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الكاظمي يرافق وفدا إىل طهران ليؤكد «حياد بغداد» ..وحوار «الوالية الثانية» على الطاولة

رئيس الوزراء يطري إىل دول اجلوار :مؤمتر وتفامهات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

جملس إدارة جتارة احلبوب
يوافق عىل بناء جممعات سكنية للموظفني
ص3
والدخول برشاكات جتارية

العبادي يطرح مبادرة
سياسية جديدة :احـذركـم من
ص3
«النهايات املفتوحة»

من املرتق�ب أن يجري رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي زي�ارة إىل العاصم�ة اإليرانية طهران،
يلتق�ي فيه�ا كبار املس�ؤولني يف الب�اد ،وفقا ً ملا
أك�ده مس�ؤول حكوم�ي ،ق�ال ّ
إن ش�خصيات
وزارية سرتافق الكاظمي يف زيارته.وقال مصدر
حكومي ّ
إن زيارة الكاظمي ستبحث عدة ملفات
مهمة ،من أبرزها رشح للجانب اإليراني ملشاركة
الع�راق يف قم�ة الري�اض املرتقب�ة م�ع الرئيس
األمريكي جو بايدن ،وتأكيد أنه لن يكون ضمن أي
تحالف أو محور موجه ضد إيران ،وأن مش�اركة
الع�راق يف ه�ذه القمة «هدفها تقوي�ة العاقات
الدولي�ة ،وبحث ملف�ات االقتصاد واالس�تثمار،
ولي�س الوقوف مع أي محور دويل ضد أي محور
ّ
آخر».وبني ّ
أن «الزيارة جاءت ملنع أي تفس�ريات
اس�تباقية ملش�اركة العراق يف القمة يف ما يتعلق
بإي�ران ،خصوص�ا ً بعد إيصال رس�ائل للقيادات
اإليراني�ة م�ن قب�ل الق�وى السياس�ية العراقية
املدعوم�ة من طهران ،بش�أن معلوم�ات مؤتمر
الري����اض ،ونية تش�ك��يل تحالف عس�كري
ضد إيران ملواجهتها يف املرحلة املق���بلة».زيزور
الرئيس األمريكي جو بايدن السعودية يف  15و16
تموز املقب�ل تلبية لدعوة من العاهل الس�عودي
املل�ك س�لمان .ويتضمن اليوم الثان�ي من زيارة
الرئيس األمريكي مشاركته يف قمة مشرتكة دعا
إليها العاهل السعودي قادة دول مجلس التعاون
الخليج�ي ،والعاهل األردني امللك عبد الله الثاني،
والرئي�س املرصي عبد الفتاح الس�ييس ،ورئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي.

التفاصيل ص2

الصحة حتسم اجلدل بشأن «حتديد النسل» :غري موجود ضمن أدبياتنا

عضو يف الديمقراطي :القوى السياسية لـم تصـل إلـى مرحلـة ترشيـح رئيـس وزراء

ص2

ص2

احلكـومـة تعمـل عـلـى تـنـظـيـم السـوق «رقـمـيـ ًا:
سنشمل املستفيدين بالتقاعد

بغداد  /المستقبل العراقي
فصل املستشار املايل لرئيس مجلس الوزراء،
مظهر محمد صالح ،أمس الس�بت ،مقرتح
التنظي�م الرقم�ي لس�وق العمل الرس�مية
وآلي�ات تطبيق�ه وفوائ�ده ،فيم�ا أك�د أنه
يتضمن شمول املستفيدين بالتقاعد .وقال
صال�ح ،يف ترصيح صحفي ،إن «واحدة من
املهام املشرتكة بني وزارتي التخطيط والعمل
والش�ؤون االجتماعية هي تس�يري مقرتح
التنظي�م الرقم�ي لس�وق العمل الرس�مية
ابتدا ًء من الطاقات البرشية العليا ونزوالً إىل
أقل املهارات قبوالً وبحسب جداول تصنيف

إيران واالحتاد األوريب :نستأنف املحادثات النووية قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

أبدت إي�ران واالتح�اد األوروبي ،أمس الس�بت ،تفاؤال بش�أن
اس�تئناف قريب ملفاوض�ات امللف النووي لطه�ران .وقال وزر
الخارج�ة اإليراني حس�ني أم�ري عب�د اللهيان ،أثناء اس�تقبال
مس�ؤول العاق�ات الخارجي�ة يف االتح�اد األوروب�ي جوزيب
بوريل« ،نأمل يف أن يقوم الجانب األمريكي هذه املرة بإجراءات
مس�ؤولة يف مس�ار املفاوض�ات والتوص�ل إىل نقط�ة نهائي�ة
لاتفاق» ،حسبما نقات عنه وكالة «إسنا».وتابع عبد اللهيان،
«أجرين�ا مباحثات تفصيلية وإيجابية م�ع االتحاد االوروبي»،
مضيفا أن «حفظ وتوسيع العاقات مع االتحاد األوروبي يأتي

الكهرباء :مساع إلقامة
مشاريع لتوليد الطـاقة عبـر
الرياح وتدوير النفايات
ص8

امله�ارات» .وأض�اف أن «أعمال الس�وق يف
توفري فرص العم�ل أو عرض العمل ،تنظم
من خ�ال مكاتب تش�غيل مرتبطة بنظام
رقم�ي مركزي يمنح رقما ً لكل من يس�جل
يف سوق العمل ويس�مى (رقم العمل) الذي
يحمله املشتغل بش�كل دائمي حيثما يعمل
جغرافي�ا ً يف عم�وم محافظ�ات الب�اد».
ولفت إىل أن «س�وق العمل الرس�مية تكون
موصف�ة رقمي�ا ً إذ يتم التش�غيل من خال
الف�رص الت�ي تعرضه�ا مكاتب التش�غيل
التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
إزاء س�د حاجات طلب السوق الوطنية عىل
العم�ل» .وأوض�ح أن «الدولة تتوىل ش�مول

املسجلني يف سوق العمل الرقمي عن طريق
شمولهم بصندوق للتقاعد الوطني ،وتدفع
مس�اهماتهم للس�نوات الخمس األوىل من
تأريخ اش�تغالهم أو دخولهم سوق العمل،
والس�يما ممن هم بعمر الش�باب وعاطلني
فعلي�ا ً ع�ن العمل من خ�ال فق�رة الدعم
يف املوازن�ة العام�ة» .وتاب�ع« :وتتس�اوى
فرص التش�غيل أو العمل وس�د احتياجات
الطل�ب عليه كافة س�واء يف مراف�ق الدولة
أو القط�اع الخ�اص م�ن دون تميي�ز يف
الحقوق األجري�ة والتي تنظم جميعها عىل
وفق عقود قانوني�ة دقيقة تحدد الواجبات
والحق�وق وااللتزام�ات التعاقدية املختلفة

بهذا الش�أن» .وأكمل« ،كم�ا يمنح القطاع
الخ�اص املش�غل للعمل من خ�ال مكاتب
التش�غيل س�ماحات رضيبي�ة مش�جعة
خال الس�نوات العرشة األوىل من بدء سوق
العمل الرسمية الرقمية كلما ارتفعت نسب
التش�غيل لديه» ،الفتا ً إىل أن «املقرتح يحمل
م�ن األهمي�ة الواقعية يف هيكل�ة االقتصاد
الوطن�ي والس�يما س�وق العم�ل املنظمة،
ويرشك الدولة ماليا ً وقانونيا ً واقتصاديا ً مع
القطاع الخاص يف تنظيم ودعم سوق العمل
الرسمية أو املنظمة واس�نادها وتطويرها
مؤسسياً».

التفاصيل ص2

هيئة احلج :سفارة الرياض منحت سياسيني عراقيني «فيزا» خاصة ألداء املناسك

ضمن اولويات إيران ملواصلة تعاونها مع أوروبا ،وبما يش�مل
كافة الدول األعضاء وغري األعضاء يف االتحاد» .وأكد املس�ؤول
اإليران�ي« ،نحن مس�تعدون لبدء املفاوض�ات يف غضون األيام
املقبل�ة» ،الفتا إىل أن «الحكومة اإليرانية تويل أهمية إىل مصالح
ش�عبها».كما قال بوريل خ�ال زيارته لطه�ران إن املحادثات
بشأن امللف النووي اإليراني ستستأنف يف األيام املقبلة .وأوضح
خ�ال مؤتمر صحف�ي« ،سنس�تأنف املحادثات بش�أن خطة
العمل الش�املة املشرتكة يف األيام املقبلة» ،يف إشارة إىل االتفاق
النووي اإليراني املربم عام  .2015وأضاف املس�ؤول األوروبي،
«اله�دف األس�ايس لزيارت�ي هو ك�ر الدينامي�ة الحالية ،أي
دينامية التصعيد ،وكر الجمود يف املحادثات».

الداخلية تفتح حتقيق ًا بمالبسات حادثة العقيد عادل لطيف بتان يف األنبار

حـركـة امتـداد تـؤشـر «مـشـكـلـة» املستقلـيـن :لـو انجمعنـا!

الصحة :بدأنا بتطبيق قانون
الضامن الصحي علـى مراحل
تستمر لعدة سنوات
ص8

الرشيد بشأن قروض
الـ  50مليون دينار :مستمرة
وال صحة لتوقفها
ص2

ميسان تستخدم
«املراشنة» لضامن احلصص
املائية يف البرصة
ص3

ص2

ص2

ص2

الرشيد بشأن قروض الـ  50مليون دينار :مستمرة وال صحة لتوقفها
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نف�ى م�رف الرش�يد ،أمس الس�بت،
توق�ف منح ق�روض البن�اء البالغة 50
مليون دين�ار .وأوضح املكتب االعالمي
للم�رف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،أن «فروع املرف
مستمرة باس�تقبال الراغبني بالحصول
عىل قرض بناء البال�غ  50مليون دينار
ممن لديه قطعة ارض وإجازة بناء».
واض�اف أن «امل�رف مس�تمر برف
الق�رض املذك�ور ويؤك�د أن الصح�ة
لتوقفه».
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الكاظمي يرافق وفداً إىل طهران ليؤكد «حياد بغداد» ..وحوار «الوالية الثانية» على الطاولة

رئيس الوزراء يطري إىل دول اجلوار :مؤمتر وتفامهات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

من املرتقب أن يج�ري رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي زي�ارة إىل
العاصم�ة اإليراني�ة طه�ران ،يلتقي
فيه�ا كبار املس�ؤولني يف البالد ،وفقا ً
مل�ا أكده مس�ؤول حكومي ،ق�ال ّ
إن
شخصيات وزارية سرتافق الكاظمي
يف زيارته.
وق�ال مص�در حكوم�ي ّ
إن زي�ارة
الكاظمي ستبحث عدة ملفات مهمة،
م�ن أبرزه�ا رشح للجان�ب اإليراني
ملش�اركة الع�راق يف قم�ة الري�اض
املرتقب�ة م�ع الرئي�س األمريكي جو
بايدن ،وتأكيد أنه لن يكون ضمن أي
تحال�ف أو محور موجه ض�د إيران،
وأن مش�اركة العراق يف ه�ذه القمة
«هدفه�ا تقوي�ة العالق�ات الدولية،
وبحث ملفات االقتصاد واالس�تثمار،
وليس الوقوف مع أي محور دويل ضد
أي محور آخر».
ّ
وب�ني ّ
أن «الزي�ارة ج�اءت ملن�ع أي
تفسريات اس�تباقية ملشاركة العراق
يف القمة يف ما يتعلق بإيران ،خصوصا ً
بعد إيصال رس�ائل للقيادات اإليرانية
من قبل الق�وى السياس�ية العراقية
املدعومة من طهران ،بشأن معلومات
مؤتمر الري����اض ،ونية تشك��يل
تحالف عسكري ضد إيران ملواجهتها
يف املرحلة املق���بلة».
زي�زور الرئي�س األمريكي ج�و بايدن الس�عودية يف 15
و 16تم�وز املقب�ل تلبية لدع�وة من العاهل الس�عودي
امللك س�لمان .ويتضمن اليوم الثاني م�ن زيارة الرئيس
األمريكي مش�اركته يف قمة مش�رتكة دع�ا إليها العاهل
الس�عودي قادة دول مجلس التعاون الخليجي ،والعاهل
األردن�ي املل�ك عب�د الله الثان�ي ،والرئي�س املري عبد

الفتاح السييس ،ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأضاف املصدر الحكوم�ي ّ
أن «زيارة الكاظمي إىل إيران
ل�ن تخلو من مناقش�ة قضية اس�ترياد الغ�از اإليراني،
إضافة إىل ملف املي�اه ،خصوصا ً أن العراق يمر بمرحلة
جف�اف خط�رية ،بس�بب قطع املي�اه من قب�ل الجانب
اإليران�ي ،وغريها من امللف�ات ذات التاب�ع االقتصادي،
إضاف�ة إىل مل�ف األزمة السياس�ية يف الع�راق ،وتعطيل

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
لك�ن عضوا ً ب�ارزا ً يف تحالف «اإلطار التنس�يقي» ،طلب
ع�دم ذكر اس�مه ،ق�ال يف حدي�ث مقتض�ب ّ
إن «زيارة
الكاظمي إىل إي�ران يف هذا التوقيت ،تأتي من أجل تعزيز
حظوظ�ه للحصول ع�ىل والي�ة ثانية له م�ن قبل قوى
اإلط�ار ،خصوص�ا ً أن هناك ش�به قبول إيران�ي لتجديد
الوالية للكاظمي خالل املرحلة املقبلة».

