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حمادثات الكواليس السياسية :هل سيبقى عبد املهدي رئيسا للوزراء؟
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يفتتح جممعا
تربوي ًا نموذجي ًا يف حي اجلهاد ويعلن
ص3
احالة « »١٥١مدرسة للتنفيذ

الـتـربـيـة تـعـلـن
انتظام الدوام يف املدارس بنسبة
ص3
« »98بـالـمـئـة

تنش�غل الكوالي�س السياس�ية من�ذ أكث�ر م�ن
أس�بوعني بفكرة بقاء رئيس ال�وزراء عادل عبد
املهدي يف منصبه ،بعد أن قدم استقالته استجابة
لطلب املرجعية الرشيدة.
وتح�اول الكت�ل واألحزاب السياس�ية إبقاء عبد
امله�دي يف منصب�ه ،بع�د فش�لها يف التوصل إىل
مرش�ح توافقي بديل يقود حكومة مصغرة تعد
لعملية انتخابات مبكرة.
وكشفت مصادر مطلعةعن مقرتح تتبناه قوى
سياس�ية إلعادة تكليف رئيس حكومة ترصيف
االعم�ال ع�ادل عبدامله�دي بتش�كيل حكوم�ة
جديدة.
وذك�رت املص�ادر يف حدي�ث ان»الني�ة االن هي
تكليف عبداملهدي برئاسة الحكومة املقبلة والتي
س�تكون مؤقتة ملدة ال تتخطى الس�نة وبوزراء
تكنوقراط».
واضافت ،ان»زعيم تحالف الفتح هادي العامري
من املف�رتض ان يس�افر اىل إيران إلقن�اع زعيم
التي�ار الصدري مقت�دى الصدر به�ذا املقرتح»،
الفت�ة إىل أن «هناك اتصاالت ب�ني الطرفني بهذا
الشأن».
بدوره ،كش�ف االم�ني العام لاتحاد االس�امي
لرتكمان العراق جاس�م محم�د جعفرعن وجود
مباحثات سياس�ية القناع زعيم التيار الصدري
مقت�دى الص�در البق�اء رئي�س ال�وزراء ع�ادل
عبد امله�دي يف الحكومة ،مبني�ا ان رئيس حزب
الديمقراطي مس�عود البارزان�ي يقاتل من اجل
ابقاء عبد املهدي.

التفاصيل ص2

«اجلبارة»وتأكد دخوهلا «حيزالتفنيذ»
االقتصاد الربملانية تصف اتفاقية العراق مع الصني بـ ّ
بايـدن حي ّمـل ترامـب مسـؤوليـة ما حصـل يف العـراق وإيـران مـؤخـرا

ص2

ص2

الربملان يناقش «التخصيصات املالية» إلكامل املشاريع
يف عموم العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
ناق�ش مجلس الن�واب يف جلس�ته،أمس
الس�بت ،من�ح حكومة ترصي�ف األعمال
برئاسة عادل عبداملهدي ،صاحية إرسال
قان�ون املوازن�ة العام�ة لع�ام  2020إىل
الربملان للتصويت علي�ه ،فيما وجه نائب
رئي�س الربملان ،بش�ري الح�داد ،بتحقيق
التوازن بني مكونات كركوك.
ويف  2كان�ون األول املايض ،صوت الربملان
ع�ى اس�تقالة الحكوم�ة تح�ت تأث�ري
الضغ�وط الش�عبية ،وأش�ار عبدامله�دي
يف وقت الح�ق ،إىل أن «الحكوم�ة الحالية

سلطان ُعامن اجلديد :سأسري عىل خطى قابوس
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال س�لطان عم�ان الجديد هيثم ب�ن طارق آل س�عيد ،أمس
الس�بت ،إنه س�يحافظ ع�ى العاق�ات الودية م�ع كل الدول،
ع�ى غرار النه�ج الذي كان قد اتبعه س�لفه الراحل قابوس بن
س�عيد عى مدار أعوام�ه يف الحكم .وأكد س�لطان عمان هيثم
بن طارق آل س�عيد يف خطاب ألقاه خال مراس�م تنصيبه أنه
س�يواصل السياس�ة الخارجية القائمة عى التعايش السلمي
والتع�اون ال�دويل ،وعدم التدخل يف ش�ؤون ال�دول .وتم تعيني
الس�لطان هيثم بن طارق آل س�عيد ،بعد أن دعا مجلس الدفاع
األعى يف الس�لطنة ،مجلس العائلة املالكة لانعقاد لتحديد من
تنتقل إليه والية الحكم يف الباد .وقال الس�لطان الجديد يف أول
ترصيح له عقب تنصيبه« :سوف نرتسم خط السلطان الراحل

حمافظة البرصة حتيل مناطق الصبخ
والطوبة والنخيلة اىل رشكات متخصصة
لتنفيذ مشاريع بنى حتتية متكاملة
ص3

تحول�ت إىل ترصيف أعم�ال ،ولقد حاولنا
إيجاد مخرج قانوني لنتمكن من إرس�ال
م�روع املوازن�ة إىل الربمل�ان لكنن�ا ل�م
نستطع فعل ذلك».
وتن�اول املجل�س ،باملناقش�ة ع�ددا ً م�ن
القضايا التي تخص الشأن العام وخاصة
م�ا يتعل�ق بأهمي�ة رصف تخصيص�ات
مالية الستكمال املشاريع يف جميع أنحاء
الع�راق من خ�ال من�ح مجل�س النواب
الصاحية ملجلس الوزراء بإرسال املوازنة
العامة االتحادية لس�نة  2020إىل املجلس
للتصويت عليها.
وصوت مجلس النوابيف جلسته السابعة

والع�رون الت�ي عقدت برئاس�ة محمد
الحلبويس رئي�س املجلس وبحضور 184
نائب�ا ً ع�ى مق�رتح قان�ون اإلدارة املالية
االتحادية وأنهى مناقش�ة مقرتح قانون
التعدي�ل االول لقان�ون الهيئ�ة العراقي�ة
لاعتم�اد فيم�ا ناقش عدد م�ن القضايا
املهمة .وأدت رش�ا يحيى عبيس الحاتمي
اليمني الدستورية لشغل عضوية املجلس
بدالً عن النائب املس�تقيل عيل الش�كري.
بعده�ا ت�م التصويت عى مق�رتح قانون
التعدي�ل األول لقان�ون االدارة املالي�ة
االتحادي�ة وال�ذي يتضمن «تمك�ن وزارة
املالية من تطبيق القانون وفقا للمصاريف

الفعلي�ة للس�نة الس�ابقة بعد اس�تبعاد
النفق�ات غري املك�ررة باإلضافة اىل تمكن
ال�وزارات واملحافظ�ات م�ن االس�تمرار
ب�رصف املبالغ املخصص�ة واملمول�ة لها
خال الس�نة الس�ابقة إلنج�از الخدمات
املطلوبة منها واملشاريع املستمرة لكونها
حق مكتسب للمحافظة ودوائر املحافظة
لدى الوزارات».
وأنهى املجلس خال الجلس�ة التي ترأس
جانب�ا ً منها بش�ري الح�داد نائ�ب رئيس
املجل�س «قراءة تقرير ومناقش�ة ملقرتح
قانون التعديل االول.

التفاصيل ص2

عبد املهـدي ملسؤولـي كردستـان :األزمـة احلـاليـة خطيـرة

مؤكدي�ن عى الثوابت ( )..وسياس�ة بادن�ا الخارجية القائمة
ع�ى التعايش الس�لمي ب�ني األمم والش�عوب وحس�ن الجوار
وع�دم التدخل يف الش�ؤون الخارجي�ة لغرينا واحرتام س�يادة
الدول» .وكان الس�لطان الجديد وزي�را للرتاث والثقافة ،وعينه
السلطان قابوس عام  2013رئيس�ا للجنة الرئيسية املسؤولة
عن تطوير الس�لطنة .ويف كلمة نقلها التلفزيون الرسمي ،دعا
الس�لطان الجدي�د إىل بذل جهود لتنمية البلد والس�ري عى نهج
س�لفه الس�لطان قابوس بن س�عيد الذي تويف أم�س الجمعة
وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط يف املنطقة .وتويف
السلطان قابوس بن سعيد ،مساء الجمعة ،وأعلن ديوان الباط
الس�لطاني الح�داد وتعطيل العم�ل الرس�مي للقطاعني العام
والخ�اص ملدة ثاثة أيام وتنكي�س األعام ملدة  40يوما .وحكم
السلطان قابوس ( 79عاما) سلطنة عمان منذ عام .1970

سائرون عن رفض أمريكا سحب قواهتا من العراق:جيب اختاذ موقف حاسم
جلنة برملانية تدعو وزير التعليم العتبار العام الدرايس السابق عدم رسوب

معاون حمافظ البرصة لشؤون األقضية
والنواحي يعقد اجتامع ًا موسعـ ًا ملناقشة
آلية رصف رواتب املعينني اجلدد
ص3

مدير مرور البرصة يؤكد ختفيض
رسوم تسجيل العجالت وصيانة الطرق
واجلسور بنسبة « »٥٠باملئة
ص3

الداخلية تعلن إلقاء
القبض عىل «داعشيني»
يف بغداد
ص2

ص2

ص2

ص2

جلنة برملانية تدعو وزير التعليم العتبار العام الدرايس السابق عدم رسوب
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دع�ت لجنة التعليم العايل النيابية ،أمس الس�بت ،وزير التعليم العايل والبحث
العلم قيص الس�هيل اىل اعتبار العام الدرايس الس�ابق عدم رسوب للجامعات
واملعاه�د .وقال رئيس اللجنة غيداء كمبش يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه« ،تلقينا مناشدات من مئات الطلبة ومن مختلف جامعات ومعاهد
البالد تدعو اىل اعالن العام الدرايس  2019-2018س�نة عدم رس�وب من اجل
انقاذ مس�تقبل االف الطلبة املرقنة قيودهم بمادة او مادتني واعطاءهم حق
تحميلها للموسم الدرايس الحايل».
وأضاف�ت كمبش ،أن «ظروف الطلبة صعبة ج�دا يف ظل ما تمر به البالد من
ازمات متعددة» ،داعية ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي قيص الس�هيل اىل
«اعالن املوس�م الدرايس  2019-2018عدم رسوب للجامعات واملعاهد النقاذ
مستقبل االف الطلبة ودفعهم للعودة اىل مقاعد الدراسة من جديد».
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حمادثات الكواليس السياسية :هل سيبقى عبد املهدي رئيسا للوزراء؟
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تنش�غل الكواليس السياس�ية منذ أكثر
من أسبوعني بفكرة بقاء رئيس الوزراء
ع�ادل عب�د امله�دي يف منصب�ه ،بعد أن
قدم استقالته استجابة لطلب املرجعية
الرشيدة.
وتح�اول الكت�ل واألح�زاب السياس�ية
إبقاء عبد املهدي يف منصبه ،بعد فشلها
يف التوصل إىل مرشح توافقي بديل يقود
حكومة مصغرة تع�د لعملية انتخابات
مبكرة.
وكش�فت مص�ادر مطلعةع�ن مقرتح
تتبناه ق�وى سياس�ية إلع�ادة تكليف
رئي�س حكومة ترصي�ف االعمال عادل
عبداملهدي بتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت املص�ادر يف حديث ان»النية االن
هي تكليف عبداملهدي برئاسة الحكومة
املقبل�ة والت�ي س�تكون مؤقت�ة ملدة ال
تتخطى السنة وبوزراء تكنوقراط».
واضاف�ت ،ان»زعي�م تحال�ف الفت�ح
هادي العامري من املفرتض ان يس�افر
اىل إي�ران إلقن�اع زعيم التي�ار الصدري
مقتدى الصدر بهذا املق�رتح» ،الفتة إىل
أن «هن�اك اتصاالت ب�ني الطرفني بهذا
الشأن».
ب�دوره ،كش�ف االم�ني الع�ام لالتح�اد
االس�المي لرتكم�ان الع�راق جاس�م محم�د جعفرعن
وجود مباحثات سياس�ية القناع زعي�م التيار الصدري
مقتدى الص�در البقاء رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي
يف الحكومة ،مبنيا ان رئيس حزب الديمقراطي مسعود

البارزاني يقاتل من اجل ابقاء عبد املهدي.
وقال جعفر ان “املباحثات السياسية بني الكتل تتلخص
حاليا بشأن ابقاء رئيس حكومة ترصيف االعمال عادل
عبد املهدي يف السلطة لحني اجراء انتخابات مبكرة”.
واض�اف ان “بقي�ة الكت�ل تحاول اقن�اع زعي�م التيار

الصدري الس�يد مقتدى الصدر حاليا إلبقاء عبد املهدي
يف السلطة عىل ان يجري استبدال  17وزيرا من حكومته
الحالية فضال عن تعهده بإجراء االنتخابات يف نيس�ان
او ترشي�ن االول املقبلني” .واوض�ح جعفر ،ان “رئيس
ح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني مس�عود البارزان�ي

غ�ر مقتنع باألصل يف قضية اس�تقالة
عبد امله�دي وهو يقاتل ب�كل قوته من
اجل ابقاء عبد املهدي يف الس�لطة حتى
لساعة واحدة”.
وأم�س الس�بت ،زار رئي�س ال�وزراء
املستقبل عادل عبد املهدي لعقد لقاءات
مع الق�ادة األك�راد يف محافظتي أربيل
والس�ليمانية ،فيم�ا أكدت مص�ادر أن
عب�د املهدي يحاول الحص�ول عىل دعم
األحزاب الكردية لبقائه يف منصبه.
وتعترب األط�راف الكردية م�ن الجهات
السياس�ية الداعمة لبق�اء حكومة عبد
املهدي ،وحاولت عدم تمرير اس�تقالته،
خاصة أنها كانت تطمح إىل حل أزماتها
م�ع بغ�داد والحص�ول ع�ىل مكاس�ب
معينة ،يف ظل إدارته.
وأكد مس�ؤول ك�ردي أن «عب�د املهدي
يري�د الحص�ول ع�ىل دعم م�ن الجانب
الك�ردي ،مقاب�ل وع�ود يقدمه�ا له�م
بشأن بعض امللفات يف حال ذلك» ،مبينا ً
ّ
أن «الجانبني س�يبحثان ملفات إخراج
الق�وات األجنبي�ة من الب�الد ،والرصاع
األمرك�ي اإليراني يف املنطق�ة وتأثره
يف الع�راق» .إىل ذلك ،كش�ف النائب عن
تحال�ف «الفت�ح» حن�ني ق�دو «وجود
رغبة من قبل بعض الجهات السياسية
والن�واب يف إع�ادة منح الثق�ة لحكومة
عب�د امله�دي من جدي�د» ،مؤكدا ً يف ترصي�ح صحايف أن
«فش�ل القوى السياس�ية يف اختيار رئي�س للحكومة،
فضالً ع�ن الرصاحة التي تمتع بها عب�د املهدي جعلت
من هذا الطرح مقبوالً من بعض الجهات».

