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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
االثن�ن، مع الكت�ل السياس�ية الورق�ة البيضاء 
االصالحية الخاصة بتجاوز التحديات االقتصادية 
الت�ي يم�ر بها البلد، الس�يما ما يتعل�ق بالجانب 
امل�ايل.  وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س مجلس 
ال�وزراء يف بي�ان، تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه، ان »رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، عق�د، الي�وم، اجتماع�اً م�ع الكت�ل 
السياس�ية بحضور رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس ورئي�س مجلس القض�اء األعىل فائق 
زي�دان«، مبيناً ان�ه »جرى خ�الل اإلجتماع الذي 
حرضه وزيرا املالية والتخطيط، مناقشة الورقة 
البيض�اء اإلصالحية الخاصة بتج�اوز التحديات 
اإلقتصادية التي يمر بها البلد، الس�يما ما يتعلق 
بالجانب املايل«.  وأش�ار الكاظمي بحسب البيان 
اىل »حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء عىل 
املس�توى الصحي وتداعيات جائح�ة كورونا، او 
عىل املستوى اإلقتصادي واألزمة املالية الخانقة، 
او ع�ىل مس�توى التحدي�ات األمني�ة الكب�رة«، 
مؤك�داً انه »وع�ىل الرغم مما تواجه�ه الحكومة 
م�ن ضغوط�ات وعراقي�ل، اال انه�ا م�ّرة عىل 
العم�ل الجاد لتجاوز املحنة«.   وبن الكاظمي ان 
»الحكومة كلفت بواجب�ات محددة تتوج بإجراء 
إنتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم 
االنتهاء من قان�ون االنتخابات، والعمل متواصل 
مع مفوضية االنتخابات والجهات املعنية، إلجراء 
االنتخابات يف موعدها، وبذلك نكون قد اس�تجبنا 

اىل إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

مهد االتحاد األوروبي الطريق لفرض عقوبات جديدة عىل 
روس�يا بتهمة تس�ميم املعارض الرويس أليكيس نافالني.
وق�د اتف�ق وزراء خارجي�ة دول االتح�اد األوروب�ي أمس 
االثنن يف اجتماع ُعقد يف لوكسمبورغ عىل بدء االستعدادات 
الالزم�ة لذلك، كما علم�ت وكالة األنب�اء األملانية من عدة 
مصادر دبلوماس�ية.  ونقلت وكالة األنباء الفرنس�ية عن 
ثالثة مصادر تأكيدها بأن وزراء خارجية االتحاد األوروبي 
أتفقوا عىل فرض عقوبات عىل روس�يا، وعن وجود اتفاق 
س�يايس لب�دء العم�ل يف وض�ع اللمس�ات األخ�رة لهذه 

العقوبات عىل أس�اس املقرتحات التي تقدمت بها فرنسا 
وأملاني�ا.  بدوره، دعا وزير الخارجية األملاني هايكو ماس 
إىل تأيي�د املقرتح الفرنيس-األملاني بفرض عقوبات جديدة 
عىل روس�يا. وقال ماس عىل هامش مشاورات بن وزراء 
خارجية االتحاد األوروبي يف لوكسمبورغ إن منظمة حظر 
األس�لحة الكيماوي�ة أكدت أن تس�ميم املع�ارض الرويس 
أليكيس نافالني يعد انتهاكا التفاقية األسلحة الكيماوية، 
مضيف�ا أن ذلك ال يمكن أن يمر بدون عواقب. وقال ماس 
إن بالده اقرتحت بالتعاون مع فرنس�ا معاقبة »أشخاص 
معينن«، مشرا إىل أنه يجب اآلن تحديد اإلجراءات الالحقة 

التي سُتتتخذ يف هذا الصدد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أدل�ت دائرة مختص�ة يف منظمة األمم 
املتحدة ببيانات معلومات خطرة عن 
الوض�ع البيئ�ي يف البالد؛ فق�د قدرت 
دائ�رة األعم�ال املتعلق�ة يف املنظم�ة 
الدولي�ة، املس�احة امللوث�ة باأللغ�ام 
واملخلف�ات  باأللغ�ام   }UNMAS{
الحربي�ة بحدود 3 مليارات مرت مربع، 
ليك�ون العراق أكث�ر دول العالم تلوثاً 
من حيث مس�احة املنطق�ة امللغومة. 
وق�ال املدير األق�دم لربنام�ج العراق 
يف الدائ�رة ب�ر لوده�اس يف تري�ح 

صحفي، إن »املساحة امللوثة بااللغام 
واملخلف�ات الحربي�ة يف الع�راق تبلغ 
مليارين و 987 مليون�ا و 275 ألفا و 
90 مرتا مربع�ا، بضمنها 257 مليونا 
الف�ا و 865 م�رتا مربع�ا يف  و 378 
إقليم كردستان العراق، حسب األرقام 
املقدم�ة من قب�ل الحكوم�ة«. ووفًقا 
 )Landmine Monitor( ملرصد األلغام
فإن الع�راق من أكثر دول العالم تلوثا 
من حيث مس�احة املنطق�ة امللغومة، 
بالذخائ�ر  التل�وث  إىل  باإلضاف�ة 
العنقودي�ة ومخلف�ات حربي�ة أخرى 

وعىل مستوى عاٍل.

أكث�ر  الب�رة  محافظ�ة  وتع�د 
املحافظات تلوث�ًا لوجود حقول ألغام 
م�ن ح�روب س�ابقة وعىل مس�احة 
883 مليون مرت مربع بحس�ب مرصد 
األلغ�ام األرضية والتي »تمثل املناطق 
امللغومة املوروثة معظم التلوث 1988 
مع إي�ران، وحرب - املع�روف حالياً، 
وهي ناتجة عن ح�رب 1980 الخليج 
ع�ام 1991 ، وغزو الوالي�ات املتحدة 
للع�راق ع�ام 2003 ، وتش�مل ه�ذه 
املساحات حقول األلغام الحاجزة عىل 
طول حدود العراق مع إيران واململكة 
العربية الس�عودية«. ويؤكد املسؤول 

األمم�ي ب�ر لودهاس حص�ول زيادة 
يف أع�داد املخلف�ات الحربية وأش�كال 
أخرى من امل�واد املتفجرة من ضمنها 
العبوات الناس�فة املبتكرة بعد احتالل 
داعش لع�دد من املحافظات، مش�راً 
اىل أنه »ال تتوافر إحصائيات رس�مية 

حول نسبة وعدد االزدياد.
وأشار املدير األقدم لربنامج العراق أن 
دائ�رة األمم املتحدة لألعم�ال املتعلقة 
باأللغ�ام »مّول�ت عملي�ات مس�ح يف 
محافظ�ات نينوى وكرك�وك واألنبار 

وصالح الدين ودياىل.
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الرتبية تلغي معدل البقاء بمدارس املتميزين للناجحني من الصف اخلامس إىل السادس اإلعدادي
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االثنني، ع�ن إلغاء مع�دل البقاء يف م�دارس املتميزين 
واملتفوقني للطلبة الناجحني من الخامس اىل السادس االعدادي. 

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »واف�ق وزير الرتبية 
ع�ي حمي�د مخل�ف الدليمي، عىل إلغ�اء معدل البق�اء يف مدارس املتميزي�ن للطلبة 
الناجح�ني من الص�ف الخامس العلمي اىل الصف الس�ادس العلم�ي للعام الدرايس 

.»)2020/2021(
واضافت ال�وزارة أن »الوزير وافق ايضاً عىل إلغاء معدل البقاء يف مدارس املتفوقني 
واملتفوقات للعام الدرايس )2020/2021(، وذلك بس�بب األوضاع التي يمر بها بلدنا 

الحبيب وتفيش فايروس كورونا«.
وتابعت ان »املديرية العامة للتعليم العام واألهي واألجنبي وجهت اعماماً إىل املديريات 

العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات كافة التخاذ ما يلزم بهذا الخصوص«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ناقش رئيس مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي، 
االثن�ني، م�ع الكت�ل السياس�ية الورق�ة البيضاء 
االصالحية الخاص�ة بتجاوز التحديات االقتصادية 
الت�ي يم�ر بها البلد، الس�يما م�ا يتعل�ق بالجانب 

املايل.  
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس مجل�س الوزراء يف 
بي�ان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»رئيس مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد، 
اليوم، اجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس 
مجلس الن�واب محمد الحلب�ويس ورئيس مجلس 
القضاء األعىل فائق زيدان«، مبيناً انه »جرى خالل 
اإلجتم�اع الذي ح�ره وزيرا املالي�ة والتخطيط، 
مناقش�ة الورق�ة البيض�اء اإلصالحي�ة الخاص�ة 
بتج�اوز التحديات اإلقتصادي�ة التي يمر بها البلد، 

السيما ما يتعلق بالجانب املايل«.  
»حج�م  اىل  البي�ان  بحس�ب  الكاظم�ي  وأش�ار 
التحديات التي تواجه العراق، س�واء عىل املستوى 
الصحي وتداعيات جائحة كورونا، او عىل املستوى 
اإلقتصادي واألزمة املالية الخانقة، او عىل مستوى 
التحديات األمنية الكبرية«، مؤكداً انه »وعىل الرغم 
مم�ا تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، اال 

انها مرّصة عىل العمل الجاد لتجاوز املحنة«.   
وبني الكاظمي ان »الحكومة كلفت بواجبات محددة 
تتوج بإجراء إنتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد 
له�ا، كما تم االنتهاء من قانون االنتخابات، والعمل 

متواص�ل م�ع مفوضية االنتخاب�ات والجه�ات املعنية، 
إلجراء االنتخابات يف موعدها، وبذلك نكون قد اس�تجبنا 

اىل إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة«.  
واكد ان »معالج�ة التحديات االقتصادية مهمة ليس�ت 
س�هلة، وان األزم�ة الحالي�ة منهجي�ة، ال تتعل�ق بهذه 
الحكوم�ة وإجراءاتها، وهي تحت�اج اىل إصالح حقيقي 
وج�ذري وخطط طويل�ة األمد لتجاوزها«، مش�دداً عىل 
»رضورة التكام�ل يف العم�ل ما بني الُس�لطات لتحقيق 
ما نس�عى الي�ه«.  واس�تعرض رئيس مجل�س الوزراء 

مصطف�ى الكاظمي »ورق�ة اإلصالح، وب�ني أنها ورقة 
أولية تحت�اج اىل جهود الجميع لتطويرها، واالس�تفادة 
من الخربات املوجودة، من اج�ل ترجمتها اىل واقع عمل 

طويل األمد«.  
وأك�د الكاظم�ي ان »الورقة البيض�اء انما تمث�ل بداية 
اإلص�الح االقتص�ادي، وعىل الرغ�م من كونه�ا مطولة 
وتض�م بعض اإلجراءات، لكنها س�تكون قاعدة نس�تند 
اليها يف تطوير رؤية البلد املس�تقبلية«، معرباً عن »أمله 
بأن يناقش مجل�س النواب الورق�ة اإلصالحية ويقرها 
م�ن حيث املبدأ، لتكون إطاراً عام�اً لعمل حقيقي وجاد 

يمكن ان ينهض باالقتصاد العراقي«.  
ب�دوره، كش�ف الخب�ري واس�تاذ االقتص�اد يف جامع�ة 
البرصة نبيل املرسومي، عن حزمة اجراءات ومقرتحات 
اصالحية تضمنتها الورق�ة البيضاء الحكومية التي من 
املفرتض أن ترس�ل إىل الربملان لتدارك الوضع االقتصادي 

يف البالد وتطبق عىل مدى 3 سنوات.
وبحس�ب املرس�ومي، الذي ق�ال انه حصل عىل نس�خة 
م�ن الورقة البيض�اء، ف�إن »ورقة اإلص�الح الحكومي 
ل�م تخ�رج عن اط�ار سياس�ات صن�دوق النق�د الدويل 
واجراءاته التقشفية ذات التكاليف االجتماعية الباهظة 

ويمك�ن مل�س ذلك من خ�الل التمع�ن يف بعض ما 
جاء يف الورق�ة اإلصالحية التي س�متها الحكومة 

بالبيضاء«.
تضمن�ت  الورق�ة  أن  االقتص�ادي  الخب�ري  وب�ني 
»تخفي�ض فات�ورة األج�ور والروات�ب م�ن %25 
م�ن الناتج املح�ي اإلجم�ايل اىل 12.5% خالل ثالث 
س�نوات، واصالح صن�دوق التقاع�د بحيث يكون 
غري مرتب�ط باملوازنة ويت�م رصف رواتب التقاعد 

مبارشة من الصندوق«.
لل�ركات  امل�ايل  الدع�م  “خف�ض  إىل  باالضاف�ة 
اململوك�ة للدول�ة بنس�بة 30% كل عام مل�دة ثالث 
س�نوات، وتخفي�ض اجمايل الدع�م الحكومي من 
13% م�ن الناتج املحي اإلجم�ايل اىل 5% خالل ثالث 
س�نوات، واعادة هيكلة س�لم الروات�ب العامة من 
خالل إيقاف عمليات التوظيف واالستبدال الجديدة 
يف القط�اع الع�ام، وتحدي�د س�قف اع�ىل لرواتب 
املوظف�ني بم�ا يحق�ق العدال�ة ويقل�ل الف�وارق، 
وتطبيق رضيبة الدخ�ل عىل مخصصات املوظفني 

والحوافز والعالوات وغريها«.
وتضمن�ت الورق�ة ايض�ا “مراجع�ة دع�م الوقود 
ل�ركات النف�ط اململوكة للدولة ويج�ب ان تعود 
عائدات بيع النفط األسود اىل خزينة الدولة، واصدار 
س�ندات وصكوك وطني�ة وعرضها للت�داول العام 
يف س�وق العراق لألوراق املالية، فضال عن دراس�ة 
س�عر الرصف الحايل لل�دوالر مقابل الدينار واالخذ 
بنظ�ر االعتبار متطلبات االس�تقرار املايل والنقدي 

وتحقيق القدرة التنافسية لالقتصاد العراقي«.
وايضا تطرقت الورقة إىل “اعادة هيكلة الركات العامة 
اململوك�ة للدولة وتحويله�ا اىل رشكات خاصة، واصالح 
الخلل يف نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي 
الدخل املح�دود وحجبها عن االرس التي يزيد مدخوالتها 
ع�ن س�قف مع�ني«. باالضاف�ة اىل »ضمان ش�مول كل 
العاملني يف القطاع الع�ام والخاص واملختلط والتعاوني 
باالس�تحقاقات التقاعدية، واستكمال قانون التأمينات 
االجتماعي�ة لكي يكون بديال عن قانوني التقاعد املوحد 

والتقاعد والضمان االجتماعي للعمال«.