ّ
وب�ني املص�در أن «تجدي�د الوالي�ة
الثاني�ة للكاظم�ي أم�ر وارد وغ�ري
مس�تبعد ،خصوصا ً مع وجود الدعم
اإلقليمي والدويل لهذا التوجه ،إضافة
إىل أن ه�ذا الخي�ار ممك�ن ،ويحظى
بدعم وترحيب (خف�ي) لزعيم التيار
الص�دري مقتدى الص�در ،الذي أعلن
عن انس�حابه من العملية السياسية
يف العراق ،أخرياً ،بس�بب عدم تمكنه
من تشكيل حكومة األغلبية».
يف املقاب�ل ،قال املحلل الس�يايس عيل
البيدر إنه «بكل تأكيد زيارة الكاظمي
لن تخلو من مناقش�ة قمة الرياض،
والتأكيد عىل أن بغداد لن تكون ضمن
أي تحال�ف م�ن أي ش�كل كان ض�د
الجمهورية اإليرانية».
ّ
وب�ني البيدر أن «زي�ارة الكاظمي إىل
إي�ران ل�ن تخلو من مناقش�ة األزمة
السياس�ية الت�ي يم�ر به�ا الع�راق،
خصوص�ا ً بعد انس�حاب زعيم التيار
الصدري مقتدى الص�در من العملية
السياس�ية ،وغري مس�تبعد أن امللف
السيايس الذي يناقشه الكاظمي من
القيادات اإليرانية لن يخلو من تجديد
الوالية الثانية له يف املرحلة املقبلة ،يف
حال تشكلت أي حكومة جديدة».
وأض�اف املحلل الس�يايس أن «زيارة
الكاظم�ي إىل إي�ران س�وف يناق�ش
خاللها مل�ف التحقيق�ات يف اغتيال
قائد فيل�ق القدس بالح�رس الثوري
اإليران�ي قاس�م س�ليماني وقائد الحش�د الش�عبي أبو
مهدي املهندس ،خصوصا ً بع�د بث معلومات وأنباء من
جهات مقربة من طهران ،تش�ري إىل تورط بعض ضباط
جهاز املخابرات العراقي ،الذي يرأسه الكاظمي ،بعملية
االغتي�ال التي نفذتها اإلدارة األمريكية الس�ابقة بقيادة
دونالد ترامب» ،يف  3كانون الثاني .2020

احلكومة تعمل عىل تنظيم السوق «رقمي ًا :سنشمل املستفيدين بالتقاعد
بغداد  /المستقبل العراقي
فصل املستشار املايل لرئيس مجلس الوزراء،
مظهر محمد صالح ،أمس الس�بت ،مقرتح
التنظي�م الرقم�ي لس�وق العمل الرس�مية
وآلي�ات تطبيق�ه وفوائ�ده ،فيم�ا أك�د أنه
يتضمن شمول املستفيدين بالتقاعد.
وقال صالح ،يف تريح صحفي ،إن «واحدة
من املهام املش�رتكة بني وزارت�ي التخطيط
والعم�ل والش�ؤون االجتماعية هي تس�يري
مق�رتح التنظي�م الرقم�ي لس�وق العم�ل
الرس�مية ابتدا ًء من الطاقات البرشية العليا

حركة امتداد تؤرش
«مـشـكـلـة» املستقلـيـن:
لو انجمعنا!
أكدت حركة «امتداد» النيابية املنبثقة
من حراك ترشين ،أمس السبت ،امتالك
املستقلني فرصة لتكوين تحالف كبري
بعيدا ً ع�ن األحزاب ،وزي�ادة تأثريهم
داخل مجلس النواب العراقي.
وق�ال املتح�دث باس�م الحرك�ة منار
العبي�دي ،إن «املس�تقلني يملك�ون
فرص�ة كب�رية لتكوين تحال�ف عابر
لكل الخالف�ات ،يكون هدف�ه تكوين
كتل�ة بعي�دة ع�ن األح�زاب ،وزي�ادة
تأثريهم داخل مجلس النواب ،ولعبهم
لدور املعارضة الحقيقية».
وأض�اف العبي�دي ،أن «كل من يقول
املس�تقلون أصبح�وا تح�ت خيم�ة
األحزاب ال يفقه من السياسة يشء»،
مش�ريا يف ذات الوقت اىل أن «مش�كلة
املس�تقلني تكم�ن يف غي�اب الرؤي�ة
والقيادة».
ويأت�ي ذلك يف أعقاب جلس�ة برملانية
اس�تثنائية ،عقده�ا املجل�س النيابي
برئاس�ة محمد الحلب�ويس ،وحضور
 202نائ�ب ،ش�هدت أداء  64نائب�ا ً
جدي�دا ً اليم�ني الدس�تورية وبينه�م
العدي�د م�ن الش�خصيات املس�تقلة،
ب�دالً عن نواب الكتل�ة الصدرية الذين
اس�تقالوا منص�ف حزي�ران الجاري،
اس�تجابة لدع�وة م�ن زعي�م التي�ار
الصدري مقتدى الصدر.

ونزوالً إىل أقل املهارات قبوالً وبحسب جداول
تصنيف املهارات».
وأض�اف أن «أعمال الس�وق يف توفري فرص
العم�ل أو ع�رض العم�ل ،تنظم م�ن خالل
مكات�ب تش�غيل مرتبط�ة بنظ�ام رقم�ي
مركزي يمنح رقما ً لكل من يس�جل يف سوق
العمل ويس�مى (رق�م العمل) ال�ذي يحمله
املشتغل بشكل دائمي حيثما يعمل جغرافيا ً
يف عموم محافظات البالد».
ولفت إىل أن «س�وق العمل الرس�مية تكون
موصف�ة رقمي�ا ً إذ يتم التش�غيل من خالل
الف�رص الت�ي تعرضه�ا مكاتب التش�غيل

التابعة لوزارة العمل والش�ؤون االجتماعية
إزاء س�د حاجات طلب السوق الوطنية عىل
العمل».
وأوضح أن «الدولة تتوىل ش�مول املس�جلني
يف س�وق العمل الرقمي عن طريق شمولهم
بصن�دوق للتقاع�د الوطن�ي ،وتدف�ع
مس�اهماتهم للس�نوات الخم�س األوىل من
تأريخ اش�تغالهم أو دخولهم س�وق العمل،
والس�يما ممن هم بعمر الش�باب وعاطلني
فعلي�ا ً عن العم�ل من خالل فق�رة الدعم يف
املوازن�ة العامة» .وتابع« :وتتس�اوى فرص
التش�غيل أو العمل وس�د احتياجات الطلب

عليه كافة س�واء يف مرافق الدولة أو القطاع
الخاص من دون تميي�ز يف الحقوق األجرية
والتي تنظم جميعها عىل وفق عقود قانونية
دقيقة تحدد الواجبات والحقوق وااللتزامات
التعاقدية املختلفة بهذا الشأن».
وأكمل« ،كما يمنح القطاع الخاص املش�غل
للعمل من خالل مكاتب التش�غيل سماحات
رضيبي�ة مش�جعة خالل الس�نوات العرشة
األوىل من بدء سوق العمل الرسمية الرقمية
كلما ارتفعت نس�ب التش�غيل لدي�ه» ،الفتا ً
إىل أن «املقرتح يحمل م�ن األهمية الواقعية
يف هيكلة االقتصاد الوطني والس�يما س�وق

العمل املنظمة ،ويرشك الدولة ماليا ً وقانونيا ً
واقتصادي�ا ً م�ع القطاع الخ�اص يف تنظيم
ودع�م س�وق العم�ل الرس�مية أو املنظمة
واسنادها وتطويرها مؤسسياً».
ً
قائ�ال :إن «املق�رتح يوف�ر يف الوقت
وخت�م
ً
ً
نفس�ه إحص�اء مهم�ا للعامل�ني ونموه�م
ومهاراته�م من خالل تس�جيلهم يف النظام
االلكرتوني الرقمي الثاب�ت مركزيا ً بكونهم
الثروة الوطنية الت�ي ينبغي منحها األولوية
األوىل يف تنظي�م الحي�اة االقتصادية ورس�م
الخريطة الجيلية للعراق يف مس�ار ازدهاره
ورفاهيته وتقدمه».

عضو يف الديمقراطي :القوى السياسية لـم تصل إىل مرحلة ترشيح رئيس وزراء
بغداد  /المستقبل العراقي
نفى عضو يف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني طرح أسماء
ش�خصيات كمرشحني لرئاسة الوزراء ،مشريا ً يف الوقت ذاته
إىل مشاركة حزبه يف تفاهمات تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن الحزب رشيف س�ليمان يف تريح صحفي،
إن «الديمقراط�ي ل�ن يقاط�ع أو ينس�حب من املش�اركة يف
عملية تش�كيل الحكومةّ ،
ألنه صاحب قضية تتعلق بحقوق
ً
مبينا
ينتظره�ا مواطن�و إقليم كردس�تان بف�ارغ الص�ر»،
ّ
أن «الح�زب س�يطالب بحق�وق اإلقليم وس�يعمل عىل إنهاء
الخالف�ات وامللفات العالق�ة بني القوى السياس�ية وتطبيق

الدس�تور» .وأضافّ ،
أن «الح�زب الديمقراطي يؤمن بوجوب
َ
يح�دث تق�دم يف العملي�ة السياس�ية ،وب�أن الخالف�ات
أن
والسجاالت السياسية وعدم تطبيق الدستور وعدم النظر إىل
املصلح�ة العامة أو عدم تقديم ما يحتاجه الش�عب العراقي
سيؤثر سلبا ً عىل واقع الحياة ،ونحن أقسمنا عىل أنفسنا بأن
نحافظ عىل النظام االتحادي الفيدرايل والدستور الذي صوت
عليه غالبية الشعب العراقي».
وتاب�ع ّ
أن «الح�زب الديمقراط�ي سيش�ارك يف مفاوض�ات
تشكيل الحكومة ،مع االلتزام بالنقاط األساسية التي أقرها
الدستور وإحقاق الحقوق ومبدأ الرشاكة الحقيقية والتوازن
الحقيق�ي والتواف�ق ،واالعتماد دائما ً عىل األس�س والروابط
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الداخلية تفتح حتقيق ًا بمالبسات حادثة
العقيد عادل لطيف بتان يف األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه وزي�ر الداخلي�ة ،عثم�ان
الغانمي بتش�كيل لجن�ة للتحقيق
يف مالبس�ات ح�ادث العقي�د عادل
لطيف تبان يف محافظة األنبار.
وقال املكتب االعالم�ي للغانمي ،يف
بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن�ه «وج�ه وزي�ر
الداخلية عثمان الغانمي بتش�كيل
لجن�ة عالي�ة املس�توى للتحقي�ق
يف مالبس�ات ح�ادث العقي�د عادل
لطيف تبان».
وأض�اف« ،حي�ث أم�ر الغانم�ي
ب�أن تتوجه ه�ذه اللجنة ي�وم غ ٍد
اىل محافظ�ة األنب�ار لب�دأ س�ري

التحقيق».
يأت�ي ذلك بعد طلب تقدم به التبان
لالستقالة من سلك الرشطة ،عازيا
ذلك إىل «كوني ال استطيع االستمرار
بمهام عميل ولكون القانون أصبح
يطب�ق عىل املواطن الضعيف وأنا ال
استطيع أن اكون ظاملا او منافقا»،
وف�ق ما جاء يف وثيقة متداولة عىل
مواقع التواصل االجتماعي.
وتداولت بعض وسائل التواصل ،يف
وقت س�ابق ،مقاط�ع فيديو قالت
إنه�ا «لحظ�����ة اعت�داء مثن�ى
الحل����ب�ويس ع�ىل العقيد عادل
التب�ان وس�يطرت����ه بمدين�ة
الفلوج�ة بع�د منعه�م من الس�ري
عكس االتجاه».

الصحة حتسم اجلدل بشأن «حتديد النسل»:
غري موجود ضمن أدبياتنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضحت وزارة الصحة ،أمس الس�بت ،بشأن مفهوم «تحديد النسل» الذي
أعلنت وزارة التخطيط عزمها إطالقه خالل الشهر املقبل.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف تريح صحف�ي إن «تحديد
النس�ل مفه�وم خاط�ئ وال توجد ضمن أدبي�ات وزارة الصح�ة يف العراق
مفردة تحديد النس�ل بل املقصود تنظيم ال�والدات أو املباعدة بني الوالدات
وه�ذا مفهوم آخر ضم�ن الرعاية الصحي�ة األولية ويعتمد ع�ىل التثقيف
والتوعي�ة الصحي�ة للمباعدة ب�ني كل والدة ووالدة أخ�رى ،ألن فيه الكثري
ً
فض�ال عن الجوان�ب االقتصادية
م�ن التحدي�ات عىل صح�ة األم والطفل
واالجتماعية».

منشورات «البديل قادم» تنتقل يف بغداد..
واألجهزة األمنية تزيلها
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�اد مص�در أمني ،أمس الس�بت،
بوجود منش�ورات ملصقة بالقرب
من مق�ر حزب تق�دم يف الحارثية،
وأخرى يف املنص�ور وحي الجامعة
يف العاصم�ة بغ�داد ،مكتوب عليها
«البديل قادم».
زق�ال مص�در أمن�ي أن «من خالل
التج�وال ضمن قاطع املس�ؤولية،
ت�م مالحظ�ة وج�ود منش�ورات
ملصق�ة بالق�رب من ح�زب تقدم
(مكتب النائ�ب ليث الدليمي) قرب
نفق الزيت�ون يف منطقة الحارثية،
وعليها عبارة (البديل قادم) ،حيث

تم إزالتها من قبل مفارز القطعات
املاسكة».
وأض�اف أن «يف منطق�ة الداوودي
وابت�دا ًء م�ن ش�ارع  14رمض�ان
وش�ارع الس�كة باتج�اه ح�ي
الجامع�ة وداخ�ل األزق�ة ،وج�دت
منش�ورات أيض�ا ً عليه�ا عب�ارة
(البديل قادم) ،وتم إزالتها من قبل
القطعات املاسكة».
والجمعة ،ورد معلومات عن وجود
أشخاص مجهولني يقومون بلصق
قط�ع تحم�ل ش�عارات «التغي�ري
قادم» عىل ج�دار محكمة يف مدينة
الصدر ،قرب ساحة مظفر باتجاه
رسيع قناة الجيش.

حرس احلدود حيبط حماولة تسلل  20أجنبي ًا
يرومون دخول البالد

املتينة بني الش�عب العراقي ،وأالّ يكون مبدؤنا الخالف ملجرد
الخالف ،إضافة إىل عدم االعتم�اد عىل الخطاب االرتجايل وما
إىل ذلك».
ّ
وب�ني ّ
أن «الح�زب ي�رى يف ه�ذه املرحل�ة وج�وب أن يكون
الدس�تور هو الحكم وهو األساس الذي يجب أن يتم التعامل
م�ن خالله» ،موضحا ً ّ
أن «هناك مرحلة جديدة بعد اس�تقالة
الكتلة الصدرية ،وكل يشء يعتمد عىل نوع االتفاق بني الكتل
السياسية ،لرتسم خارطة الطريق يف املرحلة القادمة».
ونف�ى عضو الح�زب ،التط�رق حت�ى اآلن أو تداول أس�ماء
املرش�حني لرئاسة الحكومة ،مش�ريا ً إىل ّ
أن القوى السياسية
لم تصل بعد عىل هذه املرحلة.

