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قائد الرد الرسيع يعقد
 مؤمترًا مع شيوخ ووجهاء ميسان

 إلهناء النزاعات العشائرية
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مفوضية االنتخابات تبحث مع بعثة األمم املتحدة سبل إعادة الثقة بالعملية االنتخابية
االستخبـارات تطيـح بمسـؤول تفخيـخ العجـالت بـ »داعـش« فـي االنـبـار
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تصدرت فقرة التصويت عىل مرشوع قانون 
تموي�ل العجز امل�ايل، جدول أعم�ال الربملان 
لجلس�ة اليوم األربعاء، فيم�ا قدمت اللجنة 
املالي�ة للحكومة مقرتح�ات ل�«حل األزمة« 

االقتصادية وتعديل سلم الرواتب.
وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة االعالمية 
ملجل�س الن�واب تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منها، ف�أن الفق�رة أوالً من الجدول 
تضمن�ت التصوي�ت ع�ىل م�رشوع قان�ون 
تمويل العجز امل�ايل. يف حني تضمنت الفقرة 
الثانية، التصويت ع�ىل مرشوع قانون كلية 
الق�وة الجوية، بينما ضم�ت الفقرة الثالثة، 
اس�تمرار مناقش�ة مرشوع قان�ون مجلس 
ال�وزراء وال�وزارات. وختم الربمل�ان جدوله 
بمناقش�ات عام�ة. وره�ن رئيس ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، االثنني، دف�ع رواتب 
املوظف�ني بتعاون مجل�س الن�واب، محذراً 
من جهات تحاول اس�تخدام ازمة الس�يولة 
ك�«مادة سياسية«. وتمر البالد بأزمة مالية 
بدأت مع تفيش جائحة كورونا والقيود التي 
فرض�ت عليها آن�ذاك، فضالً ع�ن انخفاض 
أس�عار النفط الذي يعد مصدر الدخل ش�به 
األوحد مليزاني�ة العراق، مما تس�بب بتأخري 
متكرر خالل االش�هر املاضية يف دفع رواتب 
املوظفني. وتزداد ضغوط الش�ارع بعد تأخر 
رصف رواتب املوظفني لش�هر ترشين االول 
امل�ايض مع اق�رتاب نهاي�ة الثل�ث االول من 

ترشين الثاني.
التفاصيل ص2

احلكومة والربملان: اتفاق عىل إطالق راتب و«تأجيل« الثاين
البيت التشريعي وضع »اإلقراض« على جدوله.. واللجنة املالية تسلم مقرتحات لـ »حل األزمة« االقتصادية وتعديل سلم الرواتب حمافظ البرصة يوجه

 بإعالن مناقصات لتطوير دوائر 
اجلنسية واجلوازات

العراق حيدد 
أسـعــارًا جـديـدة لـلـنـفـط 

يف األسواق اآلسيوية

الكعبي: الربملان يويص
 بتضمني »600 مليار دينار« ملرشوع 

الفاو يف قانون االقرتاض
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ترامب يرفض اخلسارة: النتائج بعد أسبوع.. وسننترص
عداد »كورونا«: تسجل )3577( إصابة جديدة و)52( وفاة
الـسـعـوديـة: طـرحـنـا اسـتـثـمــارات ضـخـمــة عـلـى الـعــراق
الرتبية الربملانية تتحرك لتخفيض أجور املدارس األهلية بنسبة )30( باملئة

جملـس الـوزراء يتمسـك بـ »االتفـاقية الصينيـة«
 ويصدر سبعة قرارات ختص االعامر واملياه
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النقل: ميناء خور الزبري 
يودع بواخر عمالقة بعد حتميلها 

باملشتقات النفطية

حمافظ نينوى يعلن انجاز 
»150« مـشـروعـًا حيويًا جديدًا 

يف املدينة القديمة

الزراعة الربملانية تطالب
 بإلزام الرشكات العاملة باملجال الزراعي 

تشغيل العراقيني حرصًا

       بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد الرئي�س األمريك�ي املنتهية واليت�ه دونال�د ترامب 
رفضه لنتائج االنتخابات، التي أش�ارت إىل فوز منافس�ه 
الديمقراطي جو بايدن برئاس�ة الوالي�ات املتحدة، مؤكدا 
أن�ه »س�ينترص«. وق�ال ترام�ب يف تغريدتني ع�ىل موقع 
»توي�رت«، أمس الثالثاء: »لقد أحرزنا تقدما كبريا. النتائج 
ستبدأ يف الظهور األسبوع املقبل، وستجعل أمريكا عظيمة 
م�رة أخرى«، مس�تخدما ش�عاره الذي اخت�اره لحملته 

االنتخابية األوىل.
وأض�اف ترام�ب: »س�نفوز«.ويرفض ترام�ب االع�رتاف 

بهزيمت�ه أمام باي�دن يف االنتخابات، رغم أن األخري حصد 
290 مقع�دا يف املجم�ع االنتخاب�ي، أي أكثر ب��20 صوتا 
من الحد املطلوب للفوز.ويق�ول ترامب وحملته إن هناك 
خروق�ا حدثت أثناء عملي�ة التصويت، خاص�ة األصوات 
التي وصلت إىل مراكز االقرتاع عرب الربيد، واصفا ما حدث 

ب�«رسقة االنتخابات«، من دون أن يقدم أدلة عىل ذلك.
ولج�أت حملته إىل القض�اء أكثر من م�رة، آخرها عندما 
رفع�ت، االثنني، دع�وى تزعم أن نظ�ام التصويت بالربيد 
يف والية بنس�لفانيا »يفتقر إىل جميع عالمات الش�فافية 
الناخب�ني  تصوي�ت  يف  املوج�ودة  للتحق�ق  والقابلي�ة 

بأنفسهم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
جلس�ة  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 
اعتيادية ملجلس الوزراء، جرى خاللها 
بح�ث مس�تجدات األوض�اع يف الب�الد، 
إضاف�ة اىل املوضوع�ات املدرجة ضمن 
إن  الكاظم�ي  األعمال.وق�ال  ج�دول 
اجتماعنا مع اللجنة املالية كان إيجابيا، 
وسيسهم يف إطالق رواتب املوظفني بعد 
إقرار قان�ون االق�رتاض، ووّجه وزارة 
املالية وباقي الوزارات لإلرساع بتقديم 
موازنة 2021، ألهميتها يف تسيري أمور 

البل�د .وأك�د ع�ىل أهمي�ة االجتماعات 
املتواصلة، للمجلس التنسيقي العراقي 
عن�ه  س�تتمخض  حي�ث  الس�عودي، 
مجموع�ة تفاهمات تخ�ص قطاعات 
الصناع�ة والتج�ارة والتعليم والصحة 

والزراعة والنفط والثقافة وغريها.
وأش�ار الكاظمي اىل حمالت التش�كيك 
والش�ائعات الت�ي تراف�ق أي تق�ارب 
للع�راق م�ع أي دولة، والت�ي تهدف اىل 
خلط األوراق وتعطيل التفاهمات التي 
تص�ب يف صالح البلد، مبين�ا أن العراق 
يجب أن يكون بيئة جاذبة لالس�تثمار 
وليس طاردة، السيما وأن البلد بحاجة 

فعلي�ة لالس�تثمارات لإلعم�ار وتوفري 
فرص العمل. 

وشدد الكاظمي عىل أنه ال توجد اتفاقية 
بديل�ة عن االتفاقية م�ع الصني.وتمت 
خ�الل الجلس�ة مناقش�ة مس�تجدات 
عمل لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية، 
يف مجاالت الوقاية والس�يطرة الصحية 
والتوعي�ة، بش�أن الح�ّد م�ن انتش�ار 

فايروس كورونا. 
كذلك ج�رت مناقش�ة مل�ف النازحني 
والجه�ود الحكومية املبذول�ة من أجل 
حس�م املل�ف وإع�ادة جمي�ع العوائل 
النازح�ة اىل مناطق س�كناها، وتوفري 

مقومات االستقرار لهم.
وبع�د أن تم�ت مناقش�ة املوضوع�ات 
املدرج�ة ضمن ج�دول أعمال جلس�ة 
الق�رارات  ص�درت  ال�وزراء،  مجل�س 

التالية:
أوال/ إق�رار توصي�ة املجل�س الوزاري 
للطاق�ة )38 لس�نة 2020(، بحس�ب 

اآلتي:
- تمدي�د م�دة نفاذية مجل�س الوزراء 
)318 لس�نة 2019( الخ�اص بم�ادة 

اإلسمنت نوع )جي( ملدة سنة واحدة.

التفاصيل ص2
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منتخب العراق
 يبدأ حتضرياته ملواجهة

األردن وديــًا
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الرتبية الربملانية تتحرك لتخفيض أجور املدارس األهلية بنسبة )٣٠( باملئة 
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت لجنة الرتبية النيابية، أمس الثالثاء، وجود مساع لتخفيض 
أج�ور امل�دارس االهلية. وقال عض�و اللجنة النائ�ب عباس الزاميل 
ان »وزارة الرتبي�ة تف�رض رس�وم عىل املدارس االهلية س�نوياً وال 
تساعد اصحاب املدارس يف هذه الرسوم والثقل كله يعود اثره عىل 
الطالب«. وأضاف ان »لدينا مناقش�ة داخل اللجنة لقانون املدارس 
االهلي�ة ليكون الوضع افض�ل للطالب يف الجان�ب املادي من خالل 
تخفيض االج�ور«. وبني ان »تخفيض االج�ور قضية غري قانونية 
ألن الوزارة ليس�ت ليدها صالحي�ة لتخفيض اجور املدارس االهلية 
لك�ن من خالل التنس�يق بني اللجنة وال�وزارة واملدارس كما حصل 
يف الع�ام الدرايس الس�ابق يمك�ن ان تخفض االجور بنس�بة %25 

وسنحاول ان يكون هناك تخفيض للموسم الدرايس الجديد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تص�درت فق�رة التصوي�ت ع�ىل م�روع قان�ون 
تمويل العج�ز املايل، جدول أعمال الربملان لجلس�ة 
اليوم األربع�اء، فيما قدمت اللجنة املالية للحكومة 
مقرتحات ل�«حل األزمة« االقتصادية وتعديل سلم 

الرواتب.
وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة االعالمية ملجلس 
النواب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منها، فأن 
الفق�رة أوالً م�ن الج�دول تضمن�ت التصويت عىل 

مروع قانون تمويل العجز املايل.
يف ح�ني تضمن�ت الفق�رة الثاني�ة، التصويت عىل 
م�روع قانون كلي�ة القوة الجوي�ة، بينما ضمت 
الفقرة الثالثة، اس�تمرار مناقش�ة مروع قانون 

مجلس الوزراء والوزارات.
وختم الربملان جدوله بمناقشات عامة.

ورهن رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، االثنني، 
دف�ع روات�ب املوظف�ني بتع�اون مجل�س النواب، 
محذراً من جهات تحاول اس�تخدام ازمة الس�يولة 

ك�«مادة سياسية«.
وتم�ر البالد بأزم�ة مالية بدأت م�ع تفيش جائحة 
كورونا والقيود التي فرضت عليها آنذاك، فضالً عن 
انخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل شبه 
األوح�د مليزانية العراق، مما تس�بب بتأخري متكرر 

خالل االشهر املاضية يف دفع رواتب املوظفني.
وت�زداد ضغ�وط الش�ارع بعد تأخ�ر رصف رواتب 
املوظفني لش�هر تري�ن االول املايض م�ع اقرتاب 

نهاية الثلث االول من ترين الثاني.
بدوره�ا، كش�فت اللجن�ة املالية النيابي�ة حقيقة 
ش�هرين  رات�ب  توزي�ع  يف  الحكوم�ة  إمكاني�ة 

للموظفني.
وق�ال عضو اللجنة أحمد الحاج رش�يد ان »اللجنة 
ستجتمع لتحديد مبلغ االقرتاض يف مروع قانون 
تموي�ل العج�ز امل�ايل« مبين�ا ان »مبل�غ االقرتاض 
س�يرتاوح ب�ني 12 اىل 15 تريلي�ون دين�ار وقناعة 

اللجنة ان ال يصل اىل 20 تريليون دينار«.
وتوق�ع رش�يد »إقرار م�روع القانون يف جلس�ة 
الربمل�ان بع�د الخمي�س« الفت�ا اىل ان »القان�ون ال 

يسمح بتوزيع الحكومة راتبني اىل املوظفني«.
فيم�ا أس�تبعد مص�در يف املالي�ة »توزي�ع راتب�ني 
خالل الش�هر الحايل كون املوضوع ليس يسري عىل 
الحكوم�ة كما ان اللجنة س�وف تتفق عىل اقراض 

قيمته 15 ترليون دينار«.
وب�ني ان »األموال املوجودة حالي�ًا يف البنك املركزي 
دين�ار«  تريلون�ات   10 اىل  تص�ل  نق�داً  العراق�ي 
مستبعداً »توزيع رواتب املوظفني قبل إقرار قانون 
االق�رتاض«. وأوض�ح املص�در، ان »التصويت عىل 
قانون االقرتاض لدفع الرواتب سيكون لغاية شهر 
كان�ون الثاني 2021 أي الرصف سيش�مل الش�هر 
األول م�ن الع�ام املقب�ل ولي�س كما يش�اع لنهاية 

2020 فقط«. بدورها، أعلن�ت عضو اللجنة املالية 
النيابية ماجدة التميمي انها قدمت لرئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي ع�دداً من املقرتح�ات القابلة 

للتنفيذ للخروج من األزمة التي تمر بها البالد.
جاء ذل�ك خالل اللق�اء ال�ذي جمع اللجن�ة املالية 
النيابي�ة برئيس مجل�س الوزراء بحض�ور وزيري 
املالي�ة والتخطيط ومحافظ البن�ك املركزي ووكيل 
وزير املالية ومديرة دائر املحاسبة فضالً عن رئيس 

هيأة التقاعد الوطنية.
وقدم�ت النائب ماج�دة التميمي أث����ن�اء اللقاء 
العدي�د م�ن املقرتح������ات التي من ش�أنها أن 
تخ�رج البلد م�ن أزمته، وركزت عىل وضع أس�س 

سليمة إلدارة الدولة.
وقال�ت التميم�ي إن البداية الصحيح�ة تكون عرب 
انشاء قاعدة بيانات دقيقة من خالل اجراء تعديالت 
عىل آلية اس�تخراج البطاق�ة الوطنية وإعطاء رقم 
ل�كل مواطن عراق�ي، مبينًة أنه يمك�ن من خاللها 
توفري البيانات املطلوبة لرس�م السياس�ات واعداد 

الخطط والربامج لكل انشطة الدولة.
وأوضحت التميمي إن قاعدة البيانات توفر لنا تعداد 
سكاني دون اللجوء اىل التعداد السكاني بالطريقة 
التقليدي�ة، الفت�ًة إىل أنه�ا تح�دد أع�داد املوظفني 
ودرجاته�م ورواتبهم والعاطلني ع�ن العمل وذوي 
الرواتب املزدوجة والتعرف عىل املستوى التعليمي.

وأضاف�ت عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ماجدة 
التميم�ي: إن قاع�دة البيانات الدقيق�ة يمكن من 
خالله�ا تحدي�د أكث�ر االم�راض التي يعان�ي منها 
املواطن�ني العراقيني، مش�ريًة يف ذات الوقت إىل أنها 
ستكش�ف أعداد ذوي االحتياج�ات الخاصة وتوفر 

جرد شامل باملمتلكات.  
وطالب�ت التميم�ي بتعديل س�لم روات�ب موظفي 
الدولة بش�كل عاجل عىل أن يرافقه إجراء مراجعة 
وتقييم عمل ملؤسس�ات الدولة كافة وفق معياري 
الكلف�ة واملنفع�ة، منوه�ًة إىل أهمي�ة التعرف عىل 
تكلفة هذه املؤسسة أو تلك وماذا تقدم للدولة من 
ايرادات وخدمات باإلضافة إىل الوقوف عىل مستوى 

جودة تلك الخدمات وبيان انتاجية املوظف.
كم�ا أك�دت التميمي ع�ىل وجوب توظيف وس�ائل 
االع�الم لرح خط�وات الحكومة وابع�اد قراراتها 
للشعب، ملفتًة النظر إىل إن املواطن أصبح مشوشاً 
يف ظل الكم الهائ�ل من االخبار املتضاربة التي تبث 
من القن�وات أو وس�ائل التواص�ل االجتماعي غري 

املسيطر عليها.
وأعلن�������ت عض�و مجل�س الن�واب ع�ن كتلة 
سائرون عن عدم وجود ازمة باالموال ولكن االزمة 
يف االدارة ومعها فإنن�����ا نحتاج إىل تخطيط جيد 
وتنفي�ذ دقي�ق ومتاب�����عة ومحاس�بة، مؤكدًة 
عىل ارس�ال موازن�����ة عام 2021 والحس�ابات 
الخ�����تامي�ة من�ذ ع�ام 2011 لغاي�ة 201٩ إىل 

مجلس النواب.

البيت التشريعي وضع »اإلقراض« على جدوله.. واللجنة املالية تسلم مقرتحات لـ »حل األزمة« االقتصادية وتعديل سلم الرواتب

احلكومة والربملان: اتفاق عىل إطالق راتب و«تأجيل« الثاين

العدد )2255(   11     تشرين الثاني    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د قائ�د فرق�ة ال�رد الرسيع 
الفريق الحقوقي ثامر الحسيني، 
م�ع  مؤتم�راً  الثالث�اء،  أم�س 
ش�يوخ ووجهاء ميسان من أجل 
يف  العش�ائرية  النزاع�ات  إنه�اء 

املحافظة.
وق�ال إع�الم فرقة ال�رد الرسيع 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إن »قائد فرقة الرد 

الرسي�ع الفري�ق الحقوقي ثامر 
الحسيني يعقد مؤتمر مع شيوخ 
ووجه�اء محافظة ميس�ان من 
أجل أنه�اء النزاعات العش�ائرية 

الدائرة يف املحافظة«.
وأض�اف البي�ان، أن اللق�اء ت�م 
»بحض�ور لجن�ة ح�ل النزاعات 
يف  ش�كلت  الت�ي  العش�ائرية 
محافظة ميسان سيما وان هذه 
اللجنة س�اهمت يف أنه�اء العديد 
من املشاكل باملجتمع امليساني«.

قائد الرد الرسيـع يعقـد مؤمترًا مع شيـوخ 
ووجهاء ميسان إلهناء النزاعات العشائرية

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء 
أم�س  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
الثالثاء، جلس�ة اعتيادية ملجلس 
ال�وزراء، ج�رى خالله�ا بح�ث 
مس�تجدات األوض�اع يف الب�الد، 
إضاف�ة اىل املوضوع�ات املدرجة 

ضمن جدول األعمال.
اجتماعن�ا  إن  الكاظم�ي  وق�ال 
م�ع اللجنة املالي�ة كان إيجابيا، 
روات�ب  إط�الق  يف  وسيس�هم 
قان�ون  إق�رار  بع�د  املوظف�ني 
االق�رتاض، ووّج�ه وزارة املالية 
وباقي ال�وزارات لإلرساع بتقديم 
يف  ألهميته�ا   ،2021 موازن�ة 
تس�يري أم�ور البل�د .وأك�د ع�ىل 
املتواصلة،  االجتماع�ات  أهمي�ة 
العراق�ي  التنس�يقي  للمجل�س 
س�تتمخض  حي�ث  الس�عودي، 
عنه مجموع�ة تفاهمات تخص 
والتج�ارة  الصناع�ة  قطاع�ات 
والزراع�ة  والصح�ة  والتعلي�م 

والنفط والثقافة وغريها.
حم�الت  اىل  الكاظم�ي  وأش�ار 
الت�ي  والش�ائعات  التش�كيك 
تراف�ق أي تق�ارب للع�راق م�ع 
أي دول�ة، والتي ته�دف اىل خلط 
التفاهم�ات  وتعطي�ل  األوراق 
التي تص�ب يف صالح البلد، مبينا 
أن الع�راق يج�ب أن يك�ون بيئة 
جاذبة لالستثمار وليس طاردة، 
الس�يما وأن البل�د بحاجة فعلية 

لالس�تثمارات لإلعم�ار وتوف�ري 
فرص العمل. 

