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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 
مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س الس�بت، ان بالده 
تواج�ه حالي�ا نوع�ا آخ�ر م�ن اإلره�اب يتمثل 
بالفس�اد والس�الح املنفل�ت والتدخ�ل األجنبي، 
منوها اىل انها تعمل حاليا عىل مالحقة ش�بكات 
تموي�ل ودع�م املنظمات اإلرهابي�ة بتعاون دويل 

واقليمي.
وق�ال الكاظمي، يف كلم�ة خالل انعق�اد املؤتمر 
العلمي ال�دويل لجهاز مكافحة اإلرهاب يف بغداد، 
وتابعته�ا ان الع�راق »اآلن أمام أن�واع أخرى من 
اإلرهاب املتمثل بضبط الحدود واملنافذ الحدودية، 
مكافحة الفس�اد، ضبط الس�الح املنفلت، ومنع 
التدخ�ل األجنب�ي م�ن خ�الل إج�راءات مكثفة 

ومستمرة ومتكاملة امنيا واداريا«.
واش�ار اىل ان�ه بفض�ل جه�ود الق�وات االمني�ة 
وجهوزيتهم تحولت مهمة قوات التحالف الدويل 
خالل الحوار االس�راتيجي م�ع الواليات املتحدة 
الذي ج�رى االربع�اء امل�ايض اىل مه�ام تدريبية 
واستش�ارية، ما يش�ري اىل التطور الكبري يف بناء 

قواتنا االمنية وامكانياتها الكبرية.
واض�اف الكاظمي ان حكومته تعمل حاليا »عىل 
مالحق�ة ش�بكات التموي�ل والدع�م للمنظمات 
اإلرهابي�ة من خالل التع�اون ال�دويل واإلقليمي 
لتجفي�ف مص�ادر تموي�ل االره�اب، ويأتي هذا 
كله ضمن الجهود الدبلوماس�ية الواس�عة لهذه 
الحكوم�ة لخلق ش�بكات مرابطة م�ن املصالح 

األمنية واالقتصادية بني دول املنطقة«.

التفاصيل  ص2

زمن التحديات الثالثة يف العراق
رئيس الوزراء حتدث عن »إرهاب جديد«.. والشروع مبالحقة »شبكات التمويل«.. »والتدخل اخلارجي« هٌم على السياسة حمافظ البرصة:

 لن نحمي »خليجي 25« برشكات 
أمنية أجنبية

حمافظ بغداد
 يعلـن اهنـاء مجيـع املتطلبـات 

اخلاصة باملحارضين

الصحـة: 
التقـديـم عـلـى التعييـن املركزي 

مفتوح دون سقف زمني

ص3

ص3

ص2

إيطاليا توجه اهتامات للصحة العاملية: تكذب بشأن »كورونا«
وفد لبنان يؤجل زيارته إىل العراق لتوقيع اتفاق النفط مقابل اخلدمات الطبية
وزير الدفاع يفتتح معرض االمـن والدفـاع بمشـاركة 40 رشكـة
القايض زيدان: القضاء ركن من اركان الدولة وجزء هام من مقومات املجتمع

ابو الغيط للمسؤولني العراقيني: اجلامعة العربية 
بإمرة بغداد

ص2

ص3

ص2 ص2 ص3

حمافظ واسط
 يتابع االعامل اخلدمية واكساء الطرق 

يف ناحية الشحيمية

طائرات F16 توجه
 رضبـة موجعـة لـ »داعش« 

يف جبال محرين

الصحـة: 
ال صحـة لفـرض »احلظـر 

الشامل« يف رمضان

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه ممثل�و االدعاء اإليطايل االتهام رس�ميا ملس�ؤول بارز 
بمنظم�ة الصح�ة العاملي�ة بالك�ذب عليه�م بش�أن تقرير 
ش�ائك عن اس�تجابة إيطاليا لفريوس كورونا، كما كشفوا 
عن اتص�االت خاصة عىل األرجح س�تحرج املنظمة التابعة 
لألم�م املتحدة. وبدأ ممثلو االدع�اء يف بريغامو التحقيق مع 
رانريي غويرا، مس�اعد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 
بزعم تقديم ترصيحات كاذبة لهم عندما وافق طواعية عىل 
الخضوع لالس�تجواب يف ترشين الثان�ي. ويحقق االدعاء يف 
حصيلة الوفيات الضخمة بس�بب كوفيد يف بريغامو وما إذا 

كان افتق�ار إيطاليا لالس�تعداد مع بداي�ة الجائحة قد لعب 
دورا. وامتد تحقيقهم ليش�مل فضيحة بسبب تقرير شائك 
للمنظمة ع�ن اس�تجابة إيطاليا للفريوس ألنه كش�ف عن 
عدم تحديث الحكومة اإليطالية لخطة استعدادها للجائحة 
من�ذ 2006. وس�حبت املنظم�ة التقري�ر من ع�ىل موقعها 
اإللكروني يوم 14 أيار بعد يوم من صدوره، ولم تعد نرشه 
ثانية. ويش�ري اختفاء التقري�ر إىل أن املنظمة أزالته لتجنب 
الحكومة اإليطالية االنتقاد واإلحراج واملساءلة. وعند سؤالها 
آنذاك عم�ا إذا كان غويرا أو الحكومة اإليطالية قد تدخال يف 
التقري�ر، قالت املنظم�ة إن مكتبها اإلقليم�ي يف كوبنهاغن 

أزال التقرير ألنه احتوى عىل »حقائق غري دقيقة«.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

بحث االم�ني العام للجامعة العربية احمد 
اب�و الغي�ط يف بغ�داد، أمس الس�بت، مع 
املس�ؤولني العراقيني عالق�ات العراق مع 
اي�ران وتركيا وس�وريا ومجم�ل القضايا 
العربي�ة يف املنطق�ة، مؤك�دا ع�ىل دع�م 
الحكومة العراقية يف تعزيز عالقات بالدها 

مع الدول العربية.
وخ�الل مؤتمر صحايف مش�رك مع وزير 
الخارجي�ة العراقي، اش�ار اب�و الغيط اىل 
انه يتابع بدقة االداء العراقي فيما يخص 
اح�داث املنطقة ودبلوماس�يته النش�طة 

التي تعكسها الثقة بالنفس.
وش�دد ع�ىل دع�م الجامعة للع�راق فيما 
تحتاج�ه، منوه�ا بانفتاح�ه ع�ىل الدول 
العربية وعالقات�ه الجيدة مع دول الجوار 
والقوى العاملية الكربى بما يؤمن مصالح 

البالد.
كل  يف  الع�راق  بام�رة  »نح�ن  وق�ال 
ان  اىل  الغي�ط  اب�و  ون�وه  مايحتاج�ه«. 
الجامع�ة تمر بظروف صعب�ة من ناحية 

التمويل املايل لنشاطاتها.
من جانبه، ق�ال وزير الخارجية انه بحث 
مع ابو الغيط االوضاع يف املنطقة وتعزيز 
عالق�ات العراق بالجامعة العربية ونتائج 

زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
االخرية اىل الدول الخليجية وعالقات العراق 
مع تركيا وايران.واوضح ان مباحثاته مع 
اب�و الغيط تناولت كذل�ك االوضاع املقلقة 
يف س�وريا وتاثرياتها السلبية عىل العراق، 
مش�ريا اىل رضورة بن�اء الي�ات للح�وار 
ب�ني ال�دول الفاعلة يف املس�ألة الس�ورية 
من اج�ل حل االزم�ة هناك.وق�ال ان ابو 
الغيط س�يزور يف وقت الح�ق اربيل للقاء 
املس�ؤولني يف اقليم كردستان.بدوره، أكد 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
أن الع�راق يدع�م مبادرات إنه�اء الرصاع 
يف اليم�ن، ودع�م لبن�ان لتج�اوز ظروفه 

الجامع�ة  اىل  س�وريا  وع�ودة  الصعب�ة، 
العربية وتشجيع الحوار الداخيل فيها.  

وق�ال املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه إن »رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اس�تقبل األم�ني العام للجامعة 
العربي�ة أحمد أب�و الغيط والوف�د املرافق 
ل�ه، وجرى خ�الل اللق�اء البح�ث يف آخر 
اإلقليمي�ة  الس�احتني  ع�ىل  التط�ورات 
العربي�ة  القضاي�ا  ومختل�ف  والدولي�ة 

الراهنة«.  
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الصحة: التقديم عىل التعيني املركزي مفتوح دون سقف زمني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكدت وزارة الصحة أن التقديم عىل التعيينات املركزية، مفتوحة 
بشكل دائم، دون وجود سقف زمني لها.    

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه  
»ناس« نس�خة منه إنه استنادا اىل توجيهات معايل وزير الصحة 
االس�تاذ الدكت�ور حس�ن محم�د عب�اس التميمي  ن�ود ان نبني 
البنأينا من املالكات الطبي�ة والصحية والتمريضية من خريجي 
العام الدرايس ٢٠١٩-٢٠٢٠ أن االستمارة االلكرتونية للتعيينات 

املركزية مفتوحة«.  
وأضاف�ت، أن�ه »وال يوجد س�قف زمن�ي لها لح�ني اكمال مىلء 
كافة االس�ماء يف االوامر الجامعية الواردة إلينا وحسب الروابط 

املذكورة لكل فئة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س الس�بت، ان ب�الده تواجه 
حالي�ا نوعا آخر من اإلرهاب يتمثل بالفس�اد والس�الح 
املنفل�ت والتدخل األجنب�ي، منوها اىل انه�ا تعمل حاليا 
عىل مالحقة ش�بكات تمويل ودع�م املنظمات اإلرهابية 

بتعاون دويل واقليمي.
وق�ال الكاظمي، يف كلم�ة خالل انعق�اد املؤتمر العلمي 
ال�دويل لجه�از مكافح�ة اإلره�اب يف بغ�داد، وتابعته�ا 
ان الع�راق »اآلن أمام أن�واع أخرى من اإلره�اب املتمثل 
بضب�ط الح�دود واملناف�ذ الحدودية، مكافحة الفس�اد، 
ضبط الس�الح املنفلت، ومنع التدخل األجنبي من خالل 

إجراءات مكثفة ومستمرة ومتكاملة امنيا واداريا«.
واش�ار اىل انه بفضل جهود القوات االمنية وجهوزيتهم 
تحول�ت مهم�ة ق�وات التحال�ف ال�دويل خ�الل الحوار 
االس�رتاتيجي مع الوالي�ات املتحدة الذي ج�رى االربعاء 
املايض اىل مهام تدريبية واستشارية، ما يشري اىل التطور 

الكبري يف بناء قواتنا االمنية وامكانياتها الكبرية.
واضاف الكاظمي ان حكومته تعمل حاليا »عىل مالحقة 
ش�بكات التمويل والدعم للمنظمات اإلرهابية من خالل 
التع�اون ال�دويل واإلقليم�ي لتجفي�ف مص�ادر تموي�ل 
االره�اب، ويأتي هذا كل�ه ضمن الجهود الدبلوماس�ية 
الواس�عة له�ذه الحكوم�ة لخلق ش�بكات مرتابطة من 

املصالح األمنية واالقتصادية بني دول املنطقة«.
واش�اد الكاظمي ب�دور جهاز مكافح�ة االرهاب »الذي 
كان بمس�توى الطموح واملسؤولية وساهم بشكل كبري 
يف مع�ارك التحرير ضد خ�وارج العرص عصابات داعش 
االرهابي�ة«، منوها اىل ان »اإلرهاب أصب�ح تحديا عامليا 
يهم الجميع وقد س�اهم العراق بش�كل كبري يف مواجهة 
ه�ذا التحدي«. واضاف رئيس ال�وزراء ان عىل العراقيني 
س�اعدوا العالم بأكمل�ه يف التخلص من ش�بح اإلرهاب 
ال�ذي كان ينت�ر برسع�ة ووقف م�ع الع�راق أصدقاء 
كث�ريون ولكن الن�رص الذي تحقق ع�ىل اإلرهاب كان يف 
النهاية نرصاً عراقياً ولذلك فان عىل العراقيني أن يشعروا 
بالفخ�ر أنهم قاتل�وا اإلرهاب وكالة عن انفس�هم وعن 

العالم كل�ه. واوضح ان جميع الق�وات األمنية العراقية 
من الجيش والرطة والحشد والبيشمركة وجهاز االمن 
الوطني وجهاز املخابرات وغريها شاركوا يف هذا اإلنجاز 
ولك�ن كانت هن�اك خصوصية ب�ارزة لق�وات مكافحة 
اإلره�اب حي�ث أن اختصاصه�م الرئييس ه�و مكافحة 
اإلره�اب، وقامت قوات هذا الجه�از الوطني بدور كبري 
وب�ارز جدا يف دحر عصابات داع�ش االرهابية وما زالت 
تقوم بعمل جب�ار يف رضب الخاليا اإلرهابية املنترة يف 
املناطق النائية. وش�دد عىل ان الع�راق حقق انتصارات 
كربى خالل األش�هر املاضي�ة وأنهينا وجود ما يس�مى 

بوالية دجلة خالل عملية »السيل الجارف« التي قام بها 
ابطال قواتنا املسلحة يف جهاز مكافحة اإلرهاب.

وقال ان القوات االمنية قتلت ثاني أكرب شخص يف تنظيم 
»داعش« اإلرهابي ضمن الع�رات من القيادات الكبار 

واملئات من عنارص هذا التنظيم.
وب�ني الكاظمي »نحن اآلن أمام أنواع أخرى من اإلرهاب 
املتمث�ل بضب�ط الح�دود واملناف�ذ الحدودي�ة، مكافحة 
الفس�اد، ضبط الس�الح املنفلت، ومنع التدخل األجنبي 
»، منوه�ا اىل ان »كل هذه الجهود الت�ي تقوم بها هذه 

الحكومة هو امتداد لعمليات مكافحة اإلرهاب«.

وأردف ان دحر االرهاب بشكل كامل يتم من خالل رؤية 
ش�املة ملكافحة االره�اب وحيث نحت�اج اىل إيجاد بيئة 
وطنية مالئم�ة لتجفيف مصادر اإلرهاب بش�كل كامل 

وعىل مختلف املستويات.
وتاب�ع »نعمل ع�ىل اعادة بن�اء املؤسس�ات األمنية كي 
تك�ون ق�ادرة ع�ىل القي�ام بمهامه�ا كاملة كم�ا نعزز 
عالقاتن�ا وتعاوننا م�ع أصدقائنا اإلقليمي�ني والدوليني 

لدعم األمن يف العراق«.
وش�دد عىل رضورة وج�ود تبادل للخ�ربات وتعاون بني 
جهاز مكافح�ة اإلره�اب وباقي األجه�زة األمنية، كما 
يجب ان نس�تفيد من الدع�م الدويل والتع�اون اإلقليمي 
كي نخل�ق بيئة إقليمية ودولية مس�اعدة ملنع تنش�يط 

اإلرهاب مجددا.
واض�اف الكاظمي قائ�ال »نعمل عىل مالحقة ش�بكات 
التموي�ل والدعم للمنظمات اإلرهابية من خالل التعاون 
ال�دويل واإلقليم�ي لتجفي�ف مص�ادر تموي�ل االرهاب، 
ويأت�ي هذا كل�ه ضمن الجهود الدبلوماس�ية الواس�عة 
له�ذه الحكوم�ة لخلق ش�بكات مرتابطة م�ن املصالح 
األمني�ة واالقتصادي�ة بني دول املنطقة«. واش�ار اىل انه 
بع�د كل هذه الجهود يع�ود الع�راق اىل دوره التاريخي 
يف املنطقة والعال�م لكي يكون جرسا للتواصل والتكامل 
والتع�اون بني الجميع.  وش�دد بالقول »س�نبقي عراقا 
جديدا يستحقه الشعب العراقي العظيم بتاريخه وتراثه 
وثقافت�ه وقيم�ه«. وحرض افتتاح املؤتمر الذي يس�تمر 
يوم�ان رئيس جهاز مكافحة اإلره�اب الفريق أول ركن 
عبد الوهاب الس�اعدي وعدد من ممثيل البعثات الدولية 
وممث�ل ع�ن التحال�ف ال�دويل يف الع�راق ووزراء وقادة 
أمنيني.وق�ال املتح�دث باس�م جهاز مكافح�ة االرهاب 
صب�اح النعمان، يف ترصي�ح صح�ايف، أن املؤتمر ينعقد 
تح�ت ش�عار »جه�از مكافح�ة االره�اب ق�وة عراقية 
لتحديات واقعية« وبمش�اركة دولية من التحالف الدويل 
وحلف الناتو ومراك�ز بحوث عربية وعاملية. واوضح ان 
»اله�دف من املؤتم�ر هو التعريف باس�رتاتيجية العراق 
يف مواجه�ة االرهاب وخط�ة الجهاز ملكافح�ة االرهاب 
للس�نوات املقبلة والتعري�ف بتحديات االره�اب املحلية 

واإلقليمية والدولية.

