
Issue No  ( 2217 )  September   Wed    16  2020    العدد )2217(  16   أيلول  2020                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

عليك بالرضا والصرب يف الشدة والرخاء العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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األعرجي يرأس
 أعامل اجتمـاع وكـالء

 األمن الوطني
ص2

العـراق يعتـزم تـوقيـع مـذكـرة تفـاهـم  عسكـريـة مـع فـرنسـا
التقـاعـد تكشـف آليـة جـديـدة لتسهيـل معـامـالت املتقـاعديـن

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  ت�رأس 
الكاظم�ي، أم�س الثالث�اء، الجلس�ة االعتيادية 
ملجل�س ال�وزراء، والت�ي ت�م خالله�ا مناقش�ة 
جملة من القضاي�ا واملوضوعات املدرجة ضمن 
جدول أعماله.واس�تعرض وزير الصحة والبيئة 
آخ�ر مس�تجدات جائح�ة كورون�ا يف الع�راق، 
الخدم�ات  تقدي�م  مج�ال  يف  وزارت�ه  وجه�ود 
الطبية للمرىض املصاب�ن، وإجراءاتها يف توفري 
املستلزمات العالجية، وجهود الوزارة يف مواصلة 
برام�ج التوعي�ة الوقائي�ة بالتنس�يق م�ع عدد 
من املؤسس�ات.كما قّدم وزي�ر الكهرباء رشحا 
عن إنت�اج الطاق�ة الكهربائية، ورفع مس�توى 
إنتاجها، ومعالجة املشاكل التي تعرتض خطوط 
اإلنتاج، وإجراءاتها يف مج�ال الصيانة واإلنتاج.
وبعد مناقش�ة املوضوعات املدرجة ضمن جدول 

األعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
أوال/ تأييد مجلس الوزراء ملقرتح قانون التعديل 
األول لقانون الهيئة العراقية لالعتماد ذي الرقم 
78 لسنة 2017، ملدة خمس سنوات وتمّول ذاتياً 
بعد ذل�ك. ثانيا/ إقرار مح�ر وزارة التخطيط 
والتوصي�ات الخاص�ة باألمر الديوان�ي رقم 45 

لسنة 2018، الخاصة بمشاريع املستشفيات.
ثالث�ا/ املوافق�ة عىل: 1- قي�ام وزارة التخطيط 
ب�إدراج مرشوع اس�تبدال القن�اة املفتوحة ملاء 
الب�رة )قن�اة الب����دع�ة( اىل قن�اة أنبوبي�ة 
ملس�افة 238ك�م، ضم�ن خط�ة وزارة امل�وارد 
املائية لع�ام/ 2020، بكلف�ة إجمالية مقدارها 

)2925000000 ( دوالر.
التفاصيل ص2

احلكومة تدافع عن »التغيريات«: راعت »التوازن« ولـم ختضع للمحاصصة
جملس الوزراء يتخذ قرارات بشأن إنشاء مستشفيات والقضاء على »الفضائيني«.. وتعهد جديد بشأن ميناء الفاو الكبري حمافظ بغداد يرتأس اجتامع

 جملس التخطيط ملناقشة مشاريع احلسينية 
والنهروان والوحدة

العراق يف خانة التخفيض
 بعد إجراء تغيريات بكميات اإلنتاج 

النفطي لدول »أوبك«

حمافظة بغداد تكشف 
عن مليوين طلب للحصول عىل الوحدات 

السكنية واألرايض

ص3

ص3

ص3

200 ألف إمارايت يوقعون »ميثاق فلسطني«: ال للتطبيع 
القـاضـي عـالء جـواد يبـاشـر مهـام عملـه رئيسـا هليئـة النـزاهـة
القضاء يعلن صدور أحكام بحق قتلة املتظاهرين بينها االعدام
بالسخارت تبحث مع مسؤويل إقليم كردستان املشاكل العالقة مع بغداد وقانون االنتخابات

عمليـات البصـرة تعلـن انطـالق »املرحلـة اخلـامسـة« 
من »الوعد الصادق« وتكشف النتائج النهائية

ص2

ص2

ص2 ص2 ص3

وزارة االتصاالت
 تقر التسعرية اجلديدة لالنرتنت 

وزيادة السعات املجهزة

رشطة البرصة: 
نفذنا )441( امر قبض خالل اسبوع بينهم 

5 مطلوبني بجرائم االرهاب

الرافدين يقدم سلف 
)25( مليـون للموظفيـن 

املوطنة رواتبهم 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رابطة إماراتي�ة، أمس الثالثاء، أن عدد املوقعن عىل 
وثيقة بعنوان »ميثاق فلس�طن« تج�اوز 200 ألف رافض 
للتطبي�ع م�ع إرسائيل. ج�اء ذلك يف سلس�لة تغريدات عرب 
توي�رت ل�«الرابط�ة اإلماراتي�ة ملقاوم�ة التطبي�ع«، تزامنا 
م�ع توقيع اتفاقي تطبيع بن املنام�ة وأبو ظبي وتل أبيب 
بالبيت األبيض. وقالت الرابطة اإلماراتية ملقاومة التطبيع: 
»وص�ل ع�دد املوقع�ن ع�ىل ميث�اق فلس�طن إىل أكثر من 
200 ألف موقع«. وكتبت التغريدة تحت هاش�تاغ )وس�م( 
موقع�ن  وج�ود  إىل  وأش�ارت  #الش�عوب_ضد_التطبيع. 
إلكرتوني�ن أحدهم�ا باللغة العربي�ة والثان�ي باإلنجليزية 

يتيح�ان التوقي�ع. وأضاف�ت »وق�ع واحص�ل ع�ىل ميثاق 
فلسطن )نسخة إلكرتونية( الذي ينص عىل نرة القضية 
الفلس�طينية والوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني 
لنق�ول للعالم أن الش�عوب ض�د التطبي�ع«. وأعلنت خالل 
دعوتها للتوقيع عن »انطالق الحملة الشعبية لدعم القضية 
الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني«. ونقلت 
الرابط�ة تغريدات عديدة لنش�طاء خليجين وفلس�طينن 
بينهم الفلس�طيني أدهم أبو س�لمية يحث�ون عىل التوقيع 
عىل امليثاق. ودش�نت الرابطة اإلماراتي�ة من مجموعة من 
املثقفن واألكاديمين املعارضين خارج البالد، عقب إعالن 
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب يف 13 آب املايض، توصل 

اإلمارات وإرسائيل إىل إتفاق تطبيع بن البلدين.

      البصرة / محمد الجابري

املرحل�ة  الثالث�اء،  أم�س  انطلق�ت، 
“الوع�د  عملي�ات  م�ن  الخامس�ة 

الصادق” يف محافظة البرة.
الب�رة،  عملي�ات  قي�ادة  وقال�ت 
انه�ا القت القب�ض ع�ىل 38 مطلوباً 
ومص�ادرة أس�لحة ضم�ن عملي�ات 

الوعد الصادق.
وق�ال قائ�د عملي�ات الب�رة اللواء 
الرك�ن أك�رم ص�دام مدن�ف لوكال�ة 
األنب�اء العراقي�ة )واع(: إن”النتائ�ج 
األولي�ة للمرحلة الخامس�ة لعمليات 

الوعد الص�ادق تضمنت إلقاء القبض 
عىل 38 مطلوباً للقضاء ،من ضمنهم 
تسعة بنغالدش�ين من دون إقامة”. 
وأض�اف أن”العمليات أس�فرت حتى 
اآلن عن مصادرة أس�لحة متوس�طة 
وأعت�دة مختلفة األن�واع ضمن قاطع 
املس�ؤولية والعثور عىل كميات كبرية 
وامل�واد  الكحولي�ة  املرشوب�ات  م�ن 
أن”العملي�ات  إىل  مش�رياً  املخ�درة”، 
ال تزال مس�تمرة”. وكان�ت الصفحة 
الرابعة م�ن عمليات “الوعد الصادق” 
ملالحق�ة  االح�د  ي�وم  انطلق�ت  ق�د 
املطلوبن ونزع الس�الح غري املرخص 

يف محافظ�ة الب�رة جن�وب العراق. 
وق�ال قائ�د عملي�ات الب�رة اللواء 
اك�رم ص�دام يف بي�ان  ان “الصفح�ة 
الرابع�ة م�ن عمليات الوع�د الصادق 
انطلق�ت ملالحق�ة املطلوب�ن ون�زع 
الس�الح غري املرخص”. وكانت قيادة 
رشط�ة البرة اعلنت يف وقت س�ابق 
نج�اح املرحل�ة الثالث�ة م�ن عمليات 
الوعد الصادق بعد ان حققت األهداف 

املرسومة لها.
هذا وأكدت قيادة العمليات املشرتكة، 
اس�تمرار األجهزة األمني�ة يف عمليات 
ف�رض القانون ومالحق�ة املطلوبن، 

فيم�ا أش�ارت إىل أن ه�ذه املناط�ق 
ذل�ك،  إىل  امني�اً.  اس�تقراراً  ش�هدت 
أعلنت قيادة عمليات البرة، النتائج 
النهائي�ة لعملي�ات »الوع�د الصادق« 

التي شهدتها املحافظة.     
وأش�ار بيان للقيادة تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه إىل أن العمليات 
حقق�ت مهمات ع�دة بينه�ا القبض 
عىل مطلوبن فضال عن ضبط أسلحة 

خفيفة وثقيلة.  
وفيما ييل أبرز النتائج:  

التفاصيل ص2

ص3

واسط تصادق
 عىل تصميم مدينة املتنبي بسعة 

50 ألف وحدة سكنية

ص2
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الرافدين يقدم سلف )٢٥( مليون للموظفني املوطنة رواتبهم 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن م�رف الرافدين، أم�س الثالثاء، عن 
منح س�لفة ٢٥ مليون دينار ملوظفي الدولة 
املوطن�ة رواتبهم لدى امل�رف ومن حاميل 

املاسرت كارد.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان »املوظفني 
الذين يتم توط�ني رواتبهم عىل مرفنا يتم 

منحهم سلفة ٢٥ مليون دينار«.
وأض�اف البي�ان أن »التقدي�م عىل الس�لفة 
الكرتوني واس�تالمها بمدة قياسية قد تصل 

اىل اقل من أسبوع«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
الثالث�اء، الجلس�ة االعتيادية ملجلس ال�وزراء، والتي تم 
خاللها مناقشة جملة من القضايا واملوضوعات املدرجة 

ضمن جدول أعماله.
واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة 
كورون�ا يف الع�راق، وجه�ود وزارت�ه يف مج�ال تقدي�م 
الخدمات الطبية للمرىض املصابني، وإجراءاتها يف توفري 
املستلزمات العالجية، وجهود الوزارة يف مواصلة برامج 

التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من املؤسسات.
كم�ا ق�ّدم وزي�ر الكهرب�اء رشح�ا ع�ن إنت�اج الطاقة 
الكهربائية، ورفع مس�توى إنتاجها، ومعالجة املشاكل 
الت�ي تع�رتض خط�وط اإلنت�اج، وإجراءاته�ا يف مجال 

الصيانة واإلنتاج.
وبعد مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن جدول األعمال، 

أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
أوال/ تأيي�د مجلس الوزراء ملق�رتح قانون التعديل األول 
لقان�ون الهيئ�ة العراقي�ة لالعتماد ذي الرقم 78 لس�نة 

٢017، ملدة خمس سنوات وتمّول ذاتياً بعد ذلك.
التخطي�ط والتوصي�ات  إق�رار مح�ر وزارة  ثاني�ا/ 
الخاصة باألمر الديواني رقم 4٥ لس�نة ٢018، الخاصة 

بمشاريع املستشفيات.
ثالثا/ املوافقة عىل:

1- قيام وزارة التخطيط بإدراج مرشوع استبدال القناة 
املفتوح�ة ملاء الب�رة )قن�اة البدعة( اىل قن�اة أنبوبية 
ملس�افة ٢38كم، ضمن خطة وزارة املوارد املائية لعام/ 
 )  ٢9٢٥000000( مقداره�ا  إجمالي�ة  بكلف�ة   ،٢0٢0
دوالر، فق�ط ملي�اران وتس�عمائة وخمس�ة وع�رشون 
ملي�ون دوالر، تش�مل نس�بة )10%( م�ن قيم�ة العمل 
كمبل�غ احتياط، ونس�بة اإلرشاف وكلف االس�تمالكات 

والتعويضات عن املغروسات يف حال تغيري املسار.
٢- قي�ام وزارة املالية بتمويل وزارة املوارد املائية بمبلغ 
)٥( ملي�ارات دين�ار بم�ا ال يزي�د ع�ن نس�بة )1/1٢( 
للنفقات التش�غيلية للم�رشوع املذك�ور يف الفقرة )1( 
آنف�ا، ع�ىل وفق امل�ادة )13( م�ن قان�ون اإلدارة املالية 

االتحادية )6 لسنة ٢019( املعّدل.
وجرى خالل الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي 
الدول�ة واملقرتح�ات الكفيل�ة بإزال�ة املعوق�ات بش�أن 

تنظيمها.
وقد وّجه رئيس مجلس الوزراء، بتش�كيل فريق برئاسة 

وزير التخطيط، يضم يف عضويته كال من:
- مستشار رئيس الوزراء.

- ممثل عن ديوان الرقابة املالية.
- مدير عام الجهاز املركزي لإلحصاء.

- ممثل عن وزارة التجارة.
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

- ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع.
يت�وىل الفريق تقدي�م آلية ملعالج�ة واس�تكمال بيانات 

موظفي الدولة.
من جانبه، أعلن املتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي أن األخري تعهد بأن تنال حكومته رشف البدء 

فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبري. 
وق�ال احمد مال طالل يف مؤتمر صحف�ي إن »الكاظمي 
أطلع مجلس الوزراء عىل املس�تجدات السياسية وبعض 
التوجيه�ات والتوصي�ات«، مبيناً أن التغي�ريات األخرية 
ج�رت ضم�ن س�ياقها القانون�ي واإلداري، والكاظمي 
ق�در عالي�اً ردود أفع�ال الق�وى السياس�ية الرافض�ة 

للمحاصصة«.
وأض�اف أن »الكاظم�ي أش�ار إىل حق العراق الس�يادي 
والدس�توري يف املوان�ئ العراقي�ة وتحديداً مين�اء الفاو 
الكبري«، مبيناً أن »رئيس الوزراء تعهد بأن تنال حكومته 

رشف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبري«.
ولفت مال طالل إىل أن »تلكؤ تنفيذ مرشوع الفاو الكبري 

جاء ألس�باب غ�ري معروفة وق�د يكون هنال�ك تعمد يف 
التقص�ري«، مؤكداً أن »مجلس الوزراء أقّر محر وزارة 

التخطيط الخاص بمشاريع املستشفيات«.
وب�ني أن�ه »س�يتم اس�تكمال العم�ل بأكث�ر م�ن 1٥ 
مستش�فى يف مناطق مختلف�ة من الب�الد«، الفتاً إىل أن 
»مجل�س الوزراء أق�ّر تحويل قناة البدع�ة املفتوحة إىل 

قناة أنبوبية«.
واردف م�ال ط�الل، أن »الكلفة اإلجمالي�ة لتحويل قناة 
البدع�ة املفتوح�ة إىل أنبوبية بلغت مليارين وتس�عمائة 

وخمسة وعرشين مليون دوالر«.
وبني أن »جلس�ة مجل�س الوزراء ناقش�ت آلي�ة التأكد 
م�ن املوظفني الحقيقي�ني وعددهم الفع�يل«، مؤكداً أن 
»الجلس�ة ش�هدت أيضاً مناقش�ة املقرتح�ات الكفيلة 

بإزالة املعوقات بشأن تنظيم بيانات موظفي الدولة«.
ولفت إىل أن »الكاظمي وّجه بتش�كيل فريق لتقديم آلية 
ملعالج�ة واس�تكمال بيانات موظفي الدول�ة«، مبيناً أن 
الحكوم�ة تنوي القض�اء عىل مصطل�ح الفضائيني من 
خالل ه�ذه اآللية«. وتابع أن »جه�از مكافحة اإلرهاب 
سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد«. 
ب�دوره، داف�ع رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عن 
تغي�ريات أجراها يف مناص�ب ادارية وعس�كرية وامنية 

عليا وانتقدتها كتل سياسية، مؤكدا انها تمت من خالل 
املسار الطبيعي والروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل 
دورها لخدم�ة تطلعات املواطنني وتنفيذ مطالبهم، ولم 
تخض�ع آلليات املحاصصة الحزبية منوها اىل انها راعت 
الخربة واالختصاص والنزاهة وضمان التوازن الوطني.

