
Issue No  ( 2741 )  December    Tue    6    2022    العدد )2741(  6   كانون االول   2022                    السنة السادسة                  معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

العلوم أربعة الفقه لألديان 
و الطب لألبدان و النحو للسان 

و النجوم ملعرفة األزمان العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

السوداين: العراق يتطلع 
للتعاون مع األمم املتحدة بملفات إعادة 

النازحني والتغريات املناخية
ص2

شمول 250 الـف عائلـة .. وزير الصحة : املباشـرة بتنفيـذ قانـون الضامن الصحـي
تتابع نظام البديل وارزاق املقاتلني .. رسول: اللجنة املختصة لدهيا صالحيات كبرية والسقف زمني لعملها

ص2
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الفقر والثراء سببان متناقضان لتعاطي املخدرات
اكثر من 34 الف متعاط  ومتاجر يف قبضة القوات االمنية

      المستقبل العراقي / متابعة

 يش�هد الع�راق تصاعدا مس�تمرا يف أع�داد امللقى 
القب�ض عليه�م بتهم�ة تعاط�ي أو تروي�ج املواد 
املخ�درة خال الس�نوات الث�اث الس�ابقة، ويف ما 
تؤك�د األجهزة األمنية املعني�ة باألمر، عىل رضورة 
تع�اون الجمي�ع للتخل�ص م�ن املخ�درات، يحدد 
مختص�ون أس�باب انتش�ارها، داع�ن إىل إنش�اء 
مصّحات متخصصة للتعامل مع هذا امللف الخطري 
عىل املجتمع.وأمىس العراق يف السنوات األخرية، من 
البل�دان التي تنترش فيها املخّدرات وخاصة يف مدن 
جنوبي الباد، ومنها مدينة البرصة، بس�بب قربها 
م�ن دول الجوار الت�ي تنترش فيه�ا زراعة وتجارة 

املواد املخدرة بكثرة.
وتنفذ القوات العراقية حمات يومية ضّد ش�بكات 
تّجار املخ�ّدرات يف الباد، أّدت إىل اعتقال اآلالف من 
التّج�ار واملتعاط�ن، كذل�ك س�اهمت يف محارصة 
شبكات استرياد املخّدرات بصورة كبرية.استهداف 
كب�ار التجار: يق�ول مدير إع�ام املديري�ة العامة 
ملكافح�ة املخ�درات، العقيد بال صبح�ي، لوكالة 
شفق نيوز، إن »املديرية تبذل جهودا كبرية ملحاربة 
جرائ�م املخدرات رغ�م قلّ�ة اإلمكاني�ات، وقّدمت 
العديد من الش�هداء والجرحى يف سبيل محاربتها، 
بالتعاون مع األجهزة األمنية كافة، حيث تعمل عىل 
استهداف كبار تجار املخدرات بناء عىل التوجيهات 

األخرية لوزير الداخلية عبد األمري الشمري«.
التفاصيل ص2

وزير النفط يصادق عىل االمر الوزاري
 بتعيني خرجيي معاهد التدريب النفطي 

لعامي 2021-2020

حمافظة البرصة 
ختصص مبلغ من موازنتها التشغيلية 

ملديرية املجاري

جملس اخلدمة االحتادي
 يعلن أسامء الفائزين بتعيينات العلوميني 

يف وزارة الصحة
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»اجلهاد اإلسالمي«: استقبال هرتسوغ يف املنامة طعنة وخذالن كبري للشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء يوجه برسعة انجاز امليناء والقناة اجلافة

ص7ص3 ص3 ص3

وزير التجارة يبحث
مع السفري الرويس تطوير العالقات 

االقتصادية والتجارية

وزير الداخلية يصدر 
توجيهًا بخصوص عجالت 

الوزارة

األسدي والشيخ الكربالئي
 يبحثان إمكانية إنشاء معاهد ملرضى 

التوحد ودور لليتامى

صندوق اإلسكان حييص 
املبالغ املرصوفة عىل القروض 

خالل العام احلايل

       بغداد / المستقبل العراقي

ن�ددت حرك�ة الجه�اد اإلس�امي يف فلس�طن، بأش�د 
العبارات باس�تقبال رئيس إرسائيل إسحاق هرتسوغ يف 

العاصمة البحرينية املنامة.
وق�ال الناط�ق باس�م الحركة طارق س�لمي يف ترصيح 
أو  عربي�ة  دول�ة  ألي  هرتس�وغ  »زي�ارة  إن  صحف�ي 
إس�امية، هي طعنة للشعب الفلسطيني، وخذالن كبري 
لقضي�ة الع�رب واملس�لمن األوىل«. وأضاف س�لمى أن 

»العدو الصهيوني يسعى من خال هذه الزيارة وغريها 
إىل التغطية ع�ىل عدوانه وارهابه، وع�ىل تصاعد جرائم 
القت�ل واإلعدام التي ترتكبها ق�وات االحتال بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية والقدس«.
وأثنى الناطق باسم حركة الجهاد االسامي عىل موقف 
»الش�عب البحريني املرافق للزيارة، داعياً »كل الشعوب 
العربية واإلس�امية إىل إعاء صوته�ا يف رفض التطبيع 
والتص�دي لكل مح�اوالت االخرتاق الصهيون�ي يف عاملنا 

العربي واإلسامي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�ياع  محم�د  ال�وزراء  رئي�س  وج�ه 
السوداني،  بترسيع العمل يف تنفيذ ميناء 
الف�او وم�رشوع القن�اة الجاف�ة. وذكر 
املكتب اإلعام�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
ان »الس�وداني، ت�رأس، اجتماعاً ُخصص 
ملتابعة سري األعمال التنفيذية يف مرشوع 
مين�اء الف�او الكبري، بحض�ور مدير عام 

الس�كك،  ع�ام  مدي�ر  ومع�اون  املوان�ئ 
ورئيس هيئة املستشارين يف مكتب رئيس 

الوزراء«.
واس�تمع الس�وداني، خ�ال االجتماع إىل 
»عرض تفصييل ملجمل األعمال اإلنشائية 
والتنفيذي�ة، ونس�ب اإلنج�از يف فق�رات 
امل�رشوع كاف�ة، وكذل�ك عىل م�ا وصلت 
إلي�ه الرشكات املنفذة من مراحل التنفيذ، 
والوق�وف عىل أه�م العقب�ات واملعوقات 

الفني�ة والقانونية واإلجرائي�ة التي تقف 
أمام س�ري إتمام العمل بمجمل مراحله«.

