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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعترب املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، 
أمس الثالثاء، أن وضع العراق جيد قياسا بأعداد 
اإلصابات يف الس�اللة الجديدة م�ن كورونا، فيما 
أعلن أن مجلس الوزراء قرر جعل بطاقة الناخب 

مستمسكا رسميا معتمدا يف دوائر الدولة.
وق�ال ناظ�م يف املؤتمر الصحفي االس�بوعي، إن 
»نس�ب الش�فاء م�ن كورون�ا يف تزاي�د، ووضع 
العراق جيد قياس�ا بأعداد اإلصابات يف الس�اللة 
الجديدة من كورونا«، داعيا املواطنني إىل »اعتماد 
املعلوم�ات م�ن وزارة الصح�ة بش�أن ف�روس 
كورونا«. وأضاف، أن »مجلس الوزراء قرر إعفاء 
املواطنني من دفع الرس�وم عىل الطرود الربيدية، 
كم�ا صّوت عىل دع�م القطاع الصناعي بش�قيه 
الع�ام والخاص«، مؤكدا »من�ح األولوية للقطاع 
الصناعي يف املنافس�ة وتجهيز مؤسسات الدولة 
بمنتجاته�ا«. وتابع ناظ�م، أن »مجلس الوزراء 
ع�د بطاق�ة الناخ�ب البايومرتي�ة طويل�ة األمد 
واحدة من املتمسكات الرسمية املعتمدة يف دوائر 
الدول�ة«، مبين�ا أن »مجل�س الوزراء ق�رر منح 

املوظفني مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم«. 
وقال ناظم، »يجب عىل املوظفني اإلرساع بتحديث 
بياناتهم البايومرتية«، مشددا عىل أن »الحكومة 
عازمة عىل محاربة نزعة انحس�ار املش�اركة يف 
الخزانة  االنتخابات«.وبخصوص ق�رارات وزارة 
األمركي�ة األخ�رة الص�ادرة ض�د رئي�س هيئة 
الحش�د الش�عبي فالح الفياض، ق�ال ناظم، إن 
»وزارة الخارجي�ة تتابع الق�رارات الصادرة من 

الخزانة األمركية«.
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الرتبية متنح )15( درجة
 لطلبة الدور الثالث من املراحل املنتهية 

االبتدائية واملتوسطة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الرئاس�ات العراقية، أمس الثالثاء، عىل اتخاذ إجراءات 
ضمان نزاهة االنتخابات، وتأمني املشاركة الشعبية الواسعة، 
وذل�ك خالل اجتماع مش�رتك بحضور مفوضي�ة االنتخابات 
واملمثل�ة األممية.   وذكر بيان عن رئاس�ة الجمهورية، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »رئيس الجمهورية برهم 
صالح، عقد يف قرص بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
ورئي�س مجلس القضاء األعىل فائق زيدان، ووزير الخارجية 
ف�ؤاد حس�ني، ورئيس وأعض�اء املفوضي�ة العليا املس�تقلة 

لالنتخاب�ات، واملمثلة الخاصة لألمني الع�ام لألمم املتحدة يف 
العراق جينني هينيس بالسخارت، للتباحث بملف االنتخابات 
املقبلة«.  وشدد املجتمعون عىل »رضورة اتخاذ كافة التدابر 
واالس�تعدادات الكفيلة إلجراء االنتخابات املبكرة، عرب توفر 
الرشوط الرضورية الت�ي ُتضفي عىل نتائجها أقىص درجات 
املصداقي�ة، وتضم�ن التمثي�ل الحقيق�ي لجمي�ع العراقيني 
ويعكس إرادتهم الحرة يف اختي�ار ممثليهم من دون تأثرات 
وضغوط وبعيداً عن سطوة السالح، لتكون نتائجها متوافقة 
مع اإلرادة الش�عبية وإيمانها الكام�ل بتمثيلهم يف الحكومة 

ومجلس النواب«.  
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      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت عضوة لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية ندى ش�اكر ج�ودت ان مرشوع 
 2021 لع�ام  املالي�ة  املوازن�ة  قان�ون 
خصصت فيها الكثر من املحتويات غر 

الرضورية.
وقال�ت ج�ودت إن »املوازنات الس�ابقة 
ل�م تتعد ال�75 ترلي�ون مقارنة بموازنة 
2021 التي تقدر ب�� 163 ترليون والتي 
تعد م�ن اع�ىل املوازنات بع�د حكومات 

 .»2003
وحول ما يش�اع بأن املوازنة تقش�فية، 
بني أنه »من املفرتض ان تكون تقشفية 
الن البلد يمر بأزمة اقتصادية ال يحس�د 
عليه�ا وبالت�ايل ف�أن املوازن�ة تضمنت 

الكثر من املحتويات غر الرضورية«.
وتس�اءلت جودت »هل من الرضورة ان 
تدفع الحكومة املركزية القليم كردستان 
الديون التي اقرتضتها حكومة االقليم؟« 
واش�ارت اىل أن »هناك مخالفة سياسية 
ويف نفس الوقت وجود محاباة سياسية  

للمحافظة عىل الكرايس«.

ومضت جودت قائل�ة: »هل من املعقول 
ان يص�در االقلي�م اكث�ر م�ن 300 ال�ف 
برمي�ل نف�ط وتق�وم الحكوم�ة بدف�ع 
مبالغ النق�ل والرشكات وتعتربها ضمن 

النفقات السيادية؟!«. 
وبينت أن »حصة اقليم كردس�تان 12.9 
تقريب�ا وهي عب�ارة ع�ن 3 محافظات 
الوس�ط  يف  محافظ�ات  ب��9  مقارن�ة 
والجنوب اجم�ايل حصتهم م�ن املوازنة 
تقدر ب�� 12.6«، الفت�ه اىل أنه »ال توجد 

عدالة يف التوزيع«.
واس�تدركت جودت، »يف الوقت الذي قدم 
في�ه الكاظم�ي ورقة االص�الح }الورقة 
البيض�اء{ كانت خطوة جي�دة للنهوض 
بالواق�ع االقتص�ادي وامل�ايل يف العراق«، 
مؤك�دة انه »ل�م يكن له�ا اي تضمني يف 

املوازنة الحالية«.
ولفت�ت عضوة االقتص�اد النيابية اىل انه 
»يفرتض توجيه جميع ام�وال الدولة يف 
اتجاه الجانب االس�تثماري م�ن زراعة 
وصناع�ة وتج�ارة باالضاف�ة اىل قط�اع 

الرتبية وقطاع التعليم«. 
ويف ما يخص انشاء املشاريع االستثمارية 

وتنش�يط الصناعات العراقية قالت: »لو 
كانت لدينا رؤية لقمنا باصالح الكهرباء 

بدال من استرادها مقابل النفط«.     
بدورها، كش�فت اللجنة املالية النيابية، 
الثالث�اء، عن املدة الزمنية التي تحتاجها 

املوازنة القرارها.
وذكر عضو اللجنة جمال كوجر ان »املدة 
الزمنية الت�ي تحتاجها املوازنة القرارها 
ال تقل عن 30 يوما القرارها«، مبينا انها 

»ستتضمن استضافات كثرة«. 
واض�اف ان » املوازنة تحت�اج اىل مدة ال 
تق�ل عن 30 يوما القراره�ا وتبقى فيها 
فقرة لنفق�ات والعجز وتحتاج ما اليقل 
ع�ن ال��20 يوم�ا وفيه�ا اس�تضافات 

كثرة«. 
وعن القروض قال ان »العجز جميعه من 
القروض الداخلية والخارجية والتي تبلغ 
قيمته�ا 71 ترليون«، مؤكدا ان »املوازنة 
التنتم�ي اىل الورقة البيض�اء االصالحية 

كما اشيع عنها«. 
يف الغض�ون، أصدرت وزارة املالية، اليوم 
الثالث�اء، بيان�اً ح�ول زي�ادة النفق�ات 
الت�ي تضمنها م�رشوع قان�ون املوازنة 

االتحادية لعام 2021.  وقالت الوزارة يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »إع�داد املوازنة لعام 2021 اس�تندت 
عىل أس�س واملبادئ العامة التي تعكس 

األولويات الرضورية للمرحلة الحالية«.
وأضاف »عملنا عىل تقليل العقبات أمام 
التهديدات املالية وتوفر السيولة الالزمة 
لتام�ني احتياج�ات الدول�ة م�ن تام�ني 

الرواتب وانجاز املشاريع«.
وب�ني ان »موازن�ة 2021 تضمنت زيادة 
يف التخصيص�ات بلغ�ت )62,5( ترليون 
دين�ار عدا الق�روض االجنبي�ة واملحلية 

مقارنة بما تم تمويله يف عام 2020«.
ولفت�ت املالية اىل ان »الزي�ادة تركزت يف 
مجال اإلنفاق عىل الرواتب واملخصصات 

ومساهمة التقاعد«.
رشع  الن�واب،  مجل�س  ان  اىل  يش�ار 
بالقراءة الثانية مل�رشوع قانون املوازنة 
املالية لعام 2021 وس�ط انتق�ادات لها 
ووصفه�ا ب�«اإلنفجاري�ة« يف النفق�ات 

ومغايرة لألزمة املالية يف البالد.
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الرتبية متنح )15( درجة لطلبة الدور الثالث من املراحل املنتهية االبتدائية واملتوسطة
     بغداد / المستقبل العراقي 

قررت وزارة الرتبية، أم�س الثالثاء، منح 
15 درج�ة لطلبة الدور الثالث من املراحل 

املنتهية االبتدائية واملتوسطة.
ونصت وثيقة صادرة عن الرتبية معنونة 
اىل مديرياته�ا يف كاف�ة املحافظ�ات ع�دا 
اقليم كردس�تان ع�ى، أن »يعامل تالميذ 
وطلبة الصفني السادس االبتدائي والثالث 
الثال�ث  ال�دور  امتحان�ات  يف  املتوس�ط 
بخص�وص اضاف�ة درجات الق�رار للعام 
ال�درايس 2019- 2020، معامل�ة ال�دور 

الثاني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعترب املتحدث باس�م مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس 
الثالثاء، أن وض�ع العراق جيد قياس�ا بأعداد اإلصابات 
يف الس�اللة الجدي�دة من كورونا، فيم�ا أعلن أن مجلس 
ال�وزراء ق�رر جعل بطاقة الناخب مستمس�كا رس�ميا 

معتمدا يف دوائر الدولة.
وق�ال ناظم يف املؤتمر الصحفي االس�بوعي، إن »نس�ب 
الش�فاء من كورونا يف تزايد، ووضع العراق جيد قياس�ا 
بأعداد اإلصابات يف الساللة الجديدة من كورونا«، داعيا 
املواطنني إىل »اعتماد املعلومات من وزارة الصحة بشأن 
ف�روس كورون�ا«. وأض�اف، أن »مجلس ال�وزراء قرر 
إعفاء املواطنني من دفع الرس�وم عى الطرود الربيدية، 
كم�ا صّوت ع�ى دعم القط�اع الصناعي بش�قيه العام 
والخاص«، مؤك�دا »منح األولوية للقط�اع الصناعي يف 

املنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها«. 
وتاب�ع ناظ�م، أن »مجلس ال�وزراء عد بطاق�ة الناخب 
البايومرتية طويلة األمد واحدة من املتمسكات الرسمية 
املعتمدة يف دوائر الدولة«، مبينا أن »مجلس الوزراء قرر 

منح املوظفني مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم«. 
وق�ال ناظ�م، »يج�ب ع�ى املوظف�ني اإلرساع بتحديث 
بياناتهم البايومرتية«، مشددا عى أن »الحكومة عازمة 

عى محاربة نزعة انحسار املشاركة يف االنتخابات«.
وبخص�وص ق�رارات وزارة الخزان�ة األمركي�ة األخرة 
الصادرة ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، 
قال ناظم، إن »وزارة الخارجية تتابع القرارات الصادرة 
م�ن الخزان�ة األمركية«، مبين�ا أن »الحكوم�ة ال تميل 
للتصعي�د«. وبخصوص موازن�ة 2021، قال ناظم، إنها 