حبث منح رئاسة الوزراء صالحية إرسال املوازنة

الربملان يناقش «التخصيصات املالية» إلكامل املشاريع يف عموم العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
ناق�ش مجلس الن�واب يف جلس�ته،أمس الس�بت ،منح
حكوم�ة ترصيف األعم�ال برئاس�ة ع�ادل عبداملهدي،
صالحية إرس�ال قان�ون املوازنة العامة لع�ام  2020إىل
الربمل�ان للتصويت عليه ،فيما وجه نائب رئيس الربملان،
بشر الحداد ،بتحقيق التوازن بني مكونات كركوك.
ويف  2كان�ون األول املايض ،صوت الربملان عىل اس�تقالة
الحكوم�ة تح�ت تأث�ر الضغ�وط الش�عبية ،وأش�ار
عبدامله�دي يف وق�ت الح�ق ،إىل أن «الحكوم�ة الحالي�ة
تحول�ت إىل ترصي�ف أعمال ،ولقد حاولن�ا إيجاد مخرج
قانوني لنتمكن من إرس�ال م�رشوع املوازنة إىل الربملان
لكننا لم نستطع فعل ذلك».
وتن�اول املجل�س ،باملناقش�ة ع�ددا ً م�ن القضاي�ا التي
تخص الش�أن الع�ام وخاصة ما يتعل�ق بأهمية رصف

الكعبي يدعو إىل دعم
عوائل الشهداء واجلرحى
ومنح كافة استحقاقات
اصحاب االنتصار العظيم
بغداد  /المستقبل العراقي
هنأ حس�ن كري�م الكعبي النائ�ب األول
لرئي�س مجل�س النوابجميع تش�كيالت
وزارة الداخلي�ة بمناس�بة ذكرى الثامن
والتس�عني لتاس�يس الرشطة العراقية،
داع ًي�ا إىل رضورة دع�م عوائل الش�هداء
وتامني عالج الجرح�ى وتلبية حقوقهم
ومتطلباتهم بالكامل .واش�اد الكعبي يف
بيان التهنئة ببطولة وتضحيات وانجازات
رجال الرشطة يف تحرير املدن من سيطرة
االٍره�اب وإع�ادة امنه�ا واس�تقرارها
وتطبيق القانون ومس�ك األرض فيه��ا،
مطالب�ا الجه�ات املعني�ة ب�من�ح كافة
اس�تحقاقات اصحاب االنتصار العظيم
س�واء املادية او املعنوية ودعمهم بشكل
يليق بالتضحيات الجس�ام التي سجلها
التأري�خ بأحرف من ن�ور .ودعا الكعبي
رجال الرشطة اىل مواصلة مشوار النرص
بالتعاون مع اخوتهم يف مختلف صنوف
القوات املسلحة من خالل مواجهة البؤر
والخالي�ا االرهابية والحرص عىل حماية
امن واس�تقرار البالد وحماي�ة حدوده،
فضال عن التصدي لكل اش�كال الجريمة
ومكافحة الفس�اد وتطبيق القانون عىل
الجميع.

تخصيصات مالية الس�تكمال املش�اريع يف جميع أنحاء
العراق من خالل منح مجل�س النواب الصالحية ملجلس
الوزراء بإرسال املوازنة العامة االتحادية لسنة  2020إىل
املجلس للتصويت عليها.
وص�وت مجلس النوابيف جلس�ته الس�ابعة والعرشون
التي عقدت برئاس�ة محم�د الحلبويس رئي�س املجلس
وبحض�ور  184نائبا ً ع�ىل مقرتح قان�ون اإلدارة املالية
االتحادية وأنهى مناقش�ة مقرتح قان�ون التعديل االول
لقان�ون الهيئ�ة العراقية لالعتماد فيم�ا ناقش عدد من
القضايا املهمة .وأدت رشا يحيى عبيس الحاتمي اليمني
الدس�تورية لش�غل عضوي�ة املجلس ب�دالً ع�ن النائب
املس�تقيل عيل الشكري .بعدها تم التصويت عىل مقرتح
قان�ون التعدي�ل األول لقان�ون االدارة املالي�ة االتحادية
والذي يتضمن «تمك�ن وزارة املالية من تطبيق القانون
وفقا للمصاريف الفعلية للس�نة الس�ابقة بعد استبعاد

النفق�ات غ�ر املك�ررة باإلضاف�ة اىل تمك�ن ال�وزارات
واملحافظ�ات من االس�تمرار برصف املبال�غ املخصصة
واملمول�ة له�ا خالل الس�نة الس�ابقة إلنج�از الخدمات
املطلوبة منها واملش�اريع املستمرة لكونها حق مكتسب
للمحافظة ودوائر املحافظة لدى الوزارات».
وأنه�ى املجل�س خالل الجلس�ة التي ت�رأس جانبا ً منها
بشر الحداد نائب رئيس املجلس «قراءة تقرير ومناقشة
ملق�رتح قان�ون التعدي�ل االول لقانون الهيئ�ة العراقية
لالعتم�اد ليك�ون تمويلها ضمن املوازن�ة االتحادية من
أجل تفادي حاالت الفساد عرب استغالل بعض الرشكات
الخاصة للثغرات من أجل تمرير بضائع خارج التقييس
والس�يطرة النوعية» .كما ناق�ش رضورة منح االولوية
يف التعيني للعاملني باألج�ور اليومية ضمن دوائر وزارة
الكهرب�اء ملن تج�اوز  14س�نة خدمة إىل جان�ب العمل
الج�اد ع�ىل تحقي�ق التوازن للمك�ون الك�وردي يف عدد

م�ن مؤسس�ات الدول�ة بمحافظة كرك�وك والعمل عىل
إنصاف املوظفني االداريني العاملني مجانا منذ س�نوات
ضمن مديرية تربية واسط» .ووجه الحداد نواب كركوك
فضالً ع�ن مكتب نائب رئيس املجل�س بمتابعة تحقيق
التوازن بني مكونات كركوك ،داعيا لجنتي األمن والدفاع
والعالق�ات الخارجية إىل متابعة مس�الة الطلب بتقديم
ش�كوى عىل املتس�ببني بدخول تنظيم داع�ش» .بعدها
تقرر رفع الجلسة إىل يوم االثنني .2020/1/13
ويش�هد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة
السياس�ية من�ذ أكتوبر/ترشي�ن أول امل�ايض ،تخللتها
أعمال عنف واس�عة خلفت  500قتيل وأكثر من  17ألف
جريح .ورغم استقالة حكومة عبد املهدي ،وهي مطلب
رئي�ي للمحتج�ني ،إال أن التظاهرات ال ت�زال متواصلة
وتطالب برحيل النخبة السياسية املتهمة بالفساد وهدر
أموال الدولة.

حمافظ البرصة يدعو األجهزة األمنية ملالحقة مرتكبي اغتيال الصحفيني
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا رئي�س اللجن�ة االمني�ة العلي�ا محافظ البرصة اس�عد
العيداني ،أمس السبت ،األجهزة األمنية املختصة يف املحافظة
ملالحق�ة مرتكبي اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد واملصور
الصحفي صفاء غايل.
وش�دد العيدان�ي يف بيان تلقتاملس�تقبل العرابقينس�خة منه
عىل محاس�بة «مرتكبي الجريمة البش�عة الت�ي طالت أبناء
الس�لطة الرابعة الذين لطاملا قام�وا بواجبهم الوطني ونقلوا

بغداد  /المستقبل العراقي

الصورة الحقيقية يف كش�ف الحقائق للرأي العام» ،مبينا أن
الصحفيني «من املثابرين واملخلصني يف عملهم لنقل األحداث
املهمة يف الشارع البرصي».
وهنا نص البيان:
الرحم�ة والغفران لش�هداء الصحاف�ة والخزي والع�ار لليد
الخبيثة واملجرمة التي طالت ابناء السلطة الرابعة الشهيدين
االخ والصديق احمد عبد الصمد واملصور الصحفي االخ صفاء
غ�ايل الش�هيدين كانت تربطن�ا بهما عالقة طيب�ة وهما من
املثابرين واملخلصني يف عملهم لنقل األحداث املهمة يف الشارع

البرصي  ،وقد فوجئت بالخرب املؤلم واملصدم بشهادتهما هذا
اليوم وندين بش�دة ه�ذه الجريمة البش�عة وندعوا األجهزة
االمني�ة املختصة يف محافظة البرصة بمالحقة مرتكبي هذه
الجريمة الخبيثة ومحاسبتهم عىل هذه الجريمة التي طالت
ابناء الس�لطة الرابع�ة الذين لطاملا قام�وا بواجبهم الوطني
ونقل�وا الص�ورة الحقيقي�ة يف كش�ف الحقائق لل�رأي العام
 ،الرحم�ة والغف�ران للش�هيدين وخالص التع�ازي ألرستي
الش�هيدين ولألرسة الصحفية البرصية والعراقية وللش�عب
العراقي والبرصي وانا لله وانا اليه راجعون .

عبد املهدي ملسؤويل كردستان :األزمة احلالية خطرية

أكد رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي،
أم�س الس�بت ،أن الع�راق ال يري�د ع�داء مع
الوالي�ات املتح�دة ،وذل�ك خالل لقائ�ه زعيم
الح�زب الديموقراطي الكردس�تاني مس�عود
بارزان�ي خ�الل أول زيارة ل�ه إىل أربيل ،كربى
مدن كردس�تان العراق ،منذ استالمه منصبه
قبل نحو  15ش�هراً .وأش�ار بي�ان صادر عن
مكت�ب عب�د امله�دي إىل أن األخ�ر ناقش مع

بارزان�ي مختل�ف القضايا املتعلق�ة بالعالقة
بني الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة اإلقليم،
«وح�ق التظاهر الس�لمي ،وتداعي�ات األزمة
الحالي�ة يف املنطقة ومس�ألة تواج�د القوات
االجنبي�ة» .وأكد البيان أن رئيس الوزراء لفت
إىل أن «األزمة الحالية خطرة وتتطلب التعاون
والتنس�يق وس�د كل الثغرات الت�ي يمكن أن
تس�تغلها داعش يف هذه الظ�روف» .وصوت
الربملان العراقي األحد املايض عىل قرار يفوّض
الحكومة بالعمل عىل إنهاء التواجد العسكري

األجنبي يف البالد.وش�دد عبد املهدي عىل «أننا
منذ الب�دء قررنا إقامة عالقات متوازنة وعدم
الدخول يف سياسة املحاور والعقوبات وأقمنا
عالق�ات تعاون جيدة مع جمي�ع دول الجوار
وال نري�د عدا ًء م�ع أحد ،بما يف ذل�ك الواليات
املتحدة ،وحفظ مصالح وس�يادة بلدنا وعدم
التدخ�ل بش�ؤونه الداخلية» .وق�ال بارزاني،
بحس�ب البي�ان نفس�ه ،إن األك�راد «مع أي
قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة
العراق وتجنيبه املخاطر املس�تقبلية» .وشدد

ب�دوره عىل رضورة أن يك�ون العراق «نقطة
س�الم ويف منأى عن الرصاعات وعدم التدخل
يف شؤونه الداخلية» .والتقى عبد املهدي أيضا ً
رئيس وزراء اإلقليم مرسور بارزاني ،ورئيس
إقلي�م كردس�تان الع�راق نيجرف�ان بارزاني
ال�ذي أكد أن موق�ف اإلقل���يم «مع مصلحة
الع�راق وأي قرار تتخ�ذه الحكومة االتحادية
ه�و قرارن�ا» .وتوج�ه عب�د املهدي بع�د ذلك
إىل محافظ�ة الس�ليمانية ،حي�ث التقى كبار
املسؤولني أيضاً.

سائرون عن رفض أمريكا سحب قواهتا من العراق:جيب اختاذ موقف حاسم
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عض�و مجل�س النواب ع�ن تحالف س�ائرون س�الم
الش�مري ،أمس الس�بت ،ان رفض الواليات املتحدة الطلب
العراقي بانس�حاب قواتها من العراق أمر ال يمكن القبول

به وس�يزيد من ح�دة االزمة يف املنطقة .وقال الش�مري يف
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،إن “الربملان
والحكومة ومعهما للش�عب بكاف�ة أطيافه مع تعزيز أمن
واستقرار وسيادة البالد وضد أي محاوالت إقليمية ودولية
لخرق هذه الثوابت” .وأضاف أن “عىل بعض الدول االبتعاد

من اتخاذ العراق س�احة لتصفية الحس�ابات وعليها عدم
التج�اوز يف ظل حق العراق وحس�ب القان�ون الدويل اتخاذ
خط�وات ضده�ا” ،مطالب�ا الحكومة والربمل�ان ب�”اتخاذ
موقف حاسم من رفض الواليات املتحدة مناقشة أنسحاب
قواتها من البالد”.
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االقتصاد الربملانية تصف
«اجلبارة»وتأكد
اتفاقية العراق مع الصني بـ ّ
دخوهلا «حيزالتفنيذ»
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار النيابية أحمد س�ليم
الكنان�ي ،أم�س الس�بت ،دخول
االتفاقي�ة التي وقعه�ا العراق يف
الصني يف شهر أيلول املايض ،حيز
التنفي�ذ ،واصف�ا ً االتفاقية بأنها
«جبّارة وعمالقة وال مثيل لها».
وق�ال الكنان�ي يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه،
إن «اتفاقي�ة الع�راق م�ع الصني
دخل�ت يف قي�د التنفي�ذ ،وه�ي
اتفاقي�ة جب�ارة ال مثي�ل له�ا
عىل م�ر الزم�ن يف تأري�خ العراق
االقتصادي والس�يايس لم يحصل
ع�ىل مثل هك�ذا اتفاقي�ة (النفط
مقابل البن�اء) ،وإن الجميع يعلم
دور الص�ني يف االقتص�اد العامل�ي
وهي تمتلك أكرب حضور يف جميع
القطاع�ات االقتصادي�ة ،وتعترب
ثان�ي أك�رب اقتصاد عامل�ي بناتج
إجم�ايل يق�در  8.8ترلي�ون دوالر

حس�ب مقياس الق�درة الرشائية
ن�ام
وتع�د أرسع اقتص�اد كب�ر
ٍ
خالل  30عاما ً م�ى» .وأضاف،
أن «هذه االتفاقية تضمنت بنودا ً
كثرة يف معالجة جميع القطاعات
وباألخ�ص البن�ى التحتي�ة
والخدمي�ة يف مش�اريع ش�بكات
ترصي�ف املي�اة الكب�رة والطرق
والجسور وأيضا ً يف مجال الصحة
يف إنش�اء مستش�فيات كب�رة
وحديث�ة ومستش�فيات تعليمية
ويف مجال الرتبية والتعليم بإنشاء
م�دارس وجامع�ات ومعاه�د
تعليمي�ة ويف مج�ال االتص�االت
والتكنلوجيا للقضاء عىل الفس�اد
والبروقراطية ،ويف مجال تطوير
الزراعة وتفعيل القطاع الصناعي،
وتضمنت هذه االتفاقية العمالقة
جمي�ع املش�اريع االس�رتاتيجية
منها تنفيذ مين���اء الفاو الكبر
ومش�اريع أخ�رى تق�دم من قبل
حكوم�ة الع�راق ضم�ن دراس�ة
جدوى تخدم املصلحة العامة».

بايدن حي ّمل ترامب مسؤولية ما حصل
يف العراق وإيران مؤخر ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
هاجم املرش�ح الديمقراطي املحتمل يف انتخابات الرئاسة األمركية
املقبل�ة جو باي�دن ،الرئي�س األمركي دونال�د ترامب ،معت�ربا ً أنه
«يحتض�ن مجرم�ني يف مختلف أنحاء العالم ويغ�رز إصبعه يف أعني
األصدقاء والحلفاء».
وحم�ل بايدن ،أثن�اء تجمع انتخابي أقي�م يف والية نيف�ادا ،ترامب
املس�ؤولية عن «كل ما حصل يف إيران والعراق يف األسابيع األخرة»،
مشرا إىل أن التصعيد الحايل يأتي نتيجة مبارشة لقرار البيت األبيض
االنسحاب من االتفاق النووي.
وتاب�ع بايدن أن «أمريكا أوال» (الش�عار املفضل لدى ترامب) تحول
يف الواقع إىل «أمريكا آخ�را» ،مضيفا ً أن «هوس ترامب باالنعزالية»
جع�ل حلفاء الواليات املتحدة يبتع�دون عنها ،وأن ترامب «يحتضن
مجرم�ني يف مختلف أنحاء العالم ،ويغ�رز إصبعه يف أعني أصدقائنا
وحلفائنا».