هيئة احلج :سفارة الرياض منحت سياسيني عراقيني «فيزا» خاصة ألداء املناسك
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت هيئة الحج ،أمس األربعاء ،إن السفارة
الس�عودية منحت السياسيني (فيزا) خاصة
الداء املناس�ك ال تندرج ضم�ن حصة العراق
لهذا املوسم .ويف غضون ذلك ،بارشت البعثة
الطبي�ة للح�ج اداء أعماله�ا يف مكة املكرمة

واملدين�ة املنورة ،بع�د فتح مراك�ز وعيادات
لتقدي�م الخدم�ات الصحي�ة» .وق�ال مدير
العالقات واإلعالم يف هيئة الحج جمال البدري
إن «الهيئة لم تحصل حتى اآلن عىل موافقات
من الجانب الس�عودي لزيادة أعداد الحجيج
العراقي�ني ،حي�ث س�يجري إب�الغ الفائزين
بالقرع�ة بالرسع�ة املمكن�ة يف ح�ال تم�ت

املوافق�ة» .وبني ،أن «الس�فارة الس�عودية
منحت السياس�يني العراقيني (فيزا) خاصة
ألداء شعائر الحج خارج حصة العراق».
وب�ني البدري أن «عدد الحج�اج الواصلني إىل
الديار املقدسة تجاوز  14ألفاً 10 ،آالف منهم
يف املدينة املنورة والبقية يف مكة املكرمة».
وتاب�ع أن�ه «تم تجهي�ز  353حافل�ة حديثة

لنق�ل أكثر م�ن  7آالف ح�اج برا ً ع�ر منفذ
عرعر الحدودي ،أما تفويج الحجاج جوا ً فقد
تم نقل أكثر من  8آالف حاج بواقع  5رحالت
يومي�اً ،بينم�ا تم التعاقد مع أب�رز الرشكات
الس�عودية لتوف�ري م�ا يق�ارب  200حافلة
حديثة لتفويج الحجاج من املدينة املنورة إىل
مكة املكرمة».

العبادي يطرح مبادرة سياسية جديدة :احذركم من «النهايات املفتوحة»
أعل�ن رئيس ال�وزراء األس�بق والقي�ادي يف
اإلط�ار التنس�يقي حي�در العب�ادي ،أم�س
الس�بت ،ط�رح مب�ادرة سياس�ية جدي�دة
للمرح�ل امل������قبل�ة ،محذرًا م�ن «إنتاج

معادلة الحكم ال�����قادم عىل أس����اس
فئ���وي».وق�ال العب�ادي يف تغري�دة ع�ىل
موق�ع «توي�رت»« ،طرحنا مب�ادرة للمرحلة
القادم�ة فيه�ا وصف ب�أن الواق�ع العراقي

الي�وم ج�د معق�د وخ���ط�ري وم���فتوح
الن����هايات».وأض�اف العباديّ ،
أن املبادرة
تض���من�ت «تحذي�رًا من اعتب�ار ّ
أن األزمة
ق�د انته�����ت والعم�ل بعقلي�ة الغلبة ،أو

إنت�����اج معادل�ة الحك�م ال���ق�ادم عىل
أس���اس فئ��وي».وتابع بالق�ول« ،ركائز
معادل�ة الحك�م :ال�كل راب�ح (،)win win
التنازالت بمبدأ ،انتقالية املرحلة املقبلة».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت ق�وات حرس الحدود احباط
محاولة تس��لل ( )20شخصا ً عر
منطقة الرشيط الحدودي.
وقال�ت الق�وات يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن�ه «م�ن خ�الل كم�ني محك�م
تمك�ن الف�وج الثالث ضم�ن لواء
ح�رس الحدود العرشي�ن من القاء
القب�ض عىل مجموع�ة مؤلفة من
( )20ش�خصا ً من حملة الجنسية

االجنبي�ة حاول�وا اجتي�از منطقة
الرشي�ط الح�دودي بطريق�ة غري
رشعية».
وأش�ارت إىل أنه «جرى تس�ليمهم
أصوليا َ اىل الجهات املختصة إلكمال
االج�راءات القانوني�ة والتحقيقية
بحقهم».
ول�م تذكر قوات ح�رس الحدود ،يف
أي�ة منطق�ة بالتحديد ،ت�م ضبط
هؤالء ،وم�ن أية جنس�ية أجنبية،
لكن هذا الل�واء ينترش عىل الحدود
العراقية  -اإليرانية.
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ميسان تستخدم «املراشنة» لضامن احلصص
العيداين :البرصة باتت جاهزة الحتضان خليجي 25
املائية يف البرصة
احتاد الكرة أصدر ً
إعالنا بشأن االستعدادات

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

«اللجنة التي زارت البرصة يف املرة االخرية رفعت تقارير
ايجابي�ة وتوصي�ة اىل االتح�اد الخليج�ي باس�تضافة

قال محافظ البرصة أسعد العيداني،
امس الس�بت ،أن الحكوم�ة املحلية
رفع�ت تقريره�ا النهائ�ي ،فيم�ا
ش�دد ع�ى أن البرصة بات�ت جاهزة
الحتضان خليجي .25
وقال العيداني ،يف ترصيح مقتضب،
أنه «رفعنا التقرير النهائي والبرصة
بات�ت جاه�زة الحتض�ان خليج�ي
.»25
بدوره ،وصف االتحاد العراقي لكرة
الق�دم التقارير «الخليجية» بش�أن
اس�تضافة الب�رصة لبطولة خليجي
 25بأنه�ا «إيجابي�ة» ،مبين�ا أن�ه
بانتظار «اإلعالن الرسمي».
وق�ال عضو اتح�اد الك�رة والناطق
الرس�مي باس�مه أحمد املوسوي إن

املحافظ�ة للبطول�ة يف الس�ادس م�ن كان�ون الثان�ي
املقبل».
واوضح املوس�وي ،ان «كل املؤرشات
تؤك�د ان خليج�ي  25س�يكون
ً
برصاوي�ا س�يما بع�د التقاري�ر
االيجابي�ة األخ�رية» ،مش�ريا ً اىل انه
«ل�م يتبقى س�وى االعالن الرس�مي
م�ن قبل االتحاد الخليج�ي ،وهذا ما
س ُيحس�م يف االجتم�اع االخري املقرر
نهاية الشهر الحايل».وأفادت مصادر
مطلع�ة ،ب�أن اتح�اد كأس الخليج
قد تلق�ى التقرير النهائ�ي الذي أكد
جاهزي�ة البرصة الحتض�ان بطولة
خليجي  25بشكل رسمي يف البرصة
م�ن  6اىل  19كان�ون الثان�ي ،2023
واش�ارت اىل اعتم�اد ملعب�ي ج�ذع
النخلة (املدينة الرياضية) وامليناء يف
مباريات البطولة.

ميسان  /المستقبل العراقي
أعلنت الهيئة العامة لتش�غيل وصيانة حوض نهر
دجلة يف ميس�ان ،أمس الس�بت ،املب�ارشة بتطبيق
نظ�ام ال�ري باملراش�نة لضمان وص�ول الحصص
املائية للبرصة.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�ه أن «الهيئة العام�ة لتش�غيل وصيانة حوض
نهر دجلة يف ميس�ان عقدت اجتماعا ً مش�ركا ً مع
م�الكات وزارة الكهرب�اء يف ميس�ان بهدف تطبيق
نظ�ام املراش�نة لضم�ان وصول الحص�ص املائية
ملحافظة البرصة».وأضاف أن «االجتماع ضم مدير
عام الهيئة عيل رايض وم�الكات وزارة الكهرباء يف
املحافظة».وأش�ار إىل أنه «تمت مناقش�ة ومتابعة
التوزيع�ات املائية يف املحافظة وتطبيق جداول املراش�نة
وقط�ع التي�ار الكهربائ�ي ع�ن املضخ�ات املتج�اوزة

رئيس اجمللس يؤكد حتقيق جناحات كبرية باملوسم التسويقي

جملس إدارة جتارة احلبوب يوافق عىل بناء جممعات سكنية للموظفني والدخول برشاكات جتارية

بغداد  /عامر عبدالعزيز

واف�ق مجلس إدارة الرشكة العامة لتجارة الحبوب احدى
رشكات وزارة التج�ارة ،ع�ى بن�اء مجمع�ات س�كنية
للموظفني ،فيما اش�ار اىل ان موسم تسويق الحنطة هذا
املوسم حقق نجاحات كبرية.
وذكرت الرشكة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان «مديره�ا الع�ام الحقوق�ي محمد حن�ون كريم
ترأس الجلسة الخامسة االعتيادية الجتماع مجلس إدارة
الرشكة وأكد ان موس�م تس�ويق الحنطة حقق نجاحات
كبرية ولم تس�جل اي مش�اكل وتم االش�ادة بعملها من
كل الجه�ات والنواب يف املحافظ�ات للنجاحات املتحققه
نتيجة لك�ون الحنطة درجه واحدة و س�عر واحد وكان

لتوفري املستحقات وتوزيعها للمسوقني».
واضاف�ت ان «املدي�ر العام اس�تعرض عدد م�ن الحاالت
االيجابي�ة الت�ي تحققت خالل املوس�م التس�ويقي الذي
يأتي يف مقدمتها زيادة معدالت نس�بة التس�ويق ملخازن
التجارة بعد جولة اللجن�ة الفنية التي تابعت عالوي بيع
الحنطة».
واش�ارت اىل ان «املجلس ناقش موضوع سكن املوظفني
ورضورة توف�ري س�كن مالءم من خالل اس�تغالل بعض
األرايض العائ�دة للرشكة وبناء عليه قرر املجلس املوافقة
عى بناء مجمعات س�كنية للموظفني ،كما واس�تعرض
مدي�ر ع�ام الرشكة ما تحق�ق بعد حض�ور ممثل رشكة
بهلر والذي عقد اجتماع مع القسم الهنديس».
واس�تعرض س�كرتري مجل�س اإلدارة املواضي�ع املدرجة

يف محرض الجلس�ة االعتيادية الخامس�ه والتي استهلت
بمق�رح ق�دم من القس�م املايل ه�دف تعزي�ز و زيادة
األرباح التي تصب يف تحقيق املردود املايل للرشكة.
واك�د مدي�ر ع�ام الرشكة عى «س�عي الرشك�ة للدخول
بالعم�ل التجاري ونأمل من ذلك اىل زي�ادة الدخل لجميع
املوظفني من األرباح والحوافز املتحققة».
واكد ،عى «رضورة البحث خالل الفرة املقبلة عن العمل
التجاري واملش�اريع االس�تثمارية التي تتطلب جهودا و
ج�رأة وش�جاعة و االبتعاد عن ال�ردد و الخوف يف اتخاذ
الق�رار» وق�ال علينا إن»نس�أل انفس�نا وبكل ش�فافية
م�اذا قدمن�ا ملنتس�بينا و نري�د أن نحاف�ظ ع�ى رسي�ة
املعلومات».
املجلس وجه القس�م الهنديس ،ب�»تشكيل فريق هنديس

أكدت عدم تأثري احملادثات على اإلنتاج

هيئة تشغيل غرب القرنة :1مفاوضات االستحواذ
عىل حصة «إكسون» مستمرة
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئة التش�غيل يف حقل غ�رب القرنة
 ،1اس�تمرار مفاوضات رشكة نفط البرصةبش�أن االس�تحواذ عى «الحص�ة األكرب» من
رشكة إكسون موبيل يف الحقل ،مبينة أن تلك
العملية تس�ري وف�ق الخطة الت�ي تنص عى
عدم إحداث أي تأثري أو تخلّف بشأن استمرار
وانسيابية عملية اإلنتاج والتصدير ،وهو أمر

لن يتم السماح به.
وقال مدير الهيئة عيل يوسف إن لجان وفريق
من رشكة الب�رصة تواص�ل املفاوضات بهذا
الفت�ا إىل أن الهيئة ليس�ت طرفا ً
ً
الخصوص،
يف تل�ك العملي�ة باعتبار تعم�ل بمعية وتحت
إرشاف رشك�ة إكس�ون  ،لك�ن يت�م إعالمها
باملس�تجدات الحاصلة حول التفاوض ،دون
أن يخوض بتفاصيل أكثر.
وكان وزي�ر النف�ط إحس�ان عب�د الجبار قد

أعلن بأن رشكة نفط البرصة ستستحوذ عى
الحصة األكرب يف حصة اكسون موبيل يف حقل
غرب القرنة  1النفطي وذلك بعد املوافقة عى
موازنة .2022
وطلب�ت وزارة النفط العراقية رس�ميا رشاء
أس�هم رشك�ة الطاق�ة األمريكي�ة العمالقة
إكسون يف الحقل النفطي يف أيار  ،2021وهو
أحد أكرب الحقول يف العالم باحتياطيات قابلة
لالستخراج تقدر بأكثر من  20مليار برميل.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2022/6/15
اعالن
اىل املدعو  /حيدر خريبط عيدان
اعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة (وزيرة جالب بدر
) طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار
حج�ة وف�اة بحق املدع�و (حي�در خريبط
عيدان ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
اثري فاهم محسن
�����������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2022/6/15
اعالن
اىل املدعوه  /سمريه خريبط عيدان
اعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة (وزيرة جالب بدر
) طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار
حجة وفاة بحق املدعوه (س�مريه خريبط
عيدان ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
اثري فاهم محسن
�����������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد267 :
التاريخ 2022/2/7:
م /نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوه (سعاد حمد
جاس�م) التي تروم فيه نصبه�ا قيمة عى
زوجها املفقود (إبراهي�م عبدالله حمادي)
قررت ه�ذه املحكم�ة نرش فق�دان املدعو
(إبراهي�م عبدالل�ه حم�ادي) ال�ذي فقد يف
محافظ�ة صالح الدين /قض�اء بلد بتاريخ
 2015/6/18ول�م يعرف مصريه لحد االن
وع�ى من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات
عن�ه االتص�ال بذويه الس�اكنني يف (ناحية
االسحاقي /مركز الناحية)او مركز رشطة
االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل لنرش
اإلعالن
القايض
فائق مشعل صالح

