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لكل شيء زكاة وزكاة العقل احتمال اجلهال العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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التعديالت الدستورية تشخص »انقسامات برملانية« وتستبعد مترير قانون االنتخابات 
احلشد الشعبي يرفض استخدام العنف والتخريب ويدعو حلفظ هيبة الدولة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اشلتد خناق األزملة االقتصادية على الحكومة، 
وهي لذلك أخذت تلجأ إىل تخفيض سلعر الدينار 
العراقلي أملام الدوالر، فيملا سلتلجأ إىل هيكلة 
الرواتب. وكشلف مقلرر اللجنة املاليلة النيابية 
أحملد الصفلار، السلبت، علن توجله حكوملي 
العلادة هيكللة الرواتب يف سللم جديلد، الفتا اىل 
اكثر املترضريلن منه.  وذكر الصفار، يف ترصيح 
صحفلي، ان »تقليل الرواتب لن يشلمل الجميع 
والحكوملة هلي ملن تحلدد الرواتلب ومتوقلع 
إعلادة هيكلة وإعلادة ترتيب سللم الرواتب بما 
يحقلق العدالة فيهلا والفرق بلن الرواتب العليا 
والدنيلا«، مبينا »هناك توجيله عى اعادة ترتيب 
عى هذا االسلاس ومسلألة الرواتلب هو تعظيم 
االيرادات وترشليد النفقات واسلتبعاد النفقات 
غلر الرضورية وايقاف الهلدر مثل املخصصات 
غلر املعلومة وااليفلادات والنثريلات والضيافة 
ان »ربطنلا قانلون  الصفلاء  وغرهلا«. وقلال 
تمويلل اقرتاض العجز املايل بعملية االصالح املايل 
واالقتصلادي والحكوملة قدمت ورقلة االصالح 
وللم تتبق حجلة أمام الربمللان لحصلول قناعة 
للقانون«، الفتلا اىل ان »الورقة البيضاء معقولة 
وواقعية وتعتمد عى الجانب االكاديمي والعلمية 
وفيهلا سياسلية مالية ومقسلمة على مراحل 
فيها توقيت زمني وهلي يشء ممتاز لو طبقتها 
الحكومة عى أرض الواقع فاقتصاد البلد يف أزمة 
ويف خطلر«. وكانلت وزارة املالية قلد تأخرت يف 
رصف رواتلب املوظفن لشلهر أيللول بنحو 50 

يوماً للعجز املايل الكبر يف خزينتها.
التفاصيل ص2

هدف احلكومة: »هيكلة الرواتب« و »تعويم الدينار«
توقعات بـ »اخنفاض كبري« للعملة العراقية أمام الدوالر.. واملالية تكشف خريطة املتضررين من السلم اجلديد للرواتب بالوثيقة.. الكاظمي يقدم

 كتاب شكر ملحافـظ البصـرة تثمينـًا جلهـوده 
وعمله الدؤوب وشعوره باملسؤولية

وزير النقل: »270« طائرة 
يوميًا تعرب األجواء العراقية وأجور 

الواحدة »450« دوالرًا

احلكيم حيذر من خمططات 
لرضب رمزية اجلنـوب ويكشـف 

حاًل إلهناء املحاصصة
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إعادة انتخاب رئيسة وزراء نيوزيلندا بأغلبية ساحقة
رئيس حزب املؤمتر الوطني: ال مصلحة ألحد أن تكون هناك إشكالية بني احلشد والبيشمركة
االستخبارات تلقي القبض عىل مسؤول بـ »داعش« و)3( من معاونيه يف بغداد
العتبة احلسينية ترشع بانشاء مشاريع تعليمية وطبية جمانية خلدمة االيتام

املجلس الوزاري لألمن الوطني يشكل جلانًا للتحقيق 
بحادثتني وقعتا يف بغداد وبلد
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قائد رشطة البرصة: 
اعتقال جمموعة متهمة بارتكاب 

»أخطر اجلرائم« يف املحافظة

حمافظ بغداد ووزير الصحة 
يفتتحان بناية »احلياة اخلامسة« 

لعالج مصايب »كورونا«

حمافظ نينوى:
  املحافظـة ظلمـت يف جمـال 

رصف التعـويضـات

       بغداد / المستقبل العراقي

فازت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس 
السلبت، بفرتة والية ثانية، يف انتصار انتخابي كاسح ذو 

أبعاد تاريخية.
وملع فلرز معظم األصلوات، فاز حلزب العملال الليربايل 
بزعامة أرديرن بنسلبة 49 باملئة من األصوات مقابل 27 

باملئة ملنافسه الرئييس، الحزب الوطني املحافظ.
ويف خطلاب النرص أملام مئات ملن األنصلار يف أوكالند، 
قاللت أرديلرن إن حزبها حصل عى املزيد ملن الدعم من 

النيوزيلندين يف أي وقت خالل 50 عاماً عى األقل.

وأضافلت: »للم تكن هلذه انتخابات عاديلة، وليس وقًتا 
عادًيلا... لقد كانت مليئة بعدم اليقن والقلق، وقد رشعنا 

يف أن نكون ترياًقا لذلك«.
وقالت: »نحن نعيش يف عالم يتزايد فيه االستقطاب، مكان 
فقلد فيه الناس، أكثلر فأكثر، القدرة على رؤية وجهات 
نظر بعضهلم البعض ... أعتقد يف هذه االنتخابات، أظهر 

النيوزيلنديون أن هذا ليس من نحن«.
وفلازت أرديلرن، البالغة ملن العمر 40 عاملا، باملنصب 
األعى بعد انتخابات عام 2017 عندما شكل حزب العمال 
تحالفا ملع حزبن آخرين. يف العام التلايل، أصبحت ثاني 

زعيم عاملي ينجب أثناء وجودها يف املنصب.

        بغداد / المستقبل العراقي

قلرر املجلس اللوزاري لألملن الوطني، 
السلبت، فتح تحقيق بحادثة »االعتداء« 
الديمقراطلي  الحلزب  مقلر  على 
قلرر  بغلداد، يف حلن  يف  الكردسلتاني 
القائد العام للقوات املسللحة مصطفى 
الكاظملي إحالة املسلؤولن من القوات 
املاسلكة لألرض إىل التحقيق عى خلفية 
حادثلة »االعتلداء اإلرهابلي« يف قضاء 
بللد جنوبي صلالح الدين. وقلال مكتب 
الكاظمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسلخة منه، إن »املجلس الوزاري لألمن 

الوطنلي عقد جلسلة طارئة، برئاسلة 
القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى 
الكاظملي، تم خاللها بحث مسلتجدات 
األوضلاع األمنيلة يف البلالد«. وأضلاف 
حادثلة  ناقلش  »املجللس  أن  البيلان، 
االعتلداء عى مقر الحلزب الديمقراطي 
الكردسلتاني يف بغداد من قبل مجموعة 
ملن املتظاهريلن، الذين خرقوا سللمية 
التظاهلرات، ولجأوا إىل العنف بإشلعال 
النلران يف املبنى، وقلد أدان املجلس هذا 
الفعلل وقلرر فتلح تحقيلق بالحلادث 
الوطنلي،  األملن  مستشلار  برئاسلة 
يتضملن بحث املالبسلات التلي رافقت 

االعتلداء وتقييلم دور القلوى األمنيلة 
املسلؤولة عن حماية املبنلى ومحيطه، 
باإلضافة إىل مالحقلة املتورطن بعد أن 
تلم القاء القبلض عى 15 شلخصاً من 
املتجاوزين عى القانون«. وأشار البيان، 
إىل أن »املجللس أكد ادانتله لهذا االعتداء 
ورفضه املسلاس بهيبة الدولة، وأكد ان 
الحكوملة سلتتخذ اإلجلراءات الحازمة 
بحلق ملن يحلاول كلر هيبلة الدولة 
وسلطة القانون«، مبيناً أن املجلس دعا 
»القوى السياسلية املختلفلة اىل توخي 
الحذر يف االدالء بترصيحات قد تتسلبب 
بزعزعلة السللم االجتماعلي، ومعالجة 

االزملات عرب الحوار ومن خالل القنوات 
السياسية«.

»املجللس حادثلة  أن  البيلان،  وتابللع 
االعتداء االرهابي يف قضاء بلد بمحافظة 
صالح الدين، وقلرر القائد العام للقوات 
املسللحة إحالة املسلؤولن ملن القوات 
املاسلكة للألرض إىل التحقيلق، بسلبب 
التقصلر يف واجباتهم األمنيلة، وأصدر 
أمنلي علايل  توجيهلات بإرسلال وفلد 
املسلتوى اىل القللضلاء إلعلادة تقييلم 
املنطقة أمنياً والقوى املاسلكة لألرض، 

والعمل عى مالحقة املجرمن.
التفاصيل ص2
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الرافدين حيذر من جهات
 غري قانونية تزعم منح السلف 

بالتنسيق مع املرصف
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اليوم.. التعليم تعلن بدء العام الدرايس للصفوف املنتهية يف كليات الطب 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم، أمس الس�بت، بدء العام الدرايس للصف�وف املنتهية يف كليات الطب 
اليوم األحد. وقال كاظم يف رسالة وجهها إىل الجامعات بشأن االمتحان التنافيس للدراسات العليا، تابعها إن »يوم )األحد( 
س�تنطلق االمتحانات التنافسية الحضورية للمتقدمني للدراسات العليا يف مختلف االختصاصات التي ستستمر ثالثة أيام 
وحس�ب التخصصات«، داعياً »القيادات االدارية يف الجامعات والكليات واملالكات التدريسية والفرق الصحية والساندة أن 
تكون عىل مستوى املسؤولية واالستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات«. وطالب كاظم، »برعاية املتقدمني للدراسات العليا 
وتوفري األجواء االمتحانية املناسبة واإلمكانات املتاحة«، داعياً اىل »االهتمام بالجانب النفيس والصحي أثناء االمتحانات بما 
ينس�جم ومكانة الرصوح العلمية يف التعامل رفيع املستوى منطلقني من مبادئ وقيم األعراف الجامعية وحضارة العراق 
عرب العصور«. وأردف وزير التعليم قائالً: »كما س�يكون يوم )األحد( بدء العام الدرايس 2020/ 2021، للصفوف املنتهية 
يف كليات الطب وبذلك نهيب بجامعاتنا عموماً وكليات الطب خصوصاً اتخاذ االجراءات الوقائية الصحية وتوصيات لجنة 
الصحة والسالمة بدقة ومهنية من أجل االرتقاء بخريجينا أطباء املستقبل، حيث كان لألطباء واملمرضني وآخرين أصحاب 

املواقف الغيورة التي عربت بأدائها ومهنيتها أنهم األصالء يف حب العراق وتحديات جائحة كورونا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اش�تد خناق األزم�ة االقتصادية ع�ىل الحكومة، 
وه�ي لذلك أخذت تلجأ إىل تخفيض س�عر الدينار 
العراق�ي أمام ال�دوالر، فيم�ا س�تلجأ إىل هيكلة 

الرواتب.
وكشف مقرر اللجنة املالية النيابية أحمد الصفار، 
السبت، عن توجه حكومي العادة هيكلة الرواتب 

يف سلم جديد، الفتا اىل اكثر املترضرين منه.
 وذك�ر الصف�ار، يف ترصيح صحف�ي، ان »تقليل 
الروات�ب لن يش�مل الجمي�ع والحكومة هي من 
تحدد الرواتب ومتوقع إعادة هيكلة وإعادة ترتيب 
س�لم الرواتب بما يحقق العدالة فيها والفرق بني 
الرواتب العلي�ا والدنيا«، مبينا »هناك توجيه عىل 
اعادة ترتيب عىل هذا االس�اس ومس�ألة الرواتب 
هو تعظيم االيرادات وترش�يد النفقات واستبعاد 
النفق�ات غ�ري الرضوري�ة وايق�اف اله�در مثل 
املخصص�ات غري املعلومة وااليف�ادات والنثريات 

والضيافة وغريها«. 
وق�ال الصفاء ان »ربطنا قان�ون تمويل اقرتاض 
العج�ز املايل بعملي�ة االصالح امل�ايل واالقتصادي 
والحكومة قدمت ورق�ة االصالح ولم تتبق حجة 
أم�ام الربملان لحصول قناع�ة للقانون«، الفتا اىل 
ان »الورق�ة البيض�اء معقولة وواقعي�ة وتعتمد 
عىل الجانب االكاديمي والعلمية وفيها سياس�ية 
مالية ومقس�مة عىل مراحل فيه�ا توقيت زمني 
وهي يشء ممتاز لو طبقتها الحكومة عىل أرض 

الواقع فاقتصاد البلد يف أزمة ويف خطر«. 
وكانت وزارة املالية قد تأخرت يف رصف رواتب املوظفني 

لشهر أيلول بنحو 50 يوماً للعجز املايل الكبري يف خزينتها 
باإلضاف�ة اىل انخفاض اإليرادات النفطية وغري النفطية 
ما ولد ضغطاً ش�عبياً عىل الحكومة وانعكس س�لباً عىل 

حركة السوق الذي بات يعتمد بشكل أساس عىل الحركة 
النقدية املتمثلة برواتب املوظفني. 

