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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ُتواجه مس�اعي ح�ر أمالك الدول�ة العراقّية 
ووضع قاع�دة بيانات لها بوابل م�ن العراقيل 
السياس�ّية واإلداري�ة، األم�ر الذي يب�ّدد أمواالً 
هائلة عىل املوازنة، ويجعل املستغلني لعقارات 

الدولة بمنأى عن الحساب.
وقد أّجج كتاب صادر عن وزارة بش�أن بيع أو 
تأجري أم�الك الدولة، األس�بوع امل�ايض، الرأي 
الع�ام واألوس�اط السياس�ية واالقتصادية، ملا 

يمّثله هذا امللف من أهمّية كبرية.
وُسِّب كتاب لوزي�ر املالّية خّول بموجبه مدير 
دائرة عقارات الدولة بصالحيات واس�عة بينها 
بي�ع أو تأجري األم�الك، إال أن دائ�رة العقارات 
سع�ان ما أص�درت توضيح�اً أك�دت فيه، أن 
»األمر الوزاري الذي تضمن تخويل مدير الدائرة 
بتلك الصالحي�ات، جاء لغ�رض ترسيع إكمال 
معام�الت البيع واإليجار املرتاكم�ة منذ فرتات 
س�ابقة«، الفت�ة إىل أن التخوي�ل »يقتر عىل 
البيع واإليجار للقطاع العام واملواد املراد بيعها 
سيعة التل�ف ومتناقصة القيم�ة ومصاريف 
حفظه�ا مرتفعة«.وال تمتل�ك الحكومة قاعدة 
بيان�ات ل�أرايض والعق�ارات التابع�ة للدولة، 
ع�ىل الرغم من العراق ُيصّنف كأحد أكثر الدول 
املهيمن�ة عىل األم�الك العامة نتيج�ة لأنظمة 
ذات الطاب�ع االش�رتاكي التي أدارت�ه منذ عام 
1958.وتمت�د العقارات التابعة ملكيتها للدولة 
إىل دول عربّي�ة وأوربي�ة، إال أن الكث�ري منه�ا 
تع�رّض للبي�ع واالس�تثمار بصفقات ش�ابها 

الكثري من الفساد.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال القائم بأعم�ال وزير الدف�اع األمريكي كريس�توفر 
ميللر، أمس السبت، يف رسالته األوىل إىل القوات األمريكية 
بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب، إنه »حان وقت 

العودة إىل الوطن«.
وكتب ميللر يف مذكرة أرس�لها إىل جميع العاملني يف وزارة 
الدف�اع »يج�ب أن تنتهي كل الح�روب... إنه�اء الحروب 
يتطلب التنازالت والرشاكة. لقد واجهنا التحدي. أعطيناها 
كل م�ا لدينا. حان وقت الع�ودة إىل املنزل اآلن... إىل جميع 
جنودن�ا، وبحارتنا، وطيارين�ا، ومش�اة البحرية، وخفر 

الس�واحل، ومحرتيف الفض�اء، واملدنيني: واصل�وا التحيل 
بالجرأة.. معا سنأخذ أمتنا إىل آفاق جديدة«.

إن الوالي�ات املتحدة ال تزال ملتزم�ة »بإنهاء الحرب التي 
جلبتها القاعدة إىل ش�واطئنا يف ع�ام 2001 ... لكن يجب 
علينا تجنب خطأنا االسرتاتيجي السابق املتمثل يف الفشل 

يف رؤية القتال حتى النهاية«.
وأضاف أنه »سئم الحرب« مثل كثريين غريه، لكن »هذه 
هي املرحلة الحاس�مة التي نحول فيه�ا جهودنا من دور 
قيادي إىل دور داعم. نحن لس�نا شعب حرب دائمة - إنها 
)الح�رب( نقي�ض كل م�ا نقف م�ن أجله وال�ذي حارب 

أسالفنا من أجله«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائب ع�ن كتلة الفت�ح مختار 
املوسوي، سعي مجلس النواب للضغط 
عىل الحكومة إلرس�ال مرشوع قانون 

املوازنة املالية لعام 2021 اىل الربملان.
املوس�وي »س�نتحرك للضغط  وق�ال 
عىل الحكومة إلرس�ال موازنة 2021، 
وعدم تأخريها كما يحصل يف السنوات 

السابقة«.
وأض�اف »هنال�ك جملة م�ن القوانني 
الناجيات  املرش�حة للتصويت، منه�ا 

العراقيات }االيزيديات{«.

ولفت املوسوي اىل ان »قانون املحكمة 
االتحادية سيكون موجود يف الجلسات 
املقبلة، ومالمح التفاهمات حوله غري 

واضحة«.
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  وكان 
الكاظم�ي دع�ا الثالثاء امل�ايض وزارة 
املالية وباقي الوزارات لإلساع بتقديم 
موازن�ة 2021 »ألهميته�ا يف تس�يري 

أمور البلد«.
فيم�ا بين�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء ان توجي�ه الكاظم�ي لوزارة 
املالي�ة جاء من أج�ل إدراج املوازنة يف 

جدول أعمال مجلس الوزراء.

فيم�ا توقع�ت اللجنة املالي�ة النيابية، 
»عقب�ات كث�رية« يف م�رشوع قانون 

املوازنة املايل االتحادية لعام 2021.
مثن�ى  اللجن�ة  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
الس�امرائي يف تريح صحفي، أمس 
ان »رئيس ال�وزراء وعدنا يف االجتماع 
األخري مع اللجنة املالية بإرسال املوازنة 

اىل الربملان يف غضون أسبوعني«.
وأض�اف »س�تكون يف موازن�ة 2021 
عقبات كثرية وهي مشاكل اقتصادية 
»الربمل�ان  ان  اىل  مش�رياً  ومالي�ة« 
والحك��وم�ة س�يبح�����ثان فرص 
واردات  وتعظي�م  زي�ادة  يف  التع�اون 

الدولة وتنويعها«.
يش�ار اىل ان مجل�س النواب نجح عرب 
لجنته املالي�ة الضغط ع�ىل الحكومة 
بش�أن ق������ان�ون تموي�ل العجز 
املايل }اإلق�رتاض{ ونجح���ت اللجنة 
بتخفي�ض مبل�غ االق�رتاض م�ن 41 
ترلي�ون دين�ار اىل 12 ترليوناً واقراره 
فج�ر أمس الخمي�س رغم انس�حاب 
واعرتاض الكتل الكردس�تاني بش�أن 
حص�ة اقلي����م كردس�تان ورواتب 

موظفيه.
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امانة جملس الوزراء حتدد آلية رصف راتبني جلميع  دوائر دولة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�دت االمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء، أمس الس�بت، ان 
»س�يتم ابتداء من يوم )االحد( رصف راتبني لجميع الدوائر 

الحكومية«.
وذك�ر الناطق باس�م االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء حيدر 
مجي�د يف ترصيح صحفي ان »يوم )األحد( س�يكون اطالق 
الروات�ب لجمي�ع املؤسس�ات الحكومية، وفق�ا لتوجيهات 
رئي�س مجل�س ال�وزراء«، مبين�ا ان »الدوائر الت�ي اكملت 
قوائم الرواتب لشهرين برصف لها مبارشة ومن لم تنجزها 

يرصف لها الشهر االخر حال اكمالها«. 
وتابع ان »جميع الدوائر ومؤسس�ات الدولة مشمولة بهذا 

االمر حتى التمويل الذاتي منها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ُتواج�ه مس�اعي ح�رص أم�الك الدول�ة 
العراقّي�ة ووضع قاعدة بيانات لها بوابل 
من العراقيل السياس�ّية واإلدارية، األمر 
ال�ذي يبّدد أم�واالً هائل�ة ع�ى املوازنة، 
ويجعل املستغلني لعقارات الدولة بمنأى 

عن الحساب.
وق�د أّجج كتاب صادر عن وزارة بش�أن 
بي�ع أو تأج�ر أم�الك الدولة، األس�بوع 
املايض، الرأي العام واألوساط السياسية 
واالقتصادي�ة، مل�ا يمّثل�ه ه�ذا امللف من 

أهمّية كبرة.
وُسِّب كت�اب لوزير املالّية خّول بموجبه 
مدير دائ�رة عقارات الدول�ة بصالحيات 
واس�عة بينها بيع أو تأج�ر األمالك، إال 
أن دائ�رة العق�ارات سعان م�ا أصدرت 
توضيحاً أك�دت فيه، أن »األم�ر الوزاري 
ال�ذي تضم�ن تخويل مدي�ر الدائرة بتلك 
الصالحيات، جاء لغ�رض ترسيع إكمال 
معام�الت البي�ع واإليج�ار املرتاكمة منذ 
ف�رتات س�ابقة«، الفت�ة إىل أن التخوي�ل 
»يقت�رص ع�ى البي�ع واإليج�ار للقطاع 
العام وامل�واد املراد بيعه�ا سيعة التلف 
ومتناقص�ة القيم�ة ومصاريف حفظها 

مرتفعة«.
وال تمتلك الحكومة قاعدة بيانات لألرايض 

والعق�ارات التابع�ة للدول�ة، ع�ى الرغم م�ن العراق 
ُيصّنف كأحد أكثر ال�دول املهيمنة عى األمالك العامة 
نتيجة لألنظمة ذات الطابع االشرتاكي التي أدارته منذ 

عام 1958.
وتمتد العقارات التابعة ملكيتها للدولة إىل دول عربّية 
وأوربي�ة، إال أن الكثر منها تعرّض للبيع واالس�تثمار 

بصفقات شابها الكثر من الفساد.
وق�د تحّدثت ألربع خرباء يف االقتص�اد واملال ونائب يف 
الربمل�ان للوص�ول إىل مبلغ أو عدد تخمين�ي لعقارات 
وأرايض الدول�ة، غر أّنهم جميعاً ال يملكون معلومات 

دقيقة.
لك�ن عيل البيات�ي، الخبر االقتصادي، لديه ما يش�به 

تخم�ني عن عق�ارات الدولة املس�توىل من املس�ؤولني 
األح�زاب السياس�ية، الفتاً إىل أن عدد ه�ذه العقارات 
»تق�ّدر بح�وايل )6( آالف عقار يف كل أنح�اء العراق«، 
فيما خّمن عبد الحس�ن الش�مري، الخبر االقتصادي 
اآلخ�ر، إن »عقارات تش�مل أراٍض ومح�الت وبنايات 
وقصور رئاس�ية«، الفتاً إىل أن أس�عار هذه العقارات 

»ال يمكن حرصها«.
وترتّدد يف األوساط السياسية أحاديث عن نّية الحكومة 
اللج�وء إىل بيع عدد م�ن عقارات الدول�ة لرفد خزينة 
الدولة باألموال، لس�ّد العجز امل�ايل الذي تعانيه نتيجة 
النخفاض أسعار النفط الذي رافق جائحة »كورونا«.

وتحّدث ثام�ر ذيبان، عضو اللجن�ة املالية يف الربملان، 
ع�ن وج�ود »نية لبيع عق�ارات مهم�ة بمبالغ زهيدة 

وبس�يطة ملتنفذي�ن وش�خصيات حتى م�ن حكومة 
)رئيس ال�وزراء مصطف�ى( الكاظمي«، لك�ن ذيبان 
ال يمل�ك معلوم�ات مفصلة بش�أن أي عق�ارات ُمراد 

بيعها.
وعاد ذيب�ان إىل الوثيقة الخاصة ببيع وايجار عقارات 
الدولة الص�ادرة عن وزارة املالية، وقال إنها »مخالفة 
للقان�ون ألن )العق�ارات( يفرتض ان تب�اع وفق مزاد 
علن�ي واعالن رس�مي باإلضافة اىل ان ه�ذا امللف من 
صالحي�ات وزير املالي�ة حرصاً وال يمك�ن تخويل اي 

شخصية دون الوزير ».
وأب�دى ذبي�ان اعتقاده ب�أن »هنالك ني�ة لبيع امالك 
عائ�دة اىل الدول�ة«، الفتاً إىل ان »الوزير حاول بس�بب 
الضغوط�ات التي تمارس علي�ه التهرب من املوضوع 

وتحوي�ل الصالحي�ة اىل مدي�ر عق�ارات 
الدولة والكل يعلم الطريقة التي اتى بها 
مدير عالقات الدولة«، بيد أنه لم يتحّدث 

عن هذه الطريقة.
وحاولت دائرة العقارات تبديد الش�كوك 
بش�أن كتاب وزي�ر املالي�ة، موضحة أن 
تخوي�ل الوزير يقترص »عى أربع حاالت 
هي البيع واإليجار لدوائر الدولة والقطاع 
العام وامل�واد املراد بيعه�ا سيعة التلف 
ومتناقص�ة القيم�ة واملواد الت�ي ال تزيد 
قيمته�ا عن ال�� 500 ألف دين�ار واملواد 
التي تك�ون مصاريف حفظه�ا مرتفعة 

قياسا بقيمتها«.
وتحّدث كل من عبد الرحمن املش�هداني 
وعبدالحسن الشمري عن تردد معلومات 
بنّي�ة الحكوم�ة اللجوء إىل بي�ع عقارات 

الدولة منذ فرتة.
وأك�د املش�هداني »هنال�ك ني�ة لبيع كل 
ممتلكات القط�اع العام وه�ذه الفكرة 
مطروح�ة«، فيما ال يتواَن الش�مري عن 
الق�ول، إن »بيع عق�ارات الدول�ة يعني 
اف�الس الدولة )..( ألن ام�الك الدولة إذا 
بيعت ستفقد الدولة الكثر من مواردها، 
وهذا جزء من تدمر البنية املالية للدولة 

العراقية«.
الخب�ر  البيات�ي،  ع�يل  رشح  ب�دوره، 
القانون�ي، الط�رق الت�ي ع�ى الحكومة 
اتخاذه�ا لبيع عقارات الدولة، حي�ث قال ان »االموال 
العامة لها حرمة منصوص عليها يف الدستور العراقي 
امل�ادة 27 وع�ى الجمي�ع الحف�اظ عليه�ا وهي ملك 
للش�عب العراقي«، الفتاً إىل أن »القانون رقم 21 لعام 
2013 الخاص ببيع وايجار الدولة نظم عمليات البيع 

وااليجار وخصوصا البيع هنالك«.
ووفق�اً للبياتي، فان بيع األمالك بغ�ر هذه الطريقة 
املنص�وص يف القوان�ني »قاب�ل للطعن ام�ام محكمة 

القضاء االداري ومقاضاة الجهة التي تقوم بالبيع«.
وأردف البيات�ي ان »الربمل�ان العراق�ي الجهة الرقابية 
التي تراقب املوضوع وهو يس�تطيع ان يستجوب من 

يقوم بالبيع ومساءلته ومنع ذلك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن النائب عن كتلة الفتح مختار املوسوي، 
س�عي مجلس النواب للضغط عى الحكومة 
إلرس�ال مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 

2021 اىل الربملان.
وق�ال املوس�وي »س�نتحرك للضغ�ط ع�ى 
الحكوم�ة إلرس�ال موازن�ة 2021، وع�دم 
تأخرها كما يحصل يف السنوات السابقة«.