وشدد الكاظمي عىل أنه ال توجد 
اتفاقية بديلة ع�ن االتفاقية مع 
الجلس�ة  خ�الل  الصني.وتم�ت 
مناقشة مس�تجدات عمل لجنة 
الحكومي�ة،  اإلج�راءات  تعزي�ز 
يف مج�االت الوقاي�ة والس�يطرة 
الصحي�ة والتوعية، بش�أن الحّد 

من انتشار فايروس كورونا. 
مل�ف  مناقش�ة  ج�رت  كذل�ك 
النازح�ني والجه�ود الحكومي�ة 
املبذول�ة م�ن أج�ل حس�م امللف 
وإع�ادة جميع العوائ�ل النازحة 
وتوف�ري  س�كناها،  مناط�ق  اىل 

مقومات االستقرار لهم.
مناقش�ة  تم�ت  أن  وبع�د 
املوضوعات املدرجة ضمن جدول 
ال�وزراء،  أعمال جلس�ة مجلس 

صدرت القرارات التالية:
املجل�س  توصي�ة  إق�رار  أوال/ 
لس�نة   38( للطاق�ة  ال�وزاري 

2020(، بحسب اآلتي:
- تمدي�د م�دة نفاذي�ة مجل�س 
 )201٩ لس�نة   318( ال�وزراء 
الخ�اص بم�ادة اإلس�منت نوع 
)جي( ملدة س�نة واحدة، للحاجة 
اآلب�ار  لتس�ميت  الرضوري�ة 
نف�ط  رشك�ة  والس�تخدامات 
الب�رصة ح�رصا، ويت�م تحدي�د 
املطلوبة من  كمي�ات اإلس�منت 

الركة آنفاً.
ثاني�ا/ إق�رار توصي�ة املجل�س 

لس�نة   41( للطاق�ة  ال�وزاري 
2020(، بحسب اآلتي:

وزارة  قي�ام  ع�ىل  املوافق�ة   -
التخطيط بزي�ادة الكلفة الكلية 
الدراس�ة  م�روع  لتحدي�ث 
املي�اه  مل�وارد  اإلس�رتاتيجية 
ملي�ار   )50,5( م�ن  واألرايض 
دين�ار،  ملي�ار   )75( اىل  دين�ار، 
وهي خطة شاملة للموارد املائية 
وتنميتها يف الع�راق لغاية عام/ 

.2035

ثالث�ا/ املوافق�ة ع�ىل م�روع 
قان�ون تعديل قان�ون الركات 
رق�م )21( لس�نة 1٩٩7، ال�ذي 
الدولة،  دقق�ه مجل�س ش�ورى 
الن�واب،  مجل�س  اىل  وإحالت�ه 
اس�تنادا اىل أحكام املادتني )61/ 
البن�د أوال و80/ البند ثانيا( من 

الدستور.
املالي�ة  وزي�ر  تخوي�ل  رابع�ا/ 
صالحي�ة التوقي�ع ع�ىل اتف�اق 
منحة بن�ك التنمية األملاني لدعم 

صن�دوق إع�ادة إعم�ار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية، 
 )3000000  ( مق�داره  بمبل�غ 
يورو، فقط ثالث�ة ماليني يورو، 
لدعم نشاطات الصندوق يف إعادة 
النازح�ني اىل دياره�م، اس�تنادا 
اىل أح�كام امل�ادة )3/ ثانيا( من 
قانون عقد املعاهدات رقم )35( 

لسنة 2015.
خامس�ا/ املوافقة عىل تعليمات 
وزارة  م�ن  الضمان�ات  إص�دار 

املالية، استنادا اىل أحكام املادتني 
)3٩/ ثاني�ا، و 54( م�ن قانون 
اإلدارة املالية االتحادية )6 لسنة 
201٩( املع�ّدل، م�ع األخذ بعني 
الدائ�رة  ملحوظ�ات  االهتم�ام 
العام�ة  األمان�ة  يف  القانوني�ة 

ملجلس الوزراء.
سادسا/ 

1- توجي�ه املص�ارف الحكومية 
امل�رصف  الرش�يد،  الرافدي�ن،   (
العراق�ي للتجارة(، برصف مبلغ 
مق�داره )100000000( دوالر، 
فقط مائة ملي�ون دوالر لركة 
واإلنش�اءات  للهندس�ة  هن�وا 
الكورية الجنوبية املنفذة ملروع 

مدينة بسماية السكني.
2- تعدي�ل الفق�رة )2( من قرار 
مجلس الوزراء رقم )172( لسنة 
2017، بتخفي�ض الح�د األدن�ى 
من الدفعة املقدمة من )25%( اىل 

.)%10(
3- تعدي�ل قرار مجل�س الوزراء 
رقم )36 لس�نة 2017(، بش�أن 
تحديد سعر الفائدة من )4%( اىل 

)2%( والتفاوض مع املصارف.
سابعا/ 

املوافق�ة ع�ىل م�روع قان�ون 
التعدي�ل األول لقانون مؤسس�ة 
الش�هداء رقم )2( لسنة 2016، 
الن�واب،  مجل�س  اىل  وإحالت�ه 
اس�تنادا اىل أحكام املادتني )61/ 
البن�د أوال و80/ البند ثانيا( من 

الدستور.

      بغداد / المستقبل العراقي

التابع�ة  االس�تخبارات  وكال�ة  أعلن�ت 
الثالث�اء،  أم�س  الداخلي�ة،  ل�وزارة 
اإلطاح�ة بمايس�مى مس�ؤول مف�رزة 
تفخي�خ العج�الت بقاط�ع االنب�ار، يف 
عملية اس�تخباراتية يف ابو غريب غربي 

العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل 
»تنفي�ذاً  أن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
لتوجيه�ات وزي�ر الداخلي�ة ومن خالل 
داع�ش  عصاب�ات  عن�ارص  متابع�ة 
وكال�ة  مف�ارز  تمكن�ت  االرهاب�ي، 
بإس�تخبارات  املتمثل�ة  االس�تخبارات 
الل�واء الس�ادس بمديرية اس�تخبارات 
الرطة االتحادية يف وزارة الداخلية من 

القاء القبض عىل أحد االرهابني البارزين 
واملطل�وب وف�ق احكام امل�ادة 4 ارهاب 

النتمائة لعصابات داعش اإلرهابية«.
ش�غل  »اإلرهاب�ي  ان  البي�ان  وأض�اف 
منصب مسوؤل مفرزة تفخيخ العجالت 
لقاطع االنبار واملكن�ى ابو طيبة والذي 
اعرتف م�ن خ�الل التحقيق�ات األولية 
معه بإنتمائه لتلك العصابات اإلجرامية 

واش�رتك بعدة عملي�ات إرهابي�ة منها 
زرع العبوات الناس�فة ع�ىل طرق تنقل 
الق�وات األمني�ة واملواطن�ني ونقل عدة 
عج�الت مفخخ�ة من محافظ�ة األنبار 
اىل محافظة بغداد وكذلك اش�رتك بأكثر 
من عملية تعرض ع�ىل قاطع اللواء 24 
جيش عراق�ي، وقت تم�ت عملية إلقاء 
القبض بعد تش�كيل فريق فني مختص 

من مفارز اس�تخبارات اللواء الس�ادس 
يف الرطة االتحادية وبمتابعة استمرت 
عدة اي�ام تكلل�ت بالقاء القب�ض عليه 
كون�ة كان متخفيا« عن أنظ�ار القوات 

األمنية بني عامة املواطنني«.
وختم بالقول: »حيث تم ايداعه التوقيف 
إلستكمال التحقيق ولألتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه«.

جملس الوزراء يتمسك بـ »االتفاقية الصينية« ويصدر سبعة قرارات ختص االعامر واملياه

االستخبارات تطيح بمسؤول تفخيخ العجالت بـ »داعش« يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد س�فري الس�عودية لدى العراق عب�د العزيز الش�مري، أن العالقات بني 
البلدين، ش�هدت تطوراً كبرياً خالل الس�نوات القليلة املاضية بتوجيه من 
قي�ادة اململكة عىل تعزيز العالق�ات الثنائية، وس�بل تطويرها يف املجاالت 
كاف�ة، وبما يخدم املصالح املش�رتكة، ويس�هم يف عودة الع�راق اىل القيام 

بدوره يف خدمة القضايا العربية واإلسالمية.
 وق�ال الش�مري يف ترصي�ح صحفي بمناس�بة انعق�اد اجتم�اع املجلس 
الس�عودي العراق�ي يف دورته الرابعة ببغ�داد، إن »االجتم�اع يأتي لتقوية 
العالق�ات الثنائية بني البلدين، وبحث س�بل تعزيزه�ا، من خالل التباحث 
يف العدي�د م�ن املس�ائل ذات االهتم�ام املش�رتك يف الجوان�ب السياس�ية 
واالقتصادية«. وأش�ار إىل أن »زيارة الوفد الس�عودي لبغداد لعقد املجلس 
التنس�يقي )الس�عودي - العراق�ي(، تأت�ي ملناقش�ة العديد م�ن الجوانب 
االقتصادي�ة التي تخدم مصالح البلدين والحرص من الجانبني إىل الوصول 

بالعالقات إىل أعىل مستوياتها ، وبما يخدم املصالح املشرتكة .
وأكد الش�مري »ح�رص اململكة عىل بناء عالقات متينة واس�رتاتيجية مع 
الشقيقة العراق التي تشكل ركًنا أساسياً من منظومة األمن العربي« الفتاً 
إىل أن »العالق�ات الس�عودية العراقية تش�هد تقدماً وتطوراً مس�تمراً منذ 
إعادة افتتاح س�فارة الس�عودية يف العراق عام 2016، حيث تحققت عدد 
من املنجزات املهمة تمثلت أهمها يف مجلس التنسيق السعودي العراقي«.

وأوض�ح، أن »لدى اململكة عالق�ات مميزة مع الرئاس�ات الثالث وأعضاء 
الحكوم�ة والربملان بما ينعكس عىل مصالح البلدين، وتس�عى اململكة مع 
رئيس ال�وزراء العراقي }مصطفى الكاظم�ي{ لتحقيق املزيد من التعاون 
وبناء جس�ور التواصل وتقريب وجهات النظ�ر واملواقف املتعلقة بقضايا 
املنطقة«. وأكد الشمري، أن السعودية »تحرص عىل إيجاد أرضية للتعاون 
والراكة االسرتاتيجية مع الشقيقة العراق يف جميع املجاالت بما ينعكس 
عىل مصالح البلدين والش�عبني الش�قيقني، يأتي يف مقدمتها دعم اململكة 
لوح�دة واس�تقرار العراق وانجاح التوافق الس�يايس بني كاف�ة مكوناته، 
وحفظ سيادته من التدخالت اإلقلي�������مية والدولية، ومساعدة العراق 
يف الحرب عىل اإلرهاب وداعش من خالل التحالف الدويل، والتنسيق األمني، 
حيث طرح�ت اململكة العديد من االس�تثمارات الض����خمة عىل الجانب 
العراق�ي يف عدد م�ن القطاعات أهمها قطاع الطاق�ة والكهرباء والزراعة 

والتعدين والصناعة«.

السعودية: طرحنا استثامرات ضخمة 
عىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، 
جدي�دة  إصاب�ة   3577 تس�جيل 
بفريوس كورونا، 2432 حالة تعاٍف، 
مقاب�ل 52 حال�ة وف�اة ناجمة عن 
الف�ريوس خ�الل الس�اعات األرب�ع 
والعري�ن املاضي�ة. وأظهر املوقف 
الوبائي، الذي نرته الوزارة، وتلقت 

املستقبل العراقي نسخة منه تسجيل 
577 إصابة بكورونا يف جانب الكرخ 
م�ن بغ�داد، و572 حال�ة إصاب�ة يف 
جان�ب الرصاف�ة، تليها بقي�ة املدن 
بأعداد إصابات متفاوتة. يشار إىل أن 
وزارة الصحة أعلنت تس�جيل 3184 
إصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورون�ا، 
مقابل 3305 حالة تعاٍف، و53 حالة 

وفاة ناجمة عن الفريوس.

        بغداد / المستقبل العراقي

   التقى رئيس مجلس املفوضني  جليل عدنان خلف باملمثل الخاص لألمني 
العام لألمم املتحدة للمساعدة يف العراق ) جينني هينيز بالسخارت( يف مقر 
االمم املتحدة لبحث س�بل التعاون املش�رتك يف إعادة ثق�ة الناخب بالعملية 
االنتخابية  ولتعزيز املشاركة الديمقراطية يف االنتخابات املقبلة .وتم خالل 
اللقاء بحث العديد من الجوانب التي من شأنها تحقيق النزاهة والشفافية 
يف العملي�ة االنتخابي�ة منه�ا تعزي�ز املس�اعدة االنتخابية ون�ر الخرباء 
واملستش�ارين الدولي�ني الفني�ني يف املكت�ب الوطني ومكات�ب املحافظات 
االنتخابية لتقديم الدعم واملش�ورة يف آلية عمل املفوضية وتحسني القدرات 
التش�غيلية واالدارية والفني�ة  ملوظفي املفوضية .كما تمت مناقش�ة آخر 
مس�تجدات العمل يف عملية التس�جيل وتوزيع بطاقة الناخبني البايومرتية 
للناخب�ني غري املس�جلني واملهجري�ن والناخبني الج�دد ، ورضورة مراعاة 
املساواة يف النوع االجتماعي )الجندر( وتمثيل املرأة يف االنتخابات ) كناخبة 
ومرش�حة(، ودعم أنش�طة االعالم واالتصال الجماهريي يف حمالت توعية 
وتثقيف الناخبني بدورهم املهم يف بناء العراق عىل أس�س ديمقراطية.  كما 
بحث الطرفان آلية إعداد األنظمة والتعليمات التي تنظم العملية االنتخابية  
وأهمية  تقديم املش�ورة التش�اركية يف الجوان�ب  القانونية والفنية لتكون 
أكث�ر وضوح�ا للناخ�ب ورشكاء العملي�ة االنتخابية، وآلي�ة عمل الركة 
الفاحص�ة ذات الخربة بمجال التكنولوجيا يف فح�ص برامجيات االقرتاع ) 
أجهزة ترسي�ع النتائج واالجهزة امللحقة بها والوس�ط الناقل (، ومعالجة 
القضايا ذات االستخدام التكنولوجي يف االنتخابات بما يعزز عملها يف إجراء 

انتخابات تحظى بثقة الشعب العراقي مبنية عىل  وفق املعايري الدولية.

عداد »كورونا«: تسجل )٣577( إصابة 
جديدة و)52( وفاة

مفوضية االنتخابات تبحث مع بعثة األمم املتحدة 
سبل إعادة الثقة بالعملية االنتخابية
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    بغداد / المستقبل العراقي

ش�هد ميناء خور الزبري مغ�ادرة ناقلتني 
كبريت�ني بع�د إتم�ام عملي�ة تحميلهم�ا 
بمش�تقات الوق�ود، فيم�ا كان�ت احدى 

بأق�ى  تحم�ل  الناقلت�ني 
حمولتها ألول مرة من رصيف 

6 يف امليناء. 
وذكر الدكتور املهندس فرحان 
مدي�ر  الفرط�ويس  محيس�ن 
الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق 
قام�ت الرشك�ة بزي�ادة طاقة 
املوانئ العراقية وتحديداً ميناء 
خور الزبري األمر الذي يؤدي اىل 

زيادة يف اإليرادات املالية للبلد.
عمل�ت  الفرط�ويس  وأض�اف 
إدارة الرشك�ة خ�ال االش�هر 
املنرصمة اىل ايجاد سبل ناجعة 

و خل�ق فرص لتطوي�ر و تحديث ارصفة 
مين�اء خور الزبري مع الرشكات املش�غلة 

لهذه األرصفة.
م�ن جانبه ب�ني رئيس مهندس�ني أحمد 
جاس�م األس�دي »بتاري�خ 6 من الش�هر 
الجاري رس�ت الناقلت�ني ANN وكاترينا 

واستمرت عملية التحميل لهما مدة ثاثة 
أيام وبع�د االنتهاء م�ن التحميل غادرت 
الناقلتني أرصفة امليناء بأمان وانسيابية 

عالية بجهود الكوادر الفنية والبحرية. 
وأوض�ح األس�دي ان رصي�ف رق�م  6  يف 
مين�اء خ�ور الزب�ري أس�تقبل ألول م�رة 
ناقلة به�ذا الحجم ويعترب ذلك 
نجاح كبري يضاف إىل نجاحات 
كافة كوادر الرشك�ة الفنية و 

البحرية   . 
يذك�ر أن مين�اء خ�ور الزب�ري 
تأس�س يف ع�ام 1974 م ع�ى 
قناة خور عبد الله يف محافظة 
املين�اء  ويحت�وي  الب�رصة، 
ع�ى ثاثة عرش رصي�ف منها 
للمش�تقات  تخصيصها  جرى 
النفطي�ة واالخري�ات لش�حن 

وتفريغ البضائع التجارية  .

النقل: ميناء خور الزبري يودع بواخر عمالقة بعد حتميلها باملشتقات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

أوصت رئاس�ة الربملان أمس الثاثاء بتضمني قانون 
تموي�ل العج�ز امل�ايل تخصيص�ات لتموي�ل مرشوع 

ميناء الفاو الكبري.
وذكر بيان للنائب االول لرئيس الربملان حسن الكعبي، 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن االخري »ترأس 
اجتماع�اً للجنة املالي�ة النيابية«، موصي�اً برضورة 
»تضم�ني قان�ون تمويل العجز امل�ايل بند بتخصيص 
مبل�غ وقدره ) 600 مليار دين�ار عراقي( وهو املبلغ 
ال�ذي طلبته وزارة النقل لتمويل مرشوع ميناء الفاو 
الكب�ري، واملس�اهمة بإنجاز هذا ال�رصح االقتصادي 
واالس�تثماري الكبري ال�ذي نعده م�ن اولويات عمل 

الدولة العراقية ».

وقال الكعب�ي إن »الغاية من اقرار ه�ذا القانون هو 
لتمويل النفق�ات الحاكمة وبخاصة رواتب املوظفني 
واملتقاعدين، لكن من املهم ايضا املس�اهمة يف تمويل 
مش�اريع اس�راتيجية ستش�كل دعامة اساسية يف 
الدخل القومي للعراق خال السنوات املقبلة وضمانة 

حقيقية ملستقبل اجيالنا القادمة ».
وأوض�ح أن »اللجن�ة املالي�ة بذلت جه�ودا مضاعفة 
لدراس�ة ه�ذا القانون امله�م، تمهيدا لرفع�ه لإقرار 
خ�ال اليوم�ني املقبل�ني، م�ع وج�ود اهتم�ام اكرب 
بالجان�ب االس�تثماري ال�ذي س�يعود بالفأيدة عى 
البلد، وتحقي�ق العدالة يف ش�مول جميع املحافظات 
بالتخصيصات االس�تثمارية لغرض انعاش االقتصاد 
املح�ي الذي تعرض النتكاس�ة كبرية خال هذا العام 

بسبب الظروف غري الطبيعية التي مرت بنا«.

وجرى خال االجتماع »مناقشة جميع بنود القانون 
اع�اه وبح�ث بع�ض الجزٔيي�ات املهمة قب�ل رفعه 

لإقرار«.
ويف الس�ابع م�ن الش�هر الح�ايل قال عض�و مجلس 
النواب عن تحالف س�ائرون ع�اء الربيعي، إن وزارة 
النقل تفتق�د ل�«االرادة الحقيقي�ة« إلكمال مرشوع 

ميناء الفاو الكبري يف البرصة.
اس�تيقظ  امل�ايض،  األول  ترشي�ن  م�ن  الثان�ي  ويف 
العراقيون عى خرب انتحار رئيس رشكة دايو الكورية 
املنف�ذة ملرشوع ميناء الفاو الكب�ري، جول بارك الذي 
عثر عى جثت�ه معلقة يف احدى غرف املرشوع، حيث 
يش�كك كث�ريون بطريقة وفات�ه الغامض�ة فالرجل 
وقب�ل ثاثة أي�ام من الحادث�ة وقع عقدا م�ع وزارة 

النقل إلنجاز املرحلة االوىل من املرشوع.

الكعبي: الربملان يويص بتضمني »600 مليار دينار« 
ملرشوع الفاو يف قانون االقرتاض

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يوجه بإعالن مناقصات 
لتطوير دوائر اجلنسية واجلوازات

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه محافظ البرصة املهندس اس�عد عب�د االمري العيداني 
قس�م مديرية العقود الحكومية يف ديوان املحافظة بإعان 
مناقصات خاصة بتطوير مش�اريع دوائر مديرية األحوال 
املدنية والجوازات واإلقام�ة يف عدد من االقضية والنواحي 

ومركز املدينة.
وقال العيداني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
انه وجه قس�م العقود الحكومية ش�عبة اعان املش�اريع 
بإع�ان مناقصات لتطوي�ر دوائر مديرية االح�وال املدنية 
والجوازات واإلقامة يف البرصة ضمن مشاريع عام ٢019. 
وب�ني محاف�ظ الب�رصة ان االعان يش�مل تطوي�ر مركز 
محافظ�ة البرصة مكتب جوازات الب�رصة الثالث ومكاتب 
دوائ�ر البطاقة الوطني�ة يف أقضية املدين�ة والهارثة وأبي 
الخصي�ب والزب�ري ونواح�ي النش�وة وع�ز الدي�ن س�ليم 

وطلحة.

