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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـشـمـري :
 اقطعوا دابر الفساد وتصدوا 

بحزم لعمليات التهريب
ص2

السوداين يستقبل بارزاين ويشددان عىل دعم االمن واالستقرار باحلدود مع دول اجلوار
يف مؤمتر محلة ١٦ يوم ملناهضة العنف .. رئيس الوزراء : املرأة الرادع االخالقي االول بمكافحة الفساد

ص2
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متكنا من اسرتداد ١82 مليار دينار وجهات رقابية ومسؤولة سهلت عملية الرسقة
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مهمة ومفرحة وباالرقام عن اموال »رسقة القرن«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئيس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني، 
امس األحد، اسرتداد جزء من األموال املرسوقة 

من األمانات الرضيبية.
وق�ال الس�وداني يف مؤتمر صحف�ي، إنه »تم 
اسرتداد جزء من األموال املرسوقة من األمانات 
الرضيبي�ة«، الفت�ا اىل أن »الجه�ات املختصة 
تمكنت من اسرتداد الوجبة األوىل البالغة أكثر 

من 182 مليار دينار«.
وأض�اف، أن »لجانا تحقيقية ش�كلت لتدقيق 
الصكوك املرصوفة م�ن األمانات الرضيبية«، 
مبين�ا أن »اللجنة التحقيقية أرشت املخالفات 
واملقرصي�ن بتس�هيل االس�تيالء ع�ى أم�وال 

األمانات«.
وتابع أن »هن�اك جهات داخل هيئة الرضائب 
وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية رسقة 
األمان�ات«، مؤك�دا: »س�نعلن ع�ن الجه�ات 
الت�ي س�هلت رسق�ة األمان�ات بع�د إكم�ال 
التحقيقات«.وأك�د: »ل�ن نس�تثني أي جه�ة 
متورط�ة بعملية رسقة األمان�ات«، م���بينا 
أن »اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة برصف 
114 ص�كاً للمتهم ن�ور زهري بمبل�غ إجمايل 

أكثر من تريليون دينار«.
وأردف بأن�ه »رصف 37 ص�كاً بمبل�غ إجمايل 
قدره 624 مليار دينار لرشكة بادية املسار«.

التفاصيل ص2

حمافظ بغداد
 يصادق عىل الكلـف املاليـة ملحاضـري 

مديرية تربية الرصافة الثانية

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة 
يرتأس اجتامع الفريق الوزاري اخلاص باعداد 

فقرات الربنامج احلكومي 

أمانة جملس الوزراء: 
احلكـومة تعمـل وبشكـل يومـي 

عىل إكامل املوازنة

ص3

ص8

ص3

سياسيون فرنسيون يصفون زيلينسكي بـ »الشخص اخلطري« ويطالبون بالدهم بالكف عن دعمه

خـبـيـر قـانـونـي : هـذه صالحـيـة احلـكـومـة 
بايقاف  الرواتب املزدوجة

ص3ص2 ص3 ص3

وزير التعليم يوجه 
دعوة ملجلس اخلدمة بشأن تعيني 

اخلرجيني األوائل

وزير الصحة يبحث مع مكتب االمم 
املتحدة االقليمي ملكافحـة اجلريمـة 

واملخدرات التعاون املشرتك

احلكيم يلتقي
 بارزاين ويؤكدان : وجود فرصة 

لتجاوز اخلالفات

الرتبية : احلكومة عازمة
 عىل حل مجيع املشاكل التي تعيق 

استمرار العملية التعليمية

وصف سياس�يون فرنس�يون الرئيس األوكراني فالديمري 
زيلينس�كي ب� »الش�خص الخطري«، واتهموه بالس�عي 
لتأجي�ج حرب عاملية ثالثة، ودع�وا حكومة بالدهم للكف 
عن تزويد نظامه باألسلحة.وطالب عضو الربملان الفرنيس 
وزعي�م ح�زب Arise France، نيكوالس دوب�ون إينيان، 
عرب »س�بوتنيك«، فرنس�ا بالكف عن تزوي�د قوات كييف 
باألس�لحة، ووصف زيلينس�كي ب� »الش�خص الخطري« 
وغري املك�رتث بمصري ش�عبه، واتهمه بالس�عي لتأجيج 
حرب عاملي�ة ثالثة.كما دع�ا دوبون إينيان، السياس�يني 
الغربي�ني للتحيل بالحكمة، اقت�داء بالجنرال ديغول خالل 

ح�رب الواليات املتح�دة عى فيتنام، وجاك ش�رياك خالل 
حربها عى الع�راق، وعدم االنخراط يف ش�باك الرصاعات 
الدولية، وممارسة دور الحكم والوسيط، لتحقيق السالم 
مع روس�يا، وضمان حماية السكان الناطقني بالروسية 
يف دونب�اس، وقبول وض�ع أوكرانيا كدول�ة محايدة.كما 
دع�ا عضو الربملان األوروبي الس�ابق، فلوريان فيليبو، يف 
تغريدة عرب »تويرت« الرئيس�ني األمريك�ي والفرنيس، جو 
بايدن، وإيمانويل ماركون، ورئيسة املفوضية األوروبية، 
أورسوال فون دير الين، ملطالبة زيلينسكي بإعادة املليارات 

التي قدمها له الغرب، والتحقق من وجهات إنفاقها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اوض�ح الخبري القانوني عيل التميمي،  
صالحي�ة الحكوم�ة بايق�اف الرواتب 
املزدوجة.التميم�ي يف بي�ان »اليجوز. 
لقرارا مجلس ال�وزراء الغاء او تعديل 
هذه الرواتب اال بقانون ، واما إليقاف 
فهو اج�راء إعدادي تنظيم�ي يتوقف 
عى س�بب اإليق�اف ومدته ف�اذا كان 
مؤقت�ا ولغ�رض التدقي�ق او لظروف 
خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية«. 
وتابع« فربما يج�وز النه مؤقت والنه 

مسبب ومع ذلك فان االدارة او السلطة 
تخض�ع لرقاب�ة القض�اء االداري من 
حيث املرشوعية وم�ن حيث املالئمة ، 
اي مًن حيث مطابق�ة القرار للقانون 
او مخالفت�ه ومن حيث كّون أس�باب 
اإليقاف ومربراته رضورية وجوهرية 
والبد منها وليس اعتباطًيا او شخصية 

او سياسية وما شابه«. 
وب�ني ان »املؤسس�ة واملترضرين من 
حقه�م اللج�وء القض�اء االداري بعد 
اس�تنفاذ الوس�ائل االخ�رى كالحوار 
والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار 

وهن�اك خمس�ة قوانني تجي�ز الجمع 
بني راتبني وهي : 

1- قرار مجل����س قيادة الثورة رقم 
1٩27 لسنة 1٩81

2- قان�ون مؤسس�ة الش�هداء رقم 2 
لسنة 2٠16

 2٠1٥ لس�نة   ٥7 رق�م  3-قان�ون 
قان�ون التعدي�ل االول لقانون ضحايا 
االٍرهاب والعمليات الحربية واألخطاء 
العس�كرية والعملي�ات اإلرهابية رقم 
2٠ لس�نة 2٠٠٩ ، اذ من�ح حق الجمع 
ب�ني راتب�ني ذوي الش�هيد واملصابني 

بنسبة عجز ٥٪ يف املائة فما ف�����وق 
استنادا. املادة ) 1٠ / ثالثا( منه

4- قان�ون رق�م ) 2 ( لس�نة 2٠2٠ 
قانون التعدي�ل الثاني لقانون ضحايا 
االٍرهاب والعمليات الحربية واألخطاء 
العس�كرية والعملي�ات اإلرهابية رقم 

)2٠ ( لسنة 2٠٠٩ املعدل 
الس�جناء  مؤسس�ة  قان�ون   -٥
السياس�يني رقم 4 لسنة 2٠٠6 املعدل 

بالقانون رقم 3٥ لسنة 2٠13.

التفاصيل ص2

جملس القضاء : رضورة بذل اقصى اجلهود ملكافحـة جرائم املخدرات واالرساع باتالف املواد املخدرة

مرسور ووفد من الكونغرس األمريكي يتفقان عىل اجياد حل جذري جلميع املشاكل
امهها عدد املرشحني وطريقة االنتخاب .. االقاليم النيابية : تعديالت كبرية عىل قانون انتخاب جمالس املحافظات
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يف اجتماع مع مسؤولي قواطع شرطة الطاقة

سيطلق رساح »نور زهري« بكفالة السرتداد كامل املبلغ الذي بحوزته 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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االستثامر: سنبذل املزيد من اجلهود الستكامل مرشوع بسامية وإعادة العمل به
        بغداد / المستقبل العراقي

 اكد رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار ساالر محمد امني،  خالل 
استقباله وفداً من رشكة هانو الكورية ان الهيئة ستبذل املزيد 
من الجهود الستكمال مرشوع بسماية وإعادة العمل بهوذكر 
مكتبه اإلعالمي يف بيان انه »جرى خالل اللقاء مناقشة مجمل 
اوض�اع مدينة بس�ماية الس�كنية ، وتقديم الخدم�ات الهلها 
، وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل والتوس�ع الس�كاني يف 
املدين�ة«. واك�د البيان، ان« اهتم�ام الهيئة باس�تكمال مدينة 
بسماية السكنية وتقديم افضل الخدمات لساكنيها ومعالجة 
جميع االش�كاالت والرتاكمات الحاصلة يف الس�ابق«، مش�را 
اىل ان« الهيئ�ة س�تبذل املزيد من الجهود الس�تكمال املرشوع 

ومعالجة العقبات واعادة العمل به«. 

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مهمة ومفرحة وباالرقام عن اموال »رسقة القرن«

سيطلق رساح »نور زهري« بكفالة السرتداد كامل املبلغ الذي بحوزته 
متكنا من اسرتداد 182 مليار دينار وجهات رقابية ومسؤولة سهلت عملية الرسقة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�ياع  محم�د  ال�وزراء  رئي�س  أعل�ن 
الس�وداني، ام�س األحد، اس�رتداد جزء 
م�ن األم�وال املرسوق�ة م�ن األمان�ات 

الرضيبية.
وقال الس�وداني يف مؤتم�ر صحفي، إنه 
»تم اس�رتداد جزء من األموال املرسوقة 
م�ن األمان�ات الرضيبية«، الفت�ا اىل أن 
»الجهات املختصة تمكنت من اس�رتداد 
الوجبة األوىل البالغة أكثر من 182 مليار 

دينار«.
وأض�اف، أن »لجان�ا تحقيقية ش�كلت 
لتدقيق الصكوك املرصوفة من األمانات 
الرضيبية«، مبينا أن »اللجنة التحقيقية 
أرشت املخالف�ات واملقرصين بتس�هيل 

االستيالء عىل أموال األمانات«.
وتاب�ع أن »هن�اك جه�ات داخ�ل هيئة 
الرضائ�ب وأخ�رى رقابي�ة ومس�ؤولة 
س�هلت عملية رسقة األمانات«، مؤكدا: 
»سنعلن عن الجهات التي سهلت رسقة 

األمانات بعد إكمال التحقيقات«.
وأك�د: »لن نس�تثني أي جه�ة متورطة 
أن  مبين�ا  األمان�ات«،  رسق�ة  بعملي�ة 
»اللج�ان التحقيقي�ة توصل�ت لنتيج�ة 
ب�رصف 114 ص�كاً للمته�م ن�ور زهر 

بمبلغ إجمايل أكثر من تريليون دينار«.
وأردف بأن�ه »رصف 37 ص�كاً بمبل�غ 

إجمايل قدره 624 مليار دينار لرشكة بادية املسار«، 
مبين�ا أن »املدير املفوض لرشكة بادية املس�ار يدعى 
عبد املهدي توفيق ومالكها املتهم عبد الرحمن محمد 
ابراهيم«.وتاب�ع أنه »رصف 66 ص�كاً بمبلغ إجمايل 
982 ملي�ار دين�ار لرشك�ة الح�وت األح�دب ملديرها 
املف�وض الهارب عب�د املهدي توفي�ق ومالكها املتهم 

قاس�م محمد«، مضيفا أن�ه »رصف 45 صكاً بمبلغ 
إجمايل 607 مليارات دينار لرشكة رياح بغداد ملديرها 
املف�وض عب�د املهدي توفي�ق ملالكها امللق�ى القبض 

عليه حسني كاوة«.
وأكمل أن »األم�وال املرصوفة تبلغ ثالث�ة تريليونات 
و754 ملي�ارا و642 مليونا و664 ألف دينار«، مؤكدا 
أن�ه »تم االتف�اق بني محكمة تحقيق الك�رخ الثانية 

م�ع نور زه�ر عىل جدولة الس�رتداد كام�ل املبلغ يف 
ح�وزة املتهم«.وب�ني أن »القايض املختص س�يصدر 
أمراً بإط�الق رساح نور زهر بكفالة لتس�ليم كامل 
املبلغ خالل أس�بوعني«، مش�را اىل أن »القسم األكرب 

من املبلغ لدى نور زهر هي عقارات«.
ودع�ا الس�وداني املتهم�ني الص�ادرة بحقه�م أوامر 
قبض إىل »تس�ليم أنفسهم وتس�ليم املبالغ املرسوقة 

وس�نعمل م�ع القضاء ملس�اعدتهم وف�ق القانون«، 
مؤك�دا أن »الحكوم�ة س�تتابع أي مته�م وتس�رتد 
املبال�غ املرسوقة«.ولفت اىل أن »معي�ار عالقاتنا مع 
جمي�ع ال�دول بم�دى االس�تجابة يف اس�رتداد أموال 
الش�عب املرسوقة«.ودع�ا الس�وداني »مدي�ر ع�ام 
مرصف الرافدين الس�تالم املبلغ املسرتد من األمانات 

الرضيبية«.

يف مؤمتر محلة ١٦ يوم ملناهضة العنف

البد من التنازل لصاحل العراق واملصلحة الوطنية

      بغداد / المستقبل العراقي

اوضح الخب�ر القانوني ع�ي التميمي،  
الروات�ب  الحكوم�ة بايق�اف  صالحي�ة 
»اليج�وز.  بي�ان  يف  املزدوجة.التميم�ي 
لق�رارا مجلس ال�وزراء الغ�اء او تعديل 
ه�ذه الرواتب اال بقان�ون ، واما إليقاف 
فه�و اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف عىل 
س�بب اإليق�اف ومدته ف�اذا كان مؤقتا 

ولغ�رض التدقيق او لظ�روف خاصة او 
لعدم وجود سيولة نقدية«. وتابع« فربما 
يجوز النه مؤقت والنه مس�بب ومع ذلك 
ف�ان االدارة او الس�لطة تخض�ع لرقابة 
القضاء االداري من حيث املرشوعية ومن 
حي�ث املالئم�ة ، اي مًن حي�ث مطابقة 
الق�رار للقان�ون او مخالفته ومن حيث 
كّون أسباب اإليقاف ومربراته رضورية 
وجوهرية والبد منها وليس اعتباطًيا او 

شخصية او سياسية وما شابه«. 
وب�ني ان »املؤسس�ة واملترضري�ن م�ن 
بع�د  االداري  القض�اء  اللج�وء  حقه�م 
كالح�وار  االخ�رى  الوس�ائل  اس�تنفاذ 
والتفاوض والتنس�يق مع مراكز القرار 
وهناك خمس�ة قوانني تجيز الجمع بني 

راتبني وهي : 
1- ق�رار مجل����س قي�ادة الثورة رقم 

1927 لسنة 1981

2- قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 
2016

3-قان�ون رق�م 57 لس�نة 2015 قانون 
التعدي�ل االول لقانون ضحاي�ا االٍرهاب 
والعمليات الحربية واألخطاء العسكرية 
والعملي�ات اإلرهابي�ة رق�م 20 لس�نة 
2009 ، اذ من�ح حق الجم�ع بني راتبني 
ذوي الش�هيد واملصابني بنسبة عجز ٪5 
يف املائة فما ف�����وق اس�تنادا. املادة ) 

10 / ثالثا( منه
4- قانون رقم ) 2 ( لس�نة 2020 قانون 
التعديل الثاني لقان�ون ضحايا االٍرهاب 
والعمليات الحربية واألخطاء العسكرية 
والعملي�ات اإلرهابية رقم )20 ( لس�نة 

2009 املعدل 
5- قانون مؤسسة السجناء السياسيني 
رقم 4 لس�نة 2006 املعدل بالقانون رقم 

35 لسنة 2013.

