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اياك والغيبة فانها متقتك اىل الناس وحتبط اجرك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

عداد »كورونا«:
 انفخاض كبري باإلصابات 

وارتفاع بحاالت الشفاء
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نـائـب: قـانـون االقـتـراض سيمـرر فـي الـبـرملـان لـكـن بـمـبـلـغ أقـل
مفوضية حقوق اإلنسـان حتـذر املتظاهريـن مـن حـرف سلميـة االحتجـاج
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هد بغ�داد وع�دد م�ن محافظ�ات الوس�ط 
والجن�وب، أم�س األح�د، تظاه�رات يف س�احة 
التحرير وبع�ض املناطق والجس�ور القريبة يف 

جولة جديدة من احتجاجات ترشين.  
وتركزت الحشود يف ساحة التحرير ومقرتباتها 
وج�ر الجمهوري�ة، يف ظ�ل اس�تمرار إغ�اق 
املطعم الرتكي.  واحتشد متظاهرون يف ساحتي 
الخاني والوثبة وجري السنك والشهداء، فيما 
قطع�ت القوات األمنية جس�ور األحرار ومدينة 
الط�ب والش�هداء.  وأظهرت مقاط�ع مصورة، 
احتكاكات خفيفة بني حش�ود من املتظاهرين 
وقوات مكافحة الشغب قرب املتحف العراقي يف 
منطقة العاوي، وأخرى يف ساحة الوثبة، حيث 
تحدث ش�هود عي�ان ع�ن تع�رض متظاهرين 
لل�رب بالع�ي، فيما ق�ال مص�در أمني إن 
»أشخاصاً قذفوا القوات بالحجارة«.  وتواصلت 
الفعاليات االحتجاجية يف العاصمة منذ الصباح، 
عرب مس�رات وفعاليات شارك يف طاب انطلقوا 
م�ن أم�ام وزارة التعليم، وحش�ود تقدمت من 
س�احة الطران.  وطالب املحتجون بالقصاص 
م�ن قتل�ة املتظاهري�ن يف االحتجاج�ات الت�ي 
ش�هدها الع�راق يف ترشين األول الع�ام املايض، 
فيم�ا رددوا هتاف�ات طالبت بتوف�ر الخدمات 
والوظائ�ف عاوة عىل إصاح النظام الس�يايس 
ومحارب�ة الفس�اد.بدوره، اكد املتحدث باس�م 
القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول 
ان مجموع�ة محس�وبة ع�ىل املتظاهرين رمت 

رمانات عىل القوات األمنية ببغداد.
التفاصيل ص2

تظاهرات العراق: انضباط أكثر وعنف أقل
القوات األمنية شكت من »املولوتوف« وجمموعات »مندسة«.. والكاظمي: واجب القوات األمنية محاية املتظاهرين واحلفاظ على املمتلكات حمافظ البرصة يوافق 

عىل ختصيص بناية فندق القرنة 
لكلية القانون

وزير النفط يعلن اطالق 
مرشوع ابراج جتزئة الغاز الطبيعي 

يف ارطاوي

نائب يدعو احلكومة
 إىل رفع دعوى دولية ضد فرنسا وجتميد 

مجيع االتفاقيات معها 
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االنتخابات األمريكية: التصويت املبكر يالمس مستوى قياسيًا
نائب يعلق عىل »التشكيل السنـي اجلـديـد«: يروج »رصاع شديد« يف معركة االنتخابات
رئيسا جملس القضاء ومؤسسة الشهـداء يبحثـان ضامن حقوق الشهداء
النقل يف طريقها إىل إكامل اجراءات متليك قطع األرايض ملوظفيها يف املوانئ

متحدث باسم الكاظمي يعلن توصل احلكومة ملعلومات
 عن الفريق الذي اغتال اهلاشمي
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وكالة وزارة الداخلية
 لشؤون الرشطة تعلن القبض عىل 

»35« متهام بقضايا خمتلفة

بارزاين يدعو املجتمع الدويل
 للتعاون من أجل إجيـاد آلية لتعويض 

ضحايا اإلرهاب وإعادة بناء مناطقهم
الـضـبـط اإلداري

 واحلريات الشخصية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت بيانات انتخابية يف الواليات املتحدة، أمس األحد، 
أن 52 ملي�ون أمرك�ي أدل�وا بأصواته�م يف انتخاب�ات 
الرئاس�ة حتى اآلن، وهو ما يفوق الرقم الذي سجل خال 
عملية التصويت املبكر يف سباق الوصول إىل البيت األبيض 
س�نة 2016. وبحس�ب األرقام، فإن أكثر م�ن 25 مليون 
ش�خص صوتوا عن طريق الربيد وتم استام صناديقهم، 
أو حروا إىل مراكز انتخابية وصوتوا بش�كل ش�خي، 

خال األسبوع األول من عملية التصويت املبكر.
وتظه�ر هذه األرق�ام التي أعل�ن عنها، مؤخ�را، أن عدد 

املصوتني تضاعف يف غضون أسبوع فقط.
ويف ح�ال تواصل اإلقبال عىل التصويت بهذه الوترة، فإن 
انتخابات الرئاسة يف 2020 ستتخطى أعىل نسبة مشاركة 
مس�جلة حتى اآلن وهي 65 يف املئة ممن يحق لهم اإلدالء 

بالصوت، وهي نسبة مسجلة يف انتخابات 1908.
وجرى اإلقبال بش�دة عىل التصويت املبكر، هذه الس�نة، 
تفادي�ا لازدح�ام يف طواب�ر طويل�ة يف ي�وم التصوي�ت 
املرتقب يف 3 نوفمرب املقبل. وأعرب كثرون عن مخاوفهم 
من انتش�ار فروس كورونا املس�تجد ع�ن طريق طوابر 
االنتظار، فيما يويص الخرباء بمراعاة التباعد االجتماعي 

وترك فاصلة بني الناس تقارب املرتين.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املتح�دث باس�م رئي�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س األح�د، عن 
التوصل لبعض املعلومات عن الفريق الذي 

اغتال الخبر األمني هشام الهاشمي.
وقال أحمد م�ا طال، يف مقابلة متلفزة، 
»توصلن�ا لبع�ض املعلومات ع�ن الفريق 
الذي اغتال هشام الهاشمي«، مبينا »انني 
ال اس�تطيع االفصاح عن الجهة، ألسباب 

ليست يف صالح التحقيق«.
وُقِتَل الخبر األمني، هش�ام الهاشمي، يف 
بداية شهر تموز املايض، عىل يد مسلحني 

مجهول�ني، تربص�وا ل�ه، وأطلق�وا النار 
عليه، قرب داره، يف منطقة زيونة، رشقي 

العاصمة بغداد.
وع�ن ضحاي�ا تظاه�رات ترشي�ن، اك�د 
أن  ال�وزراء  رئي�س  باس�م  املتح�دث 
»الحكومة أحصت عدد الشهداء والجرحى 
يف احتجاج�ات ترشي�ن ونعم�ل اآلن عىل 

الكشف عن قتلة املتظاهرين«.
واض�اف أن »الحكومة عمل�ت عىل تأمني 
وحماي�ة املتظاهري�ن«، مش�را اىل »اننا 
للمطالب�ة  املتظاهري�ن  بخ�روج  نفخ�ر 
بحقوقهم، م�ن تظاه�رات الذكرى األوىل 
لث�ورة ترشي�ن«. م�ن جانب آخ�ر، وجه 

املتحدث باس�م رئيس ال�وزراء أحمد ما 
ط�ال عتباً لقناتي »العربي�ة« و«العربية 
الح�دث«، بش�أن تقري�ر يخ�ص اإلخوان 

املسلمني، يف العراق.
وق�ال ما ط�ال، ان »االخوان املس�لمني 
جزء من العملية السياسية بأربع رؤساء 
ملجل�س الن�واب«، مضيف�اً أن »اإلخ�وان 
يف الع�راق، والح�زب االس�امي ج�زء من 

العملية السياسية ولهم دور فيها«.
العربي�ة  لقنات�ي  عتب�اً  »نوج�ه  وتاب�ع 
والح�دث، وندعوهم�ا لتوخ�ي الدق�ة يف 
نقل االخبار واالحداث التي تخص الش�أن 
العراق�ي، بع�د ت�داول انباء ع�ن تصنيف 

االخوان املسلمني منظمة ارهابية«.
ويف وق�ت س�ابق، تداولت وس�ائل إعام، 
كتابا ص�ادرا عن مجلس األم�ن الوطني، 
بإمضاء مستش�ار األمن الوطني، قاس�م 
األعرج�ي، تضمن ق�رارا »بعدم التصويت 
عىل إدراج حركة االخوان املليمني كمنظمة 

إرهابية«، ولم يتم التأكد من صحته.
وكشف ما طال ان أكثر من 25 مسؤوالً 

وحيتان فساد اصبحوا وراء القضبان.
وقال إن »25 مسؤوالً باالضافة اىل حيتان 
وقي�د  القضب�ان  وراء  اصبح�وا  فس�اد، 

التحقيق«.
التفاصيل ص2
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العمل: نسعى لزيادة الرواتب التقاعدية يف قانون الضامن
     بغداد / المستقبل العراقي 

تسعى دائرة التقاعد والضمان االجتماعي، يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
اىل زي�ادة رواتب العم�ال املتقاعدين، عرب اجراء تعديل يف قان�ون الضمان، بينما 

اشارت اىل ان تلك الزيادة ستشمل 250 الف عامل.
وذكرت معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود يف ترصيح صحفي انه “تم 
رف�ع تعدي�ل قانون الضمان رقم 39 لس�نة 1971  اىل وزي�ر العمل ليتم رفعه اىل 

مجلس الوزراء ومن ثم الربملان للمصادقة عليه”.
وأصافت داود، أن “التعديالت تتضمن زيادة يف رواتب العمال املتقاعدين والس�ن 

القانونية اضافة اىل الضمان الصحي و مميزات أخرى”.
واوضح�ت ان “عدد العمال املتقاعدين يبلغ 250 ال�ف عامل يتم رصف رواتبهم  
دفع�ة واحدة كل ش�هرين وتصل مبال�غ رواتبهم اىل ما يق�ارب 15 مليار دينار، 

ويحتسب الحد االدنى منه 320 الف دينار«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هد بغداد وعدد م�ن محافظات الوس�ط 
والجن�وب، أمس األحد، تظاهرات يف س�احة 
التحرير وبعض املناطق والجس�ور القريبة 

يف جولة جديدة من احتجاجات ترشين.  
التحري�ر  س�احة  يف  الحش�ود  وترك�زت 
ومقرتباته�ا وج�ر الجمهوري�ة، يف ظ�ل 

استمرار إغالق املطعم الرتكي.  
واحتش�د متظاه�رون يف س�احتي الخالني 
والوثب�ة وجري الس�نك والش�هداء، فيما 
قطع�ت الق�وات األمني�ة جس�ور األح�رار 

ومدينة الطب والشهداء.  
احت�كاكات  مص�ورة،  مقاط�ع  وأظه�رت 
خفيفة بني حش�ود م�ن املتظاهرين وقوات 
مكافحة الش�غب ق�رب املتح�ف العراقي يف 
منطق�ة العالوي، وأخرى يف س�احة الوثبة، 
حي�ث تح�دث ش�هود عي�ان ع�ن تع�رض 
متظاهري�ن لل�رب بالع�ي، فيم�ا قال 
مص�در أمني إن »أش�خاصاً قذف�وا القوات 

بالحجارة«.  
وتواصلت الفعاليات االحتجاجية يف العاصمة 
منذ الصباح، عرب مس�رات وفعاليات شارك 
يف ط�الب انطلقوا م�ن أم�ام وزارة التعليم، 

وحشود تقدمت من ساحة الطران.  
وطال�ب املحتج�ون بالقص�اص م�ن قتل�ة 
املتظاهري�ن يف االحتجاج�ات التي ش�هدها 

العراق يف ترشين األول العام املايض، فيما رددوا هتافات 
طالب�ت بتوفر الخدمات والوظائ�ف عالوة عىل إصالح 

النظام السيايس ومحاربة الفساد.
ب�دوره، اك�د املتح�دث باس�م القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة اللواء يحيى رسول ان مجموعة محسوبة عىل 
املتظاهري�ن رمت رمانات عىل الق�وات األمنية ببغداد، 
مش�را اىل ان ذل�ك ادى اىل جرح اثنني من الضباط و30 

منتسبا. 
وقال رسول يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »العاصم�ة بغداد ش�هدت تظاه�رات إلحياء ذكرى 
الخام�س والعرشين من ترشين االول، وما رافقتها من 
إنجازات تحس�ب للمتظاهرين الس�لميني وقد اس�تمر 
املتظاه�رون بفعالياته�م الخاصة به�ذه الذكرى، مع 

قيام القوات األمنية بواجباتها لحمايتهم«.

واضاف »مع ش�ديد األسف قامت مجموعة 
محس�وبة ع�ىل املتظاهرين برم�ي رمانات 
يدوي�ة عىل الق�وات األمني�ة املكلفة بتأمني 
التظاه�رات، مم�ا ادى اىل ج�رح إثن�ني من 
الضب�اط و30 من منتس�بي ف�وج طوارئ 
الثان�ي«، مش�را اىل ان »ه�ذه املجموع�ة 
مازال�ت تقوم برمي األجهزة األمنية بقناتي 
امللت�وف يف ج�ري الجمهوري�ة والس�نك 

ببغداد««.
واك�د ان »الق�وات األمني�ة املنف�ذة لواجب 
التزامه�ا  تواص�ل  املتظاهري�ن  حماي�ة 
بالتعليم�ات وضب�ط النفس الع�ايل بالرغم 
م�ن التجاوزات الحاصلة عليه�ا وهذا األمر 
مرفوض لكون�ه تجاوز عىل القانون«، الفتا 
اىل ان »قواتنا االمنية س�وف تس�تمر يف اداء 
واجبها املهني بحفظ االمن وحماية املنشآت 

العامة والخاصة«.
إىل ذل�ك، زار رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي مقر 
قي�ادة عملي�ات بغ�داد وقي�ادة العملي�ات 

املشرتكة، والرشطة االتحادية.  
وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه »ناس« نسخة 
منه إن�ه »زار رئيس مجلس ال�وزراء القائد 
العام للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، 
مقر قي�ادة العملي�ات املش�رتكة وعمليات 
بغ�داد والرشطة االتحادي�ة، لالطمئنان عىل 

أداء القوات األمنية يف حماية املتظاهرين«.  
وأض�اف »ش�دد الكاظم�ي ع�ىل توجيهاته الس�ابقة 
يف التعام�ل م�ع املواق�ف بمهني�ة والت�زام الواجب�ات 
املحددة إزاء األجه�زة األمنية، ومختلف صنوف القوات 

املسلحة«.  
وتابع، »كما أكد الكاظمي الواجب األول للقوات األمنية 
ه�و حماية املتظاهرين وحّقه�م يف التعبر عن آرائهم، 
ويف نفس الوقت أهمية الحفاظ عىل سلمية التظاهرات 
وحماي�ة قواتنا األمنية الت�ي تقوم بواجبها«، مش�راً 
إىل أن�ه »تاب�ع رئي�س مجلس ال�وزراء، خ�الل الزيارة 
التفقدية، مجمل اإلج�راءات التنظيمية واالح��رتازية 
التي اتخذتها القوات األمنية لضمان سلمية التظاهرات 
وس�المة املتظ����اهرين، فضالً ع�ن تأمني املمتلكات 

العامة والخاصة«.  