بدوره، توقع الخبري االقتصادي عبد الرحمن املشهداني 

استمرار ارتفاع الدوالر امام الدينار ليصل اىل 160 
ال�ف ل�100$، فيما اكد صاحب رشكة صريفة ان 
س�عر الرصف الحايل يبلغ 127 الف دينار ل�100 

دوالر.
وقال املش�هداني يف ترصيح صحف�ي إن »ارتفاع 
س�عر ال�دوالر س�يبقى مس�تمر ليس ألس�باب 
اقتصادي�ة ولك�ن نتيجة الترصيح�ات االعالمية 
لوزي�ر املالية واللجنة املالية باحتمال رفع س�عر 

الرصف خالل االيام القادمة«.
واكد ان »االش�خاص اصح�اب الثروات يحاولون 
حماي�ة امواله�م وب�ارشوا بتحوي�ل مدخراتهم 
اىل ال�دوالر«، متوقعا ان »يرتفع ال�دوالر بصورة 
مستمرة بسبب ترصيحات الحكومة بتغيري سعر 

الرصف اىل 150 او 160 الف ل�100 دوالر«.
فيم�ا اكد صاح�ب رشكة انه »ال يوج�د لحد االن 
س�عر محدد لبيع الدوالر كون�ه متغري«، الفتا اىل 
ان »جميع رشكات الرصافة اوقفت البيع بس�بب 

اسعار الدوالر املتفاوتة«.
وتابع ان »س�عر الرصف حاليا يف البورصة وصل 

اىل 127 الف دينار ل�100 دوالر«.
واس�تبعد عضو اللجن�ة املالي�ة يف الربملان ناجي 
السعيدي رفع سعر رصف الدوالر اىل )200( الف 
دين�ار عراقي، فيما تحدث ب�أن نتائج هذا القرار 

سلبية عىل اصحاب الدخل املحدود.
وجاء ذلك بعدما كش�ف مصدر مطلع إن »وزارة 
املالية سرتفع قيمة الدوالر إىل )1500 او 1600(، 
اذا رفض الربملان مقت���رح الحك�����ومة ولم 
يق�ر قانون االق�رتاض الجديد«، مبين�اً أن »ص���ندوق 

النقد موافق عىل هذا املقرتح«.

      البصرة / محمد الجابري

أعل�ن قائ�د رشطة الب�رصة الل�واء عباس 
الالمي عن اعتقال مجموعة متهمة بأخطر 
جرائم الرسق�ة، الفتاً إىل أن هذه املجموعة 
نفذت 15 جريمة يف املحافظة. وأكد الالمي 
مكن��ت الق�وات األمني�ة وف�ق معلومات 
اعتق�ال  م�ن  دق�����يق�ة  اس�تخبارية 
املتهم�ني يف وقت قيايس ال يتج����اوز 24 
ساعة. ودعا قائد رشطة البرصة كافة أبناء 
املحافظة للتع�اون مع األجهزة األمنية من 
خ�الل التواصل مع مركز الس�يطرة التابع 
اىل قي�ادة الرشط�ة ع�رب االرق�ام املجانية 
الخاصة الط����وارئ 115 ورشطة النجدة 

104 لإلب�الغ عن اي حالة أمنية مش�بوهة 
يف كافة األقضي�ة والنواحي ومركز املدينة. 
م�ن جانب آخر، أعل�ن قائد رشطة البرصة 
اللواء عباس الالمي عن نجاح خطة األمنية 
الخاصة بأحياء زيارة شهادة النبي األكرم 

ص�ي الله عليه واله وس�لم. وقال أن نجاح 
الخط�ة األمني�ة ج�اء بتظاف�ر جه�ود كل 
املديريات والقطعات األمنية التي س�اهمت 
بالواجب األمني الخ�اص بحماية الزائرين 
الوافدي�ن م�ن األقضية والنواح�ي ومركز 
املدين�ة بتجاه مس�جد خط�وة االمام عي 
عليه الس�الم. ووجه قائ�د رشطة البرصة 
ش�كره اىل أصحاب املواكب الخدمية الذين 
تواج�دوا لتقديم الخدم�ات للزائرين الذين 
توجه�وا ألحياء زيارة ش�هادة رس�ول الله 

النبي محمد عليه أفضل الصالة والسالم.
وأك�د قائ�د رشطة الب�رصة ع�ىل رضورة 
التعاون ب�ني املواطنني والقوات األمنية من 

أجل حفظ األمن يف البرصة.
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قائد رشطة البرصة: اعتقال جمموعة متهمة بارتكاب »أخطر اجلرائم« يف املحافظة
أعلن جناح اخلطة األمنية اخلاصة بأحياء زيارة شهادة النيب األكرم )ص(

        بغداد / المستقبل العراقي

لألم�ن  ال�وزاري  املجل�س  ق�رر 
الوطن�ي، الس�بت، فت�ح تحقيق 
بحادثة »االعتداء« عىل مقر الحزب 
الديمقراطي الكردستاني يف بغداد، 
يف ح�ني قرر القائد الع�ام للقوات 
الكاظم�ي  مصطف�ى  املس�لحة 
الق�وات  م�ن  املس�ؤولني  إحال�ة 
املاس�كة لألرض إىل التحقيق عىل 
خلفية حادثة »االعتداء اإلرهابي« 
يف قضاء بلد جنوبي صالح الدين. 
وق�ال مكت�ب الكاظم�ي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن »املجلس ال�وزاري لألمن 
طارئ�ة،  جلس�ة  عق�د  الوطن�ي 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  برئاس�ة 
املسلحة، مصطفى الكاظمي، تم 
خاللها بحث مس�تجدات األوضاع 
األمني�ة يف البالد«. وأضاف البيان، 
أن »املجلس ناقش حادثة االعتداء 
ع�ىل مق�ر الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني يف بغ�داد م�ن قب�ل 
مجموعة م�ن املتظاهرين، الذين 
التظاه�رات،  س�لمية  خرق�وا 
ولجأوا إىل العنف بإش�عال النريان 
يف املبن�ى، وق�د أدان املجل�س هذا 
الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث 
برئاسة مستش�ار األمن الوطني، 
يتضم�ن بح�ث املالبس�ات الت�ي 
دور  وتقيي�م  االعت�داء  رافق�ت 
ع�ن  املس�ؤولة  األمني�ة  الق�وى 
حماية املبنى ومحيطه، باإلضافة 
إىل مالحق�ة املتورط�ني بعد أن تم 

القاء القبض عىل 15 شخصاً من 
القانون«. وأشار  املتجاوزين عىل 
البي�ان، إىل أن »املجلس أكد ادانته 
له�ذا االعت�داء ورفضه املس�اس 
بهيب�ة الدولة، وأك�د ان الحكومة 
س�تتخذ اإلجراءات الحازمة بحق 
م�ن يح�اول ك�رس هيب�ة الدولة 
أن  مبين�اً  القان�ون«،  وس�لطة 
املجلس دع�ا »القوى السياس�ية 
املختلفة اىل توخي الحذر يف االدالء 
بترصيح�ات قد تتس�بب بزعزعة 
ومعالج�ة  االجتماع�ي،  الس�لم 
االزمات ع�رب الح�وار ومن خالل 

القنوات السياسية«.
وتاب�������ع البيان، أن »املجلس 
حادثة االعتداء االرهابي يف قضاء 
بل�د بمحافظة صالح الدين، وقرر 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
الق�وات  م�ن  املس�ؤولني  إحال�ة 
التحقي�ق،  إىل  ل�ألرض  املاس�كة 
واجباته�م  يف  التقص�ري  بس�بب 
األمنية، وأصدر توجيهات بإرسال 
اىل  املس�توى  ع�ايل  أمن�ي  وف�د 
الق�����������ضاء إلعادة تقييم 
املنطق�ة أمني�اً والقوى املاس�كة 
ل�ألرض، والعم�ل ع�ىل مالحق�ة 
وت��������قدي�م  املجرم�ني، 
تقري�ر ع�ن مجم�ل االح�داث اىل 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  مكت�ب 
املسلحة بش�كل عاجل«، مضيفاً 
أن »املج���لس أك�د أن ما حصل 
من خروق أمنية لن يتم السكوت 
عنها، وس�تتخذ إج�راءات عاجلة 

بشأنها«.

املجلس الوزاري لألمن الوطني يشكل جلانًا 
للتحقيق بحادثتني وقعتا يف بغداد وبلد

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعدت لجنة التعدي�الت الدس�تورية النيابية التصويت 
ع�ىل قانون االنتخاب�ات، وبعض تعدي�الت القوانني، يف ظل 

»االنقسامات الربملانية« الحالية.
وقال عضو اللجنة يونادم كنا يف ترصيح صحفي إن الشارع 
طالبنا بأن يكون هناك نظام رئايس او شبه رئايس، مضيفاً 
أنه لم تحس�م اللجنة االمور لحد اآلن، وس�رتفع مقرتحات 
بيننا وبني الربملان. وتابع: من يشكل الحكومة حسب املادة 
76 ؟ ه�ل الكتلة الفائ�زة باالنتخاب�ات أم الكتلة الربملانية، 
موضحاً أن اإلش�كالية التي لم نتفق عليها هي الصالحيات 
الحرصية والصالحيات املشرتكة، مشرياً إىل أن بعض اإلخوة 
يف إقليم كوردستان يس�عون لبعض الصالحيات الحرصية 
لتبقى مشرتكة، وتقاس�م الثروة،  واملادة 140 والتي طلب 
ن�واب م�ن إقليم كوردس�تان أن تؤجل ويك�ون هناك لقاء 

واجتماع سيايس أكثر من أن يكون مجرد تعديل.
وحسب كنا أنه تم القرار عىل أن تكون هناك جلسة مشرتكة 
بني املكونات الثالثة الرئيس�ة يف كرك�وك ليلتقوا ويخرجوا 
بتعدي�ل مش�رتك، الفت�اً إىل أن نظام صدام قام بسياس�ات 
عنرصي�ة وإزال�ة آالف الق�رى من مواقعه�ا، وكانت هناك 

لجنة تعويضات يف كركوك وغريها للمادة 140.
وأك�د أنه ت�م التعويض لك�ن العوائ�ل التي ج�يء بها من 
الجنوب لم تعد إىل الجنوب وبقيت يف كركوك، معتربا أنه من 

املفروض أن يكون هناك انصاف ألبناء هذه املناطق.
واعت�رب أنه من املفرتض ان تتوف�ر اإلرادة لدى القيادتني يف 
أربيل وبغداد ملعالجة هذا األمر، مبينا أنه قد نتأخر يف إنجاز 
ه�ذا التعديل وقد ال نتمكن من إنجازه يف ظل الوضع الحايل 
وه�ذه االنقس�امات بالكت�ل الربملانية عىل خلفي�ة الدوائر 
االنتخابي�ة. وأعلن كنا ع�ن تقديم تقري�ر للربملان ولكن يف 
وس�ط هذا االنقس�ام من الصع�ب أن يت�م التصويت عليه 
كم�ا حصل يف 2007 عندما تم تقديم املقرتحات ل�50 مادة 

معدلة لكن لم يتم التصويت عليها.
وعد النائب يونادم كنا أن بعض الجماعات املاسكة للسلطة 
تس�عى لتعليق الخل�ل والفش�ل يف األداء الحكومي وس�وء 
اإلدارة والفس�اد، يف رقبة الدستور، مضيفا أن هؤالء الذين 
يحتج�ون يف الش�وارع ال يهمهم طبيعة النظ�ام القضائي 
أو اإلداري ب�ل يهمه�م لقمة العيش الكري�م وهذا متضمن 
يف الباب الثاني الذي لن نلمس�ه أص�اًل ألنها مواد راقية من 

دساتري دولية تخص الحقوق والحريات.
وتطرق إىل وجود 23 م�ادة تخص الحقوق بدءاً من حقوق 

سياسية ومن ثم االجتماعية والثقافية واالقتصادية، كلها 
متضمن�ة يف 23 م�ادة، مبينا أن الحري�ات متضمنة بعرش 
مواد هذا ما يهم الشارع العراقي املحتج وليس الباب االول 
والثاني والث���الث وإنما الباب الثاني الذي يخص الحقوق 
والحري�ات لك�ن مع ذلك ل�م ن�����تفق ع�ىل طب����يعة 
النظ�ام الرئ�ايس. وحول اعتم�اد النظام الرئ�ايس قال كنا 
إن الش�عب يعتق�د أنن�ا إذا اعتمدنا ع�ىل النظ�ام الرئايس 
الدنيا س�تصبح ربيعاً، مش�رياً إىل أن نظام الحكم يف العراق 
ال مرك�زي ولن نع�ود ثانية إىل املركزية، ع�ادا وجود بعض 
الثقاف�ات تدفعنا باتجاه املركزي�ة، فالخلل ليس يف النظام 

الربملاني وإنما يف املمارسة والفساد وسوء االدارة.
وقّس�م القان�ون الجدي�د لالنتخابات املحافظ�ات إىل دوائر 
انتخابية عىل أساس األقضية واملدن، ولكل 100 ألف نسمة 
يف تلك املدن مقعد برملاني، ويف حال قل عدد س�كان القضاء 

عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتاليف تلك املشكلة. 
 وكان العراق يصنف كل محافظة دائرة انتخابية يف التجارب 
االنتخابي�ة الت�ي ج�رت ب�ني عام�ي 2005 و2018، إال أن 
قانون االنتخابات الجديد اشرتط تقسيم املحافظات ال�18 
إىل دوائ�ر انتخابي�ة صغرية، ل�م يحدد حجمه�ا وحدودها، 

بسبب الخالفات عىل ذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس تحالف عراقي�ون عمار الحكيم، 
ل�رضب  مخطط�ات  م�ن  الس�بت،  أم�س 
الرمزي�ة يف م�دن الجن�وب من ق�ادة البلد و 
شيوخ العش�ائر والعلماء، فيما دعا اىل انهاء 
املحاصصة عرب تش�كيل قائمة طولية تشمل 
جمي�ع املكون�ات.  وذك�ر بيان ملكتب�ه تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، ان« ذلك جاء 

خالل استقبال السيد عمار الحكيم يف مكتبه 
ببغ�داد جمعا من ش�يوخ ووجهاء العش�ائر 
يف عموم العراق ضمن ديوان بغداد للعش�ائر 
العراقية«. واضاف ان »عمار الحكيم استمع 
خ�الل اللقاء اىل وجه�ات نظرهم يف ما يتعلق 
بالش�أن الس�يايس واالقتصادي واالجتماعي 
ومس�تقبل البالد«، مؤكداً« أهمي�ة أن يكون 
ألصح�اب الح�ل والعق�د موق�ف يف مواجهة 
ع�رب  واالقتصادي�ة  السياس�ية  التحدي�ات 

