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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن املتحدث باس�م رئي�س مجلس ال�وزراء، 
حس�ن ناظ�م، أم�س الثالث�اء، تأجيل الجلس�ة 
الخاص�ة مناقش�ة املوازن�ة املالية لع�ام 2021 
إىل ي�وم الس�بت املقبل. وق�ال ناظ�م، يف مؤتمر 
صحف�ي، إن »مجلس الوزراء تناول يف جلس�ته 
االنتخاب�ات  إلنج�اح  الجاري�ة  االس�تعدادات 
املقبل�ة، وأج�ل مناقش�ة موازن�ة 2021 إىل يوم 
الس�بت املقبل«. وأضاف، أن »رئي�س الحكومة 
مصطفى الكاظمي دعا خالل الجلس�ة إىل ابعاد 
الجانب اإلنساني وقضية الرواتب عن الرصاعات 
السياس�ية، كما دعا وزارة النفط إىل ايجاد بديل 
ملوض�وع الغاز املس�تورد، فضالً ع�ن دعوته إىل 
جلسة خاصة لتناول املشكالت يف برنامج وزارة 
الكهرب�اء«. وأش�ار ناظ�م، وهو وزي�ر الثقافة 
أيضاً، إىل أن »الحوارات ما زالت مس�تمرة إليجاد 
حل ملشكلة الرواتب«، مضيفاً أن »مجلس الوزراء 
ق�رر تخويل امل�رصف الصناع�ي التعاقد مع ما 
ي�راه مالئماً باملج�ال املرصيف«. وتاب�ع املتحدث 
باس�م الكاظمي أن »منحة الطوارئ املخصصة 
للنازحني العائدين طوعا ستطلق قريباً«. وبشأن 
فريوس كورونا، قال حسن ناظم إن »رشاء لقاح 
كورون�ا يش�رط توف�ري الخدمات اللوجس�تية 
لنقله«، محذراً من أن »مخاطر انتشار الفريوس 

يف البالد ما زالت شديدة«.
إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية 
مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  برئاس�ة 
الكاظم�ي، بح�ث خالله�ا جمل�ة م�ن القضايا 

واملوضوعات املدرجة ضمن جدول األعمال.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يرّحل إقرار موازنة ٢٠٢١
احلكومة تعلن »استمرار احلوار« إلجياد حل لـ »مشكلة الرواتب«.. وتتخذ قرارات ختص االنتخابات والكهرباء ومستحقات الفالحني حمافظ البرصة يصادق

 عىل خرائط افراز االرايض ملوظفي 
ناحية ام قرص

حمافظ بغداد: سيتم تشييد
 )١5١( مدرسة يف العاصمة منتصف 

العام املقبل

وزير التخطيط يبحث
 مع السفري اهلولندي تطوير القطاع 

الزراعي يف العراق

ص3

ص3

ص3

احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتعقب فلول »داعش« شامل رشقي دياىلاخلارجية األوربية: االتفاق النووي مع إيران مهم ألمننا
الداخلية تعلن القبض عىل )٢٠( متهام يف البرصة وصالح الدين بينهم ارهابيون
وزيـرة اهلجـرة حتـدد موعـد إطـالق منحـة الطـوارئ للنازحيـن

مفوضية االنتخابات تقطع »شوطًا كبريًا« يف تسجيل الناخبني: 
هذا عدد البطاقات املوزعة

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

النفط تعلن اإلحصائية
 األوليـة لصـادرات وواردات 

لترشين الثاين

وزارة اهلجرة ترد
 عىل األمـم املتحـدة: عـودة 

النازحني بإرادهتم

نفط ميسان تبارش
 بتنفيذ مرشوع مستشفى لألمراض 
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       بغداد / المستقبل العراقي

ك�رر مس�ؤول السياس�ة الخارجي�ة باالتح�اد األوروبي 
جوزيب بوري�ل، اعتباره اغتيال العال�م النووي اإليراني، 
محس�ن فخ�ري زاده، »عم�ال إجرامي�ا«، واعترباالتفاق 

النووي مع إيران مهم ألمن أوروبا.
وق�ال بوري�ل إنه يعت�رب »االتفاق النووي م�ع إيران مهم 

ألمن أوروبا ويجب الكفاح للمحافظة عليه«.
وأضاف خالل جلسة نقاشية يف الذكرى العارشة لتأسيس 

دائرة عمل الش�ؤون الخارجية األوروبي�ة: »اغتيال زاده 
كان عمال إجراميا، وليست طريقة لحل املشاكل« .

وتاب�ع حديثه بالقول إن هناك من ال يريد لالتفاق النووي 
أن يصم�د »ولكن نحن حاولنا الحف�اظ عليه بالرغم من 
انس�حاب أمريكا... وأتمنى أن نتمكن م�ن جمع طهران 
وواش�نطن، ومن ع�ودة إي�ران وأمريكا لاللت�زام الكامل 
باالتفاق«. كما أكد عىل أن االتفاق »مهم ألمننا، لذلك نحن 
نكاف�ح للحف�اظ عليه ونتمن�ى أن نس�تطيع منع تحول 

إيران لقوة نووية، وبدون االتفاق ستكون كذلك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

إّن تنمية العملية الديمقراطية واستدامتها 
يف العراق، تتّطلب من مفوّضية االنتخابات 
ب�ذل جه�ود اس�تثنائية مضاعف�ة؛ بغية 
إج�راء االنتخاب�ات الربملاني�ة املبّك�رة، إذ 
قطعت املفوّضية ش�وًطا كبريًا يف عملّيتي 
الناخب�ني بايومريًّ�ا، وتوزي�ع  تس�جيل 
لتتمّك�ن  البايومري�ة؛  الناخ�ب  بطاق�ة 
من إعداد س�جل ناخب�ني متكامل يحوي 
بيان�ات الناخب�ني كاّفة، ل�ذا فاملفّوضية 
تعم�ل جاه�دة ع�ىل تأم�ني مس�تلزمات 
عملي�ة تحديث س�جل الناخبني من حيث 

إعداد النظام ووضع اإلجراءات التفصيلية 
الخاّص�ة به�ذه العملية املهّم�ة، ومن َثّم 
املب�ارشة بعملي�ات التحدي�ث األربع التي 
تتضّم�ن: )اإلضافة، التصحي�ح، التغيري، 
الحذف( يف املوعد املناس�ب الذي ستحّدده 
املفّوضي�ة الحًق�ا؛ لفس�ح مجال أوس�ع 

للناخبني يف تحديث بياناتهم بايومريًّا.
وتعزي�زًا إلدام�ة التواصل ب�ني املفّوضية 
ورشكاء العملية االنتخابية، صّدق مجلس 
املفّوض�ني ع�ىل نظ�ام اعتم�اد مراقب�ي 
االنتخاب�ات املحلّي�ني والدولّي�ني، ونظام 
وكالء املرّش�حني واألح�زاب والتحالف�ات 
السياسية، ونظام وسائل اإلعالم، ونظام 

تنس�يق  لغ�رض  االنتخابي�ة؛  الحم�الت 
عملهم وتعزيز التكامل مع عمل مفّوضية 

االنتخابات.
وعىل وف�ق توقيتات زمني�ة حرجة لعمل 
االنتخاب�ات  إج�راء  وبغي�ة  املفوّضي�ة، 
املبّك�رة، دع�ا رئي�س مجل�س املفوّضني 
)جلي�ل عدن�ان خل�ف( يف اجتماع�ه مع 
الفري�ق الفّني املتّخصص ب�إدارة بيانات 
الناخب�ني يف املفوّضي�ة، والفري�ق الفّني 
التاب�ع ملديرية البطاق�ة الوطنية يف وزارة 
الداخلية، وفريق األمم املّتحدة للمس�اعدة 
االنتخابي�ة يف الع�راق إىل امل�ي ُقُدًم�ا يف 
إنش�اء املنظومة الوس�طية املشركة بني 

املفوّضية ووزارة الداخلية بحسب اّتفاقية 
التعاون املش�ركة بني الجانبني؛ واإلرساع 
النصي�ة والحيوي�ة،  البيان�ات  تب�ادل  يف 
والعم�ل ع�ىل إضاف�ة البيان�ات الحيوية 
إىل البيان�ات النصية الخاّص�ة بالبطاقات 
القصرية األمد املوّزعة؛ لتتمّكن املفّوضية 
من تحويل البطاقات اإللكرونية القصرية 
األمد إىل بطاق�ات بايومرية طويلة األمد، 

ومن َثّم إعادة توزيعها عليهم.
يف  اإلرساع  ب�رورة  أيًض�ا  وّج�ه  كم�ا 
تب�ادل البيان�ات ب�ني الطرف�ني للناخبني 

غرياملسّجلني بايومريًّا؛ 
التفاصيل ص2
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الديوانية
 جيرب النفط علـى التعـادل 
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وزيرة اهلجرة حتدد موعد إطالق منحة الطوارئ للنازحني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو، أمس الثالثاء، 
إن األيام املقبلة سيتم إطالق منحة الطوارئ للنازحني.

وأك�دت وزير الهجرة ايفان جاب�رو، يف ترصيح صحفي، »انتهاء 
مل�ف املخيمات والنازح�ني يف محافظات كرك�وك ودياىل وصالح 
الدي�ن«، مش�ددة عىل أن�ه »يف الش�هر املقبل س�تبدأ خطة اغالق 

املخيمات وإعادة النازحني الطوعية يف املوصل واألنبار«.
من جانبه، أفاد مدير عام دائرة الفروع يف الوزارة، عباس جهاكري، 
ب�أن هن�اك »نح�و 6 آالف عائلة نازح�ة متواج�دة يف محافظتي 
نينوى واألنب�ار«، موضحاً أن »26 مخيم�اً متبقية يف محافظات 
إقليم كردس�تان وبواق�ع 37 ألف مواطن نازح�اً يقطنون يف تلك 

املخيمات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن املتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، حسن ناظم، 
أمس الثالثاء، تأجيل الجلس�ة الخاصة مناقشة املوازنة 

املالية لعام 2021 إىل يوم السبت املقبل.
وق�ال ناظ�م، يف مؤتمر صحف�ي، إن »مجل�س الوزراء 
إلنج�اح  الجاري�ة  االس�تعدادات  جلس�ته  يف  تن�اول 
االنتخابات املقبلة، وأجل مناقشة موازنة 2021 إىل يوم 

السبت املقبل«.
وأض�اف، أن »رئي�س الحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي 
دعا خالل الجلس�ة إىل ابعاد الجانب اإلنس�اني وقضية 
الروات�ب ع�ن الرصاع�ات السياس�ية، كما دع�ا وزارة 
النف�ط إىل ايجاد بدي�ل ملوضوع الغاز املس�تورد، فضالً 
عن دعوته إىل جلسة خاصة لتناول املشكالت يف برنامج 

وزارة الكهرباء«.
وأشار ناظم، وهو وزير الثقافة أيضاً، إىل أن »الحوارات 
ما زالت مس�تمرة إليجاد حل ملشكلة الرواتب«، مضيفاً 
أن »مجل�س ال�وزراء ق�رر تخوي�ل امل�رصف الصناعي 

التعاقد مع ما يراه مالئماً باملجال املرصيف«.
وتاب�ع املتحدث باس�م الكاظم�ي أن »منح�ة الطوارئ 

املخصصة للنازحني العائدين طوعا ستطلق قريباً«.
وبش�أن ف�ريوس كورونا، قال حس�ن ناظ�م إن »رشاء 
لق�اح كورونا يش�رط توف�ري الخدم�ات اللوجس�تية 
لنقل�ه«، مح�ذراً م�ن أن »مخاطر انتش�ار الفريوس يف 

البالد ما زالت شديدة«.
إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث خاللها 
جمل�ة من القضايا واملوضوع�ات املدرجة ضمن جدول 

األعمال.
وأكد الكاظمي، خالل الجلسة، توجيهاته للوزراء بحشد 
جميع اإلمكانات املتاح�ة والعمل، لخدمة أهايل ذي قار 
يف الجوان�ب الصحية والخدمي�ة والزراعية والصناعية، 

فضال عن اإلعمار والبلديات.
وتط�ّرق اىل االس�تعدادات الجارية إلنج�اح االنتخابات 
النيابي�ة املقررة يف الس�ادس من حزي�ران القادم، وأكد 
إرصار الحكوم�ة وحرصه�ا، ع�ىل امليض قدم�ًا إلقامة 

االنتخابات يف موعدها وضمان نجاحها.
كم�ا وّج�ه ال�وزارات كافة، بتذلي�ل كل العقب�ات أمام 
احتياجات مفوضية االنتخابات، وتجنيبها البريوقراطية 

والروتني، ودعم جهدها إلنجاح عملها.
واستمع املجلس اىل إيجاز قّدمه وزير الصحة عن جهود 
أجهزة الدولة املعنية يف مواجهة جائحة كورونا، أش�ار 
فيه اىل تصاعد نسبة التشايف اىل 87%، والذي تحقق بفعل 

توس�عة قدرة االس�تيعاب الرسيرية، وتوفري العالجات 
والعم�ل الجاد عىل تحس�ني خدمات القط�اع الصحي، 
حيث أدى ذلك اىل تراجع كبري يف نس�بة الوفيات، مؤكدا 
تأم�ني وزارة الصّحة التمويل الالزم لرشاء اللقاح، حاملا 

تقر منظمة الصّحة العاملية فاعليته.
كما أكد وزير الصحة أن مخاطر انتشار فريوس كورونا 
مازال�ت ش�ديدة، داعيا املواطنني واملؤسس�ات كافة اىل 

االلتزام بإجراءات الوقاية، وعدم التساهل يف تنفيذها.
وبعد أن نظر املجلس يف املوضوعات وامللفات عىل جدول 

أعماله، اتخذ القرارات اآلتية:
 أوال/ إق�رار توصيات فريق العمل املؤلف بموجب األمر 
الديواني 32 لس�نة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي 

الدولة، بحسب اآلتي:
• االس�تمرار بتطوي�ر عملية إصدار الرق�م الوظيفي يف 
الجهاز املركزي لإلحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية 
جمع البيان�ات وحث الوزارات والجهات الحكومية عىل 
تزوي�د الجهاز املش�ار إليه بالبيان�ات املطلوبة، والعمل 

عىل إنش�اء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات 
اإلنفاق، وترفع بواس�طته الرواتب ألكرونياً، اىل منصة 
الروات�ب املوج�ودة يف وزارة التخطي�ط، ويص�در كتاب 
التمويل ألكرونياً من املنّصة اىل وحدة اإلنفاق، ويرس�ل 
اىل وزارة املالي�ة إلطالق الرصف م�ع وجود)باركود( يف 

كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.
• إنش�اء منّص�ة أو تطبيق يعمل ع�ىل الهواتف الذكّية، 
يت�م من خالله�ا جمع بيان�ات املوظفني بع�د إدخالها 
من قبله�م وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات 
البطاق�ة الوطنية عن�د توفريها للموظ�ف كخيار أّول، 
والعم�ل عىل توفريه�ا اىل جميع املوظفني كأس�بقية يف 
إص�دار البطاق�ات، واإليع�از اىل وزارة الداخلي�ة لتوفري 
ذل�ك، ويرك للجن�ة الخيار البديل يف حال�ة تأخر إصدار 

البطاقة ملوظف ما.
• تألي�ف لجن�ة م�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء، واألمانة 
العامة ملجلس ال�وزراء، ووزارات )التخطيط، الصناعة 
واملع�ادن، واالتص�االت(، باإلضاف�ة اىل دي�وان الرقابة 

املالي�ة االتح�ادي، لتنفي�ذ ما ثّب�ت آنفاً، وتك�ون هذه 
اللجنة برئاسة الجهاز املركزي لإلحصاء. 

• تحديد جهة ملتابعة عمل الفريق املذكور آنفاً، يف وزارة 
التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسري تقّدم عمله. 

• إلزام الوزارات بإرس�ال أسماء موظفيها من الذين لم 
يتم إصدار رقم وظيفي لهم اىل وزارة الداخلية.

ثاني�ا/ تخويل املرصف الصناع�ي التعاقد مع من يراه 
مالئم�ًا يف املجال املرصيف، ع�ىل أن يج�ري تحديد أعداد 
املتعاقدين وأجورهم بن�اًء عىل اقراح من مجلس إدارة 
املرصف، وموافقة وزارة املالي�ة، رشيطة عدم املطالبة 

بالتعيني عىل املالك الدائم.
ثالث�ا/ قي�ام وزارات املالية والنف�ط والكهرباء بتقديم 
حل نهائي لكل املش�اريع الحيوية العاجلة ومتوس�طة 
األمد، وخصوصا مش�اريع الصيانة لرشكات، جي -اي، 
س�يمنس، إضافة إىل توفري الدعم املايل لرشاء اإلضافات 
لضم�ان اس�تخدام الوقود الس�ائل بدل نق�ص الوقود 

الغازي.
رابع�ا/ املوافقة عىل تعديل الفقرة )1( من قرار مجلس 

الوزراء )92 لسنة 2020(، لتصبح بحسب اآلتي:
- قي�ام وزارة الزراع�ة ببيع كمي�ة )700( ألف طن من 
مادة الشعري العلفي املوجود يف مخازن الرشكات التابعة 
ل�وزارة الزراع�ة يف محافظ�ة نينوى بالحال�ة التي هي 
عليها اىل الجمهورية اإلس�المية يف ايران، بسعر )125( 
دوالرا/ طن، ويكون التس�ديد لصال�ح وزارة املالية من 
حس�اب رشكة الغ�از اإليرانية ل�دى امل�رصف العراقي 
للتجارة )TBI(، لتسديد مستحقات الفالحني املسوقني 

ملحصول الشعري.
خامس�ا/ إقرار املحرض رقم )17( والتوصيات الخاصة 
باألم�ر الديواني )45 لس�نة 2018( املرافقة ربط كتاب 
وزارة التخطيط ذي العدد و.س./931/2/1، املؤرخ يف 

2020/12/1، الخاصة بمشاريع املستشفيات.
سادسا/ املوافقة عىل ما يأتي:

1- تخوي�ل وزير املالي�ة عيل حيدر عب�د األمري عالوي، 
صالحية توقيع اتفاقية فرض تمويل مشاريع الصيانة 
السنوية املتعددة )املرحلة الرابعة(، الذي تنفذه رشكة، 
جي-اي، األمريكية لصال�ح وزارة الكهرباء، وبضمانة 
وكالة ضمان الصادرات الربيطانية UKEF، استنادا اىل 
أحكام املادة )2( من قانون االقراض املحيل والخارجي 
لتموي�ل العجز املايل لعام 2020 رقم )5 لس�نة 2020(، 
واملادة )2/ثانيا العجز/3/ك( من قانون املوازنة العامة 

االتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 2019.
2- رشوط التمويل للقرض املثبتة يف كتاب وزارة املالية 

ذي العدد د ع/5/ 7482، املؤرخ يف 2020/11/23.

