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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يعلن القبض 
عىل »إرهايب خطري« ويعدها 

صفعة جديدة لـ »داعش«
ص2

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب يتحدث عن خطط لتطوير اجلهاز متتد لـ)3( سنوات
املاليـة الربملـانيـة: احلكـومـة تـدرس إعـادة النظـر فـي سلـم الرواتـب
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّذرت منظمة اليونيسف األممية، أمس االثنني، 
م�ن تعرّض حياة أكثر م�ن مليوني طفل عراقي 
وأرسهم م�ن نقٍص ح�اد يف املياه يه�دد الحياة 
اتخ�اذ  والتنمي�ة، فيم�ا ش�ددت ع�ى رضورة 

اجراءات عاجلة ملعالجة هذا الخطر.
للطفول�ة  املتح�دة  االم�م  منظم�ة  وقال�ت 
»اليونيس�ف« ان�ه يف الوقت الذي » نش�هد حاليا 
األس�بوع العاملي للم�اء فثمة أكثر م�ن مليوني 
طفل عراق�ي وأرسهم س�يواجهون نقصا حادا 
يف املاء بحلول ع�ام 2030 ما لم يتم اتخاذ اجراء 

حاال«.
وحذرت املنظمة يف تقرير تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه من ان قراب�ة 3 من بني كل 5 أطفال 
يف الع�راق لي�س لديه�م وصول إىل خدم�ات املاء 
اآلم�ن كم�ا أن أقل م�ن نصف امل�دارس يف عموم 
البل�د تمتلك خدمات املاء األساس�ية مما يعرض 
صحة األطفال للخطر، ويهدد تغذيتهم، ونموهم 

املعريف، وسبل عيشهم املستقبلية.
واش�ارت اليونيس�ف اىل أن اقليم الرشق األوسط 
وش�مال افريقيا س�يكون املنطقة األكثر ش�حا 
يف املي�اه يف العال�م إذ أن زهاء 66 مليون نس�مة 
ممن يس�كنون هذا االقليم يفتقرون إىل الرصف 
الصحي االس�ايس، مع نس�بة قليلة جدا ال تكاد 
تذكر من املياه العادم�ة )أي مياه الرصف( تتم 
معالجته�ا عى نحو مالئم، بحس�ب تقرير جديد 
لليونيس�ف عنوانه »الجف�اف الداه�م: أثر ندرة 
املياه ع�ى األطفال يف الرشق األوس�ط وش�مال 

أفريقيا.«.
التفاصيل ص2

»اجلفاف« هيدد مليوين طفل عراقي
ناقوس أممي حيذر من »ندرة املياه« يف العراق.. واحلياة والتنمية على احملك.. ودعوة عاجلة للتحرك حمافظة بغداد تبحث 

حسم اجلدل بشأن إعادة دوائر فك االرتباط 
اىل الوزارات االحتادية

القبض عىل متهمة باالجتار 
بالبرش واعتقال متهمني بإطالق 

عيارات نارية
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البنتاغون: لن يكون لنا دور عسكري بأفغانستان بعد االنسحاب
حتالف سائرون: مجهور التيار الصدري لـم حيرقوا بطاقاهتم والصور مفربكة

العبادي حيذر من »اهنيارات كبرية« مقبلة للمنطقة: هذا السبيل الوحيد لتجاوزها
اإلعالم األمني يطيح بـ »الصيد الثمني«: إرهايب قام بإدخال مفخخات إىل »بيجي«

رئيس اجلمهورية يعد انتخابات ترشين »نقطة انطالق« ويؤكد: 
ال استقرار يف املنطقة بال عراق مستقر

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

حمافظ واسط يتابع
 ميـدانـيـًا األعمـال اخلـدميـة 

يف قضاء الصويرة

االتصاالت تتحدث
 عن ثـالثة مشـاريع ستخفض 

اسعار االنرتنيت

جنايات بابل 
حتكم بالسجن 7 سنوات  عىل 

مسؤولني يف املحافظة

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الدف�اع األمريكية »البنتاغ�ون«، أمس االثنني، 
أن التهدي�د ملطار العاصم�ة األفغانية كابل ال يزال »حقيقيا 
ومح�ددا«، مؤك�دا أنه لن يك�ون لبالده دور عس�كري بعد 
االنس�حاب، وذل�ك عش�ية اس�تكمال عملي�ات اإلجالء من 
أفغانس�تان. وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع جون كريبي 
للصحفيني، »نحن اآلن يف فرتة عى قدر خاص من الخطورة«، 
مضيف�ا »التهديد ال يزال حقيقي�ا ويف العديد من الحاالت ال 
يزال محددا«. م�ن جانبه، قال نائب مدير األركان األمريكية 
املشرتكة للعمليات اإلقليمية، وليام هانك تايلور: »نقلنا أكثر 

من 122 ألف ش�خص من أفغانس�تان حتى اآلن، من بينهم 
5400 أمريك�ي«. وق�ال املس�ؤول األمريك�ي، »نواصل دعم 
العمليات اإلغاثية واالستجابة وتقديم املعونة.. نساعد أكرب 
عدد من الناس الذين يرحلون من أفغانستان«. وتعليقا عى 
س�قوط حكومة الرئيس أرشف غن�ي عقب وقت قصري من 
خروج القوات األمريكي�ة، قال تايلور، »لم يكن أحد يتصور 
الرسعة القياس�ية التي س�قطت بها الحكومة األفغانية«. 
وأض�اف »علينا أن نكون مس�تعدين للخط�ر والتهديدات يف 
أفغانس�تان«، مؤكدا اس�تعداد بالده للرد ع�ى أي تهديد يف 
أفغانس�تان بش�كل »قوي ومبارش«. لكنه استبعد أن يكون 

للواليات املتحدة أي دور عسكري إضايف هناك بعد 31 آب.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
االثن�ني، ب�أن ال اس�تقرار يف املنطق�ة بال 
عراق مس�تقر، مش�رياً إىل أن االنتخابات 
الربملاني�ة القادمة يف ش�هر ترشين األول 
املقب�ل، يج�ب أن تك�ون نقط�ة انط�الق 

حقيقة نحو اإلصالح.
وق�ال صال�ح، يف كلمت�ه خ�الل ملتق�ى 
الرافدي�ن يف بغداد وردت تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن »املنطقة بحاجة إىل 
منظومة جديدة تستند عى األمن املشرتك 
انهي�ار  بس�بب  االقتص�ادي،  والرتاب�ط 

منظومته�ا منذ أربعني عاما«، الفتاً اىل أن 
»العراق اآلمن واملستقر بسيادة كاملة هو 
مرتكز للمنظومة الجديدة، فيما شّدد عى 
أن نزاه�ة وعدالة االنتخابات املقبلة يجب 
ان تكون الطري�ق نحو اإلصالح والتغيري، 
الس�تعادة ثقة الشعب بالنظام السيايس، 
وان تك�ون إرادت�ه ه�ي العلي�ا وفوق أي 
اعتب�ار«. وأض�اف صال�ح، أن »أوض�اع 
املنطقة حساس�ة ومفصلي�ة ال تخلو من 
تحديات جس�ام«، مش�رياً اىل أن »مؤتمر 
بغداد للحوار والرشاكة حمل رسالة بليغة، 
وهي أن العراق ال�ذي كان عنواناً للتنازع 
والتناح�ر أضح�ى نقطة تالق�ي مصلحة 

جه�ود  مثمن�ا  املنطق�ة،  ودول  ش�عوب 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يف تنظي�م املؤتمر«.وأوض�ح أن »املؤتم�ر 
إقليمي�ة  كب�رية  ومتغ�ريات  يس�تجيب 
ودولية، بعدما أفضت النزاعات والتوترات 
املس�تحكمة يف املنطقة اىل حقيقة واحدة، 
الكل مترضر وال فائ�ز فيها، جراء انهيار 
منظومته�ا، ع�ى األقل من�ذ أربعني عاما 
تقريب�اً، م�ن الح�رب العراقي�ة اإليرانية، 
حيث ت�دار املنطق�ة منذ ذل�ك الحني عرب 
االستقطابات واالنقسامات التي لم تجلب 
يف نهاي�ة املطاف الس�الم املنش�ود«. وأّكد 
رئي�س الجمهوري�ة، ان »املنطقة بحاجة 

ماّس�ة اىل منظوم�ة جديدة، تس�تند عى 
القيم واملشرتكات الكثرية التي تتقاسمها 
دول املنطقة، وتحقق املصالح املش�رتكة، 
وتجعلن�ا مس�تعدين ملواجه�ة تحدي�ات 
الع�رص، اإلره�اب والتط�رف، وتقلب�ات 
األوضاع االقتصادية واالزمة األش�د، التي 
ته�دد مس�تقبلنا، واملتمثلة بع�دم تمكن 
اقتصاداتنا من توفري فرص عمل حقيقية 
لألع�داد املتنامي�ة من س�كاننا وش�بابنا 
وأيض�ا التداعي�ات الخط�رية للمتغ�ريات 
املن������اخي�ة خصوص�ا ع�ى الع�راق 

ودول جوارنا«.
التفاصيل ص2

ص3

الزراعة تكشف أعداد 
النـخـيـل ومرتبة العراق 

عامليًا بإنتاج التمور

ص2

مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 
الفريق عماد حممد حممود
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الرافدين يطلق قروضا لرشاء السيارات بالتقسيط: فرتة إمهال 3 أشهر للتسديد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، 
ان من�ح ق�روض الس�يارات للمواطنني 
واملوظف�ني واملتقاعدي�ن يك�ون بف�رة 

امهال ٣ أشهر للتسديد بعد االستالم
يف  للم�رف  االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »تس�ديد االقس�اط الش�هرية 
لقروض الس�يارات يبدا بعد ٣ أشهر من 

االستالم«. 
واش�ارت، اىل ان »نس�بة الفائدة املحددة 

لقروض السيارات تكون ٤ باملئة«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّذرت منظمة اليونيس�ف األممية، أمس االثنني، من 
تعرّض حياة أكثر م�ن مليوني طفل عراقي وأرسهم 
من نق�ٍص حاد يف املياه يهدد الحي�اة والتنمية، فيما 
ش�ددت عىل رضورة اتخاذ اج�راءات عاجلة ملعالجة 

هذا الخطر.
وقالت منظم�ة االمم املتحدة للطفولة »اليونيس�ف« 
ان�ه يف الوق�ت الذي » نش�هد حاليا األس�بوع العاملي 
للم�اء فثمة أكث�ر من مليوني طف�ل عراقي وأرسهم 
س�يواجهون نقصا حادا يف املاء بحلول عام 20٣0 ما 

لم يتم اتخاذ اجراء حاال«.
وح�ذرت املنظمة يف تقري�ر تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه م�ن ان قرابة ٣ من ب�ني كل 5 أطفال يف 
الع�راق لي�س لديه�م وص�ول إىل خدمات امل�اء اآلمن 
كم�ا أن أقل م�ن نصف املدارس يف عم�وم البلد تمتلك 
خدم�ات املاء األساس�ية مما يع�رض صحة األطفال 
للخط�ر، ويه�دد تغذيته�م، ونموهم املعريف، وس�بل 

عيشهم املستقبلية.
واش�ارت اليونيس�ف اىل أن اقلي�م ال�رق األوس�ط 
وشمال افريقيا سيكون املنطقة األكثر شحا يف املياه 
يف العالم إذ أن زهاء 66 مليون نس�مة ممن يسكنون 
هذا االقلي�م يفتقرون إىل الرف الصحي االس�ايس، 

مع نسبة قليلة جدا ال تكاد تذكر من املياه العادمة )أي 
مياه ال�رف( تتم معالجتها عىل نحو مالئم، بحس�ب 
تقرير جديد لليونيسف عنوانه »الجفاف الداهم: أثر ندرة 

املياه عىل األطفال يف الرق األوسط وشمال أفريقيا.«
واوضحت ان التقرير الذي أطلق خالل األس�بوع العاملي 
للماء يس�لط الضوء عىل أبرز االسباب وراء شحة املياه 
يف املنطق�ة والعراق، بم�ا فيها الطلب الزراع�ي املتزايد، 
واتس�اع رقعة االرايض الزراعية املروية باستخدام املياه 

الجوفية.
ونوه�ت اىل ان�ه بينم�ا تش�كل الزراعة نس�بة 70% من 
اس�تهالك املياه عىل الصعيد العاملي فأنها تبلغ أكثر من 

80% يف اقليم الرق األوسط وشمال افريقيا.
ويف هذا الصدد، قالت شيما سني غوبتا ممثلة اليونيسف 

يف الع�راق »إن مس�توى ش�حة املي�اه يف الع�راق ُينب�ئ 
بالخطر، فاالطفال ال يس�تطيعون النم�و ليبلغوا كامل 
طاقاتهم بدون املاء«. وأضافت »آن األوان للقيام ببعض 
االعمال بش�أن التغ�ر املناخي، وضم�ان الوصول للماء 

اآلمن لكل طفل«.
الغ�ذاء، والنم�و  ونوه�ت اىل ان الطل�ب املتزاي�د ع�ىل 
الح�ري، واالدارة الس�يئة للمي�اه، فضال ع�ن التغر 
املناخ�ي، تظاف�رت جميعها لته�دد األطف�ال والفقراء 

واملهمشني.
وتش�ر اليونيس�ف اىل ان�ه بينم�ا ليس التغ�ر املناخي 
السبب الوحيد لش�حة املياه، إال أنه تسبب يف تناقص يف 
مياه األمطار للزراعة، وتدهور يف جودة احتياطي املياه 
العذب�ة نتيجة للتدف�ق العكيس للمي�اه املالحة القادمة 
من الخليج العربي نح�و طبقات املياه الجوفية العذبة، 

وتركيزات التلوث املتزايدة.
وبينت املنظمة انه يف العراق، كان موسم االمطار 2020-
2021 هو املوسم األكثر جفافا يف األربعني عاما األخرة، 
مما تس�بب يف تناق�ص حاد تدفق املي�اه يف نهري دجلة 

والفرات بلغت نسبته 29% و 7٣% عىل التوايل.
وأك�دت اليونيس�ف انها س�تواصل دعمه�ا للحكومات 
االتحادي�ة واالقليمي�ة، وال�ركاء املحلي�ني، واملجتمع 
املح�ي، والقطاع الخ�اص، للتعاطي مع ضع�ف املوارد 
املائية يف الرق األوس�ط وشمال افريقيا، عرب مجموعة 
من الحلول. وكشفت عن هذه الحلول مبينة انها تشمل 
ايجاد بيئة تمكينية راس�خة ذات سياس�ة وطنية عامة 
قوية، ومنظومات ترش�يدية تتصدى لشح املياه، بما يف 
ذلك استخراج املياه الجوفية، واملحاسبة املائية، وتحليل 
البيان�ات. وكذلك العم�ل مع املجتمع املدني، وال س�يما 

الش�باب بوصفه�م وكالء التغي�ر، ح�ول قيمة املاء 
والحفاظ ع�ىل املياه.. والروع يف خطط اس�تجابة 
للتغ�ر املناخي، وادراج قلة املياه كمكّون ذي أولوية 

وتخصيص موازنة مالية كافية ملعالجة شح املياه.
واضاف�ت ان م�ن ه�ذه الحل�ول ايض�ا اس�تحداث 
مجموعات تنس�يق بني أصحاب املصلحة الرئيسيني 
والصح�ة،  والبيئ�ة،  امل�اء،  ومدي�رات  كالبلدي�ات، 
والزراع�ة، والطاق�ة واملالية، واملؤسس�ات الوطنية، 
والفاعل�ني يف القط�اع، بم�ا يف ذل�ك ممث�ي املجتمع 
ال�دويل، لدع�م مراجعة السياس�ات العام�ة، وزيادة 

القدرات التكنولوجية.
كم�ا تش�مل حلول مواجه�ة ضعف امل�وارد املائية يف 
الرق األوس�ط وش�مال افريقيا دعم بن�اء القدرات 
للفاعلني الرئيسيني يف قطاع املاء، بما يف ذلك الكيانات 
التنظيمية – منش�آت املي�اه، لتقديم املياه النظيفة، 
وال س�يما يف املجتمع�ات املت�ررة بش�كل كبر من 
خالل تحديث البنى التحتية القديمة، واعداد عمليات 

مستدامة، وتقليل الهدر يف املياه.
م�ن جهتها، ح�ذرت وزارة امل�وارد املائي�ة من خطر 
وجود انخفاض كبر يف أغلب أنهر العراق س�يقود اىل 

جفاف األنهر.
وقال مستشار وزارة املوارد املائية عون عبد ذياب إن 
»االيرادات املائية يف أغلب األنهر التي ترد اىل العراق قد 
انخفضت بش�كل كبر«، الفتاً اىل أن »قسماً من النقص 
يف هذه االي�رادات يراوح بني ٤0 اىل 50 باملئة من املعدل 
الس�نوي، وهذا يش�ر اىل وج�ود حالة جف�اف يف أغلب 

األنهر.
وأك�د أن أغلب الروافد املائية من الجانب الرقي للعراق 
تأت�ي م�ن ايران وخاصة نه�ر دياىل املج�اورة الذي تأثر 
بشكل حاد وكبر بسبب قلة اإليرادات ما تسبب بجفافه 
وه�ذا ما أنعكس س�لباً ع�ىل واقع الزراع�ة يف محافظة 
دياىل. وع�ن طبيعة تح�ركات الوزارة نحو تركيا اش�ار 
املس�ؤول املائ�ي اىل أن »مص�در املي�اه الرئي�س لنهري 
دجلة والفرات ينبع من تركيا وبالتايل ينبغي التوصل اىل 
تفاهمات معها تصل اىل حد االتفاقيات بش�أن موضوع 

املياه والحصص املائية للعراق«.