وأضاف »هنالك جملة من القوانني املرشحة 
العراقي�ات  الناجي�ات  منه�ا  للتصوي�ت، 

}االيزيديات{«.
ولف�ت املوس�وي اىل ان »قان�ون املحكم�ة 
االتحادي�ة س�يكون موج�ود يف الجلس�ات 
املقبل�ة، ومالم�ح التفاهم�ات حول�ه غ�ر 

واضحة«.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي دعا 
الثالثاء املايض وزارة املالية وباقي الوزارات 

لإلساع بتقدي�م موازنة 2021 »ألهميتها يف 
تسير أمور البلد«.

فيم�ا بينت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
ان توجي�ه الكاظمي ل�وزارة املالية جاء من 
أج�ل إدراج املوازنة يف ج�دول أعمال مجلس 

الوزراء.
فيما توقعت اللجنة املالية النيابية، »عقبات 
كث�رة« يف م�رشوع قان�ون املوازن�ة امل�ايل 

االتحادية لعام 2021.

وق�ال نائب رئيس اللجنة مثنى الس�امرائي 
يف ترصيح صحفي، أمس ان »رئيس الوزراء 
وعدن�ا يف االجتماع األخر م�ع اللجنة املالية 
غض�ون  يف  الربمل�ان  اىل  املوازن�ة  بإرس�ال 

أسبوعني«.
وأضاف »س�تكون يف موازن�ة 2021 عقبات 
كث�رة وه�ي مش�اكل اقتصادي�ة ومالية« 
مش�راً اىل ان »الربملان والحكومة سيبحثان 
ف�رص التع�اون يف زي�ادة وتعظي�م واردات 

الدولة وتنويعها«.
يش�ار اىل ان مجلس النواب نجح عرب لجنته 
املالي�ة الضغط عى الحكومة بش�أن قانون 
تموي�ل العج�ز امل�ايل }اإلق�رتاض{ ونجحت 
اللجن�ة بتخفي�ض مبلغ االق�رتاض من 41 
ترليون دين�ار اىل 12 ترليون�اً واقراره فجر 
أم�س الخمي�س رغ�م انس�حاب واعرتاض 
الكت�ل الكردس�تاني بش�أن حص�ة اقلي�م 

كردستان ورواتب موظفيه.
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الربملان يضغط عىل احلكومة إلرسال موازنة ٢٠٢١

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
صالح، أمس السبت، رضورة توفر 
متطلب�ات االنتخاب�ات »النزيه�ة« 
يف الع�راق، ومواصل�ة الح�رب عى 
اإلرهاب، وذلك خ�الل لقائه املمثلة 
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 

يف العراق، جينني بالسخارت.   
لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
الجمهورية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، أنه »استقبل 
الجمهورية بره�م صالح،  رئي�س 
املمثل�ة الخاصة لألمني العام لألمم 
املتح�دة يف العراق جين�ني هينيس 
بالس�خارت،  وجرى خ�الل اللقاء، 
التأكي�د ع�ى رضورة ال�رشوع يف 

االس�تعدادات لالنتخاب�ات املقبل�ة 
عرب توف�ر أقىص درج�ات النزاهة 
والش�فافية، وتنسيق األمم املتحدة 
مع مفوضية االنتخابات يف الرقابة 
عليه�ا، لتعكس خي�ارات الناخبني 
ممثليه�م  اختي�ار  يف  الحقيقي�ة 
بعيداً عن س�طوة السالح والتزوير 

والتالعب«.  
وشدد اللقاء بحس�ب البيان، »عى 
الجه�ود  تض�����اف�ر  أهمي�ة 
الوطنية من أجل ترس�يخ س�لطة 
الدول�ة وس�يادته�����ا يف ف�رض 
املواطن�ني،  القان�ون وح���ماي�ة 
ومواصل�ة الح�رب ع�ى اإلره�اب 
ومكافحة خاليا داعش التي تسعى 
لتعكر األم���ن واالستقرار يف عدد 

من املناطق«.  

صالح »ينسق« مع بالسخارت الرقابة األممية 
عىل االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت العملي�ات املش�رتكة، أمس الس�بت، انج�از جميع 
اإلج�راءات االمني�ة لفت�ح منف�ذ عرع�ر الح�دودي م�ع 

السعودية.
وقال نائب قائد العمليات املش�رتكة، عبد االمر الش�مري، 
يف ترصي�ح صحفي، إن »قيادة العمليات املش�رتكة أنجزت 
إجراءات تأمني الطريق باتجاه منفذ عرعر مع الس�عودية 
وأن الطري�ق من منفذ عرعر اىل منطق�ة النخيب ومن ثمة 

باتجاه محافظة األنبار أو باتجاه كربالء مؤمن بالكامل.
وحول اج�راءات عملي�������ة التبادل التج�اري يف املنفذ 
بني أنها »مؤمنة بش�كل كامل حالياً، وال توجد أي مش�كلة 
بخصوص التعاون مع اململكة العربية السعودية بخصوص 

فتح املنفذ«. 

وفيما يخص الجهة التي ستتوىل حماية املنفذ قال الشمري 
إنه�ا »تقع عى عاتق ق�وة من الجيش العراق�ي اضافة اىل 
الجهات التي تعمل بها الجه�ات االمنية والجهات الرقابية 

.«
كم�ا أش�ار إىل أنه »حت�ى االن لم يت�م االتفاق ع�ى اجراء 
مناورات عس�كرية مش�رتكة مع الجانب السعودي«، الفتاً 
إىل أن التع�اون املوج�ود اآلن مع م�رص واألردن هو تعاون 
تدريب�ي يخت�ص حالياً يف الكلي�ات التدريبية واملؤسس�ات 
التدريبي�ة املرصية وان هناك طالب�ًا عراقيني يف كال البلدين 

للتدريب وفق الصنوف املوجودة.
من جانبها أعلن�ت مؤخراً األمانة العامة ملجلس الوزراء أن 
العراق والس�عودية سيناقش�ان وتمويل عدد من املشاريع 

الحيوية املتوقفة يف العراق.
وق�ال املتحدث باس�م األمانة حي�در مجيد قول�ه: »األمني 

الع�ام حميد الغ�زي أكد أن افتت�اح منفذ عرع�ر الحدودي 
عملية تأهيل املنفذ شملت إنشاء ساحات للتبادل التجاري 

وبوابات إلكرتونية«.
وكش�ف املتحدث الرس�مي ع�ن تمويل لعدد من املش�اريع 
الحيوي�ة املتوقفة يف العراق، والتي وصلت إىل نس�ب إنجاز 
متقدم�ة عرب مؤتمر الكوي�ت الدويل لدعم العراق، وس�يتم 

تمويلها من قبل الجانب السعودي.
وأشار إىل أنه »س�يتم فتح فرع للمرصف التجاري العراقي 
يف الس�عودية، الفت�ًا إىل أن االتفاقي�ات ستس�هم يف تطوير 
االقتصاد العراقي والتوس�ع يف جميع املجاالت، ما سيسهم 

يف استقطاب الكفاءات واأليادي العاملة«.
يذك�ر أن منفذ عرع�ر بني العراق والس�عودية أغل�ق أثناء 
حرب الخليج الثانية عام 1990، لكنه أغلق يف 2014 عندما 

سيطر تنظيم داعش عى األنبار.

        بغداد / المستقبل العراقي

رّدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أمس الس�بت، عى أنب�اء »فق�دان« أربعة 
مالي�ني بطاق�ة انتخابية، وفيما ش�ّككت 
بالرقم املت�داول، أكدت أنها فتحت تحقيقاً 
املقرصين«.وقال�ت  »املوظف�ني  لكش�ف 
املتحدث�ة باس�م املفوضية جمان�ة الغالي 
»بداي�ة؛ ال يوج�د مث�ل ه�ذا الع�دد م�ن 
البطاق�ات املفق�ودة، والفق�دان ج�رى يف 
انتخابات س�ابقة، حتى قبل 2018، ولكن 
حفاظاً عى أصوات الناخبني وجهت االدارة 

االنتخابية بتقديم دراس�ة بش�أن بطاقات 
الناخبني غر املستلمة واملفقودة وتشكيل 
لج�ان تحقيقية ملعرفة مالبس�ات الحادث 
ومعرف�ة املوظفني املقرصي�ن ومعاقبتهم 
قانوني�اً، وتم ذلك«.وأك�دت الغالي أنه »تم 
تعطيل وإلغ�اء البطاقات املفق�ودة كافة، 
ولن تعود صالحة للعمل إطالقاً، وال يمكن 
لغ�ر صاحب البطاقة الرس�مي أن ينتخب 
وذل�ك لتقاط�ع البصمة يف جه�از التحقق 
االلكرتون�ي ال�ذي يعتم�د ع�ى البيان�ات 
الرس�مية  والحيوية )الصورة الش�خصية 

وبصمة األصابع العرشة(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلي�ة اإلع�الم األمني، أمس 
الس�بت، العثور ع�ى 100 كغم من 
املخدرات يف محافظة ميسان بعملية 

أمنية شارك بها طران الجيش.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»بن�اء عى معلوم�ات اس�تخبارية 
وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة، 
الرسي�ع  ال�رد  أبط�ال فرق�ة  نف�ذ 
بإسناد أبطال طران الجيش، انزاالً 
بالضف�ادع البرشية يف عمق األهوار 
الرشقية ملحافظة ميس�ان )هور أم 

النعاج(«. 
وأض�اف البي�ان، أن »اإلنزال، رافقه 
تح�رك ق�وة بال�زوارق ع�ى أهداف 
يس�تخدمها املهرب�ون ِم�ن  تج�ار 
املخدرات، حيث تم العثور عى  100 
كغم ِمن املخ�درات كان مخطط أن 
يت�م إدخاله�ا وتهريبها ع�رب مركز 
مدينة العم�ارة«. وأش�ار البيان إىل 
أنه »بعد تنفيذ الواجب عادت القوة 
اتخ�اذ  إىل قواعده�ا بس�الم، وت�م 
االجراءات القانوني�ة اصوليا باملواد 

املضبوطة«.

العمليات املشرتكة: انجاز مجيع اإلجراءات االمنية لفتح منفذ عرعر

مفوضية االنتخابات حتقق بـ »فقدان« حوايل )٤( ماليني بطاقة انتخابية وتؤكد تعطيلها

االعالم األمني يعلن 
العثور عىل )١٠٠( كغم 
من املخدرات بإنزال 

جوي يف ميسان

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس الوزراء حيدر مجيد، أمس السبت، 
وضع تصاميم لبناء 1000 مدرسة يف عموم املحافظات عى شكل دفعات.  
وقال مجيد، يف ترصيح للوكالة الرس�مية، إن »املركز الوطني لالستشارات 
الهندس�ية يف وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات العامة، وضمن املرشوع 
الوطني لبن�اء املدارس، وبتوجيه رئيس مجلس ال�وزراء، وإرشاف األمانة 
العامة ملجل�س الوزراء، أنهى ثالثة تصاميم من أص�ل 10 تصاميم عاملية 
لبناء 1000مدرس�ة يف عم�وم املحافظات«.   وأضاف، أن�ه »وبعد االنتهاء 
م�ن عملية ف�رز وإحص�اء قطع األرايض التي س�تخصص، س�تتم إحالة 
تل�ك التصاميم لرشكة صينية رصينة«، مبين�اً أن »األمانة العامة خاطبت 
املحافظ�ات إلرس�ال املخطط�ات الرئيس�ة، وف�رز قط�ع األرايض لغرض 
املب�ارشة«.  وتاب�ع أن�ه »س�يتم توزيع امل�دارس عى املحافظات بحس�ب 

الكثافة السكانية والحاجة إليها«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

املك�ون  ع�ن  النائ�ب  هاج�م 
اللجن�ة  عض�و  الكردس�تاني 
املالي�ة النيابي�ة هوش�يار عب�د 
الله، املتاجرين بحقوق القومية 
الكردية، فيما خاطبهم بالقول: 
»الس�تم انتم من تنهبون ثروات 

الكرد؟«.
وق�ال عبد الل�ه يف تغري�دة عى 
:«مت�ی  »توي�رت«،  يف  موقع�ه 

ترتک�ون لغ�ة املتاج�رة بحقوق 
لس�تم  أو  الکردی�ة؟!  القومی�ة 
انتم من تنهبون ث�روات الكرد؟ 
ألیس بس�بب فسادكم وفشلكم 
الس�يايس مازال موظفو اإلقليم 

بال رواتب منذ عدة سنوات؟«.
وتاب�ع، :«ث�م م�ن ه�م الذی�ن 
یطعنوك�م يف ظهرک�م؟ أليس�وا 
ه�م أنفس�هم الذي�ن اس�تلموا 
منكم الرشاوى من نفط اإلقليم 

وتشرتون منهم املناصب؟«.

