ف�رتة طويلة قبل أن يتمكن 

من مغادرة امللعب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�ر تقري�ر إعالم�ي، أن األوروجواياني لويس س�واريز، 
مهاجم برشلونة، فسخ عقده مع الفريق الكتالوني.

ووفًقا إلذاعة »RAC1« اإلس�بانية، فإن برش�لونة توصل 
التف�اق كام�ل مع س�واريز، من أجل فس�خ عق�ده، هذا 

الصيف.
وأضافت أنَّ سواريز قرر التخيل عن السنة املتبقية يف عقده 

مع برشلونة، وسريحل مجاًنا عن النادي الكتالوني.
يأت�ي ذلك يف ظل ما ذكرته تقاري�ر صحفية متطابقة من 
أن س�واريز، بات قريًبا من االنتق�ال ألتلتيكو مدريد، وأنه 
توص�ل التفاق كام�ل معهم عىل الرشوط الش�خصية، إال 
أن هن�اك تفاصيل بس�يطة تفصل الالعب ع�ن االنضمام 

لألتلتي.
وقال�ت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، اإلس�بانية، إن 
أتلتيكو مدري�د، اتفق مع لويس س�واريز، عىل إبرام عقد 

بني الطرفني ملدة موسمني.
وتابعت الصحيف�ة أن الثنائي ميجي�ل أنخيل جيل مارين 
الرئيس التنفيذي ألتلتيكو، واملدير الفني دييجو سيميوني، 

وراء موافقة سواريز عىل االنتقال للفريق.
ونوه�ت  إىل أن »هناك عقب�ة لضمه، وتتمثل يف أن أتلتيكو 
يحتاج للتخلص من دييجو كوستا، للتعاقد مع سواريز«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكملت إدارة نادي أمانة بغداد، صفقة ضم الالعب 
عمر جبار، لتمثيل الفريق يف املوس�م املقبل، قادًما 

من الصناعات الكهربائية.
وق�ال امل�درب املس�اعد، وس�ام طالب، لك�ووورة 
»اإلدارة أنج�زت صفق�ة التعاق�د مع عم�ر جبار 
قادًم�ا م�ن الصناع�ات الكهربائي�ة، لتعزيز خط 

وسط الفريق«.
وأض�اف »عمر جب�ار من الالعب�ني الذين يجيدون 
اللعب بمركز االرت�كاز، ليكون إضافة مهمة كونه 

يملك الخربة املطلوبة«.
وأش�ار إىل أن الفري�ق يواص�ل تدريباته عىل ملعب 
الن�ادي تح�ت إرشاف امل�درب عص�ام حم�د، بعد 
تماثله للشفاء من فريوس كورونا، ليقود تدريبات 

الفريق.
وأوض�ح وس�ام طالب أن األي�ام املقبلة ستش�هد 
تكثي�ف التدريب�ات، كون امل�دة املتبقي�ة النطالق 

الدوري املحيل، قليلة.
يشار إىل أن مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، أصيب 
بفريوس كورونا، وخضع للحجر الصحي قبل بدء 

التدريبات وتماثل للشفاء التام.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني، أنَّ 
ل التفاق مع مانشسرت  برشلونة توصَّ
س�يتي، عىل ض�م أحد العبي�ه، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وبحسب برنامج »تشريينجيتو« اإلسباني، 
فإن برش�لونة توصل التفاق مع السيتي حول 
التعاقد مع املدافع إيريك جارس�يا؛ لتعزيز صفوف 

البلوجرانا هذا الصيف.

وأض�اف أن كال النادي�ني اتفق�ا ع�ىل أن برش�لونة 
سيدفع 18 مليون يورو قيمة الصفقة.

ولفت إىل أن اإلعالن الرس�مي عن انتقال جارسيا إىل 
برش�لونة، لن يتم حتى ينجح مانشس�رت سيتي يف 

التعاقد مع مدافع جديد ليحل محل جارسيا.
وخت�م ب�أن عملي�ة بي�ع س�يميدو، ظه�ري أيم�ن 
برش�لونة، إىل وولفرهامبتون اإلنجليزي، ستسمح 
بدخ�ول برش�لونة يف عملية ضم جارس�يا، بجانب 
تقدي�م ع�رض محتمل إىل س�ريجينو ديس�ت نجم 

أياكس الهولندي.

الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية /الوزيرية 
اعالن فرصة استثامرية 

تعل�ن الرشكة العامة للصناع�ات الكهربائية وااللكرتوني�ة / الوزيرية احدى 
رشكات وزارة  الصناعة واملعادن عن توفر فرصتني اس�تثماريتني وكما مدرج 

ادناه :
1 � انتاج ونصب وصيانة املصاعد والساللم واملرائب الذكية 

2 � انتاج العدادات الذكية 
فعىل الرشكات الراغبة يف ابرام عقد مشاركة مع رشكتنا يف املجال اعاله مراجعة 
قسم االستثمار يف الرشكة مستصحبني معهم كافة الوثائق الخاصة بالتعاقد 
ع�ىل ان يتم فتح العروض املقدمة بعد مرور ف�رتة )30( يوما من تاريخ نرش 
االعالن يف الصحف الرس�مية وللمزيد من املعلوم�ات يمكن االتصال من خالل 

موقع الرشكة حسب العنوان املبني يف اسفل الورقة

نرش مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مق�ر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول ع�ىل وثائق املناقصة 
وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 
والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة 
اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة 
البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/8 /2020 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  
وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجن�ة فتح العطاءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/11/8 الس�اعة 

الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 410,000( اربعمائة وعرشة  الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفق�ة ) تعليمات ملقدمي العط�اءات وورقة بيانات العطاء ( ابت�داء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع 

من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات التاهيل 

الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان 

تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او 

الي�ورو او الدين�ار العراق�ي ويك�ون املبل�غ االجم�ايل للعط�اء رقم�ا وكتاب�ة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي ويكون بمبلغ قدره )8,200$( ثمانية االف ومائتان  دوالر امريكي ال غري والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل 

رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العامل�ني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك 

ال�رشكات بذل�ك وتتحم�ل التبع�ات القانوني�ة املرتتب�ة ع�ن ع�دم التطبي�ق 
10 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جه�ة التعاق�د غ�ري ملزم�ة بقب�ول اوط�أ العط�اءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض مقدمي 

العطاءات  
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

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

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

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 REQ.592/ 2020   
اعالن للمرة االولى

 Spare parts for towers and vessels and
reactors

 150.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2221   الثالثاء   22   أيلول   2020

العراقـي
تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية 

للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

جري��دة المس��تقبل العراق��ي 

لالشتراك واإلعالن 
07801969233ه�ات�ف رئاسة التحري�ر

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

وجوه االسترشاق حتوالت عراقية

سامي جواد كاظمعالء الخطيب

بعض الساس�ة من الزعامات الكالس�يكية ال يري�د ان يفهم هذه الحقيقة، 
وان زمانهم وىل، فهناك زعامات شابة ظهرت، لها رؤيتها السياسية املغايرة 
ولغتها املختلفة، كما لها جمهورها املختلف، جمهورها الذي سئم الشعارات 
القديمة ولفظ الزعامات التي ارتبط ذكرها بحقبة مريرة من تاريخ العراق، 
حقبة الكراهية والطائفي�ة. واإلرهاب والتفجريات، حقبة خلَّفت الكثري من 

املآيس، وحفرت يف النفوس أخاديد الحزن والقهر.
فالتظاهرات ودماء الش�هداء والتضحيات الكب�رية التي قدمها العراقيون ال 

يمكن ان تذهب اىل الفراغ، والبد من تحوالت جديدة.
التح�والت الرسيع�ة والكب�رية التي يش�هدها املش�هد الس�يايس العراقي يف 
الخ�ارج والداخل أص�اب البعض بالذهول، ال أحد يس�تطيع ان يوقف عجلة 

التحوالت او ان يغري مسارها.
ربما يسميه البعض انقالب ناعم، أو ان يصفه آخرون باالنحياز لهذا الطرف 
او ذاك، لك�ن الواق�ع هو تح�والت تس�تند اىل الحتمية التاريخية يف مس�رية 

األوطان.
فكما ط�وت كردس�تان مرحل�ة الزعام�ات التاريخية وتحول�ت اىل مرحلة 
الزعامات الش�ابة، كانت بغداد هي األخرى عىل موعد مع تحوٍل دراماتيكي 

