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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تقبلت مدارس العراق، أم�س األحد، أكثر من 
10 ماليني طالب بكافة املراحل الدراس�ة، وسط 
إجراءات صحية وقائية مشددة يتم اتباعها بسبب 
اس�تمرار تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد 
يف الب�الد. وج�ددت وزارة الرتبي�ة دعواتها لذوي 
الطلبة والكادر التعليمي باملس�ؤولية املش�رتكة 
لكالهم�ا لضم�ان إعادة األج�واء الدراس�ة، مع 
دمج التعليم بني الورقي واإللكرتوني باستخدام 

منصات رقمية عّدة، وإعادة تكييف املناهج. 
ب�دوره، ق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، حي�در 
فاروق، للوكالة نفس�ها، إّن »رؤية وزارة الرتبية 
لبدء العام ال�درايس تضمنت أن يكون بدء الدوام 
يف املدارس يوم 21 من الش�هر الج�اري، وبواقع 
يومني يف األسبوع لكل مرحلة، إّل أن خلية األزمة 
حددت موعد بدء الع�ام الدرايس يوم 29 من هذا 
الشهر، وبواقع يوم واحد أسبوعياً لكل مرحلة«، 

واستكمال التعليم يف األيام األخرى الكرتونيا.
ولفت فاروق إىل أّن »من لديه اعرتاض عىل موعد 
الدوام أو يريد الرتيث يف انطالق العام الدرايس أّن 
ل يراج�ع وزارة الرتبية، ألنها غري معنية يف ذلك، 
ودوره�ا مقترص ع�ىل وضع أس�س وآليات بدء 
العام ال�درايس فقط«. ويف س�ياق متصل، أّكدت 
لجن�ة الرتبية يف الربملان العراق�ي أّن قرار اللجنة 
العليا للصحة والس�المة ملزماً لجميع املدارس. 
ب�دوره، قال عضو لجنة الصح�ة والبيئة وخلية 
الزم�ة النيابية حس�ن خالطي إن هن�اك دورات 
ميداني�ة وزي�ارات م�ن قب�ل الك�وادر الصحية 

للمدارس .
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وزير التخطيط 
يرتأس اجتامعـًا ملعاجلة مشـاريع 

املستشفيات املتلكئة
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الصحة تطلق
 حـمـلـة تلقـيـح كبـرى ضـد

 شلل األطفال

املوارد املائية:
 األمطار والسيول ستعزز 

خـزيننـا

الـقـضـاء
يصـدر قرارًا بشأن أطفـال 

احلضانـة

       بغداد / المستقبل العراقي

صواري�خ أطلقت من إقلي�م تيغراي يف ش�مال إثيوبيا مجددا 
العاصم�ة اإلريرتية، وفق ما أعلنت عن�ه الخارجية األمريكية 
ووكال�ة فرانس ب�رس. ووقع�ت »النفجارات« بعد س�اعات 
ع�ىل إع�الن رئي�س ال�وزراء اإلثيوب�ي أبي�ي أحم�د انتص�ار 
الحملة العس�كرية التي أطلقها ضد الح�زب الحاكم لتيغراي 
»جبه�ة تحرير ش�عب تيغراي«. وهذه هي امل�رة الثالثة التي 
تتعرّض فيها أس�مرة للقصف من تيغراي منذ بدأت العمليات 
العس�كرية يف إقليم تيغراي بتاري�خ الرابع من ترشين الثاني، 
رغم أن جبهة تحرير ش�عب تيغراي لم تتبن سوى أول هجوم 

م�ن هذا الن�وع وقع قبل أس�بوعني. وب�ررت الجبهة الهجوم 
حينها باتهامها حكومة إثيوبيا باس�تقدام الدعم العس�كري 
اإلريرتي لحملتها يف تيغراي، وهو أمر تنفيه أديس أبابا. ووفق 
مص�ادر وكالة فرانس ب�رس، فإن عدة صواريخ اس�تهدفت 
عىل ما يبدو مطار أس�مرة ومنشآت عسكرية فيها. لكن عىل 
غ�رار الهجم�ات الس�ابقة املماثلة، لم يتضح مكان س�قوط 
الصواريخ أو األرضار التي تسببت بها. ويأتي ذلك غداة إعالن 
رئي�س الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد س�يطرة ق�وات بالده عىل 
إقليم تيغراي. أعقبه إعالن »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
وهي حزب س�يايس ب�دأ معركته ضد الحكوم�ة يف الرابع من 

نوفمرب ترشين الثاني، انسحابها من عاصمة اإلقليم.

       ذي قار / المستقبل العراقي

أس�تقبل محافظ ذي قار، ناظم 
الوائ�ي، ام�س  األح�د،  خلي�ة 
األزمة التي ش�كلها القائد العام 
للقوات املسلحة السيد مصطفى 
الكاظمي، لدعم جهود املحافظة 
يف اعادة بس�ط األمن والنظام يف 

املحافظة.
حي�ث وص�ل اىل قاع�دة مط�ار 
الوف�د  الجوي�ة،  ع�ي  األم�ام 

برئاسة مستشار األمن الوطني 
العراقي، الس�يد قاسم األعرجي 
وعضوي�ة الس�يد رئي�س جهاز 
عب�د  الفري�ق  الوطن�ي،  األم�ن 
الغن�ي األس�دي والوف�د املرافق 
له�م، حي�ث كان يف اس�تقبالهم 
الس�يد محاف�ظ ذي ق�ار، حيث 
س�تبارش الخلية اتخاذ خطوات 
بش�كل  مهامه�ا  لتنفي�ذ  ع�دة 

قانوني وسلمي.
التفاصيل ص2
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خسارة جديدة تدخل العراق 
بنفق مظلم يف التصفيات اآلسيوية 

بكرة السلة

احلشد الشعبي يطيح بمسؤول اإلدارة العسكرية لـ »داعش« يف كركوك
وزيـر الـمـالـيـة يبـحـث االرتـقـاء بـصـنـدوق تـقـاعـد املـوظفيـن

عمليات االنبار: انطالق عملية عسكرية واسعة يف عمق صحراء الرطبة
مـفـوضيـة االنتخـابـات متنـح »230« حـزب عـراقـي شهـادة تأسيـس
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عبد اجلبار: أسعار النفط ستشهد ارتفاعا مطلع العام املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

توق�ع وزي�ر النف�ط إحس�ان عبد الجبار، أمس األحد، 
ارتف�اع أس�عار النفط مطل�ع العام املقب�ل، فيما نفى 

طلب استثناء من قرار تقليص اإلنتاج.  
إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  ال�ج�ب��ار  ع�ب��د  وق�ال   
»ات��ف��اق خ�ف��ض االن��ت��اج ال���ذي أق�ر م�ن 
قبل ال��دول املنتجة للنفط )أوب����ك +( ي��ح��ق��ق 
ه����دف إع����ادة االس�تقرار والتوازن لألس���واق 
االت��ف���اق  أن »نتائ�ج  العاملي�ة«، مبين�ا  النفطي�ة 
ن�س��ب�ي�ا  وم��ؤث���رة  إي�ج�اب�ي��ة  ك��ان���ت 
ب��رغ���م ت��داع��ي���ات ج�ائ�ح��ة ك��ورون��ا 
ف�ي اق�ت�ص�ادي�ات ال�ب�ل�دان املنتجة والصناعية«.  

ف��ي  االع��ض���اء  »ح�����رص  أن  وأض�����اف، 
أوب���ك ع�ل��ى االل��ت���زام ب�م�ح��ددات خف�ض 
االنت�اج يس�هم بش�كل كب�ر يف ارتف�اع األس�عار اىل 
مس�تويات م��ع��ي��ن��ة«، الفتا إىل أن »ال��ع��راق 
ل�م يطلب م�ن أوب��ك اس��ت�ث�ن�اءه من خ��ف��ض 
االن���ت���اج خ�ش��ي�ة ح���دوث ت�راج�ع ج�دي�د 

ف�ي س�ع�ر ال�ب�رم�ي�ل باالسواق العاملية«.  
وتوق�ع ال�وزي��ر أن »يالم�س س�عر ال�ب�رم�ي�ل 50 
دوالرا م�ط�ل��ع ال�ع��ام 2021 وس�ط مؤرشات عىل 
تعاف بس�يط بالطل�ب العاملي بعد عملي�ات اإلغ��الق 
ملواجه�ة جائح�ة ك�ورون��ا«، مؤك�دا »س�عي العراق 
الب��رام أول صفق�ة بي�ع بالدفع املس�بق بح�دود 48 
م�ل�ي�ون ب�رم�ي�ل للنفط الخام باالسواق العاملية«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تقبلت مدارس الع�راق، أمس األحد، 
أكثر من 10 ماليني طالب بكافة املراحل 
الدراسة، وسط إجراءات صحية وقائية 
مش�ددة يت�م اتباعها بس�بب اس�تمرار 
تفيش جائحة فروس كورونا املس�تجد 

يف البالد.
وج�ددت وزارة الرتبي�ة دعواته�ا لذوي 
الطلب�ة وال�كادر التعليمي باملس�ؤولية 
املشرتكة لكالهما لضمان إعادة األجواء 
الدراس�ة، مع دمج التعلي�م بني الورقي 
واإللكرتوني باس�تخدام منصات رقمية 

عّدة، وإعادة تكييف املناهج. 
ب�دوره، ق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، 
حيدر فاروق، للوكالة نفسها، إّن »رؤية 
وزارة الرتبية لبدء العام الدرايس تضمنت 
أن يك�ون ب�دء ال�دوام يف امل�دارس ي�وم 
21 من الش�هر الج�اري، وبواقع يومني 
يف األس�بوع ل�كل مرحل�ة، إاّل أن خلي�ة 
األزم�ة حددت موعد ب�دء العام الدرايس 
ي�وم 29 م�ن ه�ذا الش�هر، وبواقع يوم 
واحد أسبوعياً لكل مرحلة«، واستكمال 

التعليم يف األيام األخرى الكرتونيا.
ولف�ت فاروق إىل أّن »م�ن لديه اعرتاض 
ع�ىل موع�د ال�دوام أو يري�د الرتي�ث يف 
انط�الق العام الدرايس أّن ال يراجع وزارة 

الرتبي�ة، ألنها غ�ر معنية يف ذل�ك، ودورها مقترص عىل 
وضع أسس وآليات بدء العام الدرايس فقط«.

ويف سياق متصل، أّكدت لجنة الرتبية يف الربملان العراقي 
أّن ق�رار اللجن�ة العليا للصحة والس�المة ملزماً لجميع 
املدارس. بدوره، قال عضو لجنة الصحة والبيئة وخلية 

االزمة النيابية حس�ن خالطي إن هن�اك دورات ميدانية 
وزيارات من قبل الكوادر الصحية للمدارس .

وذكر خالطي يف ترصيح صحفي »كانت هناك تنسيقات 
مس�بقة م�ع وزارة الرتبية يف خصوص الدوام الرس�مي 
لهذا العام قبل انطالقه«، مشرا اىل ان »االتفاق ثبت عىل 
ان يكون الدوام يوم واحد يف االس�بوع مع تقليص اعداد 

الطلبة يف الصفوف اىل 15 طالب يف الصف الواحد«. 
وش�دد خالطي ع�ىل »الت�زام الطلبة بإتخ�اذ االجراءات 
الوقائية باالضافة اىل تواج�د بوابات التعقيم يف املدارس 
واجراءات التعفر التي تقوم بها وزارة الصحة يف املراكز 
الصحي�ة القريبة من امل�دارس وقيامها بدورات ميدانية 

للفحوصات يف املدارس«. 

وأض�اف ان�ه »ال يوجد حاج�ز كبر من 
القلق« الفت�ا اىل أن »هذه فرصة القامة 
محارضات توعوي�ة للطلبة والتالميذ يف 

ما يخص فروس كورونا«.
إىل ذل�ك، دع�ا رئي�س تحال�ف عراقيون 
عم�ار الحكيم، اىل اتخ�اذ أقىص التدابر 
الوقائي�ة يف امل�دارس م�ع انط�الق بدء 
الع�ام ال�درايس الجدي�د 2020 – 2021 

اليوم األحد
وق�ال الحكيم يف تغريدة عىل تويرت: »إنه 
ملن دواعي الرسور والبهجة حينما نرى 
فلذات أكبادنا وهم يتوجهون اىل مقاعد 
الدراسة إيذانا ببدء العام الدرايس الجديد 
عىل الرغم من الظرف الصحي الذي نمر 

به ويمر به العالم معنا«.
وأض�اف »ندع�و التخ�اذ أق�ىص تدابر 
الوقاي�ة ونح�ث األرسة التعليمية وأرس 
الطلب�ة اىل التع�اون م�ن أج�ل تكام�ل 
األدوار فيم�ا يتعل�ق بالدراس�ة وإكمال 

املناهج املحددة«.
كما دعا الحكي�م »الجهات املختصة اىل 
إطالق حملة بناء املدارس وتهيئة البيئة 
الرتبوية الالزمة كي ينعم ابناؤنا بتعليم 
كريم ولكي يتمكنوا من بناء مستقبلهم 

الذي هو مستقبل العراق بأرسه«.
كاف�ة  الع�راق  م�دارس  ان  اىل  يش�ار 
استقبلت اليوم أكثر من 10 ماليني تلميذ 
وطال�ب للمراحل الدراس�ية كاف�ة ويكون ال�دوام ليوم 
واحد فقط يف األس�بوع وسط إجراءات صحية احرتازية 
مش�ددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة كورونا، 
للحفاظ عىل صحة املالكات التعليمية والطلبة، فيما يتم 

إكمال الدراسة لباقي األيام الكرتونيا.   

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت هيئ�ة املس�اءلة والعدال�ة، وجود أي 
ال�وزراء  رئي�س  حكوم�ة  يف  ش�خصيات 
مصطفى الكاظمي ممن تش�ملهم قرارات 
الهيئ�ة، فيما لفتت إىل وجود تنس�يق كبر 
مع مفوضية االنتخابات للمرحلة املقبلة.  

وقال رئيس الهيئة باسم البدري،  يف ترصيح 

صحف�ي إن »قان�ون الهيئ�ة خ�ول الوزير 
املختص اس�تثناء املش�مولني من إجراءات 
املساءلة والعدالة«، مؤكداً أن »90 باملئة من 
قضايا الطعن أمام القضاء حسمت لصالح 

الهيئة«.  
وأض�اف الب�دري، أّن »الهيئ�ة أدت جمي�ع 
إجراءاته�ا التدقيقي�ة لحكوم�ة الكاظمي 
وبمراحل متعددة، إذ أن التش�كيلة النهائية 

للحكوم�ة لم تض�م أحداً من املش�مولني«، 
مبين�اً أن »جمي�ع ق�رارات الهيئة معرضة 
للطع�ن أمام القض�اء، باعتب�اره صاحب 

كلمة الفصل«.  
وأشار إىل أن »الهيئة شهدت أكثر من تجربة 
انتخابية، ويف كل انتخابات تدقق ما ال يقل 
عن 7 آالف مرشح لعضوية مجلس النواب، 
ناهيك عن انتخابات مجالس املحافظات«، 

فيم�ا تحدث ع�ن »وجود تنس�يق كبر مع 
املفوضية العليا املستقلة«.  

وأبدى البدري، اس�تعداد الهيئ�ة »للتعاون 
مع املفوضية يف تدقيق أس�ماء املرش�حني 
ح�ال ورودها، وعدم الس�ماح ب�أي تدخل 
أو ضغط س�يايس، خصوصا إذا كان هناك 

رضر عىل أطراف أخرى«.  
واتهم رئيس الهيئة، شخصيات قال إن »لها 

دوافع تعتمد ع�ىل قاعدة بعثية«، بالوقوف 
وراء »تس�ويق دعوات حل الهيئة«، مشراً 
يف الوقت ذاته إىل »وجود توجه نيابي لتعديل 

قانون هيئة املساءلة والعدالة«.  
وأك�د الب�دري، دع�م ه�ذا التوج�ه »كونه 
الهيئ�ة،  لعم�ل  أك�رب  مرون�ة  س�يعطي 
كم�ا سيش�مل بع�ض الفئ�ات بالحق�وق 

التقاعدية«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

حمل�ت حرك�ة عصائب اه�ل الحق، أمس 
»األح�داث  مس�ؤولية  ارسائي�ل  االح�د، 
الدموي�ة«، يف الع�راق، فيما ع�دت اغتيال 
العال�م الن�ووي االيران�ي محس�ن فخري 
زاده »وصمة عار بحق اإلنسانية جمعاء، 

وحقوق اإلنسان«.  

وذك�رت الحركة يف بيان، تلقت املس�تقبل 
العراقي أنه »عادت مرّة أخرى قوى الظالم، 
املتمّثل�ة بالكيان الصهيون�ّي وعمالئه، إىل 
تنفيذ جريمة اغتيال العالم النووي اإليراني 
محس�ن فخري زاده التي أثبتت هشاشة 
هذا الكيان، وعجزه عن املواجهة، ولجوئه 

إىل أفعال الغدر والجريمة«.  
وأضاف البيان »لق�د أثبتت هذه الجريمة 

بش�اعة الكيان الّصهيون�ي وانهيار قيمه 
اإلنس�انية من جدي�د، وافتق�اده إىل أدنى 
مقوّم�ات اح�رتام الّش�عوب، وفن�دت كّل 
ادعاءاته بالرغبة يف الس�الم والسعي إليه، 
وذل�ك بإضافة جريمة جديدة إىل سالس�ل 
جرائم�ه الكب�رة، التي تعت�رب وصمة عار 
بحق اإلنسانية جمعاء، وحقوق اإلنسان«.  
وأش�ار إىل أن »مسلسل اغتيال العلماء من 

قبل الكي�ان الصهيون�ي يف املنطقة،  يعيد 
ذاكرتنا إىل ملف اغتيال العلماء والكفاءات 
العراقي�ة بع�د 2003 ، إذ تش�ر  الوقائ�ع 
إىل ت�ورط الع�دّو اإلرسائي������ي بملف 
االغتياالت يف الع�راق، والوقوف وراء أغلب 
األح�داث الدموي�ة الت�ي ج�رت يف الب�الد 
بشكل مبارش، أو عن طريق دعم املجاميع 

اإلرهابية املتطرفة«.  

