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اإلمام علي بن أبي طالب
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ثواب اآلخرة خري من نعيم الدنيا العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جهاز مكافحة اإلرهاب 
يطلق محلة »أنُتم ُمستقبل العراق« 

للقضاء عىل التطرف
ص2

املـاليـة الربلـمـانيـة عـن األزمـة االقتصـاديــة: ال يـوجـد حـل غيـر اإلصـالحــات
عبطان يفند باألرقام والتفاصيل: األموال كافية لسد رواتب املوظفني 

ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مع أوىل موجات األمطار الغزيرة، أمس الس�بت، 
غرق�ت أغل�ب ش�وارع العاصمة، ووجد س�كان 
بع�ض األحي�اء البغدادي�ة أنفس�هم محارصين 
بالوح�ل.  وغط�ت مي�اه األمطار أغلب ش�وارع 
العاصم�ة، وباتت الحركة متعرسة عىل س�اكني 
املناطق التي ما تزال شوارعها غري مؤثثة، بعد أن 
تحولت تلك الشوارع إىل برك من الطني والوحل.     
ونرش مواطنون عرب مواقع التواصل االجتماعي 
ص�وراً ومقاط�ع مص�ورة رصده�ا عرب وس�م 

»بغداد« الذي تصدر »الرتند« يف تويرت.    
وأظه�رت بع�ض الصور املياه وه�ي تصل حتى 
منتصف أقدام رجل مرور يقف يف أحد تقاطعات 
العاصمة.    وسجلت هيئة األنواء الجوية هطول 
72 مليمرتاً من األمطار خالل أقل من 12 ساعة.
وذك�ر تقري�ر أصدرت�ه الهيئة وتلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن العراق شهد سقوط 72.8 
مليمرتا من األمطار منذ الساعة التاسعة صباحا 

وحتى الثانية بعد ظهر يوم السبت.
وأش�ار التقري�ر إىل أن املتع�ارف علي�ه يف قياس 
األمطار يتم كل 12 ساعة، الفتا إىل توقف األمطار 

عن العاصمة بغداد ليل السبت.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهاً 
عاج�اًل إىل 8 وزارات وجه�ات أمني�ة وخدمي�ة 
للمش�اركة يف جهود س�حب مي�اه األمطار بعد 
غ�رق أغلب ش�وارع العاصمة.  وش�مل التوجيه 
وزارات الدف�اع والداخلي�ة واإلعم�ار واإلس�كان 
وامل�وارد املائية، فضالً عن قي�ادة عمليات بغداد 

والحشد الشعبي وجهاز مكافحة اإلرهاب.  
التفاصيل ص2

»املطر الغزير« يدفع بغداد إىل أقصى درجات االستنفار
رئيس الوزراء حيرك )8( جهات ملواجهة اختناقات تصريف مياه األمطار.. والربملان للمؤسسات: حتركوا للمناطق األكثر تضررًا حمافظ البرصة يوجه

 بإعالن مناقصات خاصـة بمشـاريع 
إنشاء حمطات كهربائية

النقل تشارك يف االجتامع 
السادس للجنـة ارصاد الطيـران 

يف اجلامعة العربية

حمافظ نينوى:
 اتفاقيـة سنجـار سيتـم تنفيذهـا 

الشهر القادم
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فرنسا تلوح بعقوبات أوربية عىل تركيا: سلوكها »غري مقبول«

ديوان الرئاسة حيث عىل تسهيل منح »الفيزا« 
لتنشيط السياحة واالستثامر واالقتصاد

ص2 ص3 ص3

نقيب األطباء يعلن 
تفعيل تسعرية االدوية للحد من 

ظاهرة ابتزاز املواطن

املركزي وبنك التسويات 
الدوليـة يتفقـان عىل زيـادة 

الفرص االستثامرية

أكثر من 100 برملاين يطالبون 
بتوطني ودفع رواتـب موظفـي 

االقليم من قبل بغداد

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزير التجارة الفرنيس فرانك ريس�رت، السبت، من أن 
املجلس األوروبي املقبل س�ينظر يف مسألة تركيا، ويمكن 
أن يفرض قيودا عليها بس�بب س�لوكها »غري املقبول« يف 

نزاع إقليم ناغورنو كاراباخ بني أرمينيا وأذربيجان.
وانتقد ريس�رت، خالل مقابلة إذاعي�ة، موقف أنقرة حول 
دع�وات مقاطع�ة املنتجات الفرنس�ية يف بع�ض البلدان 

اإلسالمية، وفق »فرانس برس«.
وقال: »تركيا تلعب دورا مشينا باستغاللها خطاب رئيس 
الجمهورية أو مواقف فرنس�ا من أجل اإلرضار بفرنس�ا 

وبالقي�م التي تحملها فرنس�ا«. وأض�اف »نحن نرغب يف 
أن تتغ�ري تركيا وتغري س�لوكها التوس�عي يف رشق البحر 
املتوس�ط م�ع عمليات التنقي�ب التي تقوض الس�يادتني 
القربصي�ة واليونانية«. ودعا ريس�رت تركيا إىل »وقف هذا 
الس�لوك خصوص�ا يف ش�مال إفريقي�ا حيث يت�م تهريب 
األس�لحة« و«التوقف عن اس�تخدام قضي�ة الهجرة ضد 
أوروبا، نح�ن نعلم جيدا أنها تلعب عىل ذلك الوتر وهذا لم 
يعد ممكنا«.وتابع »تركيا شعب عظيم، دولة عظيمة نريد 
أن تكون بيننا عالقات دبلوماس�ية واقتصادية لكن يجب 
أن نقيم معها حوارا مبنيا عىل الرصاحة ألننا ال نس�تطيع 

االستمرار عىل هذا املنوال«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد دي�وان رئاس�ة الجمهوري�ة، أمس 
الس�بت، عىل رضورة تس�هيل إج�راءات 
إص�دار جوازات الس�فر ومنح تأش�ريات 
الدخ�ول وذل�ك لدع�م قط�اع الس�ياحة 
وحركة االقتصاد واالستثمار.وقال رئيس 
ديوان الرئاسة مهند حسام الدين يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»بعد أن تنج�ي أزمة كورون�ا بعون الله، 

فأن العراق بحاجة اىل مد جس�ور جديدة 
للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل 
إجراءات منح س�مات دخ�ول االجانب اىل 
البالد، لزيارة االماكن الس�ياحية والدينية 
والرتاثي�ة، مم�ا يفت�ح املج�ال للط�رف 
املقابل للمبادرة والتعامل باملثل«. واضاف 
خ�الل لقائه بمدي�ر عام األح�وال املدنية 
والجوازات واإلقامة اللواء رياض الكعبي، 
»يتوجب علينا املبادرة والس�عي لتنشيط 
الجوانب السياحية والثقافية واالقتصادية 

واالس�تثمارية، والتق�ارب م�ع ش�عوب 
العال�م املختلف�ة، وك�رس حاج�ز  القلق 
وال�رتدد ل�دى رشكات الس�ياحة العاملية، 
ليتس�نى االطالع من كثب عىل واقع املدن 
العراقي�ة والحياة االجتماعية واالنش�طة 
املتعددة، م�ا يوفر فرصاً مضافة للتعاون 
 ، واالس�تثماري  والتج�اري  االقتص�ادي 

وتبادل األفواج السياحية«. 
وأش�ار البيان إىل أنه »تمت مناقشة عمل 
املديري�ة املذك�ورة، التي قطعت اش�واطاً 

يف  ملفت�ة،  نجاح�ات  وحقق�ت  جي�دة 
مجاالت تسهيل إجراءات إصدار الجوازات 
م�ن  تمتلك�ه  بم�ا  املوح�دة،  والبطاق�ة 
قاع�دة بيانات متط�ورة، يمكن توظيفها 
لتحقي�ق  معلوماته�ا  م�ن  واالس�تفادة 
مدي�ات اقتصادية وأمني�ة، وتوف�����ري 
ك�ٍم وايف من املعلوم�ات والبيان�ات، التي 
تخدم العملي�ة االنتخابية املزمع إجراؤها 

منتصف العام املقبل«.
التفاصيل ص2

ص3

التجارة تطلق
 إجراءات ضد رشكات ومهية 

مسجلة هتّرب األموال

واشنطن متنح بغداد متديدًا جديدًا يف استثناء استرياد الطاقة من إيران
الالمي: الصحافـة العراقيـة لـم تتلوث بسياسات خبيثة وخاطئة

التعليم توافق عىل توسعة املقاعد الدراسية للنفقة العامة واخلاصة وللجيش االبيض
املعهد القضائي ينظم حمارضات ختصصية يف القضاء الدستوري
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التعليم توافق عىل توسعة املقاعد الدراسية للنفقة العامة واخلاصة وللجيش االبيض
     بغداد / المستقبل العراقي 

واف�ق وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلم�ي نبي�������ل ك�����اظم عبد 
الصاحب، أمس السبت، عىل توس��عة 

املقاعد الدراسية.
 وقال وزير التعليم خالل استضافته يف 
جلسة مجلس النواب انه »تمت املوافقة 
عىل التوسعة الدراسية ملقعدين للنفقة 
العامة والخاصة والش�هداء والسجناء 
واح�د  وم�����قع�د  السياس�يني 
للج���ي�ش االبي�ض لجمي�ع القنوات 

خالل هذا العام«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

م�ع أوىل موجات األمطار الغزيرة، أمس الس�بت، 
غرقت أغلب شوارع العاصمة، ووجد سكان بعض 

األحياء البغدادية أنفسهم محارصين بالوحل.  
وغطت مي�اه األمط�ار أغلب ش�وارع العاصمة، 
وباتت الحركة متعرسة عىل س�اكني املناطق التي 
ما تزال ش�وارعها غري مؤثثة، بعد أن تحولت تلك 

الشوارع إىل برك من الطني والوحل.     
ونرش مواطنون عرب مواق�ع التواصل االجتماعي 
صوراً ومقاطع مصورة رصدها عرب وسم »بغداد« 

الذي تصدر »الرتند« يف تويرت.    
وأظه�رت بعض الص�ور املياه وه�ي تصل حتى 
منتصف أقدام رج�ل مرور يقف يف أحد تقاطعات 

العاصمة.    
وس�جلت هيئة األنواء الجوية هطول 72 مليمرتاً 

من األمطار خالل أقل من 12 ساعة.
وذك�ر تقري�ر أصدرته الهيئ�ة وتلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن العراق شهد سقوط 72.8 
مليمرتا من األمطار منذ الس�اعة التاسعة صباحا 

وحتى الثانية بعد ظهر يوم السبت.
وأش�ار التقري�ر إىل أن املتع�ارف علي�ه يف قي�اس 
األمطار يتم كل 12 ساعة، الفتا إىل توقف األمطار 

عن العاصمة بغداد ليل السبت.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهاً 
وخدمي�ة  أمني�ة  وجه�ات  وزارات   8 إىل  عاج�اًل 
للمشاركة يف جهود سحب مياه األمطار بعد غرق 

أغلب شوارع العاصمة.  
وش�مل التوجي�ه وزارات الدف�اع والداخلي�ة واإلعم�ار 
واإلسكان واملوارد املائية، فضالً عن قيادة عمليات بغداد 

والحشد الشعبي وجهاز مكافحة اإلرهاب.  
ون�ص التوجيه، عىل »اس�تنفار الجه�د الخدمي والفني 
ضمن خطة مركزية تخضع إلرشاف أمانة بغداد لترصيف 

مياه األمطار يف املناطق التي شهدت اختناقات«.  

بدوره�ا، أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء أنها تتابع 
مع الجهات ذات العالقة دعم جهد أمانة بغداد لترصيف 

مياه األمطار.
وقالت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
تنفيذاً ملا جاء بتوجي�ه عاجل من رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، باس�تنفار املؤسس�ات الخدمية 
واألمني�ة، لدعم جه�د أمانة بغ�داد ملواجه�ة اختناقات 

ترصيف املياه.

وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء أنها بارشت بتنسيق 
العمل مع الجه�ات املذكورة، لتقدي�م الدعم الالزم، عن 
طري�ق توفري الجهد البرشي واآلليات، وبإرشاف ميداني 

مبارش من قبل أمني بغداد.
وأوضح�ت أن أمان�ة بغداد تواص�ل وبجهد اس�تثنائي، 
التنس�يق مع الجهات الس�اندة، لترصيف مياه األمطار 
يف مناطق وأحياء العاصمة بغداد، واالس�تمرار بتشغيل 
املحط�ات بطاقته�ا االس�تيعابية القص�وى، لترصيف 

كمي�ات مي�اه األمطار املتس�اقطة، الت�ي فاقت 
الطاقة االستيعابية ملحطات ترصيف املياه، حيث 
أش�ارت الهيئ�ة العامة لألن�واء الجوي�ة والرصد 
الزلزايل، أن الكمية املتس�اقطة عىل مناطق بغداد، 

فاقت ال� )67 ملم(.
وأوضحت أنه شارك يف هذا الجهد الخدمي، وزارات 
الدفاع والداخلي�ة واالعمار واالس�كان والبلديات 
واألش�غال العامة واملوارد املائية، إضافة إىل قيادة 
العمليات املشرتكة وهيئة الحشد الشعبي وقيادة 

عمليات بغداد وجهاز مكافحة اإلرهاب.
ووج�ه ام�ني بغ�داد ع�الء مع�ن دوائ�ر االمان�ة 
باالستنفار لسحب وترصيف مياه االمطار خالل 

ساعات.
إىل ذل�ك، ش�كل مجلس الن�واب خلية أزم�ة لدرء 

مخاطر األمطار.
وطالب النائب االول لرئيس الربملان حسن الكعبي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه 
»امانة بغداد والوزارات والجهات الساندة االخرى 
الس�تنفار جهدها اآليل والبرشي والعمل بطاقتها 
القصوى إلنقاذ املواطنني ببغداد واملحافظات من 

الفيضانات ومواقع تجمع املياه«.
ووجه الكعبي »بتش�كيل خلية ازم�ة من اعضاء 
مجل�س النواب لغرض التوجه اىل الدوائر الخدمية 
ل�درء خط�ر االمط�ار«، الفت�ا اىل انه »س�بق وان 
خاط�ب امانة بغ�داد والجه�ات املعني�ة بإطالق 
حمالت اس�تباقية لتنظيف وادامة عمل ش�بكات 
ترصيف املي�اه يف كافة مناط�ق العاصمة بغداد، 
اضافة الس�تنفار كافة طواقمها استعداد ملوسم الشتاء 

املاطر«.
  وش�دد الكعب�ي ع�ىل »رضورة االرساع يف التوج�ه نحو 
املناط�ق االكثر ت�رراً م�ن الفيضان�ات والعمل بجهد 
واحد مش�رتك لس�حب وترصيف مياه االمط�ار اآلنية، 
ووضع خطة عمل مشرتكة بني كل الجهات ذات العالقة 

ملواجهة الفيضانات طيلة موسم االمطار«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد دي�وان رئاس�ة الجمهوري�ة، أمس 
الس�بت، ع�ىل رضورة تس�هيل إجراءات 
إص�دار جوازات الس�فر ومنح تأش�ريات 
الدخ�ول وذل�ك لدع�م قط�اع الس�ياحة 

وحركة االقتصاد واالستثمار.
وقال رئيس ديوان الرئاس�ة مهند حسام 

الدي�ن يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن�ه »بع�د أن تنج�ي أزمة 
كورون�ا بعون الله، فأن العراق بحاجة اىل 
مد جس�ور جديدة للتواص�ل مع مختلف 
دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات 
دخ�ول االجانب اىل الب�الد، لزيارة االماكن 
الس�ياحية والديني�ة والرتاثية، مما يفتح 
املجال للطرف املقاب�ل للمبادرة والتعامل 

