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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

زار رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس 
االثنني، موقع س�قوط ضحاي�ا مدينة النارصية 
عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية مرتحما عىل 
ارواحهم ثم ت�رأس اجتماع�ا لحكومته، والتقى 
زعماء العش�ائر معلنا عن انشاء صندوق خاص 
إلعم�ار املحافظة وانج�از 270 مرشوعا متلكئا 
بس�بب الفس�اد، واش�ار اىل انه يعمل عىل اعادة 
هيكل�ة املؤسس�ة االمني�ة وهيبته�ا ومحارب�ة 
الفس�اد فيها. وق�ام الكاظمي بزي�ارة مفاجئة 
اىل محافظ�ة ذي ق�ار، حيث اطل�ع يف النارصية 
عاصم�ة املحافظة عىل الواق�ع الخدمي واألمني 
فيه�ا ومعالجة املش�اكل والعقب�ات التي تواجه 
تنفيذ املشاريع الخدمية فيها.  وترأس الكاظمي 
جلس�ة استثنائية ملجلس الوزراء عقدت يف مبنى 
الكلية العسكرية يف قاعدة االمام عيل يف املحافظة 
بحضور املحافظ ونائبه وقائد العمليات املشرتكة 
وقائ�د رشطة املحافظة. ث�م زار الكاظمي جرس 
الزيت�ون )الش�هداء( وس�احة الحبوب�ي مرك�ز 
اعتصام املحتجني بوس�ط النارصية الذي ش�هد 
صدامات بني املتظاهرين والقوات االمنية يف اوقات 
س�ابقة و«قرأ س�ورة الفاتحة عىل أرواح شهداء 
تظاه�رات ترشين والتقى جمعا م�ن املواطنني، 
واستمع اىل مشاكلهم ووعد بمتابعتها«، بحسب 
بي�ان ملكتبه االعالم�ي تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه.ثم التق�ى الكاظم�ي مجموعة من 
عوائل ش�هداء تظاهرات ترشي�ن، وقّدم التعازي 
واملواساة لهم باستشهاد أبنائهم كما استمع اىل 

مطالبهم ووّجه بتلبية احتياجاتهم. 
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التعاون املشرتك ودعم قطاعات الصحـة 
والبيئة والتعليم ومياه الرشب

وزارة النقل استحدثت مفارز 
فنية جوالة إلدامة حافالهتا العاملة 

يف الزيارة االربعينية
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 بقصف أربيل ويؤكد: القوات العراقية 
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العدل تعد مقرتحًا لتعديل قانون املخدرات وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
حمافظ نينوى يوزع »250« قطعة ارض سكنية عىل اجليش األبيض يف املوصل

جملس الوزراء يشكل فريقًا خاصًا بذي قار 
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حمافظ بغداد يواصل
 متابعة اخلطط اخلدمية واالمنية لطريق 

زوار االربعينية

احلشد الشعبي يستخدم 
طائرات مسرية إلجراء عمليات تعفري 

لطرق الزائرين يف كربالء

قائد رشطة البرصة يعلن
 القاء القبض عىل عصابة خمتصة 

بالنصب واالحتيال

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رئيس�ة وزراء نيوزيلن�دا جاس�يندا اردرن، أمس 
االثن�ني، رف�ع القيود الت�ي كانت ق�د ُفرض�ت يف أوكالند 
ملواجه�ة موجة ثانية م�ن جائحة كوفي�د-19، قائلة إن 

بالدها تغلبت اآلن عىل الفريوس »مرًة أخرى«.
واثر فرض إغالق مش�دد عىل املستوى الوطني بني أواخر 
آذار وأواخر أيار، ساد اعتقاد بأّن البالد عىل وشك القضاء 
ع�ىل الفريوس يف مرحلة ما بعد م�رور مئة ويومني بدون 
تس�جيل أي عدوى.  غري أن ب�ؤرًة جديدة للوباء ظهرت يف 
اوكالند يف آب مما أجرب املدينة التي يبلغ عدد سكانها 1,5 

مليون نس�مة عىل اإلغالق ملدة ثالثة أس�ابيع تقريًبا حتى 
بداية ايلول. وبظل عدم وجود حاالت إصابة مؤكدة جديدة 
يف أوكالند منذ 12 يوما، قالت أردرن إّن الفريوس بات اآلن 
تحت الس�يطرة وهّنأت السكان عىل تحّملهم حْجراً ثانياً. 
ورّصحت زعيمة حزب العّمال »لقد تمسك سكان أوكالند 
ونيوزيلندا بالخطة التي نجح�ت مرتني اآلن، وتغلّبوا عىل 
الفريوس مرة أخرى«. ويأتي هذا النجاح يف وقت مناسب 
بالنس�بة إىل أردرن، إذ إّن الناخب�ني دعيوا إىل املش�اركة يف 

االنتخابات الربملانّية يف 17 ترشين األّول. 
الحكوم�ة  رأس  ع�ىل  بالبق�اء  أردرن  حظ�وظ  وُتعت�رب 

مرتفعة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، أمس اإلثنني، جلس�ة اس�تثنائية 
عق�دت يف محافظ�ة ذي ق�ار، وخصص�ت 
ملناقشة الواقع الخدمي واملعييش للمحافظة 
والنه�وض به، وصدرت ع�دة قرارات بصدد 
ذلك.  وأكد الكاظمي يف مستهل الجلسة »عىل 
أحقي�ة محافظة ذي قار باملزيد من الرعاية 
واالهتمام، كونها م�ن املحافظات املضحية 
وتعرض�ت للتهميش، ويج�ب أن يكون لها 
وضع خ�اص، ونح�ن عازمون ع�ىل اتخاذ 
الق�رارات التي تصب يف صال�ح املحافظة«.

وبع�د االط�الع ومناقش�ة مات�م إدراجه يف 
الجلس�ة من موضوع�ات وتوصيات، أصدر 

املجلس حزمة من القرارات، هي:
أوال/ إنشاء صندوق مجلس إعمار محافظة 
ذي ق�ار، يت�وىل تنفي�ذ مش�اريع املحافظة 
ورصد التخصيصات املالية الالزمة له ضمن 
م�رشوع قان�ون املوازنة العام�ة االتحادية 
للس�نة املالية / 2021، وإنش�اء املش�اريع 

املهمة بهما.
ثانيا/ املوافقة عىل :

1- اس�تثناء محافظ�ة ذي قار م�ن الرتيث 
بالدخ�ول يف االلتزام�ات التعاقدي�ة املثبت�ة 
الع�دد:  ذي  التخطي�ط  وزارة  كت�اب  يف 

6373/1/3، املؤرخ يف 4/13/ 2020.
2- تخويل محافظ ذي قار صالحية الترصف 
بمبالغ فرق اإلحالة للمشاريع املحالة وذلك 
بالطل�ب م�ن وزارة التخطيط باس�تحداث 
مكون�ات للمش�اريع املدرج�ة ضمن خطة 
املحافظة االستثمارية بحدود الكلف الكلية 

للمرشوع.
3- قي�ام وزارة التخطيط بإدراج املش�اريع 
املدرجة يف أدناه ضمن الخطة االس�تثمارية 

للمحافظة، بحسب اآلتي:
- تطوير وتحديث وتأثيث املحاور والشوارع 

الرئيسة يف مدينة النارصية.
- إنش�اء ش�وارع رئيس�ة ورابطة يف أحياء 

مدينة النارصية.
- إنش�اء شارع اإلمام الحسني )ع( يف مركز 
النارصية وإعادة تأهيل املقطع الثاني منه.

مستش�فى  م�رشوع  بإنج�از  اإلرساع   -4
الحوراء واملستشفى الرتكي، لتخفيف الزخم 

الحاصل يف الشطرة يف شمال النارصية.
5- ترسيع خط�وات الرشكة اإليرانية )عمر 
اب( املنف�ذة مل�رشوع مجاري الش�طرة عن 
طريق وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات، 
كونه�ا ال�وزارة املس�تفيدة واملرشف�ة عىل 

األعمال.

التفاصيل ص2
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مهام طارق:
 التأهل للمونديال اقل ما نقدمه 

للشعب العراقي
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مرصف الرافدين خيفض فائدة قروض السيارات اىل )٤( باملئة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، ع�ن تخفيض 
فائدة قروض الس�يارات للموظفني واملواطنني تصل اىل 

٤ باملئة.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان “فوائ�د قروض الس�يارات 
املقدم�ة للموظف�ني املوطن�ة رواتبه�م ل�دى املرف 

واملواطنني حددت ب ٤ باملئة”.
وأضاف البيان أن “امل�رف تعاقد مع رشكات رصينة 
مجه�زة باحدث انواع الس�يارات وع�ى زبائن املرف 
االطالع عى رشوط الحصول عى قروض السيارات من 

فروع املرف املخصصة لذلك”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

زار رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أم�س االثنني، 
النارصي�ة عاصم�ة  مدين�ة  س�قوط ضحاي�ا  موق�ع 
محافظ�ة ذي قار الجنوبي�ة مرتحما ع�ى ارواحهم ثم 
ترأس اجتماعا لحكومته، والتقى زعماء العشائر معلنا 
عن انشاء صندوق خاص إلعمار املحافظة وانجاز 270 
مرشوعا متلكئا بس�بب الفساد، واشار اىل انه يعمل عى 
اعادة هيكلة املؤسسة االمنية وهيبتها ومحاربة الفساد 

فيها.
وق�ام الكاظمي بزي�ارة مفاجئة اىل محافظ�ة ذي قار، 
حيث اطل�ع يف النارصية عاصم�ة املحافظة عى الواقع 
الخدمي واألمني فيها ومعالجة املش�اكل والعقبات التي 

تواجه تنفيذ املشاريع الخدمية فيها. 
وت�رأس الكاظم�ي جلس�ة اس�تثنائية ملجل�س الوزراء 
عق�دت يف مبنى الكلية العس�كرية يف قاع�دة االمام عيل 
يف املحافظ�ة بحض�ور املحافظ ونائبه وقائ�د العمليات 

املشرتكة وقائد رشطة املحافظة.
ث�م زار الكاظم�ي ج�ر الزيتون )الش�هداء( وس�احة 
الحبوب�ي مرك�ز اعتص�ام املحتجني بوس�ط النارصية 
الذي ش�هد صدامات بني املتظاهرين والقوات االمنية يف 
اوقات س�ابقة و«قرأ س�ورة الفاتحة عى أرواح شهداء 
تظاهرات ترشين والتقى جمعا من املواطنني، واس�تمع 
اىل مش�اكلهم ووع�د بمتابعتها«، بحس�ب بي�ان ملكتبه 

االعالمي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
ثم التقى الكاظمي مجموعة من عوائل شهداء تظاهرات 
ترشين، وقّدم التعازي واملواساة لهم باستشهاد أبنائهم 

كما استمع اىل مطالبهم ووّجه بتلبية احتياجاتهم. 
واكد الكاظمي أن »شهداء ترشين هم فخر للعراق ألنهم 
خرجوا من أجل الوطن وهتفوا باسمه وطالبوا بتحقيق 

حلمهم يف اإلصالح ويف حياة حرة كريمة«. 

وأشار اىل أن حكومته مضت بخطوات مهمة يف الحفاظ 
عى حقوق الشهداء وتحقيق العدالة من خالل القصاص 
من القتلة ومحاس�بة املتورطني وامل�ي قدما من أجل 

تنفيذ اإلصالح ومالحقة الفاسدين.
وخالل اجتماعه مع عدد من شيوخ العشائر يف محافظة 
ذي قار، فقد اس�تمع الكاظمي اىل املش�اكل التي تعاني 
منه�ا املحافظة، حيث قّدموا مطال�ب اهلها فيما يتعلق 
بالخدمات وتحسني الواقع املعييش وتوفري فرص العمل 

وتحقيق االستقرار.
وقال الكاظمي إن هذا االجتماع »يجّسد التواصل الكبري 
ما بني الحكومة وأبنائها من أجل العمل املشرتك وإسناد 
الدول�ة يف التغل�ب ع�ى الكثري م�ن املش�اكل«، وأكد أنه 
يراهن عى حكمة العشائر األصيلة يف املحافظة من أجل 

التعاون معا لخدمة أبنائها.
واشار اىل ان محافظة ذي قار »تتمتع بعمقها التاريخي 
والحضاري وهي قّدمت التضحيات وتستحق منا الكثري 

وس�نعمل بكل الجهود م�ن أجل أن تس�تعيد عافيتها«. 
وكش�ف عن وجود مائتني وس�بعني مرشوع�ا متلكئا يف 
املحافظة ألسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء 
اإلدارة، وستعمل السلطات عى معالجتها قدر املستطاع 

معلنا عن إنشاء صندوق خاص إلعمار املحافظة.
واك�د ان وضع ذي قار يس�تحق وقفة جادة من مجلس 
ال�وزراء و«عازم�ون عى اتخاذ ق�رارات تصب يف صالح 
املحافظ�ة وأهله�ا«، منوه�ا إىل ان�ه يج�ب ان يك�ون 
للنارصي�ة وضع خ�اص وتطلق فيها املش�اريع وتوفري 

فرص العمل.
ودع�ا الوزراء اىل بذل املزيد م�ن الجهود لتنفيذ القرارات 
التي تخ�ص محافظة ذي قار قائ�ال »النارصية أعطتنا 
الكثري ويجب أن نعطيها وهي مدينة تعرضت للتهميش 

وتحتاج اىل االهتمام بواقعها«.
وخ�الل اجتماع�ه مع القي�ادات العس�كرية واالمنية يف 
املحافظ�ة، فقد بحث الكاظمي بحض�ور وزير الداخلية 

عثمان الغانمي األوضاع األمنية يف املحافظة.
واش�ار اىل أنه عمل ومنذ تس�لم مهامه رئيساً للحكومة 
وقائداً عاماً للقوات املسلحة عى إعادة الثقة باملؤسسة 
األمني�ة وإعادة هيبته�ا ومكافحة الفس�اد داخلها بما 

يساعد يف تحقيق األمن واالستقرار يف عموم العراق.
وش�دد عى رفض ربط العمل األمني بالجانب السيايس، 
موضحا ان التداخل بينهما سيؤثر سلبا يف تحقيق األمن، 
ومن ش�أنه أيضا عدم اتخاذ القرارات األمنية املناس�بة 
إزاء األح�داث األمنية، داعي�ا اىل رضورة بذل الجهود من 

أجل تعزيز األمن يف عموم أنحاء املحافظة.
كم�ا دع�ا األجه�زة األمني�ة اىل التعام�ل املهن�ي م�ع 
املتظاهرين، ومراعاة مبادىء حقوق اإلنس�ان واحرتام 
حرية الرأي والتعبري والتظاهر، ويف الوقت نفس�ه ش�دد 
ع�ى رفضه التام االعتداء والتج�اوز عى القوات األمنية 

وهي تؤدي مهامها األمنية يف حفظ األمن.