العراق حيدد أسعارًا جديدة للنفط 
يف األسواق اآلسيوية

     بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد العراق، أمس الثاثاء، س�عر مبيعاته يف األس�واق اآلس�يوية لش�هر 
ديسمرب كانون األول لكل من »خام البرصة« الخفيف والثقيل، وفقا لوثيقة 
اطلعت وكالة رويرز عليها،. وسيبلغ سعر برميل »البرصة اليت« 45 سنتاً 
للربميل، يف ديس�مرب أي أعى من معدل األسعار املحددة لخام دبي وعمان، 
وأكثر ب� 15 س�نتا من س�عر الشهر السابق.  وحدد سعر »البرصة الثقيل« 
لديسمرب كانون االول، بأقل من 95 سنتا مقارنة بأسعار خام دبي/عمان، 
وأعى بعرش سنتات مقارنة بالشهر السابق، وفقا للوثيقة.  وكانت رشكة 
تس�ويق النف�ط العراقية )س�ومو( زبائنها ق�د أعلنت يف وقت س�ابق أنها 
تخطط إلطاق درجة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى »البرصة املتوسط« 
يف يناير املقبل. وس�يتم إنش�اء الخام الجديد، متوسط الكربيت، من خال 
تقسيم إنتاج خام »البرصة اليت« الحايل إىل درجتني، بحسب وكالة رويرز. 
يذكر أن »البرصة اليت« سيسجل حوايل 33 درجة بعد االنقسام عى مقياس 
»API gravity« )مؤرش ملقارنة كثافة النفط الخام باملياه(، بينما سيصل 
خام »البرصة املتوسط« حوايل ٢9 درجة.  وكالة رويرز نقلت عن مصادرها 

قولهم إن جاذبية خام »البرصة« ستكون مماثلة لخام »الشاهني« القطري. 
يحتوي خام البرصة الثقيل الحايل، الذي تم إنتاجه عام ٢015، عى جاذبية  
API تبل�غ حوايل ٢4 درجة. وتعت�رب الدرجات ذات رقم الجاذبية األقل أثقل 
وتميل إىل إنت�اج كميات أقل من البنزين والديزل عند تكريرها. ويمثل خام 
البرصة، الذي يتم تصديره من مرفأ البرصة النفطي قبالة س�واحل جنوب 
العراق، الجزء األكرب من صادرات وإيرادات الباد. وصّدر العراق نحو 77.٢ 
ملي�ون برميل يوميا م�ن خام البرصة، يف أكتوبر ترشي�ن األول، وهو ثاني 
أك�رب منتج يف منظم�ة البلدان املصدرة للبرول )أوب�ك(. وقال أحد املصادر 
إن ه�ذه الخطوة قد تعمل عى اس�تقرار جودة الخام العراقي للمش�رين، 
لكن تكاليفها قد تزيد إذا قررت »س�ومو«  إزالة آلية األس�عار املس�تخدمة 
حالًيا لتعويض املش�رين عن تقلبات الجاذبية يف API. وبحس�ب اإلشعار، 
ستحدد »سومو« أسعار البيع الرسمية لكل فئة من الفئات الثاث. ويتعني 
عى املشرين إخطار »س�ومو«، بحلول 13 نوفمرب ترشين الثاني الجاري، 
بالكمي�ة التي يخططون لرفعها لكل درجة يف عام ٢0٢1. ويمكن ترش�يح 
خام »البرصة املتوس�ط« إما كجزء من كميات مطلوبة بالفعل للمش�رين 

أو ككمية إضافية لعام ٢0٢1.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اعل�ن محافظ نينوى نج�م الجبوري ع�ن انج�از 150 مرشوعا حيويا 
جديدا ضمن املرحلة الثالثة والرابعة العمار املدينة القديمة.

وقال الجبوري يف ترصيح صحفي ان »الجهد الهنديس والفني يف بلديات 
وبلدي�ة مدين�ة املوصل وبالتعاون م�ع عدد م�ن رشكات وزارة االعمار 
واالس�كان العاملة يف املحافظة، انجز نحو 150 مرشوعا جديدا وحيويا 

خال عام ٢0٢0 ».

واضاف » ان املش�اريع التي اس�تغرق العمل فيها مايقرب من )سبعة( 
اش�هر، ش�ملت اعادة العمل بمراكز صحية ومدارس اضافة اىل شبكات 
املج�اري والكهرباء وكذلك اعادة صيانة اس�الة مياه الرشب وتوزيعها 
ب�ني االحياء البعي�دة، فضا عن اعادة اعمار املن�ازل املدمرة ايضا جراء 

العمليات العسكرية«.
وكان الجبوري قد اعلن يف وقت سابق، عن انجاز اكثر من ٢88 مرشوعا 
يف مدين�ة املوصل القديمة وايم�ن املوصل ابرزها افتت�اح جرس الحرية 

وجرس الرابع و)اربعة (مجرسات حيوية تم استئناف العمل بها. »

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن عض�و لجن�ة العاق�ات الخارجي�ة، ملحان 
املكوط�ر، أمس الثاثاء، اس�تعداد مجل�س النواب 
للمصادقة عى االتفاقية العراقية – الكورية نهاية 
األس�بوع املقبل.وقال املكوط�ر يف ترصيح صحفي  

إن »مجل�س النواب يس�تعد نهاية األس�بوع املقبل 
للتصديق عى معاهدة ترسيع التعاون بني حكومتي 
الع�راق وكوري�ا الجنوبية بعد أن تجري مش�اركة 
اللجان املعنية«.واضاف أن »رئاس�ة الربملان أجلت 
التصويت عى هذه االتفاقية خال جلس�ة السبت 
امل�ايض، م�ن أج�ل إرشاك لج�ان أخرى م�ع لجنة 

العاقات، وه�ي لجنة االقتصاد واالس�تثمار«.من 
جانب�ه،  أفاد مص�در حكومي بأن »الع�راق بطور 
املصادقة عى اتفاقية بني العراق وكوريا الجنوبية، 
تن�ص عى تصدير أكثر من ٢50 أل�ف برميل يومياً 
إىل ال�رشكات النفطية الكوري�ة الجنوبية، حتى لو 

حدثت ظروف قاهرة يف السوق النفطية العاملية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجنة الزراعة واألهوار واملياه النيابية، الحكومة بإلزام أي دولة 
او رشكة تستثمر باملجال الزراعي تشغيل العراقيني حرصاً.

وق�ال رئيس اللجنة س�ام الش�مري يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه »ان االس�تثمار يف املجال الزراعي والحيواني يف العراق بات 
فرصة كبرية لدول ورشكات الس�تثمار أموالها وخربتها يف األرايض غري 

املس�تصلحة املتنامي�ة األطراف بعم�وم الباد«.وأضاف ان�ه »ومن أجل 
إنتش�ال أصح�اب الش�هادات والخربة م�ن العراقيني م�ن البطالة التي 
اتعبتهم عى الحكومة الزام اي دولة او رشكة ترغب باالستثمار وخاصة 
يف الجانب الزراعي والحيواني تش�غيل األيدي العاملة العراقية وبنس�بة 
كبرية«.وش�دد الشمري عى »رضورة ان تعمل الحكومة عى تفعيل هذا 
األمر يف ظل ما يعيش�ه الش�باب الخريجيني وأصحاب الخربة من بطالة 

أثرت بشكل سلبي عى واقع البلد االجتماعي واالنساني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضحت مديرية امل�رور العامة، أمس الثاثاء، 
اسباب حصول الزخم يف عدد من دوائرها، فيما 
اش�ارت اىل ان املتصيدين باملاء العكر ينرشون 

صورا غري صحيحة.
وق�ال مدي�ر عاق�ات واع�ام املديري�ة فادي 
الخزعي ان »اعادة فتح مراكز تس�جيل املرور 
املغلق�ة منذ 17 اذار املايض حس�ب قرار خلية 
االزمة، ت�م اعتماد الي�ة املراجعة ع�رب الرابط 
االلكرون�ي، وهذا ما حصل وف�ق تحديد عدد 

املراجع�ني ب�٢00 معاملة فق�ط لكل موقع يف 
بغداد«.

واضاف ان »الزخ�م الذي يحصل صباحا فقط 
ه�و لتوافد املراجعني قبل بدء الدوام الرس�مي 
والذي يسبب زخما«، مشريا اىل انه »عند دخول 
املراجع�ني فهن�اك تباع�د وتنظيم له�م داخل 
مراكز التس�جيل، وال يوج�د زخم الن اعدادهم 

مسيطر عليه بشكل كامل«.
وتابع ان »الصور املنشورة عرب وسائل التواصل 
االجتماعي كانت خارج مواقع التس�جيل عند 
البوابة الرئيس�ية للموقع«، الفتا اىل ان »املدير 

العام اوع�ز لكافة مواقع التس�جيل بالخروج 
صباح�ا وتنظيم دخول املراجعني لضمان عدم 

تكدسهم خارج املوقع«.
واك�د الخزع�ي ان »املراجعني يتواف�دون قبل 
الدوام الرس�مي ويتكدس�ون يف اب�واب املواقع 
وبالت�ايل ينرش املتصيدين يف امل�اء العكر صورا 

غري صحيحة«.
يذك�ر ان ناش�طون نرشوا يف مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي صورا ومقاط�ع فيديو تظهر فيه 
حصول زخم كبري للمراجعني عى دوائر املرور، 

االمر الذي اثار انتقادات كثرية.

حمافظ نينوى يعلن انجاز »150« مرشوعًا حيويًا جديدًا يف املدينة القديمة

لتصدير »250« الف برميل نفط يوميًا..  العراق يستعد 
للمصادقة عىل اتفاقية مع كوريا

الزراعة الربملانية تطالب بإلزام الرشكات العاملة باملجال الزراعي 
تشغيل العراقيني حرصًا

املرور عن اسباب الزخم يف دوائرها: املراجعون يتوافدون قبل الدوام

مجهورية العراق
حمافظة البرصة
بيان اهتاممالقسم القانوين

اىل / الراغبني باملشاركة من رشكات التامني الصحي احلكومية واالهلية 
بالنظ�ر لوجود رغبة لدى محافظة الب�رصة بمرشوع التامني الصحي 
ع�ى موظفيها لذا ندعو كافة الرشكات التي تبدي اهتمامها باملرشوع 
تقدي�م عروضه�ا للتعرف عى ان�واع الخدم�ات التي تقدمه�ا عى ان 

تتضمن:
1 � التعريف بمقدم العرض ويتضمن :

*االسم والسرية املوجزة للرشكة 
*مجال اختصاصها

*وثائق التسجيل واالعتماد
٢ � ع�رض خ�اص بان�واع االغطي�ة التاميني�ة الصحي�ة وكلفه�ا

3 � اه�م عماء الرشك�ة والجهات املس�تفيدة من خدم�ات التامينية 
الصحية

4 � كراس يوضح اقسام الرشكة وانشطتها املختلفة 
5 � أية شهادات تقديرية ممنوحة للرشكة

6 � أي�ة معلوم�ات اخرى تودون تقديمها الثب�ات اهلية الرشكة لهذه 
املهمة

تقدي�م بيان�ات االهتمام : يج�ب تقديم بيان�ات االهتم�ام اىل العنوان 
االتي:

العن�وان :  جمهوري�ة الع�راق � دي�وان محافظ�ة الب�رصة � القس�م 
القانوني

اعتبارا من ي�وم االحد املصادف ٢0٢0/11/8 ويكون اخر يوم لتقديم 
طلبات بيان االهتمام  هو يوم االحد املصادف ٢٢/٢0٢0/11 .

وسيتم استام عروض الرشكات يف اي يوم خال هذه الفرة 
مع التقدير

العدد : 9758/27
التاريخ 2020/11/3

املهندس
اسعد عبد االمري العيداين 

حمافظ البرصة
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تعل�ن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن املناقصات للمش�اريع املدرجة يف ادناه 
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واس�تنادا لتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)2( لس�نة 2014 املعدل�ة الصادرة من وزارة التخطيط والضواب�ط امللحقة بها وتعليمات 
تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن 

املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )                                ( 
وس�يتم العمل عند فح�ص وتقييم العطاءات وف�ق االلية املعتمدة للمناقص�ات )الوثائق 
القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو 
محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة( 

وبام�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء 
يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االثنني 
املص�ادف 2020/11/16 يف بناي�ة )املديري�ة العام�ة لربية  ذي قار ( فع�ىل الراغبني من 
ال�رشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذك�ورة ادناه عىل االقل 
وال�رشكات العربية واالجنبي�ة من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية 
ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد 
) وكم�ا مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات 
العراقي�ة واوراق التس�جيل لل�رشكات االجنبية عند رشاء العطاء ع�ىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية  :
ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : املوارد املالية )السيولة النقدية ( يف الجدول ادناه  

ه� � املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم 
يت�م ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , ال�رشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها 
مس�تقلة قانوني�ا وماليا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل 

االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة (  ونافذة  صادرة من الهيئة العامة 

للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
ثالثا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية 

تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
رابعا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف 

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

2 � كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات 
بموج�ب خط�اب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة م�ن مرصف معتمد يف 
العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان 
محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ 
مل�دة 150 ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائ�ز ) الرشكة او املقاول (  الذي 
ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان  بحس�ن التنفي�ذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان او صك 
مص�دق ص�ادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط 
القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبق�ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  مل�دة )120( يوم اعتبارا من تاريخ 

غلق املناقصة 
5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان 
تتحم�ل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل 

الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلت�زم الط�رف الثاني بان يش�غل ما ال يقل ع�ن )30%( من عمال�ه موظفيه العمالة 
الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات 

املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مص�ادق عليه اصوليا مع 
العط�اء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من 

قبله�م بعدم التنازل او االنس�حاب يف رس�و املناقصة عليهما عىل ان يت�م تقديم الرشاكة 
بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع 
العق�د ويف حال انس�حاب اح�د الرشكاء فيتم معاملة املش�ركني معاملة الن�اكل او املخل 

وحسب واقع الحال 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

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

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلت�زم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص 
التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن 

قبولها 
13 � تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل الع�راق للمرشوع مع مراعاة 
االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب 

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

العمل 
15  � ان اخ�ر  ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 
2020/11/23 اىل العن�وان الت�ايل محافظة ذي قار � قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها 
الكائ�ن يف النارصي�ة � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � ف�رع ذي قار 535 ) مبنى 
هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة 
وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب 
وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف 
والربي�د االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما 
يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح 
التقديم عن طريق الربيد االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار صوب الشامية � شارع االمام عيل 
)ع(   وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل 
اىل الي�وم الذي يلي�ه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلق�ة ومختومة ومثبت عليها 

رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 � عىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان 
محافظ�ة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ ب�دون املطالبة بأي تمويل لحني 

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

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

العقود احلكومية

العدد  :1488
التاريخ: 2020/11/9

املناقصة رقم )29و30و31( لسنة 2020 خطة اسرتاتيجية  التخفيف من الفقر 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

 م/ اعالن

العدد الكوادر الفنية ت
3 مهندس مدني  1
1 مهندس مساحة 2

ناظم محيد الوائيل
حمافظ ذي قار

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف 
المصادق

ت
 

100,000
الف دينار

انشائية
العاشرة

1%من قيمة 
الكشف 
التخميني 

الجبايش
مديرية 

تربية ذي 
قار

بناء مدرسة 
سعة )12(

صف ابتدائي 
في الجبايش

365
يوم  726,733,000

29

الموارد المالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ 
اكبر او يساوي )61,822,000( واحد وستون مليون وثمانمائة واثنان وعشرون الف دينار 

عراقي
الموارد المالية 

)السيولة النقدية( 

100,000
الف دينار

انشائية
العاشرة

1%من قيمة 
الكشف 
التخميني

المنار
مديرية 

تربية ذي 
قار

هدم واعادة 
بناء مدرسة 

12 صف في 
ناحية المنار

365يوم 686,598,000

30

الموارد المالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ 
اكبر او يساوي )58,407,000( ثمانية وخمسون مليون واربعمائة  وسبعة  الف دينار 

عراقي
الموارد المالية 

)السيولة النقدية( 

100,000
الف دينار

انشائية 
العاشرة

1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني

المنار
مديرية 

تربية ذي 
قار

انشاء 
مجموعة 

صحية )10(  
مقعد مع جناح 
اضافي سعة 
3 صف الى 
مدرسة المجد 
االبتدائية في 
منطقة ال 

بو شامة في 
ناحية المنار

365يوم
31

الموارد المالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر 
او يساوي )13,427,000( ثالثة عشر مليون  واربعمائة وسبعة وعشرون  الف دينار عراقي

الموارد المالية 
)السيولة النقدية(
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يف   2324( املرق�م  الب�رة  محافظ�ة  يف  واملتابع�ة  التخطي�ط  قس�م  كت�اب  اىل  اس�تنادا 
.)2020/10/28

ت�ر )محافظة البرة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )دائرة البطاقة الوطنية يف الزبري    ( ضمن مرشوع 

)تطوير دوائر مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة يف البرة (
- وبكلف�ة  تخمينية قدرها)148,205,000(  مائة وثمانية واربعون مليون ومائتان وخمس�ة  

الف دينار عراقي
- ضمن  التخصيصات تنمية األقاليم  لعام 2019 

- مدة التنفيذ ) 180  يوم (  .
-تبويب املرشوع )33,7,1,4,1,47,2(

-موقع املرشوع ) عام (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة   والصنف /  انشائية/ كهرباء /ميكانيك  وان 

تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م 
العقود الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 

2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما ييل :
*القدرة املالية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدي�ة بمبلغ اليقل قدره عن 
)14,821,000( أربع�ة عرش  ملي�ون وثمانمائة وواحد وعرشون الف دينار عراقي عىل ش�كل 
كش�ف م�ريف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كف�اءة مالية باملبل�غ املطلوب من خالل 

التسهيالت املرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني 
يف  العنوان جمهورية العراق/محافظة البرة/قس�م العقود الحكومية/ ش�عبة  بيع الوثائق 
القياس�ية 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 الخميس املص���ادف 2020/11/12
•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

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2020/11/18   
الساعة العارشة صباحاً

سادس�اً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/11/25 الساعة 2:00 
ظهرا حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات 
املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة .

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2020/11/25 .
العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم�ة ) 1,483,000 ( واحد مليون 
واربعمائة وثالثة وثمانون الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

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

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم 
الرابع من الوثيقة القياس�ية 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 االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء 

الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات 

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

اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثالث�ة ع�رش - اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يك�ون  موعد الغل�ق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اربعة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضل�ة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة و اليحق للمرشكني يف املناقص�ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة 

الس�ادس  عرش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء 
بكت�اب وزارة التخطي�ط /دائ�رة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 

املهندس16135/7/4 يف 2017/8/3
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

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

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (

) دائرة البطاقة الوطنية يف الزبري ( ضمن مرشوع )تطوير دوائر مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة يف البرصة( 
مناقصة )1/ ج / امن وعدالة/2020   (

1� تدعو )وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  
واملوقعة للتعاقد  )تجهيز االدوية ( سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول 

املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة 
يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عىل معلومات اضافية من )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق 
dg@ االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة  )كيماديا( / قس�م االعالم الدوائي والعالق�ات العامة  � الطابق الخام�س مقر وزارة الصحة الربي�د االلكرتوني

kimadia.iq واملوقع االلكرتوني لكيماديا www.kimadia.iq واالطالع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من الس�اعة الثامنة والنصف صباحا اىل 
الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 

2 � ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذلك املتطلبات  القانونية  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة  وس�وف 
يعتمد« هامش افضلية للسلع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30/

االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء ( 
3 � يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني رشاء املجموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عىل العنوان 

ادناه وبعد تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبمبلغ مقطوع وكالتايل
أ � مليون دينار عراقي  عن املناقصة   التي تقل  قيمتها  عن مليون دوالر  

ب � مليوني دينار عراقي  عن املناقصة  التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر  وبخالفه فان العروض سوف تهمل 
طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار اليها يف تعليمات مقدمي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي سبق  له 

االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
 تاريخ اعالن املناقصة يوم 2020/11/11 وسيكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة يوم 2020/12/7  

يتم تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل
 )12/13/ 2020لغاية نهاية الدوام الرس�مي س�وف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين 
اخت�اروا الحضور ش�خصيا ع�ىل العنوان ادناه ويكون موعد فتح العطاءات اليوم التايل من يوم غلق املناقص�ة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودعوة 

املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني 
يج�ب ع�ىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبل�غ بالدينار العراقي( بقيمة 1% من الكلفة التخميني�ة تكون صادرة من مرف معتمد يف 

العراق بموجب نرشه يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة وال يقبل س�ويفت خطاب الضمان او 

كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولية  من قبل مقدم العطاء او )اي من املس�اهمني يف الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( ملصلحة جهة 

التعاقد وكما يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعفى الرشكات العامة من تقديم التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن التنفيذ املنصوص عليها وحس�ب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لس�نة 

 2014
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة وبموجب تخويل رسمي مصدق 

ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وش�خيص( يرس�ل اىل الرشكة العامة لتس�ويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرف 
املصدر للكفالة 

و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يت�م مص�ادرة التأمينات االولية ملن ترس�و علي�ه املناقصة  عند نكوله ع�ن توقيع العقد بعد التبلي�غ بأمر االحالة وتتخذ بحق�ه كافة االجراءات 
القانوني�ة االخ�رى املنصوص عليه�ا يف هذه التعليمات ويتم مصارة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل 
فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطائه الحس�ابية يف العطاء وانعكاس�ها عىل قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونية 

املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
ط � تكون مدة نفاذية التأمينات النهائية سارية اىل ما بعد انتهاء نفاذية العطاء املحدد يف وثائق املناقصة 

1 � العناوين املشار اليها سابقا هي بغداد   �  باب املعظم  � وزارة الصحة  / البيئة  / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( 
/ الطابق السادس  / القسم املايل لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 

07705419074 هاتف البدالة : 4158401,5,7,8 بدالة ذات اربعة خطوط

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم : med 12/2020 عىل املوازنة اجلارية 

جهة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتسويق االدوية املستلزمات الطبية )كيماديا( 
سلطة التعاقد : )الصيدالني :عيل حسن البلداوي(

املنصب : )مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا(   
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2020  (
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وثائق العطاء القياسية
تجهيز السلع

املقدمة 
لقد تم اعداد )وثائق العطاء القياس�ية لتجهيز الس�لع باس�لوب تنافيس عام( للمشاريع املمولة 
م�ن املوازن�ة االتحادي�ة لجمهورية العراق تفرتض ه�ذه الوثائق عدم حدوث اي تاهيل مس�بق 

ملقدمي العطاءات قبل طرح العطاء
وثائق العطاء القياسية صادرة  يف : وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة 

تجهيز السلع 
العطاءات التنافس�ية العامة : املناقصة العامة رقم )7/م/أ/2020( )اعالن للمرة االوىل( تأهيل 

وتشغيل ماكنة السحب االيطالية ترافكو 
اعالن مناقصة  عامة استريادية )للمرة االوىل( 

العدد : 7451
اىل السادة : 