الداخلية تعلن إلقاء القبض
عىل «داعشيني» يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س
السبت ،القاء القبض عىل متهمني
اثنني يف بغداد.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه،
ان «مف�ارز اس�تخبارات الرشطة
االتحادي�ة العامل�ة ضم�ن وكالة

االس�تخبارات يف وزارة الداخلي�ة
القت القبض عىل متهمني أثنني يف
العاصمة بغداد».
واضاف�ت،ان «املتهم�ني م�ن
املطلوب�ني وف�ق أح�كام امل�ادة 4
اره�اب النتمائهم�ا اىل عصاب�ات
داع�ش اإلرهابية ،وقد ت�م تدوين
أقوالهم�ا وإحالتهم�ا للجه�ات
املختصة».

احلشد يدمر مضافة لـ «داعش»
جنوب املوصل

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت مديرية الحش�د الش�عبي ،أمس الس�بت ،عن تدمر مضافة
لداعش ضمن عمليات عيل ويل الله الثالثة جنوب املوصل.
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
«قوات الحش�د الش�عبي التي تنف�ذ عمليات عيل ويل الل�ه الثالثة يف
جزيرة الحرض جنوب املوصل ،دمرتمضافة كبرة لداعش اإلرهابي
واستولت عىل دراجة نارية».
واضافت ،انه «تم انطلق اللواءان  44و 25بالحش�د الشعبي ،صباح
اليوم الس�بت ،بعملي�ة عيل ويل الل�ه الثالثة إلكم�ال تطهر جزيرة
الحرض {جنوب املوصل} من فلول داعش».

األمن الوطني يضبط شحنة خمدرات
يف صحراء االنبار
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز األمن الوطني ،أمس الس�بت ،ضبط ش�حنة كبرة من
املخدرات غربي محافظة االنبار.
وذكر الجهاز يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ،إن» قوة
م�ن جهاز األمن الوطن�ي العراقي يف محافظة االنب�ار ،تمكنت من
ضبط شحنة كبرة من املواد املخدرة يف صحراء الرطبة».
واش�ار البي�ان اىل ان»العملية كانت اس�تخبارية ونوعية اس�تمرت
لعدة ايام من املراقبة والتحري لتحقيق الهدف».
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حمافظة البرصة حتيل مناطق الصبخ والطوبة والنخيلة
اىل رشكات متخصصة لتنفيذ مشاريع بنى حتتية متكاملة

حمافظ بغداد يفتتح جممعا تربوي ًا نموذجي ًا يف حي
اجلهاد ويعلن احالة « »1٥1مدرسة للتنفيذ

البصرة  /المستقبل العراقي
أحال�ت محافظ�ة الب�رصة مناط�ق الصب�خ
والطوب�ة والنخيل�ة ،اىل رشكات متخصص�ة
بهدف تنفيذ مشاريع بنى تحتية متكاملة .
وق�ال مدير قس�م ش�ؤون املواطن�ني ورئيس
لج�ان املتابع�ة يف دي�وان املحافظ�ة حكي�م
املياح�ي إن منطق�ة الصبخ أحيل�ت اىل رشكة
النرجس ،لتنفيذ مشاريع بنى تحتية متكاملة
وف�ق مواصفات وم�دد زمنية مح�ددة  ،فيما
احيلت منطقة الطوبة والنخيلة اىل رشكة ماء
السماء الدولية.
ويف س�ياق متص�ل ق�ال املياحي :إن مش�كلة
مج�اري فلك�ة الس�اعة يف املعقل ،ب�ات حلّها
قريباً ،بعد أن تمت املصادقة عىل تغيري تصاميم
املجاري ليت�م ربطها بالخط�وط الناقلة بديال
عن نهر املعقل،
وبني رئيس لجان املتابعة ،إن محافظة البرصة

www.almustakbalpaper.net

المستقبل العراقي /طالب ضاحي

رشع�ت بتنفيذ آلية عمل جديدة لتنظيم العمل
البل�دي ،حيث تم دمج كل ش�عبتني لتصبحان
ش�عبة واحدة  ،وبالتايل يكون مجموع الشعب
ثالث ش�عب فقط يف مركز املحافظة ،وس�يتم

رشكـة ديالـى جتهـز كهربـاء اجلنـوب
بمحولـة قـدرة سعـة «»MVA 16

ح�رص عم�ل بلدي�ة الب�رصة بش�عبة الخورة
والقبلة  ،فيما ستحال أعمال البلدية والتنظيف
يف بقي�ة الش�عب واملناط�ق إىل رشكات أهلي�ة
متخصصة .

افتت�ح محاف�ظ بغ�داد محمد العط�ا مجم ًعا
ثقاف ًي�ا وتربو ًيا ورياض ًي�ا نموذج ًيا يف منطقة
ح�ي الجه�اد يف بغ�داد ،معلن�ا يف الوق�ت ذاته
احالة  ١٥١مدرسة اىل التنفيذ.
وق�ال العطا اخالل االفتت�اح “ ان املجمع الذي
بني ع�ىل مس�احة تبلغ  4دونم ضم مدرس�ة
نموذجي�ة مكونة من  ١٨صف�ا وتحتوي عىل
جميع الخدمات من مختربات وغرف حاسوب
وقاعات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة
باإلضافة اىل مرسح ومكتبة وكافترييا» ،الفتا
اىل ان « املجم�ع يض�م ايض�ا ملعبا خماس�يا
مفتوحا وآخر مغلقا».
واض�اف العط�ا ،ان « املحافظة س�تطلق عىل
ً
وعرفانا
قاعات املجمع اسماء الشهداء تخليدا
لدمائه�م الزكية التي س�الت م�ن اجل تحرير
البالد».

كما اشار املحافظ اىل «امتالك املحافظة خطة
طموح�ة لإلس�هام يف س�د النق�ص الحاص�ل

مدير مرور البرصة يؤكد ختفيض رسوم تسجيل العجالت وصيانة الطرق واجلسور بنسبة « »٥٠باملئة
المستقبل العراقي  /رائد محمد
أك�دت مديرية مرور محافظ�ة البرصة ،العمل
بتعدي�ل قان�ون امل�رور الجدي�د ،والق�ايض
بتخفي�ض رس�وم تس�جيل العجالت ورس�وم
ً
فض�ال ع�ن
الط�رق والجس�ور بنس�بة ،% ٥٠
تخفيض رس�وم من�ح االجازات والس�نويات.
وقال مدير مرور البرصة العميد الحقوقي عادل

فياض محمد إن التعديل األخري شمل تخفيض
الرس�وم فقط ،ولم يش�مل مبال�غ املخالفات،
باعتب�ار أن املخال�ف قصد املخالف�ة ولم يلتزم
بالقوانني الناف�ذة ،التي تهدف إىل الحفاظ عيل
اروح وممتلكات املواطن�ني .الفتا ،إىل أن هناك
ردود فعل إيجابية وترحيب واس�ع من املواطن
البرصي ،عىل إثر تفعي�ل قانون املرور الجديد،
كونه يسهم إىل ح ٍد بعيد بتنظيم السالمة العامة

يف املجتمع واالبتعاد عن السلوكيات الخاطئة يف
الطرق.مشرياً ،إىل أن رجال املرور يبذلون جهود
كبرية للسيطرة عىل الزخم املروري يف الشوارع
العام�ة ،متمنيا من الس�لطات املختصة العمل
ع�ىل انش�اء طرق حولي�ة رسيع�ة ،فضال عن
توس�يع بعض الشوارع الرئيس�ية ،واالهتمام
بتفعي�ل منظومة االش�ارات الضوئي�ة ،والتي
تحت�اج إىل برمجة وتحدي�ث وإدخال تكنلوجيا

حديث�ة باس�تخدام نظ�ام « الجس�تك» .مبينا ً
إن الحمل�ة مس�تمرة لحج�ز العج�الت التي ال
تحمل لوحات أرق�ام مرورية ،إضافة إىل حجز
الدراج�ات املخالفة،منوه�ا ،إىل أن القان�ون،
يحاس�ب س�ائق الدراجة النارية إسوة بسائق
العجل�ة ،وف�ق ضواب�ط مرورية عادل�ة تمنح
الح�ق ل�كل مترضر.واس�تعرض مدي�ر مرور
الب�رصة إحص�اءات الفعالي�ات املرورية لعام

النفط تنفي مغادرة موظفي الرشكة الصينية العاملني يف حقل غرب القرنة 1/
بغداد  /المستقبل العراقي
ديالى  /المستقبل العراقي
أعل�ن مدير عام رشكة دياىل العامة إحدى رشكات وزارة الصناعة
واملع�ادن املهندس عبد الرس�ول محمد عارف ع�ن اطأن رشكته
قامت خالل ش�هر كانون االول من العام املايض بتجهيز الرشكة
العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب بمحولة قدرة س�عة ()MVA ١٦
وفق العقد املربم معها  ،مبديا ً األستعداد لتلبية كافة الطلبات التي
ترد من وزارة الكهرباء أو آية جهة أخرى لتجهيز محوالت القدرة
ومح�والت التوزي�ع واملقايي�س الكهربائي�ة بأنواعها وس�عاتها
وأطوارها املختلفة والقابلو الضوئي بأنواعه املختلفة .
ف��ي هذه االثناء اش�ار املدي�ر الع�ام اىل ان الرشك�ة أقامت ويف
الش�هر ذاته ومن خ�الل ش�عبة التدريب مجموعة م�ن الدورات
التدريبي�ة بمختلف األختصاصات ضمن منهاجها التدريبي للعام
املايض  ٢٠١٩شملت ( )١٢دورة حول عدد من املواضيع املرتبطة
بالعملية اإلنتاجية والس�اندة لها أش�رتك فيها ( )٩4منتسب من
مختلف املس�تويات واألختصاصات فيما تم أرشاك ( )4من كادر
الرشكة املتقدم يف ورش�ة تحديث خطط العمل للعام  ٢٠٢٠والتي
أقيمت يف مقر وزارة الصناعة واملعادن .

اص�درت وزارة النف�ط إيضاحا ً حول مغ�ادرة العاملني يف
الرشكة الصينية جنوبي العراق
وأوضحت وزارة النفط يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،
بإن «رشكة نفط البرصة تنفي مغادرة عدد من املوظفني
يف رشكة (  )CNPCالصينية العاملني يف حقل غرب القرنة

 ١/جن�وب الع�راق» .م�ن جانبه أس�تغرب مدي�ر مكتب
الرشك�ة الصينية يف بغداد تداول مثل هذه االخبار ،مؤكدا ً
التزام الرشكة بالعمل يف تطوير عدد من الحقول النفطية
يف الع�راق ،مش�ريا اىل انه لم يس�بق للعامل�ني يف الرشكة
مغادرة العراق ألي سبب.وناش�دت الوزارة وسائل االعالم
والصحاف�ة توخ�ي الدق�ة قبل ن�رش وت�داول املعلومات
املتعلق�ة بالنش�اط النفطي يف العراق.ع�ىل صعيد متصل

اكد املتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد عىل استقرار
عمليات االنتاج والتصدير وعدم تأثرها باألحداث األخرية.
وقال جهاد ان معدل االنتاج اليومي للنفط الخام قد بلغ 4
مليون و 4٦٠الف برميل باليوم فيما بلغ معدل الصادرات
النفطية  ٣ملي�ون  4٥٠الف برميل بالي�وم ،مؤكدا ً التزام
العراق باتف�اق خفض االنتاج الذي اقرت�ه منظمة الدول
املصدرة للنفط (اوبك) واملتحالفني معها من خارجها.

حمافظ نينوى يعلن عن وصول مركز جراحة القلب
يف مستشفى السالم اىل مراحل االنجاز النهائي
نينوى  /زهراء علي احمد
أعل�ن نجم الجبوري عن ق�رب انجاز مركز
جراحة القلب يف مستشفى السالم باملوصل،

مش�ريا اىل توف�ري جه�از قس�طرة حديث.
وأض�اف الجب�وري خ�الل زي�ارة اىل مركز
جراحة القلب يف مستش�فى الس�الم انه لن
يدخ�ر جه�دا لدعم املؤسس�ات واملنش�آت

الصحي�ة والطبي�ة والعم�ل ع�ىل تطويرها
ملس�اعدة املواطن�ني ع�ىل الع�الج داخ�ل
محافظة نينوى وعدم اضطرارهم للس�فر
اىل محافظات أخرى او اىل خارج العراق.

وزير البيئة يرتأس االجتامع الثالث للجنة
الرافدين يطلق السلف التكميلية االضافية التي تصل اىل  2٥مليون دينار ملوظفي الدولة
الوطني
أللغام
ا
وبرنامج
التفويض
ملنح
العليا
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس وزير الصحة والبيئة جعفر ص�ادق عالوي يف مقر الوزارة
االجتم�اع الثالث للجن�ة العليا ملن�ح التفويض وبرنام�ج االلغام
الوطني».
واف�اد بي�ان للوزارة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه
«ح�رض االجتماع وكي�ل وزارة الصح�ة والبيئة جاس�م الفالحي
واعضاء اللجنة العليا من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية
واالمن الوطني ودائرة شؤون االلغام يف وزارة الصحة والبيئة».
واض�اف البي�ان انه «ناق�ش املجتمعون الس�بل الكفيل�ة بتنفيذ
االسرتاتيجية الوطنية لأللغام يف العراق وسبل تنفيذها باالستعانة
بالجهد الوطني واقرار العديد من التوصيات بهذا الشأن .

مدير عام صحة الكرخ يرتأس اجتامع
جملس اإلدارة لبحت الواقع الصحي
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس مدير عام دائرة صحة بغداد/الكرخ جاسب لطيف الحجامي
اجتماع�ا ً ملجل�س اإلدارة «لبحث الواقع الصح�ي وبحضور عميد
كلي�ة طب املس�تنرصية وعميد كلي�ة طب النهري�ن وممثيل عن
نقابة الصيادلة وطب االس�نان ومدراء املستشفيات والقطاعات
واقسام (التخطيط ،الفنية الهنديس ،الصحة العامة) يف الدائرة».
وب�ني الحجامي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «االجتماع تضمن مناقش�ة عدة محاور منها تنسيب املالكات
ووض�ع مذكرة تفاهم مش�رتكة وضمان انس�يابية التعاون بني
كليات الط�ب ودائرة الصحة ،واعادة تس�مية مركز ابن البيطار،
وتشكيل لجان مختصة بخصوص املالكات الطبية وتوزيعهم عىل
املستشفيات».
فضال عن مناقش�ة موقف امل�الكات االدارية مؤك�دا عىل املتابعة
املس�تمرة وأهمية الزي�ارات امليدانية وكيفية تحس�ني الخدمات
الطبية والصحية والفندقية.

باألبني�ة املدرس�ية» ،معلنا» احال�ة نحو ١٥١
مدرسة اىل التنفيذ يف عموم العاصمة .