أمانة جملس الوزراء تنهي تصاميم ١٠٠٠ مدرسة: 
سُتحال إىل رشكة صينية

نائب كردي لألحزاب القومية: انتم من تنهبون 
ثروات الكرد

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، أمس السبت، إىل العاصمة اإليرانية 
طهران إلجراء مباحثات متعددة.   

وق�ال وكاالت األنب�اء إن »وزير الدفاع جمعة عناد س�عدون وصل طهران 
إلجراء مباحثات مع الجانب االيراني«.  

وأشار إىل ان »املباحثات تشمل مواضيع الحدود والتعاون العسكري وأمن 
املنطقة«. 

وتأتي زيارة وزير الدفاع تلبية لدعوة من نظره االيراني امر حاتمي.  
وبحس�ب وس�ائل إعالم إيراني�ة تابعها فان�ه »من املق�رر ان يلتقي وزير 
الدف�اع العراقي خالل  هذه الزيارة نظره اإليراني حاتمي وعددا من كبار 

املسؤولني السياسيني والعسكريني االيرانيني«.  
وأشارت اىل ان »تطوير التعاون الدفاعي والعسكري أحد أهداف الزيارة«.

وزير الدفاع يف طهران إلجراء مباحثات 
مع اجلانب اإليراين

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العراقي�ة،  الجبه�ة  نف�ت 
الس�بت، ترش�يح اس�ماء ملنص�ب 
رئيس الربملان، فيما اش�ارت اىل ان 
ذلك مجرد محاوالت لخلط األوراق.

وقال املتحدث باسم الجبهة النائب 
تلق�ت  بي�ان  يف  الخال�دي  محم�د 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»ما يش�اع م�ن أحادي�ث يطرحها 
البعض ح�ول االتفاق عى أس�ماء 
كمرش�حني الجبه�ة ملنصب رئيس 
مجلس النواب بالتنسيق مع جهات 
سياس�ية اخرى من خارج الجبهة 

عار عن الصحة«.

واض�اف ان »كل م�ا يط�رح م�ن 
اس�ماء او اتفاقات يف هذه املرحلة 
يف ه�ذا الش�أن ال صحة او أس�اس 
لها وهي باملجم�ل مجرد محاوالت 
لخل�ط األوراق م�ن قب�ل أط�راف 
ناش�طون  وت�داول  معروف�ة«. 
واعالمي�ون ع�ى مواق�ع التواصل 
االجتماعي، تسجيالً صوتياً للنائب 
ع�يل الصجري، كش�ف فيه تخويل 
زعي�م ائتالف دول�ة القانون نوري 
اختي�ار مرش�ح ملنص�ب  املالك�ي 
رئي�س الربملان، فيما ب�ني أن زعيم 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
اقال�ة  بارزان�ي اش�رتط  مس�عود 

رئيس الجمهورية برهم صالح.

اجلبهة العراقية تنفي ترشيح اسامء 
ملنصب رئيس الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

افادت وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية، أمس الس�بت، بالقاء القبض عى مايسمى امر 
مفرزة قاطع شمال بهرز بعملية إستخباراتية يف بغداد.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »من خالل املتابعة املستمرة 
لقواطع املس�ؤولية، تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية اس�تخبارات بغداد 
يف وزارة الداخلي�ة من الق�اء القبض عى احد االرهابيني املطلوب وف�ق احكام املادة 4ارهاب 
ألنتمائ�ة لعصابات داعش االرهابية والذي عمل امر مفرزة مايس�مى قاطع ش�مال بهرز يف 

منطقة الدورة ببغداد«.

االستخبارات تلقي القبض عىل آمر مفرزة لـ »داعش« يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مدير ع�ام رشكة املش�اريع النفطية ان رشكته 
تمكن�ت من إعداد التصاميم التفصيلية والحس�ابات 
الهندس�ية الكاملة واملخطط�ات التصنيعية ملرشوع 
تأهي�ل ١٦ خزان�اً يف مصف�اة الصم�ود وبواق�ع ٩ 
خزان�ات من نوع الس�قف العائ�م و٧ خزانات ذوات 
السقف الثابت.وقال املهندس محمود عباس عيل، ان 
»الخط�وة الفنية الجبارة هذه ج�اءت يف ظل توجيه 
ودعم الس�يد وزير النفط األستاذ احسان عبد الجبار 
اس�ماعيل، فض�ًا عن جه�ود فريق عمل م�ن هيئة 

التصاميم التابع للرشكة«.واضاف، ان »رشكتنا قامت 
باع�داد تصامي�م لجمي�ع خزانات مصف�اة الصمود 
وبقياسات حرجة لم تنفذ سابقاً يف القطاع النفطي، 
وملختلف االنواع والقياس�ات وبوقت قيايس من دون 
اللج�وء اىل اي رشكة أجنبية هندس�ية األمر الذي يعد 
تحدي�اً جدي�داً تخوضه الرشك�ة يف س�باق الصناعة 
النفطي�ة املتطورة«.وأوض�ح ع�يل، ان »املخطط�ات 
س�تصدر جاهزة للمصنعني وبشكل كامل مما يعني 
اختص�ار الفرتة الزمنية التي تطلبها الرشكات العداد 
التصامي�م واملصادقة عليها والتي، ع�ادة ما، ال تقل 
ع�ن ٦ أش�هر اضافة اىل توف�ر مبالغه�ا التي ال تقل 

عن ٥ % من مبال�غ العقود«.وأكد مدير عام الرشكة، 
ان »ال يخف�ى ع�ىل القائمني عىل الصناع�ة النفطية 
وداعميه�ا يف عراقنا العزيز امكانية رشكة املش�اريع 
النفطي�ة يف مواكبته�ا للتكنولوجي�ا العاملية الحديثة 
واملتخصص�ة يف هذه الصناعة ال س�يما وان رشكتنا 
تناف�س حالي�اً كربيات ال�رشكات األجنبية يف ش�تى 
التخصص�ات الفني�ة والهندس�ية«.وبني ان »رشكة 
املش�اريع النفطية وبالدعم الوزاري املستمر تعد من 
الرشكات الس�باقة اىل اعادة تأهي�ل مصفاة الصمود 
)بيجي سابقاً( متحدية الصعاب ومتجاوزة املعوقات 
التي خلفتها الحرب ضد عصابات داعش االرهابية«.

رشكة املشاريع النفطية تنجز التصاميم التفصيلية واملخططات التصنيعية 
خلزانات مصفاة الصمود

ألول مرة على صعيد القطاع النفطي..

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اس�تقبل املهندس االستشاري عبدالرحمن 
عج�ي طوفان مدي�ر عام الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب الس�فر االوكراني يف بغداد 

فكتور  نيدوباس،  والوفد املرافق له . 
وت�م خال اللق�اء الذي ح�رة مدير عام 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد االنش�ائية 
عىل حم�دان االمي فتح آف�اق التعاون مع 
اوكراني�ا يف مجال اس�تراد الحنطة واملواد 

االنشائية . 
التع�اون  اهمي�ة  الجانب�ان  واس�تعرض 
االقتص�ادي بني البلدي�ن ، تباحث الجانبني 

بغية تعزيز العاقات التجارية بني البلدين. 
و اعرب الس�فر االوكراني عن رغبة باده 
تصدير مادت�ي الحنطة بالنس�بة للرشكة 
العام�ة  لتج�ارة الحب�وب وم�ادة حدي�د 
التس�ليح بالنس�بة للرشكة العامة لتجارة 

املواد االنشائية .  
 مدير عام تجارة الحبوب » اكد عىل ترحيبه 
بهذه املب�ادرة من الجان�ب االوكراني وانه 
س�يعمل عىل تذليل كافة املعوقات من اجل 
ادخال املنش�أ االوكراني من ضمن املناشئ 
املعتمدة لدى تجارة الحبوب وتعزيز اوارص 
التق�ارب التجاري بني البلدين واس�تعرض 
طوفان واقع زراعة الحنطة يف العراق وكيف 

اس�تطاعت ان تحقق االكتفاء الذاتي خال 
املواس�م االخرة ، وابدى رغبت�ه يف مواكبة 
التط�ور التكلنوج�ي فيم�ا يخص انش�اء 
السايلوات و تقنيات الخزن واملحافظة عىل 
الخزي�ن كما ورحب بكل مرشوع يمكن ان 

يعزز الطاقات الخزنية املتطوره 
م�ن جانبة اك�د مدير عام الرشك�ة العامة 
لتجارة املواد االنش�ائية عيل حمدان الامي  
عىل رغبة رشكته اس�تراد حديد التس�ليح 
وناقش الجانب�ان بعض االمور التي تتعلق 
بالتعرفة الكمركية لحديد التسليح والسبل 
الكفيلة اليص�ال هذه امل�ادة باقل تكاليف 

ليتم تجهيزها للمواطنني باقل االسعار .

جتارة احلبوب : مدير عام الرشكة يستقبل السفري 
االوكراين يف بغداد

ملدة »4« أيام يف األسبوع الواحد لكل مرحلة

حمافظ البرصة يصادق عىل عودة الدوام يف املدارس
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ص�ادق رئي�س خلية االزم�ة املحلي�ة يف البرصة 
املحافظ اس�عد عبد االمر العيداني عىل محر 
االجتم�اع املش�رتك ب�ني دائرتي صح�ة البرصة 
ومديري�ة تربية املحافظة املتعل�ق بعودة الدوام 
يف امل�دارس حيث تضمن مح�ر االجتماع عدة 
ق�رارات ينبغي االلت�زام بها اثن�اء دوام الكوادر 

الرتبوية والطلبة يف املدارس.
وق�ال العيداني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه انه ص�ادق عىل مح�ر االجتماع 
الذي قدم م�ن قبل دائرة صح�ة البرصة املتعلق 

بع�ودة ال�دوام يف امل�دارس حيث تضم�ن املحر 
عدة نق�اط ينبغي االلتزام بها يف املدارس حيث تم 
تحديد الدوام ملدة )4( أيام يف األسبوع الواحد لكل 
مرحلة والذي سيشمل املدارس األهلية والحكومية 
وااللت�زام بان يكون عدد الطلب�ة يف الصف الواحد 
ب�ني )١٥- ٢٠( طال�ب وارت�داء الكمام�ات داخل 
وخارج الصف�وف وتوفر املعقم�ات يف الصفوف 

والحمامات وتكون املس�افة ب�ني كل طالب داخل 
الصف أكثر من مرت ونصف ويف جميع االتجاهات 
ومنع اس�تعارة املس�تلزمات بني طالب وأخر مع 
توف�ر التهوية للصفوف من خال فتح الش�بابيك 
فضاً ع�ن القيام بعملي�ة التعفر بش�كل يومي 
وبعد خروج الطلبة من املدارس باس�تعمال مادة 

الكلور .
وأض�اف محاف�ظ الب�رصة ان مح�ر االجتماع 

تضمن ايض�اً مراقبة دخول وخ�روج الطلبة يف 
املدرس�ة بش�كل نظامي وبدون تجم�ع وتكون 
الفرصة بني الدروس يف أوقات مختلفة لكل صف 
ملنع تجم�ع الطلبة والتاكيد عىل دور املنس�قني 
الصحي�ني يف امل�دارس والتنس�يق م�ع املراك�ز 
الصحي�ة والقطاع�ات لغرض تدريبه�م واقامة 
دورات للمنس�قني الصحي�ني ح�ول اإلج�راءات 
الوقائي�ة وأعراض امل�رض ابتداًء من االس�بوع 
املقب�ل وإرس�ال اي  طالب مص�اب بالحمى او 
اعراض االلتهابات التنفس�ية اىل املركز الصحي 
مع األخبار عن اي حالة يف عائلة الطالب املصاب 
بكورونا واج�راء الفحص الطب�ي للطلبة داخل 
املدارس وتخصيص اول نصف س�اعة يف املدرسة 
بالق�اء محارضة عن املواضي�ع الصحية من قبل 
املنسق الصحي والتش�ديد عىل أصحاب الحوانيت 
بال�رشوط الصحي�ة وبيع امل�واد املغلفة فقط وال 
يجوز تحضر مواد غذائية داخل الحانوت وسيتم 
متابعة وغلق اي حانوت مخالف اضافة اىل مراعاة 

التباعد يف سيارات النقل الجماعي للطلبة .