وأضاف أن »االجتماع استعرض تفاصيل 
العم�ل يف مج�ال رب�ط املين�اء بش�بكات 
الطرق والس�كك الحديد الوطنية، وتوفري 
متطلب�ات الطاق�ة والخدم�ات الس�اندة 

ملرشوع امليناء«.
ووج�ه رئي�س ال�وزراء »بترسي�ع العمل 
يف جمي�ع الفق�رات التنفيذي�ة للمين�اء، 

وم�رشوع القن�اة الجاّف�ة املتصل�ة به«، 
مؤك�داً أن »مين�اء الف�او الكب�ري يمث�ل 
مرشوع�ًا بحجم العراق وتطلعات ش�عبه 
يف تنمي�ة االقتص�اد الوطني، كما يش�كل 
أولوي�ة يف مجال االقتص�اد والتن����مية 
ال�ذي  ال�وزاري  املنه��������اج  ضم�ن 

تتمسك به الحكومة«.

التفاصيل ص2

وزير العمل: أستعدوا الكرب محلة اصالحية خلدمة الرشائح الفقرية يف 3 حمافظات

اهليئة الوطنية للتنسيق  االستخباري تصدر مجلة توصيات ختص قضاء سنجار
رابطة املصارف: زيادة عرض الدوالر ستعيد اسعار الرصف ملعدالهتا رسيعًا
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الكرستال اخطر خمدر منترش يف العراق واحلاجة للمصحات كبرية جدًا

ترأس اجتماعًا بشأن ميناء الفاو 
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وزير العمل: أستعدوا الكرب محلة اصالحية خلدمة الرشائح الفقرية يف 3 حمافظات
        بغداد / المستقبل العراقي

العمل ستقوم  ان وزارة  االجتماعية احمد االسدي،  العمل والشؤون   قال وزير 
خالل  ذلك  جاء  املجتمع،  يف  الفقرية  الرشائح  لخدمة  اصالحية  حملة  بأكرب 
اجتماعه بمديري اقسام العمل يف محافظات كربالء، والنجف، وبابل يف محافظة 
كربالء املقدسة. وذكر مكتبه االعالمي يف بيان  انه« تم استحصال موافقة مجلس 
الوزراء عىل تحويل عدد من موظفي بعض الوزارات كالصحة، والكهرباء ملساندة 
الباحثني االجتماعيني«، الفتا اىل ان »هذه الحملة سيجري خاللها بحث ما يقرب 
االجتماعية«.   الحماية  راتب  عىل  الكرتونيا  قدموا  ممن  ارسة  ماليني  ثالثة  من 
انجاز  االجتماعية يف كربالء ووجه باالرساع يف  الحماية  الوزير قسم  كما تفقد 
معامالت املواطنني«، مؤكدا عىل« تأهيل وتدريب الباحثني، وارشاكهم يف دورات 
تدريبية متخصصة«.  فيما وجه بتحويل املناشدات الحرجة جدا اىل مكتب الوزير 

للتعامل معها، ومعالجتها بأرسع وقت ممكن.

اكثر من 34 الف متعاط ومتاجر يف قبضة القوات االمنية

الكرستال اخطر خمدر منترش يف العراق واحلاجة للمصحات كبرية جدًا

الفقر والثراء سببان متناقضان لتعاطي املخدرات
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      المستقبل العراقي / متابعة

 يش�هد العراق تصاعدا مستمرا يف أعداد امللقى القبض 
عليه�م بتهم�ة تعاط�ي أو ترويج امل�واد املخدرة خالل 
السنوات الثالث الس�ابقة، ويف ما تؤكد األجهزة األمنية 
املعني�ة باألمر، ع�ىل رضورة تع�اون الجميع للتخلص 
م�ن املخ�درات، يح�دد مختصون أس�باب انتش�ارها، 
داعني إىل إنش�اء مصّحات متخصصة للتعامل مع هذا 
املل�ف الخطري عىل املجتمع.وأمىس العراق يف الس�نوات 
األخرية، من البلدان التي تنترش فيها املخّدرات وخاصة 
يف م�دن جنوب�ي الب�الد، ومنها مدينة البرصة، بس�بب 
قربها من دول الج�وار التي تنترش فيها زراعة وتجارة 

املواد املخدرة بكثرة.
وتنف�ذ الق�وات العراقية حم�الت يومية ضّد ش�بكات 
تّج�ار املخ�ّدرات يف الب�الد، أّدت إىل اعتق�ال اآلالف من 
التّجار واملتعاطني، كذلك ساهمت يف محارصة شبكات 

استرياد املخّدرات بصورة كبرية.
اس�تهداف كب�ار التج�ار: يقول مدي�ر إع�الم املديرية 
العام�ة ملكافحة املخدرات، العقيد بالل صبحي، لوكالة 
ش�فق نيوز، إن »املديري�ة تبذل جهودا كب�رية ملحاربة 
جرائم املخ�درات رغم قلّة اإلمكاني�ات، وقّدمت العديد 
من الش�هداء والجرحى يف س�بيل محاربتها، بالتعاون 
مع األجه�زة األمنية كافة، حيث تعمل عىل اس�تهداف 
كبار تجار املخدرات بناء عىل التوجيهات األخرية لوزير 