رئيس الوزراء حتدث عن »إرهاب جديد«.. والشروع مبالحقة »شبكات التمويل«.. »والتدخل اخلارجي« هٌم على السياسة

زمن التحديات الثالثة يف العراق
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      المستقبل العراقي / نهاد فالح

بحث االمني العام للجامعة العربية احمد ابو 
الغيط يف بغداد، أمس السبت، مع املسؤولني 
العراقي�ني عالقات العراق م�ع ايران وتركيا 
وسوريا ومجمل القضايا العربية يف املنطقة، 
مؤك�دا عىل دعم الحكومة العراقية يف تعزيز 

عالقات بالدها مع الدول العربية.
وخ�الل مؤتم�ر صحايف مش�رتك م�ع وزير 
الخارجي�ة العراق�ي، اش�ار اب�و الغي�ط اىل 
انه يتاب�ع بدقة االداء العراق�ي فيما يخص 
احداث املنطقة ودبلوماس�يته النشطة التي 

تعكسها الثقة بالنفس.
وش�دد ع�ىل دع�م الجامع�ة للع�راق فيم�ا 
تحتاجه، منوها بانفتاحه عىل الدول العربية 

وعالقات�ه الجي�دة مع دول الج�وار والقوى 
العاملية الكربى بما يؤمن مصالح البالد.

وقال »نحن بامرة العراق يف كل مايحتاجه«. 
ونوه ابو الغيط اىل ان الجامعة تمر بظروف 

صعبة من ناحية التمويل املايل لنشاطاتها.
م�ن جانبه، ق�ال وزير الخارجي�ة انه بحث 
مع ابو الغي�ط االوض�اع يف املنطقة وتعزيز 
عالقات الع�راق بالجامعة العربي�ة ونتائج 
زي�ارات رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
االخرية اىل ال�دول الخليجية وعالقات العراق 
مع تركيا وايران.واوض�ح ان مباحثاته مع 
ابو الغي�ط تناول�ت كذلك االوض�اع املقلقة 
يف س�وريا وتاثرياتها الس�لبية ع�ىل العراق، 
مش�ريا اىل رضورة بن�اء اليات للح�وار بني 
الدول الفاعلة يف املس�ألة الس�ورية من اجل 

حل االزمة هناك.وقال ان ابو الغيط س�يزور 
يف وقت الحق اربيل للقاء املسؤولني يف اقليم 
كردستان.بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أن العراق يدعم مبادرات 
إنهاء ال�رصاع يف اليمن، ودعم لبنان لتجاوز 
ظروفه الصعبة، وعودة س�وريا اىل الجامعة 

العربية وتشجيع الحوار الداخيل فيها.  
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه إن »رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي اس�تقبل األم�ني الع�ام للجامعة 
العربي�ة أحمد أبو الغي�ط والوفد املرافق له، 
وجرى خالل اللقاء البحث يف آخر التطورات 
عىل الس�احتني اإلقليمية والدولية ومختلف 

القضايا العربية الراهنة«.  

وأكد الكاظمي، وفق البيان، »أهمية التواجد 
الفّعال للجامعة العربية، وتطوير منظومات 
عمله�ا بم�ا يمكنه�ا م�ن خدمة الش�عوب 
العربية، مؤكدا ان الع�راق يتطلع اىل انعقاد 
القم�ة العربية املقبلة، ع�رب دعم دوٍر عربي 

أكرب يسهم يف جهود التهدئة«.  
وأضاف الكاظمي، أن »العراق يدعم مبادرات 
إنهاء ال�رصاع يف اليمن، ودعم لبنان لتجاوز 
ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا اىل 
الجامع�ة العربية وتش�جيع الحوار الداخيل 
فيه�ا«.  وب�ني رئي�س ال�وزراء، أن »أم�ام 
الجامع�ة العربية دورا مهم�ا تضطلع به يف 
تعزي�ز التقارب البّن�اء وتج�اوز الخالفات، 
وتعضيد جه�ود التهدئة بني الدول اإلقليمية 
الفاعل�ة والت�ي ترتب�ط بعالق�ات تاريخية 

تتجاوز األزمات الراهنة«.  
كما ش�دد، خ�الل اللقاء، ع�ىل أن »القضية 
أع�ىل  يف  تبق�ى  أن  ينبغ�ي  الفلس�طينية 
س�لم أولوياتن�ا، ألنه�ا تمث�ل قضية ضمري 
ووج�دان للعرب ولإلنس�انية، وألن الش�عب 
الفلس�طيني م�ا زال يعان�ي م�ن ظ�روف 
قاس�ية وظل�م تاريخ�ي«.  من جانب�ه، أكد 
األم�ني الع�ام للجامع�ة العربية أحم�د أبو 
الغيط، أن »مؤسس�ة الجامعة حريصة عىل 
دعم العراق يف مس�اعيه السامية هذه، كما 
أثن�ى ع�ىل الخط�وات الش�جاعة للحكومة 
العراقية، الس�يما ما يتعلق بمسار االنفتاح 
العراقي الحكيم واملتزن عىل محيطه العربي 
واالقليم�ي، وروح املب�ادرة اإليجابي�ة التي 

ينتهجها«، بحسب البيان.  

ابو الغيط للمسؤولني العراقيني: اجلامعة العربية بإمرة بغداد
العراق أعلن موقفه من احلرب يف اليمن وأوضاع لبنان وأزمة سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ة والبيئ�ة،  حس�مت وزارة 
أمس الس�بت، الجدل بشأن فرض 
الحظ�ر الش�امل يف ش�هر رمضان 
املبارك.  وقال مدير الصحة العامة، 
ري�اض الحلف�ي ان�ه »ال صحة ملا 
تداولته املواقع االخبارية والتواصل 

االجتماع�ي بش�أن ف�رض الحظر 
اش�امل يف ش�هر رمضان مل�دة ١4 
يوم�اً وامت�داده اىل نهاية الش�هر 

الفضيل«.
له�ذه  صح�ة  »ال  الحلف�ي  واك�د 
االنب�اء«، داعي�ا اىل »توخ�ي الدقة 
واخ�ذ  املعلوم�ة  نق�ل  يف  والح�ذر 

االخبار من مصادرها الرسمية«.

الصحة: ال صحة لفرض »احلظر الشامل« 
يف رمضان

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
السبت، رئيس اقليم كردستان نيجريفان بارزاني.

وجرى خالل اجتماع بحث عدد من امللفات التي تصب يف مجال 
التعاون والتكامل بني مؤسسات الدولة يف الحكومة االتحادية 
وحكومة اقليم كردس�تان وفق ما أطره الدستور، فضال عن 
مناقشة جهود مكافحة االرهاب والجريمة املنظمة والتعاون 

يف سنجار بني الحكومة االتحادية وحكومة االقليم.
كما بحث�ا الوضع الصحي املتعلق بجائح�ة كورونا وتصاعد 
االصاب�ات، والجه�ود الكب�رية الرامي�ة اىل توف�ري الخدم�ات 

الصحية للمصابني وتوفري اللقاحات.
واثنى رئيس الوزراء عىل التقدم الحاصل يف مجال التأس�يس 

لآللي�ات الدس�تورية الداخلي�ة، مستش�هدا باالتف�اق ع�ىل 
املحكمة االتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير املوازنة 
االتحادية، التي اعرب عن امله يف ان يتم تطبيقها بدقة، وعدم 
الدخول يف اجتهادات وتفس�ريات تتعارض مع تقديم الخدمة 

للمواطن العراقي، ووفق مبدأ العدالة يف توزيع الثروة.
واكد الكاظمي ع�ىل رضورة تعزيز التكامل االمني بني بغداد 
واربيل بالشكل الذي يحقق االستقرار الداخيل، ويمنع حدوث 
اي فجوة يمكن ان يس�تغلها االرهاب او الجريمة املنظمة، يف 

املناطق املتنازع عليها او غريها.
كما اكد ع�ىل ان تكرار زيارات رئيس االقلي�م اىل بغداد يبعث 
برس�ائل صحيحة لكل العراقيني ويساهم يف بناء الثقة ويدل 
عىل حس�ن النية ويحفز روح التعاون املش�رتك والتنسيق يف 
جمي�ع املجاالت ملصلحة البلد واش�ار اىل زيارت�ه القادمة اىل 

اقلي�م كردس�تان. وأعرب رئي�س اقليم كردس�تان نيجرفان 
بارزاني، عن امتنانه لحفاوة االستقبال، واشاد بجهود رئيس 
مجلس الوزراء سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، حيث اكد ان 
الجهد الدبلوم�ايس العراقي يف الفرتة املاضية، وما تخلله من 
زيارات واجتماعات ابرزت املكانة املس�تحقة للعراق باكمله، 

واعادت دوره الطبيعي اقليميا ودوليا.
كم�ا اش�اد بنه�ج الحكم�ة يف معالج�ة القضاي�ا الداخلية، 
وارتفاع مستوى التنس�يق االمني، ورضورة تطويره، معربا 
ع�ن دعمه للحكوم�ة وتعزيز مكان�ة الدولة، بالش�كل الذي 

يمكنها من معالجة تحدياتها.
وأثن�ى بارزاني عىل تمرير مجل�س النواب لقان�ون املوازنة، 
مؤك�دا عىل ان ح�ل القضايا العالقة بني بغ�داد واربيل يمهد 

الطريق ملزيد من االستقرار والتقدم للعراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس القض�اء األعىل، فائق 
زيدان، أمس السبت، أن القضاء يعد ركناً 
من أركان الدولة وجزء هام من مقومات 

املجتمع.
وقال زي�دان خالل حضوره تخرج دورة 
جديدة من املعهد القضائي، إن »القضاء 

رك�ن م�ن أركان الدولة وج�زء هام من 
مقوم�ات املجتم�ع تص�ان ب�ه األنفس 
والحق�وق والحري�ات، وبتحقي�ق العدل 
ب�ني أبن�اء املجتم�ع يتحقق االس�تقرار 

وتبنى الدول وتدوم«.
روح  إىل  تس�تند  »العدال�ة  أن  وأض�اف 
التريع االس�المي ونصوص�ه«، مؤكدا 
ان »الحث ع�ىل العدالة ورد يف العديد من 

االي�ات القرآني�ة كقول�ه تع�اىل )ان الله 
يأمرن�ا بالعدل( و)اذا حكمتم بني الناس 
أن تحكموا بالع�دل(، لذا فإن الله يأمرنا 
ان نك�ون ع�دوال يف احكامن�ا حت�ى ل�و 
ج�اء ذلك العدل ضد أنفس�نا او الوالدين 
وذوي القرب�ى ولحقنا الرضر من ذلك«، 
مشريا إىل » حرص مجلس القضاء االعىل 
عىل اس�تلهام نهج اإلم�ام عيل يف اختيار 

األنس�ب م�ن ب�ني املتقدم�ني للعم�ل يف 
القضاء«.

وفيم�ا أوىص القض�اة الج�دد ب�«طلب 
العل�م واملثاب�رة واالجته�اد واإلفادة من 
االجي�ال القضائية الس�ابقة«، أكد عىل« 
املحام�ني  م�ع  ت�ام  بايج�اب  التعام�ل 
والحقوقي�ني فه�م خري عون يف الس�عي 

لتحقيق العدالة«.

اق�رتح عض�و لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة 
عب�اس الزام�يل، أمس الس�بت، اعتماد 
نتائ�ج الك�ورس االول ونص�ف الس�نة 
ك�� نتائ�ج نهائي�ة للمراح�ل املنتهي�ة 
يف املراح�ل االبتدائي�ة والثانوي�ة. وقال 
الزام�يل ان�ه »بع�د انته�اء االمتحانات 
التمهيدي�ة للطلب�ة الخارج�ني، فإنن�ا 
نبارك للطلبة والكوادر الرتبوية ولوزارة 
النج�اح م�رة اخ�رى يف  الرتبي�ة ه�ذا 
اكم�ال االمتحانات ونش�د ع�ىل أيديهم 
يف اكمال تصحي�ح الدفات�ر االمتحانية 
وإع�الن النتائ�ج يف أقرب وق�ت ممكن 
مصريه�م  معرف�ة  للطلب�ة  ليتس�نى 
باالش�رتاك يف االمتحان�ات الوزارية من 
عدمه�ا«.  وأض�اف الزام�يل، »كم�ا أنه 
م�ن املمكن اعتماد نتائج نصف الس�نة 
والكورس االول للمراح�ل غري املنتهية، 
كمرحل�ة نهاي�ة العام ال�درايس«، الفتا 
إىل أن »مراحل السادس ابتدائي والثالث 
متوسط والسادس اعدادي فبالتأكيد أن 
الجميع يشرتكون باالمتحانات الوزارية 
ع�ىل اعتب�ار ان لدين�ا طلب�ة خارج�ني 

اعتمدوا عىل االمتحانات التمهيدية«.

الكاظمي وبارزاين يؤكدان التعاون بني بغداد وأربيل واستمرار الزيارات املتبادلة

القايض زيدان: القضاء ركن من اركان الدولة وجزء هام من مقومات املجتمع

نائب يقرتح اعتامد نتائج 
نصف السنة كنهائية 

هلذه الرشحية من الطلبة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع أمس الس�بت، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
يعتزم زيارة محافظة جنوبية خالل اليومني املقبلني.

وذك�ر مص�در يف دي�وان محافظة املثنى ان »اس�تعدادات أمني�ة تجري يف 
املحافظة لزيارة مرتقبة اىل رئيس الوزراء«.