القوات األمنية شكت من »املولوتوف« وجمموعات »مندسة«.. والكاظمي: واجب القوات األمنية محاية املتظاهرين واحلفاظ على املمتلكات

تظاهرات العراق: انضباط أكثر وعنف أقل

العدد )2243(   26     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

        بغداد / المستقبل العراقي

 اعت�رب النائب عن كتل�ة صادقون 
محم�د البل�داوي، أم�س االحد، ان 
إع�ادة تش�كيل كتلة س�نية كبرة 
برئاسة اسامة النجيفي بانها بداية 
ملعركة انتخابية بني املكون ورصاع 
لزعامته، مؤك�دا ان عودة التحالف 
الوطن�ي امر غ�ر واردة االن. وقال 
البل�داوي يف ترصي�ح صحف�ي ان 
انقسموا  السني  املكون  »سياسيي 
منذ بداية الدورة الترشيعية الحالية 
اىل كتلتني”، مشرا إىل “وجود رصاع 

بني الكتلتني من اجل الزعامة«.
وأضاف ان »االنقس�ام الس�ني بدا 
واضح�ا عندم�ا ت�م تش�كيل كتلة 
جدي�دة برئاس�ة النجيف�ي وه�ي 
باالص�ل اطالق�ة مبك�رة ملعرك�ة 
ان  مبين�ا  القادم�ة«،  االنتخاب�ات 
الس�نية  الزعام�ة  ع�ىل  »ال�رصاع 
سيشتد خالل األيام املقبلة«.وبشأن 
إمكاني�ة ع�ودة التحال�ف الوطني 
خالل الفرتة املقبل�ة، أكد البلداوي، 
أن “ع�ودة التحال�ف الوطن�ي من 
جدي�د امر صعب يف الوقت الحارض 

وان عودته غر وارد االن”.

نائب يعلق عىل »التشكيل السنـي اجلـديـد«: 
يروج »رصاع شديد« يف معركة االنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  باس�م  املتح�دث  كش�ف 
األح�د، ع�ن  أم�س  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
التوصل لبعض املعلوم�ات عن الفريق الذي 

اغتال الخبر األمني هشام الهاشمي.
وق�ال أحمد مال ط�الل، يف مقابل�ة متلفزة، 
»توصلن�ا لبع�ض املعلوم�ات ع�ن الفري�ق 
الذي اغتال هشام الهاش�مي«، مبينا »انني 
ال اس�تطيع االفص�اح عن الجهة، ألس�باب 

ليست يف صالح التحقيق«.
وُقِت�َل الخبر األمني، هش�ام الهاش�مي، يف 
بداية ش�هر تموز املايض، عىل يد مس�لحني 
الن�ار  وأطلق�وا  ل�ه،  تربص�وا  مجهول�ني، 
علي�ه، قرب داره، يف منطق�ة زيونة، رشقي 

العاصمة بغداد.
وعن ضحايا تظاهرات ترشين، اكد املتحدث 
باس�م رئيس ال�وزراء أن »الحكومة أحصت 
احتجاج�ات  يف  والجرح�ى  الش�هداء  ع�دد 
ترشي�ن ونعم�ل اآلن عىل الكش�ف عن قتلة 

املتظاهرين«.
واض�اف أن »الحكوم�ة عمل�ت ع�ىل تأمني 
وحماية املتظاهرين«، مشرا اىل »اننا نفخر 
بخ�روج املتظاهرين للمطالب�ة بحقوقهم، 

من تظاهرات الذكرى األوىل لثورة ترشين«.
م�ن جانب آخر، وجه املتحدث باس�م رئيس 
ال�وزراء أحم�د م�ال ط�الل عتب�اً لقنات�ي 
»العربية« و«العربية الحدث«، بش�أن تقرير 

يخص اإلخوان املسلمني، يف العراق.
وق�ال م�ال ط�الل، ان »االخ�وان املس�لمني 

جزء من العملية السياس�ية بأربع رؤس�اء 
ملجل�س الن�واب«، مضيف�اً أن »اإلخ�وان يف 
العراق، والحزب االس�المي جزء من العملية 

السياسية ولهم دور فيها«.
وتابع »نوجه عتباً لقناتي العربية والحدث، 
وندعوهم�ا لتوخ�ي الدق�ة يف نق�ل االخبار 
واالح�داث التي تخص الش�أن العراقي، بعد 
تداول انب�اء عن تصنيف االخوان املس�لمني 

منظمة ارهابية«.
ويف وقت سابق، تداولت وسائل إعالم، كتابا 

ص�ادرا عن مجلس األم�ن الوطني، بإمضاء 
مستش�ار األمن الوطني، قاس�م األعرجي، 
تضمن ق�رارا »بع�دم التصويت ع�ىل إدراج 
حركة االخوان املليم�ني كمنظمة إرهابية«، 

ولم يتم التأكد من صحته.
وكش�ف مال طالل ان أكثر من 25 مس�ؤوالً 

وحيتان فساد اصبحوا وراء القضبان.
وق�ال إن »25 مس�ؤوالً باالضافة اىل حيتان 
وقي�د  القضب�ان  وراء  اصبح�وا  فس�اد، 

التحقيق«.

متحدث باسم الكاظمي يعلن توصل احلكومة ملعلومات عن الفريق الذي اغتال اهلاشمي
عاتب قناة تلفزيونية بشأن اإلخوان املسلمني

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب رعد الدهلكي، أمس األحد، الحكومة العراقية، 
لتجميد جميع االتفاقيات مع فرنسا عىل خلفية االساءة 
للنب�ي محمد )ص(، فيما طالب برف�ع دعوى دولية ضد 

باريس.
وق�ال الدهلكي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن »تبني الرئيس الفرنيس للرس�وم الكاريكاتورية 
املس�يئة إىل الرس�ول األعظم والتي ُن�رشت عىل واجهات 
مب�اٍن يف مدينت�ي مونبيلي�ة وتولوز، هو ام�ر صادم ولم 
نك�ن نتمناه، عىل اعتبار ان هكذا اس�اءات وممارس�ات 
مرفوضة«، مبينا ان »من يتبنى ذلك فهو يعمل عىل إيجاد 

الحواضن النتشار قوى االرهاب والتطرف وان مثل هذه 
املمارسات ال تنسجم مع حرية التعبر كما أنها تتعارض 
مع املواثيق الدولية التي تحرم التعرض لالنبياء والرس�ل 

واصحاب الديانات«.
وأض�اف أن »هكذا اس�اءات ينبغي عدم الس�كوت عنها 
وع�ىل الربملان�ات وجميع املنظم�ات الدولية االس�المية، 
املبارشة وفق االطر القانونية لرفع دعاوى دولية ضد كل 
من يسئ لشخص الرسول األكرم«، مشددا عىل ان »ديننا 
علمنا ان ال نيسء لجميع االديان ونحرتم جميع املعتقدات 
وه�و ما كن�ا نتمناه م�ن دع�اة الحري�ة والديمقراطية 

واحرتام االخر«.
واك�د الدهلك�ي، انن�ا »ومن ب�اب النصيح�ة فاننا ندعو 

الرئي�س الفرن�يس، اىل تقديم االعتذار للمس�لمني قبل ان 
يرى نفسه وكل فرنسا معزولة عن باقي العالم االسالمي 
وجمي�ع االبواب مغلقة يف وجوه�م«، مطالبا ب�«رضورة 
تجميد حكومة الكاظمي لكل االتفاقيات التي ابرمت مع 

فرنسا لحني تقديمها االعتذار«.
ودعا املجمع الفقهي العراقي، السبت، )24 ترشين األول، 
2020(، املجتم�ع االورورب�ي اىل تفعي�ل ق�رار املحكم�ة 
االوروبي�ة لحقوق االنس�ان ال�ذي نص عىل أن االس�اءة 

للرسول محد )ص( التندرج ضمن حرية التعبر.
ويف ترشي�ن األول 2018 اقرت املحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنس�ان حكماً يق�ي بأن اإلس�اءة للرس�ول محمد ال 

تندرج ضمن حرية التعبر.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس حكومة إقليم كردس�تان مرور 
بارزان�ي، أم�س األح�د، املجتم�ع ال�دويل إىل 
ضحاي�ا  لتعوي�ض  آلي�ة  إليج�اد  التع�اون 
اإلرهاب وإعادة بناء مناطقهم تمهيداً لعودة 

النازحني إىل ديارهم.
وقال مكتب بارزاني يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراقي نسخة منه، إن »رئيس حكومة إقليم 
كردستان مرور بارزاني استقبل املستشار 
الخ�اص رئيس فريق التحقي�ق التابع لألمم 
املتحدة لتعزيز املساءلة عن الجرائم املرتكبة 
من جانب داعش )يونيتاد(، كريم أسد أحمد 

خان«.
وأض�اف البي�ان، أن�ه »ج�رى يف االجتم�اع، 
التباح�ث بش�أن عملي�ة محاكم�ة مجرمي 

تنظي�م داع�ش، وتعزيز س�بل التع�اون بني 
س�لطتي القضاء يف حكومة إقليم كردستان 

والحكومة االتحادية«.
وتابع، أن »رئيس فريق التحقيق التابع لألمم 
املتحدة عن جرائم داعش، س�لط الضوء عىل 
أحدث اإلج�راءات القانونية والفنية املتعلقة 
بمحاكم�ة مجرم�ي داع�ش ع�ىل جرائمهم 
املرتبكة ضد اإلنس�انية، وأش�ار إىل أن هدف 

املحاكم�ات هو أخ�ذ العرب من تل�ك الجرائم 
ومنع تكرارها«. 

من جانبه، ش�دد بارزاني عىل أنه »إىل جانب 
محاكمة مجرمي داعش، يتعني عىل املجتمع 
الدويل التنسيق والتعاون إليجاد آلية مناسبة 
لتعوي�ض ضحاي�ا إرهابيي داع�ش وإعادة 
بناء املناطق التي دمرها اإلرهابيون، تمهيداً 

لعودة النازحني إىل ديارهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن محافظ�ة دياىل احمد 
مظهر الجبوري، أم�س االحد، اهمية 
س�عي الحكومة اليجاد بدائل رسيعة 
املوظف�ني واملتقاعدين  لتوفر رواتب 
والرعاي�ا االجتماعية.  وقال الجبوري 
العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
نس�خة من�ه ان »هن�اك الكث�ر م�ن 
االي�رادات تدخ�ل مليزاني�ة الدولة من 
الكث�ر من ال�وزارات والدوائر وعليها 
تبويبه�ا والعمل عىل توزي�ع الرواتب 
تباعا«. واضاف،  للوزارات والجه�ات 
قان�ون  ع�ىل  الحكوم�ة  »ات�كاء  ان 
االقرتاض دون تحرك بمسارات اخرى 
لتوف�ر الرواتب امر مس�تغرب ويثر 
الكثر من عالمات االستفهام خاصة 
وان العراق مر خالل س�نوات ماضية 
بظ�روف اصعب واق�ى وبانخفاض 
حاد الس�عار النفط دون ان تؤثر عىل 
توزي�ع الرواتب وبموعده�ا املحدد«. 
واوضح الجب�وري، ان »الربملان اكمل 
القراءة االوىل لقانون االقرتاض الجديد 
وسيمي بقرائته الثانية ولن يمرره 
باملبلغ املطل�وب 41 تريليون دينار بل 

سيقلل املبلغ لنسبة معينة«.

نائب يدعو احلكومة إىل رفع دعوى دولية ضد فرنسا وجتميد مجيع االتفاقيات معها 

بارزاين يدعو املجتمع الدويل للتعاون من أجل إجياد آلية لتعويض ضحايا اإلرهاب 
وإعادة بناء مناطقهم

نائب: قانون االقرتاض سيمرر 
يف الربملان لكن بمبلغ أقل

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان مع رئيس مؤسسة الشهداء كاظم 
عويد مسعود، أمس األحد، ضمان حقوق الشهداء بموجب القانون.

وذكر بيان ملجلس القضاء تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن »رئيس 
مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان استقبل، يف مكتبه اليوم، رئيس 
مؤسس�ة الش�هداء كاظم عويد مس�عود واملدير العام يف املؤسس�ة طارق 

املندالوي«.
وأض�اف أن »الجانبني بحثا معهم دور القضاء يف ضمان حقوق الش�هداء 

بموجب القانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية اإلعالم األمني، أمس االحد، تدم�ر 8 أوكار لإلرهابيني ضمن 
سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان للخلية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »وفقاً ملعلومات 
دقيقة، تمكنت قوة مش�رتكة من الرشطة االتحادي�ة وجهاز املخابرات يف 
محافظة كركوك من العثور عىل 8 أوكار لإلرهابيني يف ناحية الرشاد ضمن 

سلسلة جبال حمرين«.
وأض�اف البي�ان انه »ت�م تدمر ه�ذه األوكار الت�ي احت�وت براميل وقود 
ودراج�ة نارية ومواد غذائية وبطاري�ات تفجر وC4 ومواد تفجر، فضال 

عن تجهيزات لوجستية، دون حادث يذكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة املوقف الوبائي ليوم األحد لجائحة كورونا يف العراق.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس����خة من�ه، ان »عدد 
اإلصابات بلغت 2554 إصابة وعدد ح�����االت الشفاء 3140 حالة وعدد 

حاالت الوفاة 55 حالة«.

رئيسا جملس القضاء ومؤسسة الشهداء يبحثان 
ضامن حقوق الشهداء

اإلعالم األمني: تدمري )٨( أوكار لإلرهابيني 
ضمن سلسلة جبال محرين

عداد »كورونا«: انفخاض كبري باإلصابات 
وارتفاع بحاالت الشفاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر مطل�ع، أم�س األحد، 
يف  رفي������ع  مس�ؤول  بوف�اة 
بمضاعف�ات  متأث�راً  كردس�تان 
املس�تجد. وقال  ف�روس كورون�ا 
االس�تخبارات  »نائ�ب  إن  املص�در 

العامة يف وزارة البيشمركة يف اقليم 
كردستان العمي����د خرو باني، 
ت�ويف بعد تده�ور حالت�ه الصحية 
بس�بب مضاعف������ات فروس 
اقليم كردستان  كورونا«. وس�جل 
828 اص���اب�ة جدي�دة بفروس 

ك��ورون��ا.

»كورونا« يطيح بمسؤول رفيع يف إقليم 
كردستان 

وجه�ت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان يف العراق، 
أم�س االح�د، رس�الة إىل املتظاهري�ن املتواجدين يف 

سوح االحتجاج.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أنها »تدع�و املتظاهري�ن للحفاظ عىل 
س�لمية التظاه�رات وعدم الس�ماح للذي�ن يريدون 
حرفها عن س�لميتها، واإللتزام باألماكن املخصصة 
للتظاه�رات«. وكان الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام 
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن عن إصابة 
إثنني م�ن الضباط و 30 من منتس�بي فوج طوارئ 
الثاني إثر اس�تهدافهم من مجموعة محس�وبة عىل 

املتظاهرين ب�«رمانات يدوية«.
ودع�ا زعيم التي�ار الص�دري مقتدى الص�در، اليوم 
األح�د، الحكومة إىل فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة 

وردع ما أسماهم »الوقحني«.
وش�ددت األجهزة األمنية يف بغداد من إجراءاتها عىل 
مداخ�ل العاصم�ة الغربية والرشقي�ة، بالتزامن مع 

انطالق الذكرى األوىل لتظاهرات ال�25 من ترشين.
من جانب�ه، دعا اللواء يحيى رس�ول الناطق باس�م 
القائ�د العام للق�وات املس�لحة، املتظاهرين اىل عدم 
التظاهر خارج س�احة التحرير ببغداد كونها مؤمنة 

بالكامل.