الداخلية عبد األمري الشمري«.
وكان وزي�ر الداخلية قد أقال، الخمي�س املايض، مدير 
مكافح�ة املخ�درات يف محافظ�ة الب�رصة، مبين�اً أن 
القرار ج�اء »لتقصريه يف أداء الواج�ب واملهام املوكلة 
إليه«، بحس�ب بيان للوزير، وأكد الوزي�ر يف بيان آخر، 
أن »املخ�درات ال تق�ل خط�ورة ع�ن اإلره�اب ويج�ب 

محاربتها بقوة«. ويكش�ف صبح�ي، أن »أعداد امللقى 
القب�ض عليه�م بتهم�ة املخ�درات يف ارتفاع مس�تمر 
مقارن�ة باألعوام الس�ابقة، ففي ع�ام 2020 بلغ عدد 
املقبوض عليه�م 7500 مته�م، ويف 2021 بلغ 12 ألفاً 
و800 متهم، ويف 2022 لألش�هر العرش املاضية بلغ 13 

ألفاً و700 متهم«.
وُيبنّي أن »املواطن كان له دور كبري يف عمليات التخلص 
م�ن هذه العصابات اإلجرامية، ع�ن طريق التبليغ من 
خ�الل االتص�ال بالخ�ط الس�اخن املجان�ي للمديرية 
العامة ملكافحة املخدرات املرقم 178 ملحافظات العراق 

كافة«.
وُيع�رب صبح�ي ع�ن أمل�ه ب�أن »يتع�اون الجميع يف 
محاربة هذه الجريمة إىل جانب وزارة الداخلية وتثقيف 
املجتمع للحد منها، بداية من األرسة واملدرس�ة وصوال 
إىل الجامعة، وكذلك اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني، 

فضال عن العشائر«.
وكان وزي�ر الداخلي�ة، عب�د األم�ري الش�مري، قد عقد 
مؤتمرا موّس�عا بحضور ش�يوخ العش�ائر، األس�بوع 
املايض، ش�ّدد فيه ع�ىل أّن »العش�ائر العراقية األصيلة 
ه�ي التي حفظت الس�لم األهيل وهي صم�ام األمان يف 
الحياة العراقية«، داعياً إياها إىل »املس�اعدة يف محاربة 
الظواه�ر الدخيل�ة ع�ىل املجتم�ع العراقي، م�ن بينها 

املخّدرات«.
تف�اوت نس�ب املتعاط�ني: يق�ول العض�و الس�ابق يف 
املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق، عيل البياتي، 
إن »أرقام متعاطي املخدرات تتفاوت ما بني مؤسسات 
الدولة نفسها، إذ تقول وزارة الداخلية إن نصف الشباب 
يتعاط�ون املواد املخدرة، يف املقاب�ل تقول وزارة الرتبية 

إن عدد املتعاطني من الطالب أقل من %10«.
ويضيف البياتي لوكالة ش�فق نيوز، »ل�و اعتمدنا أقل 

ه�ذه األرقام -وهو ترصي�ح وزارة الرتبي�ة- إن هناك 
نح�و مليون متعاطي للمخ�درات يف العراق، فهذا أيضا 

عدد كبري والتعامل معه ليس باألمر السهل«.
ويتابع »ونتيجة لذلك، تحتاج البالد إىل إنشاء العرشات 
من املصّحات املتخصصة التي فيها بنى تحتية حقيقية 
وك�وادر وإمكاني�ات للتعام�ل مع هذا املل�ف، علما أن 
الع�راق في�ه نقص كب�ري يف الك�وادر املختص�ة يف هذا 
املجال س�واء عىل مستوى األطباء أو الكوادر الوسطية 

باإلضافة إىل البنى التحتية«.
ويف سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العراقية معالجة 
4500 مدمن ومتعاطي مخّدرات منذ بداية عام 2022. 
وقال مستش�ار الصحة النفس�ية يف الوزارة عماد عبد 
ال�رزاق، يف بيان األربعاء املايض، إّن »أكثر املتعاطني هم 

بأعمار ترتاوح من 15 إىل 30 سنة«.
ولف�ت عبد الرزاق إىل توّفر »مؤسس�ات ومراكز للعالج 
م�ن اإلدم�ان يف كّل املحافظ�ات«، موضح�اً أّن الوزارة 

تخّطط إلنشاء املزيد منها.
أس�باب اإلدمان: تعزو الدكتورة جيهان حسني، أسباب 
اإلدم�ان إىل »ع�دم املعرف�ة بمخاط�ر اس�تعمال املواد 
املخ�درة، وضع�ف الواع�ز الديني، وعدم تنش�ئة الفرد 
تنشئة اجتماعية س�ليمة، فضال عن التفكك واملشاكل 
األرسية«.وتضي�ف حس�ني، يف حدي�ث لوكال�ة ش�فق 
نيوز، أس�باب أخرى لإلدمان من بينها »الفقر والجهل، 
والثراء وتبذير األموال عىل اإلدمان ورشاء املواد املخدرة، 
باإلضاف�ة إىل مصاحب�ة أصدق�اء الس�وء والتأثر بهم، 
ووجود مش�اكل نفس�ية، والنظر اىل اإلدمان كوس�يلة 

عالجية للهروب من الواقع«.
مقرتح لفحص العراقي�ني: وكان عضو مجلس النواب 
العراق�ي، عدن�ان الجحي�ي، اق�رتح تعدي�ل قان�ون 
املخدرات وتضمينه فقرة إجراء فحص دوري للعراقيني 

لكشف املتعاطني منهم، معلنا جمع تواقيع نيابية بهذا 
الخصوص.

