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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حكمت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس االثنني، 
برفض الدعوى التي أقامها عدد من السياس�يني 
أعلن�ت  فيم�ا  االنتخاب�ات،  نتائجه�ا  إللغ�اء 
مصادقته�ا عىل النتائج، فيم�ا أّكد عدد من قادة 

اإلطار التنسيقي الحكيم بقرار القضاء.
ورّدت املحكم�ة الدع�وى القضائي�ة التي رفعها 
ل�دى املحكم�ة ه�ادي العام�ري رئي�س تحالف 
الفت�ح بإلغ�اء نتائ�ج االنتخاب�ات املبك�رة التي 
ج�رت يف العارش من ترشين األول املايض وأعلنت 
مصادقتها عىل النتائج التي أعلنتها الشهر املايض 
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات.وأش�ارت املحكمة 
أّنها معنية فق�ط باملصادقة عىل النتائج، وقالت 
أّن للحزب الس�يايس الحق بالطعن بقرار مجلس 
القضاء األعىل خالل 3 أيام من اإلعالن الرس�مي 
للنتائج كما أّن للمجلس الس�لطة الحرصية لحل 
املش�اكل الناجمة ع�ن االنتخابات وعلي�ه تّم رّد 
دعوى إلغاء نتائ�ج االنتخابات.ونّوهت املحكمة 
إىل أّن الش�كاوى والطع�ون الت�ي قّدمت ملجلس 
املفوضني تق�دم للهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات 
وال يج�وز الطعن بالنتائج إاّل أمام هيئة الطعون 
وهي املختصة ونوهت إىل أّن طلب املدعني بالنظر 
يف اإلج�راءات الفني�ة للرشكة الفاحص�ة يتعدّى 
اختصاصه�ا. كما رفض�ت املحكمة طلب املدعي 
بإيقاف إجراءات التصديق عىل نتائج االنتخابات.
ودعت املحكمة مجلس الن�واب الجديد إىل تعديل 
قان�ون االنتخابات وإق�رار العد والف�رز اليدوي 
ألص�وات الناخبني يدوّياً ح�رصاً وليس إلكرتونيًّا 

كما ينص عليه القانون الحايل.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية اإليراني حسني أمري عبد اللهيان، أمس 
االثنني، إن هناك »وثيقة مش�رتكة ومقبولة« يف مباحثات 
فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية تحت اس�م 

»وثائق 1 ديسمرب و15 ديسمرب« .
وأضاف أمري عبد اللهي�ان »وضعنا وثيقة 20 يونيو جانبا 
وتوصلنا إىل وثيقة جديدة مشرتكة وسنبدأ اليوم التفاوض 
ح�ول ه�ذه الوثيق�ة، كما نبح�ث موضوع�ي الضمانات 

وكيفية التحقق من رفع العقوبات«.
وأشار إىل أن »كل هذه املناقشات تأتي كي نصل إىل نقطة 
نتمكن م�ن بيع النفط بس�هولة ودون أي قيود، ونحصل 
عىل أم�وال النفط يف الحس�ابات املرصفي�ة اإليرانية، وأن 
نتمكن من التمتع بجمي�ع الفوائد االقتصادية التي ينص 

عليها االتفاق النووي«.
وتاب�ع الوزي�ر اإليراني: »نعم�ل حاليا ع�ىل تحديد موعد 
التف�اوض مع الس�عودية ونعمل عىل تحض�ريات الجولة 

الجديدة من املفاوضات معها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة  أص�در 
مصطف�ى الكاظمي، أم�س االثنني، عدداً 
م�ن التوجيه�ات لألجهزة األمني�ة كافة، 
ولع�دد م�ن الجه�ات املختصة. وحس�ب 
»املس�تقبل  تلق�ت  الحكوم�ي،  البي�ان 
العراقي« نس�خة منه ان »ذلك جاء خالل 
الس�نوي  العملي�ات  مؤتم�ر  حض�وره 
لقيادة العمليات املش�رتكة لع�ام 2021، 
الذي انطلق�ت أعماله اليوم«.  واضاف ان 
»الكاظمي حيا أعم�ال املؤتمر والقائمني 
عليه«، مش�يداً »باإلنج�ازات األمنية التي 
العملي�ات املش�رتكة،  حققته�ا قواط�ع 
وبقية األجهزة األمنية البطلة خالل العام 
الح�ايل، التي أذاق�ت املجامي�ع اإلرهابية 
م�رارة الهزيمة، وقط�ع الطريق أمام كل 
محاوالته�ا الخبيث�ة إلثب�ات وجوده�ا«.  

وثم�ن الكاظم�ي عالياً »الجه�ود األمنية 
الت�ي س�اهمت يف نج�اح خط�ة حماي�ة 
االنتخاب�ات بكل مهنية، وأكد س�يادته أن 
عام 2022 س�يكون عاماً مكمالً للقضاء 
عىل جميع بؤر اإلرهاب يف عموم العراق«، 
مؤكداً أن »قواتنا األمنية بمختلف صنوفها 
تعم�ل مع�اً يف مواجهة اإلره�اب وتأمني 
االس�تقرار، وأن عام 2021 سجل تراجعاً 
يف ع�دد العملي�ات اإلرهابي�ة«.  واوضح، 
أن »الهدف األس�اس أمام األجهزة األمنية 
هو حماي�ة الحدود، ومكافح�ة اإلرهاب، 
وحماي�ة أم�ن الع�راق وأم�ن مواطنيه«، 
مس�تدركاً، أن »الع�راق ش�هد تحدي�ات 
من نوع آخ�ر، متمثلة بتحدي�ات الوضع 
االقتص�ادي، ومكافحة جائح�ة كورونا، 
ومكافح�ة املخدرات، فض�اًل عن تحديات 
سياس�ية س�اهمت يف اس�تنزاف طاقات 
الكاظم�ي،  وش�دد  األمني�ة«.   األجه�زة 

ع�ىل »رضورة التع�اون مع�اً ملواجهة كل 
أش�كال التحديات والعمل ب�روح الفريق 
الواحد واالنضباط وتأكيد االنتماء والوالء 
للعراق«.  وج�اءت يف توجيهات الكاظمي 
لألجهزة األمنية كافة، ولعدد من الجهات 

املختصة: 
1- رضورة التعاون والتنس�يق املس�تمر 
بني ال�وزارات األمنية واألجهزة والوكاالت 
األم�ن  لتحقي�ق  كاف�ة؛  االس�تخبارية 
الدول�ة  س�لطة  وف�رض  واالس�تقرار، 

والقانون، والعمل كالفريق الواحد. 
2-  ما زالت أمامن�ا تحديات، والكثري من 
العمل ملواجهة هذه التحديات، كالس�الح 
املنفل�ت، وتج�ارة املخ�درات والنزاع�ات 
العش�ائرية؛ م�ن هن�ا ال ب�د أن نتع�اون 
جميع�اً، وزارات أمنية وأجه�زة ووكاالت 

استخبارية ملواجهتها والقضاء عليها. 
3-  توجيهاتنا إىل الوكاالت االس�تخبارية 

للقض�اء  االس�تخباري  الجه�د  بتكثي�ف 
اإلرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات  ع�ىل 
واالس�تمرار بالنه�ج التع�ريض م�ن قبل 
قطعات العس�كرية املبن�ي عىل معلومات 

استخبارية دقيقة. 
4-  التأكيد عىل العمل املهني واملؤسساتي 
ملنتس�بي األجه�زة األمني�ة؛ لك�ون أم�ن 

وسالمة املواطن والبلد يف أعناقهم. 
5-  عىل القادة اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الجريم�ة  مرتكب�ي  ومتابع�ة  ملالحق�ة 
املنظمة، وعصاب�ات الجريمة واملخدرات؛ 
ألنها آفة تهدد البنية االجتماعية للمجتمع 

العراقي. 
6- كان هن�اك دور كبري خالل عام 2021 
لقيادت�ي الق�وة الجوية وط�ريان الجيش 
بقتل العديد من الزمر اإلرهابية برضبات 

جوية.
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جملس اخلدمة يلزم اجلامعات واملعاهد بتعيني خرجييها األوائل
     بغداد / المستقبل العراقي 

ألزم مجلس الخدمة االتحادي الجامعات واملعاهد 
بتعي�ني الخريجني األوائل. وقال الناطق الرس�مي 
للمجل�س وس�ام اللهيبي ان القرار يأت�ي »امتثاالً 
الحكام امل�ادة ٢ من قانون ٦٧ لس�نة ٢٠١٧ الذي 
الزم الجامعات والكليات واملعاهد تعيني خريجيها 
الثالثة االوائل عىل األقس�ام العلمية واالنس�انية«.  
وبني ان »املجلس لن يتس�نى ل�ه تعيني الخريجني 
األوائ�ل اال بع�د تع�ذر اس�تيعابهم يف جامعاته�م 
وتقدي�م الجامع�ة او املعه�د اعت�ذاراً خطي�اً عن 
تعيينه�م، حس�ب احكام امل�ادة ٣ م�ن قانون ٦٧ 
اآلن�ف الذكر«.  واكد اللهيب�ي ان »مجلس الخدمة 

كان حريصاً عىل ضمان رسعة انجاز التعيينات لذا 
اناط موضوع االعالن بالنسبة للدرجات الوظيفية 
املتعلق�ة بالخريجني االوائ�ل للكليات واملعاهد من 
أج�ل تقديم الجامعات واملعاهد االعتذار عن تعيني 
من ال حاجة لهم بتعيينهم بأرسع وقت حتى يتوىل 
هو شانهم حسب احكام القانون ويف ضوء حاجة 
كل وزارة«.  وعن قانون تش�غيل حملة الشهادات 
العلي�ا فق�د أوضح اللهيب�ي ان »ال�وزارات ملزمة 
بتخصيص نس�بة ال تق�ل عن ١٥% م�ن الدرجات 
املخصص�ة لها او م�ن خالل حركة امل�الك لتعيني 
الفئة املشار اليها، وهذا ما يأمل املجلس القيام به 
بعد انجاز الجامعات واملعاهد مهمة اختيار االوائل 

عىل وفق ما تقدم بيانه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حكمت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس االثنني، برفض 
الدعوى التي أقامها عدد من السياسيني إللغاء نتائجها 
االنتخابات، فيما أعلنت مصادقتها عىل النتائج، فيما أّكد 

عدد من قادة اإلطار التنسيقي الحكيم بقرار القضاء.
ورّدت املحكم�ة الدع�وى القضائي�ة الت�ي رفعه�ا لدى 
املحكم�ة ه�ادي العامري رئي�س تحالف الفت�ح بإلغاء 
نتائ�ج االنتخاب�ات املبك�رة التي ج�رت يف الع�ارش من 
ترشين األول املايض وأعلنت مصادقتها عىل النتائج التي 

أعلنتها الشهر املايض املفوضية العليا لالنتخابات.
وأش�ارت املحكم�ة أّنه�ا معني�ة فق�ط باملصادقة عىل 
النتائج، وقالت أّن للحزب السيايس الحق بالطعن بقرار 
مجلس القضاء األعىل خالل ٣ أيام من اإلعالن الرس�مي 
للنتائج كما أّن للمجلس السلطة الحرصية لحل املشاكل 
الناجم�ة عن االنتخابات وعليه تّم رّد دعوى إلغاء نتائج 

االنتخابات.
ونّوه�ت املحكمة إىل أّن الش�كاوى والطعون التي قّدمت 
ملجل�س املفوضني تقدم للهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات 
وال يج�وز الطعن بالنتائج إاّل أم�ام هيئة الطعون وهي 
املختصة ونوهت إىل أّن طلب املدعني بالنظر يف اإلجراءات 
الفني�ة للرشك�ة الفاحص�ة يتع�دّى اختصاصه�ا. كما 
رفضت املحكمة طلب املدعي بإيقاف إجراءات التصديق 

عىل نتائج االنتخابات.
ودع�ت املحكمة مجلس الن�واب الجديد إىل تعديل قانون 
االنتخابات وإقرار العد والفرز اليدوي ألصوات الناخبني 
يدوّياً ح�رصاً وليس إلكرتونيًّا كما ين�ص عليه القانون 

الحايل.
وق�د ألزم�ت املحكمة يف حكمها الحاس�م وغ�ر القابل 
للطعن صاحب الدعوى القضائية هادي العامري بتحمل 

مصاريف الدعوى .
وجاء قرار املحكمة ليمّهد الطريق أمام انعقاد الجلس�ة 
األوىل للربمل�ان الجديد برئاس�ة النائب االكرب س�نا وهو 
محمود املش�هداني رئي�س الربملان االس�بق والتي حدد 

النعقادها يوم االثنني العارش من الشهر املقبل.
وسيتم يف هذه الجلسة االوىل اختيار رئيس سني للربملان 
س�يختار يف جلس�ة ثاني�ة رئيس�ا كردي�ا للجمهوري�ة 
س�يقوم بناء عىل ترشيح الكتلة الربملانية األكرب بتكليف 
شخصية شيعية بتشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر قد 

يس�تغرق أش�هراً نتيجة الخالفات بني القوى السياسية 
حول شكلها وهل ستكون حكومة أغلبية أم توافقية.

وقد رّح�ب رئيس تحال�ف القوى املدنية عم�ار الحكيم 
بقرار املحكمة مؤكًدا االلتزام به.

وق�ال الحكيم وهو عضو اإلطار التنس�يقي الش�يعي يف 
بيان أنه »انطالقاً من إيماننا العميق بس�يادة الدس�تور 
والقان�ون نع�رب عن التزامن�ا بقرار املحكم�ة اإلتحادية 
بخص�وص النتائ�ج بالرغم من مالحظاتن�ا الجدية عىل 

العملية االنتخابية«.
وأضاف »فيما نجّدد تهانينا للفائزين نحّثهم عىل العمل 
بم�ا تتطلّب مس�ؤوليتهم امللقاة ع�ىل عاتقهم يف خدمة 
الش�عب واإلرساع بتش�كيل حكومة كفوءة ومنس�جمة 
تجم�ع األط�راف الراغب�ة باملش�اركة فيها واملس�تعدة 
لتحمل املسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد 

موقفنا بعدم املشاركة يف الحكومة املقبلة«.
م�ن جانبه، أعلن رئي�س تحالف الفتح ه�ادي العامري 

التزام�ه بق�رار املحكم�ة االتحادي القايض ب�رد بطعنه 
بنتائ�ج االنتخابات العامة الت�ي أجريت يف ترشين األول 

املايض.
وقال العامري يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه إن »من باب حرصنا الش�ديد عىل االلتزام بالدستور 
والقانون وخوفنا عىل اس�تقرار العراق أمنياً وسياسياً، 
وإيماناً منا بالعملية السياس�ية ومسارها الديمقراطي 
م�ن خ�الل التب�ادل الس�لمي للس�لطة ع�رب صنادي�ق 
االنتخاب�ات، نلتزم بقرار املحكمة االتحادية رغم إيماننا 
العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية االنتخابية شابها 

الكثر من التزوير والتالعب«.
املحكم�ة  إىل  قدمناه�ا  الت�ي  »الطع�ون  أن  وأض�اف، 
االتحادية كانت ُمحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت 
ألي محكم�ة دس�تورية يف أي بلد يح�رتم الديمقراطية 

لكان كافياً إللغاء نتائج االنتخابات«.
وتاب�ع: »م�ع كل ه�ذا نؤك�د التزامن�ا بق�رار املحكمة 

االتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبرة 
جداً«.

وعلق رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي حول قرار 
املحكمة االتحادية باملصادقة عىل نتائج االنتخابات.

وق�ال املالك�ي يف تغري�دة ع�ىل »توي�رت«، »كان متوقعا 
والس�باب تتعل�ق بوض�ع البل�د، ان�ه ال يمك�ن الغ�اء 
االنتخاب�ات واعادتها، مع ان الخل�ل الواضح وبالوثائق 

واالدلة موجود«. 
واش�ار »لكن كنا نأمل من املحكمة االتحادية ان تنصف 
املترضري�ن من الكت�ل والقوائ�م، وما يتعلق بمش�كلة 

الكوتا النسائية«. 
ب�دوره، عرب عضو اإلطار التنس�يقي ع�ن ائتالف دولة 
القان�ون كاظ�م الحي�دري ع�ن »خيب�ة أم�ل« يف ق�رار 
املحكمة االتحادية العليا برد الطعون املقدمة ضد نتائج 

االنتخابات.
وقال الحيدري »أصبحت لدينا خيبة أمل من رد الدعوى«. 