م / املناقصة املرقمة 7/م/أ/2020 
اعالن للمرة االوىل 

ي�ر )رشك�ة اور العام�ة اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملع�ادن( بدعوة مقدم�ي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم للمناقصة اع�اله عىل ان يتضمن الع�رض الخيارين 

التالن :
الخيار االول � تأهيل وتشغيل ماكنة السحب االيطالية ترافكو وحسب التقرير الفني املرفق  

1 � مبلغ الكلفة التخمينية :
2 � )160000000 دينارعراق�ي ( DAP واصل مخازن الرشكة +12000000 دينار عراقي كلفة 

تنفيذ فقرة االيفاد
 )Double spooler( الخيار  الثاني � تاهيل وتش�غيل املاكنة اعاله مع اس�تبدال بكرة االستقبال
وبق�درة 30kw لكل محرك من الرشكة املصنعة او من رشكة اخ�رى تتالئم مع مكونات واجزاء 

املاكنة اعاله 
1 � مبلغ الكلفة التخمينية :

2 � ) 370000000 دينار عراقي (  DAP واصل مخازن الرشكة +12000000 دينار عراقي كلفة 
تنفيذ فقرة االيفاد

مق�دار مبل�غ التامينات االولية للمناقص�ة املطلوب تقديمها مع العط�اء )1%( من مبلغ الكلفة 
التخمينية الكلية بمبلغ 3820000 دينار عراقي 

فرتة التنفيذ : )180(  يوم 
� طريقة الدفع 

يكون دفع املستحقات املالية  نقدا بالدينار العراقي بموجب صك مصدق مع مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء م�ن رشكات املق�اوالت  والراغبن يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية 

urscoe@ur.industry.gov.iq االتصال ب� )رشكة اور العامة( عر الريد االلكرتوني
urcoe@gmail.com

خالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة الثامنة وحتى الس�اعة الثانية بعد 
الظهر 

2 � سعر بيع مستندات املناقصة 500000 دينار )خمسمائة الف دينار ال غريها( غري قابلة للرد 
اال يف حال�ة الغاء املناقص�ة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائ�ق فقط دون تعويض ملقدمي 

العطاء 
3 � بام�كان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل رشكة اور 

العامة يف مقرها الرئييس الكائن يف مدينة 
النارصي�ة  او مكت�ب بغداد العائد اىل رشكتنا يف منطقة الك�رادة � البو جمعة � رقم الدار 139 � 
ش�ارع ابو نؤاس � مجاور فندق ديانا الس�ياحي ) رقم املوباي�ل 07711223235 للحصول عىل 

اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح يف الفقرة )4( اعاله
4 � عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )نماذج العطاء( 
ويج�ب ان يتم تعبئ�ة النموذج بالكامل باملعلوم�ات املطلوبة دون تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي 

بدائل
5 � متطلبات التاهيل املطلوبة : )كما مبينة  يف وثائق املناقصة( 

6 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشكة اور العامة / القس�م التج�اري � العنوان : 
محافظة ذي قار � النارصية � تقاطع س�وق الش�يوخ( يف املوعد املحدد )لغاية الس�اعة الواحدة 
بعد الظهر حس�ب التوقيت املحيل  ملدينة النارصية من تاري�خ غلق املناقصة يف )2020/12/7( 
وان العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبن بالحض�ور يف العنوان االتي : املقر الرئييس لرشك�ة اور العامة يف النارصية / 
غرفة لجنة فتح العروض( يف الزمان والتاريخ الذي ييل يوم الغلق ) الساعة التاسعة صباحا ليوم 

2020/12/8( حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية
9 � س�يعقد مؤتمر خ�اص لالجابة عن االستفس�ارات بتاريخ 2020/11/30 يف تمام الس�اعة 
التاسعة صباحا بتوقيت املحيل ملدينة النارصية وذلك عىل قاعة االجتماعات وان كل االستفسارات 
املتعلق�ة بوثائ�ق املناقصة يجب ان تقدم عىل يف موعد اقصاه س�بعة ايام تس�بق تاريخ انعقاد 
املؤتمر واذا صادف موعد انعقاد املؤتمر او موعد غلق املناقصة عطلة رس�مية فان موعد انعقاد 
املؤتمر او موعد غلق املناقصة  حس�ب الحال س�يكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام الس�اعة 

املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة الغلق
مع التقدير

املدير العام

اعالن املناقصة املرقمة )1( االعالن االول
جتهيز حمرك كهربائي

طلبية الرشاء املرقمة 2020/392
ضمن ختصيصات املوازنة التشغيلية لسنة /2020

تبويب املرشوع ح/323
تعل�ن رشكة غاز الش�مال )رشكة عام�ة( عن املناقصة العام�ة والخاصة ب� )تجهي�ز محرك كهربائي( 
وبعدد )اثنان( وحس�ب ال�رشوط واملواصفات املذك�ورة يف اصل الطلب فعىل ال�رشكات التي تتوفر فيها 
رشوط املش�اركة مراجع�ة امانة الصندوق يف الرشك�ة الكائن عىل طريق كرك�وك/ بيجي للحصول عىل 
الرشوط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )150000( فقط مائة وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل للرد 
وس�يتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض 
ويس�قط ح�ق املتخلف من الحض�ور يف االعرتاض بقرار اللجن�ة وتقدم العطاءات يف صن�دوق العطاءات 
واملوجود يف اس�تعالمات الرشك�ة علما ان تاريخ غلق املناقصة يوم )الثالث�اء( املوافق 2020/12/1 واذا 
صادف عطلة رس�مية فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه ويتحمل من تحال علي�ه املناقصة ودفع اجور االعالن 
علما ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ )500000000( فقط خمسمائة مليون دينار عراقي وسيتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات مقدمي العطاءات يف الس�اعة الثانية عرشة من يوم )االثنن( 

املوافق 2020/11/23 وبحضور املختصن وذلك يف استعالمات رشكتنا
التفاصيل :

إعالن 
تعل�ن رشكة التأمن الوطنية/رشك�ة عامة عن إجراء 
مزاي�دة علنية لبيع أث�اث ومواد مختلفة ومس�تهلكة 
وف�ق قانون بيع وإيجار أموال الدولة املرقم 21 لس�نة 
2013 فع�ىل الراغبن بالرشاء مراجع�ة مركز الرشكة 
يف بغداد لتسديد التأمينات القانونية والبالغة 20% من 
القيم�ة املقدرة واالش�رتاك يف املزايدة التي س�تجرى يف 
الس�اعة العارشة من صباح يوم الثالثن تبدأ من اليوم 
التايل لنرش اإلعالن ومش�اهدة املواد خالل فرتة اإلعالن 
ويف حال�ة مصادفة ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يكون 
اليوم الذي ييل العطلة موعدا للمزايدة وس�وف يتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة أجور نرش اإلعالن واملصاريف 

األخرى وترفع املواد خالل سبعة أيام. 
املدير العام

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية 

اهليئة االستئنافية االوىل
اىل املستأنف عليه / عدي سمري جليل

اعالن
للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستأنف )امن بغداد اضافة لوظيفته(  بالدعوى 
املرقم�ة اعاله عىل القرار البدائي الصادر من محكمة بداءة بغداد الجديدة بالعدد 
1278/ب/2014 يف 2019/8/8  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2020/11/17 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق االصول

فقدان
فقد مني الوصل املرق�م 204221 يف 2020/8/18 والصادر من 
بلدي�ة املناذرة باس�م / عيل س�الم عيىس فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������������

اىل الرشيك / تحسن مشكور زغري 
اقت�ى حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف االرشف لغ�رض اصدار اجازة 
البن�اء للرشيك زينب مهدي عدنان للقطعة املرقم�ة 3/50952 يف النجف 

حي النداء

فقدان
الص�ادره  االقام�ه  فق�دت 
م�ن اقامه النج�ف االرشف 
واملرقم�ه 0033108 باس�م 
املواطن االيراني جبار جاسم 
اقا ابراهي�م  من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�����������������������

توفي�ق  ع�دي  الرشي�ك  اىل 
رشيد 

اقت�ى حض�ورك اىل مق�ر 
بلديه النج�ف لغرض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرقم 
40820 /3حي الوفاء خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم 
حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

طالب االجازه 
تغريد حليم هاشم

�����������������������
فقدان

فقد مني سند العقار املرقم 
النداء باسم  51811 /3حي 
حي�در ياس�ن ش�عالن من 
يعث�ر علي�ه تس�ليمه لجهة 

االصدار

مالحظة : 
1 � يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا  

WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq
2 � يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعيا

معاون املدير العام
رئيس جملس االدارة

وثائق العطاء القياسية 
صادرة من وزارة الصناعة واملعادن /رشكة اور العامة

لتجهيز السلع 
املناقصة االستريادية املرقمة 7/م/أ/2020 معلنة )للمرة االوىل( تاهيل وتشغيل ماكنة السحب االيطالية ترافكو

السعر المواصفات الوحدة اسم الماكنة ت

160000000

دينار عراقي

370000000

الف دينار

كما في التقرير الفني المرفق ويتم 
استخدامها لسحب النحاس وااللمنيوم 

تكون قدرة محركات بكرة االستقبال 
الجديدة 

30kwاو اكثر 

(A.C.motor)

عدد

عدد

تاهيل وتشغيل ماكنة السحب االيطالية ترافكو 
وحسب التقرير الفني المرفق او تأهيل وتشغيل 

الماكنة اعاله مع استبدال بكرة االستقبال 

 (Double spooler)وبقدره

30kw لكل محرك من 

الشركة المصنعة او من شركة اخرى تتالئم مع 
مكونات واجزاء الماكنة الحالية

1

12000000 دينار عراقي (4) اربعة تدريب فنيين داخل وخارج العراق لمدة 10 يوم 
عدا ايام السفر 2

تاريخ الغلق : الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية 2020/12/7
Tender No7 /T/U/2020 Advertised for the )first time( Rehabilitation and operation of the Italian Trafco drawing machine

العدد : 1346/س2019/1
التاريخ 2020/11/4

القايض
عيل حسني يونس

رئيس اهليئة االستئنافية االوىل

Standard Bid Documents
supplying commodities
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حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة  )حسب 
ما مؤرش ازاءها( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية 
الكوف�ة او اللجن�ة خ�الل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة 
بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية 
املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد 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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد: 3636/ش2020/6

التاريخ: 2020/11/10
اىل املدع�ى علي�ه ) عب�اس فاض�ل 

كشوش( 
م/ إعالن

جاس�م  س�جى   ( املدعي�ة  أقام�ت 
محم�د( الدع�وى بالع�دد )3636/

ش2020/6( أم�ام ه�ذه املحكم�ة 
والتي تطلب فيها ) التفريق للهجر( 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي 
الجدي�دة 4/النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموضوع الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املوافق ي�وم 2020/11/26 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد: 3405/ش2020/6

التاريخ: 2020/11/10
اىل املدع�ى علي�ه ) عب�اس فاض�ل 

كشوش( 
م/ إعالن

جاس�م  س�جى   ( املدعي�ة  أقام�ت 
محم�د( الدع�وى بالع�دد )3405/

ش2020/6( أم�ام ه�ذه املحكم�ة 
والتي تطلب فيها ) نفقة مس�تمرة( 
لالطف�ال كل من ) لجني و منس�ه( 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي 
الجدي�دة 4/النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموضوع الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املوافق ي�وم 2020/11/26 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

حسن جواد الحبيب

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2324 يف 2020/10/28( .
ت�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  دائرة البطاقة الوطنية يف ابي الخصيب  ضمن مرشوع  )تطوير 

دوائر مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة يف البرصة( 
- وبكلف�ة  تخميني�ة قدره�ا)157,894,000(  مائة وس�بعة وخمس�ون ملي�ون وثمانمائة وأربعة 

وتسعون  الف دينار عراقي
- ضمن  التخصيصات تنمية األقاليم  لعام 2019 

- مدة التنفيذ ) 180  يوم (  .
-تبويب املرشوع )33,7,1,4,1,47,2(

-موقع املرشوع ) عام (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة   والصنف /  انشائية/ كهرباء /ميكانيك  وان تكون 

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

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

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل 

:
*القدرة املالية:

 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مق�دم العط�اء ان يقدم س�يولة نقدي�ة بمبلغ اليق�ل قدره عن 
)15,790,000( خمسة عرش  مليون وسبعمائة وتسعون الف  دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف 
يب�ني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالي�ة باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية 

وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  
العنوان جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
ودف����ع رس����م غي�����ر مس�ت���رد  ق����درة )100,000( مائ������ة ال�����ف دين����ار 

عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الخميس املص���ادف 2020/11/12
•تلت�زم 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 االربعاء   املصادف 2020/11/18   
الساعة العارشة صباحاً

سادس�اً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/11/25 الساعة 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا 

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

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2020/11/25 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 1,579,000 ( واحد مليون وخمسمائة 
وتس�عة وس�بعون الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

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

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

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

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ع�ارشا -تلت�زم الرشكات بتقديم تعه�د قانوني مصدق  من قب�ل كاتب العدل بصح�ة 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.
ثالث�ة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي 

الذي ييل يوم العطلة .
اربع�ة ع�رش - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحل�ة من مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة 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 /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 16135/7/4 يف 

2017/8/3

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

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)دائرة البطاقة الوطنية يف ايب اخلصيب( ضمن مرشوع )تطوير دوائر مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة يف البرصة 

مناقصة )1/ د / امن وعدالة/2020   (

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم/الرقم الجديد( جنس الملك ت

سنة واحدة حي ميثم التمار )رض( على القطعة 19/4350 200م2 بال/635 فرن صمون  1

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/31410 200م2 بال/752 فرن صمون  2

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/82009 100م2 بال/816 مخبز  3

سنة واحدة حي ميسان / شارع عودة على القطعة 3/22556 100م2 بال/817 فرن صمون  4

سنة واحدة شارع السهلة / على القطعة 13/1268 100م2 بال/661 فرن صمون  5

سنة واحدة شارع السكة )9*7(م 102/1 شقة  6

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )3*3(م 80/102ـ59/78 حوانيت  7

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )4,7*3(م 83/105 حانوت  8

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )3*3,6(م 144/)1/205( حانوت  9

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )3*8(م 6أ/153 حانوت  10

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )3*4(م 7أ/154 حانوت  11

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )6*3(م 28/)37+30( حانوت  12

سنة واحدة شارع الكورنيش 147م2+168م2 386/1 كازينو  13

ثالث سنوات على جزء من القطعة 1476 120م2 بال/بال مساحة من االرض 
الستخدامها مخزن حديد  14

سنة واحدة على جزء من القطعة 3/102545 مجاور مسجد السهلة 2500م2 بال/- مخزن سيراميك  15

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/82010 100م2 بال/751 فرن صمون  16

العدد /174
التاريخ 2020/11/2

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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وزارة العدل

مديرية التسجيل العقار العامة
العقاري يف  التس�جيل  مديري�ة 

النجف االوىل
اعالن بيع عقار

القطع�ة:  رق�م  او  التسلس�ل 
3/8794 صدام

املحلة او رقم واسم املقاطعة: 4 
جزيرة النجف

لداري�ن  مف�رزة  دار  الجن�س: 
بصورة غري رسمية

النوع: ملك رصف
املساحة: 240م2

املشتمالت: الدار االول/ 3 غرف 
واس�تقبال ومطب�خ وصحيات 
وغرفتني يف االعىل _ الدار الثاني 
استقبال وصالة وغرفة ومطبخ 
ويف االع�ىل 8 غ�رف مس�قوفة 

مسلح
الش�اغل: عب�د الزه�رة ج�الب 

طعمة
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري 
يف النجف االوىل باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن )عب�د الزه�رة ج�الب 
طعمة( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رف الرش�يد / الكوف�ة( 
البالغ ) 25،207،336( خمسة 
ومائت�ان  ملي�ون  وع�رون 
وس�بعة االف وثالثمائة وس�تة 
وثالث�ون دين�ارا فع�ىل الراغب 
مراجع�ة  فيه�ا  االش�راك  يف 
ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نر ه�ذا االع�الن مس�تصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدية 
او كفال�ة مرف�ة التق�ل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 120،000،000( مائة 
وان  دين�ارا  ملي�ون  وع�رون 
الس�اعة  يف  س�تجري  املزاي�دة 

)12( ظهرا من اليوم االخري .
مدير دائر ة التس�جيل العقاري 

يف النجف االوىل
��������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 240 /2020

التاريخ : 2020/11/10
إىل املنف�ذ علي�ه ) مري�م عب�د 

الزهرة ابراهيم(
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من 
املبل�غ يف مذك�رة  خ�الل رشح 
االخب�ار بالتنفي�ذ لالم�وال غري 
مخت�ار  وهام�ش  املنقول�ة 
منطق�ة ح�ي االم�ري/2 ) عيل 
مجب�ل الدجي�يل( ان�ك مجهول 
محل اإلقامة وليس لديك موطن 
دائم أو مؤق�ت أو مختار يمكن 
إج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك إعالن�ا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ النجف خالل 
خمسة عر يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنر ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  بإج�راءات  املديري�ة 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

احم�د مس�افر عب�د الحس�ني 
الخالدي

أوص�اف املح�رر:- ق�رار املنفذ 
غ�ري  األم�وال  بحج�ز  الع�دل 
املنقول�ة من س�هامك يف العقار 
املرق�م )3/20956( م 4 جزيرة 
 ( الدائ�ن  النج�ف لق�اء طل�ب 
جبار حس�ن مش�كور ( البالغ 
) 15،500،000( خمس�ة عر 
مليون وخمس�مائة أل�ف دينار 
فيج�ب أداء املبل�غ خ�الل فرة 
ع�رة أي�ام م�ن الي�وم الت�ايل 
للتبلي�غ وإال فس�تباع األم�وال 

املحجوزة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد: 2660/ش2020/7

التاريخ: 2020/11/10
اىل املدعى عليه ) يارس محس�ن 

عودة( 
م/ إعالن

أقامت املدعية ) س�اهرة تركي 
عطي�ة( الدعوى بالعدد 2660/

ش2020/7 أمام هذه املحكمة 
والت�ي تطل�ب فيه�ا ) التفريق 
للهجر( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واش�عار مخت�ار ح�ي الجديدة 
املحكم�ة  ق�ررت  4/النج�ف 
الدع�وى  بموض�وع  تبليغ�ك 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
يوميتني  محليت�ني  صحيفت�ني 
ام�ام ه�ذه  الحض�ور  وعلي�ك 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
 2020/11/30 ي�وم  املواف�ق 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عن�ك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  1427/ب2020/1
التاريخ : 2020/11/8

م/ اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ) عب�اس عبد 

الحسني يوسف (
اقامت املدعية ) فطيمة محسن 
حسن ( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله والت�ي تطلب فيها الحكم 
املرقم 6817  العق�ار  ب�)تخلية 
براق وتسليمه اىل املدعية اعاله 
خاليا م�ن الش�واغل ( ولثبوت 
اقامتك حس�ب  مجهولية محل 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار 
 ( املدع�و  الجدي�دة2  مخت�ار 
خرض عب�د العب�اس الخفاجي 
( علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف 
وعن�د   2020/11/11 ي�وم  يف 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل
��������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 198/ج2/ 2020
التاريخ : 2020/11/4

ريس�ان   ( اله�ارب  املته�م  اىل 
سعدون كاظم(

م/اعالن 
الدع�وى  ان�ك مته�م يف  حي�ث 
 )2020 )198/ج2/  املرقم�ة 
االء   ( باملش�تكية  والخاص�ة 
رياض حاتم ( وفق احكام املادة 
1/413 م�ن قان�ون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه 
الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور 
املص�ادف  املحاكم�ة  موع�د  يف 
حال�ة  ويف   2020/12/7 ي�وم 
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 
محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الرميثة
العدد: 567/ش/2020

التاريخ: 2020/11/10
اىل املدع�ى علي�ه ) حامد داخل 

حسني( مجهول محل اإلقامة
م/ إعالن

أقامت زوجت�ك املدعية ) صفاء 
أم�ام  دع�وى  جب�ار(  محم�د 
الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
يف الرميث�ة تطل�ب فيه�ا نفقة 
ماضية ومس�تمرة له�ا ونفقة 
مس�تمرة ألطفاله�ا كل م�ن ) 
مصطف�ى ومرتىض ومعصومة 
( ول�دى تبليغ�ك تب�ني انك غري 
موجود يف منطقة حي الحسني 
يف قض�اء الرميث�ة ومرتح�ل إىل 
جه�ة مجهولة حس�ب إش�عار 
املنطقة وكت�اب مركز  مخت�ار 
رشطة العرين لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني يف موعد املرافعة املوافق 
ي�وم 2020/11/22 ويف حال�ة 
عدم حضورك أو إرس�ال معذرة 
مروع�ة فان املحكمة س�وف 

تسري بالدعوى وفق القانون.
القايض

حميد كاظم عيل
��������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد: 1846/ج/2020
التاريخ: 2020/10/18

إىل املتهم الهارب ) توفيق صالح 
روييض (

 - امله�دي  الس�ماوة/  يس�كن 
وحاليا مجهول محل اإلقامة

الس�يد ق�ايض مكت�ب  أحال�ك 
يف  األول  القضائ�ي  التحقي�ق 
الس�ماوة ع�ىل ه�ذه املحكم�ة 
بموجب ق�رار اإلحال�ة املرقم ) 
2019/916( يف 2019/11/11 
وفق أح�كام امل�ادة )459( من 
وبالنظ�ر  العقوب�ات  قان�ون 
ملجهولية محل إقامتك وحس�ب 
إش�عار مخت�ار املحل�ة املرف�ق 
بالدع�وى، تق�رر تبليغكم نرا 
بصحيفتني محليت�ني بالدعوى 
املقام�ة م�ن قب�ل املش�تكي ) 
جاس�م فيص�ل بح�ر ( وتع�ني 
موع�دا   2020/12/17 ي�وم 
ع�دم  حال�ة  ويف  للمحاكم�ة 
بحقك�م  س�تجري  حضورك�م 