وأوض�ح الجحي�ي يف مؤتم�ر صحفي عق�ده بمبنى 
الربمل�ان وحرضت�ه وكالة ش�فق نيوز الش�هر املايض، 
أن »التعديل يتضمن فح�ص املوظفني يف القطاع العام 
والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة 
املتقدمني للتعيني من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع 
وللفئات كافة ودون اس�تثناء من قب�ل اللجان الطبية 
املختص�ة وبش�كل دوري كل س�نة ومنحه�م بطاق�ة 

فحص تعترب جزء من املستمسكات الرسمية«.
قان�ون املخدرات: تنص املادة 28 م�ن قانون املخدرات 
العراق�ي واملؤثرات العقلية عىل »عقوبة الس�جن املؤبد 
أو املؤقت وبغرامة ال تق�ل عن عرشة ماليني دينار، وال 
تزيد عىل ثالثني مليون دينار لكل من أدار أو أعد أو هيأ 
مكانا لتعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية، ومن أغوى 
حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة 
ع�ىل تعاطي املخدرات أو املؤث�رات العقلية، وللمحكمة 
ب�دالً من أن تف�رض العقوبة له�ا الحق ب�أن تلزم من 
تعاط�ى امل�واد املخدرة بمراجعة عيادة نفس�ية تنش�أ 
لهذا الغرض ملس�اعدته عىل التخلص من عادة تعاطي 
املخ�درات«.وكان الع�راق يفرض عقوب�ة اإلعدام عىل 
متعاطي املخ�درات وتجارها، لكنه س�ن قانوناً جديداً 
ع�ام 2017 يمكن بمقتضاه ع�الج املتعاطني يف مراكز 

التأهيل أو الحكم بسجنهم فرتة تصل إىل 3 سنوات.
يش�ار إىل أن مكت�ب األم�م املتح�دة املعن�ي باملخدرات 
والجريم�ة، كان ق�د أوض�ح يف تقري�ر أص�دره العام 
امل�ايض أن مخ�در الكريس�تال يعتب�����ر اآلن املخدر 
األخطر واألكثر انتش��ارا يف الع����راق، محذرا من أن 
هذا الن�وع أصبح يصنع رسا داخل العراق، بعد أن كان 

يهرب سابقا من إيران.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس الوزراء محمد ش�ياع السوداني،  
بترسيع العمل يف تنفيذ ميناء الفاو ومرشوع 
القناة الجافة. وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 
ت�رأس،  »الس�وداني،  ان  بي�ان  يف  ال�وزراء 
اجتماع�اً ُخص�ص ملتابع�ة س�ري األعم�ال 
التنفيذي�ة يف م�رشوع ميناء الف�او الكبري، 
بحضور مدير عام املوانئ ومعاون مدير عام 
السكك، ورئيس هيئة املستشارين يف مكتب 
رئيس الوزراء«.واس�تمع الس�وداني، خالل 
االجتماع إىل »عرض تفصييل ملجمل األعمال 
اإلنش�ائية والتنفيذي�ة، ونس�ب اإلنج�از يف 
فقرات املرشوع كافة، وكذلك عىل ما وصلت 
إلي�ه ال�رشكات املنفذة من مراح�ل التنفيذ، 

والوق�وف ع�ىل أه�م العقب�ات واملعوق�ات 
الفنية والقانونية واإلجرائية التي تقف أمام 
س�ري إتمام العمل بمجمل مراحله«.وأضاف 
أن »االجتماع اس�تعرض تفاصي�ل العمل يف 
مجال ربط امليناء بش�بكات الطرق والسكك 
الحدي�د الوطنية، وتوف�ري متطلبات الطاقة 

والخدمات الساندة ملرشوع امليناء«.
ووج�ه رئي�س ال�وزراء »بترسي�ع العمل يف 
جميع الفقرات التنفيذية للميناء، ومرشوع 
القناة الجاّفة املتصلة به«، مؤكداً أن »ميناء 
الف�او الكب�ري يمثل مرشوعاً بحج�م العراق 
وتطلعات شعبه يف تنمية االقتصاد الوطني، 
االقتص�اد  أولوي�ة يف مج�ال  كم�ا يش�كل 
والتنمية ضمن املنهاج الوزاري الذي تتمسك 

به الحكومة«.

رئيس الوزراء يوجه برسعة انجاز امليناء والقناة اجلافة
ترأس اجتماعًا بشأن ميناء الفاو 

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضح املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى 
رس�ول، آلية عمل لجنة متابع�ة أرزاق املقاتلني وأعداد حماية 
الضب�اط، ف�������يم�ا أش�ار إىل أن�ه ال يوجد س�قف زمني 
لعملها. وقال املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء 
يحيى رس�ول: إن »اللجنة الت�ي أمر بها القائ�د العام للقوات 
املس�لحة بمتابع�ة أرزاق املقاتل�ني وأع�داد حماي�ة الضباط، 
مرتبطة بالسكرتري الش�خيص للقائد العام للقوات املسلحة«. 

وأشار إىل أن »اللجنة مشكلة من ضباط يف وزارة الدفاع ولديها 
صالحي�ة الدخ�ول باي موق�ع او نقط�ة أو وحدة عس�كرية 
والتدقي�ق عىل أعداد املقاتل�ني وارزاقهم والش�ؤون االدارية«، 
مبينا أن »اللجنة ستقدم تقريرا اسبوعيا مفصالً اىل السكرتري 
الش�خيص وعرضه أمام أنظار القائد العام للقوات املسلحة«. 
وتاب�ع أن »اللجنة بارشت أعمالها من�ذ اللحظة األوىل التي تم 
تشكيلها، وهي مس�تمرة بزيارة أي موقع او نقطة عسكرية 
او وحدة وال يوجد س�قف زمني النهاء اعمالها«. وأكد رس�ول 
أن »توجيه�ات القائ�د العام للقوات املس�لحة ووزي�ر الدفاع، 

اإلهتم�ام باملقاتل وه�ذا يتطلب ام�وراً كثرية منها الش�ؤون 
اإلداري�ة وارزاق املقاتلني«.وبش�أن نظام البديل، ذكر رس�ول 
أن »مس�ألة نظام البديل من�اط بتقدير القيادة العس�كرية«، 
الفتا اىل »س�عي وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش والقيادات 
العس�كرية كاف�ة، ان يك�ون املقات�ل العراقي م�ن االولويات 
وتوفري متطلباته بالكامل«.وأعلن املتحدث باس�م القائد العام 
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول، يف وقت سابق، أن القائد 
العام محمد ش�ياع السوداني أمر بتشكيل لجنة لتدقيق أرزاق 

أفراد القوات األمنية وأعداد الحمايات للضباط.

اعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، ع�ن 
ص�دور أم�ٍر باس�تقدام محاف�ظ باب�ل 
الس�ابق، ع�ىل خلفيَّ�ة ارتكابه عم�داً ما 
يخال�ف واجب�ات وظيفته. وقال�ت دائرة 
التحقيق�ات بالهيئة يف بيان  ان »محكمة 
�ة بقضايا النزاهة  تحقي�ق الحلة املُختصَّ
ق�رَّرت اس�تقدام محافظ بابل الس�ابق، 
بش�أن املُخالف�ات الحاصل�ة يف مح�رض 
تخصيص قطع األرايض لرشيحة الشهداء 
والجرحى يف ُمديريَّ�ة بلديَّة الحلة«، الفتًة 
إىل »قي�ام املُحاف�ظ بالتوقي�ع واملُصادقة 
عىل محرض التخصي�ص، بالرغم من تلك 
املُخالفات؛ بعدِّه رئيس�ًا للجنة تخصيص 
األرايض«. وأوضحت أنَّ »محكمة تحقيق 
ة بقضاي�ا النزاهة أصدرت  الحلة املُختصَّ
أمر االس�تقدام؛ اس�تناداً إىل أحكام املادة 
العقوبات«.الجدي�ر  )331( م�ن قان�ون 
بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت يف الثالث عرش من 
شباط املايض عن استقدام محافظ بابل؛ 
لقي�ام اللجن�ة املركزيَّة املُؤلَّفة برئاس�ته 
ُمتميِّ�زٍة  تجاريَّ�ٍة  أراٍض  قط�ع  ب�إدراج 
ضمن محرض االستبدال الخاص بالقطع 
ص�ة لرشيحة الش�هداء  الس�كنيَّة املُخصَّ

والجرحى.

النزاهة: استقدام حمافظ 
بابل السابق ملخالفته 

واجبات وظيفته

تتابع نظام البديل وارزاق املقاتلني

رسول: اللجنة املختصة لدهيا صالحيات كبرية والسقف زمني لعملها

أعلن�ت رابط�ة املص�ارف الخاصة العراقي�ة،  أن 
إجراءات البنك املرك�زي بزيادة عرض الدوالر عرب 
منافذه املعتمدة، ستؤدي إىل عودة أسعار الرصف 
إىل معدالتها رسيعاً.وقال مستشار الرابطة سمري 
النص�ريي، يف بي�ان  إن »الظ�روف االقتصادي�ة 
والسياس�ية وتداعياتها تؤثر  سلباً عىل االستقرار 
يف النظام النقدي والنظام املايل، وبالتايل س�يؤدي 
وإرب�اك  االقتص�ادي  االس�تقرار  ع�دم  إىل  ذل�ك 
الس�وق«. وأضاف النصريي، »منذ عدة أيام بدأت 
موج�ة جديدة م�ن االنتقادات من بعض وس�ائل 
اإلعالم املتأثرة بالشائعات التي يطلقها ويحركها 
املضارب�ون يف س�وق رصف العمل�ة به�دف خلق 

حالة من التشويش وعدم االستقرار ومحاولة جر 
الس�وق النقدي إىل عدم االستقرار وإفشال خطط 
البنك املركزي يف السيطرة عىل املعدالت املستهدفة 
لسعر الرصف والذي استمر مستقراً منذ تعديله إىل 
األسعار الجديدة للمالية وللمصارف والجمهور«. 
انخف�اض  اس�تغلوا  »املضارب�ني  أن  إىل  ولف�ت 
مبيع�ات ال�دوالر يف ناف�ذة بي�ع العمل�ة األجنبية 
والت�ي أوضحها البن�ك املركزي يف بيان األس�بوع 
املايض بأن الس�بب هو تطبيق منص�ة إلكرتونية 
جديدة للسيطرة عىل التحويل الخارجي عىل غرار 
منصة خطاب�ات الضم�ان املنفذة حالي�اً«، الفتاً 
إىل أن�ه »بالنظر لعدم االس�تعداد الكايف للمصارف 

املحلية مع بدء التطبي�ق التجريبي للمنصة، فقد 
تم تأجي�ل جزء من الحواالت الخارجية مما ترتب 
عليه انخف�اض حجم مبيعات ناف�ذة بيع العملة 
األجنبية«. وأكد أن »من الش�ائعات األخرى هو أن 
البنك املركزي س�يجري تغيرياً جديداً عىل الس�عر 
الح�ايل«، موضح�اً أن »البنك املرك�زي أعلن مراراً 
بع�دم وج�ود ني�ة بتغيري الس�عر حالي�اً وأوضح 
اآلث�ار الس�لبية ألي عملي�ة تغيري يف الس�عر عىل 
االقتصاد الوطني والتبادالت التجارية والتعامالت 
املرصفي�ة املحلي�ة والخارجية م�ع دول العالم«.

وتاب�ع، أن »س�عر الرصف يح�دده البنك املركزي 
وفقاً لتأث�ريات وانعكاس�ات الواق�ع االقتصادي 

يف بلد مث�ل العراق يعاني من تحدي�ات وتداعيات 
وأزم�ات اقتصادية ومالية وخلل بنيوي ومنهجي 
يف إدارة االقتص�اد واملال ال يتحملها البنك املركزي 
بمف�رده ألن دوره واضح�اً ومح�دداً ومس�تقالً 
يرتكز يف تحفيز االقتصاد وفقا ألدوات وتطبيقات 
السياس�ة النقدي�ة، ولك�ن ذل�ك اليتحق�ق بدون 
التنسيق املشرتك مع السياسة املالية والقطاعات 
االقتصادي�ة األخرى وتفعي�ل االقتصاد الحقيقي 
وتنوي�ع مصادر الدخل القوم�ي ومغادرة أحادية 
االقتص�اد باالعتم�اد ع�ىل النفط كم�ورد رئيس 
يشكل  93% من إيرادات املوازنة العامة و 57% من 

الناتج املحيل اإلجمايل«.