»مبنية عى الورقة اإلصالحية«.
بدوره، اتخذ مجلس الوزراء 5 قرارات يف جلسة اعتيادية 
عقدها برئاس�ة مصطفى الكاظمي، بينها تخويل وزير 
الكهرباء ماجد حنتوش التعاقد لتنفيذ خطوط نقل يف 6 

محطات للطاقة.
وقال املكتب اإلعالمي للكاظمي يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراقي إن األخر ترأس »جلسة اعتيادية عقدها مجلس 
ال�وزراء ، تم خاللها بحث عدد م�ن القضايا، فضال عن 

املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله«.
وناقش املجلس »مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
الحكومي�ة، يف مج�االت الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة 
والتوعي�ة«، وأصدر 5 قرارات فيما ييل نصها كما وردت 

يف البيان:
1- إق�رار توصية املجلس ال�وزراي للطاقة املرقمة )69 
لسنة 2020( بشأن تعديل قرار املجلس الوزراي للطاقة 
املرقم )52 لسنة 2020 ( الخاص بنقل املنتجات النفطية 

لصالح وزارة الكهرباء، بحسب ماييل:
- إس�تمرار وزارة النفط بنقل املنتجات النفطية لصالح 
محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، عى أن تتم 
تسوية مبلغ الدين من نسبة أرباح رشكات وزارة النفط 

املطلوب تمويلها من وزارة املالية.
مجل�س الوزراء يخ�ول وزي�ر الكهرباء التعاق�د لتنفيذ 

خطوط نقل يف 6 محطات

2- إق�رار توصية املجلس ال�وزاري للطاقة املرقمة )71 
لسنة 2020 ( بشأن املوافقة عى تخويل وزير الكهرباء، 
صالحية التعاقد بشأن الدعوات الخاصة بتنفيذ خطوط 
نق�ل )محّط�ة الرميل�ة االس�تثمارية- محّط�ة ذي قار 
املركبة، ومحّطة الفاو 400 كي يف، محّطة شط البرصة 
الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية- محطة القرنة 400 
ك�ي يف(، املثب�ت تفاصيلها يف كت�اب وزارة الكهرباء ذي 
الع�دد ) 41611 يف 29 ترشي�ن الثاني 2020(، عى وفق 

ما ييل:
أوال- أن يك�ون التعاقد بالدوالر بدال م�ن الدينار، خالًفا 
ملا منصوص عليه يف وثائق الدعوة، عى أن يعتمد س�عر 

الرصف حسب نرشة يوم الغلق.
ثانيا- أن تت�م اإلحالة للدعوات بمبال�غ ال تتجاوز مبلغ 
الكلفة التخمينية بنس�بة )9.5%(، مضاف إليها نس�بة 
)10% ( كح�د أقىص م�ن املبلغ التخمين�ي لكل كيلومرت 
يف ح�ال اس�تخدام أس�س )Piles(، بحس�ب التصاميم 
املصادقة وللمناطق التي تتطلب ذلك بحس�ب ما جاء يف 

أصل الدعوة.
ثالثا- أن تقوم وزارة النفط بتوفر الدعم املايل للمرشوع 
م�ن ال�رشكات الرابحة )حّص�ة وزارة املالي�ة(، ألهمية 
امل�رشوع، وتعتمد نف�س آلية الدفع للمش�اريع املدرجة 
ضم�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء ذي الرق�م )132لس�نة 

.)2020
3-  تصفر رس�م طابع الحملة الوطنية ورس�م الطابع 
عن األج�ور الكمركية عى الطرود الربيدية، إس�تناداً اىل 
اح�كام امل�ادة 37 من قانون رس�م الطاب�ع املرقم ) 71 

لسنة 2012(.
-إعفاء وزارة املالية ألجور الكشف عى الطرود الربيدية 
التي تس�توىف ع�ى وفق الق�رار الكمرك�ي ذي الرقم )4 
لس�نة 2011 ( املعدل بالقرار رقم )2 لسنة 2016 (، عن 
اج�ور بيان األمتعة، لتخفيف العبء عن املواطنني وعدم 

عزوفهم عن النقل بالربيد الحكومي.
4- ع�د بطاقة الناخ�ب البايومرتية طويل�ة األمد إحدى 

املستمسكات الرسمية املعتمدة يف دوائر الدولة.
-عى جميع املوظفني واملتعاقدين العاملني يف مؤسسات 
الدول�ة، تحديث بياناته�م البايومرتية خ�الل 60 يوما، 
والحص�ول عى بطاقة الناخب البايومرتية طويلة األمد، 

و ينفذ هذا القرار بدءاً من ) 1 شباط 2021(.
5- املوافق�ة ع�ى تخويل وزي�ر املالية )ع�يل حيدر عبد 
االم�ر ع�الوي(، صالحي�ة التوقيع ع�ى إتف�اق املنحة 
املقدم�ة من االتحاد االوربي بارشاف البنك الدويل، بمبلغ 
)12500000( دوالر، فقط اثنا عرش مليونا وخمسمائة 
ال�ف دوالر، لتمويل م�رشوع تعزيز مؤسس�ات املراقبة 
واملساءلة يف االدارة املالية العامة، عى أن يخصص مبلغ 
)8500000( دوالر، فق�ط ثماني�ة ماليني وخمس�مائة 
ال�ف دوالر يت�م تنفيذه م�ن الجانب الحكوم�ي، ومبلغ 
يت�م  أربع�ة مالي�ني دوالر،  )4000000( دوالر، فق�ط 
تنفي�ذه من البنك الدويل، اس�تناداً اىل أح�كام املادة )3( 
من قانون عقد املعاهدات )35 لسنة 2015(، بحسب ما 
جاء يف كت�اب وزارة املالية املرقم بالعدد )8122( املؤرخ 

يف 2020/12/13.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت عضوة لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة ن�دى ش�اكر ج�ودت ان م�رشوع 
قانون املوازنة املالي�ة لعام 2021 خصصت 

فيها الكثر من املحتويات غر الرضورية.
وقالت جودت إن »املوازنات السابقة لم تتعد 
ال��75 ترليون مقارن�ة بموازنة 2021 التي 
تقدر ب�� 163 ترلي�ون والتي تع�د من اعى 

املوازنات بعد حكومات 2003«. 
وحول ما يش�اع بأن املوازنة تقش�فية، بني 
أنه »من املفرتض ان تكون تقشفية الن البلد 
يمر بأزمة اقتصادية ال يحسد عليها وبالتايل 
ف�أن املوازنة تضمنت الكث�ر من املحتويات 

غر الرضورية«.
وتساءلت جودت »هل من الرضورة ان تدفع 
الحكومة املركزية القليم كردس�تان الديون 

التي اقرتضتها حكومة االقليم؟« 
واش�ارت اىل أن »هن�اك مخالف�ة سياس�ية 
ويف نف�س الوقت وج�ود محاباة سياس�ية  

للمحافظة عى الكرايس«.
ومض�ت ج�ودت قائل�ة: »هل م�ن املعقول 
ان يص�در االقليم اكثر م�ن 300 الف برميل 
نف�ط وتقوم الحكوم�ة بدفع مبال�غ النقل 
النفق�ات  ضم�ن  وتعتربه�ا  وال�رشكات 

السيادية؟!«. 
وبين�ت أن »حص�ة اقلي�م كردس�تان 12.9 
تقريبا وهي عبارة عن 3 محافظات مقارنة 
ب�9 محافظات يف الوس�ط والجنوب اجمايل 
حصتهم من املوازن�ة تقدر ب� 12.6«، الفته 

اىل أنه »ال توجد عدالة يف التوزيع«.
واستدركت جودت، »يف الوقت الذي قدم فيه 
الكاظمي ورقة االص�الح }الورقة البيضاء{ 
بالواق�ع  للنه�وض  جي�دة  خط�وة  كان�ت 

االقتصادي واملايل يف العراق«، مؤكدة انه »لم 
يكن لها اي تضمني يف املوازنة الحالية«.

ولفت�ت عض�وة االقتص�اد النيابي�ة اىل ان�ه 
»يف�رتض توجي�ه جمي�ع ام�وال الدولة يف 
اتج�اه الجان�ب االس�تثماري م�ن زراع�ة 
وصناعة وتجارة باالضافة اىل قطاع الرتبية 

وقطاع التعليم«. 
ويف ما يخص انش�اء املش�اريع االستثمارية 
وتنش�يط الصناع�ات العراقي�ة قال�ت: »لو 
كان�ت لدينا رؤي�ة لقمنا باص�الح الكهرباء 

بدال من استرادها مقابل النفط«.     
بدوره�ا، كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
الثالث�اء، ع�ن امل�دة الزمنية الت�ي تحتاجها 

املوازنة القرارها.
وذكر عض�و اللجنة جمال كوج�ر ان »املدة 
الزمني�ة الت�ي تحتاجه�ا املوازن�ة القرارها 
ال تق�ل عن 30 يوم�ا القراره�ا«، مبينا انها 

»ستتضمن استضافات كثرة«. 
واض�اف ان » املوازنة تحت�اج اىل مدة ال تقل 
ع�ن 30 يوم�ا القراره�ا وتبقى فيه�ا فقرة 
لنفقات والعجز وتحتاج ما اليقل عن ال�20 

يوما وفيها استضافات كثرة«. 
وعن الق�روض قال ان »العج�ز جميعه من 
القروض الداخلي�ة والخارجي�ة والتي تبلغ 
قيمته�ا 71 ترلي�ون«، مؤك�دا ان »املوازن�ة 
التنتمي اىل الورق�ة البيضاء االصالحية كما 

اشيع عنها«. 
يف الغض�ون، أص�درت وزارة املالي�ة، الي�وم 
الثالث�اء، بيان�اً حول زي�ادة النفق�ات التي 
تضمنه�ا مرشوع قان�ون املوازنة االتحادية 
لع�ام 2021.  وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »إعداد 
املوازن�ة لع�ام 2021 اس�تندت عى أس�س 
واملب�ادئ العام�ة الت�ي تعك�س األولوي�ات 

الرضورية للمرحلة الحالية«.
وأض�اف »عملنا ع�ى تقليل العقب�ات أمام 
التهدي�دات املالي�ة وتوفر الس�يولة الالزمة 
لتام�ني احتياجات الدولة من تامني الرواتب 

وانجاز املشاريع«.
وب�ني ان »موازن�ة 2021 تضمن�ت زيادة يف 
التخصيص�ات بلغ�ت )62,5( ترليون دينار 
عدا القروض االجنبي�ة واملحلية مقارنة بما 

تم تمويله يف عام 2020«.
ولفت�ت املالي�ة اىل ان »الزي�ادة ترك�زت يف 
مج�ال اإلنفاق ع�ى الروات�ب واملخصصات 

ومساهمة التقاعد«.
يش�ار اىل ان مجلس الن�واب، رشع بالقراءة 
املالي�ة  املوازن�ة  قان�ون  مل�رشوع  الثاني�ة 
لع�ام 2021 وس�ط انتقادات له�ا ووصفها 
ب�«اإلنفجارية« يف النفقات ومغايرة لألزمة 

املالية يف البالد.