يف التغيري نحو زعامات شابة ومؤثرة.
ل من مرحلة الثورة  هذا االنتقال هو رضورة اجتماعية وسياسية، وهو تحوُّ

اىل الدولة، ومن مرحلة الشعار اىل الفعل.
فالدولة تحتاج اىل فكر مختلف عن فكر املعارضة، فكر البناء والعمل والفعل 
ل كبرية عرب زعامات ش�ابة تمتلك  الحقيق�ي. ففي بغداد طرأت عملية تحوُّ
الق�درة عىل الفع�ل. كما تمتل�ك قابلية التعام�ل مع املتناقض�ات اإلقليمية 
والدولية. وستش�هد األيام القادمة س�لوكاً سياس�ياً ال يمت للواقع السابق 
بصلة.ما يش�هده العراق من تحوالت يف العقل الس�يايس والسلوك السيايس 

هو بداية مشجعة وان تبدو غري مكتملة.
أن ظهور القيادات الش�ابة الجديدة هدد الزعامات الكالس�يكية التي اثبتت 
انها غري قادرة عىل التخلص من ارث املايض وبنفس الوقت ال تملك الشجاعة 

الكافية لالعرتاف بفشلها.
وه�ذا يمكن ان نلحظه م�ن خالل ردود األفعال لبعض القيادات السياس�ية 
القديمة التي تش�عر بان البساط قد س�حب من تحتها، فبدأت باملشاكسات 
واملناكف�ات إليقاف عجل�ة الحركة وإلفش�ال الزعامات الش�ابة ليكونوا يف 
الهوى سوى. فاالتهامات والحمالت اإلعالمية التي تلعب قنواتهم، واتباعهم 
دورا فيها هي خطوات واضحة الداللة تعكس حجم الخيبة التي تعرتي هذه 

الطبقة، فكما يقولون الرصاخ عىل قدر األلم.
لكن عليهم ان يفهموا ان مهرجانات التس�قيط والتلويح باشهار امللفات قد 
ذه�ب، وكلما يحلمون به ذهب ادراج الرياح، ف�ال عودة للوراء، فالعراقيون 
يتطلعون اىل غٍد مختلف بكل ألوانه ومسمياته، ومختلف بوجوهه السياسية 

ايضاً.
فقد وىل زمن العجائز.