اطل�ق م�رصف الرافدين ،الس�لف التكميلي�ة اإلضافية ملوظفي
دوائر الدولة التي ترتاوح ما بني (  ) ٢٥ ،٢٠ ،١٥ ، ١٠ ، ٥مليون
دينار وحسب تقدير راتب املوظف وذلك عن طريق بطاقة املاسرت

كارد الدولية واملوطنة رواتبهم حرصا لدى املرصف.وقال املكتب
االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،انه «تم رصف سلف الضعف ضعفني ملوظفي دوائر الدولة
الكث�ر م�ن  ٥٠٠موظف من الذين س�بق وان تم منحهم س�لف
ش�خصية وقدموا عىل السلفة الثانية اإلضافية وتم رصفها لهم

معاون حمافظ البرصة لشؤون األقضية والنواحي يعقد
اجتامع ًا موسع ًا ملناقشة آلية رصف رواتب املعينني اجلدد
المستقبل العراقي  /مصطفى محمد األسدي
ّ
عقد معاون محافظ البرصة لشؤون األقضية
ّ
الجزائري
الحقوق�ي عرب كاظ�م
والنواح�ي
ّ
اجتماعا ً موسعا ً بحضور مدير مكتب املحافظ
العيداني ،وعدد من رؤس�اء
عماد عبد الخالق
ّ
الوح�دات اإلداري�ة ،ناقش خالل�ه آلية رصف
رواتب املواطنني املعينني يف األقضية والنواحي
ضمن  ٣٠ألف درجة وظيفية أعلنت مؤخراً.
العيداني إن “مكتب التش�غيل املركزي
وق�ال
ّ
يم�ارس مهامه بهم�ة عالية
ً
خدم�ة للبرصيّ�ني،
وكب�رية
وارتباطن�ا بدوائ�ر األقضي�ة
والنواح�ي وثي�ق ونعم�ل عىل
ق�دم وس�اق ألهلن�ا يف ه�ذه
ٍ
املناط�ق ال س�يما يف متابع�ة
شؤون املعينني الجدد ورصف
رواتبهم ،وكذلك سيتم متابعة
موضوع تعيني من لم يحالفهم
الحظ يف الدرجات السابقة مع
املعني�ني واملس�اهمة بتوف�ري
فرص عمل لهم”.
ويف ذات الس�ياق أوض�ح
«الجزائ�ري ،إن�ه «س�يكون
تنظيم الحضور ومتابعة الدوام

الرس�مي من مه�ام الدوائر التي تم تش�غيل
املواطن�ني فيه�ا ،وتص�ادق م�ن قب�ل رئيس
الوحدة اإلدارية ،وترس�ل إىل قسم الحسابات
يف الدي�وان ،التخاذ اإلج�راءات الالزمة لرصف
الرواتب واملستحقات».
وتابع ،إن “اجتماعا ً مهما ً س�يعقد يوم األحد
القادم يف ديوان املحافظة ،لغرض إيضاح آلية
رصف الرواتب وسيتم بحضور مدراء الدوائر
الخدميّة ورؤس�اء األقس�ام املعنية يف الديوان
لغرض وضع اآللية بصورة كاملة”.

بواس�طة املاس�رت كارد».وأوضح البيان ان «رصف تلك السلفة
تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف عرب إرس�اله رسالة
نصي�ة تخط�ره بمنحه الس�لفة وذلك بع�د ان اس�تكمل كافة
اإلج�راءات القانوني�ة ملنح�ه اياه�ا ورصفها عن طري�ق أدوات
الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

« « ٢٠١٩حيث بلغ ع�دد املخالفات(،)٩٥٣٨٠
وع�دد العج�الت املحج�وزة ( ،)٣٣٢٠وع�دد
الدراجات املحجوزة ( ،)٧٠٢فيما بلغت حوادث
االصط�دام(  ، )٦١وس�بعة ح�وادث دهس و(
 )١٨ح�ادث انقالب س�يارة  ،بينما بلغت اعداد
الوفيات املرورية(  )٧٣وعدد الجرحى (..)١٢٢
داعيا ً الجميع إىل اإللتزام بقوانني املرور حفاظا ً
عىل األرواح واملمتلكات العامة.

ادوية سامراء تعتزم انتاج
مستحرضات جديدة ألول
مرة يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الرشكة العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة يف س�امراء إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة
واملعادن ،ع�ن تحقيقها إرتفاعا كبريا ً يف قيمة اإلنتاج
خالل النصف الثاني من العام املايض  ٢٠١٩وبنس�بة
تطور بلغت ( )%4٦عن قيمة اإلنتاج للنصف األول من
العام ذات�ه ،فيما أكدت عزمها مس�تحرضات جديدة
ألول مرة يف البلد.
وقال مدي�ر عام الرشكة الصيدالني عب�د الحميد عبد
الرحمن الس�الم يف بيان ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،
إن “الرشك�ة تمكنت من مضاعفة إنتاجها يف النصف
الثان�ي م�ن العام امل�ايض محققة قيمة إنت�اج بلغت
( )٢4ملي�ار و ( )4١٦ملي�ون دين�ار وبنس�بة تطور
( )%4٦مقارن�ة بما تحقق يف النص�ف االول من العام
ذاته والبالغ ( )١٦مليار و ( )٧١٨مليون دينار”.
وأض�اف الس�الم ،أن “التط�ور الحاصل ج�اء نتيجة
تظافر جهود أقسام الرشكة كافة وتوفر املواد االولية
باإلضاف�ة إىل تنفيذ الخطط والربام�ج اإلنتاجية التي
أدت بدورها اىل تطور وأرتفاع يف اإلنتاج”.
وأش�ار إىل “س�عي الرشك�ة لوض�ع خط�ط إنتاجية
طموحة للعام الحايل ٢٠٢٠واالعوام القادمة ومحاولة
تش�غيل معظم الخط�وط اإلنتاجي�ة املتوقفة وإنتاج
مس�تحرضات جديدة ألول م�رة يف البلد لتأمني حاجة
الفرد العراقي من مختلف املستحرضات التي تنتجها
الرشك�ة والت�ي تضاه�ي املس�تحرضات الصيدالنية
األجنبي�ة وتمت�از بفاعليته�ا وجودته�ا العاليت�ني
وأسعارها املناسبة ملستوى دخل املواطن العراقي.

امانة بغداد تعلن تطوير املحلة « »12٥السكنية ضمن منطقة الشيخ عمر بالكامل
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة ع�ن تطوي�ر املحل�ة ١٢٥
الس�كنية ضم�ن منطق�ة الش�يخ عم�ر

بالكامل.
وقال�ت االمانة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «اعمال التطوير
تضمن�ت رص�ف املقرنص مع مد س�اقية

وسطية وإنشاء مشبكات االمطار وتعلية
املنه�والت لكاف�ة ازقة املحل�ة وبواقع ٢٠
زقاق�ا ً وبمس�احة كلية تبل�غ  ١٢الف مرت
مربع من املقرنص .

الرتبية تعلن انتظام الدوام يف املدارس بنسبة « »98باملئة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبية ،عن انتظام الدوام يف مدارس بغداد بنس�بة ٩٨
باملئة ،مش�رية إىل أنها تعمل عىل متابع�ة الوضع الرتبوي يف مدارس
باب�ل وذي قار من اج�ل انتظام الدوام فيها.وقال املتحدث الرس�مي
باس�م الوزارة حي�در فاروق عب�د القادر الس�عدون يف بي�ان تلقته
«املستقبل العراقي» ،إن “الوزارة تابعت خالل املدة املاضية من خالل
جه�از االرشاف الرتبوي واالختص�ايص يف املديريات انتظام الدوام يف
املدارس” ،مؤكدا “انتظامه بنس�بة  ٩٨باملئ�ة يف بغداد وهناك اقبال
من قبل الطلبة عىل ال�دوام الكمال املنهاج الدرايس الخاص بالفصل

االول واالس�تعداد المتحانات نصف الس�نة”.وأضاف الس�عدون ،أن
“ال�وزارة تعمل عىل عقد اجتماعات دورية اس�بوعيا ما بني املديرية
العامة للتقوي�م واالمتحانات واملدراء يف املديري�ات العامة واملديرية
العام�ة ل�الرشاف الرتب�وي لتنفي�ذ الخط�ة الخاص�ة باالمتحانات
النصفي�ة ،الس�يما الق�رار الخ�اص بالعطل�ة الربيعية التي س�يتم
حسمها خالل مدة االمتحانات وتبليغ الطلبة بذلك من خالل املدارس
واملديري�ة وتس�جيل نس�بة املش�اركة يف امتحانات نصف الس�نة”.
واشار السعدون اىل ان “الوزارة تعمل عىل متابعة الوضع الرتبوي يف
مدارس بابل وذي قار من اج�ل انتظام الدوام فيها ،وتأمني املدارس
واالخذ بعني االعتبار االوضاع االمنية يف املحافظات .

افتتاح دائرة كاتب عدل الشعب املسائي يف بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة الع�دل ،دائ�رة كات�ب العدل
الش�عب املس�ائي يف محافظة بغ�داد ضمن
الخطة اإلس�رتاتيجية التي اتبعته�ا الوزارة
لتقدي�م افض�ل الخدم�ات للمواطنني.وقال

الناط�ق الرس�مي للوزارة ثائ�ر الجبوري يف
بي�ان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،إن «هذا
االفتتاح تم برعاية السيد وزير العدل فاروق
أمني الشواني ،ضمن خطة عمل إسرتاتيجية
اتبعتها ال�وزارة لتخفيف الع�بء عن كاهل
املواطن�ني وتبس�يط اإلجراءات».وأض�اف

الجبوري ،إن «افتت�اح الدائرة جاء لتخفيف
الزخ�م الحاصل ع�ىل الدوائ�ر الصباحية»،
مبين�ا ان «دوائر كاتب العدل املس�ائي تقدم
خدماته�ا لرشيح�ة املوظف�ني واملواطن�ني
يف بغ�داد واملحافظ�ات لفرتة ما بع�د الدوام
الرسمي لتسهيل انجاز معامالتهم .
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وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /سابقا
قسم التجارية

اعالنات
اعادة اعالن مناقصة عامة للمرة االوىل
/5د2019/
العراق /وزارة الكهرباء /الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
انشاء حمطات  11/33ك ف سعة (  31,5×2ام  .يف اي بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/حمطة

اشارة اىل القرار رقم ( )4من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم  16املنعقد يف 2019/3/27
ال�وارد الينا بكت�اب وزارة الكهرباء  /دائرة االس�تثمارات والعق�ود  18008يف  2019/4/3يرس
( الرشك�ة العام�ة لتوزيع كهرب�اء الجنوب ) بدعوة اصح�اب الرشكات املؤهل�ن وذوي الخربة
واالخص�اص لتقدي�م عطاءاتهم ل( انش�اء محط�ات  11/33ك ف س�عة (  31,5×2ام  .يف اي
بمنظومة س�كادا متكاملة عدد  4/محطة ذو منش�أ اوربي وتجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء
ونصب املعدات والفحص والتش�غيل ل ( محطة كتيبان  ،محطة النيهرات  ،محطة س�فوان ، 2
محطة الدير ( 2النهران) ) يف محافظة البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء
واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية :
33Kv switchgears GIS Type_1
11Kv switchgears AIS Type_2
واملح�ددة كلفتها التخمينية بمبل�غ (  )13,340,000,000ثالثة عرشة مليار وثالثمائة واربعون
مليون دينار عراقي فقط واصل اىل مخازن املقر  /حي الحسن وعىل حساب الخطة االستثمارية
والتبوي�ب (  )7/3/10ع�ىل ان اليتم االحالة اال بع�د توفر التخصيص املايل لع�ام  2020وبفرتة
تجهيز ( )8اشهر من تاريخ توقيع العقد مع مالحظة ما يأتي :
 � 1س�يتم العمل وف�ق االلية املعتمدة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الرشكات لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل :
أ � يكون تقديم العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفي�ذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014باعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة من وزارة
التخطيط ومفتوح التقديم لجميع املناقصن
ب � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة ص�ك او خط�اب ضم�ان مص�دق م�ن م�رصف معتمد بمق�دار (
 )133.400,000مائ�ة وثالثة وثالثون مليون واربعمائة الف دينار عراقي والذي يمثل ( )%1من
قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافا اليها ( )28يوم
ج � الرشوط واملعايري االخرى كافة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة
 � 2عىل مقدمي العطاءات الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (بالرشكة العامة
لتوزيع كهرباء الجنوب ) الربيد االلكرتوني
وsedist@moelc.gov.iq
واملوقع االلكرتونيCom.sedist@moelc.gov.iq
www.sedist.moelc.gov.iq
(ال�دوام من الس�اعة الثامنة صباحا وحتى الس�اعة الثانية ظهرا) وس�وف يعقد مؤتمر خاص
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يوم الثالثاء بتاريخ  2020/1/21الس�اعة 1200ظهرا يف
مقر الرشكة
وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /سابقا
قسم التجارية

العدد 652/8/2/5 :
التاريخ 2020/1/8 :

 � 3بام�كان مقدم�ي العطاءات املهتمن رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربي�ة وبعد تقديم طلب
تحري�ري اىل العن�وان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دف�ع قيمة بيع الوثائق البالغة
( )1,000,000مليون دينار عراقي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها
من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لالرجاع (اال يف حالة الغاء املناقصة) ويرفق وصل الرشاء بعد
ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب � الطابق
الثال�ث � غرفة املناقص�ات � صندوق املناقصات ) وتقدم العط�اءات يف ظرفن مغلفن احدهما
يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط القانونية
واالخر تجاري يحتوي عىل االس�عار بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفن رقم املناقصة وتاريخ
الغل�ق وعنوان مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهات�ف وختم الرشكة علما ان اخر موعد
الستالم العطاءات هو الساعة  1200ظهرا ليوم الثالثاء املصادف  2020/1/28وعندما يصادف
يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الساعة
 1000العارشة صباحا من اليوم التايل لغلق املناقصة وس�يهمل اي عطاء غري مس�تويف للشؤوط
املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او يرد بعد موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ
العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 5العنوان (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة  /ش�ارع  14تموز
مقابل مستشفى ابن غزاون يف منطقة العباسية (الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq
اليسمح تقديم العطاء الكرتونيا
مالحظة /
أ � بام�كان جه�ة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض
مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
ب � يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم عطاءه مع مراعاة مىلء القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه
ورقي�ا بعد ختمه بالختم الحي وتوقيعه من املدي�ر املفوض للرشكة مع الوثائق املكونه لعطاءه
وحس�ب الق�رص املدمج  CDالذي يس�تلمه اضافة اىل اس�تمارة تقديم العط�اء ونموذج ضمان
العطاء (الكفالة املرصفية ) وملئها بشكل واضح (مهم جدا)
ج � يحق للرشكة الغاء املناقصة الي سبب يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية
او قانونية
املهندس
عبد الكريم عبد اجلليل عبود
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

اعادة اعالن مناقصة عامة للمرة االوىل
/4د2019/
العراق /وزارة الكهرباء /الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
انشاء حمطات  11/33ك ف سعة (  31,5×2ام  .يف اي بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/حمطة

اشارة اىل القرار رقم ( )4من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم  16املنعقد يف 2019/3/27
ال�وارد الينا بكتاب وزارة الكهرباء  /دائرة االس�تثمارات والعق�ود  18008يف  2019/4/3يرس
( الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب ) بدع�وة اصحاب الرشكات املؤهل�ن وذوي الخربة
واالخص�اص لتقديم عطاءاتهم ل( انش�اء محط�ات  11/33ك ف س�عة (  31,5×2ام  .يف اي
بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/محطة ذو منشأ اوربي وتجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء
ونص�ب املعدات والفحص والتش�غيل ل ( محطة باب العريض  ،محط�ة الجلعه (الرشش ، )2
محط�ة باهلة  ،محطة ابو خمس�ن ) ) يف محافظة الب�رصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل
وزارة الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية :
1_33Kv switchgears GIS Type
2_11Kv switchgears AIS Type
واملح�ددة كلفتها التخمينية بمبلغ (  )13,340,000,000ثالثة عرشة مليار وثالثمائة واربعون
مليون دينار عراقي فقط واصل اىل مخازن املقر  /حي الحسن وعىل حساب الخطة االستثمارية
والتبوي�ب (  )7/3/10ع�ىل ان اليت�م االحالة اال بعد توفر التخصيص امل�ايل لعام  2020وبفرتة
تجهيز ( )8اشهر من تاريخ توقيع العقد مع مالحظة ما يأتي :
 � 1س�يتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقص�ات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الرشكات لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل :
أ � يكون تقديم العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفي�ذ العق�ود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة
التخطيط ومفتوح التقديم لجميع املناقصن
ب � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة ص�ك او خط�اب ضم�ان مص�دق من م�رصف معتم�د بمقدار (
 )133.400,000مائة وثالثة وثالثون مليون واربعمائة الف دينار عراقي والذي يمثل ( )%1من
قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافا اليها ( )28يوم
ج � الرشوط واملعايري االخرى كافة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة
 � 2عىل مقدمي العطاءات الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (بالرشكة العامة
لتوزيع كهرباء الجنوب ) الربيد االلكرتوني
وsedist@moelc.gov.iq
واملوقع االلكرتونيCom.sedist@moelc.gov.iq
www.sedist.moelc.gov.iq
(الدوام من الس�اعة الثامنة صباحا وحتى الس�اعة الثانية ظهرا) وس�وف يعقد مؤتمر خاص
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يوم الثالثاء بتاريخ  2020/1/21الساعة 1200ظهرا يف
مقر الرشكة

www.almustakbalpaper.net

العدد 655/8/2/5 :
التاريخ 2020/1/8 :