باملث�ل«. واضاف خالل لقائ�ه بمدير عام 
األحوال املدنية والجوازات واإلقامة اللواء 
ري�اض الكعب�ي، »يتوجب علين�ا املبادرة 
والس�عي لتنش�يط الجوان�ب الس�ياحية 
والثقافي�ة واالقتصادي�ة واالس�تثمارية، 
والتق�ارب مع ش�عوب العال�م املختلفة، 
وكرس حاج�ز  القلق والرتدد لدى رشكات 
الس�ياحة العاملي�ة، ليتس�نى االطالع من 

كثب ع�ىل واقع امل�دن العراقي�ة والحياة 
االجتماعية واالنش�طة املتعددة، ما يوفر 
االقتص�ادي  للتع�اون  مضاف�ة  فرص�اً 
والتجاري واالس�تثماري ، وتبادل األفواج 

السياحية«. 
وأش�ار البيان إىل أنه »تمت مناقشة عمل 
املديري�ة املذك�ورة، التي قطعت اش�واطاً 
يف  ملفت�ة،  نجاح�ات  وحقق�ت  جي�دة 

مجاالت تسهيل إجراءات إصدار الجوازات 
م�ن  تمتلك�ه  بم�ا  املوح�دة،  والبطاق�ة 
قاعدة بيانات متط�ورة، يمكن توظيفها 
لتحقي�ق  معلوماته�ا  م�ن  واالس�تفادة 
مدي�ات اقتصادية وأمني�ة، وتوف�����ري 
ك�ٍم وايف من املعلوم�ات والبيان�ات، التي 
تخدم العملي�ة االنتخابية املزمع إجراؤها 

منتصف العام املقبل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجنة املالية النيابية، أمس الس�بت، 
تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس 

النواب بشأن اإلصالحات االقتصادية.  
وقال عضو اللجن�ة جمال كوجر يف ترصيح 

لوكال�ة األنباء الرس�مية تابعه »املس�تقبل 
العراق�ي« إن »الورق�ة البيض�اء ه�ي رؤية 
الحكومة لإلصالح، وأن اللجنة املالية شكلت 
لجن�ة فرعي�ة لبي�ان وجه�ة نظ�ر مجلس 
النواب بشأن اإلصالحات الرورية يف هذه 
املرحلة«، مش�رياً إىل أنه »سيتم إرسال ورقة 

الربملان للحكومة، وهي التي تستطيع الدمج 
يف ما بينهما وتبدأ بعملية إصالح حقيقية«.  
وأض�اف أن »العراق س�يقرتض مجدداً بكل 
تأكيد؛ ألن موارده ال تساوي نفقاته«، مبيناً 
أن »الحكومة لم ترس�ل حت�ى اآلن مرشوع 
املوازنة، عىل الرغم من إرس�ال كتاب رسمي 

لإلرساع بإرس�اله كي يق�وم مجلس النواب 
بتعديل املرشوع«.  

ويف م�ا يخص طب�ع العمل�ة العراقية، لفت 
كوجر إىل أن »طبعه�ا من دون وجود غطاء 
مايل س�وف يؤث�ر يف قوتها، وس�يتمكن من 
ف�ك األزم�ة مؤقتاً، لك�ن بعد هذا س�نواجه 

أزمة أخ�رى«، مضيفاً أنه »ال يوجد حلٌّ غري 
اإلصالحات«.  

وتاب�ع أن »ما يصل من املناف�ذ الحدودية ال 
يتجاوز ال� 10% من مواردها الحقيقية، وأن 
أي إصالحات فيها س�توفر مبال�غ إضافية 

مضاعفة«.  

رئيس الوزراء حيرك )8( جهات ملواجهة اختناقات تصريف مياه األمطار.. والربملان للمؤسسات: حتركوا للمناطق األكثر تضررًا

»املطر الغزير« يدفع بغداد إىل أقصى درجات االستنفار
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ديوان الرئاسة حيث عىل تسهيل منح »الفيزا« لتنشيط السياحة واالستثامر واالقتصاد

املالية الربملانية عن األزمة االقتصادية: ال يوجد حّل غري اإلصالحات

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد وزير الشباب والرياضة األسبق 
عب�د الحس�ني عبط�ان تأكيده عىل 
وج�ود األم�وال الالزمة لس�د رواتب 
ش�هر  كل  يف  الحكوم�ة  موظف�ي 
عبط�ان  تأخري.وط�رح  دون  وم�ن 
أرقام�اً  الرس�مية  صفحت�ه  ع�رب 
رسمية لالموال التي تصل للحكومة 
العراقي�ة ع�ن عائ�دات بي�ع النفط 
وغريه�ا من ال�واردات وم�ا موجود 
يف خزين�ة وزارة املالي�ة، اذ أك�د ان 
هن�اك 12 تريلي�ون دين�ار القرض 
ال�ذي واف�ق علي�ه الربمل�ان. و 6.٣ 

وزارة  يف  موج�ود  دين�ار  تريلي�ون 
املالي�ة ي�وم التصويت ع�ىل القرض 
و٩ تريلي�ون دينار ايرادات ش�هرين 
11و12 النفطية وغ�ري النفطية لذا 
يكون املجموع 2٤.6 تريليون دينار  
باملقابل 18.٩ تريليون دينار رواتب. 
10و11و12  لألش�هر  املوظف�ني 
ليصبح ل�دى الحكومة ٥.7 تريليون 
دين�ار فائض اذا م�ا اضفنا ايرادات 
الشهر االول من العام 2021 والبالغ 
٤.٥ تريليون دينار  مش�ريا اىل وجود 
10.2 تريليون دينار ، يكفي لتسديد 
راتب شهر كانون االول  وقسم كبري 

من الشهر شباط للعام 2021 .

عبطان يفند باألرقام والتفاصيل: األموال كافية 
لسد رواتب املوظفني 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب، أمس الس�بت، عن 
إط�الق حملة “أنُت�م ُمس�تقبل الع�راق”، للحث عىل 
مكافحة األف�كار اإلرهابية واملتطرفة، ودعم التالميذ 

عشية بدأ العام الدرايس الجديد.
وذكر الجهاز، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، أن “الحملة ش�ملت زيارة عدد كبري من املدارس 
الحكومي�ة ودور األيت�ام يف أقضي�ة ونواح�ي م�ن 
ُمحافظتي كركوك ونين�وى، وتضمنت توزيع الهدايا 
للتالميذ واأليتام وإلقاء املُحارضات التوعوية والقيام 

بفعاليات فنية ُمشرتكة مع األطفال”.
وأضاف البيان، أنه “جرى ضمن الحملة توزيع قصة 
الرس�وم الكارتونية “تحرير املوص�ل “، والتي ُتصور 

أثار التخريب التي خلفها اإلرهاب املُتطرف من تدمري 
املدين�ة وقتل املواطن�ني، وكيف ضحى أبن�اء القوات 
املُسلحة يف جهاز مكافحة اإلرهاب وباقي التشكيالت 
ملواجهته�م وتحري�ر املوصل والعمل ع�ىل إعادة بناء 

اإلنسان”.
وأشار البيان، إىل أن “التالميذ يف املدارس ودور األيتام، 
أرس�لوا رس�ائل خطية إىل عوائل وأبناء ُشهداء جهاز 
ُمكافح�ة اإلرهاب ع�ربوا من خاللها ع�ن تضامنهم 
ومواس�اتهم، كما أرس�لوا بع�ض الرس�ائل اللطيفة 
للقائد العام للقوات املُس�لحة وق�ادة جهاز ُمكافحة 
اإلره�اب”. الجدير بالذك�ر، أن الحمل�ة القت تفاعل 
جاد م�ن التالميذ واألس�اتذة، يف التعاون مع األجهزة 
األمني�ة وق�وات جه�از ُمكافحة اإلره�اب بمواجهة 

الفكر اإلرهابي واملتطرف.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دّم أكثر م�ن 100 برملاني طلبا اىل رئاس�ة 
مجل�س الن�واب العراق�ي يق�ي بتوط�ني 
ودفع روات�ب موظفي إقليم كردس�تان عن 
طريق الحكومة االتحادية مبارشًة ومن دون 

الرجوع اىل حكومة االقليم.

ويحم�ل الطلب تواقيع 112 عضو برملان من 
مختلف الكتل النيابية.

ودع�ا املوقع�ون رئاس�ة املجل�س اىل ادارج 
طلبهم يف جدول اعمال أقرب جلسة للربملان.
ول�م يتم تضم�ني رواتب موظف�ي اإلقليم يف 
قانون العجز املايل )االقرتاض( رغم أن بغداد 
وأربي�ل توصلتا اىل اتفاق يف آب املايض يقي 

بإرس�ال بغ�داد ٣20 ملي�ار دين�ار إىل أربيل 
ش�هريا لتغطية ج�زء من نفق�ات موظفي 
االقليم لحني التوصل إىل اتفاق نهائي بش�أن 

الخالفات بني الجانبني.
وعمدت بغداد إىل قطع رواتب موظفي اإلقليم 
يف نيسان املايض، بعدما قالت الحكومة التي 
كان يقوده�ا آن�ذاك ع�ادل عبد امله�دي، إن 

أربيل لم ت�ف بالتزاماتها يف املوازنة واملتمثلة 
بتسليم 2٥0 ألف برميل من النفط للحكومة 
االتحادي�ة، وه�و م�ا نفت صحت�ه حكومة 

اإلقليم.
وع�ىل مدى األش�هر القليل�ة املاضية، خاض 
الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إىل اتفاق 

لحل املسائل العالقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد نقيب الصحفي�ني العراقيني مؤيد 
الالم�ي، أم�س الس�بت، أن الصحافة 
العراقي�ة لم تتلوث بسياس�ات خبيثة 
وخاطئ�ة، مؤكداً أن�ه دافع ع�ن البلد 
الظ�روف  كل  رغ�م  الع�راق  خ�ارج 
الت�ي يمر به�ا. وقال الالم�ي يف كلمته 
خالل املؤتم�ر االنتخابي لف�رع نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني ف�رع بابل، إن 
»فرع باب�ل من الف�روع املتميزة لقلة 
املش�اكل والوئام بني اعضاءه وعمدنا 
ان تك�ون اول انتخاب�ات يف الع�راق يف 
مق�ر النقاب�ة«. وأض�اف أن »ال�دورة 
ستستمر لس�نتني قابلة لتمديد بقرار 
م�ن النقابة بحس�ب الجه�د املبذول«، 
مؤكداً أن »الصحافة العراقية لم تتلوث 
بسياس�ات خبيثة وخاطئة«. وأوضح 
الالمي، »دافعنا عن البلد خارج العراق 
يف كل الظروف«، مش�ريا اىل ان »االرسة 
الصحفية فقدت ٤7٥ شهيداً«. وأكد ان 
»النقابة تعد اكثر املؤسس�ات تنظيما 
وه�ي ارسة واحدة داعم�ة للبلد ولو ال 
جائحة كورونا لش�هدنا تجمع جميع 

الصحفيني يف مقر النقابة«.

جهاز مكافحة اإلرهاب يطلق محلة »أنُتم ُمستقبل العراق« للقضاء عىل التطرف

أكثر من 100 برملاين يطالبون بتوطني ودفع رواتب موظفي االقليم من قبل بغداد

الالمي: الصحافـة العراقيـة لـم 
تتلوث بسياسات خبيثة وخاطئة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وس�ائل إع�الم امريكية، أمس الس�بت، ان واش�نطن منحت العراق 
تمديداً إضافياً لالستثناء يف ملف استرياد الطاقة من إيران.

ونقلت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« عن متحدث باس�م وزارة الخارجية 
األمريكي�ة قول�ه إن »وزير الخارجي�ة مايك بومبيو مدد اإلعف�اء ٤٥ يوًما 
إضافًيا، تارًكا إلدارة ترامب قراًرا نهائًيا بشأن تمديده أو قطعه تماًما قبل 
تنصي�ب الرئي�س الجديد يف 20 يناير«.    وأض�اف أن »الوزير جدد اإلعفاء 
م�ن العقوبات عىل العراق للمش�اركة يف معامالت مالية تتعلق باس�ترياد 
الكهرباء من إيران«، مشريا اىل: »يضمن اإلعفاء أن يكون العراق قادًرا عىل 
تلبي�ة احتياجاته من الطاقة عىل املدى القصري بينما يتخذ خطوات لتقليل 
اعتماده ع�ىل واردات الطاقة اإليرانية«. وأش�ارت الصحيفة األمريكية إىل 
أنه من الناحية العملية، يعمق القرار الضغط عىل الحكومة العراقية، التي 
تتعرض بالفعل لضغوط من تهديدات أمريكية بسحب سفارتها من بغداد.    
وم�ددت اإلدارة األمريكية، أواخر أيلول امل�ايض، إعفاء العراق من عقوبات 
اس�ترياد الطاقة م�ن إيران 60 يوماً آخر.    وقال مس�ؤول عراقي رفيع يف 
ترصيح�ات صحفية، إن »واش�نطن م�ددت إعفاء العراق م�ن العقوبات 
املفروضة عىل اس�ترياد الطاقة من إيران، 60 يوماً آخر«.  وبني، أن »وزير 
الخارجية األمريكي مايك بومبي�و، وافق عىل التنازل الجديد ملدة 60 يوًما، 

قبل يوم من انتهاء صالحية اإلعفاء السابق البالغ 120 يوًما«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات، أمس الس�بت، عن ضب�ط صواريخ واصابع 
دينامي�ت بالح�دود الفاصلة مع دول الجوار، فيما اش�ارت اىل ان ذلك جاء 
بعد االش�تباك مع مهربيها. وقالت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه انه »تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خالل تكثيف الجهد 
االس�تخباري للح�د من عملي�ات التهريب والق�اء القبض عىل املتس�للني 
وضب�ط امن الحدود، تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية 
اس�تخبارات الحدود يف وزارة الداخلية وبعمليت�ني منفصلتني عىل الحدود 
الفاصلة بني اح�دى دول الجوار من ضبط )7(صواريخ كاتيوش�ا و)٥7(

قن�ربة ه�اون وكمية من اصاب�ع الدينامي�ت و)18( مس�دس وبندقيتني 
كالش�نكوف وكميات كبرية من االعتدة داخل عجلة نوع بيك اب بمحاولة 
فاش�لة لعدد من املهربني إدخالها اىل البالد بصورة غري رسمية«. واضافت 
ان »ذل�ك جاء بعد نصب كمني محكم لهم والتص�ادم معهم بتبادل اطالق 
النار من قب�ل املفارز اعاله املنفذة للعمليتني مم�ا اضطرهم للفرار وترك 
العجل�ة املحملة باملواد اع�اله«. يذكر ان القوات االمني�ة تتمكن بني فرتة 
واخ�رى من احباط عمليات تهريب لألس�لحة واملواد املخ�درة عرب الحدود 

بهدف ادخالها اىل البالد.

واشنطن متنح بغداد متديدًا جديدًا يف استثناء 
استرياد الطاقة من إيران

بعد االشتباك مع مهربيها.. 
القوات األمنية حتبط هتريب صواريخ 

واصابع ديناميت عرب احلدود

        بغداد / المستقبل العراقي

ينظ�م املعه�د القضائ�ي بالتعاون 
مع كلية القان�ون يف جامعة بغداد 
مح�ارضات تخصصي�ة يف القضاء 

الدستوري.
ملجل�س  اإلعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
القضاء أن »املحارضات شارك فيها 
ثالثة ع�رش قاضي�ا من رؤوس�اء 
محاكم االستئناف وعدد من قضاة 
الصنف االول الع�داد كادر قضائي 

مؤه�ل للعمل يف املحكمة االتحادية 
بتشكيلها القادم .