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/874 /
التاريخ 2022/6/23
اعالن
اس�تنادا للم�ادة  71م�ن قان�ون التنفي�ذ
وبن�اءا ع�ى طل�ب الدائن معن ن�وري عبد
املحس�ن تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف
االبنية واملش�يدات ادناه والعائ�دة للمدين
احمد نوري عبد املحس�ن فع�ى الراغب يف
الرشاء الحضور يف الزم�ان واملكان املذكور
ادن�اه خالل ع�رشة ايام اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل للن�رش يف الصحف مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10عرشة
باملئة من القيم�ة املقدرة بصك مصدق مع
بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
ويتحمل املش�ري اجور التسجيل والداللية
واملناداة
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1االبنية واملشيدات :
توجد املش�يدات تتكون م�ن جزئني يتالف
الج�زء االول م�ن مدخ�ل ي�ؤدي اىل غرف�ة
واس�تقبال من الجانب االي�رس اما الجانب
االيم�ن من املش�يدات تتالف م�ن صحيات
مش�ركة ع�دد اثن�ان ومطب�خ االرضي�ة
مبلطة بالس�رياميك والجدران مش�يدة من
الطابوق واالس�منت ومغلفة بالس�رياميك
والس�قف من الكونكريت املس�لح ومجهز
بامل�اء والكهرباء وبدرجة عم�ران جيد اما
الجزء الثاني من املشيدات يتالف من غرفة
واس�تقبال ومطب�خ وصحي�ات مش�ركة
االرضي�ة م�ن االس�منت والج�دران م�ن
الطابوق واالس�منت والس�قف مش�يد من
الشيلمان والطابوق وتتالف
 � 2القيمة املقدرة :
البناي�ة االوىل املس�احة  121,5م�ر مربع
بقيمة مقدرة  48600000ثمانية واربعون
مليون وستمائة الف دينار
البناية الثانية املساحة  66مر مربع بقيمة
مق�درة  13200000ثالث�ة ع�رش ملي�ون
ومائتان الف دينار
 � 3م�كان متواج�دة امل�واد واملكائ�ن فيه
(االبنية واملشيدات عى العقار املرقم 1423
 /محلة املرشاق يف النجف)
 � 4زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من
اليوم االخري لالعالن
 � 5تق�دم التامينات القانونية البالغة %10
م�ن القيم�ة املق�درة بصك مص�دق ينرش
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني واس�عة
االنتشار
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/875 /
التاريخ 2022/6/23
اعالن
اس�تنادا للم�ادة  71م�ن قان�ون التنفي�ذ
وبن�اءا ع�ى طل�ب الدائن معن ن�وري عبد
املحس�ن تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف
االبنية واملش�يدات ادناه والعائ�دة للمدين
احمد نوري عبد املحس�ن فع�ى الراغب يف
الرشاء الحضور يف الزم�ان واملكان املذكور
ادن�اه خالل ع�رشة ايام اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل للن�رش يف الصحف مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10عرشة
باملئة من القيم�ة املقدرة بصك مصدق مع
بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
ويتحمل املش�ري اجور التسجيل والداللية
واملناداة
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1االبنية واملشيدات :
توجد املش�يدات تتكون م�ن جزئني يتالف
الج�زء االول م�ن مدخ�ل ي�ؤدي اىل غرف�ة
واس�تقبال من الجانب االي�رس اما الجانب
االيم�ن من املش�يدات تتالف م�ن صحيات
مش�ركة ع�دد اثن�ان ومطب�خ االرضي�ة
مبلطة بالس�رياميك والجدران مش�يدة من
الطابوق واالس�منت ومغلفة بالس�رياميك
والس�قف من الكونكريت املس�لح ومجهز
بامل�اء والكهرباء وبدرجة عم�ران جيد اما
الجزء الثاني من املشيدات يتالف من غرفة
واس�تقبال ومطب�خ وصحي�ات مش�ركة
االرضي�ة م�ن االس�منت والج�دران م�ن
الطابوق واالس�منت والس�قف مش�يد من
الشيلمان والطابوق وتتالف
 � 2القيمة املقدرة :
البناي�ة االوىل املس�احة  121,5م�ر مربع
بقيمة مقدرة  48600000ثمانية واربعون
مليون وستمائة الف دينار
البناية الثانية املساحة  66مر مربع بقيمة
مق�درة  13200000ثالث�ة ع�رش ملي�ون
ومائتان الف دينار
 � 3م�كان متواج�دة امل�واد واملكائ�ن فيه
(االبنية واملشيدات عى العقار املرقم 1423
 /محلة املرشاق يف النجف)
 � 4زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من
اليوم االخري لالعالن
 � 5تق�دم التامينات القانونية البالغة %10
م�ن القيم�ة املق�درة بصك مص�دق ينرش
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني واس�عة
االنتشار
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

لدراسة واقع حال الشقق السكنية التي يشغلها موظفي
سايلو الرصافة و تقدير وضعها و مالئمتها للسكن».
وبينت ،انه»تم ايضا مناقش�ة توزي�ع الحوافز االنتاجية
املتحققة عن عمل قسم النقل و الورشة».
واكد حنون عى أن»من الواجب علينا توفري س�كن مالءم
للموظف�ني وعلينا أن نتحرك عى الرشكات االس�تثمارية
لبناء مجمعات سكنية للموظفني»،
وواف�ق املجل�س ع�ى أن تكون الرشك�ة العام�ة لتجارة
الحبوب الراعي الرسمي لنادي التجارة .
واس�تضاف املجلس مدير قس�م تقني�ه املعلومات حول
امل�ي باتج�اه بتطبي�ق برنامج قوت واتمت�ه عمل كل
املواق�ع وق�رر املجلس تش�كيل لجنه فني�ة لإلطالع عى
العروض املقدمة بذلك.

ذي قار :ضبط صهرجيي بنزين معدين للتهريب
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رشط�ة ذي ق�ار ،أم�س الس�بت،
الق�اء القبض عى متهم�ني اثنني وضبط
صهريج�ي بنزين ع�ى الطريق نارصية –
ب�رصة  ،معدي�ن للتهري�ب اىل املحافظات
األخرى.
وق�ال مص�در يف رشطة ذي قار« :حس�ب
توجيهات قيادة رشطة وعمليات س�ومر
بمتابعة ومالحق�ة عمليات تهريب النفط
ومش�تقاته واملخالف�ني  ،الق�ت مف�ارز

رشط�ة ذي ق�ار القب�ض ع�ى متهم�ني
وضبط عجلتي صهري�ج محملة بمنتوج
البنزي�ن» .وأض�اف ان «صهري�ج األول
املحمل بمادة البنزين قادم من البرصة اىل
محافظة بغداد  ،اما العجلة الثانية قادمة
م�ن الب�رصة اىل محافظة واس�ط ولعدم
امتالكهما كتبا ً رس�مية صادرة من مركز
القيادة الوطني وقيادة عمليات سومر  ،تم
إيداع املتهم�ني بالتوقيف وحجز العجلتني
لعرضهما عى القضاء ومحاسبتهما وفق
قانون تهريب النفط مشتقاته».

ضبط  6شاحنات خمالفة يف كمرك املنطقة الشاملية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الكمارك ،أمس الس�بت ،ضبط  6شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات يف
كمرك املنطقة الشمالية.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «قسم التحري و مكافحة
التهري�ب يف مديري�ة كمرك املنطقة الش�مالية يضبط (  ) 6ش�احنات عند س�يطرتي (
مخم�ور و املف�رق ) محملة ( اجزاء معمل و اعالف دواجن و االت بذر و غرس و ش�تل
و م�واد متنوعة اخرى ) مخالفة للتعليمات النافذة و حس�ب قانون الكمارك املرقم 23
لسنة .»1984
وبينت الهيئة  ،ان» عملية الضبط تمت من خالل التعاون املشرك مع رشطة الكمارك»،
مشرية انه» تم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني».
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 3354 :
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة  :ب�راق
جديدة
الجنس :فندق ( قمر بني هاشم )
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  165 ’ 37 :م2
املش�تمالت  :فندق اربع طوابق مع األريض
ش�ارع املدين�ة ( رك�ن ) ط 1و ط 2و ط3
و ط 10 4غ�رف ن�وم وصحي�ات ومحالت
األريض صالة كبرية وغرفة مكتب و مطعم
واستقبال
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
النج�ف الثاني�ة يف املزاي�دة العلني�ة العقار
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن (زين�ب
ن�ارص عبود) لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن
( م�رصف املنص�ور لألس�تثمار) البال�غ (
 )472890000اربعمائة واثنان وس�بعون
ملي�ون وثمانمائ�ة وتس�عون ال�ف دينارا ً
فع�ى الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجعة
يوم�ا اعتبارا ً
ً
هذه الدائ�رة خالل (ثالثون)
من الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن
مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او
كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ( ) 750000000
س�بعمائة وخمس�ون ملي�ون دين�ارا ً وان
املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من
اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد  /3525ب2022 /
التاريخ 2022 /6 /22
اعالن
املدعى عليه حيدر سامي حمزة
اقام املدعي يارس خضري عباس الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله بطالب فيها بالزامك بمبلغ قدره
خمس�ة مالي�ني دين�ار وتحميلك كافة الرس�وم
واملصاريف ونظرا ملجهولية محل اقامتك وحسب
رح املبل�غ القضائ�ي عم�اد فاضل ج�رب بتاريخ
 2022/5/13واش�عار مخت�ار منطق�ة محيزم
الرابع�ة مركز قضاء الحل�ة املدعو فاضل عباس
خضري بتاري�خ  2022/5/13لذا قررت املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني بومبتبن
لغرض حضورك امام محكمة بداءة الحلة يف يوم
املرافع�ة املوافق  2022/7/4الس�اعة التاس�عة
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
قاسم عبيد خضري
����������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد/1149 :ش2022/
التاريخ 2022/6/20 :
اعالن
اىل /املدعى عليه س�يف س�لمان حسني يسكن
س�ابقا الهندي�ة ح�ي الضب�اط مجه�ول محل
االقامة حاليا
بن�اء عى الدعوى املقامة من قبل املدعية زهراء
عب�د الله كاظم بالعدد اع�اله والذي تطلب فيها
الحك�م ( بالتفري�ق القضائ�ي وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح مختار فيص�ل عبد الهادي
مط�ر يف منطق�ة حي الضب�اط قض�اء الهندية
املؤرخ يف  2022/6/7لذا قررت املحكمة تبليغك
بصحيفت�ني يوميتني رس�ميتني للحضور امام
هذه املحكمة يف موعد املرافعة ليوم 2022/7/3
الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك
او م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون
القايض
باسم كريم عذاب العماري

واملضخ�ات غري امللتزمة ،وتش�غيل خطوط الكهرباء بما
ال يتعارض مع جدول املراشنة لتأمني املياه إىل محافظة
البرصة وحسب الحصص املقررة».

واسط :وصول نسبة اإلنجاز بمرشوع جرس
األحرار الكونكريتي إىل  35باملئة
المستقبل العراقي /الغانم
بلغت نس�بة اإلنجاز يف مرشوع جرس األحرار الكونكريتي  %35يف
واسط ،وبكلفة إجمالية  17مليار دينار وبمدة تنفيذ  900يوم.
وق�ال مع�اون مدير طرق وجس�ور واس�ط حم�زة الزركاني إن
الج�رس من املؤم�ل أن يتم إنجازه بش�كل كام�ل منتصف العام
املقبل.
ويف الغض�ون بني املهن�دس املقيم للمرشوع مهند عبد الحس�ني
للمرب�د أن الج�رس رشع العمل ب�ه عام  2020وتوق�ف العمل به
بسبب الظروف ،وتمت إعادة به يف شهر آذار من عام .2021
وأض�اف عبد الحس�ني أن ط�ول الجرس يبلغ أل�ف و  450م فيما
يبلغ جسم الجرس  650م ويتضمن  19فضاء.

جتارة الغذائية تعلن استئناف بيع طحني
«داس» وحليب «دوفيالك»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية املهندسة ملى
هاشم املوس�وي ،أمس السبت ،عن استئناف الرشكة بيع مادتي
الطحني الصفر عالمة (داس) وحليب (دوفيالك) الفرنيس.
واوضح�ت املدي�ر الع�ام ان «البي�ع س�يتم لل�وكالء واملواطن�ني
بطريقة البيع املبارش وباس�عار تنافسية تصل اىل  %50من سعر
السوق».
واش�ارت املوس�وي إىل ان بيع املادتني س�يكون اعتب�ارا من يوم
االح�د القادم الس�ادس والعرشون من ش�هر حزي�ران يف جميع
مواق�ع وفروع الرشكة بالتزامن مع بدء عمليات القطع ملفردات
السلة الغذائية للوجبة الخامسة لعام .2022

الرافدين ينفي إيقاف منح السلف
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ى م�رصف الرافدي�ن ،أم�س الس�بت ،إيق�اف منح الس�لف
للموظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية واملتقاعدين.
وذك�ر بيان للم�رصف ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«املرصف مس�تمر يف منح الس�لف للموظفني ومنتس�بي الدفاع
والداخلية واملتقاعدين ،وال صحة إليقافها».
وأض�اف البيان أن «التقديم عى الس�لف يكون م�ن خالل فروع
املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات».