وتاب�ع أن�ه »بع�د ه�ذه الجريم�ة، فإننا 
ن�رى أّن املجتمع ال�دويلّ مطالب بالوقوف 
موقًفا حازًما أمام مرتكبي هذه العمليات 
العن�ف  ع�ىل  تش�ّجع  الت�ي  اإلجرامي�ة 
والتوت�رات والحروب، وتؤث�ر عىل الوضع 
الذي ال تنقصه أزم�ات جديدة يف املنطقة، 
القي�م  إىل س�يادة  الحاج�ة  ويحت�اج كّل 

اإلنسانية والعدالة والسالم«.  

تكييف املناهج ودمج التعليم بني الورقي وااللكرتوني.. وخلية األزمة: هناك كوادر صحية ستزور املباني املدرسية باستمرار
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رئيس املساءلة والعدالة: ننسق مع مفوضية االنتخابات للمرحلة املقبلة

العصائب: إرسائيل تقف وراء أغلب األحداث الدموية يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزي�ر املالية عي عب�د االمر 
عالوي، أمس االحد، اجتماعاً ملجلس 

ادارة صندوق تقاعد املوظفني.
وج�اء يف البي�ان ال�وزاري، تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»االجتماع بحث االرتقاء بمس�توى 

عمل الصندوق بم�ا يخدم رشيحة 
املتقاعدين«. 

واكد ع�الوي عىل« رضورة االتجاه 
الصندوق  تنويع اس�تثمارات  نحو 

بما يضمن استدامة تلك االموال«.
فيم�ا وجه« بإج�راء اإلصالحات يف 
عم�ل الصن�دوق بما ينس�جم مع 

الورقة البيضاء«.

وزير املالية يبحث االرتقاء بصندوق
 تقاعد املوظفني

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهورية برهم صالح، أم�س االحد، عىل 
رضورة توفر مستلزمات نجاح االنتخابات املقبلة.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الجمهورية تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، ان »االخر استقبل يف قرص السالم 
ببغداد، يف لقائني منفصلني كاّلً من النائب محمد ش�ياع 
السوداني، والنائب خالد املفرجي، وجرى خالل اللقائني 
بحث تطورات األوضاع السياس�ية واألمنية االقتصادية 
يف البلد، وأهمية دور املؤسسة الترشيعية يف سن القوانني 
الرضورية املتعلقة باألوضاع العامة يف البلد، وتم التأكيد 

ع�ىل أهمية االنتخابات املقبل�ة، ورضورة تهيئة األجواء 
املناسبة لها والتهدئة وتعزيز االستقرار االمني، وتوفر 
كاف�ة متطلب�ات نج�اح العملي�ة االنتخابي�ة، وضمان 

نزاهتها ومنع التزوير والتالعب«.. 
كما جرى خالل اللقائني، »بحث األوضاع االقتصادية يف 
البلد، واهمية العمل لتمتني االقتصاد الوطني ومكافحة 
الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل مواجهة 
األزمة االقتص�����ادي�ة التي تواجه البالد إثر تداعيات 
وب�اء كورون�ا وانخف�اض أس�عار النف����ط العاملية، 
ورضورة دعم القطاع الخاص وتعزيز االستثمار يف البلد 

وتوفر فرص العمل«. 

        ذي قار / المستقبل العراقي

أس�تقبل محافظ ذي قار، ناظم 
الوائ�ي، ام�س  األح�د،  خلي�ة 
القائ�د  ش�كلها  الت�ي  األزم�ة 
الس�يد  الع�ام للقوات املس�لحة 
لدع�م  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
جهود املحافظة يف اعادة بس�ط 
املحافظ�ة. يف  والنظ�ام   األم�ن 

حي�ث وص�ل اىل قاع�دة مط�ار 

الوف�د  الجوي�ة،  ع�ي  األم�ام 
برئاس�ة مستشار األمن الوطني 
العراقي، الس�يد قاسم األعرجي 
وعضوي�ة الس�يد رئي�س جهاز 
األمن الوطني، الفريق عبد الغني 
األس�دي والوف�د املراف�ق له�م، 
حيث كان يف اس�تقبالهم الس�يد 
محافظ ذي قار، حيث س�تبارش 
الخلية اتخاذ خطوات عدة لتنفيذ 

مهامها بشكل قانوني وسلمي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
األحد، القبض عىل عنرصين قدما 
معلوم�ات لداع�ش ع�ن الق�وات 

األمنية يف محافظة كركوك.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
إن »مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات 
تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض عىل 
أرهابي�ني أثن�ني مطلوب�ني وف�ق 
أحكام املادة 4 ارهاب لالنتمائهما 

لعصابات داعش االرهابية«.  
خ�الل  »م�ن  البي�ان،  وأض�اف 
التحقيقات األولي�ة معهما اعرتفا 
بتقديم معلومات لعصابات داعش 
عن أسماء ومواقع االجهزة االمنية 

وحركاتهم«.  
وأك�د البي�ان، »اتخاذ اإلج�راءات 
إلكم�ال  بحقهم�ا  القانوني�ة 

أوراقهما التحقيقية« 

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل رضورة توفري مستلزمات نجاح االنتخابات املقبلة

حمافظ ذي قار ناظم الوائيل يستقبل خلية األزمة املشكلة بأمر القائد العام للقوات املسلحة

الداخلية تلقي القبض 
عىل عنرصين كشفا 

معلومات لـ »داعش« عن 
القوات االمنية يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات، أم�س االحد، عن من�ح 230 حزب 
ش�هادة تأسيس فيما اليزال 77 حزبا اخر قيد التسجيل، مبينة انها تجري 

االستعدادات إلجراء االنتخابات يف موعدها املقرر.
وقال�ت املتح�دث باس�م املفوضية جمان�ة الغالي ان “مجل�س املفوضني 
يواصل العمل مع الدوائر املعنية إلكمال كافة االجراءات اللوجستية والفنية 

إلجراء االنتخابات بموعدها املقرر يف السادس من حزيران 2021”.
واضاف�ت ان “املفوضية  منحت حتى االن 230 حزب ش�هادة تأس�يس”، 
مشرة اىل ان “هناك 77 حزب اخر تقدم ملنحة شهادة تأسيس والزالت قيد 

التأسيس فضال عن االحزاب االخرى التي لم تتقدم بعد”.
وتابع�ت ان املفوضية فتحت اكثر من 1000 مركز موزعة يف عموم العراق 

لتسجيل الناخبني وتوزيع بطاقات الناخب بايومرتيا”.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد االتح�اد الوطني الكردس�تاني وحركة التغير، أك�س األحد، اجتماع 
»قمة« خلص إىل نتائج من بينها الدعوة إىل تش�كيل وفد للذهاب إىل بغداد 

من أجل التباحث وحل الخالفات.  
وأصدر الجانبان عقب نهاية االجتماع بياناً تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه أكدا فيه عىل رضورة »اإلرساع يف تش�كيل وفد يمتل�ك القرار يف إقليم 
كردس�تان للذهاب إىل بغداد من أجل التباحث وحل الخالفات بني الطرفني 

بشكل نهائي، وتحديدا يف ما يخص أزمة رواتب موظفي اإلقليم«.  
وأش�ار البي�ان، إىل رضورة أن »تك�ون الخطوة هذه أساس�اً متيناً ملوازنة 

2021 االتحادية«.  
ورح�ب البيان، ب� »تقدم خطوات الالمركزية اإلدارية واملالية داخل اإلقليم 

وفق ما جاء يف املنهاج الوزاري للكابينة الحالية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائ�د عمليات األنبار اللواء الركن نارص الغن�ام، أمس األحد، انطالق 
عملية عسكرية تستهدف فلول تنظيم »داعش« يف عمق صحراء الرطبة.

وذكر الغنام يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »انطالق عملية 
عس�كرية واسعة تنفذها عمليات االنبار تشكيالت الفرقة 1 ولواء مغاوير 
العمليات ووحدات من الحش�د العشائري االنبار ملطاردة ماتبقى من فلول 

داعش يف عمق صحراء الرطبة وبدعم من طران الجيش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، أم�س االح�د، ان رواتب املوظف�ني مؤمنة 
والحكومة قادرة عىل دفعها لكل املوظفني بهذه الطريقة.

وذك�ر عضو اللجنة املالية احمد رش�يد يف ترصي�ح صحفي ان »اي تاخر 
يف ارس�ال مرشوع قانون املوازنة ينعكس ع�ىل الرواتب وتتحمل الحكومة 
مس�ؤوليته«، مؤكدا ان »تلكؤ الحكومة يف ارسال قانون املوازنة له تبعات 
س�يئة عىل الروات�ب والخدمات بص�ورة عامة، الن الربمل�ان بحاجة ال ما 

اليقل عن 30 يوما إلقرار القانون«. 
وب�ني ان »معالجة مس�الة الرواتب يج�ب تتبناها الحكوم�ة، وهي لديها 
االم�وال الكافية لتوفر الرواتب من الواردات النفطية خصوصا مع ارتفاع 
اس�عار النف�ط يف االونة االخرة«، مبينا ان »حس�ب بيان�ات رشكة النفط 
الوطنية }س�ومو{ فان ايرادات العراق كافية لسد االحتياج، ويجب التخي 
عن بعض االلتزمات املالية ام تاجيلها وتسديد الرواتب النها خطا احمر«.

مفوضية االنتخابات متنح »230« حزب عراقي 
شهادة تأسيس

اجتامع االحتاد والتغيري يؤدي إىل اتفاق عىل »المركزية« 
إدارية ومالية داخل كردستان

عمليات االنبار: انطالق عملية عسكرية 
واسعة يف عمق صحراء الرطبة

املالية الربملانية تؤكـد تأميـن الرواتــب:
 احلكومة قادرة عىل دفعها هبذه الطريقة

        بغداد / المستقبل العراقي

القت قوات الحش�د الشعبي، أمس 
األحد، القبض عىل مس�ؤول اإلدارة 
محافظ�ة  يف  لداع�ش  العس�كرية 

كركوك
 وذك�ر اعالم الحش�د يف بيان تلقت 
}الف�رات ني�وز { نس�خة من�ه، ان 

»ق�وة م�ن ام�ن الحش�د / قاطع 
صالح الدين وكركوك القت القبض 
عىل م�ا يس�مى بمس�ؤول اإلدارة 
العسكرية لداعش بعملية نوعية يف 

كركوك«. 
واضافت ان »العمليةتمت اس�تنادا 
ملعلومات استخبارية دقيقة تكللت 

بالنجاح يف محافظة كركوك«. 

احلشد الشعبي يطيح بمسؤول اإلدارة 
العسكرية لـ«داعش« يف كركوك
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

اك�دت وزارة التج�ارة ان الس�ايلوات و املواق�ع التابع�ة 
للرشك�ة العامة لتجارة الحبوب عاودت العمل بعد توقف 
اضطراري نتيجة غزارة االمطار التي شهدتها مدن وسط 

وجنوب البالد .   
اوضح ذلك املهندس عبدالرحمن عجي طوفان  مدير عام 

الرشكة .
 وقال مواقعنا يف النجف و الديوانية و بابل 

وع�ى الرغم م�ن تعطيل الدوام ه�ذا اليوم فيه�ا اال انها 
بارشت اعمالها من خالل معاودة اس�تالم الشلب املكيس 
من الفالحني و املس�وقني ، اما فيما يخص استالم الشلب 
الف�ل العم�ل جاري عى س�حب املي�اه الت�ي تجمعت يف 

رساديب املعمل الس�ايلو وتهيئة الخطوط للبدء بأستالم 
الشلب الفل . 

كما و بارش س�ايلو ابو صخري ) اكرب موقع اس�تلم شلب 
( بكمية بلغت ) ثالث عرش ( الف طن من الش�لب بنوعية 
لحد اعداد التقرير بارش استالم الشلب الفل واملكيس من 

الفالحني و املسوقني بعد توقف موجة االمطار 
واضاف اىل ان س�ايلو الدورة يف بغداد و مواقع الرشكة يف 

صالح الدين و االنبار و دياىل وبابل و كربالء املقدسة 
ع�اودت تجهي�ز املطاح�ن بالحص�ة املقررة م�ن خلطة 

الحنطة املحلية . 
» طوف�ان » كش�ف ان الجهد الفن�ي و الخدمي يف مواقع 
الرشكة كافة يواصل اعم�ال ترصيف مياه االمطار التي 
تجمعت يف املواقع نتيجة تس�اقطت طيلة نهار وليل يوم 

امس ، والعمل جاري عى س�حب وتنظيف مياه األمطار 
الت�ي تجمع�ت بكثافة يف مجمع املراديه وس�يتم معاودة 

تجهيز  للمطاحن حال االنتهاء بالكامل.
واشار اىل املالكات العاملة يف سايلو النجف االفقي بارشت 
منذ يوم امس ومنذ الضياء االول لهذا اليوم بتحويل مسار 
مجرى االمطار يف موقع س�ايلو النج�ف االفقي للحفاظ 
ع�ى الخزين  م�ن خالل فتح قن�وات او مجرى لترصيف 
مياه االمط�ار للحيلوله دون دخول املياه اىل املس�قفات 
والقب�ب   يش�ار اىل ان ادارات الف�روع و املواق�ع كاف�ة 
وتنفي�ذا لتوجيه مدير عام الرشكة ق�د واصلت تواجدها 
وتجواله�ا يف املواق�ع خ�الل موج�ه االمطار و لس�اعات 
متأخرة من الليل من اجل متابعة الخزين وترصيف مياه 

االمطار و االطمئنان عى سالمته .

مواقع الرشكة العامة لتجارة احلبوب تعاود جتهيز املطاحن باحلنطة و استالم الشلب من الفالحني..
بعد حتسن احلالة اجلوية..

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفتتح وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي، 
الحمل�ة ش�به الوطني�ة للتلقي�ح ضد مرض 

شلل األطفال يف البالد.
وتاب�ع التميمي االج�راءات الصحية املطبقة 
م�ن قبل امل�دارس بحضور وزي�ر الرتبية مع 

بدء العام الدرايس الجديد.
م�ن   18 يف  أعلن�ت  الصح�ة  وزارة  وكان�ت 
الشهر الجاري عن استعدادها لتنفيذ الحملة 
الخريفية شبه الوطنية لتلقيح األطفال دون 

س�ن الخامسة بلقاح ش�لل األطفال الفموي 
ثنائ�ي النمط للف�رتة من ٢٩ ترشي�ن الثاني 

ولغاية ٣ كانون األول املقبل. 
وقال مدي�ر الربنام�ج الوطن�ي للتحصني يف 
وزارة الصحة فراس جبار هاشم ان »الحملة 
س�تنفذ يف ٤٦ قطاع رعاي�ة صحية أولية من 
1٧ دائ�رة صح�ة ت�م اختيارها بعد دراس�ة 
تفصيلي�ة للمعاي�ري الدولي�ة يف القضاء عى 
مرض ش�لل األطف�ال باس�تخدام أداة تقييم 
املخاطر املعتم�دة عاملياً م�ع مراعاة الوضع 

الوبائي لجائحة كورونا«. 

الف�اً  و880  مليون�اً  الحمل�ة  وستس�تهدف 
و٩٤1 طف�اًل دون س�ن الخامس�ة وس�تنفذ 
م�ن دار اىل دار م�ن خ�الل الف�رق الجوال�ة 
باالضافة اىل الفرق الثابت�ة يف مراكز الرعاية 
الصحية األولية، حيث يبلغ العدد الكيل للفرق 

التلقيحية ٤٢٩٤ فرقة.
آم�ن  »اللق�اح  ان  الصح�ة  وزارة  وأك�دت 
ومس�تورد م�ن املناش�ئ العاملي�ة الرصينة« 
داعية العوائل اىل التعاون مع الفرق التلقيحية 
الجوالة والثابتة من اجل انجاح هذه الحملة 

بهدف الحفاظ عى سالمة األطفال«.

الصحة تطلق محلة تلقيح كربى ضد شلل األطفال

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير التخطي�ط خالد بت�ال النجم، 
اليوم االحد، اجتماع�ا للجنة األمر الديواني 
٦٣، املعني�ة بايج�اد الحل�ول واملعالج�ات 
املتعلقة بمش�اريع املستش�فيات املتلكئة، 
نتيجة وجود مشاكل يف ملفاتها التعاقدية. 
وذك�ر اعالم وزارة التخطي�ط يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن »وزير 
التخطي�ط أوض�ح خ�الل اجتماع�ه ال�ذي 
ح�ره وكي�ل وزارة الصح�ة، وع�دد من 
املديرين العام�ني فيها، وممث�يل الرشكات 
املنف�ذة واملكات�ب االستش�ارية ان اللجن�ة 
وخ�الل ع�دد م�ن االجتماع�ات املتواصلة 
تمكن�ت من ايج�اد الحل�ول لعدد م�ن تلك 
املستش�فيات، وه�ي مس�تمرة يف عمله�ا 

لح�ني إنجاز املل�ف بالكامل«.واش�ار إىل ان 
»إنجاز عدد من املستش�فيات الكبرية التي 
تصل س�عاتها إىل ح�وايل ٥00 رسير، فضال 
ع�ن احتوائها ع�ى مراكز ملعالج�ة األورام 
الرسطاني�ة، ومختربات وأجه�زة ومعدات 
حديثة ومتطورة ج�دا، يمثل اضافة مهمة 
للقط�اع الصحي يف العراق، الس�يما يف ظل 
جائح�ة كورون�ا، والحاج�ة إىل املزي�د من 
الخدمات الصحية، موضحا ان اللجنة تعمل 
االن عى معالجة مشاكل مستشفيات )بابل، 
وكرب�الء، وذي قار، وميس�ان، والبرصة(«.