وأضاف »هذه النتيجة كانت متوقعة من قبلنا«. 
واكد الحيدري »سنس�لم لالم�ر ونلتزم بق�رار املحكمة 
الن�واب  ملجل�س  االوىل  الجلس�ة  ونح�رض  االتحادي�ة 

الجديد«. 
وس�بق للعام�ري رئي�س تحال�ف الفت�ح ق�د طالب يف 
مرافعة أمام املحكمة االتحادية يف ٢٢ من الش�هر الحايل 
بإلغاء جميع نتائج االنتخابات، وأش�ار إىل أّن مفوضية 
االنتخابات حرمت خمسة ماليني مواطن من املشاركة يف 
االقرتاع بسبب عدم استبدال بطاقات االقرتاع واستخدام 

أجهزة مشكوك بعملها.
وتم اع�الن املحكمة االتحادية لحكمها وس�ط إجراءات 
أمني�ة مش�ددة يف بغ�داد، حي�ث احتش�د أنص�ار قوى 
سياس�ية أم�ام املنطق�ة الخ�رضاء بالقرب م�ن مبنى 

املحكمة االتحادية العليا.
واحتش�د العرشات من أنصار تحالف الفتح أمام إحدى 
بوابات املنطق�ة الخرضاء القريبة م�ن مجلس القضاء 
األعىل واملحكمة االتحادية العليا وسط العاصمة رافعني 
الفتات تطالب بإعادة عد وفرز أصوات الناخبني يدويًّا أو 
إلغ�اء نتائج االنتخابات التي جرت يف العارش من ترشين 
األول املايض.وقد دفعت الس�لطات بتعزيزات عس�كرية 
إىل املناط�ق املهمة م�ن العاصمة وتقاطعات الش�وارع 
فيها، كما تم غلق عدد من الجس�ور الرابطة بني جانبي 

الرصافة والكرخ عرب نهر دجلة يف بغداد .

قيادات من اإلطار التنسيقي تلتزم حبكم القضاء.. ومتهيد النعقاد الربملان واختيار رئيسي اجلمهورية واحلكومة

املحكمة االحتادية تطوي صفحة االنتخابات: مصادقة ورد الطعون
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املس�لحة  للق�وات  الع�ام  القائ�د  أص�در 
مصطفى الكاظمي، أمس االثنني، عدداً من 
التوجيه�ات لألجهزة األمني�ة كافة، ولعدد 

من الجهات املختصة.
وحسب البيان الحكومي، تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »ذلك جاء خالل 
حضوره مؤتمر العمليات الس�نوي لقيادة 
ال�ذي  لع�ام ٢٠٢١،  املش�رتكة  العملي�ات 

انطلقت أعماله اليوم«. 
واض�اف ان »الكاظمي حي�ا أعمال املؤتمر 
والقائم�ني علي�ه«، مش�يداً »باإلنج�ازات 
األمني�ة الت�ي حققته�ا قواط�ع العمليات 
املش�رتكة، وبقية األجه�زة األمنية البطلة 
خ�الل العام الح�ايل، التي أذاق�ت املجاميع 
اإلرهابي�ة مرارة الهزيم�ة، وقطع الطريق 
إلثب�ات  الخبيث�ة  محاوالته�ا  كل  أم�ام 

وجودها«. 
وثمن الكاظمي عالياً »الجهود األمنية التي 
ساهمت يف نجاح خطة حماية االنتخابات 
ب�كل مهني�ة، وأكد س�يادته أن عام ٢٠٢٢ 
س�يكون عاماً مكمالً للقض�اء عىل جميع 
بؤر اإلره�اب يف عموم الع�راق«، مؤكداً أن 
»قواتنا األمنية بمختلف صنوفها تعمل معاً 

يف مواجهة اإلرهاب وتأمني االستقرار، وأن 
عام ٢٠٢١ س�جل تراجعاً يف عدد العمليات 

اإلرهابية«. 
واوضح، أن »الهدف األساس أمام األجهزة 
األمني�ة ه�و حماي�ة الح�دود، ومكافحة 
وأم�ن  الع�راق  أم�ن  وحماي�ة  اإلره�اب، 
مواطني�ه«، مس�تدركاً، أن »العراق ش�هد 
تحديات من ن�وع آخر، متمثل�ة بتحديات 
الوض�ع االقتص�ادي، ومكافح�ة جائح�ة 
كورون�ا، ومكافح�ة املخ�درات، فضالً عن 
تحديات سياس�ية س�اهمت يف اس�تنزاف 

طاقات األجهزة األمنية«. 
وش�دد الكاظم�ي، ع�ىل »رضورة التعاون 
معاً ملواجهة كل أش�كال التحديات والعمل 
ب�روح الفري�ق الواحد واالنضب�اط وتأكيد 

االنتماء والوالء للعراق«. 
وج�اءت يف توجيه�ات الكاظم�ي لألجهزة 
األمنية كافة، ولعدد من الجهات املختصة: 
١- رضورة التع�اون والتنس�يق املس�تمر 
بني ال�وزارات األمنية واألجه�زة والوكاالت 
األم�ن  لتحقي�ق  كاف�ة؛  االس�تخبارية 
الدول�ة  س�لطة  وف�رض  واالس�تقرار، 

والقانون، والعمل كالفريق الواحد. 
٢-  م�ا زالت أمامنا تحدي�ات، والكثر من 
العم�ل ملواجهة هذه التحديات، كالس�الح 

والنزاع�ات  املخ�درات  وتج�ارة  املنفل�ت، 
العشائرية؛ من هنا ال بد أن نتعاون جميعاً، 
وزارات أمنية وأجهزة ووكاالت استخبارية 

ملواجهتها والقضاء عليها. 
٣-  توجيهاتن�ا إىل الوكاالت االس�تخبارية 
بتكثي�ف الجهد االس�تخباري للقضاء عىل 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة واالس�تمرار 
قطع�ات  قب�ل  م�ن  التع�ريض  بالنه�ج 
العسكرية املبني عىل معلومات استخبارية 

دقيقة. 
4-  التأكيد عىل العمل املهني واملؤسس�اتي 
ملنتس�بي األجه�زة األمني�ة؛ لك�ون أم�ن 

وسالمة املواطن والبلد يف أعناقهم. 
٥-  عىل القادة اتخ�اذ اإلجراءات القانونية 
ملالحقة ومتابعة مرتكبي الجريمة املنظمة، 
وعصاب�ات الجريمة واملخ�درات؛ ألنها آفة 
تهدد البنية االجتماعية للمجتمع العراقي. 
٦- كان هن�اك دور كبر خ�الل عام ٢٠٢١ 
لقيادت�ي الق�وة الجوية وط�ران الجيش 
بقتل العديد من الزم�ر اإلرهابية برضبات 
جوي�ة، نوّجه باالس�تمرار بهذه الرضبات 
للقض�اء ع�ىل ه�ذه الجماع�ات ورؤوس 

العصابات اإلرهابية. 
٧-  عىل ال�وزارات واألجهزة األمنية املعنية 
كافة العمل عىل ع�ودة العوائل النازحة إىل 

مناطقه�م ووضع حلول عاجل�ة؛ لضمان 
توفر املتطلبات األساسية والحياة الكريمة 

لتلك العوائل. 
يف  املش�رتك  بالعم�ل  امل�ي  رضورة   -8
س�نجار من اج�ل تعبيد الطري�ق النطالق 
مش�اريع اإلعمار والبناء يف املنطقة، وتعيد 
إليه�ا األلفة واملحب�ة والعمل عىل س�يادة 

القانون. 
9-  التأكي�د ع�ىل التدري�ب بأنواع�ه كافة 
وخاص�ة للوح�دات القتالي�ة؛ كون�ه يع�د 
ركيزة أساس�ية تبني عليها القوات األمنية 
ألداء واجباتها القتالية، والتأثر يف س�لوك 
الفرد؛ لرفع مستوى أدائه القتايل أو الفني 

أو اإلداري. 
١٠- نؤك�د ع�ىل وض�ع الرج�ل املناس�ب 
يف امل�كان املناس�ب، وه�و م�ن رضورات 
نجاح املنظومة القيادي�ة لجميع الوزارات 
واألجه�زة؛ لضم�ان فرتة زاخ�رة بالرجال 

الشجعان والقادة الحقيقيني. 
١١-  عىل الجميع تجاوز األفكار التقليدية 
واعتم�اد  جدي�دة  أف�كار  ع�ىل  والعم�ل 
التكنولوجيا الحديثة يف عمل قواتنا األمنية 

باملسارات العسكرية. 
١٢-  الرؤيا املس�تقبلية لقي�ادة العمليات 
املش�رتكة كانت ش�املة وموضوعية وبها 

واقتصادي�ة  واجتماعي�ة  أمني�ة  جوان�ب 
مهمة تمس الش�ارع العراقي، فعىل جميع 
واألجه�زة  والخدمي�ة  األمني�ة  ال�وزارات 
والوكاالت االستخبارية العمل معاً وتقديم 

الدعم لتنفيذ هذه الرؤيا. 
١٣-  نتطلع إىل أن يك�ون عام ٢٠٢٢ عاماً 
للس�الم، وأن ال تؤث�ر الخالفات واملش�اكل 
السياس�ية عىل عملكم وواجبكم يف حفظ 
األمن واالس�تقرار، وأن يك�ون اهتمامكم 

بأمن قواطعكم وكلنا داعمون لكم. 
وقدم املؤتمر عدداً من اإليجازات للفعاليات 
واملهام الت�ي أنجزتها العمليات املش�رتكة 
بمختل�ف قطعاته�ا وصنوفها العس�كرية 
خالل العام الحايل، ورؤيتها املس�تقبلية يف 
مواجهة اإلرهاب وتحقيق األمن واالستقرار 

يف عموم البالد.بحسب البيان الحكومي 
التقيي�م  اس�تعراض  املؤتم�ر  وش�هد 
االس�تخباري لقواطع العمليات وفعاليات 
وخلي�ة  األمني�ة،  واألجه�زة  القطع�ات 
االس�تخبارات الوطني�ة، والتقيي�م األمني 
للرشي�ط الح�دودي بش�كل ع�ام، وتقديم 
إيج�از ع�ن التنس�يق املش�رتك م�ع قوات 
التخطي�ط  ع�ن  وإيج�از  البيش�مركة، 
والتدري�ب والش�ؤون املدني�ة العس�كرية، 

والخلية الجوية، وخلية اإلعالم األمني.

      بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرشط�ة الفريق عم�اد محم�د محمود، 
لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكال�ة  أعلن�ت 
الرشط�ة، أم�س االثنني، إلق�اء القبض عىل 
ع�دة متهم�ني مطلوب�ني بقضاي�ا جنائية 
يف بغ�داد بينهم مته�م باالعتداء ع�ىل امرأة 
برسق�ة أموال ومصوغ�ات ذهبية من داخل 

دار تحت تهديد السالح. 
وذكر بيان للوكالة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه »بعد توفر معلومات لدى مديرية 
مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة 

لشؤون الرشطة عن وجود حادث رسقة دار 
ضمن منطقة جرس دي�اىل جنوب العاصمة 
بغ�داد، ع�ىل الفور ت�م تش�كيل فريق عمل 
مختص للتحري وجمع املعلومات وتدقيقها 
وتتب�ع اوصاف الجاني حي�ث تم التوصل اىل 
هويته وبعد اخذ املوافقات االصولية وخالل 
مدة ٢4 س�اعة تم القبض عىل املتهم بكمني 
محكم«.  وأضاف انه »ولدى مواجهة املتهم 
باألدلة املتوفرة ض�ده والتحقيق معه انهار 
معرتف�ا بقيام�ه بالدخول اىل دار املش�تكية 
واالعتداء عىل صاحبة الدار امام ابنها البالغ 
4 س�نوات بع�د تهديده�ا بقتل�ه بواس�طة 
سكني وقيامه بعدها برسقة مبلغ ٥ ماليني 

دينار مع مصوغ�ات ذهبية اخرى« الفتا اىل 
»تدوي�ر أوال املته�م وتم تصديقه�ا قضائيا 
باألعرتاف امام قايض التحقيق وقرر توقيف 
املته�م ابت�داًء وفق أح�كام امل�ادة ٣9٣ من 
قان�ون العقوبات«. ومن جان�ب آخر نفذت 
مفارز املديري�ة أوامر قب�ض قضائية بحق 
عدد من املتهمني بقضاي�ا الرسقة والتزوير 
ومطلوب�ني بقضايا جنائي�ة مختلفة ضمن 
مكات�ب مكافح�ة اج�رام بغ�داد يف جانبي 
الكرخ والرصافة م�ن العاصمة بغداد حيث 
تم اتخاذ كاف�ة اإلجراءات القانونية بحقهم 
وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل. 
إىل ذل�ك، وبعد توفر معلوم�ات لدى مديرية 

مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة 
لشؤون الرشطة عن وجود حادث رسقة دار 
ضمن منطقة جرس دي�اىل جنوب العاصمة 
بغ�داد ، ع�ىل الفور ت�م تش�كيل فريق عمل 
مختص للتحري وجمع املعلومات وتدقيقها 
وتتب�ع اوصاف الجاني حي�ث تم التوصل اىل 
هويته وبعد اخذ املوافقات االصولية وخالل 
مدة ٢4 س�اعة تم القبض عىل املتهم بكمني 
محك�م ول�دى مواجهت�ه باألدل�ة املتوف�رة 
ضده والتحقيق مع�ه إنهار معرتفا بقيامه 
بالدخ�ول اىل دار املش�تكية واالعت�داء ع�ىل  
صاحب�ة الدار ام�ام ابنها البالغ 4 س�نوات 
بعد تهديدها بقتله بواس�طة سكني وقيامه 

بعده�ا برسق�ة مبل�غ ٥ مالي�ني دين�ار مع 
مصوغات ذهبية اخرى ، دونت اقوال املتهم 
وتم تصديقها قضائيا باألعرتاف امام قايض 
التحقي�ق وقرر توقي�ف املته�م ابتدائا وفق 

أحكام املادة ٣9٣ من قانون العقوبات . 
وم�ن جان�ب آخ�ر نف�ذت مف�ارز املديرية 
أوام�ر قبض قضائية بحق عدد من املتهمني 
بقضايا الرسقة والتزوير ومطلوبني بقضايا 
جنائي�ة مختلف�ة ضم�ن مكات�ب مكافحة 
اج�رام بغ�داد يف جانب�ي الك�رخ والرصافة 
م�ن العاصمة بغ�داد حيث تم اتخ�اذ كافة 
اإلج�راءات القانونية بحقه�م وتقديمهم إىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

رئيس الوزراء حيدد حتديات أمام العراق ويعلن 2022 »عامًا للسالم

وكالة شؤون الرشطة تطيح بمتهمني ومطلوبني خطرين يف بغداد واملحافظات
ألقت القبض على »سراق« وأطاحت مبعتدين

مكافحة االرهاب يشتبك مع »داعش« 
ويدمر مضافات يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

اإلره�اب،  ن�رش جه�از مكافح�ة 
أمس اإلثنني، ص�وراً توثق عملياته 
يف مالحق�ة تنظيم داع�ش وتدمر 
مضافاته وقتل ع�دد من عنارصه 
يف محافظ�ة دي�اىل. وذك�ر الجهاز 
يف تدوين�ة عرب فيس ب�وك أن »قوة 

م�ن ف�وج ُمكافحة اإلره�اب دياىل 
داهمت مضاف�ات عنارص داع�ش 
ذات  ويف  منه�م«.  ع�دًدا  وقتل�ت 
السياق، أعلنت خلية اإلعالم األمني 
بمقتل ٢ من عنارص تنظيم داعش 
بع�د عملي�ة أمني�ة نفذه�ا جهاز 
مكافحة اإلره�اب يف جبال حمرين 

بمحافظة دياىل.