الثروة احليوانية يف ميسان تقيم عمل
مفاقس األسامك :لتطوير عملها

بغداد  /المستقبل العراقي
اج�رت دائرة الثروة الحيوانية يف ميس�ان تقييم�ا لعمل مفاقس
االس�ماك يف قضاء امليمونة و ناحية امل�رشح بهدف تعزيز العمل
وتطويره بما يتناس�ب م�ع املرحلة القادمة لدع�م قطاع الثروة
السمكية.
وق�ال اعالمه�ا ملراس�ل املربد ان فريق�ا مختص تفق�د مفاقس
االس�ماك يف امل�رشح وامليمون�ة وتاب�ع آلي�ات وخط�ط العمل يف
املفاق�س للوق�وف ع�ى االحتياج�ات الت�ي تس�اهم يف ديمومة
وتطوير العمل واإلنتاج خدمة لقطاع الثروة الحيوانية.
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العدد  /خ18001/184/6
املوافق 2022/6/23

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)
هيأة املواد  /قسم العقود واملشرتيات

املناقصة العامة املحلية 2021/222
جتهيز مطاىفء حريق مع معدات اطفاء
اعادة اعالن للمرة الثانية عىل املوازنة التشغيلية
1ـ يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشرتاك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة
رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
 2ـ تقديم طلب تحريري معنون اىل قسـم العقود واملشـرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسـية للمناقصة البالغة ( 150,000دينار) مائة وخمسون الف دينار
عراقي)فقط مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تاسيس الرشكة عىل ان ال يقل راسمال الرشكة عن ( )2اثنان مليار دينار عراقي
 3ـ الكلفة التخمينية ( )315,000,000دينار فقط ثالثمائة خمسة عرش مليون دينار فقط
 4ـ التامينـات االوليـة املطلوبة ( )6,300,000دينار فقط سـتة ماليني وثالثمائة الف دينار عراقي صادرة من مـرف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ
لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري
 5ـ ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة  www.src.gov.iqولالستفسـار عن اية معلومات يمكنكم مراسـلة
رشكتنا
عىل الربيد االلكرتوني التايل contracts@src.gov.iq :
 6ـ يتـم تسـليم العطـاءات يف مقـر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامـة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد السـتالم العطاءات السـاعة الثانية عرش
ظهرا ليوم الغلق املصادف  2022/8/21ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق
املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة
 7ـ سـيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسـارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم  2022/8/14يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرة
/الشعيبة
 8ـ يتم تقديم القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسـعرة (ضمن القسـم الرابع حرا ) وحسـب ما
موضـح يف الوثيقة وتقديم القسـم السـادس للتاكيد عىل املواصفـات املطلوبة عىل ان تكون موقعـه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفـة يف ظرف واحد مغلق
ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص ( )CDللوثيقة كاملة اضافة لظرف
ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة
والتامينات االولية
 9ـ املستمسـكات املطلوبـة عنـد التقديم شـهادة تاسـيس الرشكة ،املحرض االول للتاسـيس  ،قرار التاسـيس  ،هوية غرفـة التجارة النافـذة  ,الهوية الرضيبية
واسـتخدام الرقم الرضيبي  ،تاييد سـكن مصدق خاص بعنوان الرشكة  ،تاييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب  ،كتاب عدم ممانعة
من الهياة العامة للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب  ،براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
 10ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
 11ـ يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
 12ـ يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اجزائها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك
عند التقديم
 13ـ سـيتم فتـح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامـة  /غرفة لجنة فتح العطاءات
املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 14ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 15ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تسديد رسم عديل بمبلغ ( )10,000عرشة االف دينار ورسم طابع بنسبة ( )0,003من قيمة
العقد
 16ـ سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
 17ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد  /خ17998/184/6
املوافق 2022/6/23

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)
هيأة املواد  /قسم العقود واملشرتيات

املناقصة العامة املحلية 2022/283
جتهيز االثاث املختربي والبنجات املختربية ملختربات اخلط الرابع
اعالن للمرة االوىل عىل املوازنة التشغيلية
1ـ يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشرتاك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة
رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
 2ـ تقديم طلب تحريري معنون اىل قسـم العقود واملشـرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسـية للمناقصة البالغة ( 150,000دينار) مائة وخمسون الف دينار
عراقي)فقط مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تاسيس الرشكة عىل ان ال يقل راسمال الرشكة عن ( )2اثنان مليار دينار عراقي
 3ـ الكلفة التخمينية ( )260,000,000دينار فقط ماتان وستون مليون دينار عراقي ال غري
 4ـ التامينات االولية املطلوبة ( )5,200,000دينار فقط خمسة مليون ومائتا الف دينار عراقي الغري صادرة من مرف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ
لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري
 5ـ ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة  www.src.gov.iqولالستفسـار عن اية معلومات يمكنكم مراسـلة
رشكتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل contracts@src.gov.iq :
 6ـ يتـم تسـليم العطـاءات يف مقـر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامـة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد السـتالم العطاءات السـاعة الثانية عرش
ظهرا ليوم الغلق املصادف  2022/8/17ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق
املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة
 7ـ سـيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسـارات املشاركني يف املناقصة السـاعة العارشة صباحا يوم  2022/8/4يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرة
/الشعيبة
 8ـ يتم تقديم القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسـعرة (ضمن القسـم الرابع حرا ) وحسـب ما
موضـح يف الوثيقة وتقديم القسـم السـادس للتاكيد عىل املواصفـات املطلوبة عىل ان تكون موقعـه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفـة يف ظرف واحد مغلق
ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص ( )CDللوثيقة كاملة اضافة لظرف
ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة
والتامينات االولية
 9ـ املستمسـكات املطلوبـة عنـد التقديم شـهادة تاسـيس الرشكة ،املحرض االول للتاسـيس  ،قرار التاسـيس  ،هوية غرفـة التجارة النافـذة  ,الهوية الرضيبية
واسـتخدام الرقم الرضيبي  ،تاييد سـكن مصدق خاص بعنوان الرشكة  ،تاييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب  ،كتاب عدم ممانعة
من الهياة العامة للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب  ،براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
 10ـ يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني (العام والخاص) تزويد رشكتنا برقم الحساب املريف للرشكة ( )IBANواسم املرف والفرع الذي تم فتح الحساب
فيه لغرض اجراء التحويل املايل اليه
 11ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
 12ـ يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
 13ـ يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اجزائها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك
عند التقديم
 14ـ سـيتم فتـح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامـة  /غرفة لجنة فتح العطاءات
املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 15ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 16ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تسديد رسم عديل بمبلغ ( )10,000عرشة االف دينار ورسم طابع بنسبة ( )0,003من قيمة
العقد
 17ـ سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
 18ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

اعالن
اىل الرشيكة  ( /منتهى رشيد سعد ) توجب عليك الحضور
اىل صنـدوق االسـكان العراقي فرع النجـف وذلك لتثبيت
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (مصطفى عيل صالح
غلـوم ) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة
(  )3 / 51810حـي النـداء خالل مدة خمسـة عرش يوما
داخل العراق وشـهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبالً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/1938 :
التاريخ2022/ 6/ 23:
أعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ سـدة الكوت نصف العقار تسلسـل
 576/1م 39الهـورة الواقـع يف الكـوت العائـده للمدين
(إبراهيـم محمد جـواد مرهـون) املحجوزه لقـاء طلب
الدائنه (ناديه محمد جواد مرهون)البالغ ()70,000,000
مليون دينار فعـىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خـالل مـدة ( 15يومـا ) تبـدأ مـن اليـوم التـايل للنـرش
مسـتصحبا معـه التأمينـات القانونية عرشة مـن املائة
من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

املواصفات
-1موقعـة ورقمـه  -:كـوت 14 /تمـوز العقـار املرقـم
 576/1م  39الهورة
-2جنسه ونوعه -:ارض الدار مع بنائها ملك رصف
-3حـدوده واوصافـه  :عموم العقار يحتـوي عىل دارين
مفـروز بصورة غري رسـمية كل واحد منهـا يحتوي عىل
طارمـة أمامية صغـريه و هول و مطبـخ و غرفة نوم و
صحيـات و يف الطابـق العلـوي غرفة نوم واحـدة يف احد
الداريـن و مجهز باملـاء و الكهرباء و السـقف عكاده و
األرضيه بالكايش القديم و درجة العمران متوسطه
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران  :متوسطة
7مساحتة  2,37,00 -:م2
 –8الشاغل  -:الدائن و الدين
_8القميـة املقدرة 83,125,000 :ثالثـة و ثمانون مليون
و مائـة و خمسـة و عرشون الـف دينار عـن بيع نصف
العقار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نـرش يف صحيفة املسـتقبل العراقي العـدد  2632يف / 20
 2022 / 6اعـالن محكمة االحوال الشـخصية يف البرة
العدد  / 4406ش  2022 /ذكر اسـم املدعى عليه  /حمد
عبـد الرحمن زغري ( خطـأ ) والصحيح هـو ( احمد عبد
الرحمن زغري ) لذا اقتىض التنويه .

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 1837 :ب2022/
التاريخ 2022/6/20:
اىل املدعي عليه /سعد إبراهيم عبيد
اعــــــــــالن
اقـام املدعـي منتظر ميثاق عـيل الدعـوى املرقمة اعاله
يطلـب دعوتـك للمرافعـة و الحكم بتسـديد مبلـغ قدره
(ثالثة ماليني و تسعمائة و خمسة ألف دينار عراقي) عن
دين وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار منطقة
انـوار الصدر/الثانيـة (منـدوب درويش حمـد) و كتاب
مركز رشطـة الفالحيـة بالعـدد  8560يف 2022/6/16
لـذا تقـرر تبليغـك بمضمـون عريضـة الدعـوى املرقمة
/1837ب 2022/و نـرش بصحيفتني محليتني لذا اقتىض
حضوركـم يـوم  2022/7/7و يف حـال عـدم حضوركم
سوف يتم السري يف اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم
القايض
نارص عبد فهد الراشدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقـد منـي الوصـل املرقـم ( )772253والصـادر مـن
مديريـة بلديـة النجـف يف  2021 / 4 / 21واملقدر باملبلغ
( )3000000فقـط ثالثـون مليـون دينار بأسـم ( منري
مسـافر كريـم)  /فعىل مـن يعثر عليه تسـليمه إىل جهة
اإلصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/1923 :ج2022/3
التاريخ 2022/6/21 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عالء محمد هادي
حيـث انك متهم يف الدعوى املرقمـة (/1923ج)2022/3
والخاصة باملشتكي (احمد باسم عبد االمري) وفق احكام
املـادة  432من قانون العقوبـات وملجهولية محل اقامتك
حسـب االشـعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت
املحكمـة تبليغـك اعالنـا يف جريدتني رسـميتني يف موعد
املحاكمة املصادف يوم  2022/7/24وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
رعد رزاق التميمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشيـك احمـد عماد نعيـم اقتىض حضـورك إىل مقر
بلديـة النجف لغـرض اصدار اجـازه بناء للعقـار املرقم
11200/3حي صـدام خالل عرشه ايام وبخالفه سـتتم
اإلجراءات دون حضورك اسـم طالب االجازه وسـن عيل
رسن

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2010 / 761 :
التاريخ 2022 / 6 / 23 :
اىل  /املنفذ عليه  /وسن سليم غازي – تسكن البياع
م  855ز  5د  2 /املواصالت .
لقـد تحقق لهـذه املديرية من كتـاب مركز رشطة
البياع املرقم  8477يف  2022 / 6 / 21وختم مختار
محلـة  857انـك مجهول محـل االقامـة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
عليه واستنادا للمادة (  ) 27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكاظمية
خالل خمسـة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك سـتبارش هذه املديرية باجـراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
اخالص ياسني مصطفى
اوصاف املحرر :
اعادة املبالغ الزيادة من قبلك لالضبارة املرقمة 761
. 2010 /

اعالنات

www.almustakbalpaper.net
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. ﻓﻲ.ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
EXTENSION ANNOUNCEMENT

1480 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ
 ﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎﺕ:ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ:ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

RE-TENDER No. 1480
TENDER NAME: Supply of production chemicals for oil and gas production, chemical
management services providing
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification
SECOND ANNOUNCEMENT

5

/  ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ11:00 ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﺓ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ
ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ
.2022  ﺗﻣﻭﺯ18 ،(3:00+

Extended deadline for submission of bids under this Re-Tender (Bid Due Date & Time) is
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) July 18, 2022.

 ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ
.ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻝ
،ﻣﺧﻭﻝ ﻟﻬﺎ( ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
: ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ.ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
.ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

.ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻟﻠ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﺭﺽ ﻣﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ
.ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

 ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍء/.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

. ﻓﻲ.ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.

ﺇﻋﻼﻥ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

TENDER BID DUE DATE EXTENSION ANNOUNCEMENT

(UTC / GMT + 3: 00) ﺗﻭﺩ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎءﺍ
. ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻘﻳﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ، 2022  ﺍﻳﺎﺭ31  ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ1515  ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ، 2022  ﺗﻣﻭﺯ17

Gazprom Neft Badra B.V. would like to announce Bid Due Date Extension till 17:00
(UTC/GMT+3:00) July 17, 2022 for the Tender No.1515 which was announced on May 31, 2022, all
other details remained unchanged.

1515 ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the
following Tender:
TENDER No. 1515

 ﺷﺭﺍء ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺗﺑﺭﻳﺔ: ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

PROCUREMENT OF LABORATORY MATERIALS (EQUIPMENT)

 ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ،.ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ
:ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ

 ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ
،ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳ ُﺗﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
: ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ.ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ

TENDER TYPE: PUBLIC TENDER
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following
Operator’s e-mail address:

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻪ ﺳﻳﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ
.ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

:ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a
minimum shall:

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺄﻳﻳﺩ ﺑﺎﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛/  ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ )ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛/  ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ )ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ/  ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛/  ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ )ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ/  ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء؛ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ؛ ﻭ. ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ-

-

Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in
Tender Documentation;
Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq;
Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation;
Bidder shall provide valid Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches
registered in Iraq);
Bidder shall provide valid General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate
(for Companies/Branches registered in Iraq);
Bidder shall provide valid Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission
for Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq);
Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents;
Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and
Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under
this Tender;

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ
.ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.

/ ﻣﺳﺎء )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ً
ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ
.2022  ﺗﻣﻭﺯ17 (+3:00)

The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00
(UTC/GMT+3:00) July 17, 2022.

. ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻣﺩﺩﻳﻥ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be
published by the Operator accordingly.

. ﻅﺭﻑ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻅﺭﻑ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ:( ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ2)  ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﻳﻘﺩﻡ:ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ

Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid.