املحاكمة غيابيا وفقا لألصول.
القايض

حيدر شاكر حميد
��������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الكوفة
العدد: وفاة/ 2020

التاريخ : 2020/11/8
اعالن

قدم�ت املدعوة ) س�توتة عودة 
عبد الحسني (

طلب�ا ت�روم في�ه الحصول عىل 
) ك�رار  للمدع�و  حج�ة وف�اة 
سلمان س�لطان ( عىل انه تويف 
بتاريخ 1996/5/5 فمن تتوفر 
لديه معلومات عن املدعو )كرار 
س�لمان سلطان( عليه مراجعة 
املحكم�ة خ�الل م�دة أقصاها 
ع�رة أيام م�ن تاري�خ النر 

وبخالفه سيتم إصدار الحجة.
القايض

حميد جخم علوان

حمافظة النجف االرشف
 اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة

 بالنظ�ر لعدم تق�دم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الثالث�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العقارات 
املبين�ة تفاصيله�ا ادناه  والعائد اىل بلدية )املناذرة( ومل�دد املبينه تفاصيلها يف ادناه   وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ) 21 (  لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة البلدية خالل )15(  خمس�ة عر يوما  من اليوم التايل لنر 
االع�الن لالطالع ع�ىل الروط املطلوبة  مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة من القيمة املقدرة  بموج�ب صك مصدق وفقا 
للقان�ون وس�تجري املزاي�دة يف البلدية املذكورة  الس�اعة )10 صباح�ا( من صباح يوم الت�ايل النتهاء مدة الن�ر املصادف  وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف 

واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الروط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تب�دأ م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خ�الل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا املدة املحددة وتعليماته  وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مروع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة الش�اغلني للعق�ار )50%( من القيم�ة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 

 2016/1/3
6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2020/954 
التاريخ/10 /11 /2020

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار 
التسلسل  696/2م 38   الخاجية 
الواقع�ة يف الك�وت العائد للمدين 
)صادق مطر محمد ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن )مرتىض فيصل 
 )20,000,000( رش�يد(البالغ 
مليون دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
)15يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل 
للنر مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل 

كريم براهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  696/2م38 
الخاجية الواقع يف الكوت  

2-جنس�ه ونوع�ه:- ملك رصف 
دار

3-حدوده واوصافه : حس�ب ما 
مثبت يف صورة القيد 

تتك�ون  دار   -: 4-مش�تمالته 
م�ن طابق�ني الطاب�ق االول فيه 
اس�تقبال و ه�ول داخيل و غرفة 
نوم و صحيات و مطبخ و طارمة 
امامية صغرية و نف�س البناء يف 

الطابق الثاني
5-� مساحتة :- 100م2
6درجة العمران : جيدة 

7– الش�اغل : مس�تأجرين ع�دد 
)2( واحد لكل طابق

8_القمية املقدرة : 75,000,000 
خمسة وسبعون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1401 /2019 
التاريخ/10 /11 /2020

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار 
ال�رساي    82/374 التسلس�ل 
الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدين 
)ب�در ه�ادي غضي�ب ( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن  )صف�اء عبد 
 )193,000,000( فرحان(البالغ 
مليون دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
)15 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنر مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  كوت / قرب 
مستش�فى البتول النسائية رقم 

العقار 82/374 الرساي 
2-جنس�ه ونوع�ه:-  يتكون من 
طابق�ني )2( االرضيه تتكون من 
محالت عدد )3( و مكتب محامات 
و يف الطابق االول يتكون من شقه 
عدد )2( و كذال�ك الطابق الثاني 
يتكون من ش�قه ع�دد )2(  يقع 
عىل ش�ارع وس�ط مجهزباملاء و 

الكهرباء
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

7مساحتة :- 150م2
8– الشاغل : املستأجرين

املق�����درة:  9_القمي�������ة 
ملي��������ار    1900,000,000

وتسعمائة مليون دينار عراقي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 850 /2020
التاريخ : 2020/11/9

إىل املنف�ذ علي�ه ) ص�الح مهدي 
اسماعيل ( كوفة كريشات

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل 
رشح املبلغ يف مركز رشطة ميثم 
التمار ع وإش�عار مختار منطقة 
عب�اس   ( الش�مالية  كريش�ات 
خلي�ل( انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لديك موطن دائم أو مؤقت 
أو مخت�ار يمك�ن إج�راء التبليغ 
 )27( للم�ادة  واس�تنادا  علي�ه 
م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عر يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

محم�د عبد الحس�ني عبد الزهرة 
العيساوي

أوص�اف املحرر:- ق�رار محكمة 
/1250 بالع�دد  الكوف�ة  ب�داءة 
 2017/10/10 يف  ب2017/2 
واملتضم�ن إلزام�ك بتأدي�ة مبلغ 
س�بعمائة وخمس�ون ألف دينار 
للدائن ) قاس�م حس�ن جاس�م( 
املرتب بذمتك واملثبت بالكمبيالة 
األداء وتحميلك كافة  املس�تحقة 
وأتع�اب  واملصاري�ف  الرس�وم 
املحام�اة وق�رار محكم�ة بداءة 
الكوفة بالعدد 1249/ب2017/1 
واملتضم�ن   2017/10/15 يف 
بتأدي�ة مبل�غ مق�داره  إلزام�ك 
ملي�ون وخمس�مائة أل�ف دينار 
للدائن ) قاس�م حس�ن جاس�م( 
املرتب بذمتك واملثبت بالكمبيالة 
األداء وتحميلك كافة  املس�تحقة 
وأتع�اب  واملصاري�ف  الرس�وم 

املحاماة

مدة االيجار رقم الملك نوع الملك والموقع  ت

سنة واحدة 4518/1ـ4562/1ـ4563/1ـ4435/1ـ4436/1ـ4437/1ـ4558/1 ـ3328/1ـ3329/1ـ4574/1ـ1
/4575ـ4522/1ـ14523ـ4524/1ـ4525ـ2812/1

قطع صناعية / الحي 
الصناعي 1

سنة واحدة 38ـ20ـ22ـ24 سوق المناذرة الجديد 2

سنة واحدة 170ـ171ـ161ـ165ـ159ـ155ـ164ـ165ـ166ـ167ـ168 سوق المطاط 3

سنة واحدة 65ـ44ـ42ـ71ـ72ـ73ـ74ـ3ـ63ـ89ـ31ـ37ـ45ـ46 كشك طريق المناذرة 
نجف 4

سنة واحدة 1 كوفي شوب الجمعية 5

سنة واحدة 15ـ25ـ23ـ3ـ126ـ127ـ128ـ129ـ130ـ131ـ132ـ133ـ134
ـ 135ـ136ـ137ـ138ـ139ـ140ـ148ـ149ـ150ـ151 امالك السوق الجديد 6

سنة واحدة 26ـ143 امالك سوق الفالحين  7

سنة واحدة 56ـ27ـ90ـ59 اكشاك قرب المحكمة  8

سنة واحدة 1 مشتل حي الزهراء 9

سنة واحدة 6ـ4 امالك سوق الزوية 10

سنة واحدة 2 ساحة وقوف سيارات 
خلف المرور 11

سنة واحدة 104 كشك قرب علوة 
المخضر 12

سنة واحدة 105 كشك قرب مركز 
الشرطة  13

سنة واحدة 98ـ100ـ101ـ102 كشك قرب فلكة الغدير 14

سنة  2ـ110ـ111 كشك داخل المتنزه 15

واحدة 1 مخزن عام 16

العدد : 196
التاريخ 2020/10/10

احلقوقي
عامد غانم بديد االبراهيمي

مدير ناحية القادسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
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اىل الرشيك  محمد جاسم محمد
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن  
يف  النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل  
قيام الرشيك )حمودي عبود س�ليم(  بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 
2/2916 ح�ي العلم�اء  يف النج�ف  ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن  وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������

اىل الرشيك  ظاهر محمد مريعي
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن  
يف  النج�ف وذل�ك لتثبيت اقرارك�م باملوافقة 
عىل  قيام الرشيكة )سكينه عبد الباري نجم 
(  بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 3/65538 ح�ي الن�داء يف النج�ف  
ولغ�رض تس�ليفه ق�رض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن  
وبعكسه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
�����������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة 
املهندس�ن فرع النجف باس�م / هاشم ليث 
نوري فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
�����������������������������

فقدان
يف   204236 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2020/8/23 والص�ادر م�ن بلدي�ة املناذرة 
باس�م / عيل س�الم عي�ى فعىل م�ن يعثر 

عليها تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������

اىل الرشيك جمال احمد عباس
اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافقة عىل اص�دار اجازة 
البناء والخاص�ة بالعقار املرق�م 3/55732 
ح�ي الن�داء مناصفة م�ع رشي�كك املواطن 
سعد قاسم محمد وعند عدم حضورك سوف 

تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 4615/ش2020/6
التاريخ: 2020/11/10

جاب�ر  فرح�ان   ( علي�ه  املدع�ى  اىل 
حمزة( 

م/ إعالن
أقام�ت املدع�ي ) ع�يل جب�ار رايض( 
الدعوى بالعدد )4615/ش2020/6( 
أمام ه�ذه املحكمة والتي يطلب فيها 
) تصحي�ح القس�ام املرق�م 1876 يف 
مح�ل  وملجهولي�ة   )2008/11/4
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار حي االنصار/النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن 
وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
املواف�ق  الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
يوم 2020/12/3 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

حسن جواد الحبيب
�����������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد: حجة وفاة 
التاريخ : 2020/11/4

إىل املدعوة ) نور الهدى عدنان (
قدم طالب حجة الوفاة ) عماد عدنان 
حس�ن ( طلبا إىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
) ابنته نور الهدى عماد عدنان ( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامه�ا خالل عرشة 
أيام من تاريخ ن�رش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض

حسن جواد الحبيب

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االم�الك   املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية 
)الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر 
فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب 
السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

ال�رشوط املطلوب�ة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � 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

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم/الرقم الجديد( جنس الملك ت

حي ميسان / على 
القطعة 3/31411 )3*4(م 746/22ـ747/23ـ730/6ـ736/11

ـ727/13 حوانيت 1

حي ميسان / على 
القطعة 3/31409 )3*4(م

757/5ـ758/7ـ759/9ـ760/11ـ761/13ـ762/15ـ17ـ763ـ776/23ـ793/24ـ792/26
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قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الـخـدمـة اإللـزامـيـة

األمهية العاملية للمؤسسات الدولية

أمريكا والصني.. من األفضل يف مواجهة كورونا؟

نجاح العلي

هناك هدفان أساس�يان لس�ن ترشيع قان�ون الخدمة 
االلزامي�ة، االول ضخ دماء ش�ابة يف صف�وف الجيش 
العراقي، اذ إن معدل اعم�ار املتطوعن املقاتلن حاليا 
في�ه ما يق�ارب 40 عاما، اما اله�دف الثاني هو توفري 
فرص عمل للشباب العاطلن عن العمل واتاحة الفرصة 

البناء جميع مكونات املجتمع العراقي لاللتحاق به.
هن�اك أهداف اخرى غري منظورة ع�ىل املدى البعيد، اذ 
إن التح�اق الش�اب بالجيش )يفضل م�ن عمر 18 اىل 
21( سنة، س�يتيح له فرصة لالختالط وعقد صداقات 

وتع�ارف مع بقي�ة املكونات واالطالع عىل طقوس�هم 
وعاداتهم خاصة البناء املحافظات املغلقة التي تتكون 
م�ن لون قومي وديني ومذهبي واح�د، ما يخلق حالة 
ايجابي�ة من الناحي�ة االجتماعية، التي ق�د تتطور اىل 
مصاهرات وتقوية الروابط بن ابناء املجتمع العراقي، 
فض�ال عن الخدمة يف محافظات وم�دن مختلفة تتيح 
الفرصة لالطالع والتعرف عليها من الناحية الجغرافية 
واملجتمعي�ة عن كث�ب ونقل هذه التجربة واملعايش�ة 
امليداني�ة، اىل مجتمعاتهم مما يزي�ل الصورة النمطية 
والنظرة الس�لبية تجاه بعض املكونات واالقليات مما 

يزيد من اللحمة الوطنية بن ابناء البلد الواحد.

ال ب�ّد م�ن األخذ بنظ�ر االعتب�ار التجربة املري�رة التي 
رافقت فرض الخدمة االلزامية ابان عقدي الثمانينات 
والتس�عينات من فرتات ط������ويلة ورواتب متدنية 
وعقوب�ات ش�نيعة تج�اه املتخلف�ن وصل�ت لالعدام 
وقطع االذن، واستبدالها بعقوبات اقتصادية كحرمان 
املتخل�ف م�ن اداء الخدم�ة االلزامي�ة م�ن التعين يف 
دوائ�ر الدولة ومن من�ح ومرتب�ات العاط�������لن 
عن العم�ل او عدم ش�مولهم بالقروض والتس�هيالت 
االخ�رى املمنوح�ة القرانهم، او ف�رض غرامات مالية 

عن املتخلفن عنها.
اما مدة الخدمة فيفرتض انها ال تتجاوز الثالث سنوات 

وباالمكان تمديدها لخمس س�نوات بش�كل اختياري 
وليس اجباريا يف حال حاجة املؤسس�ة العسكرية لهذا 
االمر، وأن يشمل بها الخريجون لكن بفرتات اقل تمتد 

من ثالثة اشهر اىل سنة حسب التحصيل الدرايس. 
ام�ا الب�دل النقدي فيت�م العمل به وف�ق رشوط، منها 
ان ه�ذا الب�دل يعف�ي املطل�������وب للخدم�ة م�ن 
تأديتها وح�ر الوظائف الحكومي�ة والتعيينات لكل 
م�ن ادى الخدمة االلزامية فق�ط، باعتبار أن من يدفع 
البدل النقدي ميس�ور الح�ال وال يحت�اج اىل الوظيفة 
الحكومية، م�ا يخلق حالة من العدال�ة االجتماعية يف 
الحقوق والواجب�ات، اما مرتبات الجندي املكلف، ال بّد 

ان تك�ون مقارب�ة او اقل بقليل من نظ�ريه املتطوع، 
لتش�جيع الش�باب عىل االلتحاق بالجيش واالستمرار 
بالخدم�ة وف�ق امل�دد الزمن����������ي�ة املق�ررة يف 
القان�ون املزمع ترشيعه وال�ذي تاخر كثريا وألكثر من 
دورة برملاني�ة، رغم كتابة مس�ودته االولية قبل اعوام 
طويل�ة وجرى ويج�ري تعديلها وتغيريها باس�تمرار 

حسب متطلبات املرحلة. 
وان س�ن هذا القان�ون خالل الفرتة املقبلة س�يخرس 
بعض االصوات النشاز التي تتهم الجيش العراقي بأنه 
طائف�ي ويمث�ل فئة او مكون�ا عىل حس�اب املكونات 

االخرى.. ونحن باالنتظار.

ريبيكا ليسنر 

كان من املفرتض أن تش�ّكل اجتماعات الجمعية 
العامة لألم�م املتحدة يف س�بتمرب املايض، فرصة 
لالحتفال بالذكرى الخامس�ة والس�بعن إلنشاء 
األمم املتح�دة. ولكن ب�دالً من ذل�ك، وبالنظر إىل 
الش�لل الذي أص�اب العالم بس�بب »كوفيد 19«، 
عكس�ت القمة االفرتاضية التحديات التي تواجه 

نظام األمم املتحدة والنظام الدويل الذي تمّثله. 
ومثلم�ا أحاجج »وراب هوب�ر« يف كتابنا الجديد، 
الذي يحمل عنوان »عالم مفتوح: كيف تس�تطيع 
أم�ريكا الف�وز يف التناف�س ع�ىل نظ�ام الق�رن 
الح�ادي والعرشين«، س�يتعن عىل م�ن يريدون 
الدف�ع بالنظ�ام ال�دويل يف عال�م م�ا بع�د الوباء 
تقيي�م نجاحاته وإخفاقاته بش�كل واقعي. وإذا 
كان خط�اب الرئي�س ترام�ب لألمم املتح�دة  قد 
دع�ا املنظم�ة الدولي�ة إىل »الرتكيز عىل املش�اكل 

الحقيقية للعالم«، فإن�ه أغفل إنجازات نظام ما 
بع�د الحرب العاملي�ة الثانية الذي تجّس�ده األمم 

املتحدة وقلّل من شأن العراقيل املستقبلية. 
والواقع أن أحد املبادئ املركزية لسياس�ة ترامب 
الخارجية »أمريكا أوالً«، هو التش�كيك يف التعاون 
متعدد األط�راف. فخالل والية ترامب، انس�حبت 
الوالي�ات املتح�دة م�ن مؤسس�ات تابع�ة لألمم 
املتحدة، مث�ل منظمة الصح�ة العاملية، ومجلس 
إىل  إضاف�ة  و»اليونيس�كو«،  اإلنس�ان،  حق�وق 
اتفاقي�ات دولي�ة، مث�ل اتف�اق باري�س للمناخ 

واالتفاق النووي اإليراني. 
يف خطابه إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، تناول 
ترامب هذه التيمة متباهياً بإنجازات دبلوماسية 
رعته�ا الوالي�ات املتحدة وتحققت خ�ارج مظلة 
األمم املتح�دة، ومتهماً مؤسس�ات األمم املتحدة 
بالفش�ل يف وق�ف الوب�اء أو معالج�ة مواضي�ع 

حقوق اإلنسان املهمة. 

والواقع أن الكثري من املحللن سيتفقون مع الرأي 
الذي يذهب إىل أن األمم املتحدة فش�لت يف تحقيق 
طموحاتها. فحينما تأسست األمم املتحدة، تعهد 
ميثاقه�ا ب�»إنق�اذ األجيال املتعاقب�ة من ويالت 
الح�رب« وب�»إعادة التأكيد ع�ىل اإليمان بحقوق 
اإلنس�ان األساس�ية«. ومع مرور الوقت، توس�ع 
نظام األم�م املتحدة، فأنش�أ وكاالت متخصصة، 
مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمات ذات صلة 

مثل منظمة التجارة العاملية. 
وبع�د س�بعة عقود عىل ذلك، تش�ري الدالئل إىل أن 
األم�م املتحدة جزء م�ن نظام دويل لي�ربايل حقق 
اس�تقراراً وازده�اراً وحري�ة أك�رب للكث�ري م�ن 
املواطنن العاملين. فف�ي 1945، مثالً، كانت أقل 
من 30 يف املئة م�ن دول العالم ديمقراطية - هذا 
الرق�م تضاعف تقريبا بحل�ول 2020، حيث بات 
أكث�ر من نصف س�كان العالم اليوم يعيش�ون يف 

بلدان ديمقراطية. 

وع�ىل مدى ف�رتة مماثلة، ارتفع متوس�ط حصة 
الفرد من الناتج املح�يل اإلجمايل العاملي من نحو 
3300 دوالر إىل أكثر من 14500 دوالر، كما عرف 
الفقر العاملي انخفاضاً حاداً. وغني عن البيان أن 
التحسنات األمنية دعمت هذه املكاسب اإلنسانية: 
إذ ُتظهر الدراس�ات أن الديمقراطيات أقل ميالً إىل 
خ�وض حروب مع بعضها البع�ض، وأن الروابط 
االقتصادية الكثيف�ة بن الدول زادت من تكاليف 

النزاعات العنيفة وقللت من فوائدها. 
وإذا كان نظام األمم املتحدة غري مسؤول لوحده 
ع�ن هذه النجاحات، فإن عمليات حفظ الس�الم 
األممي�ة س�اعدت عىل الح�د من العن�ف والدمار 
اللذين تتس�بب فيهم�ا الحروب األهلي�ة، كما أن 
املنظم�ة عّب�أت جه�ودا جماعية م�ن أجل دعم 
مبدئها التأس�ييس الذي يحظر اعت�داء دولة عىل 
أخ�رى. وفضالً ع�ن ذلك، ش�ّكلت األم�م املتحدة 
عماداً التفاقيات حقوق اإلنسان الدولية ومنتدى 

عامليا لفضح االنتهاكات.
ولكن انتقد ترامب األم�م املتحدة قائالً إنها تركز 
عىل املشاكل الخطأ، ومحاججاً بأن عدم اهتمامها 

بحقوق اإلنسان جعلها أقل فعالية. 
غري أنه برتكيزه عىل حقوق اإلنسان، التف خطاب 
ترامب عىل التحديات األكرب مثل فشل نظام األمم 
املتحدة يف مواكبة وترية التغريات الجيوسياس�ية، 
وم�ن ذل�ك أن العضوي�ة الدائم�ة ملجل�س األمن 
ل�م تع�د تعك�س الحقائ�ق الجيوسياس�ية - إذ 
إن املجل�س يض�م اململك�ة املتح�دة مث�ال ولكنه 
يستبعد الهند. وعالوة عىل ذلك، فإن أزمة فريوس 
كورونا املس�تجد كشفت التحديات التي تواجهها 
منظم�ة الصحة العاملية، ما أرغم دول العالم عىل 

التعاون. 
خرباء وأس�اتذة العالقات الدولية يش�ريون إىل أن 
األنظم�ة الدولية - التي كث�رياً ما تصاغ يف أعقاب 
الحروب - عادة ما تعكس التوزيعات األساس�ية 

للقوة وأولويات الدول املتقدمة. ومن جهة أخرى، 
ف�إن تراجعا يف الق�وة األمريكية يمك�ن أن يمّثل 
أيض�ا نهاية ق�درة الواليات املتح�دة عىل صياغة 
النظام بش�كل أح�ادي وكوني وف�ق تفضيالتها 

الليربالية. 
غ�ري أن املؤسس�ات متع�ددة األط�راف س�تظل 

أساسية عىل األرجح. 
وبينما تنخرط الواليات املتحدة والصن يف تنافس 
عىل إنش�اء نظام، فإنهما ربما تنشئان منظمات 
إقليمي�ة وعاملية تعك�س التقاء الق�وة واملصالح 
يف مواضي�ع معينة. وعىل الرغم من أن مؤسس�ة 
عريقة وذات إرث مثل األمم املتحدة ستستمر، إال 
أن مواكبته�ا لتحديات العر ربما س�تتقلص يف 
وقت تلج�أ فيه القوى العظم�ى إىل عقد ترتيبات 
متعددة األطراف أضيق بن رشكاء يتبنون مواقف 

ووجهات نظر متشابهة.