رابطة املصارف: زيادة عرض الدوالر ستعيد اسعار الرصف ملعدالهتا رسيعًا

        بغداد / المستقبل العراقي

الش�عبي،   الحش�د  هيئ�ة  اعلن�ت 
اإلطاح�ة بثالثة من تجار املخدرات 

يف كركوك.
وذك�ر بي�ان للحش�د، أن »قوة من 
األم�ن واالنضب�اط يف الفوج الثاني 
الش�عبي  بالحش�د   15 الل�واء  يف 
باالش�رتاك م�ع مديري�ة مكافحة 
يف  نجح�ت  كرك�وك،  مخ�درات 
اإلطاحة بثالثة من تجار ومروجي 

املخ�درات يف محافظ�ة كرك�وك«. 
اس�تحصال  »بع�د  أن�ه  وأوض�ح، 
واملوافقات  استخباراتية  معلومات 
القضائية تم�ت مطاردتهم والقاء 
الثالث�ة  املتهم�ني  ع�ىل  القب�ض 
وبحوزته�م نص�ف كيلوغ�رام من 
مادة الكرس�تال املخدرة باإلضافة 
إىل أدوات خ�زن وتروي�ج وتعاطي 
املخ�درات«. وتابع، أنه«تّمت إحالة 
املتهم�ني اىل القضاء وفق الضوابط 

القانونية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت الهيئة الوطنية للتنس�يق 
تخ�ص  توجيه�ات  االس�تخباري، 
املكت�ب  وق�ال  س�نجار.  قض�اء 
اإلعالمي ملستش�ار األم�ن القومي 
األم�ن  »مستش�ار  ان  بي�ان،  يف 
القوم�ي قاس�م األعرج�ي ترأس، 
اجتماعا للهيئة الوطنية للتنس�يق 
االستخباري، بحضور قادة مجتمع 
االستخبارات«، مبينا ان »االجتماع 
ناق�ش املوضوع�ات املدرج�ة عىل 
ج�دول األعم�ال واتخ�ذ الق�رارات 

والتوصيات الالزمة بشأنها«.
مناقش�ة  »ج�رى  ان�ه  واض�اف 
الوض�ع الح�ايل يف قضاء س�نجار، 
األمني�ة  الظ�روف  واس�تعراض 

واالجتماعي�ة واالقتصادية، وكذلك 
تحديد العوام�ل املؤثرة عىل الوضع 
يف القض�اء بش�كل ع�ام، إقليمي�ا 
ومحليا«، موضح�ا ان »املجتمعني 
ناقش�وا مس�ارات تطوي�ر واق�ع 
إىل  يف�ي  بم�ا  س�نجار،  قض�اء 
اس�تقرار أمني ومجتمع�ي ويعزز 

من مكانة وأهمية القضاء«.
وتاب�ع انه »ت�م التوجي�ه األجهزة 
األمني�ة بالعم�ل الجاد واملس�تمر، 
بواق�ع قض�اء س�نجار  لالرتق�اء 
أمنياً واس�تخباراتياً، بما ينس�جم 
ووفق�ا  الحكوم�ي،  والربنام�ج 
للمعطيات التي ناقش�ها االجتماع 
س�يتم رفع التوصية برؤية موحدة 
تع�رض ع�ىل القائد الع�ام للقوات 

املسلحة، للبّت بها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات االنبار،  حكماً بالس�جن املؤبد بحق مجرم انتمى 
لعصابات داعش اإلرهابية.وذكر بيان، ملجلس القضاء األعىل،  أن »محكمة 
جنايات األنبار، أصدرت حكماً بالسجن املؤبد بحق مجرم انتمى لعصابات 

داعش اإلرهابية«. 
وأض�اف البي�ان، أن »املجرم اش�رتك بعملي�ات الهجوم ع�ىل مدينة هيت 
والق�وات األمني�ة املتواج�دة يف ناحية كبيس�ة«.  وأش�ار إىل أن »املحكمة 
أصدرت حكمها اس�تنادا ألحكام املادة الرابعة / 1 بداللة املادة الثانية /3 

و5 من قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني، تطلّع العراق إىل املزيد 
م�ن التعاون م�ع املنظم�ة األممي�ة يف العديد م�ن امللفات. وق�ال املكتب 
اإلعالمي لرئيس مجلس ال�وزراء يف بيان ان »رئيس مجلس الوزراء محمد 
ش�ياع الس�وداني إس�تقبل،  املمثلة الخاّصة لألمني العام لألمم املتحدة يف 
الع�راق جينني بالس�خارت«. واض�اف انه »جرى خالل اللقاء اس�تعراض 
مجم�ل ملفات التعاون والربامج املش�رتكة بني الع�راق واملنظمة الدولية، 

وسري تنفيذها يف مختلف املجاالت«.
وأك�د رئيس مجل�س ال�وزراء للمبعوثة األممي�ة »تطلّع الع�راق إىل املزيد 
م�ن التعاون م�ع املنظمة األممية يف العديد من امللف�ات، بينها ملّف إعادة 

النازحني، والتعاون يف مجال مواجهة التغرّيات املناخية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر الصحة صالح الحس�ناوي، املبارشة بإج�راءات تنفيذ قانون 
الضم�ان الصحي، وفيما حدد موعد تطبيقه، أكد ش�مول 250 الف عائلة 

بالقانون العام املقبل.
وق�ال الحس�ناوي، إن »أوىل أولوي�ات ال�وزارة والحكومة تطبي�ق قانون 
الضم�ان الصحي«، الفتاً إىل أن »الوزارة بدأت العمل مع املحكمة االتحادية 