حترك وختويل لـ«إنعاش« قطاع الطاقة يف اجلنوب.. وقرار حيول بطاقة الناخب »مستمسكًا معتمدًا« يف دوائر الدولة

»5 قرارات« ملجلس الوزراء لتطوير اخلدمات يف العراق

العدد )2297(   13     كانون الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

مسار صعب إلقرار املوازنة.. وجلنة برملانية تنتقد واملالية توضح األسباب

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�رب وزي�ر الطاق�ة االيران�ي رضا 
ع�ن  الثالث�اء،  أم�س  اردكاني�ان، 
ب�ني  االتفاق�ات  بتطبي�ق  أمل�ه 
الرئي�س االيراني حس�ن روحاني، 
ورئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 

الكاظمي.
وق�ال أردكاني�ان يف حف�ل افتتاح 
االجتم�اع الراب�ع للجنة املش�رتكة 
للتع�اون االقتصادي والتجاري بني 
إي�ران والع�راق، ان »تواج�د رجال 
األعمال ورشكات والقطاع الخاص 
اإليران�ي يف دول الج�وار يه�دف إىل 
الجمهوري�ة  اس�رتاتيجية  تنفي�ذ 

االسالمية االيرانية«.
وبني، انه :وبعد س�ت س�نوات من 
التوقف نش�هد اليوم انطالق اعمال 
االجتم�اع الراب�ع للجنة املش�رتكة 
للتع�اون االقتصادي والتجاري بني 
إيران والعراق ويأتي ذلك تزامنا مع 
الذكرى الس�نوية االوىل الستشهاد 
الفريق قاس�م س�ليماني والشهيد 
ابومهدي املهندس«، مؤكدا ان »هذا 
االجتماع يهدف اىل تنمية العالقات 
االقتصادي�ة والتجارية بني البلدين 
اكث�ر فأكثر«.وأش�ار اردكانيان اىل 

»زي�ارة الرئي�س روحان�ي للعراق 
الي�ران«،  الع�راق  وزراء  ورئي�س 
قائ�اًل: »نأمل ان يتم خ�الل اعمال 
االجتماع تنفيذ ما اتفق عليه خالل 

تلك الزيارات وتفعيلها«.
الرابعة  اللجن�ة االقتصادية  وبدأت 
املش�رتكة لتطوي�ر التع�اون ب�ني 
ايران والعراق، الثالثاء، )12 كانون 
الت�ي  اعماله�ا   ،)2021 الثان�ي، 
تس�تمر عى مدى يوم�ني بحضور 
مدراء رفيعي املس�توى من البلدين 

وعدد من النشطاء االقتصاديني.
وقالت وكالة االنباء االيرانية »ارنا«، 
إن »الوف�د االقتص�ادي والتج�اري 
العراقي برئاسة وزير التجارة عالء 
احم�د الجبوري، وص�ل إىل طهران 
ي�وم أمس االثنني للقاء املس�ؤولني 
االيرانيني، وحضور االجتماع الرابع 
للجن�ة العلي�ا املش�رتكة للتع�اون 

االقتصادي والتجاري«.
وتابع�ت، »يراف�ق وزي�ر التج�ارة 
طه�ران،  اىل  زيارت�ه  يف  العراق�ي 
وفد رفيع املس�توى من مس�اعدي 
ال�وزراء واملدراء العامني ورؤس�اء 
الغ�رف التجاري�ة ورئي�س اتح�اد 
غرف التج�ارة العراقية عبد الرزاق 

الزهري«.

إيران: نأمل بتطبيق االتفاقات
بني روحاين والكاظمي

        البصرة / صفاء الفريجي

افتتح محافظ البرصة أسعد العيداني بناية 
جدي�دة ألحدى امل�دارس يف منطقة ياس�ني 
عبدالحس�ني  الدكت�ور  بحض�ور  خريب�ط 
س�لمان عبدالحس�ن املدي�ر الع�ام لرتبي�ة 

البرصة وعدد من املدعوين.
وأكد الس�يد املحافظ بأن املدرس�ة الجديدة 
ه�ي واح�دة م�ن املش�اريع املتع�ددة التي 

تنفذه�ا املحافظة لصال�ح القطاع الرتبوي 
حيث سبق وأن افتتحت أبنية مدرسية أخرى 
خالل العام الحايل.  وبدوره كرم املدير العام 
لرتبية البرصة السيد املحافظ وممثل رشكة 
النرج�س )املنف�ذة للبناي�ة ( بدرعي األبداع 
عرفان�ا بالجه�ود الكب�رة التي تب�ذل لحل 
مش�اكل البنى التحتية للتعلي�م مؤكدا عى 
أهمية هكذا مش�اريع يف ف�ك إزدواج الدوام 

وتطوير العملية الرتبوية .

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الرئاسات العراقية، أمس الثالثاء، عى 
اتخاذ إج�راءات ضمان نزاه�ة االنتخابات، 
وتأمني املش�اركة الش�عبية الواسعة، وذلك 
خ�الل اجتماع مش�رتك بحض�ور مفوضية 

االنتخابات واملمثلة األممية.  
وذك�ر بيان عن رئاس�ة الجمهوري�ة، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح، عق�د يف ق�رص 
بغداد، اجتماعاً ضم رئي�س مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي ورئيس مجلس النواب 
محم�د الحلبويس، ورئي�س مجلس القضاء 
األع�ى فائق زي�دان، ووزي�ر الخارجية فؤاد 

حس�ني، ورئي�س وأعضاء املفوضي�ة العليا 
الخاص�ة  املس�تقلة لالنتخاب�ات، واملمثل�ة 
لألم�ني العام لألمم املتح�دة يف العراق جينني 
بمل�ف  للتباح�ث  بالس�خارت،  هيني�س 

االنتخابات املقبلة«.  
اتخ�اذ  »رضورة  ع�ى  املجتمع�ون  وش�دد 
كافة التدابر واالس�تعدادات الكفيلة إلجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة، ع�رب توف�ر الرشوط 
نتائجه�ا  ع�ى  ُتضف�ي  الت�ي  الرضوري�ة 
أق�ىص درجات املصداقي�ة، وتضمن التمثيل 
الحقيقي لجميع العراقيني ويعكس إرادتهم 
الح�رة يف اختيار ممثليهم م�ن دون تأثرات 
وضغوط وبعيداً عن س�طوة السالح، لتكون 
الش�عبية  اإلرادة  م�ع  متوافق�ة  نتائجه�ا 

وإيمانه�ا الكام�ل بتمثيله�م يف الحكوم�ة 
ومجلس النواب«.  

وأض�اف البي�ان أنه »تم التأكي�د عى أهمية 
زيادة نس�بة التس�جيل البايوم�رتي ووضع 
اآللي�ات الت�ي تس�اعد يف عملي�ة التس�جيل 
لغ�رض اعتماد البطاق�ة البايومرتية حرصاً 
يف االنتخابات القادمة، واس�تكمال الترشيع 
يف  االتحادي�ة  املحكم�ة  بقان�ون  املتعل�ق 
أقرب وقت«، مش�ددين ع�ى  »رضورة دعم 
مفوضي�ة االنتخاب�ات من قبل مؤسس�ات 
العالق�ة،  ذات  الس�اندة  واألجه�زة  الدول�ة 
وتوف�ر امل�وارد البرشي�ة واملالية م�ن أجل 

إنجاح تنظيم االنتخابات«.  
وأّك�د االجتماع عى »رضورة اتخاذ إجراءات 

صارم�ة ملنع حص�ول التزوي�ر والتالعب يف 
جمي�ع خط�وات العملي�ة االنتخابي�ة، بدءاً 
م�ن تصوي�ت الناخبني، م�روراً بعملية العد 
والف�رز، وصوالً إىل إع�الن النتائج، كما ال بّد 
من أن تراعى النزاهة والش�فافية يف مختلف 
مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبني دوليني 
بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة املختصة 

بذلك يف بعثة األمم املتحدة«.  
ضم�ان  »رضورة  إىل  املجتمع�ون  وأش�ار 
فرصة املش�اركة يف االنتخابات لجميع أبناء 
الش�عب العراق�ي ب�كل أطيافه�م، وحس�م 
املسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفر 
املس�تلزمات القانوني�ة واإلدارية ملش�اركة 

النازحني واملهجرين وغرهم«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

الربنام�ج  مراقب�ة  لجن�ة  رٔيي�س  اك�د 
مجل�س  ورئي�س  النيابي�ة  الحكوم�ي 
القض�اء االٔعى فائق زيدان، الثالثاء، عى 
ان »املنه�اج ال�وزاري للحكوم�ة خالف 
مب�دأ الفص�ل بني الس�لطات ع�رب ذكر 
قوان�ني الس�لطة القضأيية وذك�ر بيان 
ملجل�س القضاء تلق�ت }الف�رات نيوز{ 
نس�خة من�ه، ان »رٔيي�س اللجن�ة حازم 
الخال�دي التقى زي�دان للتباحث بش�أن 
تط�ورات االوض�اع داخل الب�الد، وآليات 
تكام�ل العمل ب�ني الس�لطة الترشيعية 
والقضأيي�ة وتفعيل التنس�يق املش�رتك 
للوصول اىٕل مخرج�ات تدفع عجلة البلد 
اىل االمام«.  وش�دد الخالدي وزيدان، عى 
»أهمية اكمال قانون املحكمة االتحادية 
كجزء م�ن متطلبات اج�راء االنتخابات 
املبكرة وبما ينسجم مع الدستور، فضالً 
عن رضورة االرساع بتعديل القوانني التي 
تجاوز عمرها اكثر من 50 عاما كقانون 
االح�وال الش�خصية وغ�ره«.  وناقش 
الطرفان »تقري�ر لجنة مراقبة الربنامج 
الحكومي ح�ول تنفيذ املنه�اج الوزاري 
الكاظم�ي خ�الل  لحكوم�ة مصطف�ى 

الستة أشهر االوىل للكابينة الوزارية«. 

حمافظ البرصة يفتتح بناية جديدة إلحدى املدارس يف منطقة ياسني خريبط

اجتامع رئايس بحضور أممي ملناقشة »االنتخابات املبكرة« وضامن املشاركة والنزاهة

جلنـة برملانيـة والقضـاء: 
املنهاج الوزاري خالف 

مبدأ الفصل بني السلطات

        بغداد / طالب ضاحي

ناقش محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا ادراج عدد من املش�اريع 
املهمة والسرتاتيجية ضمن خطة املحافظة للعام الجاري.

وقال املحافظ خالل اجتماع موس�ع ترأس�ه بحضور نائبيه ومدراء دوائر 
امل�اء واملج�اري والبلديات واقس�ام املحافظ�ة » ان ه�ذا االجتماع تضمن 
مناقش�ة عدد من القضايا ابرزها ادراج مشاريع سرتاتيجية ضمن خطة 
ه�ذا العام ، فضال عن مناقش�ة املعوق�ات التي تواجه عمل ه�ذه الدوائر 

وتذليل العقبات وحل املشاكل التي تواجه العملية الخدمية ».
واض�اف العط�ا » ان املحافظ�ة تعمل ع�ى توفر كاف�ة املتطلب�ات التي 
تحتاجه�ا مدينة بغ�داد من اجل تقدي�م افضل الخدم�ات للمواطنني عرب 

تنفيذ املشاريع والحمالت الخدمية باالمكانيات املتوفرة ».

حمافظ بغداد يناقش ادراج مشاريع 
سرتاتيجية ضمن خطة 2021

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة البرصة، أم�س الثالث�اء، اعتق�ال قاتل أحد 
ضباطها بعد 4 أيام من ارتكابه للجريمة.  

وقال قائد الرشطة اللواء عباس ناجي يف ترصيح للوكالة الرسمية، 
إن�ه »بن�اء عى معلوم�ات وتحريات مش�رتكة ملديري�ات الرشطة، 
تمكن�ت ق�وة مش�رتكة من اعتق�ال قات�ل أحد الضب�اط يف رشطة 
البرصة، خالل عملية دهم نوعية نفذت عرص اليوم بعد مرور أربعة 

أيام عى ارتكابه الجريمة«.  
وأكد أنه »تمت إحالة املتهم للتحقيق واعرتف بارتكاب الجريمة«. 

رشطة البرصة تصطاد متهاًم بقتل أحد الضباط 
بعد )4( أيام من احلادثة

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  املفوض�ني،  مجل�س  عق�د 
الثالث�اء، جلس�ة الختي�ار رئي�س 

اإلدارة االنتخابية للدورة الثانية.  
تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نسخة منه أنه 
»اس�تناًدا إىل قان�ون املفوّضية رقم 
)31( لس�نة 2019 الفص�ل الثاني 
امل�اّدة الثامنة منه، التي تنّص عى: 
)ينتخب أعض�اء مجلس املفوّضني 
م�ن ب�ني أعضائه رئيًس�ا ل�إدارة 
االنتخابية يمارس أعماله ملّدة ال تزيد 
عى )1( سنة غر قابلة للتجديد(«.  
وأض�اف أنه »نظ�رًا النقض�اء مّدة 
الدورة األوىل منذ تس�ّنم املستشارة 
الدكتورة )أحالم الجابري( رئاس�ة 
اإلدارة االنتخابية يف 2020/1/13م 
بحس�ب ق�رار مجل�س املفوّض�ني 
عق�د  2020/1/13م،  يف  الص�ادر 

مجلس املفوّضني جلسة استثنائية 
برئاس�ة رئيس مجل�س املفوّضني 
عدن�ان خل�ف(،  )جلي�ل  الق�ايض 
وحض�ور  جميع أعض�اء املجلس، 
للمس�اعدة  املّتحدة  األم�م  وفري�ق 
  )UNAMI( الع�راق  يف  االنتخابي�ة 
اليوم بغي�ة تطبيق امل�اّدة املذكورة 
آنًفا املتمّثل�ة باختيار رئيس اإلدارة 

االنتخابية للدورة الثانية«. 
 واثنى الحارضون بحس�ب البيان، 
عى »الجه�ود املبذولة من رئيس�ة 
اإلدارة االنتخابي�ة للمّدة املنرصمة، 
ومن َثّم فتح باب الرتش�يح لرئاسة 
اإلدارة االنتخابي�ة لل�دورة الثانية، 
وق�د رّش�ح عض�وان من الس�ادة 
أعض�اء مجلس املفّوضني لرئاس�ة 
اإلدارة االنتخابي�ة، وبعد التصويت 
الق�ايض  املف�ّوض  ح�از  ال�رّي 
)عّباس فرحان حسن(  ثقة املجلس 

باألغلبية املطلقة«.  