احلكومة تعلن »استمرار احلوار« إلجياد حل لـ »مشكلة الرواتب«.. وتتخذ قرارات ختص االنتخابات والكهرباء ومستحقات الفالحني

جملس الوزراء يرّحل إقرار موازنة ٢٠٢١

العدد )2270(   2     كانون االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عض�و مجلس الن�واب عن 
تحالف س�ائرون، صب�اح العكييل، 
أمس الثالثاء، بربط دائرة مكافحة 

املخدرات بوزير الداخلية مبارشة.
وقال العكييل يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه، »لعل احدى 
مصائبن�ا الجديدة ه�و حاالت بيع 
املخ�درات واالمر يحت�اج اىل تفعيل 
حقيقي لقس�م مكافحة املخدرات 
لتوس�يع عمله�ا وربطه�ا بصورة 
مب�ارشة بوزي�ر الداخلي�ة وكذل�ك 
ربطه�ا باالجه�زة االمني�ة االخرى 
الوطن�ي  االم�ن  جه�از  وخاص�ة 
واالس�تخبارات«. واضاف، العكييل 
ان »هذه الظاهرة اصبحت حلولها 
اش�به بالحل�ول الت�ي التغن�ي عن 

جوع ويجب دعم هذا القسم بشكل 
كبري وتوفري كافة الدعم واملساعدة 
له واعطاءه االهمية واالولوية عىل 
الكث�ري م�ن االقس�ام ب�ل يجب ان 
تكون له االس�بقية عىل الجميع ملا 
له من دور يف الحفاظ عىل س�المة 
ابناءنا« .  وثم�ن ماقامت به دائرة 
مكافح�ة املخدرات يف القاء القبض 
ع�ىل مجموع�ة م�ن ثالث�ة تج�ار 
املخ�درات وعدد كبري م�ن الحبوب 
املخ�درة املتنوع�ة« مبين�ا ان »هذا 
العمل تم بتع�اون الجهات االخرى 
م�ع مكافحة املخ�درات والذي ادى 
لنتائج جيدة رغم علمنا ان قواطع 
االتحادية هي قواطع كبرية اال انها 
اثبت�ت ان دوره�ا يف حف�ظ االم�ن 
والنظ�ام ش�امل ل�كل ان�واع ذل�ك 

الحفظ«.

نائب يطالب بربط دائرة مكافحة املخدرات 
بوزير الداخلية مبارشة

      بغداد / المستقبل العراقي

إّن تنمية العملية الديمقراطية واس�تدامتها 
يف العراق، تتّطلب م�ن مفّوضية االنتخابات 
بذل جهود استثنائية مضاعفة؛ بغية إجراء 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املبّك�رة، إذ قطع�ت 
املفوّضية ش�وًطا كبريًا يف عملّيتي تس�جيل 
الناخب�ني بايومريًّا، وتوزيع بطاقة الناخب 
البايومرية؛ لتتمّكن من إعداد سجل ناخبني 
متكام�ل يح�وي بيان�ات الناخب�ني كاّف�ة، 
ل�ذا فاملفّوضي�ة تعم�ل جاهدة ع�ىل تأمني 
مس�تلزمات عملية تحديث س�جل الناخبني 
م�ن حيث إع�داد النظام ووض�ع اإلجراءات 
التفصيلي�ة الخاّصة به�ذه العملية املهّمة، 
ومن َث�ّم املبارشة بعملي�ات التحديث األربع 
التي تتضّمن: )اإلضافة، التصحيح، التغيري، 
الح�ذف( يف املوعد املناس�ب الذي س�تحّدده 
أوس�ع  املفوّضي�ة الحًق�ا؛ لفس�ح مج�ال 

للناخبني يف تحديث بياناتهم بايومريًّا.
وتعزي�زًا إلدام�ة التواص�ل ب�ني املفوّضي�ة 
ورشكاء العملية االنتخابي�ة، صّدق مجلس 
مراقب�ي  اعتم�اد  نظ�ام  ع�ىل  املفوّض�ني 
االنتخابات املحلّيني والدولّيني، ونظام وكالء 
املرّشحني واألحزاب والتحالفات السياسية، 
ونظ�ام وس�ائل اإلع�الم، ونظ�ام الحمالت 
االنتخابي�ة؛ لغرض تنس�يق عملهم وتعزيز 

التكامل مع عمل مفّوضية االنتخابات.
وع�ىل وف�ق توقيت�ات زمنية حرج�ة لعمل 
املفّوضي�ة، وبغية إجراء االنتخابات املبّكرة، 
دعا رئيس مجل�س املفّوضني )جليل عدنان 
الفّن�ي  الفري�ق  اجتماع�ه م�ع  يف  خل�ف( 
يف  الناخب�ني  بيان�ات  ب�إدارة  املتّخص�ص 
املفوّضي�ة، والفري�ق الفّني التاب�ع ملديرية 
البطاقة الوطني�ة يف وزارة الداخلية، وفريق 
األمم املّتحدة للمساعدة االنتخابية يف العراق 
إىل امليض ُقُدًما يف إنش�اء املنظومة الوسطية 
املش�ركة ب�ني املفّوضي�ة ووزارة الداخلية 
بحس�ب اّتفاقي�ة التع�اون املش�ركة ب�ني 
الجانبني؛ واإلرساع يف تبادل البيانات النصية 
والحيوي�ة، والعم�ل ع�ىل إضاف�ة البيانات 
الخاّص�ة  النصي�ة  البيان�ات  إىل  الحيوي�ة 
بالبطاقات القصرية األم�د املوّزعة؛ لتتمّكن 
املفّوضي�ة من تحويل البطاقات اإللكرونية 
القصرية األمد إىل بطاقات بايومرية طويلة 

األمد، ومن َثّم إعادة توزيعها عليهم.
كم�ا وّجه أيًض�ا ب�رضورة اإلرساع يف تبادل 
البيانات بني الطرفني للناخبني غرياملسّجلني 
بايومريًّا؛ ليكون بمقدور املفّوضية تسجيل 
الناخبني كاّفة بايومريًّ�ا بما يضمن نزاهة 

العملية االنتخابية وشّفافيتها.
واستناًدا إىل املاّدة )39( الفقرة )5/ج( التي 
تضمنت عىل: )تجري عملية تقاطع البصمة 

للتصوي�ت الخاّص والعاّم يف مّدة ال تزيد عن 
)10( أّي�ام من تاري�خ االقراع الع�اّم وقبل 
التصديق عىل النتائ�ج النهائية، وتتّم تغذية 
جه�از التحّقق ببيانات الناخبني املس�ّجلني 
بايومريًّا، وتفحص أجهزة التحّققق لعملية 
االق�راع(، فإّن املفّوضية تس�عى جاهدة إىل 
العم�ل عىل تنفي�ذ هذا الن�ّص القانوني من 
خ�الل رشك�ة عاملية رصين�ة لديه�ا أعمال 
مماثلة يف هذا املي�دان؛ إلعداد برامج خاّصة 
مع�رف به�ا دوليًّ�ا ومؤّمنة م�ن االخراق؛ 
لكي تقوم بمطابق�ة خوارزميات البصمات 
للتصوي�ت الع�اّم والخاّص يف ع�ّدة التحّقق 
ع�ىل وفق مواصف�ات فنية عاملي�ة؛ لضمان 
ع�دم التصويت املتك�ّرر، األمر ال�ذي يصّب 
يف مصلح�ة العملي�ة االنتخابي�ة م�ن حيث 

نزاهتها وعدالتها.
كما عقدت لجن�ة اختيار الرشكة الفاحصة 
املشّكلة بموجب األمر الديواني ذي العدد )3( 
لس�نة 2020، امللزمة بفحص ع�ّدة التحّقق 
اإللكروني وأجهزة ترسيع النتائج ومطابقة 
والربمجي�ات  الناق�ل  والوس�ط  البصم�ات 
والخوادم األخرى كاّفة، اجتماعها الخامس 
منتص�ف األس�بوع  املايض برئاس�ة عضو 
مجلس املفوّضني وعضوية عدد من الفنّيني 
املختّص�ني يف مفّوضية االنتخاب�ات، وفنّيي 
بع�ض الدوائ�ر الحكومي�ة املختّص�ة، كما 
اس�تضافت اللجنة عدًدا من الخرباء الفنّيني 
املختّصني يف مجال نقل البيانات والتش�فري 
واخراق األنظمة اآلمنة؛ ملناقشة املواصفات 
الفني�ة الواجب توّفرها يف  تش�فري البيانات 

املنقولة وأمنها.
املفوّض�ني  مجل�س  أعض�اء  أّن  ُيذك�ر 
مس�تمّرون يف جوالته�م التفّقدي�ة الدورية 
االنتخابي�ة  املحافظ�ات  ملكات�ب  امليداني�ة 
ومراكز التس�جيل التابعة لها؛ للوقوف عىل 
نس�ب اإلنجاز يف عملّيتي تس�جيل الناخبني 
بايومريًّ�ا وتوزيع البطاق�ة البايومرية، إذ 
بلغ الع�دد الكيّل للمس�ّجلني بايومريًّا نحو 
)14.507.900( ناخًب�ا، أّم�ا الع�دد ال�كيّل 
للبطاق�ات البايومري�ة املوّزع�ة، فق�د بلغ 
س�ياق  ويف  بطاق�ة.  نح�و)12.293.602( 

مّتصل اس�تقبلت رئيس�ة اإلدارة االنتخابية 
االنتخابي�ة؛  املحافظ�ات  مكات�ب  مدي�ري 
لالّطالع عىل س�ري العم�ل يف املكاتب ومراكز 
التسجيل التابعة  لها، والوقوف عىل معوّقات 
العمل، ومحاولة وضع الحلول الناجعة لها، 
موّجهة إّياهم  برضورة التواصل مع رشكاء 
العملية االنتخابية بشأن تثقيف جمهورهم 
ب�رضورة تحديث بياناته�م بايومريًّا حّتى 

يتمّكنوا من املشاركة يف االنتخابات.
ب�رؤى  للخ�روج  األف�كار  ولتالق�ح 
واس�راتيجيات تدع�م العملي�ة االنتخابية، 
وّجهت اإلدارة االنتخابية دوائرها وأقسامها 
)دائ�رة العملي�ات وتكنولوجي�ا املعلومات، 
ودائرة اإلعالم واالّتصال الجماهريي، وقسم 
التدري�ب والتطوير( ب�رضورة إقامة ورش 
العم�ل واملش�اركة يف الن�دوات واملؤتم�رات 
التثقيفي�ة الت�ي تس�تهدف رشكاء العملية 
االنتخابية؛ إلطالعهم ع�ىل أعمال املفّوضية 
وأنش�طتها الداعمة لالس�تحقاق االنتخابي 
الناخب�ني  توعي�ة  ع�ىل  وحّثه�م  املقب�ل، 
وتثقيفه�م عىل أهمية املش�اركة الفاعلة يف 
االنتخابات املقبلة عن طريق مراجعة مراكز 
التس�جيل؛ لتحدي�ث بياناته�م بايومريًّ�ا، 
وتسلّم بطاقاتهم البايومرية؛ ليتمّكنوا من 
ممارس�ة حّقه�م يف التصوي�ت ملمّثليهم يف 

املجلس الربملاني العراقي.

مفوضية االنتخابات تقطع »شوطًا كبريًا« يف تسجيل الناخبني: هذا عدد البطاقات املوزعة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، 
إلق�اء القبض عىل 20 متهم�اً بينهم 
إرهابي�ون يف محافظتّي صالح الدين 
والب�رصة. وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 

إن »مديرية رشط�ة محافظة صالح 
الدي�ن، أجرت حملة تفتيش واس�عة 
لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا 
التحقيقية، أسفرت عن إلقاء القبض 
إلقاء القبض ع�ىل 14 متهماً بجرائم 
جنائي�ة مختلفة، وبينه�م إرهابيون 
يف مناط�ق متفرقة م�ن املحافظة«.  

يف  الرشط�ة  »ق�وات  أن  وأضاف�ت 
محافظ�ة البرصة قام�ت بفض نزاع 
عشائري مس�لح يف ناحية الهارثة يف 
قضاء القرنة، وإلق�اء القبض عىل 6 
متهمني وعجلتني كانوا يستقلونهما 
ن�وع  س�الح  بداخلهم�ا  وضبط�ت 

كالشنكوف«.

الداخلية تعلن القبض عىل )٢٠( متهاًم يف البرصة 
وصالح الدين بينهم ارهابيون

        بغداد / المستقبل العراقي

رشع الل�واء األول يف الحش�د الش�عبي، أم�س 
الثالث�اء، بعملية أمنية لتعق�ب فلول داعش يف 

شمال رشق محافظة دياىل.
وذكر اعالم هيأة الحشد يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه أن »اللواء األول يف الحش�د 

الش�عبي رشع بعملي�ة أمني�ة لتعق�ب فل�ول 
داعش يف مناطق ش�مال خانقني ومنطقة عيل 
الس�عدون وأحمد هالل ش�مال رشق محافظة 

دياىل«. 
واض�اف البي�ان أن »العملي�ة ته�دف اىل تعزيز 
االره��اب  أوكار  وتدم�ري  واإلس�تقرار  األم�ن 

والقبض عىل املطلوبني وتسليمهم للعدالة«..

احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتعقب فلول 
»داعش« شامل رشقي دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد حشد العتبات الدينية، أمس الثالثاء، حرصه الشديد عىل وحدة وسمعة 
الحشد الشعبي ورد يد العابثني.

 وقال الش�يخ مقداد حمود الكعبي الذي القى كلمة حش�د العتبات الدينية 
بانط�الق املؤتم�ر األول ل�ه، ان »الن�رص الكب�ري ال�ذي ظن الكث�ريون أنه 
بعي�د املنال عىل اعتى قوة ارهابية اس�تهدفت الع�راق بماضيه وحارضه 
ومس�تقبله هو ثمرة فتوى الدفاع الكفائي للمرجعيا العليا التي س�ّخرت 
كل امكاناتها وطاقاتها يف سبيل إسناد املقاتلني وتقديم العون لهم، وبعثت 
بخرية ابنائها من اساتذة وطالب الحوزة العلمية اىل الجبهات دعماً للقوات 
املقاتلة وقدمت العرشات منهم شهداء يف هذا الطريق واندفاع ابناء الشعب  
البطويل اىل جبهات القتال وصمودهم االس�طوري فيها بما يزيد عىل ثالثة 
أعوام وبفيض دماء الش�هداء الزكية واآلالم اعزاءنا الجرحى وال سيما من 

اصيبوا باإلعاقة الدائمة ولوال ذلك ملا تحقق  النرص املبني«.
وأضاف ان »عنوان الحش�د وأبناءه حظوا باحرام بالغ يف نفوس الجميع 
واصبح لهم مكانة س�امية يف مختلف االوس�اط الشعبية وذلك لجملة من 
األم�ور منها حبهم للعراق والعراقيني وغريتهم عىل اعراض العراقيات من 
أن تنته�ك بأيدي الدواعش وحرصهم عىل صيانة املقدس�ات من أن ينالها 
االرهابيون بس�وء، و نواياهم الخالصة من أي مكاس�ب دنيوية والتمسك 
بوصاي�ا وتوجيه�ات املرجعيا العلي�ا بال تقدم وال تأخ�ر عنها  وهو قطب 
الرحى بني هذه األمور«. وأش�ار اىل ان »ديمومة ذلك مرهون باالس�تنارة 
بما تفيضه مرجعيتنا الحكيمة من توصيات والتمس�ك بمبادئها الرصينة 
القيمة والسري الجاد ببصرية رعايتها األبوية الشاملة والتي ثبت من خالل 
التجربة العملية ان النجاح والفالح والس�المة هو ثمرة التمس�ك برؤيتها 
الحكيم�ة وان العاقب�ة غ�ري املحم�ودة يف مخالفتها وهو مم�ا يقر به كل 
من له قلب س�ليم«. وبني ان »حش�د العتبات املقدس�ة املجتمع اليوم هو 
بضعة من جس�د الحش�د املقدس وغصن من ش�جرتها املباركة بل الركن 
الوثي�ق قد نبع م�ن تلك البيوت الت�ي إذن الله ان تعظم العتبات املقدس�ة 
وازه�ر من رياضها العط�رة وهو كل من، }فرقة اإلمام عيل عليه الس�الم 
القتالية، وفرقة العباس، ولواء عيل األكرب، ولواء أنصار املرجعية{، ولطاملا 
يحرص أش�د الحرص عىل وحدة الصف وسمعة الحشد املقدس والحفاظ 
ع�ىل صفتحه بيض�اء ناصعة ويرى لزام�اً عليه كما هوع�ىل الجميع _ان 
يلتزم بما يضمن الحف�اظ عىل ذلك ويرد يد العابثني _ان وجدت بما يمليه 
عليه الواجب الديني والوطني، اذ مصلحة الوطن واملواطنني والحفاظ عىل 
املنجز يقتيض ذلك«. واوضح ان »هذا املؤتمر االول لحشد العتبات املقدسة 
ق�د أعد وفق خطط مهنية مدروس�ة ضمن األطر الدس�تورية و القانونية 
وبحض�ور اهل االختصاص والش�أن ويأم�ل املؤتم�رون ان يتمخض عن 
رؤي�ا اكثر وضوحاً وحازم�ة وملزمة تكون البوصلة للمس�رية املباركة يف 
األيام املقبلة ويتضمن مناقش�ة القضايا الحساس�ة واملهمة بهذا الش�أن 
والتحديات التي تواجه مس�ريته والسبل الكفيلة بتذليلها و معالجتها من 
خالل توصيات سيتمخض عنها هذا املؤتمر واملرجو من أصحاب القرار ان 

تأخذ بعني اإلعتبار وتحمل عىل محمل الجد«.