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى 
الكاظم�ي، أمس اإلثنني، جلس�ة اس�تثنائية 
عق�دت يف محافظ�ة ذي ق�ار، وخصص�ت 
ملناقشة الواقع الخدمي واملعييش للمحافظة 
والنه�وض ب�ه، وصدرت عدة ق�رارات بصدد 
ذلك.  وأكد الكاظمي يف مستهل الجلسة »عى 
أحقية محافظة ذي ق�ار باملزيد من الرعاية 
واالهتم�ام، كونها من املحافظ�ات املضحية 
وتعرض�ت للتهمي�ش، ويجب أن يك�ون لها 
وض�ع خ�اص، ونحن عازم�ون ع�ى اتخاذ 

القرارات التي تصب يف صالح املحافظة«.
وبع�د االط�الع ومناقش�ة مات�م إدراج�ه يف 
الجلس�ة م�ن موضوعات وتوصي�ات، أصدر 

املجلس حزمة من القرارات، هي:
أوال/ إنشاء صندوق مجلس إعمار محافظة 
ذي قار، يتوىل تنفيذ مشاريع املحافظة ورصد 
التخصيصات املالية الالزمة له ضمن مرشوع 
قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 

/ 2021، وإنشاء املشاريع املهمة بهما.
ثانيا/ املوافقة عى :

1- اس�تثناء محافظ�ة ذي ق�ار م�ن الرتيث 
بالدخ�ول يف االلتزام�ات التعاقدي�ة املثبتة يف 
كتاب وزارة التخطيط ذي العدد: 6373/1/3، 

املؤرخ يف 13/٤/ 2020.
2- تخويل محافظ ذي قار صالحية الترف 
بمبالغ فرق اإلحالة للمش�اريع املحالة وذلك 
بالطل�ب م�ن وزارة التخطي�ط باس�تحداث 
مكون�ات للمش�اريع املدرج�ة ضم�ن خطة 
املحافظة االس�تثمارية بحدود الكلف الكلية 

للمرشوع.
3- قي�ام وزارة التخطي�ط بإدراج املش�اريع 

املدرج�ة يف أدناه ضمن الخطة االس�تثمارية 
للمحافظة، بحسب اآلتي:

- تطوير وتحديث وتأثيث املحاور والش�وارع 
الرئيسة يف مدينة النارصية.

- إنش�اء ش�وارع رئيس�ة ورابط�ة يف أحياء 
مدينة النارصية.

- إنش�اء ش�ارع اإلمام الحسني )ع( يف مركز 
النارصية وإعادة تأهيل املقطع الثاني منه.

مستش�فى  م�رشوع  بإنج�از  اإلرساع   -٤
الحوراء واملستشفى الرتكي، لتخفيف الزخم 

الحاصل يف الشطرة يف شمال النارصية.
5- تري�ع خطوات الرشك�ة اإليرانية )عمر 
اب( املنف�ذة مل�رشوع مجاري الش�طرة عن 
طري�ق وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات، 
كونه�ا ال�وزارة املس�تفيدة واملرشف�ة ع�ى 

األعمال.
6- توجي�ه وزارة التعلي�م والبح�ث العلم�ي 
بمتابع�ة تنفي�ذ جامع�ة الش�طرة الت�ي تم 
تأسيس�ها عام 2013، وإدراج البنى التحتية 

لجامعة الشطرة لعام / 2021.
نس�ب  ذات  امل�دارس  إنج�از  يف  اإلرساع   -7
اإلنج�از العالية التي تص�ل اىل أكثر من %70، 
وكذلك املشاريع االخرى، ومنها جر البدعة 
وجر النر وبالتنسيق مع املجلس الوزاري 

للخدمات االجتماعية.
8- متابعة تنفيذ ملعب النارصية األوملبي من 

قبل الجهات ذات العالقة.
بتجهي�ز  الصح�ة  وزارة  اىل  اإليع�از   -9
باألجه�زة  النارصي�ة  يف  املستش�فيات 

واملستلزمات الطبية.
10- قيام وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ب�رف املس�تحقات املالية للمش�مولني من 
أبناء املحافظة وزي�ادة التخصيصات املالية، 

الستيعاب العوائل التي ليس لها مصدر دخل 
شهري.

11- اإلرساع يف إنج�از ) املدين�ة الصناعي�ة 
ومرشوع مصفى ذي قار(

12- اإلرساع يف صيانة طريق الفجر- آل بدير 
املمر الثاني.

ملط�ار  التعاق�د  بإج�راءات  الس�ري   -13
النارصية.

ثالثا/ قي�ام األمانة العام�ة ل مجلس الوزراء 
بحس�م مل�ف رؤس�اء الوح�دات اإلدارية يف 
محافظ�ة ذي ق�ار بإكم�ال إجراءاته�م من 
املس�اءلة والعدالة وهيئ�ة النزاهة وعرضها 

عى مجلس الوزراء خالل اسبوعني.
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  توجي�ه  رابع�ا/ 
االجتماعية بمراعاة خصوصية محافظة ذي 
قار بس�بب ارتفاع معدالت الفق�ر والبطالة، 
وتقدي�م م�ا يمك�ن م�ن الدع�م ع�ن طريق 

الخدمات التي تقدمها الوزارة.
خامس�ا/ توجيه املرف الزراعي وصندوق 
بتس�هيل  الصناع�ي  وامل�رف  اإلس�كان 
إج�راءات منح القروض ألبن�اء محافظة ذي 
قار، وشمول عدد أكرب من أبنائها بالقروض، 

انسجاما مع ظروفها االستثنائية.
سادس�ا/ تخويل محافظ ذي ق�ار صالحية 
)تنفيذ أمانة( للمشاريع ذات العالقة بتحسن 
الواقع الخدمي، تأهيل وتأثيث شوارع املدينة، 
إنشاء شوارع جديدة، تأهيل محطات تصفية 
املياه ، مشاريع تأهيل وصيانة املستشفيات 
واملراك�ز الصحية، وبالجه�د الوطني عى أن 

تتوىل :
1- وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات تقديم 
التس�هيالت اإلدارية وامل�واد العينية واآلليات 

وكل ما يستلزم تحسني الواقع الخدمي.

2- وزارة النف�ط، تجهي�ز املحافظة بالوقود 
واإلس�فلت وأي متطلب�ات عيني�ة يحتاجها 

الجهد الوطني.
3- وزارة املالية، توف�ري التخصيصات املالية 
الوطن�ي يف  الجه�د  لتنفي�ذ مه�ام  الالزم�ة 
املحافظة من خالل مناقلة مبالغ من الجهات 

الحكومية االخرى.
س�ابعا/ قيام وزارة النفط بتخصيص مبلغ 
500 ملي�ون دين�ار س�نويا ل مرك�ز القلب يف 

محافظة ذي قار ودائرة صحة املحافظة.
ثامن�ا/ إكمال إج�راءات اس�تحداث جامعة 

الشطرة وترتبط بها:
- كلية الطب البيطري 

- كلية الرتبية للبنات
توف�ري  بع�د  الهندس�ة  كلي�ة  اس�تحداث   -
املحافظة بناية مس�تقلة يف قضاء الش�طرة 
وتخصصه�ا ل �وزارة التعليم الع�ايل والبحث 

العلمي/ جامعة الشطرة.
- تقوم محافظة ذي ق�ار بتخصيص األبنية 
الت�ي تش�غلها كلية الط�ب البيط�ري وكلية 
الرتبي�ة للبن�ات اىل جامعة الش�طرة/ وزارة 

التعليم العايل.
- ترتب�ط إدارة جامع�ة الش�طرة حالي�ا مع 

إدارة جامعة ذي قار وملدة سنتني.
- تقوم وزارة التخطيط بإدراج مرشوع البنى 
التحتي�ة للجامع�ة ضمن خطة ع�ام 2021، 

وضمنها مبنى رئاسة الجامعة.
تاسعا/ تش�كيل فريق برئاسة السيد األمني 

العام ل مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- محافظ ذي قار

- وكيل وزارة التخطيط
- ممثل عن وزارة املالية

- وكيل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات

- ممثل عن وزارة الكهرباء 
- ممثل عن وزارة النفط
- ممثل عن وزارة الرتبية

يت�وىل الفري�ق مراجع�ة املش�اريع املتلكئ�ة 
واملتوقف�ة يف محافظة ذي ق�ار، والعمل عى 
إع�ادة تنفي�ذ تلك املش�اريع ومن�ح األولوية 
وخدم�ة  بحي�اة  املس�اس  ذات  للمش�اريع 

املواطنني.
صالحيات الفريق:

1- التفاوض مع الرشكات املنفذة للمشاريع 
وإقرتاح آليات جديدة إلعادة العمل واستكمال 

تنفيذ املشاريع.
2- اتخ�اذ كافة القرارات الالزمة الس�تكمال 

تنفيذ املشاريع.
3- يمن�ح الفريق كاف�ة الصالحي�ات املالية 

واإلدارية التي تمكنه من أداء مهامه.
٤- يخ�ّول الفريق صالحية تنس�يب وتكليف 
من يرونه مناس�با من دوائر الدولة ألغراض 

تسهيل إجراءات تنفيذ تلك املشاريع.
5- التنس�يق مع املجلس ال�وزاري للخدمات 

االجتماعية.
ع�ارشا/ تخوي�ل محافظ ذي ق�ار صالحية 
الس�كنية  األرايض  قط�ع  وتوزي�ع  إف�راز 
للمواطنني يف محافظة ذي قار، بعد مصادقة 
وزارة اإلعم�ار واإلس�كان ع�ى املخطط�ات 

والتصاميم الحرضية.
11/ تخصي�ص مبل�غ مق�داره 10 مليارات 
دين�ار اىل محافظ�ة ذي قار ترف بحس�ب 
الضواب�ط وتس�دد م�ن وزارة االتص�االت / 
الرشكة العامة لالتص�االت واملعلوماتية عى 
ان يت�م احتس�اب تس�ديد الديون الس�ابقة 
للرشكة انف�ا املرتتبة عليه�ا اىل وزارة املالية 

للسنوات املاضية .

شيوخ الناصرية قدموا فرشة ملعاناة احملافظة.. والكاظمي: ملدينتكم »وضع خاص« وسنطلق فيها املشاريع وفرص العمل

احلكومة تكيل الوعود لذي قار: صندوق إعامر وانجاز »املعطل«

العدد )2231(   6     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

جملس الوزراء يشكل فريقًا خاصًا بذي قار ويتخذ )٨( قرارات عاجلة بشأهنا

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
االثن�ني، دعم�ه الج�راءات  أم�س 
ديوان الرقاب�ة املالية للحفاظ عى 

املال العام والقضاء عى الفساد. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الرئاس�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
»اس�تقبل رئيس الجمهورية برهم 
املالية  الرقابة  دي�وان  صالحرئيس 

وكالة رافل ياسني خضري.
واكد صالح بحس�ب البيان »أهمية 
ال�دور ال�ذي يضطل�ع ب�ه دي�وان 
الرقابة املالي�ة يف الحفاظ عى املال 

الع�ام، ومكافحة الفس�اد اإلداري 
وامل�ايل، واالرتقاء باألنظمة اإلدارية 
يف مؤسس�ات الدول�ة، بم�ا يع�زز 
الش�فافية والنزاه�ة، مؤكداً دعمه 
الكامل لإلج�راءات املتخذة من قبل 

الديوان لتحقيق هذه األهداف«.
م�ن جانب�ه، ثم�ن راف�ل ياس�ني 
»اهتمام ودع�م رئيس الجمهورية 
لعمل ديوان الرقابة املالية يف القيام 
باملهام املنوطة ب�ه، وتطوير عمله 
وتذلي�ل املصاع�ب الت�ي تواجهه«، 
مس�تعرضاً له »س�ري عمل الديوان 
للف�رتة  املوضوع�ة  والخط�ط 

املقبلة«.

صالح لديوان الرقابة املالية: ندعمكم للحفاظ 
عىل املال العام ومكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

اته�م النائب ع�ن تحالف الق�وى العراقية رعد 
الدهلكي، أمس االثن�ني، وزارة املالية بمحاولة 
»التنصل عن املس�ؤولية« والسعي إىل »إحراج« 
الربملان من خالل تريحاتها »املتناقضة وغري 
الواقعية« بش�أن أس�باب تأخري رصف رواتب 
املوظفني، داعياً إىل اس�تضافة وزير املالية عيل 

عالوي يف مجلس النواب.
وقال الدهلكي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إن »ما تص�دره وزارة املالية من 
تريحات تثري االس�تغراب والدهش�ة تجعلنا 
نعتق�د أنه�ا باملس�تقبل القري�ب س�تخاطب 
الش�عب العراقي )احس�نوا الت�رف والتدبري 

كونكم تعودتم عى الرف الزائد(«.
وأض�اف، أن »م�ا يلف�ت النظ�ر والغري�ب يف 
املوضوع أن وزارة املالية ألقت بمشكلة التأخري 
يف رصف روات�ب املوظفني ع�ى مجلس النواب 
يف وق�ت موع�د ال�رف وال�ذي م�ن املفرتض 
أنها مس�تعدة له قبل أي�ام عى اعتبار أن هناك 
خط�ة وزاري�ة محكمة معدة مس�بقاً من قبل 
وزارة املالية وجاهزة قبل أش�هر أو قبل انتهاء 
الش�هر وال نعلم ما هي الغاي�ة من اختيار هذا 

التوقيت«. 
وتابع، أن »التريحات والتناقضات ما هي اال 
محاولة للتنصل من املسؤولية وإحراج للربملان 
والق�اء الك�رة يف ملعب�ه يف وق�ت يس�تعد فيه 
مجلس النواب إلق�رار قوانني مهمة ومصريية 

مثل قان�ون االنتخابات وقانون املوازنة العامة 
واملحكمه االتحاديه«.

واعترب، أن »ما يحدث هو تالعب بقوت املوظف 
واملواط�ن العراق�ي وه�و م�ا س�يؤثر بصورة 
مبارشة عى املستوى املعييش للمواطنني ودليل 
واض�ح عى فش�ل وتخب�ط وزارة املالية وعدم 
قدرته�ا ع�ى إدارة السياس�ة املالي�ة والنقدية 

للدولة«.
ودعا الدهلك�ي مجلس النواب إىل »اس�تضافة 
وزي�ر املالية داخ�ل الربملان لالطالع عى س�ري 
عم�ل وزارة املالي�ة، بغي�ة ضمان ع�دم تكرار 
تجربة إثقال الع�راق باملزيد من الديون التي ال 
تصب ال يف مصلحة العراق وال الش�عب العراقي 

الذي كان وما يزال

نائب: املالية حتاول التنصل عن مسؤولية تأخر رصف الرواتب
قال أنها حتاول إحراج الربملان 

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس االثنني، املمثلة الخاصة لألمني العام 
لألمم املتحدة يف العراق جينني هينيس بالسخارت.  وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه »جرى خالل اللقاء، التأكيد عى أهمية 
االنتخاب�ات النيابي�ة املقبل�ة، ورضورة توفري أقىص درجات النزاهة والش�فافية 
يف جمي�ع مراحله�ا، وتنس�يق األمم املتحدة م�ع مفوضية االنتخاب�ات يف الرقابة 
عليه�ا، لُتضفي ع�ى نتائجها املصداقية والثقة لدى الناخب�ني يف اختيار ممثليهم 
بعيداً عن س�طوة الس�الح والتزوير والتالعب«.  واضاف، »وت�م التأكيد أيضا عى 
رضورة اس�تكمال ترشيع قانون انتخابي منصف وأش�مل، يعكس اإلرادة الحرة 
يف االنتخاب، من دون تأثريات او ضغوط من أي نوع، لضمان ان تكون مخرجات 
االنتخابات ممثلة لإلرادة الحقيقية لجميع املواطنني«.   وتابع، »وشدد اللقاء عى 
أهمية دعم املرشوع الوطني العراقي يف ترس�يخ س�لطة الدولة وتعزيز سيادتها، 

وحماية البعثات الدبلوماسية، ومنع االرهاب واألعمال الخارجة عن القانون«. 