»خطة شاملة« تتضمن خطوات طموحة ملستقبل العراق االقتصادي لكنها تشمل ضربات قاسية لبعض املوظفني والشركات العامة

»الورقة البيضاء« أمام الرئاسات والقوى السياسية
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      بغداد / المستقبل العراقي

أدل�ت دائرة مختص�ة يف منظم�ة األمم 
املتح�دة ببيانات معلوم�ات خطرية عن 
الوضع البيئي يف البالد؛ فقد قدرت دائرة 
األعم�ال املتعلق�ة يف املنظم�ة الدولي�ة، 
 }UNMAS{ املس�احة امللوث�ة باأللغ�ام
باأللغ�ام واملخلفات الحربي�ة بحدود 3 
مليارات مرت مرب�ع، ليكون العراق أكثر 
دول العال�م تلوث�اً م�ن حيث مس�احة 

املنطق�ة امللغوم�ة. وقال املدي�ر األقدم 
لربنامج الع�راق يف الدائرة بري لودهاس 
يف ترصيح صحفي، إن »املساحة امللوثة 
بااللغ�ام واملخلفات الحربي�ة يف العراق 
تبل�غ مليارين و 987 مليونا و 275 ألفا 
و 90 مرتا مربع�ا، بضمنها 257 مليونا 
و 378 الف�ا و 865 م�رتا مربعا يف إقليم 
كردستان العراق، حسب األرقام املقدمة 
من قبل الحكومة«. ووفًقا ملرصد األلغام 
)Landmine Monitor( فإن العراق من 

أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة 
املنطق�ة امللغومة، باإلضاف�ة إىل التلوث 
بالذخائ�ر العنقودي�ة ومخلفات حربية 

أخرى وعىل مستوى عاٍل.
وتعد محافظة البرصة أكثر املحافظات 
تلوث�اً لوجود حق�ول ألغام م�ن حروب 
س�ابقة وعىل مس�احة 883 مليون مرت 
مرب�ع بحس�ب مرصد األلغ�ام األرضية 
والتي »تمثل املناط�ق امللغومة املوروثة 
معظم التلوث 1988 م�ع إيران، وحرب 

- املع�روف حالي�اً، وه�ي ناتج�ة ع�ن 
حرب 1980 الخلي�ج عام 1991 ، وغزو 
الوالي�ات املتح�دة للعراق ع�ام 2003 ، 
وتشمل هذه املس�احات حقول األلغام 
الحاج�زة عىل ط�ول حدود الع�راق مع 

إيران واململكة العربية السعودية«.
ويؤك�د املس�ؤول األممي ب�ري لودهاس 
حصول زيادة يف أعداد املخلفات الحربية 
وأش�كال أخرى من امل�واد املتفجرة من 
ضمنه�ا العبوات الناس�فة املبتكرة بعد 

احت�الل داعش لع�دد م�ن املحافظات، 
مش�رياً اىل أن�ه »ال تتواف�ر إحصائي�ات 

رسمية حول نسبة وعدد االزدياد.
وأش�ار املدير األقدم لربنام�ج العراق أن 
دائرة األم�م املتح�دة لألعم�ال املتعلقة 
يف  مس�ح  عملي�ات  »مّول�ت  باأللغ�ام 
محافظ�ات نين�وى وكرك�وك واألنب�ار 
وصالح الدين ودياىل، واكتشفت وابلغت 
ع�ن املناط�ق املش�تبه يف كونه�ا ملوثة 

واملناطق مؤكدة التلوث«.

األمم املتحدة: العراق أكثر دول العالـم تلوثًا باأللغام
املخلفات احلربية تتوزع على مساحة )3( مليارات مرت مربع

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجل�س النواب 
أم�س  الحلب�ويس،  محم�د 
االثنني، رئيس�ة الهيئة الوطنية 

لالستثمار سها داود نجار.
اللقاء »خطط عمل  واستعرض 
وسياس�تها  الوطني�ة  الهيئ�ة 
االس�تثمارية للمرحل�ة املقبلة، 
االس�تثمارات  الس�تقطاب 
الناجحة، وس�بل تفعيل القطاع 
مش�اريع  بإيجاد  االس�تثماري 
اس�تثمارية حقيقي�ة، وتذلي�ل 

العقبات أمام املستثمرين«.
اللقاء  الحلب�ويس خ�الل  وأك�د 
أن »تفعي�ل االس�تثمار يتطلب 

إج�راء تعدي�الت ع�ىل القوانني 
النافذة«، مش�ريا إىل أن »مجلس 
الن�واب ينتظر وص�ول مروع 
تعدي�ل القانون م�ن الحكومة، 
مؤك�دا دع�م املجل�س إلج�راء 
التعديالت التي تس�هم يف تفعيل 
ه�ذا النش�اط الحي�وي، ال�ذي 
س�يعمل عىل تعزي�ز االقتصاد، 
وتوفري ف�رص العمل، والقضاء 
عىل البطال�ة«. كما بحث اللقاء 
»رضورة تفعي�ل االس�تثمار يف 
القطاع�ني الصناعي والزراعي، 
وال س�يما بع�د تدهور أس�عار 
النف�ط، وأهمية دعم املس�تثِمر 
العراقي  وإش����راكه ب���قوة 

يف العملية االستثمارية«.

رئيس الربملان يبحث مع رئيسة االستثامر 
تذليل العقبات أمام املستثمرين 

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس مجلس النواب محمد الحلب�ويس، أمس االثنني، 
ووزير النقل نارص حسني بندر الشبي، عىل رضورة استمرار 
العم�ل يف ميناء الفاو الكبري، ملا له من أهمية كبرية يف إنعاش 

االقتصاد العراقي.  

وذك�ر املكتب االعالم�ي للحلبويس يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلبويس، استقبل وزير النقل نارص حسني بندر الشبي«.  

واض�اف البي�ان ان »اللقاء بح�ث رضورة تطوي�ر قطاعات 
النقل املختلفة، ورفع مستوى أدائها، واعتماد املعايري الدولية 

يف توفري أفضل الخدمات للمواطنني«.  

وأكد اللقاء بحس�ب البيان »رضورة استمرار العمل يف ميناء 
الف�او الكب�ري، ملا له م�ن أهمية كب�رية يف إنع�اش االقتصاد 
العراقي، وإسهامه يف توفري عدد من فرص العمل للشباب«.  
وناقش اللقاء »ملف إنش�اء مطار املوص�ل الدويل، ورضورة 
اإلرساع يف املب�ارشة به، وإنجازه باعتباره خطوًة أساس�يًة 

للنهوض بواقع املحافظة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية، 
ريبوار هادي اليوم الس�فري الربيطاني 
يف بغ�داد س�تيفن هيكي ملناقش�ة عدد 
من القضايا التريعية املهمة. وتناول 
اللقاء مناقشة قانون املحكمة الجنائية 
وقانون االنتخابات باالضافة اىل قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة. وأوض�ح رئي�س 
اللجن�ة القانونية النيابية ريبوار هادي 
ان »مجل�س الن�واب أكم�ل التصوي�ت 
ع�ىل كل مواد قان�ون االنتخاب�ات ولم 
يتبقى سوى االتفاق عىل توزيع الدوائر 
االنتخابية ليت�م التصويت عىل القانون 
باملجمل« منوه�ا اىل ان »األيام القادمة 
ستش�هد التصويت ع�ىل توزيع الدوائر 
االنتخابي�ة. وأض�اف ه�ادي ان اللجنة 
ماضي�ة ويف تعدي�ل قان�ون املحكم�ة 
الجنائية ليش�مل جرائ�م داعش فضال 
عن انه�اء قان�ون املحكم�ة االتحادية 
ووصول�ه اىل مرحل�ة التصوي�ت. م�ن 
ناحيت�ه اثن�ى الس�فري الربيطاني عىل 
عمل اللجنة القانونية ودورها املحوري 
يف تري�ع القوان�ني خصوص�ا قانون 
جرائ�م  وش�مول  الجنائي�ة  املحكم�ة 
داعش االرهابي فيه مشريا اىل استعداد 
الجان�ب الربيطان�ي لتقدي�م املش�ورة 

والدعم النجاز القوانني املهمة.

وزير النقل ورئيس الربملان يشددان عىل رضورة استمرار العمل يف ميناء الفاو الكبري جلنة برملانية عن مترير 
قانون االنتخابات: حيتاج 

خلطوة واحدة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر العم�ل ع�ادل الركاب�ي، أمس 
االثن�ني، عن اط�الق مب�ادرة توظي�ف تبدأ 
بانش�اء قاع�دة بيان�ات ألع�داد املطالب�ني 
بف�رص العمل، مش�رياً اىل ان أكث�ر من 10 
آالف عاط�ل ع�ن العمل يحملون ش�هادات 

عليا.
  وذك�ر الركابي يف مؤتمر صحفي مش�رتك 
مع املتحدث باس�م رئيس مجل�س الوزراء، 
ان  االتح�ادي،  الخدم�ة  مجل�س  ورئي�س 
»الحكومة تواجه األع�داد الكبرية للعاطلني 
ع�ن العم�ل بس�بب سياس�ة التوظيف غري 
الخدم�ة  »مجل�س  ان  مبين�اً  املمنهج�ة«، 
االتحادي س�يكون ل�ه تأثري عىل سياس�ية 

التوظيف«.  
االتح�ادي  الخدم�ة  ان »مجل�س  واض�اف 
يجب أن يأخذ دوره، ونحن داعمون ملبادرة 
توظي�ف«، الفت�اً اىل ان »أكثر م�ن 10 آالف 
عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا«.  

االلت�زام  »رضورة  ع�ىل  الركاب�ي  وش�دد 
بالقوانني يف عملية التوظيف ومنح األولوية 

للعاطلني«.  
م�ن جهت�ه ق�ال رئي�س مجل�س الخدم�ة 
االتحادي انه »سنؤس�س م�ن خالل مبادرة 
توظي�ف قاع�دة بيان�ات ألع�داد املطالبني 

بفرص العمل«. 
واشار اىل انه »عملنا منذ أكثر من أسبوعني 
إلخ�راج مب�ادرة توظيف بأفض�ل صورة«، 
موضحاً ان »من مخرج�ات املبادرة التوجه 

نحو القطاع الخاص«.
واش�ار اىل ان »موظف�ي الدول�ة العراقي�ة 
مظلوم�ون، وس�نعمل عىل ح�رص الترسب 
توجي�ه  »هن�اك  ان  موضح�اً  الوظيف�ي«، 

برورة إكمال قاعدة بيانات املوظفني«.  
يف س�ياق ذي صل�ة، أك�د احم�د م�ال طالل 
املتحدث باس�م رئي�س مجلس ال�وزراء ان 
»العام�ل الب�ري ل�م يتدخ�ل بعملية ملء 
االس�تمارة يف مبادرة توظي�ف«، الفتاً اىل ان 
»مبادرة توظيف جاءت لتفعيل دور مجلس 

الخدمة االتحادي«. 
ورصح مال طالل ان »ثالث خطوات بسيطة 

يف عملية استثمار مبادرة توظيف«.  
ورع�ى رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي اطالق مب�ادرة )توظيف( لفرص 
م�ع  اجتماع�اً  وعق�د  الع�راق  يف  العم�ل 

اعضائها.  
وقال املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بي�ان، تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان »رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، اليوم، عق�د إجتماعاً مع أعضاء 
مب�ادرة توظيف لف�رص العم�ل يف العراق، 
جرت خالله مناقش�ة املب�ادرة وأهميتها يف 
الوق�ت الراهن، والخطط الت�ي وضعت من 

اجل توظيف الشباب يف سوق العمل«.   
ورحب الكاظمي ب� »اعضاء املبادرة وبارك 
لهم هذا املروع الوطن�ي، واكد أنه خطوة 
باإلتجاه الصحي�ح، ملعالج�ة البطالة التي 
التوظيفي�ة  السياس�ات  بس�بب  تفاقم�ت 

الخاطئة واملرتاكمة«.    