حشد العتبات الدينية يؤكد حرصه الشديد 
عىل وحدة وسمعة احلشد الشعبي 

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس حس�ن الكعبي النائ�ب األول 
أم�س  الن�واب،  مجل�س  لرئي�س 
الثالثاء، جلسة نقاشية تحت عنوان 
الن�ص  ب�ني  املعلوماتي�ة  )جرائ�م 
النيابي�ة(  والتعدي�الت  الحكوم�ي 
بمشاركة رئيس لجنة األمن والدفاع 
النيابية محمد رضا وعدد من اللجان 
املكت�ب  املختصة.وذك�ر  النيابي�ة 
االعالم�ي للكعب�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن 
»االخري ترأس جلس�ة نقاشية تحت 
عنوان )جرائم املعلوماتية بني النص 
النيابي�ة(  والتعدي�الت  الحكوم�ي 
بمشاركة رئيس لجنة األمن والدفاع 
النيابي�ة محم�د رض�ا وع�دد م�ن 
اللجان النيابي�ة املختصة، وحضور 
ممثيل مجلس القضاء االعىل، وهيئة 
ال�وزراء،  رئاس�ة  يف  املستش�ارين 
ومجل�س الدول�ة، وش�بكة اإلع�الم 
العراق�ي )رئي�س مجل�س االمن�اء 
ورئيس الش�بكة(، وممث�يل وزارات 

والثقاف�ة،  واالتص�االت  الداخلي�ة 
وجهاز االمن الوطني ومستش�ارية 
االمن القوم�ي، وممثل هيئة االعالم 
واالتص�االت، وبعث�ة األم�م املتحدة 
ونقيب الصحفي�ني العراقيني، وعدد 
واالعالميني«.وأكد  االكاديمي�ني  من 
الكعب�ي ان »م�رشوع قانون جرائم 
املعلوماتي�ة بتعديله النيابي املقرح 
بعن�وان )قانون مكافح�ة الجريمة 
لحماي�ة  س�يرّشع  االلكروني�ة( 
أم�ن املواط�ن وحف�ظ خصوصيته 
االلكروني�ة  معلومات�ه  وتأم�ني 
بعي�دا ع�ن املخاط�ر من اي�ة جهة 
كان�ت«، مش�ددا ع�ىل ان »مجل�س 
النواب لن يم�يض بترشيع قانون ال 
يحمي الف�رد العراقي واملجتمع من 
التهدي�دات االلكروني�ة«. واض�اف 
الكعبي بحس�ب البي�ان ان »الهدف 
من اقامة هذه الجلس�ات النقاشية 
هو تقريب وجهات النظر واملشاركة 
يف انضاج مس�ودة القانون للخروج 
بترشيع رصني يوفر الحماية لالرسة 

واملجتمع العراقي«.

الكعبي: قانون »اجلريمة االلكرتونية« 
سيّشع حلامية أمن املواطن
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية، أم�س الثالثاء، 
إفتتاحتها  محطة تعبئة وقود حي العامل  وس�احة نفط 
األّواب ببغداد بعد إع�ادة تأهيلهما وتطويرهما وبتوجيه 
ومتابعة مبارشة من قبل وكيل مدير عام الرشكة حسني 
طال�ب عبود وحضور مدير هيأة توزيع بغداد محمد عبد 

اإلله وعدد من املالكات التوزيعية املتقدمة للرشكة.
 وذكر عبود يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 

أن »وزارة النف�ط وم�ن خالل رشكة التوزي�ع ماضية يف 
خططه�ا بزي�ادة  منافذه�ا التوزيعي�ة يف بغ�داد وباقي 
املحافظات لخدمة املواطنني وتخفيف أي زخم قد يحصل 
يف أي محطة أخ�رى مفصحاً عن إكمال بناء محطة حي 
العامل وفق أحدث املواصفات الفنية«، مش�يدا ب�«جهود 
الفريق املرشف واملنّف�ذ التابع اىل هيأة توزيع بغداد الذي 

كان له الدور البارز يف انجاز املرشوع«. 
وع�ن تفاصيل منف�ذي التوزيع ب�ني مدير هي�أة توزيع 
بغداد محمد عبد اإلله وفق البيان انه »من خالل متابعته 

ملراح�ل عملية تأهي�ل محطة الع�الوي تجه�ز منتجات 
البنزي�ن بنوعيه املمتاز وعايل األوكتاي�ن والنفط االبيض 
وبطاقة خزنية بلغت  )54( ألف لرت للبنزين عايل األوكتني 
بأربع�ة مجه�زات مزدوج�ة )8( أذرع«،  مش�را اىل ان  
»الطاق�ة الخزني�ة للبنزي�ن املمت�از بلغ�ت 162 ألف لرت 
بتسع مجهزات مزدوجة )18( ذراع باإلضافة اىل ُمجّهزة 
واح�دة مزدوج�ة ) بي�ع مب�ارش (، أما الطاق�ة الخزنية 
للنف�ط األبي�ض فقد بلغ�ت 108 أل�ف لرت بع�رشة أذُرع 
إثنان منها قوة مضاعفة و أربعة مزدوجة بثمان أذُرع«.

وفيما يتعلق بس�احة نفط العالوي فقد أوضح عبد اإلله 
بأن »الس�احة تحتوي عىل خزان واحد س�عة 54 ألف لرت 
للنف�ط األبيض بثالث مضخات مزدوجة و مضختني قوة 
مضاعفة لتجهيز الوكالء الجوالني«. يذكر أن وزارة النفط 
وعرب رشك�ة توزيع املنتجات النفطية ق�د أنجزت الكثر 
من أعمال التأهيل والتطوير والبناء للمنافذ التوزيعية يف 
بغ�داد وباقي املحافظات خالل األع�وام املاضية وال تزال 
مس�تمرة  بإفتتاحها  العديد من محط�ات تعبئة الوقود 

لتوسيع خدماتها املقدمة للمواطنني .

املنتجات النفطية تفتتح حمطة تعبئة وقود وساحة نفط يف بغداد

   المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

استقبل رئيس ديون الوقف الشيعي الدكتور حيدر حسن الشمري 
وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار الدكتور حس�ن ناظ�م وذلك يف 
مكتبه ببغ�داد اليوم 202/11/30 لبحث تعزيز التعاون املش�رتك 

بني املؤسسات الدينية والثقافية . 
وجرى خالل اللقاء الحوار حول املش�هد الثق�ايف، وتبادل الطرفان 
وجه�ات النظر حول س�بل االرتقاء والحفاظ ع�ىل الجانب الثقايف 
واألث�ري املش�رتك ب�ني دي�وان الوق�ف الش�يعي ووزارة الثقاف�ة 
والسياحة واآلثار, الذي يعد الوقف الشيعي مسؤوالً عن جزء كبر 
منه، فيما يتعلق باملزارات الدينية والجوامع االثرية والحس�ينيات 

واملدارس واملكتبات الدينية املوقوفة .
واتفق الطرفان عىل تعزيز التع�اون بني الديوان ووزارة الثقافة يف 
كاف�ة املجاالت االدبية والثقافية واالجتماعية، والعمل املش�رتك ملا 

فيه مصلحة البالد.
م�ن جانبه ش�كر الدكت�ور حس�ن ناظم رئي�س الديوان عىل حس�ن 
االستقبال والضيافة وأشاد بالجهود الكبرة التي يبذلها ديوان الوقف 
الش�يعي يف الحفاظ عىل االرث الثقايف ودعم السياحة الدينية بالعراق 

من خالل اعمار املزارات الدينية واملساجد الرتاثية يف جميع املحافظات 
العراقي�ة .ه�ذا وح�ر اللقاء وكي�ل رئيس دي�وان الوقف الش�يعي 
للش�ؤون الدينية والثقافية الدكتور غن�ي الخاقاني ومدير عام دائرة 
العتبات املقدس�ة الس�يد موىس الخلخايل ومدير عام دائرة التخطيط 

واملتابعة يف الديوان االستاذ حيدر محمد عبد الله .

رئيس ديوان الوقف الشيعي يستقبل وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املتحدث باس�م وزارة النفط عاصم 
جه�اد، أم�س الثالث�اء، ع�ن االحصائي�ة 
االولية للكميات املصدرة من النفط الخام 
وااليرادات املتحققة لش�هر ترشين الثاني 

املايض.
وذك�ر املتح�دث يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »وزارة النفط 
اعلنت عن مجموع الص�ادرات وااليرادات 
املتحقق�ة لش�هر ترشين الثان�ي املايض ، 
بحس�ب االحصائية االولية الص�ادرة عن 
رشكة تس�ويق النفط العراقية »س�ومو« 
، حي�ث بلغت كمية الص�ادرات من النفط 
الخ�ام )81( مليونا )262( الفا و) 376 (
برمي�اًل ، بايرادات بلغ�ت قرابة )3( مليار 

و)394( مليونا و )988 ( الف دوالر«. 

»مجم�وع  ان  اىل  االحصائي�ة  واش�ارت 
الكميات املصدرة من النفط الخام لش�هر 
ترشين الثاني املايض من الحقول النفطية 
يف وسط وجنوب العراق بلغت قرابة )78( 
ملي�ون و)190( ال�ف و )444( برمي�ال ، 
ام�ا من حقول كركوك ع�رب ميناء جيهان 
فق�د بلغت الكميات املص�درة ) 2( مليونا 
و) 819( الف�ا و) 169 ( برميال والكميات 
ال�ف   )252  ( بلغ�ت  االردن  إىل  املص�درة 
و)763( برمي�ل . وان املعدل اليومي الكيل 
للص�ادرات بلغ ) 2 ( مليون و) 709( الف 
برمي�ل«. واوضح جهاد ان »معدل س�عر 

الربميل الواحد بلغ ) 41.778 ( دوالرا«. 
يذك�ر ان »ال�وزارة وم�ن خ�الل ايمانه�ا 
باط�الع الش�عب ع�ىل عملي�ات التصدير 
واالي�رادات املتحقق�ة من�ه اتخ�ذت ه�ذا 

االجراء الشهري«.

النفط تعلن اإلحصائية األولية 
لصادرات وواردات لترشين الثاين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وكي�ل وزي�ر الهج�رة واملهجرين كري�م النوري، 
أم�س الثالثاء، ان قرار عودة النازحني اىل منازلهم هو 
طوعي وبأرادتهم.وقال النوري يف ترصيح صحفي أن 
»وزارة الهجرة واملهجرين هي االحرص عىل النازحني 
من غرها«، مش�را اىل أن »ق�رار عودتهم هو طوعي 

وبأرادة النازحني«. 
وأضاف النوري »كانت لدينا خطة ودراسة مستفيضة 
حول عودتهم ومس�ح استطالعي قبل العودة وما بعد 
الع�ودة ومعرف�ة مواقع منازلهم والظ�روف املحيطة 
به�م«، مؤك�دا أن »عودتهم لم تكن قرسية«. وأش�ار 
اىل أن »هناك بعض املش�اكل التي تم تس�جيلها منها 
املشاكل العشائرية وغرها« مبينا أن »بعض النازحني 
طلبوا بع�ض الكرفانات قرب بيوته�م وبدورنا نفذنا 
طلبهم« الفت�ا اىل أن »العودة وترك الخيم هي االفضل 
الن البقاء يف ظل موس�م الشتاء تشكل صعوبة كبرة 
لهم«.وكانت األمم املتحدة قد أبدت، أمس االثنني، قلقاً 
بالغ�اً ومخ�اوف من »كارثة إنس�انية« بش�أن إغالق 

مخيمات النازحني يف العراق.

وزارة اهلجرة ترد عىل األمم املتحدة: 
عودة النازحني بإرادهتم

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت وزارة املوارد املائية، أمس الثالثاء، ان االمطار امنت حاجة البلد اىل الشتاءاملقبل.
وقال املتحدث باس�م وزارة املواد املائية عون عبد ذياب يف ترصيح صحفي »نحن سعداء 
بسقوط هذهاالمطار ونحتاج اىل كل قطرة كون العراق يعترب من املناطق الجافة وحتى 

نسب االمطار يف الشتاءليست بالكمية املطلوبة«.
واضاف ان »االمطار يف العراق تركزت خالل الس�نوات الثالث املاضية يف الجانب الرشقي 

والجنوبوهو يشء إيجابي 
لدينا مس�طحات مائية مثل هور الشويجة رشق محافظة واسط وهذا الخزان استقبلنا 
به كل مياه السيواللقادمة من ايران كون العراق يف وادي وتنحدر لها املياه ونستثمرها 
باعادت�ه اىل نهر دجل�ة بفتحتيننظامتني }ام الجري والنش�امة{ وترفد نهر دجلة بهذه 

املياه«.
وتابع »قللنا يف الصيف اطالقات س�د املوصل وسامراء اىل اقل كمية لعدم حاجة الجنوب 
للمي�اه، وهورالحوي�زة ارتفع�ت مناس�يبه يف وقت وصل لح�د صعب ج�داً«، مؤكدا ان 

»انعاش االهوار مسألة حساسةومهمة«.
وب�ني ان »املي�اه ال تذهب اىل الخليج ما عدا نهر الكارون الذي يقع يف أقىص جنوب البالد 

لعدم وجودخزانات باملنطقة ونستغل املياه بشكل جيد ونبني خزينا جيدا يف سدودنا«.
واشار اىل ان »الخزين املائي جيد ويؤمن اإلرواء الشتوي الحايل والصيف املقبل واصبحنا 
مطمئن�ني ولننواجه اي ش�حة العام املقب�ل واالمطار االخرة أمنت لنا ارواء مس�احات 
واس�عة من مزارع الحنطةوالش�عر  وكميات ونوعية املياه رائعة جيدة ونأمل استمرار 

االمطار ».
واوض�ح ان�ه »ال توجد لدينا قدرة عىل انش�اء س�د مائ�ي من بغداد اىل البرصة ألس�باب 
طوبوغرافي�ة كوناملنطقة يف الس�هل الرس�وبي »، مؤكداً ان »امللوحة لم تصعد يف ش�ط 
العرب والوضع مس�تقر فيه واالمطارعززت من مناس�يب االهوار وتحسني نوعية املياه 

فيها ».
وتابع ان »يوم غد األربعاء هناك منخفض جوي يف واسط وبابل والديوانية والنجف لكن 

األمطار ستكونأخف من السابقة
وتوقعاتن�ا يف الش�هر املقبل تش�ر اىل ان منخفضات وهو أمر ايجاب�ي يف تعزيز الخزين 
املائي وس�يكونموقفنا سليم يف تأمني كافة االحتياجات للموسم الشتوي الحايل واملوسم 

املقبل«. 
وب�ني انه »ال يمكن نس�يان الجف�اف حتى يف الفيضان�ات العام�رة وتوقعاتي ان تكون 
هناك سنوات جفافويجب الدفاع عن حقوق العراق املائية والحصول عليها والعمل بجد 
لذلك ولالس�ف كنا نامل الوصول الىاتفاقات مع الدول الجارة ولكن حتى االن لم يحصل 

ذلك«.

املوارد املائية: األمطار أمنت حاجتنا 
اىل الشتاء املقبل

النزاهة تستقدم مسؤولني سابقني عىل خلفية 
هتمة اإلرضار باملال العام يف دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة، أمس الثالثاء، عن صدور أمري اس�تقداٍم 
بحقِّ مس�ؤولني اثنني س�ابقني يف محافظة دياىل؛ اس�تناداً إىل أحكام املادَّة 

. )340( من قانون العقوبات العراقيِّ
 وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي أن »محكمة تحقيق بعقوبة 
�ة بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاه�ة، أص�درت أمر اس�تقداٍم بح�قِّ املدير  املُختصَّ
ة للصناع�ات الكهربائيَّة س�ابقاً؛ لقيامه بتنفيذ  الع�امِّ لرشكة دي�اىل العامَّ
ٍة بإنتاج محوالٍت كهربائيٍَّة بش�كٍل مخالٍف  عق�ود تجهيز م�واّد أوليٍَّة خاصَّ

للضوابط«.
وأضاف�ت، أن »املحكم�ة أصدرت أيضاً أمر اس�تقداٍم بحقِّ عضٍو س�ابٍق يف 
مجل�س محافظ�ة دي�اىل؛ لقيامه بإيه�ام مجل�س محافظة دي�اىل بإعادة 
ته إىل س�احة مجلس محافظة دياىل عىل أنها تعرَّضت  موج�وداٍت كانت بذمَّ
لح�ادث اح�رتاٍق«، الفت�ًة إىل أنه »أع�اد موج�وداٍت أخرى غر الت�ي كانت 

ته«. بذمَّ
وكان�ت الهيئة قد أعلن�ت منتصف ترشي�ن الثاني الجاري ع�ن صدور أمر 
اس�تقدام بحق رئيس هيئة االستثمار يف محافظة دياىل، مشرة إىل أن األمر 
ص�در اس�تناداً إىل أحكام امل�ادَّة )340(  من قان�ون العقوب�ات؛ وذلك عىل 
خلفيَّة منح إجازٍة استثماريٍَّة عىل قطعة أرٍض بمساحة )15( دونماً خالفاً 

للضوابط والتعليمات.