رئيس اجلمهورية خيوض نقاشًا مفصاًل مع »يونامي« 
بشأن االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد جه�از مكافحة اإلره�اب، أمس االثنني، اس�تمرار العملي�ات النوعية 
املستندة ملعلومات استخبارية لتعّقب فلول داعش.  

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان يف تريح صحفي إن »العمليات 
النوعية مستمرة لتعقب فلول داعش، واملستندة إىل املعلومات االستخبارية 
الدقيقة والجهد االستخباري االستباقي، إلجهاض أي محاولة إرهابية«.  

وأضاف، أن »هنالك عملية أمنية اس�تمرت أياما عدة يف رشق دياىل، تمكن 
الجه�از من خاللها من تدمري ع�دد من املخابىء واملضاف�ات، التي كانت 
تستخدمها عصابات داعش اإلرهابية، فضال عن إحباط محاولة استهداف 
للزائرين املتوجهني إىل كرب�الء، من خالل انتحاريني اثنني تم إلقاء القبض 

عليهما من قبل أبطال الجهاز«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى التحالف الدويل ضد تنظيم داعش، أمس اإلثنني، تعرض أي من أرتال 
قوات�ه يف العراق لهجوم من قب�ل »داعش والخارجني عن القانون«، مؤكدا 
أن التحقيق�ات ما تزال متواصلة ملعرف�ة املتورطني يف الهجوم الصاروخي 

الذي استهدف مطار أربيل. 
وقال املتحدث باس�م التحالف الكولونيل، واين ماروتو، يف تريح صحفي 

إن الحادث »اليزال قيد التحقيق من قبل القوات العراقية«.
وتعرض مطار أربيل، الذي يحتوي قاعدة عس�كرية تابعة لقوات التحالف 
ال�دويل إىل قصف بع�دة صواريخ، األربعاء املايض، ب�دون أن يتم اإلبالغ عن 
خسائر برشية.  وقال ماروتو إن »الهجمات التي يقوم بها عنارص تنظيم 
داع�ش والخارج�ني عن القان�ون إنما تس�تهدف املتعاقدي�ن املدنيني من 
العراقيني وال تستهدف قوات التحالف أو األرتال التي تسريها تلك القوات«. 
وقال ماروتو إن »االنس�حاب من العراق هو خرب س�ار ألنه يشري إىل نجاح 
الق�وات العراقية التي تقوم بتدريب نفس�ها اآلن وتخ�رج يف عمليات ضد 

تنظيم داعش دون مساعدة التحالف«.
ودرب�ت ق�وات التحالف نح�و 150 ألفا م�ن الق�وات العراقي�ة، كما أنها 
مس�تمرة بتقدي�م املراقبة واالس�تخبارات والخدمات اللوجس�تية للقوات 
العراقية بحس�ب ماروتو الذي قال إن الق�وات العراقية »تقوم بعمل رائع 
وس�نواصل العمل معها«. واعرتف ماروتو بزيادة الهجمات التي تستهدف 
القوات العراقية واملتعاقدين معها من الذين ينقلون »مواد لوجستية لدعم 

تلك القوات وقوات التحالف يف القتال ضد تنظيم داعش«.
وأك�د ماروتو إن »ه�ذه الجماعات الخارجة عن القان�ون تهاجم أقل من 
5 باملئ�ة من جميع القوافل اللوجس�تية املدنية املتعاق�د عليها مع القوات 
العراقية«، لكنه قال إن املهاجمني »يقوضون س�لطة املؤسسات العراقية 
وس�يادة القانون والعراق«. ومنذ ترشين االول املايض وحتى نهاية تموز، 

استهدف 39 هجوما بصواريخ مصالح أمريكية يف العراق.
وأملح�ت إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب إىل أنها قد تغل�ق بعثتها 
الدبلوماسية يف بغداد إن لم تتخذ إجراءات للسيطرة عى العنارص املسلحة 
املس�ؤولة عن وابل من الهجمات مؤخرا استهدف مصالح الواليات املتحدة 
وغريه�ا يف العراق، وفقا ملا قاله مس�ؤولون عراقي�ون وأمريكيون، االثنني 

املايض.

جهاز مكافحة اإلرهاب يعلـن االستمـرار
 بـ »العمليات النوعية« ضد بقايا »داعش«

التحالف الدويل يواصل التحقيق بقصف أربيل 
ويؤكد: القوات العراقية تقوم بعمل رائع

        بغداد / المستقبل العراقي

�ق وزارة الع�دل م�ع الجهات  تنسِّ
ذات العالق�ة لتنفيذ االس�رتاتيجية 
الوطنية العليا للسيطرة عى انتشار 
املخدرات واملؤثرات العقلية، مؤكدة 
انها س�تعد مقرتحا لتعديل قانون 

املخدرات رقم 50 لسنة 2017.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة اص�الح 
االح�داث يف ال�وزارة كام�ل ام�ني 
وزارت�ه  ان  صحف�ي  تري�ح  يف 
“شاركت يف اجتماع الهيئة الوطنية 
العليا لش�ؤون املخدرات واملؤثرات 
العقلية واملؤلفة من وزارة الصحة 

والجهات االخرى ذات العالقة”.
“االجتم�اع  أن  ام�ني،  وأض�اف 
تضم�ن االتفاق ع�ى متابعة اعداد 
العلي�ا  الوطني�ة  الس�رتاتيجية 

للس�يطرة عى املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة، وكذل�ك اع�داد برنام�ج 
الكرتون�ي لتبادل وتوثي�ق البيانات 
واملعلومات عن املتعاطني واملدمنني 
والضبطي�ات”. واوضح انه “جرى 
االتف�اق عى اعداد مق�رتح لتعديل 
قان�ون املخ�درات رق�م 50 لس�نة 
2017 واكمال تعليمات تنفيذ بعض 
البنود، مؤك�دا اهمية ودور االعالم 
بإظهار س�لبيات تعاطي املخدرات 
واالس�تعداد  الش�باب  وتثقي�ف 
لتوقيع مذك�رة تفاهم مع الجانب 
االيران�ي بش�أن االتفاق ع�ى آلية 
ملتابع�ة ومكافح�ة امل�واد املخدرة 
وانت�اج رشائ�ح الكرتونية لفحص 
املواد املخدرة الس�تخدامها باملنافذ 
الحدودية، م�ع امكانية فتح مركز 

لعالج وتأهيل املدمنني”.

العدل تعد مقرتحًا لتعديل قانون املخدرات 
وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

واصل محاف�ظ بغداد املهن�دس محمد جابر 
الجه�ود  ملتابع�ة  امليداني�ة  جوالت�ه  العط�ا 
الخدمي�ة والخط�ط االمني�ة لطري�ق زائري 

االربعينية.
واش�اد املحافظ، بحس�ب بي�ان ملكتبه تلقت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، »بجه�ود 
مديري ومالكات بلدية املحمودية واليوسفية 
والرشيد بتقديم الخدمات للمواكب الحسينية 
وتنظيف طريق الزائرين باستمرار مع تعزيز 
وتمدي�د عم�ل االلي�ات والجه�د الخدم�ي«، 
موجه�ا اياهم بمضاعفة الجهود واس�تمرار 
العم�ل طيلة س�اعات اليوم صباحا ومس�اء 

لتقديم افضل الخدمات«.
هذا وكان يف اس�تقبال املحاف�ظ قائد الفرقة 
١٧ اللواء الركن السيد عيل املاجدي وقائمقام 
قضاء املحمودية السيد جابر الكالبي ومديرة 
البلدي�ة املهندس�ة فاطمة الخفاج�ي ومدير 
ناحية اليوسفية املهندس امجد ومدير البلدية 

املهندس حارث فريق مبدر«.

حمافظ بغداد يواصل متابعة اخلطط اخلدمية واالمنية
 لطريق زوار االربعينية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تحدثت غرف�ة عملي�ات النق�ل الخاصة 
بزي�ارة االربعيني�ة /الرشك�ة العام�ة لنق�ل 
املس�افرين والوفود فرقا فنية جوالة مجهزة 
بكافة املس�تلزمات املطلوبة م�ن اجل تدارك 
االعط�ال املفاجئ�ة الت�ي تواج�ه الحاف�الت 
العامل�ة ضم�ن جه�د النق�ل جراء س�اعات 
العمل الطويل�ة يف نق�ل زوار اربعينية االمام 

الحسني )ع(.
واوض�ح مدير ع�ام الرشكة املهن�دس كريم 
كاظم حس�ني : وفقا لتوجيه�ات وزير النقل 
الكابت�ن ن�ارص الش�بيل تس�تنفر م�الكات 
واالمكاني�ات  الجه�ود  كل  الفني�ة  الرشك�ة 
لصيان�ة وادامة جميع الحاف�الت والباصات 
الت�ي تواج�ه اعط�اال مفاجئة خ�الل العمل 
قد تخرجها عن الخدمة ، مش�ددا عىل س�عي 
الرشك�ة لعدم اح�داث اي نقص يف اس�طول 

الرشكة العامل لخدمة زوار االربعني .
وتاب�ع قول�ه : ان ما يميز العم�ل الفني لهذا 
العام استحداث مفارز جوالة مجهزة بفريق 
فن�ي وادوات متكامل�ة تدع�م عم�ل الورش 

الفني�ة الثابت�ة يف مقرها الرئي�س يف منطقة 
الجمالي�ة لغرض ادامة زخ�م عمل الحافالت 

والحفاظ عىل حركة النقل املستمرة.
كما بحثت وزارة النقل متمثلة بالوكيل االداري 
رئي�س غرفة عمليات النقل الدكتور س�لمان 
البهاديل الخطة املوضوع�ة للتفويج العكيس 
للزائرين وعودتهم اىل مناطق س�كناهم وذلك 

مع اقرتاب انتهاء الزيارة االربعينية .
واوضح البهاديل : حس�ب توجيه وزير النقل 
الكابتن نارص حسني الشبيل تم عقد اجتماع 
موسع ضم السادة املدراء العامني لتشكيالت 
ال�وزارة املعنية ملناقش�ة آلية عم�ل املركبات 
واس�تعدادهم  كرب�الء  يف مح�اور  املنت�رشة 
للع�ودة من كربالء املقدس�ة م�ع اقرتاب بدء 
التفوي�ج العك�يس وذل�ك لت�اليف ح�دوث اي 

معرقالت تذكر .
كما اك�د الوكيل االداري: ان م�الكات الوزارة 
وتش�كيالتها اس�تنفرت كاف�ة جهودها منذ 
االيام االوىل النطالق مراس�يم الزيارة وقادرة 
ال�زوار  ع�ىل تغطي�ة كاف�ة مفاص�ل نق�ل 
بأنس�يابية عالية وذلك بالتنس�يق مع قيادة 
عمليات كربالء لتسهيل حركة دخول وخروج 

الحافالت.
يذك�ر ان جه�د وزارة النق�ل متواصل يف نقل 
الزائرين من واىل كربالء املقدسة لحني انتهاء 
الزي�ارة االربعينية ونقل آخ�ر زائر من مدينة 

كعبة االحرار.
إىل ذلك، اعلن�ت وزارة النقل /الرشكة العامة 
لنق�ل املس�افرين والوف�ود نق�ل أكث�ر م�ن 
)١٠٢٠٠٠( أل�ف زائر منذ بداي�ة ايام الزيارة 
ولغاي�ة مس�اء يوم االح�د م�ع تواصل عمل 

الحافالت لخدمتهم ليال ونهارا
وقال مدير عام الرشكة املهندس كريم كاظم 
حس�ني: اس�تنادا لتوجيه�ات وزي�ر النق�ل 
الكابتن نارص حسني الشبيل سخرت الرشكة 
كل الجه�ود واالمكانيات لخدم�ة نقل الزوار 
داخ�ل قطوع�ات محافظة كرب�الء مؤكدا ان 
حركة الحافالت تجري وفق انس�يابية عالية 

وحسب خطة الوزارة.
وب�ني حس�ني ان م�الكات الرشك�ة العام�ة 
لنقل املس�افرين والوفود وفرت ورش صيانة 
وادام�ة تواكب الحافالت التي تعمل عىل مدار 
الس�اعة يف كافة املحاور داخل مدينة كربالء 

املقدسة.

نقلت أكثر من مئة ألف زائر يف حمور بغداد وتعقد 
اجتامعات مكثفة لبحث خطة التفويج العكيس

وزارة النقل استحدثت مفارز فنية جوالة إلدامة حافالتها العاملة يف الزيارة االربعينية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن نس�بة 
املتقدمني للدراسات العليا يف الجامعات العراقية.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه ان »نسبة املتقدمني للدراسات العليا يف الجامعات 
العراقي�ة يف اثناء مدة التقديم االلكرتوني بلغت %4٢٠ 
م�ن خطة القبول ، وقد ش�غل ١55% منها املتقدمون 
من موظفي ال�وزارات والدوائر غ�ر املرتبطة بوزارة 
، فيم�ا بلغ عدد املتقدمني من منتس�بي وزارة الرتبية 
وحده�ا 53٢٢ متقدما ومتقدم�ة ، يف حني ان مقاعد 
احتياج وزارة الرتبية ال تتجاوز ١8٢9 مقعدا عىل وفق 
الخطة املصادق عليها من وزارتي التخطيط والتعليم 

العايل والبحث العلمي«.
واظه�رت االحص�اءات أن نس�بة املتقدم�ني من غر 
املوظف�ني بلغت ٢65% م�ن خطة القب�ول ، فيما بلغ 
عدد املتقدمني من فئة االمتيازات املشمولني بقانوني 
مؤسسة الش�هداء ومؤسس�ة الس�جناء السياسيني 
وقان�ون ذوي االحتياج�ات الخاص�ة 6٠48 متقدم�ا 

ومتقدمة من املوظفني وغر املوظفني.
واكدت الوزارة االلتزام بتوقيتات التقديم واحتياجات 
املؤسس�ات من برامج الدراس�ات العليا يسر بخطى 
صحيحة انتفت معها الحاجة اىل تمديد سقف التقديم 
وذل�ك لوص�ول أع�داد املتقدم�ني إىل أكثر م�ن أربعة 
أضعاف الخطة املتاحة املحدد لها احد عرش الف مقعد 

درايس.
واوضحت :« ان املدة املحددة من ١_3١ /١٠ مخصصة 
إلجراءات التدقيق اإللكرتوني مللفات املتقدمني وإجراء 
االمتحانات التنافسية وإعالن القبول األويل ومنح مدة 
لالعرتاض�ات وإص�دار األوام�ر الجامعي�ة للمقبولني 
ليتس�نى لهم املبارشة بالعام الدرايس املرتقب بتاريخ 

.١/١١/٢٠٢٠

التعليم تعلن نسبة املتقدمني 
للدراسات العليا: »420« باملئة 

من خطة القبول 

    المستقبل العراقي / زهراء علي

وزعت محافظة نينوى ٢5٠ قطعة أرض سكنية يف صحة نينوى 
ع�ىل ك�وادر الجيش األبي�ض العامل�ني يف املستش�فيات واملراكز 
املتخصص�ة بعالج ف�روس كورون�ا، و ذل�ك لتقدي�ر جهودهم 

بمواجهة ومعالجة املصابني من أبناء املحافظة.
وق�ال محافظ نين�وى نجم الجب�وري املرشف ع�ىل توزيع هذه 
االرايض إن هذه الدفعة تعترب الثانية بعد ان استكملت بلدية نينوى 
توزيع الدفعة االوىل مطلع شهر تموز املايض حيث ستلحقها عدة 

دفعات لحني إكمال التوزيع بني جميع املستحقني«.
واضاف الجبوري أن »الحكومة املحلية س�تعمل عىل توزيع قطع 
أراض س�كنية ب�ني العوائ�ل الفق�رة وبقية الرشائح املش�مولة 

بالتوزيع يف املحافظة«.