ناقوس أممي حيذر من »ندرة املياه« يف العراق.. واحلياة والتنمية على احملك.. ودعوة عاجلة للتحرك
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      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
االثنني، بأن ال اس�تقرار يف املنطقة بال عراق 
مس�تقر، مش�راً إىل أن االنتخابات الربملانية 
القادمة يف شهر ترين األول املقبل، يجب أن 

تكون نقطة انطالق حقيقة نحو اإلصالح.
وقال صالح، يف كلمته خالل ملتقى الرافدين 
يف بغ�داد وردت تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نسخة منه إن »املنطقة بحاجة إىل منظومة 
جديدة تس�تند عىل األمن املش�رك والرابط 
منظومته�ا  انهي�ار  بس�بب  االقتص�ادي، 
من�ذ أربع�ني عام�ا«، الفت�اً اىل أن »الع�راق 
اآلمن واملس�تقر بس�يادة كاملة هو مرتكز 
للمنظومة الجديدة، فيما شّدد عىل أن نزاهة 
وعدال�ة االنتخاب�ات املقبلة يج�ب ان تكون 

الطريق نح�و اإلصالح والتغير، الس�تعادة 
ثقة الش�عب بالنظام الس�يايس، وان تكون 

إرادته هي العليا وفوق أي اعتبار«.
وأضاف صالح، أن »أوضاع املنطقة حساسة 
ومفصلي�ة ال تخل�و من تحديات جس�ام«، 
مشراً اىل أن »مؤتمر بغداد للحوار والراكة 
حمل رسالة بليغة، وهي أن العراق الذي كان 
عنواناً للتنازع والتناحر أضحى نقطة تالقي 
مصلحة شعوب ودول املنطقة، مثمنا جهود 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يف 

تنظيم املؤتمر«.
وأوض�ح أن »املؤتم�ر يس�تجيب ومتغرات 
أفض�ت  بعدم�ا  ودولي�ة،  إقليمي�ة  كب�رة 
النزاعات والتوترات املس�تحكمة يف املنطقة 
اىل حقيق�ة واح�دة، الكل مت�رر وال فائز 
فيها، جراء انهيار منظومتها، عىل األقل منذ 

أربع�ني عاما تقريب�اً، من الح�رب العراقية 
اإليرانية، حيث ت�دار املنطقة منذ ذلك الحني 
ع�رب االس�تقطابات واالنقس�امات التي لم 

تجلب يف نهاية املطاف السالم املنشود«.
وأّكد رئيس الجمهورية، ان »املنطقة بحاجة 
ماّسة اىل منظومة جديدة، تستند عىل القيم 
واملش�ركات الكث�رة التي تتقاس�مها دول 
املنطقة، وتحقق املصالح املشركة، وتجعلنا 
مستعدين ملواجهة تحديات العر، اإلرهاب 
والتط�رف، وتقلب�ات األوض�اع االقتصادية 
مس�تقبلنا،  ته�دد  الت�ي  األش�د،  واالزم�ة 
واملتمثلة بعدم تمك�ن اقتصاداتنا من توفر 
ف�رص عمل حقيقي�ة لألع�داد املتنامية من 
سكاننا وش�بابنا وأيضا التداعيات الخطرة 
للمتغ�رات املن������اخي�ة خصوص�ا عىل 

العراق ودول جوارنا«.

وشدد الرئيس صالح عىل أن »هذه املنظومة 
وضم�ان نجاحه�ا لن يتم م�ن دون العراق، 
الع�راق اآلم�ن واملس�تقر بس�يادة كامل�ة، 
وإعادته ل�دوره املح�وري يف املنطقة، وهذا 
وإنه�اء  إقليمي�اً ودولي�اً  يس�تدعي دعم�اً 
تنافس�ات ورصاع�ات اآلخري�ن ع�ىل أرض 
البل�د، كم�ا يس�تدعي م�ن الجمي�ع، م�ن 
السياسيني والنخب والفعاليات االجتماعية 
االنط�الق نحو حوار جديد يبحث يف أس�باب 
األزم�ة الداخلية وتوضع، بناًء عليه، الحلول 
اس�تفحال  أن  إىل  مش�راً  بموضوعي�ة، 
الفس�اد وس�وء اإلدارة وضع�ف الخدم�ات 
وتش�كيك الش�عب برعية النظ�ام أزمات 
ال يمك�ن التهاون فيه�ا واملراهنة عىل صرب 

مواطنينا«.
وقال الرئيس إن »االنتخابات املقبلة املقررة 

يف 10 تري�ن األول، يج�ب أن تكون نقطة 
لألوض�اع  حقيقي�ة  حل�ول  نح�و  انط�الق 
الراهن�ة، منوه�اً اىل أن االنتخابات يف نهاية 
املطاف ليس هدفاً إلنجازه، بل وس�يلة نحو 
اإلصالح والتغير ومعالجة األزمات املراكمة 

يف البلد«.
وأّك�د صالح ع�ىل أن »ضم�ان اإلرادة الحرة 
للعراقي�ني يف انتخ�اب ممثليه�م بعي�دا عن 
الضغ�وط والقيموم�ة والتالع�ب ومعالجة 
مكامن الخلل يف العملية االنتخابية والتعاطي 
بجدية مع املخاوف القائمة حولها، وضمان 
املش�اركة الش�عبية الواس�عة فيه�ا، يمثل 
اذا  املس�اومة،  يقب�ل  ال  اس�تحقاقاً  الي�وم 
اردنا الخ�روج بالبلد من أوضاع�ه الراهنة، 
ومنطلق�ا الس�تعادة ثقة الش�عب بالنظام 

السيايس«.

رئيس اجلمهورية يعد انتخابات ترشين »نقطة انطالق« ويؤكد: ال استقرار يف املنطقة بال عراق مستقر

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  أعل�ن 
الغانمي، أمس االثنني، عن القبض 

عىل ارهابي وصفه ب�«الخطر«.
وقال الغانمي يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »رج�ال 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادية يف وزارة الداخلية حصدوا 
النر عىل اإلره�اب، وهاهم اليوم 

يوجه�ون صفع�ة جدي�دة لداعش 
بع�د أن تمكن�وا من إلق�اء القبض 
ع�ىل إرهابي خط�ر ق�ام بإدخال 
عجالت مفخخة يستقلها ارهابيون 
انتحاري�ون اىل مصف�ى بيجي عام 
201٤ يف ص�الح الدي�ن«.  واضاف 
»اثني وابارك ع�ىل الجهود املتميزة 
للعاملني يف هذه الوكالة، وادعو اىل 
مواصلة العمليات االستباقية لدحر 

اإلرهاب والجريمة«.

وزير الداخلية يعلن القبض عىل »إرهايب خطري« 
ويعدها صفعة جديدة لـ »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرطة الفري�ق عماد محم�د محمود، 
اف�ادت الهيئ�ة العامة للكم�ارك القبض 
عىل مس�افر عراقي يحمل ماده مخدره 

يف مركز كمرك الشيب الحدودي
وذكر اعالم الهيئة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، انه »تم القبض عىل 
مس�افر عراقي يحمل م�اده مخدره يف 

مركز كمرك الشيب الحدودي«. 
االج�راءات  اتخ�اذ  انه«ت�م  واضاف�ت، 
و  للضواب�ط  وفق�اً  بحق�ه  القانوني�ة 

التعليمات النافذة«. 
أف�ادت وكال�ة وزارة الداخ��������لية 

لؤون الرطة، االثنني، اعتقال 8 متهمني 
باط����������الق العي�ارات النارية يف 

محافظة ميسان
وذك�رت الوكالة يف بيان ان�ه »تم اعتقال 
8 متهم�ني باطالق العي�ارات النارية اثر 
مش�اجرة ومتهم اخر لحيازة االس�لحة 

الغر مرخصة يف محافظة ميسان«.  
مف�ارز ش��������رطة  تمكن�ت  كم�ا 
الب�رة، االثنني، من إلق�اء القبض عىل 
ام�رأة متهمة باالتجار بالبر بصحبتها 
س�تة أطف�ال يف قضاء الزب�ر بالبرة.  
وذك�رت قي�ادة الرطة ان�ه »بعد ورود 
معلوم����ات عن وجود امرأة تقوم ببيع 
االطفال يف منطق�ة الزبر، تم عىل الفور 
تش�كيل فري�ق عمل من قس�م مكافحة 

اج�رام الب�رة، وبع�د التح�ري وجمع 
املعلومات تم التوصل اىل مكان تواجدها 
وبعد اخذ املوافقات االصولية من قايض 
التحقيق تم التحري داخل الدار والقبض 
عليها وبصحبتها ٤ اطفال اعمارهم بني 

ش�هر اىل شهرين ووجود طفلني اخرين، 
االول يبلغ م�ن العمر ٤ س�نوات واالخر 
س�نتني وال توجد مستمس�كات اصولية 

لالطفال«. 
البيان:«كم�ا ضب�ط بحوزتها  وأض�اف 
مواد مخدرة تقدر ب�الغرامات مع ادوات 
للتعاطي، وتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقها توقيفها وفق املادة 6 اتجار«.
إىل ذلك، استش�هد رشطي خالل مداهمة 

عصابات مخدرات يف محافظة البرة.
 وذكر بيان لقيادة الرطة ان »املفوض 
}حس�ني عي طالب{ أحد عنارص قس�م 
مكافح�ة املخدرات يف البرة استش�هد 
أثن�اء تأدية الواجب يف مداهمة عصابات 

املخدرات صباح اليوم االثنني«.

نف�ى الجناح الس�يايس للتي�ار الص�دري، أم�س االثنني، أن 
يكون جمه�ور التيار، قد أحرقوا بطاقاتهم االنتخابية، مبينا 
أن والص�ور املنترة هي »مفربكة من جي�وش الكرونية«. 
وق�ال النائب عن تحال�ف س�ائرون التابع للتي�ار الصدري، 
جم�ال فاخ�ر، إن »التي�ار الص�دري، ل�م يح�رق البطاقات 
االنتخابي�ة«، مش�ر إىل أن »الجي�وش االلكرونية روجت يف 
وسائل التواصل االجتماعي، صورا مفربكة عن حرق جمهور 

التيار لبطاقاتهم االنتخابية، من أجل ارباك الوضع االنتخابي 
والعملي�ة الديمقراطي�ة«. ولف�ت فاخ�ر إىل أن »االنتخابات 
الربملانية قادمة، وسيشارك فيها التيار الصدري بقوة، والفوز 
س�يكون من حليفنا« وكان تحالف »س�ائرون« املدعوم من 
الص�در، من املتصدرين االنتخاب�ات الربملانية األخرة 2018، 
بحصوله ع�ىل 5٤ مقعدا من أصل ٣29. يذكر أن زعيم التيار 
الص�دري يف العراق، مقت�دى الصدر، قد أعلن ي�وم الخميس 

)15  تم�وز 2021(، مقاطعة االنتخاب�ات املقرر إجراؤها يف 
الع�ارش من ترين األول املقبل، فيما نرت وس�ائل مواقع 
التواصل االجتماعي صورا وتسجيالت فيديو قالو إنها التباع 
الصدر وهم يحرقون بطاقاتهم االنتخابية. وكان زعيم التيار 
الص�دري، مقتدى الصدر، ق�د تراجع، ي�وم الجمعة )27 آب 
2021(، عن ق�راره، بمقاطعة االنتخاب�ات الربملانية املبكرة 

بالعراق.

ن�رت خلية اإلعالم األمن�ي، أمس االثنني، 
ارهاب�ي  القب�ض ع�ىل  تفاصي�ل عملي�ة 
ق�ام بإدخ�ال عج�الت مفخخة يس�تقلها 
ارهابيون انتحاريون اىل مصفى بيجي عام 
201٤.  وذكر بيان للخلية تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه »وبن�اًء ع�ىل 
معلوم�ات اس�تخباراتية دقيق�ة ومتابعة 
ميدانية للخالي�ا االرهابية النائمة، تمكنت 
وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخلي�ة م�ن الق�اء القبض عىل 
متهم مطل�وب للقضاء وفق أح�كام املادة 
٤ اره�اب يف محافظ�ة كرك�وك«. وأضاف 
ان�ه »وبعد التحقي�ق معه تبني أن�ه انتمى 
للعصابات اإلرهابي�ة يف عام 201٤، وعمل 
ع�ىل يد م�ا يس�مى االمر الرع�ي لوالية 
ص�الح الدي�ن، وعم�ل أيض�ا م�ع املف�ارز 
الس�تهداف  بيج�ي  قض�اء  يف  االرهابي�ة 
منتسبي االجهزة االمنية«. وأشار البيان اىل 
ان االرهابي »شارك يف هجومني مع عنارص 
إرهابية أخرى يقدر عددهم ب� ٣00 عنر 
يستقلون 50 عجلة مفخخة عىل القطعات 
املاس�كة ملصفى بيجي، ويف الهجومني قام 
اإلرهابيون بادخال العجالت املفخخة، وتم 
تفجرها داخل املصفى مما ادى اىل حصول 

خسائر برية ومادية«.

القبض عىل متهمة باالجتار بالبرش واعتقال متهمني بإطالق عيارات نارية
مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

حتالف سائرون: مجهور التيار الصدري لـم حيرقوا بطاقاهتم والصور مفربكة

اإلعالم األمني يطيح
 بـ »الصيد الثمني«: إرهايب قام 

بإدخال مفخخات إىل »بيجي«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس جه�از مكافح�ة اإلره�اب الفري�ق اول الركن عب�د الوهاب 
الس�اعدي، أمس االثنني، بان الجهازكان رأس الرمح بمواجهة الجماعات 

اإلرهابية، فيما اكد وجود خطط تطويره تمتد ل�٣ سنوات.
وق�ال الس�اعدي، خ�الل مش�اركته بملتق�ى الرافدي�ن للح�وار »عالجنا 
الوقاية من االرهاب مس�ؤولية الجميع واملنع، وكنا رأس الرمح بمواجهة 

الجماعات اإلرهابية بالتنسيق مع بقية القوات األمنية«.
واض�اف:« نفذنا يف العام الجاري 250 واجباً وقتلنا أكثر من 270 إرهابيا، 

وواجبنا االسايس مكافحة االرهاب بكافة اشكالة«.
وتابع الس�اعدي:« نتعامل مع مذكرات القبض والقضايا التحقيقية تعود 
اىل لجنة مكافحة الفس�اد، وجهاز مكافحة اإلره�اب يرتبط بالقائد العام 
للقوات املسلحة حراً«. واشار اىل:« تنفيذ واجبات مشركة مع مكافحة 
اإلرهاب بكردستان وهنالك تعاون كبر، واعددنا خططا تمتد ل� ٣ سنوات 
لتطوي�ره«. وختم الس�اعدي:« بوجود تحديدات مالي�ة تقف أمام اندماج 

مكافحة اإلرهاب يف كردستان بجهازنا«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس املجلس القيادي لتحالف ق�وى الدولة الوطنية حيدر العبادي، 
أم�س االثنني، من »انهي�ارات كبرة« مقبل�ة عىل املنطق�ة، وأن تصحيح 
العالق�ات مع الجمهور الس�بيل الوحيد لتجاوز األزم�ة. وذكر العبادي، يف 
كلم�ة ألقاها خالل مش�اركته يف ملتقى الرافدين، أن »املصالح املش�ركة 
عىل أس�اس دعم الس�يادة هي الحل األمثل للحفاظ ع�ىل أمن العراق دون 

االعتماد عىل اآلخرين«.  
وتاب�ع: »ع�رض علين�ا إدخال ق�وات أجنبية ع�ىل األرض ملقاتل�ة داعش 
ورفضن�ا ذلك«، مردف�ا »دخلت يف معرك�ة حقيقية النهاء فس�اد الجيش 
إبان حرب التحرير واستطعت االعتماد عىل قادة حقيقيني ملحاربة داعش 

وتغير املعادلة«.  
وأض�اف، أن »هن�اك أش�خاصاً مناس�بني يف م�كان غر مناس�ب، وهناك 
أش�خاصاً غر مناس�بني يف م�كاٍن مناس�ب يف الدولة العراقية«.  وبش�أن 
انتخابات ترين املقبل، أشار العبادي إىل أنه »كان أول الداعني لالنتخابات 
املبكرة، وأن الجمهور مؤخ�راً فرض إرادته«، مردفا بالقول »التصادم مع 

الجماهر املحتجة يف ترين أمر خطر نجم عنه املئات من الشهداء«. 