توماس فريدمان 

بينما كنُت أتابع املناظرة الرئاسية بن ترامب وبايدن، 
خط�رت يل رؤي�ة: تخيل�ُت املكت�ب الس�يايس للحزب 
الش�يوعي الصين�ي، قد الت�أم أيضاً ملتابع�ة املناظرة، 
ولكن أعضاءه قرروا جعل األمر مرحا أكثر: يف كل مرة 

يتفوه فيها ترامب بيشء محرج ألمريكا. 
ولك�ن، كيف لهم أال يكونوا كذل�ك؟ لقد كانوا يتابعون 
ش�يئا لم يس�بق له�م أن رأوه من قبل: س�لوك غريب 

لإلدارة األمريكية.  
ولك�ن من يمكنه أن يلوم الصينين لتش�فيهم؟ الوباء 
ال�ذي بدأ يف ووه�ان وتم احتواؤه يف الص�ن، يف الوقت 
الراهن، ما زال يدمر اقتصاد أمريكا ومواطنيها – رغم 

أننا كنا نتوقع كل ذلك. 
لألسف، لسنا من نظن أنفسنا.

لق�د كان يفرتض أن يكون كوفيد 19 بمثابة ترشنوبل 
الص�ن، ولكن�ه صار يف نهاي�ة املطاف أش�به بمعركة 
ووترلو بالنسبة للغرب. وهذه هي الفكرة التي يقدمها 

جون ميكلذويت وأدريان وولدريدج يف كتابهما الصادر 
حديثا »نداء اإليقاظ.. ملاذا كش�ف الوباء ضعف الغرب 

وكيف يمكن إصالح ذلك«. 
وفق قس�م رصد فريوس كورون�ا التابع لجامعة جون 
هوبكنز، فإن أمريكا سجلت 65.74 وفاة بسبب كوفيد 
من أصل كل 100 ألف ش�خص، أو نحو 216 ألف وفاة 
كمجموع. هذا يف حن خرست الصن 0.34 يف كل 100 
ألف، أو نحو 4750 ش�خصا. ق�د يقول قائل إن الصن 
ال تخربن�ا بالحقيقة. حس�نا، يف ه�ذه الحالة لنرضب 
ذاك الع�دد يف أربع�ة، مع ذلك، تظل الصن أحس�ن من 

الواليات املتحدة بكثري يف ما يتعلق بحماية شعبها. 
فف�ي ووقت س�ابق من ه�ذا الش�هر، وبع�د أيام عىل 
تح�ول بيت ترام�ب األبيض إىل ب�ؤرة للوب�اء وتخوف 
مالي�ن األمريكي�ن من إرس�ال أطفالهم إىل املدرس�ة، 
عرف�ت الصن، التي تس�جل قرابة صف�ر حالة إصابة 
محلي�ة، تقاط�ر املالين م�ن مواطنيها ع�ىل محطات 
الحافالت ومحطات القطار واملطارات من أجل السفر 
عرب بلدهم بمناسبة عطلة وطنية. ويف 1 أكتوبر، نقلت 

خدم�ة بلومب�ريج اإلخباري�ة أن »الي�وان الصيني أخذ 
يلف�ت االنتباه كم�الذ من التقلبات بع�د أفضل ربع له 
من�ذ 12 عاما«. ويف س�بتمرب، ارتفع�ت واردات الصن 

وصادراتها معا. 
لقد كان هذا هو حالنا نحن املايض!

الواقع أن�ه حتى تتعاىف أمريكا س�يتطلب األمر، بداية، 
مخططا وطني�ا للتعاطي مع كوفي�د 19. الصن كان 
لديه�ا مخطط: إذ اس�تخدمت كل أدوات نظام املراقبة 
لتتبع املصابن بفريوس كورونا وتعقبهم والس�يطرة 
عىل انتش�ار الفريوس. وق�د أثبتت بع�ض تكنولوجيا 
التعرف عىل الوجوه الصينية أنها مفيدة جدا لدرجة أن 
املرء لن يضط�ر لخلع كمامته. فعيناه والجزء العلوي 

من أنفه تفي بالغرض. 
أمريكا ال يمكنها. استخدام هذه االسرتاتيجية. فنحن 
ليس�ت لدين�ا حكومة من ه�ذا النوع )بع�د(، غري أننا 
فش�لنا يف إنتاج إجماع ديمقراط�ي عىل القيام باملهمة 
نفس�ها. يف 28 مارس، قال ترام�ب: »إن بلدنا يف حرب 
مع ع�دو غري مرئي«، متعهداً بحش�د »الق�وة لكاملة 

لألم�ة األمريكية« من أجل هزم�ه. ولكن ذلك لم يحدث 
أبدا. ففي ما عدا املس�تجيبن األوائ�ل وعمال الصحة، 
كان�ت أعمال التضامن العام والرغبة يف التضحية زمن 

الحرب يف الحد األدنى أو شبه منعدمة. 
مل�اذا؟ لي�س ألن الديمقراطيات عاجزة ع�ن الحكم يف 
زم�ن األوبئ�ة – فكوري�ا الجنوبي�ة والياب�ان وتايوان 
ونيوزيلن�دا أبل�ت ب�الء أحس�ن من�ا. ولك�ن ألن لدينا 
ثقافة فردية فريدة من نوعها، ونظام تقاس�م سلطة 
محيل-والئي-ف�درايل مجزأ للغاية، ونظام صحة عامة 
هش�ا، وجس�ما سياس�يا منقس�ما، وحزبا جمهوريا 
لديه نموذج عمل يقوم عىل إصابة واش�نطن بالش�لل، 
والكثري من الناس الذين يستقون أخبارهم من وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي الت�ي ُتضخم نظري�ات املؤامرة 

وتدمر الحقيقة والثقة. 
يف آخ�ر وب�اء كب�ري رضب أم�ريكا، يف 1918، ل�م يكن 
كثري م�ن األمريكين يعارضون ارت�داء الكمامات، ألن 
زعماءه�م طلبوا منهم أن يفعل�وا ذلك وكانوا يقودون 

عرب إعطاء القدوة. 

ونتيج�ة لذل�ك، ال نس�تطيع أب�دا أن نناق�ش بش�كل 
عقالن�ي أنواع »املقايضات« او »التنازالت« التي ينبغي 
لديمقراطي�ة مث�ل ديمقراطيتنا وثقافة مث�ل ثقافتنا 

القيام بها. 
وخالص�ة الق�ول إن املرض الذي نعان�ي منه اليوم هو 
يشء ال يمك�ن أن يعال�ج بلقاح كوفي�د 19. لقد فقدنا 
الثق�ة يف بعضنا البعض ويف مؤسس�اتنا وفقدنا فهما 
أساس�يا ملا هو صحيح – والح�ال أن كل ذلك رضوري 
م�ن أجل التغلب ع�ىل أزمة صحية معا. هذه األش�ياء 
لق�د كانت لدين�ا يف الحروب الس�ابقة، ولك�ن ليس يف 

حروب اليوم. 
وش�خصيا، أعتق�ُد أن ج�ون باي�دن ُرش�ح م�ن قبل 
»الديمقراطي�ن«، ولدي�ه فرصة حقيقي�ة للفوز، ألن 
هناك م�ا يكفي من األمريكين يدرك�ون بالحدس أننا 
مريض�ون بس�بب التفكك واالنقس�ام وع�دم الوحدة، 
وربما يس�تطيع بايدن تغيري ذلك. فوز بايدن لن يكون 
كافيا لجعل أمريكا بصحة من جديد – سياسيا وماديا 

– ولكنه رضوري.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،اليوم هو ي�وم االنجازات 
الصغ�رة عىل الصعيد املهن�ي وهذا ينطبق عىل 
االبراج الرتابية عىل وجه التحديد وقد يكون هذا 
االنجاز عبارة عن ترقية او مكافأة مالية او غر 
ذل�ك. االجواء العائلية ممتازة جدا ويستحس�ن 

عدم الدخول يف اي نقاشات منعا للتجاذبات.

عزي�زي ب�رج الثور،كل الش�واهد تش�ر إىل أن 
املرشوع الخاص بك ليس عىل وشك السر قدًما 
يف الوق�ت القري�ب. سيس�توجب علي�ك قريًبا، 
مواجه�ة عدد م�ن العقب�ات واإلخفاقات أكثر 
من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحَل بالصرب، 

فسوف تمر بفرتات مرشقة.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،تتزاي�د املش�اكل الت�ي 
تصادفها يف مس�ارك، ولذلك اح�رص عىل عدم 
نف�اذ مواردك البدنية والنفس�ية. تأَن يف تحديد 
املش�اكل الت�ي تمث�ل حًق�ا إعاقة يف مس�ارك 
وتس�تحق التفك�ر فيه�ا وتكري�س طاقتك يف 

مواجهتها. 

عزيزي برج الرسطان،لقد وصلت إىل حائط سد 
يف الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما 
وأنت عىل وش�ك االستس�ام. اعت�رب مثل هذه 
األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية امليض قدًما يف خططك.

عزيزي برج األس�د،عىل الصعيَدين الجسماني 
والعقاني، أنت تش�عر بأن�ك صحة جيدة وأنك 
متف�ق مع ذات�ك. أنت تس�تمتع باألم�ور التي 
تق�وم به�ا وتريد اقتس�ام هذه التج�ارب مع 
م�ن هم قريب�ون منك. هذا يشء ج�ذاب ومثر 

للسعادة ملن هم حولك

عزيزي برج العذراء،أنت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفس�ك وتظهر س�اًما داخلًي�ا واضًحا، 
كم�ا أنك مفعًما بالحيوي�ة والحماس، ونتيجة 
لهدوئ�ك الخارج�ي، يش�عر جميع م�ن حولك 

بالراحة يف وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة

عزيزي ب�رج امليزان،أنت تمر بفرتة اس�تقرار، 
وبإمكان�ك اآلن الب�دء يف أعمال�ك بذه�ن صايف 
وصحة جيدة. يف نفس الوقت، س�وف تستمتع 
بي�وم حيوي، لكن يجب التفكر يف أن األش�ياء 

لن تظل هكذا سهلة با نهاية. 

عزيزي برج العقرب،أنت تمر بفرتة اس�تقرار، 
وبإمكان�ك اآلن الب�دء يف أعمال�ك بذه�ن صايف 
وصحة جيدة. يف نفس الوقت، س�وف تستمتع 
بي�وم حيوي، لكن يجب التفكر يف أن األش�ياء 

لن تظل هكذا سهلة با نهاية.

عزيزي برج القوس،هذا الحماس املكتشف حديًثا 
كان يتم التعبر عنه يف املايض برتدد. أخرًا، يمكنك 
ترك املايض وراء ظهرك والتطلع إىل املس�تقبل. ال 
تخف من التخلص من كل ما يعوقك. يمكنك أيًضا 
تحفي�ز اآلخرين وأن تصبح نموذًج�ا لهم بفضل 

الحيوية الكبرة التي تتحىل بها يف الوقت الحايل.

عزيزي ب�رج الجدي، روح الفري�ق التي تتمتع 
بها واضحة اليوم ألن�ك تضع االحتياجات أوالً، 
وهذا ما ياحظه زماؤك. إذا اس�تمريت هكذا، 
فس�وف يعتربونك القوة الدافعة. اعتن بأرستك 
أيًض�ا، ف�اآلن وق�ت مناس�ب لح�ل النزاعات، 

وسوف يسهل عليك البدء يف ذلك أيًضا. 

عزيزي برج الدلو،يُ�تنبأ باقرتاب وقوع مشاكل 
غ�ر متوقع�ة وتحفيزك عىل حله�ا أصعب من 
املعت�اد، ف�ا تيأس وأعث�ر عىل بدائل. تس�اءل 
أيًضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املش�اكل س�لبًيا 

عليك شخصًيا.

عزيزي ب�رج الحوت،اليوم أنت متفق أخرًا مع 
ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين من خال س�لوكك. 
يف العمل، س�وف يطلب منك الزماء النصيحة، 
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة. تأك�د من 
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى 

تتمكن من االستفادة من الصداقات.

العذراء

احلوت

أطعمة صحية ملرضى الكىل
هنال�ك العدي�د م�ن األش�خاص الذين 
يعان�ون م�ن أمراض ال�كىل ولكنهم ال 
يعرف�ون ما هي األطعم�ة التي عليهم 
تناولها، من خال هذا املقال سنتعرف 
ع�ىل أه�م 7 أطعم�ة صحي�ة مل�رىض 

الكىل.
الكىل هي عبارة عن عضوين عىل شكل 
حبة الفاصولياء، يتواجدان عند جانبي 

العمود الفقري وفوق الخرص.
إال أن الكلي�ة اليمن�ى توج�د يف موق�ع 
أدنى قلياً ولها حجم أصغر حتى ترتك 

مساحة للكبد.

هنالك عدة أطعمة يمكن ملريض الكىل 
تناولها للحف�اظ عىل صحته وال تؤذي 

كليتيه أهمها:
1. القرنبيط

يعترب القرنبيط من الخرضوات املغذية، 
العالي�ة يف العديد من العنارص الغذائية 
 K وفيتام�ني C بم�ا يف ذل�ك فيتام�ني

.B وبوليت فيتامني
كم�ا أنه�ا مليئ�ة باملركب�ات املضادة 
لالتهابات مثل الثنائيات ومصدر غني 

باأللياف.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، القرنبيط املهروس 

يمكن استخدامه بدال من البطاطس.
2. التوت

يعترب التوت واحداً م�ن أفضل مصادر 
مضادات األكسدة التي يمكن تناولها، 

عىل وجه الخصوص
يحت�وي الت�وت الحل�و ع�ىل مضادات 
األنثوس�يانني  تس�مى  األكس�دة 
)Anthocyanins(، والتي قد تحمي من 
أمراض القلب، وبعض أنواع الرسطان، 

والسكري.
يمكن اضافة الت�وت ألي نظام غذائي 
يخص م�رىض الكىل، ألنه�ا منخفضة 

باحتوائها عىل الصوديوم والفوس�فور 
والبوتاسيوم.

3. السمك
 )Pass Fish(تحتوي أسماك باس البحر
عىل بروتني عايل الجودة غني بالدهون 
الصحية تسمى أوميجا 3، التي تساعد 
يف التقليل من االلته�اب والخفض من 

خطر اإلصابة باالكتئاب والقلق.
يف ح�ني أن جمي�ع األس�ماك عالي�ة يف 
الفوس�فور، ب�اس البح�ر يحتوي عىل 
كمي�ات أقل م�ن غرها م�ن املأكوالت 

البحرية األخرى.

خبرية تغذية: تأثري القهوة الضار فكرة مضللة
أش�ارت خب�رة التغذية اإلس�بانية 
كاودي�ا براسيس�كو إىل أن التأث�ر 
الضار للقهوة يف جسم اإلنسان ليس 
س�وى فكرة مضللة وشائعة؛ وذلك 
حسب ما نقلت صحيفة ABC، التي 
نقلت عنها قولها ان تناول مرشوب 
القه�وة باعتدال ل�ه تأثر إيجابي يف 
الجس�م. ومن بني خصائص القهوة 
املفيدة للجس�م، تحس�ني حساسية 
األنس�ولني، وتعزيز مقاومة الجسم 
ألم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية 
ال�دم،  ضغ�ط  ارتف�اع  وضب�ط 
وتخفي�ض خط�ر اإلصاب�ة بتلي�ف 
الكب�د وبعض أن�واع الرسطان، مثل 

رسطان الربوستات والكبد.
ووفق الصحيفة، أك�دت الخبرة أن 
»فائدة« القهوة ترتبط قبل كل يشء 

بن�وع القهوة ولي�س بكميتها. ألنه 
ال يمك�ن أن يكون لجمي�ع أنواعها 
تأثر إيجابي يف الجسم. لذلك تنصح 
باالنتب�اه إىل النوع ودرجة تحميص 
أن  اىل  الحب�وب وطحنه�ا. مش�رة 
نوع أرابيكا هو أفضل أنواع القهوة، 
منوه�ة بنف�س الوقت ب�أن أرابيكا 
املطحون�ة قد تحتوي عىل »مكونات 
الحب�وب. ومع  مجهول�ة« بعك�س 
القه�وة  تك�ون  أن  يمك�ن  ذل�ك، 
املطحونة عالية الج�ودة أيًضا. كما 
يجب االنتباه إىل التحميص وإعطاء 
األفضلي�ة للقه�وة الطبيعية وليس 

املخلوطة.
وأوضحت براسيس�كو أن�ه ال توجد 
»توصي�ة« موح�دة لكمي�ة القهوة 

التي يجب تناولها يف اليوم.

بذور السمسم.. صيدلية متكاملة لصحة اجلسم
 تش�ّكل ب�ذور السمس�م مص�دراً غني�اً 
للفيتامين�ات والعن�ارص الغذائي�ة التي 
تعمل عىل تعزيز صحة الجسم وحمايته 

من األمراض.
ووفق�اً ملا نرشه موق�ع صحيفة »اليوم 
الس�ابع«، ف�إن السمس�م يحت�وي عىل 
بعض الخصائص التي تس�اعد عىل نمو 

الشعر والحفاظ عىل صحة البرشة.
وفيم�ا ي�ي املزيد من فوائد تن�اول بذور 

السمسم لصحة الجسم:
تحفيز نمو الشعر

تعمل بذور السمس�م ع�ىل تقوية جذور 
الش�عر، حيث يس�اعد محتوى أحماض 
يف  املوج�ودة  الغني�ة  الدهني�ة  أوميغ�ا 

الب�ذور عىل تعزيز نمو الش�عر وإصاح 
تلف الش�عر أيضاً، كما أنها تس�اعد عىل 
ترطي�ب فروة ال�رأس وتحس�ني الدورة 

الدموية لتجديد بصيات الشعر.
مكافحة الشيخوخة

بذور السمسم مليئة بمضادات األكسدة 
التي تعكس عامات الشيخوخة وتمنحك 

برشة شابة.
تعزيز صحة الجلد

يمكن للزيت املوجود يف بذور السمسم أن 
يفع�ل العجائب لبرشتك، إذ يس�اعد عىل 
بق�اء البرشة ناعمة ون�رضة، فهو غني 
بالخصائ�ص املض�ادة لالتهاب�ات التي 
تعترب حيوية يف عاج االحمرار والقروح 

وغرها من مش�كات ب�رشة الوجه من 
الداخ�ل، ويمكن�ك خل�ط ملعق�ة كبرة 
م�ن زيت الزيتون وملعقتني كبرتني من 
مس�حوق ب�ذور السمس�م، ووضع هذا 

الخليط عىل الوجه بعد ترطيبه.
تعزيز صحة األسنان

يساعد الزيت املوجود يف البذور عىل إزالة 
»الباك« وتعزيز صحة الفم.

تعزيز الهضم
يمكن أن تس�اعد بذور السمسم األسود 
يف عاج اإلمس�اك بسبب محتواها العايل 
من األلياف ومحتوى األحماض الدهنية 
غر املش�بعة، يمك�ن للزي�ت املوجود يف 

البذور أن يعمل عىل تليني األمعاء.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيلو رشائح بفتيك - 1 ثمرة بصل مبشورة

ملح - فلفل أسود مطحون – بهارات
شطة - بقسماط مطحون

دقيق - 2 بيضة
خطوات التحضر:

استخدمي املطرقة الخشبية ثم دقي بها البفتيك حتى يصبح رقيق.
يف بول�ة كب�رة الحجم ضعي البص�ل و امللح و الفلفل و الش�طة و البهارات و 
قلب�ي جي�دا ثم تبي البفتيك بها و اتركيه يف الثاج�ة ملدة ال تقل عن 30 دقيقة 

حتى يترشب من التتبيلة.
سخني زيت غزير يف مقاة كبرة عىل نار متوسطة.

ضع�ي البفتي�ك يف الدقيق ثم البيض ثم البقس�ماط املطحون و اضغطي عليه 
برفق ثم ضعيه يف الفريزر حتى يتماسك.

ضع�ي البفتيك يف الزيت الس�اخن ليتحمر ثم ضعيه ع�ىل مناديل ورقية حتى 
يصفى من الزيت تماما.

قدمي البفتيك الحار مع املكرونة بالوايت صوص.