وأض�اف أن الدكت�ور ع�ي اله�اليل 
عميد كلية القانون يف جامعة بغداد 
املتخص�ص يف القضاء الدس�توري 
ت�وىل مهم�ة االع�داد والق�اء هذه 
املح�ارضات التي ش�ملت مواضيع 
الدس�توري  القض�اء  تخ�ص 
للمحكم�ة  العملي�ة  والتطبيق�ات 
االتحادي�ة يف القضايا التي عرضت 
عليها خالل سنوات عمل املحكمة.

املعهد القضائي ينظم حمارضات ختصصية 
يف القضاء الدستوري
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    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل لجنة األم�ر الديواني رق�م 6 عقد 
االجتماع�ات املش�ركة ب�ن وزارة الصحة 
ونقابة الصيادلة، لتفعيل موضوع تسعرية 

األدوية بشكل تدريجي.
وق�ال نقيب األطباء عبد األمري الش�مري يف 
ترصي�ح صحف�ي ان »تس�عرية األدوية يف 
القطاع الخاص؛ إجراء مهم جداً للس�يطرة 
عىل األدوية والحد من ظاهرة التالعب فيها 
وابت�زاز املواطن�ن، ونأمل أن تس�هم هذه 
الخطوة بضم�ان حصول املواطن عىل دواء 

آمن وفعال، وبأسعار معقولة«.
ودع�ا الش�مري، وزارة الصح�ة والجهات 
املعني�ة إىل »القض�اء عىل ظاهرة اس�ترياد 
األدوي�ة خارج الضوابط، وانتش�ار األدوية 

املهربة واملغشوش�ة بالتزامن مع إجراءات 
تس�عرية األدوي�ة«، منوه�اً ب�أن »اكثري�ة 
الصيدلي�ات غ�ري  يف  تب�اع  الت�ي  األدوي�ة 
مطابق�ة للمواصفات، وبعضها مس�تورد 
بطريقة غري قانونية ولها آثار س�لبية عىل 
صحة املواطن، فضالً عن االستنزاف املادي 

له«.
و أع�رب ع�ن أمل�ه، ب�أن »تعم�ل اللجن�ة 
املشركة املشّكلة من وزارة الصحة ونقابة 
الصيادل�ة، بش�كل ج�دي وفع�ال إلنج�از 
مهمتها بالرسعة املمكنة«، داعياً »الجهات 
الرقابي�ة اىل متابع�ة االلت�زام بالتس�عرية 

املقررة«.
 6 رق�م  الديوان�ي  األم�ر  لجن�ة  وعق�دت 
اجتماعاً موسعاً مع نقابة الصيادلة، حيث 
تم اتخاذ قرار بتش�كيل لجنة مشركة بن 

وزارة الصح�ة والنقاب�ة، لتفعيل موضوع 
تس�عرية األدوية، وأش�ار بيان لل�وزارة اىل 

أن اللجنة املشركة ستعمل خالل األسبوع 
الج�اري، بش�أن عملي�ة تس�عرية األدوية 

بشكل تدريجي، إضافة إىل اتخاذ اإلجراءات 
الرادعة بح�ق جميع الصيدلي�ات واملذاخر 
واملكات�ب العلمية، الت�ي تتعامل مع أدوية 

غري مفحوصة، وغري مقرة داخل العراق.
ولفت�ت وزارة الصح�ة، إىل أنه�ا »اتخ�ذت 
إج�راءات رادع�ة، حيث عملت ع�ىل إغالق 
الكث�ري م�ن الصيدليات واملكات�ب العلمية، 
فضالً عن اتخاذ إج�راءات بحق الصيدالني 
الذي ال يتواجد يف صيدليته، كونه الشخص 

الوحيد املخول بالتعامل الدوائي«.
وأضاف�ت، »كم�ا وجهن�ا دائ�رة التفتيش 
يف  واس�عة  تفتيش�ية  عملي�ات  بإج�راء 
العيادات واملستش�فيات األهلي�ة، من أجل 
متابعة األدوية املس�تخدمة، وكذلك تنظيم 
آلية دوام الك�وادر الطبي�ة والتمريضية يف 

هذه املستشفيات«.

نقيب األطباء يعلن تفعيل تسعرية االدوية للحد من ظاهرة ابتزاز املواطن

    بغداد/ المستقبل العراقي

ع�دت وزارة التج�ارة وج�ود 80 أل�ف رشكة 
مس�جلة لديها ال يتناسب مع نشاط القطاع 
الخاص يف البالد وفق انش�طتها املس�موحة، 

فيما اكدت تحركها لتصفية املخالفة منها.
بالتزامن م�ع ذلك، تتحدث جهات سياس�ية 
ع�ن “رشكات وهمي�ة” مخبأة تح�ت عباءة 
وزارة التج�ارة، تمث�ل أكرب املم�رات التي يتم 
من خاللها غسيل االموال العراقي عرب مناقلة 

كتل مالية كبرية خارج البالد.
وتوقعت تل�ك الجهات وج�ود 50 ألف رشكة 
وهمية مسجلة، اكتسبت الرخيص التجاري 
والقانوني لكن ليس لها وجود فعيل وتعامالت 

تجارية تتناسب مع تخصصها.
وق�ال مدير ع�ام دائرة تس�جيل الرشكات يف 
الوزارة رشاد خلف هاشم يف ترصيح صحفي 
ان “ع�دد ال�رشكات املس�جلة وص�ل اىل 80 
ألف رشك�ة وهذا العدد يف تزاي�د اذ يصل عدد 

الرشكات التي تسجل يوميا بن 15 اىل 30«.
واض�اف ان “دائ�رة التس�جيل ه�ي الجه�ة 
الرقابي�ة الخاص�ة بثب�وت املعلوم�ات إذا ما 
كانت م�ن ضم�ن رشوط القان�ون من دون 
تك�ون  الت�ي  الرشك�ة  بنش�اطات  التدخ�ل 
م�ن صالحي�ات الجه�ات الرقاب�ة التجارية 

كمديري�ة مكافحة الجريم�ة املنظمة ودائرة 
غس�يل االموال يف البنك املركزي”، موضحا ان 
القانون “اش�رط لتس�جيل الرشكات تقديم 
وثائق وليس�ت انش�طة لذا نحن كجهة نوثق 
املعلوم�ات لتزوي�د الجه�ات ذات العالقة بها 

واملذكورة انفا”.
وكش�ف هاش�م عن “تش�كيل لجن�ة ممثلة 
باملخابرات واالم�ن الوطني وممثل عن دائرة 
تس�جيل ال�رشكات لزيارة مواق�ع الرشكات 
ومعرفة نوع النشاط وبدأت تقديم تقارير”.

ويرى هاشم أن “هذا الكم الهائل من الرشكات 
املسجلة يف العراق ال يتالءم مع نشاط القطاع 
الخاص يف العراق والذي يعمل وفق انشطتها 
املس�موحة فضال عن عدم وجود موازنة ملنح 

الرشكات عقود حكومية ملزاولة عملها.
ولف�ت اىل ان “تعدي�ل قانون ال�رشكات رقم 
17 لس�نة 2019 اتاح ملسجل الرشكات الغاء 
وش�طب الرشك�ة بع�د ان كان�ت محصورة 
بن املس�اهمن وق�د اصدرنا كت�اب تصفية 
الرشكات اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 158 ثانيا 
م�ن قان�ون ال�رشكات املع�دل الت�ي منحت 
صالحيات ملس�جل الرشكات امهال الرشكات 
كاف�ة 60 يوما يف حالة ع�دم تدارك اوضاعها 
وبعكس�ه س�يتم الس�ري بإجراءات التصفية 
للتوص�ل اىل الع�دد الحقيق�ي وه�و 20 ألف 

رشك�ة من ال�رشكات الفعلية املس�جلة التي 
تمارس نشاطها”. 

وكش�ف ع�ن “وج�ود رشكات ل�م تم�ارس 
نش�اطها م�ن 15 عام�ا ل�ذا وجهنا القس�م 
املعن�ي لجردها واص�دار كتب تعمي�م وانذار 
بحس�ب املدة املذكورة انفا إذا لم تتم تس�وية 

أوضاعها”.
ومن جانبه، اوضح القيادي يف حزب الفضيلة 
الش�يخ مهند العتاب�ي يف ترصيح صحفي ان 
»الكث�ري من الرشكات الوهمي�ة مخبأة تحت 
عب�اءة وزارة التجارة وتعد م�ن أكرب املمرات 
التي يتم من خاللها غس�يل االموال العراقية 
ومناقلة كتل مالية كبرية لصالح بنوك عاملية 

كربى خارج العراق”.
ولفت اىل ان “هذه الرشكات اكتسبت الصفة 
الرسمية من خالل قانون الرشكات العراقية 
واخذت امتيازات رشعية تستثمر من خاللها 

الصفة الرسمية.
وتوقع وجود “50 الف رشكة وهمية مسجلة 
والرشعي�ة  التج�اري  الرخي�ص  اكتس�بت 
القانوني�ة واخ�ذت االمتيازات وف�ق القانون 
العراقي الذي يتيح لها االسترياد وااليداع غري 
املراق�ب ومناقلة االم�وال تحت غطاء رشعي 
وقانون�ي، باملقاب�ل لي�س له�ا وج�ود فعيل 

وتعامالت تجارية تتناسب مع تخصصها”.

التجارة تطلق إجراءات ضد رشكات ومهية مسجلة 
هتّرب األموال

بيان هام ملكتب املفوضية العليا حلقوق االنسان
 يف البرصة

الكامرك: اتالف مواد غذائية يف مركز كمرك 
ام قرص الشاميل

    البصرة / محمد الجابري

العلي�ا لحق�وق  املفوضي�ة  َ مكت�ب 
يتاب�ع  وه�و  الب�رة  يف  االنس�ان 
توجي�ه رئي�س الحكوم�ة بتش�كيل 
لجنة للتفاوض م�ع قطاع الرشكات 
العاملة يف استثمار الغاز يف محافظة 
البرة وألج�ل حماية حقوق األفراد 

االقتصادية
يف ه�ذه املحافظ�ة يطال�ب مكت�ب 
املفوضي�ة العليا لحقوق االنس�ان يف 

البرة 
الغ�از  العق�ود  ه�ذه  تش�مل  وان 
املصاحب كما الغاز املستخرج ألنقاذ 

ماتبق�ى م�ن بيئ�ة نظيف�ة يف هذه 
املحافظة. 

وإلزام الرشكات التي س�تحال  عليها 
مشاريع اس�تثمار الغاز يف محافظة 
الب�رة  بنس�بة تخص�ص إىل ملف 
حماي�ة البيئة وتنقيته�ا ودعم ملف  
األمراض الرسطاني�ة تكون بارشاف 
وزارة الصحة  والبيئة وجهات أخرى 

رقابية 
وان تك�ون نس�بة العظم�ى  لأليادي 
العامله عراقية و من أفراد محافظة 
البرة ح�را لتقليل نس�بة الفقر 
والبطال�ة يف املحافظة الغنية بالنفط 

والغاز .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك عن 
قيام كوادرها يف مركز كمرك ام قرص 

الش�مايل بأتالف )5( حاويات تحتوي 
ع�ىل م�واد غذائية مخالف�ة لضوابط 

ورشوط االسترياد
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت املستقبل 

العراقي نسخة منه ان عملية االتالف 
تمت م�ن قب�ل لجنة خاصة ش�كلت 
لهذا الغ�رض ووفق قان�ون الكمارك 

النافذ .

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يوجه بإعالن مناقصات خاصة 
بمشاريع إنشاء حمطات كهربائية

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن محافظ البرصة أس�عد عب�د األم�ري العيداني، أمس 
الس�بت، توجيهه بإعالن ثاني للمناقص�ة العامة املتعلقة 
بدائ�رة توزيع الكهرباء ملرشوع إنش�اء محط�ة ثانوية يف 

الرومية.
وذكر بيان ص�ادر عن مكتبه اإلعالمي، تلقت “املس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه، أن “محافظ البرصة وجه قس�م 
العق�ود الحكومية بإعالن مناقصة عامة ملناقصة كهرباء 
توزيع فرع البرصة والتي تتضمن مرشوع إنش�اء محطة 

ثانوية )mva )31.5×2 يف الرومية”.
وأض�اف البي�ان، أن “محاف�ظ الب�رصة وجه أيضاً قس�م 
العق�ود الحكومية بإعالن ثاني للمناقصة العامة الخاصة 

بتوزيع الكهرباء فرع شمال البرصة”.
وتابع “يتضمن املرشوع إنشاء محطات كهرباء متكاملة 

م�ع منظومة االتصاالت واملواد االحتياطية س�عة )mva )31.5×2 يف 
أقضية ش�ط العرب والزبري واملدينة والت�ي تعترب ضمن تخصيصات 

تنمية االقاليم لعام 2019”.

النقل تشارك يف االجتامع السادس للجنة ارصاد 
الطريان يف اجلامعة العربية

    بغداد / المستقبل العراقي

 ش�اركت وزارة النق�ل/ الهي�أة العامة االن�واء الجوية والرصد 
الزلزايل يف االجتماع السادس للجنة ارصاد الطريان إحدى اللجان 
التابعة ملجلس الوزراء العرب املعنين بش�ؤون االرصاد الجوية 
يف الجامعة العربي�ة، عرب منصة التواصل االلكرونية الفيديوي 

والذي استمر ملدة يومن.
واوض�ح مدير عام الهيأة املهندس ع�يل صاحب البهاديل حرض 
االجتماع ممثلنا هزبر اس�امة مسؤول شعبة التنبؤات العددية 
يف قس�م التنبؤ الج�وي وعضو لجنة ارص�اد الطريان يف جامعة 
الدول العربية، وبحث عدة محاور منها اآلثار الس�لبية للكوارث 
الطبيعي�ة عىل قطاعي األرصاد الجوي�ة، والطريان املدني وعىل 
وجه الخصوص جائحة كورونا والخطوط االرش�ادية للمنظمة 
العاملية لالرصاد الجوية فضاًل عن املردود االيجابي لهذه املحاور 

كما تطرق اىل مواضيع مهمة تصب يف مصلحة تطوير عمل ارصاد الطريان 
يف الدول العربية وسبل التعاون فيما بينهم .

وبدوره بن ممثل العراق يف الهيأة الس�يد هزبر أس�امة جاءت املش�اركة 
للوق�وف عىل اهم املس�تجدات التي تخدم الجميع الس�يما مناقش�ة حزم 

التحصينات يف منظومة الطريان فيما يخص خدمات االرصاد الجوية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اتفق البنك املركزي العراقي، أمس السبت، 
م�ع بن�ك التس�ويات الدولي�ة ع�ىل زيادة 

الفرص االستثمارية.
وذكر بيان للبنك تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »البن�ك املرك�زي العراقي 
عقد اجتماعاً عن بعد مع بنك التس�ويات 
الدولي�ة )BIS( ملناقش�ة آف�اق التع�اون 
املشرك وآليات االستثمار بن الطرفن«. 