وأضاف انه »لم يعرف بعد موعد الزيارة تحديداً، لكن من املتوقع ان تكون 
خالل هذين اليومني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت حكوم�ة ترصيف األعم�ال يف لبنان، تأجي�ل زيارة رئي�س الوزراء 
حسان دياب والوفد اللبناني إىل العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده 
يف ١7 أبريل الجاري.    وأفاد املكتب اإلعالمي يف رئاس�ة الحكومة اللبنانية 
عرب بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »مديرية املراسم يف رئاسة 
الحكومة العراقية، تولت إبالغ مديرية املراس�م يف رئاس�ة مجلس الوزراء 
يف لبن�ان ع�ن طلب تأجي�ل املوعد، وذلك ألس�باب عراقي�ة داخلية«.وكان 
م�ن املفرتض أن يرافق دياب خ�الل زيارته، وف�د وزاري مؤلف من وزراء 
الزراعة والصناعة والصحة والس�ياحة والطاقة، للبحث يف مجال التعاون 
الثنائي بني البلدين وتوقيع اتفاقات.  وأفادت صحيفة »األخبار« اللبنانية، 
الجمعة، بأن رئيس حكومة ترصيف األعمال حسان دياب، سيزور العراق 
يف ١7 و١8 من الش�هر الجاري، حيث س�يوقع عىل اتفاق السترياد النفط.   
ووف�ق ما أوردت الصحيفة، فإن الزيارة س�تتضمن توقي�ع اتفاق مبدئي 
للحص�ول عىل 5٠٠ ألف طن من النف�ط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم 
أكث�ر من مليوني طن، عىل أن تتوىل لجان مش�رتكة وضع االتفاق النهائي 
تمهي�دا إلق�راره.   ولفتت »األخبار« إىل أنه من املتوق�ع أن يعرض الوزراء 
اللبناني�ون عىل نظرائه�م العراقيني، فرص التعاون يف مج�االت مختلفة، 
وبح�ث إمكانية توس�يع اتفاقية التعاون.   ومن الجدي�ر ذكره، أنه جرى 
تكليف سعد الحريري، يف أكتوبر املايض، لتشكيل حكومة جديدة يف لبنان، 
لكن الخالفات السياس�ية ال س�يما مع الرئيس ميش�ال عون حول ش�كل 
الحكوم�ة وعدد أعضائها، عرقل تش�كيل الحكومة وب�دد اآلمال يف عكس 

مسار االنهيار املايل املتفاقم يف لبنان.    

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت طائ�رات F-١6 العراقية، أمس الس�بت، رضب�ة موجعة لداعش 
االرهاب�ي يف سلس�ة جبال حمرين.  وذك�رت خلية االع�الم االمني يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان�ه« بتوجيه من قي�ادة العمليات 
املش�رتكة، ووفقاً ملعلومات اس�تخبارية دقيقة، نفذ طريان القوة الجوية 
م�ن خ�الل طائ�رات F_١6 العراقي�ة، رضبة جوي�ة غرب سلس�لة جبال 
حمري�ن ضمن قاطع عمليات دياىل«. وأضافت »حيث أس�فرت عن تدمري 
وك�ر لإلرهابيني وقتل عدد منه�م داخل هذا الوكر، وقد ش�اهد األبطال يف 
ط�ريان الق�وة الجوية عنارص من عصابات داع�ش اإلرهابية وهم يحاول 

التخفي داخل هذا الوكر قبل هذه الرضبة«.

خالل اليومني املقبلني.. رئيس الوزراء جيري 
زيارة للمحافظات اجلنوبية 

وفد لبنان يؤجل زيارته إىل العراق لتوقيع 
اتفاق النفط مقابل اخلدمات الطبية

طائرات F16 توجه رضبة موجعة
 لـ "داعش« يف جبال محرين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة رشطة البرصة، أمس 
الس�بت، تنفي�ذ أوام�ر قبض بحق 
خمسة متهمني بقضايا متنوعة يف 

املحافظة.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
إن »مفارز قس�م رشط�ة الدير من 
خالل مراك�ز الرطة التابعة له يف 
محافظة البرصة تمكنت من تنفيذ 

اوامر قبض بحق خمس�ة متهمني 
ص�ادرة بحقه�م اوام�ر قبض من 

القضاء«.
مته�م  »ابرزه�م  أن  وأوضح�ت، 
غ�ري  اس�لحة  حي�ازة  بجريم�ة 
مرخص�ة وف�ق املادة ٢4/اس�لحة 
من قبل مفارز مركز الدير، واربعة 
متهمني وف�ق امل�واد )4١٣ و ٢4٠ 
و 4٣٢ و ٢٩/ اصولي�ة( توزع�ت 
عىل مراك�ز رشطة الدي�ر والزوين 

والنشوة«.

رشطة البرصة: أوامر قبض بحق
 )5( متهمني بقضايا متنوعة 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة، أمس الس�بت، ع�ن إجراءات 
جدي�دة لضم�ان توفر كام�ل املحاصي�ل واملنتجات 

بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان.    
وقال املتحدث الرسمي باس�م الوزارة حميد النايف 
ان »اجتماعاً جمع وزير الزراعة مع مستشار االمن 
الوطن�ي ووزير التجارة، واثمر عن اتفاق مهم بأمر 
م�ن رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، ب�أن يتم 

اتخاذ الخطوات كافة، لضمان توفر جميع املنتجات 
للمستهلكني بأسعار مناسبة«، مبينا انه تم »تشكيل 
لجان أمنية وباالش�راك مع الوزارة ملتابعة األسعار 
والتهري�ب وزيادة الوفرة وضمان عدم وجود ش�ح 
ألي محصول، الس�يما اننا عىل أبواب شهر رمضان 
املب�ارك، وبالت�ايل نريد تأمني اس�تقرارية االس�عار 

لجميع املواطنني«  
وأض�اف الناي�ف ان »الوزارة حش�دت جميع قواها 
م�ن اجل توف�ر الس�لة الغذائية اليومي�ة للمواطن 

العراق�ي، ب�كل الط�رق م�ن خ�ال دع�م وحماية 
املنتج الوطني الزراعي، واذا حدث أي ش�ح يف انتاج 
محص�ول م�ا، فالوزارة س�تقوم بفتح اس�تراده، 
مشراً إىل ان ارتفاع األسعار إن حدث فسببه التجار 
الذين يحتكرون البضاع�ة، وليس الفاح الذي يبيع 
بأقل األسعار، لذلك يجب محاربة الحلقات االخرى، 
أي مكات�ب ال�راء التي تحتكر املنت�ج، وال توصله 

للمواطن بالشكل الصحيح«.  
وتابع النايف: »يجب رضب هذه الجهات من خال 

األجهزة األمنية، ودائرة الجريمة املنظمة، ويجب ان 
تتابع س�ر عملي�ة بيع املحصول م�ن الفاح لغاية 

وصوله اىل األسواق حتى تستقر األسعار«  
كم�ا لف�ت اىل ان »ال�وزارة ماضي�ة يف زي�ادة انتاج 
املحاصيل واملنتجات، متوقعاً حدوث وفرة مع حلول 
فصل الصيف، باس�تثناء محص�ول الطماطم الذي 
سيقل مع انتهاء موس�م وبداية موسم جديد، لذلك 
ال�وزارة قامت بإجراءات بهذا الش�أن، اذ س�محت 

باستراد 50 ألف طن من الطماطم«.

الزراعة حتدد اإلجراءات اجلديدة للسيطرة عىل ارتفاع األسعار يف السوق

    كركوك / المستقبل العراقي

تواص�ل م�اكات ف�رع كرك�وك التابع 
للركة العامة لتج�ارة الحبوب تجهيز 
ملادت�ي  الرمضاني�ة  بالحص�ة  ال�وكاء 
الحنط�ة املحلي�ة والرز املح�ي، أكد ذلك 
الجوي�راوي  الرحم�ن  عب�د  املهن�دس 
لتج�ارة  العام�ة  الرك�ة  ع�ام  مدي�ر 
الحب�وب. وق�ال الجوي�راوي »يواص�ل 
فرع كركوك تجهيز وكاء املواد الغذائية 
بالحصة الرمضانية  بمادتي الرز املحي 
والحنط�ة املحلية واملخص�ص توزيعها 

ضم�ن مف�ردات البطاق�ة التموينية«. 
بالحنط�ة  املطاح�ن  أن تجهي�ز  وب�ني 
املحليةوبكمية )٢٦٧،٦٤0( طن وبواقع 
)٧( س�يارات...وتجهيز ال�وكاء بمادة 
ال�رز املحي واملخصص لش�هر رمضان 
املبارك. وأش�ار إىل تجهيز )٤5٢٣،٨0٢( 
املق�ررة  الكمي�ة  اجم�ايل  م�ن  ط�ن 
ليك�ون  ط�ن  والبالغ�ة)٤٨٤٧،٤0٢( 
املتبقي من الكمية املجهزة )٢٣٢،٦00( 
طن  تجهي�ز الوكاء بم�ادة الرز املحي 
بكمي�ة )٢٦٧،٩٧٧( طن ليكون اجمايل 

الكمية املجهزة بنسبة )٩٣%( .

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الكوري�ة،  »داي�و«  رشك�ة  أعلن�ت 
السبت، إجراءها مسحاً ميدانياً للمشاريع 
الخمس�ة يف ميناء الفاو، م�ن أجل القضاء 
ع�ىل املخلف�ات الحربيَّ�ة اس�تعداداً لتنفيذ 

أعمالها.    
م�ر  الن�واب  مجل�س  عض�و  وق�ال 
االزيرج�اوي إن »العمل يف مين�اء الفاو بدأ 

من قبل رشكة متخصصة يف كس�ح األلغام 
للطريق الدويل الرابط، وإجراء املس�ح لقاع 
قن�اة خ�ور الزبر م�ن أجل التهي�ؤ لتنفيذ 

أعمال القناة املغمورة«.  
إج�راء  ت�م  نفس�ه  الوق�ت  »يف  وأض�اف، 
مس�وحات أعم�اق من قبل رشك�ة )دايو( 
للقن�اة املاحيَّ�ة وترسي�ع وت�رة العمل يف 

املشاريع الثاثة القديمة«.  
إىل ذلك، أوضح مس�ؤول العاقات واالعام 

يف املوان�ئ به�اء اس�ماعيل، أنَّ »الرك�ة 
الكوريَّة ب�ارشت أعمال املس�ح امليداني يف 

مواقع مروع الفاو«.  
وتابع أنَّ »هناك خراء سيصلون إىل البرصة 
ومروع ميناء الفاو، بعد أْن قدمت الركة 
أسماءهم إىل الوزارة وعددهم ٢00، اضافة 
إىل وجود اتفاق بجل�ب أكر مطرقة أعمدة 
خرس�انيَّة والتي سيش�هد املوق�ع قدومها 

بعد أقل من ٤0 يوماً«.

جتارة احلبوب فرع كركوك جيهز الوكالء باحلصة 
الرمضانية خالل ايام اجلمع والعطل الرسمية

»دايو« ترسع أعامهلا يف ميناء الفاو: مسح ميداين 
وخرباء يف طريقهم نحو املرشوع

اإلعامر اهلنديس حتقق نسب إنجاز متقدمة يف مرشوع  SOMO السكني
    المستقبل العراقي / حامد عبد النبي

ُتعد دائرة اإلعمار الهنديس إحدى تشكيات وزارة اإلعمار 
واإلس�كان والبلديات العامة من الدوائر املهمة ليس عىل 
صعيد الوزارة فحس�ب وإنما عىل صعيد العراق حيث أن 
لهذِه الدائ�رة التاريخ العريق والخ�رة الطويلة يف مجال 
إع�داد التصامي�م وتنفيذ املش�اريع قبل ع����ام ٢00٣ 
واإلرشاف الهن�ديس وإع�داد التصامي�م بعد ع�ام ٢00٣ 
وتمتلك هذِه الدائرة طاقات هندس�ية وفنية لها خرة يف 
هذا املجال و كفاءات من حملة الشهادات الُعليا ، ولديها 
أيضاً ) خمس�ة أفرع يف املحافظات ( وهي: شعبة مباني 
نينوى، ش�عبة مباني صاح الدين، شعبة مباني األنبار، 
ش�عبة مباني باب�ل( باإلضاف�ة اىل الدائ�رة األم يف بغداد 

وللحديث عن الدائرة وإنجازاتها. 
التقين�ا باملهندس املعماري ) حس�ن ِمدِّب ِمجحم ( مدير 
ع�ام دائرة اإلعم�ار الهن�ديس وكالة  ليحدثنا عن  س�ر 
العمل يف املشاريع التي تهم املواطن والتي أهمها مشاريع 
املجمعات الس�كنية ملا للسكن من أهمية يف حياة املواطن 

والذي أصبح ُح�لم كل مواطن عراقي. 
يف بداي�ة لقاءن�ا نرحب بالس�يد املدير الع�ام املهندس  )  
حَسن ِمدِّب مجحم  ( ونقدم لُه التهنئة بمناسبة حصولِه 
عىل لقب املهندس املثايل للع�ام الثاني عىل التوايل وأفضل 

أداء عىل صعيد الوزارة ونوجه اليِه بالسؤال التايل:- 
س / ماهي عدد املش�اريع الس�كنية الت�ي ُترف عليها 
الدائرة وهل هذِه املش�اريع يف محافظة بغداد فقط أم يف 

بغداد واملحافظات؟ 
ج/ يف بداي�ة حديثن�ا نش�كر اإلعام عىل تس�ليط الضوء 

عىل مايتم تقديمُه من خدمات من قبل تش�كيات وزارة 
اإلعمار واإلس�كان والبلديات العام�ة تقوم دائرة اإلعمار 
الهن�ديس ب�اإلرشاف الهن�ديس عىل ع�دد من املش�اريع 
الهندس�ية يف بغ�داد واملحافظ�ات وم�ن هذه املش�اريع 
 SOMO مروع املجمع الس�كني لركة تس�ويق النفط
ويتكون هذا املجمع من ) ٣1 ( بناية ومجمل عدد الشقق 
يف املجمع ) ٤5٣ ش�قة (وهذه األبنية ُمقسمة عىل أربعة 
أنواع ) A,B,C,D ( وه�ذا املجمع خاص بموظفي رشكة 

 SOMO تسويق النفط
1( بناي�ة A عبارة ع�ن ٤ طوابق يحت�وي كل طابق عىل 
شقة عدد/٢ بمس�احة ٢00م للشقة الواحدة وبعدد ) ٦ 

( عمارات لهذا النوع. 
٢( بناي�ة B عبارة ع�ن 5 طوابق كل طاب�ق يحتوي عىل 
ش�قة عدد /٣ بمساحة 1٧5م للشقة الواحدة وبعدد 10 

عمارات سكنية لهذا النوع. 
٣( بناي�ة C  عب�ارة عن 5 طوابق يحت�وي كل طابق عىل 

شقة عدد/٣ بمساحة 150م وبعدد ٩ عمارات 
٤( بناي�ة D  عب�ارة عن 5 طواب�ق كل طابق يحتوي عىل 
ش�قة عدد/٣ بمساحة 1٢5م  للش�قة الواحدة وبعدد ٦ 

عمارات سكنية.
يحتوي املجمع عىل أبنية خدمية ُملحقة باألبنية السكنية 
باإلضاف�ة اىل قاع�ة للمناس�بات بمس�احة ) 500م٢ ( 
وأس�واق تجارية ومناط�ق خراء فيه�ا العاب ألطفال 
املجم�ع باإلضاف�ة اىل مواق�ف للس�يارات بس�عة ) 5٩٧ 

سيارة ( بمساحة  ٧٦00م٢.
وتقوم رشكتي تروم وبيس�ان للمق�اوالت العامة بتنفيذ 
امل�روع والجه�ة اإلستش�ارية ه�ي : مكت�ب املهندس 

اإلستشاري مزهر الس�عدي وتقوم دائرتنا دائرة اإلعمار 
الهن�ديس إح�دى تش�كيات وزارة اإلعم�ار واإلس�كان 
والبلدي�ات العامة ب�اإلرشاف الهنديس ع�ىل املروع من 
خال تش�كيل دائرة مهن�دس مقيم تضم ُنخبة من خرة 
املهندسني املشهود لهم بالكفاءة والخرة يف اإلرشاف عىل 
هكذا أعمال ، و نود اإلش�ارة اىل أن الجهة املس�تفيدة من 
املروع هي رشكة تس�ويق النف�ط SOMO وتبلغ كلفة 
تنفي�ذ امل�روع حوايل ) 51 مليار دين�ار عراقي ( وبمدة 
إنجاز ٣٦ ش�هراً ، حيث تمت املبارشة يف املروع بتاريخ 
٢01٨/٩/10 ، ويبل�غ املروع اآلن نس�ب متقدمة ومن 