مفوضية حقوق اإلنسان حتذر املتظاهرين من حرف سلمية االحتجاج
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس األحد، 
ع�ن أولويات ال�وزارة للمرحلة الراهن�ة واملقبلة، 
يف ظ�ل التداعي�ات التي أفرزتها األزم�ة املزدوجة، 
املتمثل�ة، بجائح�ة كوفي�د ١٩ }كورون�ا{، وقل�ة 

اإليرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.
 وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان »االجتم�اع املخص�ص ملناقش�ة اع�ادة 
النظر بمسارات خطة التنمية الوطنية الخمسية، 
٢٠١٨-٢٠٢٢، والس�راتيجيات األخرى،الذي ُعقد 

يف ال�وزارة، وحرضه، وكي�ا ال�وزارة، واملديرون 
العام�ون فيه�ا، فض�ا ع�ن ع�دد م�ن الخ�راء 

واملختصني يف الشؤون االقتصادية والتنموية«.
وأوض�ح وزير التخطيط، ان »أولوي�ات الوزارة يف 
املرحل�ة الراهن�ة واملقبلة، تتمثل بثاث مس�ارات 
رئيسة، ومسارات أخرى داعمة ورافعة، لاقتصاد 
والتنمي�ة يف البلد،« مش�را إىل ان »األولوية األوىل، 
ستكون تعزيز وتنفيذ السياسات والرامج الرامية 
إىل تخفي�ف الفقر، وذلك بع�د االرتفاع امللحوظ يف 

هذه املؤرشات نتيجة الجائحة واألزمة املالية«.
وأض�اف »فيم�ا س�تكون األولوي�ة الثانية، وضع 

آليات مرنة للعقود الحكومية، مشددا، ان الوزارة، 
تبذل جهودا استثنائية، إليجاد الحلول واملعالجات 
للمش�اريع املس�تمرة، املهددة بالتوق�ف، نتيجة، 
ندرة التخصيصات املالي�ة،« الفتا إىل ان »األولوية 
األخرى س�تكون الركيز عىل املؤرشات اإلحصائية 
التي س�يتوىل الجهاز املركزي لإلحص�اء إنتاجها، 
النه�ا تمث�ل ركي�زة مهم�ة م�ن ركائ�ز الخطط 

التنموية«.
ون�وه اىل، ان »موازن�ة ٢٠٢١، ل�ن تتضمن ادراج 
مش�اريع جديدة، اال يف حال�ة الرضورة القصوى، 

وبقرار من مجلس الوزراء«.

وزير التخطيط عن موازنة ٢٠٢١: لن تتضمن إدراج مشاريع جديدة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة 
القبض عىل 35 متهماً بقضايا مختلفة.

وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه بن�اًء عىل توجيهات 
معايل وزي�ر الداخلية واملتابع�ة املبارشة من 
قبل الس�يد وكيل ال�وزارة لش�ؤون الرشطة 
لفري�ق عم�اد محم�د محمودةالق�ت مفارز 
مكافح�ة اج�رام بغ�داد القب�ض ع�ىل ع�دد 
م�ن املتهم�ني و املطلوب�ني خال ٢٤ س�اعة 
املاضي�ة،أذ تمك�ن مكت�ب مكافح�ة اج�رام 
الكرام�ة م�ن الق�اء القبض ع�ىل متهم قام 
بجريمة قتل وفق امل�ادة ٤٠٦ ق.ع،كما ألقت 
مف�ارز مكافح�ة اج�رام بغ�داد القبض عىل 
أحد عرش متهم برسق�ة مبالغ مالية وتزوير 
صكوك ووثائق ومطلوبني بالنصب واالحتيال 
املنص�ور  اج�رام  مكافح�ة  أعم�ال  ضم�ن 
والكاظمي�ة والنه�روان والش�عب والق�دس 
والك�رادة والخ�رضاء وأبو غريب وحس�ينية 
املعامل وبغداد الجديدة والصالحية وفق املواد 
٤٤٦ و٤٤٤  و٢٩٢ و٢٩٨ و٢3٨ و٤5٦ و٤5٧ 

ق.ع.واضاف البي�ان ان املفارز القت القبض 
عىل ثاثة متهم�ني لقيامهم برسقة دراجات 
ناري�ة ودراج�ات الت�ك ت�ك ضم�ن مكات�ب 
مكافحة اجرام الحبيبية واملحمودية والتاجي 
وفق امل�ادة ٤٤٦ ق.ع،فضاً عن ضبط أربعة 
عجات والقبض عىل حائزيها لوجود إش�ارة 
ضب�ط يف قاع�دة البيان�ات ضم�ن مكتب�ي 
مكافحة اج�رام املدائ�ن والغزالي�ة ومكتبي 

مكافحة رسقة سيارات الكرخ والرصافة.
واض�اف البي�ان ان مف�ارز اف�واج ط�وارئ 
رشط�ة البرصة وبمس�اندة اقس�ام وش�عب 
ومراك�ز املديرية وحس�ب توجيهات الس�يد 
قائ�د الرشطة اللواء عباس ناجي ادم بارشت 
برضورة إجراء املمارسات ونصب السيطرات 
والتقاطع�ات  املداخ�ل  ومس�ك  املفاجئ�ة 
عم�وم  يف  والفرعي�ة  الرئيس�ية  والش�وارع 
املحافظ�ة لغ�رض حماي�ة املواطنني وفرض 
هيبة الدولة والقب�ض عىل مطلوبني للقضاء 
بن�اء ع�ىل الخط�ة املوضوع�ة مس�بقاً فقد 
ت�م القب�ض ع�ىل ١٨ متهماً و١٧متس�ول يف 
الش�وارع العام�ة والتقاطعات،وضبط )3٩( 
عجلة و٢٢٠ دراجة نارية مخالفة للتعليمات 

والقواعد املرورية.
واكد البيان ان قس�م مكافحة اجرام البرصة 
تمك�ن من القاء القبض ع�ىل متهم بعمليات 
رسق�ة لدراج�ات ناريةوفق امل�ادة ٤٤٦،بعد 
تش�كيل تش�كيل فريق عم�ل ق�ام بالتحري 
وجمع املعلومات والتوصل اىل ادلة من خالها 
ت�م التع�رف عليه،وبع�د التعم�ق بالتحقيق 
مع�ه اعرف برسق�ة مابس وهوات�ف نقالة 
وشاشات بازمة وس�اعات يدوية من احدى 
ال�دور الس�كنية يف منطق�ة الكزيزة،ورسقة 
دراجات نارية نوع ستوته و«برفاز« و«ناما« 
من مناطق وجمعيات االسكان،والعينه،ومن 
م�ع  الفيحاء،باالش�راك  مستش�فى  ب�اب 
متهمني اخرين هاربني،وتم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة الازمة واحالته اىل القضاء .وتابع 
البي�ان ان  مف�ارز مركز رشط�ة الفراهيدي 
التابع لقس�م رشطة البل�دة الثانية من إلقاء 
القب�ض ع�ىل مته�م مطل�وب قضائي�ا وفق 
املادة ٢٤/اس�لحة وتمت إحالت�ه اىل القضاء 
لينال جزاءه العادل،ضمن العمليات النوعية 
واملتمي�زة يف ماحقة الخارج�ني عن القانون 

لبسط األمن واالستقرار يف املحافظة.

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة تعلن القبض 
عىل »35« متهام بقضايا خمتلفة

الرافدين: يستقطب »رشكات الصريفة« 
للدخول يف نافذة بيع الدوالر

النقل يف طريقها إىل إكامل اجراءات 
متليك قطع األرايض ملوظفيها يف املوانئ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، عن استقطاب رشكات الصرفة للدخول 
يف ناف�ذة بيع العملة بالدوالر.وق�ال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، إن »رشكات الصرفة قدمت لها التسهيات 
للدخول يف ناف�ذة بيع العملة بالدوالر بعد ان اعلن املرصف عن اعادة العمل 
بنافذة مزاد بيع العمل�ة بالدوالر«.ودعا املرصف، »الرشكات التي لم تتطلع 
عىل التعليمات مراجعة الفرع الرئييس للمرصف يف بغداد الشورجة لاطاع 
ع�ىل ال�رشوط الخاصة ببي�ع العملة وه�ي رشوط ميرسة وس�هلة وتعود 

باملنفعة وااليجابية عىل الرشكات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانئ العراق، أمس األحد، عن مزايدة 
لبيع قطع األرايض يف قطعة 5 مقاطعة / 3٦ داودية وش�ط الرك ملوظفيها 
والت�ي كانت قد خصصت يف وقت س�ابق .وبني مدير ع�ام الرشكة الدكتور 
املهندس فرحان محيسن الفرطويس : حسب توجيهات وزير النقل الكابتن 
نارص حس�ني الش�بيل ت�م إعان مزاي�دة لبي�ع ٢3 قطعة يف قطع�ة رقم 5 
مقاطعة رقم / 3٦ داودية والتي خصصت ملوظفي الرشكة سابقاً .وأضاف 
الفرط�ويس أن�ه تم تش�كيل لجنة تت�وىل هذا األم�ر اذ رشعت ف�ور إكمال 
اإلج�راءات يف الدوائر األخرى بإعان املناقصة وستس�تمر اللجنة باعمالها 
لح�ني إكمال ٢٠٠ قطعة ضمن املقاطعة وحس�ب قانون ٢١ لس�نه ٢٠١3 
املع�دل .جدير بالذك�ر أن موانئ العراق قامت بتخصي�ص عدد من األرايض 
ملوظفيه�ا يف مقاطعت�ي النجيبي�ة والداودية وس�يتم تمليكه�ا بعد إكمال 

اإلجراءات اإلدارية والقانونية يف مختلف الدوائر ذات العاقة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت صح�ة الرصاف�ة، أم�س 
اىل  قريب�ا  س�تصل  أنه�ا  االح�د، 
ح�د االكتف�اء الذات�ي م�ن توفر 
للمستشفيات  االوكس�جني  مادة 
ورده�ات الع�زل الخاص�ة بعاج 
م�رىض كورونا، بينما حددت آلية 
لتكثيف حم�ات الرص�د الوبائي 

مع اقراب موسم الشتاء.
الرصاف�ة  صح�ة  مدي�ر  وق�ال 
عب�د الغني الس�اعدي يف ترصيح 

صحف�ي إن “الدائ�رة وضع�ت خطط�ا 
جديدة منه�ا مواجهة الزي�ادة املتوقعة 
بأع�داد االصاب�ات م�ع اقراب موس�م 
الشتاء والتهاون بتطبيق رشوط الوقاية 

الصحية”.
وأش�ار الس�اعدي اىل ان “رشكة تسويق 
االدوي�ة )كيمادي�ا( جهزت املؤسس�ات 
الخاص�ة  االدوي�ة  بجمي�ع  الصحي�ة 
بروتوك�والت  وف�ق  كورون�ا  بمصاب�ي 
عاجية معتمدة من قبل منظمة الصحة 
العاملية، فضا عن مس�تلزمات )كتات( 
الفح�ص لترسي�ع نتائ�ج الكش�ف عن 
املصاب�ني، وعند نق�ص االدوي�ة تجري 
عملية مناقلة بني املستش�فيات االخرى 
التابع�ة لقاط�ع الرصاف�ة، او رشاؤه�ا 
م�ن االس�واق املحلي�ة رشط اعتماده�ا 
م�ن منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ووزارة 

الصحة”.
واض�اف الس�اعدي ان “هن�اك معملني 
لصناع�ة االوكس�جني الس�ائل يقومان 
بتجهيز جميع املستشفيات باحتياجاتها 
تافي�ا لح�دوث ش�ح ب�ه، وق�د عمل�ت 

الدائرة ع�ىل رشاء مايقارب ١٠٠٠ قنينة 
اوكس�جني تم توزيعها بني املستشفيات 
الخاص�ة بع�اج الح�االت، فض�ا ع�ن 
اس�تخدام منظومة ش�بكة اوكس�جني 
غازي�ة موزع�ة بني غرف املستش�فيات 
تحس�با الي طارئ”.وذك�ر ان “الدائ�رة 
س�تعمل خال املدة القليل�ة املقبلة عىل 
افتتاح معمل جديد لاوكس�جني لغرض  
تحقي�ق االكتفاء الذاتي ب�دال من رشائه 
من االسواق املحلية، لتصبح ثاثة معامل 
لس�د حاجة املستش�فيات بسبب وجود 
اكر كثافة سكانية بالرصافة التي تصل 

اىل اكثر من ٨ مايني نسمة”.
واكد الس�اعدي “تكثي�ف حمات الرصد 
الوبائ�ي خ�ال امل�دة املقبل�ة يف املناطق 
الجغرافي�ة  الرقع�ة  ضم�ن  الواقع�ة 
بالرصافة، مع ش�مول االحياء الزراعية 
والعش�وائيات، اىل جان�ب تنفيذ حمات 
التثقيف الصح�ي للمواطن�ني والتوعية 
يف املناط�ق واالس�واق العام�ة واملح�ال 
التجارية بشأن اهمية التباعد االجتماعي 
وارتداء الكمامات واس�تخدام املعقمات 

وحمات التعفر”.

صحة الرصافة تقرتب من حتقيق 
االكتفاء الذايت من االوكسجني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أم�س األحد، موعد 
الحمل�ة الخريفي�ة لتلقي�ح األطف�ال ض�د ش�لل 

األطفال.
 وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »دائ�رة الصح�ة العام�ة يف وزارة الصحة 
أعلن�ت عن اس�تعدادها لتنفيذ الحمل�ة الخريفية 
ش�به الوطنية لتلقيح االطفال دون سن الخامسة 
بلقاح شلل االطفال الفموي ثنائي النمط بعد عقد 
سلس�لة من االجتماعات م�ع ممثلني من منظمة 

الصحة العاملية و اليونيسيف«.
ونقل البيان عن الدكتور فراس جبار هاش�م مدير 
الرنامج الوطني للتحصني يف وزارة الصحة قوله، 
ان »الحمل�ة س�تنفذ يف مجموع�ة م�ن قطاع�ات 
الرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة التي ت�م اختيارها بعد 
دراس�ة تفصيلي�ة للمعاي�ر الدولي�ة يف القض�اء 
ع�ىل م�رض ش�لل األطف�ال وباس�تخدام أدوات 
تقيي�م املخاطر ومراعاة الوض�ع الوبائي لجائحة 

كورونا«.
ولف�ت البي�ان اىل ان�ه »وم�ن املؤمل تنفي�ذ هذه 
الحملة يف نهاية شهر ترشين الثاني من هذا العام 
من خال الفرق الجوالة م�ن دار اىل دار باإلضافة 
اىل الف�رق الثابتة يف مراكز الرعاية الصحية األولية 

بعد إكمال كافة متطلبات تنفيذها«.
وأش�ار اىل ان »اللقاح آمن ومس�تورد من املناشئ 
العاملية الرصينة داعياً عوائلنا الكريمة اىل التعاون 
م�ع الف�رق التلقيحي�ة الجوالة والثابت�ة من أجل 
إنج�اح هذه الحمل�ة بهدف الحفاظ عىل س�امة 

أطفالنا األعزاء«.