 � 3بام�كان مقدمي العط�اءات املهتمن رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية وبعد تقديم طلب
تحري�ري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة
( )1,000,000مليون دينار عراقي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها
من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لالرجاع (اال يف حالة الغاء املناقصة) ويرفق وصل الرشاء بعد
ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب � الطابق
الثال�ث � غرفة املناقصات � صندوق املناقص�ات ) وتقدم العطاءات يف ظرفن مغلفن احدهما
يحت�وي ع�ىل املواصف�ات الفنية وكافة املستمس�كات املطلوب�ة يف وثائق املناقص�ة والرشوط
القانونية واالخر تجاري يحتوي عىل االسعار بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفن رقم املناقصة
وتاري�خ الغل�ق وعنوان مقدم العط�اء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف وخت�م الرشكة علما ان
اخر موعد الس�تالم العط�اءات هو الس�اعة  1200ظهرا ليوم الثالثاء املص�ادف 2020/1/28
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح
العطاءات الساعة  1000العارشة صباحا من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل اي عطاء غري
مس�تويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او يرد بعد موعد الغلق والرشكة غري
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 5العنوان (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة  /شارع  14تموز
مقابل مستش�فى ابن غزاون يف منطقة العباس�ية (الربيد االلكرتون�ي sedist@moelc.gov.iq
اليسمح تقديم العطاء الكرتونيا
مالحظة /
أ � بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض
مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
ب � يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم عطاءه مع مراعاة مىلء القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه
ورقي�ا بعد ختمه بالختم الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونه لعطاءه
وحس�ب القرص املدمج  CDالذي يس�تلمه اضافة اىل اس�تمارة تقديم العط�اء ونموذج ضمان
العطاء (الكفالة املرصفية) وملئها بشكل واضح (مهم جدا)
ج � يح�ق للرشك�ة الغاء املناقصة الي س�بب يف اي مرحلة من مراحله�ا دون تحمل اي تبعات
مالية او قانونية
املهندس
عبد الكريم عبد اجلليل عبود
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة
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العدد ( )2059االحد  12كانون الثاني 2020

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /سابقا
قسم التجارية

اعالنات
اعادة اعالن مناقصة عامة للمرة االوىل
/3د2019/
العراق /وزارة الكهرباء /الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
انشاء حمطات  11/33ك ف سعة (  31,5×2ام  .يف اي بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/حمطة

اشارة اىل القرار رقم ( )4من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم  16املنعقد يف 2019/3/27
ال�وارد الينا بكتاب وزارة الكهرباء  /دائرة االس�تثمارات والعق�ود  18008يف  2019/4/3يرس
( الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب ) بدع�وة اصحاب الرشكات املؤهل�ن وذوي الخربة
واالخص�اص لتقديم عطاءاتهم ل( انش�اء محط�ات  11/33ك ف س�عة (  31,5×2ام  .يف اي
بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/محطة ذو منشأ اوربي وتجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء
ونصب املعدات والفحص والتشغيل ل ( محطة الطوبة والنخيلة  ،محطة صناعية الجمهورية ،
محطة املستطيل  ،محطة حمدان ) يف محافظة البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة
الكهرباء واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية :
33Kv switchgears GIS Type_1
11Kv switchgears AIS Type_2
واملح�ددة كلفتها التخمينية بمبلغ (  )13,340,000,000ثالثة عرشة مليار وثالثمائة واربعون
مليون دينار عراقي فقط واصل اىل مخازن املقر  /حي الحسن وعىل حساب الخطة االستثمارية
والتبوي�ب (  )7/3/10ع�ىل ان اليت�م االحالة اال بعد توفر التخصيص امل�ايل لعام  2020وبفرتة
تجهيز ( )8اشهر من تاريخ توقيع العقد مع مالحظة ما يأتي :
 � 1س�يتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقص�ات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الرشكات لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل :
أ � يكون تقديم العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفي�ذ العق�ود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة
التخطيط ومفتوح التقديم لجميع املناقصن
ب � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة ص�ك او خط�اب ضم�ان مص�دق من م�رصف معتم�د بمقدار (
 )133.400,000مائة وثالثة وثالثون مليون واربعمائة الف دينار عراقي والذي يمثل ( )%1من
قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافا اليها ( )28يوم
ج � الرشوط واملعايري االخرى كافة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة
 � 2عىل مقدمي العطاءات الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (بالرشكة العامة
لتوزيع كهرباء الجنوب ) الربيد االلكرتوني
وsedist@moelc.gov.iq
واملوقع االلكرتونيCom.sedist@moelc.gov.iq
www.sedist.moelc.gov.iq
(الدوام من الس�اعة الثامنة صباحا وحتى الس�اعة الثانية ظهرا) وس�وف يعقد مؤتمر خاص
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يوم االحد بتاريخ  2020/1/19الس�اعة 1200ظهرا يف
مقر الرشكة
وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب /سابقا
قسم التجارية

العدد 657/8/2/5 :
التاريخ 2020/1/8 :

 � 3بام�كان مقدمي العط�اءات املهتمن رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية وبعد تقديم طلب
تحري�ري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة
( )1,000,000مليون دينار عراقي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها
من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لالرجاع (اال يف حالة الغاء املناقصة) ويرفق وصل الرشاء بعد
ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب � الطابق
الثال�ث � غرفة املناقصات � صندوق املناقص�ات ) وتقدم العطاءات يف ظرفن مغلفن احدهما
يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط القانونية
واالخر تجاري يحتوي عىل االسعار بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفن رقم املناقصة وتاريخ
الغل�ق وعنوان مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة علما ان اخر موعد
الس�تالم العطاءات هو الساعة  1200ظهرا ليوم االحد املصادف  2020/1/26وعندما يصادف
ي�وم الغلق عطلة رس�مية يك�ون غلق العروض يف الي�وم الذي يليه عىل ان يت�م فتح العطاءات
الس�اعة  1000العارشة صباحا من اليوم التايل لغلق املناقصة وس�يهمل اي عطاء غري مستويف
لل�رشوط املطلوب�ة يف الوثائق التجارية والقانونية او يرد بع�د موعد الغلق والرشكة غري ملزمة
بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 5العنوان (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة  /شارع  14تموز
مقابل مستش�فى ابن غزاون يف منطقة العباس�ية (الربيد االلكرتون�ي sedist@moelc.gov.iq
اليسمح تقديم العطاء الكرتونيا
مالحظة /
أ � بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض
مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
ب � يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم عطاءه مع مراعاة مىلء القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه
ورقي�ا بعد ختمه بالختم الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونه لعطاءه
وحس�ب القرص املدمج  CDالذي يس�تلمه اضافة اىل اس�تمارة تقديم العط�اء ونموذج ضمان
العطاء (الكفالة املرصفية ) وملئها بشكل واضح (مهم جدا)
ج � يح�ق للرشك�ة الغاء املناقصة الي س�بب يف اي مرحلة من مراحله�ا دون تحمل اي تبعات
مالية او قانونية
املهندس
عبد الكريم عبد اجلليل عبود
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

اعادة اعالن مناقصة عامة للمرة االوىل
/2د2019/
العراق /وزارة الكهرباء /الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
انشاء حمطات  11/33ك ف سعة (  31,5×2ام  .يف اي بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/حمطة

اشارة اىل القرار رقم ( )4من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم  16املنعقد يف 2019/3/27
ال�وارد الينا بكتاب وزارة الكهرباء  /دائرة االس�تثمارات والعق�ود  18008يف  2019/4/3يرس
( الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب ) بدع�وة اصحاب الرشكات املؤهل�ن وذوي الخربة
واالخص�اص لتقديم عطاءاتهم ل( انش�اء محط�ات  11/33ك ف س�عة (  31,5×2ام  .يف اي
بمنظومة سكادا متكاملة عدد  4/محطة ذو منشأ اوربي وتجهيز معدات وتنفيذ اعمال البناء
ونصب املعدات والفحص والتش�غيل ل ( محطة املعهد � محطة الخالصة � محطة االصمعي �
محطة الداوودية ) يف مركز محافظة البرصة وفق املواصفات املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء
واملرفقة مع وثائق املناقصة ووفق املعطيات التالية:
1_33Kv switchgears GIS Type
2_11Kv switchgears AIS Type
واملح�ددة كلفتها التخمينية بمبلغ (  )13,340,000,000ثالثة عرشة مليار وثالثمائة واربعون
مليون دينار عراقي فقط واصل اىل مخازن املقر  /حي الحسن وعىل حساب الخطة االستثمارية
والتبوي�ب (  )7/3/10ع�ىل ان اليت�م االحالة اال بعد توفر التخصيص امل�ايل لعام  2020وبفرتة
تجهي ( )8اشهر من تاريخ توقيع العقد مع مالحظة ما يأتي :
 � 1س�يتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقص�ات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الرشكات لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل :
أ � يكون تقديم العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفي�ذ العق�ود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة
التخطيط ومفتوح التقديم لجميع املناقصن
ب � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة ص�ك او خط�اب ضم�ان مص�دق من م�رصف معتم�د بمقدار (
 )133.400,000مائة وثالثة وثالثون مليون واربعمائة الف دينار عراقي والذي يمثل ( )%1من
قيمة العطاء ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافا اليها ( )28يوم
ج � الرشوط واملعايري االخرى كافة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة
 � 2عىل مقدمي العطاءات الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (بالرشكة العامة
لتوزيع كهرباء الجنوب ) الربيد االلكرتوني
وsedist@moelc.gov.iq
واملوقع االلكرتونيCom.sedist@moelc.gov.iq
www.sedist.moelc.gov.iq
(الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا) وسوف يعقد مؤتمر خاص باالجابة
عىل استفسارات املشاركن يوم االحد بتاريخ  2020/1/19الساعة 1200ظهرا يف مقر الرشكة

www.almustakbalpaper.net

العدد 659/8/2/5 :
التاريخ 2020/1/8 :

 � 3بام�كان مقدمي العط�اءات املهتمن رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية وبعد تقديم طلب
تحري�ري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة
( )1,000,000مليون دينار عراقي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها
من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لالرجاع (اال يف حالة الغاء املناقصة) ويرفق وصل الرشاء بعد
ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب � الطابق
الثال�ث � غرفة املناقصات � صندوق املناقص�ات ) وتقدم العطاءات يف ظرفن مغلفن احدهما
يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط القانونية
واالخر تجاري يحتوي عىل االسعار بالدينار العراقي ويكتب عىل الظرفن رقم املناقصة وتاريخ
الغل�ق وعنوان مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة علما ان اخر موعد
الس�تالم العطاءات هو الساعة  1200ظهرا ليوم االحد املصادف  2020/1/26وعندما يصادف
ي�وم الغلق عطلة رس�مية يك�ون غلق العروض يف الي�وم الذي يليه عىل ان يت�م فتح العطاءات
الس�اعة  1000العارشة صباحا من اليوم التايل لغلق املناقصة وس�يهمل اي عطاء غري مستويف
لل�رشوط املطلوب�ة يف الوثائق التجارية والقانونية او يرد بع�د موعد الغلق والرشكة غري ملزمة
بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 5العنوان (مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة  /شارع  14تموز
مقابل مستش�فى ابن غزاون يف منطقة العباس�ية (الربيد االلكرتون�ي sedist@moelc.gov.iq
اليسمح تقديم العطاء الكرتونيا
مالحظة /
أ � بام�كان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض
مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
ب � يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم عطاءه مع مراعاة مىلء القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه
ورقي�ا بعد ختمه بالختم الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونه لعطاءه
وحس�ب القرص املدمج  CDالذي يس�تلمه اضافة اىل اس�تمارة تقديم العط�اء ونموذج ضمان
العطاء (الكفالة املرصفية ) وملئها بشكل واضح (مهم جدا)
ج � يح�ق للرشك�ة الغاء املناقصة الي س�بب يف اي مرحلة من مراحله�ا دون تحمل اي تبعات
مالية او قانونية
املهندس
عبد الكريم عبد اجلليل عبود
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة
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اعالنات

العدد ( )2059االحد  12كانون الثاني 2020

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )153الصادر يف 2019/12/19

تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية تلعف�ر وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ()2013
وبطريقة املزايدة العلنية  .فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية تلعفر
وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة
يف الي�وم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار
االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب
الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل
مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف
مق�ر مديرية بلدية تلعفر /.مالحظة عىل ان تكون مدة االيجار س�نة واحدة ما
عدا محطة التعبئة ملدة ثالث سنوات .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نوع الملك ورقمه
الدكاكين 1و2و3والشقق 1و2
كشك1
منتزه وكازينو بمساحة 3991/63م2
مشتل لبيع الزهور بمساحة 330م2
غسل وتشحيم السيارات بمساحة 800م2
ملعب خماسي بمساحة 1500م2
ساحة لتجميع وبيع الحبوب بمساحة
1328/5م2
جملون الستخدامها كمجزرة بصورة مؤقتة
بمساحة 340م2
ساحة بيع المواشي بمساحة 8000م 2بصورة
مؤقتة
محطة تعبئة وقود بمساحة 4800م2

www.almustakbalpaper.net

المشيد على القطعة المرقمة
 202/113قلعة
107/592م 74بئر الطير
75/426م 62شريعة السراي
جزء من 62/965م 76اكل وقرمز
75/336م 62شريعة السراي
28/2157م 78درين دره
75/328م 62شريعة السراي
جزء من القطع 223
و226و227و 2/229حسنكوي
جزء من 1/553م 69قرمز درة
133/3م 74بئر الطير

اعالن ثاين كرس قرار ( )3الصادر يف تاريخ 2020/1/9

تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف
ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة وفقا الحكام
القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزايدة العلنية  .فعىل
الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة ()7
اي�ام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني
معهم التامين�ات القانونية البالغة ( )%50م�ن القيمة املقدرة
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل
ان يق�وم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام
العق�د خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة
وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل
حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى
املرتتب�ة عىل ذلك اضاف�ة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح
له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزاي�دة يف مقر مديرية
بلديات نينوى.
مالحظة  /مدة االيجار موسم زراعي واحد 2020/2019
العقارات :
 / 1تأجري قطعة زراعية املرقمة  2عىل جزء من القطعة املرقمة
 2966/5م 66السعدة بمساحة  46دونم
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 1/
التاريخ 2020/1/5