وب�ني الكاظم�ي أن »النظ�ام اإلقتصادي يف 
الع�راق، مازال أس�ري اإلنظمة الش�مولية يف 
اإلدارة، ول�م يتط�ور ليتالءم مع الدس�تور،  
األم�ر الذي س�اعد يف تضخ�م وترهل هيكل 

الدولة«.   
واك�د الكاظم�ي »دعم�ه مل�روع تفعي�ل 
مجل�س الخدم�ة اإلتح�ادي، وع�دم جعله 
يقترص ع�ىل تحقي�ق العدال�ة يف التعيينات 
الحكومي�ة، وإنما توس�يع مهامه لتش�مل 
القط�اع  رشكات  يف  بالتوظي�ف  املس�اعدة 
الخاص«، مشدداً عىل »الحاجة اىل إجراءات 
غ�ري تقليدية لتحقي�ق الت�وازن املطلوب يف 
تشغيل الش�باب يف مؤسسات القطاع العام 
والخ�اص، بعد توفري ف�رص العمل الفعلية 

املنتجة«.   
ودعا الكاظمي »املؤسسات كافة اىل التعاطي 
مع هذه الخط�وة، وتذليل العقبات أمامها، 
وتطوير العمل بما يمّكن هذه املنظومة من 
تحقيق اإلتصال املطلوب مع كل املؤسسات 

يف القطاعني العام والخاص«.

احلكومة تطلق مبادرة »توظيف«.. وحترك لتفعيل دور جملس اخلدمة االحتادي

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت اللجنة القانوني�ة النيابية، أمس االثن�ني، الكادر الفني 
يف املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، فيما أشارت إىل أن تريع 
قانون انتخابات بنظام تعدد الدوائر يف املحافظة الواحدة، سيحقق 

»تمثيالً أشمل« للعراقيني.
وجاء يف بيان للدائرة اإلعالمية ملجلس النواب، تلقت السومرية نيوز 
نس�خة من�ه، إن »اللجنة القانونية برئاس�ة النائب ريب�وار هادي، 
وحضور اعضائها، استضافت الكادر الفني يف مفوضية االنتخابات، 
واس�تمعت إىل أهم املش�اكل واملعوق�ات الفنية الت�ي تعرتض عمل 

املفوضية، فضالً عن استعداداتها إلجراء انتخابات مبكرة«.
واعت�ربت اللجنة، وفقاً للبي�ان، أن »تريع قانون انتخابات بنظام 
تع�دد الدوائر االنتخابية يف املحافظة الواح�دة، هو من أجل تحقيق 
تمثيل أشمل للمواطن العراقي، وإجراء انتخابات نزيهة تحصل عىل 

ثقة الشارع العراقي واملجتمع الدويل«.
من جانبه، بني الكادر الفني للمفوضية، بحسب البيان، أن »عملها 
ب�دأ يقرتن بإكمال التصوي�ت عىل توزيع الدوائ�ر االنتخابية، وعدد 
تل�ك الدوائر يف كل محافظ�ة، إضاف�ة إىل رصف املخصصات املالية 
إلجراء االنتخابات«، منوهاً إىل أن »ش�طر مراكز التس�جيل ومراكز 
االنتخاب س�يعقد إجراءات عمل املفوضية يف إعداد س�جالت جديدة 

للناخبني«.

القانونية الربملانية تستضيف الكادر الفني 
يف مفوضية االنتخابات

        البصرة / محمد الجابري

التق�ى قائممق�ام قضاء الزب�ري واألمري�ن والضب�اط ول�وكاالت األمنية 
واالستخبارية والهيئة اإلدارية لجامع وخطوة األمام عي علية السالم.

وتم مناقش�ة أهم االس�تعدادات املتخذة والتدابري الالزمة لحماية الزائرين 
املتوجهني إىل املزار الريف األحياء مراس�يم استش�هاد الرس�ول األعظم 

الخميس القادم.
وأكد قائد العمليات عىل التنس�يق املش�رتك بني الك�وادر اإلدارية والقوات 
األمنية وفتح جميع البوابات الرئيسية لتخفيف الزخم ولضمان انسيابية 

دخول وخروج الزائرين من واىل جامع الخطوة.
م�ن جانب آخر، س�تقوم مفارز املعالج�ة يف مقر قي�ادة عمليات البرصة 
بتفجري مس�يطر علي�ة وذلك بأت�الف مخلفات حربية مختلف�ة األنواع يف 
مناط�ق قضاء ش�ط العرب )منطقة إتالف الش�المجة( يف تمام الس�اعة 

السادسة صباح يوم الثالثاء 13/10/2020.

عمليات البرصة تنوه عن تفجري مسيطر 
عليه إلتالف خملفات حربية

نسقت مع جامع خطوة اإلمام علي عليه السالم لتسهيل الزيارة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر العمل والش�ؤون 
االجتماعية عادل الركابي، أمس 
االثنني، عن وج�ود أكثر من 10 
آالف عاط�ل عن العمل يحملون 
شهادات عليا، معتربا أن مجلس 
الخدم�ة االتحادي س�يكون له 

تأثري عىل التوظيف.
لوكال�ة  الركاب�ي وفق�اً  وق�ال 
االنباء العراقي�ة، إن »الحكومة 

الكبرية للعاطلني  تواجه األعداد 
سياس�ة  بس�بب  العم�ل  ع�ن 
التوظيف غري املمنهجة«، معترباً 
أن »مجل�س الخدم�ة االتحادي 
س�يكون له تأثري عىل سياسية 
التوظيف«. وأضاف أن »مجلس 
الخدمة االتحادي يجب أن يأخذ 
دوره ونح�ن داعم�ون ملب�ادرة 
توظيف«، مؤكداً أن »هنالك أكثر 
م�ن 10 آالف عاطل ع�ن العمل 

يحملون شهادات عليا«.

وزير العمل: أكثر من 10 آالف عاطل
 عن العمل حيملون شهادات عليا
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    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل أم�س االثن�ن آلي�ة تفعي�ل عملية 
الرتانزيت الربي عرب االرايض العراقية.

وقال الوكيل الفني للوزارة املهندس طالب عبد الله بايش 
نس�ب وزير النقل الكابتن نارص حسن بندر الشبيل بعد 
اجتم�اع هيئ�ة ال�رأي يف ال�وزارة برضورة عق�د اجتماع 
موس�ع لتنفيذ مرشوع )نقل الرتانزي�ت( يضم االطراف 
والتش�كيالت املعنية .و اضاف بايش »ت�م عقد االجتماع 
الذي ض�م الرشكة العام�ة للنقل الربي والدائ�رة الفنية، 
وت�دارس املجتمعون وض�ع آلية و ضواب�ط عمل جديدة 
لعملية العبور )الرتانزيت( بالتنس�يق والعمل مع وزارات 
الدول�ة املختلف�ة واملعني�ة به�ذا املوضوع الس�تحصال 
املوافق�ات االصولي�ة لتس�هيل عملي�ة النقل.وأكد بايش 

عزم الوزارة عىل تفعيل الرتانزيت النه حلقة وصل 
مهم�ة بن البل�دان التي تحاذي الع�راق ولتحقيق 
م�ردودات اقتصادية و مالية مهمة تعود بالفائدة 
عىل خزينة الدولة، اسهاما من وزارة النقل بزيادة 
االيرادات.م�ن جانب آخر، اس�تقبلت وزارة النقل 
متمثلة بمدير عام الرشكة العامة لتنفيذ املشاريع 
النائب خالد الجش�عمي نائب رئيس لجنة النزاهة 
النيابي�ة والنائ�ب ف�رات التميم�ي عض�و لجن�ة 
العالق�ات الخارجية ملجلس الن�واب العراقي مقر 
الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت.

واكد نائب رئيس لجنة النزاهة الربملانية عىل اهمية 
هذه الرشك�ة العريقة يف مجال عملها التخصيص 
والنوعي، ال س�يما حاجة البلد لرشكات تنفرد بأن 

تكون مقاول وطني مثل رشكة تنفيذ املش�اريع متطرقا 
اىل حاجة املحافظات لخدمات هذه الرشكة يف الدخول يف 
مشاريع البناء والطرق والنقل.ومن جانبه استعرض زيد 

خليل شعالن مدير عام الرشكة وبحضور االقسام 
املعني�ة نب�ذة تاريخي�ة ع�ن الرشك�ة وس�رتها 
واالعمال املماثلة واملشاريع التي تنفذها يف الوقت 
الحايل وعرض فرص التعاون املش�رتك يف مجاالت 
متع�ددة مس�تعرضا وبش�كل تفصي�يل جه�ود 
الرشكة، مؤك�دا ان توجي�ه وزير النق�ل الكابتن 
ن�ارص حس�ن بن�در الش�بيل بانفت�اح رشكات 
النق�ل ودوائرها م�ع الجهات الرقابية والس�يما 
ممث�يل الش�عب بوصفه�م الظه�ر االول للوزارة 
وتشكيالتها. من جانبه، أكد النائب التميمي دعم 
لجنة العالق�ات الخارجية النيابية للرشكة لجذب 
القطاع الخاص وال�رشكات العاملية الرصينة.ويف 
نهاية اللقاء اثنى النواب عىل خطوات اداء الوزارة 

وسعيها لالرتقاء باعمالها نحو االفضل .

النقل تبحث تفعيل »الرتانزيت الربي« عرب االرايض العراقية
الوزارة استقبلت نائبني وأطلعتهما على سري العمل يف دوائرها

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

استطاعت الهيأة العامة للمياه الجوفية من 
خ�الل جهود العامل�ن يف فروعها املنترشة يف 
محافظ�ات بلدنا العزيز م�ن انجاز )31( برئ 
خالل ش�هر ايلول لعام 2020 وكذلك فحص 
)31( ب�رئ ونص�ب )12( طاق�م ض�خ م�ع 
صيان�ة )5( طواقم ضخ ، وذلك لتوفر املياه 
للمواطنن من خالل حفر االبار واستخدامها 
لالس�تهالك البرشي والحيواني والزراعي بعد 
اج�راء دراس�ات هيدروجيولوجي�ة مكثف�ة 
للمنطق�ة املختارة وتحديد مواقع االبار وفقاً 
لهذه الدراسة. وتأكيدها عىل توفر الحصص 
املائي�ة املطلوبة ل�الرايض الزراعي�ة والقرى 

التي تقع بعيدة عن املياه السطحية.

كم�ا أك�د املص�در اإلعالم�ي يف الهيئ�ة حيث 
الفن�ي  ال�كادر  وبجه�ود  الهي�أة  تس�تمر 
والهنديس يف ف�رع النجف االرشف عىل توفر 
املي�اه للمحافظ�ة كونه�ا تض�م الكثر من 
املعال�م الدينية املقدس�ة باالضاف�ة اىل كثرة 
املناس�بات الديني�ة وازدي�اد ع�دد الزائري�ن 
ومن مختلف الدول حيث تس�عى الهيأة لسد 
احتياجات املحافظة للمياه لخدمة املواطنن 
يف العديد من املناطق والقرى التي تقع بعيدة 
عن املياه الس�طحية فقد ت�م انجاز )6( آبار  
خالل شهر ايلول يف محافظة النجف االرشف 
وفح�ص )2( ب�رئ ونص�ب )2( طاق�م ضخ 
وصيانة )3( طاقم وم�ن اهم هذه االبار برئ 
مقر الفوج الثاني / الرشطة االتحادية بعمق 

)60(م بجهود فرقة حفر )121( .