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب يتحدث عن خطط 
لتطوير اجلهاز متتد لـ)3( سنوات

العبادي حيذر من »اهنيارات كبرية« مقبلة للمنطقة: 
هذا السبيل الوحيد لتجاوزها

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت اللجنة املالي�ة النيابية أن 
قانون الخدمة املدنية ومؤسس�اته 
يعمل عىل إيجاد حل لتوحيد رواتب 
املوظف�ني الت�ي تعاني م�ن فوارق 
كب�رة ب�ني ال�وزارات، فض�ال عن 
القضاء عىل الفضائيني ومزدوجي 

الرواتب.
وق�ال عضو اللجنة جم�ال كوجر، 
يف حدي�ث صحف�ي، إن »الحكومة 
قد تعيد النظر يف س�لم الرواتب من 
خالل تفعيل دائ�رة الخدمة املدنية 
االتحادية للقض�اء عىل الفضائيني 
ومتع�ددي الرواتب«، مبيناً أن »هذا 
األم�ر يخ�ص الحكومت�ني الحالية 
واملقبل�ة ولك�ن يبقى الس�ؤال هل 

تستطيع الحكومة فعل ذلك«. 
وأض�اف أن »الحل يكم�ن بقانون 
الخدمة املدنية الذي ينظم الرواتب، 

لكن املش�كلة أن مؤسس�ة الخدمة 
املدني�ة املتمثل�ة بمجل�س الخدمة 
االتح�ادي لي�س لديه�ا م�الك بعد 
وتحت�اج إىل ترتيب نفس�ها كونها 
حديثة وسيقع عليها عمل جبار إذا 

اخذتها الحكومة بجدية«. 
وتاب�ع: »م�ن خ�الل ه�ذا القانون 
سيكون هناك توحيد لسلم الرواتب 
وتوحي�د قوائم املوظف�ني يف الدولة 
يف س�جل واح�د، وهذا األم�ر ليس 
اكتش�اف  س�يتم  حي�ث  بالقلي�ل 
ومتع�ددي  الروات�ب  مزدوج�ي 

الرواتب والفضائيني«. 
املحكم�ة  نظ�ر  تأجي�ل  وبش�أن 
بخص�وص  الحكوم�ة  بطع�ون 
املوازن�ة إىل أيلول املقبل، بني كوجر 
أن »ه�ذا األم�ر لن يعرق�ل املوازنة 
حتى إن كانت هذه الطعون مهمة 
وه�ي 12 فق�رة ولكن باق�ي بنود 

املوازنة نافذة«.

أصدرت محكمة جنايات بابل، أمس 
االثنني، حكمني بالس�جن 7 سنوات 
ملس�ؤولني اثنني يف دي�وان محافظة 
بابل بعد اتهامهما بتلقي رش�اوى. 
وذكر اعالم مجلس القضاء األعىل يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، أن »محكم�ة جناي�ات باب�ل 

املختص�ة بقضايا النزاه�ة أصدرت 
حكما بالس�جن س�بع سنوات بحق 
مدي�ر دائ�رة العق�ود الحكومي�ة يف 
دي�وان محافظ�ة بابل لق�اء تلقيه 
رىش م�ن ممث�ي إح�دى ال�ركات 
إلنش�اء جه�از مف�راس حلزوني يف 

مستشفى مرجان التخصيص«. 

املالية الربملانية: احلكومة تدرس إعادة 
النظر يف سلم الرواتب

جنايات بابل حتكم بالسجن 7 سنوات
 عىل مسؤولني يف املحافظة
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س االثن�ن، انه�ا لن 
بالطاق�ة  تس�تحدث مديري�ات جدي�دة خاص�ة 
املتج�ددة والنظيف�ة بع�د ق�رار مجلس ال�وزراء 
مؤخراً يف تغيري أسمها اىل وزارة الكهرباء والطاقة 

املتجددة.

وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي »لن يتم 
فتح مديريات جديدة والوزارة ماضية بقوة إلحالة 
مشاريع الطاقة الشمسية اتفقت بشكل فعيل مع 
رشك�ة )باور جاينا( بواق�ع ٢٠٠٠ ميكاواط، وان 

تكون املرحلة الفعلية بواقع ٧٥٠ ميكاواط«.
وأض�اف »جاه�زون للتوقي�ع م�ع رشك�ة توتال 
الفرنس�ية ولدين�ا مباحثات مع رشك�ة )مصدر( 

االماراتية ومباحثات مع رشكة )أيكو( السعودية 
وتحالف )السويدي إليكرتيك(«.

التفاوض�ات  ه�ذه  »جمي�ع  ان  العب�ادي  وأك�د 
والتعاق�دات ملش�اريع الطاق�ة الشمس�ية الت�ي 

ستكون موزعة يف جميع املحافظات«.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء، وقعت األربع�اء املايض، 
اتفاق مبادئ، مع رشك�ةPower China الصينية، 

بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة ٢٠٠٠ 
ميغاواط، تنفذ بسعة ٧٥٠ ميغاواط كمرحلة اوىل، 

وصوالً إىل سعة ٢٠٠٠ ميغاواط.
ويعد مرشوع الطاقة الشمسية، من أول املشاريع 
الرائ�دة يف الع�راق، وينف�ذ ألول مرة، وسيس�اهم 
امل�رشوع يف زيادة إنتاج الطاق�ة الكهربائية، لرفد 

املنظومة بالطاقة املتجددة النظيفة.

الكهرباء: ال مديريات جديدة للطاقة املتجددة ونفاوض أربع رشكات كبرية بينها توتال

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة االتصاالت، أم�س االثنن، عن 
تبينها لثالث مش�اريع ستعمل عىل تخفيض 
اس�عار االنرتنيت.وقال الناطق باسم الوزارة 
رعد املش�هداني ان »الوزارة تبنت ٣ مشاريع 
تعمل عىل تخفيض اس�عار خدمات الالنرتنت 
االول ع�ودة الهات�ف االريض بتقني�ة حديثة 
ومواصفات جيدة واسعار مخفضة وببدالت 
ارضي�ة متطورة«.وأضاف »س�يكون خدمة 
االتص�ال م�ن الهات�ف االريض اىل هاتف اخر 
بالدين�ار العراق�ي فض�ال عن س�عر الكارت 
ورسعته العالي�ة وعدم تعرض�ه للتضاريس 

الجوية«.وتاب�ع املش�هداني »ام�ا املرشوعن 
االخري�م فهما )الكاب�ل الضوئ�ي(، وايصال 
خط�وط االنرتن�ت الكث�ر م�ن ٣٥٠٠ من�زل 
بمنطقة زيونة ببغ�داد«، عاداً اياه »املرشوع 
ه�ذه  »جمي�ع  للوزارة«.وخت�م  االس�ايس 
املش�اريع تص�ب لصالح املواط�ن وتقلل من 
اسعار االنرتنت«.يشار اىل ان وزارة االتصاالت 
أب�دت رغبتها املطلقة يف مؤتمر صحفي كبري 
ضم ال�رشكات العربي�ة والعراقي�ة والعاملية 
الغاي�ة منها تطوي�ر االنرتن�ت يف العراق عرب 
الكيبل الضوئي يف املرحلة املقبلة وسوف نقوم 
بفتح العروض والعقود وما نراه مناس�ب يف 
أق�ل العط�اءات ويف تقني�ة متط�ورة حديثة 

لخدم�ات االنرتنت.وتش�هد معظ�م مناط�ق 
بغداد واملحافظات عدا اقليم كردستان ضعفاً 
متواصال يف خدمة االنرتنيت دون ايجاد حلول 
ناجع�ة النه�اء معاناة املواطن�ن والرشكات 
الع�راق  العامل�ة يف مج�ال الخدمة.ويحت�ل 
املرات�ب األخ�رية برسع�ة اإلنرتن�ت، يف ع�دة 
مؤرشات عاملية، بينما يش�رتي املواطن هذه 
الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقين 
بأس�عار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول 
العال�م، مما س�بب موج�ة انتق�ادات كبرية 
م�ن قبل املواطنن الذي�ن أطلقوا حمالت عىل 
مواقع التواصل االجتماعي ملطالبة الحكومة 

بتحسن الخدمة.

االتصاالت تتحدث عن ثالثة مشاريع ستخفض اسعار االنرتنيت

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االثن�ن، ب�دء 
التس�جيل يف »ري�اض األطف�ال الحكومي�ة 
واألهلي�ة« للع�ام ال�درايس ٢٠٢٠ - ٢٠٢1.  
وذك�ر بي�ان أوردُه املكت�ب اإلعالم�ي تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »الوزارة 
اوعزت لرياض األطف�ال يف املديريات العامة 
للرتبية كافة بفتح أبوابها لتسجيل األطفال 
املؤهلن اعتباراً من يوم األربعاء املوافق األول 
من ش�هر أيل�ول لع�ام ٢٠٢1، حيث يقبل يف 

رياض األطفال للعام ٢٠٢1 - ٢٠٢٢ يف صف 
الروضة، االطفال الذين اكملوا س�ن الرابعة 
م�ن موالي�د ٢٠1٧ او الذين س�يكملونها يف 
نهاية السنة امليالدية لتولد )٣1 كانون األول 
من العام نفس�ه(«.  وكذل�ك يقبل يف رياض 
األطف�ال ضم�ن الصف التمهي�دي، األطفال 
الذين اكملوا الخامسة من العمر لتولد ٢٠16 
او الذين سيكملونها يف نهاية السنة امليالدية 
من مواليد )٣1 كانون األول من العام نفسه( 
، رشط االلتزام بإجراءات الوقائية والسالمة 

للحفاظ عىل صحة األطفال .

الرتبية تعلن بدء التسجيل يف رياض األطفال 
وحتدد اعامر املؤهلني للعام الدرايس اجلديد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراع�ة ع�ن أع�داد النخي�ل يف 
العراق.

ب�اس��م  ال�رس��م�ي  امل�ت�ح��دث  وق���ال 
ال���وزارة حميد ال�ن�اي�ف يف ترصيح صحفي، 
إن »ال�����وزارة اع���دت خط�ة ل��زي���ادة 
ن�س�ب ان��ت��اج ال�ت�م�ور ذات االص��ن��اف 
املتميزة ورف��ع م�ع�دالت تصديرها م�ن خالل 
دع���م ف�الح�ي�ه�ا ورف�ده�م ب�االس��م�دة 
املختصة وش�مول بس�اتينهم بالحصص املائية 
الكافي�ة وب�اس��ت�ع�م�ال أج�ه��زة ال���ري 
امل�ق�ن�ن اض�اف��ة ال�ى تزويدهم بالفس�ائل 

املكثرة نسيجيا«.
واض��اف ان��ه »ت��م انش�اء بس�اتن جديدة 
لزيادة نس�بة انت�اج التم�ور، الس�يما ان عددا 
منها والت�ي ك�ان�ت م�ن�ت�ج��ة، ت�ع�رض�ت 
ل�ل�ت�ج�ري��ف وال�خ�راب بس�بب ال�ح�روب 
ط����وال  الب�الد  به�ا  م��رت  الت�ي  العدي�دة 
اض��اف���ة  امل��اض��ي���ة،  ال��ع��ق���ود 
ال��ى ه�ج�رة اصحابها او اتجهاههم للعمل يف 

مهن أخرى«.
وأش�ار اىل، ان »الوزارة عملت عىل اعادة االنتاج 
لتلك البس�اتن لتحويل انتاج التم�ور اىل عملية 
اس�تثمارية مربحة« الفتا اىل ان أعداد النخيل يف 

العراق تجاوز ال� 18 مليون نخلة«.
وتابع النايف أن »العراق ص�دَّر ال�ع�ام امل�اض�ي 
6٠٠ أل�ف ط�ن م�ن تموره بمختلف االنواع اىل 
عرش دول«، مؤكدا »وجود طلب متزايد السترياد 
التمور العراقية بعد ان ش�ه�دت عملية انتاجها 
وت�ص�دي�ره��ا اهتمام�ا بالغ�ا م�ن ال�وزارة 
ومزارعيها، ما أس�هم بإع�ادة العراق من جديد 
اىل التسلس�ل العامل�ي بعد ان تراج�ع كثريا فيما 

سبق«.
يش�ار اىل ان الع�راق وحتى اواخ�ر س�بعينيات 
ال�ق��رن امل�اض�ي، ك�ان ي��زود العالم ب� ٧٥ 
% من حاجته من التم�ور بكمية ناهزت املليون 
ط�ن، بينما تراج�ع بعدها اىل املرتبة التاس�عة، 
وحالي�ا وص�ل ال�ى الرابعة عاملي�ا باالنتاج بعد 

كل من مرص وايران والسعودية.
وبن النايف أن »س�عر الط�ن الواحد من التمور 
العراقية يصل اىل نحو مليون دينار، الس�يما ان 
س�عر الكيل�و الواحد منها ب�ن 1٥٠٠ اىل ٢٠٠٠ 
دين�ار ف���ي االس����واق امل�ح�ل�ي��ة، م��ا 
ش��ج�ع ال��ف���الح عىل زيادة نس�ب االنتاج 
واالهتمام بالنخي�ل واكث�ار االص��ن��اف ذات 
وامل�رغ�وب��ة  ال�ع�ال�ي��ة  االن�ت�اج�ي��ة 

عامليا«.

الزراعة تكشف أعداد 
النخيل ومرتبة العراق 

عامليا بإنتاج التمور

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة التقاعد الوطني�ة، أمس االثنن، ع�ن رصف مبالغ 
مكاف�أة نهاية الخدمة ملتقاعدي الجيش الس�ابق، كما دعت من 
لم يتس�لم اس�تحقاقه من املكافأة اىل مراجعتها لغرض رصفها 

وفق القانون.
واجابت هيئة التقاعد الوطنية عىل طلب رسمي من لجنة مراقبة 
تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي النيابية، بشأن 
االج�ازات املرتاكم�ة، بانه »تم�ت جدولة رصفها بحس�ب ورود 

التمويل املايل من قبل وزارة املالية املخصص لهذا الغرض«.

التقاعد تقرر رصف مكافأة هناية 
اخلدمة ملتقاعدي اجليش السابق

    نينوى / المستقبل العراقي

اعلن قائممقام املوصل زهري االعرجي، أمس االثنن، عن الرشوع 
باعمار مبنى البنك املركزي العراقي يف املوصل القديمة. 

وق�ال االعرج�ي إن »الكوادر الهندس�ية يف بلدي�ة املوصل انتهت 
م�ن رفع االنقاض من مبنى البن�ك املركزي العراقي الذي تعرض 

للقصف الجوي خالل عملية تحرير املوصل من قبضة داعش ».
واضاف ان »مبالغ اعمار البنك تم تخصيصها ورصفها من مبالغ 
اعم�ار املرحلة الثانية العمار املوصل وبمدة عمل تس�تغرق نحو 

)1٥( شهرا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش مجلس التعلي�م العايل األهيل اس�تعدادات الع�ام الدرايس 
املقب�ل ٢٠٢1/٢٠٢٢ يف الجامع�ات والكلي�ات األهلية ومؤرشات 

التطوير العلمي واألكاديمي.
وذكرت ال�وزارة يف بيان:« ان االجتماع الذي ترأس�ه رئيس جهاز 
اإلرشاف والتقوي�م العلم�ي ص�الح الفتالوي وبحض�ور عدد من 
رؤس�اء الجامع�ات وعم�داء الكليات وامل�دراء العام�ن وممثيل 
دائ�رة التعلي�م الجامعي األهيل اس�تعرض التحض�ريات املتعلقة 
بامتحانات ال�دور الثاني واس�تعدادات العام ال�درايس القادم يف 
ضوء املتطلبات الصحية الالزمة وإجراءات قبول الطلبة وتطوير 
البنى التحتية حسب مس�تلزمات االختصاصات العلمية وتعزيز 
امل�الكات التدريس�ية بحمل�ة األلق�اب العلمي�ة العلي�ا وتحديث 

املختربات والقاعات الدراسية واملساحات الخرضاء«.
وت�داول املجتمع�ون ضواب�ط اس�تحداث الدراس�ات املس�ائية، 
وضواب�ط انتخ�اب أعضاء مجل�س التعليم الع�ايل األهيل ونظام 

اإلعارة والرتقيات العلمية ألعضاء الهيئات التدريسية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس الخدمة العامة االتحادي، أمس االثنن، تأجيل 
االجتماع الخاص بتعين العلومين وحملة الشهادات.