الرافدين يكشف اجراءاته القانونية بحق متلكئي قروض السيارات
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين، أم�س الثالثاء، عن 
اجراءات�ه القانوني�ة ض�د متلكئ�ي قروض 

السيارات وذلك للحفاظ عىل املال العام.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بيان 

االج�راءات  اتخ�ذ  »امل�رصف  ان  صحف�ي، 
القانونية واالدارية بحق املقرتضني املتلكئني 
الذي�ن تخلف�وا عن تس�ديد م�ا بذمتهم من 
اقساط شهرية لقروض السيارات فضال عن 

حجز رواتب الكفالء«.
واك�د البي�ان، »وجود لج�ان ملتابع�ة تنفيذ 

الرشوط القانونية التي من شأنها استحصال 
ديون امل�رصف واجراء ج�والت ميدانية عىل 

الفروع ملتابعة ذلك«.
وأش�ار، اىل ان�ه »ت�م نرش الوجب�ة االوىل من 
اس�ماء املتلكئني لقروض الس�يارات وسيتم 

الحاق االسماء االخرى يف وجبات الحقة«.

حمافظ البرصة يصادق عىل خرائط افراز االرايض ملوظفي ناحية ام قرص
العيداني ونائبه األول حبثا استئناف تنفيذ املشاريع املتلكئة للكهرباء

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

صادق رئيس لجنة السكن العليا يف محافظة 
البرصة املحافظ اس�عد عبد االمر العيداني، 
أم�س الثالث�اء، ع�ىل خرائ�ط إف�راز قط�ع 
األرايض الس�كنية الخاص�ة بناحية أم قرص 
والتي س�توزع عىل موظفي الناحية، مشراً 
اىل ان دائ�رة البلدي�ات س�تبارش بعد مرحلة 
مصادقة الخرائط بموضوع اصدار السندات 

واكمالها لتوزيعها عىل املستحقني.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعالم�ي الخاص وتلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، وذلك عق�ب اجتماعه 
مع مدي�ر بلديات البرصة هيثم س�دخان ان 
قط�ع االرايض التي تم املصادقة عىل افرازها 
يبل�غ عدده�ا )700( قطع�ة ارض س�كنية 
والتي ستوزع للموظفني ضمن دوائر ناحية 
ام قرص.م�ن جهت�ه، اوض�ح مدي�ر بلديات 
البرصة املهندس هيثم س�دخان ان محافظ 
البرصة املهندس اس�عد العيداني صادق عىل  
خرائ�ط االف�راز الخاصة بناحي�ة ام قرص، 
مبين�اً ان االرايض س�توزع ملوظف�ي دوائ�ر 

الدولة يف ناحية ام قرص .
إىل ذل�ك، بحث�ت الحكومة املحلي�ة يف البرص 
اجتماع�ا موس�عا بمق�ر دي�وان املحافظ�ة 
لبح�ث املش�اريع املتلكئ�ة الت�ي تخص نقل 

الكهرب�اء ، وتأكيدها ع�ىل رضورة النهوض 
بالواقع الخدمي واالعماري للمش�اريع التي 

تخدم املواطن البرصي«.
 ونق�ل بي�ان صحف�ي ص�ادر ع�ن املكت�ب 
االعالم�ي للنائ�ب االول ان »االجتم�اع الذي 
عقده  النائب االول ملحافظ البرصة  املهندس 
، محم�د طاه�ر التميم�ي ، برفق�ة محافظ 
البرصة املهندس، اسعد العيداني ، وبحضور 
مدي�ر ع�ام نق�ل الجن�وب ، زي�اد فاض�ل ، 
ومس�ؤويل اقس�ام التخطيط  ، واملش�اريع ، 

والعقود ، والتدقيق بديوان املحافظة ، تناول 
وضع الحلول الناجع�ة لترسيع وترة العمل 
لهذه املش�اريع املتلكئ�ة املتعلق�ة بالطاقة 
الكهربائي�ة ، واس�تئناف تنفيذه�ا من قبل 
الرشكات املعنية املنفذة للمش�اريع س�ابقا 
من اجل النهوض بمل�ف الكهرباء من خالل 

الخطة التي وضعتها الحكومة املحلية«.
 واض�اف البيان اىل توجي�ه الحكومة املحلية 
ب�رورة اكمال املش�اريع املتلكئة ، والعمل 

عىل رسعة انجازها خدمة للصالح العام ».

حمافظ  بغداد: سيتم تشييد »151« مدرسة يف العاصمة منتصف العام املقبل
ترأس اجتماعًا ملديريات الرتبية والصحة ملناقشة سبل إجناح املوسم الدراسي اجلديد

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كش�فت محافظ�ة بغ�داد، أم�س الثالثاء، 
عن احال�ة 151 مدرس�ة النش�ائها ضمن 
اقضيته�ا الس�تة، والت�ي س�يتم تس�لمها 
منتصف الع�ام املقبل.وق�ال نائب محافظ 
بغ�داد ع�يل العيث�اوي ان الرتبي�ة قط�اع 
كب�ر ومهم خاصة يف العاصمة، مش�را اىل 
وج�ود نق�ص كب�ر يف االبني�ة، منوها بأن 
املحافظ�ة تحيل س�نويا، ع�ددا ال بأس به 
من االبنية املدرس�ية والتي يمكن ان تقيض 
ع�ىل النق�ص الحاصل عىل مدى الس�نوات 
املاضية بهدف القضاء عىل ظاهرة االزدواج 

يف االقضية الس�تة التابعة له�ا، موضحا ان طراز  
االبنية املدرس�ية س�يكون حديثا ووف�ق ما تؤكد 
عليه الجهات االممية املختصة بالش�أن الرتبوي.

 )2022 الخمس�ية )2018 –  الخط�ة  وبحس�ب 
فانه يجب توفر االبنية الكافية الس�تيعاب اعداد 
التالميذ التي يمكن ان تتزايد خالل تلك الس�نوات 
وتحسني املناخ التنظيمي والبيئة الدراسية االمنة 
والصحي�ة يف املؤسس�ات الرتبوي�ة والتعليمي�ة، 
والت�ي تق�در بثالثة االف مدرس�ة لف�ك االزدواج 
والنم�و الطبيع�ي واالكتظاظ، من خ�الل اصدار 
الترشيع�ات الالزمة لتملي�ك وتخصيص االرايض 
الغراض املشاريع الرتبوية بدون بدل مايل، والزام 
املحافظات بزيادة نسب التخصيصات للمشاريع 

الرتبوي�ة م�ن تخصيصاته�ا املالية املس�تحصلة 
م�ن برامج تنمي�ة االقالي�م املختلفة، وتش�جيع 
امل�دارس  بن�اء  يف  الخ�اص  القط�اع  مس�اهمة 
االهلية واملعاهد املهنية لتلبية احتياجات الس�وق 
املحلية وفق الرشوط القانونية والعلمية.إىل ذلك، 
ت�رأس محافظ بغداد املهن�دس محمدجابرالعطا 
اجتماعا ملناقش�ة االس�تعدادات والتدابر املتخذة 
مع ب�دء العام ال�درايس الجديد ال�ذي انطلق يوم 
امس.وض�م االجتم�اع مديري مديري�ات تربيات 
بغداد الس�ت ومديري مديريات الصحة يف جانبي 
الك�رخ والرصاف�ة وبحضور وكيل وزي�ر الرتبية 
د.فالح القي�ي والنائب الفني ملحافظ بغداد عيل 
العيث�اوي ومع�اون املحافظ لش�ؤون الخدمات 
الس�يد اركان البيات�ي ومعاون املحافظ لش�ؤون 

الصح�ة املهن�دس قي�س الكالبي.محافظ 
بغ�داد أكد، ان »هذا االجتماع س�يتكرر بعد 
أس�بوعني حس�ب توصيات مجلس الوزراء 
ومنظم�ة الصح�ة العاملية من اج�ل تقييم 
الحالية الدراسية واستمرار الدوام الرسمي 
للطلب�ة م�ع مالحظ�ة الوض�ع الصحي«، 
مضيف�ا، »هناك تركيز عال عىل انس�يابية 
املوس�م الدرايس والعم�ل الرتبوي مع االخذ 
بنظ�ر االعتب�ار احتمالي�ة الوص�ول لحالة 
ال�ذروة بالنس�بة لجائح�ة كورونا«.وم�ن 
جان�ب آخ�ر، وجه محاف�ظ بغداد رس�الة 
اىل العائ�الت البغدادية فيما يخص املوس�م 
ال�درايس الجدي�د، منوه�ا اىل ان »املهم اآلن 
تع�اون العائالت مع املنهاج الرتب�وي واالخذ عىل 
عاتقهم املساهمة يف تعليم أبنائهم«، مشرا اىل ان 
»هناك مرشف صحي يف كل مدرس�ة مسؤول عن 
متابع�ة الوضع الصحي ل�كل الطلبة«.من جانبه 
دع�ا وكيل وزارة الرتبية د.فالح القيي الطلبة اىل 
متابعة موعد بث املواد العلمية من خالل املنصات 
االلكرتونية ومواق�ع التواصل االجتماعي وموقع 
املدرس�ة مش�را اىل ان الطالب الذي لم يس�تطع 
فهم املادة بامكانه الحضور يوم واحد يف االسبوع 
للمدرس�ة وس�يتم اع�ادة امل�ادة العلمية بش�كل 
مفصل.يذك�ر ان محاف�ظ بغ�داد قد أج�رى يوم 
ام�س جولة تفقدية لالطالع عىل واقع املدارس يف 

العاصمة مع بدء العام الدرايس الجديد.

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التخطي�ط خالد بت�ال النجم مع س�فر هولندا لدى 
العراق ميشيل رينتينار، سبل تطوير القطاع الزراعي يف العراق.

وثمن الوزير يف مستهل اللقاء، موقف الحكومة الهولندية الداعم 
للع�راق، الس�يما يف مرحلة الح�رب ضد االرهاب، وم�ا تالها من 
عمليات إعم�ار واس�تقرار يف املناطق املحررة، مبدي�ا الرغبة، يف 
املزيد من التعاون املش�رتك ب�ني البلدين يف املج�االت االقتصادية 
والتجارية واالس�تثمارية، مؤكدا إمكانية االستفادة من الخربات 
الهولندية الكبرة، يف تطوير القطاع الزراعي يف إطار اسرتاتيجية 

االمن الغذائي التي رشعت وزارة التخطيط بإعدادها.
من جانبه، ابدي الس�فر الهولندي، اس�تعداد بالده لدعم جهود 
الحكوم�ة العراقي�ة، يف املج�االت التنموي�ة، والعمل ع�ىل زيادة 

مستوى التعاون املشرتك بني البلدين.

وزير التخطيط يبحث مع السفري اهلولندي 
تطوير القطاع الزراعي يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة نفط ميس�ان، أم�س الثالثاء، عن املب�ارشة بتنفيذ 
مرشوع إنش�اء مستشفى لألمراض االنتقالية يف املحافظة. وقال 
مدير عام الرشكة املهندس عيل جاس�م حمود ان »املرشوع ضمن 
مش�اريع املنافع االجتماعي�ة، ومصمم وف�ق بروتوكوالت العزل 
املعتم�دة من قب�ل منظمة الصح�ة العاملية بس�عة 400 رسير«. 
وأوض�ح ان الرشكة بارشت باملرشوع يف النصف األول من ترشين 
الثاني 2020 , وأن املستشفى سيتم تزويدها باملستلزمات الطبية 
الروري�ة كافة، الفتاً اىل ان عمليات التنفيذ س�بقها عقد العديد 
من االجتماعات مع ممثيل دائرة صحة ميسان ملتابعة املخططات 
والتفاصي�ل الفني�ة الخاص�ة باألجه�زة الطبية. وب�ي حمود أن 
الكوادر الهندسية والفنية أنجزت تنفيذ السياج الخارجي وأساس 
بناية دار األطباء، منوها » أن العمل س�ينجز خالل )90( يوما من 

تاريخ العمل، منوها اىل إن نسب االنجاز يف املرشوع بلغ )%44(.

    بغداد / المستقبل العراقي

شهدت محافظة الديوانية ارتفاعا يف انتاج العسل للعام الحايل.
وق�ال مدير زراعة املحافظة حس�ن عيل مط�ر » لقد بلغت كمية 
انتاج العس�ل/62/ طنا.واضاف ان الزيادة تحققت بفضل دعم 
وزراة الزراعة وحمالت املكافحة املجانية لالفات الزراعية واقامة 
ال�دورات التدريبية للنحالني، مش�را اىل ان ع�دد النحالني بحدود 

/382/ نحاال وعدد خاليا النحل /8849/ خلية.

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس إدارة مركز الدراسات املرصفية يف البنك املركزي، أمس 
الثالثاء، اجتماعه االول للعام 2020، وقد ترأس االجتماع الدكتور 
منذر الش�يخيل نائب محافظ البنك املركزي وبمشاركة االعضاء 
كافة.وذكر املكتب االعالمي للبنك املركزي يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه أن »املجلس ناق�ش املواضيع املدرجة ضمن 
جدول أعماله ومن بينها الربنامج التدريبي للعام القادم الذي اعد 
عىل اساس الفجوة التدريبية بالتعاون مع دوائر البنك املركزي«، 
مضيف�ا »كما ناقش املجلس أبرز اإلنج�ازات التي حققها املركز 
خ�الل هذا الع�ام عىل الرغم م�ن التحديات التي واجهته بس�بب 
جائحة كورونا«.واش�ار البيان اىل »موافق�ة اعضاء املجلس عىل 
املقرتحات املقدمة من قبل إدارة املركز ال س�يما ما يتعلق بتعديل 
قانون املركز رقم 36 لسنة 1999 وفقا للمستجدات التي شهدتها 

بيئة التدريب ومواكبة التطورات الدولية يف هذا املجال«.

نفط ميسان تبارش بتنفيذ مرشوع مستشفى 
لألمراض االنتقالية يف املحافظة

الديوانية تسجل ارتفاعًا بإنتاج العسل العام احلايل

جملس إدارة مركز الدراسات املرصفية 
يعقد اجتامعه األول لعام ٢٠٢٠
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محافظة دياىل
قسم العقود

العدد: ١٦٠٤٨
التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١

اعالن
اعالن مناقصة رقم (٥) ملشاريع تنمية االقاليم ٢٠١٩

اىل/ كافة الرشكات واملقاولني
تعلن محافظة دياىل / قسم العقود عن اجراء مناقصة لتنفيذ املشاريع الواردة بالقائمة املرفقة طياً ملشاريع تنمية االقاليم ٢٠١٩ وكما مبني بالقوائم املرفقة طيا . وحسب الوثائق القياسية الصادرة 
عـن وزارة التخطيـط وتعليمـات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ علما ان الدائرة غـري ملزمة بقبول اوطاء العطاءات كما ان للمحافظة الغـاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات 
واسـتبعاد املقاول او الرشكة غري الكفوءة من خالل تجارب املحافظة السـابقة وتعترب شـخصية املقاول او الرشكة محل اعتبار وال يحق له احالة العمل او جزء منه اىل مقاول ثانوي ما لم تسـتحصل 
موافقة جهة التعاقد التحريرية املسبقة وعىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا الحضور اىل مقر لجنة فتح العطاءات الكائن يف (بعقوبة/شارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة دياىل) يف الزمان 
واملكان املحددين ادناه لغلق املناقصة املذكورة عىل ان يكون العطاء نافذ ملدة ١٢٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة املذكورة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة اجور االعالن والرسوم والرضائب واي 
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات وسـيهمل اي عطاء غري مسـتويف للمستمسـكات املطلوبة اعاله وال يقبل اي عذر من جراء ذلك ويف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمسـكات املقدمة 
من قبل املقاول او الرشكة سيتم مصادرة التأمينات واتخاذ االجراءات القانونية بحق الرشكة او املقاول وستحتسب الغرامات التأخريية عىل النحو التايل (مبالغ العقد مقسما عىل مدة العقد *١٥٪) 
كما تخضع جميع املواد للفحص املختربي وفقا لتوجيه اللجان املرشفه عىل العمل ودوائر املهندس املقيم . فعىل الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجات املذكورة ادناه والرشكات العربية 
واالجنبيـة مـن اصحاب االختصاص الراغبني بدخول املناقصة مراجعة محافظة دياىل /قسـم العقود/لجنة بيع العطاءات لغرض رشاء مسـتندات ورشوط ووثائـق وبيانات املناقصة علما ان الرشاء 
يكـون مـن قبـل املديـر املفوض حرصاً او وكيله عىل ان تكون الوكالة صادرة ضمن مدة ال تتجاوز الثالثة اشـهر فقط قبل تاريخ نرش االعالن وان ال يحمـل الوكيل وكالة عن رشكات اخرى (اي يكون 
موكل باعمال رشكة واحدة فقط) وان سعر العطاء الواحد كما مؤرش ازاء كل مرشوع غري قابل للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للمقاولني او الرشكات عند رشاء العطاء وسيكون اخر 
موعد الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش من ظهر يوم (االحد) املوافق (٢٠٢٠/١٢/١٣) ويكون موعد فتح العطاءات حال انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة او اليوم التايل ويكون فتح العطاءات 
يف مقر اللجنة لفتح ويكون املكان الرئييس لتبليغ الرشكات واملقاولني هو لوحة االعالنات املوجودة يف قسم العقود ولكافة االجراءات التي تخص املشاريع ويعترب بمثابة تبليغ الرشكات واملقاولني وال 
يقبل االحتجاج بغري ذلك  علما ان عقد املؤتمر الخاص لهذا االعالن االجابة عىل استفسـار االخوة املقاولني يوم (الثالثاء) املوافق (٢٠٢٠/١٢/٨) السـاعة الحادية عرشة صباحا للمزيد من املعلومات 

(Diyala Contracts) االتصال بنا عرب الربيد االلكرتوني لقسم العقود
مثنى عيل مهدي التميمي

محافظ دياىل
مستندات ورشوط املناقصة :

١-هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الصادرة من وزارة التخطيط نافذة و للدرجة املطلوبة واملثبتة امام كل مرشوع
٢-شهادة تاسيس الرشكة +عقد تاسيس الرشكة + النظام الداخيل للرشكة + هوية غرفة التجارة + هوية اتحاد املقاولني + شهادة ممارسة مهنة نافذة