املياه اجلوفية تنجز »31« بئرًا خالل شهر ايلول املنرصم

    البصرة / المستقبل العراقي

ب�دأت يف محافظ�ة البرصة، أم�س األثنن، 
امتحان�ات ال�دور الثان�ي للصف�وف غ�ر 
املنتهي�ة باإلضاف�ة اىل الصف�ن الس�ادس 
االبتدائي والثالث متوسط حسب املوعد الذي 
حددت�ه وزارة الرتبي�ة، وذلك وس�ط أجواء 
صحي�ة فاعلة وفرته�ا املديري�ة بالتعاون 
م�ع ع�دد م�ن الجه�ات الس�اندة بتوجيه 
ومتابعة من الدكتور عبدالحس�ن سلمان 
عبدالحسن املدير العام لرتبية البرصة رغم 
إصابت�ه بفاي�روس كورونا. وأك�د عباس 
محم�د مه�دي مدي�ر قس�م االمتحان�ات 
»بأنن�ا نفذنا توجيهات الس�يد املدير العام 
فيم�ا يخ�ص تعف�ر امل�دارس وتعقيمه�ا 
واالستعداد الصحي بدعم من قسم النشاط 
الري�ايض وامل�دريس ، ومديري�ات أقس�ام 
الرتبي�ة ، وهيأة الحش�د الش�عبي ، وفريق 
الجهد التطوع�ي الرتبوي ، ونقابة املعلمن 
، وعدد م�ن منظمات املجتم�ع املدني مما 
يوف�ر أج�واًء م�ن الطمأنين�ة حفاظا عىل 

صح�ة أبنائن�ا وبناتن�ا الطلب�ة والتالمي�ذ 
الذي�ن تمتع�وا بثقاف�ة صحي�ة رائعة من 
خ�الل ارتدائهم الكمام�ات والكفوف وهم 
ي�ؤدون أمتحاناتهم بتباع�د اجتماعي  ، يف 
حن أوعزن�ا بالتعامل مع الحاالت الطارئة 
للمصاب�ن بفاي�روس كورونا م�ن الطلبة 
إذ يت�م تأجي�ل امتحاناتهم بع�د تقديمهم 
تقري�را أصولي�ا م�ن دائرة صح�ة البرصة  
. وأض�اف ايض�ا ب�أن م�دارس املحافظ�ة 
اس�تعدت جيدا لهذه األمتحانات وش�كلت 
اللج�ان االمتحاني�ة وأعدت الج�داول  وقد 
ت�م تجهيزه�م باملس�تلزمات األمتحاني�ة 
حس�ب  األمتحان�ات  بأنج�اح  الكفيل�ة 
التوجيهات الوزارية ، فيما يجري تنس�يق 
عايل مع األرشاف�ن األختصايص والرتبوي 
. وبالنس�بة المتحانات الصفن الس�ادس 
األبتدائ�ي والثال�ث متوس�ط أكد األس�تاذ 
مه�دي ب�أن تصحي�ح الدفات�ر األمتحانية 
يج�ري يف املدارس حس�ب تعليم�ات وزارة 
الرتبي�ة ، والتوج�د لدين�ا مش�اكل تذك�ر 

بتظافر جهود الجميع .

البرصة ترشع بامتحانات الدور الثاين للصفوف غري املنتهية 
والصفني السادس األبتدائي والثالث وسط أجواء صحية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عضو مجل�س الن�واب منص�ور البعيجي، 
أمس االثن�ن، وزارتي الرتبي�ة والتعليم العايل إىل 
تخفي�ض أج�ور الدراس�ة للتعلي�م األهيل خالل 
العام ال�درايس الجدي�د، ُمذّكراً إياهم�ا بالوضع 
االقتص�ادي الناج�م عن تفيش ف�روس كورونا 

وتأخر رصف الرواتب. 
وق�ال البعيجي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن »التخفيض باألجور الدراس�ية 
للتعلي�م األهيل للع�ام الحايل، لم يكن باملس�توى 
املطلوب، عىل الرغم م�ن تعطيل الدوام باملدارس 
والجامعات إال أنه تم أخذ املبالغ من اهايل الطلبة 
بعد التخفيض من قبل وزارت�ي الرتبية والتعليم 
ال�ذي لم يش�كل فرقاً كبراً، كون�ه قليل جدا ولم 

يكن باملستوى املطلوب«.
وأض�اف »نأم�ل ان يتم اخذ الوض�ع االقتصادي 
للبلد بس�بب ازمة جائح�ة كورونا وتأخر رصف 
االج�ور  وتخفي�ض  االعتب�ار  بع�ن  الروات�ب 
الدراس�ية للتعليم االهيل والحكومي بسبب هذه 
االزم�ة ومراع�اة طلبتن�ا االعزاء حتى ال يش�كل 
هذا االمر ضغط�ًا كبراً عىل ذويهم خالل الظرف 
الراه�ن الذي يمر ب�ه البلد«. وتاب�ع البعيجي ان 
»تخفي�ض االجور الدراس�ية س�رفع من الدعم 
النف�ي لطلبتن�ا االع�زاء وذويهم خ�الل االزمة 
الراهن�ة لذلك كلنا امل بوزارت�ي الرتبية والتعليم 
العايل للقيام بهذه الخط�وة وأن تخفض االجور 
الدراس�ية للعام املقب�ل ومراعاة طلبتن�ا االعزاء 
وتقديم االفضل لهم للنه�وض بالواقع التعليمي 
للبلد رغم الوضع االقتص�ادي الذي يمر به اغلب 

بلدان العالم وليس العراق وحده«.

نائب يدعو لتخفيض 
أجور التعليم األهيل 
باملدارس واجلامعات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت ش�عبُة تقنّية املعلومات والشبكات التابعة لقس�م إعالم العتبة العّباسية املقّدسة، 
أم�س االثنن، أّن نافذة الزيارة بالنيابة املنبثقة من ش�بكة الكفيل العاملّية، قد اس�تقبلت 
وأّدت زي�ارة األربعن بالنيابة عن أكثر من )100( أل�ف زائٍر من مختلف بلدان العالم، عرب 
مواقعه�ا )العربّي – اإلنكليزّي – الفاريّس – الرتكّي – األوردو – الفرنّي – الس�واحلّية – 
األملانّي(.وقال مس�ؤول الش�عبة حيدر طال�ب عبد األمر يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، “انه نتيجًة للظرف االس�تثنائّي الذي يعيش�ه العالم بشكٍل عام والعراق عىل 
وج�ه الخصوص، ونتيجًة لتداعيات وباء كورونا وع�دم مقدرة عدٍد كبر من الزائرين أداء 
زيارة مرقدي اإلمام الحس�ن وأخيه أبي الفضل العّباس )عليهما الس�الم(، فقد ش�هدت 
هذه النافذة زيادًة يف أعداد املسّجلن من مختلف دول العالم، وبناًء عليه فقد وضعنا خّطًة 
خاّصة ألداء مراس�يم هذه الزيارة بالنيابة عنهم”.وأوضح: “ترّشف اإلخوُة السادُة الخدم 
يف العتبة العّباسية املقّدسة بتأدية هذه الزيارة املباركة، وقد أُّديت عند املرقَدْين الطاهرين 
لإلمام الحسن وأخيه أبي الفضل العّباس )عليهما السالم(”.وتابع عبد األمر: “كان هناك 
وق�ٌت واس�ع لإلعالن عن هذه الزيارة ، ليتس�ّنى اس�تقبال أكرب عدٍد ممك�ن من الزائرين 
لن، الذين كان أغلبهم من الدول اآلتية: ) العراق، إيران، لبنان، باكس�تان، روس�يا،  املُس�جِّ
أمريكا، بريطانيا، الهند، الس�عودّية، الس�ويد، كندا، الكويت، ماليزيا، أس�رتاليا، الجزائر، 
البحرين، مرص، أملانيا، إيسلندا، النمسا، اليونان، هولندا، تونس، الدنمارك، النرويج، قطر، 
بلجي�كا، املغرب، أفغانس�تان، ُعمان، األك�وادور، الربازيل، األرجنتن، س�ويرسا، نيجريا، 
غانا، اليمن، إندونيسيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، أذربيجان، قربص، فنلندا، الصن، 
إيرلندا، هونج كونج، اليابان، اإلمارات، السودان(”.وأوضح، أن “االستعدادات جارية حالّياً 
إلطالق حملٍة موّس�عة لتأدية الزيارة بالنيابة يف ذكرى وفاة الرس�ول األعظم محمد)صىّل 
الله عليه وآله وسلّم( يف ال�)28( من صفر الخر من خالل نفس النافذة عىل شبكة الكفيل، 
وستتّم بطريقٍة مغايرة عن سابقتها، وذلك الستثنائّية الظرف الحايل ولعدم مقدرة مجيء 

أعداٍد كبرة من الزائرين لتأدية مراسيم هذه الزيارة”.

العتبة العباسية: أكثر من 100 ألف زائٍر 
متت هلم زيارة األربعني بالنيابة

هبة عراقية: باخرة حمملة بـ »20« الف 
طن حنطة تصل لبنان

الرافدين حيدد نسبة فائدة قروض 
السيارات وفرتة إمهال التسديد

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع، أمس االثنن، عن وصول باخرة عراقية محملة ب� 20 
ال�ف طن من الحنطة اىل مرفأ بروت ظهر اليوم كهبة عراقية.وقال املصدر، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن “باخرة عراقية س�تصل اىل مرفأ ب�روت هذا اليوم 
عن�د تمام الثاني�ة عرش ظهرا بتوقيت بغداد”.وأض�اف املصدر، ان “الباخرة 
العراقية محملة باكثر من 20 الف طن من الطحن )الدقيق( كهبة ملساعدة 
اللبنانين”.ورشع العراق بارسال مساعدات عاجلة اىل الشعب اللبناني كهبة 

بعد تفجر مرفأ بروت تتضمن اغذية وادوات طبية وفرق انقاذ وطبية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د م�رصف الرافدي�ن، أم�س االثنن، 
أن من�ح ق�روض الس�يارات للمواطنن 
واملوظف�ن واملتقاعدي�ن يك�ون بفرتة 
إمهال ثالثة أشهر للتسديد بعد االستالم، 
مشراً إىل أن نسبة الفائدة املحددة لهذه 

القروض ٤ باملئة. وقال املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
األقس�اط  »تس�ديد  إن  من�ه،  نس�خة 
الش�هرية لقروض الس�يارات يب�دأ بعد 
االس�تالم«.وأضاف  م�ن  أش�هر  ثالث�ة 
أن »نس�بة الفائ�دة املح�ددة لق�روض 

السيارات تكون ٤ باملئة«.

أعلن استئناف العمل به

حمافظ البرصة يرافق وزيرة اهلجرة لالطالع عىل مرشوع الشقق السكنّية املتلكأ
    البصرة / صفاء الفريجي

راف�ق محاف�ظ الب�رصة املهن�دس أس�عد عب�د األم�ر 
العيدان�ّي، معايل وزيرة الهج�رة واملهجرين إيڤان فائق 
ووكي�ل ال�وزارة كريم النوري، خالل جولته�ا التفقدّية 
ملرشوع الش�قق الس�كنّية لالطالع عىل واقعِه العمرانّي 

وتهيئته إلعادة العمل به بالوقت القريب.
وقال العيدانّي إن “زيارة معايل وزيرة الهجرة واملهجرين 
والس�يد وكي�ل ال�وزارة إىل موق�ع م�رشوع العم�ارات 
الس�كنّية املتلكأة بالبناء منذ عام 2011، مهمة إلعادة 
النه�وض بهذا املرشوع، وجرى االتفاق من قبل وزارتي 
التخطي�ط والهج�رة واملهجري�ن عىل اس�تئناف العمل 
ب�ه خالل الش�هر الحايل وبدع�م من الحكوم�ة املحلّية 

ملحافظة البرصة”.
وتابع محافظ البرصة، إنه “بدورنا كمحافظة مساندين 
إلكمال هذا املرشوع املهم والذي س�ينعكس إيجاباً عىل 
املحافظ�ة وحل جزء كبر من أزمة الس�كن، س�يما أن 
هناك 125 ش�قة جاهزة سيجري تسليمها”، مردفاً إن 
“هنا مقرتح من الوزيرة ب�أن يضاف لكل بناية مصعد 
ليخدم الطوابق العليا، وبدورنا سنس�اهم بإكمال هذه 

املصاعد”.
من جانبه�ا، أكدت وزي�رة الهجرة واملهجري�ن »إيڤان 
فائ�ق«، إن “زيارتنا للمرشوع باعتب�اره تابع لوزارتنا 
ومخص�ص للفئ�ات عناية ال�وزارة، ويؤس�فنا التلكئ 

الكبر فيه لوقوعه ضمن قرار 37٤”، معلنًة أن “هناط 
خط�وات عملي�ة رسيع�ة م�ن اج�ل اس�ئناف العمل، 
وبمساندة وزارة التخطيط عرب تضمينه بموازنة 2021 

وسنبارش العمل به بالوقت القريب”.
وتابع�ت، إنه “نقدم ش�كرنا ملحافظ الب�رصة لتطوعه 
بوضع املصاعد الكهربائية والكثر من الخدمات والبنى 
التحتية، وبدورنا سنضع آلية عمل مناسبة مع مجلس 
ال�وزراء”، موضحًة إن “الفئات املش�مولة واملس�تفيدة 

من املرشوع هم )النس�اء واألرامل وكبار الس�ن وذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة واملهجرين الالجئ�ن وموظفي 

الوزارة(”.
وب�دورِه، أك�د مدي�ر امل�رشوع مهن�دس »باس�م عبد 
الخال�ق«، إن “زي�ارة محافظ الب�رصة للمرشوع ذللت 
الصعاب وس�اهمت بتوف�ر الخط الكهربائ�ّي والخط 
الناق�ل للمج�اري وم�اء اإلس�الة، وعليه س�يتم انجاز 

املرشوع بالفرتة املتبقية ضمن 360 يوم”.