وزير اخلارجية يرتأس اجتامعًا لبحث منح 
الفيزا اإللكرتونية يف املطار

    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزير الخارجّية فؤاد حس�ني، أمس الس�بت، اجتماعا للجنة 
الوطني�ة املعني�ة بمن�ح الفي�زا االلكرتونية، للتباحث بش�أن منح 

الفيزا اإللكرتونية لعدٍد من الدول يف املطارات العراقية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»وزير الخارجية فؤاد حسني ترأس اجتماعا للجنة الوطنية املعنية 
بمنح الفيزا االلكرتونية، وحر االجتماع مستش�ار االمن القومي 
قاس�م األعرجي ومدير مكتب رئيس ال�وزراء القايض رائد جوحي 
وع�دد من ممثيل الوزارات واألجهزة املعنية« وأش�ار إىل أنه، »جرى 
خال االجتماع بحث اآلليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا 
االلكرتوني�ة لع�دٍد من الدول يف املط�ارات العراقية، بع�د أخذ كاّفة 
الس�ياقات املرعية بهذا الش�أن، ملا تعكس�ه هذه الخطوة من دعٍم 

للقطاع السياحي واالستثماري يف البلد«.  
وأضاف،« كما ناقش املجتمعون االليات التقنية واللوجس�تية التي 
من ش�أنها تيس�ر العمل وتحديد اللوائح واالج�راءات املنِظمة له، 

م�ن جانبه عرض وزي�ر الخارجّية ألهمية تش�كيل لجن�ة ملتابعة 
مخرج�ات االجتماع، ليصار إىل إعداد تقرير يتم مناقش�ته يف وقٍت 

الحق قبيل عرضه عىل مجلس األمن الوطني«.

م/تنويه 

فع�ىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مق�ر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغر قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

١ � س�يتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)٢( لسنة ٢٠١4 والصادرة من وزارة التخطيط

٢ � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم 
ورق�م املناقص�ة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعامات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب 
،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد ١١/3٠ /٢٠٢٠ الساعة الثانية عرش ظهرا 
حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 
الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعامات الرئيس�ية / رشكة 
مص�ايف الجن�وب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهوري�ة العراق يف ٢٠٢٠/١١/3٠ الس�اعة الواحدة بعد 

الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � تم اضافة فرتة التجهيز )3٦٠( يوم يف القسم السادس من الوثيقة

4 � تم تعديل فقرة الرشكة الفاحصة يف القسم السادس من الوثيقة
٥ � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاه  

٦ � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليه�ا يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورق�ة بيانات العطاء ( 
ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العاقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب 
االس�تمارات املدرج�ة يف القس�م الرابع من الوثيق�ة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد 

العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
٧ � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مق�دم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث 

)متطلبات التاهيل الاحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
8 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها 

٩ � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وان تكون وموقعة ومختومة

 ١٠ � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بف�رتة ال تقل عن )١٢٠( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يك�ون مبلغ العطاء التجاري املقدم 
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

١١ � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م 
املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )٢8( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي وبمبلغ قدره )3٢,٩4٠ دوالر( اثنان وثاثون الف وتسعمائة واربعون دوالر امريكي 
١٢ �  ش�مول العم�ال العراقي�ني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان 

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

١4 � جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
١٥ � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون 

تعويض مقدمي العطاءات 
١٦ � لاطاع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

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

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

اىل الرشيك ) محمد ولدان حسني( 
 اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي فرع النج�ف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك س�ليمه 
ش�اش عطيه بالبناء عىل القطعة املشاعه 
يف العق�ار املرق�م 4٦88٢ / 3 ح�ي الن�داء 
خال عرشة أيام وبخافه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك
������������������������������������

فقدان 
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة 
العام�ة للرائب فرع النج�ف االرشف ذي 
الع�دد ١8٠٧٢ بتاري�خ  ١٠ / ١١ / ٢٠١٥ 
واملعنونة إىل مكتب تس�جيل املركبات مرور 
محافظ�ة النج�ف االرشف بأس�م ) عقي�ل 
س�ليم س�عيد( / فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها إىل جهة اإلصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد : ١٥١٦

التاريخ ٢٠٢٠/١١/١١
تبلغ املدعو )زياد ظاهر جاسم( 

بن�اء عىل الطب املقدم م�ن قبل املدعية بان عادل 
طال�ب عىل طليقه�ا املدع�و زياد ظاهر جاس�م 
واملتضمن�ة تنصيبها وصي�ة مؤقتة عىل اطفالها 
القارصي�ن كل من ) ابراهي�م  زياد ظاهر ومريم 
زياد ظاهر ( لغرض اس�تصدار جواز س�فر لهم 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار املنطقة لذا 
تق�رر اجراء تبليغك بصحيفتني يوميتني ويف حال 
ع�دم حضورك او حضور من ين�وب عنك قانونيا 

سوف تصدر حجة وصاية وفق القانون
 القايض

يعرب عيل جاسم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : ٥٥4 / ش / ٢٠٢٠ 

التاريخ : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠ 
اعان 

اىل املدعى عليه – محمد كريم عيل  
للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية رح�اب مزهر 
عب�اس املرقم�ة ٥٥4 / ش / ٢٠٢٠ والتي تطلب 
فيه�ا التفري�ق بينهما لل�رر كون�ه منتمي اىل 
تنظيم داع�ش االرهابي والتحاقه بصفوف العدو 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني لغرض 
حض�ورك بي�وم املرافع�ة املص�ادف ٢٩ / ١١ / 
٢٠٢٠ ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او حضور من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : ٩١٢/ب/٢٠٢٠
التاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

اعان
اىل املدع�ى علي�ه / ١ � ظاه�ر محمد رضا   ٢ � س�عود 

محمد رضا 3 � غسان محي صالح 
بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٦ اقام املدعي املستملك )مدير بلدية 
الكوفة اضافة لوظيفته( ضدك الدعوى البدائية املرقمة 
٩١٢/ب/٢٠٢٠  طلب فيها )اس�تماك القطعة املرقمة 
3/٢4 مقاطعة ٧ الس�هيلية وفق اح�كام القانون 8٠(   
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار واختيارية منطقة الكوفة السهيلية ١ 
املدع�و فاضل عباس الحمداني فق�د تقرر تبلغك اعانا 
بصحيفت�ني يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق ١٧ /٢٠٢٠/١١ الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�الك من ينوب عنك 
قانون�ا او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوع�ة فس�وف تج�ري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : ١٠38/ت/٢٠١٩
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١١ 

اىل  /املنفذ عليه / عمار محمد حسني
لق�د تحقق لهذه املديرية من خال كتاب مديرية تنفيذ 
النج�ف بالع�دد ٢١٥/خ/٢٠٢٠ يف ٢٠٢٠/١١/٢(  انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
٢٧ م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعانا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خال خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوص�اف املحرر : ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف 
 ٢٠١٩/4/٢8 يف  ٩4٠/ش3/٢٠١٩  املرق�م  الكوف�ة 
والذي يتضمن الزامك بتاديته نفقات ماضية ومستمرة 
للدائنة زينب عيل وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب 
املحام�اة وكذل�ك قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
 ٢٠١3/١٢/١٧ يف  ٢٢43/ش/٢٠١4  بالع�دد  الكوف�ة 
يقيض بذمت�ك مهر مؤجل للدائنة زين�ب عيل وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : ٢٢44/ب٢٠٢٠/١
التاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

اىل املدعى عليه / عيل جليل كاظم 
اقام املدعي صالح عبد الحس�ني موىس الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاه والتي يطلب فيه�ا الحكم )بابطال القيد 
املس�جل باس�م املدعى علي�ه الثاني املرق�م )٢٩8  ك١ 
٢٠٠١ مجل�د ٩44 وكاف�ة القي�ود الاحق�ة ع�ىل ه�ذا 
القي�د ان وج�دت واعتبار قيده ثابت الحك�م(  ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار منطقة حي العلم�اء  عاء عبد الزهرة 
الفض�يل  علي�ه  ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعانا 
بصحيفت�ني يوميت�ني  بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
٢٠٢٠/١١/٢٢ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

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

فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني العراقيني 
فرع النجف باس�م املواطن محمد عقيل عبد املهدي من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : ٢٠١٩/١٥88

التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٢ 
اىل  /املنفذ عليه / املدين / يارس مزهر مجيد

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ة تكلي�ف 
بالحض�ور وحس�ب رشح املبل�غ وكذل�ك هامش 
مخت�ار منطق�ة ح�ي اب�و طالب املختار حس�ني 
حريجه البدي�ري انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للم�ادة ٢٧ م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعانا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�ات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكابي
اوصاف املحرر : قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 
3٢٢/ب٢٠١٩/4 يف ٢٠١٩/3/١4 املتضم�ن الزام 
املدعي مازن محسن جواد مبلغ قدره ١٧٧8٠٠٠ 
ملي�ون وس�بعمائة وثمانية وس�بعون الف دينار 
وتحميل�ه املصاري�ف بضمنه�ا اتع�اب املحام�اة 

البالغة ١٧٠,٠٠٠ مائة وسبعون الف دينار 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 33٢/ب/٢٠١٧
التاريخ : 8/٢٠٢٠/١١

اعان مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 
١83 مقاطعة ٢٦ الح�رة  فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكمة يف الي�وم  الثاثون من 
الي�وم الت�ايل لن�رش االع�ان مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة ١٠% م�ن القيم�ة 

املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعان  
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوصاف /

العق�ار  عبارة عن بس�تان مس�احته  ٧ دونم ٢٢ 
اولك االرض معدة للزراعة يف الوقت الحارض وتقع 
عىل نهر البديرية وتقع بعيدة عن طرق املواصات 
يوجد فيها عدد قليل من النخيل القيمة التقديرية 
ملي�ون  ع�رش  اربع�ة   )١4,884,٠٠٠( للعق�ار 

وثمانمائة واربعة وثمانون 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : ١٥٩/ب/٢٠١٩
التاريخ : 8/٢٠٢٠/١١

اعان مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة القطعة 
املرقم�ة ١٩ مقاطع�ة ١٩ الحرة  فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم  
الثاثون من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠% من القيمة 
التقديرية للقطعة ويتحمل املشرتي اجور االعان  

القايض
ظاهر عباس الفتاوي

االوصاف /
القطع�ة  عبارة عن ارض زراعية  مس�احتها  ١٥ 
دونم و٧ اولك و٢٥ مرت مربع االرض بور مرتوكه يف 
الوقت الحارض وبعيدة عن مركز املدينة ومصادر 
املي�اه وخالية من املغروس�ات  القيمة التقديرية 
للقطعة )١٩١١٥٠٠٠( تس�عة عرش مليون ومائة 

وخمسة عرش الف دينار

محكمة بداءة السماوة 
العدد ٧/ب عقود / ٢٠٢٠

اعان
اىل املدع�ى عليه / بش�ار عيل س�عيد املدير املفوض 

لرشكة الرباعم للتجارة العامة يف السماوة
اقام املدعي الس�يد وزير الداخلي�ة اضافة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة اع�اه والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
بالزامك بتسديد مبلغ قدره اربعمائة وستة وستون 
الف وتس�عمائة دوالر امريكي عن قيم�ة املواد التي 
لم يتم تجهيزها من االليات ومواد مخابرة واملولدات 
الكهربائي�ة لصالح مديري�ة حدود املثنى )س�ابقا( 
لواء ح�رس حدود الحادي عرش )حالي�ا( من املنحة 
اليابانية وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطق�ة الغربي حس�ني 
مسلم حس�ني املؤرخ ٢٠٢٠/١١/8 لذا تقرر تبليغك 
اعانا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املوافق الس�اعة التاس�عة م�ن صباح يوم 
٢٠٢٠/١١/٢٦ وعن�د ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

ووفقا لاصول
القايض

فليح حسن جاسم
�����������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املس�تقبل بالعدد ٢٢٥٥ اعان تنفيذ 
النجف بأس�م /  مريم عبد الزهره ابراهيم ذكر رقم 

االضباره ٢4٠/٢٠٢٠ خطا والصحيح 4٢٠/٢٠٢٠
لذا اقتى التنويه 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد ٢٢٧٥/ب٢٠٢٠/٥
التاريخ ٢٠٢٠/١١/٩

اعان
اىل املدعى عليه ) نارص حميد جابر( 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاه 
ضدكم واملدع�ى عليها االوىل  )  هبة عبد الخالق عبد 
عيل ( والذي يطلب فيها الحكم بتأديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغا مقداره ) ٢8٠٠ دوالر امريكي عن 
ق�رض مؤرخ ي�وم ٢٠١٩/٩/١٢( ونظ�را ملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار حي ميسان / الرشيط ابراهيم عزيز العيايش 
لذا تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة ٢٠٢٠/١١/١٩ التاس�عة صباح�ا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك  سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة البداءة يف الوركاء
العدد / ٢٠٢٠/٢٢٦

التاريخ ٢٠٢٠/١١/١١
اىل املدعى عليهما / ) نعيم عبد محمد وس�لمان عبد 

محمد( 
اعان

بالنظر لعدم حضوركم�ا يف الدعوى البدائية املرقمة 
٢٢٦/ب/٢٠٢٠ واملقام�ة من قب�ل املدعيان ) مالك 
عل�وان عب�د وعلوان عب�د محمد(  يف موع�د املرافعة 
امل�ؤرخ يف ٢٠٢٠/١١/١٠ وملجهولية محل اقامتكما 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغكما ن�رشا يف صحيفتني 
للحض�ور يف موع�د  محليت�ني يوميت�ني تدعوكم�ا 
املرافع�ة املص�ادف ٢٠١8/١١/٢٥ الس�اعة الثامنة 
صباح�ا ويف حال عدم حضوركما س�تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا
مع التقدير 

القايض
عبد االمر عبد الحسني حسن

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 599/ 2020/ E
 (3.3k.V SWITCH GEAR FOR NIGGATA)

المبلغ التخميني للمناقصة )1647000( $ فقط مليون وستمائة وسبعة 
واربعون الف دوالر  امريكي

 200.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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تعل�ن محافظ�ة ذي ق�ار ) العقود الحكومي�ة (  عن اعالن مرشوع )تاهيل  ش�وارع 
وتطوير مدخل ناحية الطار مع انش�اء كورنيش ش�ارع الثقاف�ة  يف الكرمة ( ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليمات 
تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  

عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
 )                     �            �           (

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق 
القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما 
هو محدد يف الن�رشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة( 
وبام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بع�د تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب 
وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم 
عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة 
)12( ظه�را من يوم االحد املصادف 2020/11/22 يف بناي�ة )املديرية العامة لرتبية  
ذي ق�ار ( فعىل الراغبني م�ن الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من 
الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص 
مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة 
بامل�رشوع علم�ا ان س�عر العطاء الواحد ) وكم�ا مؤرش ازاءه ( غ�ر قابلة للرد عىل 
ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : املوارد املالية )الس�يولة النقدية ( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ 

املرشوع بمبلغ اكرب او يساوي ) 46,000,000( ستة واربعون مليون دينار عراقي 
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , 
لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت 
انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابع�ة لصاح�ب العمل( , غر مس�تبعدة من قب�ل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار 

صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثاني�ا : عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة (  وناف�ذة  صادرة من الهيئة 

العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
ثالث�ا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف ح�ال كون الرشك�ة مقدمة العطاء 

اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
رابعا : هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط  وتكون درجة 

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

2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات 
بموج�ب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد 
يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخميني�ة للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد 
)ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة 
ويك�ون نافذ مل�دة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وع�ىل املناقص الفائز ) الرشكة 
او املقاول (  الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقد تقديم خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون 
خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة من وزارة التخطي�ط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاير التاهيل املحدده فيها بفروعها 
كاف�ة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم 
الت�زام مق�دم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها  يتم اس�تبعاده 

ويعترب عطاءه غر مستجيب
4 � تبق�ى العط�اءات نافذة وملزمة ملقدم�ي العطاءات  ملدة )120( ي�وم اعتبارا من 

تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة 
وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض 

من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة 
الوطني�ة ع�ن طري�ق مراكز التش�غيل اال يف حال�ة اعت�ذار املركز عن توف�ر االعداد 
واالختصاص�ات املطلوب�ة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 ي�وم(  من تاريخ 

استالم املركز للطلب 
8 � يف حال�ة اش�رتاك اكث�ر م�ن مناق�ص يف تقديم عطاء واح�د لتنفي�ذ العقد تكون 
مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
اصولي�ا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة 
معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف رس�و املناقصة عليهما عىل ان 
يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 
يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني 

معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 � املحافظة غر مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره 
وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غر ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص 
التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاريخ فت�ح عطاءاتهم وبخالفه ال 

يمكن قبولها 
13 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة 
االلت�زام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه مدى مطابقته�ا للمواصفات املطلوبة 

حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14 � ملكي�ة التصامي�م والخرائط واملواصفات التي تعدها الجه�ة املتعاقدة تعود اىل 

صاحب العمل 
15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 
2020/11/29 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية يف مقرها 
الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى 
هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقما 
وكتاب�ة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتك�ون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من 
خالل�ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح 
العط�اءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليه�م  الراغبني بالحض�ور اىل ديوان 
محافظة ذي قار صوب الش�امية � شارع االمام عيل )ع(   وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل 
ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 � ع�ىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف 
دي�وان محافظة ذي ق�ار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ ب�دون املطالبة بأي 

تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 �  تس�دد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توف�ر التخصيصات املالية والتمويل 

الالزم

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

العقود احلكومية

العدد  :1526
التاريخ: 2020/11/12

املناقصة رقم )33( لسنة 2020 خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

 م/ اعالن

ناظم محيد الوائيل
حمافظ ذي قار

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة
اسم 

المشروع 
مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق

ت
 

100,000
الف دينار

انشائية
العاشرة

1%من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

الطار ـ 
الكرمة

مديرية 
بلديات 
ذي قار

تاهيل 
شوارع 
وتطوير 
مدخل 

ناحية الطار 
مع انشاء 
كورنيش 
شارع 

الثقافة في 
الكرمة 
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يوم  399,150,000 29

العدد الكوادر الفنية ت
1 مهندس مدني  1
1 مساح 2
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )151(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /
قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
م�ن ترس�و بعهدته اج�ور نرش االع�الن واجور خدم�ة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � الف�رن الحجري املش�يد عى جزء من القطعة املرقم�ة ) 89/11( م 19 تل 
الرم�ان الواقع يف حي تل الرمان  وبمس�احة )100( م2  وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات 
2 � القطع�ة  املرقم�ة )666( م 40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )كراج بائع 

سكراب(  وبمساحة )240( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � جزء من القطعة املرقمة )139/982( م 41 نينوى الشمالية النشاء اسواق 
تجارية الواقعة يف حي االعالم مجاور جامع ابو القاسم  وبمساحة )195( م2 

وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات
4 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عى جزء من القطعة املرقمة )1649/21( 
م 12 وادي العني الجنوبية  وبمس�احة )2000( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

سنة واحدة  
5 � القطعة املرقعة ) 13/33( م 37 بعويرة النش�اء متنزه ومطعم واكش�اك 
عدد )2( الواقعة يف حي العربي وبمس�احة )1900( م2  وحس�ب واقع الحال 

وملدة عرشة سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )152(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قان�ون )21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل 
خ�الل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*القطع املرقمة )74و76و11و181و52و36و32و30و3
4و167و24و179و119و165و117و16( م28 الهرم�ات 
املش�يد عليها كراج )حداد باب وشباك( وبمساحة )240(

م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )150(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وف�ق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 
30( ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1� القطعة  املرقمة )1/1925(  م 41 قره كوز النشاء مجمع طبي الواقعة يف حي البلديات 

وبمساحة )396,87( م2  وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات 
2 � الفرن الحجري املش�يد عى جزء من القطعة املرقمة ) 1/1769( م 41 قره كوز يف حي 

البلديات وبمساحة )200( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � مكتب رقم )1( م17 رجم حديد الواقع يف س�وق املعاش وبمس�احة )168( م2 وحس�ب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � مكتب رقم )2( م17 رجم حديد الواقع يف س�وق املعاش وبمس�احة )450( م2 وحس�ب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � مكتب رقم )3( م17 رجم حديد الواقع يف س�وق املعاش وبمس�احة )306( م2 وحس�ب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة  املرقمة )964/2(  م 46 الزنجييل الش�مالية املش�يد عليها )تكية(   وبمس�احة 

)893( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطع املرقمة )8و43و18( م24 وادي عكاب املشيد عليها )محل بيع ادوات احتياطية( 

وبمساحة )50(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � القطعة املرقمة )1( م24 وادي عكاب املشيد عليها )محل بيع ادوات احتياطية( وبمساحة 

)70(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
9 � القطعة املرقمة )48( م28 الهرمات  املش�يد عليها )معمل نجارة( وبمساحة )100(م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
10 � القطعة املرقمة )47( م28 الهرمات  املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة )450(م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )154(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خ�الل ) 30( يوم ثالثون 
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاع�ة الحدب�اء يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القط�ع املرقم�ة )37أ و37ب و27ب و 25أ و 25ب و 81أ و 75أ 
و 75 ب و 28أ و 41 أ و 41 ب و 58 أ(  م28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا 
)حداد باب وش�باك( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقم�ة )123 ب(  م28 الهرمات املش�يد عليها )حداد 
باب وش�باك( وبمساحة )210( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
3  � القط�ع املرقم�ة )195و79و6و83و17و10و5(  م28 الهرمات 
املش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( وبمس�احة )240( م2 لكل 

قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

العدد : 453
التاريخ : 2020/11/9

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 452
التاريخ : 2020/11/9

العدد : 454
التاريخ : 2020/11/9

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 456
التاريخ : 2020/11/9
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )153(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون 
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان 
محافظ�ة نين�وى /قاعة الحدباء  يف الس�اعة العارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقم�ة )192و7و14و15و20و33و44و56و84و
12و77و13و73و82و28/391و156(  م28 الهرمات املش�يد 
عليها )حداد باب وش�باك( وبمساحة )240( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � نص�ب كش�ك )49( ع�ىل ش�ارع موصل � كرك�وك مقابل 
مستش�فى الحميات وبمس�احة )12(م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات..

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالن جلنة البيع واالجيار
)وفق قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(

 بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايج�ار )العقارات(   املدرجة 
اوصافه�ا ادن�اه وذلك بعد م�رور ) 15( يوم تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصح�ف اليومية  فعىل الراغبني 
باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية 
البالغ�ة 30% م�ن القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار ونس�خة م�ن هوية االحوال املدنية  وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى 
امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ االحالة ويف حال حصول 
املزاي�دة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف الي�وم الذي ييل العطل�ة  وال يجوز الدخول باملزاي�دة اال صاحب وصل 
التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل 
ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة 
رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل 

الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة )185( والصادر يف 2020/11/3
بن�اءا عىل ما ج�اء بكتاب مديرية بلدي�ات نينوى /االمالك واملرق�م )12977( يف 2020/11/1 
ولحصول موافقة السيد املحافظ تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن 
تاج�ري القطعة املرقمة )20/17( مقاطعة )55( مهد وبمس�احة )3600( مرت مربع  والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية زليكان )الفاروق( عن طريق املس�اطحة  النش�اء مخزن مربد وفق 
ال�رشوط املوضوع�ه لها واملصادق عليها وملدة )17 س�نة( س�بعة عرش س�نة  عىل ان يتضمن 
املرشوع انش�اء )20( مخزن مع بناء مقر ادارة للموظفني وملحقاته وبناء غرفة للحراس مع 

ملحقاته ومواقع للحموالت ومولدات الكهرباء ومجموعة مرافق صحية 
ع�ىل ان يدف�ع ب�دل االيجار دفعة واح�دة بداية كل س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة 
س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير فيه كل 
خمس س�نوات كما يلتزم املس�تاجر باقامة املش�يدات خالل املدة املحددة يف عقد املس�اطحة مع 
تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر 
مبل�غ الضمان�ة ويعترب عقد املس�اطحة الغيا ويؤول ما ه�و قائم من مش�يدات اىل مديرية بلدية 
زليكان دون مقابل وتكون املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية 
الحق باجراء الكشف عىل املرشوع  وقت شاأت لالطالع عىل واقع املرشوع عىل ان تكون املساطحة 
باملزاي�دة العلنية ويك�ون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية 
بلدي�ة زلي�كان بعد انتهاء العقد بدون نواق�ص وبحالة جيدة مع االرض وبواق�ع حال البناية بعد 
االنته�اء من تش�يدها ويف حالة وج�ود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها 
فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته 
فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم 
مصلح�ة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية زلي�كان وخالل مدة )30( يوم 
تب�دأ من الي�وم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية عىل ان ال 
تقل عن )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخ�رى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املستأجر ناكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لسنة )2013( املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكاف�ة املصاريف االخ�رى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 
علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة س�تقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يف 

مقر مديرية بلدية زليكان.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباسية ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة 
ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء 
املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( 
يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصح�اب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

العدد : 32772
التاريخ 2020/11/11

م. ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

سنة واحدة 1500000 مليون وخمسمائة الف دينار 
سنويا  98م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 46 جزء من 61/6826/3 1

سنة واحدة 1000000 مليون دينار سنويا  76م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 
والمرقمة 45 جزء من 61/6826/3 2

سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار 
سنويا 304م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 44 جزء من 61/6826/3 3

سنة واحدة 3000000 ثالثة مليون دينار سنويا 344م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 
والمرقمة 40 جزء من 61/6826/3 4

سنة واحدة 1500000 مليون وخمسمائة الف دينار 
سنويا  103م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 42 جزء من 61/6826/3 5

سنة واحدة 2000000 مليونا دينار سنويا 294م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 
والمرقمة 34 جزء من 61/6826/3 6

سنة واحدة 3000000 ثالثة مليون دينار سنويا 400م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 
والمرقمة 19 جزء من 61/6826/3 7

سنة واحدة 1500000 مليون وخمسمائة الف دينار 
سنويا  123م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 47 جزء من 61/6826/3 8

سنة واحدة 4500000 اربعة مليون وخمسمائة الف 
دينار سنويا 300م2 9 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/9620/3

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة الف دينار سنويا 297,96م2 10 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/6817/3

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة الف دينار سنويا 310م2 11 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/6813/3

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة الف دينار سنويا 310م2 12 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/6811/3

سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار 
سنويا 104م2  مخزن في حي الغدير  والمرقم 21/5716/1 

حيدرية 13

مدة 
التاجير الموقع المساحة رقم الملك  جنس 

الملك ت

ثالث 
سنوات

السوق العصري / 
مقابل محكمة العباسية 12م2

70/1ـ70/2ـ70/3ـ70/4ـ
70/8ـ70/9ـ70/10ـ70/11ـ70/12ـ70/13ـ70/14ـ15
/70ـ70/16ـ70/19ـ70/20ـ70/21ـ70/23ـ70/24ـ25

/70ـ70/26ـ
70/28ـ70/29ـ70/30ـ70/33ـ70/34ـ70/39ـ70/40ـ
70/41ـ70/42ـ70/43ـ70/44ـ70/45ـ70/46ـ70/47ـ

70/48ـ70/49ـ70/50ـ70/27

حوانيت  1

سنة واحدة السوق العصري / 
مقابل ساحة بيع الفواكه  10م2 13/2 حانوت  2

سنة واحدة الشارع العام / قرب 
الحي الصناعي 6م2 10/15 كشك  3

سنة واحدة الشارع العام / مجاور 
المجلس البلدي السابق 9م2 12/6 كشك  4

العدد /177
التاريخ 2020/11/5

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 455
التاريخ : 2020/11/9

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

ء . مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 017-SC-20-EBS  
Provision of Static Guards, Access Control and PSD for EBS Oilfield 

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 Static Guards, Access Control and PSD for EBS Oilfield 

Tender No.: 017-SC-20-EBS 

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 EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek TWO contractors who has enough experience and ability to carry out the Provision 

of Static Guards, Access Control and PSD for EBS Oilfield, Contractor shall be Private Security company registered in Iraq. 