اختل�ف املفكرون ح�ول بداية اس�تخدام هذا املصطلح واالخت�الف جاء من 
معنى االسترشاق، فلربما الكل عىل صواب حول بدايات استخدام االسترشاق 
وف�ق تعريفه�م له، وم�ن ه�ذا املصطلح ظه�رت لن�ا أيديولوجي�ا ابطالها 
رشقيون يدرسون املسترشقني كيف قراوا الرشق ولعل الدكتور ادوارد سعيد 
ابدع يف هذه الدراس�ة لس�عة اطالعه بل انه يستش�هد بأفكار العرشات من 
املس�ترشقني والت�ي تدل داللة واضحة ع�ىل كثرة اطالع�ه وقراءته ملؤلفات 
هؤالء املس�ترشقني.  هنالك غايات من اجله�ا يقتحم الغربي الرشقي وهذه 
الغاي�ات يمكن تمثيلها بالحس�نة والس�يئة وحب االطالع، فالحس�نة وهي 
التي تس�تحق عن يسمى صاحبها باملس�ترشق هو من يقرا ويدرس ثقافة 
ال�رشق بكل علومها وتاريخها ومن ثم ليعتنقها اي يعتمدها يف حياته دينيا 
ومجتمعي�ا، واما الس�يئة فهم الذين يقتحمون عل�وم الرشق او يتلصصون 
ع�ىل علوم الرشق بمختلف املس�ميات ألجل غايتني لي�س اكثر االوىل تدنيس 
وتحريف تراث االس�الم من خالل االستحواذ عىل علوم الرشق باملخطوطات 
االصلي�ة والقي�ام بتحريفه�ا ومن ث�م عرضها من خ�الل مكتب�ات الغرب 
للرشق فينخدع الرشقيون يف دراس�تها ويصبحون اداة لنرش تحريف الغرب 
كم�ا حرفوا مقدم�ة ابن خلدون بتغي�ري كلمة )االعراب( بكلم�ة )العربي(، 
والغاي�ة االخرى هو االس�تفادة من علوم الرشق دينية وغ�ري دينية ومنعها 
ع�ن اصحابها الرشقيني ليصبح له�م الكعب املعىل يف قيادة العالم، واما حب 
االطالع فهذا ديدن املثقفني الذين يرغبون باالطالع عىل ثقافات العالم ومنها 
الرشقية ملعرفتها وتقييمها وفق رؤيتهم بعيدا عن النزعات النفس�ية اتجاه 
االس�الم. املعيار االخر الذي يجب ان يؤخ�ذ بنظر االعتبار ما هو املجال الذي 
يقتحمه الغربي حتى يقال عنه مسترشق؟ فهل يقتحم املجاالت التي ينفرد 
بها الرشق مثال الديانة والعادات والتقاليد ام انه يأخذ علوم جابر ابن حيان 
والرازي وابن الهيثم وابن سينا والرماحي وغريهم؟ وهذا املجال اخذ هويته 
حس�ب ما يصدر عن املسترشق من اراء بخصوص دراسته الرشقية. معيار 
اخر اخذ تأثريه عىل تحوير االفكار تحت مصطلح التنوير، وهذا التحوير عن 
طريق اسلوبني باألغلب االعم االول هو الرتجمة، فالرتجمة تؤثر بشكل قوى 
عىل العقول التي تقرأها واملرتجم له الدور القوي يف ترس�يخ مفاهيم معينة 
وفق نزعات ش�خصية او تنظيمية مدروسة وموجهة للغرب يساعدهم عىل 
ذل�ك ان القارئ العرب�ي ال يتحقق مما يقولون ويكتبون ب�ل انه ينبهر بها، 
وكتاب االس�ترشاق للدكتور ادوارد سعيد ترجم مرتني، املرتجم الثاني اصاب 
يف تربيره للرتجمة حيث قال ان اسلوب طرح االفكار تختلف من جيل اىل جيل 
فعملية الرتجمة هي نقل اصل الفكرة دون تحريف وفق اس�لوب يستسيغه 
القارئ اليوم. وكثريا من الكتب التي ظهر تحريفها مع تعدد ترجمتها ومنها 

كتاب ادوارد سعيد كما ذكر املرتجم د محمد عناني. 
وق�د اب�دع الدكتور س�عيد يف ق�راءة عق�ول املس�ترشقني وكيفية ترس�يخ 
مفاهيمه�م يف عق��������ول القراء فقد ابدع املس�ترشقون وب�كل تقنية 
عالية يف اس�تخدام الرواية هذا الفن االدبي ال�ذي اخذ مجاله يف حيز القراءة 

والتاثري .

روبوت لنقل األدوية داخل اجلسم يبرش بسهولة عالج الرسطان
روب�وت بوزن حبة الرمل أو أك�رب قلياًل يمكن 
تطويره مس�تقباًل، لعالج أم�راض الرسطان 
املس�تعصية، ع�ن طري�ق اإلنتق�ال باألدوي�ة 
وص�واًل للخاليا الرسطاني�ة تحدي�داً، لتثبيط 
نموها دون التأثري يف الخاليا السليمة يف جسم 
اإلنسان،  لنتعرف أكثر عن هذا الروبوت وكيف 

يمكن له عالج مشاكل متعددة.
منذ ظه�ور األمراض الرسطاني�ة،  لم تتوقف 
جهود األطباء والعلماء أبًدا عىل معرفة س�بب 
تحول الخاليا الس�ليمة إىل خاليا مرسطنة، لها 
القدرة عىل االنتشار برسعة كبرية، مؤثرة عىل 
الخاليا املجاورة، وم�ع تطوير األدوية املثبطة 
ل�أورام لتقلي�ل اآلث�ار الجانبي�ة املؤثرة عىل 
الخاليا الس�ليمة داخل الجسم، كانت املفاجأة 
الت�ي أدهش�تنا به�ا جامع�ة جورجي�ا تي�ك 
)Georgia Tech( األمريكية ، عندما قبلت بحًثا 
بعنوان ” روبوت صغري يعمل بفعل االهتزازات 
ي�زن أك�رب قلياًل من حب�ة الرم�ل، يمكنه نقل 
األدوية داخ�ل الجس�م”.نرش البحث يف مجلة 
 Micromechanics and Microengineering(
( الت�ي قام�ت بدعم هذا البح�ث بتمويل أويل، 
ليك�ون أول الروبوت�ات ثالثي�ة األبع�اد، التي 
تعم�ل بفعل املوجات االهتزازي�ة، أو األصوات 

الت�ي يمك�ن أن تصدر ع�ن أجه�زة كهربائية 
مجاورة، أو حتى تتأثر بأصوات منخفضة.