االتصـاالت عن مشـروع »متـرو بغـداد«: 
سيضبط سعات االنرتنت الداخلة للبالد

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة االتص�االت، أمس االثنن، 
ان م�رشوع )م�رتو بغ�داد( س�يضبط 
مركزيا س�عات االنرتنت الداخلة للبالد 
وبتكالي�ف  الضوئي�ة  الكاب�الت  ع�رب 

بسيطة جدا.
وقال مدير البنى التحتية يف الوزارة عيل 
محمود يف ترصيح صحفي انه “تم البدء 
بتنفيذ امل�رشوع عرب كابالت الوزارة اىل 
الرشكات من اج�ل القضاء عىل تهريب 
الس�عات، وانهاء مشكلة املد العشوائي 

للكابالت الضوئية الظاهرية”.
وذك�ر محم�ود ان “امل�رشوع يتضمن 
استغالل البنى التحتية املوجودة بالفعل 
وتش�مل الكابالت الضوئية واس�تخدام 
)الس�رفرات( ذات الس�عات العالي�ة، 

واجهزة الرتاسل املختلفة لنقل سعات االنرتنت الكبرة 
اىل الرشكات املجهزة للخدمة داخل املدن بجودة عالية، 
ما سيش�جع ال�رشكات املختلف�ة عىل ت�رك الكابالت 
الهوائي�ة العش�وائية ملًا لها من تأثرات س�لبية وعدم 

استقرارية الخدمات املارة عربها”

وافصح محم�ود عن “التخطيط للم�رشوع وتنفيذه 
من قبل املالكات املختصة يف قس�م الرتاس�ل بالرشكة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية، منوها بانه سيس�هم 
بالقضاء عىل نقل الس�عات غر القانونية”، عادا اياه 
“مرادفا لعمليات )الصدمة( الخاصة بسعات االنرتنت 

والتي اطلقت يف شهر حزيران املايض”.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

التق�ى محاف�ظ نينوى نج�م الجب�وري، أمس االثن�ن، القنصل 
الرتكي محمد كوجوك الصقايل.

حي�ث جرى خ�الل اللق�اء بحي�ث العديد م�ن امللف�ات الخاصة 
باملحافظة ومنها العمل عىل تطوير القطاع الصحي واملس�اهمة 
يف عالج مرىض الحاالت املستعصية يف تركيا وكذلك نوقشت ملف 
االعمار وسبل التنسيق املش�رتك وتسهيل عمل الرشكات الرتكية 
الرصينة وعىل هامش اللقاء قدم القنصل درعا تكريميا للجبوري 

للداللة عمق االوارص والعالقات املتجذرة بن البلدين.

حمافــظ نينوى يلتقي القنصل الرتكي 
ويبحث معه عدد ًامن امللفات املشرتكة

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث محاف�ظ البنك املرك�زي العراقي مصطف�ى غالب مخيف، 
أم�س االثنن، مع نظره اإليراني عبد النارص همتي التعاون بن 

البلدين يف القطاع املرصيف.
وذكر بيان ملكتب املحافظ تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن 
»محافظ البن�ك املركزي مصطفى غالب مخيف اس�تقبل اليوم، 
نظره اإليراني عبد الن�ارص همتي الذي يزور العراق برفقة وفد 
م�رصيف واقتصادي«.وأض�اف البي�ان، أن »اللق�اء الذي حرضه 
ايض�اً من الجانب العراق�ي مدير عام امل�رصف العراقي للتجارة 
TBI، بح�ث إطار التعاون يف القطاع املرصيف بن الجانبن وس�بل 
الحلول واملعالجات للمستحقات املالية الخاصة بالجانب اإليراني 

ضمن حدود األطر الخاصة بذلك«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، أم�س االثنن، عن قيام قس�م 
التحري ومكافح�ة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الش�مالية 
و بالتع�اون م�ع رشط�ة الكم�ارك من ضب�ط ش�احنة محملة 
بمادة )اس�مدة كيمياوية زراعية( مخالفة للضوابط والتعليمات 

النافذة.
واضافت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 

»تم احالتها اىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة منفذ ميناء أم قرص االوس�ط يف 
محافظ�ة الب�رصة واس�تناداً إىل معلوم�ات اس�تخبارات الق�وة 
البحرية ع�ن ضبط حاويت�ن محملتن )براميل مواد تس�تخدم 
لصناع�ة األدوي�ة( و)مالبس رجالي�ة( مرتوكتن داخ�ل الحرم 

الكمركي مخالفتن لضوابط االستراد.
تم تش�كيل لجنة للكشف عىل الحاويتن من الجهات ذات العالقة 
وتبن صح�ة املعلومات الواردة وختمها من قب�ل اللجنة بالختم 
الكمرك�ي لغرض عرضها أم�ام أنظار ق�ايض التحقيق املختص 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها.

حمافظا البنك املركزي اإليراين والعراقي 
يبحثان التعاون املرصيف بني البلدين

الكامرك: ضبط اسمدة زراعية خمالفة 
عند مداخل كمرك املنطقة الشاملية

املنافذ تضبط حاويتني حمملتني 
بمواد ممنوعة يف منفذ أم قرص
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تعل�ن محافظ�ة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )انش�اء مجمع س�كني واطىء 
الكلف�ة يف النارصي�ة(  ضمن املش�اريع التخفيف من الفقر لع�ام  2019  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة 
به�ا وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  

عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )                                ( 
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  والتي 
تتي�ح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما ه�و محدد يف النرشة التوضيحية 

الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 
وبام�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 
املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م 
حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات 
املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم الخميس املص�ادف 2020/10/22 يف بناية 
)دائ�رة اس�كان ذي قار ( فع�ىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من 
الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم 
العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء 
الواح�د ) وكم�ا م�ؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يت�م تقديم هوية التصني�ف االصلية للرشكات 
العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمس�كات 

التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية : الخربة العامة للرشكة تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( سنوات 
قب�ل املوعد النهائي لتقديم العطاء والخربة التخصصية )االعم�ال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال 
يق�ل عن ) 24,000,000,000( اربعة وعرشون مليار دينار عراقي وللس�نوات ال )10( الس�ابقة تم 

انجازه بنجاح وجودة كاملة
ب � املعدات واالليات : )توفري او تعاقد( 

ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء امل�ايل الس�ابق ال�ذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني 
التي س�بقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( مصادقة من محاسب 

قانوني
ثانيا : املوارد  املالية  )الس�يولة النقدية ( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ 
اكرب او يساوي  )4,931,506,000( اربعة مليار وتسعمائة وواحد وثالثون مليون وخمسمائة وستة 

االف دينار عراقي 
ثالثا : معدل االيراد الس�نوي ان يكون اكرب من او يس�اوي )20,000,000,000( عرشون مليار دينار 

عراقي )وعىل ان ال يقل عن سنتني  وال يزيد عن عرش سنوات ( وخالل السنوات العرشة االخرية 
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدم�ة العطاء � ال يوجد تضارب باملصال�ح , لم يتم ادراج 
الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا 
وانه�ا تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من 
قب�ل صاح�ب العمل او اس�تنادا اىل قرار ص�ادر من قبل االم�م املتحدة / مجلس االمن للمش�اركة يف 

املناقصات(
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ، لم يصدر 
بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار 
صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة ، جميع املطالبات املوقوفة سوفه 
لن تشكل بمجموعها اكثر من 30% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم 

حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة (  ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب 

ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 
رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم 

اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامس�ا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول 

او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضم�ان للعطاء ) التأمينات االولي�ة ( ملقدمي العطاءات بموجب 
خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من 
مبل�غ الكلف�ة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود 
الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل 
توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيم�ة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب 
ضم�ان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقي�ة يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما 

بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  
مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية 
املطلوب�ة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم التزام مق�دم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة 

اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبق�ى العط�اءات ناف�ذة وملزم�ة ملقدمي العط�اءات  بمدة )120( ي�وم اعتبارا م�ن تاريخ غلق 

املناقصة 
5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 � تتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور النرش واالع�الن والخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل 
الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف 

اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلت�زم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل ع�ن )30%( من عماله موظفي�ه العمالة الوطنية عن 
طري�ق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعت�ذار املركز عن توفري االعداد واالختصاص�ات املطلوبة وبكتاب 

رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية 

تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املس�تفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ 
العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح 

بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 � تك�ون االولوي�ة للمواد  املصنعة داخل الع�راق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر 
والنوعي�ة املجه�زه م�دى مطابقته�ا للمواصفات املطلوبة حس�ب كت�اب وزارة التخطي�ط العدد / 

16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/11/2 
اىل العن�وان الت�ايل محافظة ذي قار � قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائ�ن يف النارصية � االدارة 
املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار  
املقدم�ة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املق�اول مع ذكر العنوان 
الكام�ل للرشكة ورقم الهات�ف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحت�ه ويعترب التبليغ من خالله 
ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
وال يس�مح التقدي�م عن طريق الربيد االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م  الراغب�ني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض 
العط�اءات املتأخ�رة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه عىل ان 
تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 � عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار 
يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل 

وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com ايميل  قسم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

املناقصة رقم )18( لسنة 2020
خطة املشاريع التخفيف من الفقر 2019 

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
م/ اعالن

العدد  :1192
التاريخ: 2020/10/12

ناظم محيد الوائيل
حمافظ ذي قار

العدد االليات والمعدات ت
1 حفارة هايدروليكية 1
1 كرين 2
3 شفل 3
1 كريدر 4
6 قالب 5
1 خباطة مركزية  6
2 مضخة خرسانية 7
6 شاحنة خالط 8
1 معمل اسفلت 9
1 فارشة اسفلت 10
1 حادلة ضلفية 11
1 حادلة مطاطية 12
1 حادلة ستيل 13
2 دنكر ماء 14

العدد الكوادر الفنية ت
2 مهندس مدني خبرة تخصصية خمسة سنوات 1
1 مهندس ميكانيك 2
1 مهندس كهرباء 3
1 مهندس مساح 4

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة
اسم 

المشروع 
مدة 
العمل سعر الكشف المصادق ت

 

2000,000
الف دينار

الممتازة
1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

الناصرية  البلديات /
االسكان

انشاء 
مجمع 
سكني 
واطىء 

الكلفة في 
الناصرية

730
يوم  25,116,475,690 1
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املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )160( والصادر يف 2020/10/11
تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأج�ر االمالك املدون�ه يف ادناه  وفقا 
الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية 
فع�ى الراغبني بااليجار مراجعة مديري�ة بلدية زليكان وخالل 
م�دة )ثالثون يوم(  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )50%( من 
القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن  
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف 
االخرى عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى 
وابرام العقد خالل )ثالثون يوم ( من تاريخ تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى 
حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة عى ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم الس�ماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

زليكان 
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

1/ تأجر مطعم وكازينو عى جزء من القطعة املرقمة 17/20 
م55 مجم�ع مه�د بمس�احة 500م2 بص�ورة وقتي�ة وبدون 

مشيدات ثابتة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )128(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتر اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( خمس�ة 
ع�رش يوما  تب�دا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية 
لالط�الع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القط�ع املرقمة )87و88و90و91و95و96و97و99و100و1

01و103و105و107و109و110و111و113و115و119و121( 
م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها محل )وكيل ادوات احتياطية(   
وبمس�احة )50( م2 لكل قطعة وحس�ب واق�ع الحال وملدة ثالث 

سنوات  
2 �  القطع املرقمة ) 14و21و28( م24 وادي عكاب املشيد عليها 
مح�ل )وكيل ادوات احتياطية(   وبمس�احة )50( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )151( والصادر يف  2020/9/29
تعل�ن اللجن�ة اع�اله ع�ن تأج�ر س�احة بي�ع املخرضات 
واليابسات البالغ مساحتها )2500م2( عى القطعة املرقمة 
1588/1م43 عني س�فني بصورة مؤقتة وبدون مش�يدات 
ثابت�ة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية فعى الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية 
الشيخان وخالل خمسة عرش يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية عى 
ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف 
اليوم االخر من مدة االعالن  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتس�ديد 
باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة 
)ثالث�ون ي�وم(  م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحال�ة وبخالفه 
يعت�رب املس�تأجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأج�ر امللك وعى 
حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة عى ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم الس�ماح 
له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية 

بلدية الشيخان 
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )130(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثاني�ة عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتر اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( 
خمسة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عى الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف دي�وان محافظة نين�وى / قاعة دجلة   يف الس�اعة 
العارشة صباحا لليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترسو 
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 �   الدكاكني املرقمة :

)537و533و411و568و572و555و556( الواقع�ة يف س�وق 
الربك�ة يف منطقة البورصة عى جزء من القطعة )179( محلة 

الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقم�ة )18 بلدي( م40 نينوى الرشقية املش�يد 
عليها )معمل نجارة( وبمساحة )225( م2 وحسب واقع الحال  

وملدة ثالث سنوات

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

ر.املهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

العدد : 349
التاريخ : 2020/9/16

العدد : 249
التاريخ : 2020/9/7
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 009-SC-20-EBS  
Provision of Arabic Food Supply Service for EBS Project 