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من
يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن  %50م�ن القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب السيد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة االعالن البالغة ( )30يوم يف الس�اعة (الحادية عرشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم
االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك(القديم/الجديد)

المساحة

الموقع

1

ساحة

بال/بال

1دونم11+اولك
50+م2

حي ميسالن على
القطعة المرقمة
3/14266

2

سكالت

 824/4ـ  825/5ـ  826/6ـ  828/8ـ  833/13ـ  826/16ـ
 839/19ـ  846/26ـ  869/49ـ  873/53ـ 829/9

200م2

حي ميسان ـ وفاء

3

حوانيت

 746/22ـ  747/23ـ  730/6ـ  731/11ـ 737/13

( )4*3م

حي ميسالن على
القطعة 3/31411

4

حانوت

719/22

( )4*3م

حي ميسالن على
القطعة 3/134265

5

حوانيت

 757/5ـ  758/7ـ  759/9ـ  760/11ـ  761/13ـ 762/15
ـ  763/17ـ  776 / 23ـ  793 / 24ـ  792/26ـ  791/28ـ
 790/30ـ  789/32ـ  814 / 42ـ  796 /43ـ  813/44ـ 797/45
ـ  812/46ـ  798/47ـ  811/48ـ  799/49ـ  810/50ـ 800/51
ـ  809/52ـ  801/53ـ  808/54ـ  807/56ـ  803/57ـ 806/58

( )4*3م

حي ميسالن على
القطعة 3/31409

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعالن مناقصات

تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء
ع�ن اعالن املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب ال�رشوط واملواصفات الفني�ة التي يمكن
الحصول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة البرصة /
تقاطع الطويسة .
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقديم
عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وعنوانه�ا واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذك�ر الربيد االلكرتوني ع�ىل ان تكتب محتويات كل
االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك
مص�دق او خط�اب ضمان ص�ادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ ق�دره (  ) 6 ، 624 ، 000فقط
س�تة ماليني وس�تمائة واربعة وعرشون الف دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل (  ) % 5عند االحالة
وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ
غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان
املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء  WWW.moelc.gov.iqولالجابة
عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

رقم المناقصة

1
2019 / 19

المواد
تجهيز
سالل
مسخنات
الهواء
الدوارة

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

محطة
كهرباء
النجيبية

2019 / 1 / 22

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية الصادرة من اعدادية
القرنه الصناعية باس�م  /ماجد أنتيش مايض
) فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������
فقدان
فق�د وص�ل قبض ص�ادر م�ن مديري�ة بلدية
البرصة رقمه (  ) 470410يف 2017 / 10 / 17
مبلغ�ه (  ) 1 / 125 / 000باس�م  /محم�ود
ش�اكر كاظ�م – فمن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار .

المبلغ
التخميني

المالحظات

800 ، 000
220 ،
فقط مائتان
وعشرون
مليون
وثمانمائة
الف دينار

اعالن
جديد

مبلغ التندر
75 ، 000
فقط خمسة
وسبعون
الف دينار

عـ  /املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

فقدان
فقدت هوية املدير املفوض لرشكة الغازي العراقية
للتجارة واملقاوالت مديرها املفوض حس�ني غازي
جاس�م – صادرة من غرفة تجارة البرصة  -فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

��������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة االقامة الصادرة م�ن مديرية اقامة
البرصة باس�م  /عم�ر دودين الدقدي�ق ابو بكر –
س�وداني الجنسية – فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .
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اعالنات

نرش متديد اعالن مناقصة عامة خارجية

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعان املناقصة التالية :

اعالن مناقصة عامة استريادية
مناقصة رقم /1م/م  .هـ  .ث 2020/
تصميم وتنفيذ االعامل الكهربائية واالالت الدقيقة اخلاصة باخلزانات الكروية وبعدد 2/

يير وزارة النفيط  /الرشكة العامية للمعدات الهندسيية الثقيلة بدعوة مقدميي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة
واالختصياص لتقدييم عطاءاتهيم لتجهييز وتنفييذ االعميال املشيار اليهيا االعيان وبكلفية تخمينيية مقدارها (
 )2,405,000,000ملياران واربعمائة وخمسية مليون دينار عراقي من املنشيا (امريكيي والياباني واوربا الغربية )
وبفرتة تجهيز (  )120يوم من تاريخ االحالة بموجب الوثائق القياسية مع ماحظة ما يأتي :
 1ي عيىل مقدميي العطاء املؤهلين والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالقسيم التاجري موبايل /
(( )07827836150جميع ايام االسبوع بأستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة
عرصا) او مراجعة مقر الرشكة
 2ي متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة القياسية
 3ي باميكان مقدميي العطاء املهتمن برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع
قيمة البيع للوثائق البالغة ( 500,000خمسمائة الف دينار عراقي فقط) غري قابلة للرد
 4ي يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط  /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة  /مجمع مصفى
اليدورة لغاية يوم الغليق االربعاء املوافق ( )2020/2/12العطاءات املتأخرة سيوف ترفض وسييتم فتح العطاءات
بحضيور مقدميي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضيور يف العنوان االتي ( اسيتعامات الرشكة العامة للمعدات
الهندسية الثقيلة ) يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الغلق االربعاء املوافق (  )2020/2/12علما بأن اخر موعد
لرشاء وثائق املناقصة يوم الثاثاء املوافق 2020/2/11
 5ي تدعو الرشكة كافة املشرتكن باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لاجابة عىل االستفسارات
يف الساعة ( )10صباحا من يوم الخميس 2020/2/6
 6ي يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعان
 7ي مما سبق يف اعاه اذا كانت التواريخ املحدده يف اعاه عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها
 8ي باميكان جهية التعاقيد اضافية بيانات اخرى ملقيدم العطاء تتائم ميع طبيعة املناقصة بيرشط ال تتعارض مع
الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
 9ي الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
املدير العام
رئيس جملس االدارة
الربيد االلكرتوني لوزارة النفط :
E -mail: Ministryofoil@oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq
الربيد االلكرتوني للرشكة
E-mail: info@heesco.oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للرشكة
www.heesco.oil.gov.iq
الربيد االلكرتوني لنقطة تجارة العراق الدولية :
Email:info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq
اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (نزال عيواد حديد) دعوى قضائية لتبديل لقبةوجعله (البديري)
بيدال من (كراغول) فمين لديه حق االعيرتاض مراجعة هيذه املديرية خال
خمسية عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكسيه سييتم النظر يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنه  2016املعدل
اللواء
نشات ابراهيم شال
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (حامد عواد حديد) دعوى قضائية لتبديل لقبةوجعله (العيايش)
بيدال من (كراغول) فمين لديه حق االعيرتاض مراجعة هيذه املديرية خال
خمسية عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكسيه سييتم النظر يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنه  2016املعدل
اللواء
نشات ابراهيم شال
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
عان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قيدم املواطين (كاميل كاظيم تاييز) طلبا ً ييروم فيه تسيجيل لقبيه وجعله
(الزبيدي) بدال من الفراغ واستنادا ً اىل احكام املاده ( )24من قانون البطاقه
الوطنييه رقيم  3لسينه  2016املعدل ولغرض نيرش هذا االعيان يف الجريدة
الرسيمية فمن لديه حق االعيرتاض مراجعة هذه املديريية خال عرشة ايام
من تاريخ النرش.
اللواء
نشات ابراهيم شال
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة  /635 :ب2019/
التاريخ 2020/1/9 :
اىل /املنفذ عليه  /سبطن عيل حساني
لقيد تحقيق لهيذه املديريية مين رشح املبلغ مركيز رشطة الحيرية بتاريخ
 2019/12/19واشعار مختار منطقة الكويت  /الزهراء
انيك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائيم او مؤقت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا
بالحضور يف مديرية التنفيذ املناذرة خال خمسية عيرش يوما تبدأ من اليوم
التيايل للنرش ملبيارشة املعامات التنفيذية بحضيورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
اوصاف املحرر :
قيرار محكمية بيداءة املنياذرة بالعيدد /591ب 2019/يف 2019/11/25
املتضمن الزام املدعى عليه سيبطن عيل حسياني للمدعي عبد الله محيسين
عبيد الليه مبلغ مقداهر خمسية عيرش مليون دينيار وتحمييل املدعي عليه
الرسيوم واملصاريف واتعياب املحاماة مبليغ مقداره خمسيمائة الف دينار
للمحامي امري ابو سعيدة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3913 :ب2019/4
التاريخ 2020/1/8
اىل  /املدعى عليه (يارس مزهر مجيد)
اصيدرت هيذه املحكمة قرارهيا املرقيم /3913ب 2019/4يف 2019/10/3
واملتضمين الحكيم بالزام املدعيى عليه يارس مزهير مجيد بتأديتيه للمدعي
عيدي محمد عزيز مبلغيا مقداره ثاثة ماين ومائتي اليف دينار والثابت يف
سيند الكمبيالة املصدق من دائرة كاتب عدل النجف الشمايل بالعدد العمومي
 2849يف  2018/3/4واملستحقة حن الطلب ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجهاد  4/نوري عبد الهادي
النويني ليذا تقرر تبليغك اعانا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن
وليك حق الطعين عىل القرار املذكور خيال املدة املقررة بكافية طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة 5050 /
التاريخ 2019/12/24:
اعان
اىل  /املدعوه  /فاطمة جابر هاشم
قدم طالب حجة الوفاة اسيعد جابر هاشيم طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه
اسيتصدار حجة وفياة بحق املدعوة (فاطمة جابر هاشيم) قيررت املحكمة
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خال عرشة ايام من تاريخ
نرش االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /52 :ش2020/7
التاريخ 2020/1/9
اعان
اىل  /املدعى عليه  /فاح محمد حسن هاشم
اقاميت املدعية (صفاء جواد كاظم ) الدعيوى بالعدد /52ش 2020/7امام
هذه املحكمية والتي تطلب فيها التفريق القضائيي للرضر وملجهولية محل
اقامتك حسيب رشح القائم بالتبليغ واشيعار مختار محلة حي الجمعية /
املنياذرة قيررت املحكمة تبليغك بموضيوع الدعوى وبموعيد املرافعة اعانا
بواسيطة صحيفتن محليتن يوميتن وعليك الحضيور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم  2020/1/19السياعة التاسيعة صباحا
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
اثري فاهم محسن
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4354ب2019/1
التاريخ 2020/1/9
اىل  /املدعى عليه ( هادي قاسيم حسيان املدير املفيوض لرشكة فيض زمزم
للحج والعمرة ونقل املسافرين اضافة لوظيفته)
اصدرت هذه املحكمية قرارها املرقيم /4354ب 2019/1يف 2019/12/31
واملتضمن الحكم ب ( الزام املدعى عليه هادي قاسيم حسيان املدير املفوض
لرشكة فيض زمزم للحج والعمرة ونقل املسافرين ي اضافة لوظيفته بتأديته
للمدعيي نوار احميد حميد مبليغ مقداره خمسية ماين وثاثمائة وسيتة
واربعيون الف وثاثمائة دينار ورد دعواه بالزييادة البالغة مليون وثاثمائة
وثاثية عرش الف وسيبعمائة دينيار وهو ما يمثل اجر مثل اتعابه كمشياور
قانوني يف الرشكة للفرتة من  2018/8/14ولغاية )2019/9/25
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسيب رشح املبلغ القضائي واشيعار مختار
قريية الغديير  /الرشقي عبد الكاظم دحيام الجنابي لذا تقيرر تبليغك اعانا
بالقيرار املذكيور بصحيفتن محليتين يوميتن ولك حق الطعين عىل القرار
املذكور خال املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسيه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /2506 /ش2019/
التاريخ 2020/1/8
اعان
اىل املدعى عليها  /مياده قابل حسن
اصدرت هذه املحكمية قرارها بالعيدد /2056ش 2019/يف 2019/12/16
املتضمن تصدييق الطاق الخلعي الذي اوقعه املدعي محمد فائز شياكر عىل
زوجته املدعى عليها مياده قابل حسين الحاصيل بتاريخ  2019/8/7لقاء
بذلها كافة حقوقها الرشعية والقانونية واعتبار الطاق بائن بينونه صغرى
واقيع للمرة االوىل وال يحق للطرفن اسيتئناف الحيات الزوجية اال بعقد مهر
جديدين وال عده للمدعى عليها النقضاء مدتها وليس لها االقرتان برجل اخر
اال بعد اكتسياب الدرجة القطعية وملجهولية محل اقامتك وبناء عىل اشيعار
املختيار منطقة الرباكية الثالثة حميد عبيد االمري الحداد بتاريخ 2020/1/7
واملتضمين ارتحالها اىل جهة مجهولة عليها تقرر تبلغك بصحيفتن محليتن
يوميتن وعند عدم اعرتاضك عىل القرار املذكور ضمن املدة القانونية فسيوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /2328 :ب2019/
التاريخ 2020/1/9
اعان تبليغ بالحكم الغيابي
اىل  /املدعى عليه  /ميثاق جواد كاظم
اصيدرت هذه املحكمية قرارها امليؤرخ  2019/12/31يف الدعيوى البدائية
املرقمية /2328ب 2019/قيىض بالزام بتأديتك للمدعيي محمد يونس دايخ
مبلغ مقداره عرشة االف دوالر امريكي عن بدل السييارة املرقمة  32783أ /
قادسية خصويص نوع هونداي اكسنت موديل  2012بيضاء اللون
وملجهوليية اقامتك حسيب كتياب مركز رشطة ميثيم التميار املرقم  405يف
 2020/1/7وحسيب ميا افاد به مختار منطقة الكريشيات الشيمالية  /ب
عباس خليل حده فقد قرر تبليغك اعانا بصحيفتن محليتن يوميتن بقرار
الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض واالسيتئناف والتمييز خال املدة القانونية
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
حسن ابراهيم وايل الشافعي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان
فقدت مني الوثيقه املدرسيه الصادره من مديريه تربيه النجف املرقمه 311
الصيادره بتاريخ  2/11/2004باسيم هند نجاح محسين مين يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
بنياء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن (مصطفى محسين مرتىض) طلبا
لغيرض تبدييل لقبه وجعله (البيكاء) بدل من ( البطياء) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سوف
تنظر هيذه املديرية يف الدعوى وفيق احكام املادة ( )22مين قانون البطاقة
الوطنية رقم  2لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 325 :
التاريخ 2020/1/9
بنياء عىل ميا جاء بطلب املواطن (حميد عوده جاسيم) لغيرض تبديل لقبه
وجعله (العاريض ) بدال من ( الهاشيمي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديريية خال مدة اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم 2
لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 322 :
التاريخ 2020/1/9
بنياء عىل ما جاء بطلب املواطن (صالح جواد جاسيم ) لغيرض تبديل لقبه
وجعليه (العاريض ) بدال مين ( النارصي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديريية خال مدة اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم 2
لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان
فقيدت منيي الهوية الوزارية الصيادرة من وزارة الثقافة والسيياحة واالثار
بأسم  /عدي هشام جاسم – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
دائرة التسجيل العقاري يف خانقن
اعان
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2020/1/9لتسجيل
تمام العقار تسلسيل  68محلة أغا خليفة بأسيم عناية اللة عبد اللة مجددا
باعتبياره حائيزا ليه بصفة املاليك للمدة القانونيية ولغرض تثبييت امللكية
املذكورة تمهيدا للتسيجيل وفق احكام قانون التسيجيل العقياري رقم(43
) لسينة  1971قررنا اعيان هذا الطلب فعىل كل من يدعيى بوجود عاقه او
حقيوق معينه عىل هذا العقيار تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خال
ميدة ثاثن يوميا اعتبارا من الييوم التايل لنرش هذا االعيان وكذلك الحضور
يف موقيع العقار يف السياعة العارشة صباحا من الييوم التايل النتهاء مدة هذا
االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض.
منذر علوان محمد
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقن
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعان
اىل املتهم الغائب ( ر  .ع رعد شاكر عبد الرزاق محمد الزيدي )
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات.
العنوان  :محافظة البرصة – الجنينة قرب السوق .
بما انك متهم وفق املادة  37 /من ق ع د رقم  14لسنة  2008لتسببك بفقدان
جهاز االتصال الاسيلكي املرقيم (  ) 672EYP333نوع موترال يف عام 2008
وملجهوليية اقامتيك اقتىض تبليغك بهذا االعان عيىل ان تحرض امام محكمة
قوى االمن الداخيل االوىل  /املنطقة الخامسية البرصة خال مدة ثاثون يوما
مين تاريخ تعليق هيذا االعان يف محيل اقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا اسيتنادا الحكام
امليواد (  65و  68و  ) 69مين قانون اصول املحاكميات الجزائية لقوى االمن
الداخيل رقم  17لسنة . 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