٣-يلتزم املقاول او لرشكة بتثبيت عنوان الرشكة وعنوانه الشخيص يف اوراق العطاء ليتم اعتمادها عنوانا باملراسالت وتبليغات تقديم ما يثبت العنوان
٤-تأمينـات اوليـة بنسـبة ١٪ من الكلفـة التخمينية املخصصة االحالة بموجب خطـاب ضمان صادر من احد املصارف العراقيـة ويفضل من محافظة دياىل معنون اىل ديوان محافظة دياىل / قسـم 

الحسابات عىل ان تكون التأمينات االولية نافذا ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ مدة نفاذية العطاءات ال(١٢٠) يوم
٥-براءة  ذمة نافذة اصلية ومصورة مصدقة / قسم الرشكات صادر من الهيئة العامة للرضائب

٦-تقديم ما يؤيد قدرة خربة الرشكات يف مجال املقاولة املعنية مع ربط ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية مؤيدة من جهات التعاقد الرسمية
٧- تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابتا وان توقع عىل جميع املستندات العطاءات وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم الرشكة او 

املقاول مع االلتزام بمدة االنجاز العمل حسب ما مثبت من قبل الدائرة املستفيدة من االعالن
٨-مصادقة التصميم من قبل الدائرة املستفيدة واملسح املوقعي للمشاريع وان تطلب االمر

٩-العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف  والربيد االلكرتوني
١٠-استمارة تقديم العطاءات موقعه ومختومة من املقاول قبل الرشكة او املقاول

١١-عىل الرشكة ان تقوم بتقديم (CV) يتضمن اسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني والغري متفرغني) واالداري واالليات التي تعود اىل الرشكة معززة بوثائق رسمية للعاملني لديها بموجب 
عقود التشغيل الصادرة عن نقابة املهندسني عند تنفيذ مشاريع املقاولة

١٢-تقديم ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كشفا الخر سنتني معد من قبل محاسب قانوني ومصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز العام
١٣-تقديم كشف مايل من املرصف يبني القدره املالية وباالرقام

١٤-تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم والتي تفرض من الدولة
١٥-ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم نسخة اصلية ويكون باسم الرشكة او املقاول حرصا

١٦-يقدم العطاء بثالثة ظروف مختومة االول (العرض الفني) والثاني (قائمة االسعار) والثالث (املستمسكات املطلوبة)
١٧-عىل الرشكات واملقاولني ارفاق كافة املستمسكات (بطاقة موحدة ان وجدت + الجنسية+شهادة الجنسية وبطاقة السكن الخاصة باملدير املفوض للرشكة)

١٨-يعترب هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويلتزم املقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
١٩-ال يجوز ملقدمي العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها اي كان نوعه

٢٠-تقديم كتاب رسمي صادر من جهة رسمية يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاءات
٢١-عىل الرشكة او املقاول االلتزام بتقديم منهاج العمل املطلوب

٢٢-يف حالة قيام الطرف االول بتنفيذ اي من التزامات الطرف الثاني بسبب تلكئه يف تنفيذ ملقاولة او اي من التزاماته بموجب رشوط املقاولة يتحمل الطرف الثاني التحميالت االدارية لصالح الطرف 
االول بنسبة ال تزيد عن ٢٠٪ من الكلفة الفعلية لتنفيذ االلتزام  الذي اخل الطرف الثاني بتنفيذه وتستحق تلك املبالغ بذمه الطرف الثاني وتستحصل منه دون الحاجة اىل انذار او حكم قضائي 

٢٣-للطرف االول استقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ او التي تقل كمياته عىل االنجاز الفعيل كما ورد يف جدول الكميات
٢٤-تلتـزم الرشكـة او املقـاول بيان املوقع االلكرتوني للرشكـة وعنوانها ورقم الهاتف للرشكة بموجب نموذج مسـتقل يحتوي كافة املعلومات املذكورة مختوم بختـم الرشكة وتوقيع املدير املفوض 
وتقدم اىل شعبة املتابعة يحال رشاء وثائق املناقصة عىل ان تكون مطابقة للمعلومات املقدمة عىل الظرف الخاص بالعطاء ليتم اعتماد الربيد االلكرتوني كموقع رسمي للمخاطبات يف حال تعذر تبليغ 

الرشكة الي مخاطبة تحريريا»
٢٥-عىل من ترسو عليه املناقصة تقديم صك مصدق بقيمة (٥٪) من قيمة االحالة مضافا اليها مبلغ االحتياط (عن كفالة حسن تنفيذ)

ت
التبويب 

الجهة  اسم المشروع
المستفيدة

اسم القضاء 
الكلفة الكليةاو الناحية

التسلسلالنوعالمادةالفصل

۱,۰۲۱,۲٥۰,۰۰۰بعقوبة التربية بناء مدرسة ۱۸ صف على القطعة ۷۸٥۹/۲ م ۳۹ الكاطون۱٥۳۱٦٦

۱,۰۲۱,۲٥۰,۰۰۰بعقوبة التربية هدم واعادة بناء مدرسة الحصري ۱۸ صف۲٥۲٤۳

۱,۲۸۲,٥۰۰,۰۰۰بعقوبة التربية بناء مدرسة ۱۸ صف داخل مدرسة ساحة فلسطين بعقوبة الجديدة ۳٥۳۱٦٦

۱,۲۳۹,۷٥۰,۰۰۰بلدروزالتربية بناء مدرسة ۱۸ صف على القطعة ۱۹٥٤/۱۱ م۱۷ مرحبا ٤٥۳۱٦٦

۱,۲۷۳,۱۱۳,٥۹٦بعقوبةالتربية بناء مدرسة ۱۸ صف داخل االعدادية المركز٥٥۳۱٦٦

السنة السابعة عشرة / العدد 3412 / االربعاء  2 / 12 / 2020

ية
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وزارة الكهرباء
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى

������� ������ �������� ���� /�
(LIS-057) ������� 

تعلـن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسـطى (اعالن للمرة االوىل) عن مناقصـة  (تجهيز حامض الكربيتيك املركز 
H2SO4 برتكيز ٩٨٪ بكمية (٣٠٠٠) طن) ملحطة كهرباء واسط الحرارية وبكلفة تخمينية (١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار ومئتان مليون دينار 

عراقي ضمن املوازنة التشغيلية لعام/٢٠٢٠ عىل الحساب (٢٧/٣٢١) كيمياوي.
تكون التأمينات األولية املطلوبة من مقدمي العطاءات البالغة (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثنان عرش مليون دينار عراقي.

فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة املذكورة أعاله وفق الرشوط التالية:
١- عـىل مقدمـي العطاءات املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافيـة االتصال (الرشكة العامة النتـاج الطاقة الكهربائية/

املنطقة الوسطى) عرب الربيد االلكرتوني:
www.gcep.moelc.gov.iq.com            :املوقـع االلكرتونـي للرشكـة      

 gcep_micomdep@yahoo.com الربيد االلكرتوني للقسم التجاري    
                         E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq

       وخالل ايام الدوام الرسـمي من االحد اىل الخميس (من السـاعة الثامنة صباحا اىل السـاعة الثانية ظهرا) وكما موضحة بالتعليمات 
ملقدمي العطاءات.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة (كما موضحة يف وثائق العطاء).
٣- بامـكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطـاء تقديم دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار عراقي غري 

قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
٤- يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان االتي: مقر الرشكة الكائن يف الباب الرشقي سـاحة غرناطة محلة (١٠٩) شـارع (١٩) بناية (١٥) 
ص.ب (١٠٨٥) ويكـون اخـر موعـد لتقديم العطاءات سـيكون السـاعة (١٢٫٠٠) [الثانية عـرش ظهرا] من تاريـخ الغلق املصادف 
(٢٠٢٠/١٢/٢٠) يـوم االحـد،  ويف حـال صادف موعد الغلق عطلة رسـمية يكون الغلـق يف نفس الوقت من اليوم الـذي ييل العطلة، 
العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتـح العطاء بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضـور يف العنوان االتي 
(مقر الرشكة) يف نفس يوم غلق العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش 
االعالن وتكون املناشـئ املطلوبة واملبلغ التخميني حسب اسـتمارة املناطق االقتصادية ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق 

املناقصة.
مع مراعاة ماييل:

١- يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه.
٢- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ماتتطلبه الوثائق القياسـية بكافة اقسـامها بعد دراسـتها واالطـالع عىل التعليمات ملقدمي 
العطاءات املبينة فيها، وبخالفه سـيتم اسـتبعاد عطائه. مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقديمها ورقيا 
بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحسـب قرص الـ CD الذي يسـتلمه، اضافة اىل استمارة 
تقديم العطاء (االسـتمارتني ١و٢ ونموذج ضمان العطاء (الكفالة املرصفية). والنموذج االسرتشادي (صيغة العقد))  (ملئها بشكل 

واضح وبلون مميز) (مهم جدا).
٣- يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه.

٤- عىل مقدم العطاء ان يسـلم جداول الكميات املسـعرة للسـلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مسـتخدما النماذج املوجودة يف 
(نماذج العطاء).

٥- سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل:
www.moelc.gov.iq.com :املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء     

٦- عىل مقدم العطاء ملئ استمارة تعريف الرشكة (املرفقة طياً يف الطلب) وتعترب مكملة للوثائق القياسية (مهمة جداً).

GENERAL COMPANY OF
ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP)

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم :                                   عىل املوازنة الجارية 
1� تدع�و )وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة 
للتعاقد  )تجهيز االدوية ( سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء 
حيث يس�مح باملش�اركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما 
تم تحديده يف وثيقة املناقصة يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية 
القانوني�ة الحصول عىل معلومات اضافية م�ن )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة 
العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية  )كيماديا( / قس�م االعالم الدوائي 
dg@ والعالق�ات العام�ة  � الطابق الخامس مقر وزارة الصح�ة الربيد االلكرتوني

kimadia.iq واملوقع االلكرتون�ي لكيماديا www.kimadia.iq واالطالع عىل وثائق 
املناقص�ة ع�ىل العنوان ادن�اه من الس�اعة الثامنة والنص�ف صباح�ا اىل الثانية 

والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
2 � ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات  
القانونية  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة  وسوف يعتمد« هامش 
افضلية للسلع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يتم تحديده�ا يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات 

اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء ( 
3 � يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة 
باللغ�ة )االنكليزي�ة اوالعربية( عند تقديم اس�تمارة تحريرية ع�ىل العنوان ادناه 

وبعد تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبمبلغ مقطوع وكالتايل
أ � مليون دينار عراقي  عن املناقصة   التي تقل  قيمتها  عن مليون دوالر  

ب � مليون�ي دين�ار عراق�ي  عن املناقص�ة  التي تزي�د كلفتها ع�ىل مليون دوالر  
وبخالفه فان العروض سوف تهمل 

طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار 
اليه�ا يف تعليم�ات مقدمي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي س�بق  له االش�رتاك يف 

املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
 تاريخ اعالن املناقصة يوم 2020/12/2 وس�يكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة يوم 2020/12/21  يتم تسليم 

العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل
 )12/27/ 2020لغاية نهاية الدوام الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة 
س�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور ممثلني ع�ن مقدمي العط�اءات الذي�ن اختاروا 
الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موعد فتح العطاءات اليوم التايل من 
يوم غل�ق املناقصة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودع�وة املناقصني للحضور يف 

يوم الفتح العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل:
أ � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  من قبل مق�دم العطاء او )اي من املس�اهمني يف 
الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما 

يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العامة من تقديم التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن 

التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه�� � تقرتن الكفال�ة بكتاب صحة صدور )رسي وش�خيص( يرس�ل اىل الرشكة 
العام�ة لتس�ويق  االدوية واملس�تلزمات الطبية كيماديا من قب�ل املرصف املصدر 

للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترسو عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع 
العق�د بع�د التبليغ بأمر االحالة وتتخ�ذ بحقه كافة االج�راءات القانونية االخرى 
املنص�وص عليها يف هذه التعليمات ويتم مصادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عىل اخطائه الحسابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة 
وتتخ�ذ بحقه االج�راءات القانوني�ة املنصوص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العقود 

الحكومية 
ط � تكون مدة نفاذية التأمينات النهائية س�ارية اىل ما بعد انتهاء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليها س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة الصحة  / 
البيئة  / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق 
الس�ادس  / القس�م املايل لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض 

لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

تعلن رئاس�ة الجامع�ة العراقية ع�ن إجراءاملناقص�ة املرقمة ) 1/ 
2020 ( م�رشوع تجهي�ز ونصب وتش�غيل أجه�زة مختربية لكلية 

الهندسة /يف موقع الجامعة يف السبع ابكار .
وبكلف�ة تخميني�ة مقداره�ا )250.000.000(مائتان وخمس�ون 

مليون دينار عراقي ال غريها.
فع�ىل الرشكات املس�جلة التي تمتل�ك القدرة ع�ىل التجهيزمراجعة 
ش�عبة العقود الحكومية /االعظمية/ قرب املقربة امللكية  للحصول 
عىل كافة مستندات املناقصة لقاء مبلغ )150.000( مائة وخمسون 
الف دينار عراقي الغريها غري قابلة للرد وستفتح العطاءات يف شعبة 
العق�ود الحكومي�ة الس�اعة الثانية عرش صباحامن ي�وم )االثنني( 
املواف�ق)12/14/ 2020( أو الي�وم ال�ذي يلي�ه اذا تع�ذر فتحها يف 
نف�س اليوم وتوضع العطاءات داخل ظ�رف مغلق  مختوم  ومؤرش 
عليه اس�م املناقصة واس�م وعنوان  الرشكة  يف صن�دوق العطاءات 
أو  تس�لم إىل مقرر  لجنة فتح العطاءات  لقاء وصل يؤيد االس�تالم 
وسوف يس�تبعد كل عطاء غري مس�تويف للرشوط الواردة يف اإلعالن 
وان موعد عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفس�ارات املناقصني 
هو الس�اعة العارشة من صباح يوم)االثن�ني( املوافق2020/12/7 
يف كلية الهندس�ة / السبع ابكار علما أن الجامعة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن. 
لالط�الع  ع�ىل املزي�د م�ن املعلومات ح�ول مستمس�كات ورشوط 

املناقصة يمكن زيارة موقع الجامعة االلكرتوني. 
 )www.aliraqia.edu.iq(

املستمسكات املطلوبة ورشوط التقديم
1. تقديم هوية تصنيف رشكة نافذة .

2. تقدي�م التأمينات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ العطاء معنونة اىل 

الجامعة العراقية /صندوق التعليم العايل / كلية الهندس�ة نافذ ملدة 
)120( يوم.

3. كت�اب تس�جيل الرشكات ص�ادر م�ن وزارة التجارة / مس�جل 
الرشكات .

4. املستمس�كات الثبوتي�ة ملدي�ر الرشك�ة ) هوية االح�وال املدنية، 
شهادة الجنسية ، بطاقة السكن(.

5. تقدي�م كتاب براءة ذم�ة من الهيئة العام�ة للرضائب معنون إىل 
الجامعة العراقية.

6. شهادة وعقد تأسيس الرشكة.
7. سيتم اعتماد نسب الرتجيح ألغراض الرتسية.

8. الحس�ابات الختامية للسنتني االخريتني واملصادق عليها من قبل 
نقابة املحاسبني .

9. تقدي�م قائم�ة باألعمال املماثلة مصادق عليه�ا من قبل الجهات 
صاحبة العالقة والواردة يف الحسابات الختامية للرشكة .

10. وصل الرشاء النسخة االصلية .
11. للجامعة الحق يف إلغاء املناقصة دون تعويض الرشكات. 

12. تكون مدة نفاد العطاء )120( يوم من تاريخ فتح العطاءات.
13. عىل من ترس�و علية املناقصة تقديم تأمينات قانونية )لضمان 
حسن التنفيذ( بنس�بة 5% من مبلغ العقد نافذة طيلة مدة التجهيز 
ويس�تمر إىل م�ا بع�د انته�اء ف�رتة الصيان�ة وتصفية الحس�ابات 

النهائية.
14. ع�ىل الراغب�ني يف الدخ�ول يف املناقص�ة مراجعة ش�عبة العقود 
الحكومي�ة ملخاطب�ة قس�م التصاريح االمني�ة يف رئاس�ة الجامعة 
مس�تصحبني معه�م ص�ور حديث�ة ومستمسكات)نس�خ اصلي�ة 

وملونة( .