وذك�ر الناطق الرس�مي ملجل�س الخدمة وس�ام اللهيبي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن�ه »تم تأجيل 
االجتماع املش�رتك مع وزارة املالي�ة ووزارة الصحة املزمع 
عق�ده اليوم ملناقش�ة آلية التعيينات الخاص�ة بالعلومين 

وحملة الشهادات العليا واألوائل«.
وأضاف اللهيبي، أن »س�بب تأجي�ل االجتماع هو تعذر أحد 
أعضاء لجنة الصحة النيابية مل�روره بوعكة صحية وعدم 
حضور النائب اآلخر ألسباب غري معروفة ؛ ما اضطررنا اىل 
تأجيله«، مشرياً اىل انه »تم تحديد يوم األربعاء املقبل موعداُ 
لالجتم�اع ملناقش�ة آلي�ة التعيين�ات الخاصة باملش�مولن 

بقانون املوازنة العامة«.

نينوى: الرشوع بإعامر مبنى البنك 
املركزي يف املوصل القديمة

جملس التعليم العايل األهيل يناقش 
استعدادات العام الدرايس املقبل

جملس اخلدمة يعلن تأجيل االجتامع اخلاص 
بتعيني العلوميني ومحلة الشهادات

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل /الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية عن رحلتها املبارشة اىل الديار 
املقدس�ة لنقل املعتمري�ن العراقيبن عىل متن احدى طائرات اس�طولها الجوي بعد توقف 
دام اكث�ر من عامن. وبينت ادارة الرشكة : إس�تناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن نارص 
حس�ن الش�بيل ُنفذت هذه الرحلة بعد انقطاع دام اكثر من عامن بسبب جائحة كورونا 
والتي تس�ببت بإيقاف رحالت الحج والعمرة خالل تلك املدة. وتابعت الرشكة : تم التعاون 
والتنس�يق مع هيئة الحج والعمرة العراقية والجانب الس�عودي لتسهيل إجراءات تفويج 

املعتمرين العراقين وإستنفار جميع االمكانات وتسخريها لخدمة ضيوف الرحمن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد عض�و لجن�ة الصحة النيابية حس�ن 
خالط�ي انه بع�د الزيارة املليوني�ة يف يوم 
عاش�وراء كان هن�اك قل�ق ل�دى الجهات 
الصحي�ة والحكومية من زي�ادة محتملة 

بإصابات فريوس كورونا.
وق�ال خالط�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »بعد مرور أسبوعن 
تقريباً عىل زيارة عاشوراء وتواجد مالين 

الزائري�ن يف كرب�الء املقدس�ة وم�ن خالل 
متابعة دقيقة للموقف الوبائي لم تس�جل 
اي زي�ادة ملحوظة يف اعداد االصابات كما 
كما كان متوقعاً«.  وأضاف، ان »أي زيادة 
قادم�ة اذا حصلت فان لها أس�باباً أخرى 
بع�د انتهاء الح�د األقىص لف�رتة حضانة 
الف�ريوس«.  وتاب�ع خالط�ي، ان�ه »ومع 
ذل�ك نجدد التأكيد عىل االلتزام باالجراءات 
الوقائية واالقبال ع�ىل اللقاحات حيث ان 

الحاالت الخاصة ال يمكن تعميمها«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ن�ت وزارة البيئة، الخطوات الرائدة التي يتخذها البنك املركزي العراقي لدعم االقتصاد  ثمَّ
االخرض املس�تدام واملش�اريع البيئية وجعلها ضمن اهم الخطوات املقبلة .وقال الوكيل 
الفني املخول بإدارة ش�ؤون البيئة جاس�م الفالح�ي يف بيان:« ان ذه�اب البنك املركزي 
اىل تش�كيل لجنة مركزية برئاس�ته وعضوية وزارة البيئة وعدد من الوزارات القطاعية 
االخرى ، يعترب الدخول بالجانب الفعيل الواقعي لجعل االنش�طة واملشاريع الجديدة تبدا 
بهذه الخطوة واملبارشة لوضع ضوابط تمويل لعموم املش�اريع الس�كنية واالستثمارية 
واالف�راد م�ن مبادرة البنك املركزي«.وأك�د:« انها ُتعدُّ خطوة مهم�ة يف تحقيق التزامات 

العراق بإتفاقية املناخ االطارية والتي تسهم يف تحسن الوضع البيئي يف البالد«.

اخلطوط اجلوية تنفذ رحلة مبارشة اىل الديار 
املقدسة لنقل املعتمرين العراقيني

بعد توقف لعامني

خالطي: زيارة عاشوراء لـم تتسبب بأي 
زيادة يف اصابات »كورونا«

البيئة تثمن خطوات البنك املركزي: 
يعزز دعم االقتصاد االخرض املستدام

خالفًا للتوقعات..

العمل تضع آلية جديدة 
لشمول املتقدمني 

من ذوي االعاقة

الرتبية: إعالن نتائج الثالث 
املتوسط خالل األسبوع احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، أمس االثنن، وضع آلية جديدة 
لشمول املتقدمن من ذوي اإلعاقة. 

وذك�رت ال�وزراة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »هيئة 
رعاي�ة ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة عقدت اجتماعها الدوري ملديري 
أقس�امها يف املحافظات برئاس�ة رئي�س الهيئة أحمد ه�ادي بنيه وحضور 

وكيل وزارة العمل عبري الجلبي«.
وقال رئيس الهيئة إن »االجتماع تناول اعداد الية إلكرتونية الحالة املتقدمن 
الكرتوني�ا لع�ام ٢٠19 للج�ان الطبية املختص�ة يف وزارة الصح�ة يف بغداد 

واملحافظات ابتداء من مطلع أيلول املقبل ٢٠٢1«.
ووجه اقس�ام الهيئ�ة يف املحافظات باعداد خطة عمل به�ذا الصدد تتوافق 
م�ع االمكانات املتوفرة لكل قس�م وحس�ب آلية عمل اللج�ان الطبية يف كل 
محافظة«، مش�رياً إىل »استمرار الهيئة وأقس�امها يف اصدار بطاقة املاسرت 

كارد الصحاب القرارات الطبية لعام ٢٠٢٠« .
من جانبها اش�ارت وكي�ل وزارة العمل عبري الجلبي إىل »ال�دور الذي تلعبه 
الوزارة يف دعم الهيئة بغية االرتقاء بنوع الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة 
من خالل املتابعة والتواصل الدائم يف أغلب نشاطات وفعاليات ذوي االعاقة 

املختلفة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعلن وزارة الرتبية نتائج امتحانات 
خ�الل  املتوس�ط  الثال�ث  مرحل�ة 
مواقعه�ا  ع�رب  الح�ايل  االس�بوع 
تأخ�ر  عازي�ة  ح�رصا،  الرس�مية 
اعالنه�ا اىل االعداد الكب�رية للطلبة 

الذين أدوا امتحانات الدور االول.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
حيدر فاروق الس�عدون يف ترصيح 
صحفي، إنه »س�يتم انج�از عملية 
التدقيق خالل االسبوع الحايل، ليتم 
اع�الن النتائج مب�ارشة عرب مواقع 
ال�وزارة الرس�مية ح�رصا«، داعيا 
الطلب�ة اىل »ع�دم متابع�ة املواق�ع 
الوهمي�ة التي تن�رش نتائج خاطئة 

هدفها الربح املادي فقط«. 
وأرجع اس�باب تأخر اع�الن نتائج 
الثال�ث املتوس�ط، اىل »كث�رة ع�دد 

الطلب�ة املمتحن�ن يف ال�دور االول، 
الذين بل�غ عددهم نح�و 6٥٠ ألفا، 
الس�يما بع�د ان س�محت ال�وزارة 
مادت�ن  م�ن  بأكث�ر  للراس�بن 
باملش�اركة باالمتح�ان، فض�ال عن 

منحهم قرار العرش درجات«.  
وبن الس�عدون أن »عملية التدقيق 
تأت�ي لحصول الطلبة عىل حقهم يف 
االجابة وعدم ضياع جهدهم، فضال 
ع�ن أن ال�وزارة تعم�ل ع�ىل ادخال 
واع�داد النتائج النهائي�ة، كما انها 
تراعي الظروف التي مروا بها خالل 
الع�ام ال�درايس وطبيع�ة االس�ئلة 
ملساعدتهم«، مشددا عىل أن »اللجنة 
املديري�ة  يف  لالمتحان�ات  الدائم�ة 
العامة للتقويم واالمتحانات، تتابع 
ع�ن كث�ب س�ري عملي�ة تصحي�ح 
الدفات�ر االمتحاني�ة لطلب�ة الثالث 

املتوسط«.

حمافظة بغداد تبحث حسم اجلدل بشأن إعادة 
دوائر فك االرتباط اىل الوزارات االحتادية

بغداد / عادل احمد / طالب ضاحي

عق�دت محافظة بغ�داد، أمس االثنن، 
ب�ن  للتنس�يق  العلي�ا  الهيئ�ة  م�ع 
املحافظات، اجتماعا لبحث ملف اعادة 
او نق�ل صالحي�ات مديري�ات الرتبي�ة 

والصحة اىل الوزارات االتحادية.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، 
خ�الل االجتم�اع الذي ح�رضه رئيس 
س�كرتاترية الهيئة العليا للتنسيق بن 
املحافظات الدكتور عقيل الخزعيل، إن 
»من أبرز املشاكل التي تواجه الحكومة 

املحلية ه�و تداخل الصالحيات، ال س�يما يف 
وزارت�ي الصح�ة والرتبية«، متس�ائال »من 
املسؤول عن ترشيح املديرين العامن، يف ظل 

ايقاف عمل مجلس محافظة بغداد«.

وأش�ار العطا إىل ان »محافظ�ة بغداد اكدت 
يف اكثر من مناس�بة اس�تعدادها التام، لفك 
االرتب�اط واعادة مديري�ات الرتبية والصحة 
اىل وزاراتهم�ا االتحادي�ة، لك�ن وزارة املالية 
رفض�ت نقل الصالحي�ات يف الوق�ت الحايل، 

بسبب التوقيفات املالية«.
وأك�د محاف�ظ بغ�داد »انج�از )1٥٧( 
مدرس�ة نموذجية جديدة للمناقصات 
القديم�ة والجدي�دة، فض�ال عن وجود 

)٣٠( مدرسة جديدة قيد االنجاز«.
م�ن جانب�ه، أكد رئي�س س�كرتاترية 
الهيئة العليا للتنس�يق بن املحافظات 
يف  تداخ�ل  وج�ود  الخزع�يل،  عقي�ل 
الصالحي�ات، ب�ن الحكوم�ات املحلية 
والحكوم�ة االتحادي�ة ، كذلك الجهات 
غ�ري املرتبطة بوزارة، لع�ل ابرزها هو 
التحول اىل النظام الالمركزي، مش�ددا 
ع�ىل رضورة تحدي�د الصالحي�الت االدارية، 
وبيان حقوق املحافظ�ات يف اهم الصياغات 
الت�ي يجب ان تتب�ع، وهو تعري�ف املناصب 

العليا يف حدود مسؤولية املحافظة«.

حمافظ واسط يتابع ميدانيًا األعامل اخلدمية
يف قضاء الصويرة

     المستقبل العراقي/ الغانم

واصل محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي، أمس االثنن، متابعته 
لالعمال واملشاريع الخدمية يف قضاء الصويرة.

وقال املياحي »إننا نس�عى لترسيع العمل والتعجي�ل يف إنهاء معاناة أهلنا 
جراء العمل يف عدد من املشاريع والشوارع املهمة«.

وأكد محافظ واس�ط »املبارشة بمرحلة االكس�اء باألس�فلت ألحد جوانب 
تقاط�ع الصويرة عن�د طريق بغداد، فض�اًل عن املبارشة بأعمال تس�ليح 

حوض شارع مدخل الصويرة وتهيئته للصب«.
ولفت إىل »الوقوف عىل عمل محطة املعالجة املركزية للمياه الثقيلة تمهيدا 

لتشغيلها بعد إكمال ربط الخطوط الناقلة«.
وأش�ار إىل »اس�تمرار مراحل العمل يف ش�ارع الس�بيس«، فيما اطلع عىل 

مستوى ومراحل العمل يف مدخل الحي العسكري.
وش�دد املياحي عىل رضورة ان »نوضح ألهلنا يف الصويرة قد تم تخصيص 
مبلغ 14 مليار ملرشوع تطوير مدخل الصويرة من جانب جبلة بطول 6.٣ 
كم وعرض 1٠٠ م يبدأ من سيطرة الشاملة وصوال إىل تقاطع الصويرة«.

وافت إىل أنه »مرشوع متكامل يش�مل )اعمال صب وتبليط وكهرباء وماء 
وإن�ارة واتصاالت( وس�يكون ب�إذن الله مدخ�ل نموذجي وف�ق تصاميم 
معمارية حديثة وهو االن يف املراحل االخرية من اكمال متطلبات اإلعالن«.
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

1443المناقصة رقم   TENDER No.  1443 
تجهيز خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية في بدرة وبغداداسم المناقصة:   

مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة:   
TENDER NAME: Provision of satellite Internet access for Badra and Baghdad 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف 

 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall نى المطلوب:حظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األديرجى المال

  
درة عن هيئة مختصة لنفس الغرض اص ما يعادلهاراقيين المحليين) أو (لمقدمي العطاءات العسارية المفعول وزارة التخطيط  /غرفة التجارة هوية من تقديم نسخة  -

 (لمقدمي العطاءات األجانب غير العراقيين)؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
لمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، شهادة تأسيس الشركة، نظام شركة األساسي، شهادة  المفعول ساريةمستندات التسجيل  -

 مقدم العطاء الرسمي في العراق؛لفي حال وجود فرع )، اضافة إلى مستندات التسجيل في جمهورية العراق , وما الى ذلكة الضريبيةالتسجيل الضريبي، الهوي
- Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of 

Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a 
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

 ات العراقيين) يؤيدطاءتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول (خطاب عدم الممانعة) صادر عن الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية (لمقدمي الع -
 المشاركة في المناقصات؛حق الشركة المقدمة للعطاء في بوضوح 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic 
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No-
objection/Non-prevention letter); 

دليل على شرعية تقديم نسخة من الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت واإلعالم العراقية كمزود خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية، إضافة إلى تقديم ال -
 ية؛استيراد معدات األقمار الصناعية الصادر من قبل هيئة االتصاالت واإلعالم العراق

- provide a copy of the Iraqi Communications and Media Commission’s permission license as proved satellite 
internet provider and proof of legally imported satellite equipment issued by Iraqi Communications and Media 
Commission; 

 ;provide other Bidder’s documents in accordance with ITB - ن مطلوبة وفق الدعوة إلى المناقصة؛تقديم وثائق أخرى قد تكو -
، الحركة المسموحة للبيانات، تجمع بروتوكول االنترنت الثابت، الترددي االمتثال الكامل لمتطلبات المشغل الفنية (أي عرض النطاق معالقدرة على تقديم الخدمات  -

 المعدات، الجدول الزمني والمتطلبات األخرى وفقاً لوثائق المناقصة)؛ ملكيةفر، إدارة الحوادث، االكمية والتو
- be able to provide service in full compliance with Operator’s Technical Requirements (i.e. bandwidth, traffic 

allowance, static IP pool, quantity and availability, incident management, equipment ownership, timeline and 
other requirements in accordance with the Tender Documentation); 

 .to comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 21بتاريخ  )بالتوقيت العالمي / غرينتش  (3:00+اصباح 11:00يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات حسب هذه المناقصة (تاريخ ووقت استحقاق العطاء) هو 

 .2021 أيلول
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
September 21, 2021. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 اركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  م نفت بدرة بي غازبروشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

 

  
إعالن للمرة االوىل 

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم  
وفقا للوثائق القياسية ) وثيقة عقود التجهيز(

يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملس�جلة يف وزارة التجارة / دائرة 
تس�جيل ال�رشكات أو هوية غرفة التجارة نافذة تجارة عامة  وفقا للتصنيف املذكور يف الج�دول ادناه وكذلك رشكات القطاع العام املتخصصة لتقديم عطاءاتهم 

للمناقصات املذكورة يف ادناه .
 إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح الجديد, العدالة , املستقبل ) .

عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي( 
وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد يف وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه عىل  جميع املتطلبات املثبتة يف ) ورقة بيانات العطاء يف وثيقة التجهيز املادة 11-1 ح(.
متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة :- كماهي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( .

بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من 2021/9/8 بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات 
( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة للرد .

 يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( يف موعد أقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء  ( املصادف 21 / 9 
/2021 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج  / بناية بلديات واس�ط /الطابق األول قاعة االجتماعات ( يف الس�اعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) 

الثالثاء( املصادف   21  / 9  /2021.
كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو س�فتجة أو صك مصدق (  معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية)نفقات 
املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفض�ل أن يكون صادرا م�ن احد املصارف املعتمدة ل�دى البنك املركزي  ويحم�ل عنوان الربيد 
االلكرتون�ي للم�رصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل ع�ن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم 
العط�اء  أو )أي م�ن املس�اهمني يف الرشك�ة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( وان يك�ون صادرا وفقا لنم�وذج البنك املركزي ومحم�ال لدى املنصة 

االلكرتونية  وبخالفة يستبعد العطاء .
يتم تسليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اشهر او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة 

)شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (.
إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد  عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
يكون املنشا واملواصفات وفقا ملاهوا مثبت يف كشف التجهيز بجميع متطلباته ورشوطه  .

عىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .
يحق لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .

ال يرتت�ب ع�ن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى يف حالة عدم اس�تكمال االج�راءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة ب�اي تعويض او فوات منفعة جراء 
ذلك.

عالن الول مرة 
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقي�ني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم 

للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:
ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي( وكما موضحة 
بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .

عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من 2021/9/2  بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات(.
 يتم تس�ليم العطاءات إىل )بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 16 /  2021/9 وهو )تاريخ غلق املناقصة( 
, علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النسيج / 

مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الخميس    ( املصادف  16  / 9  /2021 .
كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( 
ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( 
مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مشاركة 

( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املساهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة 

من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
ال يرتتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى يف حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك.

لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
يف حالة كون هناك عقود مش�اريع يف ذمة مقدم العطاء مس�تمرة او متأخرة  ال س�باب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية 
والس�يولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى  وان تكون السيولة املالية  تغطي املشاريع السابقة 
واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء 

عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

العدد: 10830
التاريخ: 30/ 8/ 2021

العدد: 10841
التاريخ: 30/ 8/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة 
االنجاز

مبلغ ضمان 
مبلغ القطع هوية التصنيفالعطاء )دينار(

)دينار

تطوير شوارع متفرقة في منطقة التنمية في ناحية سيد 12021-4-76
150,000سادسة انشائي2,123,375,0003003٨,220,750الشهداء

تنفيذ شبكات مجاري امطار وثقيلة ال حياء متفرقة في 77-٨-22021
150,000ثامنة انشائي1,290,215,00030036,126,020ناحية واسط 

32021-4-7٨
تطوير شوارع متفرقة في حي المعلمين وحي الزهراء 
والجانب االيسر لمدخل االحرار من جهة الكوت في 

قضاء االحرار
75000عاشرة انشائي401,010,00024012,030,300

تطوير شوارع في شعبة زراعة النعمانية في قضاء 42021-4-79
150,000ثامنة انشائي1,1٨0,650,00025035,419,500النعمانية

ثامنة انشائي 1,456,111,50020036,402,7٨7.5تطوير شوارع متفرقة في قضاء النعمانية٨0-52021-4
100,000عاشرة كهرباء

سادسة انشائي 2,417,43٨,00036072,523,140تطوير شوارع في حي الربيع في قضاء الموفقية ٨1-62021-4
150,000عاشرة كهرباء

تطوير شوارع متفرقة في الجانب االيسر من ناحية ٨2-72021-4
ثامنه انشائي 1,710,553,40040039,342,72٨.2شيخ سعد

150,000عاشرة كهرباء

سابعة انشائي 2,3٨5,4٨7,00072047,709,740انشاء مركز اسنان تخصصي في قضاء الكوت٨3-82021-16
150,000ثامنة كهربائي

انشاء مركز صحي ثاني في منطقة حي الجهاد )شهداء ٨4-92021-16
تاسعة انشائي 930,250,00036027,907,500العقيدة ( 

100,000عاشرة كهربائي 

75000عاشرة انشائي637,275,00012019,11٨,250تأهيل مستشفى الصويرة العام٨5-102021-16

عاشرة انشائي 462,630,00036013,٨7٨,900انشاء صالة طوارئ و والدة في مركز صحي الدبوني٨6-112021-16
75000عاشرة كهربائي

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة االنجاز 
باأليام

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

تجهيز مضخات مختلفة االحجام وزارقات 12021-7-9٨
150000ممتاز 1,33٨,750,0001٨0500,162,40شب وأجهزة كلور لمديرية ماء واسط

تجهيز منظومات الغازات الطبية 22021-16-99
150000ممتاز2,076,325,0001٨0750,2٨9,62لمستشفيات دائرة صحة واسط

تجهيز خزان  االوكسجين الى مستشفى 32021-16-100
75000رابعة117,350,0001٨0500,520,3العزيزية العام

تجهيز جهاز ثرم وتعقيم النفايات الطبية 42021-16-101
75000اول550,000,000120000,500,16لمستشفى الشهيد فيروز العام في الحي
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إعالن الول مرة 
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  

واملدرجة يف الجدول أدناه:
ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي ( وكما موضحة بورقة 
بيانات  ملقدمي العطاءات .

عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من 5-9-2021 بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.
يتم تسليم العطاءات إىل )بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االحد  ( املصادف  19  /  9   /2021 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان 
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات 

واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االحد     ( املصادف  19 /  9 /2021 .
كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( 
ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة 
وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( وتكون 

صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من 

كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.

يف حالة كون هناك عقود مش�اريع يف ذمة مقدم العطاء مس�تمرة او متأخرة  ال س�باب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية والسيولة 
املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سنتني كحد ادنى  وان تكون السيولة املالية  تغطي املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  
تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املش�اريع الس�ابقة  ويف حالة عدم وجود مش�اريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يس�تبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 

امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

إعالن للمرة الثانية 
مناقصة عامة رقم ) 2021/8/47(

اسم املناقصة )تنفيذ شبكات امطار وثقيلة مع تصميم وتنفيذ محطة مشرتكة يف حي الثقلني واالصالح يف قضاء الكوت (
ضمن املنهاج االستثماري وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية 

نظرا لعدم استجابة الرشكات املقدمة يف االعالن االول يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم لعمل )تنفيذ 
ش�بكات امطار وثقيلة مع تصميم وتنفيذ محطة مش�رتكة يف حي الثقلني واالصالح يف قضاء الكوت ( وبكلفة تخمينية 10,376,650,000 وبمدة أنجاز )365( يوم من تأريخ 

املبارشة 
 إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) ثالثة انشائي( نافذة والرشكات العامة وكذلك الرشكات العربية واألجنبية 
املتخصص�ة يف الحص�ول ع�ىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي ( وكما موضح�ة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات.
متطلب�ات التأهي�ل الفني�ة واملالية املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 س�نوات قبل املوعد النهائي لغل�ق املناقصة ( -  خربة تخصصية بمبلغ 
)7,263,655,000/  ومع�دل اإليراد الس�نوي :) 10,376,650,000/ والس�يولة املالية املطلوبة 2,558,626,100 باإلضافة إىل املعايري املح�ددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم 

والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع 

مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسب بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املشاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسب انجازها وللجنة التحليل استبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها 

غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتش�مل جنس�ية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنش�طته الجديدة ، مدرج  يف القائمة السوداء 
أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة أو اس�تنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة 
/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  

التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس  الرشكة ويف حالة كونها غري مسجلة 
يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

  رابع�ا – كت�اب ع�دم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصة ) نس�خة أصلية + نس�خة مصورة ( نافذ وص�ادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واس�ط / قس�م 
العقود.

خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات ( لغاية 
14/ 2021/9  الساعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات 
املتأخرة  بس�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات 

واسط / الطابق األول / قاعة االجتماعات ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الثالثاء( املصادف 14/ 2021/9.
كل العط�اءات يج�ب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وبمبلغ )157,000,000/ مائة وس�بعة وخمس�ون مليون دينار عراقي (  
معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة 
واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية 
باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد 

العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة تفويض  وكالة صادرة ومصدقة من 
كاتب العدل  أو بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 

عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك عند التقديم   .
عىل مقدم العطاء ملئ االستمارات الخاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة 

وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .
ال يرتتب اي اثر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك . 

يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اس�تيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املش�رتك دون النظر اىل الرشيك االخر اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
مع التقدير

إعالن الول مرة 
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
ي�رس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقي�ني والرشكات العامة املختصة 

لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:
ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي( 
وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .

عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائ�ق املناقصة اعتب�ارا م�ن  1-9-2021  بعد تقديم طل�ب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  س�كرتري لجنة فتح 
العطاءات(.

 يتم تسليم العطاءات إىل )بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) الثالثاء ( املصادف  14  / 9 /2021 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط 

/ الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الثالثاء   ( املصادف  14  / 9  /2021.
كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات 
املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف 
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني 

يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقص�ة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف ح�ال ع�دم الت�زام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقت�يض مراعاة ذلك عند 
التقديم.

 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

ال يرتتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى يف حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك.
لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.

يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت 
املقدرة الفنية والس�يولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى  وان تكون السيولة 
املالية  تغطي املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب 

تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

إعالن اول 
مناقصة عامة رقم ) 2021/5/102(

اس�م املناقصة )مرشوع تطوير وتبليط جانبي الذهاب واالياب ملدخل طريق كوت – ميس�ان بطول 6000م مع تنفيذ خطوط ناقلة ملجاري مياه االمطار ومحطة رفع واعادة 
تأهيل الشبكة الكهربائية (

عىل حساب تنمية االقاليم لسنة 2021 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية 
يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم لعمل املرشوع اعاله  وبكلفة تخمينية 34,475,051,200 وبمدة 

أنجاز )540( يوم من تأريخ املبارشة 
 إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 فع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) اوىل انش�ائي كهربائي رابع�ة( نافذة والرشكات العامة وكذلك الرشكات 
العربي�ة واألجنبي�ة املتخصص�ة يف الحص�ول عىل معلوم�ات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خ�الل ) أوقات الدوام الرس�مي ( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
متطلب�ات التأهي�ل الفني�ة واملالية املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 س�نوات قبل املوعد النهائ�ي لغلق املناقصة ( -  خربة تخصصية بمبلغ 
)20,685,030,720/  ومعدل اإليراد الس�نوي :) 23,302,580,903/ والس�يولة املالية املطلوبة 5,966,835,784 باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم 

والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع 

مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسب بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املشاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسب انجازها وللجنة التحليل استبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها 

غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتش�مل جنس�ية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنش�طته الجديدة ، مدرج  يف القائمة السوداء 
أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة أو اس�تنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة 
/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  

التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس  الرشكة ويف حالة كونها غري مسجلة 
يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات ( 19/ 
2021/9  لغاية الساعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النسيج / مديرية بلديات 

واسط / الطابق األول / قاعة االجتماعات ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االحد( املصادف 19/ 2021/9.
كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضم�ان للعطاء ) خطاب ضمان م�رصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وبمبل�غ )344,750,512/ ثالثمائة واربع واربعون مليون وس�بعمائة 
وخمس�ون مليون وخمس�مائة واثنا عرش دينار عراقي (  معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلش�ارة السم ورقم 
املناقص�ة ويفض�ل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة مل�دة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما 
اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( ويجب ان 

ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة تفويض  وكالة صادرة ومصدقة من 
كاتب العدل  أو بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 

عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك عند التقديم   .
ال يرتتب اي اثر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك . 

ع�ىل مق�دم العطاء ملئ االس�تمارات الخاصة بالقس�م الرابع من الوثيقة وتقديم م�ا يثبت املعلومات التي تم تدوينه�ا من قبله وتقديمها يف العطاء م�ع كامل الوثيقة وتكون 
مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .

يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اس�تيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املش�رتك دون النظر اىل الرشيك االخر اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
مع التقدير

وزارة الداخلية
مديرية االقام�ه / 11 املثنى الرقم 

 0004472
فقدان 

فقدت مني الرعايا األجانب املرقمة 
أعاله باس�م / فاطمة قش�م عيل 
إيراني�ة رق�م  الجنس�ية  س�مائي 
 /9  /19  -96163636 الج�واز 
2021 املهنة ومكان العمل ربة بيت 
الخرض تاري�خ اصدار الهوية 23/ 
4/ 2019 تاريخ نفاذ الهوية 23/ 
3/ 2020 من يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة اإلصدار

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
)2420( يف 2021/8/1 والخ�اص بالدعوى 
رقم االضبارة 178/خ/2021 وزارة التنفيذ 
ذكر املس�احة 210م2 خط�أ والصحيح هو 

200م2 فقط لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

اىل الرشيك / مليحه حسن عبد العيفاري
اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافقة عىل اص�دار اجازة 
والخاص�ة بالعق�ار املرق�م 3/66613 حي 
الن�داء مناصف�ة م�ع الرشيك احمد قاس�م 
حس�ن مدة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 1848 

التاريخ : 17 / 8 / 2021 
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة س�ندس عزاوي جاس�م ايوب الرفيع�ي طلبا اىل هذه 
املحكمة الس�تصدار حجة حجر وقيمومة عىل زوجها املفقود غالب 
س�عدون متعب جاس�م الرفيعي – اس�م االم – عليه ساهي جاسم 
الرفيعي – تولد 1972 يسكن بلد / منطقة محطة بلد – اسم املختار 
– مهاوش محس�ن جاس�م وال�ذي فقد يف محافظة ص�الح الدين – 
قض�اء بلد – دور معم�ل املعجون – بتاريخ 2 / 3 / 2015 فعىل من 
لدي�ه معلومات عنه االتصال بذويه او به�ذه املحكمة او باي مركز 

للرشطة .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1485/ب2021/3

التاريخ :2021/8/26
اعالن

اىل املدعى عليها الثانية/ فضيلة احمد محمد عيل
اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته ( الدعوى 
البدائية املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم )بابطال كافة قيود 
العق�ار املرقم 3/44415 حي امليالد واعادة تس�جيله باس�م  دائرة 
املدع�ي اع�اله  ونظ�را  ملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي و اشعار مختار حي الجديدة  منصور موىس الطائي   عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا  بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد  املرافعة املصادف يف يوم  2021/9/14 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5494/ش2021/7

التاريخ 2021/8/30
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني هاتف هادي
اقام�ت املدعي�ة )وس�ن فرحان ش�ايخ( الدع�وى بالع�دد 5494/

ش2021/7 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب فيه�ا تاييد حضانة 
االطف�ال كل من ) نرجس ومحمد ورقي�ة( وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي العامل / كربالء  
قررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/9/13 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

العدد: 10832
التاريخ: 30/ 8/ 2021

العدد: 10843
التاريخ: 30/ 8/ 2021

العدد: 10831
التاريخ: 30/ 8/ 2021

العدد: 10842
التاريخ: 30/ 8/ 2021

الكلفة التخمينية )دينار(اسم المناقصةرقم المناقصةت
مدة 

االنجاز 
باأليام

مبلغ ضمان العطاء 
)دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

توسعة مجمع ماء حواس 100-200 م3/س 12021-7-70
ثامنة 18037,272,82٥ 1,490,913,000في قضاء العزيزية 

1٥0,000انشائي

مد خط ناقل وشبكة ماء الروضان والنفيشية 22021-7-71
عاشرة 400,000,0009012,000,000وقرية 10 في قضاء االحرار

7٥000انشائي

مد شبكة ماء قرية فعيل وشيخ سلمان في ناحية 32021-7-72
عاشرة 327,000,000909,810,000جصان

7٥000انشائي

عاشرة ٥96,100,00024017,883,000تنفيذ شبكة مجاري حي االمير في قضاء بدرة42021-8-73
7٥000انشائي