.ﺳ ُﺗﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ،ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
.ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ
 ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ/. ﻔﻲ.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
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اعالنات

العدد ( )2636االحد  26حزيران 2022

www.almustakbalpaper.net

العدد 2996
التاريخ 2022/6/23

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية /برصة  /خور الزبري

اعادة اعالن مناقصة جتهيز العوامل املساعدة

تعل�ن الرشك�ة العامة للصناع�ات البروكيمياوية /اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن عن دعوته�ا لكافة الجهات
املتخصص�ة من الرشكات املصنعة واملنتجة واملس�جلة رس�ميا داخل العراق وخارجه وال�رشكات واملكاتب من العراقيني
املجازين بوكالة رس�مية مصدقة من مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة نافذة لهذا العام معززة برباءة الذمة من الهيئة
العامة للرضائب ولديهم تخويل من الرشكات املصنعة مصدقا من امللحقيات التجارية العراقية يف بلد املنش�ا لالش�راك يف
مناقصة تجهيز العوامل املس�اعدة التالية املمولة من تخصيصات املوازنة التشغيلية لرشكتنا لعام  2022وفق املواصفات
الفني�ة وال�رشوط التجارية املعتمدة والتي يمكن الحصول عليها يف مقر رشكتنا يف البرصة  /خور الزبري مقابل مبلغ قدره
( )400,000دين�ار ( اربعمائ�ة ال�ف دينار ) غ�ري قابلة للرد ويمكن االط�الع عىل الرشوط يف موق�ع رشكتنا عىل االنرنت
 www.pchem.gov.iqاو موق�ع ال�وزارة  www.industry.gov.iqوان تقدم العط�اءات بثالث ظروف مختومة ومثبت عليها
اس�م الرشكة ورقم املناقصة ويكون الظرف االول فني والظرف الثاني تجاري والثالث يحتوي عىل املستمس�كات املطلوبة
(شهادة تاسيس  ,التامينات االولية بموجب خطاب ضمان عىل ان يتضمن فقرة التمديد التلقائي لحني ورود كتاب انتفاء
حاجة من املستفيد صادر من مرصف عراقي معتمد  ,براءة ذمة من الرضائب  ,وصل االشراك باملناقصة ) وان ال تقل مدة
نفاذي�ة العروض عن ثالث اش�هر وت�ودع يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة  /البرصة  /خ�ور الزبري  /يف موعد اقصاه
الساعة ( )12ظهرا ليوم  2022/7/5عما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة
اجور نرش االعالن
مالحظة : 1
� يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة وحسب ما
موض�ح يف الوثيق�ة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها وتقدم يف ظ�رف مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان
القانون�ي الكام�ل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة مع تزويدنا بق�رص ( )CDللوثيقة كاملة
اضاف�ة لظ�رف ثاني يتضمن املستمس�كات املطلوبة ويف حالعدم الت�زام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية
بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عن التقديم
مالحظة/2
� تدع�و الرشكة كافة املش�اركني لحض�ور املؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل االستفس�ارات يف الس�اعة ()9
صباحا من يوم  2022/7/4مع التقدير
رقم المناقصة

اسم المادة

الكلفة
التخمينية

التامينات
االولية

موعد الغلق

6-T-PET-2022

بيروكسايد
 10= C32طن
 1= C67طن
 0,5 = C2طن
 0,5= C11طن

190
الف
دوالر

خمسة
مليون
دينار

2022/7/5

5

المالحظات

5

 1ـ يكون التجهيز حسب توقيتات شركتنا بموجب برنامج االنتاج
 2ـ يكون تجهيز الشحنة بفترة ال تتجاوز ( )45يوم من تاريخ
التبليغ
 3ـ يلتزم المجهز بنقل المادة من المنشا الى مخازن الشركة
ويوضع  Chartلقياس الحرارة اثناء النقل ولغاية وصولها الى
مخازن الشركة بحيث تتراوح الحرارة من ( 5-الى  )15-درجة
مئوية
 4ـ تاريخ االنتاج ال يتجاوز ()45يوم
 5ـ يتم تثبيت تاريخ االنتاج على الحاويات
 6ـ نسبة الهيدروبيروكسيد المطلوبة اقل من ()%0,1

عباس حيال لكن
املدير العام
ورئيس جملس االدارة

(( اعالن مزايدة علنية ))

تعلن رئاسة جامعة الكوفة /شعبة العقود الحكومية عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري
العقارات واالموال املبينه يف ادناه فعىل الراغبني يف االشراك باملزايدة املذكورة مراجعة
دي�وان الجامعة  /الش�ؤون القانونية الواقع يف املدين�ة الجامعية طريق كوفة � نجف
لالط�الع ع�ىل التفاصيل والعق�ار املعلن عنه موقعي�ا وخالل مدة ثالث�ون يوما ابتداء
من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم
االخ�ري للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة
 %25م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة  /صندوق
التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف
الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضم�ن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة
اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب
كت�اب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وان يقوم املس�تاجر بايداع تامينات مقدارها
 %10م�ن قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بع�د انتهاء مدة العقد يف حالة عدم
ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملاجور وال يجوز اشراك
املوظف�ني الذين ذكرتهم احكام املادة ( )4من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف
هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق
القانون املشار اليه اعاله
اوال /النادي الطالبي يف كلية الربية للبنات
القيمة التقديرية السنوية  38000000 / :ثمانية وثالثون مليون دينار
ثانيا  /كافريا كلية الفقه
القيمة التقديرية السنوية  6000000 / :ستة ماليني دينار

(( اعالن مزايدة علنية ))

تعلن رئاسة جامعة الكوفة /شعبة العقود الحكومية عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري العقارات
واالموال املبينه يف ادناه فعىل الراغبني يف االشراك باملزايدة املذكورة مراجعة ديوان الجامعة /
الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار
املعل�ن عن�ه موقعيا وخالل مدة ثالث�ون يوما ابتداء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري
املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة  %25من القيم�ة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة
جامعة الكوفة  /صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن
ع�دم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضم�ن الرقم الرضيبي للمزايد
اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوي�ة االحوال املدنية او البطاقة الوطني�ة املوحدة عىل ان يتم جلب
كت�اب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وان يقوم املس�تاجر بايداع تامينات مقدارها  %10من
قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انته�اء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته
نتيج�ة مخالف�ة رشوط العقد او ارضاره باملاجور وال يجوز اش�راك املوظف�ني الذين ذكرتهم
احكام املادة ( )4من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال /مكتب االستنساخ يف كلية االثار
القيمة التقديرية السنوية  1600000 / :مليون وستمائة الف دينار
ثانيا  /مكتب االستنساخ يف كلية العلوم السياسية
القيمة التقديرية السنوية  1200000 / :مليون ومائتا الف دينار
ثالثا  /محل القرطاسية والهدايا يف كلية الفقه
القيمة التقديرية السنوية  1600000 / :مليون و ستمائة الف دينار
رابعا  /مكتب االستنساخ يف كلية الطب
القيمة التقديرية السنوية  2560000 / :مليونان وخمسمائة وستون الف دينار

ديوان الوقف الشيعي

اعالن

تعل�ن ادارة وق�ف ابراهي�م ال حميدي (تح�ت ادارة متويل)
ع�ن اج�راء املزايدة العلني�ة للعقار املدرج اوصاف�ه يف ادناه
فع�ىل الراغب�ني يف االش�راك باملزايدة مراجع�ة متويل الوقف
وخالل عرشة ايام من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية
وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مقر
مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف من اليوم االخري من
املدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم
ال�ذي يليه يكون موعدا للمزاي�دة وعىل املزايد دفع التأمينات
القانونية البالغة  %20من بدل التقدير اىل متويل الوقف وجلب
املستمس�كات الثبوتية كاف�ة االصلية واملص�ورة وال يجوز
ملوظف�ي االوقاف واقاربهم حتى الدرج�ة الرابعة من دخول
املزايدة ويتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش والداللية
واملصاريف االخرى علما ان تسديد بدل االيجار صفقة واحدة
وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال
ت

اسم
العقار

رقمه

موقعه

1

وقف
ابراهيم
ال
حميدي

53
مشراق

مشراق

اعالن
اىل الرشيك  /منتظر سعيد رشيد
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان
العراق�ي  /وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك
باملوافق�ة عىل قيام الرشيك (ش�يماء
مس�لم حس�ن ) بالبناء ع�ىل حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة (/ 8
 )7413مقاطع�ة (/9ثعالبه) لغرض
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم داخ�ل
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك يف االعراض مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي
�������������������������������
مديرية تنفيذ املناذرة
العدد /15خ2022/
التاريخ 2022/6/21
تنويه
ورد يف صحيفة الع�راق بالعدد 2627
يف  2022/6/13العق�ار املرق�م 9/1
م 2بحر النجف العائ�د للمدين حمزة
عب�د اليم�ه حمزة حي�ث ان الصحيح
س�هام املدين وليس العقار كلة علما
ان س�هام املدير  4,43مر  /اولك /
50دونم
نقوم باتخاذ القرار مع التقدير

بدل االيجار
رقما

20,250,000

بدل
االيجار
كتابة
عشرون
مليون
ومائتان
وخمسون
الف دينار
ال غير

( اخطار )
م�ن  /محكمة قوى االم�ن الداخي /
املنطقة الثانية
اىل  /املتهم الهارب ( ش.م يارس هادي
خضري ياس السامرائي )
الساكن  /مجهول اإلقامة
اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة
خ�الل م�دة ( )30يوم�ا ً م�ن تاريخ
نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه
لإلجاب�ة ع�ىل الجريمة املس�ندة اليك
وفق املادة ( )5ق.ع.د وبعكسه سوف
تتخ�ذ اإلج�راءات القانوني�ة ض�دك
وتطب�ق بيحقك اح�كام امل�ادة ()69
ق.أ.د املتضمنة ما يي :
.1الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة
لجريمتك.
.2إعطاء املوظفني العموميني صالحية
القاء القبض عليك أينما وجدت.
.3ال�زام املواطنني باالخب�ار عن محل
اختفائك.
.4حج�ز اموال�ك املنقول�ة و غ�ري
املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي
املنطقة الثانية
2022/6/1

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/1712 :ج2022/1
التاريخ 2022/6/14 :
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /حس�ن حميد
عبد الحسني
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة
(/1712ج )2022/1والخاص�ة
باملش�تكي (س�عد محم�د مج�ي)
وف�ق احكام امل�ادة  459من قانون
العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه
الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك
اعالنا بواسطة جريدتني رسميتني
محليتني يف موعد املحاكمة املصادف
ي�وم  2022/7/26وعن�د ع�دم
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
�����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد/182 :ج2022/
التاريخ 2022/6/9 :
اعالن
املته�م اله�ارب  /ف�ارس ظاه�ر
عفتان عاريض
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة
والخاص�ة
(/182ج)2022/
باملش�تكية (زهراء تاغي جلعوط)
وف�ق اح�كام امل�ادة  384م�ن
قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرفق يف
ثناي�ا الدعوى ل�ذا ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحضور
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف يوم
 2022/7/20وعن�د عدم حضورك
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا
وعلنا وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر
�����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2022/6/1
اعالن
اىل املدعو  /كاظم خريبط عيدان
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة (وزيرة
جالب بدر ) طلب�ا اىل هذه املحكمة
ي�روم في�ه اس�تصدار حج�ة وفاة
بحق املدع�و (كاظم خريبط عيدان
) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن
وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /201 :ب2021/
التاريخ 2022/4/27 :
اعالن مزايدة
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار
املرق�م  897البديري�ة باملزاي�دة العلنية
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه
املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون م�ن اليوم
التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من
القيمة املقدرة ويتحمل املش�ري اجور
االعالن
القايض
مهدي امري محمد
االوص�اف :العق�ار عب�ارة ع�ن قاع�ة
مبنية من البلوك ومسقفة بالكونكريت
املس�لح مس�احتها  137,60م 2تق�ع
ع�ىل طريق فرع�ي وقريبة من ش�ارع
تج�اري وان القيمة التقديري�ة للعقار
 35,000,000خمس�ة وثالثون مليون
دينار عراقي

�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد /132ج2022/
التاريخ 2022/6/9
اعالن
اىل املتهم�ني الهاربني  � 1عايد جاس�ب
عبد زي�د عاريض  � 2رائد جاس�ب عبد
زيد عاريض  � 3حسني جاسب عبد زيد
عاريض
كونك�م متهم�ني يف الدع�وى املرقم�ة
/136ج 2022/الخاص�ة باملش�تكي
محم�د منصور س�وادي وفق�ا الحكام
املادة  1/413من قانون العقوبات رقم
 111لس�نة  1969بداللة املادة 2/414
منه وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت
الح�ارض وتعذر القبض عليكم حس�ب
مح�ارض التح�ري املرفق�ة يف اضب�ارة
القضي�ة لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغكم
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د
املحاكم�ة املصادق ي�وم 2022/7/20
وعن�د ع�دم حضورك�م س�وف تجري
املحاكمة بحقكم غيابيا وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر

�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2022/6/16
اعالن
اىل املدعو  /عبد الله خريبط عيدان
اعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة (وزيرة جالب
ب�در ) طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو (عبد
الل�ه خريبط عي�دان ) ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك
الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من
تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني

7

اعالنات

العدد ( )2636االحد  26حزيران 2022

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

www.almustakbalpaper.net

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 535 :
التاريخ 2022/6/21 :

العدد 534 :
التاريخ 2022/6/21 :

اعالن رقم ()37

اعالن رقم ()36

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف
بلدية املوصل خالل (  )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة
السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%20من القيمة املقدرة لكامل مدة االيجار
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقرمديرية بلدية املوصل
الواقع يف يف حي املثنى الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف
حال�ة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة
املزاي�دة يف املوع�د وامل�كان املذكور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل ال�ذي يليه يف نفس
املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة
( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
( � 1ح�داد بوديات ) املش�يد عىل القطعة املرقم�ة ( 120بلدي جزء من 59/927
عقاري) م  24وادي عكاب الجنوبية وبمساحة ( )687,50م 2وملدة ثالث سنوات
( � 2ح�داد بودي�ات ) املش�يد عىل القطعة املرقم�ة ( 4بل�دي) م  24وادي عكاب
الجنوبية وبمساحة ( )460م 2وملدة ثالث سنوات
( � 3حداد بوديات ) املشيد عىل القطعة املرقمة ( 796بلدي  59/89عقاري) م 24
وادي عكاب الجنوبية وبمساحة ( )600م 2وملدة ثالث سنوات
( � 4ح�داد بوديات ) املش�يد ع�ىل القطع�ة املرقم�ة ( )1204م  24وادي عكاب
الجنوبية وبمساحة ( )600م 2وملدة ثالث سنوات
( � 5كازينو املرسة ) املشيدة عىل القطعة املرقمة ( جزء من  )153/1مقاطعة 38
حاوي الكنيسة الرشقية وبمساحة ( )2700م 2وملدة ثالث سنوات

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف
بلدي�ة املوص�ل خ�الل (  )30ثالثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%20من القيمة املقدرة لكامل
مدة االيجار مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقرمديرية
بلدية املوصل الواقع يف يف حي املثنى الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من
م�دة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف
يح�ول دون اقامة املزايدة يف املوع�د واملكان املذكور تؤج�ل املزايدة اىل يوم عمل
ال�ذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
 � 1الف�رن الحج�ري (اف�ران ابو احمد) املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقمة
( )1/1764مقاطعة  41قره كوز يف حي البلديات خلف مدرسة االزد وبمساحة
( )120م 2وملدة ثالث سنوات
 � 2العمارة التجارية املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة ( )19/4433م43
الجيلة بلبل تبه وبمساحة ( )195م 2وملدة ثالث سنوات
 � 3كش�ك رقم ( )2املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )1/97م 37بعويرة
وبمساحة ( )17م 2وملدة ثالث سنوات
 � 4القطع�ة املرقم�ة ( )94م 40نينوى الرشقية املش�يد عليها (كراج حداد باب
وشباك) وبمساحة ( )240م 2وملدة ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة
م  /اعادة اعالن مناقصات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