الق�ادة  بع�ض  انتق�ادات  ع�ىل  ردا  الكاظم�ي  وق�ال 
السياس�يني لتغي�ريات بمناص�ب رفيعة م�ن الدرجات 
الخاصة يف مؤسس�ات الدولة املالي�ة والخدمية واالمنية 
والعسكرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
انه وجه االثنني بإجراء سلسلة من املتغريات الرورية 
يف بع�ض املواقع اإلداري�ة الهامة يف مؤسس�ات الدولة، 
حيث »واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة بعضها 
م�ن القوى السياس�ية التي أعلنت رفضه�ا املحاصصة 
بكل أشكالها والتي تمثل بال شك انعكاساً ملوقف شعبي 

ثابت من بناء الدولة«.
وكانت قوى سياسية قد انتقدت خالل الساعات االخرية 
تغيريات الكاظم�ي يف بعض املناصب العلي�ا ومن بينها 
ائت�الف الفتح بقيادة هادي العامري وتحالف س�ائرون 
بزعامة مقت�دى الصدر وائتالف دولة القانون برئاس�ة 

نوري املالكي معتربة انها تكريس للمحاصصة.
لك�ن الكاظمي ش�دد يف بيان�ه عىل ان »ه�ذه التغيريات 
الرورية جاءت منس�جمة مع س�ياق إداري وقانوني 
فرضته نهاية املدد القانونية الرسمية لبعض املسؤولني 
ب�ل وتجاوز تلك املدد عن س�قوفها لف�رتات طويلة وإن 
اإلج�راء لم يأِت إلحداث تغيريات كيفية يف املؤسس�ات«. 
واش�ار اىل ان�ه »ع�ىل هذا األس�اس ت�م اختي�ار معظم 
األس�ماء املطروحة من داخل املؤسس�ات نفسها أو من 
املختصني يف مجاالت معّينة مع األخذ يف الحسبان عامل 

النزاهة والخربة وضمان التوازن الوطني«.
واعت�رب الكاظم�ي »مواقف بعض الكتل السياس�ية من 
موضوع املحاصص�ة يجب أن تقرتن بمعلومات محددة 
ح�ول ه�ذه املحاصصة املزعوم�ة وس�وف نتعامل مع 
ه�ذه املعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن الس�ياقات 
املعم�ول بها وم�ن ثم ف�إذا كانت القوى السياس�ية قد 
أعلنت براءتها من ه�ذه التغيريات وهي فعالً لم تتدخل 
فيها ولم تؤثر عليها فكيف تتهم بأن التغيريات اعتمدت 

عىل املحاصصة الحزبية؟«.
وتمنى رئيس الوزراء »عىل الجميع من واقع املس�ؤولية 
الوطني�ة التعاطي م�ع الحقائق وس�ياقات الدول وأهم 
مصاديقه�ا أن املتغ�ريات املش�ار اليها تم�ت من خالل 
املس�ار الطبيع�ي وال�روري لتنش�يط عم�ل الدول�ة 
وتفعي�ل دورها لخدمة تطلعات ش�عبنا وتنفيذ مطالبه 

ولم تخضع آلليات املحاصصة الحزبية«.

      البصرة / محمد الجابري

املرحل�ة  الثالث�اء،  أم�س  انطلق�ت، 
الخامس�ة من عمليات “الوعد الصادق” 

يف محافظة البرة.
وقال�ت قي�ادة عملي�ات الب�رة، انها 
القت القبض عىل 38 مطلوباً ومصادرة 

أسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق.
وقال قائ�د عمليات البرة اللواء الركن 
أكرم صدام مدنف لوكالة األنباء العراقية 
للمرحل�ة  األولي�ة  إن”النتائ�ج  )واع(: 
الص�ادق  الوع�د  لعملي�ات  الخامس�ة 
تضمن�ت إلقاء القبض ع�ىل 38 مطلوباً 

للقضاء ،من ضمنهم تسعة بنغالدشيني 
من دون إقام�ة”. وأضاف أن”العمليات 
أس�فرت حتى اآلن عن مصادرة أسلحة 
متوسطة وأعتدة مختلفة األنواع ضمن 
قاطع املس�ؤولية والعثور ع�ىل كميات 
كبرية م�ن املرشوب�ات الكحولية واملواد 
املخدرة”، مشرياً إىل أن”العمليات ال تزال 
مستمرة”. وكانت الصفحة الرابعة من 
عمليات “الوعد الصادق” قد انطلقت يوم 
االحد ملالحق�ة املطلوبني ونزع الس�الح 
غري املرخص يف محافظة البرة جنوب 
العراق. وقال قائد عمليات البرة اللواء 
اكرم صدام يف بيان  ان “الصفحة الرابعة 

م�ن عملي�ات الوع�د الص�ادق انطلقت 
ملالحق�ة املطلوب�ني ونزع الس�الح غري 
املرخص”. وكانت قيادة رشطة البرة 
اعلن�ت يف وق�ت س�ابق نج�اح املرحلة 
الثالث�ة من عمليات الوع�د الصادق بعد 

ان حققت األهداف املرسومة لها.
هذا وأك�دت قيادة العمليات املش�رتكة، 
اس�تمرار األجه�زة األمني�ة يف عملي�ات 
ف�رض القان�ون ومالحق�ة املطلوب�ني، 
فيما أشارت إىل أن هذه املناطق شهدت 
اس�تقراراً امني�اً. إىل ذل�ك، أعلنت قيادة 
النهائي�ة  النتائ�ج  الب�رة،  عملي�ات 
لعمليات »الوعد الصادق« التي شهدتها 

املحافظة.     
وأش�ار بيان للقي�ادة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إىل أن العمليات 
حقق�ت مهم�ات ع�دة بينه�ا القب�ض 
ع�ىل مطلوبني فضال عن ضبط أس�لحة 

خفيفة وثقيلة.  
وفيما ييل أبرز النتائج:  

القبض عىل ٥0 مطلوبا للقضاء حس�ب 
مذكرات إلقاء القبض.   

مصادرة بنادق كالشنكوف عدد 9.   
عتاد أحادية 14 ملم عدد/3 حاوية.   

صاروخ قاذفة عدد/4.   
قنربة هاون 60 ملم عدد/10.   

قنربة هاون 1٢0ملم عدد/٢.   
مل�م  7؛1٢  عي�ار  أحادي�ة  س�بطانة   

عدد/1.   
رمانة قاذفة ضد الدروع عدد/8.   

علبة أحادية 1٢،٥ عدد/10.   
رشاش�ة ثقيلة أحادية عي�ار 14،٥ ملم 

عدد/4.   
هاون عيار 60 ملم عدد/1.   

دراجة نارية مخالفة القانون عدد/1.   
عجلة أدوات مرسوقة عدد/1.   

كارتون مرشوبات كحولية عدد/٢0.   
عتاد BKC رشيط ع�دد/1  زائد عدد/٢ 

علبة.   

جملس الوزراء يتخذ قرارات بشأن إنشاء مستشفيات والقضاء على »الفضائيني«.. وتعهد جديد بشأن ميناء الفاو الكبري

احلكومة تدافع عن »التغيريات«: راعت »التوازن« ولـم ختضع للمحاصصة

العدد )2217(   16     أيلول    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

عمليات البرصة تعلن انطالق »املرحلة اخلامسة« من »الوعد الصادق« وتكشف النتائج النهائية
القت القبض على )٥٠( مطلوب وعثرت على أسلحة خفيفة ومتوسطة

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئي�س أركان الجيش الفريق 
الرك�ن عبداألم�ري  ق�وات خاص�ة 
رش�يد يار الله، أم�س الثالثاء، مع 
الجنرال فرانس�وا  الفرنيس  نظريه 

لوكوانرت، العالقات بني البلدين.   
وذكر بي�ان لوزارة الدفاع العراقية، 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
الجي�ش  اركان  »رئي�س  إن  من�ه، 
الفري�ق ق�وات خاص�ة الركن عبد 
األمري رش�يد يارالل�ه، تلقى اتصاال 
هاتفيا م�ن نظريه الفرنيس والذي 
بح�ث خالل�ه الطرف�ان ع�دداً من 
املح�اور املهم�ة منه�ا التأكيد عىل 

البلدي�ن  ب�ني  املتمي�زة  العالق�ات 
وس�بل تعزيزها، ومواصلة الجانب 
ق�درات  وتطوي�ر  دع�م  الفرن�يس 
الجي�ش العراق�ي من خ�الل بعثة 
النات�و يف العراق والتع�اون الثنائي 

بني البلدين«.  
اركان  رئي�س  »أب�دى  وتاب�ع، 
الجي�ش الفرن�يس رغبت�ه يف زيارة 
العراق قريباً وبحث س�بل التعاون 
العسكري مع رئيس أركان الجيش 

يف كافة املجاالت«.  
وأض�اف أن »الجانب�ني أك�دا ع�ىل 
رغبتهم�ا بتوقي�ع مذك�رة تفاهم 
عس�كري لدع�م الجي�ش العراقي 

ومكافحة االرهاب«.  

العراق يعتزم توقيع مذكرة تفاهم
 عسكرية مع فرنسا

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس إقليم كردس�تان، نيجريفان بارزاني أمس الثالثاء 
ملمثلة األمني العام لألمم املتحدة يف العراق جينني بالس�خارت 
أن بإم�كان األمم املتحدة أن تس�اعد العراق يف حل مش�اكله 

وتخطي الوضع والتحديات التي تواجهه.
وأش�ار بيان للمكتب اإلعالمي لرئاسة اإلقليم إىل أن بارزاني، 
بحث مع بالس�خارت »العملية السياس�ية والوضع العراقي، 
ومس�تجدات الحوار بني حكومة إقليم كردس�تان والحكومة 

االتحادية من أجل حل مشاكلهما«.
كما استقبل رئيس حكومة كردستان مرسور بارزاني، اليوم، 
بالسخارت »وجرى يف االجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع 

عىل الساحة العراقية والعالقات بني حكومة إقليم كردستان 
والحكومة االتحادية«. 

وأش�ار رئي�س حكومة االقلي�م إىل »اس�تمرار املباحثات بني 
إقليم كردس�تان والحكوم�ة االتحادية، وش�دد عىل رضورة 
التوصل إىل حل جذري للمشاكل العالقة عىل أساس الدستور 
يف إط�ار حماي�ة الكي�ان الدس�توري إلقليم كردس�تان، مع 

مراعاة مصلحة العراقيني كافة«.
وبح�ث الجانبان كذل�ك، آليات إج�راء االنتخاب�ات املقبلة يف 
الع�راق وتوفري البيئة املناس�بة لعودة النازح�ني، ممن الذوا 
بإقلي�م كردس�تان، إىل ديارهم. كم�ا ألتقت املمثل�ة االممية 
رئي�س الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني مس�عود بارزاني 
الي�وم الثالث�اء الذي أبدى رأي�ه ومالحظاته ع�ىل االنتخابات 

املبكرة املزمع اجراؤها يف منتصف العام املقبل يف البالد.
وبحس�ب بي�ان صادر ع�ن مكت�ب بارزاني، فإن�ه تم خالل 
اللق�اء التباحث ح�ول الوضع الس�يايس، وآخر مس�تجدات 
املنطقة، وكذلك تس�ليط الض�وء عىل التحدي�ات التي تواجه 
العملية السياس�ية يف العراق. وذك�ر البيان ان بارزاني اعرب 
لبالس�خارت عن رأيه ومالحظاته بشأن االنتخابات املقبلة يف 

العراق، وقانون االنتخابات.
واشار البيان انه خالل االجتماع تم وصف الزيارة التي اجراها 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اىل اقليم كردستان 
ب�«االيجابية«. وبما يتعلق بمنطقة سنجار اكد الجانبني عىل 
رضورة تصحي�ح الوضع فيها لكي يتمكن اهايل املنطقة من 

العودة اىل مساكنهم، ومزاولة حياتهم، حسب البيان.

        البصرة / صفاء الفريجي

اعلنت مديرية رشطة البرة، أمس الثالثاء، انها نفذت 
441 اوامر قبض صدرت بحق متهمني خالل االس�بوع 
املايض منها ٥ اوامر وف�ق املادة 4 ارهاب، وذلك يف عدد 

من مناطق املحافظة.
وقال املتحدث باس�م املديرية العميد باسم غانم انه تم 
ضبط ايضا ٢٢ بندقية  و٢ مس�دس باإلضافة اىل ضبط 

عدد من الحبوب واملواد املخدرة.
واض�اف غان�م ان�ه فيما يخ�ص العج�الت وخصوصا 

املظلل�ة فقد تم ضبط 338 عجل�ة مضلله و166 عجلة 
التحم�ل لوح�ات تس�ج�����يل موضح�ا ان مجم�ل 
العج�الت املخالفة التي ت�م ضب���طها اكثر من ٢٥00 
عجل�ه فض�ال عن ضب�ط 3800 دراجة ناري�ة مخالفة 

لتعليمات قانون املرور.

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس مستش�ار األمن الوطن قاس�م 
األعرجي، أعم�ال اجتماع وكالء األمن 
الوطني أمس الثالثاء، بحضور وكالء 
ال�وزارات املعني�ة.  وش�هد االجتماع 
مناقش�ة أه�م مق�ررات وتوجيهات 
الوطن�ي،  األم�ن  مجل�س  اجتم�اع 
الوزراء  وقرارات وتوجيه�ات مجلس 
األمني.وأك�د  بالجان�ب  الخاص�ة 
األعرج�ي ع�ىل رضورة تنفيذ قرارات 
وتوجيه�ات مجلس ال�وزراء املتعلقة 
بالحفاظ عىل األمن يف البالد، ومراعاة 
تطبيقها وفق القانون. كما استعرض 
االجتم�اع الوضع األمن�ي يف محافظة 
واسط، بحضور محافظها، فضال عن 
مناقش�ة ملفات أخرى مهمة تخص 

املحافظة وأبناءها.