تنفيذ شبكات مجاري امطار في ناحية واسط 52021-8-74
عاشرة 279,000,0001208,370,000القديمة 

7٥000انشائي

تنفيذ شبكات مجاري في شوارع متفرقة في 62021-8-7٥
تاسعة 900,٥70,00030027,017,100ناحية تاج الدين

7٥000انشائي

مدة االنجاز الكلفة التخمينية )دينار(اسم المناقصةرقم المناقصةت
بااليام

مبلغ ضمان العطاء 
)دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

انشاء الطريق المؤدي الى قرية الشريف الرضي  12021-9-87
عاشرة 249,240,0001207,477,200في العزيزية

7٥,000انشائي

انشاء وصيانة طريق قرية اشبيلية ٥.2 كم 22021-9-89
عاشرة ٥7٥,44٥,00027017,263,3٥0في االحرار

7٥,000انشائي

اكساء طريق قرية النفيشية بطول 12.6 كم 32021-9-90
ثامنة 1,001,100,00018030,033,000وطريق المفرق بطول 1.٥ كم االحرار

100,000انشائي

صيانة واكساء طريق قرية 4 بطول 16.7 كم 42021-9-91
ثامنة 1,401,271,2٥04٥042,038,137.٥في ناحية الشحيمية

100,000انشائي

انشاء طرق قرى في ناحية واسط القديمة ٥2021-9-92
عاشرة 1.71٥2,40٥,0006016,104,000 كم 

7٥000انشائي

انشاء طريق قرية سكر على سداد نهر دجلة 62021-9-93
عاشرة ٥36,800,00024016,104,000وبطول 4 كم الدبوني

7٥000انشائي

انشاء طرق ريفية في قرية حاتم خلف 2.2 كم  72021-9-94
عاشرة 2٥6,700,000907,701,000في ناحية جصان

7٥000انشائي

82021-4-9٥
انشاء مجموعة شوارع في حي المعلمين 

الثانية وارصفة حي المعلمين األولى في قضاء 
النعمانية

ثامنة 722,0003٥033,171,660,1,10٥
1٥0000انشائي

تنفيذ شبكة مجاري امطار وثقيلة ألحياء متفرقة 92021-8-96
ثامنة 1,290,21٥,00030038,706,4٥0في ناحية واسط

1٥000انشائي

102021-4-97
تطوير الشوارع الرئيسية الحولية في منطقة 

سعيد بن جبير وشوارع متفرقة في منطقة حي 
االسرى في قضاء الحي

3,289,126,600٥٥0899,336,49
خامسة 
انشائي 
عاشرة 
كهربائي

2٥0000
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

First Extension Announcement for Tender No: 005-PC-21-EBS (3rd Announcement) 
Provision of Chemicals for EPF 

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

of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Chemicals for EPF 
Tender No.: 005-PC-21-EBS (3rd Announcement) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Third Time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek one to two contractors who have qualified international professional experience and can supply 
chemicals (Including Demulsifier, Antifoam, Corrosion Inhibitor and Asphaltene Dispersant) for EPF. 
For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the tender submission deadline 4:00 PM  9th Sep 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

اعالن رقم )ط ـ 27-40( لسنة 2021
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات  االستريادية )وفقا للوثيقة القياسية ( وكما مبني ادناه :

 

وبالرشوط  التالية : 
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقيض 

مراعاة ذلك عند التقديم
2 �  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية  والخاص باس�تمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي 

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

الفرع الرئييس ورقم الحساب هو   90956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 
4 � ع�ى ال�رشكات الراغب�ة يف املش�اركة )اجنبية , عربي�ة , عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة تاس�يس حديثة  ونافذة 
ومصدقة حس�ب االصول من الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ومن مس�جل الرشكات للرشكات العراقية ، براءة ذمة صادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي ،املوقف املايل متمثل بتقديم كش�ف حس�اب مرصيف وان يك�ون الحد االدنى لراس مال الرشك�ة )2000000( اثنان مليون دينار 
عراق�ي  وال يق�ل الحد االدنى لراس مال الرشكة املحدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن )500000( خمس�مائة الف دينار  عراقي 
� الهوي�ة التجاري�ة الناف�ذة ( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة م�ن قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها س�ابقا 

بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :
� نس�خة  واضحة من ش�هادة تاسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تاسيس الرشكة 

من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة
� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا( 

5  �يت�م فت�ح الع�روض ) يف الي�وم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطل�ة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الس�اعة 
العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )30( ادناه 

6 � يت�م تقديم االس�عار بعملة الدوالر � ي�ورو � دينار عراقي )DDP + بوليصة تامني لصالح رشكتنا واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة( وتكون االس�عار نهائية وغري 
قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار

7 � يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات 
يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L تهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني 

8 � يج�ب تحدي�د فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عى الظرف الخاص بالع�رض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض 
عن )120( يوما 

9 � ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
10 �  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض عى ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق 
او س�فتجة( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )املرفقة يف صفحة رقم 5(  من الوثائق القياس�ية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق 
م�ع الوثيق�ة القياس�ية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق به�ا التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة 
م�ن  املص�ارف العراقي�ة )املرفقة يف صفحة رقم 5 ( من الوثيقة القياس�ية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل ع�ن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت 

التامينات عى شكل سويفت 
11 � تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من � اىل ( 

12 � تفرض غرامة تأخريية عى املجهز ال يتجاوز حدها االعى نسبة 10% من مبلغ العقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
13 � تقدم التأمينات النهائية عى شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع 
العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 9 خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  وتبقى الكفالة نافذة ملدة 
العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات 

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

وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( 
الش�حن للمواد عى ش�كل دفعات يتم حجز نس�بة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسديد املس�تحقات عى شكل دفعات ويتم حجز نسبة 10% من قيمة 

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

16 �  يتم استقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة  من الرشكات العراقية  الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد 
17 �  )للمواد الكيمياوية حرصا(  يتم اس�تقطاع مبلغ اجازة االس�ترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة ) الرشكة العامة للمعارض والخدمات 

التجارية العراقية ( 
18 � االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة 

يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 
19 � سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 

20 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 
21  � منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان ( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 

22 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسم املدير العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسالت 
وبشكل واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 

23 �   تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 
وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 

24 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 
25 � تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون 

تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر
26 � يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 

27 � يتوج�ب ع�ى ال�رشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطل�ب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة 
من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفس�ارات املش�رتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق 

املناقصة وسيكون يوم 2021/9/7
28 � ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات 

يف مستندات الشحن( 
29 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2021/9/15 

30 � كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت
31 �   سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  20%  من الكلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة 

32 � للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1450 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي
33 � سيتم استقطاع )1000دينار( الف دينارعراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال 

مالحظة : يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكرتوني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية  لتاجري 
العقارات املبينة يف ادناه فعى الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان 
الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف لالطالع 
عى التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء  من 
اليوم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
االخري   للمدة اعاله بديوان الجامعة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
25% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق 
التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة 
يف الدخ�ول باملزايدات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن الرق�م الرضيبي للمزايد 
اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عى ان  
يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عى ان يقوم 
املستأجر بايداع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها 
بع�د انتهاء مدة العق�د يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد 
او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
 اوال // املحل الخارجي يف كلية التخطيط العمراني  

القيمة التقديرية السنوية / 3900000 ثالثة ماليني وتسعمائة الف دينار  
ثانيا // قاعات ترابية الدواجن يف كلية الطب البيطري 

القيمة التقديرية السنوية 8000000 ثمانية  ماليني دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد 338/ب/2021
التاريخ 2021/8/22

اىل املطل�وب اع�ادة الق�وة التنفيذي�ة  ضده عب�ود هادي 
عرب 
اعالن

اق�ام طالب اعادة الق�وة التنفيذية  ابراهيم راش�د حران 
الدع�وى املرقم�ة 338/ب/2021 املتضمن�ه طلبه اعادة 

القوة التنفيذية للقرار املرقم 38/ ب/1987 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ  وتاييد مختار املنطقة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني يوميت�ني محليتني 
واس�عتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة املصادف 2021/8/30 الس�اعة الثامنة صباحا 
ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال  من ين�وب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/946

التاريخ 2021/8/26
اعالن

اىل املتهم�ني  الهاربني كل من  )قاس�م عبد الحس�ني عيل 
الغزايل وحامد عبد الحس�ني عيل الغ�زايل ومنذر حامد عبد 

الحسني الغزايل(
اقتىض حضوركم امام ه�ذه املحكمة الجراء محاكمتكم 
حول التهمه املسندة اليكم وفق احكام املادة 1/406/أ /ز   
من قان�ون العقوبات  وبداللة مواد االش�رتاك 49,48,47 
منه وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا يف محل 
اقامتكم وش�عبة الكرار  ملكافحة االجرام  وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2021/2/27 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2416/ب2021/4

التاريخ :2021/8/30
اعالن

اىل املدعى عليها / فطيمة حسني يوسف
اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة لوظيفته 
( الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله ضدك والتي يطلب فيها 
الحكم )بابطال كافة قيود العقار املرقم 3/79842 واعادة 
تسجيله باسم  دائرة املدعي اعاله  ونظرا  ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي و اش�عار مختار 
الش�هيد الصدر الرشيط / حس�ني ريسان السالمي  عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د  املرافع�ة املص�ادف يف يوم  
2021/9/5 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2741/ش2021/1

التاريخ 2021/8/25
اعالن

اىل املدعى عليه /مروة مالك حاتم
اقام املدعي )مهند قاس�م كري�م( الدعوى بالعدد 2741/

ش2021/1 امام هذه املحكمة والتي يطلب فيها اسقاط 
حضانة الطف�ل محمد  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي الجديدة / 
النج�ف  قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2021/9/9 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة ع�م حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

رقم الدعوى / 1043 / ب1 / 2021
التاريخ / 29 / 8 / 2021

اعالن
اىل / املدعى عليه ) رسول رحمن عيل (

بتاري�خ 2021/6/13 اق�ام املدع�ي ) محم�د عبد االمري 
عل�وان  ( ضد الدعوى البدائية املرقمة 1043/ب2021/1 
طلب الحكم فيها الزامك بتادية له املبلغ 9000000 تسعة 
ماليني دينار عراقي و ملجهولية محل إقامتك  حسب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة النداء 
الثان�ي املدعو محم�د عليوي عب�اس ارويج�د فقد تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 2021/9/12 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب 
عنك قانون�ا او تقديم�ك ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مؤيد رياح غازي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2203/ش2021/3

التاريخ 2021/8/29
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني عبد عيل حمودي
اقامت املدعية )زمن خليل موىس ( الدعوى املرقمة اعاله 
امام هذه املحكمة تطلب فيها تاييد حضانة الطفالها كل 
من عيل حس�ني عبد عيل وسجاد حسني عبد عيل ويوسف 
حسني عبد عيل (  وملجهولية محل اقامتك فقد قرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/9/9 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

سجاد محمد اسماعيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد :1751/ب/2019

التاريخ 2021/8/25
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعني )ورثة الحاج جعفر عباس ( 
املدعى عليه /مدير بلدية الكوت اضافة لوظيفته

تنفي�ذا لق�رار  الحك�م الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بالعدد )1751/ب/2019( واملتضمن اعالن املزايدة 
الزالة شيوع العقار املرقم )2/2213 م38 الخاجية 
( وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن ب�ني الرشكاء كال حس�ب 
س�هامه فقد تقرر اعالن عن بيع�ه باملزايدة العلنية 
خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش يف 
صحيفتني محليتني فعى الراغبني بالرشاء مراجعة 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني  املحكم�ة  ه�ذه 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار 
بص�ك معن�ون  اىل )محكمة بداءة الكوت( وس�وف 
تج�ري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا واذا صادف  اليوم االخري عطلة رسمية فيعترب 
اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي موعدا للمزايدة 
ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزاي�دة اج�ور االعالن 

واملزايدة 
مواصفات العقار :

جنسه : قطعة ارض تقع عى شارع عريض 
املساحة : 2,68,66

الشاغل : اليوجد
القيم�ة التقديري�ة : 90,000,000 تس�عون مليون 

دينار 
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 218 / ب / 2021 
التاريخ : 25 / 8 / 2021 

اعالن 
اىل املدع�ى عليهم : 1 – كيفية ظاه�ر الحبيب 2 – خرييه 
ظاهر الحبيب 3 – مجيد محمد الحسون 4 – حميد محمد 
الحس�ون 5 – ماهيه محمد الحس�ون 6 – شمسه حسن 
الظاهر 7 – عباس حسن ظاهر / مجهول محل االقامة  

للدعوى املقامة من قبل املدعي ميثم حسن طالب املرقمة 
218 / ب / 2021 واملدع�ى عليه�م فيه�ا كل م�ن كيفية 
ظاه�ر الحبي�ب وخريي�ه ظاه�ر الحبيب ومجي�د محمد 
الحسون وحميد محمد الحسون وماهيه محمد الحسون 
وشمسه حسن الظاهر وعباس حسن ظاهر فقد اصدرت 
هذه املحكمة بتاريخ 28 / 6 / 2021 حكما غيابيا بالعدد 
218 / ب / 2021 ال�ذي يتضمن الحك�م ) الحكم بتمليك 
املدعي ميثم حس�ن طالب العق�ار املرقمة 120 م 55 دور 
باب الرساي والذي اشرتاه من املدعى عليهم كيفية ظاهر 
الحبي�ب وخرييه ظاه�ر الحبيب ومجيد محمد الحس�ون 
وحميد محمد الحسون وماهيه محمد الحسون وشمسه 
حس�ن الظاهر وعباس حس�ن ظاهر بتاريخ 23 / 10 / 
2010 ومس�احته 25 ، 140 م2 بمبل�غ ق�دره اثنى عرش 
ملي�ون دينار دفعت له نق�دا يف حينها وتحميله الرس�وم 
واملصاريف واتعاب محاماة لوكيل املدعي املحامي هشام 
بره�ان مبلغ قدره خمس�مائة ال�ف دينار واالش�عار اىل 
مديرية التس�جيل العقاري لتاش�ري ذلك يف س�جالتها بعد 
رفع اشارة عدم الترصف عند اكتساب القرار درجة البتات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فقد تقرر تبليغ�ك بقرار الحكم 
اع�اله بواس�طة صحيفتني محليتني ول�ك حق االعرتاض 
والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
النرش يف الصحف املحلية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض 

مكي حسن سعيد

د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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العدالة وروح القوانني
           وليد خالد الزيدي 

ال يصل�ح ح�ال الن�اس اال باتب�اع موازي�ن 
الرشائ�ع  اقرته�ا  الت�ي  والس�ماء  االرض 
املقدس�ة، والت�ي حملها انبياء ورس�ل الله 
خالق الحياة عىل وجه البس�يطة التي نحيا 
ونم�وت عليه�ا، ومن خالل كتب مقدس�ة، 
دونت فيها تلك املوازين، لكي يعيش االنسان 
ب�رشع مكتوب، ونظام محس�وب، يلزم كل 
م�ن عاش يف بقعة م�ن االرض باتباع عدالة 

السماء وارادة الخالق 

لكونه العليم بما يف�رض ان يكون وبما ال 
يفرض ان يكون لالنس�ان، وكل املخلوقات 
من افعال قد تخالف حكمته يف خلقه للكون 

الذي نحن جزء بسيط منه.
تعد العدالة مطلباً أساسياً لكل شعوب العالم 
املعارص، ولها مب�ادئ ومقومات ونظريات 
اساس�ا عىل تفس�رات او اجتهادات بعض 
املفكري�ن، لكنه�م اجمع�وا ع�ىل أن العدل 
اس�اس الحكم وبه تحيا األمم. فال تستقيم 
أم�ة إال إذا كان العدل مصدر حكمها، وابرز 
ما أش�ر اليه من رضورات تفعي�ل العدالة 

يف بلدنا، هو ما اوضح�ه رئيس الجمهورية 
بره�م صالح اثناء تقديم�ه مرشوع قانون 
العقوب�ات الجديد إىل مجلس النواب، ليكون 
محل قانون العقوبات لس�نة 1969، حينما 
قال ان العراق مر بتحوالت كربى خالل عقود 
ماضي�ة، لكن منظومت�ه القانونية وقانون 
العقوب�ات تحديداً، لم يواك�ب التطورات يف 
املنظوم�ة السياس�ية ويف املجتمع العراقي، 
عادا اهم معالم القان�ون الجديد هي وضع 
النصوص العقابية الرادعة ملكافحة الفساد 
واإلفالت من العقاب وإلزام املختلس�ن برّد 

األموال، وتجريم األفعال وتشديد العقوبات 
لجرائم تخريب االقتص�اد الوطني، واهمية 
حماي�ة جمي�ع املواطنن، بموج�ب قانون 

اساسه العدل.
ان�ه الم�ر طبيع�ي ان تهت�م الحكومة بكل 
مسمياتها بالس�نن بعّدها من مظاهر عدل 
الل�ه؛ لك�ي ال يفرق بن ش�خص وآخر، وال 
بن فئة واخرى ألي س�بب كان، ونشد عىل 
ايدي الحكوم�ة يف تفعيل القانون وتنفيذه، 
ال سيما قانون جرائم القتل العمد واالرهاب 
ورسقة امل�ال الع�ام والتهري�ب والتخريب، 

طامل�ا فيه روح العدل واملس�اواة يف املجتمع 
العراقي، وبذلك يأخذ س�بيله وفق مس�رته 
الطبيعية تلك اىل خدمة جميع املواطنن من 
دون استثناء، ال س�يما ضحايا تلك الجرائم 
والفق�راء االكث�ر ت�ررا من آفة الفس�اد، 
فتل�ك فضائل تتلخ�ص يف العدالة الحقيقية 
اي�ا كان مصدرها ومع العدل املجرد أيا كان 
املس�تفيد أو املت�رر من�ه، وال مناص من 
الق�ول ان يمنع إنهيار الس�ماء عىل األرض 
أعمدة خفية اس�مها العدال�ة، واذا ما ضاع 
الع�دل انه�ار كل يشء، وهن�ا ال ندع�و اىل 

مجرد تقديم م�رشوع قانون العقوبات، بل 
الس�عي بعد ذلك لتنفيذه بالقتلة، ال س�يما 
االرهابين وبقي�ة املجرمن بموجبه، ولكي 
ال يك�ون الع�دل موجودا فقط ع�ىل يافطة 
فوق رؤوس القض�اة يف اروقة املحاكم، الن 

العدل يف الرشيعة مطلق ال يتجزأ.
وخالص�ة قولنا رس�الة لجمي�ع العراقين 
نوجزه�ا باس�تذكار وصية الم�ر املؤمنن 
االم�ام عيل»ع« بقوله »رحم الله امرئ أحيا 
حّق�اً، وأمات باطالً، ودح�ض الجور، وأقام 

العدل«.