PRICE
200.000
IQD

DESCRIPTION
تصميم وتصنيع وتجهيز وتشغيل منظومة تصريف المياه المتكثفة لخزانات النفط الخام
المبلغ التخميني للمناقصة
($)1,150,000
فقط مليون ومائة وخمسون الف دوالر امريكي ال غير

REQ NO
478 /2019 /E
للمرة االولى تمديد

ITEM
ـ1

فعىل الراغبن باالشيرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة  /محافظة البرصة للحصول عىل
رشوط املناقصة وحسيب املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق السياعة الثانية عرش ظهر ليوم
الثاثاء  2020/1/21ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل
العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 1ي تقديم كافة مستمسيكات الرشكة (شيهادة تأسييس  /عقد تأسييس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسيييس
واالعمال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة ي شيهادة تأسييس للرشكة الرئيسة للرشكات التي لديها فرع او مكتب اقليمي
يف العراق ) مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العاقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل
العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 2ي شيمول العميال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنيية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانيون التقاعد والضمان
االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق
 3ي تحدييد ميدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عين ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 4ي تقديم بطاقة السامة الكيمياوية
مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة ()MSDS
للطلبيات الكيمياوية املعلنة
 5ي تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او سيفتجة )والمر رشكتنا ويتضمن االشيارة فيها اىل رقم واسم
املناقصية عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوميا من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى
البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره ( $)23000فقط ثاث عرشون الف دوالر امريكي ال غري
 6ي مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاه
 7ي لاطاع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 8ي لاستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 9ي يكون مكان ايداع العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية يف مقر الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة
 10ي متطلبات التأهيل املطلوبة :
(عىل مقدم العطاء تقديم املؤهات املطلوبة كما يف الجداول املذكورة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية )
 11ي يتحمل من ترسو عيل ه املناقصة اجور النرش واالعان
 12ي يجب التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية
حمكمة بداءة الكاظمية
اىل السيد(عباس حمسن مطر)

تبليغ....

قررت محكمة بداءة الكاظمية
الغاء اجيازة كاتيب العرائض
واسيتنادا الحكام امليادة 6/2
من قانون كتاب العرائض رقم
 135لسنة .1971
مديرية تنفيذ الخالص
رقم االضبارة2014/75/
اعان
تبيع مديرية تنفيذ الخالص العقار تسلسل301/2م82
كصيب الواقيع يف الخاليص العائيد للمدين باسيم عبد
مهدي مطروداملحجوز لقاء طلب الدائن قاسيم محمد
حسين ( الباليغ  )36000000سيتة وثاثيون ملييون
دينارالغريهافعيىل الراغيب باليرشاء مراجعية هيذه
املديريية خيال مدة ثاثن يوميا تبداء من الييوم التايل
للنرش مسيتصحبا معه التامينات القانونية عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وشيهادة الجنسيةالعراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
جواد كاظم حسن
املواصفات
-1موقعه ورقميه  -:الخالص – حي الزهراء 301/2
م  82كصب
-2جنسه ونوعه / -:دار سكن ملك رصف
-3حيدوده واوصافيه  -:رشقيا العقيار 300/2
شماال 299/2غرب طريق عام جنوب 303/2/
 -:يحتيوي عيل ثياث غرف نوم +
-4مشيتماته
استقبال  +صحيات
 300 -:م
-5مساحته
 --6درجة العمران  -:وسط
 -:املستاجر  /راشد ستار كرجي
-7الشاغل
-8القيمة املقدرة  )135000000 ( -:مائة وخمسة
وثاثون مليون دينار الغريها
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
دائرة التسجيل العقاري يف خانقن
اعان
طلب تسجيل عقار مجددا
بنياء عيىل الطليب املقيدم اىل هيذه الدائيرة بتارييخ
 2020/1/9لتسجيل
تميام العقيار تسلسيل  194محلية أغا خليفة بأسيم
فارس محمد جاسيم مجددا باعتباره حائزا له بصفة
املاليك للميدة القانونية ولغرض تثبييت امللكية املذكورة
تمهيدا للتسيجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري
رقيم( ) 43لسينة  1971قررنا اعان هيذا الطلب فعىل
كل مين يدعى بوجيود عاقه او حقيوق معينه عىل هذا
العقيار تقديم مالديية من بينات اىل هيذه الدائرة خال
مدة ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان
وكذليك الحضيور يف موقع العقيار يف السياعة العارشة
صباحا مين اليوم التيايل النتهاء مدة هيذا االعان وذلك
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض.
منذر علوان محمد
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقن
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعان
قدم املدعي ( حياة كاظم مجمان سعيد ) طلبا يروم فيه
تبدييل ( اللقب ) من ( البيضانيي ) اىل ( العزاوي ) فمن
لديه اعرتاض عىل الدعيوى مراجعة هذه املديرية خال
مدة اقصاها ( خمسة عرش يوم ) وبعكسه سوف ينظر
بالدعيوى وفق احكام املادة (  ) 22مين قانون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء الحقوقي
نشأت ابراهيم الخفاجي
املدير العام  /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد  / 4805 :ش 2019 /
التاريخ 2020 / 1 / 8 :
اعان
اىل املدعى عليه  /فرزدق رياض داود – اصدرت املحكمة
قرارهيا املرقيم  / 4805ش  2019 /يف / 12 / 31
 2019املتضمين الحكم بالزامك بتايييد حضانة املدعية
ميس كامل رايض الوالدهيا القارصين يض ومحمد عيل
لغيرض مراجعية الدوائر الرسيمية وغري الرسيمية وال
يحق لها السيفر بالقارصين اىل خارج البلد اال بموافقة
والدهيم املدعى عليه وال يحق لهيا الترصف باموالهم اال
بموافقة مديرية رعايية القارصين املختصة وملجهولية
محيل اقامتيك حسيب رشح القائيم بالتبلييغ وتايييد
املجلس البليدي انتقالك اىل جهة مجهولية تقرر تبليغك
بصحيفتين محليتن يوميتن ويف حالية عدم حضورك
خال مدة الطعن فانه سوف يتم اكتساب القرار الدرجة
القطعية .
القايض
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان
فقيدت مني الهويية الصادرة من كليية التقنية االدارية
للدراسيات العليا باسم  /احمد طال جبار – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة – الرشكة
العامية لتجارة الحبوب باسيم  /محمد خلييل ابراهيم
محل – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل
دائرة تنفيذ البرصة
العدد 2018 / 2182 :
تنفيذ 25 /
التاريخ 2020 / 1 / 8 :
اعان
تبييع مديرية تنفيذ البرصة االسيهم العائدة اىل املدني /
حيدر حسين عفتان يف رشكة اليروان النتاج املرشوبات
الغازيية وامليياه الصحية وغاز ثاني اوكسييد الكاربون
املحدودة والبالغة (  ) 750000سيهم لقياء دين الدائنة
 /هاجير حسين جكين الباليغ (  ) 54977150اربعية
وخمسيون مليون وتسيعمائة وسيبعة وسيبعون الف
ومائة وخمسيون دينار فعىل الراغبن بالرشاء الحضور
يف الزمان واملكان املعينن مستصحبن معهم التامينات
القانونية البالغة  % 10من القيمة املقدرة .
املواصفات :
 - 1االسهم البالغة (  ) 750000سهم والعائدة اىل املدين
 /حيدر حسن عفتان يف رشكة الروان النتاج املرشوبات
الغازيية وامليياه الصحية وغاز ثاني اوكسييد الكاربون
املحدودة .
 - 2مكان املزايدة  :غرفة تجارة البرصة .
 – 3زمان املزايدة  /السياعة  12ظهرا من اليوم العارش
لليوم التايل للنرش يف الصحف الرسمية .
 - 4القيمية التقديريية لاسيهم  750000سيبعمائة
وخمسون الف دينار .
املنفذ العدل

فقدان
فقيدت الهوية الصيادرة مين وزارة التخطيط –
هوية تسيجيل خاصية باليرشكات املقاولة رقم
الهويية  8675 :اسيم الرشكة  :الخيربات الدولية
للمقياوالت العامية – اسيم املديير املفيوض :
عمار عبد الليه مناحي – االختصاص  :انشيائي
وكهربائيي وميكانيكيي – الدرجية الخامسية أ
الخامسة ك – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار .

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2019 / 483 :
مقتبس حكم غيابي
 - 1اسيم املحكمية  :محكمة قوى االمين الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة .
 - 2اسيم املتهم الغائب  :الرشطي بسيام صميم شياكر
صابر الدامرجي ( مطرود من الخدمة )
 - 3رقم الدعوى 2019 / 483 :
 - 4تاريخ ارتكاب الجريمة 2016 / 10 / 16 :
 - 5تاريخ الحكم 2019 / 6 / 30 :
 - 6امليادة القانونيية  ) 5 ( :مين ق ع د رقيم  14لسينة
 2008املعدل .
 - 7املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
 - 8خاصة الحكم  :الحبس الشديد ملدة ( خمس سنوات
) وفق احكام املادة (  ) 5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
املعدل وبداللة املواد (  / 61اوال ) و (  / 69اوال ) من ق أ
د رقم  17لسينة  2008وذلك لغيابه من تاريخ / 10 / 1
2016ولغاية طرده من الخدمة بتاريخ 2018 / 7 / 24
بموجب االمير االداري الصادر من مديريية ادارة املوارد
البرشية  /التقاعد املرقم  64764يف . 2018 / 7 / 24
 - 9طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه عن
الوظيفة نهائيا اسيتنادا الحكام املادة (  / 38ثانيا ) من
ق ع د رقم  14لسينة  2008املعيدل بداللة املادة ( / 89
اوال ) من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 - 10اعطاء املوظفن العمومين صاحية القاء القبض
علييه اينميا وجيد لتنفيذ الحكيم الصادر بحقيه والزام
املواطنن االخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة
(  / 69ثانيا وثالثا ) من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 - 11حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة (  / 69رابعا ) من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 - 12تحدييد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( حسين
عبد االمري جابر ) البالغة (  ) 25 ، 000خمسة وعرشين
اليف دينار تيرصف له من خزينية الدولة بعد اكتسياب
الحكم الدرجة القطعية.
 - 13حكماغيابييا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا الحكام
املادة  / 60سادسيا من ق أ د رقم  17لسنة  2008قابا
والتمييز استنادا الحكام املادة  / 71اوال وثانيا من نفس
القانون وافهم بتاريخ . 2019 / 6 / 30
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2059االحد  12كانون الثاني 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

رسل جمال

من أمس االحتالل..

متى ُنقدر ذاتنا (عراقنا)؟

بعدما وجهت امريكا رضبات إىل معس�كرات وفصائل الحشد
الش�عبي ،وكان آخرها عىل الح�����دود السورية العراقية ما
راح ضحيتها أربعة شهداء ،وكنا قد تلقينا رضبة من العدوان
األم����ريك�ي يف منطق�ة الق����ائ�م أدت إىل مج�زرة ب�ن
اب����ناء الحشد ،ومن ثم كان ما كان يف عدوان االغ����تيال
الغاشم للش�هيدين ابو م�����هدي املهندس والجنرال قاسم
س�ليماني وصحبه�م عن�د بواب�ة الخ�روج من مط�ار بغداد
الدويل.
امري�كا عدو مطل�ق للعراق ،وح�ن نقول امري�كا يعني هي
وإرسائي�ل وأدواته�ا يف املنطق�ة .ال تنفع معهم دبلوماس�ية
بضعف او مفاوضات من دون قوة.
لالحت�الل رشطه ورشوطه التي يمليه�ا عىل الضعفاء ،ولنا يف
قصة م�ن ايام االحتالل الربيطاني بالب�رة ما يدل عىل مكر
املحتل حي�ث كان هناك خطيب يتمتع بش�عبيه كبريه يدعى
س�يد ع�ي ،وكان يؤذي الق�وات الربيطاني�ة بتحريض الناس
عليهم وتوعيتهم ضد املحتل ومطامعه بالبلد.
قتل هذا الشخص بش�كل مبارش او اعتقاله كان يقلقهم ألنه
قد يحرك الش�ارع ضدهم لذلك كان ال ب�د من اللجوء اىل حيلة
للتخلص منه.
بع�د التحري م�ن قبل دائرة اس�تخبارات الق�وات الربيطانية
وجدوا شخصا متعب أخ�����القيا ً ويقيض جل يومه مخمورا ً
ويستجدي املال لريتوي خمرا ً فأخذوه رسا ً واعتن����وا به ثم
قالو له نريد منك ان تعمل معنا رسا ً وس�تكون بأحس�ن حال
والعم�ل األول نري�د من�ك أن تقتل هذا الخطيب بع�د ما ينهي
الصالة.
قال لهم هل أنتم بال عقل؟ كيف التخلص من الجموع والناس
املوج�ودة! فقالوا ل�ه ال تخ�اف واطمأن س�نكون موجودين
ومبارشة نأخذك ونكتفل حمايتك.
امله�م واف�ق الرجل .جاء الس�يد عي للصالة وحش�د كبري من
الناس حارضين للصالة والجنود الربيطانين محوطن املكان
كالعادة فتقرب هذا الشخص من السيد ورفع الخنجر وطعنه
بقلبه وقتله فرفع الجنود الربيطانين مبارشة بنادقهم وقتلوا
القاتل!
الناس كل الناس أمست تقول كم هؤالء الربيطانين اوالد اوادم
وولد حالل عراقي قتل السيد عي والربيطاني حاول يحميه.