استثمار تأثريهم اإلجتماعي يف بيان الحقائق 
للن�اس«. واكد رئيس تحال�ف عراقيون، أن« 
ح�ل م�ا يمر ب�ه الع�راق يك�ون يف مجموعة 
حلق�ات متصلة تب�دأ من الحلقة السياس�ية 
إذ إن اإلس�تقرار الس�يايس مدخل لالستقرار 
األمني واألخري مدخل لالس�تقرار االقتصادي 
ومن خالله يتحقق االزدهار وبالتايل انش�داد 
الجمه�ور لبل�ده ونظامه الس�يايس«. وعن 
ح�راك ترشي�ن يف ذك�راه األوىل، ج�دد عمار 

الحكيم موقفه الرافض لسياس�ة التعميم يف 
رفضه، قائال إن�ه« عرب عن مطالب مرشوعة 
وأن هناك فئة سعت للتخريب وتعطيل الدوام 
وعمل�ت عىل تنفيذ أجندات مش�بوهة ، إال أن 
حراك ترشين يف مس�اره العام مكن املجتمع 
من اس�تعادة دور الش�باب الذي بات مهتما 
بالوض�ع الس�يايس ونفرح حني ن�رى حراك 
ترشين قد تحول اىل أحزاب وتيارات سياسية 

يف املرحلة القادمة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكال�ة االس�تخبارات العاملة 
بوزارة الداخلية، أمس السبت، بإلقاء 
القب�ض عىل مس�ؤول مكت�ب الزكاة 
ملايس�مى والية راوه - قاطع الفرات 
وثالثة م�ن معاونيه يف بغ�داد.  وذكر 
بيان للوكالة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن�ه »من خ�الل املتابعة 
املس�تمرة لعصابات داعش اإلرهابية 
التي اتخذت من محافظة بغداد مالذاً 
لها بعد عملي�ات التحرير، واس�تنادا 
ملعلومات اس�تخباراتية دقيقة، القت 
مفارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثلة 
الرشط�ة  اس�تخبارات  بمنظوم�ة 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلية، القبض 
عىل مس�ؤول مكتب الزكاة ملايس�مى 
والي�ة راوه - قاط�ع الف�رات وثالثة 
م�ن معاوني�ة يف منطقتي ال�دورة و 
حي الجامعة ضم�ن محافظة بغداد، 
 4 امل�ادة  أح�كام  وف�ق  واملطلوب�ني 
اره�اب النتمائه�م لعصاب�ات داعش 
اإلرهابية«. وأضاف البيان، أن »عملية 
إلقاء القبض تمت بعد تش�كيل فريق 
مخت�ص ومتابع�ة وتعقب اس�تمرت 
لف�رتة طويلة بني مناط�ق العاصمة، 
ومن خالل التحقيق�ات األولية معهم 
اعرتف�وا بانتمائه�م لتل�ك العصابات 

اإلجرامية .

التعديالت الدستورية تشخص »انقسامات برملانية« وتستبعد مترير قانون االنتخابات 

احلكيم حيذر من خمططات لرضب رمزية اجلنوب ويكشف حاًل إلهناء املحاصصة

االستخبارات تلقي 
القبض عىل مسؤول 

بـ »داعش« و)3( من 
معاونيه يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أفتى املرجع الديني االعىل الس�يد عي السيس�تاني، بحرمة رشاء املنتجات 
اإلرسائيلية أو الداعمة لها. 

وأكد الس�يد السيس�تاني يف فتوى صادرة عن مكتب�ه بأنه »ال ترخيص يف 
التعام�ل باملنتوجات اإلرسائيلية ومنتوجات ال�رشكات التي يثبت بصورة 

مؤكدة انها تدعم الكيان االرسائيي دعماً مؤثراً«.
وكان مكتب املرجع الديني األعىل، قد رد عىل استفتاء بهذا الصدد ورد إليه 

بحسب بيان للمكتب.
وج�اء يف ن�ص االس�تفتاء ال�ذي نرشه مكت�ب »السيس�تاني«: الس�ؤال: 
ه�ل يجوز البي�ع والرشاء من مح�الت تخّصص بعضاً م�ن أرباحها لدعم 

إرسائيل؟
 ف�كان الجواب بحس�ب بيان مكتب�ه: ال ترخيص يف التعام�ل باملنتوجات 
اإلرسائيلي�ة ومنتوج�ات الرشكات التي يثب�ت بصورة مؤك�دة أنها تدعم 

إرسائيل دعماً مؤثراً.

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى رئي�س حزب املؤتم�ر الوطني العراقي، املنض�وي يف تحالف عراقيون 
النائب آراس حبيب كريم، أمس السبت، أن ال مصلحة ألحد أن تكون هناك 

إشكالية بني الحشد الشعبي والبيشمركة.
وق�ال حبيب، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إنه، »برصف 
النظر عن الخالفات السياس�ية التي هي جزء من املمارس�ة الديمقراطية 
فإن�ه ال مصلح�ة ألح�د يف أن تكون هناك إش�كالية بني الحش�د الش�عبي 

والبيشمركة«. 
واضاف، »كل األطراف السياس�ية تعرف أن كال من الحش�د والبيش�مركة 
قات�ال داع�ش وامتزج�ت دماؤه�م يف أرض املعركة. مع ذلك ف�إن أصوات 
العق�الء هي التي تنترص يف النهاية ضد كل م�ن يريد املزايدة عىل مقاتلني 

ضحوا بالغايل والنفيس من أجل سيادة العراق«.

السيد السيستاين: ال ترخيص يف التعامل 
باملنتوجات اإلرسائيلية

رئيس حزب املؤمتر الوطني:
 ال مصلحة ألحد أن تكون هناك إشكالية 

بني احلشد والبيشمركة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة الحش�د الش�عبي، أم�س الس�بت، رف�ض أعم�ال »العنف 
والتخري�ب«، يف تعليق عىل أحداث اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي 

الكردستاني يف بغداد.  
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »نتفهم 
مش�اعر العراقيني واملحبني والحريصني عىل تضحيات ودماء أبناء الحشد 
الش�عبي، كما ندعم حري�ة الرأي واالحتجاج والتظاهر الس�لمي بما نص 
علي�ه الدس�تور، لكننا نرفض اس�تخدام العنف والتخريب بأي ش�كل من 

االشكال«.  
وأضاف البيان، »ندعو الجميع للحفاظ عىل هيبة الدولة والسلم املجتمعي 

واحرتام رجال األمن يف هذا الظرف الحساس«.  

احلشد الشعبي يرفض استخدام العنف 
والتخريب ويدعو حلفظ هيبة الدولة

      البصرة / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  ق�دم 
الكاظمي، الش�كر ملحافظ البرصة 
املهندس اس�عد العيدان�ي. ونصت 
الكاظمي،  وثيق�ة تحم�ل توقي�ع 
حص�ل »املس�تقبل العراق�ي« عىل 
نسخة منها، أنه »تثميناً لجهودكم 
املبذول�ة وتفانيك�م يف انجاز املهام 
املوكل�ة اليك�م وعملك�م ال�دؤوب 
وش�عوركم باملسؤولية، نوجه لكم 
ش�كرنا وتقديرن�ا«. وُيعد محافظ 
البرصة أّول محاف�ظ يتلقى كتاب 
ش�كر من رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.

بالوثيقة.. الكاظمي يقدم كتاب شكر ملحافظ البرصة 
تثمينًا جلهوده وعمله الدؤوب وشعوره باملسؤولية
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل نارص الش�بيل، أمس السبت، ان 
270 طائ�رة يومياً تع�ر األج�واء العراقية، الفتا 
اىل أن العراق يس�تحصل لقاء مرور الواحدة منها 

باجوائه 450 دوالراً.
وق�ال الش�بيل يف ترصيح صحف�ي إن »الطائرات 
الت�ي تعر األج�واء العراقي�ة تج�اوزت ال� 270 
طائرة يومياً«، الفتا اىل أن »أجور مرور الطائرات 
ل�كل  العراقي�ة تبل�غ 450 دوالراً  ع�ر األج�واء 

طائرة«.
واش�ار الش�بيل اىل أن »رشكة املالحة بدأت تعمل 
عىل العق�ود الخاص�ة بال�رادارات واالتصاالت«، 

منوه�ا اىل أن »الرشك�ة أع�ادت االتص�االت املقطوعة يف 
الجهة الغربية منذ العام 2014«.

ببدوره�ا، اعلن�ت وزارة النق�ل /الرشك�ة العام�ة لنقل 

املس�افرين والوف�ود نقل واع�ادة عدد م�ن النازحني من 
مخيم�ات االي�واء داخ�ل االرايض الرتكي�ة اىل مناطقه�م 
االصلي�ة يف العراق، ضم�ن جهود وزارة النق�ل يف اللجنة 

العليا إلعادة توطني النازحني.

وق�ال مدي�ر الرشكة املهندس كريم كاظم حس�ني: 
وفق�ا لتوجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني 
الشبيل، تم ارس�ال عدد من حافالت الرشكة العادة 
)7٣( ن�ازح عراق�ي متواجدي�ن يف االرايض الرتكية 
داخ�ل مخيم�ات )اس�طنبول، وق�رم( اىل االرايض 

العراقية ومناطق سكناهم االصلية.
واوض�ح املدي�ر الع�ام ان جهود الرشكة مس�تمرة 
لنقل جميع العوائ�ل النازحة يف مختلف املحافظات 
العراقية والنازحني العراقيني املتواجدين يف االرايض 
الوط�ن  ارض  اىل  واعادته�م  والس�ورية  الرتكي�ة 
ومناطقه�م االصلي�ة حس�ب الخط�ط والتوقيتات 
املتفق عليها مع وزارة الهجرة واملهجرين والجهات 
املعنية.إىل ذلك، اقامت وزارة النقل / الرشكة العامة 
للخطوط الجوية العراقية دورة تخصصية يف مجال إعادة 
اإلصدار والتحديثات الجديدة يف معالجة تذاكر املسافرين 
بمشاركة عدد من موظفي مكتب حجز ومطار البرصة.

وق�ال مدير عام الرشكة الكابتن كفاح حس�ن: اس�تناداً 
لتوجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني الش�بيل تم 
تكثيف عدد ال�دورات التخصصية ملالكات الرشكة بهدف 
تطوير قابلياتهم ومهاراتهم بما يسهم يف تقديم خدمات 

متميزة للمسافرين الكرام.
م�ن جانبها بين�ت مدربة الدورة الس�يدة س�مرية عبود 
هندي املعتمدة لدى الرشكة ان املنهاج املقدم للمشاركني 
تضم�ن تدريبهم ع�ىل أفضل الطرق واألس�اليب الحديثة 
الت�ي تتبعها العديد من رشكات الطريان العاملية ورفدهم 
بأه�م املعلوم�ات الحديث�ة يف مج�ال الحج�وزات وقطع 
التذاك�ر اإللكرتونية ومكننة وص�والت القبض للغرامات 
املدفوع�ة م�ن قب�ل املس�افرين وكيفي�ة قط�ع التذاكر 
املخفضة للمس�افر الدائم الذي يحص�ل عىل عدد االميال 
املمنوح�ة من الخطوط الجوية العراقية لعدة س�فرات ) 
FPP ( باالضاف�ة اىل كيفي�ة التعامل م�ع املتغريات التي 

تحدث يف قطع التذاكر.

وزير النقل: »270« طائرة يوميًا تعرب األجواء العراقية وأجور الواحدة »450« دوالرًا
الوزارة اعادت »٧٣« نازحًا من تركيا.. وأقامت دورة ختصصية يف إعادة إصدار التذاكر

    كربالء / علي ابراهيم

تواص�ل األمان�ة العام�ة للعتب�ة الحس�ينية 
املقدس�ة، دعمه�ا ملختلف رشائ�ح املجتمع، 
كج�زء م�ن واجبه�ا تج�اه ابن�اء الوط�ن، 
وخاص�ة رشيح�ة األيت�ام، حيث تبن�ت عدة 
مش�اريع خدمية تصب يف تقدي�م العون لهم 
ومنها مش�اريع يف قطاعات التعليم والصحة 

واالسكان.
 ونق�ل بي�ان للعتبة ع�ن امل�رشف العام عىل 
مدارس االيتام فيها س�عد الدين البناء، قوله، 
إن »األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة، 
ومؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( الخريية 
لالغاثة واالس�كان، التابع�ة ملمثلية املرجعية 
الدينية العليا يف كرب�الء، والتي ترشف العتبة 
الحسينية املقدسة عىل نش�اطاتها، يقدمان 

الكثري من الدعم والرعاية لرشيحة االيتام«.
وأوضح أن »الحديث عن دعم العتبة الحسينية 
املقدس�ة له�ذه الرشيح�ة، يأتي م�ن خالل 
عرض عدة مشاريع خاصة نفذت لصالحهم، 
ومنها إنش�اء روضة لألطفال عىل أرض تبلغ 
مس�احتها )678( م�رت مرب�ع بمنطقة حي 
الحس�ني يف محافظة كربالء، مبينا ان األرض 
هبة من أحدى العوائل الكربالئية، وقد خرجت 

الروضة إىل اآلن ثالث دفعات«.
وأض�اف أن »جمي�ع املس�تلزمات الدراس�ة، 
من الكتب والقرطاس�ية وغريها من املالبس 
العتب�ة  تتبن�اه  النق�ل  وحت�ى  والحقائ�ب 

الحسينية املقدسة«.