املفوضية ختتار رئيس اإلدارة االنتخابية
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املناقصة رقم )36( لسنة 2021
خطة تنمية االقاليم 2019

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 م/ اعادة اعالن 

الحاقا باعالننا املرقم 2090 يف 2020/12/22 
تعلشن محافظة ذي قشار ) العقود الحكوميشة (  عن مناقصة  مشروع )ايصال خدمات 
املجشاري ش املاء ش الكهرباء للمجمعات السشكنية االسشتثمارية يف النارصية ( ضمن خطة 
تنميشة االقاليم لعام 2019  واسشتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسشنة 
2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة 
العامشة االتحادية لعشام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطشاء ) االعالن(  عن املناقصة  

العامة  لهذا املروع سوف تنر يف الجرائد الوطنية 
)   العالم        ش   الدستور         ش      املستقبل العراقي               ( 

وسشيتم العمشل عند فحص وتقييم العطشاءات وفق االلية املعتمشدة للمناقصات )الوثائق 
القياسشية(  والتشي تتيح ملقدمشي العطاءات كافة مشن الدول املؤهلة االششراك فيها كما 
هشو محشدد يف النرة التوضيحيشة الصادرة من االمشم املتحدة  )الخاصشة بتعريف الدول 

املؤهلة( 
وبامشكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسشلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء 
يقطشع من قبل قسشم حسشابات املششاريع يف ديوان املحافظة وسشوف يتم عقشد املؤتمر 
الخشاص باالجابات عىل استفسشارات املششاركني يف املناقصشة عند السشاعة )12( ظهرا 
مشن يوم الخميس املصشادف 2021/1/14 يف بنايشة )االدارة املحلية( فعشىل الراغبني من 
الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجشة املذكورة ادناه عىل االقل 
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسشم العقود الحكومية 
ملحافظة ذي قار لراء نسخة من الوثائق الخاصة باملروع علما ان سعر العطاء الواحد 
) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للركات 
العراقيشة واوراق التسشجيل للركات االجنبية عند رشاء العطشاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية  :
 1 ش متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ش الكوادر الفنية :

العدد الكوادر الفنية ت

2 1 مهندس مدني

1 مهندس كهرباء 2

1 مساح 3

ب ش املتطلبات  املالية  :
اوال : املشوارد املاليشة )السشيولة النقدية ( من خشالل تقديم ما يثبت القشدرة املالية لتنفيذ 
املروع بمبلغ اكرب او يسشاوي ) 51,263,000( واحد وخمسشني مليون ومائتني وثالثة 

وستني الف دينار عراقي 
ش املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتششمل ) جنسشية الركة مقدمة العطاء ش ال يوجد تضارب باملصالح , لم 
يتم ادراج الركة املقدمة يف القائمة السشوداء , الركات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها 
مسشتقلة قانونيشا وماليا وانها تعمل وفشق القانون التجاري وان ال تكشون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل 

االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيشا : لم تظهر عقود غري منفذه خالل ال )5( سشنوات السشابقة ولغاية موعد تسشليم 
العطشاء لم يصدر بحشق الركة مقدمة العطاء قرار يمنع املششاركة يف املناقصات بدولة 
صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات 

السابقة 
ثالثا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة (  ونافذة  صادرة من الهيئة العامة 

للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
رابعا : ششهادة تأسيس الركة مع مالحظة يف حال كون الركة مقدمة العطاء اجنبية 

تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسشا : هوية تسشجيل وتصنيف املقاولني صادرة مشن وزارة التخطيط  وتكون درجة 

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

2 ش كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات 
بموجشب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سشفتجة صشادرة من مرصف معتمد يف 
العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمروع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان 
محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ 
ملشدة 150 يوم من تاريخ غلشق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الركة او املقاول (  الذي 
ترسشو عليه املناقصشة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبشل توقيع العقد تقديم خطاب 
ضمان  بحسشن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالشة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك 
مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 ش يتم اعتماد الوثائق القياسشية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
مشن املناقصشني  مسشتجيبة عنشد تلبيتها ملعايشري التاهيل املحشدده فيهشا بفروعها كافة 
والشروط القانونيشة والفنية  واملاليشة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حشال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه 

غري مستجيب
4 ش تبقشى العطاءات نافشذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ 

غلق املناقصة 
5 ش ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 ش تتحمل من ترسشو عليه املناقصة اجور النر واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان 
تتحمل الركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسشوم التي تفرض من قبل 

الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 ش يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )50%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية 
عشن طريق مراكز التششغيل اال يف حالة اعتشذار املركز عن توفري االعشداد واالختصاصات 

املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 ش يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامنيشة تكافليشة يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مششاركة مصادق عليه اصوليا مع 
العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الراكة موقع من قبل اطراف الراكة معزز بتعهد من 
قبلهم بعدم التنازل او االنسشحاب يف رسشو املناقصة عليهما عشىل ان يتم تقديم الراكة 
بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع 
العقشد ويف حال انسشحاب احد الركاء فيتم معاملة املششركني معاملشة الناكل او املخل 

وحسب واقع الحال 
9 ش املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 ش تتحمل الدائرة املسشتفيدة مسشؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره 
وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 ش املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 ش تلتشزم الركات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسشتكمال النواقص 
التي تسشمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن 

قبولها 
13 ش تكشون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهشزة داخل العراق للمروع مع مراعاة 
االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب 

كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  شملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب 

العمل 
15  ش ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الخميس املصادف 
2021/1/21 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ش قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن 
يف النارصيشة ش االدارة املحليشة ش قرب مرصف الرششيد ش فرع ذي قشار 535 ) مبنى هيئة 
االعمار سشابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان 
يوقشع عىل جميع مسشتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والششطب 
وتكشون جميشع االوراق مختومة بختشم املقاول مع ذكشر العنوان الكامشل للركة ورقم 
الهاتشف والربيشد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتشرب التبليغ من خالل العطاءات  
بحضشور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي 
قشار الجديدة يف ششارع االمام عيل )ع(   وسشوف ترفض العطاءات املتأخشرة واذا صادف 
يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل 
ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسشم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 ش عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة 
ذي قار يتضمن املبارشة واالسشتمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او 

توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 ش  تسشدد مبالشغ املروع املشششششششذكشور ادناه لحني توفشر التخصيصات املالشششية 

والتمويل الالزم 

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار

العدد  :118
التاريخ: 2021/1/12

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق

ت
 

250,000 انشائية
سابعة2

1%من قيمة 
الكشف 
التخميني 

الناصرية االدارة 
المحلية

ايصال 
خدمات 
المجاري 
ـ الماء ـ 
الكهرباء 
للمجمعات 
السكنية 

االستثمارية 
في 

الناصرية
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ايميل  قسم العقود احلكومية 
E-mail:GC.thiqar@yahoo.com

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )1( لسنة 2021
خطة تنمية االقاليم 2020

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 م/ اعالن 

تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )انش�اء  ش�وارع رئيس�ية 
ورابطة يف احياء مدينة النارصية (  ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2020  واستنادا لتعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحق�ة بها وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام 2019 ان وثيق�ة الدعوة لتقديم 

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

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  
والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة 

التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة( 
وبام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل 
العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع 
من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
ع�ى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من ي�وم الثالثاء املصادف 
2021/1/19 يف بناي�ة )مديري�ة بلدي�ة النارصي�ة ( فع�ى الراغبني من ال�رشكات واملقاولني 
العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عى االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عى 
ان يت�م تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية 

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

أ � املتطلب�ات الفنية : الخ�رة العامة للرشكة تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( 
س�نوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء والخ�رة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد 
)1( وبمبل�غ ال يقل عن )11,200,000,000( احدى عرش ملي�ار ومائتان مليون دينار عراقي 

وللسنوات ال )10(  السابقة تم انجازه بنجاح وجوده كاملة
ب � املعدات واالليات : )توفري او تعاقد( 

العدد االليات والمعدات ت
3 شفل 1
1 حفارة 2

1 كريدر 3
5 حادالت متنوعة 4
1 معمل كونكريت 5
1 معمل اسفلت مع معداته التخصصية  6

ج � الكوادر الفنية :

العدد الكوادر الفنية ت
3 مهندسين 1

3 اختصاصيون اخرون 2

د � املتطلبات  املالية  : 
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني 

التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013( 
 )كشف الحسابات الختامية( مصادقة من محاسب قانوني 

 ثانيا : املوارد املالية )السيولة النقدية ( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع 
ملبلغ اكر او) 5,000,000,000( خمسة مليار دينار عراقي

ثالثا : معدل االيراد الس�نوي ان يكون اكر من او يساوي )20,304,521,000( عرشون مليار 
وثالثمائة واربعة مليون وخمس�مائة وواحد وعرشون الف دين�ار عراقي )وعى ان ال يقل عن 

سنتني وال يزيد عن عرش سنوات( وخالل السنوات العرشة 
ه� � املتطلبات القانونية :

اوال : وتش�مل ) جنس�ية الرشك�ة مقدمة العط�اء � ال يوجد تضارب باملصال�ح , لم يتم ادراج 
الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا 
ومالي�ا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تكون وكاالت تابع�ة لصاحب العمل ( , غري 
مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذه خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء 
لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل 
اس�تنادا اىل قرار ص�ادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة جميع 
املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل  بمجموعها اكثر من )30%( صايف مستحقات مقدم العطاء 

وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالث�ا : ع�دم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مص�ورة (  ونافذة  صادرة م�ن الهيئة العامة 

للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
رابعا : ش�هادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم 

بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامس�ا : هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف 

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

2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء ) التأمينات االولي�ة ( ملقدمي العطاءات 
بموج�ب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق 
وبنس�بة 1% من مبلغ الكلف�ة التخمينية للمرشوع معنون اىل جه�ة التعاقد ) ديوان محافظة 
ذي ق�ار / قس�م العقود الحكومي�ة ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويك�ون نافذ ملدة 150 
ي�وم من تاريخ غل�ق املناقصة وعى املناقص الفائ�ز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترس�و عليه 
املناقص�ة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قب�ل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحس�ن 
التنفي�ذ بقيم�ة 5% م�ن مبلغ االحالة عى ان يك�ون خطاب ضمان او ص�ك مصدق صادر من 
اح�د املصارف العراقية يف بغ�داد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بع�د انتهاء فرة الصيانة 

وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون العط�اءات املقدمة 
م�ن املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيه�ا بفروعها كافة والرشوط 
القانوني�ة والفنية  واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب
4 � تبق�ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  مل�دة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق 

املناقصة 
5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل 
الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تف�رض من قبل الدولة واي 

مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية 
عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة 

وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حال�ة اش�راك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم 
تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء  

9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك 

تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

12 � تلت�زم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عى العطاءات باس�تكمال النواقص التي 
تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 

13 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام 
بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة 

التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكي�ة التصامي�م والخرائط واملواصفات الت�ي تعدها الجهة املتعاق�دة تعود اىل صاحب 

العمل 
15  � ان اخ�ر  ي�وم لتقدي�م العط�اءات نهاية الس�اعة )11( ظه�را من يوم االثن�ني املصادف 
2021/2/1 اىل العن�وان التايل محافظة ذي قار � قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف 
النارصي�ة � االدارة املحلي�ة � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبن�ى هيئة االعمار 
س�ابقا( عى ان تكون االس�عار  املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقم�ا وكتابة وان يوقع عى 
جميع مس�تندات العط�اء وتكون الكتابة واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع 
االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد االليكروني 
ويلت�زم املقاول بصحته ويعتر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وم�ا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الريد 
االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور 
اىل محافظ�ة ذي ق�ار / مديرية الش�ؤون االداري�ة واملالية قرب قيادة رشطة ذي قار وس�وف 
ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي 
يليه عى ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 � عى الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانوني�ة يف ديوان محافظة 
ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر 

االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم 

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار

العدد  :61
التاريخ: 2021/1/7

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة
اسم 

المشروع 
مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق

ت
 

2,000,000 انشائية
اولى

1%من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

الناصرية مديرية بلدية 
الناصرية 

انشاء 
شوارع 
رئيسية 
ورابطة 
في احياء 

مدينة 
الناصرية

240
يوم  13,350,918,000 29
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ايميل  قسم العقود احلكومية 
E-mail:GC.thiqar@yahoo.com

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )2( لسنة 2021
خطة تنمية االقاليم 2020

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 م/ اعالن 

تعل�ن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  ع�ن مناقصة مرشوع )تطوير وتحديث وتأثيث 
املح�اور والش�وارع الرئيس�ية يف مدينة النارصية   ( ضم�ن خطة تنمية االقالي�م لعام 2020  
واس�تنادا لتعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة 
التخطي�ط والضوابط امللحق�ة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادي�ة لعام 2019 ان 
وثيق�ة الدع�وة لتقديم العطاء ) االع�ان(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع س�وف تنرش يف 

الجرائد الوطنية 
 )                     �            �           (

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  
والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة 

التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 
وبام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل 
العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع 
من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
ع�ى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من ي�وم الثاثاء املصادف 
2021/1/19 يف بناي�ة )مديري�ة بلدي�ة النارصي�ة ( فع�ى الراغبني من ال�رشكات واملقاولني 
العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عى االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عى 
ان يت�م تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية 

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

أ � املتطلب�ات الفنية : الخ�رة العامة للرشكة تقديم عقد واحد منجز خال مدة ال تتجاوز )3( 
س�نوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء والخ�رة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد 
)1( وبمبل�غ ال يقل عن )11,200,000,000( احدى عرش ملي�ار ومائتان مليون دينار عراقي 

وللسنوات ال )10(  السابقة تم انجازه بنجاح وجوده كاملة
ب � املعدات واالليات : )توفري او تعاقد( 

العدد االليات والمعدات ت
3 شفل 1
1 حفارة 2
1 كريدر 3
5 حادالت متنوعة 4
1 معمل كونكريت 5
1 معمل اسفلت مع معداته التخصصية  6

ج � الكوادر الفنية :

العدد الكوادر الفنية ت
3 مهندسين 1
3 اختصاصيون اخرون 2

د � املتطلبات  املالية  : 
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني 

التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013( 
 )كشف الحسابات الختامية( مصادقة من محاسب قانوني 

 ثانيا : املوارد املالية )السيولة النقدية ( من خال تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع 
ملبل�غ اكر او) 3,698,630,000( ثاثة مليار وس�تمائة وثمانية وتس�عون مليون وس�تمائة 

وثاثون الف دينار عراقي
ثالثا : معدل االيراد الس�نوي ان يكون اكر من او يس�اوي )15,000,000,000( خمس�ة عرش 
مليار دينار عراقي )وعى ان ال يقل عن س�نتني وال يزيد عن عرش س�نوات( وخال الس�نوات 

العرشة 
ه� � املتطلبات القانونية :

اوال : وتش�مل ) جنس�ية الرشك�ة مقدمة العط�اء � ال يوجد تضارب باملصال�ح , لم يتم ادراج 
الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا 
ومالي�ا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تكون وكاالت تابع�ة لصاحب العمل ( , غري 
مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذه خال ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء 
لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل 
اس�تنادا اىل قرار ص�ادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة جميع 
املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل  بمجموعها اكثر من )30%( صايف مستحقات مقدم العطاء 

وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 

ثالث�ا : ع�دم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مص�ورة (  ونافذة  صادرة م�ن الهيئة العامة 
للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار

رابعا : ش�هادة تأسيس الرشكة مع ماحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم 
بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 

خامس�ا : هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف 
املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء ) التأمينات االولي�ة ( ملقدمي العطاءات 
بموج�ب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق 
وبنس�بة 1% من مبلغ الكلف�ة التخمينية للمرشوع معنون اىل جه�ة التعاقد ) ديوان محافظة 
ذي ق�ار / قس�م العقود الحكومي�ة ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويك�ون نافذ ملدة 150 
ي�وم من تاريخ غل�ق املناقصة وعى املناقص الفائ�ز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترس�و عليه 
املناقص�ة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قب�ل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحس�ن 
التنفي�ذ بقيم�ة 5% م�ن مبلغ االحالة عى ان يك�ون خطاب ضمان او ص�ك مصدق صادر من 
اح�د املصارف العراقية يف بغ�داد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بع�د انتهاء فرة الصيانة 

وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون العط�اءات املقدمة 
م�ن املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيه�ا بفروعها كافة والرشوط 
القانوني�ة والفنية  واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب
4 � تبق�ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  مل�دة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق 

املناقصة 
5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان والخر اعان عن املناقصة وان تتحمل 
الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تف�رض من قبل الدولة واي 

مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية 
عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة 

وبكتاب رسمي مبارش وخال مدة )30 يوم(  من تاريخ استام املركز للطلب 
8 � يف حال�ة اش�راك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم 
تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 

9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك 

تنفيذ العمل بأعتبارها ممثا لرب العمل بعقد املقاولة 
11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

12 � تلت�زم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عى العطاءات باس�تكمال النواقص التي 
تسمح بها التعليمات خال سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخافه ال يمكن قبولها 

13 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام 
بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة 

التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكي�ة التصامي�م والخرائط واملواصفات الت�ي تعدها الجهة املتعاق�دة تعود اىل صاحب 

العمل 
15  � ان اخ�ر  ي�وم لتقدي�م العط�اءات نهاية الس�اعة )11( ظه�را من يوم االثن�ني املصادف 
2021/1/2 اىل العن�وان التايل محافظة ذي قار � قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف 
النارصي�ة � االدارة املحلي�ة � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبن�ى هيئة االعمار 
س�ابقا( عى ان تكون االس�عار  املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقم�ا وكتابة وان يوقع عى 
جميع مس�تندات العط�اء وتكون الكتابة واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع 
االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد االليكروني 
ويلت�زم املقاول بصحته ويعتر التبليغ من خاله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وم�ا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الريد 
االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور 
اىل محافظ�ة ذي ق�ار / مديرية الش�ؤون االداري�ة واملالية قرب قيادة رشطة ذي قار وس�وف 
ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي 
يليه عى ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 � عى الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانوني�ة يف ديوان محافظة 
ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر 

االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الازم 

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار

العدد  :62
التاريخ: 2021/1/7
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ايميل  قسم العقود احلكومية 
E-mail:GC.thiqar@yahoo.com

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )6( لسنة 2021
خطة تنمية االقاليم 2020

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 م/ اعالن 
الحاقا باعالننا املرقم 2090 يف 2020/12/22 

تعل�ن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة  مرشوع )انش�اء الش�ارع 
الحويل يف حي الزهراء وشوارع متفرقة يف حي الزهراء والعباس والشعب وشارع السوق 
الرئييس وش�ارع الس�هالن يف قضاء الغراف(  ضمن خطة تنمي�ة االقاليم لعام 2019  
واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من 
وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 
2019 ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
 )      �     �        (

وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق 
القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما 
ه�و محدد يف الن�رشة التوضيحية الصادرة من االمم املتح�دة  )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة ( 
وبام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العط�اء باللغ�ة العربية بع�د تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع سيتم بموجب 
وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة )12( 
ظه�را من ي�وم االحد املصادف 2021/1/24 يف بناية )بلدي�ات ذي قار( فعىل الراغبني 
م�ن الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل 
االق�ل والرشكات العربي�ة واالجنبية من اصح�اب االختصاص مراجعة قس�م العقود 
الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر 
العط�اء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 
االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل 

ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
 1 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ � الكوادر الفنية :

العدد الكوادر الفنية ت

3 مهندس مدني  1

3 اختصاصيون اخرون  2

ب � املتطلبات  املالية  :
اوال : امل�وارد املالية )الس�يولة النقدية ( من خالل تقديم م�ا يثبت القدرة املالية لتنفيذ 

املرشوع بمبلغ اكرب او يساوي ) 100,000,000( مائة مليون دينار عراقي 
د � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم 
يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها 
مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من 

قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثاني�ا : عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مص�ورة (  ونافذة  ص�ادرة من الهيئة 

العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
ثالثا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية 

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

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

2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات 
بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف 
الع�راق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلف�ة التخمينية للمرشوع معن�ون اىل جهة التعاقد ) 
دي�وان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة 
ويك�ون نافذ مل�دة 150 يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وعىل املناق�ص الفائز ) الرشكة 
او املق�اول (  الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقد تقديم خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون 
خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط وتك�ون العطاءات 
املقدم�ة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهي�ل املحدده فيها بفروعها 

كاف�ة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم 
التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب 

عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ 

غلق املناقصة 
5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 � تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالع�الن والخر اعالن عن املناقصة 
وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من 

قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل ع�ن )50%( من عماله موظفيه العمالة 
الوطني�ة ع�ن طري�ق مراك�ز التش�غيل اال يف حالة اعت�ذار املرك�ز عن توف�ري االعداد 
واالختصاص�ات املطلوب�ة وبكتاب رس�مي مبارش وخ�الل مدة )30 ي�وم(  من تاريخ 

استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مص�ادق عليه اصوليا 
م�ع العط�اء او نموذج اتفاق اويل ع�ىل الرشاكة موقع من قبل اط�راف الرشاكة معزز 
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم 
الرشاك�ة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العق�د خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من 
تاري�خ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�ركني معاملة 

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

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

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

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

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

صاحب العمل 
15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 
2021/2/3 اىل العن�وان الت�ايل محافظة ذي قار � قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها 
الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى 
هيئ�ة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقما 
وكتاب�ة وان يوق�ع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتاب�ة واضحة وخالية من 
الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املق�اول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من 
خ�الل العطاءات  بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان 
محافظة ذي قار � صوب الشامية  �  شارع االمام عيل )ع(   وسوف ترفض العطاءات 
املتأخ�رة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل 
ان تق�دم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 � عىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان 
محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني 

االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 �  تس�دد مبال�غ املرشوع املذك�ور ادناه لحني توفر التخصيص�ات املالية والتمويل 

الالزم 

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار

العدد  :97
التاريخ: 2021/1/11

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت
 

250,000
الف دينار

انشائية
ثامنة

1%من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

الغراف بلديات 
ذي قار

انشاء الشارع 
الحولي في حي 

الزهراء وشوارع 
متفرقة في حي 

الزهراء والعباس 
والشعب وشارع 
السوق الرئيسي 

وشارع السهالن في 
قضاء الغراف(  

180
يوم  868,000,000 29



www.almustakbalpaper.net العدد )2297( االربعاء  13  كانون الثاني  2021 اعالنات7

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  
مح�ل امل�واد الغذائي�ة يف مجمع االس�اتذة الس�كني وبقيم�ة تقديرية 
)5750000( خمس�ة ماليني وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دينار  فعىل 
الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون 
القانوني�ة الواقع يف املدينة الجامعي�ة طريق كوفة � نجف لالطالع عىل 
التفاصي�ل والعق�ار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالث�ون يوما ابتداء  
م�ن الي�وم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل   للمدة اعاله بديوان الجامعة مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 25% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون 
اىل رئاسة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من 
دوائ�ر الرضيبة  املختص�ة تتضمن عدم املمانعة يف الدخ�ول باملزايدات 
لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرق�م الرضيبي للمزايد اضافة اىل 
بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدني�ة او البطاقة الوطنية املوحدة عىل 
ان  يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحسب محافظته 
عىل ان يقوم املس�تأجر باي�داع تأمينات مقداره�ا 10%  من قيمة عقد 
االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب 
مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اشرتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار 
اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه املزايدة   

اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

اىل منتسبي وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة كافة واستنادا اىل املادة 15/اوال /أ من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم 21 لسنة 2013 املعدل   

 تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن بيع )العرصات ( املدرجة اوصافه�ا ادناه وذلك بعد مرور 
) 30( ي�وم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان 
البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مستصحبني معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة 5% من القيمة املقدرة 
ونس�خة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة الس�كن او البطاقة الوطنية املوحدة وكتاب تأييد باالس�تمرارية بالخدمة وتعهد 
خط�ي مص�دق من كاتب عدل البلدية بعدم امتالكهم هم وازواجهم  واوالدهم القارصين دار او ش�قة او ارض س�كنية عىل 
وجه االستقالل من الدولة او الجمعيات التعاونية مع اعطاء االسبقية  ملنتسبي الدائرة مالكة العقار ) مديرية بلدية كربالء 
املقدس�ة (  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية 
س�تجري املزاي�دة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يج�وز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامين�ات القانونية  او من يخوله 
بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  وعىل الراغبني مراجعة البلدية 

لالطالع عىل رشوط املزايدة

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الثقافة باس�م / س�يف عبد الرزاق حس�ن عيل 
– دار املأم�ون للرتجم�ة والنرش – الش�عبة القانونية – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد: 41/ 2021

التاريخ : 2021/1/12
إعالن 

إىل/ املتهم الهارب ) فالح حسن فاضل عباس الغزايل(
اقتىض حضورك أمام هذه املحكمة إلجراء محاكمتك حول التهمة املس�ندة إليك وفق 
أحكام املادة )28/أوال( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية وملجهولية محل إقامتك 
تقرر تبليغك إعالنا يف محل إقامتك وقس�م ش�ؤون املخدرات واملؤثرات العقلية وهذه 

املحكمة بالحضور أمامها صباح يوم 2021/7/12.
الرئيس حليم نعمة حسني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2390/ب2020/5
التاريخ: 2021/1/10

إعالن 
إىل / املدعى عليه ) احمد ممتاز حميد (

أقام املدعي ) احمد حس�ني ادريس( الدع�وى البدائية املرقمة أعاله والتي يطلب فيها 
الحك�م ) بإلزامك بتأديتك للمدعي أعاله مبلغا قدره أربعة وعرشون مليون دينار عن 
قرضه حس�نة  مس�تحقة االداء يف 2021/4/3 ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي وإش�عار مختار حي الجامعة /4 ) محمد كاظم عبد اليارسي( 
ل�ذا قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم 2021/1/25 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول .
القايض عيل عبد الرضا حسن

�����������������������
اعالن

اىل الرشيكة ارساء عبد عيل محمد عيل
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك باملوافقة عىل صدور اجازة بناء 
للعق�ار املرقم 3/53424 حي النداء مناصفة مع رشيكك املواطنه رؤى رجب ياس�ني 

وعند عدم حضورك خالل عرشة ايام سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
�����������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 362

التاريخ 2021/1/12
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )عدنان عبد الس�اده حمزة( طلب�ا لغرض تبديل لقبه وجعله 
) الس�المي( بدال من )الكريطي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء  رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

للمنطقة الرابعة
العدد : 2019/773

التاريخ 2019/12/31
1 � الرتبة ش.م

2 � اسم املتهم الرباعي واللقب احمد صالح حربي مجنون الغزايل
3 � الوحدة مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية 2019/773
5 � املادة القانونية 5 من ق ع رقم 14 لسنة 2008 املعدل

6 � خالصة الحكم :
1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 بداللة املادة 65 من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
اىل امل�ادة 5/اوال م�ن ق ع رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة امل�ادة 31 من ق أ د  رقم 

17 لسنة 2008 
2 � الحبس الش�ديد بحق املدان املفوض احمد صالح حربي مجنون الغزايل ملدة خمس 
س�نوات وف�ق احكام امل�ادة 5/اوال من ق ع  د رقم 14 لس�نة 2008  املعدل اس�تنادا 
الح�كام امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه للفرتة من 

2019/3/19 ولحد االن
3 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخ�يل كعقوبة تبعية اس�تنادا الحكام املادة 
38/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
4 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
6 � احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد البالغة 25,000 خمس�ة 
وعرشون  الف دينار عراقي ترصف لها من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا بتاريخ 2019/12/31

اللواء الحقوقي سعد عيل شميس 
رئيس املحكمة

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املرقم�ة 1369247 يف 2017/10/19  الصادرة من االعدادية 
املهدوية واملعنونة اىل جامعة الحمدانية باس�م / س�مري سعد عبيد من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�����������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املرقمة 0977240/76 يف 2017/11/15 الصادرة من اعدادية 
الشهيد الصدر املعنونة اىل جامعة االمام جعفر الصادق ع باسم / حسني عريمش 

كاني من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�����������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 371

التاريخ 2021/1/12
اعالن

بن�اء عىل طلب املواطن  )محمد طاهر حس�ني( طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعله ) 
الش�مرتي( بدال من )الش�مرين( فمن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 
�����������������������

فقدان 
فقدت مني براءة الذم�ة الصادرة من إلهيئة العامة للرضائب فرع النجف االرشف 
ذي العدد ) 392( يف 9 / 1/ 2019 واملعنونة إىل الهيئة العامة للرضائب القادس�ية 

بأسم ) مجيد رزاق حسن( /  فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�����������������������

فقدان
فقدت الهويه الصادره من جامعه  بابل كليه الفنون الجميله قسم الرتبيه الفنيه 
باس�م طالبه الدكتوراه / سوس�ن هاش�م غضبان عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
�����������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ه التنمية الصناعي�ه لالجازه املرقم�ه 81300 معم�ل الكوثر لزيوت 
السيارات باسم / محمد عيل خلف فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

�����������������������
اىل الرشيك سمريه عبد االمري حسن 

اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
34888 /3حي العداله 

طالب االجازه 
مسلم ابراهيم عيل محمد

�����������������������
إىل الرشيك عبد الرزاق حسني موىس 

اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
52169 /3ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 ازهار عبد الكاظم يارس

�����������������������
اىل الرشيك  راجحه عيل هاشم 

اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
54987 /3ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عالء كاظم زامل

�����������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
1 � اس�م املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2 � اسم املشتكي الحق العام
3 � اسم املحكوم الغائب ش.م حسني عيل مجيد صالح 

4 � رقم الدعوى  2018/845
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة 

6 � تاري�خ الحك�م 2018/11/11
7 � امل�ادة القانوني�ة تعديل مادة االحالة من امل�ادة 5 /ثانيا ب من ق ع  د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل 
8� خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الرابعة عىل املدان 
ش.م حسني عيل مجيد صالح الحبس الشديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 
5/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 61/اوال و 69/

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 2015/2/6 ولحد االن 
9 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 
12 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا  من ق أ د 
رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض استنادا الحكام املواد 71/ثانيا و 74/اوال من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/11/11 
لواء الرشطة  الحقوقي ماجد عبد عيل حردان 

رئيس املحكمة

اعالن
اىل املتهم الغائب / ش1  .م عالء حمزة عبود حسني

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 
واملنشات  

العنوان / النجف حي الوفاء 
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة )5( من قانون عقوبات قوى 
االم�ن الداخ�يل رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ىض تبليغك بواس�طة ه�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة للمنطقة الرابعة خالل 
م�دة اقصاها ثالثون يوما اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمة املوجه ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
)65 و68 و 69 ( م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل
اللواء الحقوقي

سعد  عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة

�����������������������
اىل الرشيك راجحه عيل هاشم

 توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف 
وذلك القرارك باملوافقه عىل قيام رشيك عالء كاظم زامل بالبناء 
عىل حصته املشاعه يف للعقار املرقم 54987 /3حي النداء خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
�����������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / ش.م حسني حيدر عبد عبد الساده 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 
واملنشات  

العنوان / كربالء / حي العامل 
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة )5( من قانون عقوبات قوى 
االم�ن الداخ�يل رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ىض تبليغك بواس�طة ه�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة للمنطقة الرابعة خالل 
م�دة اقصاها ثالثون يوما اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمة املوجه ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
)65 و68 و 69 ( م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل
اللواء الحقوقي

سعد  عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة

�����������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2019/748

التاريخ 2019/12/18
1 � اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2 � اسم املشتكي الحق العام
3 � اس�م املحك�وم الغائب النقيب حيدر محمد حذيفة جاس�م 

الصوايف 
4 � رقم الدعوى  2019/748

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2019/6/15
7 � املادة القانونية تعديل مادة االحالة من املادة 5 بداللة املادة 
65 م�ن ق اد  رقم 17 لس�نة 2008 اىل امل�ادة 5/اوال من ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة امل�ادة 31 من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
8� خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
للمنطقة الرابعة عىل املدان النقيب حيدر محمد حذيفة جاس�م 
الصوايف بالحبس الش�ديد ملة خمس س�نوات وفق احكام املادة 
5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام 
املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 

للف�رتة م�ن 2019/6/15 ولح�د االن
9 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 38/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة 89/اوال من ق ا 

د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار  
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق 

ا د  رقم 17 لسنة 2008 
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 � ق�رارا غيابيا ص�ادرا  باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/ثالث�ا وسادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال 
لالعرتاض اس�تنادا الحكام املواد 71/ثانيا و 74/اوال من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/12/18 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس 
رئيس املحكمة

االحتاد التعاوين
اعالنيف حمافظة املثنى

اجراء انتخابات 
بتاءا عىل ما جاء بكتاب لجنة االمر الديواني رقم 52 لسنة 2017 املرشفه عىل اعمال االتحاد العام 
للتع�اون /اللجنة العلي�ا املرشفة عىل انتخابات االتحاد العام للتع�اون وتنظيماته العدد 4 بتاريخ 
2020/12/16 املتضمن ب�دء االنتخابات يف 2021/2/10 تقرر اجراء االنتخابات وكما ييل تجري 
االنتخابات يف املوعد االول ويف حالة تحقق النصاب وبعكسه يتحقق االجتماع باملوعد الثاني بغض 
النظ�ر عن النصاب فعىل الجمعيات التعاونية فتح باب الرتش�يح لالنتخابات التعاونية قبل موعد 
بدء االنتخابات يف 2021/2/10 بثالثني يوما ويغلق باب الرتشيح قبل 5 ايام من موعد االنتخابات 

وادناه جدول االنتخابات وكما ييل :

تمديد اعالن الخاص باجازة فحص الكورونا 
للمختبرات االهلية

قررت دائرة العيادات الطبية الش�عبية تمديد 
االعالن الخاص باجازة فحص كورونا   لغاية 
PCR نهاي�ة الدوام الرس�مي لي�وم الخميس
للمختربات االهلية بتقنية ال�  2021/1/14

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

1 � اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
2 � اسم املشتكي الحق العام

3 � اس�م املحكوم الغائب ر.ع عبد االمري عزيز عبد كصاد الجاسمي / 
مطرود من الخدمة 

4 � رقم الدعوى  2018/968
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة 

7 � امل�ادة القانونية تعديل مادة االحالة م�ن املادة 5 اىل املادة 5/ثانيا 
ب م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل  بداللة امل�ادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
8� خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الرابع�ة عىل املدان ر.ع عبد االمري عزيز عبد كصاد الجاس�مي مطرود 
من الخدمة بالحبس الش�ديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/
ثانيا/ب  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 
61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه من تاريخ  