بالسخارت تبحث مع مسؤويل إقليم كردستان املشاكل العالقة مع بغداد وقانون االنتخابات

رشطة البرصة: نفذنا )441( امر قبض خالل اسبوع بينهم ٥ مطلوبني بجرائم االرهاب

األعرجي يرأس
 أعامل اجتامع وكالء األمن 

الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّ�ة عن مبارشة القايض )ع�الء جواد حميد( 
مه�ام عمله رئيس�اً للهيئة، مش�ريًة إىل عق�ده اجتماعاً بال�كادر املتقدم 

فيها. 
الهيئ�ة أش�ارت إىل مب�ارشة القايض ج�واد مهام عمل�ه الثالث�اء املوافق 
٢0٢0/9/1٥ رئيس�اً للهيئ�ة بع�د ص�دور األم�ر الديواني، مبين�ًة عقده 
اجتماع�اً بالكادر املتقدم فيها؛ ملناقش�ة وضع ورس�م خطة عمل رسيعة 

كفيلة بمكافحة الفساد يف مؤسسات الدولة يف الوضع الراهن. 
يش�ار إىل أن قانون هيئة النزاهة والكس�ب غري املرشوع رقم  )30( لسنة 
٢011 املع�دل نص يف املادَّة )6( منه« يتوىل رئيس الهيئة  وضع السياس�ة 
العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها واحرتامها للقانون وإصدار 
الالئحة التنظيمية للكشف عن الذمم املالية وإصدار الئحة السلوك وإصدار 

النظام الداخيل بتشكيالت دوائر الهيئة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مجلس القضاء األعىل، أمس الثالثاء، أحكامه بحق املتورطني 
بقتل املتظاهرين.

وأوض�ح املركز اإلعالم�ي يف مجلس القضاء األعىل تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أن »املجلس تلقى بتاريخ 1٥ /9 /٢0٢0 احصاًء 
باإلج�راءات القضائية املتخذة من قبل الهيئات التحقيقة القضائية 
املختصة بقضايا التظاهرات تضمنت صدور )4( احكام بني اإلعدام 
والس�جن وصدور )49( مذكرة قبض لم تنفذ إىل اآلن وتوقيف )٢٥( 

متهما بتلك القضايا قيد التحقيق واملحاكمة حاليا«.
وأش�ار البيان اىل »تواج�د قضايا أخرى تخص جرائ�م االعتداء عىل 
الق�وات األمنية واملمتلكات العامة وس�وف يتم اإلع�الن عنها حال 

اكتمال اإلحصاء الخاص بها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

معلوم�ات  ورود  خ�الل  م�ن 
أح�د  اس�تخبارية ع�ن وج�ود 
اإلرهابيني البارزين يف مايسمى 
والية كركوك، حيث تم تش�كيل 
فريق عمل مخت�ص من مفارز 
املتمثل�ة  االس�تخبارات  وكال�ة 
بأستخبارات الرشطة االتحادية 
الداخلي������ة وبع�د  يف وزارة 
نص�ب كم�ني محك�م ل�ه ت�م 
القبض عليه وهو مطلوب وفق 
أحكام امل�ادة 4 إرهاب النتمائه 
اإلرهابي�ة  داع�ش  لعصاب�ات 
والذي عمل مس�ؤول مش�اجب 

الري�اض  قاط�ع  مايس�مى 
والي�ة كركوك، وم�ن خ����الل 
التحق�������يقات األولية معه 
اعرتف بانتمائه لتلك العصابات 
باملن����ص�ب  اإلجرامي�ة 
أع�اله ولدي�ة اثنني م�ن اوالدة 
ت�م تجنيده�م من قبل�ة ضمن 
احدهم  داع�ش  عصاب�����ات 
ت�م قتل�ة واالخ�ر ت�م القب�ض 
عليه من قبل مف�ارز وك���الة 

االستخبارات.
حي�����ث ت�م ت�دوي�ن أقواله 
إلكم�ال  للقض����اء  واحالت�ة 
أوراق�ه التح���قيقي�ة لين��ال 

جزاءه العادل.

القايض عالء جواد يبارش مهام عمله رئيسًا 
هليئة النزاهة 

القضاء يعلن
 صدور أحكام بحق قتلة املتظاهرين

 بينها االعدام

االستخبارات تلقي القبض عىل مسؤول مشاجب 
ما يسمى قاطع والية كركوك 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة التقاعد، أمس الثالثاء، 
عن آلية جديدة لتس�هيل معامالت 
املتقاعدي�ن، فيما أك�دت إنجاز 60 
ألف معاملة تقاعدية . ونقلت وكالة 
االنب�اء العراقية )واع( ع�ن الهيئة 
قوله�ا، إنه�ا »اتخذت آلي�ة جديدة 
لتس�هيل معام�الت املتقاعدي�ن«، 
لتبس�يط  خط�ة  »وض�ع  مؤك�دة 
إجراءات إنج�از املعامالت يف بغداد 

إىل »إطالق  واملحافظات«. وأشارت 
نظام إنج�از املعامالت اإللكرتونية 
ال�وزارات والتش�كيالت  يف جمي�ع 
التابع�ة له�ا«، الفتة إىل »تش�كيل 
ف�رق جوالة تذهب إىل محل س�كن 
املتقاعد إلنجاز معامالته«. وأكدت 
الهيئ�ة، أن »الوجب�ات املتبقية من 
رصف مكافأة نهاية الخدمة سيتم 
رفعها ح�ال ورود التموي�ل املايل«، 
مبين�ة أن »جميع البيان�ات مثبتة 

عىل النظام اإللكرتوني«.

التقاعد تكشف آلية جديدة لتسهيل 
معامالت املتقاعدين
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    بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم محافظة بغداد توف�ر البنى التحتي�ة للوحدات 
الس�كنية ضمن القانون رقم 70 لسنة 2019، مفصحة 
عن وجود اكثر من مليوني طلب للحصول عىل الوحدات 

السكنية واالرايض .
وقال مدير بلديات املحافظ�ة يارس القرييش يف ترصيح 
أوردته صحيفة “الصباح” واطلع�ت عليه /املعلومة/، 
إن “بغ�داد وفرت االرايض لبناء املدن الس�كنية بموجب 

الق�رار رق�م 70 لس�نة 2019 الخ�اص بتوزيع االرايض 
بني جميع الفئات الراغبة بالحصول عليها س�واء كانوا 
موظفني او كس�بة او م�ن ذوي االحتياجات الخاصة”، 
مش�را اىل ان “القرار يتضمن توفر البنى التحتية لهذه 

الوحدات”.
وأض�اف القرييش، أن “العاصم�ة قامت منذ وقت مبكر 
بتخصي�ص االرايض بموجب هذا الق�رار لبناء مدينتني 
سكنيتني، وهي عيل الوردي يف قضاء النهروان بمساحة 
36 الف دونم قرب بسماية، والطارق يف قضاء ابو غريب 

بمس�احة 11 الف دون�م”، مش�را إىل أن “االرايض التي 
ف�رزت حتى االن توفرت بموجبها 400 الف قطعة ارض 

كافية ألسكان مليوني نسمة”.
ولفت القرييش اىل “وجود اشكالية بتوفر البنى التحتية 
له�ذه الوح�دات نظ�را لكلفته�ا العالي�ة، مفصحا عن 
مق�رح رفعت�ه املحافظ�ة اىل مجلس ال�وزراء يتضمن 
احالة موضوع البنى التحتية اىل مستثمر يقوم بتوفرها 
مقابل تخصيص واحد باملئة من مس�احة االرض له، او 
ان ُتخصص له اقس�اط من املبالغ التي يتم اخذها ممن 

حصلوا عىل الوحدات السكنية ضمنها”.
واك�د ان “العاصم�ة تواجه اش�كالية بتوف�ر االرايض 
نظرا لعدم قي�ام الجهات املالكة ل�ارايض بتخصيصها 
لبلديات بغداد”، منبه�ا اىل انه “منذ العام 2003 ولغاية 
العام 2016، تم توزيع عرشة االف قطعة أرض لرشائح 
مختلفة تقدم�ت بطلبات للحصول ع�ىل هذه االرايض، 
بي�د ان لدى املحافظ�ة حاليا مليون�ني و300 الف طلب 
م�ن رشائح وفئات مختلفة ترغب بالحصول عىل اراض 

ووحدات سكنية”.

حمافظة بغداد تكشف عن مليوين طلب للحصول عىل الوحدات السكنية واألرايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفصحت هيئة النزاهة االتحادية عن مراحل 
القضاي�ا الخاص�ة بالقط�اع الصح�ي التي 
�ُق فيها، والباغات واإلخب�ارات الواردة  ُتحقِّ
إليها م�ن مجلس النُّ�وَّاب، ُمبيِّن�ًة أنَّ جميع 
م�ا يردها يأخ�ذ س�ياقه بجم�ع املعلومات 

والتقصِّ والتحقيق تحت إرشاف القضاء. 
النيابيَّ�ة،  اللج�ان  الهيئ�ة نوَّه�ت بتع�اون 
ُموضح�ًة أنها طاملا أش�ادت بذل�ك التعاون؛ 
األجه�زة  غاي�ة  تحقي�ق  إىل  يف�ي  كون�ه 
الرقابيَّ�ة، مؤك�دًة أنَّ أبوابه�ا مرشع�ة أمام 
الس�ادة النُّوَّاب لاطاع عىل خط�وات إنجاز 
اإلخبارات والباغات التي تردها، وبما يسمح 

به القانون. 

وتابعت ُمش�رًة إىل أن الباغ�ات واإلخبارات 
لة لديها عرب  الت�ي ترده�ا ق�د تك�ون ُمس�جَّ
ب�اٍغ س�ابٍق، أو ع�ن طري�ق تقاري�ر ديوان 
الرقابة املاليَّ�ة؛ حينذاك يت�مُّ توحيد أو دمج 
تلك الباغ�ات واإلخبارات م�ع القضايا ذات 
 ، العاقة بأمر السّيد قايض التحقيق املُختصِّ
نافيًة بشكٍل قاطٍع إهمالها أي إخباٍر أو باٍغ 
أو تهاونه�ا أو تباطؤه�ا أو خضوعه�ا أليَّ�ة 

ُق فيها. إماءاٍت أو ضغوٍط بأيَّة قضيٍَّة ُتحقِّ
ويف مع�رض حديثها عن املراحل التي تخضع 
ُق به�ا تحت إرشاف  له�ا القضايا الت�ي ُتحقِّ
، ومنه�ا الت�ي وردت عىل  القض�اء املُخت�صِّ
شكل باغاٍت  أو إخباراٍت من اللجان النيابيَّة، 
أوضحت الهيئة أن مجموع القضايا الجزائية 
بلغ�ت )45( قضيًَّة، منها )11( قضيًَّة وردت 

ة والبيئ�ة يف املجلس، ُمبّينًة  م�ن لجنة الصحَّ
الازم�ة  التحقيقيَّ�ة  اإلج�راءات  اتخاذه�ا 
بصدده�ا، وأن القضاء ق�رَّر مفاتحة ديوان 
الرقاب�ة املاليَّ�ة االتح�ادي إلج�راء التدقي�ق 
وبي�ان املخالف�ات يف )16( قضيَّة منها، كما 
ق�رَّر مفاتح�ة االدِّع�اء العام إلعام�ه بآخر 
اإلجراءات املُتَّخذة يف )7( قضايا أخرى، فضاً 
ي�ن يف قضيَّتني  عن ق�راره بمتابع�ة املُقرصِّ
أخري�ني. وبيَّن�ت أن مجم�وع القضايا التي 
أُغلَِق�ت بق�راٍر قضائيٍّ  بلغ�ت )11( قضيَّة، 
وطل�ب القضاء نتائ�ج التحقي�ق اإلداريِّ يف 
)5( قضايا أخرى،  موضحة أن قضيَّة واحدة 
أُُحْيلَ�ت إىل محكم�ة تحقيٍق أخ�رى، وقضية 
واح�دة أُِحْيلَت إىل محكم�ة املوضوع، يف حني 

مازالت قضيَّتان قيد التحقيق.

النزاهة تفصح عن مراحل قضايا القطاع الصحي الواردة 
من جملس النواب

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن ال�دار العراقي�ة لازياء، ع�ن موعد 
انطاق فعالي�ات املٔوتمر الدويل االٔفرايض 
لأزي�اء واالٔنس�جة ومكماته�ا يف  االٔول 

حضارة وادي الرافدين.
واضاف�ت ان »املؤتم�ر س�ينعقد يوم�ي 
1/11 و2/11 من الع�ام الجاري بعنوان 
}االٔزياء لغة مش�ركة بني ش�عوب العالم 

ورمزاً لتميزها{.
املٔوتم�ر  يف  »سيش�ارك  ان�ه  وبين�ت 
ال�ذي يتزام�ن م�ع م�رور 50 عام�اً عىل 
تأس�يس الدار مايق�ارب 35 جهة محلية 
وعاملي�ة ع�رب منص�ة )zoom( اذ اطلقت 
الدارالعراقي�ة لأزياء الربوش�ور الخاص 
باملٔوتمر متضمناً اس�ماء اللجان املنظمة 
واه�م املحاور التي س�يتم تقديم البحوث 

واملقاالت حولها« .

االعالن عن انطالق »املؤمتر االفرتايض 
لألزياء« يف حضارة وادي الرافدين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االتصاالت عن اقرارها التسعرة الجديدة 
بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسني 
مس�توى ج�ودة االنرنت بع�د عدد م�ن االجتماعات 
واملناقش�ات املثمرة م�ن قبل اللج�ان التخصصية يف 

الرشكة العامة لاتصاالت واملعلوماتية.
واضافت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان »ق�رار الوزارة الجدي�د جاء تزامناً م�ع توجيهات 
رئي�س مجلس ال�وزراء وب�أرشاف مبارش م�ن وزير 
رضورة  واملتضمن�ه  الش�يباني  اركان  االتص�االت 
معالجة الضعف الحاصل يف شبكات االنرنيت وجودة 
خدم�ة االنرنيت املقدمة اىل املواطنني ولغرض تطبيق 
اإلجراءات الكفيلة بتحسني جودة الخدمة املقدمة من 
 )ISPs(�خال تقديم عروض تش�جيعية ل�رشكات ال

ورشكات الهاتف النقال«.
وتضم�ن القرار »زيادة يف الس�عات الدولي�ة واملحلية 
املجهزة بنس�ب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة 
بعملية توزيع وبث خدمة االنرنيت مع توفر سعات 
عالية لتغطية احتياج�ات رشكات الهاتف النقال مع 
الحفاظ عىل ايرادات ال�وزارة من أجور البنى التحتية 

لسعات االتصاالت«.
وتابعت: »علماً ان زيادة سعات االتصاالت التي وفرتها 
وزارة االتص�االت نافذه اعتباراً م�ن 15 / 9 / 2020 
هي مرشوطة بتوزيعها وايصالها اىل املواطنني بنفس 
االس�عار الس�ابقة دون زي�ادة او نقصان وبتحس�ن 
ايجابي ملحوظ قياس�اً بالخدمات املقدمة باالشراك 
الح�ايل دون زيادة اي تكاليف مالي�ة اضافية تفرض 

عىل كاهل املواطن« .
واش�ارت اىل انه »س�وف يتم اعتم�اد التقارير الفنية 
ال�واردة م�ن هيئة االع�ام واالتصاالت الت�ي تتضمن 
معلوم�ات تفصيلية عن ج�ودة خدم�ة االنرنيت ال� 
)SLA( املقدم�ة م�ن قب�ل رشكات مجه�زي الخدمة 
ال�� )ISPs( وكذلك خدمة االنرني�ت املقدمة من قبل 

رشكات الهاتف النقال«.