واض�اف البي�ان »س�تكون هن�اك زيارات 
ميدانية قريبة  لهذه املشاريع للوقوف عى 
مش�اكلها، وم�ن ثم معالجته�ا بما يضمن 
إنجازه�ا وإدخالها إىل الخدم�ة، فضال عن 

ضمان حقوق الرشكات املنفذة«.

وزير التخطيط يرتأس اجتامعًا 
ملعاجلة مشاريع املستشفيات املتلكئة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مستش�ار محافظ االنبار للشؤون الطاقة عزيز 
خلف الطرم�وز عن احالة مرشوع تش�غيل ٧ معامل 
للزج�اج يف مدين�ة الرم�ادي اىل رشكات اس�تثمارية 

روسية .
وقال الطرموز يف ترصيح صحفي ان ”وزارة الصناعة 
ابرم�ت اتفاقي�ة م�ع وف�د م�ن رشكات اس�تثمارية 
روس�ية لتش�غيل ٧ معامل للزجاج يف مدينة الرمادي 
متوق�ف ع�ن منذ 1٧ ع�ام يف خطوة ته�دف اىل اعادة 
تش�غيل كافة املعامل الصناعي�ة الحكومية املتوقفة 

عن العمل “.
واض�اف ان” ممثلني م�ن وزارة الصناعة يتفاوضون 
م�ع ال�رشكات االس�تثمارية املتقدم�ة للحصول عى 
فرص استثمارية لتش�غيل بقية املعامل املتوقفة عن 
العم�ل نتيج�ة تفجريها ورسق�ة محتوياتها من قبل 
ارهابي داعش ابان س�يطرته عى مس�احات واسعة 

من مدن االنبار”.
وأوضح الطرموز، أن “تش�غيل املعامل سوف يساهم 
يف تش�غيل نحو ٦ االف عاطل عن العمل”، مش�ريا اىل 
ان ” رغب�ة الرشكات االس�تثمارية العربية واالجنبية 
يف الحص�ول ع�ى ف�رص اس�تثمارية يف االنب�ار تأتي 
ع�ى خلفية اس�تقرار االوضاع االمني�ة يف عموم مدن 

املحافظة“.

االنبار: احالة مرشوع تشغيل 
»7« معامل للزجاج يف الرمادي 

اىل رشكات روسية

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس الخدمة االتح�ادي مع وزير التخطيط خالد بتال النجم،اليوم االحد، 
خطة عمل املجلس للعام املقبل.وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »وزي�ر التخطي�ط خالد بتال النج�م، التقى رئيس مجلس الخدم�ة االتحادي محمود 
التميمي.وجرى خالل اللقاء بحث واقع عمل املجلس ودوره يف عملية االرتقاء بمستوى 
الوظيف�ة العامة للدولة«. وأكد، الوزي�ر، ان »وزارة التخطيط داعمة بقوة لعمل املجلس 
من اجل تمكنيه من اداء مهامه التي تش�كل من اجلها، مبينا ان هناك تنس�يق وتعاون 
جي�د مع املركز الوطن�ي للتطوير االداري، التاب�ع للوزارة، فيما يتعل�ق بإقامة الدورات 
التدريبية ملوظفي الدولة، وبما يضمن رفع مستوى االداء للموظف«. واضاف، ان »أهمية 
تعاون جميع الوزارات ومؤسسات الدولة املختلفة مع املجلس من خالل رفده باملالكات 
الوظيفية وفقا ملعايري الكفاءة والخربة، مشريا يف الوقت نفسه، إىل أهمية دور االعالم يف 
التعري�ف بمهام هذا املجلس ودوره الحيوي يف الوظيف�ة العامة«  واعرب التميمي، عن 
تقديره للدعم الكبري ال�ذي توليه وزارة التخطيط للمجلس، مبينا انه اكمل خطة العمل 
للع�ام املقبل، وهناك تعاون ودعم من قبل مجلس ال�وزراء ومجلس النواب لتنفيذ هذه 

الخطة، بعيدا عن اي تأثريات جانبية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  أعلن��ت 
وزارة  رشكات  إح�دى  الهيدروليكي�ة 
الصناع�ة واملع�ادن، أم�س االح�د، ع�ن 
الدول�ة  موظف�ي  لتجهي�ز  إس�تعدادها 
األب�واب  م�ن  بمنتجاته�ا  واملواطن�ني 
والش�بابيك املصنع�ة من مادت�ي األملنيوم 
وال�� ) pvc (.وق��ال مدي�ر ع�ام الرشكة 
أحم��د ريح��ان يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إن “الرشكة تمتلك 
خط إنتاجي وكادر فني متخصص إلنتاج 
األبواب والش�بابيك املختلف�ة والكاونرتات 

وم�ن  والقواط�ع  واملكتب�ات  واملع�ارض 
مادتي األملنيوم وال� )pvc ( وهي مستعدة 
لتجهي�ز موظف�ي الدولة به�ذه املنتجات 
بأسعار متدنية وبالتقسيط املريح وحسب 
الضواب�ط والتعليمات دعم�اً من الرشكة 
له�ذه الرشيحة وتش�جيعا منها للمنتوج 
“الرشك�ة  أن  ريح�ان،  املحيل”.وأض�اف 
ستقوم بتجهيز املواطنني باملنتجات ذاتها 
بأس�عار مدعوم�ة”، مبينا أن�ه “بإمكان 
الراغب�ني من املوظف�ني واملواطنني برشاء 
املنتجات املذكورة مراجعة قسم التسويق 
للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  مق�ر  يف 

الهيدروليكي�ة”.

رئيس جملس اخلدمة يعلن إكامل 
خطة العمل للعام املقبل وتنفيذها

أكد تنفيذها بعيدًا عن أي تأثريات

الصناعة جتهز املوظفني باألبـواب والشبابيـك

املوارد املائية: األمطار 
والسيول ستعزز خزيننا

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر املوارد املائي�ة مهدي رش�يد الحمداني، أمس األح�د، أن األمطار 
ستعزز الخزين املائي يف عموم البالد، فيما أشار إىل تحويل جزٍء من السيول 

اىل األهوار لتحسينها.
 وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان وزير املوارد 
املائي�ة مهدي رش�يد الحمداني، وصل اىل محافظة واس�ط لالطالع امليداني 
واملبارشة عى تسليك مياه األمطار والسيول  والتقى محافظ واسط محمد 

جميل املياحي«. 
واوض�ح، ان »الحمدان�ي ق�ام بجولة ميدانية ش�ملت قضاء ب�درة وناحية 
جصان لالرشاف املبارش عى تس�ليك موجة الس�يول واالمط�ار املتأتية من 
الجه�ة الرشقية يف كالل ترس�خ وكالل بدرة ومراقبة الس�داد الفيضانية يف 

املناطق الحدودية . 
مؤكدا، ان تش�كيالت الوزارة يف املحافظة قادرة وجاهزة عى ترصيف مياه 
األمطار والسيول بشكل امن وأنسيابي وحسب خطة مدروسة بموضوعية 

من قبل الوزارة«. 
واضاف، ان »هذا الكميات من االمطار والسيول سوف تعزز الخزين املياه يف 
عموم البالد وسيتم االستفادة منه وخزنها يف املنشأت الخزنية واستخدامها 
يف املواس�م الالحقة النجاح الخطط الزراعي�ة وتحويل جزء منها اىل االهوار 

لتحسينها كما ونوعا«. 
وش�دد، »عى أس�تمرار أس�تنفار الجهد االيل والهنديس والفني من مالكات 
الوزارة ويف جميع املحافظات ومن خالل خلية االزمة املشكلة من قبل الوزارة 
يف املحافظات كافة برئاس�ة مدير عام من تشكيالت الوزارة وبالتعاون مع 
الحكومات املحلية لترصيف مياه االمطار والسيول واعتبارها من اولويات 

عمل الوزارة يف الوقت الحارض«. 
كم�ا واوع�ز، »بتعزيز جهد اضايف م�ن الحفارات واالليات لتوس�يع مجرى 

كالل بدرة وكالل ترسخ لزيادة استيعاب ترصيف مياه السيول فيها«.

املنافذ تضبط ادوية برشية معدة للتهريب يف منفذ ميناء ام قرص االوسط
    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت هيأة املناف�ذ الحدودية، أمس االحد، 
م�ن ضبط أدوي�ة برشية مع�دة للتهريب يف 

منفذ ميناء أم قرص األوسط.
وذك�ر اعالم الهي�أة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه »بناًء عى املعلومات 
الواردة إىل هيأة املنافذ الحدودية منفذ ميناء 
ام ق�رص األوس�ط يف محافظ�ة البرصة من 
مكت�ب األمن الوطني تفي�د بوجود حاويات 

ع�دد ٤ مخالف�ة للضواب�ط داخ�ل الح�رم 
الكمرك�ي  تحت�وي بداخلها مواد ال يس�مح 
باس�تريادها التزاما بالضواب�ط والتعليمات 

النافذة ومعدة للتهريب«.
واض�اف البي�ان: »ت�م ع�ى إثرها تش�كيل 
لجن�ة برئاس�ة مديرية املنفذ /هي�أة املنافذ 
الحدودي�ة ومديرية املركز الكمركي ورشطة 
الكم�ارك وش�عبة الرتاخيص وأس�تخبارات 
املنفذ واألمن الوطن�ي ورشطة الكمارك ، تم 
الكشف عى الحاويات من قبل اللجنة وتأكد 

صحة املعلومات ال�واردة  وضبط الحاويات 
والت�ي بداخله�ا أدوية برشي�ة مخبأة خلف 
املالب�س وأدوات احتياطية للس�يارات ومواد 

منزلية«.
واش�ارت الهيأة بحس�ب البي�ان اىل انه »تم 
ختم الحاوي�ات بالختم الكمرك�ي واحالتها 
وفق محر اصويل اىل مركز رشطة الكمارك 
ش�عبة الدعاوى الحالتها إىل قايض التحقيق 
املخت�ص التخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

بحقها«.

حمافظ البرصة: سيتم صيانة اجلرس املعلق 
فور اقرار املوازنة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كش�فت حكوم�ة البرصة املحلي�ة، أمس األح�د، عن عدم 
وج�ود امكاني�ة مالية لصيان�ة جرس محم�د باقر الصدر 
)الج�رس املعلق( بس�بب عدم اق�رار املوازن�ة املالية للعام 

الحايل.
وقال املحافظ اسعد العيداني يف ترصيح صحفي ان مديرية 
البلدية تعذرت هي االخرى عن تنفيذ اعمال الصيانة كون 
ان ه�ذه االمور فنية وتحتاج اىل س�يولة مالي�ة لتنفيذها 

وهذا غري متوفر يف الوقت الحايل.
وأكد ان�ه يف حال توفرت اي س�يولة او تخصيصات مالية 
م�ن موازن�ة املحافظة فس�يتم املبارشة بعملي�ة الصيانة 
مبارشة.ويأت�ي ه�ذا الترصي�ح عق�ب مناش�دات عديدة 
اطلقه�ا اهايل البرصة برورة صيان�ة جرس محمد باقر 
الصدر وكذلك انتش�ار عدد من الص�ور يف مواقع التواصل 

االجتماعي التي تظهر التشققات يف احد جوانب الجرس.

حمافظ بغداد يشيد بوعي والتزام الكوادر التدريسية واالهايل
خالل جولة تفقد فيها انطالق العام الدراسي اجلديد

    بغداد / طالب ضاحي

اش�اد محافظ بغداد #املهندسمحمدجابر_
الصح�ي  بالوع�ي  االح�د،  ام�س  العط�ا، 
وااللتزام الذي ابدته كوادر التدريس والطلبة 
واهاليه�م م�ع انط�الق املوس�م ال�درايس 
الجدي�د، معرب�ا عن امل�ه بنج�اح التجربة 
 التعليمي�ة املق�ررة يف ظل جائح�ة كورونا. 
واش�ار، املحاف�ظ، عق�ب جولت�ه امليدانية 
لالطالع ع�ى واقع امل�دارس مع ب�دء العام 
ال�درايس الجدي�د، اىل »ان العال�م اليوم يمر 
بظروف اس�تثنائية يف ظل جائح�ة كورونا 
الوقاي�ة  باج�راءات  االلت�زام  يج�ب  له�ذا 
وتوصي�ات اللجنة العليا للس�المة والصحة 
املتعلقة بالوباء«، مؤكدا  »استعداد املالكات 
االلكرتون�ي  التعلي�م  بش�أن  التدريس�ية 
 واالعتيادي والذي سيكلل هذا العام بالنجاح«.

واض�اف محافظ بغ�داد، ان »وج�ود التزام 
ع�ال من قبل امل�الكات التدريس�ية والطلبة 

الوب�اء  جائح�ة  م�ن  الوقاي�ة  بإج�راءات 
واضح«، مبينا ان »محافظة بغداد س�تعقد 
اجتماع�ا يوم غد مع مدي�ري دوائر الصحة 
والرتبي�ة للتاكي�د ع�ى توصي�ات الوقاي�ة 

 للحف�اظ ع�ى امل�الك التدري�ي والطلبة«.
واك�د العط�ا ع�ى اهمي�ة نج�اح العملي�ة 
الرتبوية وتجاوز ازمة الفريوس دون تأخري 

سنة دراسية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�در مجلس القض�اء األعى،الي�وم االحد، قراراً بش�أن أطفال 
الحضانة.

وذكر القض�اء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»مجل�س القض�اء األع�ى عق�د جلس�ته الدورية ع�رب )الفيديو 
كونفرنس( وتمت مناقش�ة عدد من املواضي�ع واتخاذ القرارات 

املناسبة بخصوصها اهمها :- 
1. اق�ر املجلس ترقي�ة عدد من القض�اة واعضاء االدع�اء العام 

ومنح املناصب حسب مقتضيات العمل. 
٢.وج�ه املجلس عقد االجتماع�ات مع قضاة التحقيق ملناقش�ة 
التوصي�ات التي تم التوصل اليه�ا خالل االجتماع املنعقد مع وفد 

وزارة الداخلية. 
٣.وج�ه املجلس دراس�ة امكانية التوس�ع يف موضوع مش�اهدة 
املحض�ون من قب�ل والديه خالل ايام العطل الرس�مية مع زيادة 
اي�ام املش�اهدة بم�ا يتناس�ب مع مصلح�ة املحض�ون وظروف 

الوالدين.

القضاء يصدر قرارًا بشأن 
أطفال احلضانة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن النائب محمد ش�ياع الس�وداني، اأمس الحد، ان وكالء هيئة 
اإلع�الم واالتصاالت ورشكات زين واسياس�يل قدموا طعناً بقرار 

إبطال تجديد الرتاخيص.
وذك�ر الس�وداني يف تغريدة له ع�ى صفحته يف »توي�رت« أضافة 
اىل طع�ن رئاس�ة ال�وزراء ق�دم وكالء هيئة اإلع�الم واالتصاالت 
ورشكات زي�ن واسياس�يل الي�وم طعن�ا بلوائح أس�تئنافية عى 
قرار إبطال تجديد تراخيص الهاتف النقال اىل محكمة أس�تئناف 
الك�رخ االتحادي�ة وت�م تحدي�د موع�د 1٥/1٢/٢0٢0للمرافعه 

االست�ئنافية« .
 واضاف: »الشعب والقضاء يف خندق واحد«.

وكان النائ�ب محم�د ش�ياع الس�وداني }صاح�ب الدع�وى ضد 
رشكات االتص�ال{ ق�د ق�ال يف 1٥ من الش�هر الح�ايل يف تغريدة 
ع�ى تويرت :«القضاُء العراقي قال قولته منترصاً للش�عب مؤكداً 
اس�تقالليته ومهنيته عندما قرر القايض قب�ول الدعوى ورفض 

قرار التجديد«.
يذك�ر ان مجلس ال�وزراء قرر يف ٧ تموز امل�ايض اعتماد التجديد 
لرشكات الهاتف النقال لخمس س�نوات بحسب العقد مع اقرتاح 
م�دة إضافية هي )٣( س�نوات، لتكون املدة الكلي�ة للتجديد )8( 

سنوات، تنتهي يف نهاية الرتخيص ٣0/٢0٣0/8.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ع�ن تنفي�ذ عمليَّة ضبط إضبارة الس�جل 
الخ�اصِّ بعقاٍر تعود ملكيَّته للدولة يف محافظة النجف، ُمبيِّنًة أن 

قيمة العقار التقديريَّة تبلغ أكثر من خمسة مليارات دينار.
 وأش�ارت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة، ويف مع�رض حديثها عن 
تفاصي�ل العمليَّ�ة، إىل أن م�الكات مكتب تحقي�ق النجف التابع 
للهيئة قامت بالتحرُّز عى أصل الس�جل الخاصِّ بالعقار الذي تمَّ 
التالعب به وتصل مس�احته إىل )1٢0( دونماً، الفتة إىل أن القيمة 
التقديريَّ�ة للعق�ار الواقع عى الش�ارع الح�ويل الجديد يف النجف 
ال�ذي تع�ود ملكيت�ه إىل وزارة املاليَّ�ة، تصل إىل أكثر من خمس�ة 

مليارات دينار.  
وأضافت الدائرة إن تحقيقاتها األوليَّة قادت إىل الكش�ف عن قيام 
في التس�جيل العقارّي يف النجف، باالشرتاك مع مدير  بعض ُموظَّ
عقارات الدولة - فرع النجف، بالتالعب يف س�جل العقار وإضافة 
ف ألحد األشخاص وتسجيلها باسمه، موضحًة قيامه  حق الترصُّ
بتجزئته إىل مس�احاٍت صغريٍة وبيعها للمواطنني عى شكل قطع 

أرٍض سكنيٍَّة؛ لقاء مبالغ ماليَّ�ة.
ت  وأضاف�ت إنه تمَّ تنظيم محر ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة  التي تمَّ
رة ضب�ٍط قضائيَّ�ٍة، وعرضه ع�ى قايض محكمة  بموج�ب ُمذكَّ
ة بقضايا النزاهة يف النج�ف؛ التخاذ اإلجراءات  التحقي�ق املُختصَّ

القانونيَّ�ة املُناسبة.