        بغداد / المستقبل العراقي

يف أواخر الش�هر املايض ش�ن مسلحو داعش سلس�لة هجمات عىل مواقع 
ق�وات البيش�مركة، وعزت الجهات املعنية الس�بب إىل الف�راغ األمني الذي 
ظه�ر بعد أح�داث ١٦ أكتوب�ر ٢٠١٧ بني مواقع الجي�ش العراقي ومواقع 

قوات البيشمركة.
وتش�ر اإلحصائي�ة األخ�رة التي زودت وزارة ش�ؤون البيش�مركة إىل أن 
»مسلحي داعش نفذوا خالل السنة الحالية ٢٢9 عملية إرهابية يف املناطق 
الكوردس�تانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردس�تان، أس�فرت عن ٣٥٦ 

شهيداً و48٠ جريحاً إىل جانب اختطاف ٣٣ شخصاً«.
ولغرض س�د الف�راغ األمني ب�ني مواقع البيش�مركة والجي�ش العراقي، 
ص�درت قرارات ع�دة من بينها تش�كيل ألوية مش�رتكة بني البيش�مركة 

والجيش العراقي.
ويف ه�ذا الس�ياق، أعلن أمني عام وزارة ش�ؤون البيش�مركة، جبار ياور: 
»اللواءان اللذان س�بق اتخاذ قرار تشكيلهما، أصبح لواء البيشمركة وهو 
أح�د اللواءي�ن جاهزاً، وتلق�ى التدريب يف مراك�ز التدري�ب التابعة لوزارة 
ش�ؤون البيش�مركة، والل�واء العراق�ي تلق�ى التدريب يف مراك�ز التدريب 
التابع�ة للحكومة العراقية، وس�يتم دم�ج اللواءين وينضم�ان إىل املراكز 
التابع�ة للحكومة العراقية ثم يتم االتفاق عىل املواقع التي س�ينترش فيها 

اللواءان«.
هن�اك ترصيح�ات مختلفة عن مس�احة الفراغ األمني، لك�ن جميع هذه 
الترصيح�ات متفق ع�ىل وجود ف�راغ أمني ب�ني مواقع الجي�ش العراقي 

وقوات البيشمركة تتجاوز مساحته 4٠٠ كيلومرت مربع.
 ويف 8 من كانون األول الجاري، نفذت قوات البيش�مركة والجيش العراقي 
عملية مش�رتكة ضد مسلحي داعش، تم بفضلها االستيالء عىل العديد من 

مخابئ التنظيم املتطرف وأسلحته ومخلفاته.
 وأعل�ن املتح�دث باس�م قي�ادة العملي�ات املش�رتكة العراقي�ة، تحس�ني 
الخفاجي: »مراكز التنس�يق املش�رتك التي تم تش�كيلها بينن�ا وبني إقليم 
كوردستان، هي ستة مراكز يف نينوى ومخمور وكركوك وخانقني ومناطق 
أخرى، والهدف من هذه املراكز مواصلة التنسيق والعمل املشرتك واإلدارة 
املشرتكة للعمليات بيننا وبني اإلخوة يف إقليم كوردستان، ولهذا نرص دائماً 
ع�ىل العمل املش�رتك ونحن عىل خط واحد واتجاه واحد يف عملنا املش�رتك 

وإدارتنا للملف األمني«.
يف الف�رتة ب�ني )٢٧ ترشين الثان�ي ٢٠٢١( و)٥ كان�ون األول ٢٠٢١(، نفذ 
مس�لحو داع�ش س�ت هجم�ات يف مناطق كرك�وك وكرمي�ان ومخمور، 

أسفرت عن استشهاد ٢٢ بيشمركة وثالثة مواطنني مدنيني«.

البيشمركة: 356 شهيدًا و480 جرحيًا حصيلة 
هجامت »داعش« يف 11 شهرًا

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت قادة عملي�ات صالح الدين 
للحش�د الش�عبي، أم�س االثن�ني، 
عملية أمني�ة لتفتيش عدة مناطق 
لتأمينه�ا من فل�ول داعش جنوب 
املحافظة. وذكر بيان العالم الحشد 
الش�عبي تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »قوات الل�واء ٣٥ 

التابع�ة للقي�ادة رشع�ت بعملي�ة 
مس�ح وتفتي�ش ملناط�ق الزالي�ة 
والجيج�ي  والعوين�ات  والب�ودور 
وضفاف نهر دجلة جنوب محافظة 
ص�الح الدين«.  وب�ني ان »العملية 
ج�اءت لتأم�ني قاطع املس�ؤولية 
وتفوي�ت الفرصة ع�ىل اإلرهابيني 
م�ن إتخاذ تل�ك املناطق م�الذا لها 

الستهداف أمن املحافظة«.

احلشد الشعبي يرشع بعملية تفتيش
 يف مناطق جنوب صالح الدين
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التج�ارة عن تفقد الكادر املتقدم يف الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب حمل�ة التس�ويق الجاري�ة يف 
املحافظات املنتجة  للش�لب لالطالع عىل وضع الخزين و 
الوق�وف عىل اهم املعوقات و الت�ي قد تواجه املواقع، اكد 
ذلك مدي�ر عام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب املهندس 

باسم نعيم العكييل. 
وقال ضمن منهاح اللجنة املركزية للتسويق و مع اقرتاب 
املوس�م التس�ويقي من نهايته توجهت مالكات الرشكة 
املتقدم�ة لالطالع عىل واقع التس�ويق و وضع الخزين يف 
محافظتي النجف و الديوانية و التي شهدتها معا تسويق  

مايقارب ) 130( الف طن من الشلب بانواعه.
واض�اف اىل ان معاون املدير العام للش�وؤن الفنية تفقد 

برفق�ة لجن�ة فنية م�ن القس�م الهن�ديس للتباحث مع 
املكتب االستش�اري يف جامعة القادس�ية لبحث مش�كلة 
املي�اه الجوفية و ايج�اد الحلول و ط�رق معالجتها ، اىل 

جانب متابعة حملة التسويق الجارية يف املحافظة .
» العكييل » ب�ن ان مالكات اارشكة حريصة كل الحرص 
عىل تجاوز اي مش�اكل فنية و تسعى اليجاد الحلول لها 
سواء من خالل مالكاتها و امكانياتها التي تتمتع بالخربة 
او من خ�الل االس�تعانة بالقطاع الخ�اص االكاديمي و 

املتخصص .
كما واش�ار اىل ان الجوالت التفقدية ش�ملت زيارة مدراء 
اقس�ام الرقاب�ة و التدقي�ق و املخازن منفردي�ن ملواقع 
تس�ويق ف�رع الرشك�ة يف النجف االرشف والت�ي تتصدر 
املحافظات املس�وقة للشلب بكمية مس�تلمة بلغت اكثر 

من ) 68 ( الف طن .

فق�د تاب�ع مدي�ر قس�م الرقاب�ه والتدقي�ق س�ر حملة 
التس�ويق يف مواقع الكوفه والنج�ف االفقي وابو صخر 
ومجرش�ة ابو صخ�ر الحكوميه واملش�خاب والخورنق 

واطلع عىل مخزون الشلب .
كم�ا وتاب�ع مدير قس�م املخ�ازن احتياج�ات الفرع مع 
اقرتاب انتهاء موس�م تسويق الشلب و السبل التي تومن 
انسيابيه توفر اماكن خزن الرز املحيل املنتج يف املجارش 
االهلي�ة التي س�تتعاقد مع الرشك�ة .  » العكييل » اختتم 
ان ه�ذه الزيارات تاتي لتذلي�ل كل الصعوبات واملعوقات 
التي تواجه عملية االستالم املحصول من الفالح واالطالع 
عىل احتياجات املواقع قبل بدء املرحلة االهم التي تتطلب 
اس�تنفار كاف�ة االمكاني�ات قبل ب�دء تجهي�ز املجارش 
االهلية التي تتعاقد مع الرشكة خالل االيام القليله املقبلة 

بالشلب استعدادا لبدء عملية التصنيع.

مدير عام جتارة احلبوب جيري »جوالت تفقدية« ملراكز تسويق الشلب يف النجف والديوانية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الهج�رة واملهجري�ن،  أحص�ت وزارة 
االثنن، عدد األرس املش�مولة بربامج التأهيل 
النفيس يف مخيم الجدعة، فيما أش�ارت إىل أن 
الجه�ات األمنية هي من تحدد األرس ونس�ب 

خطورتها عىل مدينة املوصل.  
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة عباس 
جهانكيز يف ترصي�ح صحفي إن »128 أرسة 
تض�م م�ا مجموع�ه 515 فرداً تم ش�مولهم 
بربامج إعادة التأهيل النفيس ونقلهم اىل مركز 

الجدعة بعد التأكد من موقفهم األمني«.  
وأضاف، أن »هناك وجبات أخرى يصل عددهم 
اىل 500 فرد س�يتم ش�مولهم بربام�ج إعادة 
التأهي�ل النفيس«، مبين�اً، أن »م�دة التأهيل 

النف�يس س�تكون مناطة بحس�ب مؤرشات 
وتقييم اللجنة وقد تصل اىل الشهرين«.  

وأش�ار إىل أن »الجهات األمنية هي من تحدد 
األرس ونس�ب خطورتها ع�ىل مدينة املوصل 
ولي�س ال�وزارة وتتعام�ل م�ع املل�ف ضمن 
امكانياته�ا املحدودة وبإس�ناد من منظمات 

دولية«.  
وأعلنت دائرة الهجرة واملهجرين يف نينوى، يف 
وقت س�ابق، عن شمول 14 ألف عائلة باملنح 
املالي�ة، فيما كش�فت ع�ن برنام�ج لتوزيع 
مبال�غ نقدي�ة ألرُس مخي�م الجدع�ة تص�ل 
اىل 1300 دوالر.  وق�ال مدي�ر دائ�رة الهجرة 
واملهجري�ن يف نينوى خالد عب�د الكريم وفق 
الوكال�ة، إن »ع�دد املخيم�ات يف الجدعة بعد 
عملي�ات التحري�ر كان 14 مخيم�اً، حيث تمَّ 

إغالق 9 منها يف الوجبة األوىل ضمن الربنامج 
الحكوم�ي لوزارة الهج�رة واملهجرين وبدعم 
الحكوم�ة املحلي�ة، كم�ا ت�مَّ اغ�الق الثالثة 
األخ�رى ضم�ن الوجب�ة الثانية«، مبّين�ا، أنَّ 
»املخي�م املتبقي هو مخي�م الجدعة 5 والذي 
يض�م 1350 أرُسًة م�ن األرُس التي كان لديها 
مش�كالت عشائرية أو سياسية أو يف املناطق 
املتن�ازع عليه�ا«.  وأضاف: »لدين�ا أكثر من 
برنامج م�ع املنظمات الدولية ومع الحكومة 
املحلية لدعم هذه األرُس، إذ أن هناك برنامجاً 
من قب�ل منظم�ة ال��IOM يق�وم بمعالجة 
مش�كالت تلك األرس ودف�ع مبالغ نقدية عىل 
ش�كل وجبات، ابتداء من عملية النقل وكذلك 
عملية الع�ودة تصل بن ال��1050 اىل 1300 

دوالر حسب األرُس ومشكالتها«.

اهلجرة حتيص العائالت املشمولة بربامج 
»التأهيل النفيس« يف خميامت نينوى

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبط�ت مفارز مرك�ز رشطة كمرك الش�المچة، أم�س االثنن، 
متهم اجنبي بحيازة املخدرات.

وذك�رت مديرية رشط�ه كمارك املنطق�ة الرابعة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه :«اثناء القي�ام بواجباتها يف 
صال�ه املس�افرين تمكن�ت من ضبط مس�افر ايراني الجنس�ية 

وبحوزته مادة مخدرة نوع )ترياك( تزن )30( غم«.
واضافت اىل »تنظيم محرض ضبط اصويل وس�يتم عرض االوراق 

التحقيقة عىل انظار قايض التحقيق«.

الكامرك تضبط مواد خمدرة بحوزة 
مسافر اجنبي يف الشالمچة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العام�ة ملوانئ العراق، أمس االثن�ن، تصدير اول 
ش�حنة من مادة الكربيت عن طريق ميناء ام قرص الجنوبي بعد 
انقطاع دام فرتة طويلة . وقال مدير عام املوانئ املهندس فرحان 
الفرطويس، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أنه »صدر 
الع�راق عرب مين�اء ام قرص الجنوبي اول ش�حنة كربيت وذلك ىف 
ظل جهود رشكة املوانئ س�عيا نحو تعزيز خدمات املوانئ ورفع 
مس�توى االداء، مؤكدا رضورة تجهيز املوانئ وارصفتها بأحدث 
التقنيات التي توظف اإلمكانيات أالزمة لتحقيق االهداف املرجوة 
لوصول العراق للصدارة.وأضاف ان ميناء ام قرص الجنوبي ومن 
رصيف رقم )9( ش�هد تصدي�ر مادة الكربيت ع�ىل متن الجنيبة 
)Baran( بكمي�ة 6500 طن وتجري عمليات التفريغ والش�حن 
واالرساء واالقالع بالتعاون والتنس�يق بن ادارة امليناء وعمليات 

املالحة البحرية.

    بابل / المستقبل العراقي

أعلن محافظ بابل حسن منديل، أمس اإلثنن، موافقة وزارة املالية 
ع�ىل تموي�ل رواتب العق�ود بأثر رجع�ي.  وقال مندي�ل يف تدوينة 
صحفي�ة عل�ة »توي�رت«، بأنه »إىل العق�ود يف دوائ�ر بابل، حصلت 
موافق�ة وزارة املالي�ة عىل كت�اب تموي�ل رواتبك�م وبأثر رجعي 

وسيتم رصفها قريباً.. أهل�نا يستح�قون والق�ادم أفضل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وصفت وزارة الصحة، املوق�ف الوبائي اليومي للجائحة يف البالد 
ب�«الجيد جداً«.

 وق�ال مدير تعزيز الصح�ة يف الوزارة هيث�م العبيدي يف ترصيح 
متلف�ز، »العراق ل�م يدخله املتحور }اوميك�رون{ حتى اآلن وهذا 

يعطينا فرصة التخاذ التدابر وال يفاجئنا باالنتشار«.
وأض�اف »املوقف الوبائي جيد جداً ونطلب م�ن املواطن الحفاظ 
ع�ىل ذلك كون املوقف بيده يف الوقاية وتجنب االصابة للس�يطرة 

عىل الجائحة«.
واك�د ان »املوق�ف الوبائي الصادر من ال�وزارة صحيح والحاالت 
املصاب�ة بالوب�اء التي ال تس�جل قد تك�ون خفيفة« مش�راً اىل، 
ان »كث�راً م�ن املواطن�ن ال يذهبون اىل املستش�فيات الصابتهم 
الخفيف�ة ربم�ا او تفضيلهم الع�الج داخل املنازل لكن تس�جيل 
ع�دد الوفيات بالف�روس املتدني حاليا هو دلي�ل عىل دقة نرشة 

موقفنا«.
ولف�ت العبي�دي اىل ان »هن�اك عزوف�اً نس�بياً للمواطن�ن ع�ىل 
أخ�ذ اللق�اح وهذا مؤرش غر جيد الس�يما ونح�ن نرتقب دخول 
}اوميك�رون{« حاثاً »الجميع عىل التطعيم لنكون بمأمن يف حال 

انتشار الفروس«.
وأضاف »املش�كلة اآلن يف الذين لم يأخذوا حتى الجرعة األوىل من 

اللقاحات املضادة لفروس كورونا«.