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

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

Tender Title: Provision of Arabic Food Supply Service for EBS Project 
Tender No.: 009-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two contractors to execute project Provision of Arabic Food Supply 
Service for EBS Project. For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Tan 
Li tanli@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to 
purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document  
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM October 27th, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM October 25th, 2020 for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )164(  والصادر يف 2020/10/11 
تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجري االرض التجارية املرقمة )3/182 )2 بلدي( م63 القوش الش�مالية 
والبالغ مس�احتها )1460م2( عقد مس�اطحة ملدة س�تة عرش س�نة عىل ان تكون مدة التش�ييد 
سنتان وهي من ضمن مدة العقد االصيل النشاء مبنى تجاري طابق اريض يحتوي عىل )41( دكان 
باالضافة اىل مجموعة صحية ودرج وبيتونة وغرفة خاصة للس�يطرة الكهربائية يف حالة شمولها 
بغرف�ة الكهرباء ومخطط�ات امللجا يف حالة ش�مولها بامللجأ وعىل املس�تاجر تقدي�م املخططات 
املعمارية الخاصة باملبنى التجاري والتي تشمل املخططات االفقية للمبنى التجاري مع الواجهات 
واملقاطع وبمقياس رس�م مناس�ب والتي يمكن االطالع عليها لدى البلدية او س�كرتري اللجنة عىل 
ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل س�نة و ان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة س�نوات 
وليس للمس�تأجر الحق  باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي س�يعاد  التقدير فيه  كل خمس 
س�نوات كما يلتزم املس�تأجر باقامة املش�يدات خالل امل�دة املحددة يف عقد املس�اطحة مع تقديم 
مبلغ الضمان للتش�ييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ 
الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا  ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل اىل مديرية بلدية القوش  
دون مقابل . وتكون  املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية الحق 
باج�راء الكش�ف عىل املبنى التجاري وقت ش�اأت لالطالع عىل واقع املبنى التج�اري عىل ان تكون 
املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املشيدات اىل 
مديرية بلدية القوش بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية 
بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تشيدها 
فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتس�تكمل من تأميناته 
ف�ان ل�م تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام القوانني املرعية بذلك وبما يخدم 
مصلح�ة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية الق�وش وخالل مدة )30( يوم  
تب�دأ م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن  بالصحف مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية عىل ان ال 
تقل عن )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املستأجر ناكال وفق احكام املادة )11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لسنة )2013( املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكاف�ة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك و مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 
علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة س�تقرأ عىل املزايدين  يوم املزايدة وستكون املزايدة يف 

مقر مديرية بلدية القوش.

العدد : 245
التاريخ : 2020/9/7

ر. املهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

مديرية بلدية املوصل 
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تنويه
املرق�م  باعالنن�ا  نرشن�ا  وان  س�بق 
)109( لسنة 2020 واملنشور بجريدة 
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ) 2214( 
 )2( رق�م  الفق�رة   2020/9/13 يف 
م�ن االعالن تكون املدة ثالثة س�نوات 
)خطأ( )والصحيح( تكون املده عرشة 

سنوات 
لذا اقتىض التنويه

اىل الرشكاء صادق رش�يد ش�هيد 
عبد الكريم وكوثر رش�يد ش�هيد 

عبد الكريم 
توج�ب عليكم  الحض�ور اىل مقر 
بلديه النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعق�ار املرقم 3/7877 حي 
صدام خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

حيدر حمزه عبد العباس
���������������������������

فقدان 
 فقدت مني براءة الذمة الصادرة 
من إلهيئ�ة العامة للرضائب فرع 
النجف االرشف ذي العدد 18463 
بتاريخ 11 / 9 / 2019 واملعنونة 
إىل مكتب تس�جيل املركبات مرور 
محافظة األنبار بأس�م ) عبد عبد 
له�وف( / فع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

الكوفة
العدد : حجة وفاة / 2020

التاريخ : 2020/10/12
اعالن

املدع�و / محم�د حس�ون  ق�دم 
محمد طلب�ا يروم في�ه الحصول 
عىل حج�ة وف�اة للمدع�وة فطم 
حس�ون محمد عىل انه�ا توفيت 
بتاريخ 1985/5/22 فمن تتوفر 
لديه معلوم�ات عن املدعوه فطم 
حس�ون محم�د علي�ه مراجع�ة 
املحكمة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ الن�رش وبخالفه 

سيتم اصدار الحجة 
القايض

عيل لفته جادر

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة 
الصحة / دائرة مدينة الطب بأسم 
/ عب�د الل�ه حميد عب�د املطلب – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها للجهة 

املختصة .
���������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
االتحادية 

 / الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة 
بصفتها االصلية الهيئة األوىل 

العدد: 411 /س ه� 1 /2020
التاريخ: 2020/10/6

اعالن 
تبلي�غ املس�تأنف علي�ه / رشكة 
العام�ة  للتج�ارة  املع�دات  رواد 

للخدمات-
يمثله�ا كاظم ثام�ر الجوراني – 

إضافة لوظيفته
ع�ام  )مدي�ر  املدع�ي  اس�تأنف 
الرشكة العامة لصناعة األس�مدة 
الجنوبية – إضافة لوظيفته( قرار 
الحكم الصادر من محكمة البداءة 
املتخصة بنظر الدعاوى التجارية 
يف البرصة بالعدد 109/ت/2019 
املرقم�ة  االس�تئنافية  بالدع�وى 
411/س ه�� 2020/1، ولتع�ذر 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  تبليغ�ك 
املحكمة وملجهولية محل اقامتك، 
تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني 
بالحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2020/11/3 او م�ن ين�وب عنك 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك حضوراً 

وعلناً وفق القانون.
القايض/ محسن جميل جريح 

رئيس الهيئة االستئنافية األوىل يف 
البرصة

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الضلوعية 

العدد : 200 / ش / 2020 
التاريخ : 12 / 10 / 2020 

اىل / املدع�ى عليه – اس�عد جبار 
صالح 

م / تبليغ 
اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) كوثر 
محمد حس�ن ( الدعوى الرشعية 
 2020  / ش   /  200 املرقم�ة 
طالب�ة فيه�ا التفري�ق القضائي 
لل�رضر من�ك وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة 
 19 يف   3372 بالع�دد  جوي�زرات 
املخت�ار  واش�عار   2020  /  9  /
ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل 
موع�د املرافعة املص�ادف 4 / 11 
/ 2020 ويف ح�ال ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 437/ب/2020

التاريخ 2020/10/7
اىل املدع�ى علي�ه / كاظ�م عب�د الحس�ني 
محمود / يسكن الرميثة � حي الشهداء /

مجهول محل االقامة حاليا
تبليغ

املدعي�ان  اق�ام   2020/9/10 بتاري�خ 
حيدر مديح حس�ن وعيل حسني ابو الهيل 
الدعوى املرقم�ة 437/ب/2020 يطالبان 
بالزام�ك باعادة الحال اىل ما كان عليه قبل 
التعاقد عن عملية بيع ورشاء قطعة ارض 
زراعي�ة حصل�ت ب�ني الطرف�ني يف مدينة 
الرميثة بتاري�خ 2011/4/24 وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
 2020/9/13 يف   5947 العرشينبالع�دد 
واشعار مختار منطقة حي الحسني املدعو 
) كري�م عب�د الحس�ني جاس�م( املتضمن 
املدع�و  ع�ن  واالستفس�ار  بعدالتح�ري 
)كاظم عبد الحسني محمود( تبني انه غري 
موج�ود يف املنطقة حاليا ومرتحل اىل جهة 
مجهول�ة لذا تقرر تبليغه عن طريق النرش 
بصحيفتني محليتني يوميتني مش�هورتني 
واسعتي االنتشار استنادا الحكام املادة 21 
مرافعات مدنية  وتحديد الس�اعة التاسعة 
من ي�وم 2020/10/22 موع�دا للمرافعة 
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول القانونية
القايض

عدنان عيدي البديري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف 

النجف االتحادية 
االح�وال  محكم�ة 

الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2020/10/1
ب�ان   / املدع�وه   / اىل  

ابراهيم جواد
اعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة  
زيد ابراهيم ج�واد طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة يروم 
حج�ة  اس�تصدار  في�ه 
وفاة بحق املدعوة ) بان 
ابراهي�م ج�واد( ق�ررت 
يف  تبليغ�ك   املحكم�ة 
فعليك  املحلي�ة  الصحف 
الحض�ور امامه�ا خالل 
تاريخ  اي�ام م�ن  عرشة 
وبخالفه  االع�الن  ن�رش 
بالطل�ب  النظ�ر  س�يتم 

وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمــة بداءة البصــرة 

اعالن 
اىل املدعى عليه األول / عدن�ان عوده حم�د 

اق�ام املدع�ي )مدير بلدية الب�رصة / إضافة بوظيفت�ه( الدع�وى البدائية املرقمة 
515/ب/2020 ض�دك يطلب فيها ابطال قي�د العق�ار 6895/137 الرباط الكبري 
املسجل بأسمك وإعادة تسجيله باسم مديرية بلدية البرصة لثبوت خطأ يف إجراءات 
التس�جيل، وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس 

البلدي ملنطقة ابي الخصيب وام النعاج.
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن��اً يف صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف 2020/10/20 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً.

العدد: 515/ب/2020 
التاريخ: 2020/10/11

القايض 
عالء حسني صيهود
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تأخر اإلعداد هيدد طموحات العراق

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تغلت املنتخب�ات الوطنية ألغل�ب البلدان 
»أيام الفيف�ا« إلقامة مباريات تجريبية تأتي 
ضمن التحضريات لالستحقاقات املقبلة، بعد 
التوق�ف االضط�راري جراء جائح�ة كورونا.

ووس�ط تلك التحركات، هن�اك خمول واضح 
للمنتخب العراقي الذي إىل اآلن لم يتجمع ولم 
يخض وح�دة تدريبية واحدة، رغم الس�ماح 
لألندية واملنتخبات بخوض التدريبات بحسب 

توجيهات خلية األزمة.
شتات دائم

يعان�ي املنتخب العراقي يف كث�ري من األحيان 
من التش�تت الدائ�م وعدم التجم�ع إال بوقت 
متأخ�ر قب�ل املباري�ات الرس�مية، رغ�م أن 
جائح�ة كورون�ا عصفت بجمي�ع املنتخبات 
لكنها رسعان ما اس�تعادت وضعها الطبيعي 
ومباري�ات  تدريبي�ة  معس�كرات  بإقام�ة 

تجريبية.
وينتظر املنتخب العراقي إىل اآلن منهاج مدربه 

الس�لوفيني كاتانيت�ش ال�ذي ل�م يعد ألرض 
الوط�ن، كم�ا أن املحرتف�ن يف واد والالعب�ن 
املحلين يف واد آخر وبالتايل يحتاج املنتخب إىل 
معسكر تدريبي يتجمع من خالله قبل اقرتاب 

موعد استئناف تصفيات كأس العالم.
ودية ثالثة

نجحت الهيئة التطبيعية يف مس�اعيها لتأمن 
مبارات�ن وديت�ن يف أيام الفيف�ا بمدينة دبي 
اإلماراتي�ة الش�هر املقب�ل، لكنه�ا إىل اآلن لم 
تحس�م إمكاني�ة توف�ري مب�اراة ودي�ة ثالثة 
حسب رغبة املدرب كاتانيتش الذي طالب بها 
لتجهيز الفريق قبل خوض املباريات املتبقية 

من التصفيات.
ويتص�در املنتخب العراقي ترتي�ب املجموعة 
الثالثة وهناك منافس�ة رشس�ة من منتخبي 
البحري�ن وإي�ران وقد ع�ادا بوق�ت مبكر إىل 

التدريبات والتحضري للتصفيات املونديالية.
الدوري

م�ازال الالعب�ون املحلي�ون إىل اآلن بعيدين 
ع�ن ج�و املنافس�ات الفعلي�ة بع�د إلغ�اء 

املوس�م امل�ايض، ورغم تحدي�د موعد 
بع�ض  إدارات  أن  إال  املقب�ل  املوس�م 

األندية تسعى لتأجيل موعد انطالق 
الدوري.

وهذه املطالبات ستنعكس سلبيا 
عىل املنتخب العراقي، حيث أن 
بدء ال�دوري مبكرا سيس�اهم 

يف اس�تعادة جاهزي�ة الالعبن، 
أما تأخري املوعد فيعني اس�تمرار 

ابتعادهم عن جو املنافسات.
العبون جدد

قدمه�ا  الت�ي  األولي�ة  القائم�ة  أن  طامل�ا 
كاتانيتش ضمت وجوها جديدة فهذا يعني 
أن الفري�ق مطال�ب بمزي�د من االنس�جام 
والتأقل�م عىل طريقة اللع�ب التي ينتهجها 
املدرب الس�لوفيني وبالت�ايل يحتم ذلك عىل 
االتحاد تحضري معس�كر تدريبي رسيع من 
أج�ل تجمع الفري�ق، وكذلك ملن�ح الفرصة 
الحقيقية ملن تمت دعوتهم مؤخرا للمنتخب 

إلثبات قدراتهم.