خبري قانوين : هذه صالحية احلكومة بايقاف  الرواتب املزدوجة

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء محمد ش�ياع 
الس�وداني،  ان امل�رأة ال�رداع االخالقي األول 
بمكافح�ة الفس�اد قب�ل اي إج�راء تتخ�ذه 
الحكومة. وذكر مكتب�ه اإلعالمي يف بيان ان 
» رئيس مجلس الوزراء افتتح مؤتمر إطالق 
حمل�ة 16 يوم�اً ملناهضة العنف ض�د املرأة، 
فيما وألقى السوداني كلمة يف افتتاح املؤتمر 
ركز فيه�ا عىل تبّن�ي س�رتاتيجية مناهضة 
العن�ف ضد املرأة، وأهمية ال�دور الذي تلعبه 

نس�اء العراق يف تحقيق التنمية املس�تدامة، 
واإلنتقال بالواقع الفعي للخدمات واألوضاع 
االقتصادي�ة، وبالتايل يس�توجب ه�ذا الدور 
الحماية والرعاي�ة«. وتابع:« مصممون عىل 
مواجه�ِة أيِّ عن�ٍف ُيرتكب ضدَّ امل�رأة، تحَت 
أيِّ عن�وان، ويف أيِة زاوي�ة من زوايا املجتمع، 
واملواجه�ُة عرَب وقف�ٍة قانوني�ٍة واجتماعيٍة 
واض�ح  أث�ٍر  وذات  ومس�تدامة،  قوّي�ٍة 
وملموس«. وب�ني ان »موقُفن�ا كان واضحاً 
يف أن تكون مقاعد امل�رأة حارضًة يف املجلس 
الوزاري ويف املواقع الس�يادية، كذلك نس�عى 

يف مختلف املواق�ع واالختصاصات«،  مبيناً«  
لقد َرس�مْت سرتاتيجيُة مناهضِة العنِف ضدَّ 
املرأِة منهجاً عملياً، عرَب محاورها؛ يف الوقايِة 
والحماي�ِة والتدخالِت واملالحق�ِة القانونية. 
ومهمُتن�ا معكم أْن نحّوَل هذه املس�اراِت اىل 
تطبيقاٍت قانونيٍة واجتماعيٍة تتبناها الدولُة 
بمؤسس�اِتها، مثلم�ا ُتنارصه�ا منظم�اُت 
املجتمع املدني واألطر االجتماعية والثقافية 
كاف�ة«. واش�ار: »ح�ني نتحدث ع�ن تقديم 
الخدمات، فإنَّ ما تشعر به املرأة وما ترضاه 
سينتقُل إيجاباً اىل العائلة، وحني نتحدث عن 

إصالٍح اقتص�ادي، فال أرى أيَّ قرار إصالحي 
بمعزل عن ش�أِن املرأة«، موضحاً« يف ش�أن 
مكافحِة الفس�اِد نجُد امل�رأَة الرّادع األخالقيَّ 
تتخ�ذُه  إج�راء  أيِّ  قب�ل  العائل�ة،  يف  األول 
الحكومة. وال حديَث عن تضحياِت الش�هداِء 
إاّل وتح�رُض فيِه املرأُة الت�ي هي املانُح األكرُب 
واملضح�ي والداع�ُم األول«. واختت�م كلمت�ه 
بالق�ول » كلُّ الدعم واإلس�ناد لي�س لجهود 
، بل من  مناهض�ِة العنِف ضدَّ املرأِة فحس�بُ
أج�ل تمكيِنه�ا وحمايِتها اجتماعي�اً من كلِّ 

السلبيات، وهذا ما عزمنا عليه«. 

رئيس الوزراء : املرأة الرادع االخالقي االول بمكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

تبادل رئي�س تحالف قوى الدولة الوطنية الس�يد الحكيم، 
ام�ع رئي�س اقليم كردس�تان نيجرف�ان بارزاني وجهات 
النظر حول تطورات املش�هد الس�يايس يف العراق واملنطقة 

والتاريخ النضايل يف مواجهة الدكاتوترية واالرهاب.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه، ان :«الس�يد الحكي�م تب�دال خ�الل 
اس�تقباله بارزان�ي والوفد املرافق له وجه�ات النظر حول 
تطورات املش�هد الس�يايس يف العراق واملنطق�ة، والتاريخ 

الذي جمعنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادات 
ش�عبنا الك�ردي والعائل�ة البارزانية الكريم�ة يف مواجهة 
الديمقراطي�ة  التجرب�ة  بن�اء  و  واإلره�اب  الدكتاتوري�ة 
الجديدة«. وجدد الس�يد الحكيم »التعازي لش�عبنا الكردي 
يف ح�وادث انفج�ارات منظومات الغ�از يف اآلونة األخرة«، 
داعي�اً إىل »اعتماد الدس�تور يف حل اإلش�كاالت العالقة بني 
بغ�داد وأربيل«، مبيناً أن »التنازل لصالح العراق واملصلحة 
الوطني�ة يحقق مصالح الجميع الس�يما مع وجود فرصة 
لتجاوز الخالفات إذا ما تمتع الجميع بإرادة الحل واعتماد 

مب�دأ الحقوق والواجبات يف رس�م أي عالقة«. وش�دد عىل 
»رضورة حفظ سيادة العراق واإللتزام بما جاء بالدستور 
بأن ال يكون الع�راق منطلقا أو ممرا لتهديد دول الجوار«، 
مجدداً دعوته »لدعم الحكومة الحالية يف توجهاتها الجادة 
لتوفر الخدم�ات وفرص العمل ومعالجة محرومية بعض 

املدن واملحافظات«.
أمنيا.. بني الس�يد الحكيم أن »اإلرهاب مازال يمثل تهديدا 
أمنيا عىل الرغم من انتهاء التهديد العس�كري، مما يتطلب 

إدامة التنسيق األمني وتبادل املعلومات«.

واملحافظ�ات  األقالي�م  لجن�ة  كش�فت   
النيابي�ة، ع�ن أب�رز التعدي�الت يف قانون 
انتخابات مجالس املحافظات.وقال عضو 
اللجن�ة صالح زيني التميم�ي ان »قانون 
انتخابات مجالس املحافظات أجريت عليه 
جملة من التعديالت وهنالك تعديالت يتم 
اجراءائها اآلن، من ناحية عدد املرش�حني 
وطريق�ة االنتخاب«. وب�ني »املتبقي اآلن 
هو مس�ألة الدوائر االنتخابية، هل ان كل 
محافظة تعترب دائ�رة انتخابية ام هنالك 
خيار آخر؟«.وتابع التميمي »حتى إكمال 
جمي�ع اإلج�راءات س�يتم املصادقة عىل 
القان�ون باللجن�ة وبعدها يق�دم ملجلس 
النواب لغ�رض التصويت عليه«.ولفت اىل 
ان »هنال�ك نية حقيق�ة لتخفيض اعداد 
اعضاء مجالس املحافظات«.وكان رئيس 
ال�وزراء محمد ش�ياع الس�وداني أعلن يف 
مؤتمر صحفي يف األول من الش�هر الحايل 
عن »تهي�ؤ الحكوم�ة إلج�راء انتخابات 
مجال�س املحافظ�ات يف موع�د اليتجاوز 
ش�هر ترشي�ن األول م�ن الع�ام املقب�ل، 
بس�بب وجود فراغ مخالف للدستور، واذا 
يوجد رأي بش�أنها فيج�ب الذهاب إىل ما 

نص عليه الدستور«.

احلكيم يلتقي بارزاين ويؤكدان : وجود فرصة لتجاوز اخلالفات االقاليم النيابية : 
تعديالت كبرية عىل قانون 
انتخاب جمالس املحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس الوزر اء، محمد شياع السوداني،  اهمية تدعيم االستقرار 
واألمن باملناطق الحدودية مع دول الجوار.وذكر بيان ملكتب الس�وداني  ان 
»رئيس مجلس الوزراء، اس�تقبل  رئيس إقليم كردس�تان العراق نجرفان 

بارزاني«.
وتاب�ع البي�ان، ان »اللق�اء ش�هد البحث يف مس�تجدات األوض�اع العامة، 
بمختلف جوانبها األمنية والسياسية والخدمية عىل املستوى الوطني، كما 
اس�تعرض الجانبان عدداً من امللف�ات املهمة، وأطر العم�ل بني الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اإلقليم، ضمن أه�داف املنهاج الوزاري الس�اعية إىل 
االرتقاء بمس�توى الخدمات يف عموم أنحاء العراق«. وشدد رئيس مجلس 
الوزراء يف البيان، عىل »أهمية معالجة امللفات األمنية، وتدعيم االس�تقرار 
واألمن يف املناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره املجلس الوزاري 

لألمن الوطني يف جلسته األخرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مجل�س القضاء األعىل، ع�ىل بذل اق�ى الجهود يف مكافح�ة جرائم 
املخ�درات. وذكر اع�الم القضاء األعىل يف بي�ان ان » مجلس القضاء األعىل 
عقد جلس�ته الخامس�ة ع�رش املنعقدة برئاس�ة رئيس محكم�ة التمييز 

االتحادية القايض فائق زيدان وتم خالله:
1. التأكي�د عىل بذل اقى الجه�ود يف مكافحة جرائم املخ�درات ومتابعة 
الجهات املختصة لتنفيذ ق�رار مجلس القضاء االعىل باتالف املواد املخدرة 

املضبوطة بأرسع وقت ممكن.
2. اقر املجلس ترقية عدد من القضاة واعضاء االدعاء العام ومنح املناصب 
القضائي�ة الت�ي يس�توجب منحه�ا إقرار التش�كيالت يف بعض رئاس�ات 
االس�تئناف وفق املقرتح املقدم من رئاسة االس�تئناف كذلك تم اقرار نقل 
وانت�داب عدد م�ن  القضاة واعض�اء االدعاء الع�ام بناًء ع�ىل مقتضيات 

املصلحة العامة.

        بغداد / المستقبل العراقي

 اس�تقبل رئي�س حكوم�ة إقلي�م 
بارزان�ي،   م�رسور  كوردس�تان 
وف�داً م�ن الكونغ�رس األمريك�ي 
تاكان�و  م�ارك  النائ�ب  برئاس�ة 
وعضوية كل من أليس�ا س�لوتكني 
بوت�ر،  وكات�ي  أولري�د  وكول�ني 
األمريكي�ة  الس�فرة  بحض�ور 
ل�دى الع�راق ألين�ا رومانوس�كي.

وذكرت حكوم�ة اإلقليم يف بيان ان 
»االجتماع ش�هد بحث سبل تعزيز 
العالق�ات ب�ني إقلي�م كوردس�تان 
والوالي�ات املتحدة، ومناقش�ة آخر 
املس�تجدات والتط�ورات يف العراق 
واملنطق�ة وأهمي�ة حماية س�يادة 
وأم�ن واس�تقرار الع�راق وإقلي�م 
كوردستان، وتطرق وفد الكونغرس 
إىل العالق�ة املتين�ة والخاص�ة بني 

إقليم كوردستان والواليات املتحدة، 
وأكد باسم الكونغرس دعمه إلقليم 
تجرب�ة  باعتب�اره  كوردس�تان 
ديمقراطية ناجحة يف العراق، كذلك 
الديني�ة والتعايش  بالحرية  أش�اد 
السلمي بني مختلف مكونات إقليم 

كوردستان«. 
الش�كر  الحكوم�ة  رئي�س  وق�دم 
دعمه�ا  ع�ىل  املتح�دة  للوالي�ات 
املس�تمر«،  مش�دداً ع�ىل أن إقليم 
كوردس�تان س�يظل دائم�اً عامالً 
الع�راق  يف  واألم�ن  لالس�تقرار 
واملنطق�ة، كم�ا أكد ع�ىل أن هناك 
اآلن فرص�ة جديدة أم�ام الحكومة 
االتحادية لخدمة املكونات العراقية 
املختلفة وحل املش�اكل م�ع إقليم 
كوردستان بش�كل جذري استناداً 
ال�وزاري  واملنه�اج  الدس�تور  إىل 

الحكومي«.

السوداين يستقبل بارزاين ويشددان عىل دعم 
االمن واالستقرار باحلدود مع دول اجلوار

جملس القضاء : 
رضورة بذل اقصى اجلهود ملكافحـة جرائم 

املخدرات واالرساع باتالف املواد املخدرة

مرسور ووفد من الكونغرس األمريكي يتفقان 
عىل اجياد حل جذري جلميع املشاكل

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزي�ر الداخلية الس�يد عبد 
االم�ر الش�مري،  اجتماعاً يف مقر 
ال�وزارة ضم جميع م�دراء قواطع 
الطاقة. العامة لرشط�ة  املديري�ة 

وش�دد الس�يد الوزير عىل رضورة 
النزاه�ة واإلخ�الص يف  أن تك�ون 
عم�ل ه�ذه املديرية، وقط�ع دابر 
الفساد وعمليات التهريب. وأضاف 
س�يادته انه يجب العمل عىل إنهاء 
الخروقات والحفاظ عىل املشتقات 

النفطي�ة كونه�ا ث�روة مهمة من 
ثروات البالد. واكد الس�يد الشمري 
ع�ىل االهتم�ام واملتابع�ة لجمي�ع 
أن  مبين�اً  األف�واج،  يف  الواجب�ات 
اآلمري�ن يتحمل�ون مس�ؤولية اي 
خرق ضم�ن قاطع مس�ؤوليتهم، 
داعياً اىل االبتعاد عن الرتهل ووضع 
ج�دول زمن�ي لتدوي�ر املناص�ب.

كما اس�تمع السيد الوزير اىل رشح 
موجز ع�ن أهم الواجب�ات واملهام 
الت�ي تق�وم به�ا مفاص�ل ه�ذه 

املديرية.

يف اجتماع مع مسؤولي قواطع شرطة الطاقة

الشمري : اقطعوا دابر الفساد وتصدوا بحزم 
لعمليات التهريب

اهمها عدد املرشحني وطريقة االنتخاب
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    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت الهيأة العامة للمياه الجوفية عىل س�عيها لتوفري 
املي�اه لجمي�ع محافظاتنا ولكل ش�را من ارضنا لس�د 
االحتياج�ات املختلف�ة للمي�اه س�واء كان�ت لالغ�راض 
الزراعي�ة أوالصناعية واألس�تخدامات اليومي�ة املتعددة 
باالضافة اىل زيادة الرقعة الخرضاء والقضاء عىل ظاهرة 

التصحر يف املناطق البعيدة عن املياه السطحية«.
 وق�ال مصدر اعالم�ي يف الهيئة ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »ع�دد االب�ار املنجزة خ�الل ش�هرترشين االول  لعام 
2022 بل�غ )148( برئمتضمن�ة اب�ار النفع الع�ام وابار 
الش�حة املائية يف املحافظات باالضافة اىل فحص )159( 
برئ ونص�ب )63( طاقم ضخ وكذل�ك صيانة طاقم ضخ 
واح�د .حيث انج�زت الهيأة حف�ر )9( آب�ار يف العاصمة 
بغداد  خالل ش�هر ترشين االول كما تم فحص )10(  برئ 
يف مناط�ق متع�ددة م�ن املحافظة  بجه�ود فرقتي حفر    
)111 - 112( وذلك لتنش�يط الوض�ع املائي يف املحافظة 
وس�د االحتياجات االنية للمواطنني من املياه واس�تغالل 
املي�اه الجوفية بطريق�ة صحيحة لالغ�راض الصناعية 
باالضاف�ة اىل االس�تخدامات املنزلية املختلف�ة ومنها برئ 
رشك�ة االنجازوبرئمعم�ل غ�از الحبيبية بعم�ق )24(م 

باالضافة اىل نصب  )4( طاقم ضخ.
كما س�عت الهيأة العامة للمي�اه الجوفية يف فرع كربالء 

املقدس�ة وبجهود كوادرها الفنية والهندس�ية العاملة يف 
الف�رع تم انجاز )4( ابار خالل ش�هر ترشين االول  منها 
ب�رئ )بحرية البجع / بلدية الح�ر ( وبرئ )حديقة طيبة ( 
بعم�ق )18(م لكل منها  لالس�تفادة م�ن املياه الجوفية 
يف س�قي املزروعات باالضافة اىل االس�تخدامات اليومية 
املختلفة  و فحص )8(آبار وكذلك نصب )3( طواقم ضخ 
يف املحافظة  .وتس�تمر الهي�أة بتكثيف جهود عامليها يف 
محافظ�ة االنبار من خالل فرق الحف�ر العاملة يف الفرع 
حيث تكللت  هذه الجهود بانجاز )11( برئ  خالل ش�هر 
ترشي�ن االول من العام الحايل باعماق ترتاوح مابني )80 
� 246( م منه�ا برئ )مجمع ماء الصح�راء( وبرئ )قرية 
رميلة / صباح غايب ثميل( باالضافة اىل فحص )5( آبار   
وذلك لالستخدامات اليومية املختلفة من قبل املواطنني يف 