املؤمل إنجاز يف املوعد املحدد إن شاءالله.  
ونود اإلش�ارة اىل أن الدائرة أنجزت اإلرشاف عىل مشاريع 
ال�دور الواطئة الكلفة يف محافظ�ة اآلنبار حيث تم إنجاز 
امل�روع األول وهو عبارة عن ) 100 دار ( واطئة الكلفة 

يف مدينة الفلوجة بمس�احة 110م٢ مع إنجاز مروع ) 
٣0 دار ( واطئ�ة الكلف�ة يف مدينة حديثة وتبلغ مس�احة 
ال�دار ) ٢٤0م٢ ( وإنج�از م�روع ) ٢5 دار ( واطئ�ة 

الكلفة بمساحة ) ٢٤0م٢ ( للدار الواحدة. 
ب أن الدائرة حالياً  وأضاف املهندس املعماري حس�ن ِم�دِّ
مكلفة باإلرشاف عىل مروع املجمع الس�كني يف بابل ) 
أرض بابل ( وهو مجمع س�كني أف�قي إستش�اري يقع 
يف محافظ�ة بابل ناحية ) ابو غرق ( بمس�احة ٢٦ دونم 
ويتكون من ) 1٧٦ وحدة س�كنية ( مقسمة عىل خمسة 
نم�اذج ، ٣ منه�ا نم�اذج طابقني و ٢ نم�وذج من طابق 
واحد وتراوح  مس�احة قط�ع اآلرايض بني ٢٦0 إىل ٢٩٤ 

م٢ ، وبلغت نسبة اإلنجاز الفعي ٩0%. 
أما املروع الثاني يف املحافظة هو مروع إنشاء ) ٣٢0 
دار س�كني ( مكون من طابق واحد وهذا املروع خاص 

بريحة املعلمني وبلغت نسبة اإلنجاز الفعي ٣0%. 
وامل�روع الثال�ث هو م�روع مجم�ع مدينة الس�ام 
السكنية يف بابل الذي تم املبارشة فيه بتاريخ ٢/٢0٢1/1 
ويتك�ون املروع م�ن ) 1٢0 دار س�كني ( بنموذجني ) 
A,B ( طاب�ق واحد وطابقني بمس�احة بن�اء ) 1٨5م٢ ( 
ومس�احة قطعة األرض ) ٢00م٢ ( ويقام املروع عىل 
مس�احة أرض ) ٢0 دون�م ( ومدة إنج�از املروع ) ٢٨ 
ش�هراً ( من تأريخ املب�ارشة وبلغت نس�بة اإلنجاز %1٢ 
والجهة املس�تفيدة من هذه املش�اريع الثاثة هي هيئة 

إستثمار بابل.
ونود اإلش�ارة اىل أن الدائرة س�اعية بكل جهدها من اجل 
تقديم افض�ل الخدمات للمواطن العراقي واملس�اهمة يف 

بناء عراقنا الحبيب.

   المستقبل العراقي/ الغانم

ضمن جوالت�ه اليومية بني املش�اريع تابع 
محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي 
ميدانيا اكس�اء الطرق يف ناحية الشحيمية 

التي ترب�ط الناحي�ة بباقي 
وأوضح  املحافظ�ة،  مناطق 
أن العمل يف مشاريع الناحية 
يج�ري بصورة صحيحة ويف 
مراح�ل جيدة وبوترة جيدة 
ويحقق تق�دم واضح. وقال 
نتطلع إىل انجاز هذا الطريق 
القليل�ة  االش�هر  خ�ال 
القادم�ة ليخفف ع�ن أهلنا 
يف ناحية الش�حيمية معاناة 
التنق�ل التي ارهقتهم كثراً، 
والحوادث املرورية التي كان 

يس�ببها الطريق القدي�م. وأوضح أن وجود 
قادم�ة يف موازن�ة ٢0٢1، كفيل�ة بإحداث 
تغي�ر حقيق�ي يف الواق�ع الخدم�ي لهذه 
املنطقة الغنية بأهلها وإنتاجها، واملظلومة 

يف خدماتها.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح وزي�ر الدف�اع جمع�ة عن�اد أمس 
الس�بت، معرض االم�ن والدفاع عىل ارض 

معرض بغداد الدويل.
ويش�ارك يف املع�رض الكبر أكث�ر من ٤0 
رشك�ة اجنبية وعربي�ة مختصة بصناعة 

االسلحة واملعدات العسكرية.

حمافظ واسط يتابع االعامل اخلدمية 
واكساء الطرق يف ناحية الشحيمية

وزير الدفاع يفتتح معرض االمن 
والدفاع بمشاركة 40 رشكة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة: لن نحمي »خليجي 25« برشكات 
أمنية أجنبية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أع�رب رئيس الوف�د الخليجي عن ش�كره 
العيدان�ي  أس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  إىل 
لدوره الكب�ر يف تأمني تداب�ر ومتطلبات 
إقام�ة بطولة »خليج�ي ٢5«واحتياجاتها 
الفنية واللوجيس�تية وغر ذل�ك، مضيفاً: 
»م�ا كن�ا نس�معه ع�ن املدين�ة يشء وما 
ش�اهدناه وملس�ناه يشء آخر من التقدم 

واالستقرار«.
م�ن جهت�ه تعه�د العيداني خ�ال املؤتمر 
الصحايف الذي عقد يف مقر الحكومة املحلية 
ملدين�ة الب�رصة باس�تكمال كل متطلبات 
إقام�ة البطولة وما طرحه الوفد الزائر من 

ماحظ�ات تتعلق بمل�ف االس�تضافة ويف مقدمتها 
اس�تكمال اس�تاد املين�اء ال�دويل. وأض�اف محافظ 
الب�رصة: »اس�تاد امليناء ال�دويل س�يكون جاهزاً يف 
ترين األول املقبل مهما كانت الظروف والتحديات، 
هذه البطولة س�تمّكن العراق من اس�تعادة وضعه 

الطبيعي وتشكل مردوداً اقتصادياً أيضاً للمدينة«. 
وح�ول األج�واء األمنية التي تحي�ط بمدينة البرصة 
وما يرّدد بشأن ذلك عر شبكة التواصل االجتماعي، 
ق�ال العيداني: »لدينا ثقة كامل�ة بقدراتنا األمنية يف 
حماي�ة البطولة، عىل العكس مما يطرح يف وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي، البعض تح�دث عن رشكات 

أمني�ة أجنبية تقوم بحماي�ة البطولة، هذا 
ال يحدث«.

وكان محافظ البرصة ذكر أثناء تجّول الوفد 
الخليج�ي يف ملعب البرصة ال�دويل الثاثاء 
لوس�ائل اإلعام: »هناك قرار سيايس وآخر 
فني يس�ران باتجاه إقامة خليجي ٢5 يف 
الب�رصة، الوفد الخليجي الزائر وفد احرايف 
وكنا صادقني معه ووجدنا دعماً نستحقه 

وننتظر التصويت لصالح العراق«. 
ورفع اعتذار االتحاد القطري لكرة القدم يف 
وقت س�ابق حول عدم إمكانية استضافة 
»خليجي ٢5« كدولة بديلة، من سقف آمال 
العراقيني يف إقامتها يف البرصة نهاية العام 
الحايل أو مطلع العام املقبل، كما هو مقرر 
حت�ى اآلن م�ن قبل املكت�ب التنفي�ذي التحاد كأس 
الخليج العربي.  ويعقد املكتب التنفيذي الذي ينتظر 
تقري�راً كاماً عن زيارة وف�ده إىل البرصة، اجتماعاً 
يف ٢٧ أبريل )نيس�ان( الحايل للتصويت واإلعان عن 

الدولة املضيفة.

حمافظ بغداد يعلن اهناء مجيع املتطلبات 
اخلاصة باملحارضين

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أعل�ن محافظ بغداد محمد جابر العط�ا انهاء املتطلبات 
الخاص�ة باملحارضي�ن كاف�ة، فيم�ا أكد ان�ه املحافظة 

بانتظ�ار تعليم�ات وزارتي 
املالية والربية.

وذكر بي�ان العام محافظة 
املس�تقبل  تلق�ت  بغ�داد 
أن  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
“املحافظ بحث مع وفد من 
املحارضين املجانيني حقوق 

هذه الريحة”.
وأكد املحافظ أن “املحافظة 
املتطلب�ات  كاف�ة  انه�ت 
الخاص�ة باملحارضين وهي 
بانتظ�ار تعليم�ات وزارتي 
املالي�ة والربي�ة”، مش�ددا 
ع�ىل “رضورة التفاع�ل مع 
التي من  الش�باب  رشيح�ة 

شأنها دعم العملية الربوية يف الباد”.
من جانبهم، ثمن املحارضون املجانيون “جهود املحافظ 
يف الوقوف معهم واجراء املخاطبات للجهات ذات العاقة 

يف بغداد”.

    بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير املوارد املائية مهدي رشيد، أمس السبت، إىل محافظة 
ذي قار.  ووصل وزير املوارد املائية مهدي رشيد، إىل محافظة ذي 

قار، وكان يف استقباله املحافظ الجديد احمد الخفاجي.
وأك�د وزير امل�وارد املائية، يف مؤتمر صحف�ي عقده فور وصوله 

املحافظة، »أهمية توحيد الجهود لارتقاء بواقع االهوار«.
وأش�ار إىل أن »رشكات عاملية ستشرك بدراسة خاصة يف توزيع 

الحصص املائية لجميع املحافظات«.

وزير املوارد املائية من ذي قار: 
االرتقاء باالهوار يمثل أمهية كبرية

    ميسان / المستقبل العراقي

ب�ارش ف�رع توزيع كهرباء ميس�ان أح�د فروع الرك�ة العامة 
لتوزيع كهرباء الجنوب، يف أعمال مروع اس�تحداث  خط / ٣٣ 
ك.ف / املغذي ملحطة الرس�الة الثانوية الجديدة ) ٣٣ / 11 ك.ف 
(، ومغذيي / 11 ك.ف / عدد ) ٢(  يف مدينة العمارة . وأفاد مدير 
الفرع املهندس س�عد عبد الحس�ني يرس » إن املروع استحداث 
خط مزدوج الدائرة يخرج من محطة غرب العمارة املتنقلة ) 1٣٢ 
/ ٣٣ ك.ف ( بطول ) ٣٨00 م ( ، لتغذية محطة الرسالة الثانوية 
الجدي�دة التي س�تدخل للعمل بعد إنجازها م�ع الخط فضا عن 
استحداث مغذيي / 11 ك.ف / السماعات األول و الثاني بمسافة 
مجم�ل ) 1٦00 م ( ، الل�ذان س�يخرجان م�ن محط�ة الرس�الة 
الجدي�دة لتغذية جزئني من حي الرس�الة . وأوضح » إن املروع 
ضمن خط�ة الركة العامة لتوزيع كهرب�اء الجنوب الطارئة يف 
املحافظة وضمن االس�تعدادات لفصل الصي�ف املقبل، منوها إىل 
أن م�دة العمل فيه  ) ٩0 ( يوم،  وتنفذه رشكة االناف للمقاوالت 
العامة ، وبمتابعة وإرشاف من قبل قس�م تنفيذ املشاريع ولجنة 

متخصصة من املهندسني وفقا لضوابط الوزارة . 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ نينوى نجم الجبوري عن الروع باعمار كنيس�ة 
ودير يعودان لطائفة االرمن يف ناحية القوش شمال املوصل.

وق�ال الجب�وري ان »اح�دى رشكات االعم�ار يف وزارة االعم�ار 
واالس�كان بالتع�اون م�ع الجهد الهن�ديس يف بلدي�ات املحافظة 
بارشت باعمار كنيسة االرمن والدير بعد ان طالهما اجرام داعش 
االرهاب�ي ». واضاف الجب�وري ان«مدة االعمار ح�ددت من قبل 
الركة بمدة التقل عن )تسعة(اشهر ومن مبالغ اعمار املناطق 

املتررة بمحافظة نينوى«.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير النقل، نارص حسني بندر الشبي أمس السبت، طريق 
الدخول املؤدي اىل مينائي ام قرص الشمايل والجنوبي. 

وقال الش�بي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»ذل�ك جاء بناًء عىل توجيهات ومتابع�ة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ، فق�د ت�م انجاز ه�ذا الطري�ق و كافة اعم�ال البنى 
التحتية الكهربائية واالتص�االت الضوئية وغرها، ويحتوي عىل 
اكث�ر من عر مس�ارب لدخول وخروج الش�احنات بعد ان كان 
فقط مرسبني«.وبني، أن »الهدف من املروع هو تس�هيل حركة 
الش�احنات والبضائ�ع و تقلي�ل اكتظ�اظ الش�احنات مما يزيد 
وي�رّسع حركة الش�حن والتفري�غ يف موانئ ام ق�رص ويؤدي اىل 

زيادة االيرادات املالية للموانئ«.

فرع توزيع كهرباء ميسان يبارش بأعامل مرشوع 
استحداث خط مزدوج الدائرة / ٣٣ك.ف

حمافظ نينوى: الرشوع باعامر كنيسة 
مهدمة ودير لالرمن شامل املوصل

النقل تعلن افتتاح طريق 
ومدخل موانئ أم قرص
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تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصات خطة استراتيجية التخفيف 
من الفقر 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة 
الصتادرة من وزارة التخطيتط والضوابط امللحقة بهتا وتعليمات تنفيتذ املوازنة العامة 
االتحاديتة لعتام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطتاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  

لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية      )                ت                 ت                (
وستيتم العمل عند فحص وتقييم العطتاءات وفق االلية املعتمتدة للمناقصات )الوثائق 
القياستية(  والتتي تتيتح ملقدمي العطاءات كافة متن الدول املؤهلة االشتراك فيها كما 
هتو محتدد يف النترشة التوضيحية الصادرة من االمتم املتحدة  )الخاصتة بتعريف الدول 

املؤهلة( 
وبامتكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء 
يقطع من قبل قستم حستابات املشتاريع يف ديوان املحافظة وستوف يتم عقتد املؤتمر 
الخاص باالجابات عىل استفستارات املشتاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من 
يوم االربعاء املصادف 2021/4/14 يف بناية)بلديات ذي قار( فعىل الراغبني من الرشكات 
واملقاولتني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربيتة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قستم العقتود الحكومية ملحافظة 
ذي قتار لترشاء نستخة من الوثائتق الخاصة باملرشوع علما ان ستعر العطتاء الواحد ) 
وكمتا مؤرش ازاءه ( غتر قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات 
العراقيتة واوراق التستجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطتاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية  :
 1 ت متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ت الكوادر الفنية : املدرجه يف الجدول ادناه 
ب ت املتطلبات  املالية  :

اوال : املوارد املالية )السيولة النقدية ( كما مدرج يف الجدول ادناه 
د ت املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتشتمل ) جنستية الرشكة مقدمة العطاء ت ال يوجد تضارب باملصالح , لم 
يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الستوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها 
مستتقلة قانونيتا وماليا وانها تعمل وفتق القانون التجاري وان ال تكتون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل ( , غر مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل 

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

للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
ثالثا :  شتهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية 