البفتيك احلار

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن غ�از ثاني أكس�يد الكربون 
املوج�ود يف الج�و يف الوق�ت الح�ايل أكثر 
بح�وايل 8000 أل�ف م�رة من الس�نوات 

املاضية. 
أنه ق�د تم العثور عىل أول فروس أصيب 
ب�ه النب�ات والحيوان�ات من 100 س�نة 

فقط. 
أن الذبابة التي نس�تهني بها، هي أخطر 
كائن ح�ي عىل وج�ه األرض، وذلك ألنها 
تستطيع أن تنقل النفايات وامللوثات من 
م�كان إىل آخر، ومن كائن ح�ي إىل كائن 

آخر. 
أن عدد النجوم املوجودة يف السماء كثرة 
جًدا ألنها تس�اوي أضع�اف عدد حبيبات 

الرمال عىل سطح األرض. 
وزن لس�ان الح�وت ثقي�ل ج�ًدا إذ أن�ه 

يساوي وزن الفيل. 
ل�و ن�ام اإلنس�ان يف م�كان غ�ر داف�ئ 
بشكل جيد، فإنه تزداد احتمالية األحام 

بالكوابيس املزعجة. 
هناك بعض األنواع من الحيتان تستطيع 
أن تغ�وص تحت املاء عىل عمق كيلو مرت 

وتستمر تحت املاء ملدة ساعة كاملة. 
هل تعل�م أن عند تجميده املاء الس�اخن 
فإنه يثلج بش�كل أرسع م�ن تجميد املاء 

البارد. 
يكتشف العلماء كل يوم أنواع جديدة من 
الكائن�ات تقدر بحوايل 41 نوع جديد من 

الكائنات.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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منتخب العراق يبدأ حتضرياته ملواجهة 
األردن وديا

             المستقبل العراقي/ متابعة

خ�اض منتخب الع�راق، أول حصصه 
التدريبية، مس�اء الي�وم الثالثاء، عىل 
ملعب االتحاد يف دبي، تحضريا ملواجهتي 
األردن وأوزبكس�تان ودي�ا يوم�ي 12 
و17 م�ن الش�هر الجاري، اس�تعدادا 
للتصفيات اآلس�يوية املزدوجة، والتي 
تس�تأنف مطلع العام املقب�ل. وكانت 
بعثة العراق، ق�د وصلت أمس اإلثنني، 
إىل دب�ي بطائرة خاصة، عرب الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة. وش�هدت الحصة 

التدريبية مشاركة جميع الالعبني املدعوين 
بقائم�ة امل�درب الس�لوفيني، سرتيش�كو 
كاتانيتش.وش�ارك يف املران بش�ار رس�ن، 
وهم�ام  اإليران�ي،  برس�بوليس  مح�رتف 
طارق، محرتف اإلس�ماعييل، اللذان وصال 

مق�ر بعث�ة املنتخب صب�اح الي�وم، بينما 
غ�اب الالعب عيل عدنان، محرتف فانكوفر 
وايتكاب�س الكن�دي، بعد وصول�ه متأخرا. 
وتض�ُم قائم�ة املنتخ�ب، كال م�ن: »جالل 
حس�ن وفهد طال�ب ومحمد حمي�د وعالء 
مه�اوي ومصطفى محم�د جرب وعيل فائز 

وس�عد ناطق وأحم�د إبراهيم وميثم 
جبار وحس�ن رائد وعيل عدنان 

وأمجد عطوان ومحمد مزهر 
وبش�ار  قاس�م  ومحم�د 

بايش  وإبراهي�م  رس�ن 
وهمام ط�ارق ومحمد 
فياض  وم�ازن  رض�ا 
وأيمن حس�ني ومهند 
عيل«.ويغيب 4 العبني 
ع�ن قائم�ة املنتخب 
الوديت�ني،  لخ�وض 
وهم: »ريبني سوالقا 
إس�ماعيل؛  ورضغ�ام 
وحسني  اإلصابة،  بسبب 
ع�يل وعالء عب�د الزهرة؛ 
بف�ريوس  إلصابتهم�ا 

كورونا«.

حتركات إنرت ميالن 
تسعد كومان

فينالدوم: فان دايك يعيش 
يف جحيم

              المستقبل العراقي/ متابعة

يقرتب إنرت ميالن من التعاقد مع أحد الالعبني املهمشني يف 
صفوف برشلونة خالل املوسم الحايل.

ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
برش�لونة يعمل عىل التخلص م�ن الظهري األيرس جونيور 

فريبو، يف املريكاتو الشتوي املقبل.
وأشارت إىل أن فريبو ال يحظى بثقة املدرب رونالد كومان، 
ولم يحصل إال عىل 30 دقيقة فقط للمش�اركة يف املوس�م 

الجاري.
ويلجأ كومان الستغالل األمريكي سريجينو دست يف مركز 

الظهري األيرس أيًضا، لذلك يرص عىل رحيل فريبو.
وأوضحت أن هناك تحركات من إنرت لضم فريبو، ال س�يما 
أن أنطونيو كونتي، م�درب النرياتزوري، يبحث عن ظهري 
أيرس جديد، عقب فش�ل التعاقد مع إيمرسون باملريي من 

تشيليس.
يذكر أن برش�لونة س�بق له عرض فريبو ع�ىل إنرت ضمن 
صفق�ة انتقال الوتارو مارتيني�ز إىل كامب نو، لكن رفض 

مسؤولو نرياتزوري هذه الصيغة.

عودة متيمة آرسنال بعد تكفل أوزيل براتبها

نجم ريال مدريد: صالح مثل نيامر.. وأمتنى مشاركتهام يف طوكيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

عادت تميمة آرسنال الشهرية )الديناصور 
األخ�ر( من جدي�د إىل ملع�ب اإلمارات، 

بعد حل مشكلة الراتب. 
وكان�ت إدارة آرس�نال قد أعلن�ت يف وقٍت 
س�ابق من الش�هر املايض، االستغناء عن 
تميمة النادي؛ بس�بب األزمة االقتصادية 
كورون�ا  ف�ريوس  فيه�ا  تس�بب  الت�ي 

املستجد.
ه�ذا األمر أدى لغضب ع�ارم من جماهري 
آرس�نال عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
رافض�ني تماًم�ا فك�رة االس�تغناء ع�ن 
التميم�ة التي مثلت الن�ادي عىل مدار 27 

عاًما.

وعىل الفور، أعلن النجم األملاني مس�عود 
أوزيل، العب آرسنال، تكفله براتب تميمة 

الجانرز، طاملا استمر هو العًبا بالنادي.
وقال أوزيل، عرب حسابه عىل »إنستجرام«: 
»ش�عرت بحزن كب�ري عندما س�معت أن 
تميمتنا املخلصة والش�هرية جريي كوي، 
والت�ي تعت�رب ج�زًءا مهًم�ا م�ن النادي، 

سيتوقف استخدامها بعد 27 عاًما«.
وأضاف: »لهذا، أنا أع�رض بتكفل الراتب 
الكامل لديناصورنا األخر الكبري، طاملا 
كنت العبا يف آرس�نال، حتى يتمكن جريي 
م�ن االس�تمرار ب�أداء عمله ال�ذي يحبه 

كثريًا«.
وأش�ار الحس�اب الرس�مي للتميمة عىل 
»توي�رت«، إىل عودته�ا إىل ملع�ب اإلمارات 

م�ن جديد اليوم.جدير بالذكر أن آرس�نال 
ل�م يقّي�د أوزي�ل يف القائم�ة املحلي�ة أو 

األوروبي�ة، لكنه ملتزم بدف�ع راتبه طاملا 
كان الالعب عىل ذمة النادي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال رودريجو، نجم ري�ال مدريد، والعب منتخب الربازيل 
األوليمبي، أنه من املعجبني بمحمد صالح، نجم ليفربول، 
ويتابع�ه بش�كل جي�د، مش�يدا بتحركاته داخ�ل امللعب.

ويتواج�د منتخب الربازيل األوليمبي يف مرص، للمش�اركة 
يف ال�دورة الودي�ة الت�ي تقام بمش�اركة منتخب�ي كوريا 
الجنوبي�ة وم�رص، ضمن اس�تعدادات املنتخب�ات الثالثة 
ألوليمبي�اد طوكيو.وأكد رودريجو يف مؤتمر صحفي عقد 
الي�وم، أن »محمد صالح العب ذو قيمة كبرية مثل نيمار، 

وأتمن�ى مش�اركة الثنائ�ي يف أوليمبياد طوكي�و، ألنهما 
سيمنحان البطولة ثقال كبريا«.ويستهل املنتخب الربازييل 
األوملب�ي مبارياته يف الدورة بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 
14 نوفمرب/ ترشي�ن الثاني الجاري، ثم يواجه مرص يوم 

تحضريا ألوملبياد طوكيو.17 من الشهر ذاته، 

كومان يعثر عىل بديل فايت
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، الثالثاء، عن البديل األنسب 
لتعويض غياب أنس�و فاتي نجم برش�لونة، والذي سيبتعد 

عن املالعب ملدة تصل إىل 4 أشهر بسبب اإلصابة.
وتع�رض فات�ي لإلصابة خالل مب�اراة ري�ال بيتيس األخري 
بالليجا، وخض�ع عىل أثرها لعملية جراحية، س�تبعده عن 

برشلونة ومنتخب إسبانيا.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن 
الهولن�دي رونالد كومان املدير الفني لربش�لونة، س�يبدأ يف 

البحث عن حلول رسيعة لتعويض غياب فاتي.
وأوضحت الصحيف�ة، أن الالعب األقرب لتعويض فاتي هو 
كونراد دي ال فونتي، العب برشلونة B، والذي يتدرب بالفعل 

مع الفريق األول.

ويجي�د كون�راد دي ال فونت�ي اللعب بقدمه اليمن�ى، إال أنه 
يفض�ل املش�اركة ع�ىل الناحي�ة الي�رسى، ويتمي�ز بنفس 

طريقة وأسلوب لعب فاتي.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن دي ال فونت�ي ش�ارك يف مرك�ز 
الجناح، وس�جل أكث�ر من هدف خالل املوس�م املايض، كما 

سجل مرتني هذا املوسم يف املباراة األوىل أمام بلد الوليد.
وقب�ل انطالق هذا املوس�م، نال دي ال فونتي إش�ادة رونالد 

كوم�ان، وتحدي�ًدا عقب مب�اراة جريونا الودي�ة، حيث قال 
امل�درب الهولندي وقتها: »إذا كان عيل تصعيد أحد الش�باب 

فسيكون كونراد، أنا سعيد جًدا به«.
جدي�ر بالذك�ر أن دي ال فونت�ي تم اس�تدعاءه للتواجد مع 
منتخ�ب أمريكا خالل ف�رتة التوقف الجاري، للمش�اركة يف 
وديتي ويلز وبنما، رغم عدم مشاركته يف أي مباراة رسمية 

مع الفريق األول لربشلونة حتى اآلن.

دي يونج: ودية إسبانيا بال جدوى
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د الهولندي فرينك�ي دي يونج، العب برش�لونة 
اإلسباني، إقامة أي مباراة ودية، مثل التي سيخوضها 
منتخب بالده أمام إس�بانيا األربع�اء، قبل مواجهتي 

دوري األمم أمام البوسنة وبولندا عىل الرتتيب.
وق�ال دي يونج خ�الل مؤتمر صحفي عش�ية اللقاء 
ال�ذي يحتضن�ه ملع�ب )يوه�ان كروي�ف أرين�ا( يف 
أمس�رتدام »لم تكن هن�اك رضورة ألي مب�اراة ودية 

ملنتخب هولندا. هذه املباريات ال تمنح نقاطا أو تؤهل 
لبطولة عىل سبيل املثال«.

وكان مق�ررا إقام�ة املب�اراة الودية ب�ني املنتخبني يف 
29 م�ارس/آذار امل�ايض، إال أن تفيش جائحة كورونا 
يف العال�م تس�بب يف تأجيلها.وأض�اف »الجميع يعلم 
أن أجن�دة املباري�ات مزدحم�ة دائما، ولك�ن الوضع 
الع�ام الحايل أكث�ر صعوبة. هذا ه�و املوضوع، ولكن 
يف كل األحوال علينا االس�تعداد بأفضل ش�كل ممكن، 
والحفاظ عىل جاهزيتنا«.عىل جانب آخر، وصف العب 

إس�بانيا  منتخ�ب  الربس�ا 
ب�«الفريق املمتع والجاذب«، 

وهو »دائما أحد أفضل منتخبات 
أوروبا« و«يح�اول اللعب من الخلف 

مع تطبيق الضغط العايل عىل املنافس«.
وح�ول مرك�زه املفض�ل يف امللعب، ق�ال إنه 

يفضل اللعب يف وسط امللعب، لكنه سيؤدي يف 
حالة ما قرر م�درب املنتخب الهولندي، فرانك 

دي بوير، االعتماد عليه يف مركز آخر.

ظهري بايرن مستاء بعد منعه 
من متثيل فرنسا

              المستقبل العراقي/ متابعة

يش�عر بون�ا س�ار، ظه�ري باي�رن 
ميونخ، باالستياء الشديد، إزاء قرار 
نادي�ه األملان�ي، بمنعه من الس�فر 

للحاق بمعسكر منتخب فرنسا.
املدي�ر  ديش�امب،  ديديي�ه  وكان 
الفن�ي للمنتخ�ب الفرنيس، يخطط 
الس�تدعاء س�ار، ألول م�رة لقائمة 
الديوك هذا األسبوع، إال أن مسؤويل 

بايرن أبلغوه بإصابة الالعب.
وعانى س�ار من إصابة طفيفة عىل 
مس�توى الفخ�ذ خ�الل مش�اركته 
أساس�ًيا أمام بوروس�يا دورتموند، 
الس�بت امل�ايض، يف مب�اراة انته�ت 
بالجول�ة   )2-3( الباف�اري  بف�وز 

السابعة من البوندسليجا.
»ليكي�ب«،  صحيف�ة  وبحس�ب 

فإن س�ار يش�عر بأن�ه كان جاهزًا 
لالنضمام ألول مرة ملعسكر منتخب 
بالده، لكن بايرن منعه من الس�فر 

بسبب اإلصابة.
وأشارت الصحيفة إىل امتعاض العب 
مارسيليا السابق من قرار البافاري، 
حي�ث كان يمن�ي نفس�ه بالظهور 

الدويل األول مع بطل العالم.
ورغم ذلك، كتب س�ار عرب حس�ابه 
عىل إنس�تجرام »أنا يف أي�اد أمينة«، 
قب�ل أن يش�ري إىل حس�اب باي�رن 
ميون�خ، ث�م أردف »الل�ه ه�و م�ن 

يقرر«.
مواطن�ه  غي�اب  س�ار،  وع�وض 
موقع�ة  ع�ن  باف�ارد  بينيام�ني 
الكالسيكو بسبب اإلصابة، مما كان 
سيؤهله لتعويضه أيًضا يف معسكر 

الديوك.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وصف الهولندي جورجينيو فينالدوم العب وسط ليفربول، 
الفرتة التي يمر بها زميله ومواطنه فريجيل فان دايك، بعد 

إصابته بقطع يف الرباط الصليبي، ب�«الجحيم«.
وتعرض فان دايك إلصابة قوية بقطع يف الرباط الصليبي، 
بعد تدخ�ل من قبل ج�وردان بيكفورد ح�ارس إيفرتون، 

ومن املتوقع أن يغيب حتى نهاية املوسم.
وق�ال فينالدوم يف ترصيحات صحفية: »فريجيل س�يعود 
أقوى، إنه يمر بوقت صعب، اإلصابة هي أسوأ يشء يمكن 

أن يحدث لالعب كرة قدم«.
وأض�اف: »يم�ر بفرتة كالجحي�م، لكنني أعتق�د أنه قوي 
للغاي�ة، نحن نتواصل معه عرب تطبيق فيس تايم من فرتة 

ألخرى، وهذا أمر لطيف للغاية«.
ويعاني ليفربول عىل صعيد الخط الخلفي بعد إصابة فان 
دايك، حي�ث وقع اختيار يورجن كل�وب املدير الفني، عىل 
العب الوس�ط فابيني�و لتعويضه، لكنه تع�رض لإلصابة، 
قبل أن يتلقى الريدز رضبة جديدة بإصابة ترينت ألكسندر 

أرنولد.

قاهر ريال مدريد يعرض نفسه عىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كاردوس�و  ماتي�وس  الربازي�يل  ع�رض 
ليموس مارتينز، الش�هري باس�م »تيتي«، 
مهاجم ش�اختار دونيتسك، خدماته عىل 

برشلونة بشكل واضح ورصيح.

وب�رز تيت�ي خ�الل مب�اراة ري�ال مدريد 
وشاختار، بالجولة األوىل لدرو املجموعات 
ب�دوري األبط�ال، بعدم�ا س�جل اله�دف 
األول يف فوز فريق�ه خارج ملعبه بنتيجة 
)3-2(.وق�ال تيتي يف ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: 

»م�ن الطبيع�ي أن أحلم باللع�ب يف أندية 
كبرية، فأن�ا أحلم باللع�ب يف ليفربول أو 

مانشسرت يونايتد أو برشلونة«.
وأض�اف: »لكن لدي ش�عور خاص 

تجاه برش�لونة، الذي أتابعه منذ 
طفولتي«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ليفربول حيدد مدة غياب أرنولد
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إنجليزي، الثالثاء، 
غياب ترينت ألكسندر أرنولد، ظهري 
أيمن ليفربول، عن صفوف الريدز حتى 
ديس�مرب/كانون األول املقب�ل، بعد تعرضه 

إلصابة يف ربلة الساق خالل مباراة مانشسرت سيتي. 
وس�قط أرنولد مصاًبا أمام مانشس�رت سيتي، أول أمس 
األح�د، ضم�ن مباريات الجول�ة الثامن�ة للربيمريليج، 
ولم يس�تطع إكمال املباراة، وخ�رج ودخل بداًل منه 

جيمس ميلنر.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن أرنولد سيغيب 
عن مباريات ليفربول أمام ليس�رت س�يتي وأتاالنتا وبرايتون 

بشكل مؤكد.
وأضاف�ت الصحيفة، أنه يف حالة ع�دم عودة أرنولد مع بداية 
ديس�مرب، فمن املحتمل أن يغيب أيًضا ع�ن مباريات أياكس 
وولفرهامبت�ون وميتيالند.وج�اءت إصاب�ة أرنول�د لرتب�ك 
حس�ابات مدرب�ه يورجن كل�وب، والذي تلق�ى صدمة قوية 
بإصابة مدافعه الهولندي فريجيل فان دايك بقطع يف الرباط 

الصليبي، تالها إصابة بديله فابينيو.

منتخب السلة العراقي مهدد بعقوبة دولية
             المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات منتخ�ب ك�رة الس�لة العراقي 
مه�ددا بالعقوب�ات إن ل�م يج�د االتحاد 
منفذا لتأمني مش�اركته يف تصفيات آس�يا 

املؤهلة لكأس العالم.
وق�ال أمني رس االتح�اد الدكتور خالد نجم 
يف ترصيح�ات خاصة لك�ووورة إن األزمة 
املالية وعدم توفر الس�يولة أخرت معسكر 
املنتخب الوطني الذي كان مقررا أن يبدأ 
الي�وم وحتى 23 من الش�هر الجاري 
يف مدين�ة أنق�رة الرتكي�ة تحض�ريا 
التصفي�ات  الثاني�ة م�ن  للناف�ذة 
املؤهلة ل�كأس العالم.وبني أن عدم 
توفر موازنات االتحادات الرياضية 
املالية أمر أوقف إعداد املنتخب وأدى 
لتعطيل معسكره التدريبي، الفتا إىل 
أن وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان 
درجال ح�اول إيجاد حل�ول من خالل 
عقد الرعاية مع أحد البنوك لكن ضمن 
االتفاقي�ة أن آلي�ة ال�رصف تم�ر عرب 

لجن�ة تتألف م�ن ممثل م�ن املرصف وعن 
وزارة الش�باب والرياضة واللجنة األوملبية 
واألخرية يف ط�ور االنتخابات وال يوجد من 

يوقع ضمن اللجنة املذكورة يف االتفاقية.
وأش�ار إىل أن بقاء الحال ع�ىل ما هو عليه 
جس�يمة  خس�ارة  الع�راق  س�يكلف  اآلن 
وعقوب�ات كب�رية يف حال ع�دم مغادرتهم 
للبحري�ن يف الثال�ث والعرشين من الش�هر 

الجاري، ك�ون املباراة األوىل س�تكون أمام 
البحرين بعدها بيومني والثانية أمام لبنان 

يف البحرين بعدها بيومني أيضا.
يذك�ر أن�ه يف حالة ع�دم حض�ور املنتخب 
العراق�ي س�يعد منس�حبا م�ن التصفيات 
ويرتتب عىل ذلك غرامة م�ن االتحاد الدويل 
لكرة الس�لة وكذلك يحتم عىل االتحاد دفع 

عقد املدرب البوسني بكري بالكامل.
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من حكاياتناعندما صارت رسالة الفن.. ختريبية

ريام الشمريرحمن الفياض

أال يجب ان نتوقف كثرياً عندما تتضمن جملة ملغني شعبي سعدون 
يقول فيها مقس�ما “.. إال أخرب الف�ن “.. فهو يقولها بكل عفوية 
وبساطة، كون الرجل لم يتلق تعليما أكاديميا كايف لتطوير مهاراته 

الفنية؟!
وقع الفن العراقي خالل الس�نوات املاضية بأخطاء عديدة.. فغابت 
املهني�ة عن امل�ادة الفنية يف جميع املجاالت كح�ال باقي القطاعات 
األخرى، وس�محت بعض املؤسسات الفنية والنقابات ونتيجة لعدم 
وج�ود رقابة حقيقية، بمرور ش�خصيات دفع أدائهم الفني لتدمري 
ال�ذوق العام، من خالل ما يقدموه من فن هابط بعيدا عن رس�الة 

الفن ومحددات الذوق العام.
خط�اب الكراهية والتحريض املبطن ودس�م الس�م بالعس�ل، كان 
ح�ارض يف كث�ري من تل�ك األعم�ال التي تنتس�ب زوراً للفن حس�ب 
ادعائه�ا.. فخ�الل ف�رة التظاه�رات الت�ي ش�هدتها الب�الد قامت 
»دكاكني« اإلنتاج الفني بإنتاج مئات األناشيد واألغاني التي تحرض 
عىل العنف والتخريب لتغري مجرى املظاهرات الس�لمية اىل تخريبي 

وجرها اىل العنف والتصادم تنفيذا ألجندات مشبوه.
تعمدت قنوات فضائية أيضا بتخصيص س�اعات من بثها ملش�اهد 
تمثيلية ال تمت للفن والذوق العام بصلة، من خالل تشجيع الشباب 
عىل املجون والفجور واستخدام االلفاظ النابية والشتم واإليحاءات 
الجنس�ية املبطنة بل والرصيحة.. والتي ال تناس�ب األرسة العراقية 

املعروفة بالتزامها الديني واألخالقي.
حس�ابات سياس�ية ومع�ارك مدفوعة الثم�ن وتلميع ش�خصيات 
معينة، يف أبش�ع مظاه�ر “الفن العراقي الحدي�ث” يف عراق ما بعد 
التغي�ري، فعىل م�دى عقدين لم نعد نش�اهد فناً راقي�اً يهذب الذوق 
ويرب�ي األطفال اال بالقدر اليرس يف بعض الفضائيات العراقية حتى 
أن أغل�ب الفنانني الكب�ار اما جلس يف منزله يرق�ب او أنجرف مع 

موجة الفن الهابط.
تنازل�ت نقابة الفنانني طوعاً عن دورها الكبري يف التوعية والتثقيف 
والتعلي�م والربية ومراقب�ة األعمال الفنية، وتراجع دورها بش�كل 
كب�ري ومخي�ف، وتحول الفن من من�ر للثقافة والربي�ة، اىل حملة 
لإلساءة والبذاءة والسقوط يف الفعل والقول، من خالل تجاهل كبار 
الفنانني ميثاق الرشف الفني املبني عىل تهذيب الذوق العام وإيصال 
رس�ائل األمل واإليجابية والتفاؤل يف الحي�اة، ومنع بث روح اليأس 
واالحباط بني فئات الشعب وهم بذلك وارتكبوا تجاوزات بحق الفن 
والفنانني.. ترصيح “.. إال أخرب الفن” يكش�ف ليسقط األقنعة عن 
وجوه النقابة ويوجه لها الرضبة القاضية، ويكش�ف وسقوطها يف 

التحدي القائم ما بني الفن والتخريب.. والذي الزال مستمراً.