القرى واملناطق البعيدة عن املياه السطحية ».
ام�ا يف محافظة  ميس�ان فقد تم انج�ار )10( آبار خالل 
ش�هر ترشين االول وبأعماق ترتاوح م�ا بني )12 – 54( 
م بجهود فرقة حف�ر)113( العاملة يف الفرع منها برئي 
)محط�ة ابحاث الكحالء( بعم�ق )36(م لكل منها  وبرئ 
)رشكة ازدهار ميس�ان /17 ( بعم�ق )54( م لالغراض 
الصناعية واالس�تخدامات اليومية املختلفة باالضافة اىل 

فحص )7( ابار يف املحافظة«.
وتواصل الهيأة العامة للمياه الجوفية تكثيف جهودها يف 
محافظة دياىل  لتوفري املياه يف املناطق البعيدة عن املياه 

السطحية واستخدامه لالغراض الزراعية واالستخدامات 
اليومية وس�قي املزروعات باالضافة اىل ارواء الحيوانات 
حي�ث تكللت بانجاز )45( برئاً خالل ش�هر ترشين االول 
2022 متضمن�ة آب�ار النف�ع العام و آبار الش�حة املائية 
وذل�ك بجه�ود ف�رق الحفرالعامل�ة يف الف�رع  وبأعماق 
مختلف�ة باالضافة اىل فح��ص )85( ب�رئ ونصب )50( 
طاق�م ض�خ  ومن هذه االب�ار  برئ قرية امل�رشوع بعمق 

)54( م وكذلك برئ قرية بني ويس بعمق )84( م ».
كم�ا تواصل املالكات العاملة يف فرق�ة حفر)52( التابعة 
لفرع ص�الح الدين اعماله�ا بأنجاز برئ قرية البوش�نرت 
خ�الل الش�هر امل�ايض وذلك الغ�راض س�قي املزروعات 

واالس�تخدامات اليومية املختلفة وكذلك ارواء الحيوانات 
يف  واح�د  ب�رئ  فح�ص  اىل  باالضاف�ة  م   )132( بعم�ق 

املحافظة.
وكذلك تمكن�ت الفرق الحقلية من انج�از حفر برئين يف 
محافظة واس�ط خالل الش�هر املن�رم  كما تم فحص 
)7( اب�ار يف مناط�ق متعددة من املحافظ�ة بجهود فرقة 
حفر )50( هما برئ مدرسة الشهيد محمد البدري وبعمق 
)60( م وب�رئ الغ�راض النفع خاص بأس�م املواطن عيل 
عب�د الكريم بعم�ق )30( م وذلك لتنش�يط الوضع املائي 
يف املحافظة وسد االحتياجات االنية للمواطنني من املياه 
واستغالل املياه الجوفية بطريقة صحيحة لالستخدامات 

الزراعية باالضافة اىل االغراض املنزلية املختلفة ».
تزامن�اً مع ف�رتات الش�حة املائي�ة التي تش�هدها البالد  
تس�تمر الهيأة العامة للمي�اه الجوفية بتكثيف جهودها 
ملواجه�ة ظاهرة ش�ح املي�اه والت�ي تعاني منه�ا اغلب 
املحافظ�ات الجنوبي�ة حيث انجزت ف�رق الحفر العاملة 
يف فرع النج�ف االرشف )26( برئاً وفحص )3( آبارخالل 
شهرترشين االول املنرم منها برئ بريجة بعمق )240( 
م وكذل�ك انج�از )8( آب�ار يف منطقة اب�و الدنانري بعمق 
)12( م ل�كل منه�م باالضافة اىل نص�ب )2( طاقم ضخ 
يف املحافظة ، ومن نش�اطات ف�رع النجف االرشف انجاز 
برئ يف محافظة الديوانية  ضمن ابار الشحة املائية بعمق 

)12( م وبسواعد فرقة حفر )75( لسد االحتياجات .

املياه اجلوفية تنجز »148« بئرًا مائيًا خالل شهرترشين االول لعام 2022

    بغداد/ المستقبل العراقي

�دت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة   أكَّ
االتحاديَّ�ة ص�دور أمر قب�ٍض وتفتيٍش بحقِّ 
�ة لتج�ارة املواد  املدي�ر الع�ام للرشكة العامَّ

الغذائيَّ�ة يف وزارة التجارة سابقاً.
الدائرة، ويف معرض حديثها عن القضيَّة التي 
قت فيها وأحالتها إىل القضاء، أش�ارت إىل  حقَّ
« محكم�ة تحقيق الك�رخ الثانية أصدرت  أنَّ

أم�ر قبٍض وتفتيٍش بحقِّ املدير العام للرشكة 
ة لتجارة املواد الغذائيَّة س�ابقاً؛ عىل إثر  العامَّ
ٍم يف أمواله«، ُمبيِّنًة  الكش�ف عن وجود تضخُّ
« الق�رار ج�اء بع�د اط�الع املحكم�ة عىل  أنَّ
التقري�ر الفني املُعدِّ م�ن قبل دائرة الوقاية يف 

الهيئة وأقوال ُممثلها القانوني«. 
« أمر القبض الصادر عن  وأضاف�ت الدائرة إنَّ
محكم�ة تحقي�ق الك�رخ الثانية، ج�اء وفق 
أح�كام امل�ادة )19/ ثانياً( م�ن قانون هيئة 

النزاهة والكسب غري املرشوع رقم )30 لسنة 
2011( املُعدَّل«. ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة 
أعلن�ت يف الثاني والعرشين من ترشين الثاني 
الجاري عن صدور حكٍم غيابيٍّ بسجن املدير 
ة لتجارة امل�واد الغذائيَّة  العام للرشك�ة العامَّ
س�ابقاً س�بع س�نواٍت؛ عىل خلفيَّ�ة تعاقده 
الش�اي  لتجهي�ز )2500( ط�نٍّ م�ن م�ادة 
ال�ذي أثبتت نتائ�ج الفحص ع�دم صالحيَّته 

لالستهالك البرشي.

النزاهة: أمر قبض وتفتيش بحق مدير عام يف وزارة التجارة

    بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادق وزي�ر الزراعة عب�اس العلياوي، 
عىل تثبيت العقود يف وزارة الزراعة.

تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  اع�الم  وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
»االخ�ري ص�ادق ع�ىل مح�ارض تثبي�ت 

العقود ممن هم عىل مالك وزارة الزراعة 
والدوائ�ر املرتبط�ة بها وم�ى عىل مدة 

عملهم سنتني فأكثر«.
واضاف، ان« عدد املش�مولني بهذا القرار 
بل�غ اكث�ر م�ن خمس�ة آالف وس�تمائة 
وخمس�ني عقدا يف مختلف اقسام وزارة 

الزراعة والدوائر املرتبطة بها«.

وزير الزراعة يصادق عىل تثبيت 
العقود يف الوزارة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء، ان الحكومة 
تعمل وبش�كل يومي عىل إكمال املوازن�ة للبالد.وقالت 
األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »نائ�ب األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء 
فرهاد نعمة الله حسني، اس�تقبل اليوم، نائب السفري 
الريطان�ي لدى بغداد س�ريينا س�تون، والوفد املرافق 
لها«.واك�د نائب األم�ني العام بمجلس ال�وزراء، »عىل 
عمق العالقات التاريخية بني العراق واململكة املتحدة«، 
الفت�ا اىل ان »هناك تاريخ�ا طويال من التع�اون املثمر 
يف العدي�د م�ن امللف�ات املهمة ب�ني حكومت�ي البلدين 
الصديقني«.وتاب�ع ان »الحكومة الجديدة تعمل بجدية 
واهتم�ام كبريي�ن لتنفي�ذ الرنام�ج الحكوم�ي الذي 
طرحه رئيس مجلس الوزراء محمد ش�ياع السوداني، 
والذي ش�مل ملفات مهم�ه أبرزها مكافحة الفس�اد، 
والخدمات، واالس�تثمار، ومحارب�ة االرهاب ، وحقوق 
االنس�ان، ومعالجة القضايا العالقة مع حكومة إقليم 
كوردس�تان، وغريها من امللفات التي ضمها الرنامج 
الحكومي«.وأضاف ان »الحكومة تعمل وبشكل يومي 
عىل اكم�ال املوازنة العامة للبالد ب�أرسع وقت ممكن، 
فضال عن ملفات تحسني الخدمات االساسية والوضع 
االقتصادي العراقي«، مشريا اىل ان »هناك اهتماما غري 
مسبوق من قبل رئيس الوزراء بملف حقوق االنسان«.

واك�د نائب األمني الع�ام عىل »اهمية ع�ودة الرشكات 
الريطاني�ة للمس�اعدة يف إعادة اعمار الع�راق«، الفتا 
اىل »ح�رص الحكومة العراقية عىل تقديم الدعم لجذب 
االستثمارات والرشكات العاملية للعمل يف العراق وخلق 
فرص عمل للش�باب«.من جانبها رحبت نائب السفري 
الريطاني سريينا ستون، »بتشكيل الحكومة الجديدة 
وبخط�وة رئيس مجل�س الوزراء بتعيني مستش�ار له 
لحقوق االنس�ان كونه مهما جدا عىل املس�توى املحيل 
واملجتم�ع ال�دويل«، مؤكدة س�عيها »لع�ودة الرشكات 
الريطاني�ة للعم�ل يف العراق، وتقديم الدعم بأش�كاله 
كافة وبمختلف املجاالت وخاصة يف مجايل الدعم الفني 
للحكومة اإللكرتونية، وترشيع بعض القوانني مهمة .

أمانة جملس الوزراء: 
احلكومة تعمل وبشكل 

يومي عىل إكامل املوازنة

    بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وفد مكتب االمم 
املتحدة االقليمي ملكافحة الجريمة واملخدرات يف القاهرة برئاسة 
مديرة املكتب كرستينا الرتني  وعيل الرير ممثل املكتب يف العراق 
وبحضور ع�دد من املس�ؤولني يف وزارة الصحة وبح�ث التعاون 

املشرتك يف مكافحة املخدرات«.
واف�اد بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه »تم خالل 
اللقاء مناقش�ة التنس�يق الثنائي ب�ني وزارة الصحة واملنظمة يف 
تنفيذ الس�رتاتيجية الوطنية ملكافح�ة املخدرات ، وكذلك التعاون 
يف مج�ال معالج�ة االدمان وتطوي�ر القدرات التدريبي�ة للكوادر 
العراقي�ة وتوفري االجهزة املتطورة للكش�ف عن املخدرات بهدف 

الحد من أآلثار السلبية عىل املجتمع والبالد.

وزير الصحة يبحث مع مكتب االمم املتحدة االقليمي 
ملكافحة اجلريمة واملخدرات التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزيرة االتصاالت هيام اليارسي، كتاباً عاجالً إىل رشكات 
االنرتنيت بشأن تخفيض األسعار بنسبة )%20(.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وزيرة 
االتص�االت هي�ام الي�ارسي وجه�ت كتاب�اً عاج�اًل إىل رشكات 
االنرتني�ت بكافة انواعها وبمختلف التقنيات بتخفيض األس�عار 

بنسبة )20%( اعتباراً من تاريخ األول من كانون األول املقبل«.
 وش�ددت اليارسي أن »أي رشكة مخالفة للتعليمات س�تتعرض 

التبعات القانونية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

 تمكن�ت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة/ فوج الطوارئ 
التاس�ع يف رشطة الكرخ، من اإلطاحة بتاج�ر مخدرات بحوزته 
أس�لحة وم�واد مخدرة.وذك�رت الوكال�ة يف بيان  أن�ه »بناًء عىل 
معلوم�ات دقيق�ة توفرت لدى ف�وج الطوارئ التاس�ع التابع اىل 
قيادة رشطة الكرخ حول وجود احد تجار املخدرات ضمن قاطع 
مس�ؤولية الفوج وبالتعاون مع مفارز مكافحة املخدرات، وجه 
قائد رشط�ة الكرخ العميد الركن محمد رش�يد صالح بتش�كيل 
فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج املذكور وباالشرتاك مع 
مفارز مكافح�ة املخدرات ملتابعة املعلوم�ات وتدقيقها وبالفعل 
تمك�ن فريق العمل من الوصول اىل املتهم والذي الذ بالفرار حيث 
ت�م تطويق املنطق�ة بالكامل ومطاردته أعىل س�طوح املنازل اىل 
ان ت�م القاء القب�ض عليه«.وأضافت، أنه »ُضب�ط بحوزة املتهم 
كمية من مادة الكريس�تال املخدرة مع بندقية كالشنكوف وعتاد 
م�ع أدوات تعاط�ي ومي�زان الكرتوني م�ع قنبلة يدوي�ة عدد 2 
حيث تم تس�ليم املتهم مع املواد املضبوطة واألس�لحة اىل ش�عبة 
مكافحة املخدرات التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه وفق 
القانون«.كما أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية،  القبض 
ع�ىل أربعة تجار مخ�درات يف األنبار والبرة.وقال�ت املديرية يف 
بي�ان: إن�ه »اس�تناداً إىل معلومات اس�تخبارية دقيقة لقس�مي 
)اس�تخبارات وأمن( قيادة عمليات الجزيرة والبرة وبالتعاون 
مع استخبارات وقوة من ألوية هاتني القيادتني، تم نصب كمائن 
محكمة يف مناطق متفرقة من محافظتي األنباء والبرة، حيث 

أسفرت عن إلقاء القبض عىل 4 متهمني بتجارة املخدرات«. 

وزيرة االتصاالت توجه كتابًا 
عاجاًل إىل رشكات االنرتنيت

اإلطاحة بتاجر خمدرات يف بغداد 
بعد مطاردته عىل االسطح

القبض على أربعة جتار خمدرات يف األنبار والبصرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة الرتبية، عزم الحكومة عىل حل جميع املش�اكل التي تعيق اس�تمرار العملية 
التعليمية.

وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن »وزير الرتبي�ة إبراهيم نامس 
الجب�وري، زار الي�وم عدداً من مدارس أط�راف بغداد يف تربية الرصاف�ة الثانية«، مبينة 
أن »ذلك جاء ضمن جوالت متابعته س�ري العملية التعليمية والرتبوية والوقوف عىل اهم 

احتياجاتها«.
وأضافت، ان »الوزير التقى باإلدارات املدرس�ية، والهيئات التعليمية، ملناقشة جملة من 

القضايا املتعلقة بسري العمل«.
وشدد الجبوري، بحسب البيان، عىل »رضورة بذل املزيد من الجهد يف سبيل إنجاح العام 
ال�درايس وفق ما خطط لُه«، مؤكداً أن »حكومة رئيس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني 
ووزارة الرتبية، سيعمالن عىل حل كافة املشكالت التي من شأنها إعاقة استمرار العملية 

التعليمية، والعمل عىل استكمال املشاريع الرتبوية املتلكئة«.
وتاب�ع »جئنا اىل هذه املنطق�ة وبمعّية أعضاء مجلس النواب العراقي، لالطالع عن كثب 
ع�ىل أوض�اع املدارس وح�ال هذه املنطق�ة وحاجاتها وم�ا يمكننا ان نس�اعد يف توفري 
اإلمكان�ات لتس�هيل عملهم، كون رس�التنا تحم�ل الطابع الرتبوي واإلنس�اني عىل حٍد 

سواء«.
وأوضح »لقد اخذنا عىل عاتقنا حسم موضوع تسوية املالكات التدريسية يف املدارس، من 
اجل سد الشواغر الحاصلة باالختصاصات الرتبوية، العلمية منها واإلنسانية، خصوصاً 
يف املدارس النائية، وبالشكل الذي يضمن سري العمل من دون إخفاقات«، مشرياً اىل »رفد 
امل�دارس بالرحالت والس�بورات واالثاث املدريس ؛ من أجل خلق ج�و درايس يليق باملعلم 

والطالب العراقي«.
وح�ث الوزير »الطلبة ع�ىل التحصيل العلم�ي وأن يكونوا أكثر صراً وق�درة عىل تحمل 
الصعاب للنهوض بالوطن واالرتقاء به«، مؤكداً س�عيه »املستمر لدعم التعليم وتطويره 

وفتح اآلفاق ملواجهة الثورة املعرفية والتكنولوجية وتحديات املستقبل«.