إلصدار تعليمات رقم واحد لتنفيذ القانون«.
وأض�اف الوزير، أن »االجتماعات مس�تمرة يف ما يخ�ص تنفيذ القانون«، 
مؤكداً أن »الوزارة ستطلق يف األول من شباط املقبل االستمارة اإللكرتونية 
الخاصة بالتس�جيل ضم�ن القانون«. وتابع أنه »بعد 6 أش�هر من إطالق 
االس�تمارة س�يتم العمل بتقديم الخدم�ات الطبية للمواطن�ني«، مبيناً أن 
»القان�ون بحاجة إىل تعدي�الت كثرية وأص�درت تعليمات لتس�هيل تنفيد 
القانون«. وأش�ار إىل أن »الوزارة تحاول تنفيد القانون بمراحل متعددة«، 
مؤك�داً أن »الع�ام املقبل س�يتم م�ن خالله ش�مول 150 ألف م�ن عوائل 
املوظفني و100 ألف من املش�مولني بالرعاي�ة االجتماعية وإعطاء الخيار 

للمتقاعدين بالتسجيل«.
ولفت إىل أن »العام املقبل سيش�هد التجربة األوىل لتطبيق القانون«، مبيناً 
أن�ه »من خ�الل التطبيق التجريبي س�يتم تحدي�د املعوق�ات وإصالحها، 

باإلضافة إىل معرفة نقاط القوة«.

مشول 250 الف عائلة 

وزير الصحة : املبارشة بتنفيذ قانون 
الضامن الصحي

لتحقيق استقرار امين وجمتمعي

اهليئة الوطنية للتنسيق  االستخباري تصدر 
مجلة توصيات ختص قضاء سنجار

 احلشد يطيح بـ 3 من جتار املخدرات

السجن املؤبد ملجرم داعيش

السوداين: العراق يتطلع للتعاون مع األمم املتحدة 
بملفات إعادة النازحني والتغريات املناخية
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس الخدمة االتحادي، عن »اس�ماء الفائزين 
بتعيين�ات العلومي�ن يف وزارة الصح�ة. وق�ال رئي�س 
املجل�س محم�ود التميمي، خالل مؤتم�ر صحفي ، ان 
»املجلس اس�تقبل املجلس مايقارب 41 الف قيد، حيث 
بلغت عدد الدرجات التي تم التنافس عليها 3791 درجة 
وظيفية«. واوضح، ان »عدد القيود التي تم قبولها بعد 
التدقي�ق 7 االف و439 درجة«، مبينا ان »املجلس بارش 
بارس�ال رس�ائل الكرتونية لجميع املتقدمن العالمهم 
بحالة س�ر اج�راءات التوظي�ف«. واش�ار اىل ان »عدد 
الحارضي�ن لالختب�ار بل�غ 6 االف و905، يف ح�ن بلغ 
ع�دد الغي�اب 534«، منوه�ا ان »عدد القي�ود التي قبل 
اعرتاضه�ا 1068 قيداً، فيما بلغت عدد القيود املرفوض 
اعرتاضه�ا 485«. وتاب�ع، ان »ع�دد القي�ود املقبول�ن 
ضمن احتياط العام املايض بلغت 923 من بينهم حامل 
شهادة واحد، وتم قبول 901 منهم و22 خارج الخطة«، 
الفت�ا اىل ان »عدد املقبولن من حملة الش�هادات العليا 
العلومي�ن بل�غ 55 مقب�وال«. واض�اف، ان »التعينات 
ش�ملت جميع اختصاصات ذوي املهن الساندة البالغة 
29 تخصصاً، اذ ان املنافسة تمت بحسب عدد الدرجات 
املخصصة ل�وزارة الصح�ة«، مبينا ان »الح�دود الدنيا 
لقب�ول املتقدم�ن للتعي�ن تراوح�ت ما ب�ن 30 � 50 
درجة«. ولف�ت، اىل ان »املجلس راعى عند قبول طلبات 
التعين تنفيذ القوانن النافذة بش�أن القنوات الخاصة 
بالسجناء وضحايا األرهاب والشهداء، فضال عن تحديد 

نسبة لذوي االحتياجات الخاصة وألول مرة«.

جملس اخلدمة االحتادي يعلن أسامء الفائزين 
بتعيينات العلوميني يف وزارة الصحة     بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير التجارة اث�ر داود الغريري يف مكتبه 
، الس�فر الرويس إيل�روس كوتراش�يف، املعتمد 
ل�دى  العراق ، والوفد املرافق له لبحث عدة ملفات 
اهمها  تعزير العالقات االقتصادية والتجارية بن 

البلدين وحل امللفات العالقة ».�
واش�ار الوزير الغريري خالل اللقاء بحس�ب بيان 
للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، عىل »حرص 
الع�راق  لتطوير العالق�ات التجارية واالقتصادية 
مع جمي�ع دول العالم يف ضوء توجهات الحكومة  
اىل االنفت�اح عىل الس�وق العامل�ي واهمية  تطوير 

وتنمية العالقات املشرتكة يف كافة االصعدة .
مؤك�دا عىل الس�عي لفت�ح افاق جدي�دة للتعاون 
املش�رتك م�ع الجانب ال�رويس يف كاف�ة املجاالت 
وتقري�ب وجه�ات النظر بن رج�ال االعمال لكال 

البلدين 
م�ن جهت�ه، اعرب الس�فر ال�رويس ع�ن »رغبة 

الحكومة الروس�ية لتفعي�ل العالقات الثنائية بن 
البلدين يف كاف�ة املجاالت« رغم الظروف التي تمر  
به�ا روس�يا والعال�م وتداعيات الحرب الروس�ية 
االوكراني�ة كذل�ك نس�عى لتوطي�د العالق�ات مع 
ال�دول التي لها حضور ومصالح مش�رتكة تخدم 

شعوبها .

وزير التجارة يبحث مع السفري الرويس تطوير العالقات االقتصادية والتجارية

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الداخلية عب�د االمر الش�مري، 
بمن�ع اس�تخدام عج�الت ال�وزارة لالغراض 

الشخصية
وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »وزير الداخلية منع 
استخدام عجالت الوزارة ألغراض شخصية«، 
مؤكدا ع�ىل« الجه�ات ذات العالقة بمصادرة 
أي�ة عجلة تخالف هذا التوجيه، وأن يصل هذا 

األمر لجميع مفاصل وتشكيالت الوزارة«.