يف البداية أوضح فريق البحث القائم عىل هذه 
التجربة، أن�ه باإلضافة إىل إمكانية اس�تخدام 
الروبوتات الصغرية، التي تعمل بفعل املوجات 
االهتزازي�ة، يف مراقب�ة النظام البيئ�ي، إال أنه 
يمك�ن أن يتم تطوير ه�ذه الروبوتات لتكون 
له�ا الق�درة ع�ىل الوص�ول باألدوي�ة ملواضع 

معينة يف جسم اإلنسان لعالجها.
ورأى الفري�ق أنه إن تم تطوي�ر هذه الفكرة، 

س�يكون له�ا عام�ل كب�ري يف ترسيع ش�فاء 
مرىض الرسطان والتخل�ص فورًيا من الخاليا 
الرسطانية، عن طريق إرس�ال مثبطات لهذه 
الخالي�ا النش�طة، والتأث�ري فيها فق�ط، دون 
االضط�رار لتناول أدوية ع�الج الرسطان التي 
تؤث�ر له�ا آثار جانبي�ة تؤثر عىل كاف�ة أنحاء 

الجسم.
روب�وت بوزن حب�ة الرمل أو يزي�د قلياًل، يزن 
خمس�ة ميل�ي غ�رام فق�ط، وطول�ه ح�وايل 
مليمرتي�ن أي بحج�م أصغ�ر نمل�ة يف العال�م 
تم الوصول إىل أول ش�كل ل�ه، وهو عبارة عن 
جس�م مربع الش�كل، له أرجل صغرية الحجم 
تتخذ شكل ش�عريات لها القدرة عىل التشبث، 
ومصممة بشكل يسمح لها باالنزواء واإللتواء 

أيًضا بسبب الزوايا الداخلية لها.
أول نم�وذج ت�م تصميم�ه من ه�ذا النوع من 
الروبوتات، يعمل بفعل أي تردد أو اهتزاز عند 
التحكم به، وذلك بحس�ب اإلمكانيات الحالية، 
يمكن�ه الحركة ملس�افة أربع أضع�اف طوله 
بالثاني�ة الواح�دة، كل ذل�ك رغ�م اإلمكانيات 
املحدودة الحالية له، وكما أوضحت األس�تاذة  
املساعدة )Azadeh Ansari( بجامعة جورجيا 

يف قسم الهندسة امليكانيكية والكيميائية.

منها الليمون والعسل.. وصفات طبيعية لتنظيف القولون

تس�اعد عملية تنظي�ف القولون يف تحس�ني 
مناع الجس�م وفق�دان ال�وزن، باإلضافة إىل 

تقليل مخاطر اإلصابة بالرسطان.
ونرش موقع “مديسن نت” الطبي، العديد من 
العالج�ات املنزلية الطبيعية، التي تس�اهم يف 

تطهري القولون.
رشب امل�اء: يعد رشب الكثري من املاء أبس�ط 

طريق�ة لتنظي�م الهض�م، وينص�ح ب�رشب 
س�تة إىل ثمانية أكواب من امل�اء الفاتر يوميا 
لتطه�ري القول�ون، كما يجب تن�اول الفواكه 
والخ�راوات الطازجة، التي تحتوي نس�بة 

عالية من املاء
الليم�ون والعس�ل: ُيم�زج عص�ري الليم�ون 
الط�ازج مع ملعقة من العس�ل ورش�ة ملح 

م�ع املاء الدافئ ويرشب ع�ىل معدة فارغة يف 
الصباح.