رئاسة اجلامعة العراقية / شعبة العقود احلكومية
م / إعالن مناقصة ) 1/ 2020( 

مرشوع جتهيز ونصب وتشغيل أجهزة خمتربية/ كلية اهلندسة

وزارة التجارة 
اىل / كافة الراغبني يف االشرتاكالرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

مناقصة رقم )2020/18( 
اعالن رقم )2020/39( 

)للمرة االوىل ( 
1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتجارة املواد الغذائية  االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة 

تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف )مركز مبيعات الحرية ومجمع مخازن الدباش ومركز مبيعات التاجي ومعمل خلط وتعبئة الشاي ( 
2 � تتوفر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) تحميل وتفريغ 

املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة ( 
3 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات الراغبني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بع�د تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقس�م القانوني / 
الطاب�ق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور ش�ارع النقابات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املس�رتدة البالغة )600,000( س�تمائة ال�ف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول ع�ىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

املبني اعاله
4 � تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعالمات قبل الس�اعة )12( الثانية عرش ظهرا 
بتوقيت بغداد ليوم )االحد( املصادف 20/ 2020/12 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني  بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )االحد ( املصادف 2020/12/20 بعد الساعة 12  الثانية عرش ظهرا ( 
يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ )30,000,000( 

ثالثون مليون دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

وترفق الوثائق التالية :
1 � وثائ�ق العط�اء مع رشوط املناقص�ة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاد 

عطاءه 
2 � كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2020 

3 � هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة 
4 � الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة 

5 � االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان: جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

اعالن
تعلن نقاب�ة املهندس�ني العراقية فرع 
واس�ط عن فتح باب الرتش�يح ملنصب 
رئيس الش�عبة واعضاء مؤتمر الشعب 
وحسب قانون نقابة املهندسني العراقية 
رقم  51 لس�نة 1979 املع�دل ونظامه 
الداخ�يل واعتب�ارا م�ن 2020/12/1 
لغاي�ة 2020/12/31 واثن�اء اوق�ات 
الدوام الرس�مي من السبت اىل االربعاء 
من الس�اعة 2,00 ظهرا حتى الساعة 

6,00 مساءا مع التقدير

تنويه
املس�تقبل  جري�دة  يف  س�هون  وردة 
العراق�ي يف الع�دد 2269  املصادف يف 
يف تاريخ 2020/12/1 الخطاء اس�م 
الدائن�ه )داخ�ل داود حس�ني(  وه�و 
داود  )رف�ل  الدائن�ه  اس�م  الصحي�ح 

حسني(
قضية تنويه

�������������������������������
فقدان وثيقة

يف   102 الع�دد  ذات  الوثيق�ة  فق�دت 
2017/11/13 والصادرة من املديرية 
العامة لرتبية محافظة النجف االرشف 
من اعدادية املنار االهلية للبنني باسم 
الطالب موىس حس�ني جواد من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل املرق�م 428240 يف 
 )3000000( بمبل�غ   2020/5/17
ثالثة ماليني والصادر من بلدية النجف 
باس�م )حيدر عبد زيد عايز( فعىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

العدد /12617
التاريخ 2020/11/26

رقم التبويب / حـ / 3342

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا  اصناف البضائع واوزانها اجور الوزن 

واكمال الوزن
اجور التوظيب داخل 

المخازن او عزل 
المواد او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على 
ظهر واسطة 

النقل

اجور التفريغ والتوظيب 
داخل المخازن

 )400,000(

اربعمائة الف 
دينار

كيس زنة 5 كغم فما فوق مجانا  مجانا
)175(

مائة وخمسة 
وسبعون  دينار

)175(مائة وخمسة 
وسبعون دينار

صندوق او كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 3 

كغم فما فوق
مجانا مجانا

)195( مائة 
وخمسة 

وتسعون  دينار 
)195( مائة وخمسة 

وتسعون  دينار 

المجموع )740( سبعمائة واربعون  دينار 
املهندس

قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

جهة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتسويق االدوية املستلزمات 
الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني :عيل حسن البلداوي(
املنص�ب : )مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية 

)كيماديا(   
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2020  (

med 10 2020/ A



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2270( االربعاء  2  كانون االول  2020 اعالنات6
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2933/ب2020/3

التاريخ : 2020/11/30
إعالن

إىل/ املدعى عليها ) رش�ا رزاق منديل 
)

أقام املدعي ) مرتىض عبد عيل حسن( 
الدع�وى البدائية املرقمة أعاله والتي 
يطل�ب فيها الحكم )الزام�ك بتأديتك 
للمدع�ي اع�اله مبلغا ق�دره مليون 
ومائة وخمس�ة وخمسون الف دينار 
عراقي بموجب وصل االمانة( ولثبوت 
مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي وإش�عار مختار حي 
الجزائ�ر/5 املدع�و ) جمي�ل عي�ى 
الغانم�ي ( ، لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة 
املصادف يف يوم  2020/12/15 وعند 
ع�دم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  2931/ب2020/3
التاريخ : 2020/11/30

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) عيل نعمة نذير (

أق�ام املدع�ي ) مرت�ىض عب�د ع�يل 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  حس�ن( 
أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
اع�اله  للمدع�ي  بتأديت�ك  )الزام�ك 
دين�ار  ق�دره س�تة مالي�ني  مبلغ�ا 
عراق�ي بموج�ب الكمبيال�ة املرقمة 
ولثب�وت   )2017/7/16 يف   23270
مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي وإش�عار مختار حي 
القاس�م/7أ ) محمد ع�يل الذبحاوي 
( ، ل�ذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم  2020/12/15 وعن�د ع�دم 
حض�ورك أو إرس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد:  3846/ش2020/1
التاريخ : 2020/11/22

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) عباس عبد الزهرة 

نعمة (
أقام�ت املدعي�ة ) خديجة شنش�ول 
نعم�ة( يف الدعوى املرقم�ة )3846/
املحكم�ة  ام�ام ه�ذه  ش2019/1( 
والتي تطل�ب فيها تصدي�ق )الطالق 
الخلع�ي( وملجهولية مح�ل إقامتكم 
وحسب رشح املبلغ القضائي وإشعار 
مختار حي ميسان/الكوفة، لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني وعلي�ك الحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املوافق ي�وم  2020/12/8 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري املرافعة غيابي�ا وعلنا 

وفق األصول.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  2932/ب2020/3
التاريخ : 2020/11/30

إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) ف�ارس كاظ�م 

رحيم (
أقام املدعي ) مرتىض عبد عيل حسن( 
الدع�وى البدائية املرقمة أعاله والتي 
يطل�ب فيها الحكم )الزام�ك بتأديتك 
للمدع�ي اع�اله مبلغا ق�دره مليون 
ومائة وخمس�ة وخمسون الف دينار 
عراقي بموجب وصل االمانة( ولثبوت 
مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي وإش�عار مختار حي 
الزهراء/1 ) ميثم عبد االمري الخزعيل 
( ، ل�ذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم  2020/12/15 وعن�د ع�دم 
حض�ورك أو إرس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد:  909/ش/2020
التاريخ : 2020/11/30

إعالن
اىل/ املدعى عليه ) حسن عيل علوان(
اقام�ت املدعي�ة ) فريد صب�ار فرج( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
تصدي�ق   ( فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة 
الط�الق الخلع�ي الحاص�ل بتاري�خ 
مح�ل  وملجهولي�ة   )  2020/2/17
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
موعد املرافع�ة املوافق 2020/12/8 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

عيل لفتة جادر
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة /3250
التاريخ: 2020/11/30

إىل  / املدعو )احمد رايض حسن(
م/إعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة ) عيل رايض 
حس�ن ( طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)احمد رايض حس�ن( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعليك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة 
التاريخ: 2020/11/30

إىل  / املدع�و )س�هام عب�د الحس�ني 
كاطع(

م/إعالن
قدم طالب حجة الوفاة ) فوزية عبيد 
فتالوي ( طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)س�هام عبد الحس�ني كاطع( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 374 /2020
التاريخ : 2020/12/1

جاس�م  عب�اس   ( علي�ه  املنف�ذ  إىل 
محمد(

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من مركز 
مخت�ار  وإش�عار  النعم�ان  رشط�ة 
املنطق�ة ان�ك مجهول مح�ل اإلقامة 
ولي�س لديك موط�ن دائ�م أو مؤقت 
أو مخت�ار يمكن إج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون 
التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ املناذرة  خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة بإج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل

عماد عبد كايت
محكم�ة  ق�رار  املح�رر:-  أوص�اف 
األحوال الش�خصية يف املناذرة بالعدد 
 2020/10/27 يف  248/ش/2020 
واملتضمن إلزام املدين ) عباس جاسم 
محمد( بتأديته للدائنة ) عذراء سلمان 
طع�ني( نفقة ماضية قدرها  75 الف 
دينار ملدة ش�هرين ونفقة مس�تمرة 
مقدارها مائة وخمس�ون الف دينار 

شهريا اعتبارا من 2020/7/19.
������������������������������

اىل الرشيك االء مهدي مطر 
اقتىض حضورك اىل مقر بلديه النجف 
لغرض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 50165 /3ح�ي الن�داء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
حسن هادي داخل

اىل الرشيك  عليه حس�ني عرد وعيدان 
عجيل

 اقتىض عليكم الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 8095 /3ح�ي صدام 
خالل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

ساهره عبد العظيم عطيه
������������������������������

اىل الرشيك بسام محمد حمود 
يرج�ى الحض�ور اىل مديري�ة بلدي�ة 
الكوف�ة لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 
للعق�ار املرق�م 3435/19 كونك احد 

الرشكاء للعقار اعاله

اعالن
تعلن عم�ادة املعهد التقن�ي / كوفة 
ع�ن اج�راء مزاي�دة علني�ة للمواقع 

املدرجة ادناه :
اوال : انش�اء كش�ك لبيع  مستلزمات 
الطلبة وبطريقة املساطحة وبايجار 
سنوي وملدة ثالث س�نوات وفق تندر 

اصويل
ثانيا : ايجار اكش�اك الحي الس�كني 
1و2و3و4و5(   ( للمعه�د  العائ�دة 
وستجري املزايدة  يف اليوم الثالثني من 
اليوم التالبي لنرش االعالن  يف الجريدة 
ويف الس�اعة الحادية ع�رشة صباحا 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
القانونية  النرش واالعالن واملصاريف 
والتامينات البالغة )20%( من القيمة 
املق�درة للعقد ومس�تصحبني معهم 

املستمسكات القانونية 
������������������������������

اىل الرشي�ك  عب�د الس�جاد بعي�وي 
ومحسن عبد االمري 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
الكائن  يف  النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل  قيام رشي�كك )بهاء 
حس�ني حس�ن (  بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 72/100  
ح�ي الن�داء املقاطع�ة 44 الحرية يف  
النجف حدود بلدي�ة النجف  ولغرض 
تسليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن  وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال
������������������������������

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

واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
يف النجف االرشف

 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م   
الواقعات 

العدد ج /ش/ 5461
التاريخ 2020/11/30

اعالن
قدمت املواطنة ) زينة ش�اكر رشيد( 
الت�ي تروم تبديل اس�م ابنه�ا املجرد 
) مقت�دى ي�ارس قيس( وجعل�ه ) ابا 
الفضل( بدل من )مقتدى(  فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى  
وف�ق احكام امل�ادة ) 22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة  

������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2020/439

التاريخ 2020/10/26
1 � الرتبة مفوض

2 � اسم املتهم الرباعي واللقب سعيد 
محمد جابر خلف الحسناوي

3 � الوح�دة مديرية رشطة محافظة 
النجف االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية 2020/439
5 � امل�ادة القانونية 1/459 من ق ع 

رقم 111 لسنة 1969 املعدل
6 � خالصة الحكم :

1 � تبديل مادة االحالة من املادة 459 
اىل امل�ادة 1/459 م�ن ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل بدالل�ة املادة 31 
من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لكونها 

اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � الحب�س الش�ديد  بح�ق امل�دان 
املفوض )  س�عيد محم�د جابر خلف 
الحس�ناوي ملدة خمس س�نوات وفق 
اح�كام امل�ادة 1/459 م�ن ق ع رقم 
اس�تنادا  املع�دل   1969 لس�نة   111
الح�كام املواد 61/اوال و 69/اوال من 

ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
3 � طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن 
اس�تنادا  تبعي�ة  كعقوب�ة  الداخ�يل 
الح�كام امل�ادة 38/اوال /أ/ج من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعي�ة 
بدالل�ة املادة 89/اوال م�ن ق ا د رقم 

17 لسنة 2008
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  4
صالحي�ة الق�اء القبض علي�ه اينما 
وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخب�ار  عن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثاني�ا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 
 2008

5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري 
منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/
رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

6 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م 
املخله بالرشف استنادا الحكام املادة 
21/أ/6 م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 

1969 املعدل 
7 � ت�رك الح�ق للمش�تكي املف�وض 
باملطالب�ة  س�وادي(  ناظ�م  )رض�ا 
بالتعويض عما اصابه من رضر امام 

املحاكم املدنية 
8 � احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة 
ش�يماء حمزة مجيد البالغة 25,000 
خمس�ة وعرشون الف دين�ار عراقي 
ترصف له�ا م�ن خزينة الدول�ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قابال 
بتاري�خ  علن�ا  وافه�م  لالع�رتاض 

2020/10/26
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة تاجري )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( 
يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من 
القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 
50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ 
النج�ف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

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

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

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

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

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

)شعبة التعاقدات( 
اعالن مناقصة رقم )88( لسنة 2020

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة ب� ) تجهيز ونصب خزان اوكس�جني س�ائل يف مستشفى 
الش�هيد الصدر التعليمي(  واملدرجة ضمن تخصيصات ) تنمية االقاليم( لس�نة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )122,000,000( )مائة واثنان 

وعرشون مليون دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )90( يوم
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي 
اىل العنوان )ميس�ان � العمارة � الش�بانة /قس�م العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة س�ابقا وللحصول عىل معلومات 
اضافية االتصال عىل مس�ؤول ش�عبة التعاقدات يف قس�م العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 � التامينات االولية والبالغة )1,220,000( ) مليون  ومائتان وعرشون الف دينار عراقي ال غريها( وعىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق 

او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 � ب�راءة الذم�ة او كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميس�ان /قس�م العقود 

الحكومية 
3 � وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية

4 � تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع
5 � يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أ � تعتمد نس�بة الرشاكة بني الرشكاء وحس�ب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النس�بة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد 
الرشكاء بالتساوي

ب � يعتمد عقد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حالة رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما 
مصدق من كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انس�حاب احد الرشكاء فيتم 

معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
6 � بام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق املناقصة بع�د تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قس�م العقود 
الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياس�ية عىل ان يتم دفع مبلغ مس�تندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمس�ون الف  دينار عراقي ال 

غريها (  غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون يوم الثالثاء املصادف )2020/12/15( الس�اعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة 
وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رس�مية 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
يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل 
استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند  الس�اعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف )2020/12/8( ويكون املؤتمر يف قس�م العقود 

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

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

العدد : 6622
التاريخ : 2020/12/1

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 

1.تضارب المصالح وحسب ما منصوص عليها في 
الوثيقة القياسية سيولة نقدية بمبلغ )24,400,000(  دينارعراقي  1.مدير مشروع )مهندس 

ميكانيك(

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من مسجل الشركات في 
وزارة التجارة 

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 
)10(  سنوات قبل الموعد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلغ  

ال يقل عن )000,36,600( دينار عراقي
2. فني كهرباء  عدد )1(

3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين الدرجة )العاشرة( 
واجازة ممارسة مهنة او هوية غرفة التجارة نافذة 3.  مالحظ فني عدد )1(

العدد /198
التاريخ 2020/12/1

الموقع المساحة رقم الملك  )القديم /الجديد( جنس الملك ت
عمارة البلدية /شارع السكة )2*6(م 6/6 ـ)50+41(/35 حوانيت 1

شارع السكة )6,6*3(م 109/)1/40( حانوت 2
شارع السكة )5,6*2(م 111/)1/44( حانوت 3
شارع السكة )3*2(م 115/)1/52( حانوت 4
شارع السكة )3,5*3,3(م 129/)7/111( حانوت 5

شارع السكة )3*8(م 4أ/181 حانوت 6

شارع السكة )6,5*3,5(م 156/)1/1( حانوت 7
مجاور سياج المستشفى )1,85*0,6(م 181/28 حانوت 8

حي ميسان / على القطعة 3/14265 )3*4(م 719/22 حانوت )نكول( 9
حي ميسان / على القطعة 3/14265 )3*4(م 720/23 حانوت )نكول( 10

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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رياضة7
العدد )2270( االربعاء  2  كانون االول  2020

الديوانية جيرب النفط عىل التعادل 
بافتتاح اجلولة 6

             المستقبل العراقي/ متابعة

حسم التعادل اإليجابي مباراة افتتاح الجولة 6 
من الدوري املمت�از العراقي بني فريقي النفط 

وضيفه الديوانية، يف ملعب الكرخ.
سجل لفريق النفط موىس عدنان، بينما أحرز 
ه�دف الديواني�ة عبد الل�ه خلف.رغ�م البداية 
الطيب�ة للنف�ط وافتتاحه النتيج�ة مبكرا عرب  
م�وىس عدن�ان يف الدقيق�ة 8، لك�ن الديوانية 
ضغط من أج�ل التعديل وأض�اع فرصتني عن 
طري�ق كابس�ي ورأس�ية مصطف�ى ناظ�م. 
وحاول أحمد رستيب توس�يع الف�ارق للنفط 
قبل أن ينتهي الشوط لصالحه بهدف دون رد.يف 

الش�وط الثاني واصل الديوانية بحثه عن هدف التعديل وتمكن 
من تحقيق مراده يف الدقيقة 81 بتوقيع الالعب عبد الله خلف.

وكاد الديواني�ة أن يخطف هدفا قات�ال يف الدقيقة 90+2 عندما 
أخطأ املدافع أحمد عبد املجيد يف إعادة الكرة للحارس لتصل إىل 

الالعب فالح عبد الكري�م لكن األخري أهدرها 
بغرابة واملرمى خايل لتنتهي املباراة بالتعادل 
1-1.ورفع النفط رصيده للنقطة 9 يف املركز 
الراب�ع فيما رفع الديوانية رصيده للنقطة 8 

يف املركز الثامن.

عصام محد: اإلجهاد يقلقنا قبل مواجهة احلدود
               المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح مدرب أمانة بغ�داد عصام حمد أن صفوف 
الفري�ق مكتمل�ة قب�ل مواجهة الغ�د أمام 
الح�دود ضم�ن منافس�ات الجولة 
السادسة من الدوري العراقي 
والت�ي س�تقام يف ملعب 
بغ�داد، لكن م�ا يقلقه 
فق�ط ه�و اإلجه�اد 

البدني.
يف  حم�د  وق�ال 
خاصة  ترصيح�ات 
»الفري�ق  لك�ووورة: 
جاهز ملواجهة الغد أم�ام الحدود وصفوفنا 
مكتمل�ة، ومعنوي�ا نحن بأفضل ح�ال بعد 

إثب�ات الذات أم�ام الق�وة الجوية وخطف 3 نق�اط مهمة 
م�ن املواجهة، م�ا يقلقنا فقط اإلجه�اد البدني بعد مباراة 
ش�هدت جهدا كب�ريا يف الجول�ة املاضية ول�م نحصل عىل 

الراحة الكافية وسنخوض مباراة أخرى«.
وبني: »لجنة املسابقات مطالبة بمراجعة جدول املباريات 
فالوحدات التدريبية مهمة لكننا كمدربني ال نستطيع أن 

نخوض سوى وحدة تدريبية فعلية واحدة بني مباراة وأخرى وهذا 
املوضوع يؤثر بشكل كبري عىل الفرق«.