حمافظ نينوى يوزع »250« قطعة ارض سكنية 
عىل اجليش األبيض يف املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث امني بغداد منهل عزيز الحبوبي مع السفر االردني يف بغداد 
منترص الزعبي التعاون املشرتك مع بلدية عمان لنقل تجربتها يف 

مجال االتمتة االلكرتونية.
وذكر بيان لالمانة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه :« ان امني 
بغداد اس�تقبل الس�فر االردني لبحث اطر التعاون املش�رتك بني 
بغداد وعمان واالفادة من خربات وتجارب بلدية عمان يف القطاع 

الخدمي« .
واض�اف ان » الس�فر االردني عرض التعاون م�ع امني بغداد يف 
مج�ال نقل الخربات والتجارب البلدية ، الس�يما يف قطاع االتمتة 
االلكرتوني�ة ونظ�ام انج�از املعام�الت وتقدي�م الخدم�ات عرب 

االنرتنيت وبحث تطبيقه يف دوأير امانة بغداد ».

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت فرقة العباس القتالية )اللواء ٢6 حش�د ش�عبي(، أمس 
االثنني، عن اس�تخدام طائرات مسرة يف عملية التعفر والتعقيم 
للزائرين.وق�ال رئي�س أركان الفرقة حيدر املوس�وي يف ترصيح 
صحف�ي إن “ك�وادر الفرقة والول مرة وعرب طائرتني مس�رتني 
تحم�الن م�ن ٢٠ اىل ٢5 ل�رتا م�ن م�واد التعقيم والتعف�ر بدأت 
بعملي�ة تعف�ر الزائرين يف مح�ور طريق بغداد للح�د من تفيش 
ف�روس كورونا، فيم�ا تعمل الك�وادر عىل االس�تمرار بعمليات 
التعقي�م يف مختلف املحاور املؤدية اىل كربالء”.وأضاف املوس�وي 
أن “الطائرة يمكنها قطع مس�افة ١٠اىل ١٢ كيلو مرت وس�يوزع 
الجه�د بني املح�اور، باالضاف�ة اىل وجود مضخ�ات يدوية تعمل 
عىل التعفر والتعقيم بمختلف الطرق، بينما نحاول التوس�عة يف 
تصني�ع طائرات مس�رة من هذا النوع الذي يحم�ل اوزان ثقيلة 

ويقطع مسافات بعيدة”.

امني بغداد يبحث مع السفري االردين التعاون 
مع بلدية عامن يف جمال االمتتة االلكرتونية

احلشد الشعبي يستخدم طائرات مسرية إلجراء 
عمليات تعفري لطرق الزائرين يف كربالء

    البصرة / محمد الجابري

أعل�ن قائد رشط�ة البرصة الل�واء عباس 
ناج�ي، أمس االثن�ني، الق�اء القبض عىل 
عصاب�ة مختص�ة بالنص�ب واالحتيال يف 

قضاء الزبر غرب البرصة.
 وتتك�ون العصابة من 4 اش�خاص بينهم 
امرأت�ني. وتق�وم العصابة، بحس�ب بيان 

لرشط�ة البرصة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، بالنص�ب واالحتي�ال ع�ىل 
املواطنني من خالل س�حب الس�لف املالية 
امل�زورة م�ن خ�الل بطاقة ك�ي كارد من 

مكاتب الصرفة.
واج�ري القب�ض ع�ىل العصابة م�ن قبل 
مف�ارز رشطة قضاء الزب�ر وتم احالتهم 

للجهات القضائية املختصة.

قائد رشطة البرصة يعلن القاء القبض 
عىل عصابة خمتصة بالنصب واالحتيال

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية عن ضب�ط 4 حاويات تحتوي عىل دراج�ات نارية معدة 
للتهريب يف منفذ ميناء ام قرص االوسط.

وذكر بيان للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه :« ان مفارز منفذ ميناء ام قرص 
االوس�ط يف محافظة البرصة ضبط�ت ،بناء عىل املعلومات الواردة م�ن جهاز املخابرات 
الوطني ، 4 حاويات داخل الحرم الكمركي بداخلها دراجات نارية سعة ١٢٠/ يس يس/ 

واملنجزة معاملتها الكمركية خارج الضوابط والتعليمات ».

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارش البنك املرك�زي العراقي، أم�س االثنني، بتنفي�ذ اوىل خطوات�ه االصالحية للقطاع 
امل�رصيف، حي�ث انتهى من تصني�ف املصارف التجارية واالس�المية الخاص�ة العاملة يف 
العراق وفقا ملجموعة من املعاير الدولية فضال عن عدد من املعاير املعتمدة لدى البنك.

وذك�ر بيان للبنك تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »هذه الخط�وة تاتي يف اطار 
تعزي�ز الثقة بالقطاع املرصيف وتحس�ني ج�ودة الخدمات املقدم�ة للجمهور، فضال عن 

تعزيز التنافسية يف القطاع املرصيف العراقي«.
واك�د البنك انه: » س�بق ان طلب من املصارف املتلكئة أكث�ر من مرة العمل عىل تصويب 
اوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، لذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك املصارف 
إلثبات جديتها يف تحقيق متطلبات االصالح وتسديد مستحقات املودعني واملساهمني«.

وتابع :« ان املرحلة املقبلة ستش�مل عملية اصالح املصارف الحكومية ايضا »، مبينا :« 
ان اجراءات االصالح التي تم تبنيها تعتمد باالساس عىل قانون البنك املركزي رقم )56( 
لس�نة ٢٠٠4 وقانون املص�ارف العراقية رقم )94( لس�نة ٢٠٠4 والتعليمات والضوابط 

الصادرة بموجبهما«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرش�يد عن رف�ع عدد من 
سلف منتس�بي الدوائر الحكومية املوطنة 

رواتبهم لدى املرصف.

ودع�ا امل�رصف، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، كافة املس�تفيدين 
مم�ن سرتس�ل له�م رس�ائل نصي�ة ، اىل 
مراجعة فروعه او منافذ الدفع االلكرتوني 

لتسلم السلفة.

املنافذ: ضبط »4« حاويات حتتوي عىل دراجات نارية 
معدة للتهريب يف ام قرص االوسط

البنك املركزي يعلن املبارشة بتنفيذ 
خطوات اصالح القطاع املرصيف

الرشيد يعلن رفع عدد من سلف موظفي 
الدوائر احلكومية املوطنة رواتبهم

ناحية بعشيقة: اعادة فتح 
»13« مصنعًا ومعماًل

االعامر تستٔانف مرشوع تٔاهيل 
انفاق قناة اجليش يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير ناحية بعش�يقة ع�ن اعادة فتح ١3 معم�ال ومصنعا بعد تدمر 
اغلبها من قبل عصابات داعش االرهابية

وق�ال ذن�ون يونس ان »الكوادر الهندس�ية والفنية اع�ادت فتح ١3 معمال 
متخصص�ا م�ن بينها بصناعة الس�كر والطح�ني والذرة وال�رايش وزيوت 

الطعام »
واضاف ان »املعامل تم اس�تئناف العمل بها لدعم املنتوجات الوطنية وللحد 
من البطالة داخل ناحية بعشيقة، الفتا اىل ان »مبالغ اعمار هذه املعامل تم 

رصفها من مبالغ االعمار الخاصة بمحافظة نينوى«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالس�كان 
عن استئناف تنفيذ تأهيل انفاق 

قناة الجيش يف بغداد.
ان   »: لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
رشكة اش�ور العامة للمقاوالت 
دأي�رة  ب�ارشاف   ، االنش�ائية 
اس�تأنفت  والجس�ور،  الط�رق 
تنفي�ذ أعم�ال صيان�ة وتأهيل 
انف�اق قن�اة الجي�ش يف بغ�داد 
)نف�ق الش�عب / رشق وغ�رب 
القن�اة( بكلف�ة تبل�غ نحو ١.٧ 
ملي�ار دين�ار ». واض�اف:« ان 

العم�ل يف امل�رشوع م�ن الجهة 
الغربي�ة تضم�ن رف�ع االغطية 
الكونكريتي�ة البالغ عددها8٠٠ 
قطعة مغطية للساقية الجانبية 
للنفق وتنظيف وغس�ل مجراها 
ورف�ع االنق�اض عنه�ا، و من 
ناحية الرشق ت�م رفع االغطية 
الكونكريتية للس�اقية الجانبية 
وتنظي�ف  قطع�ة   95٠ بواق�ع 
مجراه�ا، فض�ال ع�ن تكس�ر 
االنش�أيية  املفاص�ل  حاف�ات 
االكس�اء  و  الرب�ط  ومناط�ق 
باالس�فلت بكمية اجمالية تبلغ 

)36١( طناً.

التقى منسقة الشؤون االنسانية لبعثة األمم املتحدة

حمافظ البرصة يبحث مع »اليونامي« التعاون املشرتك ودعم قطاعات الصحة والبيئة والتعليم ومياه الرشب
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بحثت محافظة الب�رصة، أمس االثنني، مع 
برنامج االمم املتحدة لدعم العراق)اليونامي( 
التعاون املش�رتك واالس�تفادة من الخربات 
الدولية يف مجاالت دع�م القطاعني الصحي 
والتعليم�ي، وتحس�ني واقع البيئ�ة ومياه 
الرشب، جاء ذلك خالل لقاء محافظ البرصة 
املهندس اس�عد عبد االمر العيداني، بنائب 
املمثل الخ�اص لالمني الع�ام لالمما ملتحدة 
)يونامي( واملنسق املقيم للشؤون االنسانية 

يف العراق ايرينا فوياشكوفا-سولورانو.
وق�ال العيدان�ي للمركز اإلعالمي، س�عدنا 
فوياش�كوفا- ايرين�ا  الس�يدة  باس�تقبال 
للب�رصة،  له�ا  زي�ارة  اول  يف  س�ولورانو 
لالطالع ع�ىل الواقع االنس�اني والخدمي يف 

املحافظة.
وتاب�ع:« ان اللق�اء مع وفد صن�دوق االمم 
املتح�دة لدع�م العراق)اليونام�ي( ومكتب 
املنسق العام للش�ؤون االنسانية يف العراق، 
كان مهما، اذ قدمنا رشح مفصال عن الواقع 
الخدمي والبيئي يف املدينة، واملش�اريع التي 
تنفذه الحكوم�ة املحلية يف هذا الجانب، اىل 
جانب الحديث عن الربامج واملش�اريع التي 

تنفذه االمم املتحدة يف املحافظة.
التع�اون  رضورة  ع�ىل  اكدن�ا  واض�اف:« 
املش�رتك واالس�تفادة من الخ�ربات العاملية 
وم�ا تمتلك�ه االم�م املتح�دة م�ن تج�ارب 
وبرام�ج مهمة يف دعم قطاع الصحة يف ظل 
جائح�ة كورون�ا، ونقلنا لهم ال�دور الكبر 
ال�ذي قدمت�ه الك�وادر الطبي�ة يف البرصة، 
والتي عمل�ت بنفس املس�توى الذي قدمته 

الطواق�م الطبية العاملية به�ذا املجال، الفتاً 
اىل ان الحديث تطرق اىل مسألة دعم القطاع 
الرتب�وي واالكاديم�ي، فض�ال ع�ن العم�ل 
يف مج�ال تحس�ني مس�توى مي�اه الرشب 

وتحسني واقع البيئة يف البرصة. 
واش�ار اىل ان البرصة تأم�ل ان تحصل عىل 
خربات اك�رب م�ن كل املنظمات االنس�انية 
والدولي�ة يف مختل�ف املجاالت بم�ا يضمن 

تحسني املستوى الحياتي لكل البرصيني.
من جانبه�ا اوضحت نائ�ب املمثل الخاص 
لالم�ني الع�ام لالمم�ا ملتح�دة )يونام�ي(
واملنسق املقيم للشؤون االنسانية يف العراق، 
الس�يدة ايرينا فوياشكوفا-سولورانو انها 
س�عيدة بزيارتها اىل محافظ البرصة ولقاء 

السيد املحافظ.
واضافت :« سعيدة جدا بتواجدي بالبرصة، 

ونح�ن نعم�ل يف االم�م املتحدة ع�ىل تنفيذ 
برام�ج مهم�ة لتحس�ني التعلي�م واملي�اه 
والبيئة والربامج الثقافية االخرى يف البرصة 

التي تمتلك اهمية خاصة يف العراق.
وتابعت: ناقش�نا مع السيد املحافظ، اليات 
التع�اون يف خط�ط مس�تقبلية يف مج�ال 
الصحة ومكافح�ة فايروس كورونا)كوفيد 
١9( وايض�ا العمل عىل نرش ثقافة مس�الة 
التباع�د االجتماع�ي ودع�م قط�اع الصحة 

وقضايا اخرى تحتاج املساعدة.
واختتمت الحديث بالقول، ان زيارات اخرى 
ملحافظ�ة البرصة س�ينفذها صندوق االمم 
املتح�دة لدع�م العراق)اليونام�ي(و مكتب 
املنسق العام للش�ؤون االنسانية يف العراق، 
من اجل العمل يف املجتمع البرصي،مجتمع 

امن وصحي ومتقدم.
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استنادا اىل كتب  قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي االعداد  ) 1248 يف 2020/7/6(  و)2046 
يف 2020/10/5(. 

ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع انشاء محطة ثانوية )2×31.5(ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو

- وبكلفة  تخمينية قدرها 3,997,000,000 ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 360  يوم ( .          - موقع املرشوع ) مركز (            - وبعرض فني  

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

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

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 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 )799.400.000( 
سبعمائة وتسعة وتسعون مليون واربعمائة   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 الفني�ة:  عىل مقدم العطاء أن يق�دم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة الس�ابقة 
وبمبلغ اليقل عن 1.218.000.000  مليار ومائتان وثمانية  عرش مليون  دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله 
ألعم�ال ه�ذا العق�د و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حج�م العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
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 مست���رد  ق���درة )150,000( مائ�����ة وخمس�ون  ال����ف دين����ار عراق���ي 

اعتب����ارا م����ن ي����وم الثالثاء  املص���ادف 2020/10/6  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2020/10/14   الساعة 

العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/10/21 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 2020/10/21 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة  ) 39,970,000 ( تس�عة وثالثون مليون 
وتس�عمائة وس�بعون    الف  دينار عراقي عىل شكل 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  - 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 
الخم�س  ع�رش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب وزارة 

التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 
الس�ادس عرش  –س�بب االعالن الثاني *ع�دم تقديم عمل مماثل * ع�دم تقديم كتاب تأيي�د الهيئة العامة 
للرضائ�ب * عدم تقديم س�يولة نقدية * عدم تقديم عرض فن�ي * التأمينات االولية املقدمة ال تغطي املبلغ 

املطلوب حسب توصيات لجنة التحليل والتقييم االوىل ذي العدد 2/ع  يف 2020/9/9

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1278 يف 2020/7/7( . 
ي�ر )محافظ�ة البرصة / قس�م العقود الحكومي�ة ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع مرشوع)انشاء محطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي  11/33 ك.ف الرومية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها 3,997,000,000 ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي   

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

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  كهربائي ميكانيك –كيمائية /رشكات متخصصة 
يف هذا املجال   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- يمك�ن 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
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 )799.400.000( 
س�بعمائة وتس�عة وتس�عون مليون واربعمائة   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 .
2 - الخ�ربة والق�درة الفنية:  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرشة السابقة وبمبلغ 
اليق�ل ع�ن 1.200.000.000  ملي�ار ومائتا ملي�ون دينار عراقي  لتنفي�ذ عقود مماثله ألعمال ه�ذا العقد و تم 
أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املشار 

اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية من قب�ل املناقصني الراغب�ني 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 )150,000( مائ�����ة وخمس�ون ال����ف دين�����ار عراق���ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم الثالثاء  املص���ادف 2020/10/6  .
• تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  م�ن قبل كاتب العدل بصحة كافة األولي�ات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
• تلت�زم ال�رشكات بتقدي�م تعهد بع�دم املطالبة  بتمويل امل�رشوع او اية تعويض�ات ع�ن 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 االربعاء   املصادف 2020/10/14   الس�اعة 
العارشة صباحاً

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/10/21 الس�اعة 2:00 ظهرا حس�ب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم 

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

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2020/10/21 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 39,970,000 ( تسعة وثالثون مليون وتسعمائة 
وس�بعون    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- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائ�ق املصادق عليها من الجهات 
املح�ددة يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مق�دم العطاء  او وثائ�ق التأهيل الالحق بموجب 
االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلي�ة مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف س�يتم 

استبعاد العطاء
عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثنى  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 . ثالث عرش عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 
اربعة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
الخامس عرش  –سبب االعالن الثاني *عدم تقديم عمل مماثل * عدم تقديم كتاب تأييد الهيئة العامة للرضائب 
* عدم تقديم س�يولة نقدية * عدم تقديم عرض فني * حس�ب توصيات لجنة التحليل والتقييم االوىل ذي العدد 

3/ع  يف 2020/9/9

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

Basra Governorate

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

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

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

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين / مناقصة )  1/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 

انشاء حمطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو
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الحاقا بكتابنا   ذي العدد  3239 يف 2020/9/21 والخاصة بإعالن اول للمناقصة  
1/ مجشاري  /2020  مشروع )االعمال غري املنجزة ملشروع اعداد التصاميم 
وتجهيشز وتنفيشذ مقرات قواطع الصيانشة يف املركز واالقضيشة والنواحي )حي 
الحسشن , املعقل , الرباط , املوفقية ,العششار )1,2,3  ( القبلشة , الجمهورية , 

النشوة (
نود ان ننوه اىل ما ييل :-

مشن  بشدالً   )1.175.920.500( لتكشون  التخمينيشة  الكلفشة  1-تعديشل 
.)1.228.145.000(

2-تعديل السيولة النقدية لتكون )118.000.000( بدالً من )122.815.000( 
مشن  بشدالً   )11.760.000( ليكشون  الضمشان   خطشاب  مبلشغ  3-تعديشل 

)12.282.000(
4-تمديشد موعد غلق املناقصة ليكون يشوم الثالثاء 2020/10/13 بدالً من يوم 

االربعاء 2020/10/7
5-عىل الركات القاطعة  عىل املناقصة مراجعة قسم العقود الحكومية –شعبة 

بيع الوثائق القياسية لغرض استالم التعديل .
• استناداً اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 2056 يف 2020/10/5

ديوان حمافظ البرصة
القسم: العقود احلكومية

شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

م/)تنويه ومتديد(

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

حمافظة نينوى
قسم العقود

B 2020/31   م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

)تأهيل مرشوع ماء دوميز ـ سنجار( 
) ضمشن تخصيصات الخطة االسشتثمارية االضافيشة لعام 2019 
ملحافظة نينوى(  وبكلفة تخمينية )255,980,000 دينار ( مائتان 
وخمسشة وخمسون مليون وتسعمائة وثمانون الف دينار عراقي 

وبمدة تنفيذ )180( يوم .
عىل مقدمي العطشاءات من الركات الراغبشن بدخول املناقصة 
مراجعشة قسشم العقود يف ديشوان املحافظة )خالل اوقشات الدوام 
الرسشمي وابتشداءا مشن تاريخ نر االعشالن ولغاية نهايشة الدوام 
الرسشمي ليوم 2020/10/14( للحصول عىل نسخة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره 150,000 دينار فقط ) مائة وخمسون 

الف دينار ( غري قابلة للرد.
تسشلم العطاءات من قبشل صاحب العطاء او مشن يخوله, بظرف 
مغلشق ومختوم ويكتشب عليه رقم املناقصة واسشم مقدم العطاء 
وعنوانشه ويودع يف صنشدوق العطشاءات املوجود يف قسشم العقود 
مرفقا معه الوثائق واملستمسشكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( 
علمشا ان تاريخ الغلق يوم املوافق 2020/10/15 السشاعة الثانية 

عر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
مع التقدير

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )125(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لسشنة )2013( فعىل الراغبن باالششراك يف املزايدة العلنية 
مراجعشة سشكرتري اللجنة يف بلديشة املوصل خالل ) 15( خمسشة 
عشر يوما تبدا من اليشوم التايل لنر االعشالن يف الصحف املحلية 
لالطشالع عىل الروط مسشتصحبن معهم هوية االحشوال املدنية 
وبطاقة السشكن والتأمينات القانونيشة البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمششرك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباحشا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسشو بعهدته 

اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ش القطشع املرقمشة )107و110و114و120و106و113و116و

121و117و123( م 24 وادي عشكاب املششيد عليها )وكيل ادوات 
احتياطية( وبمسشاحة )50( م2 لكل قطعة وحسشب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
2 ش سشاحة غشاز ونفط الرطة املششيدة عشىل القطعشة املرقمة 
)7/1047( م41  قشره كشوز الواقعة يف حي الرطة وبمسشاحة 

)1000( م2 
وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )124(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعىل الراغبن باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عر يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الروط مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )%2( 

من بدل االيجار 
1 ش القطعشة املرقمة )101(  م24  وادي عكاب املششيد عليهشا )وكيل ادوات احتياطية( 

وبمساحة )50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 ش القطع املرقمة )80أو78أو78ب ( م 28 الهرمات املششيد عليها )حداد باب وشباك( 

وبمساحة ) 120( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
3 ش القطع املرقمة )1104ب وجزء من 1114 و 1105(م 24 وادي عكاب املششيد عليها 

)معمل كبس صوف( وبمساحة )1140( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 ش القطشع املرقمشة )58ب و 31ب و 38أ و48أ و 26ب و 120 ب و 31أ و 1أ( م 28 
الهرمات املششيد عليها ) حداد باب وششباك( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة   وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 ش سشاحة وقوف السيارات املشيد عىل القطعتن املرقمتن )9/101و8/4( م12 وادي 
العن الجنوبية  وبمسشاحة ) 900(م2 وحسب واقع الحال بعد استبعاد مساحة املولدة 

)100(م2 وملدة سنة واحدة 
6 ش ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة ) 207( م نبي شيت وبمساحة 

)1025( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 
7 ش سشاحة غاز ونفط السشكر املششيدة عىل القطعة املرقمة )19/4271( م 43 الجيلة 

بلبل تبه وبمساحة )1000(م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
8 ش سشاحة غاز ونفط الرشيدية املششيدة عىل القطعة املرقمة )44/102( م 36 بيسان 

وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

العدد : 18376
التاريخ : 2020/10/4

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

العدد : 245
التاريخ : 2020/9/7

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 246
التاريخ : 2020/9/7

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )127(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( 
لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
لن�رش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك 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 بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقم�ة )228و229و230و231و232و234و235و237و238

و239و240و241و242و244و315(  م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها 
)وكيل ادوات احتياطية( وبمس�احة )120( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات
2 � القطعة املرقمة ) 1380( م24  وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب( 

وبمساحة )200( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطعة املرقمة )923 ب( م24  وادي عكاب املشيد عليها )بائع براغي( 

وبمساحة )100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطع املرقمة )806( م24  وادي عكاب املش�يد عليها )حداد تانكرات 

وسايلوات ( وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة ) 1164 ب ( م24  وادي ع�كاب املش�يد عليها )بائع 

سكراب( وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )131(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية  عن ايج�ار العقارات التالي�ة وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة ع�رش يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /قاعة دجلة  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 )1018و1016و855و857و861و858و844و846

و848و676و682( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها  كراجات )بائع 
س�كراب( وبمساحة ) 240( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات .
2 � القط�ع املرقمة )17و31و32و38و62و109( م 40 نينوى الرشقية 
املش�يد عليها  )حداد باب وش�باك( وبمس�احة ) 240( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
3 � القطع املرقمة )140ب و 40 ب( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها 
)  كراج حداد باب وش�باك( وبمس�احة ) 120( م2 لكل قطعة وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
4 � القطع�ه املرقم�ة )16( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) كراج 
حداد باب وشباك( وبمساحة ) 145( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات .

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

شعبة االعالم والعالقات
اىل / جريدة املستقبل العراقي

نرش تنويه
تهديكم هذه الرشكة اطيب تحياتها 

الحق�ا لكتابن�ا املرق�م 5560 يف 2020/9/15 ن�رش يف جريدتك�م العدد 2218 
يف 2020/9/17 اع�الن مناقص�ة رقم 10/م/م .ه�� .ث 2020 خطأ يف اعالن 

مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني يرجى نرش التنويه باملدرج ادناه 
مع التقدير

اعالن مناقصة عامة / موازنة تشغيلية
اىل السادة املناقصني املحرتمني 

 مناقصة رقم 10/م/م .ه� .ث 2020
تجهيز ماكنة قطع الصفيح املربمجة بالليزر

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )126(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية  عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)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 
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال 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 � الدكاكني املرقمة )491و444و532و575و573و501و504( الواقعة يف س�وق 
الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة ) 179( محلة الشيخ فتحي 

وملدة ثالث سنوات 
2 � س�احة غاز )بريس( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )11094 /6( م 37 
جدي�دة املفتي الواقعة داخل حي االنتصار وبمس�احة )1500( م2 وحس�ب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة 
3 � محطة تعبئة وقود ) املجد( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة ) 6/9153( 

م 37 جديدة املفتي وبمساحة ) 3500(م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
4 � الفرن الحجري املش�يد عىل جزء من القطع�ة املرقمة )33/340( م 39 نينوى 

الجنوبية وبمساحة )137,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة ) 138( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )240( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � ج�زء من القطعة املرقمة ) 2773/10( م 52 قوجاق النش�اء اس�واق تجارية 
عليها اس�واق تجارية عليها الواقعة يف حي القدس وبمس�احة ) 255( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة عرشة سنوات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 1/إزالة شيوع/2020
التاريخ: 2020/9/30 

اعالن
عطفاً عىل الحكم الصادر من محكمة 
بداءة سامراء بالعدد 1033/ب/2019 
واملتضمن إزالة ش�يوع امللك تسلس�ل 
17/1400 مقاطعة رشقية  والواقع يف 
سامراء – حي السكك وإكماال ملعاملة 
إزال�ة الش�يوع بيعاً واملوص�وف ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوماً اعتباراً 
من اليوم الثاني للن�رش فعىل الراغبني 
ب�داءة  محكم�ة  مراجع�ة  بال�رشاء 
سامراء مستصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
 )100.000.000( البالغ�ة  للعق�ار 
مائ�ة مليون دين�ار ان ل�م يكونوا من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ويف 
اليوم الثالثني ستجري املرحلة األخرية 
م�ن املزاي�دة يف تم�ام الس�اعة الثانية 

ع�رش ظه�راً وتت�م اإلحال�ة القطعية 
وف�ق األصول مع العل�م ان الدفع نقداً 
والداللية عىل املشرتي واذا صادف يوم 
اإلحال�ة عطلة رس�مية فيك�ون اليوم 

الذي يليه موعداً لذلك.
املواصفات:-

1- دار س�كنية تق�ع يف س�امراء حي 
الس�كك وعىل ش�ارع ع�ام يتكون من 
طابق واحد مبني من الطابوق والجص 

ومسقف بالشيلمان.
2- الطاب�ق األريض يحتوي عىل مطبخ 
بع�رض 3.5×3.5م2 وم�وزع بعرض 
1.2×4م2 وغرفتني نوم بعرض 5×4م2 
ل�كل غرف�ة وه�ول بع�رض 4×5م2 
واس�تقبال بع�رض 6×4م2 وصحيات 

ودرج يؤدي اىل الطابق األول.
3- الطاب�ق األول يحتوي ع�ىل بيتونه 
مبلط�ة  واالرضي�ة  2×3م2  بع�رض 
بال�كايش القدي�م )موزائي�ك( ودرجة 
عمرانه متوس�طة علم�اً بأن الدار غري 
مش�غول من قب�ل ال�رشكاء  ويف حال 
رس�وا املزاي�دة عىل املزايد بب�دل ايجار 

يحدد من قبل الهيئة املختصة.
القايض 

سعدون محمد عويد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل 
العدد : 3274 / ش / 2020 

التاريخ : 5 / 10 / 2020 
م / اعالن 

اىل املدعى عليه / جون باتريك ديكس 
الحمي�د  عب�د  تغري�د  املدعي�ة  اقام�ت 
سعدون الدعوى املرقمة اعاله امام هذه 
املحكم�ة تطالبك فيها س�لب والية االب 
الجربي�ة ع�ىل املحضون�ني كل من رضا 
وعيل – وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س 
املحيل لذا ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يوم املرافعة املصادف 13 / 10 
/ 2020 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا ووفق االصول .
القايض 

محمد هاتو

العدد : 350
التاريخ : 2020/9/16

العدد : 248
التاريخ : 2020/9/7

املهندس
رضوان امحد سليامن 

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن 

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
 رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجياراموال الدولة االوىل

العدد : 247
التاريخ : 2020/9/7
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رئيس نادي الرشطة: ميزانيتنا لـم تتجاوز 
الـ »8« مليارات دينار عراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال رئيس نادي الرشط�ة وهاب الطائي، 
إن ميزانية النادي لم تتجاوز ال�8 مليارات 

دينار عراقي.
وذك�ر الطائي يف ترصيحات نرشها املكتب 
اإلعالم�ي ل ن�ادي الرشط�ة، أن »البع�ض 
يرجم بالغيب بخص�وص ميزانية النادي، 
وكأنه عم�ل أمين�اً مالياً لدين�ا، نحن عىل 
املؤسس�اتية  األندي�ة  ملناظ�رة  اس�تعداد 
مل�ا ينفق�ه الن�ادي قياس�اً بكون�ه أوملبية 
مصغ�رة، ميزانيتن�ا ل�م تتج�اوز مطلق�ا 
ال�)8( ملي�ارات دينار عراقي، أما الحديث 

عن ال�)14( فهو محض افرتاء«.
وأوضح، »املحرتفون م�ن خيارات الجهاز 
الفني ح�رصاً، وضاع الوق�ت مع محرتف 

تونيس األمر الذي أثر س�لباً يف باقي الخيارات، والعديد 
م�ن املحرتفني رفض�وا التواجد يف الع�راق، فيما طلب 

البعض االخر مبالغ هائلة ال يمكن تحملها«.