املوانئ تصدر أول شحنة من »الكربيت« 
عن طريق ميناء ام قرص اجلنويب

بعد توقف لفرتة طويلة

بابل: املوافقة عىل متويل رواتب 
العقود بأثر رجعي

الصحة تصف املوقف الوبائي 
بالـ »جيد جدًا« وتوجه طلبًا للمواطنني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أس�تأنفت وزارة امل�وارد املائي�ة، العم�ل بأحد أهم املش�اريع يف ال�ع�راق، وه�و »س��د 
مكح�ول«، بعد أن توقف العمل ب�ه ألكثر م�ن 30 ع�ام�اً، ج�راء غزو النظام الصدامي 
للكوي�ت، وسيس�هم الس�د يف توليد الطاق�ة الكهربائي�ة وخدمة األراض��ي الزراعية يف 
امل�ح�اف�ظ�ات ال�ش�م�ال�ي�ة، ف�ض�الً ع�ن تخفيف ال�ع�بء ع�ن سد املوصل وسدة 

سامراء.
 وبعد إقراره من قبل وزارة التخطيط، بارشت املوارد املائية إنش�اء سد مكحول وإكمال 
املرشوع القديم، وفقاً ملدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات ماجد إبراهيم سلمان، 
الذي أكد ان »ال�وزارة ترص عىل إتمام العمل بالسد وإنجازه من خالل رشكاتها الثالث« 
مبيناً أّن »التعاقد سيتم مع نفس الرشكة التي صممت السد يف تسعينيات القرن املايض، 

وسينتهي العمل به يف السنوات املقبلة« .
وأش�ار س�لمان، إىل »تهيئة األعمال الحفري�ة وبناء مجمع س�كني للعاملن، إضافة إىل 
تأهيل الجرس الخدمي ال��ذي يس�هم ف�ي ال�ع�ب��ور ب�ن ضفتي نهر دج�ل�ة«، مبيناً 
أن »ال�س�د سربط ب�ن ح�دود ك�رك�وك ومحافظة ص�الح الدين ف�ي جبال مكحول، 
وعىل مسافة م�ن التقاء ال�زاب األسفل مع نهر دجلة يف منطقة الفتحة، وسيعمل السد 
إضافة إىل اس�تخدامه ألغ��راض ال�خ�زن وف�ي إن�ت�اج الطاقة الكهربائية، يف تخفيف 
ضغط املياه التي تذهب باتجاه س�دة س�امراء، ويضيف س�يطرة إضافية عىل ترصيف 
امل�ي��اه«، موضح�اًّ »ال�وزارة تس�عى إلعادة العمل باملس�تقبل القريب يف س�د بادوش 

املتوقف عن العمل وهو مؤخر سد املوصل« .
وعّد س�لمان عمل الس�دود من الناحية الفنية »ممتازا جداً« قائ�ال:« ان العمل فيها من 
ناحية التش�غيل والصيانة عىل م�دار الس�اعة، وال س�يما يف س�د املوصل ال�ذي تستمر 
في�ه أعمال التحش�ية إلضافة درجة عالية من األمان ألساس�اته« الفتاً إل�ى أن »س��د 
امل�وص��ل مؤم�ن بالكامل ويعم�ل بطاقاته الكاملة وال يوجد فيه أي مش�كالت فنية يف 

الوقت الحارض«.
ون�وه اىل ان »ان�خ�ف��اض اإلي���رادات امل�ائ�ي�ة لنهر دج�ل��ة إث�ر إق�ام�ة ك�ل من 
تركيا وإي��ران ع�ش��رات ال�س��دود ع�ىل النهر ورواف��ده، وقلة مي�اه األمطار، وما 
قد ينتج من تداعيات س�لبية، زادت الحاجة إلنش�اء سدود يف العراق« مبينا انه »من غر 
املمك�ن أن نبن�ي الس�دود يف املناطق، فإن لها أماك�ن محددة وفق دراس�ات تخصصية 

فنية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

العام�ة،  امل�رور  مديري�ة  ح�ذرت 
أم�س اإلثن�ن، من مص�ادرة جميع 

الدراجات النارية غر املسجلة.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه إنه 
»س�يتم مص�ادرة جمي�ع الدراجات 
الناري�ة غ�ر املرقمة الت�ي ال تحمل 
لوحات وسنوية بعد أنتهاء املدة التي 

حددناها  8/1 /2022«.
إىل ذل�ك، ح�ددت مديرية امل�رور العامة 3 
مهام ملرشوع األتمتة فيما توقعت تطبيقه 

يف العام املقبل.
وقال مدي�ر العالقات واإلع�الم يف مديرية 
املرور العامة العميد حيدر كريم يف ترصيح 
لوكالة األنباء العراقية )واع(، إن »مديرية 
امل�رور ماضي�ة يف انجاز م�رشوع االتمتة 
ويف ح�ال اكتمال جميع االم�ور القانونية 
والفنية ستتم املبارشة به بشكل رسمي«، 
الفت�ا اىل أن »امل�رشوع س�يتضمن ث�الث 
مه�ام ع�رب وض�ع رادار لكش�ف الرسعة 
وثانياً نصب الكام�رات لتصوير املركبات 
رسع�ة  رص�د  اىل  باالضاف�ة  وارقامه�ا 

املركبة«.
وأض�اف، أن »الطرق الرئيس�ة والرسيعة 
توج�د فيه�ا كام�رات ويف ح�ال اكتم�ال 
االتمت�ة س�تتم املبارشة بنص�ب كامرات 

إضافية«، مبين�ا أن »هنالك أمورا قانونية 
ومالي�ة وإداري�ة وفني�ة يف ه�ذا املرشوع 

وربما نشهد اكماله يف العام املقبل«.
وبش�أن تهيئ�ة الش�وارع عل�ق كريم أن 
»مديرية املرور جهة فني�ة لتنظيم حركة 
الس�ر، حي�ث إن تهيئ�ة الش�وارع م�ن 
اش�ارات مرورية او عالمات او اكس�اء او 
صب�غ لالرصفة م�ن اختصاص�ات دوائر 
اخ�رى كأمان�ة بغ�داد او دائ�رة الط�رق 

والجسور«.
يف  ج�ادة  املختص�ة  »الدوائ�ر  أن  وتاب�ع 
وض�ع العالم�ات املرورية يف الش�وارع إال 
أنها تتعرض لعملي�ات تخريب او حوادث 
تتس�بب باختفاءه�ا«، مبين�ا أن »هنالك 
طرق�ا تحت�اج اىل وضع عالم�ات مرورية 
لتنظيم الس�ر فيها، باالضافة اىل احتياج 
الط�رق الخارجي�ة لتلك العالم�ات وتمت 

املطالبة بها يف اكثر من محفل«.

املوارد املائية تستأنف العمل بأحد أهم سدود العراق

مديرية املرور: سنصادر مجيع الدراجات 
النارية غري املسجلة يف هذا املوعد

كشفت عن مشروع األمتتة وأكدت تضمينه وضع رادارات وكامريات لكشف السرعة

النائب األول ملحافظ البرصة يكشف 
تفاصيل مرشوع اجلرس املعلق

    البصرة / صفاء الفريجي

اعلن النائب االول ملحافظ البرصة محمد التميمي، 
أم�س االثنن، ان م�رشوع الجرس املعل�ق الرابط 
بن طري�ق مطار الب�رصة الدويل وطري�ق املدينة 
الرياضي�ة س�يكون مدخ�ل املحافظ�ة الرئيس« 
، مبين�ا ان�ه س�وف يعال�ج مش�كلة االزدحامات 

املرورية يف مركز املحافظة . 
وقال التميمي عقب تفقده تنفيذ اعمال الجرس ان 
الجرس، البالغ طول�ه 850 مرتا وبعرض 26 مرتا، 
س�يكون االول من نوع�ه يف محافظة البرصة من 
ناحية التصاميم الفنية واملعمارية، كما س�يكون 
الواجه�ة الحقيقي�ة ملحافظة الب�رصة للقادمن 
م�ن املحافظات االخرى من خ�الل الطريق الدويل 

الرسيع.

وزير النقل يبحث مع نظريه اإليراين أوجه 
التعاون املشرتك بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير النقل نارص الش�بيل مع نظ�ره االيراني 
التعاون املشرتك يف مجال النقل، بحضور وفد رفيع من 
الوزارة.  وذكرت وزارة النقل يف بيان، تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »الوزير نارص حس�ن بندر 
الشبيل، استقبل يف دار الضيافة نظره االيراني رستم 
قاسمي والس�فر االيراني لدى العراق إيرج مسجدي 
لبح�ث التعاون الثنائي املش�رتك يف مج�ال النقل بن 
البلدين«.  واضاف البي�ان ان »االجتماع الذي حرضه 
م�ن الجان�ب العراق�ي كل من وكي�ل ال�وزارة الفني 
طالب بايش ووفد رفيع املس�توى م�ن الوزارة، بحث 
اهم وأبرز القضايا املش�رتكة ب�ن البلدين يف مجاالت 
النقل املختلف�ة الجوية والربية منها خطوط الطران 

املبارشة بن الجارتن«.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2021 

التاريخ 27/ 12/ 2021 
اعالن 

قدمت املدعو/ ضياء ابراهيم محمد 
طلب�ا يروم في�ه الحصول عىل حجة وف�اة لولده 
املدعو عدي ضياء ابراهيم عىل أنه تويف بتاريخ 2/ 
5/ 1982 فم�ن تتوفر لدي�ه معلومات عن املدعو 
عدي ضياء ابراهي�م عليه مراجعة املحكمة خالل 
مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ النرش وبخالفه 

سيتم إصدار الحجة
القايض 

�����������������������������������������
تنويه 

ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
2514 يف2021/12/20 اسم الدائنة رجاء عصام 
محمد خطأ والصحيح هو رحاب عصام محمد يف 
االعالن الصادر من مديري�ة تنفيذ الهنديه بالعدد 

2747/2021 لذا اقتىض التنوية
�����������������������������������������

إىل ال�رشكاء إرساء س�امي رزاق و ش�يماء عب�د 
الكريم مفتن

اقت�ىض حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 36530/3 
ح�ي العداله خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

زيد حمودي حسان
�����������������������������������������

إىل الرشي�ك اس�يل عب�د الزه�ره عزي�ز اقت�ىض 
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرقم 31105/3 حي العروبه 
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه

نور الهدى فراس مجيد مرزه
�����������������������������������������

 إىل الرشي�ك  ماج�د حمي�د عب�اس توج�ب عليك 
الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيك 
احم�د فرحان موىس بالبناء عىل حصته املش�اعه 
يف القطع�ه املرقم�ه 8252/3 ح�ي ص�دام خالل 
مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء فاطم�ة ج�واد كري�م وع�يل س�الم 

اسماعيل 
اقتىض حضورك�م اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذل�ك القراركم باملوافق�ة عىل منح 
الرشيك هدى حمود خلف مناصفة بالعقار املرقم 
3/66561 حي النداء بالبناء يف الحصة املشاعة يف 
العقار مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق 
وشهر خارج العراق وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض الحقا

اعالن
اىل الرشيك الذي ال يحرض

عيل عباس مبارك
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل صن�دوق 
النج�ف  ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
وذل�ك الق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
رشيكك بالبناء ع�ىل القطعة املرقمة 

116/2094 خان الحماد
������������������������������

تنويه
الحاق�ا باالع�الن املنش�ور يف جريدة 
 2516 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل 
باع�الن  الخ�اص   2021/12/22 يف 
ايجار االموال العائدة لجامعة الكوفة 
يصح�ح موعد املزايدة ليكون يف اليوم 
التايل النته�اء مدة الثالثون يوم بدالل 
من اليوم االخر له�ذه املدة لذا وجب 

التنويه
������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء عالء عبد االمر ش�مران 
وحس�ن عباس حس�ن واركان زهر 

اسماعيل 
اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان  
وذل�ك  االرشف  النج�ف  يف  العراق�ي 
القرارك�م باملوافق�ة ع�ىل لرشيككم 
مصطف�ى س�مر كاظ�م يف العق�ار 
املرق�م 47041 ح�ي الن�داء لغ�رض 
تس�ليمه ق�رض االس�كان العراق�ي 
وخالل خمسة عرش يوم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1153

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة قوى االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطقة 

الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : ر ع حلو مجيد سعيد سهم 

3 � رقم الدعوى 2018/1153
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/8/31

5 � تاريخ الحكم : 2018/10/9
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 �  املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو العام 
رق�م 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا يف الغي�اب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او اس�تقالة  حس�ب كتاب دائرته املرقم 3398 يف 

 2018/3/14
9 � الحبس  البسيط ملدة   )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5 من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008  كونه القانون االصلح للمتهم وعمال باحكام 
املادة 2/2 من ق ع رقم  111 لسنة 1969 املعدل  وبداللة املواد   61/

اوال و 69/ اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 
2010/8/31 ولحد االن 

10  � اخراجه  من الخدمة استنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

و بداللة املادة  )89/اوال ( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 /ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 

17 لسنة2008
12 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 �   تحدي�د  اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالع�رتاض والتمييز 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا م�ن نفس القان�ون وافهم  

بتاريخ 2018/10/9
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

تبليغ 
إىل السيد عيل عبد الكريم ماطور سبق وأن قمت بدفع مبلغ 
من املال وذلك تحت قيمة التأمينات عن املزايدة املرقمة 27/ 
2013 بتاريخ 26/ 2/ 2014 اليجار قطعة أرض يف منطقة 
املعقل وبمساحة 1579 م2 والعائدة لرشكة املوانئ العراقية 
قس�م األمالك واألرايض وبما انك مجهول مح�ل إالقامة لذا 
اقتىض تبليغك بالجريدة الرسمية للحضور إىل قسم األمالك 
واألرايض يف رشكة املوانئ العراقية يف مدة أقصاها 15 خمسة 
ع�رش يوما وعند عدم حضورك س�وف يتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقك
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم )157(
تعلن اللجنة  نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمستة عرش يوما  تبتدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاعة الحدباء    الستاعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف 
حالتة مصادفة اليتوم املحدد لالعالن عطلة رستمية او اي ظرف يحول دون 
اقامتة املزايدة يف املوعد واملكان املذكتور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه 
يف نفس املوقع اعاله   ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت   كشتك رقم )1( الواقع ضمن متنزه النور الستياحي  واملشيد عىل جزء 
من القطعة املرقمة )139/80( م 41 نينوى الشتمالية  وبمساحة )18(م2  

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 ت القطعتة املرقمتة )156/107( م 40 نينوى الرشقيتة واملتخذة )مجمع 
صناعتي(  والواقتع يف املنطقتة الصناعيتة قترب مجمعات قانتع التجارية 

وبمساحة )747( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 ت كشك رقم )15( املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )90/123( م جوبة 

العكيدات وملدة ثالث سنوات 
4 ت القطع املرقمة ) 75 ب و81 ب( م28 الهرمات املشتيد عليها ) حداد باب 
وشتباك( وبمستاحة )120( م2 لكل قطعة وحستب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظمتت مديريتة التخطيتط العمراني / نينتوى بكتابهم بالعتدد )3501( يف 
2021/12/15 واملتضمتن االعالن عن تنظيم املرقتم )94/2021( والخاص 
بتنظيم منطقة الخدمات واالستواق ضمن التصميم 919 املصدق  واستتنادا 
اىل املادة )45 ب( من قانون ادارة البلديات املرقم )165( لستنة 1964 املعدل 
تعلتن الكيفية وعتىل ذوي العالقة تقديم مالديهم متن اعراضات خالل )30 
يتوم( ثالثون يوما من تاريخ نرش االعالن وبخالفه ستوف يكتستب الدرجة 

القطعية .. مع التقدير

إعالن مناقصة
جتهيز اجهزة فنية ، الكرتونية و عدد يدوية

مناطق )مركز مدينة العامرة و قضاء املجر الكبري(– 
حمافظة ميسان

مناقصة رقم )MH-UL-Maysan-002( لسنة ) 2021 (
تعلن جمعية أيادي الرحمة اإلنسانية وهي منظمة 
غتري حكوميتة وغري ربحية  عن إجتراء مناقصه 
تجهيتز اجهتزة فنيتة والكرونية ومستتلزمات 
حرفيتة وعتدد يدوية  يف قضاء العمتارة و قضاء 
املجر الكبري - محافظة ميستان ، ضمن برنامج 
عمتل بالرشاكة متع برنامج االغذيتة العاملي  يف 

العراق.
عتىل من يرغب بالتقديم ارستال بريتد الكروني 
موضح يف رقم املناقصته عىل االيميل ادناه التايل  
ستيتم   )  procurement@mercyhands.org
االجابتة عتىل جميع استفستاراتكم ختالل مدة 

اقصاها 24 ساعة عدا ايام الجمعة والسبت.