2016/4/23 ولغاية 2017/8/1 تاريخ صدور امر الطرد 
9 � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 
38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار  عن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 

 2008
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 � ق�رارا غيابي�ا صادرا  باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالع�رتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�واد 71/ثانيا و 74/اوال من نفس القان�ون وافهم بتاريخ 

 2018/12/11
ل�واء الرشط�ة  الحقوق�ي
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس املحكمة

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

العدد : 2019/773
التاريخ 2019/12/31

1 � الرتبة ش.م
2 � اسم املتهم الرباعي واللقب مهند باجي كاظم محمد امليايل
3 � الوحدة مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية 2019/773
5 � املادة القانونية 5 من ق ع رقم 14 لسنة 2008 املعدل

6 � خالصة الحكم :
1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 بداللة املادة 65 م�ن ق أ د  رقم 
17 لس�نة 2008 اىل املادة 5/اوال من ق ع رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 

بداللة املادة 31 من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحب�س الش�ديد بح�ق امل�دان ش . م مهن�د باجي كاظ�م محمد 
املي�ايل  ملدة خمس س�نوات وفق احكام امل�ادة 5/اوال من ق ع  د رقم 
14 لس�نة 2008  املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال و 69/اوال من 
ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه للفرتة م�ن 2016/4/13 ولغاية 

2016/11/3
3 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 38/ثانيا  م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بدالل�ة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008
4 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار  عن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 

 2008
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 � احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حمزة مجي�د البالغة 
25,000 خمس�ة وعرشون  الف دينار عراقي ت�رصف لها من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قاب�ال لالع�رتاض وافهم علن�ا بتاريخ 

2019/12/31
اللواء الحقوقي سعد عيل شميس 

رئيس املحكمة

المكان وزمان االجتماع الموعد الثاني الموعد االول اسم الجمعية  ت

مقر االتحاد التعاوني في المثنى 
الساعة الرابعة عصرا

االثنين 
2021/2/22

االثنين 
2021/2/15 جمعية المثنى التعاونية لالسكان 1

مقر االتحاد التعاوني الساعة 
الرابعة عصرا

الثالثاء 
2021/2/23

الثالثاء 
2021/2/16 جمعية المعلمين التعاونية االستهالكية  2

مقر االتحاد التعاوني  الساعة 
الرابعة عصرا

االربعاء 
2021/2/24

االربعاء 
2021/2/17 جمعية المثنى التعاونية لالسر المنتجة  3

مقر االتحاد التعاوني الساعة 
الرابعة عصرا

الخميس 
2021/2/25

الخميس 
2021/2/18 جمعية التسويق الزراعي في المثنى 4

مقر الجمعية  الساعة الرابعة 
عصرا

الجمعة 
2021/2/26

الجمعة 
2021/2/19

جمعية المروج الخضراء االسكانية 
لمنتسبي وزارة الزراعة 5

العدد : 1293
التاريخ 2021/1/11

بدل التقدير للمتر المربع الواحد الموقع المساحة رقم القطعة والمقاطعة  ت

400000 اربعمائة الف دينار  شهداء سيف سعد 200م2 61/11225/3 جزيرة 1

200000 مائتي الف دينار  القدس 200م2 61/38871/3 جزيرة 2

250000 مائتان وخمسون عشر الف دينار  االطارات 200م2 61/29602/3 جزيرة  3

250000 مائتان وخمسون عشر الف دينار  النضال ـ الساهرون 200م2 61/45398/3 جزيرة 4

200000 مائتي الف دينار  ملحق الفارس 215م2 61/36034/3 جزيرة 5

220000 مائتان وعشرون الف دينار  ملحق الفارس 224.16م2 61/36178/3 جزيرة 6

210000 مائتان وعشرة الف دينار  القدس 211.16م2 61/39361/3 جزيرة 7

م . ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة
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اللـشوجع الشعراء

منيرة عبد األمير الهرمهدي العامري

يعيش الش�عراء اليوم حالة اغرتاب وج�ودي مرة وحقيقية 
ربم�ا س�تودي به�م يف لحظة عاصف�ة اىل انفص�ال تام عن 

التواجد املجتمعي والكوني..
يحدث هذا يف ظل انس�داد افاق املعرفة السياسية والثقافية 
وتف�ي الجهل واالنغماس�ية يف كاف�ة املج�االت واملكونات 

املذهبية والعرقية والطائفية..
يف حال�ة الي�أس ه�ذه اصيب الش�عراء بحالة هل�ع من تلك 

الضغوط التي ترتاكم عليهم من جهات عدة..
ضغ�وط ت�رخ يف وجوهه�م لتعل�ن خروجهم م�ن دوائر 
ومع�ادالت التغي�ر والتأث�ر والفع�ل اإليجابي م�ع تراجع 
اإلص�دارات والكتاب�ات واملؤلفات واألف�كار الكربى من أجل 
خلق عالم جديد ووطن جديد ومس�تقبل يشعرون به باألمن 

والسكينة..
ولعل عجزهم عن ايقاف نزيف الهزيمة او معالجة انكس�ار 
الواقع الهرم مع اندفاع الجميع نحو العبثية والفوىض جعل 
منهم مج�رد ايقونات ن�ر وتش�خيص دون الحصول عىل 
انفعال او اس�تجابة من قبل الجمهور العريض الذي انشغل 
بتفاهات املواضيع الرخيص�ة واملبتذلة التي تعج بها مواقع 

التواصل االجتماعي..
هذا االمر جعل من الشعراء..

يكتب�ون ال ليس�مع الن�اس بل لك�ي ال يستس�لمون لليأس 
فيهربون من الحياة نفس�ها ويس�كنوا يف رساديب االغرتاب 
الكئي�ب واالكتئاب املس�تمر، حت�ى بات الكث�ر منهم يفكر 

باالنتحار الفكري فيعزفون عن النر والكتابة..
كل ه�ذا جع�ل م�ن الش�عراء اش�به بكائن�ات خرافي�ة او 
اس�اطر قديمة تجرت نفس�ها بعيدا عن الضوضاء والدالالت 

املشوهة..
ل�ذا نج�د اغلب الش�عراء اليوم -وان�ا منهم- بات�وا يدركون 
حقيقة انهم ال يكتبون اال ألنفسهم ولذويهم ومعارفهم من 

املهتمني واملتابعني لنشاطهم الفكري واملعريف وحسب.
ورغم ان الش�عراء ليس بأنبياء، لكنهم وهذا ليس من نسج 

الخيال، كان لزاما ان يعيشوا يف عالم غر هذا العالم.
عالم نقي.. وابيض.

خال من الجهل والظالم.
خارج النص.

ما يؤسف له ان املادة اصبحت كل يشء.
وان القيم املعرفية واالخالقية اصبحت صفرا عىل الشمال.

الل�ش... هذه الحروف لو اردنا ان نوضح داللتها يف اللهجة العامية العراقية 
تتك�ون من مقطع�ني أولهم�ا )ال( وهو اداة نف�ي والثاني )ل�ش( وهو اداة 
استفهام بعد اضافة حرف الياء بني حريف الالم والشني. هذا هو مدلول الكلمة 
باللهجة العامية العراقية ولكن للكلمة معنى آخر يف باللغة التي اطلقتها عىل 
معب�د يف ش�مال وطننا الحبيب وهو اس�م معبد مقدس لديانة مقدس�ة هي 
الديانة )االيزيدية( التي يمتد تاريخها لعدة االف من السنني إذ ظل االيزيدون 
محافظون عىل طقوس�هم ومنهجهم وهم دائبون يف س�بيل تحقيق حياتهم 
اآلمن�ة وحريصون ع�ىل اداء واجباتهم اتجاه دينه�م ومجتمعهم ولكن الذي 
ج�رى ان الع�دوان قد طالهم خالل س�يطرة داعش وتعرض�وا اىل اذى نفيس 
وجس�دي ومجتمعي ما يعترب وصمة عاريف جبني االنسانية ملا نالهم من قتل 
وتريد وس�بي ولم ت�زل العوائل االيزيدي�ة تفتقد افرادا مض�وا ولم يعودوا 
وأخذوا ولم يرجعوا ونس�اء س�بني ولم يرجعن ولم يع�رف مصرهن، عوائل 
تش�تت واطفال ضاعت وآمال واح�الم رسقها الظاملون لم ت�زل بعيدة املنال 
رغم ميض زمن ليس باليسر عىل القضاء عىل داعش. عرب قناة الرقية ومن 
خالل احد الربامج التي يقدمها الفنان املتألق )عيل الخالدي( القي الضوء عىل 
حقائق م�ا كان يعرفها االغلب وكانت تدور حوله�ا االحاديث الخاطئة منها 
معنى كلمة طاووس وهي مكونة من مقطعني األول)طاو(وتعني )الشمس( 
والثاني)وس( وتعني )نور( فتكون الكلمة )نور الش�مس( وتعرفنا اىل املزار 
وهو قرب الشيخ عدي بن مسافر بن اسماعيل بن موىس بن الحسن بن مروان 
بن الحكم الذي ولد يف لبنان سنة )467ه-1075م( وتويف يف كردستان العراق/

س�نجار)557ه� - 1162م(ودفن يف الخلوة التي بناها بنفسه والتي اتخذها 
منسكا وكان الشيخ عدي بن مسافر قد قىض معظم سنوات شبابه يف بغداد 
قب�ل توجهه اىل كردس�تان العراق ويش�تهر مدفنه بقببه الث�الث املخروطية 
الش�كل وهو مقدس عند الطائفة اليزيدية اذ يعتربونه مؤس�س طائفتهم اذ 
وص�ف بأنه تجليا للمالك )ط�اووس الزرادش�تي(وما زال الكثرون يزورون 
مقامه للحج بحيث تقام االحتفاالت ليال عىل ضوء الشموع ويظهرون غطاء 
نعش�ه االخرض ويوزعون الهريسة الس�اخنة.  وتعرفنا اىل اش�جار الزيتون 
وجن�ي الزيت�ون وتخزينه وتصنيعه وعم�ارة الجرار والبي�ض امللون يف العيد 
وعالقته الرمزية بطريقة تكوين االرض وموعد العيد الذي يبدأ يف العارش من 
الشهر العارش من كل عام والذي يقوم االمر يف اليوم الخامس من ايام العيد 
بزيارة للمعبد, وكذلك  العني البيضاء التي يتم فيها تعميد االطفال ملرة واحدة 
يف العمر اال النس�اء الناجي�ات من داعش فيتم اعادة تعميدهن. هناك س�بع 
قط�ع قماش ملون�ة ترمز اىل املالئك�ة تعلق عىل ارضحة االولي�اء الصالحني 
,الن�اس تطلب من املالئك�ة ان تتوجه اىل الله تعاىل بتحقي�ق امنياتهم . وقف 
مقدم الربنامج)عيل الخالدي( امام حجر االمنيات ورمى قطعة القماش فلم 
تس�تقر للمرة االوىل وكذلك للمرة الثانية ولكنها اس�تقرت عىل الحجر يف املرة 

الثالثة فطلب امنيته وكانت )اللهم احفظ العراق(.