عصائر الفواكه والخراوات: تساعد عصائر 
الفواكه والخراوات مث�ل التفاح والليمون 
يف تطهري القولون، كم�ا أنها تحتوي عنارص 

غذائية مفيدة للجسم.
يمكن خلط ملعقتني صغريتني من ملح البحر 
م�ع امل�اء الفاتر ورشب�ه عىل مع�دة فارغة، 
وتحفز ه�ذه الوصفة من ح�ركات القولون 
يف غضون دقائ�ق، ويمكن القيام بذلك مرتني 
يومي�ا. األطعم�ة الغني�ة باأللياف: تس�اعد 
األلي�اف واألطعم�ة الصحي�ة الكامل�ة مث�ل 
الفواك�ه والخراوات والحب�وب واملكرسات 
والب�ذور وغريها عىل تنظيم اإلمس�اك وفرط 
نش�اط األمع�اء، كم�ا أنه�ا تع�زز البكترييا 
املفي�دة. الزنجبيل:  يحف�ز الزنجبيل الهضم، 
ويمكن إضافته إىل العصائر األخرى أو الشاي 
أو تناول�ه مب�ارشة، ويمك�ن خل�ط ملعق�ة 
صغرية م�ن الزنجبيل والعس�ل مع كوب من 
امل�اء الدافئ، ويمكن تناول�ه مرة أو مرتني يف 
اليوم. زيت الس�مك: تعمل أحماض أوميغا 3 
الدهني�ة الفعالة يف تطه�ري القولون، ويمكن 

تناول زيت السمك كمكمالت غذائية أيضا .

اكتش�ف علماء معه�د كاتالوني�ا لعلم األحافري يف إس�بانيا، نوع�ا جديدا من 
التماس�يح لم يكن معروفا سابقا، عاش قبل أكثر من 70 مليون سنة.ويشري 
املوقع الرس�مي للمعهد، إىل أنه عثر العلماء عىل الرفات املتحجر للتمس�اح يف 
عام 2013 يف منطقة Alt-Urgell يف مقاطعة Leida، ولكن قبل اس�تخراجها 
بوقت قصري رسقها شخص مجهول. ونتيجة الجهود التي بذلها رجال الرشطة 
عثر عليه وأعيد إىل العلماء إلجراء الدراس�ات الالزم�ة. وقد أطلق العلماء عىل 
التمس�اح الجديد اسم Ogresuchus furatus وتعني )التمساح املرسوق -آكل 
الب�رش( للتذكري بحادث�ة الرسقة. ووفقا لنتائج الدراس�ة املنش�ورة يف مجلة 
Scientific Reports العلمية، ينتمي هذا التمساح إىل عائلة Sebecidae، التي 
عاش�ت خالل الحقبة بني العرص الباليوس�يني والعرص امليوس�يني األوس�ط 
)قب�ل 66 -15 ملي�ون س�نة( وكان ينت�رش يف مناط�ق مختلفة م�ن أمريكا 
الجنوبية. وهذا التمس�اح نس�بيا غري كبري وكان يعيش عىل اليابسة، ويعتقد 
العلم�اء أنه كان يتغذى عىل صغار الديناصورات. ويبلغ عمر الهيكل العظمي 

لهذا التمساح حوايل 71.5 مليون سنة.

الكشف عن نوع جديد من التامسيح
 عاش قبل 70 مليون سنة

عالمات عىل األصابع تشري إىل اإلصابة برسطان الرئة
حّذر خرباء يف هيئة الصحة 
الربيطاني�ة م�ن  الوطني�ة 
أن حال�ة األصابع واألظافر 
يمكن أن تش�ري إىل اإلصابة 

برسطان الرئة.
ويعت�رب رسط�ان الرئة من 
أخط�ر أن�واع الرسطان�ات 
يف  اكتش�افه  لصعوب�ة 
مراحله املبكرة، بحس�ب ما 
نقلته صحيفة “إكسربس” 

الربيطانية.
امل�رض  أع�راض  وتظه�ر 

متأخ�رة، بم�ا يف ذل�ك الس�عال وأل�م الصدر 
والقش�ع والصفري. وحث األطباء األشخاص 
أن يكون�وا أكثر انتباهاً ألجس�امهم وتحدثوا 

عن عالم�ة غري عادي�ة تدل عىل وج�ود ورم 
خبيث يف الرئة.