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 159/ب/2021
التاريخ: 2021/12/23

إعالن 
تبيتع محكمتة بداءة أبتي الخصيب العقار املرقتم )8/129 
مقاطعة 18 باب رمانة( وذلك يف تمام الستاعة الثانية عرش 
من ظهتر اليوم الثالثني متن اليوم التايل لنترش هذا االعالن. 
فمتن له رغبتة بالترشاء الحضتور يف ديوان هتذه املحكمة 
مستصحباً معه التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقتدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيتكاً وان أجور املنادي 

عىل املشري وكما مبينة أوصافه أدناه.
القايض 

 اياد احمد سعيد  
األوصاف:     

العقتار املرقم أعاله عبتارة عن ارض الدار متع ابنيتها ملك 
رصف مستاحته )311 م2( يقتع داختل حتدود قضتاء ابي 
الخصيب وتطل عىل شارع فرعي مبلط وقريبة من مستشفى 
ابي الخصيب ويف منطقة ستكنية، الدار حني الكشتف عليها 
غري مشتغولة وتكتون من غرفتتي منام وهول واستتقبال 
ومطبتخ ومرافتق، البنتاء متن الطابتوق والستقف عكادة 
واالرضيتة سترياميك وكايش ودرجتة عمرانه دون الوستط 
وتأثر جدرانه بالرطوبة مساحة املشيدات مائة وستون مر 
مربتع. القيمة املقتدرة للبناء مبلغ خمستة وثالثون مليون 
دينار وقيمة األرض مبلغ )اثنان وستتون مليون ومائتا ألف 
دينار( والقيمة العمومية بناءاً وارضاً مبلغ سبعة وتسعون 

مليون ومائتا ألف دينار.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تنويه
وردة ستهون يف جريدة املستتقبل العراقتي  املصادف يف يوم 
الخميس   يف تاريخ 2021/9/12 الخطاء يف اسم الدائن مبدر 

مهدي خالد هو الصحيح اسم الدائن حيدر مهدي خالد 
قضية تنويه

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )156(

تعلتن اللجنتة وللمرة الثانية عن ايجتار العقارات التالية وفتق قانون )21( 
لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15(  خمستة عرش  يوما  تبدا من اليوم التايل 
لنترش االعالن يف الصحتف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الستكن والتأمينتات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقتر مديريتة بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الستاعة العارشة صباحا 
لليتوم االخري من مدة االعالن  ويف حالتة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة 
رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل 
املزايتدة اىل يتوم عمل التذي يليه يف نفتس املوقع اعاله  ويتحمل من ترستو 

بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت   مشاع ضمن مقاطعة 40 نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية 

ضمن كراج التاميم )3(  وبمساحة )18( م2 وملدة ثالث سنوات 
 2 ت ورشتة رقتم )7( م م40 نينتوى الرشقية الواقعتة يف املنطقة الصناعية 

ضمن كراج التاميم )3(  وبمساحة )26( م2 وملدة ثالث سنوات
3 ت ستاحة وقوف الستيارات املشتيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )207( 
محلة النبي شتيت قرب دائرة الوقف الستني وبمستاحة )832( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة سنة واحدة 
4 ت القطعتة املرقمتة )131( م24 وادي عكاب املشتيد عليهتا ) وكيل ادوات 

احتياطية ( وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )243(  والصادر يف 2021/12/23 
اشتارة اىل كتتاب مديريتة بلديات نينوى ت قستم االمتالك املرقتم )  17874( يف 
2021/12/1  تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية زمار  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقتة املزايتدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعتة مديرية بلدية زمار  
وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مستتصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريتف االخترى  عىل ان يقوم بتستديد باقي بدل االيجار والرستوم االخرى 
وابترام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( متن تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املستتاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حستاب الناكل وتحمله 
فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعتدم الستماح له بالدخول باملزايتدة مجددا مع عدم جواز التنتازل عن االحالة 
وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون 

املزايدة يوم الخميس املصادف 2022/1/27 يف مديرية بلديات نينوى 
ويف حالتة مصادفة اليتوم املحدد لالعالن عطلة رستمية او اي ظرف يحول دون 
اقامتة املزايدة يف املوعد واملتكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يتوم عمل الذي يليه يف 

نفس املوقع اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

العدد : 638
التاريخ : 2021/11/22

العدد : 639
التاريخ : 2021/11/22

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

343/2 م 13 تلموس االكشاك المرقمة )8و9و58و68( 1

العدد : 40882
التاريخ : 2021/12/23

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

مدير بلدية املوصل
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

("مقدمي  الشركات المشغل")“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") 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: 

  
6414المناقصة رقم   TENDER No.  1464 

 ترخيص اشتراك برامج مايكروسوفتشراء  المناقصة:اسم 
 عامةنوع المناقصة: مناقصة 

TENDER NAME: Procurement of license subscription for Microsoft software 
TENDER TYPE: Public Tender 

  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل على ورقة رسمية للمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (ويمكن 
صة، قمخول لها) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمنا

 ضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:وأي
 

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 

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

 مسؤولية عن الفقدان 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. 

  
قدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على م

 األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall:  

  
درة عن هيئة اص ما يعادلها(لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين) أو / وزارة التخطيط سارية المفعول هوية غرفة التجارة من تقديم نسخة  -

 مختصة لنفس الغرض (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(; 
نظام الشركة ولمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، شهادة التأسيس  سارية المفعولتقديم مستندات التسجيل  -

في جمهورية  مسجلمقدم العطاء لمهورية العراق ، إذا كان هناك فرع وما إلى ذلك) وفي ج والهوية الضريبيةوالتسجيل الضريبي  االساسي
 العراق؛

- submit 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; 

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

- 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(; 

 ;provide other Bidder’s documents in accordance with the Tender Documentation - ؛ المناقصةمقدمي العطاءات وفقًا لوثائق ل أخرى تقديم مستندات -

 confirm and certify ability to supply all the requested software in accordance with the Technical - وتوثيق القدرة على توفير جميع البرامج المطلوبة وفقاً للمتطلبات الفنية بموجب هذه المناقصة. تأكيد   -
requirements under this Tender; 

 ;confirm Bidder’s Platinum/Gold/Silver partnership status with Microsoft - الذهبية / الفضية لمقدم العطاء مع مايكروسوفت.تأكيد حالة الشراكة البالتينية /   -
 .comply with the Operator’s security requirements - بمتطلبات المشغل في مجال األمن. مااللتزا -
  

المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق 

 الموقع مع 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. 

  

 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو )
 .2022شباط  08)، 3:00+

The deadline for submission of bids under this Tender )Bid Due Date & Time( is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) February 08, 2022. 

  

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

  

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

  

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

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

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

  

حمكمة بداءة الزبري 
اعالن

اىل املدعى عليه / ايهاب صادق عبد الحس�ن ش�غله  / 
صاحب مكتب ايهاب صادق للمقاوالت العامة / يسكن 

البرصة / الجزائر 
اق�ام املدعي / مدير عام رشك�ة مصايف الجنوب اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 455/ب/2021 امام هذه 
املحكم�ة وبعد اجراء املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا قررت 
ه�ذه املحكم�ة الحكم وبموج�ب قراره�ا املرقم 455/

ب/2021  يف 2021/11/7 بالزام�ك برف�ع التجاوز عن 
العقار تسلس�ل  1/45 مقاطعة 52 الش�عيبة الرشقية  
واملتمث�ل برامي�ل ع�دد 30 تحتوي عىل م�واد كيمياوية 
وتس�ليمه خاليا من الش�واغل للمدعي مدير عام رشكة 
مصايف الجنوب اضافة لوظيفته  واعتبار املرتسم املقدم 
من قبل املس�اح جزء متمم للقرار وعن�د  اجراء تبليغك 

بالحكم الغيابي 
فق�د وردت الينا التباليغ مرشوحا عليها من قبل القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة الب�رصة  بان�ك مرتح�ل اىل 
جه�ة مجهولة واملؤيد برشح رئي�س املجلس البلدي  لذا 
وملجهولية محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار 
ع�ن طريق النرش يف  صحيفت�ن محليتن يوميتن وفق 

القانون

العدد : 455/ب/2021
التاريخ 2021/12/16

القايض
اهياب حممود زبون

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري االمالك املدرج�ة  تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية 
)الكوفة( وملدة )س�نة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر 
في�ه ال�رشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف الساعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب 
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

العدد / 351
التاريخ 2021/12/22

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

حي ميسان على القطعة 3/31410 200م2 بال/752 فرن صمون  1

عمارة البلدية / شارع السكة )3×6(م  35/)50+41( حانوت 2
شارع السكة )3×8(م 4أ/151 حانوت 3

حي ميسان على القطعة 3/31411 )3×4(م 740/16 حانوت 4
خلف ملعب الكوفة 360م2 891/8 معرض سيارات 5

عمارة البلدية / شارع السكة )3×3(م 27/29 حانوت 6
شارع السكة )7,5×2,8(م 119/)1/60( حانوت 7
شارع السكة )3×2(م   125/)7/103( حانوت 8
شارع السكة )4×2,4(م   126/)7/101( حانوت 9
شارع السكة )4,5×2,15(م 127/)7/97( حانوت 10
شارع السكة )6,5×3,4(م 155/2 حانوت 11

عمارة البلدية / شارع السهلة )5,85×2,5(م 413/3 حانوت 12

عمارة البلدية / شارع السهلة -- -- الطابق االول  لعمارة البلدية )مكون من ثالث 
غرف(  13

عمارة البلدية / شارع السهلة -- -- الطابق الثاني  لعمارة البلدية )مكون من ثالث 
غرف(  14

العالوي الشعبية  )6×4(م 307/11 حانوت 15

شارع الجسر )3×6(م )129ج/42(/359 حانوت 16

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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شركة مصافي الشمال (ش.ع)/مصفى الصمود 

����� ���� ������ ����
تعلن رشكة مصايف الشـمال (مصفى الصمود) احدى تشـكيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصة عامة محلية) وحسـب التفاصيل املبينة يف 
الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشـئ، فعىل الراغبني باالشـرتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم 
الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي- مصفى الصمود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول 
املواصفـات والكميـات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينـار عراقي غري قابلة للرد إال يف حال الغاء املناقصة 
او تغيري اسـلوب تنفيذها عىل ان يتم تسـليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االثنني املوافق ٢٠٢٢/١/٢٤ ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسـمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريخ العطلة 
او الحظـر ويتحمل من من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسـوم القانونية، علما انه سـيتم عقـد املؤتمر الخاص باالجابة عىل 

االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق ١٧ / ١/ ٢٠٢٢ يف نفس مكان القطع.

ت

١

مدة 
التجهيز

٩٠/ يوم

الهوية 
املطلوبة

هوية رشكة او مكتب 

متخصص

 نافذة لعام ٢٠٢٢

وبالصنف االول

مبلغ التأمينات االولية

(١١٫٠٠٠٫٠٠٠) 

 احد عرش ميلون  دينار 

عراقي

(نسبة التأمينات ٢٪)

رقم املناقصة

٢٠٢١/١٠٢

ميزانية تشغيلية

عدد مرات 
االعالن

للمرة االوىل

موضوع املناقصة

تجهيز سيارات نوع 

قالب حجم صغري 

عدد/ ٦ و بيك اب دبل 

قمارة ديزل عدد/ ١

الكلفة التخمينية

(٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 

 خمسمائة وخمسون 

مليون دينار عراقي

اوال:- املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:-
١- هوية الرشكة او مكتـب (متخصص) نافذة لعام 
٢٠٢٢ مع ارفاق (شهادة تأسيس- اجازة ممارسة 
مهنة - عقد التأسيس – النظام الداخيل للرشكة).

٢- التأمينـات االولية حسـب املبلغ املبـني يف الجدول 
اعاله عىل شـكل صـك مصدق ممغنـط او خطاب 
ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل 
معتمد من قبل البنـك املركزي العراقي المر رشكة 
مصـايف الشـمال عـىل اال يكـون ضمـن املصارف 
املحظور التعامل معهـا واملبينة يف القائمة املرفقة 
ضمـن وثائق املناقصـة ويتم مصـادرة التأمينات 
عنـد النكول عن توقيـع العقد بعـد التبليغ بكتاب 
االحالة او عند سـحب مقدم العطاء لعطائه خالل 
فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح 
عـىل اخطاءه الحسـابية يف العطـاء وتتخذ بحقه 

االجراءات القانونية.
٣- جلب كتاب عدم ممانعة من االشـرتاك باملناقصة 
صادر مـن الهيئـة العامـة للرضائب نافـذة لعام 
٢٠٢٢(تصويـر ملـون) بأسـم الرشكـة مقدمـة 

العطاء (حرصا) مع هوية رضيبية نافذة.
٤- اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء 

مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق).
٥- وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).

٦- تقديـم مايثبت حجب البطاقـة التموينية او عدم 
شموله بإجراءات الحجب.

ثانياً:- تعترب الـرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا 
اليتجزأ من العقد:-

١- يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض 
حرصا.

٢- يلتزم من تحـال بعهدته املناقصة بكافة الرشوط 
واالعداد واملواصفات واملناشـئ والفقرات املحددة 

جدول املواصفات
٣-يعتـرب العطـاء نافذ ملـدة ٩٠ يوم مـن تاريخ غلق 

املناقصة.
٤-رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

٥- يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت 
االسعار رقما وكتابة (طباعة الكرتونية او باملداد) 
عـىل جـدول االعـداد املرفقة طـي هـذه املناقصة 
خاليـة من الحك والشـطب وختمهـا ومصادقتها 
عـىل جميع الصفحـات ويعول عىل السـعر املدون 
كتابة يف حال اختالفه مع السـعر املدون رقما كما 
يعول عىل سـعر الوحدة يف حالـة عدم صحة مبلغ 

الفقرة.
٦- اليجـوز ملقـدم العطاء شـطب او حـك اي بند من 

بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها.
٧- اليجـوز ملنتسـبي دوائـر الدولـة والقطـاع العام 
االشـرتاك يف املناقصـة بصـورة مبـارشة او غـري 

مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية.
٨- اليجـوز للمدير املفوض يف اكثـر من رشكة تقديم 

اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.
٩- تقديـم الحسـابات الختامية للسـنتني االخريتني 

كحد ادنى.
١٠- اليجـوز مطلقـا بيـع العقـد او التنـازل عنه اىل 
شـخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعـد ناكالً وتتخذ 

االجراءات القانونية بحقه.
١١-  يتحمـل مـن تحـال بعهدتـه املناقصـة كافـة 
الرضائـب والرسـوم املفروضة بموجـب القوانني 

النافذة.
١٢-  العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية 
 ٥٦ رقـم  الحكوميـة  الديـون  تحصيـل  وقانـون 
لسـنة ١٩٧٧ والقوانني العراقية النافذة والرسـوم 

الكمركية ويتحملها من تحال بعهدته املناقصة.
١٣-  يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم ٢لسـنة ٢٠١٤ املعدلـة والضوابط امللحقة بها 

املعدلة والوثائق القياسية.
١٤- يعتـرب مبلـغ اإلحالة قطعيا واليجـوز التفاوض 

عليه.
١٥- عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه 

والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.
١٦-  يلتزم من تحـال بعهدته املناقصة تقديم كفالة 
حسن التنفيذ بنسبة (٥٪) من مبلغ االحالة تغطي 
كامل مـدة العقد وفـرتة الضمـان للمناقصة قبل 
توقيع العقد عىل شـكل خطـاب ضمان صادر من 
مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة 
النفط والبنك املركـزي العراقي ألمر رشكة مصايف 

الشمال(ش ع).
١٧- يمكنكـم االطـالع عـىل صيغة العقـد والرشوط 
التعاقديـة مـن خـالل االطـالع عىل نسـخة العقد 

املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنيت 
(https://nrc.oil.gov.iq).
١٨-  املفاضلة واالحالة سـتكون وفق تعليمات تنفيذ 
العقـود الحكومية رقـم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة 
والوثائق القياسـية ومعايري التأهيـل املرفقة طيا 
والتي يجب ختمها وتقديمهـا مع وثائق املناقصة 
مع مراعاة االسـتثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص 
قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من (٢٠٪) عن 
الكلفة التخمينيـة اذا كانت العطاءات مقبولة من 
الناحية الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة 

رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

١٩-  لرشكتنا الحـق يف تمديد موعد غلق املناقصة او 
الغاءهـا يف اي مرحلة مـن مراحلها دون تحمل اي 

تبعات مالية او قانونية.
٢٠. يتم رصف املسـتحقات للرشكـة املحال بعهدتها 
املناقصـة عـىل حسـاب (IBAN) حسـب نظـام 

املدفوعات العراقي.
٢١- يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن.