وزارة االتصاالت تقر 
التسعرية اجلديدة لالنرتنت 

وزيادة السعات املجهزة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمان�ة بغداد، أمس الثاثاء، عن ش�مول مناطق العاصمة 
كافة بحم�ات »الوعي البلدي«، عازية ذلك إىل حث املواطنني عىل 
االلت�زام بأوق�ات وآماكن رم�ي النفايات والحف�اظ عىل الصحة 

العامة. 
وقال�ت األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
تم »ش�مول جميع مناطق العاصمة بغداد بحمات الوعي البلدي 
التي تنف�ذ يومياً من خال ش�عب االعام والوع�ي البلدي ضمن 

دوائرنا املختلفة سيما البلدية املنترشة يف عموم بغداد«.
وأش�ارت األمانة إىل قيام ماكاتها ب�«حمات صباحية ومسائية 
هدفه�ا رف�ع الوعي البلدي ل�دى املواطنني من خ�ال حثهم عىل 
االلتزام بأوقات وأمكنة رمي النفايات، إضافة إىل كيفية الحفاظ 
عىل الصحة العامة عرب الندوات والفولدرات التوعوية واإلرشادية 
والزي�ارات الت�ي تجريه�ا إىل امل�دارس واألس�واق وغره�ا م�ن 

الفعاليات األخرى املختلفة«.

أمانة بغداد: شمول مناطق العاصمة 
كافة بحمالت »الوعي البلدي«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك أمس الثاثاء، عن تمكن الس�لطة 
الكمركية يف مركز كمرك طريبيل الحدودي من اعادة اصدار مواد 
غذائية )كجب + مايونيز + خل + صلصة( مستورد كونها محملة 
عىل س�يارة مكش�وفة وغر مربدة خافاً للضواب�ط والتعليمات 

النافذة  .
واضاف�ت يف بيان تلقته }الفرات نيوز{ إن�ه »تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق املخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك 

رقم 23 لسنة 1984 النافذ وبمشاركة الجهات ذات العاقة«.

    واسط / الغانم

أعلن�ت محافظة واس�ط، أم�س الثاثاء، املصادق�ة عىل تصميم 
مدينة املتنبي بسعة 50 ألف وحدة سكنية.

وذك�رت يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »تم 
املصادق�ة ع�ىل التصامي�م األساس�ية ملدين�ة املتنبي الس�كنية 
الجديدة يف واسط«، مبينة ان »املساحة الكلية للمدينة تبلغ 21.6 

الف دونم«.
واش�ارت اىل انها » تضم 50 الف وحدة س�كنية وتخدم نحو 300 

الف نسمة«.
وتابع�ت انه�ا »تضم أيض�اً مرافق تجاري�ة وصحي�ة وتعليمية 

وترفيهية وغرها«.

الكامرك تعيد إعادة إصدار ارسالية مواد 
غذائية مستوردة خمالفة يف طريبيل

واسط تصادق عىل تصميم مدينة املتنبي بسعة 
50 ألف وحدة سكنية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية تربية نينوى، أم�س الثاثاء، عن افتتاح 20 مدرس�ة ابتدائية وثانوية يف 
عموم مدينة املوصل بعد إعمارها بالكامل.وقال مدير تربية نينوى يوسف السبعاوي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن “املاكات العاملة يف تربية نينوى وبلديات 
نين�وى اعادت اعمار وتأهيل نحو 20 مدرس�ة يف ايمن واي�ر املوصل واملدينة القديمة، 
وتم افتتاحها امس االثنني تزامنا مع انطاق العام الدرايس الجديد”.وأضاف السبعاوي، 
ان “امل�دارس التي ت�م افتتاحها ت�وزت بني احياء: االص�اح والرفاعي وتم�وز والنجار 
وحليل�ة والصح�ة وامليدان والزهور واملصارف والبلديات”.وأش�ار إىل أن�ه “تم تجهيزها 
بجميع املس�تلزمات الدراس�ية”، منوها بأن “جميع املدارس التي افتتحت تم استئنافها 

بالكامل والتحاق الهيئات التدريسية فيها”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة املوارد املائية، أمس الثاثاء، عن مرشوع عراقي تركي بخصوص ملف املياه.
وبني عيل رايض الناطق باسم وزارة املوارد املائية يف ترصيح صحفي ان »هنالك تحرك كبر 
من قبل وزارة املوارد املائية منذ أشهر وهنالك فعالية وقبل اسابيع تم عقد اجتماع فني عايل 
املس�توى مع الجانب الركي بخصوص ملف املياه«. واكد رايض ان »تم االتفاق عىل انشاء 
مرك�ز بحثي مقره الرئييس يف بغداد وله فرع بالبرصة وتك�ون ادامته عىل الجانب الركي 
وس�تكون له نتائج ايجابية عىل العراق او امللف التف�اويض وتدريب الكوادر«.واكد ان ملف 

املياه مع تركيا شهد انتعاش يف الفرة االخرة من خال اللقاءات والزيارات املتبادلة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد الجهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة 
التخطيط، أمس الثاثاء، أن العاصمة بغداد 
ومحافظة صاح الدين تصدرتا املحافظات 
العراقية يف إنتاج النارنج والربتقال يف املوسم 
الشتوي لعام 2020. وقال الجهاز يف تقرير 
له عن إنتاج الحمضيات للموس�م الشتوي 
2020 واطلع�ت عليه الس�ومرية نيوز، إن 
»محافظة صاح الدين احتلت املرتبة األوىل 
بإنتاج الربتقال حي�ث بلغ اإلنتاج فيها 51 

ألف طن، تليها بغ�داد وبإنتاج بلغ 38 ألف 
طن، وم�ن ثم جاءت دي�اىل ثالث�اً وبإنتاج 
بلغ 26 ألف طن، وجاءت واس�ط يف املرتبة 
الرابع�ة وبإنتاج بلغ 14 ألف طن«.واضاف 
الجه�از يف تقري�ره، أن »العاصم�ة بغداد 
احتلت املرتب�ة األوىل بإنت�اج النارنج حيث 
بل�غ انتاجها 8.5 أل�ف طن، تليها واس�ط 
بانت�اج بل�غ 7 آالف ط�ن، ومن ث�م جاءت 
صاح الدي�ن باملرتبة الثالث�ة وبإنتاج بلغ 
4.5 ألف طن، وجاءت دياىل باملرتبة الرابعة 

بانتاج بلغ 3 االف طن«.

افتتاح 20 مدرسة ابتدائية وثانوية يف املوصل

املوارد املائية تكشف عن »مركز بحثي« 
مع تركيا بخصوص املياه

اإلحصاء املركزي: بغداد وصالح الدين 
تتصدران إنتاج النارنج والربتقال يف 2020

املثنى: سيتم افتتاح »60« مدرسة 
جديدة العام املقبل

البعيجي عن منافذ حدود كردستان: 
مفتوحة عىل مرصاعيها

    المثنى / المستقبل العراقي

أعلن�ت حكومة املثنى املحلية، أمس الثاثاء، ان العام املقبل سيش�هد تنفيذ 
60 بناية مدرسية جديدة.

وق�ال محافظ املثن�ى أحمد منفي ج�ودة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن “بعض امل�دارس تعاني من ال�دوام امل�زدوج، وانجاز هذه 

املشاريع سيسهم يف تقليل الزخم عىل األبنية املدرسية املوجودة”.
وأضاف جودة، أن “املدارس الجديدة بس�عة تس�عة و12 و18 صفا موزعة 
بني جمي�ع اقضية ونواحي املحافظة”، الفتا اىل ان “تنفيذها س�يتم ضمن 

الخطة االستثمارية الخاصة بالعام املقبل”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب منص�ور البعيج�ي 
نائب رئي�س لجنة الزراع�ة واملياه 
مجل�س  رئي�س  الس�يد  النيابي�ة 
ال�وزراء بالتدخ�ل الف�وري وفرض 
هيب�ة الدولة عىل منافذ حدود اقليم 
حص�ل  كم�ا  جميعه�ا  كردس�تان 
باملناف�ذ الحدودي�ة االخ�رى لباقي 
املحافظ�ات يف البل�د ومن�ع دخول 
الحكوم�ة  موافق�ة  دون  يش  اي 
خصوص�ا مايتعل�ق بالرزنامة التي 
تصدره�ا وزارة الزراعة للمحافظة 

ع�ىل منتجن�ا الوطن�ي .
العراقي�ة  االس�واق  ان  اىل  وأش�ار 
تغرقها البضائع والس�لع من املواذ 
الغذائية والزراعي�ة والتجارية التي 
تدخل ع�ن طريق اقليم كردس�تان 
اليمك�ن  ج�دا  كب�رة  وبكمي�ات 
الس�يطرة عليه�ا خصوص�ا فيم�ا 

يتعلق بالسلة الغذائية والتي حققنا 
فيها االكتفاء الذاتي .

وق�ال النائ�ب منص�ور البعيجي يف 
بيان صحفي ان الحديث عن حماية 
املنتج الوطن�ي واملنافذ الحدودية يف 
اقليم كردستان مفتوحة هو ضحك 
ع�ىل الذق�ون ولن يك�ون هنالك اي 
حماية للمنت�ج الوطني نهائيا لذلك 
عىل الحكومة ان تتحرك للس�يطرة 

عىل املنافذ الحدودية باالقليم .
واضاف البعيجي ان الس�يطرة عىل 
مناف�ذ االقليم ه�و كفي�ل بحماية 
املنتج الوطني ودعمه بصورة كاملة 
العراقية  والس�يطرة عىل االس�واق 
من الغ�رق بالبضائ�ع الرديئة لذلك 
نامل من السيد الكاظمي ان يتحرك 
رسيعا لفرض هيبة الدولة وتطبيق 
الدس�تور والقانون بجمي�ع منافذ 
البل�د الحدودي�ة والس�يطرة عليها 

بشكل تام .

حمافظ بغداد يرتأس اجتامع جملس التخطيط 
ملناقشة مشاريع احلسينية والنهروان والوحدة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  ت�راس 
مجل�س  اجتم�اع  محمدجابرالعط�ا، 
التخطيط والتنمية )جلس�ة االس�تماع( 
ضمن مرشوع تكامل ملناقش�ة مشاريع 

مناطق أطراف العاصمة.
وجرى خال االجتماع الذي شهد حضور 
االداري كري�م خل�ف ورؤس�اء  النائ�ب 
الوحدات االداري�ة ومدراء البلدية ملناطق 
الحس�ينية والجر والنه�روان والوحدة 
تنفي�ذ  مناقش�ة  اىل  املعني�ة  والجه�ات 
مرشوع متكامل ملحلتي )206( و)208( 
يف منطقة الحسينية والرشوع بمشاريع 
)االكس�اء والرصيف الجانبي واملقرنص 

وغرها من الخدمات(.
كم�ا تم بح�ث مل�ف ازال�ة التج�اوزات 
واعداد دراس�ة تصميم مل�رشوع مجاري 

)ح�ي املنتظ�ر( الواقع�ة ضم�ن ح�دود 
بلدي�ة الصدر االوىل/ امان�ة بغداد، فضا 

عن مش�اريع اخرى تتعل�ق باملاء وبقية 
الخدمات.

العراق يف خانة التخفيض بعد إجراء تغيريات بكميات 
اإلنتاج النفطي لدول »أوبك«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ الكوي�ت يف منظمة الدول املصدرة 
للنف�ط هيث�م الغيص، أمس الثاث�اء، ان 8 دول 
رفع�ت انتاجه�ا النفط�ي وارب�ع دول بضمنها 

العراق خفضت إنتاجها لشهر اب املايض.
وق�ال الغيص يف ترصي�ح صح�ايف ان »الكويت 
احدى الدول التي رفعت إنتاجها النفطي بجانب 
7 دول اخرى خال شهر اب املايض وبواقع 123 
الف برميل يوميا ليصبح إنتاجها 2.288 مليون 
برميل يومياً، مقابل 2.161 مليون برميل يومياً 

يف تموز 2020.
واض�اف ان »من بني الدول الت�ي رفعت إنتاجها 
تأتي الس�عودية ع�ىل رأس القائمة بمقدار 475 
الف برميل يومي�ا وتبعتها االمارات ب� 180 الف 
برمي�ل والجزائر ب� 47 ال�ف برميل ثم انغوال ب� 

24 الف برميل.
واش�ار اىل ان »ارب�ع دول تراجع اإلنتاج النفطي 

فيها تاتي يف مقدمتها العراق ب�100 ألف برميل، 
ث�م الكونغو ب�8 آالف برمي�ل، والغابون بنحو 5 
آالف برمي�ل يومياً، وأخراً ليبيا بألفي برميل كل 
يوم.«وأف�ادت منظمة أوبك ب�أن الطلب العاملي 

عىل النفط سيراجع يف 2020 عىل نحو أشد من 
توقعها السابق بسبب فروس كورونا، وسيتعاىف 
بوت�رة أبطأ م�ن املتوقع يف الع�ام املقبل، ما قد 

يزيد صعوبة دعم املنظمة وحلفائها للسوق.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1695 يف 2020/9/8( .
تير )محافظية البرصة / قسيم العقود الحكوميية ( دعوة مقدمي العطياءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقية( ميروع  )تجهيز ونصب وصيانة وتشيغيل أجهزة مختربية ضمين املكون تأثيث وتجهيز 

طبي ملستشفى الجهاز الهضمي يف موقع م.الفيحاء  (
- وبكلفية  تخمينيية قدرها)804,939,000(  ثمانمائة وأربعة مليون وتسيعمائة وتسيعة وثالثون  الف  دينار 

عراقي
- ضمن خطة البرتودوالر لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 120  يوم (  . -موقع املروع ) عام (

- وبتبويب )60,8,2,4,1,47,3( )بعرض فني  (
- الدرجية والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسيعة  والصنف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –رشكات متخصصة 
يف هيذا املجيال /مكاتب علمية متخصصة ومجازة /رشكة الوكاالت التجارية املتخصصة باالجهزة الطبية   وان 

تكون الهوية نافذة .
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسيم العقود الحكومية  
/ شيعبة اعالن املشياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
- -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن ))160,988,000( 
مائة وستون مليون  وتسعمائة وثمانية وثمانون  الف  دينارعراقي عىل شكل كشف مرصيف يبن حركة التدفق 
املايل الخر سينة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسيهيالت املرصفية وللفرتة التي تسيبق تاريخ غلق 

املناقصة 
2 - الخيربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقيدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرة السابقة وبمبلغ 

اليقل عن 
) 241,482,000(  مائتان وواحد واربعون مليون  واربعمائة واثنان وثمانون الف  دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفيييع رسييييم غييييير مسيتيييرد  قيييدرة )100,000( مائة الييييف دينييييار عراقيييي اعتبييييارا 

ميييين يييييوم االربعاء  املصيييادف 2020/9/16  .
•تلتيزم اليركات بتقديم تعهيد قانوني مصدق  من قبل كاتيب العدل بصحة كافة األولييات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

•تلتزم الركات بتقديم تعهد بعدم املطالبة  بتمويل املروع او اية تعويضات عن ارضار االندثارات او الحراسات 
او التيي قيد تحصل يف امليروع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل ورصف املسيتحقات لليركات املنفذة ملثل هكذا 

مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامسياً- سييتم عقيد مؤتمر يف قاعة لجان الفتيح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2020/9/24   السياعة 
العارشة صباحاً.