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

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

2 ت كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات 
بموجتب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او ستفتجة صتادرة من مرصف معتمد يف 
العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان 
محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ 
ملتدة 150 يتوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي 
ترستو عليته املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبتل توقيع العقد تقديم خطاب 
ضمتان  بحستن التنفيذ بقيمة 5% من مبلتغ االحالة عىل ان يكتون خطاب ضمانصادر 
متن احتد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبيتة نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة 

الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 ت يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
متن املناقصني  مستتجيبة عنتد تلبيتها ملعايتر التاهيل املحتدده فيهتا بفروعها كافة 
والترشوط القانونيتة والفنية  واملاليتة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حتال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه 

غر مستجيب
4 ت تبقتى العطتاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ 

غلق املناقصة 
5 ت ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 ت تتحمل من ترستو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان 
تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرستوم التي تفرض من قبل 

الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 ت يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )50%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية 
عتن طريق مراكز التشتغيل اال يف حالة اعتتذار املركز عن توفر االعتداد واالختصاصات 

املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 ت يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامنيتة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشتاركة مصادق عليه اصوليا مع 
العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من 
قبلهم بعدم التنازل او االنستحاب يف رستو املناقصة عليهما عتىل ان يتم تقديم الرشاكة 

بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع 
العقتد ويف حال انستحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشتركني معاملتة الناكل او املخل 

وحسب واقع الحال 
9 ت املحافظة غر مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 ت تتحمل الدائرة املستتفيدة مستؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره 
وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 ت املحافظة غر ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 ت تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستتكمال النواقص 
التي تستمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن 

قبولها 
13 ت تكتون االولوية للمواد االولية املصنعتة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة 
االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب 

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

العمل 
15  ت ان اختر  يتوم لتقديم العطاءات نهاية الستاعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 
2021/4/25 اىل العنتوان التتايل محافظتة ذي قار ت قستم العقتود الحكومية يف مقرها 
الكائتن يف النارصيتة ت االدارة املحلية ت قرب مرصف الرشتيد ت فرع ذي قار 535 ) مبنى 
هيئتة االعمار ستابقا( عتىل ان تكون االستعار  املقدمتة بالدينار العراقتي حرصا رقما 
وكتابة وان يوقع عىل جميع مستتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك 
والشتطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقتاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقتم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم 
واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤدي حجبها وهوية االحوال املدنية  وبطاقة 
الستكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكروني  وسيتم فتح العطاءات  بحضور 
مقدمتي العطتاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديتوان محافظة ذي قار ت صوب 
الشامية ت شارع االمام عيل )ع(   وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح 
املناقصة عطلة رستمية فيؤجل اىل اليوم التذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 
مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واستم املناقصة واستم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم 

الهاتف والعنوان االلكروني 
16 ت  تستدد مبالتغ املرشوع املذكتور ادناه لحني توفتر التخصيصات املاليتة والتمويل 

الالزم 

سعر 
العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق ت

150,000
الف دينار 

عراقي

انشائية
تاسعة

1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

سيد 
دخيل

ماء ذي 
قار

تاهيل مجمعات 
ماء مع مد شبكات 
ماء وخطوط ناقلة 

في سيد دخيل

365
يوم  855,365,000

8
من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي 

)72,869,000( اثنان وسبعون مليون وثمانمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي 
المواد المالية 
)السيولة النقدية(

)1( مهندس مدني عدد 1  )2( مهندس ميكانيك عدد 1 )3( مهندس كهرباء 
عدد1 الكادر الفني

100,000
الف دينار 

عراقي
انشائية 
العاشرة

1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

الجبايش ماء ذي 
قار

مد شبكة في 
الجبايش

 90
يوم 133,000,000

9
من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي 
)15,410,000( خمسة عشر مليون واربعمائة وعشرة االف دينار عراقي 

المواد المالية 
)السيولة النقدية(

)1( مهندس مدني عدد 1  )2( مساح عدد 1   الكادر الفني

250,000
الف دينار 

عراقي

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
سابعة

1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

الناصرية ماء ذي 
قار

انشاء مجمع ماء 
سعة 400 م3 / 

سا قرب المجمعات 
الخمسة لتغذية 

مناطق حي اريدو 
حي سومر ومجمع 
ماء سعة 200 /م3 
/سا قرب المجمعات 
السبعة لتغذية مناطق 
الفجوة في الناصرية

 540
يوم 1,999,420,000

10

من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي 
)114,454,000( مئة واربعة عشر مليون واربعمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي 

المواد المالية 
)السيولة النقدية(

)1(مهندس مدني عدد 1  )2( مهندس ميكانيك عدد 1 )3( مهندس كهرباء عدد1 الكادر الفني

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

العقود احلكومية

العدد  :931
التاريخ: 2021/4/7

املناقصة رقم )8و9و10( لسنة 2021 ضمن خطة اسرتاتيجية التخفيف من الفقر 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

 م/ اعالن 

عبد الغني عجيل طاهر
حمافظ ذي قار
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( 
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جلب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 

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

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )55(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوص�ل خالل ) 30( ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل 
لن�رش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف ديوان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء  يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*ج�زء من القطعة املرقمة )349/3( م 44 حش�مية 
النش�اء ) حديق�ة نموذجية متمي�زة( الواقعة يف حي 
املص�ارف قرب مس�بح االب�راج ع�ىل الش�ارع العام 
وبمس�احة )3700( م2 وحس�ب واق�ع الح�ال وملدة 

عرشة سنوات .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املوصل
اىل / املنفذ عليه / مناف محودي اسامعيل 

لقد تحقق لهذه املديرية من املدين ) مناف حمودي اس�ماعيل(  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار  يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة ) 27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور  
يف مديرية تنفيذ املوصل خالل خمس�ة عرش يوما تبدء من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة املوص�ل بالع�دد 1057/ب/2020 يف 2020/12/13 
واملتضم�ن الزام املدع�ى عليه )مناف حم�ودي اس�ماعيل( بتاديته للمدعي 
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ قدره تس�عة وتس�عون مليون وثالثمائة وخمس�ة 
وعرشون الف دينار عن قيمة التعويض الذي يستحقه من فوات املنفعة لعدم 
قيامه بالتش�ييد العم�ارة التجارية عىل العقار املرق�م 40/810 م 39 نينوى 

الجنوبية.
والشعار مختار حي الطريان كون املدين ال توجد اية معلومات عنه يف الوقت الحايل

اعالن 
ق�دم املدعي ) فاضل حس�ن خزعل (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعله ) املوس�وي ( بدال من ) الس�اعدي 
( فم�ن لديه حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������������������
فقدان 

فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النعماني�ة املرقم 
1754355 يف 19 / 6 / 2019 بمبل�غ 177000 مائة 
وسبعة وسبعون الف دينار بأسم / خالد جادر عبيس 

– فعىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

العدد : 353 /2021
التاريخ 2021/4/4

نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة ) امن�ه مصح�ب رحمان(  طل�ب نصبها 
قيم�ة ع�ىل زوجه�ا املفقود اي�وب كري�م عيل ال�ذي فقد 
بتاري�خ  2017/4/11 ول�م يتم العث�ور عليه تقرر نرشه 
يف صحيفتني محليتني رس�ميتني ومن لديه معلومات عن 
املفق�ود الحض�ور اىل هذه املحكمة خ�الل عرشة ايام من 
تاري�خ االعالن ويف حال�ة عدم حضورك س�وف يتم نصب 

زوجتك قيما عليك وحسب االصول
القايض

فائق مشعل صالح

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�ر / مناض�ل عكموش 
مس�ري اقتىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم )55924 
/ 3( ح�ي النداء خالل مدة ع�رشة أيام وبخالفه 
سيتم اصدار االجازة دون حضورك طالب االجازة 

/ حسام عبد الرزاق كاظم .
����������������������������������������

اىل الرشي�ك الذي ال يحر / من�ال كاظم عبود و 
ن�وال كاظم عبود اقتىض حضوركم اىل مقر بلدية 
الكوفة لغرض اصدار إج�ازة البناء للعقار املرقم 
)24527 / 3 ( حي ميسان خالل مدة عرشة أيام 
وبخالفه س�يتم اص�دار االج�ازة دون حضوركم 

طالب االجازة / رياض هاتف مجيد .
����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1581 |2020
التاريخ/2021/4/7 

أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار 
التسلسل 4868/2م 44السفحة الواقع يف ألكوت 
العائ�دة اىل للمدينه)ش�اللة ش�خري صطخ�ان ( 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائ�ن )لؤي عبد الحس�ن 
نعيم / علياء هالل شخري(البالغ )50,000,000(
ملي�ون فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خ�الل م�دة )15يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  كوت / منطقة حي الجهاد 
املرقم 4868/2م 44 السفحة

2-جنسه ونوعه :  ارض الدار مع بناءها
3-ح�دوده واوصاف�ه  :  الطاب�ق االريض يحتوي 
عىل غرفة نوم عدد )1( و اس�تقبال و هول داخيل 
و يحت�وي ع�ىل صحي�ات مس�قف بالكونكريت 
املس�لح و االرضية مبلط�ه بالس�رياميك و هناك 

مطبخ وصحيات خارجيه 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحة :- 100م2 من اصل املساحة  229,28 

م2
7– الشاغل :-  للدائنني

8 –القيمة املقدرة : 60,000,000 س�تون مليون 
دينار عراقي ال غري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد / 1759/ش2021/7

التاريخ 2021/4/8
اعالن

اىل / املدعى عليه / حسنني حمود رايض
اقامت املدعية ) سارة حازم عبد املجيد ( الدعوى 
بالع�دد 1759/ش2021/7 امام ه�ذه املحكمة 
والت�ي تطلب فيه�ا مهر مؤج�ل وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مختار حي السالم / النجف قررت املحكمة تبليغك   
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2021/4/22  الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1667|2020
التاريخ/2021/4/4 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
47/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة 
اىل املدين)جمعي�ة اس�كانيه دائرة صحة واس�ط 
التعاوني�ه  ( املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن )وليد 
عبد الكاظم عتاب(البال�غ )8,000,000(  مليون  
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )30 يوما ( تب�دأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
ع�ىل  والداللي�ة  التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

املشرتي .
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقمه يقع القار قرب سيطرة بغداد / 
كوت من جهة اليس�ار املرقم 47/2م 37 ام هليل 

الواقع يف الكوت
تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطه 
3-ح�دوده واوصافه  : ارض تحت�وي عىل )15( 
مح�ل مبني من الطابوق و االس�منت و الس�قف 
كونكريت مسلح و مكيش بالسرياميك و مأسس 

تأسيسات كهربائية و الباب كبنك حديد 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :-  295سهم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 10,000,000  ع�رشة ماليني 

دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1666|2020
التاريخ/2021/4/4 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
47/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة 
اىل املدين)جمعي�ة اس�كانيه دائرة صحة واس�ط 
التعاوني�ه  ( املحجوز لقاء طلب الدائن )محس�ن 
عبد الكاظم عتاب(البال�غ )8,000,000(  مليون  
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )30 يوما ( تب�دأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
ع�ىل  والداللي�ة  التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

املشرتي .
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : يقع القار قرب س�يطرة بغداد 
/ ك�وت م�ن جهة اليس�ار املرق�م 47/2م 37 ام 

هليل الواقع يف الكوت
تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطه 
3-ح�دوده واوصافه  : ارض تحت�وي عىل )15( 
مح�ل مبني من الطابوق و االس�منت و الس�قف 
كونكريت مسلح و مكيش بالسرياميك و مأسس 

تأسيسات كهربائية و الباب كبنك حديد 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :-  295سهم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 10,000,000  ع�رشة ماليني 

دينار عراقي ال غري 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 295/ش2021/2

التاريخ 2021/4/8
اعالن

اىل املدعى عليه / ليث عبد االمري رشيف
بتاريخ 2021/1/18 اقام املدعي ش�هالء جاسم 
ابو كطيفة ضدك الدعوى الرشعية املرقمة 295/

ش2021/2 طل�ب الحكم فيها تس�ديدك بتاديتك 
نفق�ة مس�تمرة وماضي�ة له�ا وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مختار واختيارية منطقة حي الس�فري /1 املدعو 
كري�م احم�د الذبحاوي فقد تق�رر تبلغك اعالنان 
بصحيفتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافع�ة املوافق 2021/4/18 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�الك 
م�ن ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة 
فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

العدد : 228
التاريخ : 2021/3/31

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد / 113
التاريخ 2021/4/8

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

الشارع التجاري / مجاور بناية المحكمة  296م2 على جزء من القطعة 
149/12

انشاء مشتل 
ترفيهي 1

سوق ذو الطابقين / الطابق االول 16,5م2 3/3 حانوت 2
الشارع العام / السوق الصعري 9م2 1/1 حانوت 3

الشارع العام  5,7م2 332ـ334 حوانيت  4
داخل السوق العصري 25,6م2 19/2 كشك 5
خلف سوق القصابين 13م2 13/5 حانوت 6

السوق العصري 24م2 18/17 حانوت 7
الشارع الفرعي / مقابل السوق العصري 7م2 12 حانوت 8

داخل السوق قرب كراج المهناوية )7×4(م 5/6 حانوت 9
الشارع العام 7م2 4 كشك 10

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

رقم االضبارة : 2021/1288
التاريخ : 2021/4/6

املنفذ العدل 
عبيد محود مطرب
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م / اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل 
تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اعالن املناقصة التالية :  

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

1 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم 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 / رشك�ة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق ( يف 
املوع�د املح�دد 5/23 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة الب�رصة املحيل( ويف حالة 
مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بع�د العطلة ويعترب اليوم ال�ذي ييل العطلة اخر 
يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان االتي ) قاع�ة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات 
الرئيس�ية / رشك�ة مص�ايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2021/5/23 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � مبلغ التخمني  للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله 

4 � تقديم كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة  يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية ) ورقة بيانات مقدمي 
العط�اءات ( بم�ا فيها معايري التاهيل املطلوبة ابتداء مع العطاء مصادق�ة من قبل الجهات املختصة ذات 
العالقة ويف حال عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يس�تبعد العطاء  وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك
5 � يج�ب ع�ىل مقدم العط�اء  االلتزام بكافة ال�رشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياس�ية املرفقة 

بكافة اقسامها 
6 � يجب مىلء القسم الثالث من الوثيقة القياسية ) استمارة تقديم العطاء واستمارة متطلبات التاهيل( 
وتقدي�م املق�رتح الفني ومىلء جداول االس�عار وحس�ب م�ا موض�ح يف الوثيقة ويجب ان تك�ون موقعة 

ومختومة 
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بف�رتة ال تقل عن )90( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء 

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها 
اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق 
مرصف  عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي و بمبلغ قدره  )6400( فقط ستة االف واربعمائة  دوالر 

امريكي 
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 الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور 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 

16  �تدخل الوزرات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية 
افضلية بالسعر ال تزيد عن )10%( عن مثيالتها املستوردة عند تحقق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد 
املصنع�ة م�ع مراعاة املواصفة والنوعية  وحس�ب الدليل الس�نوي املعد من قب�ل وزارة التخطيط الخاص 