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

Part Two: Purchase the ITB: 

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

tangxing@ebspetroleum.com and cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email). 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, 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 

deadline 12:00 PM, 6 Dec 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 3 Dec 2020 for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact 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. 

اعالن
رئاسلة محكملة اسلتئناف كربلالء االتحادية 
محكمة بداءة الحلر/ العدد ٩٨٥ / ب / ٢٠٢٠ 

التاريخ ١٢/ ١١ / ٢٠٢٠ /
إىل املدعلى عليله )كلرار كاظلم كاطلع(  أقام 
املدعي )فراس أكلرم عبد( الدعوى املرقمة٩٨٥ 
/ب / ٢٠٢٠ أملام هذه املحكملة والتي يطلب 
فيها الزامك بتسلليم مبلغ مقداره ثالثة ماليني 
دينار عراقي وذلك علن وصل األمانة الخارجي 
امللؤرخ يف ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ والرتحاللك إىل جهة 
مجهولة حسلب اشلعار مختار منطقتك تقرر 
تبليغلك اعالنلا بصحيفتني محليتلني يوميتني  
واسلعتي االنتشار للحضور أمام هذه املحكمة 
 ٢٠٢٠  / ١١ املوافلق ١٩/  املرافعلة  يف موعلد 
علدم  حاللة  ويف  صباحلا  التاسلعة  السلاعة 
حضورك أو أرسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

سجاد حبيب داخل
للللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : ١٠4/ج/٢٠٢٠
التاريخ ٢٠٢٠/١١/٢

اىل املتهلم الهلارب / سلالم هلادي مشلكور 
الدحيدحاوي
اعالن غيابي 

حيلث انلك متهلم بالدعلوى املرقملة )١٠4/
ج/٢٠٢٠( واملشلتكي فيهلا  )نرص عباس عبد 
جريو( وفق املادة ١/4٥٩  من قانون العقوبات 
وملجهولية محلل اقامتك تقرر تبليغك للحضور 
امام هلذه املحكملة بموعد املحاكملة املوافق 
٢٠٢٠/١٢/6  ويف حاللة علدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : ٩١٢/ب/٢٠٢٠
التاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

اعالن
اىل املدعلى عليهلم / ١ ل جاسلم محملد رضلا  
٢ ل نعملة ظاهلر حبيلب  3 ل فاطمة شلمس 
الديلن مهلاوي  4 ل سليف عبد الرضلا ٥ ل نور 
عبلد الحسلني عيلى  6 ل هدى عبد الحسلني 
عيلى  7 ل محمد صالح البغلدادي ٨ ل برشى 
يوسف احمد ٩ ل باسلل جواد شمس الدين ١٠ 
ل حازم جواد شلمس الدين ١١ ل غسلان جواد 
شلمس الدين ١٢ ل محمد عبد الحسلني عيى 
١3 ل علي عبد الحسلني عيلى ١4 ل بتول عبد 

الحسني عيى 
بتاريلخ ٢٠٢٠/٩/١6 اقلام املدعي املسلتملك 
)مديلر بلديلة الكوفة اضافلة لوظيفته( ضدك 
٩١٢/ب/٢٠٢٠   املرقملة  البدائيلة  الدعلوى 
طللب فيها )اسلتمالك القطعلة املرقمة ٢4/3 
مقاطعلة 7 السلهيلية وفلق احلكام القانلون 
٨٠(   وملجهوليلة محلل اقامتلك حسلب رشح 
القائلم بالتبليلغ واشلعار مختلار واختياريلة 
منطقلة الكوفلة السلهيلية الجنوبيلة املدعلو 
فاضلل عبد الكريم مهلدي الجبوري  فقد تقرر 
تبلغلك اعالنلا بصحيفتلني يوميتلني للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق ١7 
/٢٠٢٠/١١ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضلورك او ارسلالك من ينوب عنلك قانونا او 
تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
للللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : ٨٩3/ش3/٢٠١٩

التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١٨
اعالن

اىل املدعى عليه / عباس عثمان سيد 
اصلدرت هلذه املحكمة قرارها بالعلدد  ٨٩3/

املتضملن   ٢٠٢٠/١/٢٠ امللؤرخ  ش3/٢٠١٩ 
الحكلم )بتصديق الطلالق الذي اوقعله املدعى 
عليله عبلاس عثمان سليد عىل املدعيلة حنان 
عزيلز محملد بتاريلخ ٢٠١٥/٥/١ واعتبلاره 
طالقا بائنلا بينونة صغرى واقعلا بعد الدخول 
للملرة االوىل وال علدة علىل املدعيلة النقضائها 
وليس للمدعى عليله ارجاع املدعية اىل عصمته 
اال بعقد ومهر جديدين وليس للمدعية االقرتان 
برجل اخر قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
( ولعدم تبلغك بقرار الحكم حسلب رشح املبلغ 
القضائي )يارس جبار محسن ( واشعار املختار 
بتاريلخ ٢٠٢٠/٢/٩ املتضمن ارتحالك اىل جهة 
مجهولة  وملجهوليلة محل اقامتك  قررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتلني محليتني يوميتني 
بالقلرار املذكور وعند عدم اعرتاضك عىل القرار 
املذكلور خالل املدة القانونية  سلوف يكتسلب 

الحكم الدرجة القطعية وفق القانون   
القايض

عي لفته جادر
للللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
الديلن  صلالح  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : ٥٥3 / ش / ٢٠٢٠ 
التاريخ : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠ 

اعالن 
اىل املدعى عليه – سيف الله احمد خلف 

للدعوى املقامة من قبل املدعية افراح عطا الله 
جاسم املرقمة ٥٥3 / ش / ٢٠٢٠ والتي تطلب 
فيها التفريلق بينهما للرضر كونله منتمي اىل 
تنظيلم داعلش االرهابلي والتحاقله بصفوف 
العلدو وملجهوليلة محلل اقامتك قلررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتلني محليتني يوميتني 
لغلرض حضورك بيوم املرافعلة املصادف ٢٩ / 
١١ / ٢٠٢٠ ويف حالة عدم حضوركم او حضور 
ملن ينلوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض

اعالن مناقصة رقم )2020/8( 
م/ حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة دياىل  

١ل يلر )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن للملرة االوىل عن مناقصة لل ) تحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد 
الرشكة داخل مطحنة دياىل  

٢ ل تتوفلر للدى )الرشكة العاملة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املاليلة ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اسلتخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات تحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة دياىل  

3  لبأمكان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
/ القسم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار ( بموجب صك مصدق من احد املصارف 

الحكومية بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله
4 ل تسللم العطاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / سلاحة عدن / 
مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه السلاعة العارشة صباحا من  يوم ٢٠٢٠/١٢/١٥ حسلب توقيت مدينة بغداد ( وسلوف 
ترفلض العطاءات املتأخرة وسليتم فتح العطلاءات بحضور مقدمي العطلاءات او ممثليهم الراغبني بالحضلور يف ذات الوقت والتاريخ 

والعنوان 
)تري كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١4 يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن او يتعارض 

معها يف املضمون (
يجب ان تتضمن العطاءات ما يي :

١ل شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 
٢ ل التأمينلات االوليلة تقدم بصك مصلدق او خطاب ضمان بمبلغ )١٢7٠٨٠٠٠( اثنى عرش مليون وسلبعمائة وثمانية الف دينار  التي 
تمثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان ال تقل 

نفاذيته )3٥( يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة ١٢٠ مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 ل كتلاب علدم املمانعة من الدخول يف املناقصات ملن الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٠ ومعنلون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 

حرصا )عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
4 ل وصل رشاء رشوط املناقصة 

٥  ل تقديم اعمال مماثلة 
6  ل  يف حاللة تقديلم وثائلق مصلورة )مستنسلخة( يجلب ان تكون مصدقلة ومختومة طبق االصل ملن جهة االصلدار اما بخصوص 
املستمسلكات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شلهادة الجنسلية  ، بطاقة السكن وغريها( تتم مطابقتها مع االصل 

عند االحالة
7  ل يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من 

يوم ٢٠٢٠/١٢/٨ يف مقر الرشكة / القسم القانوني 
٨ ل  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

http:www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

مديرية بلدية ربيعة 
القانونية

م / تبليغ
اىل الذوات املدرجة اسماءهم ادناه . وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم واستنادا اىل ما جاء بكتاب مركز رشطة ربيعة 
بالعدد )47٩٢( يف )٢٠٢٠/١٠/٢٥( واشلعار املختار / عليه ننذركم بالصحف الرسلمية بوجوب مراجعة مديريتنا 
لغرض تسلديد ما بذمتكم من ديون ومسلتحقات مالية وخالل مدة اقصاها )عرشة ايام( من تاريخ تبليغكم بهذا 
االنلذار واال سلوف نتخذ قرارا بحجز اموالكم املنقولة وفقا للمادة الخامسلة من قانلون تحصيل الديون الحكومية 

املرقم )٥6لسنة ١٩٩7( 

مدير بلدية ربيعة

اعالن
محكمة استئناف كربالء االتحادية / الهيئة االستئنافية 

/ العدد ٥٢ / س / ٢٠١٨
التاريخ ١٠ / /١١ /٢٠٢٠.

إىل املستأنف عليه )أحمد صالح حسني( أصدرت محكمة 
بلداءة كربالء قرارها املرقم ٢٥٥6 / ب / ٢٠١7 يف ٢٨ / 
١٢ / ٢٠١7 والقلايض الحكلم بالزام املدعلى عليه وزير 
الرتبيلة إضافة لوضيفته بمنع معارضتك بالعقار املرقم 
3١ / 3٠ مقاطعة ٢٩ فدان السلادة وتسلليمه خايل من 
الشلواغل وتحمله الرسوم واملصاريف وقد قدم املستأف 
وزير الرتبية طعنا استئنافيا عىل قرار الحكم الصادر من 
محكملة بداءة كربالء وتم تعيلني يوم ٢3 / ١١ / ٢٠٢٠ 
موعلد للمرافعة وملجهوليلة محل اقامتك تقلرر تبليغك 
بالحضلور يف هذه املحكمة باملوعلد املذكور أعاله اعالنا 
بصحيفتلني محليتني عىل أن يكون التبليغ يف الصفحات 
الرئيسية وليس يف ملحق اإلعالن ويف حالة عدم حضورك 
أو ملن ينلوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا.
القايض

اعالن
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية /

محكمة جنح كربالء املقدسة
العدد/ 4٢٩٠ / ج / ٢٠١٩

التاريخ ١٢/ ٢ / ٢٠٢٠
املشلتكي)صالح كاظلم هلادي( املحكلوم 
الهارب )كاظم عبود عي حسون الحسون( 

اسم االم/فخرية دليمي 
تولد/١٩6٢

بنلاء علىل الدعلوة الجزائية املرقملة أعاله 
حكمت املحكملة عىل املجلرم )كاظم عبود 
عي حسون الحسلون( بالحبس ملدة )سنه 
)  ١  /4٥٩( امللادة  وفلق  فقلط(  واحلده 

عقوبلات حكملا غيابيلا قابلال لالعلرتاض 
والتمييز وافهم علنا يف3١ / ١٢/ ٢٠١٩

بحقلك  باالدانلة  الحكلم  قلرار  ولصلدور 
غيابيا فقد تقرر تبليغلك اعالنا بصحيفتني 
رسلميتني ومراجعة طرق الطعن القانونية 
خالل املدة القانونية وبخالفة سيصبح قرار 

الحكم باالدانة بمنزلة الحكم الوجاهي. 
القايض

عماد مهدي عباس
للللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ السماوة
العدد / ١6٠7/٢٠١7

التاريخ ٢٠٢٠/١١/١١
اعالن

تبيلع مديرية تنفيذ السلماوة باملزاد العلني 
السليارة املرقملة 6٥٠٥٩4/ بغلداد فحص 
مؤقت نلوع سلمند صاللون الللون ابيض 
والعائدة للمدين اياد كريم حسني لقاء طلب 
الدائلن ايلاد كريم حسلني والبالغ خمسلة 
ماليني دينار حسلب السند املنفذ باالضبارة 
وتجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا 
يف معرض السوير الكائن يف السماوة منطقة 
معارض السليارات وتكون مدة عرشة ايام 
اعتبلارا من اليلوم الثاني للنلرش بالصحف 
املحليلة والقيملة املقلدرة للسليارة اعلاله 
هلي مليون وثمانمائة وخمسلة وسلبعون 
اللف دينار وعىل املشلرتي مسلتصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة ١٠% من القيمة 

املقدرة للسيارة اعاله
املنفذ العدل

جعفر حسني دخيل ال شرب 
السليارة  يف  املوجلودة  العلوارض  االرضار 

املرقمة 6٥٠٥٩4/بغداد فحص مؤقت
 ١ ل وجلود اثر اسلتهالك مع تللف اطارات 

السيارة بالكامل
٢ ل تحطيم مازدة الاليت االمامي االير

3 ل وجود اثر تصليح يف مقدمة السيارة من 
االمام

4 ل وجود اثر تصليح يف السيارة من الخلف
٥ ل كر مرأة السوق الجانبية اليرى

6 ل وجلود اثلر خلع ملع فطلر يف الدعامية 
االمامية والخلفية

7 ل وجلود اثلر طعج يف جانب السليارة من 
جهة اليمني

٨ ل وجلود اثلر تلأكل متفلرق يف جوانلب 
السيارة

٩ ل يتعذر علينا فحص املحرك كون السيارة 
غري صالحة للعمل يف الوقت الحارض

للللللللللللللللل
اىل الرشيك عباس فاضل عباس

 اقتلى حضلورك اىل مقلر بلديله النجلف 
لغرض اصدار اجازه بنلاء للقطعة املرقمة  

3 /٥6٩7٠ حي النداء  
 طالب االجازه 

فرقان حامد شاكر
للللللللللللللللل

فقدان 
فقدت مني هوية وزارة الثقافة مع البطاقة 
الوطنية املوحلدة مع بطاقة السلكن كذلك 
ماسرت كارت الوافدين باسم / هدى حسني 
عي – فمن يعثر عليهن تسلليمهن اىل وزارة 

الثقافة – شارع حيفا .