سادسياً -يجيب تسيليم العطاءات يف أو قبل ييوم االربعاء  املصادف 2020/9/30 السياعة 1:00 ظهرا حسيب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسيمح بها(. العطاءات املتأخرة سييتم رفضها. سييتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
 الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2020/9/30 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 8,050,000 ( ثمانية مليون وخمسون الف  دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات. 

ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوييض تحريري ملمثل مقدم العطياء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائيق املصادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقيدم العطاء  او وثائيق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهليية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

استبعاد العطاء
عيارشا -تلتزم اليركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  مين قبل كاتب العدل بصحة كافية األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.

ثالثة عر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسيمي الذي ييل يوم 
العطلة .

اربعية عير - للدائرة الحيق يف الغاء املناقصية يف أي مرحلة من مراحلهيا وقبل االحالة وعدم اجيراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1695 يف 2020/9/8( .
تير )محافظية البرصة / قسيم العقود الحكوميية ( دعوة مقدمي العطياءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقية( ميروع  )تجهيز ونصب وصيانة وتشيغيل األجهزة الطبية/أجهيزة مركز جراحة قاعدة 

الجمجمة ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة األجهزة الطبية وحسب الكشوفات  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)281,798,000(  مائتان وواحد وثمانون مليون وسيبعمائة وثمانية وتسيعون  الف  

دينار عراقي
- ضمن خطة البرتودوالر لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 120  يوم (  . -موقع املروع ) عام (

- وبتبويب )102,1,12,4,1,47,3( ) بعرض فني (
- الدرجية والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنيف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –رشكات متخصصة 
يف هيذا املجيال /مكاتب علمية متخصصة ومجازة /رشكة الوكاالت التجارية املتخصصة باالجهزة الطبية   وان 

تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسيية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
ثانيياً- يمكين للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسيم العقود الحكومية  
/ شيعبة اعالن املشياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
- -متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن ))56,360,000( 
ستة وخمسون مليون  وثالثمائة وستون  الف  دينارعراقي عىل شكل كشف مرصيف يبن حركة التدفق املايل الخر 

سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - الخيربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقيدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرة السابقة وبمبلغ 

اليقل عن 
) 84,540,000(  أربعة وثمانون مليون  وخمسمائة واربعون الف  دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفيييع رسييييم غييييير مسيتيييرد  قيييدرة )100,000( مائة الييييف دينييييار عراقيييي اعتبييييارا 

ميييين يييييوم األربعاء   املصيييادف 2020/9/16  .
•تلتيزم اليركات بتقديم تعهيد قانوني مصدق  من قبل كاتيب العدل بصحة كافة األولييات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلتزم الركات بتقديم تعهد بعدم املطالبة  بتمويل املروع او اية تعويضات عن ارضار االندثارات او الحراسات 

او التيي قيد تحصل يف امليروع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل ورصف املسيتحقات لليركات املنفذة ملثل هكذا 
مشاريع .

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامسياً- سييتم عقيد مؤتمر يف قاعة لجان الفتيح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2020/9/24   السياعة 

العارشة صباحاً.
سادسياً -يجيب تسيليم العطاءات يف أو قبل ييوم االربعاء  املصادف 2020/9/30 السياعة 1:00 ظهرا حسيب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسيمح بها(. العطاءات املتأخرة سييتم رفضها. سييتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2020/9/30 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 2,818,000 ( اثنان مليون وثمانمائة وثمانية 
عر  الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوييض تحريري ملمثل مقدم العطياء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائيق املصادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقيدم العطاء  او وثائيق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهليية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

استبعاد العطاء
عيارشا -تلتزم اليركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  مين قبل كاتب العدل بصحة كافية األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.

ثالثة عر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسيمي الذي ييل يوم 
العطلة .

اربعية عير - للدائرة الحيق يف الغاء املناقصية يف أي مرحلة من مراحلهيا وقبل االحالة وعدم اجيراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
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ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة )  5/ صحة   / 2020 ( 
)جتهيز ونصب وصيانة وتشغيل األجهزة الطبية/أجهزة مركز جراحة قاعدة اجلمجمة ضمن مكون جتهيز ونصب وصيانة األجهزة الطبية وحسب الكشوفات  (

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

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

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة )  4/ صحة   / 2020 ( 

)جتهيز ونصب وصيانة وتشغيل أجهزة خمتربية ضمن املكون تأثيث وجتهيز طبي ملستشفى اجلهاز اهلضمي يف موقع م.الفيحاء  (
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1725 يف 2020/9/10( .
تبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )انشاء محطة سعة )2*31.5( ام يف أي 11/33/ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت 

واملواد االحتياطية عدد )3( يف شط العرب والزبري واملدينة(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)14,983,000,000(  أربعة عرش مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينار عراقي

- ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 360  يوم (  . -موقع املرشوع ) عام (
- وبتبويب )27,1,10,2,1,47,2( )بعرض فني  (

- الدرجبة والصنبف املطلوبة : الدرجة / الثالثة  والصنف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –رشكات متخصصة يف هذا 
املجال   وان تكون الهوية نافذة .

أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطاء من خالل إجبراءات العطاءات التنافسبية الوطنية التي حددتها تعليمبات تنفيذ العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.

ثانيباً- يمكبن للمناقصن ذوي األهلية الراغببن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
- الحسابات الختامية  تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبن القانونين تعرض الوضع املايل الخر سنتن 

ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتن تسبق االزمة املالية لعام 2014
- معدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجبب ان ال يقل عبن ))14,983,000,000( أربعة عرش مليار 
وتسبعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينارعراقي  محسبوبا من الدفعات الكلية املسبتلمة عن األعمال املنفذة للعقود 
املنجزة اوتلك املسبتمرة  وملدة ال تقل عن سبنتن والتزيد عن عرش سبنوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسباب 
معدل االيراد السبنوي وفقاً للسبنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل 

مستمرة  
-متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية   عىل شبكل كشف مرصيف يبن حركة التدفق 
املبايل الخر سبنة او كفائة ماليبة باملبلغ املطولب من خالل التسبهيالت املرصفيبة  وللفرتة التي تسببق تاريخ غلق 
املناقصة اليقل قدره عن ))14,983,000,000( أربعة عرش مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينارعراقي 

2 - عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 
1-الخبرة والقبدرة الفنية:   أ-الخرة العامبة  : تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز )3( سبنوات قبل املوعد 

النهائي لتقديم العطاء .
ب- الخبر التخصصيبة املشباركة بصفة مقباول , أو ادارة عقود, او كمقباول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 10( 
العرشة السبابقة وبمبلغ اليقل عن)8,989,800,000( ثمانية مليار وتسعمائة وتسعة وثمانون مليون  وثمانمائة 
البف  دينبار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمبال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامبل. و يعنى باملماثلة  حجم 

العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملبة باللغة العربية من قبل املناقصبن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفبببع رسببببم غيببببر مسبتبببرد  قبببدرة )200,000( مائتان الببببف دينبببببار عراقبببي اعتبببببارا 

مببببن يببببوم االربعاء  املصبببادف 2020/9/16  .

•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة 
يتحمل كافة التبعات القانونية 

•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد بعدم املطالبة  بتمويل املرشوع او اية تعويضات عن ارضار االندثارات او الحراسات او 
التي قد تحصل يف املرشوع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل ورصف املستحقات للرشكات املنفذة ملثل هكذا مشاريع .

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2020/9/24   الساعة العارشة 

صباحاً.
سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2020/9/30 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2020/9/30 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سبابعاً - يجبب أن يرفق بجميع العطاءات ضمبان العطاء بقيمة ) 149,830,000 ( مائة وتسبعة واربعون مليون 
وثمانمائة وثالثون الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسبالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عبارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  مبن قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 

وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

ثالثبة عبرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكبون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم 
العطلة .

اربعة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

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

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة )  5/ كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة   / 2020 ( 
)انشاء حمطة سعة )2*31.5( ام يف أي 11/33/ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت واملواد االحتياطية عدد )3( يف شط العرب والزبري واملدينة (

 2020/9/13 يف   2998 العبدد  ذي  بكتابنبا  الحاقبا 
والخباص بأعبالن اول للمناقصبة 2/ تربية مرشوع 
) هدم وإعادة بناء مدرسبة زيد بن حارثة 24/صف 

نموذجي (
نبود ان ننوه اىل الغباء الفقرة رابعبا يف اإلعالن حيث 
تكررت سبهوا والتي تتضمن) يمكن رشاء مجموعة 
وثائبق العطباء الكاملبة باللغبة العربيبة مبن قببل 
املناقصيبن الراغببن يف العنوان جمهوريبة العراق/

محافظة البرصة / قسبم العقود الحكومية /شعبة 
بيع الوثائق القياسبية ودفع رسبم غري مسرتد قدره 
)100,000( مائة الف دينبار عراقي من يوم الثالثاء 

املصادف 2020/9/15(.

ديوان حمافظ البرصة
القسم: العقود احلكومية

شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

م/ تنويه

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

احلقوقي
اياد كاظم مبارك

مدير العقود احلكومية

الحاقبا بكتابنبا   ذي العبدد  3023 يف 
2020/9/13 والخاصبة بإعبالن اول 
للمناقصبة  1/ امبن وعدالبة  /2020  
مرشوع )تطوير دوائر مديرية االحوال 
املدنية والجوازات واالقامة يف البرصة(

نبود ان ننبوه اىل ان يكبون املبرشوع   
)بعرض فني ( .

ديوان حمافظ البرصة
القسم: العقود احلكومية

شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

م/ )تنويه (

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية
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                                                                                         Date: 15-09-2020   االحرار قضاءمحافظة واسط/ 
Announcement st1/  2020-SC-036No.:  Tender                                                          حقل االحدب النفطي 

 قسم العقود شركة نفط الواحة المحدودة / 
 لمكتب بغداد التابع لشركه الواحه النفطيه مواد غذائية ومواد مطبخ  تجهيز توفير خدمة مناقصة \ االولىللمرة إعالن 

-mmodity Service for Baghdad Office of AlProvision of Catering and Co \ Announcement st1
Waha Petroleum Company 
 نوع المناقصة : (مناقصة عامة)

 )SC-2020-036( المناقصة: رقم
ة توفير مناقصعن  ىاالولللمرة االحرار  قضاءالمحدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط /  نفط الواحةتعلن شركة 

 والعالمية المحلية تالشركاالقدرة والكفاءة من  هيجد لديفعلى من  تجهيز مواد غذائية ومواد مطبخ لمكتب بغداد التابع لشركه الواحه النفطيه خدمة
من  باراً اعت )لعقوداقسم  \ نفط الواحة المحدودةركه ش \حقل األحدب النفطي مراجعة ( الذين لديهم تخويل دخول وعمل داخل المطار حصرا المتخصصة

أستمارة  ئر, بعد ملدوالر امريكي الغي 100مقابل مبلغ قيمته  والشروط المطلوبة ) ITB Documents وثائق الدعوة ( عالن للحصول علىإلانشر تاريخ 
 .يتجزء من المشروع , وتكون وثائق المناقصة جزء الطلب شراء وثائق المناقصة

 ة عند تقديم عطاءاتهم:على جميع المتقدمين األلتزام بالشروط التالي
 االصلية مصورة (صورة طبق االصل ملونة) تسجيل الشركة وثائقجلب كافة  .1

 على الشركات العراقية المحلية جلب الوثائق التالية: 1.1
 و س ملونةشهادة التأسي, )هوية وزارة التخطيطالخاصة بالشركة  ( وثائق االصلية مصورة (صورة طبق االصل ملونة)الجلب كافة  )أ

 .اإلحالة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية الخاصة بالشركة عند االجتماع. على أن تلتزم الشركةمحضر 
 .2019سنة ل مصدقه) من هيئة الضرائب العامة نافذة ةاصلية اونسخة (نسخ عدم ممانعةجلب  )ب

 راق.جلة في الععلى ان تكون الشركة مس ةباللغة االنكليزي من بلدهمالصادرة تقديم وثائق تسجيل الشركة  االجنبيةيجب على الشركات  1.2
الزمة اءات الذ االجرمالحظة: في حال عدم تقديم الوثائق المذكورة اعاله او تقديم وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة الحق في اتخا

 التعليمات النافذة.حسب الضوابط و
 لغة العربية واالنكليزية)تقديم التخويل االصلي من قبل مطار بغداد نافذ التاريخ ( بال .2
 كليزية)لعربية واالناللغة اتقديم سيفي كامل عن الشركة يشمل امكانية الشركة وكاودرها ووسائل نقل المواد( البرادات)وغيرها من متطلبات العمل( ب .3
 .المستفيدة من الجهةوالمصدقة تقديم نسخه من االعمال المماثلة المؤيدة  .4
 نفط شركةنون إلى (فقط تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان مع  مريكيألدوالر أبال ) $ 25,000( ولية بقيمةتقديم تأمينات أ اتعلى الشرك .5

نات ن تكون التأميعلى أقصة ) اعتبارا من تاريخ غلق المناسنةنافذ لمدة ال تقل عن (ويكون سم ورقم المناقصة ) ويتضمن اإلشارة ألالواحة المحدودة
يومأ  تسعون) 90اء (اذ العطسم مقدم العطاء  أو (أي من المساهمين في الشركة أو الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة ) علما إن مدة نفأاألولية ب

 .من تاريخ غلق المناقصة
شرط أساسي كالعدل  تبمن يخوله بموجب وكالة صادرة من كا ن تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل المدير المفوض للشركة أو احد المساهمين أوأ .6