الرتبية : احلكومة عازمة عىل حل مجيع املشاكل 
التي تعيق استمرار العملية التعليمية

صحة الكرخ : تسجيل »1763« حالة والدة 
خالل االشهر العرشة االوىل من العام اجلاري

اهلجرة تعلن إطالق منحة جديدة 
لـ »6000« أرسة نازحة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ عن تسجيل )1763( حالة والدة خالل االشهر 
الع�رشة االوىل من الع�ام الجاري يف مستش�فى الكرام�ة التعليمي«.وافاد بيان 
للدائرة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »  قسم النسائية يف مستشفى 
الكرامة التعليمي س�جل  )1763( حالة والدة طبيعية و قيرية خالل االشهر 
الع�رشة االوىل من الع�ام الجاري«.واضاف »حيث اجريت ال�والدات عىل يد اكفأ 
املالكات الطبية و الصحية و اجراء متابعة مس�تمؤة مع النس�اء الحوامل منذ 

بداية الحمل و لغاية الوالدة و و الحفاض عىل صحة االم و الجنني .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزي�ر الهج�رة واملهجري�ن 
إيف�ان فائ�ق جاب�رو، ع�ن إطالق 
منحة مالية جديدة لستة آالف أرسة 
نازح�ة.   وقال�ت جاب�رو ، إنه »تم 
اطالق منحة املليون دينار اىل 6000 
ارسة نازح�ة«، مبين�ة أن »الوزارة 
تخصص يف كل عام ضمن موازنتها 
منحة للنازحني املستحقني«. وبشأن 
مخيمات النازحني، أكدت جابرو أن 
املتبقي�ة موجودة فقط  »املخيمات 
يف اقليم كردستان وغري تابعة اداريا 
اىل وزارة الهجرة«، الفتة اىل أن »قرار 
العودة والتأهيل واالندماج للنازحني 
مناط بحكومة االقليم بالتنسيق مع 
الوزارة«.وأضاف�ت أن »ال�وزارة لو 
كانت لها صالحي�ات عىل املخيمات 
املتبقية لت�م تفكيكها واعادة اغلب 
العوائ�ل اىل مناط�ق س�كناها«.ويف 
وقت س�ابق أعلن�ت وزي�ر الهجرة 

واملهجرين إيف�ان فائق جابرو، عن 
إطالق منحة مالي�ة ألكثر من ثالثة 
آالف أرسة عائدة إىل مناطق سكناها 
األصلية.وقالت جابرو يف بيان تلقته 
وكالة األنباء العراقية )واع(، إنه »تم 
إطالق منحة مالية جديدة مقدارها 
دين�ار،  امللي�ون  ونص�ف  ملي�ون 
ل�أرس العائدة إىل مناطق س�كناها 
أرسة«.  3337 بواق�ع  األصلي�ة، 

وأضاف�ت أن »الرنام�ج الحكومي 
أوىل اهتماما خاصا بالواقع املعييش 
موضح�ة  والعائدي�ن«،  للنازح�ني 
أن »تل�ك املبال�غ جاءت بع�د جهود 
حثيث�ة بذلت يف س�بيل إعطاء هذه 
األرس اس�تحقاقها يف ظ�ل الظروف 
االقتصادية الصعبة التي تحيط بها 

بعد عودتها من مخيمات النزوح«.
وأشارت جابرو إىل أن »األيام القليلة 
املقبلة ستش�هد إط�الق منح مالية 
جديدة لش�مول بقي�ة العوائل، بعد 

توفر األموال الكافية لذلك«.

وزير التعليم يوجه دعوة ملجلس اخلدمة 
بشأن تعيني اخلرجيني األوائل

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر وزي�ر التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلم�ي نعي�م العب�ودي، 
االتحادي  الخدم�ة  دع�وة ملجل�س 

بشأن تعيني الخريجني األوائل.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراقي«، أن »وزي�ر التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي نعي�م العب�ودي، 
اس�تقبل رئي�س مجل�س الخدم�ة 
العامة اإلتح�ادي محمود التميمي 

والوفد املرافق له«.
وأكد وزي�ر التعليم بحس�ب البيان 
أن »الوزارة وتش�كيالتها الجامعية 
اس�تكملت كل اإلجراءات والبيانات 

املتعلقة بتعي�ني األوائل وفق التنس�يق 
املبارش م�ع مجلس الخدم�ة اإلتحادي 
والترشيع�ات  القوان�ني  ض�وء  ويف 

الناف�ذة«، داعي�ا »مجل�س الخدمة اىل 
إيالء مل�ف الخريجني األوائل األولوية يف 

مجال التشغيل والتعيني«.
ح�رص  العبودي«ع�ن  وأع�رب 
وزارة التعلي�م العايل ومؤسس�اتها 
الجامعية عىل تقدي�م الدعم الفني 
والتقني وتحقيق مسارات التكامل 
الذي تقتضي�ه املصلحة  املؤس�ي 

العامة«.
م�ن جهت�ه، أك�د رئي�س مجل�س 
الخدمة اإلتحادي« أهمية املؤسسة 
التعليمي�ة يف تغذي�ة بيئ�ة التنمية 
وإح�داث التطور العلم�ي«، مثمنا 
يف الوق�ت نفس�ه »ال�دور اإليجابي 
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  ل�وزارة 
العلمي يف تقديم الخدمات الساندة 
والداعم�ة لعم�ل مجل�س الخدمة 

اإلتحادي وتحقيق أهدافه«.

حمافظ بغداد يصادق عىل الكلف املالية 
ملحارضي مديرية تربية الرصافة الثانية

بغداد/ عادل احمد / طالب ضاحي

صادق محافظ بغداد محمد 
جاب�ر العط�ا،  ع�ىل الكلف 
املالي�ة ملح�ارضي مديري�ة 

تربية الرصافة الثانية.
وذكر بيان للمحافظة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة 
ص�ادق  »العط�ا،  ان  من�ه، 
املالية ملحارضي  الُكلف  عىل 
الرصاف�ة  تربي�ة  مديري�ة 

الثانية لسنة 2022«.
»ع�دد  ان  واض�اف، 
االف   4 بل�غ  املحارضي�ن 

و199 محارضاً«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Second Announcement for Tender No: 040-SC-22-EBS (2nd Round) 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 
Tender Title: Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield  
Tender No.: 040-SC-22-EBS (2nd Round) 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 

companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 

Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 

mentioned below. 

Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractors who have enough experience and ability to Provide 

Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield.  

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun 

panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company Registration Documents. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 

conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 

Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation. 

Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 

tender submission deadline 4:00 PM, 18th December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the 

public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 

compiled). 

C. Bid Bond value should be 50,000.00 USD and valid for 120 days. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 

strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 

should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 

Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

اش�ارة اىل كتاب مديرية بلدية ربيعه  – قس�م االمالك املرقم )2163(  يف 2022/10/26 
واشارة اىل قرار االحالة املرقم ) 73( يف 2022/10/23  ولحصول موافقة السيد املحافظ 

والوزير
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأج�ر العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدي�ة ربيعه  وفقا الحكام القان�ون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية ربيعه   وخالل مدة )15(  يوم   تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل م�دة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وع�دم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا  مع عدم ج�واز التنازل عن االحالة وبخالفه 
يعد املس�تاجر ناكال  وتطبق بحقه االجراءات القانونية  املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 
)الثالث�اء (   املص�ادف 2022/12/13 يف مديرية بلدية ربيعه يف  الس�اعة )10( العارشة  

صباحا 
ويف حال�ة مصادف�ة اليوم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة 
املزاي�دة يف املوع�د واملكان املذك�ور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل الذي يلي�ه يف نفس املوقع 

اعاله 
مالحظة / مدة  االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

)شعبة التعاقدات( 
اعالن مناقصة رقم )178( لسنة 2022

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة ب� ) تجهيز ونصب اجهزة ثرم وتعقيم 
النفايات الطبية سعة 200 لرت عدد /4( 

واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ البرتودوالر(  ال�تبويب )18-13-4-1-54-
228-2( وبكلف�ة تخمينية مقدارها )900,000,000( )تس�عمائة مليون دينار  عراق�ي ال غرها( وبمدة تنفيذ امدها )150( 

يوم
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني م�ن ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل 
اوق�ات ال�دوام الرس�مي اىل العنوان )ميس�ان � العمارة � الش�بانة /بناية محافظة ميس�ان – الطابق االول  - قس�م العقود 
الحكومي�ة( وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مس�ؤول ش�عبة التعاقدات الهات�ف )07707395086( عىل مقدم 
العطاء تقديم نسخ اضافية عدد )2( باالضافة اىل النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه يف ورقة البيانات يف الوثيقة القياسية  
عىل  ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 � التامينات االولية والبالغة )9,000,000( ) تسعة مليون دينار عراقي ال غرها( وعىل شكل خطاب صادر من احد املصارف 
املعتم�دة وعرب املنصة االلكرتونية للبنك املركزي العراقي او صك مصدق او س�فتجة وتك�ون نافذه ملدة )118( يوم من تاريخ 

غلق املناقصة
2 � عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ  ومربمة مع محافظتنا 

3 - براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2022
4� وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة اجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء 

5 � تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع
6 – بامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونيا 
اىل قس�م العقود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياس�ية وبمبلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي ال غرها( غر قابل 

للرد 
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم الخميس املصادف )2022/12/8( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
االحد املصادف )2022/12/11( الس�اعة )الثانية عرش ظهرا( وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني  يف نفس يوم الغلق امام 
مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات  عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه 

بعد موعد غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جه�ة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات س�يتم عقد مؤتمر 
خاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند  الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف )2022/12/4( 

ويكون املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعاير املدرجة يف ادناه فضال عن املعاير االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

مالحظة // يتم اعتماد الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغرة الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقص�ني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاير التاهيل  املحددة فيها بفروعها كافة وال�رشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط 
املناقص�ة يف ح�ال ع�دم التزام مق�دم العطاء  بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاد عطاءه ويعد غر 

مستجيب

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة نينوى 
جلنة البيع واالجيار

الثانية  يف بلدية ربيعه

اعالن ثاين )148(  والصادر يف 2022/11/24

املهندس
رعد عيل نجم 

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
على جزء من القطعة 2966/5 م66 السعدة  ساحة وقوف السيارات الصغيرة 1

2974/5 م 66 السعدة  سوق شعبي 2

العدد : 13582
التاريخ : 2022/11/27

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 

1.تضارب المصالح 
وحسب الوثيقة القياسية

1- سيولة نقدية بمبلغ )180,000,000( دينار عراقي وفقا لما منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية

1. )مهندس ميكانيك( / 
عدد)1(

2. ) مهندس كهرباء ( 
عدد 1

 3. هوية  غرفة تجارة 
نافذة

2- الخبرة التخصصية : يقدم عمال مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات 
قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل عن )270,000,000( دينار عراقي وتقدم 

االعمال االخرى الغراض المفاضلة في حالة التساوي

اعالن
إىل الرشي�ك عبدالل�ه عب�د الكري�م عبد 
الكاظم اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
الن�داء خ�الل  املرق�م 48262/3 ح�ي 
ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 
دون حض�ورك اس�م طال�ب االج�ازه 

مرتىض عبد الرضا محمد
��������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

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

االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد: 1374/ب/2022
التاريخ : 2022/11/27

أعالن
للدع�وى البدائية املرقم�ة ۱۳۷4 / ب / 
۲۰۲۲ املقام�ة من قب�ل املدعي ) محمد 
حمي�د جاس�م( موضوعه�ا واملتضمن 
الزامك بدف�ع مبلغ قدرة واحد واربعون 
ملي�ون وس�تمائة ال�ف دين�ار للمدعي 
محمد حميد جاس�م ع�ن قيمة قرضة 
حس�نة وبالنظر لثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
املبلغ القضائي )عي�ى صالح محمد( 
بتاريخ 2022/9/21 واملتضمن أرتحالك 
إىل جه�ة مجهولة وأش�عار مختار حي 
الجبري�ة ) ح�ارض عب�د الكري�م عيل( 
بتاري�خ 2022/9/21 واملص�دق بختم 
قائمقامية قضاء س�امراء عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
املواف�ق  املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
2022/12/12 وعن�د ع�دم حض�ورك 
يف موع�د املرافع�ة أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانوناً أو تقدي�م معذره مرشوعة 
فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابياً 

وفق القانون.
القايض

طالل خليل محمود
��������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك مازن حم�زه كاظم توجب 
علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان 
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه ع�ىل قيام رشيك ياس�ني طه 
جاس�م بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطعه املرقم�ه 17750/3 حي النرص 
خ�الل مده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

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

اعالن 
قدم املواط�ن ) حمزه اس�ماعيل عيل(  
الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) 
العتاب�ي ( بدال م�ن ) العلي�اوي ( فمن 
لديه ح�ق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم�ا وفق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

اعالن 
اىل الرشكاء / محمد طعمه عبد الحسني وعيل مهدي عوده . 

اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي / وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام الرشيك الس�يد )حي�در عيل نارص 
حس�ني ( بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة )6 / 
11503( مقاطع�ة )10/الحس�ينية ( لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان . وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

اعالن
إىل الرشي�ك حس�نني حس�ن حم�دان توج�ب علي�ك 
الحض�ور إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك ايمان 
عبد الزهره سعيد كاظم بالبناء عىل حصتها املشاعه 
يف القطعه املرقمه 35118/3 حي العداله خالل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال

اعالن
إىل الرشي�ك غي�داء نعمه صليبي اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 54897/3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

اسم طالب االجازه محمد مجيل عباس
�����������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك بيداء حمزه حم�ود اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 1556/2 حي 
الحس�ني خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك اسم طالب االجازه اسماء عيل خلف

اعالن
إىل الرشي�ك لي�ىل ه�ادي كاظم اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 59424/3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

اسم طالب االجازه صفاء مانع حسن
�����������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك ش�يماء محمد س�عد اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النجف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 88497/3ةحي 
امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

اسم طالب االجازه عيل حسني جرب
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املناقصة رقم )45(
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

اعالن
تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مرشوع )انشاء شوارع وازقة وارصفة يف مناطق االقتصاديني – السكك – الزاوية خلف املصب العام ( 

ضمن قانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية رقم )2( لس�نة 2022  خطة  تنمية االقاليم واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 
املعدل�ة الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدع�وة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن 

املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)    املرشق   - املدى   � املستقبل العراقي ( 

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها 
كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب 
وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 
)12( ظهرا من يوم الخميس   املصادف 2022/12/1 يف الدائرة املس�تفيدة  فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
ادن�اه ع�ىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار قس�م  العقود الحكومية لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة 
باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

ا � املتطلبات الفنية : الخربة  العامة  يتطلب ان تقدم الرشكات خربة عامة لعقد عدد )1(  منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سنوات قبل املوعد النهائي
والخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد 1 وبمبلغ ال يقل عن ) 7,495,414,000(  س�بعة مليارات واربعمائة وخمس�ة وتسعون مليون واربعمائة واربعة 

عرش الف دينار عراقي وللسنوات ال )10(السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 
ب – املعدات واالليات ) توفري او تعاقد ( )املدرجه يف الجدول ادناه ( 

 ج – الكوادر الفنية ) املدرجه يف الجدول ادناه ( 
د � املتطلبات املالية  :

اوال / االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012 – 2013(  كشف الحسابات 
الختامية مصادق من محاسب قانوني 

ثانيا / املوارد املالية ) الس�يولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )1.561,565,000( مليار وخمس�مائة وواحد 
وستون مليون وخمسمائة وخمسة وستون الف  دينار عراقي  

ثالثا / معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب من او يساوي )12,666,031,000( اثنا عرش مليار وستمائة ستة وستون مليون وواحد وثالثون  الف دينار عراقي )وعىل 
ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات ( وخالل السنوات العرشة السابقة 

د � املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان 
تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل 

قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار  

ثالثا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية وحس�ب 
القانون

رابعا : هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  
خامسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

1 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف 
معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم 
املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة 
قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
2 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها 
كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده 

ويعترب عطاءه غري مستجيب
3 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

4 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
5 � تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي 

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

واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
7 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما 
عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء وفيتم 

معاملة املشرتكني معاملة الناكل واملخل وحسب واقع الحال 
8 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

9 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
10 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