وتاب�ع أن »الكوادر الهندس�ية التابعة للعتبة 
أنجزت مؤخرا مدرس�ة أوالد مس�لم )عليهم 
مرب�ع  م�رت   )1250( وبمس�احة  الس�الم( 
وبواقع )5( طواب�ق يف منطقة البوبيات، مع 
اس�تحصال أج�ازه اصولي�ة من قب�ل وزارة 
الرتبية، علما أن هذه املدرس�ة تتسع إىل أكثر 
من )1200( يتيم ويتيمة، تضم مركز صحي 
متخصص لألس�نان ملعالج�ة األيتام وذويهم 

مجاناً«.
وبني أنه »تمت املوافقة عىل إنش�اء مدرس�ة 
خاصة لأليتام وبالتع�اون مع احد األطباء يف 
محافظة املثنى، ووصلت نس�بة اإلنجاز فيها 
إىل أكثر من )80%( م�ع توفر كافة الخدمات 

لأليتام مجاناً«.
ونوه إىل إن »األمانة العامة للعتبة الحسينية 
املقدس�ة مس�تمرة يف بناء امل�دارس الخاصة 
بااليتام وعىل شكل طابقني بمساحة )٣00( 
مرت مربع، الفتا اىل انه س�يتم إنش�اء مدارس 
وري�اض لألطفال خاص�ة بااليت�ام يف بغداد 
واملحافظ�ات بع�د الحص�ول ع�ىل املوافقات 

الالزمة«.
وأكد أن »هنالك خدمات أخرى تقدمها العتبة 
الحسينية املقدسة، لهذه الرشيحة، حيث أن 
إحدى العوائ�ل الكربالئية وهبت قطعة أرض 
يف منطقة حي الزهراء بمساحة إجمالية تبلغ 
)4450( م�رت مرب�ع، لغرض تش�ييد وحدات 
سكنية لأليتام وذويهم بعد إكمال الجزء األول 
من املخططات والخرائط الخاصة بالوحدات 

السكنية لهذه األرض«.

وأش�ار إىل أن »العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة 
مس�تمرة يف تنظ�م زي�ارات لأليت�ام وذويهم 
ملرقد االمام الحس�ني )عليه السالم(، إضافة 
إىل لقائه�م بممث�ل املرجعية الديني�ة العليا، 
واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة 
الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي، ويت�م تقديم 
الهدايا والرعاية الخاصة لهم، مع تسيري عدة 

رحالت إىل املراقد املقدسة االخرى«.
ويف القط�اع الصح�ي قال البن�اء، إن »العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة ومن خالل قسم رعاية 
ذوي الش�هداء والجرح�ى تعمل ع�ىل تقديم 
الخدمات الطبية لعوائل الش�هداء والجرحى 

واأليتام مجاناً«.
للعتب�ة  العام�ة  »األمان�ة  إن  قائ�ال  واردف 
الحسينية املقدسة تتابع عمل مركز الحوراء 
زينب )عليها السالم( من خالل تسيري رحالت 
وزيارات إىل عوائل الشهداء يف محافظة كربالء 
املقدس�ة وبقية املحافظات، ويك�ون عملها 
توثيق  وتأليف إصدارات لبطوالت وتضحيات 

هؤالء الشهداء«.
ولف�ت اىل أن »هن�اك جان�ب مه�م تق�وم به 
ش�عبة اإلعالم النس�وي يف العتبة الحس�ينية 
من خالل إجراء املس�ابقات وغريها، ودعمها 
الكامل لأليتام يف تقديم الهدايا وبعض األمور 

الخاصة بذوي األيتام«.
يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدسة تعمل عىل 
ترجم�ة توجيه�ات املرجعية الديني�ة العليا، 
وممثلها الشيخ عبد املهدي الكربالئي وتقديم 

خدمات متنوعة ملختلف رشائح املجتمع.

العتبة احلسينية ترشع بانشاء مشاريع تعليمية وطبية 
جمانية خلدمة االيتام

بعد جناح التجربة

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ني مكتب املرج�ع الديني األع�ىل آية الله 
الحك�م  السيس�تاني،  اإلم�ام  العظم�ى 
الرشع�ي لفوائ�د املص�ارف ع�ن قروض 

السيارات.
وج�اء يف نص االس�تفتاء بحس�ب مكتب 

املرجع األعىل: 
الحك�م  ع�ن  اإلستفس�ار  أود  الس�ؤال: 
س�يارة  رشاء  بخص�وص  الرشع�ي 
بالتقسيط , إذ أن هناك الكثري من رشكات 
الذي�ن  و  املحلي�ني  وال�وكالء  الس�يارات 
يقدم�ون خدمات بيع الس�يارات الجديدة 
واملس�تعملة عن طريق األقساط, فعندما 
يتقدم املش�رتي لرشاء س�يارة باألقساط 
تق�وم ه�ذه ال�رشكات وال�وكالء بتقديم 
طلب إىل املقرض�ني الذين يتعاملون معهم 
, واملقرض�ني بالدرج�ة االوىل هم البنوك و 
إتحادات اإلتم�ان Credit Unions والذين 
يقومون بأخذ نس�بة فائ�دة عىل القرض 
وحسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد 

بع�ض العقوبات أو الغرامات يف حال عدم 
التسديد يف املدة املعينة. 

يت�م إحتس�اب ه�ذه الفائ�دة ع�ىل ع�دة 
معطيات مهمة مثل السجل املايل للشخص 
و الدخل و إلتزامه بدف�ع الفواتري وهكذا, 
يعن�ي بصورة عامة تكون نس�بة الفائدة 
لش�خص موظف مع دخل ثابت )4% ( أو 
)٣.75% ( أو )5% ( أو اكث�ر او اق�ل, فهل 
رشاء الس�يارة به�ذه الطريق�ة ح�الل أم 

حرام؟ 
الج�واب: إذا كان املقصود ب�أن املقرضني 
هم من يقومون برشاء السيارة من رشكة 
السيارات ومن ثّم بيعها باألقساط عىل أن 
تكون نس�بة الفائدة جزء من الثمن: فهذا 
ال بأس به . نعم فرُض غرامٍة أو عقوبٍة يف 

حال التأخري يف التسديد هذا غري جائز. 
وإن كان املقصود أّن أصحاب الرشكة هم 
م�ن يقوم�ون بالبيع مبارشًة للمش�رتي، 
وتس�ديد الثمن إّنما يك�ون من املقرضني، 
وه�م بدوره�م يرجع�ون ع�ىل املش�رتي 

بفائدة فهذا حرام.

مكتب اإلمام السيستاين يبني احلكم الرشعي 
لفوائد املصارف عن قروض السيارات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

احلدودية تضبط »50« خمالفة 
لضوابط رسوم محاية املنتج 

يف منفذ أم قرص الشاميل
    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت هي�أة املنافذ الحدودي�ة منفذ ميناء أم قرص الش�مايل يف 
محافظة البرصة من ضبط حاويات عدد 50 ملادة شيش التسليح 
ذات منش�أ الص�ني وب�وزن إجم�ايل )1219778كغ�م( واملنجزة 
معاملته�ا الكمركي�ة من قبل مركز كمرك محط�ة بوابة البرصة 

خالفٱ للضوابط والتعليمات النافذة.
اذ تمكنت ش�عبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي 
م�ن ضب�ط الحاوي�ات وتدقي�ق معاملته�ا الكمركي�ة ومعاينة 
البضاع�ة م�ن قبلهم تب�ني أن البضاعة ل�م يتم اس�تيفاء أجور 
الرس�وم الكمركية كونها مشمولة بقانون حماية املنتج، وكذلك 
تم التالع�ب بالترصيحات الكمركية وتثبيت ش�مولها من ضمن 

املواد املعفاة خالفٱ للضوابط.
كم�ا أن البضاع�ة بعد تدقيق ش�هادة املطابق�ة ووثيقة اإلطالق 
اتضح أن البضاعة املستوردة ذات منشأ كوريا خالفا ملا تم ذكره 
يف املعاملة الكمركية.وتعد هذه املخالفة تجاوزا واضحاً عىل املال 
العام وهدرا بمق�درات وايرادات الدولة وتالعبا يف أوليات املعاملة 
الكمركي�ة واملنج�زة خالف�ٱ للضواب�ط والتعليم�ات م�ن املركز 
الكمركي.ت�م إحال�ة ما تم ضبطه وفق مح�ر أصويل إىل قايض 
تحقي�ق محكمة أم ق�رص التخاذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 
بحقه�ا وبحق املقرصي�ن املنجزي�ن للمعامل�ة الكمركية خالفا 

للضوابط والتعليمات النافذة.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، أمس الس�بت، أن األموال التي 
خصصت إلعادة إعمار مدينة املوصل ال تتناس�ب مع حجم الدمار 
الذي ش�هدته، مش�رياً إىل أنه “س�يتم قريباً اختيار إدارة جديدة يف 

قضاء سنجار”.
وأوض�ح الجب�وري أن املدين�ة القديم�ة وغريه�ا تنتظ�ر رصف 
التعويضات، “حيث تعد محافظة نينوى الوحيدة التي ظلمت” يف 
مج�ال رصف التعويضات، الفتاً إىل أن�ه رصفت لحد اآلن من أصل 

47 ألف معاملة تعويض 2000 معاملة فقط.
وحول مش�اريع اإلعمار التي اكتملت يف الجانب األيرس من مدينة 
املوصل بني الجبوري أن ج�رس الحرية تم إكماله، والجرس الثالث 
يف غضون ش�هرين سوف يكمل، “لكن الكثري من املستشفيات تم 
تدمريه�ا أثناء املع�ارك مع داعش إىل اآلن لم تتم إعمارها بش�كل 
كبري”.وفيما يخص قضاء س�نجار وإع�ادة إعمارها أكد محافظ 
نينوى أن نس�بة الدمار فيها ترتاوح بني 60 إىل 80%، موضحاً أنه 
“طلبن�ا من إحدى اللجان التي أرس�لها رئي�س الوزراء تخصيص 
ميزاني�ة خاص�ة لس�نجار والنواحي املرتبطة به�ا عىل أن ترشف 

عليها لجنة خاصة إلعادة إعمار ما دمر يف القضاء”.
وعن ش�كل اإلدارة يف قضاء سنجار قال الجبوري: “سيتم اختيار 
إدارة جدي�دة قريب�اً باالتفاق يف قضاء س�نجار، وتعاد اإلدارة بني 

الحكومة املركزية وبني حكومة إقليم كوردستان”.
وحول املبالغ الت�ي تحتاجها محافظة نينوى إلعادة اإلعمار فيها 
بحس�ب تقديرات الخراء كحد أدنى أش�ار الجبوري إىل أنها تصل 

إىل “20 مليار دوالر”.

حمافظ نينوى:  املحافظة ظلمت 
يف جمال رصف التعويضات

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتتح يف محيط مستشفى ابن القف ببغداد بناية الحياة الخامسة 
لعالج املصابني بجائحة كورونا واملنجزة من قبل العتبة العّباسية 

املقّدسة.
وش�هد االفتت�اح حض�ور محافظ بغ�داد املهندس محم�د جابر 
العطا، ووزير الصحة الدكتور حس�ن التميمي ومدير عام صحة 

الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي.
واش�اد املحافظ »بجه�ود العتبة العّباس�ية املقّدس�ة ومالكاتها 
الهندس�ية والفني�ة بانج�از البناية لصال�ح دائرة صح�ة بغداد 
الرصافة لتش�كل اضافة نوعية اخرى وزيادة يف السعة الرسيرية 
لع�الج املصابني بكورونا«، موضحا ان«مس�احة املرشوع الكلّية 
بلغ�ت خمس�ة االف مرٍت مرّب�ع وبس�عة 120 رسي�را إضافًة اىل 
ضمها غرف طّبية وإدارّية وخدمّية وتم انجازه بمدة قياس�ية ال 

تتجاوز الشهرين«.
م�ن جانب�ه اكد وزي�ر الصحة بان »الوزارة مس�تمرة بالتوس�ع 
بالخدمات الصحية واالجراءات العالجية ملصابي فريوس كورونا 
وب�ذل كافة الجه�ود لتطويق الفريوس«، مش�يدا »ب�دور العتبة 
العباس�ية املقدس�ة يف اس�نادها للمؤسس�ات الصحي�ة بعموم 

املحافظات ودعمها املتواصل ملواجهة جأيحة كورونا«.

حمافظ بغداد ووزير الصحة يفتتحان بناية 
»احلياة اخلامسة« لعالج مصايب »كورونا«

أجنزتها العتبة العباسية املقدسة

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد املهندس عبدالرحمن عجي طوفان مدير عام الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب ان تطور تقني�ة العمل و ادخ�ال التكلنوجيا يف 
مفاص�ل عم�ل الرشكة احدى الحاجات االساس�ية التي تس�عى 
لها ادارة الرشكة م�ن خالل ادخال التقنيات التكلنوجية الحديثة 
بعم�ل الس�ايلوات و املواقع كاف�ة ولجميع امل�واد املخزنية التي 

تتعامل بها الرشكة . 
وق�ال خالل اطالعه عىل التنفيذ التجريبي لرنامج ) قوت ( الذي 
ربط مع س�ايلو الدورة و مقر الرشكة ، ان هذا الرنامج اليمكن 
ان يتحقق اال من خالل مشاركة املالكات العامله بطريقة) تقبل 
( التجديد و تمنية  املوارد البرشية العاملة يف امليدان تس�اعد عىل 

النجاح . 
و اكد ان التكلنوجيات الجديدة مطلوبة من اجل كفائة االستمرار 
و لدين�ا برنام�ج ) قوت( و ال�ذي يمكن ان نطل�ق عليه برنامج 
املراقب�ة عن بعد لكل الف�روع و املواقع واملراكز التس�ويقية من 

خالل ربطه بمنظومة و غرفة متابعة خاصة. 
وتابع طوفان عرض تجريبي تم خالله اس�تالم االرصدة التي تم 
ادخالها من سايلو الدورة لكافة انواع الحبوب وكافة املخازن عن 
طريق ) Dash Board( لعرض النس�ب والكميات حسب السايلو 

واالرصدة .
وت�م متابعة ع�رض رصيد الج�رد الفعيل ورصيد ال�وارد ورصيد 
الصادر والكمية الفعلية يف موقع العمل ) الدورة ( وتم رفع كافة 
البيانات اىل الس�ريفر وعرضت عر شاشة الحاسوب امام انظار 

السيد املدير العام .
ووجه طوفان قس�م الحاس�بة بتش�كيل لجنه من االقسام ذات 
العالقة لتك�ون مرشفة عىل تنفيذ العمل التجريبي لرنامج قوت 

بما يومن انسابية العمل ودقته .