وفد الديوانية العراقي يزور األهيل املرصي
             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقبل محمد مرج�ان، املدير التنفيذي لأله�ي املرصي عرص 
اليوم وفد نادي الديوانية العراقي. وضم الوفد العراقي 
حس�ن العنك�ويش، رئيس الن�ادي، وع�ي لفتة، 
املستش�ار اإلعالمي، واللواء إبراهيم الرشيف، 
املنس�ق العام للوف�د، لبحث س�بل التعاون 
املختلفة، واالس�تفادة من تجارب األهي 
الق�دم.  ك�رة  أكاديمي�ة  يف  الناجح�ة 
وعرض وف�د نادي الديوانية العراقي 
توقيع بروتوكول تعاون مع األهي 
يف شتى املجاالت، وبحث إمكانية 
إقام�ة رشاك�ة ب�ن النادين 
املقبل�ة.  الف�رتة  خ�الل 
التنفيذي  املدي�ر  وحرص 
لأله�ي ع�ىل الرتحي�ب 
بالوفد العراقي، مشدًدا 
العالق�ات  ق�وة  ع�ىل 
الت�ي تجمع الش�عبن 
والعراقي عىل  امل�رصي 
م�دى التاري�خ. ويف ختام 

الزي�ارة قام الوف�د العراقي بجولة داخل مقر األه�ي بالجزيرة، والتقط 
الص�ور التذكارية أمام دوالب البطوالت وغرف�ة مجلس اإلدارة والصالة 
املغط�اة وملعب مختار التتش والنصب التذكاري للش�هداء.وقال رئيس 
ن�ادي الديوانية العراق�ي إن العرب يفخرون دائًما باأله�ي وبإنجازاته. 
وأكد حسن العنكويش، أن األهي هو الشقيق األكرب لكل األندية العربية، 
وتجاربه الناجحة عىل مدى تاريخه واإلنجازات والبطوالت التي يحققها 
يفتخر بها كل العرب. وكش�ف: »زيارة األهي الي�وم كانت لعدة أهداف، 
أهمها توقيع اتفاقي�ة تعاون بن النادين، وكذلك عمل أكاديمية للنادي 
األهي يف محافظة الديوانية بالعراق، لتحقيق التنمية املستدامة للمدينة، 

وكذلك فتح آفاق تعاون حقيقية بن مرص والعراق«.

بواتينج: 6 فرق تستطيع منافسة بايرن أوروبيًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال جريوم بواتينج، مداف�ع بايرن ميونخ، إنه 
يرغب يف أن يدافع فريق�ه عن كل األلقاب، التي 
حققها يف األشهر املاضية، بما فيها دوري أبطال 
أوروبا.وأضاف النجم األملاني، يف ترصيحات ملجلة 
»كيك�ر«: »مل�اذا ال نحاول صنع حقب�ة جديدة يف 
تاريخ دوري األبطال بفريقنا الشاب؟«.وتابع: »لن 
يكون هذا سهال، لكن باستثناء عام 2019، تقدمنا 
كثريا يف هذه البطولة«، يف إش�ارة إىل الخروج حينها 

عىل يد ليفربول من دور ال�16.وأردف: »ال أرى الكثري 
مم�ن يمكنه�م أن يواكبوا إمكانياتنا«.وق�ال بواتينج 
إن باي�رن ميونخ ق�وى يف كل خطوطه، وهو أمر غري 

شائع يف الوقت الحايل بأوروبا.
ويرى أن أندية »ليفربول ومانشس�رت سيتي وباريس 
وربم�ا  وبرش�لونة  مدري�د  وري�ال  جريم�ان  س�ان 
يوفنتوس«، هي من يمكنها أن تكون يف نفس مستوى 
الفري�ق البافاري.وأض�اف: »يف يوفنت�وس يمكنك أن 
ترى كي�ف يديرون األم�ور، ربما يمكنه�م أن يكونوا 

جزء من ذلك«.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري 
االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلن للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن 50% م�ن القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخ�ري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة 
يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل 

ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد 

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة 

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

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

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 82/ش2020/7
التاريخ :  2020/10/12

اعالن
اىل املدعى عليه / عجيبه صربي شنن

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى 
املرقمة 82/ش2020/7 يف 2020/1/21  
غيابيا بحقك والقايض باسقاط مهرك من 
املدعي )فالح كاظم حسوني(  وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي الرضوي�ة / النجف 
ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ولك حق 
االعرتاض عىل الق�رار الغيابي خالل املدة 
القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

اثري فاهم محسن
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 1404/ب2020/2
التاريخ 2020/10/12

اعالن
اىل املدعى عليه / عي فخري سلمان

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم  
 2020/9/29 يف  1404/ب2020/2 
بتأديت�ك  بالزام�ك   ( الحك�م  واملتضم�ن 
اىل املدعي باس�م ن�زار ج�واد مبلغ قدره 
ثالثة مالين وس�بعمائة وخمس�ون الف 
دين�ار املثبت بموج�ب الوص�ل املؤرخ يف 
2019/6/6 ( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة ب�داءة النجف ثامر موىس عباس 
واش�عار مخت�ار العدال�ة /1 املدعو عبد 
الحس�ن خلف العكراوي لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن يوميتن 
ولك ح�ق الطعن عىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية  
وبعكسه سيكتس�ب القرار درجة البتات 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد / 39/ب/2019
التاريخ 2020/9/16

اعالن
اس�تنادا اىل ق�رار الحكم الص�ادر يف الدعوى 
املرقمة 39/ب/2019 واملؤرخ يف 2019/3/6 
واملكتس�ب  الدرجة القطعية واملتضمن ازالة 
شيوع العقار املرقم )96 مقاطعة 29 الوبله( 
بيعا واملدرجه اوصافه ادناه لذا تقرر وضعه 
يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم الثاني للنرش فعىل من يرغب املش�اركة 
يف املزايدة الخاصة ببيع العقار مراجعة هذه 
املحكم�ة يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من 
اليوم الثالثن لهذا  النرش لالش�رتاك باملزايدة 
ع�ىل ان ي�ودع الراغ�ب بال�رشاء تأمينات ال 
تق�ل ع�ن 10% من قيمة العق�ار اذا كان من 
غريالرشكاء مستصحبن معهم املستمسكات 
التي تثبت ش�خصيتهم علما ان اجور النرش 

والداللية لالعالن يتحملها املشرتي
االوصاف :

1 � العق�ار املرق�م 96 مقاطع�ة 29 الوبل�ه 
جنس�ه زراع�ي تس�قى س�يحا يحت�ي عىل 

بستان نخيل ودور سكنية عدد )2(  
2 � مساحة العقار ) 18دونم و8 اولك( 

3 � تقدي�ر قيم�ة العق�ار ارض�ا وبن�اءا ) 
77320000( دينار س�بعة وسبعون مليون 

وثالثمائة وعرشون مليون دينار
القايض

ماهر صاحب شاكر
����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / ج ش 3583

التاريخ 2019/9/22
بن�اء ع�ىل طل�ب املواط�ن  )ي�ارس ه�ادي 
عب�د الس�اده(  ح�ول تبدي�ل لقب�ه وجعله 
)الحجيمي( بدال م�ن ) حجامي(  فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة  عرش يوم  وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مدة االيجار الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

سنة واحدة داخل بناية البلدية )3*3(م بال/بال كشك 1

سنة واحدة خلف ملعب الكوفة 90م2 بلوك/3 قطعة 27 قطعة صناعية 2

العدد /160
التاريخ 2020/10/11

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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امـضـاءاتمساحة للرأي

500 مليار لرواتب املوظفني ديمقراطيُة األقوى وتضحياُت شعٍب

لـمـيـاء الـعـامـريالنائب المستقل محمد شياع السوداني

يع�دُّ مطل�ب االنتخابات املبك�رة بعد االنتهاء م�ن ترشيع قانونني 
جديدي�ن ل�كلٍّ م�ن انتخابات مجل�س الن�واب واملفوضي�ة العليا 
املستقلة لالنتخابات ركناً أساساً ضمن إطار املحافظة عىل النظام 
الس�يايس الديمقراطي الس�يما بع�د أن تأكد الجمي�ع بعد الحراك 
الش�عبي أنه ال س�بيل إىل اإلصالح املنش�ود اال بالرجوع اىل الشعب 
مصدر الس�لطة عرب انتخابات مبكرة؛ وهذا بال ش�ك هو يف ضمن 

توجيهات املرجعية الرشيدة والقوى الوطنية الخرية. 
علينا أن نعرتف أوال وبموضوعية تامة أن هناك بارقَة أمٍل يف تغيري 
نس�بّي طرأ عىل قان�ون االنتخابات وهو اعتماد الرتش�يح الفردي 
ونظ�ام أع�ىل األص�وات يف الدائ�رة االنتخابي�ة بدالً من  الرتش�يح 
بالقائم�ة ونظام التمثيل النس�بي ونظام توزيع املقاعد )س�انت 
ليغ�و( عىل الرغم م�ن أن الصيغة األفض�ل كان يفرتض ان تكون 
نظام�اً مختلطاً )50٪ قوائم + 50٪ أعىل األصوات( وهذا ما تم 
تجاوزه بعد التصويت قبل أش�هر باعتم�اد االنتخاب الفردي عىل 
وفق أعىل األصوات اال انه لم يحس�م شكل الدوائر  األمر الذي بقي 
معلقا طيلة هذه املدة وخضع إىل نقاش�ات وسجاالت متعددة كنا 
نأمل فيها أن تبتعد القوى السياس�ية عن أس�لوب عقد الصفقات 
ب�ني بعض منها بتصميم دوائر انتخابي�ة يف ضوء مصالحها وعىل 
وفق خارط�ة وجود جمهورها وكذلك عىل وف�ق خلفيات طائفية 
وقومي�ة يف املحافظات املش�رتكة ما يعّد  تأسيس�ا خطريا وحيلة 
قانوني�ة تؤدي إىل االلتفاف عىل مي�زة االنتخاب الفردي وتفريغها 
م�ن محتواها فض�ال عىل أن ما يريده الش�عب يخال�ف ما تريده 
إرادات بع�ض الق�وى السياس�ية املتنفذة التي اتفق�ت عىل إعادة 
تدويره�ا وقط�ع الطري�ق عىل الق�وى الناش�ئة واملس�تقلني من 
الش�خصيات الوطنية التي تتطل�ع إىل إحداث تغيري حقيقي وعمل 
ج�اٍد ألس�س ديمقراطية م�ا ُينبئ بتك�رار ع�زوف املواطنني عن 
املش�اركة يف االنتخاب�ات وبالت�ايل فش�ل العملي�ة االنتخابية التي 

ستكون تداعياتها ليست مثل سابقاتها... هذه املرة. 
وهن�اك جمل�ة من األم�ور الفني�ة التي تعي�ق انس�يابية العملية 

االنتخابية املنصفة برزت عند توزيع الدوائر األخري ومنها اآلتي:_
1 - تداخ�ل املناطق يف ضمن الدائرة االنتخابي�ة الواحدة إذ الحقوا 
مناطق بعيدة عن منطق�ة الدائرة اصال وقد فعلوا هذا لجمع اكرب 
عدد من ناخبيهم ليضمنوا الفوز فيما سيعزف آخرون عن الخروج 
اما يأساً من العملية برمتها أو ُبعد املكان يعجزهم عن الوصول إىل 

لْت عىل مقاس ناخبني بعينهم.  الدائرة؛ تلَك التي ُفصِّ
2 - عدم وجود إحصاء سكاني دقيق يمكن اعتماده يف رسم حدود 
الدوائر االنتخابية بما يتس�ق مع الدس�تور وقواعد التمثيل العادل 

للمكونات االجتماعية والسياسية. 
3 - القل�ق من حقيقة عدد الناخب�ني يف املناطق مرتامية األطراف 
الت�ي قد تك�ون حدودها اإلدارية غري مثبتة وال وجود لها يف رس�م 
ميداني يف ضمن خارطة املحافظة أو القضاء فالتداخل بني املراكز 
االنتخابية والحدود اإلدارية للقضاء يفرز لنا مشكلة تقسيم مراكز 
االقرتاع يف هذه املناطق والتي ستفتقر اىل الدقة والعدالة املرجوة. 
4 - صعوبة تحديث س�جل الناخبني ومشكلة اإلضافة والنقل وما 
ق�د يحصل من تالعب يف نقل عدد م�ن الناخبني ملنطقة معينة كي 
يصوتوا ملرش�ح مع�ني يف هذه املنطقة وهذا يه�دُّ أركان ما تهدف 

اليه العملية الديمقراطية. 
5 - اإلرباك الذي س�يعرتي الناخب أمام تحديده منطقته يف ضمن 
ورقته االنتخابية وما يلحق هذا من رفض لبطاقته وبالتايل خسارة 
صوته عن جهل منه ال تعمدا وس�يكون ه�ذا واضحاً يف انتخابات 

الخارج والتصويت الخاص.
6 - الصعوبات اللوجستية املتعلقة بشكل ورقة االقرتاع وحجمها 
وعدد املرشحني داخل كل دائرة انتخابية وحرمان عدد من املرشحني 

من جمهورهم عرب تقسيمات الدوائر االنتخابية املتداخلة. 
ه�ذه كلّه�ا تعدُّ جنب�ات فنيًة ال يمك�ن التغافل عنه�ا فكلما كان 
القانون قابال للتطبيق من الناحية الفنية مرناً يف تهيئة انس�يابية 
ل يف االنتخابات وبغري ذلك ف�إن ذهابنا نحو إتجاه غري  عالي�ة عجَّ

محمود العواقب متحقٌق المحالة. 
هذه األمور كلّها إذا ما تم تالفيها ومعالجتها عرب وقفٍة مس�ؤولٍة 
فإننا سنتجه نحو ممارسة ديمقراطية تعكس خطوة وطنية نحو 
برملان يس�اعد يف تصحيح املس�ار بما يضمن الحف�اظ عىل وحدة 
العراق وشعبه والبدء بخطوة واثقة نحو النهوض بهذا البلد وبعث 

الطمأنينة يف نفوس أبنائه.