11 � تلت�زم ال�رشكات واملقاول�ني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاري�خ فتح عطاءاتهم 
وبخالفه ال يمكن قبولها 

12 � تك�ون االولوي�ة للم�واد  االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه   مدى مطابقتها للمواصفات 
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3

13  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
14  �  يف حال تاخر الرصف وعدم منح املقاول السلفة فال يحق له ان يطالب باي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املرشوع وعىل كفاءاته املالية التي قدمها ابتداء 

عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة 62/ط من رشوط االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني 
15 – ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشرتاك بهذه املناقصة استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط -  دائرة العقود الحكومية العامة – 

قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 يف 2022/9/27
16 - ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الخميس  املصادف 2022/12/8 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية 
يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي 
حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر 
العن�وان الكام�ل للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني 
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة   القديمة  شارع النيل   وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل 
اىل الي�وم ال�ذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيع�ه ورقم الهاتف والعنوان 

االلكرتوني 
17 � تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة

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 تاجري االم�الك املدرجة اوصافها يف 
ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية وف�ق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013  فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة مديري�ة بلدية النعمانية  خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما  تب�دأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
التقديري�ة بصك مص�دق 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 رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
الن�رش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية املوفقية وفق الحكام املادة 12 الفقرة 
)ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013  فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة مديرية بلدي�ة املوفقية  خ�الل فرتة )15( 
خمس�ة ع�رش يوما  تبدأ من الي�وم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديري�ة بصك مصدق او 
نقدا   ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
مديري�ة البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباح�ا( واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية 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 ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد
الرشوط : يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستاجر

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |3661 /2022

التاريخ/2022/11/27 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة الك�وت العق�ار التسلس�ل 
3654/1 م 39 اله�ورة  الواقع يف ألكوت العائدة للمدينه 
)رسى ط�ارق عب�د الواح�د و أش�قائها  ( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )محمد ثابت مجيد(البالغ )120,000,000( 
مائ�ة و ع�رشون ملي�ون دينار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

م   3654/1 املرق�م  العق�ار     -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
39الهورة 

2-جنسه ونوعه : دار سكن 
3-ح�دوده واوصافه : دار س�كن يقع يف ش�ارع فرعي 
مغل�ق يحت�وي عىل طابق�ني غرفت�ني نوم ع�دد )2( و 
مطبخ و اس�تقبال و مجموعة صحيات يف الطابق االول 
ام�ا الطابق الثان�ي غرفتني نوم و االرضية س�رياميك و 

السقف كونكريت مسلح 
4-مشتمالته :

5-مساحتة :-  293,5 م2
6-درجة العمران : متوسطه

7– الشاغل :-   ال يوجد
8– القيم�ة املق�درة : 150,000,000  مائة و خمس�ون 

مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /2022/1371

التاريخ/2022/11/27 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت  العقار التسلسل 8/3 م 
37 ام هلي�ل الواقع يف ألكوت العائدة للمدين )عبد حمود 
راش�د( املحجوز لقاء طلب الدائن )كري�م عبد الصاحب 
باق�ر (البال�غ )2,000,000(مليون دين�ار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة )30يوم ( 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  طريق بغداد �  كوت  العقار املرقم 
8/3 م37 ام هليل

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه : كما مؤرش يف خارطة االفراز

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :-  

: 2,000,000  مليون�ني للحص�ة  املق�درة  القيم�ة   –8
املباعه

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/ ايميل  قسم العقود احلكومية 
املناقصة رقم )51(

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مرشوع )انشاء شوارع وشبكات مجاري يف حي الجامع وحي 15 شعبان يف قضاء الغراف ( 
ضمن قانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية رقم )2( لسنة 2022  خطة  تنمية االقاليم واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 
املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن 

املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
 )      �    -    (

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك 
فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم 
بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة 
عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم االثنني   املصادف 2022/12/5 يف الدائرة املس�تفيدة  فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من 
الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار قس�م  العقود الحكومية لرشاء نس�خة 
م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما م�ؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية 

واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

ا � املتطلبات الفنية : 
الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد 1 وبمبلغ ال يقل عن ) 5,605,561,000(  خمس�ة مليارات وس�تمائة وخمس�ة ماليني  وخمس�مائة وواحد 

وستون  الف دينار عراقي وللسنوات ال )10(السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 
ب – املعدات واالليات ) توفري او تعاقد ( )املدرجه يف الجدول ادناه ( 

ج – الكوادر الفنية )املدرجه يف الجدول ادناه ( 
د � املتطلبات املالية  :

اوال / االداء امل�ايل الس�ابق ال�ذي يظه�ر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي س�بقت االزمة املالية هي )2012 – 2013(  كش�ف 
الحسابات الختامية مصادق من محاسب قانوني 

ثانيا / املوارد املالية ) السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )867,000,000( ثمانمائة وسبعة وستون  
مليون دينار عراقي  

ثالثا / معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب من او يساوي )7.031.031.000( سبعة مليارات وواحد وثالثون مليون وواحد وثالثون  الف دينار عراقي )وعىل ان 
ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات ( وخالل السنوات العرشة السابقة 

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

استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار  

ثالثا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف ح�ال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تق�وم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة ل�دى وزارة الخارجية العراقية 
وحسب القانون

رابعا : هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  
خامسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

1 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من 
مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر 
فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد 
اص�دار كت�اب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
2 � يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيته�ا ملعايري التاهيل املحدده فيها 
بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها  

يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
3 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

4 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
5 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي 

تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
6 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد 

واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
7 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق 
عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة 
عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد 

الرشكاء وفيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل واملخل وحسب واقع الحال 
8 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

9 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
10 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

11 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم 
وبخالفه ال يمكن قبولها 

12 � تكون االولوية للمواد  االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه   مدى مطابقتها للمواصفات 
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3

13  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
14  �  يف حال تاخر الرصف وعدم منح املقاول الس�لفة فال يحق له ان يطالب باي تعويضات وعليه االس�تمرار بتنفيذ املرشوع وعىل كفاءاته املالية التي قدمها 

ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة 62/ط من رشوط االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني 
15 – ال يح�ق لل�رشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االش�رتاك بهذه املناقصة اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي�ط -  دائرة العقود الحكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 يف 2022/9/27
16 - ان اخ�ر  ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االثن�ني  املص�ادف 2022/12/12 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود 
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة 
بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة 
بخت�م املق�اول مع ذكر العنوان الكامل للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله مل�زم واصوليا وكما يقدم 
البطاق�ة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة   القديمة  ش�ارع النيل   وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا 
ص�ادف ي�وم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم ال�ذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
17 � تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة

العدد /1387  
التاريخ 2022/11/27

العدد /1388  
التاريخ 2022/11/27

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 الحي الصناعي 50 م2 27/13 محل 1

سنة واحدة الحي الصناعي 50 م2 28/13 محل 2

سنة واحدة الحي الصناعي 50 م2 29/13 محل 3

سنة واحدة الحي الصناعي 50 م2 31/13 محل 4

سنة واحدة الحي الصناعي 50 م2 37/13 محل 5

سنة واحدة الحي الصناعي 50 م2 38/13 محل 6

سنة واحدة الحي الصناعي 50 م2 69/3 محل 7

سنة واحدة الكراج الموحد 10م2 107 محل 8

سنة واحدة الكراج الموحد 30م2 483 محل 9

سنة واحدة قرب النافورة  20م2 742 محل 10

مدة 
االيجار الموقع المساحة م2 رقم 

الملك  نوع الملك ت

سنة واحدة مجاور المركز 
الصحي  237  م2 160 دار سكن  1

سنة واحدة مجاور دائرة 
البلدية  1500 م2 332 ساحة العاب 

رياضية 2

سنة واحدة الحي الصناعي 440 م2 62 ب  ساحة مكشوفة 
متعددة االغراض 3

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

العدد  :1809
التاريخ: 2022/11/20

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

العدد  :1836
التاريخ: 2022/11/20

الدكتور
حممد هادي حسني 

حمافظ ذي قار

الدكتور
حممد هادي حسني 

حمافظ ذي قار

مساح عدد 
)3(

مهندس مدني 
عدد )2(

الكوادر 
الفنية

فارشة اسفلت عدد 
 )1(

حفارة صغيرة 
عدد )1(

حفارة كبيرة 
عدد )3(

تنكر ماء  
عدد )1( كريدر عدد )2( شفل مختلف 

االحجام عدد )3( المعدات 
واالليات 
)توفير او 

معمل اسفلت تعاقد(
متكامل

معمل كونكريت 
متكامل

قالب مختلف 
االحجام عدد 

 )9(
حادلة ستيل 

عدد )2(
حادلة مطاطية عدد 

)2(
حادلة ضلفية عدد 

)2(

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق ت 

150.0,000
مليون وخمسمائة 
الف دينار دينار 

انشائية 
الثالثة

1% من قيمة 
الكشف 
التخميني 

الناصرية مديرية بلدية 
الناصرية 

انشاء شوارع وازقة وارصفة في مناطق 
االقتصاديين – السكك – الزاوية خلف المصب 

العام
360
يوم  10.949.574.600 1

مساح عدد )3( مهندس مدني عدد )2( الكوادر الفنية  حادلة عدد )2( قالب عدد )6( شفل عدد )3( حفارة عدد )3(
المعدات واالليات )توفير او تعاقد(

تنكر ماء عدد )1( كرين عدد )2(

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات المطلوبة/ 
بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف 

المصادق ت

100.0,000
مليون دينار 

انشائية 
رابعة

1% من قيمة الكشف 
التخميني  الغراف مديرية مجاري 

ذي قار
انشاء شوارع وشبكات مجاري في حي 
الجامع وحي 15 شعبان في قضاء الغراف

485
يوم  8.186.494.000 1
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اعالن  مناقصة 
وزارة النفط / 

رشكة توزيع املنتجات النفطية 
اىل / مجيع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي اخلربة واالختصاص لغاية الدرجة )اخلامسة( انشائية 

م / اعالن مناقصة رقم )8( / لسنة 2022( 
مرشوع تطوير حمطة تعبئة وقود املشخاب احلكومية

1 � ي�ر رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية /هياة توزيع الجنوب / ف�رع النجف االرشف  دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة  
لتقدي�م عطاءاته�م للعمل )تطوير محطة تعبئة وقود املش�خاب الحكومية( متكون�ة من جداول الكميات ) االعم�ال املدنية والكهربائية 

وامليكانيكية وغريها  وحسب ما موضح باملخططات وجداول الكميات ( 
2 – تتوف�ر ل�دى رشكة توزيع املنتجات النفطية التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ املناقصة 
رق�م )8 / لس�نة 2022(  تطوير محطة تعبئة وقود املش�خاب الحكومية وبكلفة تخمينية مقداره�ا )340,6889000( فقط ثالثة مليار 

واربعمائة وستة مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الف دينار ال غري من رصيد )ح/112 مباني وانشاءات( لسنة 2022
3 – مدة تنفيذ االعمال )730( يوم

4 � ان املناقصة لهذا املرشوع  والتي نرشت يف ثالث صحف محلية من ضمنها  صحيفة الصباح  ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
النرش واالعالن 

5 � ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتص�ال رشكة توزيع املنتج�ات النفطية /فرع النجف 
االرشف/ محافظ�ة النج�ف االرشف خلف مديرية الرتبي�ة  وعى الربيد االلكرتون�ي Najaf.oilbranch@yahoo.com من الس�اعة الثامنة 
صباحا ولغاية الس�اعة الثانية ظهرا اوقات الدوام الرس�مي وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات وس�وف يعقد مؤتمر قبل موعد 

غلق تقديم العطاءات لالجابة عى االستفسارات يف الساعة العارشة صباحا من يوم )الثالثاء
املصادف  2022/12/20 يف رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع النجف االرشف

6 – يتحمل من ترس�و عليه املناقصة رس�م طابع  والعديل والهنديس الخاص باالعمال الهندس�ية واالنش�ائية وحسب النسب املنصوص 
عليها من قبل صندوق نقابة املهندسني 

7  �  متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ �  عقد تاسيس الرشكة / شهادة تاسيس / النظام الداخيل  وكالة قانونية مصدقة  / اجازة ممارسة  املهنة 

ب � هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022  الدرجة الخامسة كحد ادنى 
ت �  املتطلبات املالية وتشمل السيولة النقدية البالغة ) 127,758,500(  مائة وسبعة وعرشون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف 

وخمسمائة دينار(
ث � كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهياة العامة للرضائب نافذ ولس�نة االعالن نس�خة اصلية معنون اىل رشكة 

توزيع املنتجات النفطية  وكذلك يلتزم مقدم العطاء بتقديم الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي
ج � كتاب حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات 

ح – وصل رشاء العطاء )نسخة اصلية ( 
خ  - قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء 

د – املنهجية املقرتحة لتنفيذ  املناقصة وبموجب املدة املقررة 
ذ – بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها

ر – نس�خة من املستمس�كات الثبوتية الشخصية )هوية االحوال املدنية – شهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية املوحدة – بطاقة 
السكن ( 

ز – املتطلبات والوثائق االخرى الواردة يف الوثيقة القياسية لهذه املناقصة
س – يلتزم املناقص  بمىء البيانات الخاصة بالقسم الرابع عند تقديم العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء وكذلك االلتزام بما تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة 
8 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العن�وان التايل  رشكة توزيع املنتجات النفطية /

هي�اة توزيع الفرات االوس�ط  ف�رع النجف االرشف  / وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000( خمس�مائة  الف دينار غري قابلة 
للرد واس�تالم  الوثائق القياس�ية بكافة اقسامها ورقيا باليد واستالم قرص مدمج )cd( يحتوي عى  نسخة الكرتونية من الوثيقة  كاملة 
بصيغة pdf ونس�خة الكرتونية للقس�م الرابع الخاص باس�تمارات العطاء بصيغة word والذي يمىء من قبل مقدم العطاء عى ان يكون 

راس مال الرشكة ال يقل عن )2000,000,000( ملياران دينار عراقي 
9 � يتم تسليم العطاء اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية /مقر الرشكة يف بغداد الدورة / مقرر لجنة فتح العطاءات (  

قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم الثالثاء املوافق )2022/12/27( ويف حالة مصادفة اخر يوم عطلة رس�مية 
يستمر االعالن اعاله اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم للمناقصة وسوف ترفض العطاءات املتاخرة 

10 – عى مقدمي العطاءات االلتزام بما ييل عند تقديم عطائاتهم 
ا – يت�م تقدي�م العطاءات يف ظرف كبري مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياس�ية مختومة من قبل مق�دم العطاء وضمان العطاء ووصل 
الرشاء والقس�م الرابع ورقيا من الوثيقة القياس�ية بعد ملئه باملعلومات من قبل مقدم العطاء وختمه بالختم الحي )واملتضمن  رس�الة 
تقديم العطاء  وملحق العطاء وجداول الكميات املس�عرة ومنهاج تقدم العمل واملستمس�كات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات 
العطاء االخرى ( ويثبت عى الظرف )اسم مقدم العطاء وعنوانه  وام صاحب العمل وعنوانه اسم ورقة املناقصة تثبيت مالحظة عدم فتح 
الظرف قبل املوعد املحدد لفتح العطاءات ( علما ان التقديم يف الربيد االلكرتوني غري مسموح والعطاءات املتاخرة عن موعد غلق املناقصة 

سوف ترفض 
ب – وضع نسخة اضافية طبق االصل عدد )2( اضافة اىل العطاء االصيل عى ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الرشكة 

ت – يق�وم مق�دم العطاء بوضع النس�خة االصلية يف غالف منفصل ويتم تاش�ريه بعبارة نس�خة اصلية وتوضع ه�ذه املغلفات االصلية 
واالضافية يف مغلف واحد 

ث – يلتزم مقدم العطاء بتقديم اوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل دون كبسها 
11 - وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي / رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/مقر الرشكة يف بغداد / الدورة  الس�اعة الثانية عرش ظهرا  يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 بعد موعد غلق صندوق العطاءات وكل 
العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعط�اء تامينات اولية بمبل�غ )34068890( اربعة وثالثون مليون وثمانية وس�تون الف وثمانمائة 
وتس�عون دينار  عى ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة ال تقل عن س�تة اش�هر او صك مصدق من مرصف معتمد او س�فتجة مع رضورة  