بالرشكات العامة املصنعة

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 

جلنة بيع والتاجري املركزية
نرش اعالن

تعلن الرشكة العامة للس�كك الحدي�د العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل عن 
اج�راء املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
النافذ املعدل لتاجري العقار املدرج تفاصيله ادناه والعائد لرشكتنا والتي ستجري 
املزايدة عليها يف محطة بغداد املركزية يف اليوم )30( من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحيفة يف تمام الساعة العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رسمية 
فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعىل الراغبني باالشرتاك  يف 
املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة العامة للس�كك 
الحديد العراقية او نقدا عىل ان تستكمل باقي التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه 
املزاي�دة وعىل املزايد اس�تقدام براءة ذمة رضيبية وجلب املستمس�كات املطلوبة 
) هوية االحوال املدنية و ش�هادة الجنس�ية و بطاقة السكن والبطاقة التموينية 
االصلية واملصورة ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 
2% من قيمة االيجار الس�نوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند 
االحال�ة القطعية ويمك�ن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة وعىل من ترس�و 
عليه املزايدة تس�ديد ب�دل االيجار خالل )30( يوم من تاريخ املصادقة وبعكس�ه 
يعت�رب ن�اكال ويتحمل جميع االج�راءات القانونية املرتتبة عليه وعيل من ترس�و 
عليه املزايدة مراجعة ش�عبة االمالك والعق�ارات / يف مقر الرشكة لغرض تبليغه  

باالحالة القطعية

حمافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان

اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان شعبة االمالك املرقم 4303 يف 2021/3/18 تعلن لجنة 
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري )القطعة املرقمة 2084/الرساي لغرض انش�اء 
عم�ارة تجارية طابق�ني( املدرجه تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة املجر الكبري باملزاد 
العلني )باملس�اطحة( اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل والقرار 
رق�م 1521  لس�نة 1981 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية املجر 
الكبري او س�كرتري اللجنة خالل مدة 30 يوما تبدا من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن مس�تصحبا 
معه صورة من البطاقة الشخصية مع التامينات القانونية التي ال تقل عن 100% من القيمة املقدرة 
لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل من مدة االعالن الس�اعة العارشة والنصف 
صباحا خالل الدوام الرس�مي 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 اللجان البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى 

الرشوط :
1 / مدة عقد املس�اطحة )25( س�نة غري قابلة للتجديد وتول كافة املشيدات للبلدية بدون بدل ودون 

اللجوء اىل املحاكم 
2 / التامينات القانونية لالشرتاك باملزاد ال تقل عن 100% من بدل االيجار لكامل املده   

3 / يتم اس�تيفاء بدل االيجار سنويا واعتبارا من تاريخ املصادقة عىل قرار االحالة القطعية موافقة 
السيد املحافظ

4 / يلزم املس�تاجر باقامة املش�يدات خالل مدة س�نة ونصف تحتس�ب من ضمن فرتة عقد االيجار 
عىل ان يقدم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املده ويف حال عدم التشييد ضمن املده 
اعاله يصادر مبلغ الضمان ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤل ما هو قائم من مشيدات للبلدية بدون 

مقابل
5 / يلزم املس�تاجر بالتش�ييد للمجمع التجاري حسب املخططات والتصاميم املعده من قبل البلدية 
وبامكان املس�تاجر اضافة تحس�ينات ع�ىل البناية ويف ح�ال رغبته باحداث تعدي�ل للتصاميم عليه 
تقدي�م طل�ب للبلدية بذلك ع�ىل ان ال يكون التعديل جوهري يف التصميم وال  يؤثر عىل مبلغ الكش�ف 

التخميني
6 / اي اخالل باي فقرة من الفقرات اعاله يتم فسخ العقد وتطبيق كافة االجراءات القانونية

7 /  اي تعليمات ترد من الوزارة او الجهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد
8 / عىل املستاجر ان يطلع عىل املوقع  قبل الدخول باملزايدة العلنية 

9 / يكون البناء تحت ارشاف اللجنة من البلدية

وزارة الصحة / البيئة
دائرة صحة بغداد / الكرخ

شعبة االعالم
اىل السيد ) عمر عيل نبع( 

ملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتني يوميتني لغرض الحضور اىل 
محكمة ب�داءة الكرخ يف موعد املرافعة 
املص�ادف 2021/4/20 وذل�ك لصدور 
حك�م غياب�ي م�ن املحكمة اع�اله يف 

الدعوى املرقمة 3760/ب/2020

الربيد االلكرتوني :
ialam_alkarkh@yahoo.com

Alaamoh28@yahoo.com

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) نعمه س�عدون 
 ( لتبدي�ل  الدع�وى    ) عي�ى 
اللق�ب ( وجعله ) املوس�وي ( 
ب�دال من ) الدلف�ي ( فمن لديه 
حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 
22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سامراء
رقم االضبارة: 2018/12

التاريخ: 2021/4/8
اىل املنف�ذ علي�ه/ موفق س�عد 

مهدي
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من 
اإلقام�ة  مح�ل  مجه�ول  ان�ك 
وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تناداً للم�ادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
مديري�ة  يف  بالحض�ور  اعالن�ا 
التنفيذ س�امراء خالل خمسة 
ع�رش يوم�اً تب�دأ م�ن الي�وم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حض�ورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  بإج�راءات  املديري�ة 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

/705 املرق�م  الحك�م  ق�رار 
بامله�ر  والخ�اص  ش/2007 
 29.365.918 البال�غ  املؤج�ل 
ملي�ون  وع�رشون  تس�عة 
وثالثمائ�ة وخمس�ة وس�تون 

الف و918 ديناراً
املنفذ العدل

عبد الحكيم حمود الدعر

مبلغ التامينات مدة 
االيجار

نوع 
االستخدام المشيدات التفاصيل ت

13,424,000
ثالث عشر مليون 
واربعمائة واربعة 
وعشرون الف دينار

 3
سنوات مخازن قطعة 

ارض

العقار الواقع على جزء 
من القطعة المرقمة 
1423/91 عطيفية 
بمساحة 6712 م2  

1

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقي

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 625 /2021/ E
للمرة االولى

)اقطاب مضحية
(Scarified anode)

المبلغ التخميني للمناقصة )320000( $ ثالثمائة 
وعشرون  الف دوالر امريكي 

 IQD
150000

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : 184
التاريخ 2021/3/24

ر. مهندسني
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان

مدة التاجير  القيمة التقديرية السنوية المساحة رقم القطعة نوع الملك ت

25 سنة 
بالمساطحة

3000000 فقط ثالثة 
ماليين دينار  1360م2   2/2084

السراي 
عمارة تجارية 

طابقين 1

العدد : 22579
التاريخ : 2021/4/8

الدكتور
جاسب لطيف عيل

مدير عام دائرة صحة بغداد /الكرخ



رياضة7
العدد )2353( االحد  11  نيسان  2021

وزير الشباب يتسلم راية بغداد عاصمة 
الشباب العريب 2021

             المستقبل العراقي/ متابعة

تس�لم وزير الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درج�ال، م�ن نظريته التونس�ية س�هام 
العي�ادي، راي�ة بغ�داد عاصمة الش�باب 

العربي 2021.
وق�ال درج�ال ع�ى هام�ش حف�ل أُقيَم 
والري�ايض  الثق�ايف  باملرك�ز  باملناس�بة 
للش�باب يف العاصم�ة تون�س، ان« بغداد 
العرب ستكون عى عهدها مضيف مرشع 
األبواب أمام الشباب العربي وطروحاتهم 

وأفكارهم«.
واضاف« س�عادتنا كبرية بهذه امللتقيات 

وم�ا يش�كله العنوان م�ن أهمي�ٍة بالغة 
ملدننا وش�بابنا وتحفيزهم لإلبداع والعمل 
والتضام�ن الش�بابي، فضلاً ع�ن أهمية 
ال�دور اإلس�راتيجي ال�ذي يضطل�ع ب�ه 
الش�باب العربي يف بناء حارض ومستقبل 

األوطان وتحقيق التنمية املستدامة«. 
تم�ت  التس�ليم  مراس�يم  ان  اىل  يش�ار 
بحضور األمني العام املساعد رئيس مركز 
جامع�ة ال�دول العربي�ة بتون�س محم�د 
صالح بن عيىس وسفري جمهورية العراق 
بتونس ماج�د اللجماوي والوف�د املرافق 
لهم وجمهور غفري م�ن ممثيل املنظمات 

والهيئات الشبابية العربية.

الرشطة يكشف عن قائمته لدوري أبطال آسيا
             المستقبل العراقي/ متابعة

كشف نادي الرشطة، عن قائمته 
دوري  مس�ابقة  يف  املش�اركة 
أبطال آسيا، التي تنطلق منتصف 

الشهر الجاري يف السعودية.
ويلعب الرشطة ضمن املجموعة 
الثالث�ة، إىل جان�ب »أه�يل جدة 
واالس�تقلل  القطري  والدحي�ل 
اإليراني«.وق�ال املدرب املس�اعد 
لفري�ق الرشط�ة، حس�ني عب�د 
الواح�د، يف حدي�ث صحف�ي، إن 
بكورونا  الخاص�ة  »الفحوصات 
أكدت س�لمة الفري�ق وال توجد 

إصابات«.
وأض�اف، أن »الفري�ق س�يغادر 

مس�اء اليوم الس�بت، إىل اململكة 
لخ�وض  الس�عودية  العربي�ة 

املنافسات«.
وتابع، أن »املباراة األوىل ستكون 

أمام الدحي�ل، ونطمح أن تكون 
فاتحة خري للمنافسة بقوة«.

الت�ي  »القائم�ة  أن  إىل  ولف�ت 
اعتمدها املدرب ألكسندر إليتش، 

تتكون من«:
»محم�د حمي�د وأحم�د باس�ل 
وع�لء خليل وس�عد ناطق وعيل 
فائز وكرار عامر وعدي ش�هاب 
ع�يل  وخ�ر  مه�اوي  وع�لء 
وحس�ام كاظم وحس�ن عاشور 
وع�يل مهدي وس�عد عب�د األمري 
وامج�د عطوان وجاس�م محمد 
ومحم�د قاس�م وفه�د يوس�ف 
وع�يل حصن�ي وم�ازن في�اض 
وعمار غال�ب ومراد محمد وعيل 
يوس�ف ورافائيل ومحم�د داود 

وريفاس«.
يشار إىل أن الرشطة شارك املوسم 
امل�ايض يف دوري أبط�ال آس�يا، 

وخرج من دور املجموعات.

يوفنتوس يريد جلب نجم باريس سان جريمان
             المستقبل العراقي/ متابعة

ُيفكر  نادي يوفنتوس يف اس�تعادة املهاجم 
اإليط�ايل ال�دوري موي�س ك�ني يف الصيف 
القادم، وخصوصااً بعد ظهوره بشكٍل جيد 

مع باريس سان جريمان.
يلع�ب مويس كني مع الفريق الفرنيس عى 
سبيل اإلعارة من نادي إيفرتون اإلنجليزي 
والذي اش�راه من يوفنتوس يف صيف عام 

.2019
ك�ني  ب�رشاء  البيانكون�ريي  يرغ�ب  اآلن 
وإعادت�ه لكتيبة الس�يدة العج�وز، يف ظل 
رضورة تجديد الفريق وإحداث تدعيم أكرب 

يف خط الهجوم.

ف�إن  س�بورت  توت�و  صحيف�ة  وحس�ب 
باراتيتيش املدي�ر الريايض لنادي يوفنتوس 
يض�ع 3 خيارات عى الطاول�ة لتوفري املال 

اللزم الستعادة مويس كني.
وسيكون أبرز اللعبني املرشحني للتضحية 
إىل  باإلضاف�ة  ورام�يس  رابي�و  به�م ه�م 
دوجلس كوس�تا الذي س�يعود إىل تورينو 
يف الصي�ف بع�د انته�اء إعارته م�ن بايرن 

ميونيخ.
أما الفكرة البديلة فستكون ضم أركاديوش 
ميليك نجم نابويل الس�ابق، والذي يبدو أنه 
قد يرح�ل رسيعااً عن مارس�يليا مقابل 12 
مليون�ااً إذا ل�م يتأه�ل الن�ادي الفرنيس إىل 

دوري أبطال أوروبا.

حمكمة مدريد تربئ 
تشايب الونسو

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت محكم�ة مدريد تربئ�ة اللعب 
السابق لنادي ريال مدريد واملدير الفني 
الح�ايل لفريق رديف ريال سوس�ييداد 
تش�ابي الونسو من القضية التي اتهم 
فيها باالحتيال عى الخزانة اإلسبانية، 
بمبلغ يقدر بمليوني يورو خلل أعوام 
ذل�ك  و2012.وج�اء  و2011   2010
تنفي�ذا للق�رار الذي اتخذت�ه محكمة 
العدل العليا يف مدريد يف السابق، والذي 

ألغ�ى حك�م ال�رباءة األول للمحكمة، 
وأمره�ا بإص�دار حك�م آخر.وأك�دت 
املحكمة أنها تس�تبعد فك�رة املحاكاة 
يف مس�ألة التنازل عن حقوق صورته، 
التي قام بها اللعب السابق إىل الرشكة 
الربتغالية، لذا ال يمكن توجيه أي اتهام 
ضده أو ض�د بقي�ة املتهمني.يذكر أن 
تشابي ألونسو جدد عقده مع الفريق 
الردي�ف لريال سوس�يداد وال�ذي كان 
ينتهي يف الصيف املقبل، ليس�تمر معه 

ملوسم إضايف حتى 2022.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هاري كني خيطط لصعق توتنهام هبذه الطريقة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكدت ش�بكة “س�كاي س�بورت” العاملية مساء 
اليوم الس�بت أن هاري كني سريحل عن صفوف 
توتنهام هوتس�بري الصيف القادم يف حالة فش�ل 
الفريق يف الوصول إىل بطولة دوري أبطال أوروبا 

املوسم القادم.
وكان�ت صحيف�ة “األتلتي�ك” اإلنجليزي�ة ذكرت 
منذ أي�ام قليلة أن هاري كني صع�ق إدارة فريق 
توتنه�ام اإلنجلي�زي بش�كل ص�ادم بخص�وص 

مستقبله مع الفريق الفرة القادمة.
وأك�د الس�يد ديفيد أورنس�تن الصحف�ي العالم 
بجري�دة األتلتي�ك اإلنجليزية أن ه�اري كني أبلغ 

إدارة توتنه�ام برغبت�ه بالرحيل ع�ن الفريق مع 
نهاي�ة املوس�م الح�ايل خ�لل س�وق االنتقاالت 
الصيف�ي القادم�ة، قب�ل أن يت�م تغي�ري املوقف 

رسيعااً.
وذك�ر أورنس�تن يف تقريره أن ه�اري كني يريد 
الرحي�ل عن صفوف توتنهام من أجل البحث عن 
تجرب�ه جديدة تقربه من الحصول عى البطوالت 

واالنجازات قبل فوات األوان.
ويقرب هاري كني خلل أش�هر قليلة من إتمام 
عامه رقم 28 لذلك فس�يكون الصيف القادم هو 
األنس�ب لرحيل املهاجم اإلنجلي�زي عن صفوف 
توتنه�ام هوتس�بري، أو اتخاذ ق�رار بقاءه حتى 

نهاية مسريته.