وب�ني، أن »بعض األندية التي واجهناها يف 
دوري ابطال آسيا كان سعر العبهم 

املح�رتف ي�وازي س�عر فريقن�ا 
بأكمل�ه، ولكن العبينا عكس�وا 

مستواهم املميز يف البطولة«.
وات�م قائ�اًل : »ننتظ�ر خالل 
التح�اق  املقبل�ني  اليوم�ني 
كولومبي�ا  م�ن  محرتف�ني 
ونيجريي�ا لتعزي�ز صفوف 
الفريق اس�تعدادا للموسم 

املقبل«.

مهام طارق: التأهل للمونديال اقل
 ما نقدمه للشعب العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د نج�م املنتخ�ب الوطني ون�ادي اإلس�ماعييل املرصي، 
همام ط�ارق، ان التأه�ل اىل كأس العالم 2022 هو اقل 
ما س�يقدمه مع رفاقه للش�عب العراقي.وقال طارق 
يف ترصي�ح ملوقع االتح�اد الدويل لكرة الق�دم »فيفا«، 
»أش�كر الله عىل ما حققته حتى اآلن، كنت محظوظا 
ألنن�ي ترشف�ت بارتداء القميص العراق�ي يف كل هذه 
املس�ابقات، ال ي�زال أمامن�ا طري�ق طوي�ل لنقطعه«.

وأوضح »هدفنا التايل هو التأهل إىل كأس العالم وأنا متأكد 
م�ن أن هذا ما نريده جميًعا. الع�راق بلد عظيم والعراقيون 
يس�تحقون تضحياتنا، لذلك كالعبني، س�يكون تركيزنا عىل 
تحقي�ق ذل�ك ».وتابع »نح�ن يف صدارة املجموع�ة الثالثة 
ولدين�ا ث�الث مباريات متبقي�ة، لذلك علين�ا أن نفوز 
بها جميًع�ا. نريد أن نتق�دم إىل الجولة النهائية 
من التصفيات كفائزين يف قس�منا من أجل 
تحقيق حلم التأهل اىل كأس العالم«.وبني 

أن »املباريات الخمس الت�ي لعبناها كانت صعبة للغاية، تعادلنا 
م�ع البحرين يف املنامة وحققنا فوزا مهما عىل إيران يف العاصمة 
األردنية عمان وتعادلنا مرة أخرى مع البحرين يف األردن، بش�كل 

عام أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا.«

العبو الطلبة يرضبون 
عن التدريبات

ديمبيل يسري عكس 
رغبة برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أرضب العب�و الطلبة العراقي عن التدريب�ات، اعتبارا من 
األحد، بس�بب عدم التزام اإلدارة بتسديد مستحقاتهم عن 

املوسم املايض.
خاص�ة  ترصيح�ات  يف  الن�ادي،  داخ�ل  مص�در  وق�ال 
ل�)ك�ووورة(، إن املهلة التي حددها العب�و الفريق إلدارة 

النادي، من أجل تسديد مستحقاتهم املالية، قد انتهت.
ويطالب الالعبون بالنسبة املتفق عليها، والبالغة 50% من 

قيمة العقود.
ووفق�ا للمص�در، ق�رر الالعب�ون ع�دم خ�وض الوح�دة 
التدريبي�ة، اليوم، رغم تواجدهم يف امللعب، وطالبوا اإلدارة 

بااللتزام بتعهداتها السابقة، قبل انطالق املوسم الجديد.
وهو ما وضع اإلدارة يف حرج كبري، لكنها تسعى لحل األزمة 

يف أقرب وقت، وإقناع الالعبني بالعودة إىل التدريبات.

برشلونة يعلن بدء مفاوضات صعبة

رومريو وجازانيجا هيددان بيكفورد مع إيفرتون

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ برشلونة مفاوضات مبدئية مع الفريق 
األول، لخف�ض حجم الروات�ب ومالئمتها 

مع الوضع االقتصادي العاملي الجديد،.
وه�ي املس�ألة الت�ي اعرتف نائ�ب رئيس 
البارس�ا للش�ؤون االقتصادي�ة، جوردي 

مويكس، بأنها »ليست سهلة«.
وخ�الل املوس�م األخ�ري، تمك�ن الن�ادي 
روات�ب  خف�ض حج�م  م�ن  الكتالون�ي 
الالعبني، بنسبة 6%، ليصل إىل 520 مليون 
يورو، ما يعني ترش�يدا بقيمة 42 مليون 

يورو.

وقال مويكس »ندرس الطرق املتاحة، 
لم يح�دث اتصال رس�مي بعد، لكن يف 
ظل الوضع الحايل لكرة القدم العاملية، 
علينا أن نتخذ مجموعة من اإلجراءات.. 

نعمل حاليا عىل هذه املسألة«.
وأشار إىل أن هذا الوضع موجود يف عدة 
قطاع�ات بالن�ادي، وش�مل تخفيض 
العملياتية، بجان�ب نفقات  النفق�ات 

طاقم العمل.
وأض�اف املس�ؤول »بالنس�بة للقطاع 
الري�ايض، أخذن�ا يف الحس�بان بعض 

املعاي�ري الت�ي تحددها األمان�ات الفنية.. 
اتخذن�ا ق�رارات كذل�ك لتعزي�ز العمليات 

الرياضية، ومالئمتها مع الوضع الحايل«.
وتفادي اإلشارة إىل املبلغ الذي تم توفريه، 
م�ن رحي�ل األوروجوائي لويس س�واريز 

والتش�ييل أرت�ورو في�دال والكروات�ي 
إيفان راكيتيتش، لكنه أش�ار إىل كونه 

جيدا.
ووفق�ا ملص�ادر متنوعة، بل�غ التوفري 
يف حال�ة س�واريز 23.4 ملي�ون يورو 
سنويا، مقابل 13.3 مليون لراكيتيتش، 

و9 ماليني لفيدال.
وق�ال مويك�س »إنها مس�ألة ترتبط 
برسي�ة التعاق�دات، حدث تح�رر من 
حجم الرواتب.. لكن املس�ألة ال ترتبط 
به�ذا فق�ط، وإنم�ا بتجدي�د تعاق�ب 
األجي�ال يف الفري�ق، م�ع من�ح األولوي�ة 
للتقييم الفني والكروي عىل االقتصادي«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يسعى إيفرتون للتعاقد مع حارس جديد عىل سبيل اإلعارة، 
مع وجود محادثات من أجل ضم سريجيو رومريو )مانشسرت 
يونايت�د( أو باول�و جازانيج�ا )توتنهام هوتس�بري(.ويأمل 

إيفرت�ون يف ضم ح�ارس، لرغب�ة املدرب كارلو أنش�يلوتي، 
يف جل�ب مناف�س للح�ارس األس�ايس ج�وردان بيكف�ورد، 
وذلك بحس�ب صحيفة »مريور«.ويرغب مانشسرت يونايتد 
وتوتنه�ام يف بيع الحارس�ني، وليس املوافق�ة عىل رحيلهما 
عىل س�بيل اإلعارة، حيث أصبح رومريو الحارس الثالث مع 

الش�ياطني الحمر، وبالتايل ترغب اإلدارة يف االستفادة مادًيا 
م�ن ورائه.وكذلك الحال م�ع جازانيجا الذي ب�ات الحارس 
الثال�ث يف توتنه�ام، بعد التعاق�د مع جو ه�ارت، ومع ذلك 
يتمس�ك إيفرتون بمب�دأ اإلعارة 

وعدم الرشاء النهائي.

بايرن يتعاقد مع مهاجم سان جريمان السابق
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�رم ن�ادي باي�رن ميونخ صفق�ة مجانية جدي�دة يف آخر 
س�اعات املريكاتو، بتعاقده مع العب باريس سان جريمان 

السابق.
 النادي البافاري أعلن يف بيان رسمي، اليوم اإلثنني، تعاقده 
مع الكامريوني إيريك ماكس�يم تشوبو موتينج ملدة موسم 

واحد.
 وجاء هذا التحرك من جانب بايرن بعد انتهاء عقد صاحب 
ال��31 عاًما م�ع الن�ادي البارييس هذا الصي�ف، لينضم إىل 

الفريق البافاري يف صفقة انتقال حر.
 وتأتي ه�ذه الصفقة يف ظل أنباء تفي�د باقرتاب بايرن من 
إع�ارة مهاجمه الهولندي الش�اب جوش�وا زيركزي إىل أحد 
أندي�ة الدوري الهولن�دي، ما يجعل تش�وبو موتينج البديل 

األول للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
 م�ن جانبه، قال حس�ن صالح حميديت�ش، املدير الريايض 
لبايرن: »أنا سعيد بتعاقدنا مع إيريك، ألنه سيمنحنا العمق 

يف قلب الهجوم، وهو ما كنا بحاجة إليه«.
 أم�ا املهاج�م الكامربون�ي، فق�ال »الع�ودة للبوندس�ليجا 
تمنحن�ي ش�عوًرا رائًع�ا، خاصة عن�د االنضمام ألك�رب ناٍد 
يف أملاني�ا، فمن ال يري�د اللعب لبايرن؟ فاللع�ب لهذا النادي 

بمثاب�ة رشف، وأنا متحفز بش�دة لتحقيق أه�داف الفريق، 
الذي يرغب يف الفوز دائًما«.

 وب�دأ تش�وبو موتينج مس�ريته االحرتافي�ة ضمن صفوف 
هامب�ورج، ولع�ب ألندي�ة أملانية أخ�رى، من بينه�ا ماينز 
وشالكه، قبل أن يخوض تجربة يف الدوري اإلنجليزي ضمن 
صفوف ستوك سيتي، الذي انتقل منه إىل سان جريمان عام 

.2018

توتنهام يقدم عرضا خارسا ملانشسرت سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تهدف توتنهام هوتس�بري ترميم دفاعه 
بصفق�ة جديدة، حي�ث يتطل�ع للتعاقد مع 
العب مانشس�رت س�يتي، قبل انتهاء س�وق 

االنتقاالت الصيفية الجارية حاليا.
وبحسب صحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن 
جوزي�ه مورينيو مدرب الس�بريز، يريد ضم 

اإلنجليزي جون ستونز.

يأتي ذل�ك يف الوقت الذي بحث فيه مورينيو، 
العدي�د م�ن الخي�ارات األخرى مث�ل التعاقد 
م�ع ميالن س�كرينيار م�ن إن�رت أو أنطونيو 

روديجري من تشيليس.
وحاول توتنهام ضم س�كرينيار من صفوف 
إنرت مقابل 30 مليون جنيه إسرتليني، إال أن 
العم�الق اإليطايل رف�ض التفريط يف خدمات 

مدافعه بأقل من 45 مليونا.
ويبح�ث توتنه�ام عن ض�م س�تونز بنفس 

الرقم، ما يمث�ل عرضا خارسا اقتصاديا 
للس�يتي، الذي ضم املداف�ع من صفوف 
إيفرت�ون يف 2016 مقاب�ل 47,5 ملي�ون 

إسرتليني.
وتعاق�د مانشس�رت س�يتي م�ع كل م�ن 
ناث�ان آكي وربن دياز ه�ذا الصيف، األمر 
الذي يجعل س�تونز من الخيارات الثانوية 
للم�درب بي�ب جواردي�وال، خاص�ة يف ظل 

وجود إيمريك البورت أيضا.

نزلة برد تؤخر فرينر عن منتخب أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال مارك�وس س�ورج املدرب املس�اعد 
للمنتخ�ب األملاني، الي�وم، إن تيمو فرينر 
مهاجم تش�يليس، س�يتأخر يف االنضمام 
املباري�ات  قب�ل  املنتخ�ب  صف�وف  إىل 
الدولية املقبلة، بسبب معاناته من وعكة 

صحية.
وأضاف س�ورج: »فرين�ر يعاني من نزلة 

برد خفيفة ولن يصل اليوم«.
وسيس�تقبل يواكي�م ل�وف املدي�ر الفني 
للمنتخ�ب األملاني، اليوم اإلثنني، 19 العبا 
م�ن إجمايل 29 ش�ملتهم قائم�ة الفريق 

للمباريات املقررة خالل األيام املقبلة.
وينض�م إىل املنتخ�ب مس�اء غ�د الثالثاء 
خمس�ة العبني م�ن باي�رن ميونخ، وهو 
مانوي�ل نوير ونيكالس س�ويل وجوش�وا 
كيميت�ش ولي�ون جوريتس�كا وس�ريج 
مارس�يل  اليب�زج،  ومدافع�ا  جناب�ري، 
كلوس�رتمان،  ول�وكاس  هالس�تنبريج 

وتوني كروس الذي يتعاىف من إصابته.
وخرج س�وات س�ريدار العب خط وسط 

ش�الكه من قائمة املنتخ�ب األملاني أمس 
األحد بسبب إصابة يف عضالت الفخذ.