هيئة اإلعالم ورشكات االتصال يقدمون طعنًا 
بقرار إبطال جتديد الرتاخيص

النجف: النزاهـة تضـبط تالعـبًا بملكـية عقـار 
قيمـته 5 ملـيارات ديـنار عائد للدولة
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حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )70( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) ايصال املاء الصايف اىل دور واطئة الكلفة )125( دار يف قضاء 
العمارة (  واملدرجة ضمن تخصيصات ) سرتاتيجية التخفيف من الفقر ( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )416,000,000( )اربعمائة وستة 

عرش مليون دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )150( يوما
فعىل الراغبني باالشـرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي 
اىل العنوان )ميسان ـ العمارة ـ الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 ـ التامينات االولية والبالغة )4,160,000( )اربعة ماليني ومائة وسـتون الف دينار عراقي ال غريها( وعىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـرتاك يف املناقصة صـادر من الهيئة العامـة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن عنه 
مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أـ  تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء 
بالتساوي

ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املـربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العـدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عـىل الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق 
مـن كاتـب العدل املختـص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجـاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الـرشكاء فيتم معاملة 

املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائـق املناقصة بعد تقديـم طلب تحريري مـن املدير املفوض للرشكـة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسون الف  دينار عراقي ال غريها(  

غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/10( الساعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسيتم 
فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش االعـالن  وان جهة التعاقد غـري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خـاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحـدة ظهرا( من يـوم )الخميس( املصـادف )2020/12/3( ويكون املؤتمر يف قسـم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مدير مرشوع )مهندس مدني( عدد )1(

2 ـ فني كهرباء عدد )1(
3 ـ فني ميكانيك عدد )1(

ثانيا / املتطلبات املالية :
1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )41,600,000( )واحد واربعون مليون وستمائة الف دينارعراقي ال غريها( 

2ـ  يقـدم عمـل مماثـل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعد النهائي  لتقديم العطـاء وبمبلغ  ال يقل عن )124,800,000( 
)مائة واربعة وعرشون مليون وثمانمئة الف دينار عراقي الغريها(

ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشرتاك باملناقصة من حيث :
1 ـ تضارب املصالح 

2ـ  قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السـوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشـاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سـالمة املوقف 
القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 

3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة

مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقـدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )73( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) استبدال االجزاء املترضرة من شبكة ماء االكرح وتوسعتها 
لقرى )البزون والنعناعة وام سـميجة والعليل  والخشاشـة وام سـاعة ( يف ناحية بني هاشـم(   واملدرجة ضمن تخصيصات ) سـرتاتيجية التخفيف 
من الفقر ( لسـنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )491,000,000( )اربعمائة وواحد وتسـعون مليون دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها 

)180( يوما
فعىل الراغبني باالشـرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي 
اىل العنوان )ميسان ـ العمارة ـ الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 ـ التامينات االولية والبالغة )4,910,000( )اربعة ماليني وتسعمائة وعرشة االف دينار عراقي ال غريها( وعىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق 

او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـرتاك يف املناقصة صـادر من الهيئة العامـة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن عنه 
مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أـ  تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء 
بالتساوي

ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املـربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العـدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عـىل الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق 
مـن كاتـب العدل املختـص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجـاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الـرشكاء فيتم معاملة 

املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائـق املناقصة بعد تقديـم طلب تحريري مـن املدير املفوض للرشكـة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسون الف  دينار عراقي ال غريها(  

غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/10( الساعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسيتم 
فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش االعـالن  وان جهة التعاقد غـري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خـاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحـدة ظهرا( من يـوم )الخميس( املصـادف )2020/12/3( ويكون املؤتمر يف قسـم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مدير مرشوع )مهندس مدني( عدد )1(

2 ـ فني عدد )1(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )49,100,000( )تسعة واربعون مليون ومائة الف دينارعراقي ال غريها( 
2ـ  يقـدم عمـل مماثـل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعد النهائي  لتقديم العطـاء وبمبلغ  ال يقل عن )147,300,000( 

)مائة وسبعة واربعون مليون وثالثمائة الف دينار عراقي الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشرتاك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2ـ  قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السـوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشـاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سـالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقـدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )72( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسـان / قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) توسيع وتأهيل مجمع ماء املهدي )50م3/س( مع الخط 
الناقل / ناحية بني هاشم(   واملدرجة ضمن تخصيصات ) سرتاتيجية التخفيف من الفقر ( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )265,000,000( 

)مائتان وخمسة وستون مليون دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )180( يوما
فعىل الراغبني باالشـرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي 
اىل العنوان )ميسان ـ العمارة ـ الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 ـ التامينات االولية والبالغة )2,650,000( )مليونني وسـتمائة وخمسـون الف  دينار عراقي ال غريها( وعىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2ـ  بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـرتاك يف املناقصة صـادر من الهيئة العامـة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن عنه 
مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أـ  تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء 
بالتساوي

ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املـربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العـدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عـىل الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق 
مـن كاتـب العدل املختـص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجـاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الـرشكاء فيتم معاملة 

املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائـق املناقصة بعد تقديـم طلب تحريري مـن املدير املفوض للرشكـة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسون الف  دينار عراقي ال غريها(  

غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/10( الساعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسيتم 
فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش االعـالن  وان جهة التعاقد غـري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خـاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحـدة ظهرا( من يـوم )الخميس( املصـادف )2020/12/3( ويكون املؤتمر يف قسـم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مدير مرشوع )مهندس كهرباء( عدد )1(

2 ـ فني عدد )1(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )26,500,000( )ستة وعرشون مليون وخمسمائة الف دينارعراقي ال غريها( 
2ـ  يقـدم عمـل مماثـل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعـد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلـغ  ال يقل عن )79,500,000( 

)تسعة وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشرتاك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2ـ  قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السـوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشـاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سـالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقـدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )76( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسـان / قسـم العقود الحكوميـة عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) كهربة الدور واطئـة الكلفة )118( دار / قضاء قلعة 
صالـح( واملدرجة ضمن تخصيصات ) سـرتاتيجية التخفيف من الفقر ( لسـنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارهـا )181,336,000( )مائة وواحد 

وثمانون مليون وثالثمائة وستة وثالثون الف دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )150( يوما
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي 
اىل العنوان )ميسـانـ  العمارةـ  الشـبانة /قسـم العقـود الحكومية املوقع البديل( بنايـة مجلس قضاء العمارة سـابقا وللحصول عىل معلومات 
اضافية االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 ـ التامينات االولية والبالغة )1,814,000( )مليون وثمنمائة واربعة عرش الف دينار عراقي ال غريها( وعىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق 

او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2ـ  بـراءة الذمـة او كتـاب عدم ممانعة من االشـرتاك يف املناقصة صـادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن 
عنه مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أ ـ تعتمد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد 
الرشكاء بالتساوي

بـ  يعتمـد عقـد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقـا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل 
اطـراف الرشاكـة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حالة رسـو املناقصة عليهما عىل ان يتـم تقديم عقد الرشاكة بينهما 
مصـدق مـن كاتب العدل املختص بعد توقيع العقـد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الرشكاء فيتم 

معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9ـ  بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصة بعـد تقديم طلب تحريري من املديـر املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكوميـة لغرض رشاء الوثائق القياسـية عىل ان يتم دفع مبلغ مسـتندات املناقصـة والبالغ )150,000( )مائة وخمسـون الف  دينار عراقي ال 

غريها(  غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم االحد املصادف )2020/12/13( الساعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسيتم 
فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجـور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقـد مؤتمر خاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصـة عند  السـاعة )الواحدة ظهـرا( من يوم )االحـد( املصـادف )2020/12/6( ويكون املؤتمر يف قسـم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مدير مرشوع )مهندس كهرباء( عدد )1(

2 ـ مالحظ فني عدد )3(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )18,133,600( )ثمانية عرش مليون ومائة وثالثة وثالثون الف وستمائة دينارعراقي ال غريها( 
2 ـ يقـدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعـد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلغ  ال يقل عن )54,400,800( 

)اربعة وخمسون مليون واربعمائة الف وثمنمائة دينار عراقي الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشرتاك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2 ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونيـة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري مستجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات

العدد : 6477
التاريخ : 2020/11/29

العدد : 6482
التاريخ : 2020/11/29

العدد : 6481
التاريخ : 2020/11/29

العدد : 6485
التاريخ : 2020/11/29
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عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )81( لسنة 2020
تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة ب� ) انش�اء الش�وارع واالرصفة والتبليط 
للمجمع السكني عىل  طريق البترية  يف قضاء العمارة ( واملدرجة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية 

مقدارها )510,300,000( )خمسمائة وعرشة  مليون وثالثمائة الف دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )60( يوما
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي اىل العنوان )ميسان � العمارة � الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا 
وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مس�ؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل 
ان تق�دم عطاءاته�م يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واس�م 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 � التامينات االولية والبالغة )5,104,000( )خمسة ماليني ومائة واربعة  االف  دينار عراقي ال غريها( وعىل شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 � ب�راءة الذم�ة او كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميس�ان /

قسم العقود الحكومية 
3 � شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 � وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
5 � تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع

6 � يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:
أ � تعتمد نس�بة الرشاكة بني الرشكاء وحس�ب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النس�بة يف عقد الرشاكة فيتم القس�مة 

بينهم عىل عدد الرشكاء بالتساوي
ب � يعتم�د عق�د الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة 
موقع من قبل اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حالة رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم 
تقدي�م عق�د الرشاكة بينهما مصدق من كات�ب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتج�اوز )14( يوما  من تاريخ توقيع 

العقد ويف حالة انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
7 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق املناقص�ة بعد تقديم طلب تحريري م�ن املدير املفوض للرشكة او م�ن يخوله قانونا 
اىل قس�م العق�ود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياس�ية عىل ان يتم دفع مبلغ مس�تندات املناقصة والبال�غ )150,000( )مائة 

وخمسون الف  دينار عراقي ال غريها (  غري قابل للرد
علم�ا ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون ي�وم االثنني املصادف )2020/12/14( الس�اعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد 
غلق املناقصة وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 
فيؤج�ل  اىل الي�وم الذي يليه وس�وف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة ع�ىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( 

يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات س�يتم عقد مؤتمر خاص 
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند  الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف )2020/12/7( ويكون 

املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )82( لسنة 2020
تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود الحكومية عن اع�الن املناقصة العامة والخاصة ب�� ) فتح الش�وارع واالرصفة الجانبية 
والتبلي�ط ملنطقة حي الصحفي�ني يف قضاء العمارة ( واملدرجة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم( لس�نة 2019 وبكلفة تخمينية 
مقداره�ا )1,342,790,000( )مليار وثالثمائة واثنان واربعون مليون وس�بعمائة وتس�عون الف  دين�ار عراقي ال غريها( وبمدة 

تنفيذ امدها )300( يوم
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي اىل العنوان )ميسان � العمارة � الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا 
وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مس�ؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل 
ان تق�دم عطاءاته�م يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واس�م 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 � التامين�ات االولية والبالغ�ة )13,428,000( )ثالثة عرش مليون  واربعمائة وثمانية وعرشون الف دينار عراقي ال غريها( وعىل 

شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 � ب�راءة الذم�ة او كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميس�ان /

قسم العقود الحكومية 
3 � شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 � وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
5 � تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع

6 � يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:
أ � تعتمد نس�بة الرشاكة بني الرشكاء وحس�ب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النس�بة يف عقد الرشاكة فيتم القس�مة 

بينهم عىل عدد الرشكاء بالتساوي
ب � يعتم�د عق�د الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة 
موقع من قبل اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حالة رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم 
تقدي�م عق�د الرشاكة بينهما مصدق من كات�ب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتج�اوز )14( يوما  من تاريخ توقيع 

العقد ويف حالة انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
7 � بام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املف�وض للرشكة او من يخوله قانونا اىل 
قس�م العقود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياس�ية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان الف  

دينار عراقي ال غريها (  غري قابل للرد
علم�ا ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون ي�وم االثنني املصادف )2020/12/14( الس�اعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد 
غلق املناقصة وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 
فيؤج�ل  اىل الي�وم الذي يليه وس�وف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة ع�ىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( 

يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات س�يتم عقد مؤتمر خاص 
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند  الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف )2020/12/7( ويكون 

املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية

حمافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان

جلنة البيع واالجيار الثانية
اعالن

بن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان ش�عبة االمالك املرقم 8581 يف 2020/11/26 تعلن لجن�ة البيع وااليجار الثانية يف مديرية 
بلديات ميسان عن تاجري )محطة تعبئة وقود مشيدة( العائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري واملدرجه اوصافها ادناه باملزاد العلني استنادا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املجر الكبري 
او س�كرتري اللجنة خالل مدة 30 يوم تبدا من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن مس�تصحبا معه املستمس�كات الش�خصية مع التامينات 
القانونية التي ال تقل عن 100% من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة يف اليوم التايل من مدة االعالن الساعة العارشة 
والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية )املجر الكبري( واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية 
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجنا البالغة 2% واية اجور 

قانونية اخرى 

رشوط االش�رتاك باملزايدة :
1 / مدة التاجري ثالثة سنوات

2 / التامينات القانونية لالش�رتاك باملزايدة 100% من القيمة املقدرة ولكامل املده 3 / وان ال يكون عمر املش�رتك اقل من )15( س�نة 
4 / ان يكون حصل عىل شهادة االعدادية حسب تعليمات وزارة النفط  5 /وان يجلب املشرتك يف املزايدة املستمسكات الثبوتية املطلوبة اصلية 

6 / عىل املستاجر مراجعة البلدية خالل ال 30 يوم من تاريخ تصديق االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم وتنظيم العقد
7 / بان يملك املش�اترك باملزايدة هو او احداقاربه  من الدرجة االوىل واس�طة نقل ملنتوجات مس�جله باس�مهم حرصا  حس�ب تعليمات مديرية 

البلديات العامة بكتابهم  املرقم 24581 يف  2012/8/1
8 / اي اخ�الل ب�اي فقرة من الفقرات اعاله يتم فس�خ العقد وتطبيق كافة االجراءات القانوني�ة  9/ اي تعليمات ترد من الوزارة و الجهات ذات 

العالقة تعد رشطا من رشوط العقد 
10 / عىل املستاجر االطالع عىل املوقع قبل التاجري  

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2  
اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة

اىل الراهن /  جواد كاظم حسون 
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة 13806/1   
املحلة او رقم واس�م املقاطعة  س�بع البور

الجنس : قطعة ارض
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )15,634,500( دينارا  خمسة 
عرش مليون وس�تمائة واربعة وثالثون الف 

وخمسمائة دينار   

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية  

مح�ل االقامة املبني بالعقد الش�علة م 458  
ز21    د8    

بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب 
الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف 
املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة 
معل�وم غ�ريه فتعت�رب بذلك مجه�ول محل 
االقام�ة فعلي�ه قررن�ا تبليغك بل�زوم دفع 
الدي�ن وتوابعه خ�الل 15 يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع 
عق�ارك املوص�وف اع�اله باملزاي�دة وفق�ا 

للقانون

مجلس القضاء االعىل 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة 

العدد : 101 / ش / 2020 
التاريخ : 10 / 11 / 2020 

م / تبليغ املدعى عليه : محمد ياس�ني 
عيل 

للدع�وى املرقم�ة 101 / ش / 2020 
واملقام�ة من قب�ل املدعي�ة ) صبيحه 
حس�ن عيل ( عىل املدعى عليه ) محمد 
ياس�ني عيل ( والذي تطلب فيها ايقاع 
التفري�ق القضائ�ي من�ه ل�ذا اقت�ى 
حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 
قانونا عىل موعد املرافعة املصادف 24 
/ 11 / 2020 الساعة التاسعة صباحا 
ويف ح�ال ع�دم الحضور او م�ن ينوب 
عنكم س�وف تج�رى بحقك�م املرافعة 

غيابيا ووفقا للقانون .
القايض 

احمد حسن دحام

م/نرش اعالن مناقصة خارجية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :  

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

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

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني 
ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات 
الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف 
املوع�د املحدد 1/10 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة الب�رصة املحيل( ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل م�ا بعد العطلة ويعترب اليوم ال�ذي ييل العطلة اخر 
يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العن�وان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات 
الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2021/1/10 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )1,960,000$(مليون وتسعمائة وستون الف دوالر امريكي

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة 
بيان�ات العط�اء ( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختص�ة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد 
استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر 

اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة 

يف القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم 

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء 
التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 � تقدي�م تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر عن مرصف  عراقي معتمد 
ل�دى البنك املركزي العراقي ويكون بمبلغ قدره  )39,200$( تس�عة وثالثون الف ومائتان دوالر امريكي  
والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما 

من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

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

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحله�ا قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل 

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

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

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

العدد : 6493
التاريخ : 2020/11/29

العدد : 6501
التاريخ : 2020/11/29

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 

سيولة نقدية بمبلغ )120,851,100(  دينارعراقي مدير مشروع )مهندس مدني(

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10(  
سنوات قبل الموعد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلغ  ال يقل عن 

)000,402,837( دينار عراقي
2. مساح عدد )2(

3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين 
الدرجة )الثامنة( واجازة ممارسة مهنة  3.  مالحظ فني عدد )1(

1. تضارب املصالح

المتطلبات الفنية المتطلبات المالية المتطلبات القانونية

مدير مشروع )مهندس مدني( سيولة نقدية بمبلغ )000,51,030(  دينارعراقي تضارب المصالح 1. 