جتارة احلبوب :  تنفيذ برنامج »قوت«
يف عمل السايلوات و املواقع سيوفر املزيد 

من االلتزام باجراءات املراقبة و املطابقة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذر مرصف الرافدين، أمس الس�بت، من وجود جهات تدع�ي ارتباطها مع املرصف يف 
منحها السلف والقروض.

 وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »هناك 
أش�خاص وجه�ات تحاول زج اس�م امل�رصف يف منحها الس�لف والق�روض للمواطنني 
واملوظفني او وجود رشكات ومكاتب تنتحل اس�م امل�رصف يف موضوع الرتويج وإكمال 

معامالت املواطنني املتعلقة بالسلف والقروض«.
ون�وه البي�ان اىل ان »الجه�ة الوحي�دة يف التقديم عىل الس�لف يكون عن طري�ق الرابط 
االلكرتون�ي يف ح�ني التقديم عىل القروض بواس�طة فروع املرصف ح�رصا واملنترشة يف 

بغداد واملحافظات«.
ودعا املرصف، إىل »االبالغ عن اَي جهة تدعي بذلك«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه األمني الع�ام ملجل�س ال�وزراء حميد 
الغ�زي، أمس الس�بت، املالكات الهندس�ية 
والفنية للرشكة املنفذة للمستشفى الرتكي 
امل�رشوع  بإنج�از  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  يف 
بالكام�ل، وتس�ليمه خ�الل ش�هرين.وقال 
املتحدث باس�م األمانة حي�در مجيد يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن 
»فريق�اً من األمانة العام�ة ملجلس الوزراء، 
نقل التوجي�ه أثناء زيارت�ه إىل موقع العمل 
اليوم الس�بت، ملتابعة مراح�ل العمل، وحث 
الرشكة املنفذة، عىل مضاعفة الجهود ورفع 
وترية العمل«.وأش�ار مجيد، إىل أن »الزيارة 

شملت أيضاً، مشاريع تأهيل طريق آل بدير 
– الفجر، وجرس النرص، وماء اإلصالح، وتم 
االتفاق عىل إنهاء املشاريع وتسليمها خالل 
الشهرين املقبلني«.وأضاف، أن »األمني العام 
يس�تمر يف لقاءات�ه مع الجه�ات القطاعية 
جلس�ة  مخرج�ات  ملتابع�ة  العالق�ة،  ذات 
مجل�س ال�وزراء املنعق�دة يف محافظة ذي 
قار مؤخراً، استناداً إىل قرار مجلس الوزراء 
املرقم )142( لس�نة 2020، الخاص بتأليف 
فري�ق برئاس�ته، وعضوي�ة الجه�ات ذات 
العالقة، ملراجعة املشاريع املتلكئة واملتوقفة 
يف املحافظة«.يشار إىل أن النائب عن ذي قار 
أكد، الخميس )9 نيسان 2020(، إنجاز %95 

من املستشفى الرتكي يف املحافظة.

الرافدين حيذر من جهات غري قانونية تزعم 
منح السلف بالتنسيق مع املرصف

توجيه حكومي بإنجاز املستشفى 
الرتكي يف ذي قار خالل شهرين

العيداني التقى عائلة مدير »دايو« السابق وأكد استمرار التحقيق بقضية انتحاره

حمافظ البرصة يعلن موافقة جملس الوزراء عىل الرشوع ببناء منفذ سفوان احلدودي
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة املهندس اس�عد 
عب�د االم�ري العيداني، أمس الس�بت، 
ع�ن موافقة مجلس ال�وزراء العراقي 
لل�رشوع بالب�دء ع�ىل أنش�اء منف�ذ 
س�فوان الحدودي وفق املنحة املقدمة 

من دولة الكويت.
وذك�ر بيان صحفي ص�در عن املكتب 
االعالم�ي الخ�اص ملحاف�ظ الب�رصة 
وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 

ان اجتماعا عقد يف مقر األمانة العامة 
ملجلس ال�وزراء بحضور امينها حميد 
الغزي ومحافظ البرصة ورئيس هيئة 
املناف�ذ عمر الوائيل حيث تم مناقش�ة 
والتصميمي�ة  الفني�ة  املالحظ�ات 
وتضمينه�ا يف املخطط�ات الرئيس�ية 

للمرشوع.
ان  الب�رصة  محاف�ظ  واض�اف« 
األجتم�اع أختتم عىل ان يتم تس�جيل 
قطع�ة أرض لبن�اء املنف�ذ الح�دودي 
وان يك�ون ال�رشوع ببن�اء املنفذ بعد 

إىل  الرئيس�ية  املخطط�ات  تس�ليم 
الجان�ب الكويتي وتخصيص منحتهم 

للمرشوع.
من جانب آخر، ق�دم محافظ البرصة 
املهن�دس أس�عد عبداالم�ري العيداني، 
تعازيه لعائلة املدير التنفيذي الس�ابق 
الكوري�ة، منوه�ا يف  داي�وو  لرشك�ة 
الوقت نفسه أىل أن التحقيقات مازالت 

مستمرة بالقضية.
وقال العيداني للمركز اإلعالمي، خالل 
استقباله عائلة املدير السابق ملرشوع 

إنش�اء مين�اء الف�او جول ه�و بارك، 
يف مط�ار الب�رصة ال�دويل، أن املجتمع 
لرحي�ل  بصدم�ة  أصي�ب  الب�رصي 
الس�يد بارك وال�ذي ق�ى يف البرصة 
فرتة ليس�ت بالقصرية، مش�ريا إىل أن 
الب�رصة بطبيعته�ا ل�ن تن�ى كل ما 
وقف معها ويس�اهم يف تحقيق أشياء 
مهم�ة يف مجاالت الخدم�ات أو البنية 

االقتصادية.
وتاب�ع، نياب�ة ع�ن الب�رصة واهلها، 
نش�اطركم الح�زن ونق�دم لك�م احر 

التعازي القلبية، مبينا أن الس�يد بارك 
كان م�ن أوائل املؤيدين إلنش�اء ميناء 
الفاو الكبري، ولن ينى دوره الكبري يف 

الوصول التفاق إلنجاز املرشوع
وأش�ار إىل أن اللجنة التحقيقية العليا 
التي ش�كلها وزي�ر الداخلي�ة مازالت 
تعم�ل للوص�ول إىل نتائ�ج نهائي�ة يف 

حادث انتحار السيد بارك.
مؤكدا أن الحكوم�ة املحلية يف البرصة 
مستعدة لتقديم أية مساعدة تحتاجها 

عائلة السيد بارك.
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مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 21325/4  4 وزيرية

املحلة او رقم واسم املقاطعة
الجنس دارين

النوع ملك رصف
رقم الباب 26/18/2 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : دار تحتوي عىل غرفة  وهول ومطبخ وصحيات 
يف الطابق االريض وغرفة يف الطابق العلوي البناء من الطابوق 

والسقف مسلح
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار البيع / عىل حصة عبد الحسني عبد الواحد غاوي

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف م الص�در /1 باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن  عبد الحسني عبد 
الواحد غاوي لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ 
)5,000,000 ملي�ون دينارا ( فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة )80,000,000 ملي�ون ( دين�ارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة/1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 5658/3  م3  وزيرية
املحلة او رقم واسم املقاطعة

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 3,70,92
املش�تمالت : العق�ار يحت�وي عىل ثالث غرف نوم واس�تقبال  
وه�ول حويل داخيل تحت وغرفتني ن�وم ومخزن فوقاني بناء 

مسلح كونكريت  
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / املالك
مقدار البيع 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الرصاف�ة /1 باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائد للراه�ن  غازي عباس 
صي�وان لقاء طل�ب الدائن املرته�ن مرصف الرافدي�ن البالغ 
)10,322,337 مليون دينارا ( فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغة )800,000,000 ثمنمائة مليون  ( دينارا وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة/1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 3480/13  م15 بزايز الفضيلية  
املحلة او رقم واسم املقاطعة

الجنس دار وهيكل 
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 2,96,88
املشتمالت : العقار يحتوي عىل هول حويل كبري وغرفتني نوم 
ومطب�خ ومرافق صحية تحت وغرفة نوم واحدة ومخزن مع 

الخدمات فوقاني
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / املالك
مقدار البيع / 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة/1 باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن  رائد دايش طرخم  لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن مرصف الرافدي�ن البالغ )13,749,999 
ملي�ون دينارا ( فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)150,000,000 مائة وخمس�ون مليون  ( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

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 )العباسية ( 
وملدة  )سنة واحدة( فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار 
الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء 
بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما 
يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر 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 كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية 
النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

العدد /121
التاريخ 2020/10/11

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
الشارع الفرعي/ خلف بناية المخزن 14م2 14/15 حانوت  1

الشاعر العام / كوفة ـ عباسية 18م2 14/34 حانوت 2
الشاعر العام / كوفة ـ عباسية 6,25م2 10/5 ـ 10/10 اكشاك 3

الشارع العام / مجاور صورة االمام السجاد )ع(  9م2 12/3 كشك 4
الشارع العام / مجاور كراج وقوف ومبيت السيارات  9م2 12/4 كشك 5
الشارع العام / مجاور مستشفى االمام السجاد )ع(  9م2 12/5 كشك 6

مقابل محكمة العباسية 9م2 12/7 كشك 7
الشارع العام / مجاور ساحة  وقوف السيارات 9م2 12/12 كشك 8

مجاور مديرية بلدية العباسية  1023م2 14/55 بناية 9

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

تنويه
س�قط س�هواً من اعالن الرشك�ة العامة 
ملوانئ العراق /قس�م االم�الك واالرايض/

مس�اكن  املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل 
العراقي بالعدد )2228( يف 2020/10/1 
)جدول العقارات املرفق ( وعليه تم اعادة 

االعالن لذا اقتىض التنويه

المساحة م2 اسم ورقم المقاطعة  رقم العقار  ت

200 مقاطعة 36 الداودية  912/5 1

200 مقاطعة 36 الداودية  913/5 2

200 مقاطعة 36 الداودية  914/5 3

210,37 مقاطعة 36 الداودية  919/5 4

200 مقاطعة 36 الداودية  890/5 5

200 مقاطعة 36 الداودية  893/5 6

200 مقاطعة 36 الداودية  896/5 7

200 مقاطعة 36 الداودية  898/5 8

200 مقاطعة 36 الداودية  907/5 9

200 مقاطعة 36 الداودية  909/5 10

200 مقاطعة 36 الداودية  911/5 11

200 مقاطعة 36 الداودية  916/5 12

221 مقاطعة 36 الداودية  917/5 13

200 مقاطعة 36 الداودية  891/5 14

200 مقاطعة 36 الداودية  892/5 15

200 مقاطعة 36 الداودية  895/5 16

200 مقاطعة 36 الداودية  899/5 17

200 مقاطعة 36 الداودية  887/5 18

210 مقاطعة 36 الداودية  886/6 19

210,18 مقاطعة 36 الداودية  885/7 20

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

القسم : االمالك واالرايض / مساكن 
اىل وزارة النقل / قسم االعالم / االتصال احلكومي

نرشاعالن مزايدة 2020/2 لبيع عقارات واقعة
يف القطعة 5/ الداودية 

تعلن الرشكة العامة ملوانىء العراق احدى تشكيالت 
وزارة النقل  عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات 
البالغ عددها )20( عقار واملبينه ارقامها واوصافها 
ادناه بص�ورة اصولية   وفقا لقان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وخالل 
ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف 
الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباحا يف قس�م االم�الك واالرايض فعىل 
الراغبني باالشراك  يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم 
اىل قسم االمالك واالرايض بهذه الرشكة واالطالع عىل 
رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات 
التالية هوي�ة االحوال املدنية ) مصورة( وش�هادة 
الجنس�ية )مص�ورة ( بطاق�ة الس�كن ) مصورة( 
ودف�ع تأمين�ات بنس�بة 20% ع�رشون باملائة من 
القيمة املق�درة للعقار بصك مص�دق المر الرشكة 
العام�ة ملوانىء العراق  او نقدا ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2
 املرفقات

جدول عدد )1(

العدد : 13718/39/5/1
التاريخ : 2020/9/16 

فرحان حميسن غضيب
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق 
رئيس جملس االدارة
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 016-SC-20-EBS  
Provision of Two Schools Maintenance 

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 Two Schools Maintenance 
Tender No.: 016-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 one contractor to execute project Provision of Two Schools 
Maintenance. 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 November 8th, 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 November 6th, 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. 