نظ�ريه  األملان�ي  املنتخ�ب  ويس�تضيف 
الرتك�ي يف مب�اراة ودي�ة تق�ام يف كول�ن 
قب�ل أن يخ�وض مباراتيه أم�ام أوكرانيا 
وس�ويرسا ضم�ن منافس�ات دوري أمم 

أوروبا.
وق�ال أوليف�ر بريه�وف مدي�ر االتح�اد 
األملاني: »نرغ�ب يف التعامل مع املباريات 
بش�كل ناجح. نريد تقديم كرة قدم جيدة 

ونصل إىل إيقاعنا كفريق«.
وكان االتح�اد األملان�ي يأم�ل يف توزي�ع 
9200 تذكرة باملجان لهذه املباراة الودية، 
يف الوق�ت الذي تعاني في�ه الجماهري من 

تداعيات جائحة كورونا.
لك�ن بريه�وف اع�رتف بأن�ه ال يش�عر 
للمش�جعني  الس�ماح  إزاء  بالتف�اؤل 

بالحضور.
وينتظ�ر أن تعل�ن الس�لطات الصحي�ة 
املحلية يف كولونيا عن قرارها بهذا الشأن 
غدا الثالثاء. وش�دد بريهوف: »هذا األمر 

ليس بأيدينا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م الفرنيس عثمان ديمب�يل، جناح برش�لونة، الجدل 
املث�ار حول إمكانية رحيله ع�ن الكامب نو، قبل غلق باب 

املريكاتو الصيفي.
وقرر ديمب�يل، البقاء ضم�ن صفوف الفري�ق الكتالوني، 

رغم اهتمام مانشسرت يونايتد بضمه هذا الصيف.
وارتبط عثمان ديمبيل باملان يونايتد، يف ظل حاجة الفريق 
لتعزيز مركز الجناح األيمن، بينما يرغب برشلونة يف بيعه 

من أجل ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون.
وقال�ت ش�بكة »RMC SPORT« إن ديمب�يل س�يبقى يف 
برش�لونة، وس�ريكز عىل موس�مه مع الفري�ق، وال يفكر 

حالًيا يف االنتقال ملانشسرت يونايتد.
وكانت تقارير صحفية قد أش�ارت إىل أن يونايتد يريد ضم 
ديمبيل عىل س�بيل اإلع�ارة، بينما يريد البارس�ا رحيله يف 

صفقة نهائية، وهي نقطة الخالف الكربى بني الطرفني.

آرسنال يضع مدافعه عىل طاولة اإلعارة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى فوله�ام لض�م أح�د مدافعي آرس�نال، 
عىل س�بيل اإلعارة، قبل إغالق س�وق االنتقاالت 
الصيفي�ة الحالي�ة، وفقا لتقري�ر صحفي. فقد 
ذكرت شبكة »10 سبورت« الفرنسية، أن فولهام 

استفرس عن إمكانية استعارة املدافع الفرنيس، 
ويليام ساليبا )19 عاما(، القادم للفريق اللندني 
من سانت إيتيان. وكان مقررا يف وقت سابق، أن 
يدخل س�اليبا يف خطط املدرب اإلسباني، ميكيل 
أرتيت�ا، بي�د أن النية اآلن تتج�ه إلعارته مجددا، 
بعدما خاض املوسم املايض معارا أيضا لفريقه 

السابق، س�انت إيتيان. ويبحث فولهام عن 
مدافع، يمكنه تقليل األخطاء التي ارتكبها 

الفري�ق، وأدت لتدهور نتائج�ه يف بداية 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، هذا املوسم، 

علما ب�أن ليدز يونايت�د مهتم أيضا 
بخدمات الالعب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

راموس ينافس كومان ضمن ترشيحات األفضل يف التاريخ
            المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأت مجلة »فران�س فوتبول« الفرنس�ية، 
عملي�ة اختي�ار فري�ق األحالم ع�رب التاريخ، 
حيث استهلتها باإلعالن عن املرشحني لجائزة 

أفضل حارس عىل اإلطالق.
وق�ررت املجلة وضع 10 العبني يف كل مركز لالختيار 

من بينهم وتحديد أفضل 11 العبا يف كل العصور. 
فف�ي مركز حراس�ة املرم�ى، يتنافس 10 ح�راس وهم 
»جوردون بانكس - توماس نكونو - جيانلويجي بوفون 
- بيرت ش�مايكل - إيكر كاسياس - إدوين فان دير سار - 

سيب ماير - ليف ياشني - مانويل نوير - دينو زوف«.

ويف مرك�ز الظهري األيم�ن، يتواجد »جوزيب�ي بريجومي 
- كاف�و - كارل�وس ألريتو - جيلما س�انتوس - كالوديو 
جينتي�يل - مانفريد كالتز - فيليب الم - ويم س�وربيري - 

ليليان تورام - بريتي فوجتس«.
ويف مركز قلب الدفاع، تم ترشيح كل من »فرانكو باريزي 
- فرانز بيكنباور - بوبي مور - دانييل باس�اريال - فابيو 
كانافارو- ماتياس زامر - مارس�يل ديس�اييه - جايتانو 

شرييا - رونالد كومان - سريجيو راموس«.  
أم�ا بمرك�ز الظه�ري األيرس، فضم�ت الرتش�يحات »رود 
ك�رول - أندرياس بريمه - بول برايتنر - باولو مالديني - 
أنتونيو كابريني - مارسيلو - جاشينتو فاكيتي - نيلتون 

سانتوس - جونيور - روبريتو كارلوس«.
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حينام يتعلق االمر باحلسني )عليه السالم(احلسني يف ضامئرنا

الشيخ خيرالدين الهادي الشبكيسامي التميمي

حبن�ا وبكائن�ا وحزننا عىل الحس�ن ع وأهل بيت النبوة ل�م يكن وليد صدفة 
أو تعاطف أو رياء أو إلقاء فرض؛ هو تاريخ كبري ومرشف وش�عور وجداني 
وروح�ي، وهو تربية لل�ذات وتعلم للمفاخ�ر واملنابر والش�هامة والتضحية 

والبطولة ورفض الظلم.
وق�د ذكر يف كل كتبنا املوثوق�ة لكل املذاهب بأن النب�ي محمد ص أخرب أبنته 
)فاطم�ة الزه�راء ع( وزوجه�ا أبن عم�ه األمام عيل ع بعد والدة الحس�ن ع 
وقال: بأن )ولدي الحس�ن س�يقتل من قبل الفئة الضالة الباغية من أمتي(. 
وكان دائ�م النظ�ر إليه ويبك�ي ويقبله من نح�ره. وكان عندم�ا يصيل كان 
الحس�ن يصعد فوق ظه�ره. وكان عندما يميش يضعه ف�وق كتفيه، وكان 

جميع الناس يعرفون معزة الحسن ع عند للرسول الكريم.
بعد االنفتاح الكبري للحص�ول والوصول عىل املعلومات الصحيحة من مواقع 
ومع�ارض للكت�ب ودور للن�رش مراك�ز بحوث ودراس�ات ومواق�ع التواصل 
واملحط�ات اإلعالمي�ة صار س�هال املقارنة والتفس�ري والتمحي�ص والتدقيق 
بتل�ك األباطيل الت�ي روج وثقف لها يف تلك الفرتة املاضي�ة املظلمة من كتاب 
ووعاظ الس�الطن يف الدولتن األموية والعباس�ية وحتى يومن�ا هذا بأن من 
قتل الحس�ن هم املس�لمون أو الش�يعة أو أهل العراق والش�ام أو الكوفة أو 

العشرية الفالنية.
من قتل الحس�ن ع هو ما ذكره الرس�ول ص يف حيات�ه. كانوا مجموعة من 

الشواذ املنافقن الرساق املغتصبن للسلطة وحقوق الناس.
وهم ممن أخذوا البيعة والس�لطة عنوة وغدرا وس�ببوا رشخا وتفرقة وفتنة 
كربى للمسلمن بقوة السالح واملال والقتل والتنكيل والجوع والقهر والتهجري 

عىل كل الواليات واألمصار.
ولم يبق إال األمام الحس�ن ع الذي كان بمثل لهم عقبة ًعصّية. وحاولوا بكل 

الوسائل معه ولم ينفع وقال كلمته الشهرية )مثيل اليبايع مثله(.
وقصد هنا الحاكم الظالم املس�تهرت )يزيد بن معاوي�ة(. وكان أغلبية الناس 
مع الحس�ن ع وقد أرس�لوا له برس�ائل عديدة. ولكن قوة السلطة وبطشها 

وإغراءاتها وسجونها وتعذيبها كان لها وقعاً كبريا وقاسياً.
وحدث�ت واقع�ة الط�ف واستش�هد اإلمام الحس�ن ع ومن معه م�ن الرجال 
األش�داء األبط�ال من أهل بيته وأصحابه وحملت رؤوس�هم ع�ىل الرماح من 
الكوفة حتى لبنان ثم الشام بن طرق وقصبات وجبال بعيداً عن املدن وقراها 
وخوفاً من عيون الناس والعش�ائر. ورغ�م كل ذلك التكتم وقوة الجيش الذي 
رافق�ت ال�رؤوس والس�بايا من أهل بيت النبوة من نس�اء وأطف�ال مقيدون 
مكبلن بالسالس�ل يف أيديهم وأرجلهم وأعناقهم يعانون من الجوع والعطش 

واملرض ويهانون بالسب والشتم ورضب السياط.
تمك�ن بع�ض الناس والعش�ائر من تقفي أثره�م واإلغارة علهي�م لتخليص 
األرسة النبوية. لكنها باءت بالفش�ل وقمعت بس�بب الق�وة املفرطة والكثرة 

والسالح واملال.
ولم يمر ّذلك طويالً وس�هالً ع�ىل دولة بني أمية بل كان املس�لمون املؤمنون 
رافض�ن ولم يرض�وا بتلك الفعلة الش�نيعة وكان�وا دائماً يف غلي�ان وثورات 
عارمة ودموية وحروب طاحنة ومن تلك الثورات: نتفاضة وثورة أهل املدينة 
ومأساة الحرة. انتفاضة وثورة عبد اللّه بن الزبري يف مكة املكرّمة أيام خالفة 
يزيد وبعدها. انتفاضة وثورة التوابن املس�تميتن يف الكوفة. انتفاضة وثورة 
املختار بن أبي عبيدة الثقفي. وكانت تصفية لكل القادة الذين أوغلوا بالكره 
والحقد لإلس�الم وأهل بيت النبوة، انتفاضة وثورة عبد الرحمن بن محمد بن 

االَشعث أيام عبد امللك. وهناك الكثري ال حرص لها.
وبعد ذلك لم يس�لم حتى )قرب( وزوار اإلمام الحس�ن ع من الهدم والتجريف 

والحرق والقتل والتنكيل.
ففي عام )193 ه� – 809 م( قام هارون الرشيد بهدم وتجريف قرب الحسن 
ع وجمي�ع الدور واملس�اكن حول�ه وقطع األش�جار ومنها الش�جرة الكبرية 
)السدرة( وأغرق األرض باملاء لكي يمحو األثر. وبعدها جاء )األمن( وتم بناء 
القرب ورجعت الدور واملساكن ملدة 40 سنة. ثم بعدها جاء املتوكل الذي يعترب 
أش�د كرها وبطش�ا لألرسة النبوية والناس وقام بهدم القرب الرشيف وحرث 
األرايض وقطع األش�جار وأغرق األرايض باملاء لكي يمحو األثر وتم بواس�طة 
أحد قادة ورجال املتوكل وأسمه أبراهيم الديزج )يهودي( .وكان هذا يف بداية 
عام )233 ه�( وأيضا بعدها تم هدم القرب الرشيف ألربع مرات يف فرتة حكمه 
وقد تفننوا يف إيذاء الناس عامة وزوار الحسن ع. بنصب سيطرات مسلحة يف 
أطراف كربالء واملدن لها صالحيات وأوامر مطلقة بالس�جن والتعذيب وقطع 
األيدي واألرجل واألذان واللس�ان والقتل والتمثيل. وذلك لرتويع الناس وثنيهم 

عن الزيارة. وكانوا يف بعض الفرتات يفرضون غرامات مالية كبرية.
وبس�بب هذا كله صار الناس أكثر تمسكاً وعناداً وصالبة ويقيناً بفكر ونهج 
وطريق األمام الحسن ع بل أصبح مناراً للفكر والثقافة والبطولة والتضحية 

والقيم النبيلة وأصبح زواره ومحبيه باملالين.
ب�ل كانوا ق�ادة الفك�ر والسياس�ة والعل�م والثقاف�ة والتغيري يف اإلنس�انية 
ينتهجون خطاه. ومن بينهم غاندي وجيفارا وماوتس�وي تونغ ومحمد عيل 
جناح مؤس�س دولة باكس�تان. والكثري من املفكرين والفالس�فة واملثقفن 

والفنانن يف كل العالم.
لهذا أحببنا الحسن ع وتأثرنا به وبنهجه وخطاه.. ولهذا بكيناه وكان حزننا 

عليه كبريا.
الحسن ع مدرسة كبرية ومناراً نهتدي به عىل طول املدى.

الحسن يف ضمائرنا.

حينما يتعلق االمر بالحسن عليه السالم فاألمر مختلف، فكل ما يتعلق 
بالحس�ن رسٌّ عجيب؛ وال نس�تغرب حرية الناظرين واملتأملن وكل من 
زاويته التي يختص بها، فعىل سبيل املثال نجد أن الخلود سمة اتصف به 
كل من كان يف ركبه عليه الس�الم، فمهما طال الزمان فالحسن مخلٌد، 
وعىل الرغم م�ن اندراس قربه وقبور أصحابه ع�رشات املرات عىل يدْي 
اءة أكثر من ذي  الظاملن ويف مختلف العصور املتعاقبة إال إنها تعود وضِّ
قب�ٍل بعد ذلك، وتعود القصص والعرب وكأنها تل�د من جديد، ويتأثر بها 
العباد س�يما املؤمنون ويتفاعلون معها عىل أنها كانت الساعة؛ ليكون 
األمر كما قال صىل الله عليه وآله: )إنَّ لقتل الحسن عليه السالم حرارة 

يف قلوب املؤمنن ال تربد أبداً(، ولتكون مسرية الخلود متصلة.
إن الخلود يف س�احة الحس�ن فٌن عجيب؛ واالمر ليس متعلقاً فقط بمن 
كان معه؛ بل تعداه إىل كل من كان مخلصاً يف نيته ليكون مع الحس�ن 
عليه الس�الم إال أنه حال بينه وبن الحس�ن عليه الس�الم حائل، فنجد 
أم البن�ن عليها الس�الم خال�دة وبن يديه�ا الكرامات تتس�ارع؛ ألنها 
ت لنفسها سجالً حافالً مع الحسن عليه السالم؛ ليس ألنها قدمت  خطِّ
أبناءه�ا االربعة ش�هداء؛ بل ألنها كانت مع الحس�ن عليه الس�الم قلبا 
صادق�اً متواضعاً وتقّدمه عىل أبنائها باعتباره الحجة لله تعاىل, وكونه 
وديعة الزهراء عليها الس�الم. من امله�م أن ندرك أن األمر ليس مقترصاً 
عىل رسِّ الخلود فحسب؛ بل جميع القوانن مع الحسن مختلف؛ فاليوم 
نق�ف يف زاوية قوانن الصح�ة مبهوتن، فكما هو معل�وم أن فايروس 
�ل الحي�اة يف مختل�ف جوانبها، وال�دول العظم�ى بكل ما  كورون�ا عطَّ
أوتيت من االمكانيات الطبية عاجزة عن تحديد انتش�ار الفايروس، وال 
يجدون أفض�ل من العزلة ومن�ع االختالط وفك الزحام�ات لتجنب هذا 
الوب�اء والبالء؛ أما االمر مع الحس�ن فمختلف تمام�ا، فبعد أن توقفت 
مس�رية الحجاج إىل بيت الله تعاىل رعاية الوضع والظرف تزاحم الناس 
عىل أبواب الحسن عليه السالم، ففي عاشوراء كانت املفاجآت متوالية 
وتوقعنا انتش�اراً كبرياً للفايروس يف وس�ط الزوار الذين رضبوا قوانن 
الصحة عرض الحائط ولم تمنعهم التوجيهات وال التوصيات وإن كانت 
كثرية؛ ليس ألنهم ال يسمعون؛ بل ألنهم يشعرون بأن مع الحسن أماٌن 
ال رضر أبدا. واليوم تشهد كربالء يف زيارة االربعن حضورا كبرياً وملفتاً 
للنظ�ر يف ظ�ل التوقع�ات بازدياد ع�دد االصابات؛ ولك�ن االمر مختلف 
ففي هذه االيام عىل عكس االيام الس�ابقة نشهد انخفاضاً ملحوظا يف 
عدد االصابات؛ عىل الرغم م�ن مالين الزوار الذين قصدوا كربالء، وهذا 
يستلزم دراسة االمر من جوانب متعددة؛ وإن كنت موقنا بأن الفايروس 
أيض�اً مأمور، وال اس�تغرب ابتعاده عن الزوار كرامة لس�يد الش�هداء؛ 
ولتبق�ى كربالء قبلة للس�ائرين رغم التحديات املتج�ددة؛ وليبقى األمر 

رساً حينما يتعلق بالحسن عليه السالم.