 .طلب شراء وثائق المناقصهلتقديم العطاء والتوقيع على 
ة ركقدم عقد مشالى أن يعفي حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم (تضامنية تكافلية) في ذلك لتنفيذه  .7

 .مصادق عليه أصوليا مع العطاء
 من: عروضالتتكون و العروض باللغة اإلنجليزية قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءاتعلى مقدمي العروض تقديم  .8

 )PDFقرص سي دي يحتوي على العرض الفني على شكل ( العرض الفني )أ
 )PDFعلى شكل  التجاريالعرض التجاري(قرص سي دي يحتوي على العرض  )ب
 $) 25,000ضمان بقيمة (الخطاب  )ج

اسم  جب أن يكون، ويالدعوةوثائق لمتطلبات مغلقة ومختومة ، ويجب تقديمها وفقا  ظروفأعاله في ثالثة  يجب أن تكون المتطلبات المذكورة
قمة و رشروع و , يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق و مختوم و يذكر علية اسم المفوالمشروع ورقم العطاء واضحا على الظر

 معلومات اتصال الشركة المقدمة. 
لرئيسي افي الباب 2020/ 10/  7  وافقالم الثالثاءمن يوم بتوقيت مدينة بغداد  صباحا 11:30الى الساعة  :038من الساعة  تالم العطاءاتاسموعد  .9

ادف يوم صيوم وإذا من نفس ال رفي الساعة الثانية عشوستجري عملية فتح العطاءات  ,ال يقبل أي عطاءهذا الموعد  وبعدلحقل األحدب النفطي, 
 .لعطاءاتللغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ ا اً وم الدوام الرسمي الذي يليه موعدلق عطلة رسمية يعتبر يالغ

 بواسطة2020/  01 /4  تاريخفي حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه الخاصة بالمشروع يرجى تبليغ قسم العقود قبل  .10
 ات.م العطاءد االلكتروني المذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة الممكنة قبل موعد تقديرساله على البري

 اإلعالن ألخر إعالن عن المناقصة. يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر و  .11
 .فط الوسط كجزء من متطلبات استالم العطاءلشركة ن )يحتوي على معلومات الشركة( CDمالحظة: يجب على جميع المقدمين جلب قرص 

 www.petroalwaha.com الموقع األلكتروني الخاص بشركة الواحة النفطية: 
 واالستفسارات التواصل على األيميالت التالية:,لمزيد من التفاصيل 

ahmed01@petroalwaha.com / youhao@petroalwaha.com / yusiping@petroalwaha.com 

حمافظة نينوى
قسم العقود

B 2020/30  م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

انشاء وتاهيل شبكات الكابل الضوئي يف مدينة املوصل
) ضم�ن تخصيصات الخطة االس�تثمارية االضافية لعام 2019 
ملحافظ�ة نين�وى(  وبكلف�ة تخميني�ة )950.000.000 دينار( 
تس�عمائة وخمس�ون مليون دينار عراقي وبم�دة تنفيذ )180( 

يوم .
ع�ى مقدمي العطاءات من ال�ركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قس�م العق�ود يف ديوان املحافظة )خ�ال اوقات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا من تاريخ ن�ر االعان ولغاي�ة نهاية الدوام 
الرس�مي ليوم 2020/9/22( للحصول عى نس�خة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره 150,000 دينار فقط ) مائة وخمسون 

الف دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العط�اء او من يخوله, بظرف 
مغل�ق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء 
وعنوان�ه ويودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود 
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( 
علما ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املوافق 2020/9/23 الس�اعة 

الثانية عر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم 
الخمي�س املواف�ق 2020/9/17 لاجابة عى االستفس�ارات يف 

العنوان املذكور يف وثيقة العطاء
مع التقدير

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 001-PC-20 
Provision of Crude Desalting Package for PTF 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Crude Desalting Package for PTF 

Tender No.: 001-PC-20 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 

starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding 

Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 

Provision of Crude Desalting Package for PTF. 

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Purchase the ITB: 

Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 

tangxing@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to purchase ITB 

documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following 

documents for the company: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 

EXTENDED deadline 4:00 PM October 4th, 2020 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline of tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 

before the date of 4:00 PM October 1st, 2020 for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com &  cp@ebspetroleum.com. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

مديرية زراعة محافظة واسط
انذار

اىل الفاحة املرتحلة / حنوشة طارش حمد
نظ�را الرتحال�ك ع�ن االرض املتعاق�د عليه�ا 
والبالغة 16 دونم ضمن القطعة 6/2 مقاطعة 
10 القطني�ة الرقية بموج�ب العقد الزراعي 
وف�ق  وامل�رم   1981/7/27 يف   1243 املرق�م 
القان�ون 117 لس�نة 1970 ننذرك�م بوج�وب 
العودة والس�كن واالس�تغال وخ�ال فرتة 15 
يوم م�ن تاريخ ن�ر ه�ذا االنذاروبخافه يتم 
فس�خ العقد عليك واس�رتداد االرض وتاجريها 

وفق الضوابط والتعليمات 
��������������������������������������

انذار
اىل الفاحة املرتحلة / هبتوره طلبه قصاب

نظرا الرتحالك عن االرض املوزعه عليك والبالغة 
) 0( دونم ضمن ارايض الس�لف 1/2 مقاطعة 
1 محريجة بموجب قراررالتوزيع املرقم 5496 
يف 1978/4/1 واملرم وفق القانون 117 لسنة 
1970  ل�ذا  نن�ذرك بوج�وب الع�ودة والس�كن 
واالس�تغال وخ�ال ف�رتة 30  يوم م�ن تاريخ 
ن�ر ه�ذا االنذاروبخافه يت�م الغ�اء التوزيع 
عليك واسترياد االرض وتاجريها وفق الضوابط 

والتعليمات 
م . ر مهندسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/2312

التاريخ  2020/9/14 
اىل  /املنفذ عليه / املدين نارص خضري عبد الله 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خال ورقت�ي التكليف 
بالحض�ور واش�عار مخت�ار املنطقة صاح�ب رهمة 

العاريض
انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعانا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خال خمس�ة عر 
يوم�ا تبدأ من الي�وم الت�ايل للنر ملب�ارشة املعامات 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي 
اوصاف املحرر /

كمبالية من مرصف الرشيد بمبلغ تسعة عر مليون 
ومائت�ي ال�ف دينار فائدة س�نوية 7% عن منح قرض 
ل�راء مركبة فوت�ون 14 راكب لصال�ح املدين ) ثائر 

هيال شهيد (

��������������������������������������
اىل الريك امريه فيصل عناد

 اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشيك داخل بدري نفاش بالبناء عى القطعه 
املرقم�ه 3/53603 حي النداء خ�ال عره ايام 

وبخافه ستتم االجراءات دون حضورك

مديرية زراعة  صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صاح الدين للمرة الثانية عن تاجري املساحات املدرجة تفاصيلها ادناه  وفق 
اح�كام القان�ون ) 35 لس�نة 1983( وقانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / 
املعدل ( فعى الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صاح الدين الساعة )10( صباحا 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة مصاريف واجور النر وستجري املزايدة يوم  الخامس عر اعتبارا من اليوم التايل 

لنر االعان يف الصحيفة

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين للبذور 

العدد : 5713
التايخ 2020/9/15

تنويه
تحية طيبة ...

 2020/9/2 يف   5420 املرق�م  بكتابن�ا  الحق�ا 
ح�ول اعان مزايدة رق�م )2( عن بيع مخلفات 
الرك�ة  مواق�ع  يف  االوىل  الوجب�ة  الحنط�ة 
واملعامل املؤجرة املنشور يف صحيفتكم .. نرجو 
ن�ر التنويه االت�ي )يؤجل موع�د مزايدة بيع 
مخلف�ات الحنط�ة يف املواق�ع  التابعة للركة 
واملنشور بهذه الصحيفة بالعدد 2211 بتاريخ 

2020/9/8 اىل اشعار اخر لذا اقتى التنويه 
نسيم عريبي عبد الله
املدير العام
ورئيس مجلس االدارة
بسام كاظم شيال
معاون املدير العام / وكالة

العدد : 16053
التاريخ : 2020/9/13

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض التخمين بالدينار  المساحة بالدونم المقاطعة القطعة ت

زراعية 60 /دونم 600  22 / الحصى والكوز 14 1
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 
االتحادية 

ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
السالسل 

العدد : 3419 / 2020 
التاريخ : 10 / 9 / 2020 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) كامل زيد ن�ارص ( طلبه 
املتضم�ن نصب�ه قيما ع�ىل ) احمد كامل 
زي�د ( املفقود منذ تاريخ 13 / 2 / 2017 
وامللصقة صورته اع�اله ، وقد تقرر نرش 
فقدان�ه يف صحيفتني محليت�ني يوميتني 
وع�ىل من لديه اع�راض او معلومات عن 
املفق�ود مراجعة هذه املحكمة خالل مدة 

سبعة ايام من تاريخ النرش.
القايض 

فارس شبيب الزم 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل 
العدد : 3432 / 2020 

التاريخ : 10 / 9 / 2020 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) كامل زيد ن�ارص ( طلبه 
املتضم�ن نصبه قيما ع�ىل ) محمد كامل 
زي�د ( املفقود منذ تاريخ 13 / 2 / 2017 
وامللصقة صورته اع�اله ، وقد تقرر نرش 
فقدان�ه يف صحيفتني محليت�ني يوميتني 
وع�ىل من لديه اع�راض او معلومات عن 
املفق�ود مراجعة هذه املحكمة خالل مدة 

سبعة ايام من تاريخ النرش .
القايض 

فارس شبيب الزم
����������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / عيل جهاد صالل 

اقتىض حض�ورك إىل مديرية بلدية النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافق�ة إلص�دار إجازة 
بن�اء للعقار  املرقم 3/ 49955 حي النداء 
مناصف�ة مع رشيكك املواطن حيدر عبود 
ل�ويف وعن�د ع�دم حضورك س�وف تصدر 

اإلجازة وفقا للضوابط الالزمة
����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:8794 
التاريخ :2020/9/15

نرش اعالن
قدمت املس�تدعية )كريمة فنوص س�ويد 
( طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه 
اص�دار حج�ر وقيمومة لزوجه�ا املفقود 
)جمعة زبار برج�س( والذي فقد بتاريخ 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2016/7/20
رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني لغ�رض 

التثبت من حياة املفقود
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود
����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:8819 
التاريخ :2020/9/15

نرش اعالن
قدم املس�تدعي )محمود جاسم حسني ( 
طلب اىل هذه املحكم�ة يطلب فيه اصدار 
حجر وقيمومة البنه املفقود )جمعة زبار 
برجس( والذي فقد بتاريخ 2014/6/22 
عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين 
قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني 

يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود

اىل الرشيك عامر طراد عواد 
اقتىض حض�ورك اىل بلدي�ه النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار 
الوف�اء  ح�ي   3/40494 املرق�م 
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 
طال�ب  حض�ورك  دون  االج�راءات 

االجازه 
انتصارفاضل نعمه

����������������������������������

اىل الرشيك عبد املهدي فاضل جبار
 توجب عليك الحضور اىل مقر يلديه 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 3/6752 حي العروبه 
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

اخالص كاظم عبيد
����������������������������������

فقدان 
 فق�دت مني براءة الذم�ة الصادرة 
م�ن إلهيئ�ة العام�ة للرضائب فرع 
النج�ف االرشف ذي الع�دد 767 يف 
13 / 1 / 2019 واملعنونة إىل الهيئة 
الكرخ  الك�رادة  العام�ة للرضائ�ب 
املركز بأس�م ) عيل ف�ارس عباس( 
فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار
����������������������������������

اىل الرشيك / محمد ريسان مزعل
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقي ف�رع النجف االرشف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك ) عيل ناظم محمد ( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة 
املرقم�ة ) 48523/3( ح�ي الن�داء 
رق�م املقاطعة )4( اس�م املقاطعة 
لغ�رض تس�ليفه  النج�ف  جزي�رة 
قرض االس�كان خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال 
����������������������������������

ف�رج  صب�اح   �  1  / ال�رشكاء  اىل 
تركي 

2 � هناء سعيد عباس 
صن�دوق  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
النج�ف  ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
اقرارك�م  لتثبي�ت  وذل�ك  االرشف 
باملوافقة ع�ىل قيام رشيككم ) عبد 
الل�ه ص�ايف ابراهي�م( بالبن�اء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
) 4432/1( املن�اذرة  رقم املقاطعة 
)3( اسم املقاطعة الحصوة  لغرض 
تس�ليفه قرض االسكان خالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش ي�وم داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف 
يسقط حقك يف االعراض مستقبال 
����������������������������������

وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية 
املدني�ة والجوازات  االحوال  مديرية 

واالقامة 
املدني�ة والجوازات  االحوال  مديرية 

واالقامة 
ملحاف�ظ ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون 

االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن )محمد قاسم محسن( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تبدي�ل اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه ) 
الع�زاوي( ب�دال من )العب�د( وعمال 
باح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
املع�دل تقرر ن�رش الطل�ب باحدى 
الصحف املحلية فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل فرة 
)خمس�ة ع�رشة يوما( م�ن تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف 

الطلب حسب االصول  
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
املدنية والج�وازات  مدي�ر االح�وال 

واالقامة / وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3440

التاريخ 2020/9/15
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل  املواطن ) مكي 
عيل حس�ون( طلبا لغرض  تبدي�ل لقبه وجعله ) 
الفض�يل( بدال من )الحس�اوي( من لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
عرش يوم( وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 992/ج/2019
التاريخ : 2020/9/14

اىل / رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
/ الحسابات

اعالن
بناءا ع�ىل الدعوى املرقم�ة 992/ج/2019 نرفق 
لكم طيا اعالن نرش الحكم الغيابي الخاص باملتهم 
الهارب املحكوم غيابيا مجهل محل االقامة هاتف 
عطية نارص س�لمان راجني التفضل بنرشاالعالن 

يف صحيفتني محليتني مع خالص التقدير
القايض

محمد عبد السجاد عبود

����������������������������������
 مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف  

العدد : 2034/ش2020/7
التاريخ : 2020/9/14

اىل املدعى عليه مرتىض جبري  مهيدي
تبليغ 

يف الدع�وى املقلمة م�ن قبل املدعي�ة وموضوعها 
تصديق طالق خلعي وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي مختار منطقة االنصار عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يف موعد املرافعة املصادف 2020/10/11 ويف حال 
عدم حضورك او من ينوب عنك س�تجري املرافعة 

علنا وغيابا وفق االصول مع التقدير
القايض

اثري فاهم محسن

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1295 /ش2020/2
التاريخ 2020/9/15

اعالن
اىل / املدعى عليه / سالم داود كاظم  

اقام�ت املدعي�ة )رحم�ه عب�د الحس�ن مه�دي( 
الدعوى بالع�دد  )1295/ش2020/2( امام هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا حضان�ة االوالد كل م�ن ) 
كوثر وم�الك وع�ذراء(  وملجهولية مح�ل اقامتك  
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار 
محلة حي النرص / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2020/9/29 الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا  
اس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض 