هناك فكرة ش�ائعة تقول ان تدني تقدي�ر الذات يرض بالصحة
النفس�ية ،ويؤثر عىل السياس�ة العامة ،يذكر سكوت ليلينفيلد
ومجموع�ة من الباحثن يف كتابه�م « 50خرافة يف علم النفس»
لق�د مول�ت كاليفورنيا ع�ام  1986صندوقا ً النف�اق عىل فريق
مهام لتقدير الذات ،واملسؤولية الشخصية واالجتماعية بتكلفة
وصلت إىل  245000دوالر س�نوياً ،كان هدف الفريق هو فحص
العواقب السلبية لتدني تقدير الذات ،وان بجد وسائل لعالج تلك
العواقب.
كان املق�رح االول لفكرة تكوين هذا الفريق رجل الربملان جون
فاسكونس�يلوس ،الذي نادى بان النهوض بدرجة تقدير الذات
لدى مواطني كالفورنيا ،من ش�أنه ان يساعد عىل اعادة االتزان
ملوازن�ة الوالية .إذن الفك�رة تتمحور حول تعزي�ز قيمة الذات،
فه�ي تغذية مس�تمرة للعقل الباط�ن بأفكار إيجابي�ة ،تنتهي
إىل عادات وس�لوك ،وترجم فيما بعد إىل اس�تحقاق ،فالشعوب
التي تقدر ذاتها أفضل تقدير ،يرتفع اس�تحقاقها تلقائياً ،لكن
هذا ال يعني انه ُيس�مح لها ان تلغي ذات اآلخر ،ففي رحلة بناء
الذات والتي تبدأ من الف�رد انطالقا ً للمجتمع ،عليها ان تعي ان
للمجتمعات األخ�رى ذات وعليها ان تحرم ذلك ،وإال سيش�هد
العال�م فوىض (اثبات للذات) أو لنقل عمليات اس�تباقية ،تقوم
بها دول تقدر ذاتها بشكل هستريي ،وتتخيل كل ما يدرو حولها
اس�تهداف مبارش لها ،وهو استعراض للعضالت اكثر من كونه
تهديد حقيقي ،الن صناعة الحروب بحاجة إىل س�وق منتعش�ة
باألزمات ،وإال فان البضاعة ستش�كو الكساد بالطبع ،اضافة
للح�روب املفتعلة الب�د م�ن  showبن فرة وأخ�رى ،لحلحلة
البورصة واسهم العملة والنفط!
ال نقول انه�ا فكرة حق ،اريد بها باطل لكنها ال تحتمل الطيش
يف التنفيذ ،فتقدير ال�ذات فكرة تدعو إىل تقديس الذات وبناءها
عىل أسس قوية ،وهي تبدأ من الذات الفردية لتنعكس بالنهاية
عىل املجتمع ،وبالتايل تصبح س�مة للش�عوب ،فاالعتداد بالذات
والثأر لها ،عندما يحاول اآلخر االنتقاص منها امر يدعو للفخر،
ان تقدير الذات ينبع من الش�عور باالس�تقاللية واالكتفاء بها،
وعدم الحاجة اللتصاق باآلخر ،فالتقدير للذات ال يس�تجدى وال
ُيعط�ى! تقدير الذات اش�به بنواة الذرة ،تب�دأ صغرية ثم تتكون
بعده�ا وعليها اج�زاء الخلي�ة األخرى وتلتحق به�ا ،فكل يشء
يبدأ بنواة ،وكل نواة تب�دأ متى ما قررت ان تقدر ذاتها وتتحمل
مسؤولية البناء ،ونحن نشهد اليوم املئة للمظاهرات التي تمثل
نواة التغيري ،والتجديد.

كـاريكـاتـير

هكذا تك ّلم «سليامين»

ملثيل خلق الغياب

أبو تراب كرار العاملي

الشاعر محمد مهند ضبعان

ّ
ّ
املحنكون.
السياسيّون ...بما فيهم
الباحثون عن األخالق ...ومراتبها ال َعلِيَّة.
ّ
املاضون عىل طريق ّ
والسلوك إىل الله تعاىل.
السري
العلماء األفاضل ...وأصحاب ّ
السماحة.
املجاهدون عىل امتداد سوح الوغى.
ّ
ّ
الحب والغرام.
العشاق ...والغارقون يف ميادين
ّ
األقوياء ،األبطال األشاوس والشجعان.
ط�الب امل�دارس ،الجامع�ات ومختل�ف ّ
ال�روح
ّ
التعليميّة.
ُ
ّ
ّ
املعلمون وامل َربّون يف شتى املجاالت.
ّ
املتنوعة.
الخطباء وأصحاب اإللقاءات
الدكات�رة ،الباحث�ون واملتبحّ رون يف ه�ذا العلم أو
ذاك.
املُ َ
صلّون ،الحجّ اجّ ،
الصائمون واملتعبّدون عموماً.
َ
ً
ْ
ْ
ُ
ح ْم نفس�ك يف هذه الالئحة
هل نس�يت أحدا؟ فلتق ِ
مهما كانت وضعيتك.
أين أنت�م جميعا ً من كالم «القائ�د املُر ِْعب» ّ
الطيّب
ّ
النافع.
ً
أي�ن أنت�م جميع�ا م�ن إفاض�ات «الرّائع قاس�م
سليماني» َّ
الن رِّرية.
ُ
ال ُت َفورِّتوا عىل أنفس�كم سماع التسجيالت امل َ
صوّرة

ستموت القصيدة بعدك ...
و سيبقى الرساب ...
يا واقفا عىل أبوب األمس ..
أما رأيت الحزن ؟! ...
فلماذا العتاب ؟! ...
ال تحدثني ...
فلقد تعبت من حمل الش�مس
عىل كتفي ...
و الطريق ضباب ...
بيننا ألف بحر ...
و ألف مدينة ...
و ألف طعنة خنجر ...
و حراب ...
ال تنتظرني ...
فلمثلك خلق الحضور ...
و ملثي خلق الغياب ...

بعنوان «#هكذا تكلم سليماني».
والشكر الجزيل َ
ّ
للق رِّيمن عىل هذا العمل املبارك.
َ
وللحكاية ت ِتمَّ ة
الذ ْك�ر أ َ َّن ْ
[وَلَ َق� ْد َك َتب َْن�ا يف ال َّز ُبور مِ �ن َب ْع ِد رِّ
األَر َ
ْض
ِ
ِ
ِ
الصالِ ُح َ
َي ِر ُث َها ِع َباد َ
ِي َّ
ون]

باحثون يكشفون رس الشخري الصاخب!

اكتش�ف باحث�ون أمريكي�ون أن الش�خري ينج�م عن اللس�ان الس�من
(الدهني) ،مع العثور عىل رابط بن توقف التنفس االنسدادي الخفيف إىل
الشديد أثناء النوم ،ومؤرش كتلة الجسم املرتفع.
وكش�فت الدراس�ة أن مرىض توق�ف التنفس أثن�اء الن�وم ،الذين فقدوا
الوزن ،شهدوا تحسنا يف نومهم بنسبة الثلث تقريبا.
وأظهر التصوير بالرنن املغناطييس أن انخفاض حجم الدهون يف اللسان،
كان مفتاح وقف الشخري.
وقال الباحث الربوفيس�ور ،ريتشارد ش�واب ،رئيس طب النوم يف جامعة
بنس�لفانيا« :معظ�م الخ�رباء لم يركزوا ع�ىل الدهون يف اللس�ان ،ونحن
نعرف اآلن أنه عامل رئيس».
ومنذ ف�رة طويلة ،رُبط ال�وزن الزائد بانقطاع النفس والش�خري .ولكن
األطباء اعتقدوا أن السبب يف ذلك هو مدى كون العنق سمينا.
وحل�ل الباحث�ون األمريكي�ون حال�ة  67مريض�ا ،فق�دوا  %10من وزن
الجس�م خالل  6أشهر ،حيث تقلصت ( pterygoidوهي عضلة الفك التي
تتحك�م يف املضغ) ،وكذل�ك العضالت عىل جانبي مج�رى الهواء املعروف
باسم الجدار الجانبي للبلعوم.

العراقـي

العلامء «يقضون عىل الرسطان» يف جتربة مثرية
تمك�ن علماء من ع�الج الرسطان
ومن�ع عودت�ه ل�دى الف�ران
باستخدام جزيئات معدنية صغرية
مصنوعة من النحاس.
ويف تجربة واعدة ،حقنت مجموعة
من الفران املختربية ،التي أصيبت
بالرسط�ان ،بجزيئ�ات أكس�يد
النح�اس الت�ي أُنش�ئت خصيصا
لهذا الغرض.
و ُيش�تق أكس�يد النح�اس م�ن
النحاس واألكسجن ،حيث صممه
العلم�اء ع�ىل ش�كل جس�يمات
متناهي�ة الصغ�ر -أرق بمئ�ات
املرات من شعرة اإلنسان .وحقنوا
الناتج داخ�ل األورام يف الوقت نفس�ه ،الذي
أعط�وا في�ه الع�الج املناعي للف�ران ،وهو
عالج قوي يستخدمه األطباء بالفعل .وتبن
أن الرسطان اختفى تمام�ا ،وعندما ُحقنت
الخاليا الرسطانية يف أجسام الحيوانات مرة
أخرى ،دمرها الجهاز املناعي عىل الفور.
وتتمث�ل الخطوة التالية بالنس�بة للعلماء يف
إجراء التج�ارب البرشية ،حي�ث يأملون أن
يحل العالج الجديد م�كان العالج الكيميائي

املرهق ملا يصل إىل  %60من الرسطانات.
وقال الربوفيسور ستيفان سوينن والدكتورة
بي�ال مانش�يان ،م�ن جامع�ة KU Leuven
يف أملاني�ا ،اللذين عمال معا يف الدراس�ة« :إذا
حقنا أكاس�يد معدنية بكمي�ات كبرية ،فقد
تك�ون خط�رية .ولك�ن يف املقي�اس النانوي
ويف الركيزات الخاضعة للس�يطرة واآلمنة،
يمك�ن أن تكون مفي�دة بالفع�ل» .وأضاف
الربوفيسور س�وينن« :عىل حد علمي ،هذه
ه�ي امل�رة األوىل التي يجري فيها اس�تخدام

درجة حرارة اجلسم الطبيعية انخفضت عرب  150عام ًا
اكتشف العلماء انخفاض درجة حرارة جسم
اإلنس�ان الطبيعية كل عرش س�نوات بمقدار
 0.03درج�ة ،ما أدى النخفاض درجة حرارة
الجسم خالل  150عاما.
ولوح�ظ لف�رة طويل�ة أن درج�ة ح�رارة
الجسم البرشي هي  37درجة ،توصل إىل هذا
االس�تنتاج الطبي�ب والباح�ث األملاني ،كارل
راينهول�د أوغس�ت وندليت�ش ،ع�ام ،1851
حي�ث ق�ام بإج�راء مالي�ن القياس�ات لدى
عرشات اآلالف من املرىض .ومن خالل دراسة
جديدة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة
س�تانفورد بالوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
تعكس نمط�ا تاريخيا حقيقي�ا ،قام مؤلفو
الدراس�ة بتحليل  3مجموعات من البيانات:
األوىل م�ن حوايل  24ألف من قدامى املحاربن

يف جي�ش االتح�اد خ�الل الح�رب األهلي�ة
األمريكية بن عامي .1930-1862
الثاني�ة ت�م جمعه�ا من أكث�ر م�ن  15ألف
ش�خص برنامج األبحاث الصحي�ة الوطنية
األمريكية بن عام�ي  .1975-1971والثالثة

احت�وت عىل بيان�ات من أكثر م�ن  150ألف
شخص ،وتم تش�كيل هذه املجموعة الثالثة
من قبل متخصصن يف الجامعة يف الفرة من
.2017-2007
وبعد دراسة املؤرشات ،وجد الخرباء أن درجة
حرارة جس�م الرجال املولودين يف العقد األول
م�ن القرن العرشي�ن كانت يف املتوس�ط أقل
بمق�دار  0.59درجة مئوية عن درجة حرارة
الرج�ال الذين ول�دوا يف أوائل القرن التاس�ع
عرش .ودرجة حرارة النساء املولودات يف العقد
األول م�ن القرن العرشين أق�ل بمقدار 0.32
درج�ة عن درجة حرارة النس�اء املولودات يف
التس�عينيات .وهكذا ،فقد انخفض متوسط
درجة حرارة الجس�م الب�رشي بمقدار 0.03
درجة كل  10سنوات.

أعراض تنذر بنوبة قلبية
أعلن أخصائي أمراض القلب الربوفيس�ور ديفيد
نيوبي م�ن جامعة إدن�ربة الربيطاني�ة ،أن هناك
أعراضا معينة يجب االنتباه لها ،ألنها تنذر بقرب
ح�دوث نوب�ة قلبية ،مث�ل التعرق ال�ذي ال يمكن
تفسريه .وتفيد  ، Expressبأن الربوفيسور ،يؤكد
عىل رضورة وأهمية تش�خيص النوب�ة القلبية يف
الوقت املناس�ب ،لتحدي�د فعالية الع�الج .ويقول

جريـــدة المســـتقبل العراقـــي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

«الجزء األسايس للعالج املبكر هو معرفة األعراض
املرتبطة بالنوبة القلبية .ويمكن تش�خيص هذه
األعراض ببساطة ،مثل الشعور باأللم أو ضيق يف
الصدر ،يظهر بصورة مفاجئة ويس�تمر».ووفقا
ل�ه ،هناك أعراض معق�دة تنذر بالنوب�ة القلبية،
مث�ل التعرق املفاج�ئ .بالطبع يح�دث التعرق يف
حالة ممارسة النش�اط البدني أو يف الساونا أو يف

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الج�و الحار ،حيث يكون التع�رق نتيجة طبيعية،
لذلك يكون من الصعب اعتباره من أعراض النوبة
القلبية .ويقول الربوفيسور موضحا «إن الشعور
بعرق س�اخن ول�زج وأل�م يف الصدر ،ه�و عالمة
تحثكم عىل اإلرساع يف اس�تدعاء سيارة اإلسعاف.
وعادة يكون ألم الصدر ش�ديدا ،ولكن قد يكون يف
بعض األحيان ناتج عن اضطرابات يف املعدة».

07801969233
07901463050
07709670606

أكاس�يد املع�ادن ملحارب�ة الخاليا
الرسطاني�ة بكف�اءة م�ن خ�الل
تأث�ريات مناعي�ة طويل�ة األمد يف
النماذج الحية .كخطوة تالية ،نريد
إنش�اء جس�يمات نانوية معدنية
أخ�رى ،وتحدي�د الجزيئ�ات التي
تؤثر ع�ىل أنواع الرسط�ان» .ومن
املعروف أن املعادن س�امة للخاليا
الحي�ة وتس�بب أرضارا جس�دية
له�ا ،باإلضافة إىل تعطيل الحمض
الن�ووي ووق�ف التكاث�ر بش�كل
طبيع�ي .وه�ذا هو أحد األس�باب
الت�ي تجع�ل تل�وث اله�واء ضارا
ج�دا ،كما أن التع�رض للرصاص،
عىل س�بيل املث�ال ،يمكن أن يس�بب أمراضا
خطرية.
ومن خالل تس�خري كمي�ات ضئيلة جدا من
ه�ذا الخط�ر ،واس�تهدافه مب�ارشة ألورام
الرسط�ان ،تمكن الباحثون م�ن تدمري نمو
مع�ن .ودمج�وا العالج مع الع�الج املناعي،
وهو وس�يلة طبي�ة إلطالق العن�ان للجهاز
املناعي يف الجس�م ،وإتاحة قدرة خاليا الدم
البيضاء عىل تدمري الورم.

دحـض األسطـورة الـرئيسيـة
ألسباب السمنة

أعلن علماء جامعة ميش�يغان األمريكية ،أن نم�ط الحياة يؤثر أكثر من
االستعداد الوراثي يف زيادة الوزن وتطور السمنة.
وتفيد مجلة  ،JAMA Cardiologyبأن علماء جامعة ميشيغان بالتعاون
مع مركز البحوث التابع ملستش�فى ماساتشوس�تس حلل�وا بيانات عن
 2.5ألف ش�خص اش�ركوا عىل مدى  25سنة يف دراس�ة أسباب اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وكان الباحث�ون خالل هذه الفرة يتابع�ون التغريات الحاصلة يف مؤرش
كتلة الجس�م ،مع اس�تخدام نماذج رياضية تس�مح بتقييم خطر تطور
السمنة لكل مشارك عىل أساس الحمض النووي.
وقد اتضح من نتائج هذه الدراس�ة ،أن عوامل الوس�ط املحيط بما فيها
االجتماعية ،تحدد خطر تطور السمنة بنسبة  ،%80يف حن نسبة العوامل
الوراثية .%13.6
ووفقا للباحثن ،يستثنى من هذه النتائج األشخاص الذين لديهم أسباب
وأمراض وراثية نادرة.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