سبب اختالف احلمض النووي بني اإلنسان البدائي واملعارص سبعة أسباب للسمنة بعد الزواج 
البدائي�ون  الب�رش  تش�عب 
)النياندرتال( واإلنسان املعارص 
من س�لف مش�رتك من�ذ حوايل 
نص�ف مليون س�نة. وقبل نحو 
50 ألف س�نة تعاي�ش النوعان 
لينترش اإلنس�ان املع�ارص فيما 
بعد انطالقا م�ن أفريقيا.تطور 
البرش البدائيون بجماجم كبرية 
وص�دور عارم�ة وأي�د قوي�ة، 
خاص�ة أولئ�ك الذين عاش�وا يف 
املناخات الباردة يف أوراسيا. أما 
يف أفريقيا، فاكتس�ب اإلنس�ان 
املعارص وجوها قصرية وذقونا 
بارزة وأطرافا نحيلة.وكان إرث 
الت�زاوج بن النوع�ن موضوع 
الس�نوات  يف  العلم�ي  البح�ث 
القليلة املاضية، إذ تصل نس�بة 
الجين�ات )غري اإلفريقية( اليوم 

إىل 4% من اإلنس�ان البدائي أي اإلنس�ان األول. وهذا األمر أثر 
يف مجموعة متنوعة م�ن الصفات، بما يف ذلك إنتاج الكرياتن 
ومخاط�ر امل�رض واملي�ل إىل العط�س بع�د تناول الش�وكوال 
الداكنة.بحث�ت الدراس�ات يف طبيع�ة ه�ذا التح�ول وإىل أين 
انتقل�ت األحم�اض النووية األخرى التي كان�ت موجودة لدى 

اإلنس�ان البدائي؟وق�د توصلت 
إىل تفس�ري  دراس�تان حديثتان 
يش�ري إىل أن الس�بب كام�ن يف 
املختلف�ة  الس�كانية  األحج�ام 
ب�ن الب�رش البدائي�ن والب�رش 
املعارصين، وه�ذا هو مبدأ علم 
الوراثة السكانية: يف املجموعات 
الصغ�رية، االصطف�اء الطبيعي 
أق�ل فعالية.ق�ال غراهام  ه�و 
ك�وب، أس�تاذ عل�م الوراث�ة يف 
"ديفيس"  كاليفورني�ا  جامعة 
وصاحب واحدة من الدراس�ات 
 :PLOS Genetics التي نرشت يف
البدائي�ون عددا  الب�رش  "امتلك 
صغريا من الس�كان ع�ىل مدى 
الس�نن،  م�ن  اآلالف  مئ�ات 
ويف�رتض أن يكون األمر راجعا 
يف  يعيش�ون  كان�وا  أنه�م  إىل 
ظ�روف صعبة للغاية".ونتيج�ة لذلك، كان الب�رش البدائيون 
أكث�ر طبيعية من البرش املعارصين، وتراكم العديد واملزيد من 
الطف�رات ذات األثر الس�لبي بعض اليشء، مث�ل ازدياد خطر 
اإلصاب�ة باألم�راض، ولكن ل�م يمنع ه�ذا األمر م�ن التكاثر 

وبالتايل انتقلت هذه الطفرات عرب األجيال.

بع�د ال�زواج، وبأش�هر قليل�ة فق�ط يف بعض 
األحي�ان، يب�دأ وزن الزوجن باالزدياد بش�كل 
ملحوظ، وذلك أم�ر يعرفه الجميع، لكن قليلن 
م�ن فك�روا يف األس�باب الحقيقي�ة وراء ه�ذا 
ال�وزن الزائد. وحس�ب دراس�ة نرشته�ا مجلة 
“Families, Systems, & Health” األمريكي�ة 
ف�إن هذه الزي�ادة يف الوزن بعد ال�زواج ترتكز 
ل�دى الرجال أكث�ر منها عند النس�اء. وأظهرت 
الدراس�ة أن املتزوجن من الرجال أكثر عرضة 
للس�منة بنس�بة الضع�ف مقارن�ة به�ؤالء يف 
مراحل الخطوبة أو الفرتة التي تس�بق الزواج. 
ويش�يع بن الن�اس أن ممارس�ة الجنس، هي 
الت�ي تتس�بب بزي�ادة ال�وزن ل�دى النس�اء يف 
منطق�ة الص�در والح�وض بع�د ال�زواج، كما 
تسبب كرب حجم البطن أو ما يسمى “الكرش” 
لدى الرجال. لكن ذلك ال ينطلق من أي أس�اس 
علمي حسب الدراسة. فممارسة الجنس تحرق 
الس�عرات الحراري�ة. والدليل عىل ذلك ش�عور 
اإلنسان بالجوع بعد تلك العملية. فسبب الجوع 
هو أن ذلك النش�اط يحرق الكثري من السعرات 
الحرارية مما يجعل الجسم يطلب الطعام ألجل 
التعويض.مل�اذا إذن الس�منة بعد ال�زواج؟ - ال 
يبدو ال�زوج مهتما بعد ال�زواج بجذب الطرف 

اآلخ�ر بقوام رش�يق وجس�م مش�دود، وكذلك 
الحال بالنس�بة للزوجة، مما يس�بب الزيادة يف 
الوزن نتيجة ع�دم مراقبة الغذاء. - االلتزامات 
املالية أثناء الزواج تجعل الزوج بش�كل أسايس 
منش�غال بتأمن دخل األرسة، مما يضّيق وقته 
ويدفعه إىل الوجبات الرسيعة التي تسبب زيادة 
ال�وزن. - يميض األزواج أغلب أمس�ياتهم أمام 
التلف�از والعائل�ة م�ع الزوجة، وه�ذا الخمول 
يس�تحيل مع�ه ح�رق الده�ون فيزي�د الوزن. 
- تح�اول الزوج�ة يف الحي�اة العائلي�ة إس�عاد 
ال�زوج بالوجب�ات التي تعدها، وبس�بب ذلك ال 
تفك�ر يف كمية الدهون والزي�وت التي تحتويها 
تل�ك الوجبات.- حت�ى لو أراد الزوج ممارس�ة 
الرياض�ة ومغ�ادرة املنزل إىل الن�ادي الريايض، 
فإن ذلك غالب�ا ما يلقى تدخال أو حتى ممانعة 

من الزوجة بهدف البقاء معا.

حذر عالم متخصص يف اإلدمان من أن القنب الهندي "املاريجوانا" يمكن أن 
يؤدي إىل اإلدمان الش�ديد، حيث أن واحدا من كل س�تة مراهقن يتعاطونه 
يصبحون مدمنن.ويؤدي تعاطي القنب يف سن مبكرة إىل خطر حدوث رضر 
للمخ ومضاعفة خطر اإلصابة بانفصام الش�خصية.وقال وين هول، وهو 
بروفيس�ور متخصص من جامعة كنغز كوليج يف لندن: "إن الشباب الذين 
يتعاطون القنب الهندي يكون أداؤهم يف املدرس�ة أس�وأ م�ن أداء نظرائهم 
الذين ال يتعاطون هذه املادة املخدرة".وأضاف هول أن أولئك الذين يقودون 
السيارات تحت تأثري القنب يتضاعف لديهم كذلك احتمال االصطدام بالغري.

وينس�ف بحث هول، الذي نرش يف مجلة "اديكشن"، األسطورة القائلة بأن 
تدخ�ن املاريجوانا غري خطري، أي أنها يمكن أن تكون بديال آمنا للس�جائر 
واملخدرات القوية.وقال هول: "إن من املحتمل أيضا أن يرشع واحد بن كل 
عرشة مدخنن منتظمن للقنب يف تناول مخدرات ذات تأثري أقوى". مشريا 
إىل أن الخطر يرتفع إىل واحد بن كل س�تة أف�راد يافعن يبدؤون يف تعاطي 
القنب يف مرحلة املراهقة".ويف دراسة سابقة حّذَر من هم يف منتصف العمر 
مم�ن يتعاطون هذه امل�ادة املخدرة، م�ن ارتفاع خطر إصابته�م بالتهاب 

القصبة الهوائية وبأزمة قلبية أيضا.

املارجيوانا تدمر املخ الروبوتات هتدد ثلثي الوظائف يف العالـم النامي
ق�د يحقق دونال�د ترامب حلمه 
يف إع�ادة وظائ�ف التصني�ع إىل 
خ�الل  م�ن  املتح�دة  الوالي�ات 
االعتماد عىل أح�دث االبتكارات 
يف مج�ال الروبوتات.وقد حذرت 
األمم املتحدة من تأثري هذا األمر 
ع�ىل الوظائ�ف الت�ي ال تتطلب 
مهارات عالية يف البلدان النامية 
ومن انتف�اء الحاجة إىل العمالة 
الرخيصة، وهذا يمكن أن يكون 
كارثياً. فنقال ع�ن بيانات البنك 
الدويل، يدعي تقري�ر صادر عن 
مؤتم�ر األم�م املتح�دة للتجارة 
والتنمي�ة )UNCTAD(، أن من 
املمك�ن االس�تعاضة ع�ن ثلثي 

مجموع ف�رص العمل يف العالم 
االعتم�اد  خ�الل  م�ن  النام�ي 
التي  األوتوماتيكية  النظ�م  عىل 
أصبحت أكثر انتش�ارا يف مجال 
واإللكرتونيات. السيارات  صنع 
وج�اء يف التقري�ر الص�ادر عن 
منظمة األمم املتحدة: “إن زيادة 
البلدان  الروبوتات يف  اس�تخدام 
املتقدم�ة قد تحد م�ن االعتماد 
ع�ىل العمالة املنخفضة التكلفة 
املوجودة يف البلدان النامية، وإذا 
اعُت�ربت الروبوت�ات ش�كال من 
أش�كال رأس امل�ال وكذلك بديل 
موثوق�ا للعم�ال ذوي املهارات 

املتدنية.

يتمي�ز فصل الخريف بمالمح مح�ددة، أبرزها تغري 
ل�ون أوراق الش�جر وس�قوطها، وب�دء انخف�اض 
درجات الحرارة تدريجيا، وكذلك رائحة الهواء التي 

تختلف باملقارنة مع فصول العام األخرى.
رائح�ة الخري�ف املمي�زة س�ببها الرئي�ي مرتبط 
بدرجة الح�رارة، إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة 
املرتفع�ة إىل زي�ادة ش�دة التأث�ر ببع�ض الروائ�ح 

وكذل�ك العكس، إذ يمكن أن تقل�ل درجات الحرارة 
املنخفضة من ش�دتها، فعىل سبيل املثال، قد تتغلب 
كوم�ة م�ن القمام�ة يف أح�د األزق�ة ع�ىل الروائح 
األخرى يف يوم ح�ار، ولكن عندما تنخفض الحرارة 
قد ال تشم تلك الرائحة الكريهة التي كانت تضايقك 
يف فص�ل الصي�ف. فض�ال عن ذل�ك الس�بب، هناك 
روائح مختلفة يف الهواء تلتقطها يف فصل الخريف، 

لعل من أقواها رائح�ة األوراق امليتة واملواد النباتية 
املتحلل�ة، كت�ب عال�م األرص�اد، ماثي�و كابوتيش، 
لصحيفة “واشنطن بوست” األمريكية أنه “عندما 
تس�قط األوراق تموت، وبينما هي تلتقط أنفاسها 

األخرية تزفر بكل أنواع الغازات”.
ويضيف كابوتيش إن رائحة تلك الغازات “تش�به إىل 

حد ما الكلور أو عادم تنفيس املجفف”.

رس رائحة هواء فصل اخلريف املميزة

أثبتت مجموعة من الدراس�ات والبحوث أن اس�تخدام هاتفك الذكي قبل 
دقائ�ق م�ن الذهاب إىل الرسي�ر يرتتب عليه الكثري من املش�اكل الصحية 
أهمه�ا عدم انتظام النوم الذي يؤثر بدوره عىل الوظائف األخرى لجس�م 
اإلنسان.ووفق ما ذكره موقع “بيزنس إنسايدر” فإن التحديق يف الضوء 
األزرق واألبيض املنبعث من شاش�ة هاتف�ك يمنع الدماغ من اإلفراج عن 

هرمون امليالتونن.
وامليالتونن هو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية يف املخ، حن تواجه عينا 
اإلنس�ان الظالم ويش�عر بالنعاس، فيس�اعده عىل الن�وم، طبقا ملا ورد 

بموقع “سكاي نيوز العربية”.
ووج�دت دراس�ة حديث�ة أجري�ت ع�ىل 850 م�ن البالغن أن اس�تخدام 
الهاتف املحمول بعد إطفاء األضواء يس�بب املزيد من األرق.ولكن يبدو أن 
االبتعاد عن هاتفك الذكي ليس باليشء الس�هل، حيث قال 71 يف املئة من 
األمريكين، يف اس�تطالع س�ابق، إنهم ينامون عادة بجانب هواتفهم وال 

يستطيعون فراقها.

الدقائق األخرية مع اهلاتف قبل النوم 
أخطر مما تتصور

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