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية

حمكمة بداءة الكرادة
العدد : 1770/ب/2019

التاريخ 2021/3/28
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا الثاني�ة )كريمة حس�ن كاظم 
( اق�ام املدعي )ام�ني بغداد / اضاف�ة لوظيفته( 
الدعوى البدائية املرقمة اعله امام هذه املحكمة 
يطلب فيها الحكم عليك مع املدعى عليهم كل من 
وزير العدل / اضافة لوظيفته وسمري فليح حسن 
واسماء جاس�م سلطان ورجاء جبار متعب وعيل 
عبد السادة فرج الحكم بابطال قيد تسجيل العقار 
املرقم 1718/1 م 4 ددوية واعادة تس�جيله باسم 
املدعي اضافة لوظيفت�ه وملجهولية محل اقامتك 
ق�رر تبليغك اعلنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املواف�ق 2021/4/14 لذا وعند ع�دم حضورك او 
حض�ور من ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لحصول حالة نكول...
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاج�ري االملك املدرجة اوصافها 
يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية ت�اج الدين   وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين  خلل فرة )30( ثلثون يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيم�ة التقديرية بصك مص�دق او نقدا ولكامل مدة االيجار  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعلن يف مق�ر مديرية البلدية اعله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( 
اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اجور الن�رش واالعلن وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جلب هوية 
االح�وال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد

اعالن
تعلن مستش�فى ابن س�ينا التدريبي اجراء مزايدة علنية اليجار 
الكافريا )الكشك( وحسب قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 

)21( لسنة 2013 املعدل.
يرجى ع�ى الراغبني باملش�اركة يف املزايدة املذك�ورة الحضور يف 
قاعة املستشفى ابن سينا الساعة )10( صباحا لليوم السابع تبدأ 
من اليوم التايل للعلن مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 
البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية لبدل  االيجار والبالغة قيمتها 
الكلية )4,750,000( اربعة مليني وس�بعة مائة وخمسون الف 

دينار عراقي مضافا لها خمسة عرش باملائة قرار الضم .
مع جلب املستمس�كات الثبوتية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور نرش االع�لن والنفقات اللزم�ة االخرى ويح�ق للراغبني 

بااليجار معاينة )الكافريا( خلل فرة االعلن .

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يحر / س�هام س�لطان 
بايش اقتىض حضورك اىل مقر بلدية الحيدرية 
لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم )3043 
/ 116( خ�ان الحم�اد خ�لل مدة ع�رشة أيام 
وبخلفه س�يتم اصدار االج�ازة دون حضورك 

طالب االجازة / مسلم جاسم عبد .
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 6 / حجز احتياطي /2021

التاريخ 2021/4/8
اعلن

اىل املطلوب الحجز ضده / عدي محسن قاسم 
بتاري�خ 2021/3/3 اقام ض�دك طالب الحجز 
6/حج�ز  املرقم�ة  باالضب�ارة  االحتياط�ي 
احتياط�ي /2021 وقد اص�درت هذه املحكمة 
احتياط�ي/2021  6/حج�ز  املرق�م  قراره�ا 
الحج�ز  ايق�اع  واملتضم�ن   2012/3/29 يف 
االحتياط�ي يف العق�ار املرقم 2/29 الرش�ادية 
وملهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار واحتيارية منطقة /
الكوف�ة عب�د الكريم عبد الحس�ني فق�د تقرر 
تبليغ�ك اعلنه بصحيفت�ني محليتني ويف  حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
او تقديم�ك ملعذرة مرشوعة فس�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية 
القايض

عمار شهيد عبد

اعلن 
اىل الرشكاء / س�عديه جاس�م علوان وحس�ني 

عبد االمري شغنام 
اقت�ىض حضورك�م اىل بلدي�ة التاجي – س�بع 
البور الس�تخراج اجازة بناء عى العقار املرقم 

16386 سبع البور .
الرشيك 

سيف شاكر محمود 

�����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد / 1758/ش2021/7
التاريخ 2021/4/8

اعلن
اىل / املدعى عليه / حسنني حمود رايض

اقام�ت املدعي�ة ) س�ارة ح�ازم عب�د املجيد ( 
الدعوى بالع�دد 1758/ش2021/7 امام هذه 
املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا نفقة مس�تمرة 
للطف�ل )مصطفى ( وملجهولي�ة محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
ح�ي الس�لم / النجف قررت املحكم�ة تبليغك   
بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعلن�ا 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك 
الحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2021/4/22  الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3246/ب2020/3

التاريخ 2021/4/8
اعلن

اىل / املدع�ى علي�ه ) لؤي وس�يم ناظ�م املدير 
املف�وض لرشكة اتصالن�ا عرب الع�راق اضافة 

لوظيفته ( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 3246/

ب2020/3  يف 2021/3/11 واملتضمن الحكم 
بال�زام املدعى عليه بتاديته مبلغ مقداره ثلثة 
عرش الف ومائة وخمس�ة وع�رشون دوالر ما 
يعادل خمسة عرش مليون وس�تمائة وثمانية 
عرش الف وسبعمائة وخمسون دينار  للمدعي 
علء غايل عبد عن بدل ايجار حصته من العقار 
30229/3 م4 جزي�رة النج�ف ح�ي الجامعة 
واج�ور الحراس�ة للف�رة م�ن 2017/6/16 
مجهولي�ة  ولثب�وت   2019/12/16 ولغاي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة استئناف الكرخ لذا تقرر تبليغك اعلنا 
بالقرار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك حق الطعن عى الق�رار املذكور خلل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ر درجة البت�ات وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد

تنويه
ن�رش يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
2352 يف 2021/4/8 اع�لن جامعة املثنى 
مزاي�دة علني�ة لبي�ع م�واد مش�طوبة يف 
مخازن رئاس�ة جامعة املثنى حيث سقط 
س�هوا )ع�لن للم�رة الثانية( ل�ذا اقتىض 

التنويه.
�����������������������������������

وزارة الداخلية
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

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

واالقامة
يف كربلء املقدسة 

العدد : 957
التاريخ 2021/4/6

اعلن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم من قبل الس�يد 
نارص فليح حس�ن الذي يطلب تبديل لقبه 
وجعل�ه  )الغ�راوي( بدال م�ن )الرشوكي( 
من قيده فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خلل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة ) 22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
اعالن 

نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام يف العقار تسلس�ل 762/107 
كريش�ات  الكائن الكوف�ة العائد للمدين كريم تركي عب�د الكاظم   لقاء 
طل�ب الدائن ش�ريين ذي�اب بديوي البال�غ ) 7,500,000 س�بعة مليني 
وخمس�مائة الف دينار (80% من القيمة املقدرة  لذا تقرر تمديد املزايدة 
م�دة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعى الراغ�ب يف الرشاء 
مراجع�ة هذه  املديرية خلل املدة املذكورة مس�تصحب  معه التامينات 
القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عى املشري وذلك استنادا للمادة 
98 م�ن قان�ون التنفيذ عدد الس�هام املراد بيعها 1900 س�هم من اصل 

االعتبار الكيل 22,638 سهم
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة / كريشات  762/107  
2 � جنسه ونوعه : دارين

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 
4 � مشتملته : العقار عبارة عن دارين مفرزة بصورة غري رسمية يقعان 
عى شارعني فرعيني الدار االوىل عبارة عن هيكل غري مسقف قيد االنشاء 
الدار الثانية يكون النزول اليه بواسطة اربعة بايات وممر يؤدي اىل ساحة 
الدار واستقبال وباحة مكش�وفة وغرفة نوم عدد ثلثة وتواليت  ارضية 
االستقبال من الكايش املوزئيك اما بقية ارض الدار مبلطة باالسمنت اما 
ارضية املمر مع الباحة املكش�وفة مبلطة باالشتايكر العادي املتهالك وال 
يحتوي عى س�لم السقف من الطابوق والش�يلمان مجهز ماء وكهرباء 

علما ان الدار بمستوى مر تحت مستوى الشارع
5 � مس�احته : اثنان اولك وستة وعرشون مر وثمانية وثلثون سنتمر 

226,38 م2 
6 � درجة العمران : الدار االوىل قيد االنشاء الدار الثانية رديء 

7 �  الش�اغل :  الدار االوىل ال يوجد الدار الثانية رحيم ونومي اوالد تركي 
ويرغبون بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر 

8 � القيم�ة املق�درة : القيم�ة املق�درة لس�هام املدي�ن خمس�ة ملي�ني 
وخمسمائة الف دينار 5,500,000 

9 �  موعد املزايدة  اليوم االخري للعلن  الساعة الثانية عرشة ظهرا
10 � مكان املزايدة : داخل مديرية تنفيذ الكوفة

الدكتور
يارس حسني مطلك

مدير مستشفى ابن سينا التدريبي

العدد /1151
التاريخ 2021/4/8

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنتان الحفرية 13.57م2 147 محل 1
سنتان الحفرية 13.57م2 142 محل 2
سنتان الحفرية 1دونم 4/231 متنزه 3
سنتان الحفرية 1دونم 1/163 متنزه 4
سنتان الحفرية 1دونم )3/513(152 متنزه 5

سنتان المزرعة 1دونم و 15 
اولك و 250م2 5/1858

ساحة 
وقوف 
سيارات
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رقم االضبارة : 2019/755
التاريخ 2021/3/30



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 
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العدد   2353   االحد  11  نيسان   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني
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العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

معركة موسميةالدولة بني مفهوم السيادة والسلطة 

ماجد عبد الغفار الحسناويمحمد الكعبي 

القسم االول 
الدولة: مفهوم قانوني وهو حقيقة واقعية سياس�ية ال يمكن نكرانها 
فالح�دود املوجودة واملرس�ومة ب�ن الدول طبيعية وغ�ر طبيعية فهي 
تع��رّ ع�ن مس�احة تابع�ة لجهة معين�ة تفرض س�لطتها وس�يادتها 
عليه�ا وتتحكم به�ا، وتع� عن كيان يتمثل ببع�ده القانوني من خالل 
اع�راف الدول االخرى واملنظمات والهيئات العاملية والتي تمنحها القوة 

والتأييد.
السلطة:)Authority( وهي القدرة عىل استخدام القوة عىل مجموعة أو 
جهات من خالل القوانن الصادرة عنها، أو القدرة عىل توجيه الس�لوك 
العام مل�ن تحت نفوذها من خالل فرض احكامه�ا ومقرراتها بناًء عىل 
موقعها االعىل يف الس�لم االداري، ومن صورها السلطة السياسية وهي 
املتنف�ذة والحاكمة وتعت� فوق كل الس�لطات، والس�لطة تتش�كل من 
عن�ارص مادي�ة ومعنوية وهي رضورة حتمية والعالم قائم عىل ش�كل 
دول تختل�ف وتتف�ق، كبرة وصغرة مندمجة وغ�ر مندمجة وال يقوم 

مجتمع منظم بدونها. 
السياس�ية  الس�لطة  نتائ�ج  أح�دى  ه�ي   ))Sovereignty الس�يادة: 
)الحكوم�ة(، والب�د من توفرها ع�ىل االرادة وق�درة التنفي�ذ، ويعرفها 
الفيلسوف الفرنيس جان بودان )Jean Bodin( بأن السيادة هي سلطة 
الدولة العليا املطلقة واالبدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع 
االف�راد رضاء أو كرها(، وعرفها الدكتور إبراهيم العناني بان الس�يادة 
ه�ي س�لطة الدولة العلي�ا ع�ىل رعاياها، واس�تقاللها عن أية س�لطة 
أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية يف تنظيم سلطاتها 
الترشيعية واإلدارية والقضائية..(، وتنقس�م الدول إىل دول ذات سيادة 
كاملة، وس�يادة ناقصة، ومعدومة الس�يادة، فالدولة املعدومة السيادة 
ه�ي التي تتب�ع سياس�ياً أو اجتماعياً دول�ة أخرى بالكامل، وتنقس�م 
الس�يادة إىل القانونية والسياس�ية، فالقانونية تعني تفويض وتخويل 
قانوني لهيئة أو جهة أو ش�خص ملمارسة السيادة أي ممارسة سلطة 
إص�دار االوامر ويعاقب كل من يخالفها، أما السياس�ية فتعني رشعية 
ممارسة السيادة من خالل السلطة التي تمثل الدولة، واملعنى السيايس 
للس�يادة له ص�ور متعددة ومتنوعة م�ن قبيل الجماه�ر والتي تختار 
بإرادته�ا الحرة يف االنتخابات ممثليها الذين يمارس�ون الس�لطة وهي 

مظهر للسيادة نيابة عنهم.
الس�يادة الفعلية تكون للس�لطة والت�ي تفرض قدرته�ا واوامرها عىل 
املواطن�ن ويخضعون لها فعال، برصف النظر عن رشعية الس�لطة من 
عدمه�ا، قانونية كانت أم ال، قد تكون الس�لطة الفعلية خفية أو تعمل 
من وراء حجاب مما يصعب تحديدها والسيطرة عليها، عكس السلطة 
القانوني�ة الت�ي تكون منبثقة من دس�تور وقانون فيس�هل تحديدها، 
فهن�اك دول تكون الس�لطة القانونية مهمش�ة أو ضعيف�ة مما يجعل 
الس�لطة الفعلي�ة هي الحاكمة وتفرض نفس�ها عىل الواقع الس�يايس 
واالجتماع�ي وه�ذه من أخط�ر املراحل الت�ي تمر بها ال�دول ونهايتها 
االقتتال واالنهيار، وقد تتحول الس�لطة الفعلية تدريجيا وبمرور الوقت 
إىل قانونية من خالل سنها القوانن ملصلحتها لتضفي لنفسها الرشعية، 
إن مركز السيادة يكون بيد من يمارس السلطة الفعلية رضينا أم ابينا. 
والسيادة تنقسم إىل داخلية وخارجية.  فالداخلية هي سلطة الدولة عىل 
جميع من يسكن أو يعمل داخل حدودها الجغرافية من أفراد وجماعات 
ومنظمات ومؤسسات وهيئات ومقيمن ورشكات وغرها، ولها القدرة 
عىل اصدار االوامر والتوجيه�ات وينبغي عىل الجميع تنفيذها وخالفها 
يتعرض املخالف للعقوبة، ولها الحق يف حرية اختيار نظام الحكم الذي 
يحق�ق لها مصالحها، والس�يادة تمنح الدولة الحق يف التحكم وبس�ط 
نفوذه�ا ع�ىل موارده�ا الطبيعية وغره�ا، ولها الس�يطرة التامة عىل 
برها وبحرها وجوها.  الس�يادة الخارجية تتمثل باس�تقالل الدولة عن 
الوصاية الخارجية والرقابة الدولية، وحقها يف أدارة شؤونها يف الخارج 
بحري�ة وبدون فرض وتدخل الدول واملنظمات الدولية يف قراراتها، ولها 
حق ممارسة سيادتها باستقاللية من خالل إنشاء عالقات دبلوماسية 
أو قطعه�ا مع من تري�د، ولها الحرية يف تحديد مع من تش�رك وتنرّظم 
من الهيئ�ات واملنظم�ات الدولية واملؤتم�رات، ولها الحق يف اس�تخدام 
الق�وة العس�كرية للدفاع عن مصالحه�ا.. الخ. واليوم ال توجد س�يادة 
مطلقة حتى بالنس�بة للدول العظمى، وانما الس�يادة املرنة التي تتفق 
مع واقع النظام الدويل، واغلب الدول اليوم تتنازل عن جزء من سيادتها 
طواعيًة عند ارتباطها بمعاهدة، أو انضمامها ملنظمة دولية، اضافة إىل 
العوملة والتقدم التكنولوجي التي جعلت من الس�يادة املطلقة حلم غر 
مدرك، ويفرض عىل الدول التنازل عن جزء من السيادة من أجل صيانة 

شعوبها ومصالحها.