7

م / نرش مناقصة خارجية
تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعالن المناقصة التالية :  

فعىل الراغبن باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة 
وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغر قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العن�وان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الش�عيبة � محافظ�ة الب�رصة / جمهورية الع�راق ( يف املوعد املحدد 10/9 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق 
املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان 
االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة 

البرصة / جمهورية العراق يف 2021/10/9 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه.
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )865,000 $ (  ثمانمائة  وخمسة وستون الف دوالر امريكي فقط

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم 
الراب�ع م�ن الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مس�ؤولية 

بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون وموقعة ومختومة
7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بف�رة ال تقل عن )120( يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يك�ون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن مرصف  عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره  )17,300 $ ( س�بعة عرش الف  وثالثمائة دوالر امريكي فقط  والمر رشكتنا ويتضمن 

االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  شمول العمال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

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

مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

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

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 120 / ش / 2021 
التاريخ : 25 / 8 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه – ماهر حسن حسن / مجهول محل االقامة 

للدعوى املقامة من قب�ل املدعية نرسين دييل تعيب املرقمة 120 
/ ش / 2021 واملدعى عليه – ماهر حس�ن حس�ن فقد اصدرت 
ه�ذه املحكمة بتاريخ 31 / 5 / 2021 حكما غيابيا بالعدد 120 
/ ش / 2020 املتضم�ن الحك�م : بصح�ة وثب�وت واقع�ة طالق 
املدعى عليه ) ماهر حس�ن حس�ن ( لزوجت�ه املدعية ) نرسين 
دي�يل تعيب ( الواقع خارج املحكمة وبعد الدخول بتاريخ 8 / 11 
/ 2015 واعتباره طالقا واقعا للمرة االوىل ال يجوز لها الزواج من 
رجل اخر اال بعد اكتس�اب قرار الحكم درجة البتات – وملجهولية 
مح�ل اقامتكم فق�د تقرر تبليغكم بقرار الحكم اعاله بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن ولكم حق االع�راض والتمييز خالل ثالثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ الن�رش يف الصحف املحلية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
�����������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ش.م حيدر محمد حنتوش بريس( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة النجف واملنشات  
العنوان / النجف االرشف / الحرة / الرضوية

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة /5/ من قانون  عقوبات قوى 
االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة ه�ذا االعالن 
عىل ان تحر ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الرابع�ة  خالل مدة اقصاها  ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك  وتجيب عىل التهم�ة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء  الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 785/ش/2021

التاريخ 2021/8/29
اىل املدعى عليه / حارث وادي محمد

مجهول محل االقامة
اعالن

اقام�ت املدعي�ة من�ار عل�وان عزي�ز الدع�وى املرقم�ة 785/
ش/2021 وموضوعه�ا تفري�ق للهجر وان موع�د املرافعة فيها 
ي�وم 2021/9/12 الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن رس�ميتن يوميتن ويف 
حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا لالصول
القايض

باسم يوسف الزيادي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ النجف
اس�تنادا للمادة 71 من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن حس�ن ش�هيد جابر وبناءا عىل كتاب 
مديرية تنفيذ املناذرة بالعدد 2021/795 يف 2021/8/23 تبيع مديرية تنفيذ النجف االالت واملعدات 
واملكائ�ن العائ�دة للمدين ماهر رحيم نش�مي املدرج�ة   ا فعىل الراغب يف ال�رشاء الحضور يف الزمان 
وامل�كان املذك�ور ادناه خالل ع�رشة ايام اعتبارا من الي�وم التايل للنرش يف الصحف مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% عرشة باملئ�ة من القيمة املقدرة بصك مص�دق مع بطاقة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشري اجور التسجيل والداللية

املواصفات /
1.املواد 

2 . القيمة املقدرة )117090000 مائة وسبعة عرش مليون وتسعون دينار (   
3. م�كان متواج�دة االالت واملع�دات واملكائن فيه )معم�ل الدواجن يف القطعة املرقم�ة 10/م9 بحر 

النجف الرهيمة ( 
4. زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخر لالعالن

5. تقدم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 622/ 2021/E 
اعالن للمرة الثانية

 Supplying new complete prefabricated skid mounted water
high pressure pumping system for sea RO unit with spare parts

 200.000
IQD

رقم االضبارة / 192/خ/2021
التاريخ 2021/8/29

السعر بالدينار العراقي العدد اسم المادة ت

7000000سبعة ماليين دينار 1 مولدة بيركنز حجم 6 سلندر  1

12000000 اثنا عشر مليون 
دينار 2 برميل كاز حجم كبير سعة ثمانية االف  لتر  2

70000 سبعون الف دينار 7 برميل كاز حجم صغير 3

9000000 تسعة ماليين دينار 10 خزان ماء ارو حجم كبير سعة عشرة االف لتر  4

15000000 خمسة عشر 
مليون دينار 1 RO منظومة ماء 5

25000000 خمسة وعشرون 
مليون دينار 2

منظومة ماء  + خزان ماء عدد 3RO سعة كل واحد 
1000لتر وبرميل كبير حجم عشرة االف لتر عدد 4 

ومنظومة ماء عاطلة
6

50000 خمسون الف دينار 5 ماطور ماء 7

6490000 ستة مليون 
واربعمائة وتسعون الف دينار 

عراقي

سطل طعام/650 
ماطور ماء / 6
مفرغة هواء/14

سكل طعام للدجاج +ماطور ماء +مفرغة هواء كبيرة 8

2500000 مليونان وخمسمائة 
الف دينار 1 منظومة تقطير ماء  9

9100000 تسعة ماليين ومائة 
الف دينار 

سطل /2294
ماطور ماء /1

منظومة تقطير /1
سطل غذاء دجاج +ماطور ماء+منظومة تقطير ماء  10

4200000 اربعة ماليين 
ومائتان الف دينار 28 مفرغة هواء كبيرة 11

11250000 احد عشر مليون 
ومائتان وخمسون دينار 75 مفرغة هواء صغيرة 12

400000 اربعمائة الف دينار 4 خزان ماء سعة 1000 لتر 13
800000 ثمانمائة الف دينار  2 خزان ماء سعة 5000 لتر 14

30000 ثالثون الف دينار 2 ماطور ماء 15
3000000 ثالثة ماليين دينار 2 ماطور ماء يستخدم للغسل حجم كبير 16

1000000 مليون دينار  2 مبردة غيرة تغيير هواء 17
4400000 اربعة ماليين 

واربعمائة الف دينار  300 قطعة سطل غذاء للدجاج +منظومة تقطير ماء  18

800000 ثمانمائة الف دينار  2 خزان ماء سعة 5000 لتر  19
5000000 خمسة ماليين دينار 1 غربيل علف 20

117090000 مائة وسبعة عشر 
مليون وتسعون دينار

املنفذ العدل 
امحد مسافر عبد احلسني اخلالدي

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )152(  والصادر يف 2021/8/29 
اش�ارة اىل ق�رار االحال�ة املرقم�ن )100( يف 2021/6/22  و )119( يف 
2021/8/8 تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجر العق�ارات املدرجه تفاصيلها 
يف ادن�اه والعائدة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية تلعفر  وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلنية  فع�ىل الراغبن بااليجار  
مراجع�ة مديري�ة بلدية تلعفر  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن بالصحف  مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية البالغة 
)50%( م�ن القيم�ة املقدرة  وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخ�ر من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االع�الن واملصاريف 
االخرى  عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام 
العق�د خالل مدة )ثالثون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز 
التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات 
القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/9/15 

يف مديرية بلدية تلعفر الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة بداءة املوصل 
م / اعالن 

اىل املدعى عليه / )معمر عصام عباس ش�جاع( الس�اكن نينوى قض�اء تلعفر � قرية 
الرحمة سابقا  ومجهول محل االقامة حاليا

اق�ام املدعي )مدير بلدية املوصل � اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه 
املحكم�ة يطل�ب فيها  فس�خ عقد املس�اطحة املربم مع�ك والواقع عىل العق�ار املرقم 
139/1055 م 41 نين�وى الش�مالية  وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
محكم�ة ب�داءة تلعف�ر ومختار قري�ة الرحم�ة التابعة لقض�اء تلعفر  تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ن يوميتن للحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 2021/9/12 الس�اعة 
)9:20( صباحا او ارس�ال وكيل عنك وبعكس�ه س�تجري املرافعة بحقك غيابيا حسب 

االصول

املهندس
رعد عيل نجم
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رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
62/972 م 76 اكل وقرمز ملعب خماسي 1
1/446 م 69 قرمز دره ملعب خماسي 2

62/199 م 76 اكل وقرمز معرض بيع السيارات 3
133/42 م 74 بئر الطير ساحة تجميع وبيع الحبوب 4
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عالـم بال كاممة.. كيف سيبدو؟يف جسده املشتعل احتجاجًا

سعدية مفرحبسمة النسور

قصة مأس�اوية تقش�عر لها األبدان هوال، ج�رت يف رشق العاصمة األردنية 
عّمان، حني أقدم رجل أربعيني عىل إرضام النار يف جس�ده، والقفز من فوق 
الجس�ور العرشة، وه�و جرس روماني قدي�م بالغ االرتفاع، حيث اس�تقرت 
جّثته محّطمة محرتقة عىل اس�فلت شارع مزدحم بالسيارات املرسعة. ولم 
تفلح محاوالت إطفاء النريان يف جسده املشتعل احتجاجاً، والذي أجهز عليه 
الس�قوط من ذلك العلو الش�اهق. أوردت األنباء أن الرجل صاحب س�وابق، 
تائب عن ماضي�ه، يحاول تلقيط رزقه من خالل بيع خرضوات وفواكه عىل 
»بس�طة«، يف مخالفة لقوانني أمانة عّمان التي صادرت أجهزتها محتويات 
هذه البس�طة، م�ا دفع املواطن املُعدم الذي ُس�ّدت يف وجه�ه كل األبواب إىل 
اتخ�اذ ق�رار الخالص من حياته املري�رة. وذكر مصدر أمني أن�ه تمت إحالة 
الوف�اة إىل الط�ب الرشع�ي وفت�ح تحقي�ق يف الحادث�ة، وب�ارشت الرشطة 
وجهات االختصاص التحقيق ملعرفة املالبس�ات، والوقوف عىل دوافع عملية 

االنتحار.
تداول األردنيون عىل نطاق واس�ع فيديوهات التقطها أكثر من ش�اهد عيان 
للحادث�ة املروّعة التي راح ضحيته�ا رجل يف منتصف العمر، وصل إىل مرحلة 
مطلقة م�ن اليأس والعجز وقلة الحيلة، ما جعل غريزة البقاء لديه تتضاءل 
يف إس�قاط  جربي ألبس�ط قوانني الطبيعة التي ُجبلنا عليها، فتساوى املوت 
عن�ده م�ع الحياة، بل اتضح له أن املوت خيار أفض�ل وأكثر رأفة، يف ظل كل 
الظل�م والجور الذي تعّرض له ذلك الرجل الذي قّرر املوت مرّتني، وبطريقتني 
مختلفت�ني، تأكيدا عىل رغبته بالتحّرر، مرة وإىل األبد، من ضغوط  ش�ديدة، 
خض�ع لها طوال حياته، بحس�ب أق�ارب له أفادوا بأنه اخت�ار طريق التوبة 
وإطع�ام أوالده رزقا حالال. وال يبدو أن مصادرة »البس�طة« كانت الس�بب 
الحقيقي والوحيد النتح�اره، بل لعلها تراكمات من الغيظ والقهر والضغط 
النف�ي، وصل�ت إىل ذروته�ا عند لحظة املص�ادرة. ومصادرة »البس�طات« 
املخالفة إجراء يومي تتخذه األجهزة الرقابية يف أمانة عّمان، يف تطبيق حريف 
للقانون من دون مراعاة ألحوال الناس املعيش�ية الصعبة. وغالبا ما تشوبها 
املزاجي�ة واملحس�وبية واإلف�راط غري امل�رّبر )إنس�انيا عىل األق�ل( يف تنفيذ 
القانون. أما الذين أش�هروا كامريات هواتفه�م النقالة، كي تلتقط تفاصيل 
اللحظ�ة املثرية وبّثها عرب مواق�ع التواصل، وكأنهم حّقق�وا إنجازا تاريخيا 
ُيحس�دون عليه س�عداء، بأنهم رضبوا رضبتهم بس�بق صح�ايف، يحصدون 
ج�رّاءه »الي�كاٍت« كثرية يف »فيس�بوك«، فإنه�م ال يقلون وحش�ية وظلما، 
وتنّصال من حّس التضامن اإلنس�اني الذي ينبغ�ي أن يمّيزنا، عن الحيوانات 
الضارية، حني تتحلّق حول الفريس�ة، متأهبة لنه�ش حصتها، غري آبهة إال 
بسد جوع بطونها. من هنا بات من الرضوري أن تتضّمن املناهج التعليمية 
مساقاٍت خاصًة بمنظومة أخالقية، ال بد من تفعيلها لتعليم أبنائنا مفاهيم 
جديدة بشأن التعاطي مع وسائل التواصل، وكيفية التعبري عن أنفسهم من 
دون املس�اس بكرام�ات اآلخرين، وعن أهمية اح�رتام الخصوصية واالبتعاد 
عن االبتذال والفجاجة يف نقل املعلومة أو التعبري عن الرأي يف مسألٍة ما. وعىل 
الجهات الرس�مية إخضاع موظفيها إىل دورات مكثفة يف الش�فقة والعطف 
والرحمة والتماس األعذار وتحّري العدالة قبل تحفيظهم النصوص القانونية 

الجامدة املحايدة الباردة. لعلنا نوقف هذا الهدر املجاني ألرواح الناس  . 