٢٢-  للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء 
يف حالة وجود اخطاء يف االسـعار او حك او شطب 
او تصحيـح او تعديل حتـى وان كان املتقدم اوطأ 

العطاءات.
العمـل والشـوؤن االجتماعيـة  ٢٣-مراجعـة وزارة 
السـتحصال اجازات العمل ملنتسبيكم وفق قانون 

العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥
٢٤-  يكـون القطـع واالشـرتاك باملناقصـة يف كافة 
ايام االسـبوع (ايام الدوام الرسـمي) من السـاعة 
التاسـعة صباحـا ولغاية السـاعة الواحـدة ظهرا 

واعتبارا من تاريخ نرش االعالن.
او  باملناقصـة  املشـرتكني  كافـة  بإمـكان   -٢٥
ممثليهم حضـور اجتماع فتح العطـاءات يف تمام 
السـاعة التاسـعة صباح من يوم الثالثـاء املوافق 
٢٠٢٢/١/٢٥ يف مقـر رشكتنـا يف بيجي - مصفى 

الصمود.
٢٦-  التـرصف املسـتحقات النهائيـة اال بعـد تقديم 

براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.
بالكامـل  التجهيـز  بعـد  املسـتحقات  تدفـع   -٢٧
ومطابقتهـا من قبـل رشكتنا حسـب املواصفات 

واالعداد الواردة بجدول املواصفات.
٢٨- الـزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات 
االوليـة اسـتنادا اىل كتـاب وزارة التخطيط/ دائرة 
العقـود الحكوميـة العامة / قسـم االستشـارات 

والتدريب املرقم ع/١٩٠٠٦/٧ يف ٢٠١٩/٨/٦.
٢٩- لالطالع عىل الـرشوط الخاصة بالتقديم وجدول 
املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح 

موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
(https://nrc.oil.gov.iq). 
٣٠-  يجـب االطالع عـىل الوثائق القياسـية وختمها 

وتوقيعها.
٣١-  لالستفسـار عن املناقصة يرجى مراسـلتنا عىل 

الربيد االلكرتوني
(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq) 

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام

رئيس مجلس االدارة

العدد: ٢٦١٧١
وزارة النقلالتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٣

الرشكة العامة ملوانىء العراق
قسم االمالك واالرايض

نرش اعالن مزايدة 2021/3/1
لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 

تعل�ن الرشك�ة العامة ملوان�ىء العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اج�راء  املزايدة العلنية  
للمرة الثالثة لعدم تقدم راغب لبيع العقارات )عرصة خالية (  البالغ عددها ) 4 ( اربعة عقارات  
واملبين�ه ارقامها واوصافها ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 
املعدل وخالل مدة )15( خمسة عرش يوم  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية 
والتي س�تجري  الس�اعة العارشة صباحا يف قس�م االمالك واالرايض فعىل الراغبني باالش�راك 
باملزاي�دة العلني�ة  تقدي�م طلباتهم اىل قس�م االم�الك واالريض  يف هذه الرشك�ة   واالطالع عىل 
رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
و بطاقة الس�كن ودفع تأمينات بنس�بة ) 20% ( عرشون باملائة م�ن القيمة التقديرية  للعقار 
بصك مصدق المر الرشكة اعالمة ملوانىء العراق او نقدا   ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن 
املرفقات جدول )1(

اعالن للمرة الثانية
تعلن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات 
املدرج�ة تفاصيلها ادناه بموجب قان�ون بيع وايجار اموال 
الدول�ة رق�م 21 لس�نة 2013 وتعديالت�ه  وتدع�و  الراغبني 
باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة شعبة العقود الحكومية 
ودفع مبلغ ق�دره ) 50,000( غري قابلة للرد لقاء الحصول 
عىل رشوط املزاي�دة عن كل عقار علما ان مدة االعالن )15( 
يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرس�مية 
وتقام املزايدة يف رئاسة الجامعة الساعة التاسعة )صباحا(

اعالن 
قدم املواط�ن ) ابراهيم عدن�ان ابراهيم 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعله ) 
التميم�ي ( بدال من ) الس�امرائي ( فمن 
لدي�ه حق االع�راض عىل ذل�ك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوم�ا وفق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

���������������������������������
فقدان هوية

فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة 
النفط الرشكة العامة للتعبئة و خدمات 

الغاز بأسم: )محمد حسن خلف( 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل الجهة 

الصادرة منها
���������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) ي�ارس عدن�ان ابراهيم 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعله ) 
التميم�ي ( بدال من ) الس�امرائي ( فمن 
لدي�ه حق االع�راض عىل ذل�ك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوم�ا وفق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم املواط�ن ) مصطفى عدنان ابراهيم 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعله ) 
التميم�ي ( بدال من ) الس�امرائي ( فمن 
لدي�ه حق االع�راض عىل ذل�ك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوم�ا وفق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

فقد الوص�ل الصادر من بلدية النعمانية 
برقم 287642 يف 18 / 8 / 2020 بمبلغ 
1710000 ملي�ون وس�بعمائة وع�رشة 
االف باس�م / ع�ي ج�الل عب�د الحمود 
– فع�ىل من يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار .
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 
محكمة بداءة الدجيل 

العدد : 92 / ب / 2021 
التاريخ : 20 / 12 / 2021 

اعالن 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الدجي�ل باملزايدة 
العلنية العق�ار املرقم 84 / 12 مقاطعة 
24 دور وقصبة س�ميكة واملزال شيوعه 
بيعا فعىل من له الرغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل ) 15 ( يوم من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية بنسبة 10 % من البدل وشهادة 
الجنس�ية العراقية علما ان الداللية عىل 
املش�ري واذا صادف اليوم االخري لختام 
املزاي�دة عطل�ة رس�مية تؤج�ل املزايدة 
للس�اعة الثانية عرشة ظه�را من اليوم 

الذي يليه .
القايض 

جاسم محمد داود 
االوصاف :

-رق�م العقار وموقع�ه ) 84 / 12 ( 24 
دور وقصبة سميكة – الدجيل .

-جنس العقار ) ملك رصف ( 
-الشاغل : اليوجد .

-القيم�ة التقديري�ة : 000 ، 000 ، 106 
مائة وستة مليون دينار .
-مساحته : 5 ، 327 م 2 .

علم�ا ان موع�د املزاي�دة ي�وم املواف�ق 
الس�اعة الثانية عرش ظه�را واذا صادف 
عطلة رسمية سوف تتم املزايدة يف اليوم 

الذي يي العطلة .
���������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار باسم / سفيان صالح 
مهدي صالح / فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري
تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية شيخ سعد وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية ش�يخ س�عد خالل فرة )15( خمس�ة عرش يوما  تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة التقديرية  بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف يوم العمل  الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
بن�اءا عىل ما جاء بكت�اب مديرية بلدية الكوفة  املرقم )13335/753 يف 2021/10/25( واس�تنادا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال 

الدولة رقم 21 لسنة 2013 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري امللك املبينه تفاصيله يف ادناه

والعائد اىل بلدية )الكوفة (عن طريق املس�اطحة وفق القرار )1521 لس�نة 1981 ( وملدة  )13 س�نة(  فعىل كافة الراغبني باالش�راك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة  بلدية الكوفة او اللجنة خالل خ�الل فرة  )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب 
البلدية املذكورة وفق الرشوط املدرجه ادناه  اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري  من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )العارشة  صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � مدة املساطحة ) 13 سنة( 

2 � تؤول  كافة املش�يدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد اس�تنادا اىل املادة )16/أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 

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

4 � يلزم املس�اطح بتنفيذ كشف البلدية الخاص باملس�اطحة والبالغ )248,194,000( دينار بارشاف البلدية مع االلتزام بمدة التنفيذ 
البالغة سنة واحدة   استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

5 � يقدم املساطح مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 
 2013

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

7 � عىل املس�اطح تقديم براءة ذمة وجلب صورة ) هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة الجنسية 
العراقية(

8 � عىل املس�اطح مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار املتبقي والرس�وم 
االخرى 

9 � عىل املساطح مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا 
10 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات 

بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن بيع امل�واد  املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية ش�يخ س�عد   وفق  الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية بلدية ش�يخ س�عد لالطالع عىل مواصفاتها  خالل فرة )15( خمسة عرش يوما  
تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
)100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن يف مقر املديرية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية وعىل ان 
يتم رفع االليه خالل فرة 10 ايام من تاريخ املصادقة وبخالفه يتحمل املشري غرامة  مالية 

قدرها ) 100000( مائة الف دينار عن كل يوم تاخري

العدد : 24667/21/12/1
التاريخ 2021/12/22

د. فرحان حميسن غضيب
املدير العام وكالة 

للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت
200,00 36/الداودية  915/5 2 200,00 36/الداودية  895/5 1
200,00 36/الداودية  1039/5 4 200,00 36/الداودية  931/5 3

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة

القيمة التقديرية الغاية من 
االيجار الموقع العقار ت

65,000,000
كافة 

الماكوالت 
والمشروبات 

فقط 

بالقرب من 
كلية الزراعة

نادي 
الجامعة 
المركزي

1

25,000,000
كافة 

الماكوالت 
والمشروبات 

فقط 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

الرياضة
نادي 2

5,000,000 انتاج وجبات 
دجاج لحم

محطة ابحاث 
كلية الزراعة / 

ام العكف
قاعة 
دواجن 3

العدد /4519
التاريخ 2021/12/22

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة شيخ سعد 500م 316 ساحة 1

العدد /4520
التاريخ 2021/12/22

اللون رقم الشاصي رقم االلية نوع  المواد ت
ابيض 33742000420 433638 كابسة نفايات ماز 1

رصاصي بال بال مولد كهرباء صيني 
50 كيفي  2

العدد /352
التاريخ 2021/12/22

مدة المساطحة الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

13 سنة حي ميسان على القطعة المرقمة
3 /76544 200 م2 818 /- القطعة المرقمة 3/ 76544 النشاء 

عمارة تجارية عليها 1

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل )ش.ع( 

قسم املشرتيات والعقود 
شعبة العقود املحلية 

نرش اعالن مناقصة عامة حملية وحدة املناقصات 
تعل�ن رشك�ة مصايف الش�مال )مصفى الصمود(  أحدى تش�كيالت وزارة النف�ط عن اعالن )مناقصة عامة محلية( وحس�ب التفاصيل املبين�ة يف الجدول ادناه وجدول الكمي�ات واملواصفات الفنية 
واملنايشء فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكتنا يف بيجي � مصفى الصمود ، اعتبارا من تاريخ نرش 
االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات واالعداد ووثائق املناقصة  مقابل مبلغ قدره ) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او تغيري اسلوب تنفيذها  
عىل ان يتم تس�ليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظهرا ليوم االثنني  املوافق 2022/1/24 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرس�مية 
فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية  علما انه س�يتم عقد املؤتمر الخاص  باالجابة عىل 

االستفسارات  يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني  املوافق  2022/1/17 يف نفس مكان القطع 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1 � هوية الرشكة اومكتب)متخصص ( / صنف ممتاز  نافذة لعام 2022 مع ارفاق )شهادة تأسيس � اجازة ممارسة مهنة  � عقد التأسيس � النظام الداخيل للرشكة( وااللتزام بالصالحيات املالية 

للمكاتب 
2 � التامينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة 
مصايف الشمال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة  

او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية 
3 � جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2022 )تصوير ملون( باسم الرشكة مقدمة العطاء ) حرصا( مع هوية رضيبية نافذة

4 � اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله )بظرف مغلق( 
5 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 

6 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب 
ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :

1 � يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصا
2 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة  بكافة الرشوط واالعداد واملواصفات واملنايشء والفقرات املحددة يف جدول املواصفات 

3 � يعترب  العطاء نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
4 � رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار

5 � يك�ون التس�عري بالدين�ار العراق�ي حرصا ويتم تثبيت االس�عار رقما وكتابة )طباع�ة الكرتونية او باملداد( عىل ج�دول الكميات املرفقة طي  ه�ذه املناقصة خالية من الحك والش�طب وختمها 
ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة 

6 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها
7 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية 

8 �  ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة 
9 � تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى 

10 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
11 � يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة 

12 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة والرسوم الكمركية ويتحملها من تحال بعهدته املناقصة 
13 � يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية 

14 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
15 � عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح

16 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة )5%( من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل ش�كل خطاب ضمان او صك 
مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال )ش.ع( 

http:nrc,oil,gov.iq 17 � يمكنكم االطالع عىل صيغة العقد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نسخة العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت
18 � املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح  املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة 
م�ع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس�بة اكثر من )20%( ع�ن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حس�ب قرار املجلس الوزاري 

للطاقة رقم )1( لسنة 2019
19 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 

20 � يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب )IBAN( حسب نظام املدفوعات العراقي 
21 � يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن 

22 � للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل  حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
23 � مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال اجازات العمل ملنتسبيكم وفق قانون العمل رقم )37( لسنة 2015

24 � يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن
25 � بامكان كافة املشرتكني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من يوم الثالثاء املوافق 2022/1/25 يف مقر رشكتنا يف بيجي � مصفى الصمود

26 � ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 
27 � تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات واالعداد  الواردة بجدول املواصفات

28 �الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط ، دائرة العقود الحكومية العامة قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/19006/7 يف 2019/8/6 
http://nrc.oil.gov.iq 29 �  لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية

30 � يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها 
)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq( 31 � لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 914 / ش / 2021 

التاريخ : 21 / 12 / 2021 
اىل / املدعى عليه / احمد عبيد جلوب 

م / تبليغ بقرار الحكم الغيابي 
اقام�ت املدعي�ة ) س�حر حميد س�لوم 
( ضدك�م الدع�وى املرقم�ة 914 / ش 
/ 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة  وص�در 
الق�رار غيابي بحق�ك واملتضمن الحكم 
 12 ) تصدي�ق ط�الق ( بتاري�خ 16 / 
/ 2021 ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني وعند عدم اعرتاضك 
عىل القرار يعترب القرار مكتسبا الدرجة 

القطعية وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
��������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة 
التاريخ 2021/8/29

اىل  / املدعوه /فردوس هادي علوان
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة عبد الرس�ول 
هادي عل�وان  طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
املدع�وه )فردوس هادي علوان ( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عيل هادي
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 9460/ش2021/2
التاريخ 2021/12/27

اعالن
اىل املدعى عليه مهند عالء عبد الرسول

اقام�ت املدعي�ة  نور مش�تاق جاس�م 
9460/ش2021/2  بالع�دد  الدع�وى 
بموض�وع  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
الدعوى والتي تطلب فيها نفقة ماضية 
ومس�تمرة للمدعي�ة وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك وح�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
الجدي�دة 1  واش�عار مخت�ار منطق�ة 
النج�ف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2022/1/9 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك  غيابيا  وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 5434/ب2021/4 
التاريخ : 2021/12/27 

اعالن
اىل / املدعى عليه )اسعد عيل بحر ( 

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 
5434/ب2021/4 يف 2021/11/11 
واملتضم�ن الحك�م ب )تايي�د الحكم 
الص�ادر م�ن ه�ذه املحكم�ة بالعدد 
امل�ؤرخ  /ب2009/4   1593
2010/11/2 ولثبوت  مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الحسن /1 كاظم 
خ�ادم الخالدي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق الطع�ن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 
الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات  وفق 

االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1429/ب2021/2
التاريخ 2021/12/27