اعالن رقم )35( 
رقم الطلبية 2020/2169

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة 
)جتهيز ونصب منظومة انذار واطفاء خاصة باملخازن املواد الكيمياوية( 

للمرة )االوىل ( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 1,500,000,000( دينار عراقي فقط  )واحد مليار وخمس�مائة مليون  دينار عراقي ال غري( 
وبم�دة تنفي�ذ ) 360(  بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحص�ول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000(  دينار 
)مائة وخمسون الف دينار ال غري ( غري قابل للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص  تقديم العطاءات بالدينار العراقي ) مع 
مراع�اة ترقي�م صفحات هذه العروض( ويكون  نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع ارف�اق التامينات االولية والبالغة ) 15,000,000( 

دينار عراقي فقط ) خمسة عرش مليون دينار عراقي ( 
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها :
تاريخ الغلق

تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 
تاريخ نفاذ التامينات االولية 

العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب  مع تثبيت الربيد االلكرتوني
وتسلم اىل استعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة ( بعد الظهر 

ليوم 2020/11/16 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم 
استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 � تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
5 � بأم�كان كاف�ة ممثيل الرشكات او املكاتب  املش�رتكني يف املناقص�ة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فت�ح العطاءات من قبل 

اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 
6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني  توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 

7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 
8 � تقدم التأمينات االولية  عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا

9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد ويتحمل املش�رتك يف املناقصة مس�ؤولية 
تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا )اذا تضمن العمل تجهيز مواد( 

10 � ال تتم املطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج املواد من املوانىء )اذا تضمن العمل تجهيز مواد(
11 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية

WWW.mrc.oil.gov.iq : 13 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
13 � سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال 

14 � عىل الرشكات املتقدمة لالشرتاك يف املناقصة اعاله تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون االجتماعية / دائرة التقاعد والضمان 
االجتماعي الكمال اجراءات املوافقات االمنية  يف حال التأهل 

15 � ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
16 � يتم استقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة 

بغداد

     وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل
اعالن

 تعل�ن اللجنة ع�ن تأجري االمالك املبني  اوصافها ادن�اه والعائدة اىل 
مديرية بلدية هبهب بعد اعادة تقدير بدل ايجارها ملدة )3 س�نوات( 
بطريق�ة املزاي�دة العلنية وفق لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة 21 
لس�نة 2013 املع�دل فع�ىل من يرغب االش�رتاك يف املزاي�دة مراجعة 
مديرية بلدية هبهب خالل مدة )30( ثالثون يوم  تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة %20 
م�ن القيمة  التقديرية ولكامل مدة التأجري  بموجب صك مصدق او 
نقدا وتبقى قائمة املزايدة مفتوحة طيلة هذه املدة وستجري املزايدة 
يف الي�وم التايل النتهاء امل�دة القانونية اعاله تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف دي�وان مديرية بلدية  هبه�ب  ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور خدمة بنس�بة 2% واجور اللج�ان واملرافقني واالعالن   

واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

تنويه 
ورد سهوا يف إعالن دائرة التسجيل العقاري 
يف حديثة واملنش�ور يف جريدة املس�تقبل 
العراقي بالع�دد2236 يف 2020/10/15  
إعالن بيع عقار  التسلسل رقم املقاطعة 

11540/178
28 ك3  الش�اغل/ عبد القادر املاز محمد 
للمبي�ع)480000000(  املق�درة  القيمة 
دينار خطأ والصحيح هو)840000000( 

دينار 
لذا اقتىض التنويه

تنويه 
ورد س�هوا يف إع�الن دائ�رة التس�جيل 
العقاري يف حديثة واملنش�ور يف جريدة 
يف  بالع�دد2236  العراق�ي  املس�تقبل 
عق�ار   بي�ع  إع�الن    2020/10/15

التسلسل رقم املقاطعة 3230/178
28 ك3 الش�اغل/ ان�وار عب�د الباق�ي 

مهدي 
القيمة املقدرة للمبيع)550000000 ( 

دينار خطأ والصحيح هو)    ( دينار
لذا اقتىض التنويه

م/انذار
اىل /الف�الح املرتحل )عيل 

حسن عمران(
نظ�ر الرتحالك عن االرض 
املتعاق�د عليه�ا والبالغ�ة 
25 دون�م ضم�ن القطعة 
املرقم�ة 14\2 مقاطع�ة 
الرشقي�ة   الحري�ة   \34
بموج�ب العق�د الزراع�ي 
 \11\2 يف   818 املرق�م 
وف�ق  وامل�ربم   1974
القانون 117 لسنه 1970 
لذا نن�ذرك بوجوب العودة 
واالس�تغالل  والس�كن 
وخ�الل ف�رتة 30 يوم من 
التاري�خ نرش ه�ذا االنذار 
وبخالفه يتم الغاء التوزيع 
عليك�م واس�رتداد االرض 
وتاجريها وف�ق الضوابط 

والتعليمات
م ر مهندسسني زراعيني

اركان مريوش حسني
محافظ�ه    زراع�ه  مدي�ر 

واسط

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكمة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 530/ج2020/2
التاريخ : 2020/10/14

اعالن
اىل املتهم الهارب / مصطفى 

حسني عباس جنيد
حي�ث انك مته�م يف الدعوى 
)530/ج2020/2(  املرقمة 
والخاصة باملش�تكي )الحق 
الع�ام(  وف�ق اح�كام املادة 
240 من قان�ون  العقوبات 
اقامت�ك   مح�ل  وملجهولي�ة 
حس�ب االش�عار املرف�ق يف 
ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
اعالن�ا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكم�ة املص�ادف 
وعن�د   2020/12/6 ي�وم 
عدم حضورك س�وف تجري 
وعلن�ا   غيابي�ا  محاكمت�ك 

حسب االصول
القايض 

عدنان كريم عبد عيل

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

االتحادية 
محكمة البداءة يف النجف  

العدد 1575/ب2020/5
التاريخ : 2020/10/14

اىل املدعية / امرية كاظم مهدي 
اعالن

اقامت املدعية الدع�وى املرقمة 1575/
ب2020/5 ض�دك  والت�ي تطل�ب فيها 
الحك�م بدف�ع مبل�غ خمس�ة وعرشون 
مليون دينار عراقي بموجب الصك املرقم 
00022 امل�ؤرخ يف 2018/12/9  ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ القضائ�ي ثامر 
م�وىس عباس واش�عار مختار الش�هيد 
الص�در عبد الحس�ني صاح�ب العبودي 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة يف 
2020/10/26 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا  وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
���������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة 
الكهرب�اء – دائرة انتاج الوس�ط باس�م 
املوظف الفني عقد / حس�ني عامر رضا 
– فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

د. عائد جابر عمران 
عـ  . املدير العام 

رئيس جملس االدارة

العدد : 998
التاريخ : 2020/9/21

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

الموقع نوع الملك ورقمه

هبهب / مركز المدينة على جزء من قطعة االرض 
المرقمة 2278/1

م6 هبهب بمساحة 6م2 لكل منها 
االكشاك/ 3ـ1ـ2

هبهب / مركز المدينة على جزء من قطعة االرض 
المرقمة 83/103

م19 هبهب بمساحة 8م2
الحوانيت/ 32
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اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

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

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف 
واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيسية / رشكة مصايف 
الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/18 /2020 الساعة الثانية 
عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العن�وان االتي ) قاعة لجنة فت�ح العطاءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجن�وب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2020/11/18 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � مبلغ التخميني للمناقصة  )70,000( سبعون الف دوالر امريكي  فقط

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها  يف الوثيقة القياس�ية املرفقة  )تعليمات ملقدمي العط�اءات وورقة بيانات العطاء 
( ابت�داء م�ع العطاء  مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة  والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء 
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حال عدم توفر اي من الوثائق او البيانات  املذكورة س�يتم 

استبعاد  العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك  
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث 

) متطلبات التأهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة 
7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن 
م�رصف عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي العراق�ي وبمبلغ قدره )$ 1,400( الف واربعمائ�ة دوالر امريكي فقط والمر 
رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ 

العطاء 
9 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني ل�دى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون 

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

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

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

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

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

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

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف 
واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيسية / رشكة مصايف 
الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/29 /2020 الساعة الثانية 
عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العن�وان االتي ) قاعة لجنة فت�ح العطاءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجن�وب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2020/11/29 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � مبلغ التخميني للمناقصة  )5,500,000( خمسة ماليني وخمسمائة الف دوالر امريكي 

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها  يف الوثيقة القياسية املرفقة  )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاءات( 
ابت�داء مع العط�اء  مصادقة من قبل الجهات املختص�ة ذات العالقة  والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء 
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حال عدم توفر اي من الوثائق او البيانات  املذكورة س�يتم 

استبعاد  العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك  
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث 

) متطلبات التأهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة 
7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن 
م�رصف عراقي معتمد ل�دى البنك املركزي العراقي وبمبلغ ق�دره ) 110000( $ مائة وعرشة ال�ف دوالر امريكي والمر 
رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ 

العطاء 
9 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني ل�دى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون 

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

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

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

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

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

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

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف 
واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيسية / رشكة مصايف 
الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/25 /2020 الساعة الثانية 
عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العن�وان االتي ) قاعة لجنة فت�ح العطاءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجن�وب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2020/11/25 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � مبلغ التخميني للمناقصة  )780,000( سبعمائة وثمانون الف دوالر امريكي فقط

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها  يف الوثيقة القياس�ية املرفقة  )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاءات 
( ابت�داء م�ع العطاء  مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة  والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء 
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حال عدم توفر اي من الوثائق او البيانات  املذكورة س�يتم 

استبعاد  العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك  
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث 

) متطلبات التأهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة 
7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن 
م�رصف عراق�ي معتمد لدى البنك املرك�زي العراقي وبمبلغ قدره ) 15,600( $ خمس�ة عرش الف وس�تمائة الف دوالر 
امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من 

تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني ل�دى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون 

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

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

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

رقم املقتبس 
786 / ج / 2020 

1-اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل املنطقة الثالثة – بغداد  .

2- اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي عباس 
ع�يل محم�د خل�ف الس�اعدي / مديري�ة رشطة 

الكهرباء .
3- اسم االم للمتهم : ارساء احمد محمد  

4- رقم الدعوى وتاريخها : 786 / ج / 2020. 
5- تاريخ ارتكاب الجريمة : 23 / 1 / 2020  

6- تاريخ الحكم : 9 / 9 / 2020 . 
7- امل�ادة القانوني�ة : ) 5 ( ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل . 
8- خالص�ة الحكم : حكمت محكم�ة قوى االمن 
الثالث�ة / بغ�داد ع�ىل  الداخ�يل االوىل للمنطق�ة 
املدان الهارب الرشط�ي ) عباس عيل محمد خلف 

الساعدي ( بأسم الشعب ماييل : 
1-بالحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات ( استنادا 
الح�كام امل�ادة ) 5 ( ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وبداللة املادتني 61 / اوال و 69 / اوال ( ق أ 
د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من تاريخ 23 / 1 / 

2020 ولعدم التحاقه لحد االن . 
2-طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا 
الحكام املادة ) 38 / ثانيا ( ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل 
3- اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا  من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 .
4-الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثالث�ا  ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 . 
5- حجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

. 2008
6-تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني 
عبد الرضا حمود ( مبلغ قدره خمس�ة وعرشون 
ال�ف دينار عراقي ترصف له بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكماغيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 65 / اوال وثاني�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 قابال لالعرتاض يف 9 / 9 / 2020 .
اللواء الحقوقي 

عيل حمود عباس 
رئيس املحكمة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2020/1082
التاريخ : 2020/10/15

اىل / املنفذ عليه / محمد عيل غازي محمد 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن مرك�ز رشط�ة 
الخلود بالع�دد 10968يف2020/10/15 و مرفقه 
اش�عار مختار الزهراء/حي العس�كري جهه ذات 
اختص�اص انك مجه�ول محل االقام�ه وليس لك 
موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه , واس�تناداً للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ 
الك�وت خالل خمس�ة عرش يوم�اً تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق القان�ون : حجز 
حص�ه املدين محمد ع�يل غازي محم�د يف العقار 

املرقم 2717/1م39 الهورة 
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة  الكوت املرقم 133/ب/2020 
يف 2020/1/29

 �����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 479/ج2020/2
التاريخ : 2020/9/24

اىل املتهم الهارب / منذر غايب حسني
اعالن 

/479( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج2020/2( والخاص�ة باملش�تكي )مق�داد غ�ايل 
جاس�م( وف�ق اح�كام امل�ادة 435 م�ن قان�ون  
العقوبات وملجهولية محل اقامتك  حسب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف يوم 2020/11/3 وعن�د عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا  حس�ب 

االصول
القايض 

عدنان كريم عبد عيل

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 578/2020 /E 
 للمرة االولى

QMT 1 Lub. Electrical Sub Station
المبلغ التخميني للمناقص ) 5,500,000( خمسة ماليين وخمسمائة الف دوالر امريكي

 500.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 600/2020/ E 
 للمرة االولى

اجهزة ارسال الضغط الذكية 
المبلغ التخميني للمناقص )70,000( سبعون الف   دوالر امريكي فقط

 100.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 576/2020 /E 
 للمرة الثانية

منظومة تكثيف البخار بطاقة 60 طن/ ساعة 
المبلغ التخميني للمناقصة ) 780,000( سبعمائة وثمانونالف دوالر 

امريكي فقط
 200.000

IQD



النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1451/ب2020/4
التاريخ : 2020/10/15

اىل املدعى عليه / )كريم ناجح مالح(
اق�ام املدعي ) الس�يد  فارس ع�ودة عبد 
عطي�ة ( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم )اع�ادة الحال 
اىل م�ا كان علي�ه قبل التعاقد يف الس�يارة 
املرقم�ة 24941 أ كرك�وك ابي�ض الل�ون 
خصويص موديل 2003 نوع تويوتا كراون 
(  ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
حي الع�دل الش�مايل يف ناحية العباس�ية 
املدع�و ع�ي خادم الش�افعي   ل�ذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك  اعالنا  بصحيفتني 
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
املرافعة املص�ادف يف يوم  2020/10/25 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2066/ب2020/3
التاريخ : 2020/10/15