يف صب�اح احد األيام املمط�رة خرجت من من�زيل، كان الجو بارد جداً 
وممطر مرتديا قفازاً شتوياً ومعطفاً من الصوف حامالً بيدي اليرسى 
حقيبة وبيدي اليمنى مضلة تحميني من شدة هطول املطر. أسري بني 
أزقة حيينا وأنا أشاهد سكانه متعاونني فيما بينهم إلزاحة املياه التي 
أغرقت منازلهم، بعد أن غمرتها مياه األمطار، يف حني انشغل البعض 
اآلخر يف تنظيف الش�ارع بع�د أن غمرتها مياه األمطار مع اختالطها 
بمياه املجاري، ومن الجان�ب اآلخر أرى حركة الطرقات يف هذا اليوم 
مزدحمة، وهناك من كان يواجه صعوبة يف تش�غيل س�ياراته بسبب 
ارتفاع مياه األمطار وانغمار محركاتها باملياه، وقفت يف الشارع وأنا 
أحاول بجهد البحث عن مكان يقيني من زخات املطر، بانتظار سيارة 
أجرة، ومن جانب آخر هناك رجل املرور كان وافقاً وسط زخات املطر 
ووجه�ه وثيابه مبلله وأنا أش�اهده يواجه صعوبة يف عملية تيس�ري 
املركبات ملوحاً بيده لتسهيل حركة مرور السيارات واملواطنني كأنه 

أصبح بديالً لإلشارة الضوئية التي توقفت عن العمل.
كان بع�ض أصح�اب العجالت يتذمرون من ش�دة االزدح�ام وانعدام 
شبه تام للرؤية بسبب غزارة األمطار، مع انشغال رجل املرور بتمرير 
العجالت بانتظام أتى ش�اباً يافعاً يف مقتبل العمر قوى البنية مفتول 
العضالت عريض الصدر يس�تقل س�يارة رياضية حديث�ة، قد خالف 
إش�ارة املرور وس�ار بعكس االتجاه ومن ثم ركن سيارته التي كانت 
ال تحم�ل أرقاماً، بقربي يف م�كان ممنوع الوقوف فيه وقطع الطريق 
عىل املواطن مرجالً منها وس�ار يف طريقة وكأن شيئاً لم يحدث، أتى 
رشطي املرور وحرر له غرامة وضعها عىل الزجاج األمامي للس�يارة، 
وع�اد إىل مزاول�ة عمله من جدي�د، وبعد برهة أت�ى مفتول العضالت 
مفاجئ�اً بوج�ود املخالفة فقد تغ�ريت تعابري وجه�ه وأصبح غاضباً 
م�ع بروز عروق�ه، حمل املخالفة وهو ينظر اليه�ا ويقرأها ويضحك 
باس�تهزاء وقام بتمزيقه�ا ورميها ع�ىل األرض، واقرب من رشطي 

املرور سائالً إياه: حرضتك انت مسوي املخالفة ايل؟
فأجاب�ه رشطي امل�رور: اي اني س�ويتها الن ركنت س�يارتك بمكان 

ممنوع احد يوكف بيه.
فرد علي�ه مفتول العض�الت: الظاه�ر حرضتك متعرفن�ي اني منو، 
وهاي مخالفتك ش�وفها وين مش�موره؟ عود ملها من الكاع وارشب 

ميها.
ب�دأت حالة م�ن الغضب م�ن قبل رشط�ي املرور بس�بب كالمه غري 
الالئق، وعىل حني غرة بدأ مفتول العضالت بش�تم رجل املرور ورضبه 
وترهيب�ه, حتى تدخل بعض املارة وس�ائقي الس�يارات لفض النزاع، 
وأن�ا ما زلت انظ�ر إىل هذه الحادث�ة دون أحرك س�اكناً، وال اعلم ما 

السبب الذي جعلني يف هكذا موقف!

طريقة عمله وموعد طرحه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح »فايزر« املنتظر
بعدما أظهر نتائج التجارب األولية للقاح فريوس 
كورون�ا لرشكة »فاي�زر« األمريكي�ة ورشيكتها 
األملانية »بيونتك« نجاحاً بنس�بة تزيد عن 90 يف 
املائ�ة، واق�راب كل من لقاح مودرن�ا األمريكي 
ورشكة »أسرازينيكا« إلثبات نجاحهما يف نهاية 
العالم، يدور التس�اؤل حول اإلج�راءات الالزمة 
لطرح لقاح ينهي الوباء املنترش يف أنحاء العالم، 

والذي أصاب املاليني.
تس�عى رشكة »فايزر« و«بيونتك« لالستحصال 
عىل موافقة الجهات املعنية الستخدام اللقاح يف 

أواخر نوفمر ترشين الثاني الجاري.
بينما اعتر علم�اء وأخصائيو األمراض املعدية، 
أم�س اإلثن�ني، أّن نتائج التج�ارب األولية للقاح 
فاقت التوقعات، ولكن العديد من األسئلة ال تزال 
دون إجاب�ة.  يف املقابل، ش�ددت »فايزر« عىل أّن 
لقاحها كان فعاالً، بناًء عىل بيانات تجربته عىل 

أول 94 مصاباً بالفريوس التاجي.
و«بايونتي�ك«  »فاي�زر«  رشكت�ي  ع�ىل  يتع�ني 
تقدي�م بياناتهم�ا ملراجعته�ا م�ن قب�ل علم�اء 
آخري�ن، وهي خط�وة أساس�ية يف تحديد جودة 
النتائ�ج، وترخيصه من قبل هيئة الغذاء والدواء 
األمريكي�ة.  ويف هذا الس�ياق، أش�ار مدير املعهد 
الوطني األمريكي للحساسية واألمراض املعدية، 

أنتوني فاوتيش، إىل أّن » فايزر ستطلب الحصول 
عىل إذن باالستخدام الطارئ للقاح، ومن املرجح 
أن تتمك�ن الوالي�ات املتحدة م�ن الحصول عىل 
لق�اح للعامة قبل نهاية العام«. واعتر فاوتيش، 
يف مقابل�ة عر ش�بكة »يس أن أن«، أّن »األخبار 
الت�ي تفيد ب�أن اللقاح املضاد لف�ريوس كورونا 
املستجد من إنتاج رشكة فايزر فعال بنسبة تزيد 

عن 90 يف املئة يبرش بالخري«؟
وزي�ر االقتص�اد األملاني، من جهت�ه، قال خالل 
مؤتم�ر الكتل�ة األوروبي�ة االف�رايض إنه حتى 

الس�اعة، ال يوجد تأكيد عىل املوعد املحدد لتوفري 
هذا اللقاح، مش�ريا إىل أن عدد األش�خاص الذين 
س�يتوفر لهم هذا اللقاح أيضا غري معروف حتى 
اآلن. يس�تخدم لق�اح فايزر تقني�ة غري معتمدة 
 ،mRNA أو ،messenger RNA من قبل تس�مى
إلنتاج اس�تجابة مناعية لدى األش�خاص الذين 
يتم تطعيمهم. اس�تثمرت الحكوم�ة الفيدرالية 
األمريكية 1.95 مليار دوالر يف لقاح رشكة فايزر 
ورشيكته�ا »بايونتيك«، ولكنها ال تعمل بش�كل 
مبارش للمس�اعدة يف تطويره. قامت الرشكتان 
بتس�جيل ح�واىل 44 أل�ف ش�خص يف االختب�ار 
النهائي للقاح، وال يعرف املشاركون وال أطبائهم  
من يحصل عىل اللقاح الحقيقي ومن يأخذ اللقاح 
الوهم�ي، عىل أّن يتلقوا جرع�ة ثانية بعد حوايل 
ثالثة أسابيع من األوىل، بحسب وكالة »أسوشيتد 
ب�رس«. وبعد أس�بوع من الجرع�ة الثانية، يبدأ 
تتب�ع الح�االت، إذ  يتاب�ع املش�اركون روتينهم 
اليومي، خاصة يف املناطق األكثر خطورة النتقال 
الفريوس، بإرشاف من »مجلس مراقبة البيانات 
والس�المة«، وه�و يض�م علم�اء وإحصائيني ال 
عالق�ة لهم بصانع�ي اللقاح�ات. وعن�د انتهاء 
الدراسة، يحق للمجلس وحده معرفة من تلقى 
اللقاح الحقيقي ومن حص�ل عىل الوهمي منه، 

لتقديم توصية شاملة للتجربة. يذكر أّن رشكات 
أخ�رى توقفت ع�ن اختبار اللقاحات املرش�حة 
أبرزها »جونسن« و«أسرازينيكا«، بعدما عانى 
بعض املش�اركني من مش�اكل صحية، علماً أّنه 
س�مح لها االس�تئناف بتجاربها.  وتطلب هيئة 
الغ�ذاء وال�دواء األمريكي�ة م�ن ال�رشكات تتبع 
م�ا ال يقل عن نصف املتطوعني يف الدراس�ة ملدة 
ش�هرين للبحث عن اآلثار الجانبية قبل مطالبة 
الوكال�ة بمراجع�ة لقاحه�م.  م�ن املتوق�ع أن 
تس�عى الرشكات للحصول عىل إذن »لالستخدام 
الطارئ« للقاحات الخاصة بها، بدالً من االنتظار 
إلكمال دراس�تها بالكامل ثم الس�عي للحصول 
عىل املوافقة التقليدية. س�يناقش املستش�ارون 
التابع�ون إلدارة الغ�ذاء وال�دواء نتائج دراس�ة 
الرشك�ة يف اجتماع ع�ام، قبل أن تق�رر الوكالة 
ذل�ك. بدأ املصنع�ون بالفع�ل يف تخزين جرعات 
اللقاح تحس�باُ للموافقة النهائية، لكن الطلقات 
األوىل ستكون قليلة اإلمدادات وستكون مقننة. 

ويحتاج أول األش�خاص الذين ت�م تطعيمهم إىل 
الخضوع لتتبع أم�ان إضايف، إذ تراقب الحكومة 
اآلثار الجانبية النادرة التي قد تظهر عند إعطاء 
اللقاحات لع�دد أكر من األش�خاص مما كانت 

عليه يف الدراسات البحثية.

أعلن�ت رشكة سامس�ونغ إطالق هاتفها الذكي غاالك�ي M21s الجديد، 
الذي يمتاز بتحسينات طفيفة مقارنة مع املوديل السابق.

وأوضحت الرشك�ة أن باقة التجهيزات التقنية يف الهاتف الجديد تش�تمل 
ع�ىل معال�ج Exynos 9611 وذاكرة وصول عش�وائي س�عة 4 غيغابايت 

وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.
وت�روج الرشكة لجهازها الجديد بشاش�ة AMOLED قي�اس 6.4 بوصة 

.+FHD وبدقة وضوح
وتعمل كامريا الس�يلفي عىل الجانب األمامي بدقة 32 ميغابيكسل، وعىل 
الجانب الخلفي توجد الكامريا الرئيس�ية بدقة 64 ميغابيكسل واملحسنة 
مقارن�ة م�ع املودي�ل الس�ابق، إىل جانب كامريا واس�عة الزاوي�ة بدقة 8 
ميغابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميغابيكسل، بينما يوجد مستشعر 

بصمة األصابع عىل الجانب الخلفي أسفل الكامريا الرئيسية.
ويعتمد الهاتف الذكي الجديد عىل نظام غوغل أندرويد 10 ويزخر ببطارية 

سعة 6000 مليل أمبري ساعة.

سامسونغ تطلق هاتفها الذكي
 كاالكيس اجلديد

لتحقيق الشهرة واالنتشار االوسع..
 تواصل مع رشكة بروفيشينال ميديا كروب للدعاية واالعالن االلكرتوين 

البرصة / نهلة الحمداني 

تدعو رشكة بروفيشينال ميديا كروب للدعاية 
واالع�الن االلكرون�ي املتخصصة بالسوش�يل 
ميديا والخدم�ات االلكرونية لتقديم خدماتها 
كإعالن�ات وتصامي�م يف املواق�ع االلكروني�ة 
املدي�ر  ميديا.وق�ال  والسوش�يل  والتلفزي�ون 
املف�وض للرشك�ة املهندس خال�د القرييش ان 
رشكته الق�ت استحس�ان الش�ارع البرصي ، 
مبين�ا ان تعاقداتها بلغت 118 عقدا مع مراكز 
ومقاوالت.واش�ار  متنوع�ة  ورشكات  طبي�ة 
القرييش اىل املب�ارشة بعمل املواقع االلكرونية 
)وي�ب س�ايت( والتلفزيون عىل مس�توى عال 
كأف�كار جدي�دة او كقصة مقضب�ة )فيديو( 

تمثي�ل وح�وارات مل�دة 30 او 40 ثاني�ة  م�ن 
خالل كادر مختص باإلنتاج والتس�ويق وادارة 
املش�اريع وف�ق خطط عمل متكامل�ة ، مؤكدا 

عىل االستعداد لتقديم كافة خدماته اىل رشكات 
الدول�ة واىل عم�ل االعالن�ات االنتخابية .وتابع 
ان الرشك�ة الت�ي مقره�ا االم يف الكويت وبعد 
افتتاح فرع لها يف محافظة البرصة ومنذ ثالثة 
ايام سترشع بافتتاح فروع اخرى  يف العاصمة 
بغداد واربيل خالل االيام القليلة املقبلة. مشيدا 
بطريق�ة التعام�ل الت�ي ع�ر عنه�ا بالراقية 
والطيب�ة الت�ي يتحال به�ا املجتم�ع البرصي. 
ودعا القرييش الس�اعني اىل الشهرة واملنافسة 
الرشيفة يف السوق اىل التعامل مع رشكته ورؤية 
م�دى النجاح ال�ذي يتطلعون اليه باس�تخدام 
التطبيقات وبرامج التواصل االجتماعي عمليا 
وبتقنيات فنية عالية ، وذلك من خالل االتصال 

بالهاتف )07733818881(.

كشف موقع “هيلث الين” عن 5 أعراض تدل عىل 
أن األمعاء والجهاز الهضمي ال يعمالن بش�كل 
سليم يف جسم اإلنسان. وجاءت العالمات التي 
نرشه�ا املوق�ع يف تقرير له كالت�ايل: اضطراب 
املعدة: وهذه االضطراب قد يتمثل يف الش�عور 
بالغ�ازات، واالنتف�اخ، واإلمس�اك، واإلس�هال 

وصعوب�ة التخلص من الفض�الت. اتباع نظام 
غذائي عايل الس�كر: يمكن لنظ�ام غذائي غني 
باألطعم�ة املصنع�ة والس�كريات املضافة أن 
يقل�ل م�ن كمية البكتريي�ا الجي�دة يف أمعائك، 
األمر الذي يصيبها بخلل يف العمل. تغيريات غري 
مقصودة يف الوزن: قد يكون اكتساب الوزن أو 

فقدانه دون إجراء تغيريات عىل نظامك الغذائي 
أو عادات ممارس�ة الرياضة عالمة عىل وجود 
خل�ل يف القناة الهضمي�ة. اضطرابات النوم أو 
التعب املستمر: قد تساهم القناة الهضمية غري 
الصحية يف اضطرابات النوم مثل األرق وبالتايل 

تؤدي إىل التعب املزمن.

أعراض تكشف عن خلل باجلهاز اهلضمي

اكتش�ف علماء جامعات إنديانا وميش�يغان وكيس وسرن ريرسف، أن 
معظم األش�خاص معرضون لإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، 

بسبب تطور األنسولني.
 ،Proceedings of the National Academy of Sciences وتفي�د مجل�ة
بأنه نتيجة لذلك تضطرب عملية تركيب األنسولني ووظائفه، ما يؤدي إىل 

اإلصابة بالنوع الثاني من السكري.
وكم�ا هو مع�روف ينتج األنس�ولني يف البنكري�اس، يف خاليا متخصصة 
تس�مى خاليا بيتا. وسلف األنسولني Proinsulin، يتخثر ويكتسب البنية 
 A املطلوب�ة والقدرة عىل القيام بالوظائف املطلوبة. ويتألف من سلس�لة
وسلس�لة B ، والتي ترتبط ببعضها البعض بواس�طة سلسلة C. وعندما 
 A يف حني تربط ،C إىل األنس�ولينن تنقطع السلس�لة Proinsulin يتحول
و B ببعضهم�ا بواس�طة رابطة ثان�ي الكريتيد )ج�رس كريتي(. وعند 
الفقاري�ات يجب أن يك�ون الحمض األميني فينيل أالن�ني، يف النقطة 24 
من السلسلة B. وعند استبدال فينيل األنني بالتريوزين، الذي يختلف عنه 
 Proinsulin ف�إن تركيب ،)ОН( فقط بوجود مجموعة الهيدروكس�يل

يضطرب، وتترضر خاليا بيتا.

كشف السبب الرئييس ملرض السكري

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

 إيماناً منا بتخليد نضال وتضحيات #العراقيني 
من أجل س�يادتهم وكرامتهم تعلن مؤسس�ة 
)محمدّي�ون( للث���قاف�ة  والنرش للش�عراء 
مس�ابقتها  إط�الق  ع�ن  ح�رصا  العراقي�ني 
الشعرية األوىل )معروفون يف السماء( للقصيدة 

العمودية الفصحى.  رشوط املسابقة :
1 - أن يك�ون موض�وع القصي�دة يف مقاومة 

العراقيني لالحتالل والغزو األمريكي.
2 - أن ال تتج�اوز القصي�دة خمس�ة وثالث�ني 

)35( بيًتا.
3 - أن تك�ون القصيدة مكتوبة باللغة العربية 
وال تخ�رج عن أوزان العروض الخلييل وقواعد 

النحو العربي.
4 - أن ال تكون القصيدة قد فازت يف مس�ابقة 

أخرى وال منشورة يف كتاب أو وسيلة إعالم.
5 - للمتس�ابق الح�ق باملش�اركة بنص واحد 

فقط .
6 - ال تش�رط املسابقة جنساً أو س�ّناً معّيناً 
فهي م������فتوحة للجنس�ني دون س�قف 

أعىل للعمر .

7 - إرف�اق س�رية ذاتي�ة متكامل�ة للمش�ارك 
تتضمن عناوين وسائل االتصال .

8 - س�وف يس�تبعد أي ن�ص ال يلتزم برشوط 
املسابقة .

9 - ترسل جميع املشاركات بملف وورد وحجم 
خط )16( يف موعد أقصاه

30 /2020/11 عىل الريد اإللكروني التايل
knowninthesky2020@gmail.com
10 - تمنح الجوائز عىل النحو اآلتي:

 • األول )1000( دوالر
 • الثاني )600( دوالر
 • الثالث )300( دوالر

11 - تطب�ع أفضل )15( قصيدة مش�اركة يف 
مجموعة شعرية مش�ركة بعنوان )معرفون 

يف السماء 1( باإلضافة إىل القصائد الفائزة.
تابعونا عر التلجرام :

https://t.me/mohmmadiyon
Telegram

للتواصل عر الواتساب 
07808406700

إعـالن مسابقـة 
»معروفـون يف السمـاء« الشعريـة األولـى