الصحة حتدد موعد محلة 
شلل األطفال.. وتؤكد 
للمواطنني: اللقاح آمن

    كربالء  / علي ابراهيم

أعلن قسُم املش�اريع الهندس�ّية يف العتبة العّباسية املقّدسة عن 
مبارشته باألعمال املمّهدة إلكساء أرضّية بّوابة القبلة ملرقد اإلمام 
العّباس )عليه الس�ام(، وتشمل املساحة املمتّدة من الباحة التي 
يطّل عليها والتي ُكِس�يت يف وقٍت سابق من هذا العام، وصوالً اىل 

نقطة اّتصاله بأرضّية الصحن الرشيف.
 وقال رئيُس القسم املهندس ضياء مجيد الصائغ يف بيان للعتبة: 
»إّن بّوابة القبلة ُتعتر قبلة أبواب العتبة العّباسية املقّدسة، فبعد 
أن ت�ّم االنتهاء من تحديث وتوس�عة وتطوي�ر واجهتها األمامّية 
واالنتهاء من أعمال الزخرفة والنقوش اإلس�امّية لسقف البّوابة 
وجدرانه�ا، اّتجه�ت بوصلة األعم�ال اىل إكس�اء أرضّيتها، حيث 
تّمت املبارشة بأعمال تكسر ورفع الخرسانة الوقتّية التي كانت 
مكس�وّة به�ا مؤّقتاً، ليتّم بع�د ذلك أخذ القياس�ات الازمة وبما 
يتاءم وارتفاع األرضّية مع الصحن ومداخل البّوابة، حيث سيتّم 

إكساؤها بماّدة املرمر ذي النوعّية الجّيدة«.
ُيذك�ر أّن فقرات مرشوع البّوابة هذه تندرج ضمن مرشوٍع كبر 
وحي�وّي وهو توس�عة العتبة العّباس�ية املقّدس�ة التي أصبحت 
حواض�ن أبوابه�ا الحديثة بمس�احاٍت فاق�ت القديم�ة أضعافاً 
وبنقوٍش وزخارف إس�امّية ذات مدلوالت فّنية وحس�ب تصميم 
وموق�ع كّل ب�اب، لتس�توعب أك�ر عدٍد م�ن الزائري�ن واملواكب 

الحسينّية الداخلة للعتبة املقّدسة.
وُصّمم�ت ه�ذه األب�واب وُنّفذت بواس�طة رشك�ة أرض القدس 
للمقاوالت اإلنش�ائّية وب�إرشاٍف مبارش وميدانّي من قبل قس�م 
املشاريع الهندسّية يف العتبة املقّدسة، وملا تحتويه هذه البّوابات 
م�ن دّق�ٍة يف التنفي�ذ عالي�ة نظ�راً لوجود فق�راٍت فنّي�ة دقيقة 
كاملقرنصات والكتائب وغرها من األمور، لذا فإّنها كانت تحتاج 

اىل وقٍت كبر يتناسب وهذه األعمال.

العتبة العباسية تبارش باألعامل 
التمهيدية إلكساء أرضّية بّوابة القبلة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربية، أمس االحد، عن املب�ارشة اجراء اختبارات 
املتقدمني ملعاهد الفنون الجميلة  للعام الدرايس الجديد للدراستني 

الصباحية واملسائية  للبنني والبنات )٢٠٢٠ �� ٢٠٢١(.
وق�ال وكيل ال�وزارة للش�ؤون االدارية فاح القي�يس يف ترصيح 
صحف�ي انه “تم تش�كيل لجان مختصة الج�راء املقابات والتي 
ستس�تمر لغاية الثاني من الشهر املقبل”، مبينا ان “مدة املقابلة 
واالختب�ار يختلف�ان ب�ني معهد واخر اس�تناداً اىل عدد األقس�ام 

واملتقدمني”.
وأض�اف القي�يس، ان وزارته “اعدت جدوال الج�راء املقابات من 
اج�ل تقلي�ل الزخ�م الحاص�ل يف كل معه�د، عىل ان تت�م متابعة 
مواعي�د  مقابل�ة كل منهم ع�ىل الروابط الخاص�ة بالتقديم مع 

االخذ باإلجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا”.
م�ن جانبها بينت مديرة املديرية العامة العداد املعلمني والتدريب 
والتطوير الربوي يف الوزارة وصال محمد جابر انه “تم التنسيق 
م�ع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لفتح البوابة االلكرونية 
الخاص�ة بالطلب�ة الع�رشة االوائ�ل يف معاه�د الفن�ون الجميلة 
وملدة اس�بوعني وبدأت من يوم الخميس املايض و تس�تمر لغاية 
الس�ادس من الش�هر املقبل، عىل ان يكون االسبوع االول الدراج 
معلوم�ات تفصيلية عن املعهد واالس�بوع الثان�ي معلومات عن 

الطلبة األوائل”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهي�أة العام�ة للجم�ارك، أمس االح�د، اع�ادة اصدار 
مس�تلزمات طبي�ة  وم�واد متنوع�ة يف مرك�ز جم�رك بواب�ة 

البرصة.
 وذك�ر بي�ان للهيأة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»كوادره�ا يف مرك�ز جمرك بوابة البرصة قام�ت باعادة اصدار  
)3( حاوي�ات  حج�م ٤٠ ق�دم محمل�ة بمس�تلزمات طبي�ة+ 
مستلزمات اطفال + كوزمتك مخالفة لضوابط االستراد لعدم 

اكتمال األوراق الرسمية لها«. 
وأض�اف البيان انه »تمت عملية اعادة االصدار وفقا للتعليمات 

والضوابط النافذة«.

الرتبية تبارش بإجراء مقابالت 
املتقدمني ملعاهد الفنون اجلميلة

اجلامرك: اعادة اصدار مستلزمات طبية 
ومواد متنوعة يف مجرك بوابة البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

 العم�ل متواص�ل من قبل كوادر رشكة تاج النهري�ن املنفذة لتطوير مرشوع حي 
الجهاد برئاس�ة دائرة املهندس املقيم املهندس إحسان فالح حسن حيث تضمنت 
األعمال تطبيق املقرنص لألرصفة والشوارع وشبكة املياه واملجاري باإلضافة اىل 

بقية األعمال األخرى املناطة بها الرشكة والعمل مستمر.
أعم�ال مديري�ة بلدية الكوت مس�تمرة بالعم�ل ولكافة قواطع األقس�ام البلدية 

وحسب خطة العمل وكان عمل اليوم:-
١- تواصل العمل من قبل كوادر قسم حي الجهاد بحملة رفع النفايات يف مناطق 

متفرقة لقاطع حي الجهاد.
٢- الجهد اآليل والبرشي لكوادرنا يف قس�م املركز مس�تمر برفع النفايات وتنظيف 

الكيرات يف مناطق متفرقة لقاطع املركز.
3- قس�م داموك والزهراء مس�تمر بالعم�ل برفع النفايات وق�ص وتعديل بعض 

الشوارع والساحات يف مناطق متفرقة لقاطع داموك
٤- الجه�د اآليل لكوادرنا يف قس�م الكرام�ة والفاحية مس�تمر بتنظيف الكيرات 
ورفع النفايات وقص وتعديل بعض الش�وارع يف مناطق متفرقة لقاطع الكرامة.

والعمل مستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنني ومن الله التوفيق

حسب توجيهات حمافظ واسط حممد مجيل املياحي 
وبأرشاف مبارش من قبل مدير بلدية الكوت املهندس 

حيدر جسام محود

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص بناية 
فندق القرنة لكلية القانون

دعمًا لقطاع التعليم

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

خصص محاف�ظ البرصة املهندس أس�عد عبداالمر 
العبداني، بناية فندق القرنة السياحي لكلية القانون 

يف شمال املحافظة.
وقال مدي�ر مكتب املحاف�ظ عماد العيدان�ي إلذاعة 
ص�وت الب�رصة، ان املحاف�ظ وافق ع�ىل تخصيص 
بناية فندق القرنة السياحي لكلية القانون يف شمال 
الب�رصة لفرة مؤقتة لحني إيجاد مبنى للكلية، الفتا 
إىل أن ه�ذه املوافق�ة تأت�ي يف مجال دع�م الحكومة 
املحلية يف البرصة لقطاع التعليم العايل يف املحافظة. 

وأش�ار إىل ان البناية س�يتم تجهيزها للعام الدرايس 
الجديد٢٠٢١/٢٠٢٠، لتكون الئقة لكلية القانون.

، مؤك�دة ح�رص دي�وان املحافظ�ة ع�ىل توفر كل 
االحتياجات للقطاع الربوي االويل والعايل قبل انطاق 

املوسم الدرايس الجديد.

وزير النفط يعلن اطالق مرشوع ابراج جتزئة 
الغاز الطبيعي يف ارطاوي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النفط إحس�ان عبد الجب�ار، أمس 
األح�د، ع�ن قرب إطاق م�رشوع أب�راج تجزئة 
الغ�از الطبيع�ي يف معمل ارط�اوي يف محافظة 

البرصة.
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الجب�ار  عب�د  وق�ال 
»محافظ�ة البرصة تس�تعد لبناء أضخ�م أبراج 
تجزئ�ة الغاز الطبيعي يف الباد يف مرشوع معمل 
أرطاوي ش�مال غرب املحافظة، بطاقة تصل اىل 
٤٠٠ ملي�ون قدم مكع�ب قيايس يوم�ي يتوقع 

انتاجها يف أواخر العام ٢٠٢٢.«
وأضاف عبد الجبار، أنه س�يطلق قريباً »إش�ارة 
للب�دء يف أعم�ال نص�ب ال�رج )تجزئ�ة( ضمن 
مش�اريع رشك�ة غاز الب�رصة الس�تثمار الغاز 
املصح�اب يف حقول تراخي�ص كريات رشكات 
الخدمة النفطية العاملية يف)غرب القرنة ١ رشكة 
اكس�ون موبيل األمركية، وحق�ل الزبر رشكة 

اين�ي االيطالي�ة، وحق�ل الرميلة رشك�ة بي بي 
الريطانية«. وب�ني، أن »معدة الرج يف املرشوع 
الت�ي تزن أكثر من ٦٠٠ طن وبارتفاع 5٢م؛ تعد 
الجزء األساس واألكر واألضخم يف عملية االنتاج 

بني معدات معمل غ�از البرصة للمرحلتني األوىل 
والثاني�ة، وباس�تخدام التقني�ة الحديثة لفصل 
السوائل وبطاقة ٢٠٠ مليون قدم مكعب قيايس 

يومي لكل مرحلة«.
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اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرق�م )788 يف 2020/2/25( وتوصيات 
لجنة التحري عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن ذي العدد 1 يف 2020/10/18. 

ترس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )احتياجات مخترب األدلة الجنائية يف قسم األدلة الجنائية(

- وبكلفة  تخمينية قدرها)381,000,000(  ثالثمائة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي
- ضمن الخطة التش�غيلية لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 90  يوم (  . -موقع املرشوع ) املركز( وبعرض 

فني  
- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرج�ة / الع�ارشة  والصنف /  كيمي�اوي  كهربائ�ي ميكانيك –رشكات 

متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )76,200,000( 
ستة وسبعون مليون ومائتان الف دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة 

او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - الخ�ربة والق�درة الفنية: عىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة السابقة 

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

عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االثنني  املص���ادف 2020/10/26  .
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/11/2   الساعة 
العارشة صباحاً.

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/11/8 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
س�يتم فت�ح العطاءات فعلي�ا  وبوجود ممثلني عن املناقص�ني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

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

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2020/11/8 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 3,810,000 ( ثالثة مليون وثمانمائة و 
عرشة الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

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

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

ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 
يوم العطلة .

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

basra.gov.iq .الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 
  الس�ادس   عرش – س�بب االعالن الثاني * تم التقديم عليها من قبل رشكة واحدة فقط  )عطاء واحد  ( يف 

االعالن االول

اس�تنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 1199 يف 2020/6/21(  وتوصيات 
لجنة التحري عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن ذي العدد 1 يف 2020/10/18. 

يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع )صيانة مشاريع ومجمعات قضاء القرنة(

- وبكلفة  تخمينية قدرها 1,403,000,000 مليار واربعمائة وثالثة مليون  دينار عراقي   
- ضمن برنامج البرتو دوالر  لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 75,5,4,4,1,47,3 

- مدة التنفيذ ) 270  يوم ( .          - موقع املرشوع ) القرنة (            - وبعرض فني  
- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرج�ة / الثامن�ة   والصنف /  كهربائ�ي ميكاني�ك –كيمائية /رشكات 

متخصصة يف هذا املجال   
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن )280.600.000( 
مائت�ان وثمان�ون مليون وس�تمائة الف  دينار عراقي عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حرك�ة التدفق املايل 
الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي تس�بق تاريخ غلق 

املناقصة.
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
جمهوري�ة العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق القياس�ية ودف���ع 
رس���م غي����ر مست���رد  ق���درة )100,000( مائ�����ة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا 

م����ن ي����وم االثنني  املص���ادف 2020/10/26  .
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/11/2   الساعة 
العارشة صباحاً

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/11/8 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. 
س�يتم فت�ح العطاءات فعلي�ا  وبوجود ممثلني عن املناقص�ني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

التايل:

 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم االحد  املصادف 2020/11/8 

 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم�ة ) 14,030,000 ( اربعة عرش مليون 
وثالثون  الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

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

العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمث�ل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املص�ادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموج�ب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلي�ة مقدم العطاء الذي ت�م قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ع�ارشا -تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كات�ب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عرش -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي 

ييل يوم العطلة .
اربع�ة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

الس�ادس  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 

الس�ابع  عرش – س�بب االعالن الثاني * ت�م التقديم عليها من قبل رشكة واحدة فق�ط  )عطاء واحد  ( يف 
االعالن االول

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

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين / مناقصة )  2/ ماء  / 2020 ( 
مرشوع)صيانة مشاريع وجممعات قضاء القرنة (

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

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

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

)احتياجات خمترب األدلة اجلنائية يف قسم األدلة اجلنائية(
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني  / مناقصة )  5/ صحة   / 2020 ( 
)تجهيـز ونصب وصيانة وتشـغيل األجهزة الطبية/أجهزة مركز جراحة قاعـدة الجمجمة ضمن مكون تجهيز 

ونصب وصيانة األجهزة الطبية وحسب الكشوفات  (
اسـتنادا اىل كتاب قسـم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1695 يف 2020/9/8( وتوصيات لجنة 

التحري عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن ذي العدد 1 يف 2020/10/18. 
تـر )محافظـة البرصة / قسـم العقود الحكوميـة ( دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلـن وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقـة( مـروع  )تجهيز ونصب وصيانة وتشـغيل األجهزة الطبية/أجهـزة مركز جراحة قاعدة 

الجمجمة ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة األجهزة الطبية وحسب الكشوفات  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)281,798,000(  مائتان وواحد وثمانون مليون وسـبعمائة وثمانية وتسـعون  الف  

دينار عراقي
- ضمن خطة البرتودوالر لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 120  يوم (  . -موقع املروع ) عام (

- وبتبويب )102,1,12,4,1,47,3( ) بعرض فني (
- الدرجـة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنـف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –رشكات متخصصة 
يف هـذا املجـال /مكاتب علمية متخصصة ومجازة /رشكة الوكاالت التجارية املتخصصة باالجهزة الطبية   وان 

تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
ثانيـاً- يمكـن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسـم العقود الحكومية  
/ شـعبة اعالن املشـاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
- -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن ))56,360,000( 
ستة وخمسون مليون  وثالثمائة وستون  الف  دينارعراقي عىل شكل كشف مرصيف يبن حركة التدفق املايل الخر 

سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - الخـربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقـدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرة السابقة وبمبلغ 

اليقل عن 
) 84,540,000(  أربعة وثمانون مليون  وخمسمائة واربعون 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(     

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفـــع رســــم غيــــر مسـتـــرد  قـــدرة )100,000( مائة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا 

مــــن يــــوم االثنن   املصـــادف 2020/10/26  .