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )8224(

تعللن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشليدات ادناه يف 
محافظلة )بابل( يف اليوم )الثالثني( تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار 
املوال الدولة رقم )٢١( لسلنة ٢٠١3 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسلم 
الرشكلة اعاله لقلاء مبلغ )٥٠٠٠( دينار غلري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور يف السلاعة 
الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة )بابل( عىل  ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته 
من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة 
الجنسلية او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات 
القانونيلة البالغة ٢٠% مرضوبا يف عدد سلنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسلو عليه 
املزايلدة اجور خدمة بنسلبة ٢% كذللك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سلنني العقد  ويف 

حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار ملدة سنتان... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

حمافظة دياىل
مديرية بلديات حمافظة دياىل

جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي
mmpwdiyala@yahoo.com ايميل بلديات

اعالن
بالنظر لعلدم حصول راغب بالتاجري تعلن اللجنلة وللمرة الثانية عن 
تأجري االمالك املبني اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الوجيهية  
فعىل من يرغب االشلرتاك يف املزايدة مراجعلة مديرية بلدية الوجيهية 
خالل مدة )١٥( خمسلة علرش يوم تبدا من اليلوم التايل لنرش االعالن 
مسلتصحبني معهلم التامينلات القانونيلة البالغة ٢٠% ملن القيمة 
التقديريلة ولكامل ملدة التاجري بموجب صك مصلدق او نقدا وتبقى 
قائمة املزايدة مفتوحة طيلة هذه املدة وستجري املزايدة يف اليوم التايل 
النتهاء املدة القانونية اعاله تمام السلاعة العلارشة صباحا يف ديوان 
مديرية بلدية الوجيهية ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور خدمة 

بنسبة ٢% واجور االعالن  واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

العدد : 964
التاريخ : 2020/9/13

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

الموقع نوع الملك 
ورقمه

الوجيهية /مركز المدينة / على جزء من قطعة االرض 
المرقمة 755/1و699 م16  ابو عرابيد بمساحة 12م2 

لكل منها 
الحوانيت  2ـ 

25

السعر / دينار / طن الفقرة  ت

4000 اربعة االف دينار تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل 
السيارة  1

4000 اربعة االف دينار  تعبئة  وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها 
وتنضيدها داخل المخزن  2

1000 الف دينار تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى في الشركة 
وتنضيدها داخل المخزن 3

1250 الف ومائتان وخمسون دينار تحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة 4

600 ستمائة دينار
تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة 

المحيطة بعين االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 
الثامنة مساء

5

2000 الفي دينار تفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 6
1000 الف دينار مداورة اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 7
1000 الف دينار تحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 8

3500000 ثالثة ماليين وخمسمائة 
الف دينار شهريا

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات والساحات من الطحين والنواتج 
المتناثرة والنفايات وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي 

الكونكريتية الظاهرية وتنظيف المانهوالت الرئيسية الخاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم 
مياه االمطار )كلبات( وتنظيف الخطوط الواصلة بين الفوهات  و المانهوالت وتنظيف محطة 
الضخ الرئيسية ورفع الحشائش واالدغال وباي واسطة تؤدي الغرض الى المكان الذي يحدده 

الطرف االول داخل او خارج المطحنة )شهريا( 

9

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

العدد : 8224
التاريخ : 2020/10/25 م

المالحظات التأمينات اسم العقار ت

لكل محل 171,600
الف دينار محالت رقم 89/61/56 في مرأب الحصوه  1

لكل محل
170,500

الف دينار
محالت رقم 11/109/105/97/96/93/92/91/90/88/87/86/85

116/115/114/0  في مرأب الحصوه 2

خطاب عيل اسامعيل
معاون املدير العام وكالة

اسعد عبد مراد
رئيس اهليئة االستئنافية

االسم والتسلسل ت
ابراهيم صالح جاسم تسلسل )105( 1
وعد هللا عوني رضى تسلسل )55( 2

داود شاكر محمد تسلسل )38( 3
جاسم صالح جاسم تسلسل )25( 4
محمد صالح جاسم تسلسل )13( 5

احمد محمود حسين تسلسل )4و5(  6
محمد احمد علي تسلسل )2(  7
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العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

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

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

دور املـرافـق االقتصـاديـة
 يف دعم النشاط احلكومي

العراق يف فكر بايدن

محمد حسن الساعدي

ان النش�اط اإلداري للدولة يستوجب عليها تلبية املطالب 
األساس�ية للمواطنني باعتبارها ش�خصاً عاماً وصاحبة 
الس�يادة والذي يتطلب منها اش�باع الحاجات األساسية 
ملواطنيها وذلك من خالل مؤسس�اتها املرفقية. فنجد من 
واجباها إنش�اء مرافق عامة تلب�ي املطالب الجماهريية، 
وقد تكون ه�ذه املرافق اختيارية او اجبارية يس�توجب 
عىل الدولة انش�اؤها إلش�باع الحاجات امللح�ة ملواطنيها 

وبما يخدم الصالح العام.
واذا م�ا عدنا اىل األس�س الفنية للقان�ون اإلداري نجد ان 
هذه املرافق من ضمن هذه األس�س التي تجعل النشاط 
اإلداري للدول�ة يف حال�ة حرك�ة ديناميكي�ة مس�تمرة، 
وتس�اهم يف ديموم�ة واس�تمرار العالق�ة التنظيمية بني 
الدول�ة واملواطن والتي تحق�ق الرضا املجتمعي عن األداء 
الحكومي ملؤسسات الدولة ان كان مرضياً وتحت رقابتها 

املبارشة.
ونظراً للتطور االقتص�ادي واملجتمعي وظهور متطلبات 
جماهريي�ة ملحة قد تك�ون الدولة عاجزة ع�ن تنفيذها 
ألس�باب عدة منها تشعب أنشطة الدولة لتدخلها بجميع 
نواح�ي حياة املجتمع تقريباً فقد ظهرت الحاجة ملجانبة 
املرافق العام�ة اإلدارية أنواعاً اخرى من املرافق قد تكون 
تجاري�ة او صناعية وغريها، وق�د يعتقد البعض مخطئاً 
ع�ىل أن فق�ط املراف�ق العام�ة اإلدارية تحق�ق املصلحة 
العامة للمجتمع لكون ان النشاط الفردي يسعى أصالً إىل 
تحقي�ق املصالح الفردية الخاصة لألف�راد، إال أن حقيقة 
االمر انها ويف كثري من األحيان تهدف اىل تحقيق املصلحة 
العامة للمواطنني، ومنها املرافق واملشاريع االقتصادية او 
التجارية وذلك ألن القائمني عليها يستطيعون بوسائلهم 

الخاصة إشباع بعض الحاجات ملواطنيهم. 
ل�ذا نج�د اصبح�ت الحاجة ملح�ة اىل التوج�ه الحكومي 
ألنش�اء املراف�ق العام�ة االقتصادية والتي س�تلعب دوراً 
بارزاً يف النشاط االقتصادي للدولة ويجعلها ضمن امليدان 

االقتصادي لألفراد السيما انه تحت رقابتها وارشافها.
وق�د يك�ون انش�اء ه�ذه املراف�ق كواقع ح�ال تفرضه 
الظروف االقتصادية للبلد، الس�يما وان العالم يمر بحالة 
من الركود االقتصادي ألسباب عدة منها انخفاض اسعار 
النف�ط وجائحة كورونا التي انهكت األوضاع االقتصادية 
واصابته�ا بالش�لل وهن�ا تج�د الدولة نفس�ها مضطرة 
للتدخل املبارش يف حيز النش�����اط الفردي لألش�خاص 
الذي قد تجده كافياً إلش�باع الحاجات العامة والذي كما 
اسلفنا عىل انه تحت رق������ابتها وذلك بفرض القواعد 
األساسية التي تحول دون خروج هذه املرافق عن غاياتها 

يف خدمة املصلحة العامة.
 باملقاب�ل قد تحتاج هذه املرافق اىل تدخل الدولة ودعمها 
من اجل القيام بواجباتها وهنا ال تكتفي الدولة باإلرشاف 
او املعاون�ة وانما يس�توجب عليه�ا ان تتدخل بنفس�ها 
بشكل مبارش او غري مبارش بواسطة هيئاتها العامة من 
اج�ل تحقيق الصالح الع�ام، وهذا طبعاً م�روك تقديره 

للسلطة التنفيذية.
 والبد ان نذكر بأن توجه الدولة للعمل وفق مفهوم املرافق 
العام�ة االقتصادي�ة حتماً سيوس�ع من دائ�رة االنفتاح 
االقتص�ادي يف ه�ذا املجال وال�ذي س�يصب يف النهاية يف 
مصلحتها االقتصادية وذلك من خالل زيادة مردودها املايل 
املطلوب يف إنشاء مرافق عامة جديدة قد تخدم املواطن يف 
مجاالت اخرى او القيام بمش�اريع خدمية جديدًة اضافة 
اىل القضاء عىل البطالة من خالل املساهمة يف خلق فرص 
عم�ل جديدة ومتنوعة تدخل جميه�ا يف خدمة مواطنيها 

من الخريجني والحرفني.
فه�ل ح�ان وق�ت الع������ودة للعم�ل به�ذا األس�لوب 

االقتصادي املهم؟

عىل الرغم من التغيري الديمقراطي الذي ش�هدته الواليات املتحدة 
األمريكية، والتغيري يف رؤسائها كل أربع سنوات، إال أن السياسية 
األمريكية تجاه العالم والرشق األوس�ط ل�م تتغري، فالعراق الذي 
يع�د جزءاً م�ن منطق�ة الرشق األوس�ط عان�ى كثرياً م�ن هذه 
السياسات الطائشة لواشنطن، فمنذ تويل )رونالد ريغن( 1980-

1988 ونح�ن نعيش جو الحروب والرصاعات، حيث حرب الثمان 
س�نوات مع إيران، والتي أحرقت الحرث والنس�ل، وراح ضحيتها 
أكثر م�ن مليون ونصف إنس�ان من الدولتني الجارت�ني، فاإلدارة 
األمريكي�ة يف حركته�ا كاإلخطبوط، وما أن تدخ�ل العالم يف أزمة 
وتخ�رج من هذه األزمة حتى تصنع أزمة جديدة، وما جاء بعدها 
م�ن تويل ج�ورج ب�وش األب 1988-1992 ونحن نس�ري يف نفس 
الس�كة، حيث عمدت إدارته عىل تدمري العراق وقدراته العسكرية 
واالقتصادي�ة م�ن قتل جن�وده، وإدخال البالد يف رصاع س�يايس 
وتنفيذ خطة التقس�يم إىل جزئني )خطوط العرض(، وبعد مجيء 
ب�اراك اوبام�ا للفرة م�ن 2008-2016 والذي عم�د إىل تدمري ما 
تبقى من بناءها ومقدراتها، وإدخال البالد يف حرب أهلية طاحنة، 
والذي طور الحرب األهلية ليتم تقسيم البالد وتهجري ماليني وقتل 
مئ�ات اآلالف عىل يد عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة، وعندما جاءت 
فرة حكم دونالد ترامب 2016-2020 س�عى بجهده إىل إش�عال 
فتيل األزمات السياسية تلو األزمات، فمن التظاهرات املؤدلجة إىل 

التهديد بإسقاط العملية السياسية ألكثر من مرة.
أن عملي�ة االنتقال الديمقراطي للس�لطة يف الوالي�ات املتحدة لن 
يكون ذات تأثريات جوهرية عىل مجمل السياسة األمريكية، وعىل 
الرغ�م من كون املنطقة عموماً تنظر بعني الخوف من القادم من 
البي�ت األبيض إال أن الواقع علينا قراءت�ه بصورة واقعية وهو أن 
البي�ت األبيض يمتلك املس�طرة ل�كل القضايا وامللف�ات يف العالم، 
وان ال�رشق األوس�ط وملفاته تبدو مس�تقرة وال تغيري فيها عىل 
امل�دى البعي�د، وإذا وصل بايدن إىل الس�لطة وهذا م�ا حصل فعالً 
يف االنتخاب�ات األخرية، فان س�لوك اإلدارة األمريكي�ة تجاه امللف 
الس�وري ل�م يتغ�ري إذا علمنا أن باي�دن كان من أنص�ار هيالري 
كلينتون يف االنتخابات الرئاس�ية املاضية، األمر الذي يضعنا أمام 
واقع وهو أن اإلدارة األمريكية لن تغري من سياس�تها يف القضايا 
الت�ي تعتربه�ا هي اس�راتيجية وأهمها امن إرسائي�ل، إىل جانب 
الس�يطرة عىل منابع النف�ط يف العالم، وهو األمر الذي ينبغي عىل 
العال�م العربي قراءت�ه بصورة واقعية، إىل جان�ب قضايا الخنوع 
والخض�وع الت�ي تمارس�ها حكومات ال�دول العربية، وسياس�ة 

االنبطاح لإلدارة األمريكية عموماً.