مراجعة مقر الرشكة  الهياة املالية لغرض التعرف عى اسماء املصارف املعتمدة واملجازة والرصينة لدى البنك املركزي العراقي
12 – رشكة  توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

13 -  عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالثة عقود او اكثر ومازالت قيد التنفيذ ومربمة مع نفس جهة التعاقد
14 – العناوي�ن املش�ار اليه�ا انفا هي )رشكة توزيع املنتجات النفطية  / مقر الرشكة يف بغ�داد / الدورة املجمع  النفطي ( وهيئة توزيع 

الفرات االوسط /فرع النجف االرشف /  شارع الكوفة خلف مديرية الرتبية  (

حسني طالب عبود
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية /اضافة لوظيفته

اعالن  مناقصة 
وزارة النفط / 

رشكة توزيع املنتجات النفطية 
اىل / مجيع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي اخلربة واالختصاص لغاية الدرجة )اخلامسة( انشائية 

م / اعالن مناقصة رقم )7( / لسنة 2022( 
مرشوع تطوير حمطة تعبئة وقود الكوفة القديمة  احلكومية

1 � ي�ر رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية /هياة توزيع الجنوب / ف�رع النجف االرشف  دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة  
لتقديم عطاءاتهم للعمل )تطوير محطة تعبئة وقود الكوفة القديمة  الحكومية( متكونة من جداول الكميات ) االعمال املدنية والكهربائية 

وامليكانيكية وغريها  وحسب ما موضح باملخططات وجداول الكميات ( 
2 – تتوف�ر ل�دى رشكة توزيع املنتجات النفطية التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ املناقصة 
رق�م )7 / لس�نة 2022(  تطوي�ر محطة تعبئة وق�ود الكوفة القديمة  الحكومي�ة وبكلفة تخمينية مقداره�ا )1,263,710,750( مليار 

ومائتان وثالثة وستون مليون وسبعمائة وعرشة الف وسبعمائة وخمسون دينار  من رصيد )ح/112 مباني وانشاءات( لسنة 2022
3 – مدة تنفيذ االعمال )540( يوم

4 � ان املناقصة لهذا املرشوع  والتي نرشت يف ثالث صحف محلية من ضمنها  صحيفة الصباح  ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
النرش واالعالن 

5 � ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتص�ال رشكة توزيع املنتج�ات النفطية /فرع النجف 
االرشف/ محافظ�ة النج�ف االرشف خلف مديرية الرتبي�ة  وعى الربيد االلكرتون�ي Najaf.oilbranch@yahoo.com من الس�اعة الثامنة 
صباحا ولغاية الس�اعة الثانية ظهرا اوقات الدوام الرس�مي وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات وس�وف يعقد مؤتمر قبل موعد 
غلق تقديم العطاءات لالجابة عى االستفس�ارات يف الس�اعة العارشة صباحا من يوم )الثالثاء املصادف  2022/12/20 يف رشكة توزيع 

املنتجات النفطية فرع النجف االرشف
6 – يتحمل من ترسو عليه املناقصة رسم طابع  والعديل والهنديس الخاص باالعمال الهندسية واالنشائية وحسب النسب املنصوص عليها 

من قبل صندوق نقابة املهندسني 
7  �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ �  عقد تاسيس الرشكة / شهادة تاسيس / النظام الداخيل  وكالة قانونية مصدقة  / اجازة ممارسة  املهنة 
ب � هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022  الدرجة الخامسة كحد ادنى 

ت �  املتطلبات املالية وتش�مل الس�يولة النقدية البالغة ) 63185538(  ثالثة وس�تون مليون ومائة وخمس�ة وثمانون  الف وخمسمائة 
وثمانية وثالثون  دينار ال غري (

ث � كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهياة العامة للرضائب نافذ ولس�نة االعالن نس�خة اصلية معنون اىل رشكة 
توزيع املنتجات النفطية  وكذلك يلتزم مقدم العطاء بتقديم الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي

ج � كتاب حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات 
ح – وصل رشاء العطاء )نسخة اصلية ( 

خ  - قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء 
د – املنهجية املقرتحة لتنفيذ  املناقصة وبموجب املدة املقررة 

ذ – بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها
ر – نس�خة من املستمس�كات الثبوتية الشخصية )هوية االحوال املدنية – شهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية املوحدة – بطاقة 

السكن ( 
ز – املتطلبات والوثائق االخرى الواردة يف الوثيقة القياسية لهذه املناقصة

س – يلتزم املناقص  بمىء البيانات الخاصة بالقسم الرابع عند تقديم العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء وكذلك االلتزام بما تتطلبه 
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة

8 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العن�وان التايل  رشكة توزيع املنتجات النفطية /
هي�اة توزيع الفرات االوس�ط  ف�رع النجف االرشف  / وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000( خمس�مائة  الف دينار غري قابلة 
للرد واس�تالم  الوثائق القياس�ية بكافة اقسامها ورقيا باليد واستالم قرص مدمج )cd( يحتوي عى  نسخة الكرتونية من الوثيقة  كاملة 
بصيغة pdf ونس�خة الكرتونية للقس�م الرابع الخاص باس�تمارات العطاء بصيغة word والذي يمىء من قبل مقدم العطاء عى ان يكون 

راس مال الرشكة ال يقل عن )2000,000,000( ملياران دينار عراقي 
9 � يتم تسليم العطاء اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية /مقر الرشكة يف بغداد الدورة / مقرر لجنة فتح العطاءات (  

قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم الثالثاء املوافق )2022/12/27( ويف حالة مصادفة اخر يوم عطلة رس�مية 
يستمر االعالن اعاله اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم للمناقصة وسوف ترفض العطاءات املتاخرة 

10 – عى مقدمي العطاءات االلتزام بما ييل عند تقديم عطائاتهم 
ا – يت�م تقدي�م العطاءات يف ظرف كبري مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياس�ية مختومة من قبل مق�دم العطاء وضمان العطاء ووصل 
الرشاء والقس�م الرابع ورقيا من الوثيقة القياس�ية بعد ملئه باملعلومات من قبل مقدم العطاء وختمه بالختم الحي )واملتضمن  رس�الة 
تقديم العطاء  وملحق العطاء وجداول الكميات املس�عرة ومنهاج تقدم العمل واملستمس�كات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات 
العطاء االخرى ( ويثبت عى الظرف )اسم مقدم العطاء وعنوانه  وام صاحب العمل وعنوانه اسم ورقة املناقصة تثبيت مالحظة عدم فتح 
الظرف قبل املوعد املحدد لفتح العطاءات ( علما ان التقديم يف الربيد االلكرتوني غري مسموح والعطاءات املتاخرة عن موعد غلق املناقصة 

سوف ترفض 
ب – وضع نسخة اضافية طبق االصل عدد )2( اضافة اىل العطاء االصيل عى ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الرشكة 

ت – يق�وم مق�دم العطاء بوضع النس�خة االصلية يف غالف منفصل ويتم تاش�ريه بعبارة نس�خة اصلية وتوضع ه�ذه املغلفات االصلية 
واالضافية يف مغلف واحد 

ث – يلتزم مقدم العطاء بتقديم اوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل دون كبسها 
11 - وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي / رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/مقر الرشكة يف بغداد / الدورة  الس�اعة الثانية عرش ظهرا  يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 بعد موعد غلق صندوق العطاءات وكل 
العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء تامينات اولية وبمبلغ )12650000( عى ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة ال تقل عن س�تة اشهر 
او صك مصدق من مرصف معتمد او سفتجة مع رضورة  مراجعة مقر الرشكة  الهياة املالية لغرض التعرف عى اسماء املصارف املعتمدة 

واملجازة والرصينة لدى البنك املركزي العراقي
12 – رشكة  توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

13 -  عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالثة عقود او اكثر ومازالت قيد التنفيذ ومربمة مع نفس جهة التعاقد
14 – العناوي�ن املش�ار اليه�ا انفا هي )رشكة توزيع املنتجات النفطية  / مقر الرشكة يف بغ�داد / الدورة املجمع  النفطي ( وهيئة توزيع 

الفرات االوسط /فرع النجف االرشف /  شارع الكوفة خلف مديرية الرتبية  (

حسني طالب عبود
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية /اضافة لوظيفته

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
اعالن

اىل املنف�ذ علي�ه  /  املدين / ايهاب صادق عبد الحس�ني صاحب مكتب ايهاب 
صادق للمقاوالت العامة

لق�د تحقق لهذه  املديرية من خالل رشح القائ�م بالتبليغ  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ  عليه 
واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الب�رصة  خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
علم�ا انك مدين لصالح مدير عام رشكة مصايف الجنوب / اضافة اىل وظيفته 
واملتضمن رفع التجاوز عن العقار تسلس�ل 45 /1/ مقاطعة 52/ الش�عيبة 

الرشقية 

املنفذ العدل
حيدر الياس خضري

اوصاف املحرر 
قرار محكمة بداءة الزبري  بالعدد 455/ب/2021 يف 2021/11/7

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /2022/1377

التاريخ/2022/11/27 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت  العقار التسلسل 
70/2 م 37 ام هليل الواقع يف ألكوت العائدة للمدين 
)اصي�ل عبد االمري عيل( املحجوز لقاء طلب الدائن 
)                (البالغ )2,000,000(مليون دينار فعى 
الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
)30ي�وم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  طريق بغداد �  كوت  العقار 
املرقم 70/2 م37 ام هليل

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش يف خارط�ة 

االفراز
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :-  
8– القيمة املقدرة : 2,000,000  مليونني للحصة 

املباعه
���������������������������������������

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) س�امي حات�م احمد ( طلب�ا يروم 
في�ه تبديل ) اللقب ( م�ن ) علنجي ( اىل ) الطائي 
( فمن لدي�ه اعرتاض عى الدع�وى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسة عرشة يوما ( 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رق�م ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 1227 / ت / 2022 

التاريخ : 27 / 11 / 2022 
اىل / املنف�ذ عليه / انصيف جاس�م محمد / 

مجهول محل االقامة 
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ بلد خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

حميد دليل حبرت 
اوصاف املحرر :

قرار حكم محكمة بداءة االسحاقي يف تاريخ 
11 / 10 / 2021 واملتضمن بالعدد 147 / ب 
/ 2022 واملتضمن الزام املدين بتاديته للدائن 
أنيس محم�د بزيع مبلغ ق�دره اربعون الف 
دوالر امريكي اي مايعادل تس�عة وخمسون 

مليون ومائتان الف دينار .
���������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / وسام حسني عبد 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
الكائن ق�رب مجم�ع النهضة وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة ع�ى قيام رشي�كك كاظم 
عي�ى كاظم بالبناء عى حصتك املش�اعة يف 
القطع�ة املرقمة 5636 / 1 م 7 البور لغرض 
تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن 
اىل الرشيك / مروه سالم محمود .   

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ى قيام 
الرشيك الس�يد )بس�ام طالب محم�د ( بالبناء 
ع�ى حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة )43 / 
16247( مقاطعة )1/الخر ( لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان . وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي
���������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 3506/ب/2022
التاريخ :2022/11/24

اىل املدعى عليه/ اشواق رؤوف حسن
إع����������الن

اقام املدعي )عدي صرب عباس( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 3506/ب/2022 و ق�د اصدرت هذه 
املحكم�ة حكما غيابيا بتاري�خ 2022/10/27 
بإلزامك بإعادة الحال إىل ما كان عليه املتداعيني 
قب�ل التعاقد و إلزام�ك بتأديت�ك للمدعي مبلغ 
)خمسة ماليني و مائتان و خمسون إلف دينار(  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز 
رشطة الخلود بالعدد 12649 يف 2022/11/22 
و اش�عار مخت�ار الخاجي�ة االوىل )احمد كريم 
جياد(  تقرر تبليغك بالحكم الغيابي بصحيفتني 
محليتني ولك حق االعرتاض عى الحكم الغيابي 
خالل املدة القانوني البالغ�ة عرشة أيام اعتبار 
م�ن اليوم الت�ايل من تاري�خ الن�رش  و يف حالة 
عدم حض�ورك أو من ينوب عنك قانونا س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد نوري عواد الطائي

رقم االضبارة : 2022/1039
التاريخ : 2022/11/20
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة 

رقم االضبارة : 2022/1698
التاريخ : 2022/11/27 

اعالن
اىل املنفذ عليه  /   يارس حسني اسود 

لقد تحقق لهذه  املديرية من خالل اش�عار مركز رشطة مس�لم 
بن عقيل  بالعدد 21864 يف 2022/11/23 واشعار مختار طرف 

الرساي يف الكوفة عبد الكريم عبد املؤرخ يف 2022/11/21 
ان�ك مجهول محل االقام�ة ولليس ملك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ   واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوفة   
خ�الل خمس�ة عر ي�وم تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�ر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

صادق حسون علوان
اوصاف املحرر قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة بالعدد 
3066/ش2022/3 يف 2022/10/25 واملتضم�ن الزام�ك باداء 
نفقة مس�تمرة للطفل كي�ان ونفقة ماضية ومس�تمرة للدائنة 
ازهار حس�ن كاظم وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب 

املحاماة
�����������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة البداءة يف الحرية

العدد / 219 / ب / 2021
التاريخ / 27 / 11 / 2022

اعالن مزايدة
تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املرق�م 2/84 م 45  الحرية  
باملزايدة العلنية فعىل الراغبني بالراء الحضور اىل هذه املحكمة 
يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنر االعالن مستصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10 % من القيم�ة املقدرة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن ... مع التقدير .
القايض

مهدي امري محمد
االوصاف :�

العق�ار عبارة ع�ن ارض زراعية مس�احتها 24 اولك وتقع عىل 
طري�ق عام حرية دس�م وتقع ع�ىل طرب بني ليث وتس�قى منه 
بالواس�طة  وان االرض مع�دة للزراعة  وان القيم�ة   التقديرية 
للعق�ار 19992000 تس�عة ع�ر ملي�ون وتس�عمائة واثن�ان 

وتسعون الف دينار عراقي 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة  النجف
العدد 4631/ب2022/2

التاريخ 2022/11/27
اىل املدعى عليها برى كاظم محمد   

اق�ام املدعي حيدر  ناجي محم�د الدعوى البدائية  املرقمة اعاله 
والتي  يطلب فيها ابطال قيد العقار املرقم 1/1408 حي الزهراء 
الذي س�جل باس�م ال/دعي عليها اعاله بالعدد 222/ك/2003 
مجل�د 976   ولثب�وت  مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار حي الجامع�ة 4 محمد كاظم 
الي�ارسي   عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
يوميت�ني محليتني رس�ميتني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2022/12/15  الس�اعة التاس�عة صباحا  وعند عدم حضورك   
او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري  املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف  النجف

 نموذج )22(   
اعالن بإعادة مزايدة 

التسلسل او رقم القطعة : 5/3951 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : براق جديدة 

الجنس: خان مكون من اربع طوابق 
النوع : ملك رصف  لصالح بلدية النجف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املش�تمالت : ط1 يحت�وي ع�ىل 120 محل متخ�ذة لبيع  مالبس 
االطف�ال ونس�ائية ورجالية وبعضها متخذ لبي�ع  املواد املنزلية 
واملفروشات والزينة والطابق الثاني يحتوي قاعات لبيع املالبس 

وقاعات لبيع االثاث ومركز تجميل وكراج متعدد الطوابق
الشاغل : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

ملي�ار  وع�رون  ثالث�ة   23,962,500,000  : البي�ع  مق�دار 
وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة الف دينار

بالنظ�ر ل�رتك املزاي�دة التجاري�ة لبي�ع العقار املوص�وف اعاله 
للراهن ) عالوي حس�ن جرب  لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف 
الرافدين الحيدري�ة ( البالغ ) 24755555553 ( ديناراً  ملدة  15 
يوم�ا  نقداً اقت�ى اعادتها ملدة ) 15 ( يوماً ( يوم�اً اعتباراً من 
اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف النجف2 خالل املدة املذكورة 
مس�تصحباً مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )23962500000  
( دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف

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

املديرية العامة للسفر والجنسية
مديرية شؤون  االحوال املدنية  

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي س�عد نعيم عبد عيل 
ال�ذي يطل�ب  تبديل لقب م�ن  )الفتالوي( اىل ) الس�المي(  فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

رياض جندي الكعبي
املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : / 4243

التاريخ 2022/11/6
اعالن

اىل املدعوه  نعيمة غازي برسهيل 
اعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة  )عماد حس�ني ب�ر( طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوه ) نعيمة 
غ�ازي برس�هيل( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرة ايام من تاريخ نر االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني عباس سمني
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : / 4244