•تلتـزم الـركات بتقديم تعهـد قانوني مصدق  من قبل كاتـب العدل بصحة كافة األوليـات املقدمة من قبلهم 
وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامسـاً- سـيتم عقد مؤتمـر يف قاعة لجان الفتـح واالحالة يف يوم االثنـن   املصادف 2020/11/2   السـاعة 

العارشة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2020/11/8 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحـيل ملدينـة البرصة  العطـاءات اإللكرتونية )ال يسـمح بها(. العطاءات املتأخرة سـيتم رفضها. سـيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2020/11/8 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 2,818,000 ( اثنان مليون وثمانمائة وثمانية 
عر  الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويـض تحريـري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائـق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة 

يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عر  - يتحمل من ترسـو علية املناقصة أجور النر واالعالن.

ثالثة عر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اربعـة عـر - للدائـرة الحق يف الغـاء املناقصة يف أي مرحلة مـن مراحلها وقبـل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسـب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq .الخامس عر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

السـادس  عر – سـبب االعالن الثاني * لم تقدم عليها اي رشكة )صفر عطاء   ( يف االعالن االول

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

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

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

)احتياجات خمترب األدلة اجلنائية يف قسم األدلة اجلنائية(

ـ كـرار كريـم   1( الريـك  اىل 
عيـدان   2ـ  عـىل كريم جاسـم 

محمد(
اقتـى حضوركـم اىل صندوق 
النجف  العراقي/ فرع  االسكان 
االرشف وذلـك لتثبيـت اقراركم 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيككم 
)مليـاء نـارص كاظـم ( بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
حـي  املرقمـة)3/88451( 
امليالد رقـم املقاطعة)4( اسـم 
املقاطعة جزيرة النجف لغرض 
تسـليفه قرض االسـكان خالل 
مدة اقصاها خمسة عر داخل 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاريـخ نـر اإلعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الريك / امل فريح طيار

اىل مديريـة  اقتـى حضـورك 
وذلـك  االرشف  النجـف  بلديـة 
القـرارك باملوافقة عـىل اصدار 
اجـازة بنـاء الخاصـة بالعقار 
املرقـم 3/86493 حـي النـداء 
مناصفـة مع الريـك بالعقار 
) املواطـن صـدام حمـزة عـيل 
(  وعنـد عـدم حضورك سـوف 
تصـدر االجازة وفقـا للضوابط 

الالزمة
ــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الريك / احمد حسن جبار

اىل مديريـة  اقتـى حضـورك 
وذلـك  االرشف  النجـف  بلديـة 
القـرارك باملوافقة عـىل اصدار 
اجـازة بنـاء الخاصـة بالعقار 
املرقـم 3/75229 حـي النـداء 
مناصفـة مع الريـك بالعقار 
) املواطـن صبيحة زاير محمد(  
وعنـد عـدم حضـورك سـوف 
تصـدر االجازة وفقـا للضوابط 

الالزمة

فقدان وصل قبض
فقد مني وصل املرقم 1690535 
يف 2018/8/19 مبلـغ الوصـل 
230,000 فقط مائتان وثالثون 
الـف دينار باسـم ) عـيل كامل 
جعيز ( امانات محل  رقم 113 
تقاطـع الشـويله الصـادر من 
بلدية السـماوة  عـىل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــ

فقدان وصل قبض
فقد مني وصل املرقم 1690536 
يف 2018/8/19 مبلـغ الوصـل 
230,000 فقط مائتان وثالثون 
الـف دينار باسـم ) عـيل كامل 
جعيز ( امانات كشك  رقم 114 
تقاطـع الشـويىل الصـادر من 
مديريـة بلديـة السـماوة  عىل 
من يعثـر عليه تسـليمه لجهة 

االصدار
ــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية نقابه مهندسـن 
صـادرة مـن نقابه املهندسـن 
فرع النجف  بأسـم زيد حسـن 
جابـر رقم االنتسـاب 196796 
سـنة   4837 الوجبـة  رقـم 
االنتساب  تاريخ  التخرج 2016 
2017/5/16 عـىل مـن يعثـر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــ
اىل الريك صادق جبار محمد 

توجـب عليك الحضـور اىل مقر 
بلديـه النجـف لغـرض اصـدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 46209 
/3 حي النداء خالل عره أيام 
ويخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
االء محمد كاظم حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
الشـخصية يف  محكمة االحوال 

النجف
العدد  : 3067/ش2020/1

التاريخ 2020/10/22
اعالن

اىل املدعى عليـه / انور وصفي 
طاهر

باسـم  سـارة  املدعيـة  اقاتـم 
بالعدد 3067/ الدعوى  حسـن 

ش2020/1 امام هذه املحكمة 
طـالق  تصديـق  فيهـا  تطلـب 
محـل  وملجهوليـة  خارجـي 
اقامتـك حسـب شـحر القائـم 
بالتبليـغ واشـعار مختـار حي 
االمـر / النجف قررت املحكمة 
الدعـوى  بموضـوع  تبليغـك 
وبموعد املرافعة اعالنا  بواسطة 
يوميتن  محليتـن  صحيفتـن 
وعليـك الحضـور امـام هـذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
 2020/11/12 يـوم  املوافـق 
السـاعة التاسـعة صباحـا ويف 
حالـة عدم حضورك او ارسـال 
من ينـوب عنـك قانونا سـوف 
تجـري املرافعـة بحقـك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــ

فقدان وصل قبض
فقد مني وصل املرقم 1690534 
يف 2018/8/19 مبلـغ الوصـل 
230,000 فقط مائتان وثالثون 
الـف دينار باسـم ) عـيل كامل 
جعيز محـل رقـم 112 تقاطع 
الشـوييل عـىل مـن يعثـر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )173(  والصادر يف 2020/10/22 
بنـاءا عىل مـا جـاء بكتاب مديريـة البلديـات العامـة املرقـم 17343 يف 
2020/10/12 ولحصـول موافقة السـيدة الوزيره اصوليا عىل مصادقة 
محـر التقدير والسـر باالعالن عن تاجر )علوة املخـرات( واملقامة 
عـىل جزء من القطعة املرقمة )2966/5 مقاطعة 66 السـعده( والعائدة 

ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعه.
تعلـن اللجنة اعـاله عن تأجـر العقار املذكـور تفاصيلـه يف اعاله وفقا 
الحـكام القانون )21( لسـنة )2013( املعدل وبطريقـة املزايدة العلنية . 
فعـىل الراغبن بااليجـار مراجعة مديرية بلدية ربيعـه  وخالل مدة )30(  
يـوم  تبدأ مـن اليوم التـايل لنر االعـالن  بالصحف مسـتصحبن معهم 
التامينـات القانونيـة والتي ال تقل عـن  )50%( من القيمـة املقدرة  عىل 
ان تكـون التأمينـات املقدمة بموجب صك مصدق معنون باسـم مديرية 
بلدية ربيعه او ان يكون املبلغ نقدي وسـتجري املزايدة يف اليوم االخر من 
مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف 
االخـرى عىل ان يقوم بتسـديد باقي بدل االيجار والرسـوم االخرى وابرام 
العقـد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريـخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املسـتاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حسـاب الناكل 
وتحميلـه فرق البدلـن وكافة املصاريف االخرى املرتتبـة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السـماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون 
املزايـدة يف مبنـى محافظة نينوى )قاعة الحدباء( السـاعة الثانية عرة 

ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2020/11/25 
املهندسمالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط .

رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 012-SC-20-EBS  
Provision of Supplying Living Water and Sewage Water Hauling and Trash Removal Service 

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 Supplying Living Water and Sewage Water Hauling and Trash Removal 
Service 

Tender No.: 012-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 Supplying Living 
Water and Sewage Water Hauling and Trash Removal Service. 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 5th, 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. 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة اىل بلدي�ة )الكوف�ة ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفق�ا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين 
الش�اغلني للعق�ار الذين يرغبون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحساب البلدية املذكورة استنادا 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 )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( 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 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدي�ة خالل مدة )30 يوم�ا( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل 
)30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل 
عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا 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 )30( 
يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون 

املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة )هوي�ة االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

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 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |954|2020
التاريخ/2020/10/25 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار 
التسلس�ل 696/2م 38 الخاجي�ه 
اىل  العائ�دة  ألك�وت  يف  الواق�ع 
محم�د(  مط�رش  املدين)ص�ادق 
الدائ�ن  طل�ب  لق�اء  املحج�وز 
رش�يد(البالغ  فيص�ل  )مرت�ى 
مليون  ع�رشون   )20,000,000(
بال�رشاء  الراغ�ب  فع�ىل  دين�ار 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
)15 يوم�ا ( تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- العقار املرقم 
696/2م38 الخاجي�ه  الواق�ع يف 

الكوت
2-جنس�ه ونوعه : ملك رصف دار 

سكن
3-حدوده واوصافه  : حس�ب ما 

مثبت يف صورة قيد العقار
4-مش�تمالته :- دار يتك�ون من 
و  اس�تقبال  في�ه  االول  طابق�ني 
هول داخيل وغرفة نوم و صحيات 
و مطبخ وطارمه اماميه صغريه 

ونفس البناء يف الطابق الثاني 
5-مساحتة :-  100م

6-درجة العمران :
7– الش�اغل :- املستأجرين عدد/ 

 2
8القيم�ة املق�درة : 75,000,000 

خمسة و سبعون مليون

اىل الرشيك )زينب جبار كاظم (
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق 
النجف  العراقي/ فرع  االسكان 
االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيكك) 
محم�د توفي�ق فق�ري( بالبن�اء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
ح�ي  املرقم�ة)3/53613( 
املقاطعة)4( اس�م  النداء رق�م 
املقاطع�ة جزي�رة النجف خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش داخل 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاري�خ ن�رش اإلعالن وبعكس�ه 
سوف يسقط حقك يف االعراض 

مستقبال
��������������������������

اعالن
زي�د  عب�د  رزاق   / الرشي�ك  اىل 

حسني
اىل مديري�ة  اقت�ى حض�ورك 
وذل�ك  االرشف  النج�ف  بلدي�ة 
الق�رارك باملوافقة ع�ىل اصدار 
اج�ازة بن�اء  الخاص�ة بالعقار 
املرق�م 3/57396 ح�ي الن�داء 
مناصف�ة مع الرشيك بالعقار ) 
املواطن اس�عد حميد عبد عيل(  
وعند عدم حضورك سوف تصدر 

االجازة وفقا للضوابط الالزمة
��������������������������

فقدان 
فقد الس�ند / رقم العقار 4049 
مقاطع�ة 9 كوي�رش باس�م / 
اس�امه توفيق بكر – فمن يعثر 
عليه تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن مزايدة
ايجار محالت 

تعل�ن االمان�ة العام�ة للم�زارات 
الش�يعية الرشيف�ة ع�ن مزاي�دة 
اس�تئجار املحالت العائدة اىل مزار 
السيد محمد )عليه السالم ( / بلد 
عدده�ا 46 محل تعود ملكيتها اىل 
مرقد الس�يد محمد بن االمام عيل 
الهادي عليهم السالم فعىل الراغبني 
بالحض�ور بامل�كان املخصص ويف 
املوعد املحدد بالجريدة بعد ثالثني 

يوم من تاريخ النرش  االعالن. 
االمانة العامة للمزارات الش�يعية 

الرشيفة / القانونية
��������������������������

اعالن
ق�دم املواط�ن )حي�در جميل عيل 
عبي�د( طلب�ا ي�روم فيه تس�جيل 
لقب�ه وجعله )الخال�دي( بدال من 
)الفراغ( واستنادا اىل احكام املادة 
)24( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 املعدل ولغرض 
الجري�دة  يف  االع�الن  ه�ذا  ن�رش 
الرسمية فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة 

ايام من تاريخ النرش
اللواء

نشات ابراهيم شالل
املدني�ة  االح�وال  ع�ام  مدي�ر 

والجوازات واالقامة

اعالن
تعل�ن ادارة وقف  هادي محمود الحبوبي )بس�تان زراع�ي( عن اجراء املزايدة 
العلني�ة للمل�ك املدرج اوصاف�ه يف ادناه فع�ىل الراغبني  يف االش�راك باملزايدة  
مراجع�ة مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف وخ�الل )عرشة ايام( من 
تاري�خ الن�رش يف احدى الصح�ف املحلية  وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباحا يف مقر املديرية من اليوم االخري من املدة املذكورة واذا صادف 
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه يكون موع�دا للمزايدة وكذلك اذا 
صادف تعطيل رس�مي او حظر من قبل  خلية االزمة يف النجف بس�بب ظروف 
جائح�ة كورونا فيكون يوم املزايدة بعد رف�ع الحظر مبارشة وعىل املزايد دفع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 20% من بدل التقدير اىل متويل الوقف وبراءة ذمة 
م�ن الرضيبة واملستمس�كات الثبوتية كاف�ة االصلية واملص�ورة مع مضبطة 
تأييد سكن حديثة وان يجلب املتقدم )الجديد( يف املزايدة هوية ممارسة املهنة 
ص�ادرة م�ن جهة حكومية او نقابية تس�مح له ممارس�ة نف�س املهنة التي 
يس�تغلها يف امللك وكذلك جلب املوافق�ات االمنية للراغبني يف الدخول للمزايدات 
لالوقاف الكائنة يف املدينة القديمة حرصا بناءا عىل التعليمات النافذة وال يجوز 
ملوظفي االوقاف واقاربهم  حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من 
ترس�و عليه االحالة اجور النرش والداللية  واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد 
ب�دل االيجار صفق�ة واحدة وخالل ثالث�ون يوما من تاريخ االحالة وبعكس�ه 