صفاء ناجي املوىل 

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 885/ب/2013
التاريخ  :2020/9/13

اعالن
بناءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل )3/مقاطع�ة 12 جزرة 
النقيب( محلة )الكوفة( يف النجف عليه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بيع العق�ار  املذكور اع�اله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمت�ه املق�دره ادناه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثني( 
ي�وم م�ن اليوم الت�ايل لن�رش االعالن مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة  البالغة  بموجب صك مصدق المر  محكمة 
ب�داءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين / فرع 
مس�لم بن عقيل )ع(  يف الكوفة  وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف : وه�ي ارض  زراعية مس�احتها واحد 
دون�م وتس�عة اول�ك وخمس�ني م�ر  وتبعد عن 
الشارع العام  مس�افة 100 مر ويقطعها جدول 
صغري مشيد عليه قنطرة صغرية بعرض 2,5 مر 
لعبور املشاة وتحتوي عىل عدد من اشجار النخيل 
ع�دد 65 نخلة وعدد من اش�جار الحمضيات عدد 
30 ش�جرة متداخل�ة فيم�ا بينها كم�ا توجد دار 
س�كنية مشيدة عىل القطعة مس�احتها 120 مر 
كم�ا لوحظ ان القطعة محاطة بقطع زراعية من 

الجهات االخرى .
القيمة املق�درة :  القيمة الكلية  للقطعة الزراعية 
موضوع الكش�ف وما عليها من غراس ومنش�ات 
مبلغ اجمايل قدره )63,800,000( ثالثة وس�تون 

مليون وثمانمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 1039/ش2020/3

التاريخ / 2020/9/14
اعالن

اىل املدعى عليها / عجيبة صربي شنني
اق�ام املدعي فالح كاظم حس�وني الدعوى بالعدد 
1039/ش2020/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيها قطع نفقة  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار محل�ة 
ح�ي الرضوية / النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2020/10/6 الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

����������������������������������
مجلس القضاءاالعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  النجف

العدد / 1038/ش2020/3
التاريخ / 2020/9/14

اعالن
اىل املدعى عليها / عجيبة صربي شنني

اق�ام املدعي فالح كاظم حس�وني الدعوى بالعدد 
1038/ش2020/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب 
فيها تس�ليم اثاث وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار محل�ة 
ح�ي الرضوية / النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2020/10/6 الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد / 2450/ب2019/4
التاريخ 2019/9/1

اعالن
عب�د  كاظ�م  مش�تهاية   ( عليه�ا  املدع�ى   / اىل 

الحسن( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2450/
ب2019/4 يف 2019/7/31 واملتضم�ن الحكم ب� 
) الزام املدعى عليهما كل من مشتهاية كاظم عبد 
الحسن وحيدر نايف خوان اضافة لركة مورثهما 
نايف خ�وان جرب بتأديتهما للمدع�ي رعد فرحان 
جح�ني مبلغ�ا ق�دره ) 11,000,000( احد عرش 
ملي�ون دينار والذي يمثل مبلغ رهن العقار املرقم 
44784/3 م4 جزي�رة النجف ح�ي امليالد والثابت 
يف عق�د الرهان الخارجي امل�ؤرخ يف 2019/6/1( 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي القاس�م /5 
نعي�م حس�ون الخاقاني ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن ع�ىل القرار خالل امل�دة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد / 511/ب2020/2
التاريخ 2020/9/13

اعالن
اىل / املدعى عليه ) احمد مرواح علك( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 511/
واملتضم�ن    2020/2/17 بتاري�خ  ب2020/2 
الحك�م ب� ) ال�زام املدعى عليه احم�د مرواح علك 
بان يؤدي للمدعي قاس�م عبد العباس جابر مبلغا 
مق�داه اثنا عرش ملي�ون وخمس�مائة الف دينار 
واملثب�ت يف الكمبيال�ة املرقمة 16625 س�جل 76 
واملصدقة من دائرة الكاتب العدل يف شمايل النجف 
بتاري�خ 2018/12/20  ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار القاس�م /5 نعي�م حس�ون الخاقاني لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار 
خالل امل�دة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

حسني طارش لفته

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد / 964/ب2020/5
التاريخ 2020/9/15

اعالن
اىل / املدعى عليه ) حيدر جاسم محمد( 

اق�ام املدعي ) عب�اس رزاق عبد ال�رزاق( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم 
ب)ابط�ال القي�د 311 كان�ون اول 2001 مجل�د 
944 والخ�اص بالعق�ار املرق�م 3/76116 ح�ي 
الس�الم واعتب�ار قيد املدعي اع�اله ثابت الحكم ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي ميسان 13 لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2020/9/27 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

 عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 910 /ش2020/1
التاريخ 2020/9/13

اعالن
اىل / املدعى عليه / فالح حسن عباس 

اقامت املدعية )بدور عالء عزيز ( الدعوى 
بالع�دد  )910/ش2020/1( ام�ام هذه 
ماضي�ة  نفق�ة  فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة 
ومس�تمرة للمدعي�ة والطف�ل ) منس�ه(  
وملجهولية محل اقامتك  حسب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار محلة شقق  حي 
الس�الم / النجف  ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعليه الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2020/10/4 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا  
اسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض 

عامر حسني حمزة
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة / 2012/251

التاريخ 2020/9/14
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام املدين 
من العقار تسلس�ل 13491/براق  الواقع 
يف الجدي�دة /2 العائ�د للمدي�ن ازهر عبد 
طل�ب  لق�اء  املحج�وز  خ�ادم  الحس�ني 
الدائ�ن ) زه�ور عب�د الس�جاد خ�ادم ( 
البال�غ )20,552,000 ( ع�رشون مليون 
ال�ف  وخمس�ون  واثن�ان  وخمس�مائة 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة 
هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشري
املنفذ  العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / جديدة /2 شارع ابو 
صخري خلف مطعم الشهد 13491/براق  
2 � جنسه ونوعه : دار سكن ملك رصف

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 � مشتمالته ثالث غرف وصالة مكشوفة 

ومطبخ وصحيات  
5 � مساحته  اولك و 20,96 م2  

6 � درجة العمران / رديئة
7 � الشاغل / اليوجد

8 �  القيم�ة املقدرة / س�هام املدين فقط 
)14,000,000( اربعة عرش مليون دينار
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/887

التاريخ  2020/9/14 
اىل  /املنفذ عليه / املدين سيف عيل هالل  
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل ورقتي 
التكليف بالحضور واشعار مختار املنطقة 

حسني حريجه البديري   
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش 
يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : ق�رار الحكم الصادر من 
محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 3666/

ب2019/5 يف 2019/12/30 واملتضم�ن 
ال�زام املدين ) س�يف عيل ه�الل( بتأديته 
لدائ�ن ) عص�ام عب�د العب�اس جاس�م ( 
مبل�غ وق�دره واح�د وخمس�ون مليون  
وخمس�مائة الف دينار عن مقاولة البيع 
املؤرخ�ة يف 2018/12/7 واملتضم�ن بيع 
ال�دار املرقم�ة 78098 ح�ي الن�رص م�ع 

املحالت



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2217   االربعاء   16   أيلول   2020

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني
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كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

هنج أوسلو..قلبي يكتب

ابراهيم ابوعتيلهجوسلين إيليا

س�معت االنفجار الذي رضب مدينتي الحبيبة بريوت وأنا يف لندن، لم 
أسمعه بأذني ولكني سمعته بقلبي.

مقاالتي السابقة كتبتها بقلمي، إنما هذا املقال أكتبه بقلبي الحزين 
عىل رؤية ما حل بس�ت الدنيا وجميلة العواصم. لن أغوص يف الكالم 
عن بريوت وعن االنفجار ألن هناك من س�بقني من الكتاب اللبنانيني 

والعرب الذين أرفع لهم القبعة لتعابريهم وروعة كتاباتهم. 
أريد أن أؤكد أن الحزن ال يعرتف بمس�احة جغرافية وال باملس�افات، 
فال�ذي يعيش يف الغربة مث�ي يدفع ثمن أغالط زعمائ�ه أيضاً. فلوال 
س�وء إدارتهم، ملا كان عدد اللبنانيني يف الش�تات يفوق عدد املقيمني 
يف البل�د باملاليني. والح�زن ال يمكن املزايدة فيه وال حتى املغاالة، لكن 
حزن�ي ناب�ع من كوني ول�دت م�ع والدة الحرب يف لبنان، عايش�تها 
وعش�تها، واليوم أعتقد أن جيي من بني أق�ل األجيال حظاً يف لبنان، 
وس�أرشح ملاذا. ألن جيي يعيش آالم الحرب مرتني، ويف مرحلتني من 
العم�ر؛ يف املرحلة األوىل حرمنا من عي�ش عمرنا الحقيقي، لم ندرس 
يف ظ�روف صحية وطبيعية، ولم نلعب يف هواء طل�ق، ألننا كنا دائماً 

مكبلني خائفني مخلفني حالة من القلق علينا من قبل أهالينا.
أتذك�ر الخوف ال�ذي كان يراف�ق أهالين�ا عندما كنا نتوج�ه إىل أحد 
الحق�ول يف أي�ام الربيع الزاهية بألوانها، الخ�وف كان دائماً يقف لنا 
باملرص�اد، ألن الصواريخ والقذائف التي ل�م تنفجر والتي لم يأبه أي 
مس�ؤول النتش�الها من األرض كانت دائماً رفيقتن�ا. وال تزال عالقة 
يف ذاكرتي صورة ابن أحد الجريان الذي فارق الحياة بس�بب اإلهمال، 

وكل ذنبه أنه كان يعيش عمره ويلهو يف الحقل. 
الي�وم، يعيش أبناء جيي الخوف من جديد، لكن مس�ؤولياتهم زادت 
ألنه�م اليوم أصبحوا آباء وأمه�ات، يخافون عىل أبنائهم وعىل أهلهم 

وعىل أزواجهم وأقاربهم.. وأشغالهم.
جيي عايش الحرب عىل مدى س�نني طويلة وألسباب ال نفهمها ولن 
نفهمها. ولهذا السبب يقال يف لبنان: »الي مات برتوح عليه«. بالفعل 
من يموت يف لبنان بس�بب حرب أو انفجار يخرس حياته ويؤلم أهله 

ويغري حياتهم إىل أبد اآلبدين.
والفرق ما بني حروب لبنان العديدة وهذا االنفجار الذي لم يس�تغرق 
إال ث�وان معدودة هو أن نتيجته كانت وخيمة ليس فقط عىل األرواح 
التي س�قطت، أو عىل األرزاق التي دمرت أمام أعني س�اكنيها أو عىل 
االقتصاد املنهار أصالً، إنما عىل نفس�ية الش�عب وصحت�ه العقلية. 
فاللبنانيون من بني أكثر الش�عوب الت�ي تعيش عىل الحبوب املهدئة، 
وه�ل يمك�ن أن نلومه�م؟ بالطب�ع ال، ألن ما يجري يف ه�ذه البقعة 
الصغرية من العالم أكرب من حجمها بكثري، وما حل ببريوت ال يمكن 

مقارنته بحجم املدينة وما يمكنها تحمله. 

للم�رة الثاني�ة ينجح نهج أوس�لو بالس�يطرة عىل مفاتي�ح التحكم 
ب�كل ما تقوم ب�ه »الفصائل« الفلس�طينية ، فلقد نج�ح أوالً عندما 
تس�يد املوقف العبايس مخرج�ات اجتماع األمن�اء العامني للفصائل 
الفلس�طينية الذي عقد يف بداية هذا الشهر، والذي لم يخرج بما يلبي 
ولو الحد األدنى من طموح وتطلعات الش�عب الفلس�طيني، وال بما 
يرقى إىل مستوى الحدث وتطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني 
وانهيار ما يس�مى »التواف�ق العربي« املتمثل يف ما يس�مى »مبادرة 
السالم العربية« حيث لم يستطع ذلك االجتماع اإلشارة ولو بكلمة إىل 

املقاومة املسلحة كطريق من طرق املقاومة والتحرير..
فبع�د االجتماع، ووفق م�ا ورد يف بيان املؤتمر الختامي، تم تش�كيل 
قيادة موحدة للمقاومة الش�عبية تح�اىش البيان تضمني عبارة »بما 
فيها املس�لحة« فيه متوافق�اً إىل حد بعيد مع ما تطرحه باس�تمرار 
قيادة س�لطة أوسلو بإقران املقاومة الشعبية بكلمة »السلمية« وإن 
ل�م ي�ر البيان بذل�ك برصيح العب�ارة إال أن املضم�ون كان واضحاً 
ويتفق مع ذلك بش�كل جي. وكنتيجة مبارشة ورسيعة لحالة الرتهل 
الفلسطيني، جاء الرد األمريكي الصهيوني العربي أوالً بفشل »قيادة 
س�لطة أوس�لو« باس�تصدار بيان يندد بالتطبيع، وبح�د أدنى بيان 
يطال�ب الدول املنضوية تحت الجامعة العربية بااللتزام بقرارات تلك 
الجامعة، ب�ل وكاد األمر يتجاوز ذلك بتوج�ه املؤتمرين إلصدار بيان 
يرحب باتفاقيات التطبيع، وجاء كل ذلك رغم تبجح »قيادة أوس�لو« 
بأنها س�ترتأس اجتماع الجامعة وس�تعمل عىل إصدار بيان يش�جب 
التطبي�ع، ول�م يتوقف األمر عند هذا الحد فقد تب�ع ذلك ثانياً اإلعالن 
ع�ن اتف�اق تطبيع آخ�ر مع  دولة عربي�ة أخرى م�ن دول الخليج... 

وسيتبع ذلك دول تطبيعية أخرى يف املستقبل القريب.
تش�كلت »القي�ادة الوطني�ة املوح�دة للمقاومة الش�عبية« وعقدت 
اجتماعه�ا... وأصدرت بياناً خجوالً حول املقاومة مركزاً عىل دعوات 
لرفع األعالم الفلس�طينية تارة واألعالم الس�وداء تارة أخرى، وربما 
أق�ول ربما كان ذلك مقب�والً كرمز للتحرك املق�اوم يف األرض املحتلة 
ولكن أن يقوم املجتمعون بتوجيه الدعوة لرفع األعالم عىل مس�توى 
الوط�ن العرب�ي فهي دعوة مزايدة ولن يس�تمع إليه�ا أحد، ويف حال 
فش�لها »وستفش�ل« فإن ذلك س�يعني بالرضورة خلق ش�عور آخر 
بالخذالن والس�قوط والرتهل الفلس�طيني وكأن من دعا ويدعو ملثل 
ذلك لم يقرأ جيداً كل ما حصل عىل مستوى الشارع العربي منذ توقيع 
أوسلو التي فتحت الباب عىل مرصاعيه لكل ما تم من تطبيع وتقارب 
ب�ني الكيان الصهيوني وبعض األنظمة الرس�مية العربية.. فهل هذا 
هو هدف الدعوة لرفع اإلعالم عىل مستوى العالم العربي، أم أنه وهم 

من املجتمعني بأن الشارع العربي يحرتمهم ويصغي إليهم..