أن  إىل  البي�ان  وأش�ار 
ع�ىل  اتفق�ا  »الجانب�ن 
التس�ويات  بنك  مس�اهمة 
الدولية يف تعزيز قدرات البنك 
املرك�زي العراق�ي ،وزيادة 
يف  االس�تثمارية  الف�رص 

االحتياطيات األجنبية«.
التس�ويات  بن�ك  ويع�د 
دولي�ة  مؤسس�ة  الدولي�ة 
للبن�وك  الخدم�ات  تق�دم 
املركزية التي تسعى لتعزيز 
االس�تقرار النق�دي وامل�ايل 
العامل�ي، وذل�ك م�ن خالل 

نش�اطاته يف تحقي�ق الت�وازن لألولويات 
ذات األهمية االسراتيجية للبنوك املركزية 
يف إدارة االحتياطيات، والحرص عىل وجود 
فهم جيد إلدارة السيولة النقدية، والتنوع 
بهدف الحصول ع�ىل عائدات جيدة لتلبية 
احتياجاته�م، فض�اًل عن تقدي�م خدمات 
الوس�اطة االئتماني�ة والذه�ب والعمالت 
يتضم�ن  بم�ا  األص�ول  وإدارة  األجنبي�ة 
وظيفة اإلدارة املتكامل�ة للمخاطر املالية 
والتشغيلية والتحكم فيها بشكل صحيح.

املركزي وبنك التسويات الدولية 
يتفقان عىل زيادة الفرص االستثامرية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت هيئة النزاهة االتِّحاديَّة، أمس السبت، ان عدم مطالبة إدارة مطار النجف األرشف 
ذة ملش�اريع فيه بتجديد خطابات الضمان، قد تس�هم بعدم اعادة  ال�دويل للرشكات املُنفِّ
مبال�غ الدفع�ة االوىل، مطالبة بأتخاذ االج�راءات القانونية الالزمة الكفيل�ة باعادة تلك 

املبالغ.
وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، أانه »تم 
ضبط أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها ل� )40,000,000( 
مليون دوالر أمريكي، مخصصة إلنشاء )املدرج الجديد، صالة املسافرين – مرحلة ثانية، 
برج املراقبة( املتوقفة منذ عدة سنوات، واملحالة إىل عدٍد من الرشكات األجنبيَّة، ُمبّينًة أن 

الخطابات ُتَعدُّ باطلة بعد انتهاء املدة القانونيَّ�ة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّ�ة بذلك«.
ونبه�ت الدائرة إىل ان »عدم مطالبة إدارة املطار لتلك الرشكات بتجديد خطابات الضمان 
ه بإعادة مبالغ ُتقدَُّر ب�)40,000,000( مليون دوالر  وف�ق املدة القانونيَّة التي تكفل حقَّ
ف العمل  حصل�ت عليها الرشكات كدفعاٍت أوليٍَّة عن تنفيذ املش�اريع،عىل الرغم من توقُّ
فيها منذ عامي )2015 و2016( لغاية اآلن، مطالبة بأتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

العادة تلك املبالغ«.
وأوضح�ت أن »تحّريات الفريق والتحقيقات األولية قادت إىل أن خطابات الضمان قد تمَّ 
، مش�ريًة إىل أن الكتب الواردة من املطار لفرع املرصف  تمديده�ا بناًء عىل اتصاٍل هاتفيٍّ
يف املحافظة جاءت مخالف�ًة للقوانن والتعليمات الصادرة من البنك املركزي، وليس لها 

أيَّة قيمٍة قانونيٍَّة«.
َذت وفق  وبيَّ�ن�ت أنه »تمَّ تنظيم محرض ضب�طٍ أصويلٍّ باملضبوطات يف العمليَّ�ة التي ُنفِّ
ة بالنظر يف قضايا النزاهة  ُمذكرٍة قضائيٍَّة، وعرضها عىل قايض محكمة التحقيق املُختصَّ

يف النجف؛التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة«.

النزاهة تطالب باستعادة »40« مليون 
دوالر ملشاريع متلكئة بمطار النجف

    نينوى / زهراء علي

ق�ال محافظ نينوى نج�م الجبوري ان اتفاقية س�نجار التي تم 
توقيعه�ا بن حكوم�ة اقليم كوردس�تان والحكوم�ة اإلتحادية 

سوف يتم تنفيذها الشهر القادم.
وق�ال الجب�وري “قمنا بزي�ارة اىل س�نجار برفق�ة ممثلة االمم 
املتح�دة يف العراق جينن هينيس بالس�خارت واجتمعنا بس�كان 

املنطقة وتنفيذ اتفاق سنجار سيكون يف شهر 12 املقبل”.
ويف الشهر املايض، توصلت أربيل وبغداد إىل اتفاق تاريخي يهدف 
إلعادة االس�تقرار إىل س�نجار. وم�ن بن جملة أهداف، يش�تمل 

االتفاق عىل إخراج املجاميع املسلحة من املدينة.
وتفتق�د س�نجار إىل الخدم�ات الرئيس�ية يف ظل س�يطرة حزب 
العمال الكوردس�تاني والحش�د الش�عبي ع�ىل املدين�ة التي تعد 

موطن اإليزيدين تاريخياً.
واض�اف الجبوري “لم يتم بعد تعين قائمقام لس�نجار بش�كل 

رسمي”.
واكد مستش�ار االمن الوطني قاس�م االعرجي يف وقت سابق عىل 
رضورة استبعاد كافة القوات غري العراقية من منطقة سنجار.

حمافظ نينوى: اتفاقية سنجار 
سيتم تنفيذها الشهر القادم

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبط�ت مجموع�ة من االدوي�ة البرشية بحوزة مس�افر عراقي 
واتالفها يف منفذ الشالمجة الحدودي.

وأعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
مس�خة منه منفذ الش�المجة الحدودي يف محافظة البرصة عن 
ضب�ط أدوية برشية بحوزة مس�افر عراقي لم ي�رصح بها بغية 

إدخالها خالفا للضوابط والتعليمات النافذة. 
واضاف انه »تم تشكيل لجنة التالفها من مديرية املنفذ الحدودي 

/ هيأة املنافذ الحدودية ورشطة الكمارك واملركز الصحي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد بيان صادر عن املكتب اإلعالمي لوزارة الربية ان مواعيد أداء 
االختبار التشخييص األول االلكروني للتالميذ و الطلبة املتقدمن 
اىل مدارس املوهوبن للعام الدرايس 2020 - 2021، س�يكون يوم 

االحد املوافق ال�22 من شهر ترشين الثاني الجاري.
وذكرت يف بيان تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة منه اليوم انه 
»تم تقس�يم اعداد طلب�ة الرابع االبتدائي املتقدم�ن اىل وجبتن، 
اذ س�يكون اختب�ار الوجب�ة األوىل الكروني�اً من الس�اعة )8 اىل 
9( صباح�ا، يف القاع�ات التي تحمل األرقام م�ن )1 اىل 40( ، عدا 
طلبة محافظة ميس�ان س�تؤدي الوجبة األوىل االمتحان يف قاعة 

)ميسان رقم 1( .
وأش�ار البي�ان اىل ان الوجب�ة الثانية م�ن طلبة الراب�ع االبتدائي 
املتقدمن اىل اختبار املوهوبن س�يؤدون االختبار من الساعة )9 
اىل 10( صباح�ا يف القاع�ات من )41 اىل 80(، عدا طلبة محافظة 

ميسان سيؤدون االختبار يف قاعة )ميسان رقم 2( .  
وتاب�ع ان، طلب�ة الص�ف األول املتوس�ط املتقدم�ن الختب�ارات 
املوهوب�ن س�يؤدون اختبارهم جميعا من الس�اعة )10 اىل 11( 

صباحا. 
ويف خت�ام البي�ان أعرب�ت وزارة الربي�ة عن ش�كرها اىل رشكة 
)ايرثلن�ك( وجميع الجهات الداعمة لهذه االختبارات االلكرونية 
ملاقدموه من تس�هيالت يف مجال االنرني�ت من اجل إنجاح هذه 

التجربة العلمية الفريدة.

املنافذ: ضبط أدوية برشية بحوزة مسافر 
عراقي وإتالفها يف منفذ الشالجمة

الرتبية حتدد موعدًا لالختبار التشخييص 
األول للطلبة املوهوبني
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حمافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
اعالن مناقصة رقم )48( لسنة 2020

تعلن محافظة ميسـان / قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) تأهيل مغذي الرافعي القديم )املريبي( )11( ك.ف بطول 
12 كم )مناطق الفريجات والطليبات والشويالت(  يف قضاء قلعة صالح واملدرجة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم ( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية 
مقدارها )316,461,600( )ثالثمائة وسـتة عرشمليون  واربعمائة وواحد وسـتون الف وستمائة دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )150( 

يوما
فعىل الراغبني باالشـراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي 
اىل العنوان )ميسان ـ العمارة ـ الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1ـ  التامينات االولية والبالغة )3,165,000( )ثالثة  ماليني ومائة وخمسـة وسـتون  الف دينار ال غريها( وعىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق 

او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2ـ  بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صادر من الهيئـة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او استرياد وتصدير وحسب طبيعة العمل املعلن عنه 
مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أ ـ تعتمـد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقـد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد 
الرشكاء بالتساوي

ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املربم بينهما عـىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفـاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق 
مـن كاتـب العدل املختص بعد توقيـع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احـد الرشكاء فيتم معاملة 

املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصـة بعد تقديم طلب تحريـري من املدير املفوض للرشكـة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسون الف  دينار ال غريها (  غري 

قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/3( الساعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسيتم 
فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجـور نرش االعالن  وان جهـة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمـر خاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الخميس( املصادف )2020/11/26( ويكون املؤتمر يف قسـم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مهنس كهرباء عدد )1(

2 ـ فني كهرباء )1(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )36,946,385( )ستة وثالثون مليون وتسعمائة وستة واربعون الف وثالثمائة وخمسة وثمانون  دينار ال غريها( 
2ـ  يقـدم عمـل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعد النهائـي  لتقديم العطاء وبمبلغ  ال يقل عن )110,839,155( 

)مائة وعرشة مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون  الف ومائة وخمسة وخمسون  دينار الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2 ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدارج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيها بفروعها كافـة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عـدم التزام مقدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )51( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسـان / قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) انشاء تفرعات ملغذي الشاطي )11( ك.ف يف قضاء قلعة 
صالح(  واملدرجة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم ( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )360,390,738( )ثالثمائة وستون مليون  وثالثمائة 

وتسعون الف  وسبعمائة وثمانية وثالثون دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )180( يوما
فعىل الراغبني باالشـراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي 
اىل العنوان )ميسان ـ العمارة ـ الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1ـ  التامينـات االوليـة والبالغـة )3,604,000( )ثالثة  ماليني وسـتمائة واربعة االف دينار ال غريها( وعىل شـكل خطاب ضمـان او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2ـ  بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صادر من الهيئـة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او استرياد وتصدير وحسب طبيعة العمل املعلن عنه 
مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أ ـ تعتمـد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقـد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد 
الرشكاء بالتساوي

ب ـ يعتمـد عقـد الرشاكة املربم بينهما عـىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفـاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق 
مـن كاتـب العدل املختص بعد توقيـع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احـد الرشكاء فيتم معاملة 

املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 ـ بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصـة بعد تقديم طلب تحريـري من املدير املفوض للرشكـة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية عىل ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسون الف  دينار ال غريها (  غري 

قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/3( الساعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسيتم 
فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجـور نرش االعالن  وان جهـة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمـر خاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الخميس( املصادف )2020/11/26( ويكون املؤتمر يف قسـم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مهنس كهرباء عدد )1(

2 ـ فني كهرباء )1(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )36,946,385( )ستة وثالثون مليون وتسعمائة وستة واربعون الف وثالثمائة وخمسة وثمانون  دينار ال غريها( 
2ـ  يقـدم عمـل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعد النهائـي  لتقديم العطاء وبمبلغ  ال يقل عن )110,839,155( 

)مائة وعرشة مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون  الف ومائة وخمسة وخمسون  دينار الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2 ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدارج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيها بفروعها كافـة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عـدم التزام مقدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )46( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) انشاء جزء من شبكة توزيع الكشاشية وحي العيداوية 
/ قضاء املجر الكبري(  واملدرجة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم ( لسـنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )369,463,850( )ثالثمائة وتسـعة  

وستون مليون  واربعمائة وثالثة وستون الف وثمانمائة وخمسون  دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )180( يوما
فعىل الراغبني باالشراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي 
اىل العنوان )ميسـانـ  العمارةـ  الشـبانة /قسـم العقـود الحكومية املوقع البديل بنايـة مجلس قضاء العمارة سـابقا وللحصول عىل معلومات 
اضافية االتصال عىل مسـؤول شـعبة التعاقدات يف قسـم العقود الحكومية الهاتـف )07707395086( عىل ان تقـدم عطاءاتهم يف داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1ـ  التامينات االولية والبالغة )3,695,000( )ثالثة  ماليني وسـتمائة وخمسـة وتسـعون الف دينار ال غريها( وعىل شـكل خطاب ضمان او صك 

مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2ـ  بـراءة الذمـة او كتـاب عدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن 
عنه مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أـ  تعتمد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد 
الرشكاء بالتساوي

ب ـ يعتمد عقد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل 
اطـراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حالة رسـو املناقصة عليهما عـىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما 
مصـدق مـن كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الرشكاء فيتم 

معاملة املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9ـ  بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريـري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسـية عىل ان يتم دفع مبلغ مسـتندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسـون الف  دينار ال غريها (  

غري قابل للرد
علمـا ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/3( السـاعة )الثانية عـرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة 
وسـيتم فتح العطاءات بشـكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسـمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه 

وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش االعـالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الخميس( املصادف )2020/11/26( ويكون املؤتمر يف قسم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مهنس كهرباء عدد )1(

2 ـ فني كهرباء )1(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )36,946,385( )ستة وثالثون مليون وتسعمائة وستة واربعون الف وثالثمائة وخمسة وثمانون  دينار ال غريها( 
2 ـ يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سنوات ( قبل املوعد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلغ  ال يقل عن )110,839,155( 

)مائة وعرشة مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون  الف ومائة وخمسة وخمسون  دينار الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2ـ  قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدارج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظـة // يتـم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغـرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكـون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند 
تلبيتهـا ملعايـري التاهيل  املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء  بما 
تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مستجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري 

املوجودة بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )50( لسنة 2020
تعلن محافظة ميسـان / قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) انشـاء مغذي ريف رقم )2( من محطة  عيل الغربي 
الثانويـة الجديـدة(  واملدرجـة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم ( لسـنة 2019 وبكلفـة تخمينية مقدارها )247,858,790( )مائتان وسـبعة 

واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وخمسون الف وسبعمائة وتسعون  دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )150( يوما
فعىل الراغبني باالشراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي 
اىل العنوان )ميسـانـ  العمارةـ  الشـبانة /قسـم العقـود الحكومية املوقع البديل بنايـة مجلس قضاء العمارة سـابقا وللحصول عىل معلومات 
اضافية االتصال عىل مسـؤول شـعبة التعاقدات يف قسـم العقود الحكومية الهاتـف )07707395086( عىل ان تقـدم عطاءاتهم يف داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 ـ التامينات االولية والبالغة )2,479,000( )اثنان  مليون واربعمائة وتسـعة وسـبعون الف دينار ال غريها( وعىل شـكل خطاب ضمان او صك 

مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2ـ  بـراءة الذمـة او كتـاب عدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن 
عنه مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )العارشة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أـ  تعتمد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عىل عدد 
الرشكاء بالتساوي

ب ـ يعتمد عقد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل 
اطـراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حالة رسـو املناقصة عليهما عـىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما 
مصـدق مـن كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الرشكاء فيتم 

معاملة املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9ـ  بامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريـري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسـم العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسـية عىل ان يتم دفع مبلغ مسـتندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسـون الف  دينار ال غريها (  

غري قابل للرد
علمـا ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم الخميس املصادف )2020/12/3( السـاعة )الثانية عـرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة 
وسـيتم فتح العطاءات بشـكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسـمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه 

وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش االعـالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سـيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل 
استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الخميس( املصادف )2020/11/26( ويكون املؤتمر يف قسم العقود 

الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مهنس كهرباء عدد )1(

2 ـ فني كهرباء )1(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )36,946,385( )ستة وثالثون مليون وتسعمائة وستة واربعون الف وثالثمائة وخمسة وثمانون  دينار ال غريها( 
2 ـ يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سنوات ( قبل املوعد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلغ  ال يقل عن )110,839,155( 

)مائة وعرشة مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون  الف ومائة وخمسة وخمسون  دينار الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2ـ  قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء وهذا يرسي عىل جميع الرشكات يف حالة املشاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدارج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظـة // يتـم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغـرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكـون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند 
تلبيتهـا ملعايـري التاهيل  املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء  بما 
تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مستجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري 

املوجودة بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

العدد : 6098
التاريخ : 2020/11/19

العدد : 6102
التاريخ : 2020/11/19

العدد : 6100
التاريخ : 2020/11/19

العدد : 6103
التاريخ : 2020/11/19
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حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري 
االم�اك   املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا 
الح�كام قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزاي�دة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الحري�ة او اللجنة خال )15( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني 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 
االعان البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خال م�دة )30 يوما( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة 

لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 يف 
2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

بن�اء ع�ىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية العباس�ية املرقم )6460/201  يف 2020/11/15( واس�تنادا الحكام قانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 تعلن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلنية )النش�اء عمارة تجارية متعددة الطوابق عىل القطعة املرقمة 22/16( والعائدة اىل بلدية )العباس�ية (عن طريق 
املس�اطحة  وملدة  )18 س�نة( وفق الرشوط املدرج�ة يف ادناه فعىل كافة الراغبني باالت�رشكا باملزايدة ممن تتوفر فيهم 
ال�رشوط املطلوب�ة مراجعة  بلدية العباس�ية او اللجنة خال مدة )30( يوما تبدء من الي�وم التايل لنرش االعان يف احدى 
الصحف املحلية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب 
البلدي�ة املذكورة وفق الرشوط املش�ار اليها اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب الس�يد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل  النتهاء مدة االعان البالغة )30( يوما يف الس�اعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � مدة املساطحة ) 18 سنة( 

2 � بدل االيجار السنوي املقدر )8,000,000 دينار( فقط ثمانية مايني دينار عراقي سنويا 
3 � يتم التنفيذ بموجب الكشف التخميني البالغ )645,687 دينار( )ستمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة وسبعة 

وثمانون الف دينار( 
4 � يتم االطاع  عىل كشف التنفيذ ودراسة الجدوى للبناية من خال مراجعة البلدية

5 � تؤول كافة املشيدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد استنادا اىل املادة )16/أ( من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 

6 � يتم اس�تيفاء بدل املس�اطحة س�نويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمس س�نوات من تاريخ ابرام عقد املس�اطحة 
استنادا اىل املادة )16/ب( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

7 � يل�زم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص باملس�اطح بارشاف البلدية م�ع االلتزام بمدة التنفيذ البالغة ) س�نة 
واحدة( استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

8 � يقدم املس�اطح مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املساطحة اس�تنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013

9 � يلزم املس�اطح بتس�ديد البدل الس�نوي يف موعده وبعكس�ه يتم تطبيق املادة ) 16/د( من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013

10 � ع�ىل املس�اطح تقديم ب�راءة ذمة وجلب صورة ) هوي�ة االحوال املدنية +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن 
+شهادة الجنسية العراقية( 

11 � ع�ىل املس�اطح مراجع�ة البلدية خال مدة ) 30( يوما م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 
املتبقي والرسوم االخرى 

12 � عىل املساطح مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا 
13 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف بمكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 

الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين مكرر )194(  والصادر يف 2020/11/10 
تعل�ن اللجنة اعاه ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه  
والعائ�دة ملكيته�ا اىل مديرية بلدية  الفاروق / زلي�كان  وفقا الحكام 
القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني 
بااليج�ار مراجعة مديرية بلدية  الف�اروق /زليكان   وخال مدة )30(  
ي�وم  تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعان  بالصحف مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نرش االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخ�رى واب�رام العقد خال م�دة )ثاثون يوم( م�ن تاريخ  
تصدي�ق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر ناكا ويعاد االعان عن 
تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتبة عىل ذل�ك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح 
له بالدخ�ول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة ي�وم )الثاثاء( املوافق  

)2020/12/22  ( يف مقر مبنى قائمقامية الشيخان  
ماحظة / مدة االيجار للموسم الزراعي 2021/2020 

قط�ع زراعية من مفرزات القطعة 1/1 وباملس�احات املدرجة يف ادناه 
وبالدونم

*)14و26و26و26و28و31و36و36و36و45و48و48و50و50و52
و55و57و79و81و86و88و93و93و96و96و96و96و103و108و1

17و148و148و151و 175و184و200و208و400(

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلني�ة لتأجري االماك   
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )س�نة واح�دة( وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدي�ة العباس�ية او اللجنة خ�ال )30( يوم تبدء م�ن اليوم التايل لن�رش االعان يف 
احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعان البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهن�ة عند الدخول 

باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

املهندس
رعد عيل نجم

ء . مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

العدد /173
التاريخ 2020/11/2

الموقع المساحة رقم الملك )القديم / 
الجديد( جنس الملك ت

سوق العصري - 10 حانوت 1

سوق ذو الطابقين - 25/3 حانوت  2
على جزء من القطعة 
281/26 مقاطعة 48 - بال ملعب كرة قدم 

خماسي 3

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد /192
التاريخ 2020/11/19

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

على القطعة 552/16م32 1380م2 552/16 مقاطعة 32
ساحة الستخدامها 
) سكلة لبيع المواد 

االنشائية ( 
1

مجاور المجلس البلدي 
السابق  9م2 12/8 كشك  2

السوق العصري / مقابل 
كراج الشرمان  18م2 11/17 حانوت 3

السوق العصري مقابل 
ساحة بيع الفواكه والخضر  10م2 30/18ـ13/20ـ13/29ـ13/19ـ 

13/12 حوانيت 4

الشارع الفرعي مقابل كراج 
ال بدير 18م2 14/41 حانوت 5

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية وكالة

العدد /191
التاريخ 2020/11/19

مدة المساطحة الموقع المساحة جنس الملك ت

18 سنة
الشارع العام كوفة ـ عباسية على 
القطعة المرقمة 22/16 مقاطعة 

32 االغا
400م2

انشاء عمارة تجارية 
متعددة الطوابق على 
القطعة المرقمة 22/16

1
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الرشكة العامة لتجارة احلبوب

Lawdep@grainp.iq/ القسم القانوين
Import1@grainb.iq قسم االسترياد

market@grainb.iq قسم التسويق
computer@grainb.iq: اعالن للمرة االوىلقسم احلاسبة

1 ي يير الرشكية العامة لتجارة الحبيوب االعالن لذوي الخربة  من الرشكات او املكاتب او االشيخاص الطبيعيين لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص ب ي ) تحميل وتفريغ الحبوب يف )فرع النجف االرشف واملواقع التابعة له /سايلو النجف االفقي ( 

2 ي تتوفير ليدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اسيتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
)اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص  )فرع النجف االرشف واملواقع التابعة له /سايلو النجف االفقي( 

3 ي باميكان مقدميي العطياء الراغبن يف رشاء وثائق للعطاء باللغية )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكية العامة لتجارة الحبوب 
/ القسيم القانوني الكائن يف بغداد ي  باب املعظم ي مدخل الشييخ عمر ي الطابق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسيردة البالغة 

)750000( سبعمائة وخمسون الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن اعاله
4 ي يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

ي  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
ي هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء 

ي بطاقة السكن
ي   البطاقة التموينية 

 ي شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
5 ي تسيلم العطاءات اىل العنوان :  )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسيم القانوني الكائن يف بغداد  ي باب املعظم ي مدخل الشييخ عمر ي 
الطابق الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االحد( املصادف 2020/12/13 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن  بالحضور يف العنوان ) الرشكة العامة لتجارة الحبوب / بغداد ي باب 
املعظم ي مدخل الشييخ عمر ي الرشكة العامة لتجارة الحبوب ي قاعة مكتب السييد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ ) السياعة الثانية عرش 
ظهيرا من يوم )االحيد( املوافق  2020/12/13 يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االوليية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها 
)خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق( وبمبلغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق / البنك املركزي 

العراقي ي علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
جدول الفعاليات )فرع النجف االرشف واملواقع التابعة له /سايلو النجف االفقي(

مالحظات : 
1 ي تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

2 ي سييتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفسيارات املشياركن يف املناقصية وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام مين تاريخ غلق املناقصة 
واملصادف يوم 2020/12/2

3 ي تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سيارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( 
يوم

4 ي يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2020/12/13 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام
عامر جاسم محود
مدير القسم القانوين

دائرة التسجيل العقاري االوىل يف البرصة 
اعالن 

طلب تسجيل جمدد 
بنياء عيىل الطلب املقيدم اىل هذه الدائيرة مديرية بلدية البرصة لتسيجيل 
تمام العقار تسلسيل ) 365 الفريس ( باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانونيية ولغرض تثبيت امللكيية املذكورة تمهيدا للتسيجيل وفق احكام 
قانون التسيجيل العقياري رقم 43 لسينة 1971 املعدل قررنيا اعالن هذا 

الطلب .
فعيىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقيوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالدييه من اثبات اىل هذه الدائرة خالل ميدة ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباحيا من اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 941/ب2020/3
التاريخ 2020/11/18

اعالن
اىل املدعى عليه ) فهد غالب زري منشد( 

اقام املدعي مدير عام مرصف الرشيد اضافة 
لوظيفتيه الدعوى املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيهيا الحكيم بالزاميك بتاديتيك  بالتكافيل 
والتضامن مع هاني هادي منشيد ما بذمتك 
عين باقيي مبليغ السيلفة املمنوحية لك مع 
الفوائيد االتفاقية والتاخريية التي تحتسيب 
عنيد التسيديد الفعيي ( ولثبيوت ملجهوليية 
محيل اقامتك حسيب رشح املبليغ القضائي  
واشعار مختار حي الشيهيد الصدر 5 علوان 
جابر الدحيدحاوي  ليذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتن يوميتن 
للحضور يف موعيد املرافعة املصيادف يف يوم  
2019/12/3  وعند عدم حضورك او ارسيال 
من ينوب عنك  قانونا سيوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل بالعدد 2261 اعالن 
تنفييذ النجف رقيم االضبيارة 2017/2706 
ذكير رضر يف الباب االيير والصحيح رضر 

بسيط يف الباب االير لذا اقتىض التنويه

اىل اليرشكاء عيي عبد االميري محمود خرض 
وايمان فتحي طاهر محمد اقتىض حضوركم 
اىل بلدييه النجف لغرض اصيدار اجازه بناء 
للعقيار املرقم 16420/2حيي الغدير خالل 
عرشه ايام وبخالفه سيتتم اإلجراءات دون 
حضورك اسيم طالب االجيازه عباس مريي 

حميدي حبيب
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 941/ب2020/3
التاريخ 2020/11/18

اعالن
اىل املدعى عليه ) هاني  هادي منشد( 

اقام املدعي مدير عام مرصف الرشيد اضافة 
لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيهيا الحكيم بالزاميك بتاديتيك  بالتكافيل 
والتضامين ميع فهيد غالب زري منشيد ما 
بذمتيك عين باقي مبليغ السيلفة املمنوحة 
لك ميع الفوائيد االتفاقيية والتاخريية التي 
تحتسيب عنيد التسيديد الفعيي ( ولثبيوت 
ملجهوليية محل اقامتك حسيب رشح املبلغ 
القضائي  واشعار مختار حي الشهيد الصدر 
5 عليوان جابر الدحيدحاوي  لذا قررت هذه 
املحكمية تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم  2019/12/3  وعند عدم حضورك او 
ارسيال من ينوب عنك  قانونا سيوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

اعالن رقم )ط ـ 38( لسنة 2020
رقم الطلبية 2020/269

تعلن رشكة مصايف الوسط عن تمديد تاريخ غلق الطلبية االستريادية )وفقا للوثائق القياسية ( وكما مبن ادناه :

وبالرشوط  التالية : 
1 ي يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسيية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسيية بكافة اقسيامها فانه سييتم استبعاد عطاءه مما يقيض 

مراعاة ذلك عند التقديم
2 ي  يلتزم مقدموا العطاء  بميء القسم الرابع من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي 

الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  
3 ي  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  

الفرع الرئييس ورقم الحساب هو   90956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 
4 ي عيىل اليرشكات الراغبية يف املشياركة )اجنبية , عربية , عراقية( تقديم كافة املستمسيكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شيهادة تاسييس حديثة  ونافذة 
ومصدقة حسيب االصول من السيفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ومن مسيجل الرشكات للرشكات العراقية ، براءة ذمة صادرة من الهيئة 
العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي ،املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة الخر سنتن مالية وان يكون الحد االدنى لراس مال الرشكة )2( اثنان مليار دينار 
عراقيي ي الهويية التجاريية النافذة ( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقيد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها 

سابقا
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :

ي نسخة  واضحة من شهادة تاسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نسخة مرجمة باللغة العربية لشهادة تاسيس الرشكة 
من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة

ي نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا( 
5ي يتيم فتيح العيروض ) يف اليوم  الذي يي تاريخ الغليق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثي  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند السياعة 

العارشة  من اليوم الذي يي تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )30( ادناه 
6 ي يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر ي يورو ي دينار عراقي)CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة 

بقبول اوطا االسعار
7 ي يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات 

يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L تهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكروني
8 ي يجب تحديد فرة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض 

عن )120( يوما 
9 ي ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

10 ي  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسياهمن يف الرشكة وحسيب التعليمات وترفق مع العروض عىل شيكل )خطاب ضمان او صك مصدق 
او سيفتجة( نسيخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 5(  من الوثائق القياسيية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق 
مع الوثيقة القياسيية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة 
مين  املصيارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 5 ( من الوثيقة القياسيية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافيذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت 

التامينات عىل شكل سويفت 
11 ي تحديد فرة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من ي اىل ( 

12 ي تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ العقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرة التجهيز املثبتة يف العقد 
13 ي تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع 
العقيد ومين احيد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 9 خيالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهيز اىل لجنة الناكلن  وتبقى الكفالة نافذة 
مليدة العقيد او تمدييده عند تمديد فيرة التجهيز او لحن انتهاء فرة الضمان يف حالة وجود )فرة ضمان( تطلق كفالة حسين االداء بعد اسيتالم املواد  كاملة ومطابقة 

للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
14 ي الشحن للمواد دفعة واحدة )يتم حجز نسبة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( 
الشيحن للمواد عىل شيكل دفعات يتم حجز نسيبة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة 10% من قيمة 

الدفعة االخرية ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة 
15 ي تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

16 يال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
17 ي يتم استقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد 

18 ي  )للمواد الكيمياوية حرصا(  يتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة ) الرشكة العامة للمعارض والخدمات 
التجارية العراقية ( 

19 ي االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمن بأسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة 
يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 

20 ي سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 
21 ي ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 

22  ي منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان ( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 
23 ي يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسم املدير العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسالت 

وبشكل واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 
24 ي   تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 

وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
25 ي يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

26 ي تطبيق القوانن والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر

27 ي يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 
28 ي يتوجيب عيىل اليرشكات التي ترغب باملشياركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسيالة وقبل مدة مناسيبة 
من تاريخ الغلق وسيتقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسيارات املشيركن يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق 