يعترب ناكال

بدل التقدير 
كتابة 

بدل التقدير 
رقما  المساحة موقعه رقمه اسم 

العقار ت

ثمانمائة 
وستون  
الف دينار 

13 اولك – 
14 دونم

الكوفة 
/ البو 
حداري

قطعة 109 
مقاطعة 25

هادي 
محمود 
الحبوبي

1860000

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم/الرقم الجديد( جنس الملك ت
مجاور سياج المستشفى  )2,15×0,5(م 169/40ـ196/13 حانوت  1
مجاور سياج المستشفى  )1,25×0,5(م 170/39 حانوت  2
مجاور سياج المستشفى  )1,95×0,5(م 171/38 ـ 194/15 حانوت  3
مجاور سياج المستشفى  )2,55×0,5(م 172/37 حانوت  4
مجاور سياج المستشفى  )2,25×0,5(م 173/36 حانوت  5
مجاور سياج المستشفى  )2,05×0,55(م 175/34 حانوت  6
مجاور سياج المستشفى  )2,2×0,55(م 179/30 حانوت  7
مجاور سياج المستشفى  )1,8×0,6(م 180/29 حانوت  8
مجاور سياج المستشفى  )1,85×0,6(م 181/28 حانوت  9
مجاور سياج المستشفى  )1,6×0,6(م 182/27 حانوت  10
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,6(م 187/22 حانوت  11
مجاور سياج المستشفى  )2,15×0,6(م 188/21 حانوت  12
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,6(م 189/20 حانوت  13
مجاور سياج المستشفى  )2,3×0,6(م 190/19ـ191/18 حانوت  14
مجاور سياج المستشفى  )2,4×0,6(م 192/17 حانوت  15
مجاور سياج المستشفى  )95,1×0,6(م 193/16 حانوت  16
مجاور سياج المستشفى  )2,2×0,5(م 195/14 حانوت  17
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,5(م 197/12 حانوت  18
مجاور سياج المستشفى  )2,51×0,5(م 198/11ـ207/1 حانوت  19
مجاور سياج المستشفى  )4,3×0,5(م 199/)10+9( حانوت  20
مجاور سياج المستشفى  )2,5×0,5(م 200/8 حانوت  21
مجاور سياج المستشفى  )2,2×0,5(م 201/7 حانوت  22
مجاور سياج المستشفى  )2,1×0,5(م 202/6ـ203/5 حانوت  23
مجاور سياج المستشفى  )2,85×0,5(م 204/4 حانوت  24
مجاور سياج المستشفى  )2,3×0,5(م 205/3 حانوت  25
مجاور سياج المستشفى  )2,51×0,5(م 207/1 حانوت  26

العدد /167
التاريخ 2020/10/25

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم/الرقم الجديد( جنس الملك ت
سنة واحدة  عمارة البلدية/شارع السكة )2*3(م 3/3ـ64/85ـ74/96ـ87/109 حوانيت  1
سنة واحدة  عمارة البلدية/شارع السكة )3*6(م 6/6ـ)50+41(/35 حوانيت  2
سنة واحدة  عمارة البلدية/شارع السكة 27م2 62/110-61/)95+86+80( حوانيت  3
سنة واحدة  عمارة البلدية/شارع السكة )4,7*3(م 82/104 ـ 86/108 حوانيت  4
سنة واحدة  شارع السكة )6*6(م 106/)1/34( حانوت  5
سنة واحدة  شارع السكة )7*2,3(م 107/)1/36( حانوت  6
سنة واحدة  شارع السكة )6,5*3(م 109/)1/40( حانوت  7
سنة واحدة  شارع السكة )6*3(م 110/)1/42( حانوت  8
سنة واحدة  شارع السكة )6,5*2(م )1/44(/111ـ)1/46(/112 حوانيت  9
سنة واحدة  شارع السكة )6*2,15(م 114/ )1/50( حانوت  10
سنة واحدة  شارع السكة )3*2(م 115/)1/52( حانوت  11
سنة واحدة  شارع السكة )3,6*2,2(م 117/)1/56( حانوت  12
سنة واحدة  شارع السكة )7*2,8(م 121/)1/64( حانوت  13
سنة واحدة  شارع السكة )5,5*4,5(م 122/)1/66( حانوت  14
سنة واحدة  شارع السكة )3,5*3,3(م 129/)7/111( حانوت  15
سنة واحدة  شارع السكة )3*8(م 4أ/151ـ5أ/152 حانوت  16
سنة واحدة  شارع السكة )6,5*3,5(م 156/)1/1( حانوت  17
سنة واحدة  شارع السكة )2*1(م )1/63(/160ـ)1/61(/161 حوانيت  18
سنة واحدة  سوق الجديدة 6,5م2 165/3 حانوت  19
سنة واحدة  سوق الجديدة 10,5م2 166/2 حانوت  20

سنة واحدة  سوق الجديدة 12,5م2 167/1 حانوت  21

سنة واحدة  عمارة البلدية / شارع السهلة )5,85*2,5(م 412/4 حانوت  22
ثالث سنوات قرب تربية الكوفة )2*3(م 212/1ـ213/2 اكشاك  23
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العدد )2243( االثنين  26  تشرين االول  2020

ميسان خيطف لقب بطولة اندية الشباب ملنطقة 
اجلنوب باملواي تاي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أختتم�ت بطولة اندي�ة املنطقة الجنوبي�ة للمواي 
تاي يف محافظة البرصة للشباب واملتقدمني.

البطولة شهدت حضور ممثل وزير النفط احسان 
عبد الجبار الراعي الرسمي للبطولة، وكذلك ممثل 
مدير ع�ام رشكة نفط البرصة فض�ا عن ممثلية 
اللجن�ة األوملبي�ة يف البرصة وش�خصيات رياضية 

وحكومية وفنية عديدة.
وتمك�ن ن�ادي ميس�ان من خط�ف لق�ب بطولة 
الشباب، فيما حصل نادي نفط الجنوب عىل املركز 
الثاني ونادي املجر الكب�ر عىل املركز الثالث، فيما 
تمكن ن�ادي نفط الجنوب من الحصول عىل املركز 
األول فرقيا يف منافس�ات املتقدمني ونادي ميسان 
ع�ىل املركز الثاني ونادي الخليج العربي عىل املركز 

الثالث.
وقال رئي�س األتحاد العراقي املركزي للمواي تاي عضو 

الجمعية العمومية للجنة األوملبية مصطفى جبار علك، 
ان »منافسات البطولة الجنوبية شهدت اثارة كبرة بني 
الاعبني بحض�ور حكومي رفيع املس�توى وجماهري 

كب�ر«، مبين�ا ان »البطول�ة كان�ت برعاي�ة وزير 
النفط دعما وتش�جيعا للعبة التي ش�هدت انتشار 

محيل وعربي ودويل كبر يف األونة األخرة«.
وأضاف علك ان »البطولة أس�تمرت ملدة أربعة ايام 
وبحض�ور نخب�ة من الح�كام الدولي�ني واملحليني 
املعتمدين لدى األتحاد املركزي اللذين كان لهم دور 
مهم يف إنجاح البطولة«، منوها اىل ان »املس�تويات 
التي ظهرت يف البطولة السيما لفئة الشباب تبرش 
بمستقبل كبر لرياضة املواي تاي التي حصلت عىل 

اعرتاف رسمي من قبل اللجنة األوملبية الدولية«.
وخت�م رئي�س األتح�اد حديث�ه بالقول: »ش�كرنا 
وتقديرنا للسيد وزير النفط وممثله وكذلك ملجلس 
محافظة الب�رصة ورشكة نفط الب�رصة وممثلية 
اللجنة األوملبية والش�اعر عيل املنص�وري وجميع 
وس�ائل اإلع�ام املتواج�دة يف البطول�ة«، مش�را 
بالوقت ذاته ان »نش�اطات األتحاد املركزي مستمرة يف 

جميع محافظات العراق املعتمدة رسميا فيها اللعبة«.

منبوذ نابويل ينتظر 
حترك يوفنتوس

كامل زغري رئيسًا لنادي 
احلسني الريايض

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب أحد الاعبني املنبوذي�ن داخل أروقة نادي نابويل، يف 
االنتق�ال إىل صفوف يوفنتوس، خال ش�هر يناير/كانون 

ثان املقبل.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركاتو« اإليطايل، فإن البولندي 
منزل�ه  يف  منع�زل  ناب�ويل،  ميلي�ك مهاج�م  أركادي�وس 
ويمر بحالة س�يئة هذا املوس�م، بس�بب عدم املشاركة يف 

املباريات.
وأش�ار املوقع اإليطايل إىل أن نابويل ق�ام بتهميش الاعب، 
عقب رفض�ه التوقيع عىل عقد جديد، ولم يدفع به املدرب 

جينارو جاتوزو يف أي مباراة.
وأوض�ح أن ميلي�ك كان لدي�ه اتف�اق س�ابق لانتقال إىل 
يوفنت�وس مجاًنا خ�ال الصيف املقبل، لك�ن الاعب قرر 

عدم االنتظار 6 أشهر أخرى يف منزله.
وأكد املوقع اإليطايل أن املهاجم البولندي يريد التوقيع لناٍد 
جديد يف الش�تاء، ويحلم بتحرك جديد من السيدة العجوز 

لضمه.
وذكر »كالتش�يو مركاتو« أن نابويل منفت�ح للغاية أمام 
بيع ميليك صاح�ب ال�26 عاما، خال املركاتو الش�توي 

املقبل.

مدرب شاختار: ريال مدريد ما زال مرشحًا حلصد دوري األبطال

صفعات الكالسيكو تتواىل عىل وجه برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب ش�اختار دونيتسك، الربتغايل 
لويس كاس�رتو، إن ري�ال مدريد مازال 
مرش�حا للفوز ب�دوري أبط�ال أوروبا، 
ال س�يما بع�د مب�اراة الكاس�يكو التي 
قدمها أمام برش�لونة، السبت، وفاز بها 
بنتيج�ة 1-3 يف ملعب الكامب نو معقل 

البارسا.
ويف مقابل�ة م�ع كاس�رتو، رد امل�درب 
ع�ىل س�ؤاله ع�ن رأي�ه يف ف�وز فريقه 
ع�ىل ري�ال مدري�د 2-3 يف الجولة األوىل 
م�ن دوري أبط�ال أوروبا، قائ�ا »ريال 
مدريد هو ري�ال مدريد وه�و دائما بني 
افضل فرق العال�م، إن لم يكن األفضل، 
هن�اك فريق آخر جي�د للغاية هو بايرن 

ميونخ، لكن الريال سيظل دائما الريال. 
أندية تاريخية تحظ�ى بأفضل الاعبني 
واملدرب�ني يف العال�م، علين�ا أن نتح�دث 

عنها باحرتام«.
وأض�اف »ريال مدري�د لم يك�ن موفقا 
ولكنه ما زال مرشحا للفوز بلقب دوري 

األبطال«.
وتابع ع�ن مواجهة الفريقني »لقد قمنا 
باس�تغال هف�وات للري�ال، ل�م يخرس 
ري�ال مدريد، وإنما فاز ش�اختار، هذه 
العبارة تلخص ما حدث، قدمنا مستوى 
كبرا للغاية وريال مدريد لم يكن موفقا 
يومه�ا ولكنه كان جيدا أمام برش�لونة 

)يف مباراة السبت(«.
وأضاف »يف الشوط األول هاجمنا بشكل 
جيد للغاي�ة ويف الثاني تمكنا من الدفاع 

جيدا«. ومن ناحية أخرى علق كاس�رتو 
ع�ىل إصابة العديد م�ن العبيه بفروس 
كورونا املستجد قائا »البعض يتعافون 
ولك�ن كوفي�د يجعل الاعب�ني يبتعدون 
لف�رتة وعندما يعودون يكونون ضعفاء 
بعض اليشء، القادة العامليون ال يقولون 
ماذا يحدث عندما يصابون بكوفيد وهذا 

يطرح عامات استفهام«.
وتاب�ع »م�ن يلعب�ون منهك�ون ألنه�م 
يلعب�ون كل ثاث�ة أي�ام وم�ن أصيب�وا 
ليس�وا مس�تعدين للعب ألنه�م ابتعدوا 
لدين�ا  لف�رتة، وعلي�ه  التدريب�ات  ع�ن 
العبون مرهقون للغاية وآخرون ليسوا 

مستعدين. نمر بلحظات صعبة«.
وح�ول مواجهة فريقه أم�ام إنرت ميان 
الثاث�اء املقب�ل يف الجول�ة الثاني�ة من 

دور املجموع�ات ب�دوري أبط�ال أوروبا 
يف ظل غي�اب الكث�ر م�ن الاعبني قال 
»األم�ر صعب للغاي�ة لنا، لدين�ا العديد 
من الغيابات وهن�اك العبون ال يمكنهم 

التدرب بعد. نتابع الوضع يوميا«.
وأض�اف »إنرت تس�لح باعب�ني عامليني 
وهدفه أن يصب�ح بطل إيطاليا، هو من 

افضل فرق أوروبا«.
وع�ن ه�دف ش�اختار يف التش�امبيونز 
ليج، قال امل�درب الربتغايل »الحديث عن 
أهداف يف التش�امبيونز لي�ج هو حديث 
عن مجهول، ع�ن يشء معقد للغاية، يف 
دوري األبط�ال كل يشء يح�دث برسعة 
للغاية. كل املباريات صعبة جدا. ال يمكن 
توقع يشء يف التش�امبيونز. األفضل هو 

العمل بجد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض فريق برش�لونة لرضب�ة جديدة، عقب خس�ارة 
الكاس�يكو ضد ريال مدريد )1-3(، يف الجولة الس�ابعة 

من الدوري اإلسباني.
وق�ال برش�لونة، يف بيان رس�مي: »كش�فت االختبارات 

الطبي�ة التي أجراها فيلي�ب كوتينيو، صب�اح األحد، أنه 
يعان�ي م�ن إصاب�ة يف العضل�ة ذات الرأس�ني الفخذي�ة 

بالساق اليرسى«.
وأضاف الفريق الكتالون�ي عرب بيانه: »تعتمد مدة غياب 
فيلي�ب كوتيني�و عن املباري�ات، عىل رسع�ة تعافيه من 
اإلصابة«. وسيغيب بذلك كوتينيو عن مواجهة يوفنتوس، 

األربع�اء املقب�ل، يف الجول�ة الثانية م�ن دور املجموعات 
بدوري أبط�ال أوروبا.وكان الاع�ب الربازييل تواجد ملدة 
90 دقيقة يف الكاسيكو، كما شارك 
مباري�ات،   6 يف  املوس�م  ه�ذا 
وأحرز خالهم هدفني وصنع 

مثلهما.

غضب المبارد وجوهرة كلوب يف صدر صحف إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة الصادرة صب�اح األحد، بعدم 
تدخ�ل الفار الحتس�اب ركل�ة جزاء عىل ه�اري ماجواير يف 
تدخل�ه مع س�يزار أزبلكويت�ا، أمس يف املب�اراة التي انتهت 
بالتعادل الس�لبي بني مانشس�رت يونايتد وتشيليس، يف قمة 

مباريات الجولة السادسة من الربيمرليج.

وعنونت صحيفة »س�تار س�بورت«: »أنني الف�ار.. المبارد 
يبك�ي األخط�اء حول ركلة ج�زاء ذهبت ب�دون عقاب«، يف 
إشارة إىل اعرتاض مدرب تش�يليس عىل عدم احتساب ركلة 

جزاء عىل ماجواير يف تدخله مع أزبلكويتا.
ويف األع�ىل كتب�ت: »بي�ل: أحت�اج للوق�ت«، يف إش�ارة إىل 
ترصيح�ات النج�م الويل�زي لحاجت�ه للمزيد م�ن الوقت، 

للوصول ألفضل مستوياته من جديد رفقة توتنهام.

أم�ا صحيفة »تليج�راف« فعنونت يف األع�ىل: »ميندي ينقذ 
اليوم.. حارس تش�يليس الجديد يمنع اليونايتد من تسجيل 

األهداف«.
وبدورها كتبت صحيفة »إكس�ربيس«: »المبارد غاضب من 

إمساك ماجواير«.
ويف الجان�ب كتب�ت: »جوت�ا جوه�رة كلوب«، يف إش�ارة إىل 
تسجيل الربتغايل هدف االنتصار عىل شيفيلد يونايتد أمس.