2. مساح عدد )1(
يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 
)10(  سنوات قبل الموعد النهائي  لتقديم العطاء 

وبمبلغ  ال يقل عن )000,153,090( دينار عراقي
2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة 

3.  مالحظ فني عدد )1( 3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين 
الدرجة )العاشرة( واجازة ممارسة مهنة 

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 REQ.604/2020  
اعالن للمرة االولى Supply Valves and reactors 200.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

العدد : 361
التاريخ 2020/11/29

المدة  القيمة التقديرية الحالي المساحة رقم العقار نوع الملك ت

ثالث سنوات 6000000 فقط ستة مليون دينار عراقي ال غيرها 5040م2 409/26 االعيمي/ 
طريق العدل   محطة تعبئة الوقود مشيدة 1

ر. مهندسني
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
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خطة اسرتاتيجية يف أوربا بعد االنتخابات 
األمريكية 2020

           جودي ديمبسي 

حني أعلن الرئي�س األمريكي دونالد ترامب الفوز 
يف 4 نوفمرب، وقال إنه سيطلب من املحكمة العليا 
األمريكي�ة وق�ف احتس�اب األصوات ع�ن طريق 
الربيد )تش�ّكل جزءاً كبرياً م�ن األصوات املتبقية 
التي لم يتم احتس�ابها بع�د(، أدرك عدد كبري من 
السياس�يني األملان معنى ما يحصل: إنه طعن يف 
مب�ادئ الديمقراطية األساس�ية وتهديد للفكرة 
الت�ي تمّثله�ا الواليات املتحدة، وم�ن املنطقي إذاً 
أن يخافوا من احتمال فوز ترامب بأربع س�نوات 
إضافية.لكنهم ليس�وا س�اذجني بم�ا يكفي كي 
يظن�وا أن جمي�ع االضطرابات والخالف�ات التي 
واجهتها أوروبا مع ترامب ستختفي بكل بساطة 
ملج�ّرد وص�ول املرّش�ح الديمقراطي ج�و بايدن 
إىل البي�ت األبيض يف يناير 2021.ستنش�غل إدارة 
بايدن باملس�ائل الداخلية لدرج�ة أال تعود أجندة 
السياس�ة الخارجية، بما يف ذل�ك التغري املناخي، 
ع�ى رأس األولوي�ات األمريكي�ة، ونتيج�ًة لذلك، 
س�يواجه االتح�اد األوروبي مش�كلة كربى ما لم 
يغرّي طريقة عمله، ويف مطلق األحوال س�يضطر 
ق�ادة مؤسس�ات االتح�اد األوروب�ي، ال س�يما 
املستش�ارة األملاني�ة أنجي�ال مريكل، الس�تعمال 
نتيج�ة االنتخابات األمريكية إلخ�راج أوروبا من 
الراهن.يرتك�ز  بالوض�ع  واكتفائه�ا  عجرفته�ا 
ه�ذا املوقف يف األص�ل عى عدم اس�تعداد أوروبا 
للتعامل م�ع التهديدات األمنية جدي�اً وجماعياً، 
وقد س�مح ه�ذا الوض�ع لق�ادة بلغاري�ا واملجر 
وبولن�دا مثالً بتجاهل ُحكم القانون بالكامل. إنه 

الوق�ت املثايل كي يب�دأ االتحاد األوروب�ي باتخاذ 
خطوات سياس�ية واس�راتيجية حاس�مة.أوالً، 
يتع�ني عى االتح�اد األوروب�ي أن يتخ�ذ التدابري 
الالزم�ة لف�رض العقوبات ع�ى الحكومات التي 
ُتضِع�ف ِقَيمه األساس�ية وبن�ود معاهدته. حان 
الوق�ت كي يتوق�ف الربملان األوروب�ي أو املجلس 
األوروبي أو املفوضية األوروبية عن اإلشادة بتلك 
القيم شفهياً، ويجب أال تكتفي هذه الجهات بعد 
اآلن بإط�الق تهديدات عاب�رة ضد الدول األعضاء 
التي تنتهك القيم الديمقراطية.ثانياً، لن يكتسب 
االتحاد األوروبي أي نفوذ اسراتيجي إذا لم يعزز 
تكامله السيايس، وتحتاج هذه املسألة تحديداً إىل 
توضيح من برل�ني، وكلما تأخرت هذه الخطوة، 
ستزيد مخاطر التفكك السيايس داخل االتحاد، إذ 
ترس�خ هذه النزعة بسبب أداء القادة القوميني 
والش�عبويني ونتيجة جمود رؤس�اء مؤسس�ات 
االتح�اد األوروبي.ثالث�ًا، يج�ب أن يع�رف ق�ادة 
االتحاد األوروبي أن اتكال أوروبا عى حلف الناتو 
لحماي�ة أمنه�ا ودفاعها لي�س عام�اًل مضموناً 
يف جمي�ع الظروف.أصب�ح ازدراء ترامب بالناتو 
معروف�اً، أم�ا إدارة بايدن املرتقب�ة، فلن تعود إىل 
حلفائها بكل بساطة، إذ يكفي أن نتذكر إىل أي حد 
ش�عر وزراء الدفاع يف عهد الرئيس األسبق باراك 
أوباما باليأس من الشوائب االسراتيجية واملالية 
يف حل�ف الناتو.كذل�ك، يش�عر ق�ادة البنتاغ�ون 
باإلحباط بس�بب عجز أوروبا عن التعامل بجّدية 
مع شؤونها األمنية والدفاعية، ويجب أن يوضح 
القادة األوروبيون، ال س�يما الدول الكربى، إىل أي 
حد يريدون اكتساب »استقاللية اسراتيجية« يف 

هذا املج�ال بالذات، أو يعرّبوا عن رغبتهم يف منح 
الناتو قوة اسراتيجية حقيقية.يف مطلق األحوال، 
أصبح حل�ف الناتو واالتح�اد األوروبي يف املركب 
نفس�ه، وبما أن معظم الدول األوروبية منتس�بة 
إىل املنظمَتني معاً، تتقاس�م هذه البلدان مشكلة 
فكرية واحدة تتمّثل بغياب أي ثقافة اسراتيجية 
لتبّني فكرة »القوة الصلبة«، ويرافق هذا النقص 
م�ع تداعيات كربى عى مس�توى عالقات أوروبا 
بال�دول املج�اورة له�ا رشق�اً وجنوباً.م�ن حق 
الق�ادة األوروبي�ني أن يتذم�روا من قل�ة اهتمام 
ترام�ب بالرصاع املحتدم ب�ني أرمينيا وأذربيجان 
بس�بب إقليم »ناغورني كاراب�اخ« املتنازع عليه، 
أو التظاهرات الس�لمية املنادية بالديمقراطية يف 
بيالروس�يا، أو السياس�ة الخارجية املدّمرة التي 
يطبقه�ا الرئيس الرك�ي رجب طي�ب إردوغان.

لك�ن بم�ا أن ه�ذه املس�ائل كلها تؤث�ر عى أمن 
أوروب�ا واس�تقرارها، يحت�اج االتح�اد األوروبي 
إىل اكتس�اب الق�وة السياس�ية واالس�راتيجية 
الالزمة ملعالجة تلك املس�ائل بنفسه، ففي الوقت 
الراهن يس�تغل القادة يف تلك البلدان املجاورة ويف 
روسيا فراغ القيادة الذي خلّفته الواليات املتحدة 
وعجز االتح�اد األوروبي ع�ن التعويض عن ذلك 
الفراغ بأي ش�كل من األشكال. لن ينجح الرئيس 
األمريك�ي املقب�ل، بغ�ض النظ�ر ع�ن هويته، يف 
إع�ادة ترميم القيادة األمريكي�ة العاملية بني ليلة 
وضحاها، إذ ُيفرض أن يكون هذا الوضع س�بباً 
كافياً كي يتخى األوروبيون عن عقليتهم الراهنة 
التي تيسء إىل مصال�ح االتحاد وِقَيمه وتعوق أي 

محاوالت لتحويله إىل قوة اسراتيجية كربى.

القيمة االسرتاتيجية للموارد

مأساة تلعفر

           رزاق عداي

يطلع علينا بعض الساس�ة واملحللني بش�تى اصنافهم، هذه االيام، التي 
نشهد فيها ازمة نوعية لم يألفها العراق من قبل، هي أزمة الرواتب، التي 
تمثل مؤرشا خطرا ملستوى االداء االقتصادي للبالد، ويخربوننا، أال نحزن، 
ف�ان العراق ثري، وم�وارده عظيمة ومتنوعة وكأنن�ا واملواطن العراقي 
البس�يط ال نفق�ه ان العراق، يكاد يك�ون مكتمل املمكن�ات االقتصادية 
والطبيعية، ولكن هنا ينبثق السؤال ما قيمة هذه املمكنات وامليز النسبية 
العالية، ما لم تفَعل م�ن خالل الخطط والربامج الطموحة والجادة، وان 
تنف�ذ عمليا، بدال من مسلس�ل خداع النفس بخطاب�ات مؤجلة ال يعرف 
أوان تنفيذها.من�ذ مطل�ع الق�رن العرشين، وربم�ا قبله، كان�ت انظار 
الدول االس�تعمارية الطامعة تتوجه اىل الع�راق، تميزا عن بلدان املنطقة 
االخرى، ادراكا منها ملا تتمتع به هذه الجغرافية من اهمية اس�راتيجية 
بالغة، وموارد طبيعة واقتصادية مختلفة، وكان التسابق للسيطرة علية 
قوي�ا ب�ني دول املحور، متمث�ال يف املانيا التي رشعت قبل نش�وب الحرب 
العاملي�ة االوىل، والت�ي وصفت بالح�رب االس�تعمارية بذروتها القصوى 

االمربيالية، رشعت بتنفيذ مرشوعها املسمى سكة بغداد -برلني، فأملانيا 
املارد االقتص�ادي االوروبي، الذي يراكم فيه االنتاج الس�لعي، واملحروم 
م�ن املس�تعمرات، خالفا ملا تتمتع ب�ه أصغر بلدان اوروب�ا، صار العراق 
عى رأس احالمها، لوال خس�ارتها يف الحرب العاملية االوىل، مع انها ظلت 
طيل�ة الفرة ما ب�ني الحربني العامليت�ني االوىل والثانية تغ�ذي هذا الحلم 
وتحيي�ه م�ن دون جدوى.الحقيق�ة لم يخ�ُل تاريخ الع�راق الحديث من 
مساع ومش�اريع طموحة للنهوض بممكنات العراق واستثمار موارده، 
وباألخص منها غري النفطية، فكان تلك املرة يف مرشوع مجلس االعمار يف 
العهد امللكي، الذي يعد من افضل ما مر عى العراق من نهضة اقتصادية 
حقيقي�ة، يف مطلع ع�ام 1951، انطل�ق هذا املرشوع تنفي�ذا لتوصيا ت 
بنك االعمار الدويل بعد دراس�ات مس�تفيضة، واهم م�ا يف تلك التوصيات 
والت�ي من املمك�ن أن تفيد العراق الراهن.هو ان توض�ع كل مواد النفط 
العراقي يف صندوق خاص، بينما يج�ري تمويل الخزينة العامة الغراض 
الرواتب واالجور والتشغيل من مصادر اخرى زراعية وصناعية ورضائب 
وس�ياحة، توقف مرشوع مجلس االعمار بعد ح�ني، رغم أن آثار نتائجه 

ظلت شاخصة وما زالت املوارد التي اراد تفعيلها معطلة لليوم.

            أحمد حسين

ال ج�دال ع�ى أن املأس�اة، التي حل�ت باملكون 
األيزيدي يف سنجار العام 2014، فاجعة مروعة 
يهت�ز له�ا الوج�دان اإلنس�اني وال يقل�ل م�ن 
فداحتها إال مسخ برشي ُنزعت عنه اإلنسانية، 
ومهما حاول أحدنا أن يش�ارك هؤالء املنكوبني 
مش�اعرهم، فل�ن ينج�ح بذل�ك إال إذا كان أب�اً 
رأى ابن�ه يذب�ح أمام عيني�ه، أو أخ�اً تغتصب 
أمام�ه أخته أو زوجته، ومن ثم تختفي بمصري 
مجهول، أم أماً يسبونها مع ابنتها وال تستطيع 
أن تحميها، ال يشعر بما حل باأليزيديني إال من 
ض�اق مرارتهم.االهتمام اإلعالم�ي والحكومي 
واالجتماع�ي وال�دويل بمج�زرة األيزيدي�ني لن 
يدم�ل جراحهم، لكن�ه عى أق�ل تقدير جعلهم 

يش�عرون أن العالم متعاط�ف معهم، ويحاول 
قدر اإلم�كان التخفي�ف عنهم، وه�ي بادرة يف 
غاي�ة اإلنس�انية واألهمي�ة.يف املقاب�ل حدث�ت 
مجزرة مماثلة للمكون الركماني »الشيعي« يف 
قضاء تلعفر املجاور لسنجار، ولألسف الشديد 
ل�م تح�ظ هذه املأس�اة ب�أي اهتم�ام إعالمي 
وحكوم�ي واجتماعي ودويل حت�ى اآلن، وأكاد 
أج�زم أنه لوال ترصي�ح النائبة الس�ابقة فيان 
دخيل الذي كش�فت فيه –يف حينها- عما جرى 
للنس�اء الركماني�ات عى أي�دي عنارص دعش 
اإلرهابية، من أنهم كانوا يقومون باغتصابهن 
ومن ث�م حرقهن وهّن عى قي�د الحياة ملا كان 
أح�د عرف بذلك، ول�وال أن النائب�ة فيان دخيل 
من املك�ون األيزيدي لربما قام البعض بتكذيب 
ح�رق الركمانيات.م�ا تع�رض ل�ه الركم�ان 

ال يقل مأس�اوية عم�ا تعرض ل�ه األيزيديون، 
لك�ن الطامة الك�ربى واملخجلة أن�ه حتى اآلن 
لم تتس�او الكفة بني املأساتني واملكونني، حتى 
إعالمي�ًا كأضعف اإليمان، ل�م تقدم الحكومات 
املتعاقبة أية مس�اعدات أو برامج إعادة تأهيل 
وال حت�ى جدية يف البحث، ع�ن مجهويل املصري 
لتحريرهم إن كانوا ما زالوا عى قيد الحياة، بل 
أنها حتى لم تعْد حقوقاً ُس�لبت من املس�بيات 
الركماني�ات املحررات.هنال�ك إهمال حقيقي 
ملأس�اة تلعفر عى الصعيد املحيل والدويل، ليس 
هن�اك أي نوع من الدعم، س�وى م�ا قامت به 
منظمة أملانية قدمت دعماً نفس�ياً ملتالزمة ما 
بعد الصدمة، استمر لخمس�ة أشهر فقط، أما 
حكومياً فلم يتم حتى توثيق هذه املجزرة، لكي 

يتم تصنيفها جريمة إبادة جماعية.

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحي  وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي خالل فرة )30( ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق  ولكامل مدة 
االيج�ار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية  تكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه يف مقر املديرية 
اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املستاجر جلب هوية 

االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 912/ب/2020
التاريخ : 2020/11/29

اىل  / املدع�ى عليه�م )1- ظاهر محمد 
رضا 2- س�عود محمد رضا 3- غس�ان 

محي صالح(
املدع�ي  2020/9/16اق�ام  بتاري�خ 
املس�تملك ) مدير بلدي�ة الكوفة اضافة 
البدائي�ة  الدع�وى  ض�دك   ) لوظيفت�ه 
املرقم�ة )912/ب/2020( طل�ب فيها 
 3/24 املرقم�ة  القطع�ة  )اس�تمالك 
اح�كام  وف�ق  الس�هيلية   7 مقاطع�ة 
القان�ون 80( وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
الكوف�ة  منطق�ة  واختياري�ة  مخت�ار 
الس�هيلية/1 املدع�و ) فاض�ل عب�اس 
الحمدان�ي( فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2020/11/29 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة 
مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

حسن ابراهيم وايل
��������������������������������

فقدان
فقدت براءه الذمه الصادره من رضيبه 
الكوفه بالعدد 3975 يف 2020/10/18 
باس�م / لطيف كاطع سلمان والعائده 
للس�ياره املرقم�ه 1872 أ  نج�ف حمل 
واملعنونه اىل رضيبه القادسيه من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2568/ب2020/1
التاريخ : 2020/11/25

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه )حس�ني عي�ى 

كمال( 
أقام املدع�ي ) فالح حس�ن صالح( 
الدعوى البدائية املرقمة أعاله والتي 
يطلب فيه�ا الحكم ) بازالة ش�يوع 
البستان عى االرض الزراعية املرقمة 
5/76 شواطئ بحر النجف قسمة ان 
كان قابل للقس�مة وبعكس�ه بيعها 
وتوزي�ع ص�ايف الثمن ب�ني الرشكاء 
( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي وإشعار 
مختار حي الشهيد الصدر/ الرشيط 
املدعو ) حس�ني ريس�ان السالمي( 
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2020/12/2 وعند عدم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق األصول.
القايض

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

فقدان
فق�د س�ند العق�ار املرق�م 48690 
/3حي النداء باس�م / حسن هادي 
ش�اكر من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة : 2020/72
التاريخ : 2020/11/23 

اىل  /املنفذ عليه ) عيل عزيز دحدوح(
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
كت�اب مرك�ز رشط�ة غم�اس بالع�دد 
مجه�ول  ان�ك   2020/9/16 يف   5999
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن إج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ غماس خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإج�راء التنفيذ الجربي وف�ق القانون، 
ووض�ع اليد ع�ى العقار املرق�م )194 
الرشق يف غماس( العائد لك وبحال عدم 

حضورك يتم بيعه باملزاد العلني.
املنفذ العدل

كرار عدنان هادي
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/72
التاريخ : 2020/11/23 