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكم�ة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
) 3/10361 ح�ي الح�وراء زين�ب  ( 
يف النج�ف  عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمته املق�درة ادناه فعىل 
ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء  الراغب�ني 
املحكمة خالل خمسة عرش  يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة  بموج�ب صك 
مص�دق الم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين / 
رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
الثاني�ة ع�رش  واالحال�ة يف الس�اعة 
من الي�وم االخري من االع�الن يف هذه 
املحكم�ة وعىل املش�رتي جل�ب هوية 
االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العقار املرق�م 3/10361 
ح�ي الحوراء  زين�ب يف النجف عبارة 
اج�زاء  ث�الث  اىل  مف�رزة  دار  ع�ن 
بصورة غري رس�مية تقع عىل ش�ارع 
بع�رض 10 م�رت الج�زء االول يتكون 
من صحي�ات وس�احة امامية وممر 
واستقبال وصالة ومطبخ ومكشوفة 
وغرفة نوم ومجموع�ة صحية مبلط 
بالكايش مس�قف بالشيلمان يحتوي 
ع�ىل س�قوف ثانوي�ة غري مش�غول 
لحظة كشف  امام الجزء الثاني يتون 
من ساحة امامية وصحيات خارجية  
واس�تقبال وصال�ة ومطب�خ وغرفة 
نوم وصحيات داخلي�ة مبلط بالصب 
غري املس�لح اما الج�زء الثالث يتكون 
من س�احة امامية وصحيات ومطبخ 
وصالت�ني وصحي�ات داخلي�ة وغرفة 
نوم ع�دد1 مبلط بال�كايش املوزائيك 
الجزء الثالث مش�غول من قبل س�الم 
راه�ن وه�و  مجي�د كاظ�م بصف�ة 
يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع 
بصف�ة راهن الدار بالكامل مس�قفة 
بالشيلمان  باجزاءها الثالثة ومجهزة 
باملاء والكهرب�اء درجة عمرانها دون 
الوسط املس�احة االجمالية 300 مرت 
مربع وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
ثالثمائ�ة   300,750,000 مق�داره 
مليون وخمس�ة وس�بعون الف دينار 

ال غريها 
�������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل

اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رقم القطعة : 78719 / 

3 ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة 

النجف
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : صال�ة اس�تقبال واربع 
غ�رف ومطب�خ و صحيات ع�دد ) 2 
( الطاب�ق الثان�ي غرفت�ني وصحيات 

سقوف مسلح.
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار 

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
العلني�ة  املزاي�دة  يف  االوىل  النج�ف  يف 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن 
)محمود جاس�م ش�بيب ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) م�رصف املنص�ور 
 )37760000( البال�غ  لالس�تثمار( 
س�بعه وثالث�ون ملي�ون وس�بعمائة 
وس�تون الف دين�ارا فع�ىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )ثالث�ون( يوم�اً اعتب�اراً م�ن 
الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات قانونية 
نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)200000000( مائتان مليون ديناراً 
وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التس�جيل العقاري يف النجف 

االوىل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة : 77197 / 3 
ميسان

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : جزيرة 
النجف

الجنس: عمارة
النوع : 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : عمارة عن طابقني الطابق 
االول ثالث�ة مح�الت ومخ�زن الطاب�ق 
الثاني ش�قتني لكل ش�قه غرفة وصالة 
ومطبخ وصحيات واس�تقبال س�قوف 

مسلح 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النج�ف االوىل يف املزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن )س�عيد 
م�ردان حس�ني ( لق�اء طل�ب الدائ�ن 
املرتهن ) مرصف املنصور لالس�تثمار( 
البال�غ )52095000( اثنان وخمس�ون 
مليون وخمس�ة وتس�عون ال�ف دينارا 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )ثالثون( يوماً اعتباراً 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
قانوني�ة  تأمين�ات  مع�ه  مس�تصحباً 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
ملي�ون  مائ�ة  ثالث�ة   )300000000(
ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل
��������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة : 76896 / 3 
ميسان

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : جزيرة 
النجف

الجنس: عرصة
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املشتمالت : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النج�ف االوىل يف املزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن )وس�ام 
عالوي حسن ( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) مرصف املنص�ور لالس�تثمار( البالغ 
)72757000( اثن�ان وس�بعون مليون 
ال�ف  وس�بعمائة وس�بعة وخمس�ون 
دين�ارا فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )ثالثون( 
يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )90000000( تس�عون مليون 
ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل
��������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة : 76425 / 3 
ميسان

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : جزيرة 
النجف

الجنس: دار مفرز بصورة غري رس�مية 
ومحالت عدد ) 2 ( 

النوع : 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : دار غرف�ة صال�ة ومطبخ 
و صحيات ومحالت عدد ) 2 ( س�قوف 

مسلح 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النج�ف االوىل يف املزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن )وس�ام 
عالوي حسن ( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) مرصف املنص�ور لالس�تثمار( البالغ 
)135120000( مائة وخمسة وثالثون 
مليون ومائة وعرشون الف دينارا فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )ثالث�ون( يوم�اً اعتباراً 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
قانوني�ة  تأمين�ات  مع�ه  مس�تصحباً 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)200000000( مائت�ان ملي�ون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل
��������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
 2021  /  11  /  24 يف   )2131807  (
ذي ) 334( والص�ادرة م�ن متوس�طة 
املصطفى للبنني واملعنونة إىل متوسطة 
الهادي للتعليم األس�ايس بأسم ) عباس 
محم�د خل�ف( / فعىل من يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار

العدد : 26171
التاريخ 2021/12/23

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة

مبلغ التاامينات االولية الهوية المطلوبة مدة 
التجهيز الكلفة التخمينية  عدد مرات االعالن موضوع المناقصة رقم المناقصة ت

)11,000,000( احد عشر مليون   
دينار عراقي )نسبة التامينات %2( 

هوية شركة او مكتب 
متخصص نافذة لعام 

2022 وبالصنف االول
90/يوم )550,000,000( خمسمائة 

وخمسون  مليون دينار عراقي للمرة االولى تجهيز سيارات نوع قالب حجم صغير 
عدد /6 وبيك اب دبل قمارة ديزل عدد /1

 2021/102
ميزانية تشغيلية 1

املقدمة : لقد تم اعداد وثائق العطاء القياس�ية لتنفيذ االشغال باسلوب تنافيس عام 
ملش�اريع املمولة من املوازنة االتحادية لجمهورية العراق تفرتض هذه الوثائق عدم 

حدوث اي تاهيل مسبق ملقدمي العطاءات قبل طرح العطاء 

وثائق العطاءات القياسية 
صادرة يف / وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة 

تنفيذ االشغال 
العطاءات التنافسية العامة 

املناقصة  العامة املحلية رقم  1/م/م/2021
اعالن للمرة الثانية 

تجهيز ومد ودفن وحفر وربط وتشغيل قابلو 11kv -3 x150mm2 بطول 1500م
وحس�ب املواصف�ات الفني�ة املطلوب�ة املوضح�ة يف القس�م الخامس م�ن الوثيقة 

القياسية 
طريقة الدفع 

يكون دفع املستحقات املالية نقدا بالدينار العراقي بموجب صك مصدق 
املرشوع : مناقصة  عامة محلية رقم  1/م/م/2021

عىل املوازنة التشغيلية 2021 
جهة التعاقد / وزارة الصناعة واملعادن /رشكة اور العامة 

تنفيذ االشغال

اعالن مناقصة عامة حملية )للمرة الثانية ( 
املناقصة املرقمة 1/م/م/2021

ي�ر رشكة اور العام�ة احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملع�ادن  بدعوة مقدمي 
العطاءات من الرشكات املقاوالت الوطنية املؤهلني  وذوي الخرب ة لتقديم عطاءاتهم 

لتنفيذ )تجهيز ومد ودفن وحفر وربط وتشغيل قابلو 
11kv -3 x150mm2 بطول 1500م وحسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة يف 
القس�م الخامس من الوثيقة القياس�ية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية فرتة التنفيذ 

60 يوم
مع مالحظة ما ياتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية 
urscoe@ur.industry.gov. االتص�ال ب ) رشكة اور العامة ( )عرب الربيد االلكرتوني

urcoe@gmail.com او iq
خالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة الثامنة صباحا وحتى 

لساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � مبلغ الكلفة التخمينية ) 225000000( دينار عراقي ويتم استبعاد العطاء الذي 

يزيد باي نسبة عىل الكلفة التخمينية 
3 �  مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة املطلوب تقديمها مع العطاء )1%( من 

مبلغ الكلفة التخمينية الكلية بمبلغ )2250000( دينار عراقي  

 ويتم استبعاد العطاء يف حالة التامينات االولية املقدمة التي اقل  من 80% من مبلغ 
التامينات االولية املطلوبة 

4 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة تحميل ونقل وتفريغ املواد داخل الرشكة وذلك 
بتوفري وس�ائل التحميل والتفريغ وال تتحمل رشكتنا تي مس�ؤولية يف االرضار التي 

تصاحب عمليات التحميل والنقل والتفريغ الي سبب كان 
5 � سعر بيع مستندات املناقصة هو 500000 دينار )خمسمائة الف دينار ال غريها( 
غ�ري قابل�ة للرد اال يف حالة الغ�اء املناقصة من قبل رشكتنا حي�ث تعاد ثمن الوثائق 

فقط  دون تعويض ملقدمي العطاء 
6 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل 

رشكة اور العامة يف مقرها الرئييس الكائن يف مدينة 
النارصي�ة  او مكت�ب بغ�داد العائ�د اىل رشكتن�ا يف منطق�ة الكرادة � الب�و جمعة � 
رق�م الدار 139 � ش�ارع ابو ن�ؤاس � مجاور فن�دق ديانا الس�ياحي ) رقم املوبايل 
07711223235  او مكت�ب النج�ف االرشف � ش�ارع ال�روان قرب فلك�ة الصدرين 
رقم املوباي�ل ) 07711672334( للحصول عىل اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع 

للوثائق املوضح يف الفقرة )5( اعاله
7 � ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع 
)نم�اذج العط�اء( ويجب ان يتم تعبئ�ة النموذج بالكامل باملعلوم�ات املطلوبة دون 

تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل
8 � متطلب�ات التاهيل املطلوبة : )كما مبينة  يف وثائق العطاء( ورشكتنا غري ملزمة 

بقبول اوطأ االسعار 
9 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) رشكة اور العامة / القس�م التجاري 
� العنوان : محافظة ذي قار � النارصية � تقاطع س�وق الش�يوخ( يف املوعد املحدد 
)لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت املحيل  ملدينة النارصية من تاريخ 

غلق املناقصة يف )2022/1/24( 
وان العط�اءات املتأخ�رة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي : املقر الرئييس لرشكة اور 
العام�ة يف النارصي�ة / غرفة لجنة فتح العروض( يف الزم�ان والتاريخ الذي ييل يوم 

الغلق ) الساعة التاسعة صباحا ليوم 2022/1/25 
10 � س�يعقد مؤتمر خاص لالجابة عن االستفسارات بتاريخ 2022/1/17 يف تمام 
الساعة التاسعة صباحا بتوقيت املحيل ملدينة النارصية وذلك عىل قاعة االجتماعات 
وان كل االستفسارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم يف موعد اقصاه سبعة 
اي�ام تس�بق تاريخ انعق�اد املؤتمر واذا صادف موع�د انعقاد املؤتم�ر او موعد غلق 
املناقص�ة عطلة رس�مية فان موعد انعق�اد املؤتمر او موعد غلق املناقصة  حس�ب 
الحال س�يكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام الس�اعة املحددة يف التاريخ االساس 

لعقد املؤتمر وساعة الغلق
مع التقدير

املدير العام

وثائق العطاء القياسية 
صادرة يف وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة اور العامة

لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
املناقصة املحلية املرقمة 1/م/م/2021 معلنة )للمرة الثانية ( 

جتهيز ومد ودفن وحفر وربط وتشغيل قابلو 11kv -3 x150mm2 بطول 1500م 
تاريخ الغلق الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية ليوم 2022/1/24

العدد 11159
التاريخ 2021/12/27



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2519   الثالثاء  28  كانون االول   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

دور املنظامت العاملية يف العراقالباعة املتجولون والتخفيف من حدة الفقر

صالح لفتةيلينا نيدوغينا  

َع�رات من دول آس�يا وإفريقي�ا، وإىل جانبه�م أقطار عديدة يف ق�ارة أمريكا 
الجنوبية، ُتش�جع تجارة الش�وارع، كونه�ا واحدة من العوام�ل اإليجابية التي 
تزيح الكثري من األْحمال عن َكوَاِهُل الحكومات واملسؤولني الحكوميني، بخاصٍة 
تلك التي ل َتجد أموالاً كافية لتوظيفها يف استثمارات وتشغيالت رسيعة لأليدي 
َم َعديدها مع الرتاجع املَلحوظ للمش�اريع الجديدة، وَش�ح  العامل�ة التي تَضخَّ

التوظيفات املالية، ل ِسيََّما يف “عرص كورونا” وتحوراته.
نُت من التعرّف عن كثب عىل  ُزرت العديد من الدول بدعوات رس�مية، ولهذا تمكَّ
نجاحاتها وجمالياتها واملصاعب التي تواجهها، ورأيت بأُم عيني كيف استطاعت 
عواصمها إيجاد الحلول للكثري من مش�كالتها، فقد كان املرافقون املَُصاِحبون 
يل رصيحني إىل أقىص درجة يف تناول أوضاع أوطانهم من مختلف الجوانب، ولم 

موا الواقع ول التمنيات. َيعمدوا للتغطية عىل سلبية ما، ولم ُيضخِّ
تولي�د املش�اريع لي�س بأم�ٍر َس�هل، واألصع�ب ه�و إدامته�ا واملحاَفَظة عىل 
ُمس�تخِدميها أصح�اب مختلف التخصص�ات يف مواقعهم. ولهذا، َس�َمحت تلك 
األقطار لَِبناِتها وأبناِئها اس�تمالك “اس�تثمارات متنقلة”، عىل ش�اكلة وسائط 
ل بس�يطة، وعربات األطعمة الجاهزة، وخدمات الوسائط املختلفة املُجدَية  َتَنقُّ
ألصحابه�ا، وله�ذا َبرََع�ت يف التخفيف من ِحدَّة الفقر ونس�بته بني س�اكنيها، 
واأله�م ع�ىل اإلطالق هو أن أرب�اح مواطني تل�ك البلدان تص�ب يف جيوبهم ول 
تذه�ب إىل جهات م�ا وراء الحدود! هؤلء الباعة البس�طاء ل ُيْضطّرون إىل دفع 
رضائب كبرية، إنِّما متواضعة تضمن لهم ولعائالتهم الحياة الكريمة التي تتألق 
بجهودهم هم وبوعيهم وإخالصهم للمهن التي اكتشفوها أو اخرتعوها، فكان 
ا  ا تتوق حرصاً أن قدحوا أفكارهم ونجحوا يف تحويل أدمغتهم؛ التي كانت س�ابقاً
للوظيفة والرواتب املُتدنيَّة والكسل؛ إىل آلت نِشَطة تعمل بال توقف عىل خطوط 
إنتاج ِس�لعي ل راح�ة لهم فيها. هؤلء الباعة يتَِّس�مون بال�ذكاء يف آلية توفري 
األطعمة الطيِّبة والبضائع والخدمات األكثر جذباًا للمستهلكني وأُللِئك املشرتين 
م�ن ِكبار الس�ن، واألطف�ال والش�باب، وحتى أجدادن�ا  “الختياري�ة” وجدَّاتنا 

“الختيارات .
الحكوم�ات يف تل�ك ال�دول تراق�ب هؤلء أصح�اب تلك امله�ن َعن َكث�ب، لكنها 
ل تتدخ�ل س�وى يف حالت مح�ددة وخطرة تتص�ل باألمن الغذائ�ي واملائي، أو 
لرضورات املَُحاَفظة عىل نظافة املوقع والبائع واملشرتي واملواد املَعروَضة للبيع 

والتسويق يف أمكنة محددة.  
إن نج�اح هذه املش�اريع قد وّفر أجواءاً ُمتجددة من الثق�ة والتعاون الالمحدود 
ا بعضهم م�ع بعض، وبينهم  ب�ني الطرفني الرئيس�يني للمعادلة: الن�اس عموماً
وب�ني حكوماتهم وأجهزتها املختل������ف�ة، وليس فقط بني الباعة وأصحاب 
القرار. املس�ؤولون قد َكس�بوا يف هذه األجواء كثرياًا يف املجالني املادي واملعنوي، 
ُنق ع�ىل الدول  �ا، فق�د َخَف�َت منس�وب الح���� ب�ل والس�يايس واألمن�ي أيضاً
وأجهزتها الرس�مية، إذ تراجعت النتق�ادات املوجهة صوبها إىل أدنى الدرجات، 
فكس�بت ال�دول ثقة رشائح وطبق�ات عدي�دة تمَكَنت من الس�تقرار الحياتي 
واألرُسي وبناء مس�تقبل أفضل، لتحظى باإلنسانية يف حياة قصرية يرغب املرء 
ا،  أن يعيشها بسالم ووئام مع غريه لتمتلئ عين������ه بمباهج الحياة. وختاماً
من الرضوي لنا أن ندرس هذه التجارب لنستفيد منها يف واقعنا العربي .. والله 

من وراء القصد.