تعلن الرشك�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة
الكهرباء عن اعادة اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات
الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الشؤون التجارية الكائن
يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة
تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوض�ع العطاء يف ظرف واح�د مختوم ومؤرش
عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل
ان تكت�ب محتوي�ات كل االغلفة وان يك�ون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال
التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بمبلغ قدره (  ) 8 ، 400 ، 000فقط ثمانية ماليني واربعمائة الف دينار عىل ان تستكمل اىل
(  ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم
اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و 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
soutgh_product_commercial
ت
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رقم
المناقصة
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المواد

اسم
المحطة

نقل منتسبي
مقر
الشركة
العامة
النتاج
الطاقة
الكهربائية

مقر
الشركة

تاريخ الغلق

2022 / 7 / 6

المبلغ التخميني

المالحظات

277 ، 326 ، 000
مائتان وسبعة وسبعون
مليون وثالثمائة وستة
وعشرون الف دينار

اعادة
اعالن

مبلغ التندر

100 ، 000
فقط مائة الف
دينار

املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
اعالن
إىل الرشكاء انعام محمد حسن مصطفى و
سحر محمد صالح توجب عليكم الحضور
إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف
وذلك لتثبيت اقرارك�م باملوافقه عىل قيام
رشيكك�م محم�د ماج�د محمد ع�يل عبد
الحس�ني بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف
القطعه املرقم�ه  30461/3حي الجامعه
خ�الل م�ده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال

اعالن
إىل الرشيك احمد عم�اد نعيم توجب عليك
الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان العراقي
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه
عىل قيام رشيك وس�ن عيل رس�ن بالبناء
ع�ىل حصتها املش�اعه يف القطعه املرقمه
 11200/3حي صدام خالل مده خمس�ه
ع�رش يوم�ا داخل الع�راق وش�هر خارج
العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اس�تىناف

كرب�الء

محكم�ة
االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
الهندية
العدد/723/ش2022/
تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل
2022/6/20
بالع�دد2632يف
حيث لم يذكر فيها اس�م املحكمة
وهي محكمة األحوال الش�خصية
يف الهندية لذا اقتىض التنويه

العدد 98
التاريخ 2022/6/21

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لتأجري تلك االمالك والعائده اىل بلدية
(العباس�ية ) ومل�دة (س�نة واحدة) وفق�ا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدول�ة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خ�الل ( )30يوم تبدء من اليوم
الت�ايل لن�رش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل اوصاف العقار والقيم�ة التقديرية علما ان التامينات القانونية
لالشرتاك باملزايدة هي بما ال يقل عن  %20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وس�تجري املزايدة يف اليوم التاليالنتهاء مدة االعالن البالغة ( ) 30يوم يف الس�اعة (العارشة صباحا) يف
ديوان (بلدية العباسية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

احلقوقي
فائز حممد رايض العاريض
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1ع�ىل املس�تاجر جل�ب ص�ورة (هوي�ة االح�وال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد 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  /االستعمال

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

13/12

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة الفواكه والخضر

2

حانوت

14/8

14م2

الشارع الفرعي  /خلف مخزن المواد الغذائية

3

حوانيت

14/46-14/44

18م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير

4

ساحة ملعب  /ملعب خماسي

12/121م33

2000م2

عربيات السادة

5

حانوت  /خياطة رجالية

70/23

12م2

السوق العصري  /مقابل محكمة العباسية

6

حانوت /موبايالت

13/17

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة الفواكة

7

حانوت  /صيانة حاسبات

13/4

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة الفواكة

8

كشك  /تصوير واستنساخ

10/3

6,25م2

خلف محكمة العباسية

9

حانوت /كافتريا

14/52

27,25م2

منتصف سوق العباسية القديم

10

حانوت  /قصابية

14/5

14م2

سوق العباسية القديم

11

حوانيت  /كهربائيات

70/38-70/37-70/36

12م2

السوق العصري  /مقابل محكمة العباسية

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2636االحد  26حزيران 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

محمد عبد الجبار الشبوط

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

جتاذبـات اجتـامعية

االنسان كخليفة هلل

تتنوع العالق�ات والروابط االجتماعية داخ�ل كل بلد فقد تكون عالقه
اخوية او قرابة او مصاهرة او دينية او عش�ائرية او مناطقية واالهم
م�ن ذلك ه�ي رابطة ال�دم واالرض وغريها من الروابط املقدس�ة ،وقد
تكون ه�ذه الروابط مصانة بالتآخي والتواصل والتعاون واالنس�جام
وهن�ا تك�ون ه�ذه املجتمع�ات يف احس�ن ما يك�ون وه�ي درجة من
املثالي�ة قد يك�ون صعب الوصول اليها ولكن عىل اق�ل تقدير ان تكون
بقدر مقبول من املش�اعر املتبادلة واح�رام اآلراء واالفكار واملعتقدات
والسلوكيات والترصفات طاملا انها ضمن اطار اآلداب العامة.
وكذل�ك ف�أن اي مجتم�ع ال يخل�و م�ن الترصف�ات الفردي�ة اليومية
(البس�يطة) الخاطئة بس�بب اخت�الف الثقافات ومس�تويات التفكري
وبالت�ايل فأنها قد التؤثر وليس لها اثر مادي ملموس وممكن تجاهلها
دون اي مشاكل او خالفات قد تتطور اىل منازعات قد ُتكلف الكثري.
كم�ا ان هناك بعض االخط�اء التي يرتكبها البرش بش�كل عفوي دون
قص�د او بترصف غري م�دروس ممكن تالفيها والتحت�اج اىل صدامات
ومشاكل ،فمثالً ما يحدث يف الشارع يوميا ً من احتكاكات بني املواطنني
بس�بب االزدحامات املرورية وما تسمعه من سب وصياح وتجاوز بني
س�ائقي الس�يارات او مع الراجل�ة والتي من املمك�ن ان تتبدل االدوار
فلماذا تتقبلها عىل نفسك وترفضها من غريك؟
ويف الحقيق�ة كان ه�ذا املدخ�ل ملوض�وع مه�م وه�و ما تول�ده هذه
االحت�كاكات من تطور للخالفات وتعميق املش�اكل والت�ي من املمكن
ان تتطور اىل ش�جار ورضب ومنها ما يكون نهايته اس�تخدام السالح
(وال�ذي اصبح من الس�هل الحص�ول عليه) والذي ي�ؤدي اىل الجرح او
املوت وهذا ما يؤس�س اىل تدخالت عشائرية قد يتدخل العقالء لحلحلة
املوضوع او قد يكون التدخل غري قانوني من خالل الدكات العش�ائرية
الت�ي امتهنها البع�ض للرهيب املناطق�ي وتخويف العوائ�ل األمنة يف
ابشع ترصف من خالل الهجوم بالرمي عىل دار سكنية دون اي شعور
بالخطيئ�ة .ان الس�لم املجتمعي م�ن الخطوط الحم�راء التي جعل له
القانون اساسا ً مُ لزما ً لم يستثني اي جهة او مجموعة منها.
وهنا ال بد ان نوضح موضوع يف غاية األهمية وهو ان جميعنا يناش�د
الدول�ة بتوف�ري االمن ع�ىل اعتبار انه م�ن واجباتها االساس�ية ،ولكن
االمن مسؤولية مشركها يتناصفها املجتمع والدولة ،فخارق القانون
هو جزء من مجتمعات اُرسيه وعش�ائرية ُيحت�م عليها التصدي لهذه
الترصف�ات ونبذه�ا وعدم التس�ر عليها واال اصبح�ت رشيكة يف اكرب
عملية اس�تهتار بالقوان�ني وبالتايل فأن ما ترضاه عىل غريك س�يعود
عليك عاجالً ام آجالً .فاليوم نحتاج اىل تصحيح املس�ار الفكري لبعض
املجتمعات التي ال زالت تتعامل بالفكر املنبوذ مجتمعيا ً من اجل تحقيق
امن فكري متجدد يتناسب مع التطورات املجتمعية الحالية.

املس�تهدفون يف ه�ذا املق�ال هم الن�اس الذين مازال�وا يتلون
الق�ران .واله�دف هو ايج�اد وعي بقيم�ة االنس�ان ومنزلته
ومركزه يف الكون اس�تنادا اىل مقوالت القران .وال مانع عندي
ان يص�ل االنس�ان اىل هذا الوع�ي من طرق اخ�رى كاإلنجيل
واملاركسية والليربالية وغريها.
يس�تخدم القران الكريم كلمة «الخليفة» يف سورتي (البقرة)
و(ص) تحدي�دا بوصفها اس�ما او عنوان�ا ً ملنصب إلهي جعله
الله لالنس�ان ،س�واء االنس�ان الكام�ل يف مرحل�ة الثبوت ،او
االنس�ان املتدرج يف الكمال يف مرحلة االثب�ات .وهذا امر تكرر
يف القران مع ثالث كلمات اخرى هي النبي والرس�ول واالمام.
فه�ذه كلها عناوي�ن ملناصب الهية جعلها الل�ه ملن ذكرهم يف
القران الكريم.
وقد ت�داول املفرسون معني�ني لكلمة «الخليف�ة» ينتهيان اىل
املعن�ى الثان�ي منهم�ا ،وهو املطل�وب .قال الش�يخ الطويس
( )٤٦٠-٣٨٥يف (التبي�ان ،ج  ،١ص « :)١٣١الخليف�ة :خل�ف
ف�الن فالنا يف االم�ر اذا قام مقامه فيه بع�ده» .ولكن تطبيق
ه�ذا املعن�ى حرفيا ع�ىل الله يواج�ه اش�كالية عقائدية .فان
افراض ان يأتي الخليفة بعد الله زمانيا ،او يف محله مكانيا ال
يجوز عىل الله سبحانه وتعاىل ،النه الله ال يخلو منه زمان وال
«ه َو آْاألَو َُّل و آْ
َاآل ِخ ُر و َّ
مكان« :و َُه َو مَ َع ُك آْم أَي َآْن مَ ا ُك ُ
نتمآْ»ُ ،
َالظاهِ ُر
اط ُن» ،كما ال يمكن ان يقوم االنس�ان مقام الله يف الخلق
وَالآْ َب ِ
والتكوي�ن ،فال يبق�ى لدينا اال ان يقوم االنس�ان مقام الله يف
االمر والتدبري والحكم ،وهذا هو املعنى الثاني ،الذي اشار اليه
الط�ويس (ج  ،٨ص  )٥٥٦وهو «املدبر لألمور من قبل غريه».
وهو املعنى الذي اقرب منه الحس�ن البرصي حيث احال عىل
االنس�ان «اقام�ة الح�ق وعم�ارة االرض» ،او ابن مس�عود يف
قول�ه« :اراد اني جاعل يف االرض خليفة يخلفني يف الحكم بني
الخلق» واضاف الطويس عىل ما تقدم قوله« :يخلفني يف انبات
الزرع واخراج الثمار وشق االنهار»( .التبيان ،ج  ،١ص .»١٣١
وقري�ب منه م�ا قال�ه القرطب�ي (٦٠٠؟  )٦٧١ -يف «الجامع
الح�كام الق�ران»« :أي ملكن�اك لتأم�ر باملع�روف وتنهى عن
املنك�ر ،فتخلف من كان قبلك من األنبياء واألئمة الصالحني».
(ج  ،١٨ص  )١٨٥ويؤكد هذا املعنى ذكر القران ان الله س�خر
م�ا يف الس�ماوات واالرض لينتف�ع بهم�ا االنس�ان ،مع دعوة
االنسان اىل االس�تثمار يف الطبيعة واس�تخراج خرياتها« :اللَّ ُه
َات وَاألَر َ
آْض وَأَن َز َل مِ َن َّ
َّالذِي َخلَ َق َّ
السمَاء مَ اء َفأ َ آْخر ََج ِب ِه
السمَاو ِ
َ
ً
مِ َن َّ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َّ
آْ
آْ
آْ
َ
آْ
َات ِرزقا لك آْم و َ
الث َمر ِ
َسخ َر لك ُم الفلك لِتجآْ ِر َي ِيف البَحآْ ِر ِبأمآْ ِرهِ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
َس َّ
ُ
ُ
آْ
آْ
َ
آْس وَالق َم َر َدا ِئ َب آْني و َ
َسخر لك ُم الشم َ
�خ َر لك ُم األن َها َر و َ
و َ
َسخ َر
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
َّ
آْ
آْ
َّ
َ
َ
ُ
وه َوإِن ت ُع ُّدوا ِن آْعم َ
سألتمُ ُ
لَ ُك ُم الليآْل وَالن َهارَ .وَآتاكم مِّ ن كل مَ ا َ
َت
نس َ
ص َ
�ان لَ َظ ُلومٌ َك َّفارٌ»ُ ،
�ه الَ ُتحآْ ُ
وها إ ِ َّن اإلِ َ
«ه َ
�و َّٱلذِى َج َع َل
اللَّ ِ
َ
آْ
َ
ُ
َ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
َ
اك ِب َها وَكلوا آْ مِ ن ِّر آْز ِق ِه» .فيكون
لَ ُك ُم ٱألرآْض ذلوال فٱمآْ شوا آْ ِف مَ ن ِ
معن�ى الخالفة اعم�ار االرض وتدبري امورها ،ع�ىل ان يكون
اك َخلِ َ
ذل�ك بالعدل كما يف قوله تعاىلَ « ،يا َداوُو ُد إ َّنا َج َعلآْ َن َ
يف ًة ِيف
ِ
آْ َ
ني َّ
آْض َفاحآْ ُك�م َب آْ َ
ُ
ضلَّ َك َعن
ي
ف
اس ِبالآْ َح ِّ�ق و ََال َت َّت ِب ِع الآْ َهو َٰى َ ِ
الن ِ
األر ِ
اب َ
ضلُّ َ
�بي ِل اللَّ ِه ۚ إ ِ َّن َّالذ َ
ون َعن َ
َ
س ِبي ِل اللَّ ِه لَ ُه آْم َع َذ ٌ
شدِي ٌد
ِين َي ِ
س ِ
ّ
َ
آْ
َ
َ
َ
ُ
اب».وعلق العالمة الطباطبائي عىل هذه
ِبمَا نس�وا ي آْوم ال ِحس ِ
االي�ة بقوله« :وظاه�ر الخالفة أنها خالفة الل�ه فتنطبق عىل
م�ا يف قوله تع�اىل« :وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض
خليفة »:البقرة ٣٠ - :و من ش�أن الخالفة أن يحاكي الخليفة
من اس�تخلفه يف صفاته و أعمال�ه فعىل خليفة الله يف األرض
أن يتخلق بأخالق الله و يريد و يفعل ما يريده الله و يحكم و
يقيض بما يقيض به الله  -و الله يقيض بالحق  -و يسلك سبيل
الله و ال يتعداها .و لذلك فرع عىل جعل خالفته قوله« :فاحكم
بني الناس بالحق» و هذا يؤيد أن املراد بجعل خالفته إخراجها
من القوة إىل الفعل يف حقه ال مجرد الخالفة الش�أنية ألن الله
أكمله يف صفاته و آتاه امللك يحكم بني الناس( ».امليزان ،ج ١٧
ص  )١٩٥يبقى ان نش�ري اىل االنس�ان مهيأ تكوينيا لتويل هذا
املنصب من حيث توفر رشوطه االساسية وهي العقل واالرادة
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نسن ۚ إِنهۚ كان ظلومً ا َجهوال» .وكما يقول االمام
الشهيد السيد محمد باقر الصدر فان العرض والقبول يف هذه
االية تكوينيان.