املناقصة وسيكون يوم 2020/11/23
29 ي ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات 

يف مستندات الشحن( 
30 ي تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2020/11/30 

31 ي كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت
32ي  استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه 20%  فاكثر عن الكلفة التخمينية

33 ي للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1182 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي
34 ي سيتم استقطاع )1000دينار( الف دينارعراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال 

مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq

اىل اليرشكاء عيي عبد األمري خيرض وايمان 
فتحي طاهير محمد توجب عليكم الحضور 
اىل صندوق االسيكان العراقي فيرع النجف 
وذليك القرارك باملوافقه عيىل قيام رشيككم 
عبياس ميريي حمييدي حبيب بالبنياء عىل 
حصته املشياعه يف العقار املرقم 16420/2 
حي الغدير خالل عرشه أيام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضوركم
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسية محكمية اسيتئناف صيالح الديين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 1455 

التاريخ : 2 / 11 / 2020 
م / نرش فقدان 

للطلب املقدم من قبل املدعوة ) سناء حسن 
محميد ( التي تيروم فيه نصبهيا قيمة عىل 
زوجها املفقود ) شلش موىس سعيد مضحي 
( قيررت هيذه املحكمة نرش فقيدان املدعو 
) شيلش موىس سيعيد مضحي ( الذي فقد 
يف محافظية صالح الدين بتارييخ 13 / 10 
/ 2015 وليم يعرف مصيريه لحد االن وعىل 
من يعثير عليه وتتوفر لدييه معلومات عنه 
االتصال بذويه الساكنن يف محافظة صالح 
الديين – ناحية االسيحاقي او مركز رشحة 
الفرحاتية خالل شيهر من اليوم التايل لنرش 

االعالن .
القايض 

يعرب عي جاسم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد : 829 / ش / 2020 

التاريخ : 11 / 11 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعيى عليهيا / خديجه عبيد عبود – 
تسكن سابقا قضاء الهندية / حي الحسن 

– مجهولة محل االقامة حاليا .
بناء عيىل الدعيوى املقامة من قبيل املدعي 
فاضل كشياش حسين بالعدد اعياله والذي 
يطليب فيها الحكيم باملطاوعية وملجهولية 
محيل اقامتك حسيب رشح مختيار منطقة 
حي الحسين فيصل حسن موىس املؤرخ يف 
2 / 11 / 2020 ليذا قيررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتن يوميتن رسميتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة ليوم 2 / 12 
/ 2020 السياعة الثامنية صباحيا ويف حال 
عيدم حضوركيم او من ينوب عنكم سيوف 
تجيري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا ووفقا 

للقانون .
القايض 

فاضل جياد الكناني
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اىل الرشيك / ميثم ابراهيم عبيد ( 
اقتيىض حضيورك اىل مديرية بلديية النجف 
االرشف لغيرض اصدار اجازة البناء للرشيك 
حسيام محميد حسين للقطعية املرقمية 

3/70182 يف النجف حي امليالد مقاطعة 4

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذره
رقم االضبارة : 18/ت/2017

التاريخ : 2020/11/18 
اىل  /املنفذ عليه / مصطفى عباس رحيم

لقيد تحقيق لهيذه املديريية بانيك مرتحيل اىل جهة 
مجهولية وحسيب محيرض كشيف التيي اجريت يف 
مديرية تنفيذ الكوفة وحسيب كتاب االمانة املرسيل 
مين قبل مديريتنيا اىل مديرية تنفييذ الكوفة وافادة 
والدتك املديين بانه مرتحل انك مجهول محل االقامة 
ولييس لك موطين دائيم او مؤقت او مختيار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واسيتنادا للميادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
املناذره خالل خمسية عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبيارشة املعاميالت التنفيذيية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سيتبارش هيذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل الحقوقي

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال الشيخصية يف 
املنياذره املرقيم 645/ش/2016 يف 2016/10/17  
املتضمن الزام املدين مصطفيى عباس رحيم بتأدية  

للدائنة سيناء حامد مالك اثاث الزوجية 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل الرشيكة  وسن عويز عبد الله 

اقتيىض حضيورك اىل صنيدوق االسيكان الكائن  يف  
النجيف وذليك لتثبييت اقيرارك باملوافقة عيىل  قيام 
رشييكك )هيثم جاسيم عبيد الواحيد (  بالبناء عىل 
حصته املشياعة يف القطعة املرقمية 3/85530 حي 
النيداء املقاطعة 4 جزيرة النجف حدود بلدية النجف  
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسية عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن  وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال

REQ.NO. DESCRIPTION QTY ESTIMATED
COST

Advertisement
No. BID BOND

2020/1626  Detergent dispersant   additive package for heavy
duty gasoline engine motor oils 1500 Ton $6000000 First   $60000

د. عائد جابر عمران
عـ . املدير العام 

ورئيس جملس االدارة

رقم املناقصة 2020/32
رقم التبويب / 351

الكلفة التخمينية 
الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقما
ثالثة االف وخمسمائة دينار 3500 تفريغ الحبوب المكيس  1

الف وخمسمائة دينار 1500 تفريغ الحبوب الفل 2
ثالثة االف وخمسمائة وخمسون  دينار 3550 تحميل الحبوب المكيس 3

الف وتسعمائة دينار 1900 تحميل الحبوب الفل 4
ثالثة ماليين ومائتان وخمسون  الف دينار  3250000 التنظيف 5

العدد : 11644 
التاريخ : 15 / 11 / 2020

احلقوقي / دريد سامي كشكول 
مدير التسجيل العقاري االوىل يف البرصة
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مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد:838 /ب/2020

التاريخ :2020/11/19
اىل املدعي عليه/ بالل طارق شكر 

اعــــــــــالن
اقام املدعي املدير املفوض ملرصف االقتصاد 
لالستثمار و التمويل الدعوى املرقمة اعاله 
يطلـب دعوتـك للمرافعة و الحكم بتسـديد 
مبلـغ قـدره )تسـعه و خمسـون مليـون 
دينـار( عن قيمـة قـرض  ولجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مديرية ناحية املأمون 
و كتاب محكمة بداءة البياع بلعدد 2581يف 
بمضمـون  تبليغـك  تقـرر    2020/11/4
عريضة الدعـوى املرقمـة 838/ب/2020 
و نـر بصحيفتـن محليتـن لـذا اقتىض 

حضورك يوم 2020/11/30 
القايض 

محمد حران الرساي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 2020/887

التاريخ 2020/11/19
اعالن

تبيـع مديرية تنفيذ النجف سـهتم بالعقار 
تسلسـل 3/78098  الواقـع يف حـي النرص  
العائد للمدين سيف عيل هالل املحجوز لقاء 
طلـب الدائن ) عصام عبد العباس جاسـم( 
البالغ واحد وخمسون  مليون  وخمسمائة 
الـف دينار   فعىل الراغـب بالراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدا من 
اليوم التايل للنر مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة عرة من املائة من القيمة 
املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقيـة  وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ  العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه / 3/78098 حي النرص
2 ـ جنسه ونوعه : دار مستخرج منه محل 

كبري
3 ـ حدوده واوصافه / بلدية النجف

4 ـ مشتمالته ان العقار عبارة عن دار يقع 
ركن عـىل شـارع )مطعم الخيمة( شـارع 
)60م( وشـارع )10م( مبنـى طابقن من 
الطابوق واالسـمنت ومسقف بالكونكريت 
املسـلح وله بابن خارجيتـن واحدة تودي 
اىل سـاحة امامية معبدة بالكايش املوزائيك 
ومرافق خارجيـة وبابـن داخليتن واحدة 
تودي اىل اسـتقبال والباب الثانية اىل الصالة 
والتي سـقفها مفتـوح عىل الطابـق االول 
وغرفة نـوم وصحيـات مشـرتكة ومطبخ 
مغلـف بالسـرياميك وتمام جـدران الطابق 
االريض ملبوخة بمـادة البورق وهزاره من 
السـرياميك بارتفـاع )120سـم( وارضيـة 

الطابق معبده بالكايش املوزائيك 
وسـلم يـودي اىل السـطح والذي هـو معبد 
بمـادة الفريش والبـاب الخارجيـة  الثانية 
تـودي اىل سـلم الشـقة يف االعـىل وتحتوي 
عـىل غرفتـن نـوم وصالة ومطبـخ مغلف 
بالسرياميك وصحيات ومعبدة االرضية  من 
الـكايش املوزائيك والجـدران ملبوخة بمادة 
البورك وهزاره مغلفة بالسرياميك وبارتفاع 
120 سم وكذلك يوجد ثالثة فنرات محل من 
جهة الشارع العام متخذه محل كبري اسواق 

غذائية وان الدار مجهزة ماء وكهرباء 
5 ـ مساحته  200 مرت

6 ـ درجة العمران / جيدة
7ـ  الشاغل / كاظم عيل هالل يرغب بالبقاء 
بعد البيع بصفة مسـتاجر والشـقة محمد 
رحيم جواد يرغب بالبقاء بصفة مستاجر 

8 ـ  القيمـة املقـدرة / مئـة وسـبعة عر 
مليون  وخمسمائة  الف دينار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

القادسـية  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية

محكمة بداءة الشامية 
العدد : 266/ب/2020
التاريخ 2020/11/15

اعالن
اىل املدعى عليه / حسام حبيب عكظ 

اصدرت هذه املحكمة القـرار املرقم 266/
ب/2020 يف 2020/11/1 املتضمن الحكم 
بالزامك بتأديتك للمدعي /  سـهام مجنون 
نغيمـش مبلـغ قـدره )خمسـة وثالثـون 
مليون دينار( وقد صدر القرار بحقك غيابيا 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ تقـرر تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتـن للحضـور امـام هـذه املحكمـة 
ومراجعة طرق الطعن القانونية وبعكسـه  
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول
القايض

عقيل هادي جنوف

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1201

التاريخ : 2020/11/8 
اىل  /املنفذ عليه / املدين حاتم كريم شكري 

لقد تحقـق لهذه املديرية مـن رشح القائم 
بالتبليـغ واشـعار مختـار املنطقـة  انـك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقـت او مختـار يمكـن اجـراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغك اعالنـا بالحضـور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمسـة عر يوما تبدأ 
مـن اليـوم التايل للنـر ملبـارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
سـتبارش هـذه املديريـة باجـراء التنفيـذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصـاف املحـرر : بموجـب قـرار الحكـم 
املرقـم 764/ب2016/1 يف 2016/10/16 
الصادر من محكمة بداءة الكوفة  املتضمن 
الزامك بتسـديد مبلغ قدره خمسـة مالين 
واربعمائة وتسـعة و تسـعون الـف ومائة 
وسـتة واربعـون وتسـديد املبلـغ اعاله اىل 

الدائن عيل نعيم جواد وجماعته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 29/ب/2018
التاريخ 2020/11/9

اعالن
اىل املدعى عليه / 1 ـ عباس كاظم غازي   2 

ـ عيل عبد مسلم يارس 
بتاريـخ 2018/1/4  اقـام املدعي )محمد 
رضـا عبـاس وجماعتـه(  ضـدك الدعـوى 
طلـب  29/ب/2018    املرقمـة  البدائيـة 
الحكـم فيها اعادة تسـجيل العقـار املرقم 
211/19 مقاطعـة 18 علوة الفحل وابطال 
كافـة القيود التـي اجريت عليه وتسـجيله 
باسـم املدعـن وملجهوليـة محـل اقامتـك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
واختياريـة منطقة حـي املعلمن يف الكوفة 
املدعو عقيل هادي العامري فقد قرر تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام 
هـذه املحكمة يف موعـد املرافعة املوافق 29 
/2020/11 السـاعة التاسعة صباحا وعند 
عـدم حضـورك او من ينـوب عنـك قانونا 
فسـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2835/ب2019/1

التاريخ 2020/11/1
اعالن

اىل املدعى عليه مدير فرع رشكة 
 associated building maintenance

يف العـراق / اضافة لوظيفته سـنان صباح 
احمد 

اقام املدعـي )ضياء مجيد حميـد( الدعوى 
البدائيـة املرقمـة  اعاله والتـي يطلب فيها 
الحكم بدفع مبلغ تسـعة وتسـعون مليون 
وسـتمائة وتسـعة وسـبعون الـف دينـار 
بموجـب عقـد العمـل املـربم بينـك وبـن 
املدعي بتاريـخ 2017/3/11 مع تعويضه 
عمـا فاته من كسـب وما لحقـه من رضر 
والفوائـد القانونية عـىل املبلغ اعاله املؤرخ 
محـل  ملجهوليـة  ونظـرا   2018/12/9 يف 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي نرباس 
ابراهيم حسن واشـعار مختار حي الكندي 
مختـار محلـة  212 املدعـو عـيل حسـون 
محمـود  عليه قررت هـذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن يوميتـن بموعد املرافعة  
املصـادف يف يـوم 7 /2020/12 وعند عدم 
حضـورك او ارسـال من ينوب عنـك قانونا 
سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 130/ب2020/2
التاربخ : 2020/11/18

اعالن
اىل املدعى عليه )عيل محمد عباس(  

الدعوى البدائية املرقمة  اعاله والتي يطلب 
فيها الحكم بالتعويض عن السيارة املرسوقة 
املرقمة 426893 اربيل ستيشـن خصويص 
بيضاء اللون ميغا مقداره ) اربعون مليون 
دينـار(  ولثبـوت  مجهوليـة محـل اقامتك 
حسـب رشح املبلـغ القضائـي يف محكمـة 
بداءة العباسية  واشعار مختار حي اسامة 
املدعو فـاروق فاضل الجليحاوي  لذا قررت 
هـذه املحكمة تبليغـك اعالنـا بصحيفتن 
محليتن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة  
املصـادف يف يوم 30 /2020/11 وعند عدم 
حضـورك او ارسـال من ينوب عنـك قانونا 
سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 19/5199 
املحلـة او رقم واسـم املقاطعـة 18 / علوة 

الفحل
الجنس دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 
املشتمالت :  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية

الشاغل محمد كريم خنجر 
مقدار املبيع : 

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الكوفة 
باملزايـدة العلنيـة العقـار املوصـوف اعاله 
العائد للراهن/اعاله املقرتض حيدر سعدون 
مهـدي  لقـاء طلب الدائـن املرتهن املرصف 
الصناعـي / البالـغ )15,000,000( دينارا 
فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائـرة خـالل )30(يوما اعتبـارا من اليوم 
التـايل لتاريخ نر هذا االعالن مسـتصحبا 
معـه تأمينـات قانونيـة نقديـة او كفالـة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيـع البالغـة )     ( دينـارا وان املزايـدة 
سـتجري يف السـاعة )12( ظهرا من اليوم 
االخري لغرض التبليغ كونه مجهول العنوان

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 1030/ب/2020
التاربخ : 2020/11/19

اعالن
اىل املدعى عليها /االء حيدر عيل

اعالن
اقامـت املدعية )ليـىل عبد الحمـزة يحيى( 
ضـدك الدعـوى البدائيـة املرقمـة 1030/

ب/2020 تطلـب فيهـا )الزامك بتسـديدك 
مبلغ مقـداره ثالثون مليـون دينار عراقي 
رشح  حسـب  اقامتـك  محـل  وملجهوليـة 
القائم بالتبليغ واشـعار مختـار ومختارية 
منطقة الرشـادية فقد تقـرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتـن محليتـن يوميتـن للحضـور 
اىل هـذه املحكمـة يف موعد املرافعـة املافق 
2019/11/25 السـاعة التاسـعة صباحـا 
وعنـد عدم حضوركم او ارسـالك من ينوب 
عنـك قانونـا وتقديمـك ملعـذرة مروعـة 
فسـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية زراعة محافظة واسط
انذار