يف تس�عينيات الق�رن امل�ايض نر ماي�كل برونو كب�ري القتصاديني يف 
صن�دوق النقد الدويل تقريرااً يتهم صندوق النقد الدويل ومنظمات دولية 
أخ�رى كالبنك الدويل بخل�ق أزمات يف اقتصادات دول ل تتبنى سياس�ة 

اقتصاد السوق الحر.
ويت�م التالع�ب يف اإلحص�اءات والتقاري�ر التي تصدرها تل�ك املنظمات 
إلظه�ار أزم�ات يف اقتصادات دول معين�ة لزي�ادة الخصخصة ودخول 
الركات املتعددة الجنس�يات وأكثرها رشكات امريكية والسيطرة عىل 

األسواق وجني األرباح بسهولة.
برونو الذي عمل يف صندوق النقد الدويل ملدة تزيد عن 12 عامااً ثم استقال 
وحاول تكريس وقته لفضح املمارسات التي تمارسها املنظمات العاملية 

للتفكري عن األخطاء التي اقرتفها.
اعرتف بأن البنك الدويل يزيد معاناة الدول وخلق األزمات لزيادة القروض 
وف�رض رشوط مجحفة ع�ىل الدائنني وبالتايل رهن الق�رار القتصادي 
والس�يادي لل�دول من أج�ل تحرير األس�واق ومنع مراقب�ة الدولة عىل 
أس�عار الس�لع وجعلها مكان لترصيف منتجات الركات دون مراعاة 

أحوال الناس أو الهتمام بالفقراء ومعاناتهم.
وذك�ر نماذج كثرية يف دول كانت اقتصاداتها تنمو بش�كل ممتاز لكنها 
تعتمد قوانني تصب يف مصلحة مواطنيها دون مصالح الركات املتعددة 
الجنسيات وبالتايل حرمت تلك الركات من أسواق جديدة وأرباح كبرية 
ومارست تلك املنظمات الدولية الضغوط إلفشال الدول وفتح أسواقها.

دول يف أفريقي�ا وأمري�كا الالتينية وآس�يا وقعت ضحي�ة لتالعب خرباء 
صندوق النقد الدويل وترسيب تقارير عن تلك الدول لتبدو أقل اس�تقرار 
وبالت�ايل ته�رب األموال من أس�واقها وتنه�ار عملتها الوطني�ة ويزداد 
التضخ�م وينتر الفقر والبطالة بعدما أن تصبح الحكومة عاجزة عن 

تأمني الرواتب والخدمات.
وهن�ا يأتي البنك الدويل ليمثل دور املنق�ذ ويفرض رشوط مجحفة عىل 
الدولة الت�ي تحتاج إنقاذ إلقراضها دون تنفي�ذ تلك الروط ل يمكنها 
أن تحص�ل عىل أي مس�اعدة ومن هذه الروط املتك�ررة التي فرضت 
ع�ىل كل دولة احتاجت األموال هي تقليل التوظيف يف القطاع الحكومي 
ورفع األس�عار وفرض الرضائ�ب وتحرير األس�واق والخصخصة ببيع 

رشكات وأموال الدولة ورهن ثرواتها الطبيعية للركات األجنبية.
هذه الترصيحات وقصة مايكل برونو ذكرت يف كتاب )عقيدة الصدمة: 
صعود رأس�مالية الك�وارث( للكاتب�ة األمريكية ناعوم�ي كالين. هذه 
األحداث واملؤامرات التي أدت إلفالس الدول اعتقد انها تش�ابه ما يحدث 
يف الع�راق. بلد يملك راب�ع احتياطي بالنف�ط وأرايض زراعية بلغ إنتاج 
الحنط�ة 4 مالي�ني و 539 ألف طن يف ع�ام 2018 و4 ماليني و750 ألف 

طن يف 2019 حسب التقارير الرسمية.

هلا مفعول السحر.. »8« مرشوبات تساعدك يف إنقاص وزنك مغذيات تزيد من خطر اإلصابة برسطان الدم
 ترك�ز النصائ�ح الصحية الت�ي تتعلق 
بخف�ض الوزن ع�ىل الحمي�ة الغذائية 
والتمارين الرياضية للوصول إىل الهدف 

املنشود.
وإذا اعتمد اإلنس�ان مروبات بعينها 
خالل فرتة »الرجيم« )إنقاص الوزن(، 
فهذا سيس�اعد يف فقدان الدهون، فقد 
أثبتت تجارب أن مروبات مثل الشاي 
األخرض، تعزز التمثي�ل الغذائي وتعزز 
الش�عور بالش�بع وتقلص اإلحس�اس 
بالجوع، مما يشجع عىل فقدان الوزن. 
واستعرض موقع »هيلث لين« الصحي 
8 مروبات تس�اهم يف فق�دان الوزن، 

وهي عىل النحو التايل:
الشاي األخرض: يساعدك رشب الشاي األخرض 
عىل إنقاص ال�وزن عن طريق زي�ادة التمثيل 

الغذائي والتشجيع عىل فقدان الدهون.
الش�اي األس�ود: يحتوي الش�اي األس�ود عىل 
مادة البوليفينول املضادة لألكس�دة التي ثبت 
أنها تقلل من وزن الجسم، وتشري الدراسات إىل 
أن رشب الش�اي األسود قد يساعد يف تخفيض 

الدهون ويحفز فقدان الوزن.
القه�وة: يتن�اول ه�ذا امل�روب املاليني حول 

العال�م بغية الحص�ول عىل مزيد م�ن الطاقة 
وتحسني املزاج، فاملروبات التي تحتوي عىل 
الكافيني كالقهوة يمكن أن تساعد عىل فقدان 
الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وتقليل 
الس�عرات الحرارية التي يج�ري امتصاصها، 

كما تحفز الجسم عىل حرق الدهون.
املاء: إن زيادة كميات املياه التي يجري تناولها 
يوميا من أسهل السبل لتحسني الصحة بشكل 
عام، وتظهر الدراس�ات أن تناول املاء يس�اعد 
يف ح�رق الس�عرات الحراري�ة وتقلي�ل تناول 

الوجبات، مما قد يؤدي إىل فقدان الوزن.

خل التفاح: عىل الرغم من وجود حاجة 
إلج�راء مزيد من البح�ث حول مخاطر 
خل التف�اح وفوائده، إل أن اس�تهالك 
كمي�ة صغرية يوميا م�ن هذا املروب 
قد يشجع عىل إنقاص الوزن. ويحتوي 
خل الفتاح عىل حمض األس�يتيك، وهو 
مركب قد يحفز فقدان الوزن من خالل 
خفض مس�تويات األنسولني وتحسني 
التمثيل الغذائي وكبح الش�هية وحرق 

الدهون.
الزنجبيل: تشري الدراسات التي أجريت 
عىل اإلنس�ان والحيوان إىل أن الزنجبيل 
يمكن أن يعزز الش�عور بالشبع ويقلل 
الش�هية ويزيد من التمثي�ل الغذائي، وهو أمر 

مفيد عند إنقاص الوزن.
املروب�ات الغنية بالربوتين�ات: تقلص هذه 
املروبات من الش�هية وتزيد شعور الشبع.، 
ويمك�ن إضافة مس�احيق الربوتني بس�هولة 
إىل أي م�روب للحص�ول عىل وجب�ة خفيفة 

ورسيعة.
عص�ري الخض�ار: إن رشب عص�ري الخض�ار 
يساهم يف إنقاص الوزن عند إدراجها يف نظام 

غذائي صحي.

 كشفت دراسة حديثة عن عنرص غذائي يلعب 
دورا مهم�ا يف اإلصابة برسطان الدم يف مرحلة 
الطفولة، أش�ارت إىل أن حظره يمكن أن يقلل 

من املخاطر.
توص�ل الباحثون إىل أن الحمض األميني فالني 

له دور كبري يف الخاليا املناعية الرسطانية.
وواحدة من أكثر الطفرات ش�يوعا يف رسطان 
الدم تزيد من مس�تويات هذا الحمض األميني 

لتعزيز نمو الرسطان.
وأدت تجرب�ة منع�ت الجين�ات املرتبط�ة بها 
إىل قت�ل 98% م�ن الخاليا الرسطاني�ة يف بيئة 
معملية. ووفق�ا للورقة البحثي�ة التي ُنرت 
يف مجل�ة Nature، فإن�ه بينما تظه�ر تجربة 
طبق برتي نتائج واعدة، ستكون هناك حاجة 
إىل مزي�د م�ن البحث إليج�اد طريق�ة مفيدة 

لتطبيقها عىل البر.
ووجدت دراس�ة أجريت عىل الف�ران أن اتباع 
نظام غذائي منخفض يف حمض الفالني أوقف 

تطور الرسطان وعكسه يف بعض الحالت.
وتقلصت خاليا رسطان ال�دم املنترة يف الدم 
بمقدار النصف عىل األقل خالل ثالثة أس�ابيع، 
ويف بع�ض الح�الت تنخف�ض إىل مس�تويات 
ل يمكن اكتش�افها. وتسبب اس�تئناف نظام 

غذائ�ي طبيع�ي يف ع�ودة الرسط�ان إىل النمو 
بش�كل طبيع�ي. وق�ال الباح�ث املش�ارك يف 
الدراس�ة، الدكت�ور بالنرياج�ا ثانداباني، من 
كلي�ة الط�ب بجامع�ة نيوي�ورك غروس�مان 
ومرك�ز بريملات�ر للرسطان التابع له�ا: “تؤكد 
دراس�تنا أن رسط�ان ال�دم الليمف�اوي الحاد 
للخالي�ا التائي�ة يعتم�د تمام�ا عىل إم�دادات 
الفالني وأن نقصها يمكن أن يوقف تطور هذا 

الرسطان”.
وواص�ل ثاندابان�ي الق�ول إن امل�وارد متاحة 
بالفع�ل لدع�م األنظم�ة الغذائي�ة منخفضة 

القيمة الغذائية.
ويتم اس�تخدام ه�ذه الحميات من قبل بعض 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن اضطراب�ات 

وراثية تؤثر عىل هضم املغذيات.
ويح�ذر كب�ري الباحث�ني يف الدراس�ة إياني�س 
أيفانتي�س، الحاصل ع�ىل درج�ة الدكتوراه، 
م�ن كلية الطب بجامعة نيويورك غروس�مان 
ومرك�ز بريملات�ر للرسط�ان التاب�ع له�ا، من 
العتماد املفرط ع�ىل النظام الغذائي كطريقة 
لعالج الرسطان.ووقع اختبار الس�رتاتيجيات 
الغذائية إلدارة الرسطان لعقود مع القليل من 

األدلة العلمية لدعم الفوائد املزعومة.
ويوض�ح أيفانتيس: “إن نهجن�ا الرسيري قد 
يتضم�ن اس�تخدام أنظمة غذائي�ة منخفضة 
القيم�ة الغذائية لتقليص ع�دد الخاليا التائية 
املصاب�ة برسطان ال�دم الليمف�اوي الحاد إىل 
مس�توى منخفض جدا بحي�ث يمكن لألدوية 

أن توقف تطور الرسطان بشكل فعال”.
وعىل املدى الطويل، ستحتاج األدوية إىل القيام 
بالحمل الثقيل املتمثل يف إبقاء الرسطان تحت 
السيطرة. واألنظمة الغذائية منخفضة الفالني 
ع�ىل امل�دى الطويل ليس�ت مس�تدامة، ولهذا 

السبب يعتقد أيفانتيس أن األدوية رضورية.

بارشت مديرية اتصالت ومعلوماتية كربالء املقدسة وبالتنسيق مع مديرية 
تربية املحافظة بحملة نصب وتشغيل الهواتف العمومية يف مدارس املحافظة 
، وق�د لقت هذه الخطوة ترحي�ب كبري من ادارات امل�دارس وفرحة غامرة 
وسط التالميذ كونها تصب يف مصلحة  الطلبة العزاء لتسهيل تواصلهم مع 
ذويه�م بارشاف الدارة وخاص�ة مدارس البنات حيث تمن�ع التعليمات من 
ادخ�ال الهواتف النقالة داخل املدارس حفاظا عىل املس�رية التعليمية وعدم 

انشغال الطلبة بتلك الهواتف .
وقال مدير املديرية املهندس عيل عبد عون » ان قرار نصب الهواتف العمومية 
يف املدارس اتى انس�جاما مع توجيه�ات الدارة العليا يف الركة والتي تنص 
عىل التنس�يق والتعاون مع كافة املؤسس�ات الحكومي�ة بغية تقديم افضل 
الخدم�ات . وذك�ر ع�ون »ان ه�ذه الخطوة تات�ي ضمن الرتوي�ج الدعائي 
والعالمي تهدف اىل تثقيف وتشجيع ابناء املحافظة لستخدام هذه الخدمة 
.  يذك�ر ان فئ�ات الهواتف العمومية للم�دارس ) 2000 ، 5000 ، 10000 ( 
دينار ، ويف الماكن العامة ) 5000 ، 10000 ، 20000 ( دينار ، والتي تميزت 

بخفض التكلفة وسهولة التصال .

مديرية اتصاالت كربالء : تشغيل ونصب عددًا 
من اهلواتف العمومية يف مدارس املحافظة

وزير البيئة: املستنرصية ستكون أول جامعة عراقية خرضاء صديقة للبيئة
 أعل�ن وزير البيئة وكالة جاس�م الفالحي، ان 
الجامعة املس�تنرصية »س�تكون أول جامعة 
عراقية خ�رضاء صديقة للبيئ�ة«.. والجامعة 
املس�تنرصية هي إح�دى الجامع�ات العراقية 
الحكومي�ة تق�ع يف جان�ب الرصاف�ة ببغداد.

وأخذت أس�مها من املدرسة املستنرصية التي 
أسست يف زمن العباسيني يف بغداد سنة 1233 
عىل ي�د الحاكم املس�تنرص بالل�ه والتي كانت 
مركزااً علميااً وثقافيااً هامااً وهذه الجامعة تعد 
إمتدادا علميا ومعرفيا لها.وتضم الجامعة التي 
تأسست سنة 1963 ثالثة عر كلية معظمها 
يف جانب الرصافة، باستثناء كلية الطب وكلية 
طب الس�نان والصيدل�ة لوجودهم�ا بجانب 
مستش�فيات تعليمي�ة يف جان�ب الك�رخ من 

العاصمة بغداد، أسست سنة 1963.

 دع�ا مركز اإلع�الم الرقم�ي DMC،  اىل ادخال 
وزارة ُتعنى بش�ؤون التحول الرقمي يف العراق 
يف تش�كيلة الحكومة القادمة التي من املحتمل  

تشكيلها يف السابيع املقبلة.
وذكر املركز يف بيان، ان »الدول يف جميع ارجاء 
العالم عموما ومنطقتنا العربية خصوصا تسري 
يف خط�ى مرسعة نح�و الرقمنة، التي امس�ت 

حاج�ة رضوري�ة لعم�ل الدول�ة وديمومته�ا، 
وليس�ت رفاهية او قضية هامش�ية يمكن ان 
تق�وم بمهامها لجنة معينة او قس�م يف وزارة 

من وزارات الدولة«.
واض�اف، ان »الوزارة الجدي�دة ينبغي ان تركز 
اول ع�ىل تفعي�ل مب�دأ الحوكم�ة اللكرتونية 
يف كل مؤسس�ات الدول�ة وف�ق خط�ة واقعية 

وواضح�ة وخالل ج�دول زمني مح�دد، فضال 
عن اهتمامها  بالمن الس�يرباني والذك����اء 
والتمت�ة  الضخم�ة  والبيان�ات  الصطناع�ي 
اللكرتوني�ة والبل�����وك تش�ني والحوس�بة 
السحابية ونظام التعليم عن بعد وكل مايتعلق 
به�ذه املفاهي�م الت�ي تش�كل أس�س التحول 

الرقمي وأطر عمله.

االعالم الرقمي يقرتح استحداث وزارة تعنى بشؤون التحول الرقمي يف العراق

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