التاريخ 2022/11/6
اعالن

اىل املدعوه  فطيمة مالك سهيل  
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  )عماد حسني بر( طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدع�وه ) فطيمة مالك 
سهيل ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامها خالل عرة ايام من تاريخ نر االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني عباس سمني
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة النجف
العدد 1994/ب2022/5

التاريخ 2022/11/27
تنويه

ورد س�هوا يف جريدة املس�تقبل بالعدد 2727 يف 2022/11/16 
اس�م املدعى عليه عبد الرحمن ه�ادي محمد والصحيح هو عبد 

الرحمن هادي حمد لذا قى التنويه 
القايض

حسني ابراهيم وايل
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 61 /2020

التاريخ 2022/11/20
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة ل�راء العقار تسلس�ل 2/75  
مقاطعة 24 البوح�داري الكائن يف الكوفة العائد للمدين نجيحه 
عزي�ز وناس ونزيه�ة عبد الحمزة حس�ون وع�يل واحمد وامري 
وع�ذراء ومريم اوالد وبنات جار الله عبد قريش  اضافة اىل تركة 
مورثهم جار الله عبد قريش  لقاء طلب الدائن ) سعد لوتي سعد   
( البالغ )320000000 ثالث مائة وعرين مليون دينار  80% من 
القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عر يوما من 
الي�وم التايل للنر فعىل الراغ�ب يف الراء مراجعة هذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�وم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

مواصفات العقار  : 
1 � موقع�ه ورقم�ه :كوف�ة البوح�داري 2/75 م 24 الكوف�ة 

البوحداري 
2 � جنسه ونوعه : بستان

3 � حدوده واوصافه :  بلدية الكوفة
4 � مش�تمالت : العقار يقع بني شارع التبليط املؤدي من جرس 
االمام عيل عليه الس�الم من جه�ة والقطعة املرقمة 1/75 م 24 

ال بوحداري من جهة اخرى  ويحتوي عىل عدد من النخيل
5 � املساحة / 275م
6 � درجة العمران :  

7 � الشاغل / ال يوجد
8 � القيم�ة املق�درة : تس�عة  ماليني وثالثمائة وخمس�ون الف 

دينار 9350000 
9 � بدل املزايدة االخري لم يحصل راغب بالراء

10  - موعد ومكان املزايدة اليوم االخري من االعالن الس�اعة 12 
ظهرا داخل مديرية تنفيذ الكوفة 

�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف اإلتحادية
محكمة ب���داءة الكوفة 

العدد 1512/ب/2022
التاريخ 2022/11/22

م / اعالن 
بن�اء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
تسلسل )33418 /3 محلة 4 جزيرة النجف ( يف النجف – الكوفة   
علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور اعاله واملبينة 
اوصافه وقيمت�ه املقدرة ادناه فعىل الراغب�ني بالراء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل ثالث�ون يوما من اليوم الت�ايل لنر االعالن 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة البالغة بموج�ب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة 
الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين فرع مسلم بن عقيل )ع( يف 
الكوفة وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر ظهرا 
من اليوم االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي 
االوصاف / 

تبي�ع محكمة ب�داءة الكوفة العقار املرق�م 3/33418 مقاطعة 
4 جزيرة النجف حي ميس�ان وهو عبارة عن عرصة منش�ا عىل 
جزء منها اساس صب كونكريت وبمساحة 110 م وان مساحة 

العقار الكيل تبلغ 315 م3
القيمة املقدرة /

78.750.000 ثمانية وس�بعون مليون  وس�بعمائة وخمس�ون 
الف دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 7010/ب2021/3

التاريخ : 2022/11/27
اعالن

نتيج�ة للمزايدة العلنية الت�ي جرت يف هذه 
والت�ي   2022/11/22 بتاري�خ  املحكم�ة 
احيل بموجبه�ا العقار املرقم 1/1137 حي 
الزهراء   يف النجف بعهدة املش�رتي ليث عيل 
محم�د   بب�دل ق�دره 270,000,000 دينار 
فق�ط مائت�ان وس�بعون  مليون دين�ار   ال 
غريه�ا ولطلب الضم املقدم م�ن قبل طالب 
الضم فالح عبد الحس�ن عجمي  بنسبة %5 
من البدل االخري اعاله ليك�ون قيمة العقار 
اعاله بعد الضم مبلغا قدره 383,500,000 
دينار فقط ثالثمائة وثالثة وثمانون مليون 
وخمس�مائة  ال�ف دينار  ال غريه�ا وبعهدة 
طالب�ة الضم عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بيع العق�ار املرق�م 1/1137 ح�ي الزهراء  
يف النج�ف املبينه اوصاف�ه يف ادناه باملزايدة 
العلنية والتي س�تجري يف ه�ذه املحكمة يف 
تمام الس�اعة الثانية عر م�ن ظهر اليوم 
الثالث لنر االعالن فع�ىل الراغبني بالراء 
الحقيقي�ني  والزم�ان  امل�كان  يف  الحض�ور 
قانوني�ة  تأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
بنس�بة 10% م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار 
واربع�ة  ثالثمائ�ة   314,600,000 البالغ�ة 
عر  مليون و س�تمائة ال�ف دينار فقط ال 
غريها بموج�ب صك مصدق الم�ر محكمة 
بداءة النجف  صادر من مرصف الرافدين يف 
النجف رقم )7( وس�تجري املزايدة واالحالة 
النهائية يف الس�اعة الثاني�ة عر ظهرا من 
اليوم الثالث لنر االعالن مع جلب ش�هادة 

الجنسية العراقية وهوية االحوال  املدنية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
ح�ي   1/1137 املرق�م  االوصاف:العق�ار 
الزه�راء   يف النجف عبارة عن دار مفرزة اىل 
ثالث اجزاء بصورة غري رسمية بواجهة 20 
مرت ون�زال 11 مرت بمس�احة اجمالية 220 
مرت مربع تقع عىل ش�ارعني ركن الش�ارع 
االول بع�رض 20 مرت  والثاني بعرض 5 مرت 
علم�ا ان الواجهة بع�رض 20  مرت تقع عىل 
الشارع بعرض 20 مرت الجزء االول من الدار 
يقع عىل الشارع  بعرض 5 مرت يحتوي عىل  
س�احة امامية وصحي�ات خارجية وصالة 
ومطي�خ وحم�ام داخيل يف الطاب�ق االريض  
ام�ا الطاب�ق العلوي يتكون م�ن ثالث غرف 
نوم الجزء املذكور مش�غول م�ن قبل جليل 
بهل�ول وداي  وهو يرغ�ب بالبقاء يف العقار 
بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء الثاني 
والواق�ع عىل ش�ارع بع�رض 5 مرت يحتوي 
عىل س�احة امامية ومطبخ  وحمام وغرفة 
ن�وم  وصال�ة وه�و بطابق واحد مش�غول 
م�ن قبل ع�يل بهل�ول وداي وه�و ال يرغب 
بالبقاء   يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر 
اما الج�زء الثالث يقع يف نهاي�ة العقار عىل 
ش�ارع بعرض 20 مرت وتحتوي عىل ساحة 
امامية ومجموعت�ني صحية وصالة وغرفة 
نوم مش�غولة من قب�ل وديع بهل�ول وداي 
ولم يجيب عىل س�ؤال املحكم�ة يف البقاء يف 
العق�ار م�ن عدمه  العق�ار بالكام�ل مبني 
ع�دى  بالكونكري�ت  مس�قف  بالطاب�وق 
الطابق العلوي مس�قف بالس�ندويج مبلط 
بال�كايش مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء درجة 
عمران�ه رديئة وان القيمة التقديرية للعقار 
مبل�غ 314.600.000 ثالثمائة واربعة عر 

مليون وستمائة الف دينار  فقط ال غري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 512/ب/2022
التاريخ 2022/11/22

اىل املدعى عليه /  حمزة جفات خليل
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2022/11/15 
قرارها املرق�م 562/ب/2022 واملتضمن يف 
فقرته الحكمية الزامك  بتادية مبلغ مقداره 
تس�عمائة ال�ف دين�ار للمدع�ي حي�در عبد 
مسلم حس�ن   وتحميلك الرسوم واملصاريف   
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك  حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار  مخت�ار املنطقة 
ل�ذا اقت�ى تبليغ�ك  بصحيفتني رس�ميتني 
محليت�ني ول�ك حق االع�رتاض  ع�ىل الحكم 
الغياب�ي خ�الل ع�رة ايام م�ن تاريخ نر 
ه�ذا االعالن  وبخالفه تنته�ي الفرتة املحددة 

لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2022/8/31  لتسجيل تمام السهام 
العق�ار  تسلس�ل  )658( محل�ة البديري�ة 
الحريه    باسم  /  نوال محي محسن  باعتبار 
مناصفة  حائزا لها عب�ارة عن محل تجاري  
بصفة املالك   للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم  )43( لس�نة 
1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة  عىل 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لنر االع�الن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
اليوم التايل لنر هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه 
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: حجة اذن باصدار جواز سفر 

التاريخ : 2022/11/27
اعالن

اىل /  سعد عيل حسني 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل املدعوة / رجاء 
عبد ش�يحان امام ه�ذه املحكمة واملتضمنة 
طلب حجة اذن باستصدار جواز سفر السفر 
البنتك القارص ع�يل  وملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الحنانه  النجف  لذا قررت  هذه املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني 
رسميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة 
بعد تبلغ�ك بثالثة ايام من تاريخ النر وعند 
ع�دم حضورك س�وف يتم الس�ري باجراءات 

الحجة وفق القانون
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

اعالن 
اىل ال�ركاء / غس�ان محم�د عطي�ه ورغد 

كريم عطيه .  
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
/ وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام 
الريك الس�يد )عيل فاضل عب�اس ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة )3 
/ 1855( مقاطع�ة )18/العامرية ( لغرض 
تسليفه قرض االسكان . وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة عر يوم داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تاريخ العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاري�خ ن�ر االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
�������������������������������������

تنويه
كن�ا ق�د نرن�ا اع�الن املناقص�ة املرقم�ة 
2022/35 االعالن االول لركة غاز الش�مال 
/ كرك�وك يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
بالع�دد 2731 ليوم الثالث�اء 2022/11/22 

حيث ورد ادناه :
1 – ظه�رت عب�ارة رشك�ة غ�از الش�مال / 
الهيئ�ة االدارية / القس�م القانون�ي / العدد 
10958  التاري�خ 2022/11/21 وه�ي غري 

موجودة يف االعالن اصال 
2 – رقم املناقصة 7022/35 خطا والصحيح 

2022/35  لذا اقتى التنويه 
�������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 18784
التاريخ 2022/11/27

اعالن
بناء عىل طلب املواطن  )مروان س�تار جبار(  
الذي يروم   تبديل  اسمه وجعله )مهدي( بدال 
م�ن  )م�روان(  فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 18799
التاريخ 2022/11/27

اعالن
بريه�ي  الحم�زة  )عب�د  املواط�ن   ق�دم 
مح�ار(  طلب�ا لغرض تس�جيل  لقبه وجعله 
)الحس�يناوي( بدال من  )الفراغ(  فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرة ايام  وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
)24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 
لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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امـضـاءاتمساحة للرأي

صناعة النجاح وتصدر قوائمهالسوداين االرادة والواقع

عبودي جواد حسنطالب قاسم الشمري

ما يبعث عىل الس�عادة والتفاؤل  بالغد االفضل هو التصميم واالرادة 
املوج�ودة ل�دى رئي�س  مجل�س ال�وزراء محمد ش�ياع الس�وداني، 
واجراءات�ه لتحقي�ق االص�اح والتغي�ر النابع من االيم�ان باهمية 
ورضورة ازاح�ة  بع�ض امل�آيس والعث�رات وقرارات الفش�ل واعوام 
الخ�وف  والحزن والفزع  لدى العراقيني ع�ىل اوضاعهم التي يرتبط 

بها حارضهم االنساني واالجتماعي والحياتي ومستقبل اجيالهم.
نع�م، الس�وداني يحمل ش�معته ليزيح الظ�ام من ام�ام حكومته 
الت�ي ول�دت بعملية  محاصص�ة تقليدية ال تفرق ع�ن مثياتها من 
الحكوم�ات باملطلق وعليه ان يتحمل مراثها الثقيل  واملقرتن  ببيئة 
سياس�ية   واجتماعي�ة واقتصادي�ة  مركبة  ومعقدة  ش�اعت فيها 
ثقافة  الفس�اد االداري واملايل وحتى القيمي خاصة بعد ان  تصدعت 
وضاع�ت هوي�ة الع�راق الوطنية  ب�ني الهويات الفرعي�ة للطوائف 
واملذاهب واالعراق التي تعترب من اهم قواعد ومنطلقات واسس  بناء 
الوحدة الوطنية  والعاقات االنسانية بني ابناء الوطن الواحد بعد ان 

ضاعت هذه الهوية بسبب تنمر الهويات الفرعية عليها البتاعها.
  ول�دت حكوم�ة الس�وداني  يف بيئ�ة الخصوم�ات و الرصاع�ات  
والتناح�رات وااله�واء وال�والءات  ويف ظ�ل غي�اب واح�دة من اكرب 
الكتل السياس�ية  ناهيك عن غياب املشاريع الوطنية للدولة،واستلم 
منصب�ه ومهامه  وطرح برنامجه الحكومي بهمة وثقة عالية  امام 
كل ه�ذه التحديات  وحقول االلغام  وهو يعوم  بني حيتان الفس�اد 
واملحاصصة  حاما امله وارادته وتصميمه عىل التغر والنجاح وهي 
امنيات كل وطني رشيف وغيور  ينش�د االصاح والتغر، والسوداني 
يدرك م�ا يواجهه من تحديات ليس�ت  بالعاب�رة او التقليدية  وانما 
تحدي�ات  بلغ عمرها عقدين من الزمان  ومخلفات حكومات هربت 
اىل االم�ام تارك�ة هذا الكم من االزم�ات واملطبات ام�ام بناء الوطن  
وه�و يف م�دار  فوىض سياس�ية عارم�ة، فيما املرتبص�ني ينتظرون 
رصاع�ات اكثر واكرب   ملنع مرور الع�راق  وعبوره اىل الطرف االمن،  
كل ه�ذه االحداث صادرت حق�وق العراقيني  وضيعت عليهم الكثر 
من الف�رص  التي طاملا حلموا بها  بعد س�قوط النظام الدكتاتوري  
خاصة بعد ان تعامل بعض القادة والسياسيني  مع املسرة  الوطنية 
الجديدة  بشكل غر صالح وغر صحيح  وضعت  العراقيني وبادهم 

يف مستنقع االزمات.
  والسؤال املطروح االن، اي نوع من القواعد  يتوجب عىل  السوداني 
اعتماده�ا ليع�رب اىل الضف�ة االمن�ة الت�ي خط�ط له�ا  وطرحها يف 

برنامجه الحكومي؟؟
اقولها للسيد السوداني  بأن عليه  ان  يخوض بحر الفشل والتحديات 
بحكومة  كفاءات عالية الخربة والتجربة واستثنائية يف تعاطيها مع 
كل امللف�ات املعروضة امهامها    ليتمكن من  التفوق واالنتصار عىل 
ما ينتظره  من واقع مشبوه بالفساد  وتحديات و  ابواب موصدة يف  
السياس�ة واالقتصاد  والحياة االجتماعية   وعليه ان يجد مفاتيحها 
املركزي�ه ليق�وم بفتحها  وهنا البد من تاكيد حقيقة  ان الس�وداني 
يعرف كل هذه الظروف وبدق�ة وبالتفصيل بل يعرف االكثر منها و 
ه�و  ليس بغريب عىل الواق�ع العراقي بل ولد من رحمه،  فكل  هذه 
العمليات السياس�ية وحكومتها التي شارك فيها وخرب اليات عملها   
وترصيف اعمالها وما رافقها  وعمل  يف جميع ساملها االدارية  بدءا 
من منصب قائم مقام  وصوال لتسلمه عدد من الوزارات.. واملقصود 
هنا  بأن السيد السوداني كان احد املسؤولني التنفيذيني والترشيعيني 
واالداريني والقياديني  ومن اوسع ابواب العملية السياسية، والبصمة 
والحصيلة لتلك املناصب التي ش�غلها كانت بيضاء وبس�معة طيبة 
ع�رف به�ا لدى العراقي�ني، واقدم عىل اس�تام منصب�ه  بهدوء عال 
وكياس�ه تليق برئيس وزراء..  والس�وداني  يلوح باستحضار ارادته 
الوطني�ة  واملهنية  وبكل ما يمتلكه من خربات وتجارب  وامكانيات 
لتحقي�ق النج�اح يف بيئ�ة اقتصادي�ة واجتماعية وامنية وسياس�ة 
حكومية جديدة وهذا يحتم عليه ويلزمه بمحارصة  جميع االسباب 
والعوام�ل  الت�ي ادت اىل االنهي�ارات والرتاج�ع يف اداء مؤسس�ات 
الدول�ة.    وهن�ا ي�ربز دوره  املهني وثقافته  وخربت�ه يف القدرة عىل 
اختيار مستش�اريه ليخ�وض بهم حربه عىل الفس�اد وبدء عمليات  
البناء واالصاح االقتصادي واملايل واالجتماعي واالستثماري  واعادة  
هيكل�ة العديد من املؤسس�ات الت�ي بامس الحاجة  له�ذه الهيكلة  
وهذا ايضا يرتبط  باملساحات  الواسعة  وفضاءات الحرية املمنوحة 
ل�ه من قبل الكت�ل االحزاب السياس�ية لتنفيذ برنامج�ه الحكومي، 
ودعم�ه والدفاع عن�ه  امام مصالح رؤوس الفس�اد وقياداتهم التي 

تحاصصت  سلطات الدولة.