عال�م بال كمامة.. كيف س�يبدو؟ هل س�يتنفس العالم بحري�ة أخرياً خارج 
الكمامة؟ هل س�يخرج وجهه إىل الهواء الطلق وتظهر مالمحه التي اختفت 
ط�وال عامني تقريباً مجدداً؟ هل س�تعود وجوه البرش لتقابل بعضها بعضاً 
ب�ال حواج�ز وال خوف م�ن انتقال الف�ريوس الخطري بينها؟ هل س�تختفي 
االحرتازات الفردية والجماعية الكثرية التي أوجدها واقع الجائحة الثقيلة يف 
الحل والرتحال حول العالم؟ هل س�تفتح امل�دارس والجامعات ودور العبادة 
وقاعات الس�ينما ومعارض الكتب ومالعب الك�رة وغريها من األماكن التي 
تحتض�ن الجماه�ري عادة أبوابه�ا مجّدداً بعي�داً عن املخ�اوف الصحية وما 
تتطلّب�ه م�ن احرتازات وقائي�ة كما يحدث حالي�اً ومنذ عام�ني تقريباً؟ هل 
س�ننتهي من هذا الكابوس الذي ح�ل علينا وحصد بعض أحبائنا وأصدقائنا 
ومعارفن�ا فرحل�وا من دون وداع؟ م�ن الواضح أننا نعيش ه�ذه األيام أكرب 
حمل�ة تطعيم يف التاري�خ كله، بعد أن أخذ الب�رش يف 183 دولة ما يقرب من 
خمس�ة ملي�ارات جرعة من اللقاح�ات املعتمدة ضد ف�ريوس كورونا، وهذا 
يعن�ي أن العالم يقرتب وبرسعة كبرية، وفق ما قاله باحثون وأطباء وخرباء 
ع�ىل هذا الصعيد، م�ن منطقة املناع�ة املجتمعية الكاملة، بعي�داً عن خطر 
الفريوس، ما يعني أنه سيتمّكن من العودة بأمان إىل طبيعته السابقة فعالً. 
فهل يع�ود فعالً؟ عامان تقريباً والعالم بانتظار ه�ذه النتيجة، بعد أن تغرّي 
كل يشء إثر انتشار الفريوس، ولكن الشك يف العودة ما زال قائماً، ليس فقط 
ألن اللحظ�ات الت�ي تميض لن تعود أبداً وحس�ب، ولكن أيض�اً ألن ما أحدثه 
الفريوس وتحوالته وتحورات�ه عىل حياة الناس يف كل مكان يف العالم تقريباً 
أصع�ب من مج�رّد خوف العدوى واملرض. لقد صنع لن�ا هذا الفريوس حياة 
جدي�دة بمتطلباٍت رس�مها وفقاً لظروفه الجدي�دة، وكان علينا، نحن البرش 
يف كل م�كان، أن نخضع لها من طريق التجرب�ة والخطأ، وصوالً إىل املنطقة 
الت�ي توافقت األغلبية البرشية عىل أنها املنطقة اآلمنة صحياً، وهي املنطقة 
التي اصطلح عىل تس�ميتها املناع�ة املجتمعية من دون اختبار حقيقي ملدى 
سالمة مناعتها، وقوة هذه املناعة، يف مواجهة الفريوس. لكن هذا كله يبدو 
غري مهم اآلن، بعد أن تغرّيت قواعد لعبة الحياة كثرياً، عودة إىل دروس الحياة 
األوىل يف النظافة الش�خصية وغس�ل اليدين بامل�اء والصابون، والحرص عىل 
وج�ود مس�افات كافية بني الناس يف ممارس�اتهم اليومي�ة يف الحياة، حيث 
الدراس�ة والعبادة والعمل والرتفيه وغريها من شؤون ال تستقيم الحياة من 
دونه�ا. عندم�ا أخذت الجرعة الثاني�ة من اللقاح، ق�ال يل املمارس الصحي، 
وهو يسلّمني البطاقة التي دّون فيها املعلومات الجديدة؛ »مربوك.. أنت اآلن 
محّصنة«. شكرته، لكنني بقيت أفكر يف كالمه فرتة طويلة. فكرت يف إن كان 
يقصد أنني أصبحت فعالً محّصنة ضد املرض باملطلق، وهل يملك هذا اليقني 
ليقدم�ه يل عىل ه�ذا النحو املطمنئ؟ ل�م أصل إال إىل مزيد من الش�كوك التي 
انته�ت عن�د نقطة الرضا بما يكتب�ه الله لنا أوالً وأخ�رياً. فال اعرتاض عليه، 
لك�ن األس�ئلة التي تفرّعت الحق�اً لتتناول مصري العالم كل�ه بقيت من دون 
إجابات حاس�مة. قريباً، سيكون العالم كله أو عىل األقل 90% منه، قد تناول 
اللقاح املعتمد بجرعة أو جرعتني وربما ثالث جرعات، وستكون الحياة أكثر 
أماناً من املرض، لكنها ال تبدو كذلك من بقية املخاوف التي أفرزها شبح هذا 

املرض يف العالقات واألعمال.

لتقديم التعازي.. وفد العتبة احلسينية يصل للعائلة البرصية بفقد اوالدهم الـ »4«نتيجة صعقة كهرباء الكاظمي يتكفل بعالج طفلة مصابة بالعمى 
 بتوجيه من قبل ممثل املرجعية من سكنة مدينة الصدر

الدينية العليا الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي، وصل وفد من العتبة 
الحسينية املقدسة اىل محافظة 
التع�ازي  لتقدي�م  الب�رة 
البري�ة  للعائل�ة  واملواس�اة 
املفجوع�ة بفق�د اربع�ة أف�راد 

نتيجة صعقة كهربائية.
وق�ال مس�ؤول وح�دة اإلع�الم 
يف قس�م رعاي�ة ذوي الش�هداء 
والجرح�ى عماد الجش�عمي يف 
حدي�ث صحف�ي، إن�ه »تنفي�ذا 
لتوجيه ممث�ل املرجعية الدينية 
امله�دي  عب�د  الش�يخ  العلي�ا  
الكربالئي، وصل وفد من العتبة 
الحسينية املقدسة اىل محافظة 

الب�رة لتقدي�م التعازي واملواس�اة للش�يخ 
)حي�در الزي�داوي( بفق�د اوالده األربع�ة أثر 
ح�ادث مؤس�ف نتيجة تم�اس كهربائي اثناء 
اس�تعداداتهم لتهيئ�ة مس�تلزمات الضياف�ة 
الس�تقبال زوار أربعينية اإلمام الحسني )عليه 

السالم(«.
وأوض�ح أن »وف�د العتب�ة الحس�ينية ال�ذي 

ترأسه رئيس القسم احمد رسول فرحان كان 
باستقبالهم والد الضحايا األربعة )حسن وليث 
ورقية وزين�ب( يف منزلهم وبني ذويهم إذ قدم 
الوف�د التع�ازي بكلمة القاها حي�در الخطيب 
بني من خاللها منزل�ة الصابرين عند املصيبة 
مستش�هداً ذلك بآي من الذك�ر الحكيم وكذلك 
األج�ر والثواب يف خدمة املوىل س�يد الش�هداء 
)عليه السالم(«.وأضاف »يف ختام الزيارة قدم 

الوفد لوالد الضحايا راية متربكة 
بقبة ابي االحرار )عليه السالم( 
وبعض التربي�كات من الرضيح 

الرشيف«.
ومن جهته، أعرب الشيخ حيدر 
الزي�داوي عن ش�كره وامتنانه 
ملمث�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا 
الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئي 
لرعايته االبوية يف تفقد العوائل 
املنكوب�ة والفق�رية، فضالً عن 
املش�اريع الخدمية التي تقدمها 
العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة يف 
املحافظ�ات كاف�ة والتي تصب 
يف خدم�ة املواط�ن، وكذلك قدم 
ش�كره للوفد القادم لتجش�مه 
عناء الس�فر والوص�ول لتقديم 
التعازي واملواس�اة محملهم س�المه وتحياته 
للشيخ الكربالئي والعاملني يف العتبة املقدسة.

يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة ترع�ى 
أعدادا كب�رية من عوائ�ل الش�هداء كما تقوم 
بزي�ارة الجرح�ى ومتابع�ة ح�االت املقاتلني 
وقضاياه�م م�ن خ�الل قس�م رعاي�ة ذوي 

الشهداء والجرحى.

وج�ه رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، 
االثنني، األجهزة املختصة بالتحقيق يف أسباب 

تأخر عالج طفلة مصابة بالعمى.
وذكر يف البيان الحكومي، ان:« ذلك جاء خالل 

استقباله الطفلة العراقية نرجس ثائر كاظم، 
من س�كنة مدين�ة الص�در ببغ�داد، واملصابة 

بالعمى الوالدي«.
ووّج�ه الكاظم�ي:« بتحمل نفق�ات عالجها؛ 

كونه�ا تفتق�د للمعي�ل، فض�اًل ع�ن توجي�ه 
سيادته األجهزة املختصة بالتحقيق يف أسباب 
تأخ�ر عالج الطفلة، وفق�اً الحتياجها، وطبقاً 

لحقها يف نيل الرعاية الصحية«.

تعد أبل Watch Series 6 أش�هر طراز للس�اعات الذكية يف العالم، وفًقا لتقرير 
ص�ادر ع�ن رشك�ة Strategy Analytics، حي�ث قادت أبل س�وق الس�اعات 
الذكي�ة العاملية، حيث تم ش�حن 9.5 مليون س�اعة أبل بحل�ول يونيو من هذا 
الع�ام، بزيادة قدرها 46% ع�ن نفس الفرتة من العام امل�ايض. وتمتلك رشكة 
التكنولوجي�ا العمالقة نصيب األس�د يف س�وق الهواتف الذكي�ة العاملية، حيث 
 Garmin بنس�بة 11% و Samsung تمث�ل 52.2% م�ن إجمايل الس�وق ، تليه�ا
بنس�بة 8.3%، عند الحديث عن الرشكات الفردية، كما تم االستحواذ عىل بقية 
قطاع الساعات الذكية من قبل رشكات مثل Xiaomi و Oppo و Fitbit ، حيث 
تمثل حوايل 28.2 % من حصة السوق، مع شحن حوايل 5.1 مليون وحدة. وقال 
نيل ماوستون ، املدير التنفيذي يف رشكة Strategy Analytics، »نحن نقدر أن 
أبل Watch شحنت 9.5 مليون وحدة يف جميع أنحاء العالم يف الربع الثاني من 
ع�ام 2021 ، بزيادة 46% من 6.5 مليون يف الربع الثاني من عام 2020، وتظل 

حصة أبل العاملية يف سوق الساعات الذكية ثابتة حول مستوى %52.

هذه هى الساعة الذكية األكثر
 شهرة يف العالـم

أعلن�ت هيئة األن�واء الجوية، ام�س االثنني، حال�ة الطقس يف الب�الد لأليام 
املقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم الجمعة املقبل.

وذكرت الهيئة يف بيان، أن »طقس اليوم الثالثاء يف املنطقة الشمالية سيكون 
صح�واً، والتغ�رّي يف درجات الحرارة ، إذ ستس�جل درجات الح�رارة يف بغداد 
46 درجة ، فيما ستس�جل محافظات النجف االرشف والقادس�ية وميسان 
وذي قار واملثنى والبرة 49 درجة مئوية، أما الطقس يف املنطقة الجنوبية 
فس�يكون صح�واً حاراً، ودرجات الح�رارة ترتفع قلي�اًل«، مبيناً أن »طقس 

املنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً«. 
وأضاف البيان أن »طقس األربعاء املقبل، س�يكون صحواً ودرجات الحرارة 
تنخفض قليالً«، مش�رياً اىل أن »طقس البالد ليوم الخميس سيكون صحواً، 

وال تغرّي يف درجات الحرارة«.
ولفت إىل أن »طقس الجمعة سيكون صحواً يف عموم البالد، ودرجات الحرارة 

تنخفض قليالً«.

طقس األيام األربعة املقبلة وموعد 
انخفاض درجات احلرارة

عادات غذائية تدمر املناعة.. تعرف عليها
م�ع ظه�ور متح�ورات جديدة م�ن فريوس 
كورون�ا، باإلضافة إىل اقرتاب فصل الش�تاء، 

بات لزاما علينا الرتكيز عىل بناء مناعتنا.
يمكن أن تتأثر أجهزتنا املناعية بأش�ياء مثل 
مقدار التوتر الذي نش�عر به، وعدد س�اعات 

النوم، وبالتأكيد الطعام الذي نتناوله.
موق�ع eat this not that رص�د 5 ع�ادات 
غذائي�ة س�يئة، ق�ال إنه�ا تؤث�ر س�لبا عىل 

املناعة:
اس�تهالك الكثري من الكح�ول: وفقا لخبرية 
التغذي�ة م�اري ألب�س، ف�إن تن�اول الكثري 
من الكحول يؤثر س�لبا ع�ىل مناعتنا، حيث 
يعمل عىل تثبيط االستجابة املناعية للعدوى 
من قبل الجس�م. وم�ع اس�تهالك الكحول، 
يس�تغرق الجس�م وقتا أط�ول للتعرف عىل 

الع�دوى النامي�ة واالس�تجابة له�ا. كذل�ك، 
يضع�ف الكح�ول مناعتنا من خ�الل تغيري 
امتصاص الجسم للعنارص الغذائية الحيوية 

مثل فيتامني يس والزنك.
الكثري من الس�كر: بحس�ب الدراسات، تؤثر 
األطعم�ة الت�ي تح�وي نس�بة مرتفعة من 
الس�كر املضاف عىل املناعة، كون خاليا الدم 
البيضاء، الفاعل�ة يف مكافحة العدوى، تتأثر 
س�لبا مما ق�د يحول دون مكافح�ة العدوى 
بكفاءة. يمكن أن يكون الستخدامنا املفرط 

للصوديوم تأثري صحي دائم.
ويصل متوسط استهاللك البالغني األمريكيني 
م�ن الصوديوم نح�و 3400 ملليغرام يوميا، 
رغ�م أن التوجيهات والنصائح تؤكد رضورة 

أال يتجاوز االستهالك 2300 فقط يوميا.

رب�ط الباحثون بني االس�تخدام الزائد للملح 
وب�ني تفاقم أمراض املناع�ة الذاتية. ويقمع 
لاللتهاب�ات،  املض�ادة  االس�تجابات  املل�ح 
ويعم�ل بما يف ذلك عىل تغيري بكترييا األمعاء 

املعروفة بدورها املناعي.
والخض�ار:  الفاكه�ة  اس�تهالك  نق�ص 
الفيتامين�ات واملع�ادن ومضادات األكس�دة 
موج�ودة يف الخ�رضوات والفواكه رضورية 
ملكافحة الع�دوى ودعم الجهاز املناعي، كما 
تس�اعد األلي�اف القابلة للذوبان يف تحس�ني 
قدرة الجهاز املناعي وتغذي البكترييا النافعة 
يف األمعاء. نقص »فيتامني د«:  يعد فيتامني 
د ه�و األهم من بني العن�ارص الغذائية لدعم 
جه�از املناعة، وذلك يف ض�وء تميزه بتعزيز 

الخاليا املناعية ومكافحة االلتهاب.

أطلقت الرشكة املش�غلة لتطبي�ق »كلوب هاوس« 
للمحادث�ات الصوتي�ة، مي�زة جدي�دة، تمن�ح أي 
مجموعة من املتحدثني واملس�تمعني الش�عور كما 
ل�و كان�وا يف غرفة حقيقي�ة. وأعلن�ت الرشكة، أن 
غرف التطبيق يجرى تزويده�ا تدريجيا _يف الوقت 
الح�ايل_ بمي�زة ”spatial audio“، الت�ي س�تجعل 
املتحدثني يقضون وقتا أكثر تفاعال، بحسب موقع 

»تك كرانش« املختص بالتكنولوجيا. ويقول املوقع 
إن »ه�ذه املي�زة الجديدة تجعل أص�وات املتحدثني 
وكأنه�ا تأت�ي م�ن زواي�ا مختلف�ة م�ن الغرف�ة، 
ولي�س من م�كان واحد عىل النحو املع�روف حاليا 
يف التطبي�ق الش�هري«. وقال رئيس تقني�ة البث يف 
»كلوب هاوس«، جاس�تن أوبرتي، إن »أحد األشياء 
الت�ي يمكنك أن تدركها بس�هولة خ�الل املحادثات 

الصوتية الجماعية االفرتاضي�ة، هو أنك ال تحظى 
باملزاي�ا ذاته�ا املتوفرة خالل املحادث�ات الجماعية 
العادي�ة«. وأض�اف »خ�الل املحادث�ات الصوتي�ة 
االفرتاضية، س�واء عرب كلوب ه�اوس أو غريه من 
تطبيقات الدردش�ة الصوتي�ة األخرى، يبدو صوت 
املتحدثني ثابتا نسبيا، كما لو كان صادرا من موقع 

مركزي واحد«.

»كلوب هاوس« يطلق ميزة جديدة جتعل املتحدثني واملستمعني كأهنم يف غرفة حقيقية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