اىل  /املنفذ عليه ) امل كاظم عبد زيد(
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من رشح 
املبلغ القضائي السيد ) حمودي خضري 
( ومخت�ار محل�ة الحس�ن/1 ) كاظم 
خ�ادم الخال�دي( ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن إج�راء التبلي�غ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإج�راء التنفيذ الجربي وف�ق القانون، 
ووض�ع اليد ع�ى العقار املرق�م )194 
الرشق يف غماس( العائد لك وبحال عدم 

حضورك يتم بيعه باملزاد العلني.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املح�رر:- قرار محكم�ة بداءة 
يف  1406/ب2020/5  بالع�دد  النج�ف 
2020/9/7 واملتضم�ن ال�زام املدينة ) 
ام�ل كاظم عبد زيد ( بتأديتها اىل الدائن 
) نبي�ل عبد الزهرة عبي�د( مبلغ وقدره 
خمس�ة ماليني ومائتان وخمسون الف 
دين�ار ع�ن وص�يل االمان�ة املربزين يف 

الدعوى.
��������������������������������

اىل الرشيك عيل هادي لفته 
صن�دوق  اىل  الحض�ور  علي�ك  توج�ب 
اإلس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك 
الق�رارك باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشيكك 
عامر ج�واد مزهر بالبن�اء عى حصته 
املشاعه يف العقار املرقم 10493 /2حي 
الكرام�ه خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك
��������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 11743 /3حي 
صدام  باس�م / صباح عبد محسن من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 474/ج/ 2020
التاريخ : 2020/11/29

إىل/ املته�م اله�ارب ) مصطفى عبودي 
رشيد شناوة(

م/إعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 474/
ج/2020 املش�تكي فيها ) احمد قاسم 
حس�ن ( وف�ق امل�ادة 453 م�ن قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
بموعد املحاكمة املوافق 2020/12/27 
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 885/ج/ 2020
التاريخ : 2020/11/29

إىل/ املته�م الهارب ) حس�ن حازم تقي 
الخلخايل(

م/إعالن غيابي
املرقم�ة  بالدع�وى  ان�ك مته�م  حي�ث 
885/ج/2020 املش�تكي فيه�ا ) مالك 
عبد االمري كاظ�م ( وفق املادة 457 من 
قانون العقوبات وبداللة مواد االسراك 
)49/48/47 من�ه ( وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك للحض�ور امام 
هذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2020/12/29 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
��������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد /ج/ش/ 5268
التاريخ 2020/11/24

بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل 
  ) مرت�ى  رض�ا  )محم�د  املس�تدعي 
ووكيله )حيدر محمد عيل( طلبا لغرض 
تبديل لقب�ه وجعله )الحداد ( بدل من ) 
لطف الله(  فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������
اىل الرشيكه رشا ستار عباس 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 79877 /3ح�ي العروب�ه خالل 
ع�رشه أيام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك

فقدان وصل
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النج�ف 
واملرق�م 1330591 يف 2016/5/8 وال�ذي 
يحمل املبلغ املرقم 2000000 مليونني دينار 
عراقي باسم  املواطن مرتى مظلوم حبيب 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

��������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / ج/ش/ 4474
التاريخ 2020/11/3

ق�دم املواطن)محم�ود عبد الرض�ا محمد(  
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله )الخاقاني( 
ب�دل م�ن ) العب�ودي(  فمن لدي�ه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3  
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ غماس

رقم االضبارة : 2020/71
التاريخ : 2020/11/23 

اىل  /املنفذ عليه ) عيل عزيز دحدوح(
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل كتاب 
يف   6001 بالع�دد  غم�اس  رشط�ة  مرك�ز 
2020/9/16 ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمكن إجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ غماس خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 
بإج�راء التنفي�ذ الج�ربي وف�ق القان�ون، 
ووض�ع اليد عى العقار املرقم )194 الرشق 
يف غماس( العائد ل�ك وبحال عدم حضورك 

يتم بيعه باملزاد العلني.
املنفذ العدل

كرار عدنان هادي

��������������������������������
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد: 4988/ش2020/6
التاريخ: 2020/11/29

اىل املدعى عليه ) عيل منجي نصيف( 
م/ إعالن

أقام�ت املدعي�ة ) انوار رش�يد اس�ماعيل( 
الدعوى بالع�دد )4988/ش2020/6( أمام 
ه�ذه املحكمة والت�ي تطلب فيه�ا ) نفقة 
ماضي�ة ومس�تمرة للمدعي�ه( وملجهولي�ة 
محل إقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وإش�عار مختار ح�ي االمري/النجف قررت 
املحكم�ة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافعة إعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور أمام هذه املحكمة 
ي�وم  املواف�ق  الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
2020/12/7 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القايض

حسن جواد الحبيب

اىل الرشكاء عبد الس�الم عب�د الحميد عبد 
العزيز و حسن خضري عباس 

توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرقم 61655 /3حي امليالد خالل عرشه 
دون  االج�راءات  س�تتم  وبخالف�ه  اي�ام 

حضورك 
طالب االجازه 

حسون كويش حمادي
��������������������������������

اىل الرشيكه حمديه كاظم خضري 
الحيدري�ه  بلدي�ه  اىل  حض�ورك  توج�ب 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
2843 /116الحيدري�ه خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 بهاء عبد
��������������������������������

اىل ال�رشكاء زين�ب نوري جواد س�عيد و 
رحم�ه عباس  و جواد س�عيد عبد الرضا  
توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرقم 79937 /3حي النداء خالل عرشه 
دون  االج�راءات  س�تتم  ويخالف�ه  اي�ام 

حضوركم  
طالب االجازه

 حسن عيل موىس
��������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 912/ب/2020
التاريخ : 2020/11/29

اىل  / املدع�ى عليه�م )1- جاس�م محمد 
رض�ا 2- نعيمة ظاه�ر حبيب 3- فاطمة 
ش�مس الدين مهدي 4- سيف عبد الرضا 
5- نور عبد الحس�ني عيى 6- هدى عبد 
الحسني عيى 7- محمد صالح البغدادي 
8- برشى يوس�ف احمد 9- باس�ل جواد 
ش�مس الدي�ن 10- ح�ازم جواد ش�مس 
الدين 11- غسان جواد شمس الدين 12- 
محمد عبد الحس�ني عي�ى 13- عيل عبد 
الحس�ني عيى 14 - بتول عبد الحس�ني 

عيى(
املدع�ي  2020/9/16اق�ام  بتاري�خ 
املس�تملك ) مدي�ر بلدية الكوف�ة اضافة 
لوظيفته ( ضدك الدعوى البدائية املرقمة 
)912/ب/2020( طلب فيها )اس�تمالك 
 7 مقاطع�ة   3/24 املرقم�ة  القطع�ة 
 )80 القان�ون  اح�كام  وف�ق  الس�هيلية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية 
منطقة الكوفة السهيلية/1 املدعو ) عبد 
الكريم مهدي الجبوري( فقد تقرر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املوافق 2020/11/29 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانون�ا او تقديمك 
ملعذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

حسن ابراهيم وايل
��������������������������������

اىل الرشيك انتصار حسن هادي  
توجب عليك للحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
57312 /3ح�ي النداء خ�الل عرشه أيام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
جبار حيدر صاحب

الموقع مدة االيجار مساحة  رقم الملك نوع الملك ت
حي الوحدة سنتان 87م2  402 محل تجاري 1
حي الوحدة سنتان 56م2 403 محل تجاري 2
حي الوحدة سنتان 30م2 404 محل تجاري 3
حي الوحدة سنتان 30م2 405 محل تجاري 4

قرب مركز الشرطة سنتان 12م2 543 محل تجاري   5
شارع الكورنيش سنتان 50م2 9 محل حبوب   6
محلة السراي سنتان 200م2 263 حمام 7

شارع الكورنيش سنتان 50م2 269 محل بيع السيراميك   8
الحي الصناعي سنتان 24م2 370 محل صناعي   9
شارع التأميم  سنتان 18م2 395 محل تجاري 10

شارع الكورنيش سنتان 50م2 765 محل تبديل دهن  11
شارع الكورنيش سنتان 520م2 353 كراج ميزانية وبلنص  12

قرب مركز الشرطة سنتان 16م2 537 محل تجاري 13
قرب مركز الشرطة سنتان 10,5م2 538 محل تجاري 14
قرب مركز الشرطة سنتان 10,5م2 539 محل تجاري 15
قرب مركز الشرطة سنتان 10,5م2 541 محل تجاري 16

الحي الصناعي سنتان 50م2 329 ورشة تصليح 17
الحي الصناعي سنتان 6م2 512 محل صناعي 18

قرب مركز الشرطة سنتان 22م2 551 محل تجاري 19
قرب مركز الشرطة سنتان 28م2 553 محل تجاري 20
قرب مركز الشرطة سنتان 14م2 555 محل تجاري 21
قرب مركز الشرطة سنتان 24 دونم 557 محل تجاري 22
قرب مركز الشرطة سنتان 15م2 558 محل تجاري 23
قرب مركز الشرطة سنتان 15م2 559 محل تجاري 24
قرب مركز الشرطة سنتان 15م2 560 محل تجاري 25
قرب مركز الشرطة سنتان 10م2 561 محل تجاري 26
قرب مركز الشرطة سنتان 13م2 568 محل تجاري 27
قرب مركز الشرطة سنتان 12م2 569 محل تجاري 28
قرب مركز الشرطة سنتان 11م2 571 محل تجاري 29
قرب مركز الشرطة سنتان 11م2 572 محل تجاري 30
قرب مركز الشرطة سنتان 11م2 574 محل تجاري 31
قرب مركز الشرطة سنتان 87م2 401 محل تجاري 32
قرب مركز الشرطة سنتان 11,5م2 542 محل تجاري 33
قرب مركز الشرطة سنتان 98م2 545 شقة 34

قرب دائرة التجنيد القديمة   سنتان 950م2 743 ساحة وقوف سيارات 35

العدد 2605
التاريخ 2020/11/15

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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رياضة7
العدد )2268( االثنين  30  تشرين الثاني  2020

محودي يقرر مقاضاة من حاولوا إقتحام مبنى 
اللجنة األوملبية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن رئيس اللجنة األوملبية الوطنية السابق رعد حمودي، 
عزم لجنته مقاضاة من سعوا القتحام مبنى مقر اللجنة 
االوملبية صباح اليوم وتجاوزوا بالس�ب والش�تم عىل عدد 
م�ن أبن�اء الوس�ط األوملبي.ج�اء ذلك يف مع�رض حديث 
حم�ودي للمكت�ب االعالمي الي�وم إثر محاول�ة عدد من 
رؤس�اء االتحادات وأتباعهم دخول مبنى اللجنة األوملبية 
بالتزام�ن م�ع مب�ارشة رئيس�ها رع�د حم�ودي بدوامه 
الرس�مي يف أول ي�وم ل�ه بعد إص�دار محكم�ة النزاعات 
الرياضي�ة أم�راً والئي�اً رفض االع�راف بنتائ�ج املؤتمر 
االنتخاب�ي األخ�ر ومن�ع الفائز ب�ه رسم�د عبداإلله من 

مزاولة مهامه واتاح لحمودي مواصلة عمله رئيس�اً للجنة 
األوملبية لحني البت نهائياً بالنزاع االوملبي عرب املحكمة ذاتها.

وش�ّدد حمودي يف بيان ملكتبه عىل »حتمي�ة مقاضاة الذين 
خالفوا أمراً قضائياً والئياً أصدرته محكمة عراقية رس�مية 
وحاولوا دخول مبنى اللجن�ة األوملبية عنوًة«، واصفاً إياهم 

ب�� »املتجاوزين الذي�ن يس�تلزم ردعه�م بالقانون«.وختم 
حم�ودي حديثه قائالً ان »القضاء العراقي العادل س�يكون 
الفيصل يف إنهاء الخ�الف االوملبي الدائر بعد إصدار محكمة 
النزاعات الرياضية قراره�ا النهائي وإتخاذ اللجنة األوملبية 
خطواتها التصويبي�ة التي طالبتها به�ا األوملبية الدولية يف 
رسالتيها يف 20 و 25 ترشين الثاني الجاري«.خسارة جديدة 

تدخ�ل العراق بنف�ق مظلم يف التصفيات اآلس�يوية بكرة 
الس�لة تلقى املنتخب الوطني بكرة السلة، خسارة جديدة 
يف التصفيات االس�يوية وهذه املرة أم�ام لبنان وبنتيجة 
78-69.املواجه�ة الت�ي اقيمت عىل صال�ة مدينة خليفة 
الرياضي�ة يف العاصمة البحرينية املنام�ة، بدأها املنتخب 
الوطني بقوة واس�تطاع ان يحس�م الربع االول ملصلحته 
بنتيج�ة 16-14.ويف الربع الثان�ي واصل املنتخب الوطني 
تفوقه واس�تطاع إنهاءه لصالح�ه بنتيجة 24-22، لكن 

الثالث املنتخ�ب اللبناني اس�تفاق يف الربع 
بنتيج�ة  لصالح�ه  وأنه�اه 
الرب�ع االخ�ر حاول  30-11.يف 
يقل�ص  ان  الوطن�ي  املنتخ�ب 
الفجوة واس�تطاع الف�وز بالربع 

االخ�ر 18-12 لكن ذل�ك لم يكن 
املواجه�ة  لتنته�ي  كافي�اً، 

نق�اط   9 بف�ارق 
لصالح لبنان.

خسارة جديدة تدخل العراق بنفق مظلم 
يف التصفيات اآلسيوية بكرة السلة

                المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى املنتخب الوطني بكرة الس�لة، 
التصفي�ات  يف  جدي�دة  خس�ارة 
االس�يوية وه�ذه امل�رة أم�ام لبنان 

وبنتيجة 69-78.
املواجه�ة الت�ي اقيم�ت ع�ىل صالة 
مدينة خليفة الرياضية يف العاصمة 
البحريني�ة املنام�ة، بدأه�ا املنتخب 
الوطني بقوة واس�تطاع ان يحس�م 
الرب�ع االول ملصلحت�ه بنتيجة 16-
14.ويف الرب�ع الثاني واصل املنتخب 
الوطن�ي تفوق�ه واس�تطاع إنهاءه 
لك�ن   ،22-24 بنتيج�ة  لصالح�ه 
املنتخ�ب اللبناني اس�تفاق يف الربع 
الثالث وأنهاه لصالحه بنتيجة 30-
11.يف الرب�ع االخر حاول املنتخب 

الوطني ان يقلص الفجوة واستطاع 
الف�وز بالرب�ع االخ�ر 18-12 لكن 
ذل�ك لم يكن كافياً، لتنتهي املواجهة 

بفارق 9 نقاط لصالح لبنان.

موق�ف  تعق�د  الخس�ارة  وبه�ذه 
املنتخ�ب الوطن�ي يف التأه�ل، حيث 
اس�تقر يف املركز االخر برصيد اربع 

نقاط.

رس طرد موراتا عقب لقاء 
يوفنتوس وبينفينتو

زيدان يتلقى أنباء جيدة 
قبل موقعة كييف

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إيطايل، عن س�بب طرد اإلس�باني 
ألف�ارو مورات�ا، مهاجم يوفنت�وس، عقب انته�اء مباراة 
فريقه مع بينفينتو بالتعادل 1-1 يف الجولة التاس�عة من 

الدوري اإليطايل.
وكان مورات�ا توج�ه نحو الحكم فابريزيو باس�كوا عقب 
إطالق صافرة نهاية املباراة، وتفوه ببعض الكلمات، قبل 

الحصول عىل بطاقة حمراء مبارشة.
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن موراتا طلب 
الحصول ع�ىل ركلة جزاء يف الدقيقة األخ�رة من املباراة، 

لكن الحكم فضل استمرار اللعب.
وعق�ب انتهاء املباراة ذهب موراتا صوب الحكم، وقال له: 
»كان�ت ركلة جزاء محرجة«، ليش�هر فابريزيو باس�كوا 

البطاقة الحمراء يف وجه مهاجم اليويف.
وبات موراتا مه�دًدا بالغياب عن املباري�ات الثالث املقبلة 

برشلونة يعود لطريق االنتصارات ويسحق أوساسونا برباعية

مييس هيدي هدفه لروح مارادونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد فريق برش�لونة لطري�ق االنتصارات، 
بالف�وز بنتيج�ة )4-0( خ�الل مواجه�ة 
أوساسونا، مساء األحد، يف إطار منافسات 

الجولة الحادية عرش من الليجا.
وس�جل أه�داف برش�لونة، برايثوايت يف 
الدقيق�ة 29، وجريزم�ان يف الدقيقة 42، 
يف  ومي�ي   ،57 الدقيق�ة  يف  وكوتيني�و 

الدقيقة 73.
وبهذا االنتصار يرفع برشلونة رصيده إىل 
14 نقطة يف املركز الس�ابع، بينما يتجمد 
رصيد أوساس�ونا عند 11 نقطة يف املركز 

الخامس عرش.
بدأ برشلونة التهديد ُمبكرًا، ونجح أنطوان 

جريزمان يف التوغل داخل منطقة الجزاء، 
وراوغ الحارس هريرا ومرر كرة عرضية 
لكوتيني�و الذي س�دد ع�ىل املرم�ى، لوال 
تدخل املدافع جارسيا الذي شتت الكرة يف 

الدقيقة 11.
وأرس�ل جريزم�ان تصويب�ة قوي�ة عىل 
ح�دود منطق�ة الج�زاء، يف الدقيق�ة 15، 
نجح حارس أوساسونا هريرا يف التصدي 

لها برباعة.
جاءت أول محاولة ألوساسونا يف الدقيقة 
18، حي�ث تلق�ى بوديم�ر ك�رة يف عمق 
منطقة جزاء برشلونة، وسدد عىل الطائر 

لكن مرت الكرة أعىل مرمى تر شتيجن.
وس�دد كوتينيو نجم برش�لونة كرة قوية 
عىل حدود منطقة الجزاء، يف الدقيقة 19، 

لكن حارس أوساسونا هريرا تصدى لها 
عىل مرتني.