تأخر إق�رار املوازنة يربك عمل الدول�ة ويوقف القرارات التي 
تمس وتخص ش�ؤون املواط�ن وتعطل املش�اريع وأصبحت 
ظاهرة س�نوية تس�تعد األطراف السياسية لها وتحشد إليها 
لخوض ه�ذه املعركة ويبدأ مسلس�ل املزايدات عىل حس�اب 
مصلحة املواطن الذي ابتيل بساس�ة ال يفقهون من الوطنية 
بقدر مكاسبهم الضيقة أنهم دعاة الوطنية ومن حق املواطن 
أن يتس�اءل عن التأخر بإق�رار املوازنة الذي يرض بمصالحه 
ومن صفات املس�ؤول الحقيقي الرصاحة والش�جاعة هناك 
م�ن يطال�ب بأكثر م�ن اس�تحقاقه واآلخر يري�د العفو عن 
املجرم�ن ومنه�م يتمازح�ون خارج قب�ة ال�ملان إلفش�ال 
مناقش�ة املوازنة والسعي إلفش�ال عمل الحكومة والضغوط 
عليها لتحقيق مصال�ح غر مرشوعة واالبتزاز ال يجني يشء 
وم�ن يتخندق خلف مصلحة املواطن ويرمي بس�هامه عليه، 
فالوطنية ليس�ت ش�عاراً يكتب عىل الج�دران وال ترصيح يف 
وس�ائل اإلعالم، الوطنية فعل وعمل وتلبي�ة حاجيات الناس 
والص�ورة واضح�ة فالزي�ف والخ�داع ال ينطيل ع�ىل الناس، 
فالف�وىض وال�ردي ال�ذي ي�أكل ج�رف الدول�ة ليج�د دعاة 
الوطني�ة أهدافه�م فيه�ا وهذا الزح�ام بضجيج املفس�دين 
زرع الب�ؤس يف حي�اة املواطنن فاليقظة م�ن املتحايلن عىل 
حياة الناس فالش�عب بحاجة إىل برمل�ان يرشع القوانن التي 
تصب يف خدمته وتلبي حاجياته ويجفف منابع الفساد الذي 
خ�رب البالد والعب�اد وليس برملان يعمل ع�ىل خلق املنازعات 
والتصفيات أس�اس عمله ومن السياسين ال يعرف السباحة 
إال يف املي�اه الضحلة لتضليل الرأي العام والنيل من الحكومة 
والكثر م�ن البلدان عندما تتعرض ألزم�ات يتكاتف الجميع 
ويتعاون�ون وينس�وا الخالف�ات ويتخذوا الوح�دة يف املواقف 
ولكن العجيب فينا من يرقص عىل هذه االحبال والتناقضات 
ويطع�ن غدراً ويتمايل فرحاً عىل س�فك دماء العراقين وعند 
تصدي القوات األمنية إىل اإلرهاب وتحقق االنتصارات تحاول 
بعض الكت�ل املأجورة تحجيم الن�رص بإدعائها بأن ال وجود 
لإلرهاب والحال يقول العمل عىل تأس�يس إمارة إسالمية بيد 
بعض الج�رذان، فالعراقي خبز السياس�ة جيداً وأصبح أكثر 
وعياً بما يدور حوله فالشعارات املعسولة ال تجدي نفعاً أمام 
ناخ�ب صع�ب وأصبحت الوع�ود ال تصطاد الناس بس�هولة 
واملواط�ن حزم أم�ره للتغير االيجاب�ي ويمنح صوته لألمن 
الذي يسهر عىل مستقبله ويحافظ عىل كرامته لتكن معركة 

الفصل نحو التبديل.

وزير الثقافة ينعى رحيل التشكييل ماهود أمحد
 نع�ى وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة 
واآلثار حسن ناظم، اليوم السبت، 
واألكاديمي�ة  الفني�ة،  األوس�اط 
برحي�ل الفن�ان التش�كيرّيل الكبر 
ماهود أحمد يف إحدى مستشفيات 

عمان.
وقال ناظم يف بيان، »ها نحُن نودع 
علم�اً فنياً ب�ارزاً، وقام�ًة ابداعيًة 
س�امقًة أال وهو الفنان التشكيرّيل 
الكب�ر ماه�ود أحمد ال�ذي يأتي 
رحيله بعد يوٍم م�ن رحيل الفنان 
د ليضيف وجعاً آخر  بالس�م محمرّ

إىل أوجاعنا«. 
وأضاف الوزير: »هكذا نودع رمزاً 
عراقي�اً أصيالً م�ن رموزنا الفنية 
املبدع�ة، فل�ه الرحم�ة واملغف�رة 

والرض�وان، وألهله، وأصدقائه، وطالبه الص� 
الجميل«.  يذكر أنَّ الوزير تابع الحالة الصحية 
د أوالً بأول، وكان عىل اتصاٍل  للفنان ماهود أحمرّ
مستمٍر بالسفر العراقي يف سفارة جمهورية 
�ان، مؤكداً حرص ال�وزارة عىل  الع�راق يف عمرّ
متابعة حالته،والتواصل مع املستش�فى الذي 
يرق�د فيه الفن�ان الكبر، وتلبي�ة احتياجاته،  

وبذل أقىص الجهود لعالجه بعد إصابته بنزٍف 
يف الدماغ، وخضوعه للمراقبة يف غرفة العناية 

املركزة. 
د يف محافظة ميس�ان  ول�د الفنان ماهود أحمرّ

عام 1940
أكمل دراس�ته الفنية يف معهد الفنون الجميلة 
يف بغ�داد 1959. نال ش�ه����ادة املاجس�تر 
)معه�د   .1967 ع�ام  روس�يا  يف  الفن�ون  يف 

سوريكوف للفنون(
ن�ال درجة الدكتوراه بالفلس�فة 
 .1979 روس�يا  م�ن  الف�ن  يف 
)املعهد العايل للدراس�ات النظرية 

–موسكو(.
حصل ع�ىل درجة االس�تاذية من 

جامعة بغداد عام 1996.
الف���نان�ن  نق���اب�ة  عض�و 
الفنانن  العراقي����ن، وجمعية 
عة  جما و ، لتش�ك����يرّلين ا
للف�ن  بغ�داد  الرواد،وجماع�ة 
الحدي�ث، ول�ه العديد م�ن الكتب 
املؤلف�ة يف مج�ال الفن�ون فضالً 
عن العديد من البحوث، واملقاالت 

الفنية والنقدية، والشعر.
تأس�يس مجل�ة  كم�ا س�اهم يف 
)مجلتي( لألطف�ال.  وله مقني�ات ألعماله يف 

متاحف العالم.
لوحاته مرعة ب�روح األس�طورة، والبطولة، 

وبالرمزية.
أش�هر أعماله العاملية )الفارس األزرق، قارئة 
البخ�ت، امليرّ�ت الحي، ع�ودة ال�رأس، ملحمة 

كلكامش، العشاء األخر(. 

أوضح خ�اء إس�بان الطريق�ة الصحيحة الختي�ار ال�تقال الجي�د اعتمادا 
ع�ىل عدة أمور يمكن مالحظتها عند انتقاء ه�ذه الفاكهة. ووفقا ملا نرشته 
قن�اة “مر24” اليوم الجمعة عىل موقعها اإللكروني نقال عن ABC، يقرح 
الخ�اء أوال، االنتباه إىل رائحة الفاكهة وملمس�ها. وأوضح الخ�اء أن رائحة 
ال�تقال ذات الجودة الجيدة، يجب أن تكون ناعمة وثابتة وذات تركيز معن، 
يف الوقت نفس�ه، إذا كان�ت الفاكهة ناعمة امللمس قليال، فه�ذا ال يعني أنها 
ذات جودة رديئة، هذا يش�ر فقط إىل تخزينها لفرة طويلة، ثم وضعها عىل 
ال�رف يف املتجر. باإلضافة إىل ذل�ك، يقرح الخ�اء إلقاء نظ�رة عىل “القمع، 
وهو تلك النجم�ة الخرضاء يف الجزء العلوي من الفاكهة، إذا كان الجو جافا 
ج�دا، فس�يظل ال�تقال يف املس�تودع لفرة طويلة قبل إحضاره إىل الس�وبر 
مارك�ت، ويمكن مالحظة ذلك من لون القمع وهيئته. وأش�ار الخ�اء إىل أن 
ال�تق�ال، عىل عكس املوز أو األفوكادو، ينضج عىل الش�جرة دون أن ينضج 
بع�د الحصاد، ول�ذا إذا صادفت فاكهة حامضة فجأة، ف�ال يجب عليك رشاء 

برتقال من نفس املتجر.

كشفت اختصاصية التغذية الروس�ية، إيرينا بريزنايا، يف مقابلة مع راديو 
سبوتنيك اليوم الجمعة، عن طريقة لتناول الطعام تمنع السمنة.

ووفق�ا للطبيبة، ف�إن أهم يشء هي الظ�روف التي يتناول فيها الش�خص 
الطعام، إذ يزداد وزن األش�خاص الذين يش�تت انتباههم بس�بب املحفزات 

الخارجية أثناء تناول الطعام بشكل أرسع. 
وأوضح�ت الطبيب�ة: »ال يتوجب علي�ك مش�اهدة التلفاز، أو االس�تماع إىل 
املوس�يقى. به�ذه الطريق�ة فقط س�تفهم كل س�حر الطعام، وستش�عر 
بالطعم، وتس�تمتع بجودة الطعام. يف نفس الوقت، تأكل بشكل أبطأ وبقدر 
م�ا تحتاج تماما«. األكل أثناء الوقوف أو الركض ضار جدا أيضا، فالناس يف 
ه�ذه البيئة ال يمضغون الطعام جيدا ويبتلع�ون قطعا كبرة؛ نتيجة لذلك، 

يزداد الحمل عىل الجهاز الهضمي.
كما أنه، أثناء التنقل، ال يش�عر الش�خص بالشبع، لذلك يمكنه أن يأكل أكثر 

بكثر مما يحتاج.

خبري يقدم نصائح الختيار 
الربتقال اجليد

كيف تأكل دون أن تسمن.. 
إليك الطريقة!

أطعمة تبقى صالحيتها مدى احلياة
تتمي�ز العدي�د م�ن األغذية واألطعم�ة بمدة 
صالحية معينة كالفواكه والخضار واللحوم 
الطازج�ة التي تفس�د برسع�ة. إن عددا من 
األطعم�ة تتمي�ز بقدرتها عىل البق�اء لفرة 
طويل�ة دون معرف�ة العم�ر التقريب�ي لها، 
وبخاصة يف حال توف�ر بعض عوامل العناية 
 ،Mash البسيطة بها. وبحسب ما نقل موقع
هذه أه�م 7 أطعمة تحافظ ع�ىل صالحيتها 

مدى الحياة.
1-العسل: يعت� العسل أحد األطعمة القليلة 
التي تتمي�ز بطول العمر، وال�ذي من املمكن 
أن يحاف�ظ عىل طعمه حت�ى بعد مرور 100 
عام، إال أن جودته ستنخفض بعد عامن من 
تصنيعه، ويعود طول عمر العس�ل الحتوائه 
عىل نس�بة منخفضة للغاية م�ن املاء، والتي 

تعت� متطلبا أساس�يا لنمو امليكروبات التي 
ت�ؤدي إىل انتهاء صالحي�ة الطعام، باإلضافة 
لدرجة حموضته املنخفض�ة جدا مما يجعل 

نمو البكتريا مستحيال.
2-املل�ح: املل�ح الطبيع�ي وال�ذي ل�م يعالج 

بالي�ود، م�ن األطعم�ة الت�ي التنته�ي م�دة 
صالحيته�ا مع تخزين�ه بطريق�ة صحيحة 

بعيدا عن الرطوبة.
فامللح اليحتوي عىل املاء، وقد استخدم كمادة 

حافظة منذ مئات السنن.
3-القهوة رسيعة التحضر:  فطريقة تصنيع 
هذا النوع من القهوة تساهم يف حفظه لفرة 
طويلة جدا، حيث تعتمد عىل تجفيف محلول 
مركز من القهوة مس�بقة التخم�ر، إال أنها 

تفقد طعمها مع مرور الوقت.
4-زي�ت جوز الهند البك�ر:  والذي يعت� أحد 
أفض�ل أن�واع الزي�وت ب�رشط أن يكون غر 
مك�رر، ألن عملي�ة التكري�ر تضع�ف ق�درة 
الده�ون املش�بعة عىل درء األكس�دة وتجعل 

املنتج عرضة للتزنخ.

انخفض�ت ش�عبية البطاط�س، يف الس�نوات 
األخرة، بس�بب االهتمام باألطعمة منخفضة 
األلي�اف  ف�إن  ذل�ك،  وم�ع  الكربوهي�درات، 
الكيميائي�ة  وامل�واد  واملع�ادن  والفيتامين�ات 
النباتي�ة التي توفرها يمكن أن تس�اعد يف درء 

األمراض وإفادة صحة اإلنسان.
لكن، نب�ات البطاطس، ال�ذي ينتمي إىل جانب 

الطماطم والباذنجان، إىل عائلة الباذنجانيات، 
والتي يعت�� بعض هذه النباتات س�اما، كان 
ُيعتقد سابًقا أن البطاطس غر صالحة لألكل، 
وفيم�ا ي�يل بع�ض املخاط�ر الصحي�ة لتناول 
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Today الطبي.
1. م�ادة الس�والنن: م�ن املحتم�ل أن تحتوي 

البطاط�س التي تنبت أو تتلون باللون األخرض 
عىل مادة الس�والنن، وهو مركب س�ام؛ ُوجد 
أنه يسبب مش�اكل يف الدورة الدموية والجهاز 
التنف�يس، باإلضاف�ة إىل الص�داع وتش�نجات 

العضالت واإلسهال.
عندما تصب�ح البطاطس صلب�ة أو عند تكون 

»عيون« عىل سطحها الخارجي.

تعرف عىل املخاطر الصحية لتناول البطاطس

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

افضل االطعمة لتربيد اجلسم
 خالل فصل الصيف

تعد الفواكه والخرضوات أفضل بدي�ل للمرشوبات الغازية والعصائر 
املحالة، التي تساعد عىل ترطيب الجسم يف الصيف. وأفاد تقرير نرشه 
موق�ع »تايم�ز أوف أنديا«، ب�أن هناك بعض األنواع م�ن الخرضوات 
والفواكه، والتي تس�اعد إذا أضفتها إىل نظام�ك الغذائي، عىل ترطيب 

جسمك خالل درجات الحرارة املرتفعة، وهي:
- املانجو : يمكن تناولها س�ليمة أو استخالص عصر منها، وهي من 
أغنى الفواكه بفيتامين�ات A وC والصوديوم واأللياف، وتحتوي عىل 
أكث�ر من 20 معدنا آخ�ر، وتعد م مفيدة لتعزي�ز املناعة والوقاية من 

أمراض القلب.
- البطيخ: ن أفضل الفواكه التي يمكن تناولها ىف أيام الصيف الحارة، 
ألن�ه يحت�وى عىل 92% م�ن املاء، فه�و أكث�ر األطعمة املرطب�ة التي 
يمكنك تناولها، وغني باأللياف وفيتامن ىس وفيتامن أ واملغنيسيوم 

والبوتاسيوم.
كما يساهم البطيخ يف الحماية من خطر اإلصابة بالرسطان والسكتة 

الدماغية، كما أن له خصائص مضادة لاللتهابات.
- الخي�ار: يحمي الخيار من الجف�اف وارتفاع درجة الحرارة ىف فصل 
الصيف، إذ يحتوي عىل نس�بة عالية من فيتامن »كيه« والبوتاسيوم 
واملغنيسيوم، كما يحتوي عىل 95% من املاء وكمية قليلة من السعرات 
الحرارية. ويس�اهم الخيار يف إزالة الس�موم من الجسم، كما يحافظ 
أيًضا عىل برشتك صحية وجميلة. - الطماطم : تعد من األطعمة الغنية 

بفيتامينات أ وب2 ويس وحمض الفوليك واأللياف والبوتاسيوم.