حس�ن   )مه�دي   / علي�ه  املدع�ى  اىل 
حاتم(

اق�ام املدع�ي ) الس�يد محمد حس�ني 
كاظم( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم )بتس�ديد 
مبلغ ق�دره ثماني�ة واربع�ون مليون 
دينار عراق�ي بموجب عقد بيع الدوالر 
بالدين�ار واملس�تحق الدف�ع( ولثب�وت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار قرية 
الغدير املدعو عبد الكاظم دحام الجنابي 
لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك  اعالنا  
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
املص�ادف يف ي�وم   املرافع�ة  يف موع�د 
2020/11/10 وعن�د ع�دم حض�ورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

العدد :9819
التاريخ : 2020/10/13

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفي�ذا الحكام امل�ادة )1( من امل�ادة )50( مك�رره من قانون 
التسجيل العقاري 

رق�م )1971( املعدل فق�د تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل 
باجراءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينة اعاله وفق احكام 
امل�ادة )3( من املادة )45( من القان�ون املذكور فعىل من يدعي 
امللكي�ة او اي حقوق عقارية يف هذه العق�ارات املذكورة اعاله 
تقدي�م ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من 
تاريخ النرش االعالن والحضور يف موقع العقار الساعة العارشة 
م�ن صباح يوم الت�ايل النتهاء مدة االعالن وذل�ك الثبات ادعائه 
بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار 
من قب�ل لجنة تثبيت امللكي�ة وبحضور املجاوري�ن الذين تقرر  

اللجنة حضورهم
الحقوقي / هادي مصيلح الزهريي

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد : 44 / ش / 2020 
التاريخ : 11 / 10 / 2020 

اىل / املدع�ى علي�ه / ل�ؤي ع�ز الدين 
احمد 

م / تبليغ 
اقامت زوجتك املدعوة ) بيداء عبيد عي 
( الدع�وى الرشعية املرقمة 44 / ش / 
2020 طالب�ة فيها التفري�ق القضائي 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قرر 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
واس�عتي االنتش�ار عىل موعد املرافعة 
املص�ادف 22 / 10 / 2020 ويف ح�ال 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

المالحظات بيانات العقار جنس العقار اسم المحلة رقم العقار ت

اسم طالب التسجيل رقم االبواب 5/محالت براق 692 1

ورثة / حميد احمد 
محمد حسن 71/39 ب 2

احد الورثة / عبد االله 
حميد احمد محمد حسن 

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد  )2051 يف 2020/10/5( 
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مرشوع )تطوير الكورنيش الواقع عىل شط العرب ولغاية القصور الحكومية ( 
- وبكلفة  تخمينية قدره)10,686,000.000(  عرشة  مليار وس�تمائة وس�تة وثمانون  مليون  دينار 

عراقي.
- ضمن تخصيصات البرتو الدوالر لسنة 2020 املدرج ضمن موازنة 2019 

- مدة التنفيذ ) 450  يوم (    وبعرض فني
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة والصنف /  إنشائية / رشكات متخصصة يف هذا املجال 

- التبويب)395.2.9.3.1.47.3( 
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحي ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يي :

•القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1-الحس�ابات الختامية  تقدي�م امليزانية العامة املدققة من قبل املحاس�بني القانونيني تعرض الوضع 
امل�ايل الخر س�نتني ويجب ان تك�ون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني 

تسبق االزمة املالية لعام 2014
 2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن 8,667,534,000 ثمانية مليار 
وس�تمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة واربعة وثالثون  الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات 
الكلية املس�تلمة عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املستمرة  وملدة ال تقل عن سنتني والتزيد عن 
عرش س�نوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتس�اب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات املقدمة من 

قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة   
3-متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية   عىل شكل كشف مرصيف يبني 
حركة التدفق املايل الخر سنة او كفائة مالية باملبلغ املطولب من خالل التسهيالت املرصفية  اليقل عن 

مبلغ قدره )2,137,200,000(  ملياران ومائة وسبعة وثالثون مليون ومائتا  الف  دينار عراقي  .
•ع�ىل مق�دم العطاء أن يقدم دليالً موثق�اً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلب�ات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه: 
أ-الخ�ربة العام�ة  : تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز )3( س�نوات قبل املوعد النهائي لتقديم 

العطاء.
ب- الخ�رب التخصصية املش�اركة بصفة مقاول املش�اركة بصفة مق�اول , أو ادارة عقود, او كمقاول 
ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة السابقة وبمبلغ اليقل عن)6,411,600,000( ستة مليار 
واربعمائة واحد عرش مليون وستمائة الف   دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم 
أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة 

املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدن�اه* ودفع رس�م غري مس�رتد  قدرة )200,000( مائت�ان الف دينار عراقي اعتب�ارا من يوم االثنني  

املصادف 2020/10/19   
•تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كات�ب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد بعدم املطالبة  بتمويل امل�رشوع او اية تعويضات عن ارضار االندثارات 
او الحراس�ات او التي قد تحصل يف املرشوع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل ورصف املستحقات للرشكات 

املنفذة ملثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامساً – 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 
م�ن الوثيقة القياس�ية وج�داول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( من تعليم�ات ملقدمي 

العطاءات.
 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق عليها من 
الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مق�دم العطاء  او وثائق التأهيل 
الالح�ق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مق�دم العطاء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخمي�س املصادف 2020/10/22  

الساعة العارشة صباحاً
سابعاً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/11/1.الساعة 2:00 ظهرا   حسب 
التوقيت املحي ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( 

/ قاعة لجنة فتح العطاءات.
-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 املحي ملدينة البرصة .
التاري�خ : ي�وم االحد املصادف 2020/11/1.      /    العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة 

البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )106,860,000 ( مائة وستة  واربعون 
مليون وستمائة وخمسون الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات ...
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم. 

عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى ع�رش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي 

الذي يي 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 – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

الراب�ع  ع�رش – الزام ال�رشكات برشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 

2017/8/3

ديــوان مــحــافـــظ الــبــصـــرة
الــقــســم: الــعــقــود الــحــكــومــيــة/ شــعــبــة اعــالن الــمــشــاريـــع

Republic Of Iraq
Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مــنــاقــصــة )  2/ بــلــديــة   2020 ( 
تــطــويـــر الــكــورنــيـــش الــواقــع عــلـــى شــط الــعـــرب ولــغــايــة الــقــصـــور الــحــكـــومــيــة 

مــنــاقــصـــــة )2/ بــلــديــــة   2020 (

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمافظ  البرصة
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امـضـاءاتمساحة للرأي

نظرة لتجربة عقود من االنتخاباتاالنسان اخللوق 

محمد حسن الساعدياسعد عبد الله عبد علي

مازال�ت تلك الش�جرة البهي�ة تتس�اقط اوراقها، كان�ت أكثر جماال 
باجتم�اع كل اوراقه�ا، وه�ا هي اليوم ي�رز ضعفها بفق�دان ورقة 
ناصعة، واحسبها االشد نفعا لها، لكنها االقدار التي ال تتغري بفقدان 

االوراق املهمة، وبقاء االوراق التي يعشعش فيها الدود.
يف صي�ف عام 2017 انتقلت للعمل يف كلية العلوم السياس�ية التابعة 
للجامع�ة املس�تنرصية. نع�م كانت اي�ام صعبة جدا بس�بب النفاق 
واملنافقني، وهناك وس�ط تلك االجواء العجيبة، تعرفت عىل االنس�ان 
الخلوق ابو نور )صباح رحيم السوداني(، املوظف النزيه والذي يعمل 
بجد يف تنظيم س�جالت الكلية، ش�اءت االقدار ان اكون معه يف نفس 

الشعبة ملدة شهرين، قبل ان انتقل للعمل يف مكان اخر.
حدثن�ي عن عش�قه للمطالعة، وكي�ف انها امتزجت م�ع روحه مذ 
كان طف�ال، حيث مج�الت املزمار وكراس�ات الخط وكت�ب الكلمات 

املتقاطعة.
وبعدها مع تفتح الفكر كان الغوص يف املجالت االسبوعية والصحف 
اليومي�ة، كزاد ثقايف مع�ريف يومي، وحدثني كي�ف كان ال يفوت يوم 
االربعاء من دون الحصول عىل مجلة ألف باء، مع ان االعداد محدودة 
يف املكتب�ة التي تق�ع قرب بيت�ه، لكنه كان يرص ع�ىل الحصول عىل 
الع�دد، فيبكر بالخ�روج كان ال يفوته العدد األس�بوعي، حتى تكون 
صداق�ة جميلة م�ع صاحب املكتب�ة الذي تنبه اىل اهتم�ام “صباح” 

باملجالت والكتب كباقي مثقفي تلك الفرتة.
كان اللي�ل عند »ابو نور« مناس�بة يومية لق�راءة الكتب، ولم يكن يف 
ن�وع محدد بل هو يق�رأ يف الدين والعقيدة والسياس�ة، ويقرأ النتاج 
الروائ�ي واالدب�ي، حت�ى يف الس�نوات االخ�رية وبس�بب مرضه كان 
يصعب عليه النوم، فاتجه ملطالعة الكتب االلكرتونية بش�تى صنوف 
املعرفة، كنا يف تلك االيام نتناقش طويال حول ما نقرأ، وأرسل له اهم 

ما وجدت من كتب، وكان يفرح كثريا بهدية تمثل كتاب.
اعت�ر “ابو نور” من أكثر الرجال صالب�ة وصاحب ارادة قوية، فمع 
عوق س�اقه، لكنه كان مصمما عىل االستمرار يف الدراسة، حتى اخذ 
شهادة البكالوريوس من كلية االدارة واالقتصاد. كانت الحياة عنده 
عبارة عن كفاح ال ينتهي، فاس�تمر يف ايام حك�م نظام صدام يعاند 
ظروفه وظروف البلد العس�رية، لم يصبه اليأس، بل كافح وتحمل ما 

تحمل من ضغوطات نفسية حتى نجح اخرياً.
نع�م كان مثل باق�ي املوظفني مح�دودي الدخل يعان�ي كثريا، حيث 
يعي�ش يف بيت لإليجار، ويحلم بان يحفظ كرامة عائلته يف بيت ملك، 
ويحدثن�ي طوي�ال عن ابنه نور ال�ذي يخاف عليه كث�ريا، ويتمنى ان 
يك�ر برسعة كي يكون س�نده وعونه، بعد ان اش�تد املرض عليه يف 

السنوات االخرية.

من�ذ س�قوط النظ�ام البائ�د ع�ام 2003 والعملي�ة السياس�ية يف 
الب�الد تراوح مكانه�ا، فلم نجد تقدماً ملموس�اً يف خارطة العملية 
السياس�ية، ول�م نلم�س تغي�رياً للمش�هد ككل، ب�ل س�عت الكتل 
السياس�ية عموماً إىل تجذير وجودها يف الس�لطة وعمدت حتى إىل 
تغي�ري أي قانون انتخاب�ي ليتالءم مع وجوده�ا، مما أطغى طابع 
التس�لط الحزبي عىل عموم الدول�ة العراقية، وأمىس تأثري األحزاب 
أكث�ر وضوحاً من س�لطة الدولة، ونج�د األحزاب تمارس تس�لطاً 
وس�يطرة ع�ىل مفاص�ل الدولة ككل، بل س�عت ه�ذه األحزاب إىل 
الس�يطرة عىل القرار الس�يايس للبالد، وعىل الرغ�م من تعدد هذه 
القوانني االنتخابي�ة، إال أن الكتل أخذت تتالعب بالقانون من جهة 

أو التالعب وتزوير االنتخابات نفسها.
االنتخاب�ات العراقي�ة م�ن املؤمل أجراؤه�ا يف أي�ار املقبل وتحظى 
باهتم�ام واس�ع من قب�ل املراقب�ني واملتابعني للش�أن الس�يايس 
العراق�ي، كونه�ا تمثل حالً آني�اً للمش�اكل التي يمر به�ا العراق، 
والخروج من أزمته الراهنة، فيما يرى آخرون أنها س�تضع العراق 
يف أزم�ة جديدة، ولكن يف نفس الوقت فان االنتخابات يمكن لها أن 
تحدث تغيرياً وتحسناً يف الوضع العام للبالد، وربما ترفع عن كاهل 
الشعب العراقي بغض من املش�اكل املرتبطة بالرتاجع السيايس يف 
الب�الد، ناهيك عن ك�ون هذه االنتخابات تكرس بعضاً من س�طوة 
الق�وى واألح�زاب املتنف�ذة والتي س�يطرت ع�ىل مق�درات الدولة 
واستلبت القرار السيايس فيه، ومع كل هذه اآلمال يف تغيري الواقع 
الس�يايس للبالد، إال أن السيد الكاظمي تقف أمام جهوده يف إجراء 
انتخاب�ات مبكرة عقبات يمكن تلخيصها، باملواجهة غري املتكافئة 
ب�ني رئي�س الوزراء واألح�زاب السياس�ية يف البالد، كونه�ا ال تريد 
التفريط بمكانتها التي حصلت عليها سابقاً، بعد الوعي الذي وصل 
إىل الجمهور يف أن الطبقة السياس�ية فاسدة وال يمكن الوثوق بها، 
ويجب إزالتها نهائياً من املشهد السيايس، وإذا ما أراد املواجهة مع 
هذه األحزاب فس�يجد نفس�ه لوحده يف هذه املواجهة، األمر الذي 
يجعل فرص نجاح مثل هكذا انتخابات ضئيل جداً، وذلك الن القرار 
الس�يايس بدا غائباً، إىل جانب طبيعة النظام الس�يايس القائم عىل 
املحاصص�ة الطائفية والقومية، ونفاد س�لطة األحزاب عىل القرار 
الس�يايس، فأصبح العراق ينتقل من أزمة إىل أخرى، حتى أمىس بلد 
األزمات واملش�اكل، وتوالت املش�اكل تلو املش�اكل حتى أصبح من 
الصعب أيج�اد الحلول لها، لذلك فان االنتخابات القادمة تعد حجر 
زاوية لبداية الخالص للعراق من أزماته السياس�ية، أو ربما بقاءه 
يف أزم�ة دائمة ال يمكن حله�ا، وذلك الن القادم ال يتحمل مزيداً من 

األزمات أو املشاكل وربما ينذر بإنهاء العملية السياسية برمتها.