التع�ادل االيجاب�ي يحس�م ديرب�ي بغ�داد ب�ني القيث�ارة 
والنوارس

حس�م التعادل االيجابي 1-1 مب�اراة ديربي بغداد بني 
الرشط�ة وال�زوراء يف قمة الجول�ة االوىل من الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
وافتت�ح فريق القيثارة الخرضاء اه�داف املباراة اوالً 

عن طريق امجد عطوان يف الدقيقة 21.

كونتي: الوتارو لـم يغضب بسببي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد أنطونيو كونت�ي، املدير الفني إلنرت ميان، 
أن غضب الوتارو مارتينيز مهاجم الفريق عند 
اس�تبداله، لم يكن بس�بب ق�رار التبديل، لكن 

بسبب أدائه عىل أرض امللعب.
واس�تبدل كونت�ي الوت�ارو يف الدقيق�ة 72 من 
مباراة اإلنرت أمس الس�بت أمام جنوى، ليدفع 
بأندريا بينامونتي، ليخ�رج مارتينيز ويرضب 

ع�ىل مقاع�د الب�دالء أكثر م�ن م�رة يف لحظة 
غضب عارمة.

ويف هذا الصدد، قال كونتي بعد املباراة: »الوتارو 
لعب من أجل الفريق كما يفعل دائًما«.

وأض�اف »ل�دي عاقة كب�رة معه، ل�م أالحظ 
ردة الفع�ل لكن تم إخباري بها، لكنها ليس�ت 

ضدي«.
وف�رس كونت�ي »إم�ا أن�ه كان غاضًبا بس�بب 
أدائ�ه أو من زمائه يف الفري�ق. وعىل أية حال، 

هم محرتف�ون وعندم�ا تنته�ي اللعبة 
يصبحون أصدقاء أكثر من ذي قبل«.

ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وبحس�ب 
س�بورت«، ف�إن الوت�ارو كان غاضًب�ا يف 

الش�وط األول واشتكى من زمائه لوكاكو 
وإريكس�ن، بينم�ا كان غاضًب�ا أيًض�ا من 
زميله باستوني الذي فشل يف إرسال تمريرة 
طولي�ة ل�ه كانت م�ن املمكن أن تس�مح له 

بالتسجيل.

فليك: نتيجة حتليل كورونا 
جلنابري كانت خاطئة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال هان�ز فلي�ك املدير الفن�ي لفريق 
بايرن ميونخ، إن سرج جنابري العب 
الفري�ق ربما يك�ون ضحي�ة »نتيجة 
إيجابي�ة خاطئ�ة« الختب�ار ف�روس 
كورونا.وأوضح، فليك أن نتيجة فحص 
جناب�ري الخاص بف�روس كورونا يف 
16 ترشي�ن أول/أكتوب�ر الحايل كانت 
س�لبية، ثم جاءت إيجابية يوم الثاثاء 

امل�ايض وس�لبية مرتني أخري�ني منذ ذلك 
الحني.

وق�ال فلي�ك: »ولهذا، يف�رتض أنها كانت 
نتيجة اختبار إيجابية خاطئة«، مشرا إىل 
أن طبيب الفريق روالند شميت فرسها له 

بهذه الطريقة.
وغ�اب جناب�ري بس�بب ه�ذه النتيج�ة 
اإليجابي�ة ع�ن مب�اراة الفري�ق األوىل يف 
رحل�ة الدف�اع ع�ن لقب�ه ب�دوري أبطال 

أوروب�ا والتي فاز فيها عىل أتلتيكو مدريد 
اإلسباني، األربعاء املايض.

كما غاب الاعب ع�ن مباراة الفريق أمام 
آينرتاخ�ت فرانكف�ورت أم�س يف الدوري 

األملاني )بوندسليجا(.
وق�ال فلي�ك، إنه ل�م يتض�ح بعد م�ا إذا 
كان جناب�ري س�يعود لصفوف الفريق يف 
مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا والتي 
يلتقي فيها لوكوموتيف موسكو الرويس، 

بعد غد الثاثاء.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أجريت، انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي الحسني الريايض، 
بحضور ممثيل وزارة الش�باب والرياضة واللجنة االوملبية 

الوطنية العراقية.
وسارت االنتخابات بشكل طبيعي وفق القانون النافذ 18 

لسنة 1986 واملعدل 37 لسنة 1988.
واكتم�ل نصاب االنتخابات من قب�ل أعضاء الهيئة العامة 
للنادي، فضاً عن املرشفني عىل االنتخابات، فيما أس�فرت 
النتائ�ج عن فوز كامل زغر برئاس�ة النادي، وعبد الرضا 
ع�يل نائباً، وفاضل زغر أميناً لل�رس، وكريم مطرش أميناً 
مالياً، وعضوية كل من نصر جبار وياسني خضر وعامر 

حسني وقيس صبار وفارس خضر.

الرشطة والزوراء يكتفيان بالتعادل
             المستقبل العراقي/ متابعة

ال�زوراء،  أم�ام  الرشط�ة  تع�ادل 
بنتيجة )1-1(، عىل ملعب الش�عب 
ال�دويل لحس�اب الجول�ة األوىل من 
العراق�ي املمت�از ملوس�م  ال�دوري 

.)2021/2020(
وه�دد العب ال�زوراء محم�د رضا، 
تس�ديده  لك�ن  الرشط�ة  مرم�ى 

افتقدت للدقة. 
وتمكن العب الرشطة أمجد عطوان 
من استثمار سقوط مدافع الزوراء 
يف الدقيقة )21(، ليسدد يسارية يف 

الشباك محرزا الهداف األول. 
ول�م يتأخر ال�زوراء كثرا يف العودة 
للمباراة، واحتاج فقط سبع دقائق، 
حيث استغل محمد صالح مهاراته 
ليس�دد كرة قوية ويهز الش�باك يف 

الدقيقة )28(.
وح�اول الع�ب الرشطة س�عد عبد 
األمر، برأسية تمكن منها الحارس، 

ث�م حاول مازن في�اض مرة أخرى 
لكن تسديدته افتقدت الدقة. 

ويف الش�وط الثان�ي ظه�ر تراج�ع 
الجه�د البدني ع�ىل العبي الرشطة 
املح�اوالت  وال�زوراء، م�ع بع�ض 

الخجولة.

وحاول عاء مهاوي للرشطة، فيما 
ح�اول مصطفى جرب للزوراء، دون 

جدوى لتنتهي املباراة )1-1(. 
وس�يخوض الزوراء مباراته الثانية 
أم�ام النفط، فيم�ا ياعب الرشطة 

نظره أمانة بغداد.

كومان: خرسنا الكالسيكو بقرار مثري للجدل
               المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق الهولندي رونال�د كومان، املدي�ر الفني 
لربش�لونة، عىل خس�ارة فريق�ه بنتيجة 3-1 
أمام ريال مدريد، الس�بت، يف الجولة السابعة 

من الدوري اإلسباني.

وكتب كومان، عىل حس�ابه الرس�مي بموقع 
التواص�ل االجتماع�ي »توي�رت«: »ال نس�تحق 
خس�ارة املب�اراة باألم�س. قرار ركل�ة الجزاء 
املث�ر للجدل كان حاس�ًما يف النتيجة النهائية 
للمواجهة. سنواصل السر عىل هذا الطريق«.

وكانت املب�اراة ش�هدت منح املرنج�ي ركلة 

جزاء عق�ب ج�ذب كليمنت لينجلي�ت مدافع 
البارسا لقميص س�رجيو راموس قائد ريال 
مدريد.ولم يحتسب حكم الساحة ركلة الجزاء 
يف البداية، لكنه عاد ملش�اهدة اللعبة مجدًدا يف 
شاش�ة الفار، عقب حديث من مسؤويل تقنية 

الفيديو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

خطوة وحيدة تفصل رونالدو عن مواجهة برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، عن تط�ور جديد 
بش�أن موقف الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو، نجم 
يوفنتوس، من اللعب ضد برش�لونة، األربعاء املقبل، 
يف الجول�ة الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال 
أوروب�ا. ويعان�ي رونال�دو م�ن اإلصاب�ة بفروس 

كورونا منذ تواجده مع املنتخب الربتغايل خال فرتة 
التوقف الدويل األخرة.

ووفًقا لربنامج »الشرنجيتو« اإلسباني، فإن نسبة 
مشاركة كريستيانو ضد برشلونة يف دوري األبطال 

تبلغ %99.
وس�بق أن ذك�رت تقاري�ر إيطالي�ة، أن يوفنت�وس 
يتمس�ك بأمل لح�اق رونالدو باملباراة، ال س�يما أن 

الاع�ب ليس لدي�ه أي أع�راض خال ف�رتة الحجر 
الصحي.

ويراهن اليويف عىل مش�اركة كريستيانو، إذا حصل 
عىل مسحة سلبية قبل املباراة ب�24 ساعة فقط.

ورصح أندري�ا برلو، مدرب يوفنتوس، باألمس، أنه 
ال يزال ينتظر نتيجة اختبارات رونالدو ملعرفة موعد 

عودته إىل التدريبات الجماعية.
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اغلق الباب واحفظ بيتكالضبط اإلداري واحلريات الشخصية

منهل عبد األمير المرشدي

ُتعت�ر الحريات الش�خصية يف مقدمة الحري�ات العامة بل يمكن 
وصفه�ا بأه�م الحريات وأساس�ها جميعاً، فبدونها ال يس�تطيع 
الف�رد أن يم�ارس أي حرية م�ن حرياته األخرى. لذا ف�إن افتقاد 
الحريات الش�خصية أو تقييدها أو االنتقاص منها يفقد اإلنس�ان 
أو ينتق�ص م�ن قدرته عىل التمت�ع بباقي حريات�ه العامة، فيحد 
م�ن عطائ�ه ويحرمه ويح�رم املجتمع م�ن ثمرة جه�ده، والذي 
يؤك�د من خاللها وج�وده واس�تقالله، وهي حق األم�ن، وحرية 
الحي�اة الخاصة، وحرية الفكر وحق امللكية، وحق االجتماع، وحق 
ممارس�ة الش�عائر الدينية، وحريت�ه يف التنقل.اضافة اىل الحقوق 
والحريات االجتماعية واالقتصادية والتي تضمن مستوى معيشة 

معني من الناحية املادية واملعنوية.
واذا م�ا تبحرنا يف موضوع الحريات نجد ان امام الدولة نوعني من 
الحريات ومنها الس�لبية وه�ي التي تفرض عىل الس�لطة التزاماً 
س�لبياً يتمثل يف مجرد امتناعها عن املساس بها مما يجعلها قيوداً 

عىل سلطة الدولة. 
والنوع األخر هي الحريات االيجابية وهي التي تفرض عىل السلطة 
التزاماً ايجابياً يقتيض من الدول التدخل لتمكني األفراد من التمتع 

بهذا النوع من الحريات. 
ومن حق املواطنني مواجهة الدولة التي تملك الس�لطة باعتبارهم 
جماعة ذات هدف مش�رك، وعىل اعتب�ار ان كل جماعة لها هدف 
مشرك تملك سلطة أو قوة نابعة من اجتماعها عىل الهدف املشرك 
تمكنها من تحقيقه، وتتضمن العديد من الحريات الس�يما حرية 
التظاه�ر وحرية العقي�دة والفكر والت�ي اقرها الدس�تور بحدود 

وضوابط معينة.
ومن املس�ّلم به أن الحريات الشخصية ذات طبيعة قانونية نسبية 
تقب�ل التقييد يف حدود تحقيق الخري املش�رك للجميع أو أن إتاحة 
ممارس�تها من قب�ل الكافة تقتيض التنظيم ال�ذي ال يمس أصلها 
وال ينتقصه�ا دون مس�وغ، ألن هذه الطبيعة النس�بية للحريات 
الش�خصية تخّول اإلدارة صالحيات تقديري�ة تتمخض عن تقييد 
أو تنظيم للحق أو الحرية، فالحرية دون حدود أو قيود فوىض، قد 
تعصف اإلمكانات الفردية ملمارسيها بحق اآلخرين يف التمتع بها.

ان القيم�ة النظري�ة للضواب�ط القانونية وفق »مب�دأ املرشوعية« 
تحتاج اىل رقابة فعالة تضمن تقيد السلطة بحدود هذه الضوابط، 
وهذا يس�تدعي اىل وجود سلطة مس�تقلة تتمتع بالحياد والنزاهة 
والح�زم، تأخذ عىل عاتقها التصدي ملن يملك الصالحيات، لأللتزام 
بالضوابط القانونية؛ فاإلدارة عندما تمارس سلطتها الضبطية يف 
الظروف االعتيادية تس�عى للتوفيق بني مفهومني متناقضني هما 
الحري�ات العامة لألفراد التي كفلها الدس�تور والقوانني، وحماية 

النظام العام الذي يقتيض تقييداً وتنظيماً لهذه الحريات.
ل�ذا قد ُتصدر اإلدارة قراراً ُيعتر يف نظ�ر املواطن انه ينتهك حريته 
الش�خصية ولك�ن يف واقعه قد اس�تخدمت س�لطتها الضبطية يف 
تحقي�ق غاي�ة مح�ددة ومخصصة قانون�اً، وهي حماي�ة النظام 

العام
وم�ن هنا تظهر املش�كلة األساس�ية الت�ي تواجه الس�لطة وهي 
تمارس اختصاصاته�ا يف ظروفها الطبيعي�ة، فالحريات يجب أن 
تص�ان والنظ�ام العام يجب أن ُيحافظ عليه م�ن أي عارض يكدر 
صف�وه، وه�و ما يف�رض ع�ىل الس�لطة أن تلتزم يف ممارس�تها 
لنشاطها املقيد للحريات الشخصية ضوابط املرشوعية التي تحكم 

قراراتها اإلدارية. 
وبما أن السلطة املختصة تمارس نشاطها الطبيعي املقيد للحريات 
الشخصية من خالل موظفيها فإنها حتماً ستكون ملزمة بمتابعة 
س�لوكهم الوظيفي يف تطبيق القوانني والضوابط الس�يما املتعلق 

منها يف الحريات.
لذا اعتمدت الس�لطة اإلدارية والت�ي نخص منها وزارة الداخلية يف 
وضع معايري وضوابط معينة يف استخدام قواعد املرشوعية السيما 
يف مايخ�ص املظاهرات حي�ث كفلت للمواطنني الحري�ة التامة يف 
األنتقال والوصول اىل س�احات التظاهر والزمت قواتها يف الحفاظ 
عىل امن وس�المة املتظاهرين، وقد اس�تنفرت بذلك جميع قواتها 
من اج�ل تحقيق ذلك، ولكن وبذات الوق�ت فرضت عىل مواطنيها 
بعدم انتهاك القوانني واألبتع�اد عن عمليات التخريب كونها ترض 

بالصالح العام وتؤدي اىل ضياع الحقوق.
 ومن هنا اصبحت العملية الضبطية مس�ؤولية مشركة للطرفني 

يف الحفاظ عىل هذا البلد ومقدساته.