تعال�ت االص�وات وبح�ت حناجر املوظف�ني يف االونة االخ�رية واصبح 
شغلهم الشاغل هو تحري موعد انطالق رواتبهم الشهرية التي تأخرت 

تحت ذريعة عدم وجود اموال كافية تؤمن تلك الرواتب.
واالمر اس�تمر حتى بات يهيء لنش�وء ازمة مادية كبرية لذوي الدخل 
الشهري س�يما اصحاب العوائل الكبرية ممن يلتزم بدفع بدالت ايجار 
املن�زل او اقس�اط القروض وم�ا اىل ذلك. لنفرتض ج�دال ان ما ذهبت 
الي�ه وزارة املالية بوزيرها كان صحيحا، هنا يتبادر اىل اذهاننا س�ؤال 
مه�م ومنطقي يرتقب اإلجابة: ملاذا لم تذهب الحكومات الس�ابقة وال 
الحكوم�ة الحالي�ة اىل انتزاع واعادة االموال املرسوق�ة منذ عام 2003 
وحت�ى االن؟ قدر مختصون باملال واالقتصاد وحتى مس�ؤولون قيمة 
االموال املرسوقة من املال العام باش�كال وصور مختلفة منذ س�قوط 
النظ�ام األس�بق يف 9 نيس�ان 2003 وحتى االن بأكثر م�ن 500 مليار 

دوالر، ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت ال تعلم فاملصيبة اعظم.
ان ضي�اع ه�ذه الث�روة الوطني�ة دون حس�يب ورقي�ب يثري اس�ئلة 
كث�رية أهمه�ا: ملاذا تلج�أ الحكومة اىل االقرتاض وهي تع�ي يقيننا ان 
باستطاعتها سد العجز املايل لدفع رواتب املوظفني اذا ما القت القبض 
ع�ىل عدد م�ن حيتان الفس�اد واودعتهم الس�جن وص�ادرت اموالهم 
املنقول�ة وغري املنقولة تحت غطاء قانوني وتأييد ش�عبي، خاصة وان 
بعض املس�ؤولني يتبجح ويق�ر جهارا نهارا بالت�ورط يف رسقة اموال 
الع�راق دون حي�اء وال خجل. ه�ل بحثت الحكومة يف م�دى صحة ما 
كشفته إحصائيات برملانية سابقة عن وجود أكثر من 6 آالف مرشوع 
وهمي منذ عام 2003 كلفت العراق ما قيمته 178 مليار دوالر ام انها 
تعج�ز عن الخوض يف هكذا قضايا تمس امن واس�تقرار البلد؟  اليزال 
الفس�اد ينخر جس�د العراق وس�ط اجراءات حكومي�ة ضعيفة لم نر 
أثرها حتى اليوم.  ال نعلم ما هو سبب التحرك الحكومي الخجول بهذا 
الصدد وملاذا الصمت عىل ملفات فساد ورسقة معلنة وواضحة بوضوح 
الشمس، ستغني وتسمن املوازنة العامة اذا ما اعيدت لها. ايام عجاف 
وس�اعات مريرة يعانيها ابناء الشعب ال س�يما املوظفني واملتقاعدين 
بس�بب انقطاع قوت يومهم وعوائلهم، ال�رشود والهم يصدعان راس 
رب العائلة والحاجة تحط برحالها تواقة لحل يلوح يف االفق. وبوصول 
قان�ون االقرتاض اىل الربملان... يتبادر اىل الذهن ماذا س�يحل بنا ونحن 
نقرتض بفوائد كب�رية حذرنا منها اقتصاديون منذ س�نوات واظهروا 
لنا حجم الرضر الكبري جراء الفوائد الكبرية التي س�ترتتب عىل العراق 
من جراء تلك الديون.. ال نعلم ما هو عمل اللجنتني املالية واالقتصادية 
النيابي�ة داخل مجل�س النواب. الي�س االحرى بهم�ا ان تقدما تقريرا 
دقيقا عن تبعات هذه الديون واذا ما قدمت، فلماذا يس�تمر االقرتاض 

واىل متى وكيف سيسدد ونحن باقتصاد ريعي واحد؟

معزون باآلالف يشيعون جثامن السيد الطويرجاوي اىل مثواه االخري يف الصحن احلسيني الرشيف
بغداد / املستقبل العراقي

ش�ارك االالف م�ن مختل�ف املحافظ�ات 
العراقي�ة وطلبة العل�وم الدينية والرواديد 

الحس�ينني بمراسم تشييع جثمان الفقيد 
الس�يد جاس�م الطويرج�اوي يف كرب�الء 
املقدس�ة. وبع�د أن ش�يع جثمان الس�يد 
الطويرجاوي يف النجف االرشف بمشاركة 

جموع كبرية من املعزي�ن وممثيل مراجع 
الدي�ن وطلبة العل�وم الديني�ة، وصلت اىل 
قضاء طويريج ليتم تشييعها من قبل اهايل 
القض�اء وس�ط حضور جاهريي واس�ع. 

وكان ان اهايل كربالء وجموع من مختلف 
املحافظ�ات بانتظ�ار الجثم�ان بالق�رب 
من بوابة مرقد اب�ي الفضل العباس عليه 
الس�الم. وبدأت مراسم التشييع بمشاركة 

االف املعزين من شارع الجمهورية مرورا 
بمرقد ابي الفضل ومنطقة ما بني الحرمني 
الرشيف�ني وانتهاء بمرقد االمام الحس�ني 

عليه السالم حيث مثوى السيد الراحل.

ينتظ�ر كل عش�اق هوات�ف “آيفون” إع�الن رشكة “أب�ل” األمريكية عن 
سلس�لة هوات�ف “آيفون 12” الجدي�دة، غدا الثالث�اء 13 أكتوبر/ترشين 
األول الجاري.وم�ن املتوقع أن تكش�ف “أبل” النق�اب عن 4 هواتف دفعة 
واحدة، وهي “آيفون 12 ميني” و”آيفون 12 و”آيفون 12 برو” و”آيفون 

12 برو ماكس”.
وكش�فت ترسيبات صحفية، نرشها موقع “تايم�ز نيوز ناو” عن قائمة 

أسعار هواتف “آيفون 12” املرتقبة.
تحديد موعد الكشف رسميا عن “آيفون 12… وهذه أبرز التوقعات

وجاءت قائمة أسعار هواتف “آيفون 12” عىل النحو التايل:
– آيفون 12 ميني: 699 دوالر أمريكي )خيارات األلوان: أبيض – أحمر – 

أسود – أزرق – أخرض(.
– آيفون 12: 799 دوالر أمريكي )خيارات األلوان: أبيض – أحمر – أس�ود 

– أزرق – أخرض(.
– آيف�ون 12 ب�رو: 999 دوالر أمريكي )خيارات األلوان: الذهبي – الفيض 

– الجرافيت – األزرق(.
– آيفون 12 برو ماكس: 1099 دوالر أمريكي )خيارات األلوان: الذهبي – 

الفيض – الجرافيت – األزرق(.

ترسيبات تكشف قائمة أسعار هواتف 
»آيفون 12« اجلديدة

علامء يطورون لقاحات ضد »كورونا« عرب طريقتني
اإلخباري�ة  »بلومب�ريغ«  ش�بكة  ذك�رت 
األمريكي�ة، أن العلم�اء يعكف�ون اآلن ع�ىل 
محاربة فريوس ”كورونا“ املستجد بوسائل 
جدي�دة، م�ن بينه�ا مهاجم�ة الف�ريوس يف 

مراحله األوىل من إصابة البرش.
وأش�ارت الش�بكة، يف تقري�ر نرشت�ه اليوم 
األح�د، إىل أن اللقاح�ات التي يت�م اختبارها 
حاليا، واملضادة للفريوس التاجي، تقوم عىل 
تطعيم الش�خص بجرعتني ع�ىل األقل، عرب 
الحق�ن يف الذراع، إال أن هناك وس�يلة أخرى 
يدرس�ها العلم�اء لقتل الف�ريوس يف مراحل 

اإلصابة األوىل«.
وأضاف�ت أن ”اللقاح�ات التي يتم رّش�ها أو 
استنش�اقها ع�رب األن�ف والفم ل�ن تتطلب 
الحق�ن، وس�تكون أس�هل يف التعامل معها، 

وربما تكون أكثر فعالية أيضا“. 
وأك�دت أن الباحثني يدرس�ون اآلن مهاجمة 
الف�ريوس يف األن�ف والف�م، حي�ث يكون يف 
مراحل�ه األوىل داخل جس�م اإلنس�ان، حيث 
يسعون اآلن إىل الوصول للقاح يتم من خالله 

استنش�اق أو رّش ال�دواء لقت�ل الفريوس يف 
خالي�ا مجرى اله�واء، التي يق�وم الفريوس 

بغزوها.
ومضت تقول: ”بدائل التطعيمات التقليدية، 
التي تقوم عىل رّش أو استنش�اق اللقاح يتم 
اختبارها حاليا يف الواليات املتحدة وبريطانيا 
وهونغ كون�غ، ويمكن أن تلع�ب دورا مهما 
تجن�ب  املجت����مع�ات ع�ىل  يف مس�اعدة 
القي�����ود التي تعرقل النشاط االقتصادي 

والحياة اليومية لألفراد“.
 وقالت إن هذا اللقاح يعمل عىل منع العنارص 
املعدي�ة م�ن النم�����و يف األن����ف، وهي 
املرحلة التي يمكن م�ن خاللها للفريوس أن 
ينت�رش يف جس�م اإلنس�ان، وينت����قل إىل 

أشخاص آخرين.

كشف موقع “تويرت” عن عدد كبري من التحديثات، 
ضم�ن جه�وده للحد من انتش�ار التغري�دات التي 
تحت�وي ع�ىل معلومات مضلل�ة قبي�ل االنتخابات 

الرئاسية األمريكية.
وذك�ر املوق�ع إن�ه ل�ن يس�مح ألي ش�خص، بمن 
فيه�م املرش�حون بأن يطالب�وا بالفوز، مش�ريا إىل 
أن�ه “لتحديد نتائج االنتخاب�ات يف الواليات املتحدة، 

نطلب إما إعالنا من مسؤويل االنتخابات بالوالية، أو 
عرضا عاما من اثنني عىل األقل من املنافذ اإلخبارية 
الوطنية الرس�مية الت�ي تجري مكامل�ات انتخابية 
مس�تقلة. أم�ا التغريدات الت�ي تتضم�ن ادعاءات 
سابقة ألوانها س�يتم تصنيفها وتوجيه األشخاص 

إىل صفحة االنتخابات األمريكية الرسمية”.
وأوض�ح أن�ه “ل�ن يكون باس�تطاعة مس�تخدمي 

املوقع إعادة التغريد أو الرد عىل التغريدات “بعالمة 
معلوم�ات مضلل�ة م�ن الش�خصيات السياس�ية 
األمريكية بما يشمل املرشحني وحسابات الحمالت، 
أو الحس�ابات املوجودة يف الواليات املتحدة مع أكثر 
م�ن 100000 متابع، أو التي تحصل عىل مش�اركة 
كبرية. ومع ذلك، سيكون املستخدمون قادرين عىل 

اقتباس الرسائل عىل تويرت”. 

»تويرت« يكشف عن حتديثات للحد من املعلومات املضللة

أعلنت منظمة الصحة العاملية عن اس�لوب يمك�ن من خالله التغلب عىل 
جائحة كورونا بشكل رسيع.

وق�ال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية الي�وم االثنني إنه يمكن التغلب 
عىل جائحة مرض كوفيد-19 العاملية رسيعا إذا استخدمت الدول األدوات 
الصحيح�ة، وح�ذر من أن عدم اس�تخدام تل�ك األدوات س�يؤدي إىل بقاء 
الجائحة لف�رتة طويلة. وأضاف يف قمة أفريقيا التي تنظمها فايننش�ال 
تايمز عىل اإلنرتنت ونقلت تفاصيلها “رويرتز”، أنه “من املتوقع التوصل 

إىل لقاح يف أواخر 2020 أو يف مطلع العام القادم”.
وختم “وإذا لم نستخدم األدوات املتاحة بالشكل املالئم، فقد يطول أجلها 

معنا، قد تبقى معنا لفرتة طويلة للغاية”.
وأعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، أن ع�دد املصابني بف�ريوس كورونا 
املس�تجد “كوفيد-19، قد وصل لنح�و 37 مليوناً و796 ألف حالة إصابة 
حول العالم، وأن عدد املتوفني قد وصل لنحو مليون و82 ألف حالة، فيما 

تجاوز عدد املتعافني ألكثر من 28 مليوناً و378 ألف حالة. 

منظمة الصحة تعطي احلل »الرسيع« 
للتغلب عىل جائحة كورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