اخرتاعات مرصية قديمة »غريت العالـم«
ال يعترب الهرم األكرب س�وى ج�زءا صغريا من 
ت�راث م�رص القديم�ة، التي خلف�ت حضارة 
عريق�ة ومتنوعة. ,ويف هذا التقرير س�نتعرف 
عىل أبرز 10 اخراع�ات مرصية قديمة غريت 
طريقة حياة البرش. وقال موقع »هاو س�تاف 
ووركس« إن املرصيني القدماء س�اهموا ربما 
يف »الحض�ارة األكث�ر تقدم�ا يف العال�م«، كما 
اشتهروا باخراعاتهم املذهلة التي غريت عددا 
من مناح�ي الحياة، بداية من الزراعة، وصوال 

إىل املوضة.
1- مكياج الع�ني: قد ال يصنف مكياج العيون 
كأحد أهم االكتشافات يف تاريخ البرشية، لكن 
املرصييني لهم بصمتهم الخاصة يف هذا األمر. 
وذك�ر املصدر أن املرصي�ني اخرعوا ما يعرف 
ب�«مكي�اج العي�ون« 4 آالف س�نة قبل امليالد، 
وذلك من خالل دمج السخام مع معدن يسمى 
»غالين�ا«، به�دف إنش�اء مرهم أس�ود يعرف 
باس�م »الكحل«، والذي ما يزال مس�تخدما إىل 

غاية يومنا هذا.

2- لغ�ة مكتوب�ة: م�ن املؤك�د أن اس�تخدام 
الرس�وم لرواية القصص ليس باألمر الجديد؛ 
إذ يع�ود تاريخ لوح�ات الكه�وف املوجودة يف 

فرنس�ا وإس�بانيا إىل 30000 قبل امليالد. لكن 
هذه الرس�ومات واللوحات لم تتطور إىل »لغة 
مكتوب�ة« إال يف مرص. نظ�ام الكتابة املرصي 
يع�ود تاريخه إىل 6000 قبل امليالد. ومع مرور 
الوقت واص�ل املرصيون إضافة عنارص أخرى 
لهذا النظام، بما يف ذلك األحرف األبجدية، التي 

كانت تمثل لهم أصواتا وشخصيات معينة.
س�باقني  الصيني�ون  كان  ال�ربدي:  ورق   -3
الخراع الورق قب�ل 140 عاما من امليالد، لكن 
م�ا ال يعرف�ه الكثريون أن املرصي�ني كانوا قد 
ط�وروا بدي�ال رائعا قب�ل ذلك بآالف الس�نني، 

باستخدام نبات الربدي.

كان ه�ذا النبات ينمو يف مناطق املس�تنقعات 
التي تصطف عىل نهر النيل. وأثبت ش�كل هذا 
النب�ات وصالبته أنه مثايل لصنع أوراق متينة. 
وكانت الحي�اة املرصية القديم�ة تعتمد كثريا 
ع�ىل هذا ال�ورق، وذلك يف األرشع�ة والصنادل 

والحصري وغريها من الرضوريات..
4- التقوي�م: يف م�رص القديم�ة، كان التقويم 
يعن�ي الفرق ب�ني فرة توف�ر الطع�ام وفرة 
املجاع�ة. ل�م يك�ن املرصي�ون يعرف�ون متى 
س�يبدأ فيضان النيل الس�نوي، وبدون معرفة 
التقوي�م، س�يكون نظامهم الزراع�ي بأكمله 
معرضا للخطر، األم�ر الذي جعلهم يخرعون 

»التقويم«، الذي كان مرتبطا بالزراعة.
وج�رى تقس�يم التقوي�م آنذاك إىل 3 مواس�م 
رئيس�ة: الغمر والنم�و والحص�اد. )يدوم كل 

موسم أربعة أشهر(.
5- املحراث: رغم أن املؤرخني ليس�وا متأكدين 
تماما من مكان نش�أة املح�راث، إال أن بعض 
األدل�ة تش�ري إىل أن املرصي�ني كان�وا م�ن بني 
املجتمعات األوىل التي استخدمته حوايل 4000 
قب�ل امليالد.م�ن املحتمل أن املرصي�ني صنعوا 
املح�راث يف البداي�ة من أدوات يدوي�ة، قبل أن 

يربطوه، بعد نحو ألفي سنة، بالثريان.

أخطاء صباحية شائعة 
يمكن أن تدمر يومك

يؤدي اتب�اع روتني صباحي رائع وصح�ي إىل تعزيز الصحة والطاقة 
وتقليل مستويات التوتر ويجعلك أكثر سعادة، وعىل العكس من ذلك، 
ف�إن بدء اليوم بع�ادات وطرق خاطئة يمكن أن يفس�د ويدمر يومك 

بالكامل.
هن�اك العديد م�ن املمارس�ات واألخط�اء الصباحية التي يمارس�ها 
الكثريون دون العلم بخطر هذه العادات عىل صحة الجس�م، بحسب 

ما نرشه موقع ” ذا هيلث سايت”.
تش�مل بعض األخطاء الصباحية التي يمكن أن تدمر يومك وتفسده 

ما ييل:
بدء اليوم بكوب من الشاي أو القهوة: لدى الكثري منا عادة بدء اليوم 
بفنجان من الش�اي أو القهوة، وهذا ب�دوره يخل بالتوازن الحميض 
القلوي، إذ يس�بب رشب الش�اي أو القهوة عىل معدة فارغة الجفاف 

والحموضة والقيء والغثيان ومشاكل يف الجهاز الهضمي.
عدم تناول وجبة االفطار:

ه�ذه الع�ادة الخاطئ�ة م�ن أكثر الع�ادات ش�يوعا عن�د الكثري من 
األشخاص، وهي مرتبطة بخطر اإلصابة بالسمنة والسكري وضعف 
املناع�ة، وت�ؤدي إىل اتخاذ خيارات غذائية خاطئ�ة خالل اليوم وخلل 
بالنظام الغذائ�ي. الضغط عىل زر الغفوة والتأخر يف النهوض: يمكن 
أن يؤدي تأخري النهوض من الرسير عن طريق الضغط عىل زر الغفوة 
كل صباح إىل منحك الشعور بالقلق واإلرهاق طوال اليوم حيث يمكن 

أن يفسد ذلك الساعة البيولوجية بداخلك.

 كش�ف باحث�ون بجامع�ة أريزون�ا األمريكية يف دراس�ة ن�رشت نتائجها 
بمجلة »س�اينس« العلمية، أن املريخ لم يكن ميتا كما هو اآلن، مش�ريين 

إىل األسباب التي قادته لوضعه الراهن.
وكان�ت أقمار صناعية قد توصلت إىل أدلة تفيد بأن س�هول املريخ املغربة 
حالي�ا كان�ت تجري فيه�ا األنهار، كم�ا أن مناخ الكوك�ب األحمر الدافئ 
والرط�ب ق�د وّفر مناخ�ا مثالي�ا لتكاثر امليكروب�ات كما ه�ي الحال مع 
األرض. وأرجع العلماء الجفاف الذي يعاني منه املريخ لخس�ارته للغالف 
الج�وي، حيث تطايرت جزيئات امل�اء عىل نحو رسيع للغاية. وتعليقا عىل 
نتائج الدراس�ة، قال الخبري املتخصص بكيمياء الكواكب بجامعة أريزونا 
ش�ني ستون، إن جفاف املاء يتم بسهولة عند حدوث تلف للغالف الجوي، 
حسبما نقل موقع مجلة »بوبيوالر ساينس« املتخصص باألخبار العلمية. 
وطبقا للدراسة فإنه من املحتمل أن يكون املريخ شبيها بكوكب األرض يف 
األيام األوىل لوالدة نظامنا الش�ميس، حيث يحتوي كال الكوكبني عىل نوى 
معدنية منصهرة ذات شحنة، وكانت تتجاوب مع التيارات مشكلة حواجز 
مغناطيس�ية تحميه�ا من الري�اح الشمس�ية واإلش�عاعات والتوهجات 

القوية، األمر الذي جعل املياه متوفرة عليها يف بادئ األمر.

كش�فت مدونة عن كيفية توفري املال يف رحالت التجميل. قررت الصحفية 
ج�ني جالنتز أن تجرب هذه الطريقة املعجزة بنفس�ها. وش�اركت نتائج 

.Business Insider العالج بالجليد مجلة
ق�ررت الصحفية واملدونة جني جالنتز، املعروفة بش�غفها بأنواع مختلفة 
من التجارب، أن تقوم بتجربة جديدة – صنع أقنعة وجه جليدية يومية.

قب�ل ال�رشوع يف إجراءات تجديد ش�باب الوجه، تش�اورت جني مع خبري 
تجميل اتفق معها عىل هذه الطريقة القديمة والفعالة ليس فقط لتجديد 
ش�باب الجلد، ولكن أيًض�ا للتخلص من أنواع مختلفة من املش�اكل: حب 

الشباب والتجاعيد واالنتفاخ.
قالت الصحفية: “بعد التحدث مع اختصايص التجميل واألمراض الجلدية، 

حاولت عمل أقنعة الوجه الثلجية كل يوم ملدة أسبوع”.
وبحسب الصحفية، فقد بدأت بالغطس يف املاء املثلج لتقليل التورم وإزالة 
تهيج الجلد. واش�تكت الفتاة م�ن أن برشتها منذ املراهقة تعاني من عدد 

من املشاكل التي لم تستطع التخلص منها عىل مر السنني.
تتذك�ر قائل�ة: “جرب�ت تقريًبا كل إج�راء ينصح به أطب�اء الجلد وخرباء 

التجميل لتحسني حالة الجلد والتخلص من حب الشباب”.

علامء يكشفون رس موت كوكب املريخ كورونا هيدد »بشكل خطري« الصحة العقليةفوائد املاء املثلج للبرشة
وجدت دراس�ة جديدة، أجرتها 
جامعة كامربي�دج الربيطانية، 
أن ف�ريوس كورون�ا املس�تجد 
يه�دد “بش�كل خط�ري” صحة 
الناس العقلي�ة، وخاصة أولئك 
الذي�ن يعان�ون م�ن الحرم�ان 

االجتماعي واالقتصادي.
وأُجريت الدراسة، التي نرشتها 
“س�يكولوجيكال  دوري�ة 
ميديس�ن”، ع�ىل عين�ة ضمت 
957 بالغا، ت�م التواصل معهم 
بشكل شخيص ملعرفة تداعيات 

تعرضهم إلجراءات الحجر واإلغالق.
وتوص�ل فريق البحث إىل أن كورونا وما تبعه 
من تداعيات أدى إىل تهديدات خطرية للصحة 

العقلية العامة، وخاصًة بالنسبة لألشخاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن الحرم�ان االجتماع�ي 

واالقتصادي.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أن كل ما رافق كورونا 

أدى  وإج�راءات  ق�رارات  م�ن 
النفس�ية  الضغ�وط  زي�ادة  إىل 
واالجتماعي�ة واالقتصادية عىل 
األرس الضعيف�ة، والت�ي تعاني 
يف األصل من ظروف س�يئة مثل 

البطالة وانعدام األمن الغذائي.
وأوضح�ت أن كل ه�ذه األمور 
لإلصاب�ة  أصحابه�ا  تع�رض 
بأم�راض نفس�ية ح�ادة مث�ل 

القلق واالكتئاب والتوتر.
وس�بق لألمم املتحدة أن حذرت 
م�ن أن “كوفي�د 19” يثري أزمة 
عاملية كربى يف مجال الصحة العقلية، داعية 
إىل اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة املش�كالت 

النفسية الناجمة عن املرض.

اشارت دراس�ة اجريت حديثاً إىل أن النوم عىل 
املع�دة يمك�ن أن يلح�ق العديد م�ن املخاطر 
بالصحة. ويف هذا الس�ياق ذك�ر الباحثون أن 
ه�ذا يمكن ان يؤثر س�لباً عىل صح�ة العمود 
الفق�ري. ولفتوا إىل أن االس�تلقاء عىل البطن 
يفقد ه�ذا العمود منحن�اه الطبيعي ويمكن 
أن يؤذي الظهر وان يسبب األلم. كذلك وجدوا 

أن ه�ذه الطريقة يف النوم يمكن أن تكون من 
االس�باب املؤدي�ة إىل املعان�اة من مش�اكل يف 
القل�ب والرئتني بس�ب بما تحدث�ه من ضغط 
عليهم�ا. كذل�ك توصل�وا إىل انها ق�د تؤدي إىل 
مواجهة بعض املش�اكل يف الرقبة نتيجة ميل 
ال�رأس إىل أح�د الجانب�ني عىل عك�س اتجاه 
الجس�م. ومن املمكن أن تكون هذه الوضعية 

من مس�ببات الص�داع املزمن ال�ذي ينجم عن 
الش�د يف العض�الت فض�اًل عن ظه�ور حىص 
ال�كىل. ويف هذا الس�ياق يلفت الخ�رباء إىل أن 
النوم ع�ىل البطن وخصوصاً من قبل النس�اء 
يس�اهم يف تعزي�ز ح�دوث هذه املش�كلة ألن 
هذه الوضعية ال تسمح بالحركة ما يؤدي إىل 

ترسب ذلك الحىص.

هلذه األسباب احذروا النوم عىل البطن!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