ويس�بب املرض إنتاج مواد كيميائية تش�به 
الهرمونات. ما يجعل املزيد من الدم والسوائل 

األط�راف،  إىل  باالندف�اع 
وخاص�ة إىل األنس�جة عن�د 
أط�راف األصابع. هذا يمكن 
أو  تضخ�م  إىل  ي�ؤدي  أن 

سماكة األصابع.
وقال الخ�رباء: “من املمكن 
تحديد تط�ور رسطان الرئة 
م�ن خ�الل الحال�ة املتغرية 
لأصابع. وأحد أعراضه هو 
تضخم وس�ماكة يف أطراف 
ت�دل  أن  األصابع”.ويمك�ن 
حال�ة األظاف�ر ع�ىل املرض 
أيضا، فيك�ون الجلد ش�ديد اللمعان بالقرب 
منها. باإلضافة إىل ذلك، يتش�كل انتفاخ عىل 

الظفر نفسه لم يكن موجوًدا من قبل.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملي�ة أن تطبي�ق 
الرتاس�ل الفوري األش�هر يف العالم »واتسآب« 
ب�دأ يف اختب�ار تقني�ة جدي�دة س�تقدم »أمانا 

فائقا« ملستخدميها.
وأوضح موقع »تايمز نيوز ناو« أن »واتسآب« 
يخترب حاليا إمكانية إضافة »ماس�ح بصمات 
األصاب�ع« لتش�غيل التطبي�ق، لزي�ادة أم�ان 

املس�تخدمني، وضمان خصوصيته�م. كما أن 
»واتسآب« تخطط أيضا لتفعيل تشغيل خدمة 
»واتسآب ويب« عن طريق إضافة خطوة أخرى 
بدال من »املس�ح الضوئي« أو »رمز االستجابة 
الرسيع« عىل الهاتف فقط، بل بإضافة »بصمة 
األصب�ع« أيض�ا. وال تزال تل�ك التقنية تخضع 
لالختبار عرب إصدار »واتس�آب بيتا« عرب نظام 

تش�غيل »أندرويد«. وسيضمن نظام املصادقة 
ببصم�ة اإلصب�ع ه�ذا أن محادثات واتس�آب 
الخاصة بك آمنة عىل س�طح املكتب، وإنش�اء 
طبقة من األمان الكامل للمس�تخدمني، سواء 
عىل الهات�ف أو الوي�ب. ويمكن حالي�ا تفعيل 
قفل بصمة األصبع عىل »واتسآب« عرب نظامي 

تشغيل »أندرويد« و«آي أو إس«.

واتساب خيترب تقنية جديدة تقدم »أمانًا فائقًا« ملستخدميها

أك�د الطبيب الرويس أن�دري براديوس، أنه ال داعي للخ�وف يف حال بلوغ 
حرارة جس�م اإلنس�ان 37 درج�ة مئوية، مؤك�دا أن استش�ارة الطبيب 

تستوجب يف حالة بقاء هذه الحرارة ثابتة.
وق�ال بروديوس يف حوار م�ع راديو “س�بوتنيك” إن ارتفاع درجة حرارة 

الجس�م إىل 37 درجة وما فوق ال يش�ري دائًما إىل وجود مرض.
وأض�اف أنه من املقبول عموما أن درجة الحرارة فوق 37 درجة تعني أن 

الشخص مريض، وهذا نهج مبسط إىل حد ما وليس صحيحا تماما.
وأش�ار الطبي�ب الرويس إىل أنه حت�ى لو كان مقياس الح�رارة 37، لكنك 
الش�خص يش�عر بالراحة ف�ال داعي للذع�ر، قائال “يف ح�د ذاتها، درجة 

الحرارة هذه ليست خطرية. رفاهية اإلنسان أكثر أهمية. 
إذا كانت هناك أعراض تس�مم، فإن الش�خص يش�عر بأن�ه ليس عىل ما 
ي�رام، حتى لو كانت درجة حرارته طبيعية، فم�ن املرجح أنه مريض. ال 

ينبغي أن يثري القلق مجرد االرتفاع املستمر يف درجة الحرارة .  

ارتفاع درجة احلرارة إىل 37 ال يعني 
بالرضورة وجود مرض