يف عال�م اليوم لم تع�د صناعة النجاح وتص�در قوائمه حكرا ع�ىل دول معروفة 
تاريخيا لدى الجميع بل اصبح النجاح يف حدود املمكن لدى دول يف غالبها حديثة 
العهد واحيانا صغرة مس�احة وس�كانا. واصبحت هذه ظاه�رة تذهل العقول 
ويش�هد بها حتى االع�داء والخصوم. واصب�ح النزول من القم�ة وتذيل القوائم 
يق�رتب بل ويلتصق بدول قديمة العهد وله�ا ارث امرباطوري ومعروفة تاريخيا 
بباعها الطويل يف ميادين املنافس�ة واحتكارها تصدر قوائم النجاح وهذه الفئة 
االخرة عموما تمثلها دول الشمال الثرية كدول االوروبية واالمريكية فيما تمثل 
الفئة االوىل دول الجنوب التي يف غالبها دول ناشئة حديثا ومتحررة من استعباد 
االمرباطوريات القديمة . كان العالم اسر اسطورة نيويورك ونجاحاتها يف ميادين 
عدة و اليوم اذهلت نجاحات دبى وابو ظبي ومدن االمارات االخرى انظار العالم 
اجمع واصبحت هذه املدن مزارات لش�عوب دول اخرى ومن ضمنها دول االرث 
االمرباطوري. ولرب س�ائل يس�أل ماذا حدث ؟ لم فازت دولة االمارات وتفوقت 
عىل غرها عىل سبيل املثال ال الحرص؟ جوابنا عن ذلك هو وجود القيادة الرشيدة 
لهذه الدولة التي اوجدت االس�تقرار الس�يايس واالمان)Political Stability ( يف 
ه�ذه الرقعة الجغرافية اوال. وثانيا االالتزام بماضيها وتراثها ودينها وااللتصاق 
امل�رن بواقع الحال وعدم معادة الغر والس�عي من اجل نرش الس�ام والوئام يف 
عالم اصبح يف امس الحاجة اىل الهدوء والرتكيز عىل اس�تمرارية الحياة السلمية 
والسليمة. وثالثا واخرا االلتزام بعدم التفريط بمصلحة ابناء شعبها ومقيميها 
م�ن ابن�اء جلددتها واالخري�ن وتامني حق�وق الجميع. ويا س�اداتي أ لم يظهر 
فري�ق ك�رة الق�دم الس�عودي)Saudi Soccer Team ( يف بطول�ة كأس العال�م 
االخ�رة القدرة عىل تحطيم احتكار النجاح وذل�ك بفوزه عىل الفريق االرجنتني 
اح�د ابطال هذا النوع من الرياضة؟ و أ لم يظه�ر قدرة هذه الدولة العربية عىل 
التص�در يف قوائم النجاح الذي كان محتكرا ؟ وأ ل�م كذلك تظهر اليابان الحديثة 
العهد بكرة القدم القدرة عىل الفوز عىل الفريق االملاني العتيد والذي احتكر الفوز 
بلقب بطل العالم يف هذا املجال ملرات؟ ويف آسيا ايضا هناك سنغافورة وهي دولة 
صغ�رة ) City State( الت�ي تقع جنوب دولة اس�يوية اخرىماليزي�ا أكرب منها 
وكاهما حققتا نجاحات كربى يف ميادين الرتبية والتعليم والصحة واالمن. فقد 
تصدرت س�نغافورة قائمة اقضل دولة يف مي�دان الرتبية والتعليم يف العالم. ولها 
اقتصاد ونمو اقتصادي يشهد له الخرباء واملختصون رغم صغر مساحتها وقلة 
ع�دد س�كانها.و افريقيا هي االخ�رى هناك فيها دول عانت م�ا عانت يف املايض 
 Tribal( وتميز وعزل عن�رصي ورصاع قبيل ) )Massacresم�ن خراب ومج�ازر
conflict ( كم�ا حدث يف رواندة وجنوب افريقي�ا ورغم كل هذا وذاك تمكنتا من 
تحقي�ق انتصارات يف ع�دة مجاالت كنمو االقتصادي والنظ�ام الرتبوي املتطور. 
واالمثلة كثرة بخصوص كرس هيمنة الدول قديمة العهد و ذات االرث عىل قوائم 
النج�اح يف العالم.وخاص�ة ما اردنا قوله ان س�ر االحداث اليتوقف وتس�جلها 
ذاكرة التاريخ وباالخص االستثنائية من هذه االحداث. والتغير يف ميادين العمل 
والحباة هو من س�نن الحياة) Fact of Life( وق�د اعتاد العالم عىل ترتيب تقدم 
االنجازات ودرجاتها كما اعتاد وبدرجة اقل عىل عدم ثبات مس�توياتها ولكن يف 
الغالب االجتهاد يف العمل وتوفر القدرات والبيئة املناس�بة ومراعاة الربط الزمني 
ب�ني امل�ايض والحارض واملس�تقبل كلها تق�ود اىل التغير, وصدق م�ن قال ثبات 

الحال من املحال والبد ان ياتي زمن تتغر فيه االحوال قي كل مجال.

حذر باحثون من أن املصابني بالربو يعانون من زيادة خطر اإلصابة 
بحالتني »قاتلتني« يف كثر من األحيان.

وتوصل�ت دراس�ة جدي�دة إىل أن اإلصابة بالربو تضاع�ف من خطر 
التعرض ألزمة قلبية وسكتة دماغية.

ووجد الباحثون األمركيون أن سبب ذلك يعود إىل أن غالبية املصابني 
بالرب�و يعانون من تراكم الرتس�بات يف الرشايني الس�باتية أكثر من 

أولئك الذين ال يعانون من املرض االلتهابي املزمن.
والرشايني الس�باتية هي األوعية الدموية الرئيسية التي تزود الدماغ 
بال�دم. وعادة ما يرتبط تراكم اللويحات بح�االت مثل ارتفاع ضغط 
الدم والس�كري وحت�ى الس�منة والتدخني.ومع ذلك، ف�إن االلتهاب 
املزم�ن يف الش�عب الهوائية، وهو أح�د اآلثار الجانبي�ة للربو، يمكن 
أن يتس�بب بم�رور الوقت أيض�ا يف تراكم الرتس�بات.وعندما تتمزق 
اللويحات يمكن أن تؤدي إىل نوبة قلبية أو س�كتة دماغية.واكتشف 
الباحثون أن أولئك الذين يعانون من »الربو املستمر«، وهو شكل من 
أش�كال الربو الذي يشتد أس�بوعيا أو حتى يوميا، هم األكثر عرضة 
لإلصابة بأم�راض القلب. وهذا باملقارنة مع أولئك الذين يعانون من 

»الربو املتقطع«، الذي يظهر مرة كل بضعة أشهر.

يمك�ن أن يؤدي ارتفاع مس�تويات ثاني أكس�يد الكرب�ون يف الغاف 
الج�وي لألرض إىل اللجوء ملضاعفة الجه�ود املبذولة لتنظيف غافنا 

املزدحم بشكل متزايد بالنفايات الفضائية التي تدور يف الفضاء.
ووفقا لدراس�تني جديدتني، س�اهمت الغازات الدفيئة بشكل كبر يف 
انكم�اش الغاف الجوي العلوي، وهو ما افرتضه العلماء منذ عقود. 

واآلن، وألول مرة، تمت ماحظته بالفعل.
بع�ض هذا االنكماش امللحوظ أمر طبيعي، وس�وف يرتد مرة أخرى، 
لكن العلماء يقولون إن املساهمة التي يقدمها ثاني أكسيد الكربون 

ربما تكون دائمة.
وه�ذا يعن�ي أن األقم�ار الصناعي�ة البائ�دة، وغره�ا م�ن أج�زاء 
التكنولوجيا القديم�ة يف املدار األريض املنخفض، من املرجح أن تظل 
يف مكانه�ا لفرتة أطول بس�بب إضعافنا مقاوم�ة الغاف الجوي، ما 
يؤدي إىل تش�وش املنطقة والتس�بب يف مش�اكل لألقم�ار الصناعية 

األحدث وعمليات رصد الفضاء.

حتذيرات مهمة ملرضى الربو علامء حيذرون من انكامش الغالف اجلوي 
العلوي لألرض

ابتكار أسلوب جديد الكتشاف رسطان الكبد

 يحرض البيض بشكل الفت يف وجبات الفطور، 
بمختلف مطابخ العالم، لكن هذه الطعام الغني 
بالربوت�ني، يحت�اج إىل طريق�ة طه�و صحية، 
حتى يعود بالنفع عىل جس�م اإلنسان.ويويص 
خ�رباء الصحة بمراعاة جملة من الرشوط عند 
طبخ البيض، حتى يظ�ل محافظا عىل مزاياه 
الغذائي�ة، ومن بينها: - يحت�وي عىل قدر عال 
من الربوتينات؛ س�واء يف البي�اض أو الصفار. 

- مص�در مه�م م�ن مص�ادر الده�ون املفيدة 
للجس�م مث�ل الدهون غر املش�بعة. - عنارص 
غذائي�ة مهمة مثل فيتامني »بي 6« و«بي 12« 
وفيتام�ني »د«. لكن هذه املنافع قد ال تتحقق، 
يف حال جرى تحضر البيض بطرق سيئة مثل: 
القيل، أو إضافة الصلصات، ألن هذه الطريقة 
تجعل�ه مش�بعا بدهون غر صحي�ة، ويصبح 
ضمن وجبة عالية السعرات الحرارية.إذا كنت 

ممن يتبعون الحمية، فعليك أن تعلم أن ملعقة 
واح�دة من الزب�دة إىل املقاة م�ن أجل تحضر 
البيض، يضيف إليك 100 سعرة حرارية.تناول 
البيض نيئا ألجل االستفادة أكثر من بروتيناته، 
من املمك�ن أن يؤدي لإلصابة بع�دوى بكتريا 
تس�مى »الس�املونيا«، ألن البي�ض يحتاج إىل 
الطه�و بح�رارة ال تقل ع�ن 71 مئوي�ة، ألجل 

إبعاد عنارص ضارة.

الجين�وم  العلم�اء ش�فرة بني�ة أج�زاء  ح�ّل 
املوج�ودة يف الدم، بعد اس�تخراج قطرة واحدة 
من الدم.واس�تخدموا هذه املعلومات  لتدريب 
ش�بكة األعص�اب االصطناعي�ة لتصبح قادرة 
ع�ىل التع�رف ع�ىل الس�مات املمي�زة يف بني�ة 
خي�وط الحمض الن�ووي التي دخل�ت مجرى 
الدم من خايا رسطان الكبد.وقد طّور األطباء 
وعلم�اء الرياضي�ات األمريكي�ون خوارزمي�ة 
لشبكة األعصاب االصطناعية تسمح بالكشف 
الدقي�ق للغاية عن رسط�ان الكبد لدى املريض 
عن طريق أجزاء م�ن جزيئات معينة للحمض 
الن�ووي توج�د يف عين�ات دم�ه. أعلن�ت ذل�ك 
الجمعة 19 نوفمرب الخدمة الصحفية لجامعة 
جونز هوبكنز )JHU( .وأعلن األستاذ املساعد 

امل�رىض  أن ُخم�س  إيم�ي كي�م  الجامع�ة  يف 
املعرضني للخطر فقط يخضع يف الوقت الراهن 
لفحوص�ات ته�دف إىل الكش�ف ع�ن عامات 
رسطان الكبد ويكمن س�بب ذل�ك يف قلة توفر 
االختبارات وتدني جودتها. وسيسمح أسلوبنا 

بمضاعف�ة عدد الح�االت املكتش�فة لرسطان 
الكب�د وزي�ادة فاعلي�ة التش�خيص املبك�ر«.

ويصاحب تط�ور الرسطان وبع�ض األمراض 
األخرى تراكم عدد كبر من الربوتينات التالفة 
وساسل الحمض النووي وجزيئات الدهون يف 
جسم اإلنسان. وغالبا ما تسبب هذه »النفايات 
الخلوي�ة« مش�اكل كبرة لإلنس�ان، وقد طّور 
العلم�اء العدي�د م�ن أنظمة التش�خيص التي 
تكش�ف عن األورام من خال وجود أجزاء من 
الحمض النووي للخاي�ا الرسطانية يف مجرى 
الدم للمرىض.وطّور كيم وزماؤه نظام اختبار 
جديد يمكنه اكتشاف نس�بة كبرة من حاالت 
رسطان الكبد بناء عىل وجود ش�ظايا الحمض 

النووي املوجودة يف دم املرىض. 

طهو البيض.. أخطاء تقتل فوائده الغذائية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يرتأس اجتامع الفريق 
الوزاري اخلاص باعداد فقرات الربنامج احلكومي 

تنفيذا لامر الوزاري الخاص بتشكيل فريق 
وزاري برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود 
وعضوية الكادر املتق�دم يف وزارة الداخلية 
مهمته اعداد الربنامج الحكومي بالتنسيق 
م�ع دائ�رة التنس�يق الحكوم�ي يف االمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء ، وقد اس�تعرض 
الفريق جميع املحاور والقضايا التي سيتم 
العم�ل عليها وم�ن اهمها تهيئ�ة الظروف 
املائمة لعودة النازحني اىل مدنهم من خال 
ترسيع اعادة اعمار املناطق املحررة ، وضع 
خطة مح�ددة بجدول زمن�ي الخراج قوات 

الجي�ش من املدن ليحل محلها املؤسس�ات 
االس�تخباري  الجه�د  تطوي�ر   ، املعني�ة 
وتنظي�م عمل املؤسس�ات العامل�ة عليه ، 
تس�هيل اجراءات التقاعد لعوائل الشهداء ، 
انهاء ظاهرة الس�اح املنفلت خارج نطاق 
املؤسس�ات الرس�مية ، تبس�يط اج�راءات 
االجه�زة  ملنتس�بي  التحقيقي�ة  املجال�س 
االمني�ة ، اط�اق حمل�ة وطني�ة ش�املة 
ملكافح�ة املخ�درات ، رفع الكف�اءة املهنية 
للقوات املس�لحة وتعزي�ز قدرتها من خال 
برام�ج التدري�ب وتوف�ر اح�دث االلي�ات 

والتقنيات العسكرية املمكنة .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بأسمي وجميع منتسبي مؤسسة املستقبل 
العراقي للصحافة والنرش )جريدة املستقبل العراقي  و وكالة أنباء  املستقبل ( بأحر 
التعازي وأصدق املواس�اة اىل االس�تاذ القايض حسام عبد الرس�ول السوداني قايض 
اول محكمة جنح الش�عب ، وذلك بوفاة املغفور له إن ش�اء الله )والده عبدالرس�ول 
الش�يخ جابر الش�يخ حس�ن الس�وداني(  والتعزية موصولة إىل جميع أبناء الفقيد 
واهله وعش�رته. سائاً املوىل تبارك وتعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 

وأن يسكنه فسي����ح جنانه وأن يلهم أهل�ه ومحبيه الصرب والسلوان.

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل للصحافة  يعزي االستاذ القايض حسام السوداين 
بوفاة املغفور له ) والده ( 