وم�رر مي�ي ك�رة لكوتينيو ع�ىل حدود 
املنطق�ة يف الدقيق�ة 28، لك�ن الربازي�ي 
س�ددها بق�وة زائ�دة لتم�ر أع�ىل مرمى 

أوساسونا.
ونجح مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة 
يف تس�جيل اله�دف األول يف الدقيق�ة 29، 
حي�ث م�رر ألب�ا ك�رة عرضي�ة س�ددها 
برايثواي�ت وتص�دى لها الح�ارس هريرا 
قب�ل أن ترتد ل�ه مرة أخرى وُيس�كنها يف 

الشباك.
وس�جل بوديمر مهاجم أوساسونا هدف 
التعادل لفريقه يف الدقيقة 40، لكن حكم 

املباراة ألغاه بداعي التسلل.

النتيج�ة  جريزم�ان  أنط�وان  وضاع�ف 
بتس�ديدة   ،42 الدقيق�ة  يف  لربش�لونة 
صاروخي�ة م�ن خ�ارج منطق�ة الجزاء، 
مستغال تش�تيت الدفاع للكرة، وسدد عىل 

الطائر عىل يمني الحارس هريرا.
وأض�اع كوتيني�و فرصة تس�جيل الهدف 
اس�تغل  حي�ث   ،45 الدقيق�ة  يف  الثال�ث 
الخ�روج الخاط�ئ للحارس هري�را عن 
مرماه، لكن تس�ديدته م�رت أعىل املرمى 
بتق�دم  األول  الش�وط  لينته�ي  الخ�ايل، 

البلوجرانا بثنائية نظيفة.
وم�ع بداي�ة الش�وط الثاني، تص�دى تر 
شتيجن حارس مرمى برشلونة لتسديدة 
قوية من روبن جارسيا مهاجم أوساسونا 

يف الدقيقة 46.

              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ح األرجنتين�ي ليونيل مي�ي نجم وقائد برش�لونة، يف 
تسجيل هدفا يف شباك أوساسونا، مساء اليوم األحد، يف إطار 
منافسات الجولة الحادية عرش من الليجا.وسجل الربغوث 

الهدف الراب�ع يف الدقيقة 73، وأهدى الهدف لروح مواطنه 
دييج�و مارادون�ا، حيث كان يرت�دي قميصه م�ع فريقه 
السابق نيولز أولد بويز.وبدأ ميي مسرته ضمن صفوف 
نيولز أولد بويز قبل االنتقال إىل البارس�ا، وهو الفريق الذي 
لعب له مارادونا خالل مس�رته كالعب قبل االعتزال.ورغم 

الجان�ب االحتفايل للهدف بأس�طورة مارادونا، إال أن حكم 
املباراة أنطوني�و ميجيل الهوز..قام بتوجيه عقوبة اإلنذار 
ملي�ي بعد خلعه لقميص�ه، وذلك تطبيقا نصي�ا للقانون، 
بعيدا عن االحتفالية، وكانت البطاقة الصفراء التي رفعها 

الحكم يف وجه ميي هي الوحيدة يف املباراة.

كومان: هذا جريزمان الذي نريده
              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب الهولن�دي رونال�د كومان، املدي�ر الفني لربش�لونة، عن 
س�عادته بالف�وز بنتيجة )4-0(، خ�الل مواجهة أوساس�ونا، 
مساء األحد، يف إطار منافسات الجولة 11 بالليجا.وقال كومان، 
خ�الل ترصيحات نقلته�ا صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: »الفوز 
الي�وم مهم، ألننا كنا بحاجة إليه، ولدينا 6 مباريات حتى نهاية 

العام ونريد الف�وز بها وتعديل وضعنا يف الليجا«.وأضاف: »لقد 
أتيحت لنا الفرص وسجلنا، وأنا سعيد للغاية، وأوساسونا دافع 
كث�ًرا، وكان علين�ا اللع�ب يف منطقتهم، ولعبن�ا بإيقاع جيد«.

وتاب�ع: »برايثواي�ت يعمل بج�د ليحظى بالفرص ويش�ارك يف 
املباري�ات، وأظهر جودت�ه أمام دينامو كيي�ف، واليوم اعتقدنا 
أنن�ا بحاج�ة إىل العب مثل�ه للتح�رك يف املس�احات الصغرة«.

وأردف: »نحن نعلم أن أوساس�ونا لعبوا بش�كل جيد، وبخمسة 

العب�ني يف الدف�اع، ل�ذا كان علينا أن نلعب بإيق�اع معني، وكان 
لدينا العديد من الفرص للتسجيل«.واستكمل: »جريزمان اليوم 
لعب بشكل جيد للغاية ويف مركزه وبحرية وصنع هدفا وسجل 
هدًف�ا رائًعا، وهو الالعب الذي نري�ده والذي ُيقاتل ويعمل، ولم 
يتغر حيث كان دائًما يعمل بأقىص جهد، والهدف الذي س�جله 
يمنحه الثقة«.وعن احتفال ميي بقميص مارادونا، أجاب: »لم 
أك�ن أعرف أنه أعد هذا االحتف�ال، وكانت لفتة عظيمة ولحظة 

رائعة«.وح�ول أداء الش�اب مينجويزا، علق: »لق�د أخربته أنه 
لع�ب مباراة جي�دة للغاية، لكنه خرس كرت�ني وال يمكن ذلك، 
فق�د تلعب مباراة جي�دة لكن خطأ قد يكلف�ك مباراة، ويجب 

التعلم والتحسن«.وعن حالة لينجليت، كشف: »لقد تحدثت مع 
الطبيب، ويب�دو أنه عىل الرغم من أننا مضط�رون لالنتظار إىل 
الغد، لكن األمر ليس خطرًا، وال أعرف هل سيشارك يف لقاء يوم 

األربعاء، وأتمنى أال تكون إصابته كبرة«.

فرينانديز يعادل إنجاز فان نيستلروي وإبراهيموفيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

بقمي�ص  تألق�ه  فرناندي�ز  برون�و  واص�ل 
مانشس�ر يونايتد، خالل مب�اراة فريقه أمام 
س�اوثهامبتون ضمن لقاءات الجولة العارشة 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأنهى س�اوثهامبتون الش�وط األول متقدًما 
بهدفني دون رد، قبل أن يعيد برونو مانشسر 
الدقيق�ة 60،  للمب�اراة بتقلي�ص الف�ارق يف 

بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء.
وبحس�ب أرقام »أوبتا«، بات برونو رابع العب 
م�ن مانشس�ر يونايتد يس�جل يف 5 مباريات 
متتالي�ة خ�ارج ميدان�ه يف الربيمرلي�ج، بعد 
رود ف�ان نيس�تلروي )2002 و2003( وروبن 
فان بريس )2013( وزالت�ان إبراهيموفيتش 

.)2017(
كم�ا أحي�ا برون�و اآلم�ل يف نف�وس عش�اق 
يونايت�د  مانشس�ر  أن  خاص�ة  اليونايت�د، 

تمكن من قل�ب تأخره أمام 
ساوثهامبتون يف 9 مباريات 

يف الربيمرلي�ج من قبل، كثاني 
أكثر فريق يحقق االنتصار عليه بعد 

التأخ�ر يف النتيج�ة يف تل�ك املس�ابقة، خلف 
نيوكاسل )10 مرات(.

كم�ا يع�د س�اوثهامبتون آخ�ر فريق يخرس 
مب�اراة بع�د إنهائ�ه الش�وط األول متقدًما 

بهدفني دون رد.

روبرتو كارلوس: كنت قريبًا 
من االنتقال إىل تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الربازيي روبرتو كارلوس، أس�طورة 
ري�ال مدري�د، أن�ه كان قريًب�ا ج�ًدا م�ن 
االنتقال إىل تش�يلي يف ع�ام 2007، قبل 
فش�ل الصفقة يف اللحظ�ة األخرة.ولعب 
كارل�وس يف ري�ال مدري�د مل�دة 11 عاًما، 
وحقق 13 لقًبا، ومع رحيله عن املرنجي 
عام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 34 
عاًما، وكان عىل وشك االنضمام إىل تشيلي 
بقيادة جوزيه مورينيو.وقال كارلوس يف 
ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة »ديي ميل« 
الربيطانية: »كان ل�دي عرضان، أحدهما 
من فنربخش�ة واآلخر من تشيلي، إال أن 
تشيلي لم ينجح يف ضمي، لذا وقعت مع 
فنربخشة«.وأضاف: »كنت قريًبا جًدا من 
تش�يلي، تم االتفاق عىل كل يشء«.وعن 
أس�باب فشل الصفقة، قال: »قبل أسبوع 
م�ن التوقيع مع فنربخش�ة، س�افرت إىل 

باريس ملقابلة رومان أبراموفيتش، مالك 
النادي، ولسوء الحظ يف اللحظات األخرة 
لم نتفق عىل يشء ما، كانت هناك مشكلة 
مع املحام�ي، وهذا األمر يح�دث كثرا يف 
كرة القدم«. وتابع: »تم االتفاق معي عىل 
كل يشء، وكنت متأكد بنس�بة 100% من 
أنني س�أقدم مس�تويات جيدة يف الدوري 
اإلنجليزي«.بع�د ذلك، انتق�ل كارلوس إىل 
فنربخش�ة ولعب معهم موسمني، قبل أن 

يعود إىل الربازيل من بوابة كورينثيانز.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�ارك الفرني كريم بنزيما، يف م�ران فريقه ريال مدريد 
الي�وم األحد، وس�ط توقع�ات بلحاقه بمواجهة ش�اختار 
دونيتسك املقررة الثالثاء املقبل بكييف يف الجولة الخامسة 

من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتدرب بنزيما مع الالعبني الذين لم يش�اركوا أساس�ًيا يف 
مب�اراة أمس، التي انتهت بهزيم�ة الريال أمام ديبورتيفو 
أالفيس )1-2( عىل ملعب ألفريدو دي س�تيفانو يف الجولة 

ال�11 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وش�ارك املهاجم يف املباريات املصغ�رة، وكذلك يف تدريبات 
االس�تحواذ والعمل التكتيكي تحت قيادة املدرب الفرني 

زين الدين زيدان.
من جانب�ه، تدرب س�رجيو راموس، وألف�ارو أودريوزال 
منفردي�ن عىل العش�ب، يف حني أج�رى البلجيك�ي إيدين 

هازارد وداني كارفاخال تمرينات محددة داخل املنشآت.
ويف هذه املباراة، س�يعود ريال مدريد، الذي يمكنه حس�م 
تأهل�ه للدور الت�ايل يف هذه الجولة بمدين�ة كييف، لنفس 
امللعب الذي توج عىل أرضه بلقب التش�امبيونز ليج ال�13 

يف مسرته حني فاز عىل ليفربول يف عام 2018.

بليسكوفا تستعني بمدرب سريينا السابق
              المستقبل العراقي/ متابعة

عينت كارولينا بليسكوفا، املصنفة األوىل عامليا 
س�ابقا، ساش�ا باين، مدرب نعومي أوس�اكا 

السابق، ليساعدها يف موسم 2021 للتنس.
وانفصل�ت بليس�كوفا ع�ن مدربه�ا دانيي�ل 

بالبردو، يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، بعد 
انتهاء مشوارها يف موسم 2020.

ون�رشت الالعب�ة البال�غ عمره�ا 28 عام�ا، 
صورة مع باين وم�درب اللياقة البدنية عزوز 
سيمتش�يتش، ع�ىل »توير«، وكتب�ت »فريق 

بليسكوفا 2021«.

وق�اد األملاني باي�ن الالعبة أوس�اكا، لحصد 
لقب�ني متتالي�ني يف البطوالت األرب�ع الكربى، 
حيث نالت أمريكا املفتوحة 2018، وأس�راليا 

املفتوحة يف العام التايل.
كم�ا س�بق ل�ه العم�ل م�ع س�رينا وليامز، 

الحاصلة عىل 23 لقبا يف البطوالت الكربى.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

توخيل: هناك أمر يشغل بال مبايب
            المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه توماس توخي�ل املدير الفن�ي لباريس س�ان جرمان 
رسالة لكيليان مبابي مهاجم الفريق.

ق�ال توخي�ل يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة ل�و باريزي�ان 
الفرنسية »أتمنى أال يكون مبابي مرتبكا يف ظل سعيه إلحراز 

االهدف رقم 100، فهو يفكر يف األمر كثرا«.
وأض�اف املدرب األملان�ي »كيليان يفكر كث�را يف األمر، لكنه 

قادر عىل التعامل مع الضغوط، ألنه ضغط إيجابي«.
وواصل مدرب س�ان جرم�ان »بالتأكيد سيس�جل هدفه 

رقم 100 مع الفريق، إنها مسألة وقت«.
وانتق�ل توماس توخيل للحديث عن مهاجمه اآلخر مويس كني، 
مشرا »يمكنه أن يأمل يف املشاركة أمام مانشسر يونايتد، لكن 
علين�ا أوال تحليل املباراة مع باقي أعضاء الجهاز الفني والفريق 
بأكمله«.يف نفس السياق، أشار توخيل إىل أن هناك شكوك تحوم 
ح�ول جاهزية الظهر األيرس ليفني ك�ورزاوا، مضيفا »جاهزية 
كورزاوا مع الثنائي املصاب كيلور نافاس وماركينيوس، يحددها 
أخصائ�ي الع�الج الطبيعي«.ويح�ل س�ان جرم�ان ضيفا عىل 
الفري�ق اإلنجليزي يوم األربعاء املقبل، ضمن منافس�ات الجولة 

الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
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اعرتاف بعد الفجرالثابت واملتغري يف العمل االعالمي

اسعد عبدالله عبدعليسامي جواد كاظم

العمل والعلم لهما اس�س ثابتة منها ينطلق من يلجهما وهذه االس�س 
تعترب هي الخطوة االوىل التي من يتجاوزها او ال يتقنها ال يعترب مهني، 
ويف االعالم مثال اسس�ها الثابتة ان الخرب يجب ان يحتوي عىل االس�ئلة 
الست )من وماذا وملاذا واين وكيف ومتى( والية كتابة التقرير )عنوانان 
ولق�اء مع ش�خصيتني ( والتحقيق ل�ه آليته واالس�تطالع وهكذا فعىل 
االعالمي ان يلتزم بهذه الثوابت ويعمل، وهنا تبدا املفارقات والنقاشات 
يف م�ا يخص االعالم . هنالك كتب ومؤلفات تتحدث عن نظريات االعالم 
ولكل مدرس�ة او وس�يلة اعالمية لها نظريتها يف العمل االعالمي بحيث 
تصب�ح الدليل ملن يمتهن االعالم، وهن�ا لنا راينا يف االعالم بعدما قضيت 
اكثر من عرش سنوات يف العمل االعالمي اضافة اىل ما قدمته من اعمال 

اعالمية نالت استحسان القارئ وهي دلييل عىل ما اقول.
النظري�ات هي تجارب وليس�ت نظريات اعالمي�ة الن النظرية تطبق يف 
اي زمان ومكان مثال مجم�وع زوايا املثلث 180 درجة هذه النظرية يف 
العراق او يف الهند او يف املنجمد القطبي هي نفسها، بينما ما يقال عنها 
نظري�ة اعالمية فانها تعتمد لفرتة وملجال معني والس�تهداف خاص ثم 

تيصبح غري فعالة.
الثاب�ت ه�و االس�لوب االعالم�ي واملتغري ه�و التاثري االعالم�ي )اي ان 
املتلق�ي متغري يف تاث�ره باالعالم( هذا م�ا يعمل عليه ان ل�م يكن الكل 
فاغل�ب االعالميني ووس�ائلهم هك�ذا تعمل، حس�ب راي القارص قلبت 
املعادلة فاملتغري هي الوس�ائل واالس�لوب والثابت ه�و التاثري باملتلقي، 
ولتقري�ب الفكرة املتلقي كالطفل وع�ىل املربي ان يقوم بحركات تجلب 
انتب�اه الطفل س�واء بحركة وجه�ه او يديه او حتى تغي�ري صوته كي 
يلفت انتباه الطفل ، هكذا هو االعالم غايته التاثري وهذه الغاية تصبح 
بمنته�ى النبل عندما تك�ون قاعدتها الصدق والرتاج�ع عند الخطا مع 

االعرتاف واالعتذار .
وضعت عص�ارة فكري وجهدي وخربتي االعالمي�ة يف اصدار ال تقراني 
قراءة سطحية تبعه بعض االصدارات التي ال تقل اهمية عنها، وبفضل 
م�ن الله ال اعل�م عدد الطبع�ات لهذا االص�دار اخر مرة كان�ت الطبعة 

عرشين قبل سنتني، وهي دلييل فيما أقول.
قرات بداية ثقافة القارئ ونفسيته وملختلف الفئات العمرية مع التاكيد 
عىل الش�باب واخذ القاسم املش�رتك يف غرائز كل االعمار وعىل االعالمي 
او الكات�ب ان يعي�ش واقع املتلقي، ويبدا ينتق�ي املؤثر واملهم وعرضها 
باس�لوب بس�يط جدا بعي�دا عن الكلم�ات البالغي�ة املعق�دة، ومن ثم 
االستدارج نحو منبع الرتاث واالخالق واالصالة اال وهو الدين االسالمي، 
واول خطوة واهم خطوة يف االسلوب هي انتقاء العنوان، فالعنوان مهم 
جدا واياك ان تخدع القارئ، واياك ان ترسق خربا وتغريه وتنسبه لنفسك 

واذكر املصدر للخرب او املعلومة فانها وجه من اوجه املصداقية .