مع تزايد الغبار من تحت اقدام الجبناء املهرولني صوب تل 
أبيب وتناثر اتربة البؤس والخذالن عىل رؤوسنا من كل حدب 
وصوب من بقاع العروبة واألعراب واملس�تعربني واملشايخ 
واملستش�يخني م�ن املطبع�ني واملتطبيعني واملس�تطبعني 
واملساملني واملستس�لمني والجبناء واملستجبنني والدواويث 
واملس�تدوثني.. تلوح يف أف�ق ذاكرتي حكاية س�معتها من 
املرح�وم والدي حيث كنا نؤم�ن بالفطرة يف النقاء والراءة 
والعفة والحياء س�لوكا ومف�ردات وحياة قب�ل أن تغزونا 
ري�اح الث�وار والث�ورات والثوري�ني واألح�رار واملحرري�ن 
واملس�تبطلني وفلس�طني عربي�ة  واألبط�ال  واملتحرري�ن 
فلتس�قط الصهيونية. تقول الحكاي�ة إن الحاج أبو محمد 
كان يعيش فاضال محرما مهابا يف محلته املعروفة بالتزام 
اهلها بكل مقومات الدي�ن واألخالق والفضيلة. يف يوم من 
األيام جاءه جاره وهو ش�يخ املسجد يشكوا له مما سمع 
وم�ا يصله من اخبار تش�ري اىل أن بعض الش�باب األغراب 
الش�واذ من عديمي األخالق وارباب الرذيل�ة بدأوا يدخلون 
محلتهم ويخىش ان يش�يعوا الفاحش�ة بني أه�ايل املحلة. 
قال له ابو محمد يا شيخنا الفاضل ما داموا اغرابا فدعهم 

وشأنهم املهم إنهم ليس من اهل املحلة. 
بع�د أي�ام قليلة ج�اء الش�يخ منزعج�ا وهو يحك�ي ألبو 
محمد إن اولئك الش�واذ دخلوا اىل بيت الحالق يف أول املحلة 
وس�هروا عنده ليلة كاملة وس�ط عياله. قال له أبو محمد 
ال تهتم يا ش�يخنا ما دام األم�ر يف أول املحلة فهو بعيد عن 
اهلنا وجرياننا.. لم يمض اس�بوع واح�������د حتى جاء 
الش�يخ غاضبا ليخ�ر ابو محمد إن بيت املختار يف وس�ط 
املحلة صار مضيفا ألولك الش�واذ ويسهرون عنده كل ليلة 
يف املنك�ر والرذيلة مع عياله. انزعج ابو محمد مما س�مع 
وقال للش�يخ اصر يا ش�يخنا ما دام األمر ل�م يصل لبيتك 
وبيت�ي فال تهت�م له. بعد يومني فقط جاء الش�يخ مرسعا 
ألب�و محم�د ليقول ل�ه ان األمر ل�م يعد يحتم�ل فقد دخل 
ارباب الرذيلة اىل بيت جارنا ابو رايض فما العمل قال له ابو 
محمد كما قلت لك يا شيخ حافظ عىل بيتك وال تهتم.. بعد 

عرشة أيام جاء محمد ألبيه ليقول له.
 لق�د رأيت يا أب�ي بعيني ما ال يصدق فهؤالء الش�واذ وهم 
يدخلون بيت الش�يخ وهم يس�هرون عنده يف كل ليلة! قال 
له ي�ا ولدي محمد اغل�ق بابك وحافظ ع�ىل بيتك وعرضك 

والله يحب الصابرين.

لعب األطفال يف الطبيعة يعزز مناعتهم
توصلت دراسة جديدة إىل أن السماح 
لألطفال باللع�ب يف املناطق الطبيعية 
الت�ي تحت�وي ع�ىل الرب�ة والغطاء 
النبات�ي، يس�اعد عىل تعزي�ز املناعة 

لديهم.
وج�د الباحث�ون يف فنلن�دا أن مناعة 
األطف�ال الصغ�ار الذي�ن يمارس�ون 
اللعب يف البيئات الطبيعية، كانت أكر 
مقارنة باألطفال الذين مارسوا اللعب 

يف املنزل أو يف أماكن مغلقة.
يف  التغي�ريات  بع�ض  ظه�رت  كم�ا 
ميكروبي�وم األطفال، وهي مجموعة 
هائلة من البكري�ا وامليكروبات التي 
تعيش بشكل طبيعي يف الجسم، والتي 

تعت�ر رضورية يف عمليات الجس�م الطبيعية 
الت�ي تش�مل التمثي�ل الغذائ�ي ووظائف املخ 

وجهاز املناعة.
وقال كبري الباحثني آكي سينكونني، من معهد 
امل�وارد الطبيعية الفنلن�دي يف توركو: “أويص 
بش�دة برك األطفال يلعبون يف بيئ�ات ترابية 
مليئ�ة بالغط�اء النبات�ي، ألنن�ا نعتق�د بأنها 

تحسن جهاز املناعة لديهم بشكل كبري”
وقد وجدت العديد من الدراس�ات السابقة، أن 

عيش األطف�ال، يف مزرعة يرتب�ط بانخفاض 
خط�ر اإلصابة بالحساس�ية، ويف الوقت ذاته، 
ُيعتق�د أن مظاه�ر الحي�اة الحديث�ة ابت�داء 
من اس�تخدام الصاب�ون واألطعم�ة املصنعة 
واملضادات الحيوية، تقلل من تنوع املجتمعات 
امليكروبية يف الجس�م، والت�ي تعتر رضورية 

لجهاز املناعة.
خالل الدراس�ة الحالية، قام الباحثون بتجنيد 
10 مراكز للرعاية النهارية يف املدينة، تضم 75 
طف�اًل تراوح أعمارهم بني 3 و 5 س�نوات. يف 

أربعة مراكز، ق�ام الباحثون بإضافة 
ترب�ة الغاب�ات إىل مس�احات اللعب، 
إضاف�ة إىل زراع�ة النبات�ات الحولية 
التي يمكن لألطفال تس�لقها، يف حني 
بقيت مراكز الرعاية النهارية األخرى 

عىل حالها.
بع�د ش�هر واح�د، أظه�ر األطفال يف 
املراك�ز الت�ي احتوت عىل مس�احات 
لع�ب من ال�راب والنبات�ات تزايداً يف 
بعض أن�واع البكتريي�ا املوجودة عىل 
الجل�د. وأظه�رت النتائ�ج يف املقابل 
أن التن�وع البكتريي للجل�د انخفض 
بش�كل ع�ام ب�ني األطف�ال يف مراكز 

الرعاية النهارية العادية.
كم�ا أظهرت عينات الدم املأخوذة من األطفال 
الذين مارس�وا اللعب عىل الراب ويف مس�احة 
نباتية، نسبة عالية من بروتني الجهاز املناعي 

.10-IL املضاد لاللتهابات املسمى
وأش�اد ج�اك جيل�رت، األس�تاذ املس�اعد يف 
جامع�ة كاليفورنيا، بالنتائ�ج ولكنه أكد عىل 
الحاجة إلجراء املزيد من الدراس�ات حول هذا 
املوضوع العتمادها بشكل رسمي، بحسب ما 

نقل موقع “يو بي آي” اإللكروني. 

اللحوم األكثر فائدة للمناعة

أك�دت أخصائية التغذية، س�فيتالنا ف�وس، أن فيلي�ه الدجاج مفيد 
للصحة، كما ات هذا النوع من اللحوم مثايل لتقوية جهاز املناعة.

وكتبت أخصائية التغذية عىل صفحتها عىل Instagram ، يعد الدجاج 
أحد أفضل مصادر الروتني. وأشارت فووس إىل أن الروتني بالتحديد 
يحتاجه الش�خص للحص�ول عىل األحماض األمينية التي تش�ارك يف 
بن�اء العظ�ام والعض�الت والجلد وعن�ارص الدم والدماغ واألنس�جة 
األخ�رى. وأوضحت خبرية التغذية أن نق�ص األحماض األمينية يؤثر 
عىل جهاز املناعة البرشي. وقالت فوس: “مع نقص أي من األحماض 
األميني�ة، فإن خاليان�ا املناعية، الت�ي تصنع الغلوبول�ني املناعي، ال 
تستطيع ببس�اطة إنتاجها بالكمية املطلوبة لالس�تجابة املناعية”، 

حسب موقع “ناتشون نيوز”.

أعلن�ت رشك�ة مايكروس�وفت عن ب�دء ط�رح التحديث الجدي�د ألنظمة 
Windows 10، والذي حمل معه للمستخدمني العديد من امليزات اإلضافية. 
 Windows وأشارت مايكروسوفت يف مدونة لها عىل اإلنرنت إىل أن تحديث
October 10 2020 أو ما سمي ب� “20H2 10 Windows” سيكون متاحا 

قريبا لجميع مستخدمي أنظمة ويندوز عر الحواسب.
وم�ن أبرز ما يحمل�ه هذا التحدي�ث تبعا للمطورين ه�و إصالح األخطاء 
الرمجية يف أنظمة ويندوز لتحسني أدائها، إضافة إىل امليزات الجديدة التي 
تتعلق بأمن بيانات املس�تخدمني، إذ حصل هذا التحديث عىل س�بيل املثال 
ع�ىل خوارزميات بيومرية عر نظ�ام Windows Hello الذي يتعرف عىل 
بصمات وجوه املستخدمني أو بصمات أصابعهم ما سيساعد عىل حماية 
بياناته�م وبيانات أجهزته�م عر هذه التقنيات. أما م�ا يتعلق بواجهات 
االستخدام فقد حمل التحديث الجديد للمستخدمني بعض التغريات أيضا، 
كما تمت إعادة تصميم قائمة “إبدأ” يف أنظمة Windows 10، واس�تبدلت 

الخلفيات امللونة خلف أيقونات هذه القائمة بخلفية شفافة.

مايكروسوفت تعلن عن حتديث
 جديد ألنظمة ويندوز

وفاة الشخصية التي حولت سامسونج إىل قوة تقنية عاملية
اعلن�ت رشك�ة سامس�ونج لإللكرونيات عن 
 Lee( وفاة رئي�س مجلس إدارتها، يل كون هي
Kun-hee(، الذي ح�ول الرشكة إىل قوة عاملية 
يف مج�ال الهوات�ف الذكية وأش�باه املوصالت 
وأجه�زة التلفاز، بعد أن أمىض أكثر من س�ت 
سنوات يف املستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية. 
ول�م يتم الكش�ف عن س�بب الوف�اة، لكن )يل 
ك�ون ه�ي( كان عاجزًا لس�نوات عدي�دة بعد 
إصابت�ه بنوبة قلبية يف ع�ام 2014، مما دفعه 
إىل االنسحاب من الحياة العامة. وكان ُيفرض 
ع�ىل نطاق واس�ع أن يت�وىل ابنه نائ�ب رئيس 
 )Lee Jae-yong( مجل�س اإلدارة يل جاي يونغ
املسؤولية عند وفاة والده، وُينظر إليه عىل أنه 
القائ�د الفعيل يف الس�نوات األخ�رية. وكان )يل 
كون هي( ش�خصية مثرية للج�دل ولعب دوًرا 

كب�رًيا يف دفع سامس�ونج من رشك�ة صناعة 
أجه�زة تلف�از وأجهزة رخيص�ة إىل واحدة من 
أقوى العالمات التجارية التكنولوجية يف العالم. 
وأصبح أغن�ى رجل يف كوري�ا الجنوبية، حيث 
س�اهمت مجموع�ة سامس�ونج بنحو خمس 

الناتج املحيل اإلجمايل للبالد. وقالت سامسونج 
يف بيانه�ا: إن إع�الن )يل كون ه�ي( عن اإلدارة 
الجديدة يف عام 1993 كان املحرك املحفز لرؤية 
الرشك�ة لتقديم أفضل التقنيات للمس�اعدة يف 
تق�دم املجتمع العامل�ي. ووج�د )يل كون هي( 
نفس�ه أيًضا يف مش�كلة قانونية، وأدين بتهمة 
Roh Tae-( ت�اي-وو  روه  الرئي�س  رش�وة 
woo( م�ن خالل صندوق أم�وال يف عام 1995، 
والته�رب الرضيبي واالخت�الس يف عام 2008، 
لكن تم العفو عنه رس�مًيا عن كل إدانة. وقال 
وزي�ر العدل الكوري الجنوبي يف ذلك الوقت: إن 
العف�و الثاني صدر يف ع�ام 2009 حتى يتمكن 
)يل ك�ون هي( من اس�تعادة مكان�ه يف اللجنة 
األوملبية الدولية وتش�كيل وض�ع أفضل لدورة 

األلعاب األوملبية 2018 يف بيونغ تشانغ.

يعان�ي الكثريون من مش�كلة الش�خري التي يمكن 
أن تس�بب إزعاج�اً كبرياً ألي ش�خص ين�ام معهم 
يف الغرف�ة. وإذا كن�ت ق�د جربت جمي�ع العالجات 
املوصوف�ة للش�خري ولم ينف�ع أي منه�ا، نقدم لك 
وصف�ة طبيعي�ة قد تك�ون الح�ل لهذه املش�كلة، 
بحس�ب موقع وان غود ثينغ. كيف تصنع قطرميز 

تخفيف الشخري يف املنزل؟ أنت بحاجة إىل:

2 ملعقة كبرية جيالتني غري منكه
1 ملعقة كبرية ملح

1 كوب ماء
40 قطرة من مزيج الزيوت العطرية

تش�مل الزيوت العطرية: الردقوش وخش�ب األرز 
ونجيل الهند وزيوت الالفندر

قطرميز صغري

ُملوِّن غذائي )اختياري(
طريق التحضري: اس�كب 3 أرباع ك�وب املاء يف قدر 
صغري أو مقالة، وس�خنه عىل موقد الطهي عىل نار 
متوس�طة حتى س�اخنة ثم أضف امللح وقيل املزيج 
حتى ي�ذوب امللح. بعد ذلك، أض�ف الجيالتني ببطء 
إىل املاء وحركه حتى يذوب، ثم ارفع املزيج عن النار 

وأضف ربع كوب املاء املتبقي.

وصفة طبيعية منزلية للتخلص من الشخري

بات األطباء يتنّبهون إىل مش�كلة تنتج من املبالغة يف اس�تخدام الهواتف 
الذكية، ووجد هؤالء أن هذا يس�ّبب الش�عور بأل�م يف املفاصل ويف عظام 
األصابع، وأطلقوا عىل هذه املش�كلة تس�مية »إبه�ام الهاتف الذكي« أو 
»الته�اب الوت�ر الكليس« الذي يعن�ي التهاب مفاصل ه�ذا اإلصبع بفعل 
الكتابة املتكّررة عىل لوحة الهاتف. وتبدأ املشكلة بحسب األطباء بالشعور 
بأل�م طفيف ب�ني الح�ني واآلخر، وم�ن املمك�ن أن يتطور األم�ر فيصل 
إىل ح�دوث تجّمد جزئ�ي مفاجئ أو ضم�ور يف عضلة املنطق�ة املصابة. 
وله�ذا الس�بب ينص�ح االختصاصيون كل مس�تخدمي الهوات�ف الذكية 
بالحرص عىل حماية أصابعهم من هذه املش�كلة. ويعّددون لهذه الغاية 
بع�ض الخطوات، منها عدم اس�تخدام اإلصبع نفس�ه لوقت طويل أثناء 
الكتاب�ة والحصول عىل قس�ط من الراحلة لحماي�ة األصابع من الرضر. 
ومن النصائح التي يجب اّتباعها أيضاً، اس�تخدام املس�ّجل الصوتي بدالً 
من الكتاب�ة أثناء التواصل م�ع اآلخرين، وخصوصاً ع�ر تطبيقات مثل 

»واتساب« و«ماسنجر«. 

استخدام اهلواتف الذكية يسبب
 التهاب الوتر الكليس

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