دراسة : املوز خيار مفيد لفقدان الوزن
يعد تناول املزيد من الفاكهة والخرضوات من 
أفض�ل الطرق لتحس�ني الصح�ة. ويف الواقع، 
يمكن أن يكون لتناول املوز العديد من الفوائد 
الصحية، س�واء كنت تحاول إنقاص الوزن أو 
تحس�ني صحة القل�ب. وإلنقاص ال�وزن، من 
املهم التحدث إىل الطبيب حول وضع خطة آمنة 
وفعال�ة إلنقاص ال�وزن تناس�ب االحتياجات 
الصحية الفردية. وباإلضافة إىل تناول الطعام 
بشكل صحيح، يجب أيضا ممارسة املزيد من 
التمارين والنوم بشكل كاف، عىل سبيل املثال. 
لكن تن�اول املزيد من األطعمة الغنية باأللياف 
مثل امل�وز يمكن أن يكون بداي�ة جيدة لخطة 

صحية لفقدان الوزن. إليكم السبب.
حقائ�ق غذائية ع�ن املوز: وفق�ا إلدارة الغذاء 
وال�دواء، تحتوي ثمرة املوز متوس�طة الحجم 
ع�ىل 110 س�عرات حراري�ة، بينم�ا تحت�وي 
الحصة الواح�دة من الفراولة )ح�وايل ثمانية 
حبات( ع�ىل 50 س�عرة حرارية فق�ط. وعىل 
الرغم من هذا االختالف يف السعرات الحرارية، 
نباتي�ة  كيميائي�ة  م�واد  يق�دم  امل�وز  ف�إن 
ومجموع�ة من الفيتامين�ات يمكن أن تجعله 
إضاف�ة قوية لخط�ة صحية لفق�دان الوزن. 
ويمكن أن يس�اعد املحتوى العايل من األلياف 

يف املوز عىل الشعور بالشبع لفرتة أطول.
هل املوز مفيد لخسارة الوزن؟: يقول تشيليس 
ترس�افيش، مس�اعد طبيب وزميل يف التوعية 
 :PA Foundation التغذوية من خالل مؤسسة
“يعد امل�وز مصدرا رائعا للعدي�د من العنارص 
الغذائية الرئيس�ية مثل األلياف والبوتاس�يوم 
واملغنيس�يوم   C وفيتام�ني   B6 وفيتام�ني 
واملنغنيز”. وأضاف: “األلياف تجعلنا ممتلئني 
خ�الل النهار، ما ي�ؤدي إىل انخف�اض إجمايل 
كمية الس�عرات الحرارية التي يتناولها معظم 
الن�اس”. واأللياف املوج�ودة يف املوز هي جزء 

أس�ايس م�ن فائدت�ه لفق�دان ال�وزن. وتمثل 
األلي�اف املوج�ودة يف امل�وز 12% م�ن القيمة 
اليومية املوىص بها، ما يس�اهم بشكل مبارش 
يف إنق�اص الوزن. ويف الواقع، ق�د يقلل تناول 
نسبة عالية من األلياف من خطر زيادة الوزن 
بنس�بة تصل إىل 30%. ويمك�ن أن يؤدي تناول 
الفاكه�ة املتن�وع إىل تعريض الش�خص الذي 
يتب�ع نظام�ا غذائي�ا ملجموعة م�ن العنارص 
الغذائي�ة األساس�ية. وبينما م�ن املعروف أن 
امل�وز م�يلء بالبوتاس�يوم، يمك�ن أن تك�ون 
الفواكه األخ�رى مفيدة أيضا. وعىل الرغم من 
أن الكمثرى والتفاح يحتويان عىل نسبة عالية 
من األلياف، إال أن املوز يحتوي عىل حصة أكرب 
من الكرز أو األفوكادو أو العنب. وبشكل عام، 
ي�وىص بتن�اول فاكه�ة أو أكثر يومي�ا كجزء 
من نظ�ام غذائي صحي. ويعد امل�وز بالتأكيد 
اختيارا جيدا لواحدة من تلك الفواكه، ويمكنك 
االستمتاع بما يصل إىل موزة متوسطة الحجم 
يوميا كجزء م�ن خطة صحية لفقدان الوزن. 
ه�ل نضوج امل�وز مه�م؟: وفقا لرتس�افيش، 
ال يوج�د ف�رق يف القيمة الغذائي�ة للموز أثناء 
نضجه، ولكن هناك تغير يف مستويات الطعم 

والكربوهيدرات.

ب�دأ عمالق مح�ركات البحث، غوغل” يف فهرس�ة مجموع�ات التواصل عرب 
تطبيق “واتساب”، وإظهارها إىل العامة، مما يعني القضاء عىل جانب كبر 

من الخصوصية التي كان يتمتع بها مستخدمو التطبيق.
ويأتي هذا التطور الذي كشف عنه باحث هندي يف األمن السيرباني، بعد أيام 
عىل اإلعالن عن تغير سياسة الخصوصية يف التطبيق، بما يجرب املستخدمني 
عىل مشاركة بعض من معلوماتهم مع “فيسبوك”، مما أثار غضبا واسعا.

وق�ال الباحث راجش�كار راجاري�ا يف تغريدة ع�ىل “توي�رت” إن املجموعات 
يف التطبي�ق ل�م تعد آمن�ة كما تتوقع. ون�ر الباحث صورة توثق فهرس�ة 
“غوغ�ل” لبعض املجموعات عىل “واتس�اب”. وأض�اف أن املجموعات التي 
تتش�كل عرب إرس�ال رابط إىل املس�تخدمني من أجل االنضمام إليها معرضة 
الخرتاق بياناتها. واالخرتاق يعني أن امللفات الش�خصية للمشاركني يف هذه 
املجموع�ات س�تصبح متاحة ألي ش�خص عىل اإلنرتنت، وقد يس�تطيع أي 

شخص االلتحاق باملجموعة والحصول عىل البيانات الرسية فيها.

اكتشاف ثغرة كبرية  يف »واتساب«
 بعد التحديث اجلديد

خبري يكشف عن عامل يساهم يف تطوير الرسطان
واملذي�ع  الطبي�ب  كش�ف 
التلفزيوني الرويس ألكس�ندر 
مياس�نيكوف أن التدخني هو 
أهم عامل يف تطور الرسطان.

وق�ال مياس�نيكوف عىل قناة 
“روس�يا 1،  “أع�رف االقلي�ل 
يف عل�م األورام، حيث ال يكون 

التدخني هو السبب األول”.
وأض�اف الطبي�ب أن التدخني 
يس�بب معظم أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
مياس�نيكوف  أش�ار  كم�ا 
أيًض�ا  يؤث�ر  الكح�ول  أن  إىل 
وم�ع  الصح�ة،  ع�ىل  س�لبا 
ذل�ك، فلي�س من ال�رضوري 

التخ�يل تماًم�ا عن اس�تخدام 
قائال:  الكحولي�ة،  املروبات 
من حي�ث الوقاية من أمراض 
القل�ب والس�كري بالتحدي�د 
يمكنن�ا التح�دث، لدينا الحق 
يف التح�دث م�ن وجه�ة نظر 
علمي�ة، عن جرع�ات صغرة 

من الكحول”.
وفًقا للخبر، فإن كوبا واحدا 
أو  القوي�ة،  املروب�ات  م�ن 
كأس�ا من النبيذ، أو كأسا من 
البرة لن يؤذي الجس�م، ومع 
�ل” املنتظم  ذلك، ف�إن “التنقُّ
لهذه الجرعة يمكن أن يكون 

له عواقب صحية خطرة. 

من املتوقع أن يكون العام الجاري 2021 هو 
األق�ر منذ 50 عاما، حيث س�يصبح اليوم 

أقل من 24 ساعة.
جاء ذلك بحس�ب م�ا أوردت صحيفة »دييل 
ميل« الربيطانية، وقالت إن »الوقت يمر اآلن 
بش�كل أرسع من أي وقت مىض خالل نصف 
الق�رن املايض، حي�ث أصب�ح دوران األرض 

أرسع م�ن املعتاد، ونتيجة لذل�ك، فإن طول 
اليوم هو حاليا أقر قليال من ال� 24 ساعة 

املعتادة«.
ووفق�ا مل�ا نقل�ت صحيف�ة »راسيس�كايا 
غازيت�ا« الروس�ية عن »دييل مي�ل«، فقد تم 
ك�رس الرق�م القيايس ألقر ي�وم فلكي 28 
م�رة يف الس�نة املاضية، حيث س�جل أقر 

يوم يف 5 تم�وز 2020، عندما أكملت األرض 
دورة كاملة )1.0516 مليل ثانية(، أرسع من 

متوسط طول اليوم.
الع�ام املقب�ل،  التأث�ر يف  وسيس�تمر ه�ذا 
وس�يكون الفرق بني الوق�ت الفلكي املتغر، 
والوقت الذري املستقر، الذي تسجله الساعة 

الذرية، 19 مليل ثانية.

اليوم لـم يعد 24 ساعة خالل العام 2021!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

صحفيون برصيون يطلقون عىل عام 2020 عام الشهيد أبو مهدي املهندس 
البرة /  نهلة الحمداني 

أطلق أعالميني وصحفيني يف البرة 
ع�ىل ع�ام 2020 أن�ه ع�ام الش�هيد 
أب�و مهدي ج�اء ذلك خالل مراس�يم 
متعدده نظم�ت يف املحافظة وبينها 

نقابة الصحفيني يف البرة ...
وق�ال«  نقي�ب الصحفيني يف البرة 
عب�اس الفياض أن الزم�الء العاملني 
ش�اركوا  األعالمي�ة  املؤسس�ات  يف 
مش�اركة فعال�ة بتغطي�ات املحافل 
الت�ي كان�ت تخ�ص أحي�اء الذكرى 
الح�اج  بأستش�هاد  الخاص�ة  األوىل 
أبو مه�دي املهندس وضي�ف العراق 
الش�هيد الجنرال قاسم س�ليماني ... 

وأضافة » الفياض أن النقابة أطلقت عىل عام 
2020 بعام الش�هيد أبو مهدي املهندس خالل 
أحتفال بالذكرى نظمته النقابة س�ابقا مبينا 
أن مس�رة الشهداء باقية وتتمدت للدفاع عن 
أرض الوطن واملقدس�ات وهذا غاية الفخر لنا 

يف السابق والحارض واملستقبل ....
م�ن جهت�ه ق�ال« الكات�ب واألعالمي س�الم 
الفي�اض أن الزمالء الصحفيني الذين حرضوا 

األحتفال السابق التي نظمته نقابة الصحفيني 
أتفق�وا وأيدو أن يك�ون العام امل�ايض يحمل 
أسم الشهيد ابو مهدي املهندس وهذه مبادرة 
النقاب�ة أن تعل�ن ع�ن ه�ذه التس�مية وفاء 
وتخليدا وتقديرا للدماء التي س�الت عىل أرض 
العراق وكل الشباب الذين أستشهدوا من أجل 
الوطن يس�تحقون ان توضع لهم تماثيل من 
ذه�ب تنتر يف عم�وم العراق حت�ى يكونون 
رسالة واضحة وجلية لألجيال املستقبلية ....

وب�دوره تحدث »  محاف�ظ البرة 
املهندس أس�عد العيدان�ي قائال »  أن 
مس�رة الش�هداء الس�عداء زرع�ت 
محب�ة خالص�ة من�ذ دخ�ل تنظي�م 
األرهاب�ي ) داعش(  والكل ش�اهدة 
عرب وس�ائل األعالم كيف يتسابقون 
الش�باب عىل املوت يف ساحات الوغا 
وحققوا األنتصارات تلوا األنتصارات 
ملطاردة الدواع�ش وهذا غاية الفخر 
لن�ا كعراقي�ني أن نك�ون مس�اندين 
وداعم�ني للق�وات األمني�ة وفصائل 
املقاوم�ة الذين تحمل�وا حر الصيف 
وبرد الش�تاء حت�ى وص�ل األمر بنا 
كعراقي�ني أعطينا الح�اج أبو مهدي 
شهيدا للعراق ويستحق أن يطلق عىل 
العام املايض عام الش�هيد أبو مهدي املهندس 
.يشار اىل أن محافظة البرة شهدت مجالس 
تأبيني�ة وفعالي�ات مختلف�ة من أج�ل أحياء 
الذكرى األوىل الخاصة بالشهيديني السعيديني 
الحاج أبو مه������دي املهندس نائب رئيس 
هيئة الحش�د بالعراق وضيف العراق الجنرال 
الحاج قاس�م س�ليماني رئيس جهاز الحرس 

الثوري األيراني.

أتق�دم بأس�مي وجميع منتس�بي 
م�ؤسس�ة املس�تقب�ل ال�ع�راق�ي 
للصحافة والنر ) جريدة املستقبل 
العراق�ي و وكالة أنباء املس�تقبل ( 
بأزكى التهان�ي والتربيكات إىل األخ 
العزي�ز ) زي�اد خل�ف ( بمناس�بة 
قدوم ) مولودته الجديدة ( س�ائلني 
املوىل ع�ز وجل أن يجعلها من بنات 
الس�المة وأن يق�ر 
بها أع�ني والديها 
األف�راح  ودوام 

واملرسات.
علي الدراجي

رئيس مجلس اإلدارة

هتنئة