س�حرتني تلك االنث�ى البيض�اء ذات الش�عر األس�ود، تكلمنا 
كث�ريا، ال اعلم هنالك اثرا يف قلبي كغصن توت صغري بدأ ينمو، 
تعجبن�ي طريقتها يف ال�كالم، تنقله�����ا م�ن حال اىل حال، 
كأنه�ا الفصول األربع�ة، اجدها جديرة بان تمتل�ك قلبي، ذلك 

الحصن املنيع. أخاف.. 
نع����م. فالحب معرك�ة كبرية تحتاج الس�تعدادات عظيمة، 
لك�ن ارى ان االمر ليس طوع يدي، االمر بدأ يفلت زمامه مني، 
وها هو القلب عاد يدق من جديد، صاخبا باس�مها بحروفها، 
ال اراها نزوة وتزول مع األيام، بل هي انثى اس�تثنائية متفردة 

بكل يشء. 
لكن هنالك تس�اؤالت تؤرقني جدا، وتالحقني حتى وانا معها، 

نعم قد اجد اجابات يف قادم االيام.
تساؤل عن مدى اهتزاز قلبها نحوي؟ هل تفكر بي مثلما افكر 
به�ا، هل ازهر قلبه�ا بالحب، هل تدرك م�دى تعلقي بها؟ هل 

تنام وهي تنظر لصورتي، هل تعيد قراءة رسائيل؟!
والس�ؤال االهم: هل يجب ان اصارحها االن.. ام انتظر موس�م 
الح�ب، انتظر ان يكش�ف التوت ع�ن ثمراته، وانا وس�ط هذا 
الج�و من الضياع تعود بي ذاكرتي لعام 1996 واتذكر نصيحة 
صديقي »حيدر«: »العاش�ق عليه ان يص�رب عىل حبيبته حتى 

تكون مؤهلة للحب«.
ه�ي ليل�ة اع�ادت يل روح افتقده�ا منذ ق�رون طويلة، احس 
بنفيس ذلك الشاب الصغري، الحقيقة االن ادركت معنى مقولة 
»روح�ه خ�ره« اي ان اش�جار الح�ب لم تذب�ل وتموت، بل 
عادت تنم�و من جديد، وتخرج منه�ا اوراقا خراء, وتنتظر 

الربيع لتزهر.
ما بال مزاجنا اذا تعكر يغري فينا التقدير لكل يشء؟ هكذا انا من 
دونه�ا افتقد كل الحياة، هل يعقل انني وقعت يف فخ الحب, ام 
هي مجرد رغبة كحال من سبقها، وتنتهي مع الوصل، ال اعلم 
يقينا اي يشء اال امر واحدا انني معها مختلف، واجده اختالف 
جمي�ل يخرجني من ارس قيود الواقع، انها روح العصافري هي 

من تسكن االن عندي، نعم اريد ان احلق يف االفق.
حدثتن�ي ليل�ة االمس عن كارت�ون عدنان ولين�ا! وكيف صمد 
حبهم�ا ام�ام اعت�ى دكتاتوري�ة، وتف�رس يل مش�اهد التقاء 
عيونهما فتق�ول: »كان بينهما لغة خاصة ال يفهمها الكابتن 
نام�ق وال الدكتور رامي, وكانا متيقنني انهما لن يفرتقا«, لقد 
كانت تتكلم ببس�اطة طفولية محببة, فمع بساطتها اال انها 

تصنع يف القلب احساسا عميقا, يثبت وال يزول.

اخلرضوات امللونة يمكنها احلد من اخلرف عند كبار السن
أن  إىل  األخ�رية  البح�وث  تش�ري 
تن�اول الجزر واللف�ت والبطاطا 
الحل�وة ق�د يمن�ع الخ�رف عند 
ع�ىل  الحتوائه�ا  الس�ن  كب�ار 
مركب�ات تدع�م وظائ�ف امل�خ.

فقد وجد العلماء أن األش�خاص 
الذي�ن لديهم مس�تويات أقل من 
الكاروت�ني يف نظامه�م الغذائي، 
اضط�روا إىل االعتماد عىل الدماغ 
بش�كل أك�رب م�ن أج�ل إنج�از 
امله�ام املتعلقة بالذاكرة. ويمكن 
الحص�ول ع�ىل ه�ذه املركب�ات 
الخض�ار  مجموع�ة  يف  القوي�ة 
يف  بكفاءته�ا  املعروف�ة  امللون�ة 

تحسني القدرة املعرفية.
مس�تويات  تأث�ري  وملعرف�ة 

اس�تخدم  الدم�اغ،  نش�اط  ع�ىل  الكاروت�ني 
الباحث�ون م�ن جامع�ة جورجي�ا تكنولوجيا 
التصوير بالرنني املغناطييس الوظيفي وقاموا 
بقياس نش�اط الدم�اغ عند أكثر م�ن 40 من 

البالغني تراوحت أعمارهم بني 65 و86 سنة.
فوج�د الباحث�ون م�ن خ�الل تحليل نش�اط 
الدم�اغ لدى ه�ؤالء، أن من لديهم مس�تويات 

عالية م�ن اللوتئني )lutein( والزياكس�انثني 
)zeaxanthin( ال يحتاجون إىل تنشيط الدماغ 
بش�كل أكرب إلكم�ال امله�ام، وأن الذين لديهم 
مس�تويات أق�ل من ه�ذه املركب�ات اضطروا 
الس�تخدام الدماغ بش�كل أكرب م�ن أجل تذكر 

الكلمات.
وقال كب�ري الباحث�ني كاتر لينب�ريغ: "تحدث 
عملية تدهور طبيعية يف خاليا املخ مع التقدم 

يف العم�ر، ويمك�ن تغي�ري النظام 
الغذائ�ي للحصول عىل مس�تويات 
عالية من املركبات للمساعدة عىل 

تحسني قدرة الدماغ".
ب�ني  عالق�ة  الباحث�ون  ووج�د 
مس�تويات ه�ذه املركب�ات وعدد 
الكلم�ات التي يمكن للمش�اركني 
تذكره�ا، حي�ث توج�د اختالفات 
كبرية يف مستوى قدرة الدماغ تتعلق 

بمستويات مركب الكاروتني.
وتهدف الدراسة التي ُنرشت يف مجلة 
الجمعية الدولي�ة للتحليل النفيس 
 The International والعصب�ي 
 Neuro-Psychoanalysis Society
إىل اختب�ار م�ا إذا كان تناول املزيد 
ع�ىل  الحاوي�ة  الخ�روات  م�ن 

الكاروتينات، يعزز من وظائف اإلدراك.
جدير بالذكر، أن األبحاث الس�ابقة وجدت أن 
الجزر يقلل من خطر اإلصابة برسطان الثدي، 
بينم�ا وج�دت دراس�ات أخ�رى أن مركب�ات 
اللوتئني والزياكس�انثني يمكن أن تعزز صحة 
الع�ني وإبط�اء التده�ور اإلدراكي ل�دى كبار 

السن.

أكدت دراس�ات أجراه�ا علماء من جامع�ة نيوي�ورك األمريكية أن امليش 
أفضل من التمرينات البدنية القاسية للتخفيف من أعراض القلق.

وذكرت ويندي س�وزوكي، الدكتورة يف جامع�ة نيويورك أن كال من امليش 
واملواظب�ة عىل التماري�ن الرياضية املتنوعة له تأث�ريه املفيد عىل الصحة 
وتخفيف القلق عند اإلنس�ان، لكن التجارب بينت أن امليش له أفضل تأثري 

عىل مزاجية الإلنسان.
وأك�دت الدكتورة أن تلك النتائج تم التوصل إليها بعد اختبارات ضمت 41 
شخصا بالغا ترتاوح أعمارهم بني 18 و26 سنة، حيث خضع املتطوعون 
لثالثة أنواع م�ن التدريبات الرياضية )تدريبات رياضية مكثفة  وأيروبيك 

وميش(.
وبعد جلسات التدريب لوحظ أن هناك تراجعا ملحوظا يف اضطراب الحالة 
املزاجية واملش�اعر الس�لبية والقلق عند املش�اركني، لكن أكرب نس�بة من 

تحسن املزاج كانت عند مجموعة امليش.

دراسة: امليش يقلل من القلق 
عند اإلنسان

العلامء يعثرون عىل اجلسم األكثر كروّية يف الكون املعروف
قد تبدو لك الش�مس كروية بش�كل مثايل إال 
أنها ليس�ت كذلك،  لكن نجما آخر يف الفضاء 
يبع�د ع�ن األرض 5 آالف س�نة ضوئية جعل 
العلماء يعتقدون بأنه الجسم املعروف األكثر 
كروي�ة يف الكون.يحم�ل النجم اس�م "كيبلر 
11145123" وه�و بضع�ف حجم شمس�نا 
ويدور بش�كل أبطأ منها بنح�و ثالث مرات، 
ويبلغ الف�رق بني نصف قطريه )ش�عاعيه( 
عند خ�ط االس�تواء وعن�د القطب�ني نحو 3 
كيلوم�رت فقط، وه�و فرق صغري بش�كل ال 
يصدق مقارنة مع متوس�ط   نصف قطر هذا 
النجم الذي يبلغ  1.5 مليون كيلومرت، وهو ما 
يجعله مستديرا بطبيعته.واكتشف الباحثون 
يف معهد ماكس بالنك ألبحاث النظام الشميس 
وجامع�ة غوتنغ�ن يف أملاني�ا، النج�م "كيبلر 

11145123" ألول م�رة باس�تخدام تقني�ة 
الت�ي تح�دد   "asteroseismology" تس�مى
مدى كروية هذا الجس�م.كما وجد الباحثون 
ان مجال�ه الغازي مس�تدير بش�كل مدهش 
بل لعله الش�كل الكثر كروية الذي ش�وهد يف 

الكون املعروف حتى اآلن، وُيعرف النجم أيضا 
باسم "KIC 11145123". فكلما دار كوكب 
أو نجم برسعة ح�ول محور دورانه أصبحت 
قوة الطرد املركزي لديه أكرب، وبعبارة أخرى، 
كلم�ا كان دوران النج�م أكث�ر بطئ�اً أصبح 

النجم نفسه أكثر كروية.
ع�ىل س�بيل املقارن�ة ت�دور الش�مس حول 
نفس�ها خ�الل 27 يوما مع وج�ود فرق بني 
نصف�ي القطري�ن )الش�عاعني( االس�توائي 
والقطب�ي يتج�اوز 10 كيلوم�رت وهو الفرق 
نفس�ه الذي يبلغ عىل كوكب األرض نحو 21 
كيلوم�رتا. لكن "كيبل�ر 11145123" النجم 
الس�اخن واألكثر إرشاقا من الشمس واألكرب 
منها حجما بمرتني، ي�دور بنحو ثالث مرات 

أبطأ منها. 

تح�اول أس�رتاليا خ�الل فص�ل الربي�ع تجنب 
هجم�ات طائ�ر العقع�ق، ويف نف�س الوق�ت 
أصبح�ت الغربان أيض�ا عدائية بش�كل كبري. 
يتميز الغ�راب بمس�توى ذكاء مرتفع نس�بياً 
مقارن�ة بغريه م�ن الطيور، ويتجن�ب إىل حد 
كبري البرش بدافع الخوف. ولكن حدثت تغريات 
سلوكية هامة عىل مدى ال� 10 سنوات املاضية 

عند الغربان، لتتغلب عىل هذا الخوف. فقد رأى 
عالم البيئة داريل جونز من جامعة Griffith يف 
أسرتاليا، غرابا يبني عشا خارج مكتبه، وأدرك 
حني ذاك أن هذه الطيور تش�هد أعراض تطور 

مثرية لالهتمام. 
وقال جونز ملوق�ع Mashable: "هذه الغربان 
تهاجمني"، ليخترب الس�لوك الس�لبي الواضح 

له�ذه الطيور. وأض�اف: "إن الغرب�ان تقرتب 
من رأيس من الخلف عىل بعد 3 سم وتهاجمني 
عىل حني غرة، ولدي الكثري من الزمالء الذين لم 
يصدقوا األمر، بينما أنا أشعر بالرعب من هذه 
انقضاض  الدموية".وتعت�رب ح�االت  الطي�ور 
الغربان مشابهة إىل حد مخيف لهجمات طائر 

العقعق. 

الغربان هتاجم البرش يف أسرتاليا

أكد علماء بريطانيون أن تناول الخس املربد املحفوظ يف أكياس بالستيكية 
يشكل خطرا كبريا عىل صحة اإلنسان. وخالل األبحاث التي أجراها هؤالء 
العلم�اء الحظوا أن تخزي�ن أوراق الخس يف أكياس بالس�تيكية، يزيد من 
تكاثر بكترييا الس�املونيال Salmonella enterica عىل تلك األوراق )بنسبة 
الضعف(.  فبعد فحص الخس املخزن ملدة 5 أيام ضمن أكياس بالستيكية 
يف الربادات، تبني أن أعداد البكترييا عىل أوراق تلك النباتات بلغت حوايل 100 
ألف نوع مختلف من بكرتيا الساملونيال. وأكد العلماء أن أغشية تلك األنواع 
من الساملونيال تظهر مقاومة شديدة لألدوية املخصصة ملحاربة البكترييا. 
وأشاروا إىل أن الساملونيال تنتقل إىل أوراق الخس عن طريق الرتبة، وتظهر 
يف الرتبة بداية بس�بب الحرشات والطيور واألس�مدة العضوية، كما يمكن 
أن تنقلها مياه الرصف الصحي. وأظهرت التجارب أن الس�املونيال يمكن 
أن تدخ�ل إىل األوعية الداخلية يف أوراق الخس حيث يصبح من املس�تحيل 
إزالته�ا من داخل تل�ك األوراق، كما يمك�ن لتلك البكتريي�ا أن تتكاثر عىل 

أوراق العديد من الخضار املحفوظة يف األكياس البالستيكية.

احذروا تناول اخلضار املحفوظة 
يف أكياس بالستيكية!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مضادات األكسدة تساعد يف الوقاية من خطر الرسطان
رشحت خب�رية التغذية ناتاليا دينيس�وفا أنه 
يمكنك أن تقي نفس�ك من اإلصابة باألمراض 
الرسطاني�ة من خالل تناول أن�واع معينة من 
األطعمة بحيث تس�اعد مضادات األكس�دة يف 

حماية الجسم من النمو الرسطاني.
قال�ت ناتالي�ا دينيس�وفا، الباحث�ة يف مرك�ز 
البح�وث الفيدرالي�ة للتغذي�ة والتكنولوجي�ا 

الحيوية، وأخصائية التغذية ، ل� سبوتنيك:
“تدم�ري الخالي�ا الرسطانية يب�دأ من اللحظة 
التي يبدأ فيها تفاعل مضادات األكسدة بحيث 
تقوم باالندماج م�ع الجزيئات الحرة وبالتايل 

تمنع عملها وتدمريها لخاليا الجسم”.
وأشارت الباحثة دينيسوفا إىل أن: “بريوكسيد 
الده�ون هو أس�اس الرر ال�ذي يلحق بأي 
خلي�ة، يمكن أن: يحدث تحت تأثري اإلش�عاع، 
قد يكون ناتج من البيئة، وهذه اإلش�عاعات 
إم�ا أن تك�ون طبيعي�ة مث�ل غ�از ال�رادون 
واألش�عة الكوني�ة، أو م�ن مص�ادر صناعية 
مثل األشعة السينية. وتقوم هذه اإلشعاعات 
بتغريات داخلية يف جس�م اإلنس�ان”، مضيفة 
أن�ه ق�د يح�دث بس�بب اإلجه�اد والعديد من 
العوام�ل األخرى”. وتص�ف الباحثة والخبرية 
ناتاليا دينيس�وفا، آلية عمل وأهمية مضادات 

األكس�دة قائل�ة: تق�وم مض�ادات األكس�دة 
الغذائية يف املس�اعدة عىل إع�ادة التوازن، وإىل 
تقلي�ل التل�ف والوقاي�ة من األم�راض، أي أن 
لها نوعا من التأثري املضاد لألورام”. وأش�ارت 
الخب�رية إىل أن�واع مض�ادات األكس�دة قائلة: 
تعترب فيتامينات A و E ، وكذلك بيتا كرياتني، 
طبيعية وأقوى مضادات األكسدة بني تلك التي 
 B و C تذوب يف الدهون، يف حني أن فيتامينات
من بني الفيتامينات القابلة للذوبان يف املاء”. 
2- “بيوفالفونويدس. هذه املواد الطبيعية لها 
تأثري ملزم يشبه االصطياد عىل الجذور الحرة، 

وبالت�ايل قم�ع تكوينها وتعزي�ز القضاء عىل 
املواد الس�امة. وتش�مل هذه املواد الكاتشني 
)أح�د مكونات النبيذ األحمر( والكريس�يتني ، 
املتوافرة بكثرة يف جميع الحمضيات والش�اي 
األخر، ويحتوي الش�اي األخر عىل الكثري 
من مادة الكريس�يتني، والفاصولي�ا الحمراء 
الصغ�رية م�ن مض�ادات األكس�دة الجيدة”. 
وتضيف ناتاليا دينيسوفا شارحة: يوجد أعىل 
محتوى من فيتامني )ه�( يف الزيوت النباتية، 
وخاصة زيت عباد الشمس، كما يوجد الكثري 
م�ن فيتامني )ه��( يف الب�ذور واملكرسات، و 
فيتام�ني ج، باإلضاف�ة إىل ثم�ار الحمضيات 
التي نعرفها، موجود بكميات كبرية يف الكيوي 
والوركني والفلفل األحمر والكشمش األسود، 
حتى أنه يوجد يف البطاطس والبصل، وجميع 
ما ذكر يعترب مضادات أكسدة قوية”. وتابعت 
خب�رية التغذي�ة قوله�ا إن: “أح�د العن�ارص 
الغذائية التي نتناولها بش�كل ع�ام يمكن أن 
يحت�وي ع�ىل عن�ارص تس�اعد يف حماية من 
األمراض املختلفة وم�ن ضمنها الرسطانات، 
مث�ل األطعم�ة الغنية بمض�ادات األكس�دة. 
وتكمن أهمية مضادات األكس�دة بأنها مهمة 

يف التخلص من الشوارد الحرة”.