اىل الفالح املرتحله / جربه بطي شاورده 
نظـرا الرتحالـك عـن االرض املـوزع عليـك 
والبالغـة )30( دونـم ضمـن السـلف 1/2 
قـرار  بموجـب  الجربـان  ام   4 مقاطعـة 
 1971/11/17 يف   413 املرقـم  التوزيـع 
واملـربم وفق القانون 117 لسـنة 1970 لذا 
ننذرك بوجوب العودة والسـكن واالستغالل 
وخالل فرتة )15( يـوم من تاريخ نر هذا 
االنـذار وبخالفـه يتم الغـاء التوزيع عليكم 
واسـرتداد االرض وتاجريهـا وفق الضوابط 

والتعليمات
م.ر مهندسن زراعين
اركان مريوش حسن 

مدير زراعة محافظة واسط

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرطي رائد حميد حنظل 

حاجم الكعبي( 
املنسـوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشات
العنوان / محافظة البرصة 

بما انك متهـم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 املعـدل الختالسـك املسـدس 

الحكومي الذي بذمتك واملرقم 
 نـوع كلوك عـام 2005 ولـم تقوم باعـادة ما 

GMG724بذمتك لحد االن
وملجهولية اقامتك اقتـىض تبليغك بهذا االعالن 
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقـة الخامسـة البـرصة خالل مدة 
ثالثـون يومـا مـن تاريخ نـر هـذا االعالن يف 
صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقر دائرتك وتجيب عـن التهمة املوجه ضدك 
وعنـد عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك 
غيابيا اسـتنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( 
مـن قانون اصـول املحاكمـات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهـم الغائـب / )النقيب سـالم خوام بيدة 
عمران( 

محل العمل  / مديرية االسـتخبارات ومكافحة 
االرهاب

العنوان / مجهول االقامة
بما انـك متهم وفق  احكام املادة /1/264  من 
قانون العقوبات رقم 111 لسـنة 1969 املعدل  
وملجهوليـة اقامتـك اقتـىض تبليغك بواسـطة 
هـذا االعالن عىل ان تحرض امـام محكمة قوى 
االمـن الداخـيل املنطقـة الرابعـة   خـالل مدة 
اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تارخ تعليق هذا 
االعـالن يف محـل اقامتك  وتجيب عـىل  التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام املواد  )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرصف الرافدين فرع النجف/7 
اعالن

استنادا للصالحيات املمنوحة الينا لتطبيق قانون 
)56( لسنة 1977 ولعدم قيام املدين ) اثري مهدي 
عبد زغري( بتسديد ما بذمته يف التزاماته اتجاه 
املرصف والبالغة )15,789,474( دينار خمسة 
عر مليون وسـبعمائة وتسـعة وثمانون الف 
واربعمائة واربعة وسـبعون دينار عدى الفوائد 
واملصارف االخرى لذا تقرر بيع السيارة املرقمة 
21508/نجـفـ  أ  نـوع )كريـت وولـ  حمل( 
واملبينـه اوصافها ادناه وسـوف تجري املزايدة 
خالل ثالث ايام من اليوم الثاني للنر ويف حالة 
مصادفـة اليوم االخري عطلة رسـمية فسـوف 
تجـري املزايدة لليوم الثانـي وان مكان املزايدة 
هو مكان ضبط السيارة والكائن يف كراج شارع 
السدير يف النجف االرشفـ  املدينة القديمة فعىل 
مـن لديـه الرغبة بالـراء الحضـور يف الزمان 
واملـكان املعينـن مسـتصحبا معـه التامينات 
القانونيـة بنسـبة 10% من القيمـة التقديرية 
للسيارة والبالغة )10.625,000( دينار عراقي 

وما يعادله )8500( دوالر امريكي 
السيارة املرقمة :

ـ النوع كريـت وول حمل رقم 21508/نجف ـ 
أ  

ـ  اللون ـ ابيض
ـ املوديل 2016

ـ صالحة للعمل
ـ السيارة بصورة جيدة

املنفذ العدل
فالح حسن رسحان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 122/ج/2020
التاريخ 2020/11/19

اىل املتهم الهـارب / ميثاق جواد كاظم عبد زيد 
العيساوي 

اعالن غيابي 
حيـث انـك متهـم بالدعـوى املرقمـة )122/

املشـتكي فيهـا  )محمـد  غـازي  ج/2020( 
ادريس(  وفق املـادة 453 من قانون العقوبات 
وملجهولية محـل اقامتك تقرر تبليغك للحضور 
امام هـذه املحكمـة بموعد املحاكمـة املوافق 
2020/12/20  ويف حالـة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

اىل الريك رحيم محسن رباط
اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن  يف  النجف وذلـك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل  قيام رشيكك )ايمان هادي 
جاسـم(  بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمة 3/83971 حـي النداء 
يف النجـف حدود بلديـة النجف  ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسـة عر يوما داخل العراق 
وشـهر خـارج العـراق مـن تاريخ نر 
االعالن  وبعكسـه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني هوية االقامة املرقمة 22772 
والصادره من قسـم شـؤون االقامة يف 
النجف /هندي الجنسـية باسم / محمد 
رضـا محمـدي فعـىل مـن يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـدت مني الوثيقـة املدرسـية املرقمة 
266 يف 2010/11/24 والصـادرة مـن 
املديريـة العامـة لرتبية النجف / قسـم 
االمتحانات الخارجية معنونه اىل جامعة 
املثنى كلية العلوم باسـم اسـامه سـعد 
فاضل فعىل من يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني اجازة املاطور املرقمة 18590 
يف 1990/11/25 والصـادر مـن املوارد 
املائيـة يف الحـريه باسـم عبد الرسـول 
محمد عبد الحسن فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم الرطي حسن حيدر عبد عبد 

السادة املياحي
محـل العمـل مديرية رشطـة محافظة 

النجف االرشف واملنشات
العنوان : محافظة كربالء حي العامل

بما انـك متهم وفق املـادة32 من قانون 
املخدرات رقم 50 وملجهولية محل اقامتك 
اقتىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن عىل 
ان تحـرض امـام محكمـة قـوى االمـن 
الداخـيل املوقـرة املنطقـة الرابعة خالل 
مـده اقصاهـا ثالثون يومـا اعتبارا من 
تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب عـىل التهمة املوجـه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام قانون قوى االمن 

الداخيل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / / 2961
التاريخ 2020/11/15

اىل  / املدعو / عيل عباس محمد 
اعالن

قدم طالـب حجة الوفاة  فضيلة محمود 
عبد زيد طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اسـتصدار حجة وفاة بحق املدعو ) عيل 
عباس محمد( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحليـة فعليك الحضور امامها 
خـالل عرة ايام من تاريخ نر االعالن 
وبخالفـه سـيتم النظـر بالطلـب وفـق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الريكة  فرحه فرحان عوده
اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن  يف  النجف وذلـك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل  قيام رشيكك )مريم مالك 
هـادي(  بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة 6/185 املقاطعـة 20 
ابو الشورة يف الكوفة حدود بلدية النجف  
ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل 
مـدة اقصاها خمسـة عـر يوما داخل 
العراق وشـهر خارج العـراق من تاريخ 
نر االعالن  وبعكسـه سـوف يسـقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال
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التعليم عن بعد.. حتدي األمية الرقمية 
والعامل االقتصادي

االنسانية..اجلوهر يف بناء املجتمعات

عبد الخالق الفالحزينب فخري

من املقرر أن يصبح التعليم للس�نة الدراس�ية الوش�يكة البدء 
تعليماً مدمجاً، أي دمج التعلي�م التقليدي الحضوري بالتعليم 
�ة تحدي�ات عدي�دة تواج�ه  االلكرتون�ي ع�ن بع�د، ولك�ن ثمَّ
ه�ذه االس�رتاتيجية املس�تندة عىل التط�ور التقن�ي الهائل يف 

التكنولوجيا.
فاألمية يف العالم االفرتايض ما زالت متسيدة ومهيمنة يف املشهد 
الرقم�ي، وق�د أصابت س�هامها لي�س العوائل فق�ط بل حتى 
املدرسني واملعلمني، فالكثري منهم ال يجيد استخدام )الحاسبة 
أو الالبت�وب أو الهوات�ف الذكي�ة( بمهارة عالي�ة، ويظهر ذلك 
جلياً باالرتباك والحرية التي تحارصهم عندما تلجأهم رضورة 
ما إلرس�ال رس�الة عرب اإليميل مثالً أو تنزيل تطبيق ما؛ ألنهم 
يعّدونها من وسائل الرتف البعيدة عن مهنتهم التي ترتكز عىل 

السبورة والطباشري!
أم�ا العوائ�ل فالحديث عنه�ا، يس�تلزم تفصي�اًل، إذ باإلمكان 
تقس�يمها اقتصادياً إىل قس�مني، تلك م�ن ذوي الدخل املحدود 
التي س�تجد بتوفري أجه�زة اتصال وانرتنيت مس�تمر ألبنائها 
التالمي�ذ والطلبة عب�أ ثقياُل عىل كاهلها، ويش�كل هذا العامل 
تحدي�اً كب�رياً امام التعلي�م املدم�ج وإن أعلن�ت وزارة الرتبية 

بعرض الدروس يف التلفزيون الرتبوي!
أما العوائل التي ال يشكل العامل االقتصادي عائقاً أمام امتالكها 
وس�ائل االتصال، فيمكن تقس�يمها إىل ثالثة فئات يف تعاملها 
مع وس�ائل االتصال املتطورة، فهن�اك الفئة التي تركت الحبل 
عىل الغارب ألبنائها، فاألجهزة الذكية ال تجد مس�تقراً ومقاماً 
إال بني أياديهم، وأحداق عيونهم املس�مرة عىل الشاشات ترشك 
األنام�ل معها بال كلل وال ملل ملالحق�ة ذلك الالعب وتلك اللعبة 

حتى بلغ األمر إىل االدمان الذي ينسيهم وجبتهم الغذائية! 
والفئ�ة الثانية تل�ك التي تنتهج م�ع أبنائها أس�لوباً خاصاً يف 
الرتبي�ة، يكمن بفرض قيود ومراقبة ش�ديدة ومس�تمرة عىل 
األبن�اء عن�د اس�تخدامهم العال�م الرقم�ي، وأحيان�اً يصل إىل 
حرمانه�م كلي�اً من هذه األجه�زة، واطل�ق املتخصصون عىل 
ه�ذا الحرمان ب�«اإلقص�اء الرقمي واالجتماعي املس�تحدث«، 
وتعل�ل العوائ�ل ترصفه�ا هذا بخش�يتها م�ن اآلثار الس�لبية 
لهذه الوس�ائل )االيباد والهواتف والحواس�يب( التي ال يمكن 
تداركها بس�هولة الس�يما ع�ىل املراهقني واألطف�ال بل حتى 
ع�ىل الش�باب، فالجمي�ع متفق أنَّ وس�ائل االتص�ال الرقمية 
ة ناتجة من س�وء التوظيف واالس�تخدام  أفرزت س�لبيات جمَّ
ابت�داًء باإلدم�ان وتراجع املس�توى الدرايس وم�روراً باالبتزاز 
والجرائم االلكرتونية وانتهاء بتغي�ري انماط التفكري والتقاليد 
والع�ادات والقي�م الس�ائدة، ووقعت هذه الفئ�ة يف فخ األمية 
الرقمي�ة بجهلها بوس�ائل الرتبية الرقمي�ة باعتبارها القواعد 
املنظم�ة للعالقة بني العامل�ني: االفرتايض والواقعي، املس�تندة 
عىل املهارات وبرامج توعوية كمنهج سلوكي عند التعامل مع 
وس�ائل  االتصال الحديثة، كذلك وقع�ت يف فخ األمية باالبتعاد 

عن مواكبة التطور التقني هذا. 
وأخ�رياً الفئة الثالثة من العوائل التي أدركت أن هذه الوس�ائل 
أصبحت ج�زءاً ال يتجزأ م�ن حياتنا الس�تخداماتها الكثرية يف 
االتص�ال واملعرف�ة، وأن عليه�ا وض�ع ضوابط تجع�ل األبناء 
يس�تخدمون هذه الوسائل يف الحدود التي ال تؤثر عىل حياتهم 
خارج العالم االفرتايض، وه�ذا يتطلب بالتأكيد أن تتمتع هذه 
العوائ�ل بدرجة عالي�ة من الوع�ي لتتمكن من تغذي�ة عقلية 
أبنائه�م بالقيم والتقاليد والثقافة التي يحتاجونها يف ولوجهم 
للعال�م االفرتايض، ويحددون لهم املس�ارات اآلمن�ة اجتماعياً 
وثقافي�اً ومعرفي�اً، فه�ذه العوائل س�لّمت باألم�ر الواقع أن 
األس�اليب الرتبوية التقليدية بحاجة للتأطري بأس�اليب حديثة 
تتناس�ب مع عرص التكنولوجيا الس�تثمار هذه التقنية بنحو 

أفضل وتحقيقاً لألهداف الرتبوية املرجوة.
ويبقى التس�اؤل هل يقيض التعليم عن بعد عىل األمية الرقمية 
عند العوائل التي تعّد وس�ائل االتصال ترف�اً وليس رضورة؟.. 
وه�ل يحّد التعلي�م عن بعد من إدمان األبن�اء عىل تلك األجهزة 
ويس�هم بإشباع حاجاتهم الرقمية بفتح آفاق معرفية وتقنية 

لهم لم يسبق أن ولجوها؟!