تناول هذا الطعام يوميًا يقيض عىل دهون البطن
كشفت دراس�ة أمريكية، عن نوع من الطعام 
يس�اعد يف تقلي�ل دهون البط�ن، إذا تم تناوله 

يوميا.
وق�ال الباحث�ون القائمون عىل الدراس�ة، إن 
تراك�م الده�ون الحش�وية يش�كل مخاط�ر 
صحية جس�يمة، ألنها تسبب بعض األمراض 
الخطرية، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية 
ومرض السكري من النوع 2، بحسب صحيفة 

“يو إس إيه داييل إكسريس”.
وأضاف الباحثون، أن تحس�ني النظام الغذائي 
يقل�ل ده�ون البطن، إذ كش�فت الدراس�ة أن 
األش�خاص الذي�ن تناول�وا ع�دة حصص من 
الحب�وب الكامل�ة يومي�ا مع الحد م�ن تناول 

الحبوب املكررة، بدا أنهم أقل دهونا حشوية.
وأك�د العلماء وج�ود كميات أقل م�ن الدهون 
الحشوية لدى األشخاص الذين اختاروا تناول 
الحب�وب الكامل�ة يف الغالب بدال م�ن الحبوب 

املكررة.
جامع�ة  يف  عال�م  ماكي�ون،  نيك�وال  ورصح 
برنامج علم األوبئة التغ�ذوي يف إدارة الزراعة 
األمريكي�ة، قائال إنه “عىل س�بيل املثال، تمثل 
رشيح�ة خبز القمح الكامل بنس�بة 100% أو 
نصف كوب من دقيق الش�وفان، حصة واحدة 

م�ن الحب�وب الكامل�ة، ورشيح�ة م�ن الخبز 
األبيض أو نصف ك�وب من األرز األبيض تمثل 

حصة من الحبوب املكررة”.
وتابع: “ال يبدو أن اس�تهالك الحبوب الكاملة 
يحس�ن حج�م رضيب�ة القيم�ة املضاف�ة إذا 
تج�اوز تن�اول الحبوب املك�ررة أربع حصص 

أو أكثر يوميا. وتش�ري هذه النتيجة إىل أنه من 
امله�م إجراء بدائل يف النظ�ام الغذائي، بدال من 
مج�رد إضافة أطعمة الحب�وب الكاملة. وعىل 
س�بيل املثال، اختيار الطهي ب�األرز البني بدال 
م�ن األبيض أو صنع ش�طرية بخب�ز الحبوب 

الكاملة بدال من الخبز األبيض”.

كيف حتمي عينيك من رضر اهلواتف الذكية؟

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية 
م�ن مش�كالت يف الب�رص بس�بب إدمانه�م 
عىل اس�تعمال هذه األجهزة لف�رتات طويلة 
يومي�ا، فما ه�ي أفضل الط�رق لتجنب هذه 

املشكالت؟
ويف مقابل�ة صحفية حول هذا املوضوع قال، 
سريغي بودروف، الخبري التقني ورئيس مركز 
الخرة الرقمية يف هيئة »روسكاتشيس�تفو« 

الروسية للرقابة عىل جودة املنتجات الروسية: 
»يف وقتن�ا الحايل يس�تخدم الن�اس العاديون 
هواتفهم الذكية ملدة ساعتني ونصف الساعة 
يف اليوم تقريبا، وهذا األمر كاف لرتك تأثريات 
س�لبية عىل صح�ة العني وخل�ق اضطرابات 
يف النوم، الضوء الس�اطع لشاش�ات الهواتف 
يمك�ن أن يرسع مش�كالت ضع�ف أو فقدان 
البرص«. وأض�اف »من أجل التقليل من رضر 

الهوات�ف ع�ىل الب�رص يجب ضبط س�طوع 
الشاش�ة بما يتناس�ب مع اإلضاءة املحيطة، 
وله�ذا يمكن االعتم�اد عىل ميزة )الس�طوع 
التلقائي( املوج�ودة يف الهواتف الحديثة، كما 
ينص�ح بتغيري حجم الخط أثن�اء القراءة من 
شاشة الهاتف بحيث تكون الكلمات مقروءة 

بوضوح من مسافة 30 سم.
تقري�ب  تجن�ب  إىل رضورة  الخب�ري  وأش�ار 
الهات�ف م�ن العني أثن�اء اس�تعماله للقراءة 
وتصف�ح املواق�ع اإللكرتوني�ة وخصوصا يف 
األماك�ن التي تك�ون فيها اإلض�اءة ضعيفة، 
ففي هذه الحالة تكون حدقة العني متوسعة 
بش�كل كبري ويترسب إىل الع�ني قدر كبري من 

األشعة الضارة الناجمة عن الشاشة.
كم�ا حذر ب�ودروف م�ن اس�تعمال الهواتف 
يف ف�رتة م�ا قب�ل النوم، ك�ون أش�عة الضوء 
الزرقاء الناجمة عن شاش�ات الهواتف والتي 
تمل�ك موجات ترددية طويل�ة ترتاوح ما بني 
450 و480 ناتومرت ترتك تأثريات س�لبية عىل 
صح�ة الجهاز العصب�ي وتؤثر عىل الس�اعة 
البيولوجية للجسم وعىل عملية إفراز هرمون 
امليالتونني الذي يساهم يف ضبط النوم، والذي 

يفرزه الجسم يف الظالم.

قال الروفيسور األملاني سفني فولبل، الباحث يف مجال أمراض الشيخوخة، 
إنه يمكن الوقاية من ألزهايمر باتباع بعض التدابري البسيطة.

حمية البحر األبيض املتوس�ط: تعد حمية البحر األبيض املتوسط مثالية؛ 
حي�ث إنها تعتمد عىل الكثري من الخرضوات واألس�ماك والزيوت الصحية 
كزي�ت الزيت�ون. ويمتاز ه�ذا النظام الغذائ�ي بأنه منخفض الس�عرات 
الحراري�ة وغني باملواد الحيوية. وتعتر أحماض أوميغا 3 الدهنية يف زيت 
الزيتون واألس�ماك مفيدة أيضاً لنمو الدماغ. ويف الوقت نفس�ه ال يشتمل 
النظ�ام عىل الكثري من الس�كر، وهو أمر جيد؛ ألن الس�كر بكميات كبرية 

جدا يمكن أن يهاجم الروتني يف الدماغ.
قس�ط كاف من الن�وم: يتم نقل املعلومات قصرية امل�دى إىل ذاكرة طويلة 
املدى، وهو ما يتطلب تنظيماً ال يتم إال إذا حصل اإلنسان عىل قسط كاف 
م�ن النوم. وإال فلن يتم »ترتيبها« بش�كل كاف، ولن يتم حفظ املعلومات 
أيضا، ولن يتم إنش�اء الروابط أيضا. والنتيجة ه�ي أن الدماغ يصري أكثر 

عرضة لإلصابة بأمراض مثل ألزهايمر عىل املدى الطويل.

للوقاية من ألزهايمر اتبعوا
 هذه التدابري

أطعمة ال جيب ختزينها يف الثالجة
قالت إيمي توفينني، مديرة التطوير يف منظمة 
لصحيف�ة   Marttaliitto الفنلندي�ة  املن�ازل 
Helsingin Sanomat ، إن املنتج�ات الت�ي ال 
تتطل�ب التخزي�ن يف الرد أو تفس�د من درجة 
ح�رارة منخفضة أو رطوب�ة ال يجب تخزينها 
يف الثالجة. وأش�ارت إىل أنه من األفضل تخزين 
األطعمة الجافة يف درجة حرارة الغرفة، بينما 
يت�م تخزين األطعمة الرطبة يف الثالجة. ال تقم 
بتخزي�ن الخبز أو الريح�ان أو مكعبات املرقة 
الجاف�ة أو عبوات القهوة املفتوحة يف الثالجة، 
ألن هذا املنتج يمتص الروائح األخرى بسهولة. 
باإلضافة إىل ذلك، ال يجب وضع الشوكوالتة يف 
الثالجة، ألن هذا قد يغري مذاقها. وفقا لها، إنه 
يجب أيًضا حفظ املوز يف درجة حرارة الغرفة، 
عىل الرغم من أنه يمكن أن يصبح داكًنا برسعة 

كبرية. وأضافت الخبرية أن بيض الدجاج يمكن 
تخزين�ه يف درج�ة حرارة الغرف�ة ويف الثالجة. 
ومع ذلك، يجب حفظ البيض املستخدم للخبز 
يف درجة ح�رارة الغرفة. وأش�ارت توفينني إىل 
أن�ه بالنس�بة للخ�ردل والكاتش�ب ومعجون 

الطماط�م والصلص�ات الحارة، ف�إن القاعدة 
»قب�ل الفتح يف مكان ج�اف، ثم يف الثالجة بعد 
الفت�ح«. ومع ذلك، فإن أفض�ل مكان لتخزين 
منتج مثل الزي�ت النباتي يجب أن يكون بارًدا 
وجاًفا ومظلًما قليالً، بينما ُيفضل حفظ زيت 
ب�ذور اللف�ت يف الثالج�ة. يجب أيًض�ا تخزين 
الحلي�ب املعال�ج حراري�اً والحلي�ب النباتي يف 
درج�ة ح�رارة الغرفة قبل الفت�ح، ووضعه يف 
الثالجة بعد فتح العب�وة. وأضافت توفينن أن 
الخ�رضاوات مثل الخي�ار والطماطم والفلفل 
الحل�و والخس عادة ما يت�م حفظها يف درجة 
ح�رارة الغرف�ة أو يف املكان الب�ارد يف الثالجة. 
والحظت أن الطماطم تحتفظ بنكهتها بشكل 
أفضل وتنضج وتصب�ح أطيب يف درجة حرارة 

الغرفة. 

تعت�زم رشك�ة نوكي�ا ووكال�ة الفض�اء األمريكية 
“ناس�ا” الدخ�ول يف رشاكة تهدف إلنش�اء ش�بكة 

محمول من الجيل الرابع عىل سطح القمر.
وذكرت صحيفة “دييل ستار” الريطانية إن “ناسا” 
تعهدت ه�ذا األس�بوع بتقديم 14.1 ملي�ون دوالر 
لبناء ش�بكة هاتف محمول من “4G”، بالقرب من 

القطب الجنوبى للقمر.

وإىل جانب مرشوع ش�بكة املحمول، تمول “ناسا” 
تطوير نظام ش�حن الس�لكي رسيع وطرقا لتوليد 

وتخزين الطاقة باستخدام املوارد الحالية للقمر.
وأش�ار مدي�ر “ناس�ا”، جي�م بريدنش�تاين، إىل أن 
ش�بكة ال�” 4G ” س�تمكن رواد الفض�اء يف مهمة 
أرتميس، وربما املس�تعمرين القمريني املستقبليني 
يوم�ا ما، م�ن التواصل أثن�اء العمل عىل مس�احة 

واس�عة من س�طح القمر: “يمكن للنظام أن يدعم 
اتصاالت سطح القمر عىل مسافات أكر، ورسعات 
متزاي�دة، ويوف�ر موثوقي�ة أكث�ر م�ن الحالي�ة”. 
وأشار بريدنش�تاين: “نريد بناء البنية التحتية عىل 
القم�ر التى س�تمّكن رشاك�ة دولية ألك�ر تحالف 
ش�امل وأوس�ع نطاقا وأكثره تنوعا م�ن الباحثني 

واملستكشفني ىف تاريخ البرشية”.

نوكيا تعتزم إنشاء شبكة حممول عىل سطح القمر

يمك�ن أن يكون م�رض فريوس كورونا دون أع�راض أو، بكل املؤرشات، 
يك�ون مش�ابًها للس�ارس املوس�مي. تحدثت نيل�يل سوس�يدوفا، عاملة 
الفيزياء الحيوية، لوكالة “سبوتنيك” عن الطرق التي ستساعد يف تحديد 

أنك مريض دون أعراض.
يصاب العديد من الن�اس بفريوس كورونا دون ظهور أعراض إكلينيكية 
للمرض. كيف تفهم أنك مريض دون أعراض؟ تذكر نيليل سوس�يدوفا أن 

أحد املعايري هو فقدان حاسة الشم والذوق.
وقالت: “هناك عدد من األش�خاص الذين ال تظه�ر عليهم أعراض لديهم 
حاسة شم وتذوق عىل املدى القصري تتغري، ولكن ال توجد أعراض أخرى. 
معي�ار آخ�ر: إذا كان ش�خص م�ا مريًضا م�ن حولك، فأن�ت بحاجة إىل 
االس�تماع إىل نفس�ك، ويزداد االحتمال. ثالًثا، يمكنك إجراء اختبار رسيع 
لألجسام املضادة. يمكن القيام بذلك يف املنزل، يف الرشكات. إذا كان لديك، 
يف حال�ة عدم وجود أعراض رسيرية، أجس�ام مضادة، فقد كنت مريض 

دون أعراض ولديك مناعة ضد الفريوس.

طرق حتديد اإلصابة بفريوس كورونا
 دون أعراض

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