كـاريكـاتـير

الصحة :بدأنا بتطبيق قانون الضامن الصحي عىل مراحل تستمر لعدة سنوات
أك�دت وزارة الصح�ة ام�س الس�بت ،الب�دء
بتطبيق قان�ون الضمان الصحي ،مش�رية اىل
أن عملية تنفيذ القانون س�تكون عىل مراحل
تستغرق سنوات.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة الدكتور س�يف
الب�در إن «قان�ون الضم�ان الصح�ي مظل�ة
ستوفر خدمات الرعاية الصحية املختلفة لكل
مواطن عراقي بعد تطبيقه عىل مراحل وضمن
س�نوات» الفتا ً اىل أن «ال�وزارة بدأت بالتطبيق
ويحتاج اىل وقت ودعم ومتابعة خالل السقف
الزمن�ي املوض�وع ضم�ن القان�ون وس�يتم
تطبيقه عىل كافة املواطنني داخل العراق».
ويف م�ا يتعلق بمصطلح تحديد النس�ل أوضح
البدر أن «تحديد النسل مفهوم خاطئ وال توجد
ضم�ن أدبي�ات وزارة الصحة يف الع�راق مفردة
تحدي�د النس�ل بل املقص�ود تنظيم ال�والدات أو
املباع�دة بني ال�والدات وهذا مفه�وم آخر ضمن
الرعاي�ة الصحي�ة األولية ويعتمد ع�ىل التثقيف
والتوعية الصحية للمباعدة بني كل والدة ووالدة
أخ�رى ،ألن فيه الكثري م�ن التحديات عىل صحة
ً
فض�ال ع�ن الجوان�ب االقتصادية
األم والطف�ل
واالجتماعية».
وأش�ار اىل أن «ال�وزارة ملتزم�ة بمعالج�ة

املواطن�ني املرىض داخل الع�راق وبعض الحاالت
الن�ادرة واملعق�دة أيض�ا ً ضمن برنام�ج اإلخالء
واالس�تقدام الطبي ويتم عالجهم داخل وخارج
العراق» ،مشريا ً اىل أن «الوزارة تمكنت من توفري
العالجات االساسية واملنقذة للحياة ومن ضمنها
ع�الج ح�االت الفش�ل الكل�وي وع�الج الحاالت
الرسطاني�ة» وأن مراك�ز عالج االورام ش�هدت
طفرة نوعي�ة يف خدماتها وحاليا قوائم االنتظار
للعالج االشعاعي هي صفر.
ويف ما يتعلق بموضوع امللتقى الدويل األول إلدارة
وحوكمة املؤسسات الصحية والضمان الصحي

رشطة صالح الدين تضبط  46ألف لرت
كاز معدة للتهريب

املنعقد يف محافظ�ة النجف األرشف ذكر البدر
أنه «برعاي�ة وزير الصحة د .هاني موىس بدر
العقابي أقام�ت وزارة الصح�ة امللتقى الدويل
األول إلدارة وحوكم�ة املؤسس�ات الصحي�ة
والضمان الصحي يف محافظة النجف االرشف
واقيم يف مستش�فى النجف التعليمي « ،مؤكدا ً
أن «هذا املؤتمر يعترب األول من نوعه ويف مجاله
لع�رض آخر تج�ارب الدول القريب�ة والبعيدة
عن العراق يف موضوعات حوكمة املؤسس�ات
وموضوع الضمان الصحي وهو مفهوم جديد
عىل البيئة العراقية ويحتاج اىل تس�ويق وعمل
كبري يتضمن جانبا ً اعالميا ً وتوعويا ً عن أهمية
تطبيق الضمان الصحي».
وتابع»:الي�وم ب�دأت جلس�ات النق�اش ال�دويل
بحض�ور ع�دد م�ن املؤسس�ات داخ�ل وخارج
العراق لدراس�ة تجارب دول قريب�ة وبعيدة من
العراق منها دولة م�رص وتركيا واالردن وغريها
يف موض�وع الحوكم�ة املؤسس�اتية وموض�وع
الضم�ان الصح�ي» ،مبين�ا ً أن «الحض�ور عايل
املس�توى كان من مكتب رئيس ال�وزراء وهيئة
املستش�ارين والحض�ور النياب�ي م�ن لجن�ة
الصحة والبيئة ومن املؤسسات الحكومية وغري
الحكومية».

بغداد  /عمر البدري
أعلنت قيادة رشطة صالح الدين ،القبض عىل  ٥متهمني مختصني بعمليات
تهريب املش�تقات النفطي�ة ،مبينة أن العملية األمنية أس�فرت عن ضبط
صهري�ج وعجلتني محملة بمادة الكاز معدة للتهريب .وقال قائد رشطة
صالح الدين ،اللواء الحقوقي قنديل الجبوري : ،إن «قس�م رشطة سامراء
وباالش�راك مع قوة من قيادة عمليات س�امراء ومركز أمن سامراء ألقوا
القبض عىل خمس�ة أش�خاص من القائمني عىل عملية تهريب املشتقات
النفطية» .وأضاف أن «عملية القبض أس�فرت عن ضبط صهريج س�عة
 ٣٦٠٠٠ل�ر محمل بمادة الكاز ،إضاف�ة إىل ضبط عجلة كيا حمل محملة
ب ٢٠٠٠ل�ر من مادة الكاز ،وضبط تنكر س�عة  ٨٠٠٠ل�ر محمل بمادة
الكاز».وأشار إىل ،أنه «تم تسليم االشخاص والعجالت املضبوطة اىل مديرية
امن جنوب صالح الدين قس�م التحقيق ،التخاذ كافة االجراءات القانونية
بحقه�م» .يذكر أن مديري�ة رشطة صالح الدين أطلق�ت حملة أمنية ملنع
تهريب املشتقات النفطية ،لحل ازمة الوقود وانهاء معاناة املواطنني.

مـن وراء اسـتـهـداف نجـاح مشـروع الـسـلـة الغـذائيـة ؟؟

الكهرباء :مساع إلقامة مشاريع لتوليد الطاقة عرب الرياح وتدوير النفايات
أعلنت وزارة الكهرباء ،أبرز مش�اريعها
املرتقب�ة لدع�م املنظوم�ة الوطني�ة
بطاقات جديدة ،فيم�ا أكدت العمل عىل
إنشاء محطات توليد عرب الرياح وتدوير
النفايات.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الكهرباء،
أحمد م�وىس ،لوكال�ة األنب�اء العراقية
(واع) :إن «ال�وزارة ،وقع�ت عق�ودا ً مع
رشكات عاملية إلنش�اء محطات الطاقة
الشمس�ية ،وحرصت عىل أن تتوزع عىل
جميع محافظات العراق بالتنس�يق مع
الحكومات املحلية واملحافظني».
وأض�اف موىس ،أن «الوزارة لديها مش�اريع
أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة
بغ�داد والحكومات املحلي�ة ،ومنها محطات
تدوي�ر النفاي�ات ،إذ ت�م اختي�ار موقع�ني
أحدهم�ا يف منطق�ة أب�ي غري�ب واآلخ�ر يف
منطق�ة النه�روان» ،مؤكدا ً «وجود تنس�يق
ومحرض عمل مشرك مع أمانة بغداد إلنشاء
هذه املحطات».
ولف�ت إىل أن «هنالك مش�اريع أخرى تعتزم
ال�وزارة امل�يض به�ا ومنها نص�ب محطات
إلنت�اج طاق�ة الري�اح يف منطقة الش�هابي
بالتنس�يق م�ع وزارة العل�وم والتكنولوجيا
بوصفها هي من تحدد رسعة الرياح» ،مبينا ً
أن «ه�ذا املوض�وع برمته يحت�اج إىل جملة

محددات تطلع بها وزارات غري الكهرباء».
وأك�د أن «وزارة الكهرباء منفتحة عىل تنوع
مصادر الطاقة بشكل كبري سواء كانت رياحا ً
أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات،
مع مراعاة مضيها بتحسني وتدعيم وتأهيل
قطاعات محطات اإلنت�اج التي تعتمد الغاز
والوقود األحفوري».
وأوض�ح أن «منطقة الش�هابي يف محافظة
واس�ط هي الوحيدة املمكن أن تكون مؤهلة
للم�يض باتجاه نص�ب م�زارع أو محطات
الري�اح» ،الفتا ً إىل أن «هن�اك جملة إجراءات
يت�م اتخاذها مع الجه�ات املعنية إضافة إىل
الحاج�ة لق�رارات حكومي�ة لنم�يض بهذه
املحطات».
وح�ول حاج�ة الع�راق إىل الغ�از اإليران�ي،

العراقـي

ق�ال م�وىس ،إن «ال�وزارة تعتم�د ع�ىل
الغ�از اإليراني لتوليد قراب�ة  ٨ - ٧آالف
ميغاواط ،وحجم الغاز املوّرد حاليا ً يبلغ
 ٤٠مليون مر مكعب يوميا ً وهذا ال يسد
الحاجة».
وتابع أن «الحاجة الفعلية للغاز تراوح
م�ن  ٥٥ - ٥٠مليون م�ر مكعب ،وكان
لدينا اتف�اق مع الجان�ب اإليراني يقوم
عىل أساس دفع املس�تحقات واملديونية
بذمة الع�راق منذ الع�ام  ،٢٠٢٠إضافة
إىل املس�تحقات واجبة الدف�ع من العام
 ٢٠٢٠والتي اش�رطها الجانب اإليراني
بغية االستمرار بدفع الغاز».
وأش�ار إىل أن «الحكوم�ة وال�وزارة الحالية
س�ددت هذه املستحقات بنا ًء عىل االقراض
الداخيل من امل�رصف العراقي للتجارة وقرار
حكوم�ي» ،الفت�ا ً إىل أن «الوزارة تنس�ق مع
الجان�ب اإليران�ي ولديه�ا اتص�االت لزيادة
إطالقات الغاز لصالح املحطات».
ون�وه إىل أن «هناك محط�ات يحتاج عملها
إىل وق�ود ومحط�ات تولي�د جدي�دة ال يورد
إليها الغاز بشكل كاف ،سيتم تشغيلها حال
وصول الكمي�ات الكافية م�ن الغاز لتعطي
زخم�ا ً إضافي�ا ً للمنظوم�ة الوطني�ة ع�رب
طاقات اضافية ،ما يؤدي إىل زيادة س�اعات
التشغيل».

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

السلــة الغذائيـة خنجر مسمـــوم فــي خاصـرة الفــاسـدين
السلــة الغذائيـة هـي املنجـز االبرز فـي حكــومة الكــاظمي

صبا الحديثي
تعترب الس�لة الغذائي�ة التي عمل�ت عليها وزارة
التجارة هي املنجز االبرز يف حكومة الكاظمي من
حيث الشمولية ومواجهة ارتفاع األسعار للمواد
الغذائي�ة يف الس�وق املحلية والعاملي�ة وقد ثبتت
ركائزها جه�ود حثيثة بع�د أن دخلت برصاعها
مع جيوش الفاس�دين من تجار ونواب برملانيني
وه�دد وجودها بااللغ�اء حيث عملوا
عىل ابعاده�ا عن أهدافه�ا ولكن لم
يتمكنوا من ذلك .
وكان�ت الس�لة الغذائي�ة ق�د أخذت
مكانه�ا يف بي�وت العراقي�ني م�ن
الفقراء وذوي الدخ�ل املحدود الذين
هم بأم�س الحاجة لها منذ فرة من
الزمن فقد حققوا جزءا من االرتياح
واالكتفاء بعد سنني طويلة بالرصاع
م�ع مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة
والت�ي توزعت بش�كل غ�ري منتظم
ناهي�ك عن مناش�ئها الرديئة والغري
معروفة  .وبعد جهود حثيثة ودراسة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

07801969233
07901463050
07709670606

مس�تفيضة للواق�ع حص�ل التغيري الش�امل يف
مفردات التموينية واس�تبدلت بالس�لة الغذائية
من حي�ث وصوله�ا للمواطن وكيفي�ة وصولها
بأرسع وقت ومن افضل املناىش .
وربم�ا يتس�اءل البع�ض عن محارب�ة مرشوع
السلة الغذائية ومن وراء ذلك ؟؟
وهن�ا تربز اإلجاب�ة الرصيح�ة والواضحة والتي
التحت�اج إىل التحري و التدقي�ق حيث يتضح ان

هناك جي�ش من الفاس�دين من الذي�ن انهارت
امرباطورياته�م العاجية بع�د رضب مصالحهم
باالستيالء عىل قوت الشعب الذي يدر لهم ماليني
الدوالرات فكانت الس�لة الغذائية هي الخنجر يف
خارصة الفاسدين والتي حققت نجاحات كبرية
أرهقت الفاسدين وانعش�ت الفقراء وأن تفاعل
العوائ�ل العراقي�ة مع هذا النج�اح الذي حققته
السلة الغذائية فكانت محاوالتهم فاشلة بإعادة
األم�ور إىل املرب�ع األول واخ�راق
م�رشوع الس�لة وأفش�اله ليتمكنوا
م�ن ممارس�ة الرسق�ة والتالع�ب
باملحتويات .
فإىل م�ن يدعون ال�رشف من بعض
الن�واب ومن خلفهم تجار فاس�دين
ومحتال�ني اتركوا الناس بما هم فيه
ليعيشوا بكرامة فإن التحرش بقوت
الشعب جريمة ال تغتفر .
الي�وم الس�لة الغذائي�ة ه�ي املركب
اآلم�ن للعوائ�ل الفق�رية واحرص�وا
عىل ماتبقى من م�اء وجوهكم فإن
الفقراء هم احباب الله .
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