وأش�ار: »الح�دود فري�ق جي�د ويضم عن�ارص ممي�زة وال يمكن 
االس�تهانة به عىل اعتبار أن فريقنا خارج م�ن الفوز عىل الجوية 
بل عىل العكس س�نواجهه بكل جدية لتحقيق ثالث نقاط ستكون 
مهمة لرفع رصيدنا«.يش�ار إىل أن رصيد أمانة بغداد يبلغ 6 نقاط 

فيما يبلغ رصيد الحدود 4 نقاط.

رحياوي: نقاط مواجهة 
نفط ميسان مفصلية

زياش: نجم ريال 
مدريد مصدر إهلامي

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصف املدرب املساعد لفريق امليناء عمار ريحاوي مواجهة 
نفط ميس�ان يوم غد بملعب الفيحاء ضمن الجولة 6 من 

الدوري العراقي بأنها مباراة مهمة.
وقال ريحاوي يف ترصيحات: »بعد البداية املتعثرة املتوقعة 
لفريقن�ا نتيجة اإلعداد املتأخر الذي س�بق انطالق الدوري 
بأي�ام معدودة فقدنا عدة نقاط لكن الوضع اختلف تماما 

بعد الفوز عىل نفط البرصة يف ديربي الجولة املاضية«.
وتابع: »مباراة نفط ميس�ان مهم�ة ألن املنافس متطور 
ويس�تكمل حض�وره املمي�ز بنتائجه يف املوس�م الجاري، 
لكننا نس�عى الستثمار االستقرار النفيس بعد تحقيق أول 
ف�وز، ونتطلع ملزي�د من االنتصارات الس�يما أن املباراة يف 

ملعبنا«.
وأن  قدراته�م  إلثب�ات  يس�عون  املين�اء  »العب�و  وأك�د: 
الف�وز يف املباراة املاضي�ة لم يكن مح�ض صدفة بل جاء 

باستحقاق«.
وش�دد عىل أن »نقاط مباراة نفط ميس�ان مفصلية ألنها 
ستعيدنا لوضعنا الطبيعي لهذا نركز عىل رضورة حسمها 

لصالحنا«.
يش�ار إىل أن امليناء يحتل املرك�ز 17 برصيد 4 نقاط فقط 

من الجوالت الخمس املاضية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث املغربي حكيم زياش، نجم تش�يليس، عن حظوظ 
فريقه يف املنافسة عىل لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وقال زي�اش، يف ترصيحات أبرزتها صحيف�ة »تيلجراف« 
الربيطانية: »فوز تش�يليس بالربيمريلي�ج؟ بالطبع، عليك 

دائًما أن تؤمن بهذا األمر«.
وأوض�ح: »يب�دأ التتويج من اإليمان به ث�م العمل بجد كل 
يوم لتحقيقه. أعتقد أن هذا ما نقوم به. ويف نهاية املوسم 

سنرى نتيجة ما نفعله«.
وأض�اف: »املقارن�ة م�ع ه�ازارد؟ إيدين العب م�ن طراز 
عامل�ي. وأضع�ه كمص�در إله�ام يل، وأرى كي�ف يخوض 
املباري�ات، وأش�اهد التفاصي�ل الصغرية الت�ي يقوم بها، 

ويمكنني تعلم الكثري منه«.
وتابع: »يمكنني التحسن من التدريب واللعب مع هافريتز 
وبوليس�يتش وفرين�ر، وهذا الس�بب وراء رغبتي يف اتخاذ 
خطوة أكرب يف مس�ريتي، لتح�دي نفيس مع العبني أفضل. 
هذا يشء جيد لكل العب«.وواصل: »أنا س�عيد يف تشيليس، 
وأش�عر أنن�ي بحالة جي�دة، وأنني موج�ود يف بيتي، وهذا 
أه�م يشء عندما تلعب«.وأت�م: »أعرف دائًم�ا ما يمكنني 
فعله، ودائما أثق بنفيس. أنا هادئ ومطمنئ، وكل األشياء 

األخرى ستأتي من تلقاء نفسها«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ناٍد إسباين يطلب ضم إيسكو
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير إسباني، أن أحد أندية الليجا طلب التعاقد 
مع إيسكو، العب وسط ريال مدريد.

ووفًق�ا لربنام�ج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، ف�إن 
إش�بيلية طلب التعاقد مع إيس�كو هذا املوس�م، ال 
س�يما أن الالعب يحظى بإعج�اب املدرب جولني 

لوبيتيجي.
وسبق أن تدرب إيسكو تحت قيادة لوبيتيجي يف 

منتخب إسبانيا، حيث خاض معه 10 مباريات، وأحرز 
هدفني، بجانب تمريرة حاس�مة واحدة، كما أنه اعتمد 

عليه يف ريال مدريد عنما عمال معا يف النادي امللكي.
وذك�رت العديد م�ن التقارير أن إيس�كو طلب الرحيل 
عن ريال مدريد خالل املريكاتو الش�توي املقبل، بسبب 
رغبت�ه يف املش�اركة بعدد أك�رب من الدقائ�ق عىل مدار 

املوسم.
ويسعى إيسكو لحجز مقعد يف تشكيلة منتخب إسبانيا 

قبل بطولة اليورو التي ستقام يف الصيف املقبل.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
فرع النجف باس�م )لي�ث عزيز ادري�س محمد( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان
فق�دت وثيق�ة التخرج الص�ادرة من املديري�ة العامة 
لرتبي�ة النجف مدرس�ة الرس�ل االبتدائي�ة املعنونة إىل 
متوس�طة الحس�نات باس�م / آمنة فالح  وداي كايف 
واملرقم�ة 193905 من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

االصدار

����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  2346/ب2020/4
التاريخ : 2020/12/1

إعالن
إىل/ املدعى عليه الثاني ) احمد محمود احمد (

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م )2346/
ب2020/4( يف 2020/11/30 واملتضمن الحكم 
)الزام املدعى عليه احمد محمود احمد اىل املدعي 
عقي�ل معجن محس�ن مبل�غ ق�دره ثالثة عرش 
ملي�ون دينار وذلك عن املبل�غ املثبت يف الكمبيالة 
املصدق�ة من دائرة كاتب الع�دل يف النجف بالعدد 
6729 يف 2020/8/24( ولثب�وت مجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي وإش�عار 
مختار حي الرسالة/2 ) عي جاهم جرب الشمري 
( ، لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور 
خالل املدة املقررة بكاف�ة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات 

وفق األصول.
القايض

عي االسدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2136|2020
التاريخ/2020/12/1 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلس�ل 192/1م 
37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألكوت العائ�دة اىل املدين)عالء 
هالل جاس�م و جماعت�ه  ( املحجوز لقاء طلب الدائن 
)حس�ني ع�ي سيد/حس�ني هاش�م حن�ون (البال�غ 
)60,000,000(س�تون ملي�ون  دين�ار فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة )30 يوما( 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 192/1م 37 ام هليل طريق كوت 
/ بغداد من جهة اليمني 

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعية تس�قى بالواس�طة 
مملوك�ه للدول�ه و ح�ق الت�رصف للرشكاء مس�جلة 
باعتبار 314496س�هم منها 104832سهم للمدينني 

ارض زراعية تسقى بالواسطة 
3- حدوده واوصافه  : خاليه من الشواغل

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 58دونم و 12اولك و 50م2  

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- الرشكاء

8القيم�ة املق�درة : 234,000,000 مئت�ان و اربعه و 
ثالثون مليون دينار

اعالن
اىل الرشيك  / خريية عبد مرزوك 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الكائ�ن  يف  النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة عىل  قيام رشي�كك )نجم خنجر 
جب�ار(  بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف 
 4 املقاطع�ة   3/2093 املرقم�ة  القطع�ة 
ح�ي العروبة يف النجف حدود بلدية النجف  
ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن  وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�����������������������������������

اعالن
اىل  الرشيك امري عادل هاشم

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الكائ�ن  يف  النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل  قي�ام رشيكك )فضاء كريم 
عب�ود(  بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 3/85370 مقاطع�ة  4 
ح�ي املي�الد يف النجف ح�دود بلدية النجف  
ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن  وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�����������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 14071

التاريخ:2020/12/1
م/ اعالن

قدم�ت املس�تدعية )نعيم�ة حم�د عب�د( 
طل�ب اىل هذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار 
حج�ة حج�ر وقيموم�ة لولده�ا املفق�ود 
)صف�اء يحيى صالح( وال�ذي فقد بتاريخ 
لقان�ون  واس�تناداً  وعلي�ه   2015/2/22
رعاية القارصين قررت هذه املحكمة نرش 
فقدان�ه يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود.
القايض

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

اعالن 
اىل الرشيكة / امل اسماعيل ابراهيم 

اقتى حضورك اىل بلدية التاجي الستخراج 
اجازة بناء عىل العقار املرقم 16491 سبع 

البور .
الرشيك 

صباح حسن عفتان

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1585|2020
التاريخ/2020/12/1 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل 76/2م 
37 ام هليل  الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين)هادي 
ع�ي عبادي  ( املحجوز لقاء طلب الدائن )عي زامل 
عبي�د (البال�غ )50,000,000( خمس�ون  ملي�ون  
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة )30 يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- 76/2م 37 ام هلي�ل طريق 
كوت / بغداد )قرب الحويل( 

2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعي�ة مملوكة للدولة و 
حق الترصف للرشكاء 

3-ح�دوده واوصاف�ه  : باعتبار 7500س�هم منها 
1125س�هم للمدي�ن )ه�ادي ع�ي عب�ادي( ارض 

زراعية تسقى بالواسطة 
4-مشتمالته :-  خاليه من الشواغل

5-مساحتة :- 30دونم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- الرشكاء
8القيمة املق�درة : 13,500,000 ثالثه عرش مليون 

و خمسمائة الف دينار 

�����������������������������������
اعالن 

اىل الرشيك / عي ضياء عبد الكاظم 
اقتى حضورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج اجازة 

بناء عىل العقار املرقم 7806 سبع البور 
الرشيك 

عي عبد الباسط فاضل 

�����������������������������������
اعالن 

ق�دم املدعي ) عي م�وىس كاظم ( طلب�ا يروم فيه 
تبدي�ل ) اللق�ب ( م�ن ) الش�بالوي ( اىل ) الخزعي 
( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������
اعالن 

ق�دم املدعي ) نرص موىس كاظ�م ( طلبا يروم فيه 
تبدي�ل ) اللق�ب ( م�ن ) الش�بالوي ( اىل ) الخزعي 
( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2930/ب2020/3

التاريخ : 2020/11/30
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) اياد امانة يوسف (
أق�ام املدع�ي ) مرتى عب�د عي حس�ن( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
)الزامك بتأديت�ك للمدعي اعاله مبلغا قدره مليون 
ومائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي بموجب 
وص�ل االمان�ة( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي وإش�عار مختار حي 
الزه�راء/1 ) ميثم عبد االمري الخزعي ( ، لذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم  2020/12/15 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

�����������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  2982/ب/2020
التاريخ : 2020/12/1

إعالن
إىل/ املدعى عليها ) هيام مكي كاظم (

أق�ام املدع�ي ) حس�ني رج�ب رمض�ان( الدع�وى 
البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
)بإعادة القوة التنفيذي�ة للقرار املرقم 996744 يف 
2013/12/14 الصادر من هيئة دعاوى امللكية فرع 
النجف اللجنة القضائية الثانية ( ولثبوت مجهولية 
محل إقامتكم حسب رشح املبلغ القضائي وإشعار 
مخت�ار الجديدة ) عي فليح الكالبي ( ، عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم  2020/12/20 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

�����������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  2929/ب2020/3
التاريخ : 2020/11/30

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) لؤي عاشور جاسم (

أق�ام املدع�ي ) مرتى عب�د عي حس�ن( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
)الزامك بتأديت�ك للمدعي اعاله مبلغا قدره مليون 
وس�تمائة وخمس�ون ال�ف دينار عراق�ي بموجب 
وص�ل االمان�ة( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي وإش�عار مختار حي 
الزه�راء/1 ) ميثم عبد االمري الخزعي ( ، لذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم  2020/12/15 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد
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جمتمعنا يف مواجهة حرب اجليل الرابعأبعاد اغتيال العالـم فخري زاده

سمير السعد الحقوقي خالد دواي العطواني

الدكتور محسن فخري زاده مهابادي من مواليد ١٩٥٧م/ ١٣٣٦ه ش. 
وهو اس�تاذ جامعي متخص�ص يف الفيزي�اء )pHRc(، وقد كان مديرا 
ملركز أبحاث الفيزياء يف سنة ٢٠٠٧م، ويعترب أحد الشخصيات العلمية 
الكبرية يف ايران، حتى أن اسمه جاء من ضمن خمس شخصيات علمية 
ايراني�ة، وضمن قائمة أقوى )٥٠٠( ش�خصية يف العالم وفق ما ذكرته 
مجلة فوري�ن بولييس األمريكية. وملوقعه العلم�ي واالجرائي يف مراكز 
األبح�اث العلمي�ة املختلفة ومنه�ا الربنامج النووي الس�لمي، فقد تم 
إدراجه ضمن قائمة العقوبات التي قامت بصياغتها امريكا يف مجلس 
األمن.ان شخصية الدكتور فخري زاده كانت مؤثرة، ولذا ذكره رئيس 
وزراء ارسائي�ل )نتنياه�و( يف اح�د الربام�ج عام ٢٠١8 وه�و يتحدث 
لإلع�ام عن الربنام�ج النووي اإليراني، وتحدث بش�كل رصيح عىل أنه 
أح�د أهداف املفرتضة يف حس�ابات الكيان الصهيون�ي! ومعنى هذا أن 
قائمة اس�ماء العلماء اإليراني�ن قد تم ترسيبه�ا إىل أمريكا وإرسائيل 
وغريه�م، واظن أن�ه ال يمكن الوثوق بأعضاء منظم�ة الطاقة النووية 
الدولي�ة، ألنني اعتق�د ان )بعضهم( يعمل لصال�ح مخابرات دولية، أو 
أن بعضهم يس�تطيع بيع تلك املعلومات الت�ي قد حصل عليها ألطراف 
معادية للجمهورية اإلس�امية.لقد كان بعض اعضاء فرق التفتيش يف 
منظمة الطاقة النووية لديه�م رغبة وإرصار عىل لقاء الدكتور فخري 
زاده، لكن�ه كان ال يعتن�ي بتل�ك الرغب�ة املريبة، فقد جاء عىل لس�ان 
املفتش الس�ابق يف الطاقة النووية )أويل هاينونن( أنه س�افر مع فريق 
التفتيش إىل ايران يف س�نة ٢٠٠8، وكرر طلبه إىل املس�ؤولن يف ايران ان 
يلتقي بالدكتور محسن فخري زاده، لكن  الجهات املعنية قابلت طلبه 
باإلهمال. ان عملية االغتيال لهذه الش�خصية العلمية تش�ري إىل وجود 
ثغ�رة أمنية بحاجة إىل تدقي�ق لرتقها؛ فهناك عملي�ة متابعة وانتظار 
يف عملي�ة االغتيال، واختيار املنطقة.  ان الدكتور محس�ن فخري زاده 
حس�ب بعض االعامي�ن هو عالم اي�ران االول، ولجه�وده العلمية يف 
الربنامج النووي اإليراني السلمي.ان التهديدات األمريكية والصهيونية 
الت�ي يلم�ح إليها بع�ض املس�ؤولن األمريكين كانت تش�ري إىل وجود 
مخطط الغتيال ش�خصيات مهمة، وغالبا ما تطلق بالونات التهديدات 
األمريكية والصهيونية بالحرب ضد ايران أو قوى املقاومة قبل الرشوع 
بعملية اغتيال ألحد الش�خصيات املهمة. لذل�ك ان زيارة وزير خارجية 
أمريكا األخرية إىل إرسائيل وبعض دول الخليج جاءت لتنس�يق الجهود 
األمنية والسياس�ية واإلعامية وكلما جاء هذا الوزير الرشير جاء معه 
الرش والتوتر إىل املنطقة، واظن ان مسلسل االغتياالت الزال يف اشواطه 
األوىل، وع�ىل املس�ؤولن يف اي�ران ومح�ور املقاومة أخ�ذ االحتياطات 
الازمة؛ ب�ل تفعيل اإلمكانيات الكبرية والواس�عة الت�ي بحوزة محور 

املقاومة، واظن أنها أقوى اثرا وتأثريا يف أهداف العدو الكثرية .