االنس�انية لها أث�ار عميقة يف النف�وس، ورقّيها، ورفعته�ا. اخالقياً 
واجتماعي�اً، لتحق�ق أهداف�اً وأنش�طة وس�لوكاً حس�ناً يتجه نحو 
األفضل باس�تمرار، ويغرف من نبعها الفياض كل خري. وغاية القيم 
واملبادئ اإلنس�انية هي إس�عاد الفرد والجماعة، والعمل عىل نجاتها 
من األهواء، وال�رشور، واالنحدار، وهي خصوصية وصفة يتميز بها 
االنس�ان عن باقي الكائنات، ومجموعة من وجهات النظر الفلسفية 
واألخالقية التي تركز بش�كٍل أس�ايس عىل قيمة اإلنسان فرداً كان أم 
جماع�ة وترتبط باالس�تدالل والتفكري، وكلمة انس�ان تعني الكائن 
الب�رشي ال�ذي ه�و ليس بحي�وان. أي أن كلمة إنس�ان ه�ي نقيض 
الحيوان من حيث املواصفات التي تمّيز اإلنس�ان عن الحيوان. ولكن 
كلمة اإلنسان ال تدّل عىل أّي إنسان محّدد، االنتماء إىل اإلنسان يكون 
إىل الجوهر اإلنس�اني الذي هو نفسه يف كل إنسان والذي هو يف نفس 
املعطي�ات واالس�تعدادات النوعي�ة والوراثي�ة يف كل إنس�ان، والذي 
بس�ببه يصبح الن�اس توائم روحي�ة متماثلة يف الجوهر اإلنس�اني، 
مهما تنوّعت احتماالت اإلنس�ان يف اختالف الظ�روف واألحوال، وإن 
الجوه�ر اإلنس�اني يف كل إنس�ان هو الن�واة الرئيس�ية التي تحتوي 
عىل االس�تعدادات النوعية الوراثية املكّونة للشخصية اإلنسانية وما 
تكتس�به م�ن قدرات ومؤه�الت وإمكاني�ات للتعامل اإلنس�اني مع 

اآلخرين.
وتعني اإلنسانية بشكل عام العطف عىل جميع الناس والتعامل معهم 
باإلحس�ان وكل إنسان لديه أدنى اطالع عىل الخلق الدينية وأحكامها 
وتعاليمها ُيدرك تمام اإلدراك أن تحقيق اإلنس�انية واإلخاء بني البرش 
هو هدف أسايس من أهداف الديانات السماوية بالدعوة اىل االهتمام 
بالعالقات اإلنسانية اهتماما كبريا، لتوكيد الوحدة والرتابط املجتمع، 
وتقوي�م العالقات بني أفراده، فتندثر الطبقي�ة والعصبية، ويجتمع 
الجمي�ع تحت راية واحدة ه�ي راية التوحيد، فيك�ون الود والرتاحم 
بني جميع فئات املجتمع املسلم واإلنساني، وتهدف بشكل أسايس إىل 
التقليل من نس�بة الفقر والحاجة بأن ُيعطي الغني ُجزًء من ماله إىل 

الفقراء بالزكاة، واملساواة من أعظم مظاهر اإلنسانية ومبادئها.
وتع�رف القي�م اإلنس�انية عىل أنه�ا األخالقي�ات واملبادئ الس�امية 
التي نش�أ عليه�ا الفرد والتي تض�ع له القواعد الرئيس�ية لتعامالته 
م�ع اآلخرين. وتتعدد هذه املب�ادئ ما بني الع�دل والحرية والكرامة 
واملساواة والعطف والرحمة. ولهذه القيم أثر عظيم عىل األفراد فهي 
تدع�و لنرش املحب�ة والود بني أبناء املجتم�ع الواحد، وتحض عىل نبذ 
الرش والحقد والظلم والكراهية. وتدفع الفرد إىل املش�اركة يف األعمال 
الخريي�ة والتطوعي�ة، والوقوف بجانب اآلخري�ن يف الرساء والرضاء. 
وتدعو الفرد إىل االلتزام بحسن الخلق يف تعامالته مع البرش جميعهم 
دون تفرق�ة بينهم عىل أس�اس األصل أو الدي�ن أو اللون أو العرق أو 
الجن�س.. وتعمل القيم االنس�انية عىل التقريب بني األمم والش�عوب 
ع�ن طريق ترس�يخ االحرتام املتب�ادل، والتفاهم وقب�ول اآلخر، ونبذ 
الرصاع�ات القائمة عىل أس�اس التمييز بس�بب الل�ون أو الجنس أو 
الع�رق أو املعتقد الدين�ي، حيث تعمل القيم اإلنس�انية عىل الحد من 
ه�ذه االختالفات والحث عىل رؤية أوجه التش�ابه والتقارب لتعميق 
االتص�ال بني الش�عوب واألمم، كما ان للقيم اإلنس�انية أهمية كبرية 
يف بناء ش�خصية الف�رد القوية والناضجة واملتماس�كة، ويف حمايته 
من الوقوع يف الزلل والخطأ، حيث تش�كل هذه القيم درعا واقية له. 
وتجعل الفرد كذلك يش�عر بالس�الم الداخيل والطمأنينة واالستقرار 
والتوازن يف الحياة االجتماعية، كما تس�اعده عىل كس�ب ثقة الناس 
واحرتامه�م ومحبته�م، والق�درة ع�ىل التأقل�م مع الظ�روف برضا 
وقناع�ة، وتش�كيل نمط ع�ام للمجتم�ع وقانون يراق�ب تحركاته، 
وتعك�س ترصفات اإلنس�ان مع اآلخري�ن صورته الداخلي�ة، ويميل 
املتواضعون بش�كل ع�ام إىل تقديم مصالح اآلخري�ن عىل مصالحهم 
وه�ي من الصفات النبيلة التي يجب أن يتحىل بها كل إنس�ان يبحث 
عن الرفعة والس�مو يف املجتمع، فإنجازات اإلنس�ان هي من تتحدث 
عن�ه، وكلما تواض�ع لآلخرين ازداد مكانة بينهم. وليس من الس�هل 
أن يكون اإلنسان متواضعاً، إذ غالباً ما يحاول الكثريون التحدث عن 
أفعالهم وإنجازاته�م ويبالغون فيها، يف حني يتطلب التواضع العمل 
بصم�ت والتعامل م�ع اآلخرين بعطف، مهما بلغ�ت منزلتهم املهنية 
واالقتصادي�ة واالجتماعية. التواضع صفة من أفضل وأجّل الصفات 
التي يتصف بها اإلنسان، وهي تدل عىل طهارة النفس وصفاء القلب 
ونقاء الرسيرة، وتدفع إىل املودة واملحبة واملساواة بني أفراد املجتمع، 
وتنرش وتعزز الثقة والرتابط اإلنساني بينهم، وتمحو الحسد والبغض 

والكراهية من قلوب الناس.

أفضل أطعمة صحية يف العالـم
كش�فت مجلة أمريكية متخصص�ة بالصحة 
عن أفض�ل 7 أطعمة يف العالم، من ش�أنها أن 
تقل�ل مخاطر اإلصاب�ة باألم�راض وتقي من 
بعضها. وأش�ارت املجل�ة إىل أن هذه األطعمة 
تقوي جه�از املناع�ة وتعززه وتدع�م الحالة 
املزاجي�ة لألش�خاص، باإلضاف�ة إىل أنها تزيد 
م�ن رسع�ة فقدان ال�وزن، ما يجع�ل البعض 
يطل�ق عليها »نج�وم املائدة«. اعت�ربت مجلة 
»eatthis« األمريكي�ة أن هذه األطعمة عبارة 
ع�ن أطعم�ة »خارق�ة« تغن�ي ع�ن املكمالت 
الغذائي�ة، وعن حب�وب إنقاص ال�وزن، وهي 
أطعمة طازجة وصحي�ة ومثالية جدا، وهذه 
األطعمة ه�ي: زيت الزيتون: أك�دت املجلة أن 
تناول زي�ت الزيتون »الجديد« بش�كل منتظم 
يساعد عىل خفض معدالت اإلصابة بالرسطان 
وأمراض القلب ويخفف من السمنة باإلضافة 
إىل خف�ض خطر اإلصابة بالس�كتة الدماغية. 
وتش�ري األبحاث إىل أن حم�ض األوليك يف زيت 
الزيت�ون يمك�ن أن يقل�ل من ده�ون البطن، 
الزيت�ون  زي�ت  يف  املوج�ودة  الفين�والت  وأن 
الجديد يمكنها بشكل فعال »إيقاف« الجينات 
املرتبط�ة بااللتهابات التي تظه�ر يف متالزمة 
التمثي�ل الغذائي.الع�دس: اعت�ربت املجلة أن 

العدس هو »نجم من نجوم« املائدة يف املدارس 
الصح�ة  القديم�ة، ويؤك�د خ�رباء  الغذائي�ة 
ق�درة الع�دس عىل تقلي�ل االلته�اب وخفض 
الكوليسرتول وتعزيز التمثيل الغذائي للدهون 
وتثبي�ط الش�هية. الج�وز... وال�ذكاء: تربط 
الكث�ري من األنظمة الصحية ح�ول العالم بني 
الج�وز وال�ذكاء، وه�و الرس الذي اس�تخدمه 
الرومان لتقوية أجس�امهم وذكائهم. وتش�ري 
دراس�ة علمية جدي�دة إىل أن حفنة من الجوز 
تحتوي عىل ما يقرب من ضعف عدد مضادات 
األكس�دة التي تكافح األمراض، ويعترب الجوز 

واحدا من أفض�ل املص�ادر الغذائية ألحماض 
أوميغ�ا 3 الدهني�ة املض�ادة لاللتهابات، أثبت 
علمي�ا أن الج�وز مفيد للقلب بش�كل خاص. 
وج�دت دراس�ة يف مجل�ة الكلي�ة األمريكي�ة 
ألم�راض القلب أن تن�اول الجوز م�رة واحدة 
أو أكث�ر يف األس�بوع كان مرتبًط�ا بانخفاض 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض  اإلصاب�ة  خط�ر 
الدموية بنسبة تصل إىل 19٪ وانخفاض خطر 
اإلصابة بأمراض القلب التاجية بنس�بة ٪23. 
دقيق الش�وفان: يعترب الشوفان من املأكوالت 
الش�عبية يف أمريكا من الكب�ار حتى الصغار، 
حتى الخيول تحبه، ويؤكد الخرباء أن الشوفان 
غني بنوع من األلياف القابلة للذوبان تس�مى 
بيت�ا جل�وكان واملرك�ب املض�اد لاللتهاب�ات 
أفينانثرامي�د - اللذي�ن يس�اعدان مًعا يف منع 
املشاكل الصحية املرتبطة بالسمنة بما يف ذلك 
أم�راض القلب والس�كري. الجرجري األخرض: 
توج الجرجري مؤخرًا من بني »نجوم األطعمة« 
فائق�ة الج�ودة وق�وة التغذية، ون�رش مراكز 
السيطرة عىل األمراض يف أمريكا تقريرا صنف 
من خالله 47 فاكهة وخرضوات التي تحتوي 
ع�ىل كمي�ة م�ن 17 عن�رًصا غذائًي�ا ملكافحة 

األمراض وضع الجرجري يف املرتبة األوىل.

يعم�ل باحثون يف جامع�ة برمنغهام اإلنكليزية، ع�ىل تطوير بخاخ لألنف 
يحمي من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد ملدة 48 ساعة.

وبحس�ب صحيف�ة »دييل ميل«، ف�إن »البخاخ الجديد مصن�وع من مواد 
كيميائية تملك القدرة عىل منع الفريوس التاجي من الدخول للجس�م عن 
طري�ق األنف«. ويقول الباحثون الذين يقف�ون وراء املرشوع إن »البخاخ 
يمك�ن أن يك�ون مفيدا بش�كل خاص يف األماك�ن عالية الخط�ورة، مثل 
العامل�ني يف مج�ال الرعاي�ة الصحية أو الرح�الت الجوي�ة أو يف الفصول 
الدراسية«. ويتكون البخاخ من مكونني رئيسيني، هما كاراجينان وجيالن، 
وكالهما يس�تخدم يف علوم األغذية، يف الوقت الذي يقوم فيه املطورون إن 

املنتج جاهز لالستخدام بمجرد الحصول عىل موافقة السلطات املحلية.
يس�مح مك�ون الجيالن يف رذاذ البخ�اخ بتغطية كامل األن�ف من الداخل، 

وحمايته من اإلصابة بالفريوس التاجي ملدة تصل ل� 48 ساعة.
يأتي ذلك الوقت الذي تش�هد فيه بريطانيا موجة ثانية رشس�ة من تفيش 
فريوس كورونا املستجد، أدت إىل فرض الحكومة عمليات اإلغالق يف مناطق 
واس�عة من البالد تستمر حتى 2 ديس�مرب املقبل، وذلك بهدف التقليل من 

أعداد اإلصابات املرتفعة.

بخاخ حيمي من االصابة بكورونا ليومني

البصرة / نهلة الحمداني 

 ) س�موث  )بنيت�ون  رشك�ة  تعل�ن 
املتخصص�ة ب) بروتينات كاريزما ( 
للش�عر والوكيل الح�رصي يف العراق 
عن افتتاح الف�رع الرئييس بمنطقة 
الجبيلة مقابل مبنى التايم سكويريف 
محافظة البرصة ، فيما تدعو ادارتها 
املتمثلة باحمد كاريزما صاحب مركز 
) بيوتي ي�و ( عن دعوته الجميع  اىل 
حض�ور الحف�ل الكب�ري بالنجاحات 

عىل عموم العراق والعالم ، قريبا

م�ن  مجموع�ة  الرشك�ة  وتض�م 
الش�امبوات واملغذي�ات والربوتينات 
ملعالج�ة وتجميل الش�عر مبينا انها 
تص�در منتجاتها لجميع محافظات 
العراق من زاخو اىل الفاو عن طريق 
وكالئها الخاصني ، و تشري اىل العمل 
عىل انشاء رشكة يف دبي خالل الفرتة 
القليل�ة املقبل�ة . كم�ا تع�ل�ن ع�ن 
تقدي�م دعمها الخ�اص للعاملني يف 
اس�واق الكوزمتيك ، داعية املهتمني 
اىل التواص�ل عرب االنس�تيغرام تحت 
عن�وان احم�د كاريزم�ا او االتصال 

بالهاتف )07715534865(.

يعتقد الباحثون يف جامعة ماكماس�رت ومعهد 
مونرتيال لألبحاث الرسيرية وجامعة مونرتيال 
أنه�م وج�دوا ينبوعا للش�باب، وه�و فريد من 
نوعه لعدد قليل من العائالت الكندية الفرنسية. 
ويعتق�د العلم�اء الكنديون الذي�ن يبحثون يف 
طفرة جينية نادرة أنهم ربما اكتش�فوا ينبوع 
الش�باب لكنه ليس�ت بمتن�اول الجميع كونه 

حت�ى اآلن، لم يق�ع العثور عىل الطف�رة إال يف 
ع�دد قليل م�ن العائ�الت الفرنس�ية الكندية. 
وتسمى الطفرة PCSK9Q152H، وكان يعتقد 
يف البداي�ة أن طف�رة ج�ني PCSK9 تحمي من 
أم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية. وتكش�ف 
الدراس�ات الحديثة أن الجني يقي من األمراض 
البرشية األخرى، وخاصة أمراض الكبد. ويقول 

الباحث�ون يف دراس�ة ُن�رشت الي�وم يف مجل�ة 
Journal of Clinical Investigation املرموقة، 
إن ذلك قد يسمح لألشخاص املحظوظني الذين 
يملكون PCSK9Q152H بالبقاء بصحة جيدة 
والعي�ش لفرتة أطول. وقاد العم�ل عاملا أحياء 
األوعية الدموية ريتشارد أوستن وبول ليبو من 

جامعة ماكماسرت.

اكتشاف طفرة جينية فريدة حتمي من أمراض قد هتدد احلياة

طورت رشكة )Bullitt( الربيطانية، أول هاتف مضاد للبكترييا والجراثيم 
يف العال�م، بس�بب تزاي�د احتم�االت اإلصاب�ة بالفريوس�ات من شاش�ة 

الهاتف.
وبحس�ب الخرباء املصنعني للهات�ف الذي يحمل اس�م )Cat S42(، فإنه 
الجه�از مق�اوم للماء، ويمكن غس�له بانتظام بالصاب�ون واملاء، وحتى 

الكلور للحفاظ عليه نظيفاً، بحسب )املوجز(.
ويؤكد الخرباء أن الهاتف يستفيد منه، العاملون يف بيئة الرعاية الصحية 

أو االجتماعية ومن يعمل يف مواقع متعددة ويختلط بالكثري من البرش.
والهاتف من خواصه أيضاً أنه مقاوم للماء حتى 1.5 مرت ملدة 35 دقيقة، 
كما أن غالفه املصن�وع من gorilla glass والفوالذ املقاوم للصدأ ال يتأثر 
بامل�اء، وه�و محصن ض�د األوس�اخ والغب�ار وتقلبات درج�ات الحرارة 
الش�ديدة واالهتزازات. ويمكن رشاء الجهاز حالي�ا مقابل 304 دوالرات، 
لكن النماذج املجهزة بتقني�ة Biomaster املضادة للميكروبات لن تكون 

متاحة حتى منتصف عام 2021.

أول هاتف يف العالـم مضاد للبكترييا 
واجلراثيم يمكن غسله بالكلور 

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

قريبًا.. رشكة بنيتون سموث تعلن افتتاح الفرع الرئيس يف البرصة
ترقبوا االحتفاء بالنجاحات الكبرية املتحققة 