بيع خصلة شعر بأكثر من 80 ألف دوالر!
بيع�ت خصلة من ش�عر الرئيس 
الس�ادس عر للواليات املتحدة 
أبراه�ام لينكول�ن م�ع وبرقي�ة 
ملطخة بالدماء عن اغتياله عام 
1865، يف م�زاد مقاب�ل م�ا يزيد 

عىل 81 ألف دوالر.
خصل�ة الش�عر والربقي�ة بيعتا 
خالل مزاد انتهى السبت بحسب 
دار م�زادات »آر بي أوكش�ن« يف 
بوسطن. ولم تكشف دار املزادات 
أي معلومات عن هوية املشرتي.

وكانت خصلة الشعر التي ال تزيد 
عن خمس�ة س�نتيمرتات حلقت 
من رأس لينكول�ن خالل فحص 

ما بعد الوفاة بعدما أردي قتيال يف مرسح فورد 
يف العاصم�ة واش�نطن عىل يد ج�ون ويلكس 

بوث.
وقدم الخصلة الدكتور ليمان بيتر تود والذي 
كان يتوىل منص�ب مدير بريد كنتاكي، وقريب 
ماري ت�ود لينكولن، أرملة إبراه�ام لينكولن، 

بحسب دار املزادات.
وكانت خصلة الشعر مثبتة عىل برقية رسمية 
م�ن وزارة الحرب أرس�لها لتود جورج كينري- 

مس�اعد ت�ود يف مكت�ب بري�د ليكس�ينغتون، 
بكنتاكي.

أم�ا الربقي�ة فقد تم اس�تقبالها يف واش�نطن 
الس�اعة الحادية عرة ليال ي�وم الرابع عر 

من أبريل 1865.
وصدقت دار مزادات بي آر عىل أصالة الخصلة 

والربقية.
وكتب جيمس تود، نجل الدكتور تود، يف رسالة 
عام 1945 أن خصلة الشعر »ظلت بالكامل يف 

عهدة أرستنا منذ ذلك الوقت«.

وقال�ت دار امل�زادات إن آخ�ر مرة 
بيع�ت فيه�ا الخصل�ة كان�ت عام 

.1999
وق�ال بوبي ليفينغس�تون الرئيس 
التنفي�ذي ل�دار م�زادات ب�ي آر يف 
بي�ان: »عندم�ا تتعامل م�ع عينة 
من ش�عر لنكول�ن، فاألصالة هي 
كل يشء- ويف ه�ذه الحال�ة، نعلم 
أن ه�ذه ج�اءت من أح�د أعضاء 
األرسة الذي كان يقف بجوار رسير 

الرئيس«.
وتجاوز مبل�غ 81250 دوالر قليال 
ع�ن مبلغ 75 ألف دوالر الذي كانت 
دار املزادات تأمل يف وصول الس�عر 
إلي�ه. وتكمن أهمي�ة الربقي�ة يف أنها دحضت 
نظرية ظهرت وقتها تش�ري إىل أن وزير الحرب 
إدوين س�تانتون تآم�ر لقتل لينكولن بس�بب 
خالفاتهما الش�خصية والسياس�ية، بحس�ب 
مؤرخ�ني. والبع�ض ق�ال إن س�تانتون أم�ر 
بتعطيل االتصاالت العسكرية، ما سمح لبوث 
بالفرار لف�رتة قصرية. لكن الختم الزمني عىل 
الربقية أثبت أن خطوط الربق العسكرية كانت 

تعمل ليلة اغتيال الرئيس.

علامء يطورون عقارًا فعاالً يف عالج ومنع عدوى »كوفيد-19«
أعل�ن علماء يف كلية الطب بجامعة بيتس�ربغ 
أنه�م، عىل ما يبدو، حقق�وا تقدما كبريا يف ما 
يتعلق بع�الج فريوس كورون�ا والوقاية منه، 

.Ab8 عن طريق تطوير عقار جديد يسمى
ويزعم العلماء أن العقار كان “فعاال للغاية يف 
 2-SARS-CoV الوقاية والعالج” م�ن عدوى
يف الفرئان والهامس�رت أثن�اء االختبارات. كما 
ورد أن العقار ال يرتب�ط بالخاليا البرية، ما 
يش�ري إىل أنه لن يكون له آثار جانبية س�لبية 
عىل األش�خاص. وبالتايل يمك�ن اعتبار الدواء 

.2-SARS-CoV وسيلة وقائية محتملة ضد
وأشار الفريق يف كلية الطب بجامعة بيتسربغ، 
إىل أنهم عزلوا “أصغر جزيء بيولوجي” حتى 
اآلن، وال�ذي “ُيبط�ل تماما وبش�كل خاص” 
مل�رض  املس�بب   ،2-SARS-CoV الف�ريوس 
“كوفيد-19”.وت�م اس�تخدام مكون الجس�م 
املض�اد ه�ذا، وه�و أصغ�ر بعر م�رات من 
الجس�م املضاد كام�ل الحجم، لصن�ع العقار 
AB8، لالس�تخدام املحتم�ل كع�الج وقائ�ي 
ض�د SARS-CoV-2. وق�ال املؤلف املش�ارك 
جون ميلورز، رئيس قس�م األم�راض املعدية 
يف جامعة بيتس�ربغ ومركز جامعة بيتسربغ 
الطب�ي )UPMC(: “إن Ab8 لي�س فقط لديه 

إمكانات عالجية ضد كوفيد-19، ولكن يمكن 
اس�تخدامه أيض�ا ملن�ع الن�اس م�ن اإلصابة 
بعدوى SARS-CoV-2. لقد عملت األجس�ام 
املض�ادة ذات الحج�م األك�رب ض�د األم�راض 
املعدية األخرى وت�م تحملها جيدا، ما يمنحنا 
األمل بأن يكون عالجا فعاال ملرىض كوفيد-19، 
ولحماي�ة أولئك الذين لم يصابوا أبدا بالعدوى 
ولي�س لديهم مناعة”. ويفكر الباحثون أيضا 
“خ�ارج الصن�دوق” يف كيفية إعط�اء الدواء، 
مشريين إىل أنه يمكن استنشاقه أو من خالل 
حقن�ة س�طحية، بدال م�ن الحق�ن الوريدي. 

وش�ارك الباحث�ون هذه التفاصي�ل يف تقرير 
ن�ر يف مجل�ة Cell يوم االثنني 14 س�بتمرب. 
وُينظ�ر إىل الدواء عىل أن�ه وقائي محتمل ضد 
SARS-CoV-2. وت�م تقيي�م Ab8 بالتعاون 
م�ع علم�اء م�ن جامع�ة ن�ورث كارولينا يف 
تش�ابل هيل )UNC(، وفرع جامعة تكساس 
الطب�ي )UTMB( يف غالفيس�تون، باإلضافة 
إىل جامع�ة كولومبي�ا الربيطاني�ة وجامع�ة 
ساسكاتش�وان. ووفق�ا للدراس�ة، فق�د قام 
الفريق يف مركز فرع جامعة تكس�اس الطبي 
للدفاع البيولوجي واألمراض الناشئة ومخترب 
غالفس�تون الوطني باختب�ار Ab8، ووجدوا 
أن�ه يمن�ع الفريوس م�ن دخ�ول الخاليا. ويف 
التجارب ع�ىل الفرئان، كان ل�دى أولئك الذين 
عولجوا ب� AB8 أق�ل بمقدار 10 أضعاف من 
كمية الفريوس املعدي مقارنة مع أولئك الذين 
لم يتم عالجهم. ويش�ار إىل أن مكون الجس�م 
املض�اد الصغ�ري ه�و املج�ال املتغ�ري وثقيل 
السلسلة )VH( للغلوبولني املناعي، وهو نوع 
من األجس�ام املضادة املوجودة يف الدم. وعثر 
عليه عن طريق البحث يف مجموعة تضم أكثر 
م�ن 100 ملي�ار مرش�ح محتمل باس�تخدام 

بروتني SARS-CoV-2 كطعم.

أعل�ن األكاديم�ي يف األكاديمية الروس�ية للعل�وم ، املدي�ر العلمي لقطاع 
البيولوجيا الفلكية يف املعهد املش�رتك لألبحاث النووية، أحد مؤلفي العمل 
العلمي أليكيس روزانوف أن العلماء الروس نروا صوراً لكائنات مجهرية 
قديمة متحجرة وجدت داخل نيزك أورجي، والتي يمكن أن تكون موجودة 

يف وقت والدة النظام الشميس، أي قبل تشكل األرض.
وق�ال روزانوف “ه�ذا ليس اكتش�اًفا، ولكنه تأس�يس لحقيقة راس�خة 
مفادها أن البانسبريميا )إعادة الحياة إىل األرض( هي ظاهرة حقيقية”.

وفًقا للعالم، من املقرر إصدار األلبوم الذي يحتوي عىل الصور يف نوفمرب/ 
ترين الثاني. وس�ريكز ع�ىل مجموعة متنوعة م�ن الحفريات املوجودة 
داخ�ل ني�زك Orgei واحد س�قط يف فرنس�ا ع�ام 1864. بدأت آث�ار املواد 
العضوية يف هذا النيزك يف الظهور عىل الفور تقريًبا بعد س�قوطه، لكنهم 
ل�م يصدقوا عيونهم وأفكاره�م العلمية يف ذلك الوق�ت، ففرسوها بخداع 
العلماء اآلخرين. وأش�ار روزانوف إىل أنه “تم بالفعل العثور عىل الكثري يف 

ذلك الوقت، ولكن بدافع الخوف لم يتم تفسريه حتى ال يخاف الناس”.

العلامء الروس جيدون آثارًا للحياة
 خارج كوكب األرض

»فيسبوك« تكشف عن خاصية جديدة ملشاهدة الفيديوهات
أتاحت رشكة فيسبوك ملمستخدميها 
خدمة جديدة تمكنهم من مشاهدة 
مقاط�ع الفيديو ع�رب اإلنرتنت مع 
أصدقائه�م، األم�ر ال�ذي يتيح لهم 
رؤية فعلهم الفورية، وذلك يف سباق 

املنافسة املحتدمة
وقالت فيس�بوك، ، إن مستخدميها 
س�يصبح بإمكانهم اآلن مش�اهدة 
مقاط�ع الفيديو مع أصدقائهم عرب 
اإلنرتنت باستخدام تطبيق ماسنجر 
للرتاس�ل مما يتيح له�م رؤية ردود 
خاصية  الفورية.وس�تتيح  فعله�م 
أن  للمس�تخدم  توغي�ذر(  )وات�ش 

يضي�ف م�ا يص�ل إىل ثمانية أش�خاص عرب 
اتص�ال بالفيدي�و، وما يصل إىل 50 ش�خصا 

من خالل أداة )ماسنجر رومز( لالتصال عرب 
الدوائ�ر التلفزيونية املغلقة.وأطلقت الركة 
األمريكية األداة يف يوليو مع تطلعها لس�حب 

البس�اط من تطبي�ق زوم التصاالت 
الفيدي�و ال�ذي أصبح اس�ما مألوفا 
بعد الطفرة يف الطلب عىل اس�تخدام 
تل�ك املنصة بس�بب جائحة فريوس 
كورونا. وتنضم رشكة فيس�بوك إىل 
تهافت الركات للهيمنة عىل سوق 
»البق�اء يف املنزل« مع تحول املاليني 
إىل املنص�ات اإللكرتوني�ة للتواص�ل 
بغ�رض العمل والحي�اة االجتماعية 
والدراسة وسط مخاوف صحية من 
جائحة كوفيد-19. وأتاحت رشكت 
»نتفليك�س أيض�ا خاصي�ة مماثلة 
اس�م)نتفليكس  عليه�ا  أطلق�ت 
بارتي(، وتتيح لعدة مستخدمني مشاهدة أي 

فيلم معا عرب شاشة واحدة.

بدأ موق�ع “يوتي�وب” تجرب�ة مناف�س ل�”تيك 
ت�وك” يف الهن�د، معربا عن نيته تحس�ني نس�ق 
مقاط�ع الفيدي�و القصرية ون�ره يف مزيد من 
البلدان يف األشهر املقبلة. وأطلق تطبيق “يوتيوب 
ش�ورتس” يف وقت توصلت “تيك توك” إىل اتفاق 
رشاك�ة م�ع “أوراكل”، تأم�ل أن تتجنب بفضله 
حظره�ا يف الوالي�ات املتحدة بن�اء عىل طلب من 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وكان وزير الخزانة األمريكي س�تيفن منوتشني، 
قد أكد، االثنني، عرضا تقدمت به “أوراكل” بشأن 
عمليات “تيك ت�وك” يف الوالي�ات املتحدة، بعدما 
رفض�ت “بايت دان�س” الركة املالك�ة لتطبيق 
تش�ارك مقاطع الفيديو القصرية هذا عرضا من 
“مايكروس�وفت”. لك�ن ليس م�ن الواضح بعد 

إن كان�ت الصفقة س�تحظى بموافق�ة الهيئات 
األمريكي�ة الناظم�ة. وق�ال كريس ج�اف، نائب 
رئيس إدارة املنتجات يف “يوتيوب”، إن ش�ورتس 
ه�ي “تجربة جدي�دة يف مجال مقاط�ع الفيديو 
القص�رية للمبدع�ني والفنان�ني الذي�ن يري�دون 
تصوير مقاطع قصرية الفتة بواسطة هواتفهم 

املحمولة ال غري”.

»يوتيوب« يطلق تطبيقا منافسا لـ »تيك توك«

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بني انخفاض فيتامني B12 واألرق، 
كما يمكنه التأثري عىل الجسم بعدة طرق.

ويع�د فيتامني B12 مهما للغاية لوظائف الدماغ، كما يدعم صحة القلب 
واألوعية الدموية، وكذلك نشاط الحمض النووي.

وبحسب ما نرته صحيفة “إكسربيس” اإلنجليزية، أجريت الدراسة من 
جانب معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية األمريكية للطب.

وأش�ارت الدراس�ة إىل أن فيتام�ني B12 كان يعط�ى الثن�ني من املرىض 
يعانيان لسنوات عديدة من اضطرابات إيقاع النوم واالستيقاظ املختلفة، 
وكان�ت إحدى املريضات فتاة عمياء تبلغ من العمر 15 عاما، وتعاني من 

إيقاع النوم واالستيقاظ الحر.
وج�رى إعطاء جرعة يومي�ة 1.5 ملغ من B12، وبع�د ذلك بوقت قصري 
تم الحفاظ عىل إيقاع النوم واالس�تيقاظ عىل مدار 24 ساعة أثناء تناول 
ال�دواء، وخلص�ت الدراس�ة إىل أن مكم�الت فيتامني B12 قد تس�اعد يف 

تحسني اضطرابات النوم.

نقص الفيتامني B12 يسبب
 اضطراب النوم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

جريــدة المســتقبل العراقــي 