تق�وم اغل�ب رشكات االٔدوي�ة وإدارة مٔوسس�ة الغذاء وال�دواء بمنع أو 
حج�ب عاجات الرسط�ان، أو »ال تتناول هذا املنت�ج، فهو يحتوي عىل 
ده�ن الخنزير«.. قد تكون الش�ائعات عىل غرار هذه الش�ائعة أو تلك، 
حي�ث ُت�ّروج معلومات غ�ري صحيحة قد ت�رتك اثارا فادحة وجس�يمة 
عىل املجتمعات واالٔفراد، ولم تعد تلك الش�ائعات مج�رد أكاذيب يلقيها 
ش�خص هنا أو هناك، لكن  أصبح من يقف خلفها مٔوسس�ات ووسائل 
إعامي�ة متخصص�ة أحيان�اً يف تحريف وتزيي�ف الحقائق، وق�د أثبتت 
دراسة استطاعية متخصصة أن 8٢% من أفراد املجتمع يتأثرون بهذه 

الشائعات. 
يع�رف الباحثون الش�ائعة بأنها: خرب أو مجموع�ة أخبار زائفة تنترش 
يف املجتمع بش�كل رسيع، وعادة م�ا تفتقر لذكر مصدر موثوق، ويغلب 
عليها طابع االٕثارة والتشويق، وقد تكون ذات طابع سيايس أو اجتماعي 

أو اقتصادي أو عسكري. 
واليوم ويف عرص الرسعة واألنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي نتعرض 
يومي�اً لكّم هائل من املعلوم�ات واألخبار التي ال نتفقد  صحة مصدرها 
وال نكلف أنفسنا عناء ذلك، إن الزخم الهائل الذي عرفته التكنولوجيات 
املعلوماتية عموماً، واالنتش�ار املتزاي�د لتكنولوجيا االتصال واملعلومات 
يف اآلونة األخرية بشكل خاص، أدى اىٕل ظهور ثورة رقمية طالت جوانب 
متعددة، ومنها وسائل االٕعام، حيث أدت رقمنة االٕعام )تحولها للشكل 
الرقمي( اىٕل بروز ظاهرة »االٕشاعة االٕلكرتونية« أو ) الجيل الرابع ( من 

الحروب. 
»الذباب االٕلكرتوني« يطلق عىل الحسابات الوهمية عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي، وم�ا يميز هذه الحس�ابات أنها ت�دار بش�كل ايٓل من قبل 
مربمجن مرتبطن بجهات منظمة غالباً عرب ما يسمى »روبوت الويب« 
أو )BOTS( ال�ذي يق�وم بمهام متك�ررة وتلقائية عرب برمجته بش�كل 
يس�مح له بإع�ادة التغري�د التلقائ�ي أو التعليق عىل تغري�دات معينة، 
والهدف الرئيس لهذه الحسابات هو بث الشائعات واملعلومات املغلوطة 
يف محاولة لصناعة رأي عام من خال إعادة نرشها، فيظن املستخدمون 
بأنها تشكل رأياً عاماً، وكان واضحاً استخدام هذه الحسابات الوهمية 

يف الخافات السياسية واألمنية بن الدول.
جدير بالذكر بأن منصات التواصل االجتماعي تقوم بحذف الحس�ابات 
الوهمية بش�كل دوري، حيث قام »فيس�بوك« بحذف ما يزيد عىل ١٠٠ 
مليون حساب وهمي خال السنوات السابقة، وحذفت »تويرت« ما يزيد 

عىل ٢٠ مليون حس�اب.
االن يقودنا هذا الواقع املخيف يف مواجهة )حرب الجيل الرابع( للس�ٔوال 

من سيتصدى؟ 
توجد يف العالم الكثري من مبادرات لرصد ومحاربة الشائعات اإللكرتونية 
التي تس�تخدم التكنلوجيا كعامل يف مواجهة هذا النوع من الش�ائعات 

واالخبار الكاذبة عرب فضاء االنرتنيت. 
هنالك مب�ادرات وجهود بعضها حكومي وبعضه�ا مبادرات مجتمعية 
أو فردي�ة للحد من الش�ائعات وماحقاتها وتوعي�ة الناس بخطورتها، 

وم�ن أبرزه�ا:
تقني�ات الذكاء االصطناع�ي: قامت رشكة »جوجل« خ�ال عام ٢٠١٦ 
بتمويل ٢٠ مرشوًعا أوروبيا يعمل عىل التحقق من املعلومات باستخدام 

خوارزميات وتطبيقات الذكاء االصطناعي.
التعقب الرقمي: وهي الحلول التي تعمل عىل تتبع الشائعة وانتشارها، 
وتعق�ب مصدرها، والتحقق من عنارصها بش�كل فوري ومنظم، ومن 
أب�رز أمثلتها موق�ع »Emergent«، وهو جزء من م�رشوع بحثي تابع 

ملركز »تو للصحافة الرقمية« بجامعة كولومبيا.
مب�ادرات فردية: وه�ي التي يتم إطاقها من قب�ل أفراد هدفهم دحض 
الش�ائعات أو التقلي�ل منها ورف�ع وعي املجتمع لخطر ن�رش االٔكاذيب 

والشائعات.
ننعط�ف يف هذه املرحل�ة املضطرب�ة يف مواجهة )حرب الجي�ل الرابع( 
والذي تش�ري كل الدراس�ات والبحوث املتخصصة عاملياُ اىل إن الفرد هو 

اقوى آليات مواجهة الشائعات اإللكرتونية. 
هذا يعن�ي رضورة زي�ادة وعي الجمه�ور وبنائه ثقافي�اً، فالوعي هو 
العنرص الفاعل يف مواجهة الش�ائعات، وهو الذي يجعل الجمهور قادراً 
ع�ىل التمييز واالنتقاء من بن ما يعرض علي�ه، وكما ال يخفى فإن من 
أه�م آليات مواجهة الش�ائعات إتاح�ة املعلومة الصحيح�ة؛ الٔن غياب 
املعلوم�ة يهي�ئ البيئة الخصبة النتش�ار الش�ائعات بش�كل كبري، كما 
أش�ارت عدة دراسات اس�تطاعية، كما ال بد من توحيد الجهود وإيجاد 
مظل�ة لجمي�ع الحس�ابات والصفحات التي تعنى بكش�ف الش�ائعات 
االٕلكرتوني�ة ومحاربته�ا، باالٕضاف�ة اىٕل وضع عقوب�ات واضحة لكافة 
أش�كال التعاطي االٕلكرتوني معها، ودعوة املٔوسس�ات العاملة يف حقل 
االٕع�ام اىٕل تأهيل كوادرها وتدريبهم ع�ىل التحقق من االٔخبار واملصادر 

االٕلكرتونية.
االن س�ل نفسك، كم مرة استخدمك املغرضون كساح من دون أن تعلم 
يف نرش ش�ائعة لم تتحر عن حقيقتها قبل ان تعيد نرشها يف الواتس�اب 

او صفحتك يف الفيس بوك؟ 
samir.hsnews@gmail.com 

تعاون�ت رشك�ة »كرونيلي�ا جيم�س« الربيطاني�ة للماب�س م�ع رشكة 
تكنولوجيا س�ويرسية إلنتاج زوج من القفازات يمكنه قتل الفريوس�ات 
- بم�ا يف ذلك كورونا - حال مامس�تها له، وذلك من أج�ل امللكة إليزابيث 

الثانية، بحسب تقارير بريطانية.
وفق�ا لصحيفة »إكس�ربيس«، رفض�ت »كورنيليا جيم�س« التعليق عىل 
م�ا إذا كان�ت قد أرس�لت هذه القف�ازات واملصنوعة م�ن القطن وصوف 
مريينو، ومعززة بمادة يطلق عليها »HeiQ Viroblock NPJ٠٣«، إىل قرص 
باكنغه�ام. ومع ذلك، تأكد إنتاجها وقال متحدث باس�م الرشكة: ال يوجد 
أي تأثري عىل اإلطاق عىل مظهر أو ملمس القفازات الجديدة، لكنها تحيد 
الفريوس�ات وامليكروبات فعليا عند االتصال. لن تلتقط الفريوس�ات ولن 
تنقله�ا. وعرفت رشكة »كورنيليا جيمس« بأنه�ا املزود امللكي بالقفازات 
للمكل�ة وامللك�ة األم واألمرية الراحل�ة »ديانا«. حصل�ت الرشكة عىل أمر 

ملكي بصفتها »صانع القفازات الرسمي للملكة« يف عام ١٩٧٩.

بغداد / إعام القضاء

أطل�ق املرك�ز اإلعامي ملجل�س القض�اء األعىل ع�ددا ش�هريا جديدا من 
صحيف�ة »القضاء« االلكرتونية، احت�وى مجموعة من التقارير واملقاالت 

والقصص، فضا عن حوار موسع مع رئيس محكمة استئناف األنبار.
وجاء يف العدد:

 * رئيس اس�تئناف األنبار: املحاكم ل�م تتوقف رغم وقوعها بمرمى نريان 
داعش

 * الطمع يدفع أشخاصا ألداء شهادة مزيفة أمام املحاكم
 * اإلطاقات العشوائية تهدد رؤوس األبرياء

 * النهوة تمنع فتاة من استكمال زواجها.. والقضاء يتدخل
 * فوىض التجاوزات يف نينوى تنشطر لتطول اآلثار واألنهر

كما ضم العدد باقة من املقاالت منها:
- التقايض االلكرتوني للقايض عبد الستار بريقدار
- الثقة املالية للدولة للقايض عامر حسن شنته. 

قفازات جديدة تقتل »كورونا« 
للملكة إليزابيث

كورونا قد حيدث تلفًا طويل املدى للرئةإطالق عدد جديد من صحيفة »القضاء«
تتوق�ع دراس�ة جدي�دة أن يتس�بب فريوس 
“كورون�ا” املس�تجد يف إح�داث تل�ف طويل 

املدى للرئة.
اخت�ربت دراس�ة أجريت ع�ىل ١٠ مرىض يف 
جامع�ة أكس�فورد طريق�ة مس�ح جديدة 
للكشف عن تشوهات الرئة التي لم تظهر يف 
عمليات املس�ح التقليدية، بحس�ب صحيفة 

“ذا إندبندنت” الربيطانية.
وش�مل البح�ث ال�ذي ق�اده الربوفيس�ور، 
فريغوس غليسون، مرىض ترتاوح أعمارهم 
ب�ن ١٩ و٦٩ عاما، ويس�عى فرق الدراس�ة 
لزيادة عدد املش�اركن فيها إىل ١٠٠ مشارك، 
به�دف اكتش�اف م�ا إذا كان )كوفي�د-١٩( 
يس�بب تلًفا يف الرئة، وما إذا كان هذا الرضر 
امللح�ق به�ا دائم. وج�اءت نتيج�ة الفحص 

ع�ىل املش�اركن الع�رشة يف الدراس�ة أن 8 
منهم أبلغوا ع�ن إصابتهم بضيق يف التنفس 
واإلرهاق، بعد أكثر من ٣ أشهر من إصابتهم 
بفريوس “كورونا” املستجد، ولم يتم إدخال 
أي م�ن املرىض الثمانية إىل العناية املركزة أو 

تزويدهم بأجهزة تنفس.
كما وجد الفحص الطبي وجود تش�وهات يف 
الرئة لدى جميع املشاركن يف الدراسة، التي 

فشلت الفحوصات التقليدية يف التقاطها.
ويزعم فريغوس غليسون أن تشوهات الرئة 
يمكن أن تكون عام�ا وراء مرض )كوفيد-

١٩( الطوي�ل، وذل�ك ألن الن�اس يبلغون عن 
أعراض تش�مل التعب بعد ف�رتة طويلة من 

إصابتهم بالفريوس.
ويخطط غليون يف املرحل�ة التالية من بحثه 
العلمي للتعاون م�ع األطباء لفحص مرىض 
“كورونا” املستجد عرب مجموعة من الفئات 
العمري�ة، وذلك بغرض اكتش�اف ما إذا كان 
تل�ف الرئ�ة يحدث بغ�ض النظر ع�ن العمر 

وشدة العدوى.

تعد دراس�ة املص�ري املحتم�ل لنظامنا الش�ميس 
»واحدة من أقدم مساعي الفيزياء الفلكية، وتعود 
إىل نيوتن نفس�ه«. ورغم ذل�ك، ما يزال هذا املجال 
معق�دا للغاية.وع�ىل الرغ�م م�ن أن األرض تحت 
أقدامنا تبدو صلبة ومطمئنة )يف معظم األحيان(، 
إال أن ه�ذا ل�ن يدوم إىل األبد. ففي يوم ما، س�وف 
تموت شمسنا، وتطرد نسبة كبرية من كتلتها قبل 

أن يتقل�ص قلبها إىل قزم أبيض، وتترسب الحرارة 
تدريجيا إىل أن تصبح كتلة صخرية باردة ومظلمة 
وميتة، بعد ألف تريليون سنة. ولكن بقية النظام 
الشميس ستختفي يف ذلك الوقت. ووفقا لعمليات 
املح�اكاة الجديدة، سيس�تغرق األم�ر ١٠٠ مليار 
سنة فقط ألي كواكب متبقية للتبخر عرب املجرة، 
تاركا الشمس املحترضة بعيدا، وهو عدد أقل مما 

كان يعتقد سابقا. ويحاول علماء الفلك والفيزياء 
حل لغز املصري النهائي للنظام الشميس منذ مئات 
السنن عىل األقل. وأجريت الدراسة الجديدة لفهم 
هذا املصري، م�ن قبل علماء الفلك جون زينك، من 
جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس، وكونستانتن 
باتيجن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وفريد   

آدامز من جامعة ميشيغان.

علامء يكشفون مفاجأة بشأن مصري النظام الشميس

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

عالج التهاب اجليوب األنفية منزليًا وبطرق طبيعية
يعان�ي العديد من األش�خاص 
م�ن الته�اب الجي�وب األنفية 
ويعد هذا األمر مشكلة متكررة 
بالنس�بة له�م بس�بب تغريات 
الطقس، والحساسية، والعديد 

من األسباب األخرى.
تح�دث ه�ذه الحال�ة عندم�ا 
املخ�اط  م�ن  الكث�ري  يرتاك�م 
)الجي�وب  األنفي�ة  الزوائ�د  يف 
األنفية( عند اإلصابة بالعدوى، 
والذي يؤدي بدوره إىل اإلصابة 
بالص�داع واإلرهاق واحمرار يف 
العين�ن وصعوب�ة يف التنفس، 
حسب موقع »ذا هيلث سايت«.

ولع�اج ه�ذا األم�ر، يمك�ن تجرب�ة بع�ض 
العاج�ات املنزلي�ة الفاعل�ة الت�ي يمكن من 
خاله�ا الحص�ول ع�ىل راحة فوري�ة بعدها، 

وتشمل هذه العاجات ما ييل:
خل التف�اح: يس�اعد البوتاس�يوم املوجود يف 
خ�ل التف�اح ع�ىل تلين املخ�اط، كم�ا يمنع 
حمض األسيتيك نمو البكترييا، ويوازن درجة 
الحموض�ة يف الجيوب األنفي�ة ويزيل املخاط، 
ل�ذا من املفي�د جدا بهذه الحال�ة مزج ملعقة 

كب�رية من خل التفاح يف كوب من املاء ورشبه 
عىل الفور.

الزيوت: يمكن للخصائ�ص املضادة للبكترييا 
واملض�ادة لالتهاب�ات واملطه�رة املوجودة يف 
الزيوت األساسية أن تصنع املعجزات إذا كنت 
تعاني من التهاب الجيوب األنفية، يمكن مزج 
بضع قطرات من زي�ت األوكالبتوس )الكينا( 
وزيت الافندر وزيت الليمون العطري يف وعاء، 
والتدلي�ك به ع�ىل الوجه والجب�ن والصدغن 

وظهر العنق للحصول عىل راحة فورية.
الزنجبي�ل: مض�ادات األكس�دة املوج�ودة يف 

الزنجبي�ل تجعله عاج�ا منزليا 
فع�اال لع�اج الته�اب الجي�وب 
ع�ىل  يحت�وي  فه�و  األنفي�ة، 
لالتهابات  مض�ادة  خصائ�ص 
يمكن أن تساعد يف تقليل التورم 
األنفي�ة،  الجي�وب  يف  والتهي�ج 
كل م�ا يج�ب فعله ه�و إضافة 
الس�اخن  امل�اء  إىل  الزنجبي�ل 
وتركه ينقع مل�دة ١٠ دقائق، ثم 

تصفيتها ورشبها.
العس�ل: يحت�وي العس�ل ع�ىل 
للميكروبات  خصائص مض�ادة 
تعمل عىل تهدئة املمرات األنفية 
والحلق مما يس�اعد يف ع�اج التهاب الجيوب 
األنفي�ة، لذا ينص�ح بخلط ملعق�ة كبرية من 
العس�ل م�ع ملعقت�ن صغريتن م�ن عصري 
الليم�ون الطازج مرت�ن يومي�ا وتناوله ملنع 

التهاب الجيوب األنفية.
البخ�ار: البخار م�ن أفضل الط�رق للتخلص 
من عدوى التهاب الجي�وب األنفية الخفيفة، 
ويع�د استنش�اقه دافئا ورطبا عاج�ا منزليا 
مثاليا لهذه املش�كلة ولعاج الصداع وجميع 

األعراض األخرى املرتبطة بها.

واحدة من املزايا التي كان املستخدمن يطالبون بها لسنوات يف تطبيق 
واتس�اب أصبحت متاحة اآلن، وهي إمكاني�ة تعين خلفية مخصصة 

لكل محادثة مختلفة عن املحادثات األخرى.
يلجأ الكثري من املس�تخدمن لتغيري خلفية مس�احة املحادثة بدالً من 
الصورة االفرتاضية، لكن واتس�اب حتى اآلن كانت تس�مح باستخدام 

صورة خلفية واحدة يف كل املحادثات.
اآلن بإمكان�ك تخصيص ص�ورة لكل محادثة، وبذلك يمكنك بس�هولة 
معرفة الشخص الذي تتحدث معه من مجرد النظر إىل خلفية املحادثة، 

وبذلك تتفادى اإلحراج من إرسال رسائل للشخص الخطأ!.
حتى لو لم ترغب بوضع صورة لخلفية املحادثة، يمكنك الحصول عىل 
تنويعات لونية مختلفة م�ن الخلفية االفرتاضية، وبذلك تضيف بعض 
امل�رح ملحادثات�ك أو تتي�ح خيارات تخصيص بس�يطة ب�دون الحاجة 

لتعقيد األمور باستخدام صور.
ووضعت واتس�اب مجموعة من الخلفيات املميزة بالدقة العالية والتي 
تناسب الوضعية الليلية للتطبيق أو العادية مهما كنت تستخدم ستجد 

ما يناسبك.
وش�مل تحديث التطبيق أيضاً إمكانية البحث عن امللصقات بواس�طة 

النص أو الرموز التعبريية.
واتساب أرسلت التحديث رس�مياً اليوم ملستخدميها حول العالم وذلك 

عىل أندرويد وآيفون.

واتساب تتيح للمستخدمني تعيني 
خلفيات خمصصة لكل حمادثة