وزير الداخلية يصدر 
توجيهًا بخصوص 

عجالت الوزارة
    بغداد / المستقبل العراقي

أح�ى صندوق اإلس�كان التاب�ع لوزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلديات 
العام�ة املبال�غ املرصوفة عىل القروض منذ بداية الع�ام فيما أكد رصف 
ترليون وأكثر من 400 مليار دينار.وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للصندوق 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »مجموع املبالغ املرصوفة منذ بداية هذا 
العام بلغت )1.456.378.453.000( ترليوناً واربعمائة وستة وخمسن 
ملي�اراً وثالثمائة وثمانية وس�بعن مليوناً واربعمائة وثالثة وخمس�ن 
الف دينار«، مبيناً أن »مجموع املبالغ املرصوفة بعموم املحافظات خالل 
ش�هر ترشين الثان�ي امل�ايض بلغ�ت )153.264.700.000( مئة وثالثة 
وخمس�ن ملياراً ومئتن واربعة وستن مليونا وس�بعمائة ألف دينار«. 
وأش�ار البيان إىل أن »عدد املعامالت املقدمة الكرتونيا من قبل املقرتضن 
ع�ىل املوقع االلكرتون�ي للصندوق من�ذ بداية هذا العام بل�غ )34.489( 
معاملة«، الفتاً إىل أن »عدد املعامالت املكشوفة خالل شهر ترشين الثاني 
املايض بل�غ )6.842( معاملة، فيما بلغ عدد املعامالت املكش�وفة خالل 

منذ بداية العام ولغاية شهر ترشين الثاني )65.148( معاملة«.

صندوق اإلسكان حييص املبالغ املرصوفة 
عىل القروض خالل العام احلايل

    كربالء / علي ابراهيم

بح�ث وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية أحمد 
األس�دي، مع املت�ويل الرشعي للعتبة الحس�ينية 
الش�يخ عبدامله�دي الكربالئ�ي، إمكانية إنش�اء 

معاهد ملرىض التوحد ودور لليتامى.
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
العراقي«، أن »وزير العمل والشؤون االجتماعية 
احم�د االس�دي التقى خالل زيارت�ه اىل محافظة 
كربالء املقدس�ة املتويل الرشعي للعتبة الحسينية 
الش�يخ عبداملهدي الكربالئي وجرى خالل اللقاء 
التع�اون يف خدم�ة الرشائ�ح  التباح�ث بش�أن 
الضعيفة، وامكانية انشاء معاهد ملرىض التوحد 

ودور لليتامى«.

وتابع�ت، » فيم�ا ج�رى االتف�اق م�ع العتب�ة 
الحس�ينية عىل تزويد هيئة رعاي�ة ذوي االعاقة 
بعجل�ة تعم�ل بالكهرباء لغرض نق�ل املراجعن 
املعاقن بن اروقة الوزارة لتخفيف العبء عنهم 
اثناء عملي�ة التنقل بن اروقة وال�وزارة واكمال 

مراجعاتهم.« 
واكد االس�دي، الحاجة لدعم املجتم�ع والعتبات 
الديني�ة واملس�اجد الحص�اء االرس الفقرة بغية 

الوصول اليهم وشمولهم بخدمات الوزارة.
من جانب�ه، رحب املتويل الرشع�ي بزيارة الوزير 
للمحافظ�ة، مثمن�ا جهوده املبذول�ة يف الوقوف 
ع�ىل احتياج�ات الرشائ�ح الفق�ر يف املحافظة، 
مبدي�ا االس�تعداد للتعاون م�ع ال�وزارة لخدمة 

املواطن الفقر.

األسدي والشيخ الكربالئي يبحثان إمكانية إنشاء 
معاهد ملرضى التوحد ودور لليتامى

وزير النفط يصادق عىل االمر الوزاري بتعيني خرجيي 
معاهد التدريب النفطي لعامي 2021-2020

    بغداد / المستقبل العراقي

صادق نائب رئيس ال�وزراء وزير النفط حيان عبد الغني، 
ام�س االثنن، ع�ىل تعي�ن )1072( من خريج�ي معاهد 

التدريب النفطي لعامي )2021-2020(.
وذكر بي�ان لوزارة النفط، تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن 
»الدائ�رة اإلدارية يف الوزارة أصدرت األم�ر الوزاري بتعين 
)1443( م�ن خريج�ي معاه�د التدري�ب النفط�ي لعامي 

)2020-2021( وتوزيعهم بن التشكيالت النفطية«.
وأض�اف، أن »نائب رئيس الوزراء وزي�ر النفط حيان عبد 
الغن�ي ص�ادق عىل األمر ال�وزاري بالتعي�ن،  بعد موافقة 
مجل�س املوق�ر وفق الق�رار املرق�م )212( لس�نة 2022 

وكتابي وزارة املالية« .
وأش�ار إىل أن »األم�ر ال�وزاري تضم�ن تعي�ن وتوزي�ع 

)1072( خريج�اً عىل الرشكات النفطية وبحس�ب الحاجة 
والتخصص«.وكانت وزارة النفط قد فاتحت مجلس الوزراء 

ووزارة املالية، يف وقت سابق، الستحصال املوافقات الالزمة 
ولتخصيص الدرجات الوظيفية وذلك الصدار األمر الوزاري 

بالتعين.

استعدادا للحملة الشتوية لتصريف مياه االمطار الغزيرة

حمافظة البرصة ختصص مبلغ من موازنتها التشغيلية ملديرية املجاري
    البصرة / محمد الجابري

خصصت الحكومة املحلية يف البرصة ، 
مبلغ من موازنتها التشغيلية ملعالجة 
االمط�ار  وس�حب وترصي�ف مي�اه 
بح�ال تك�رار هطوله�ا بغ�زارة عىل 
غ�رار االمطار الكثيفة التي ش�هدتها 
البرصة  قبل أسابيع اضافة اىل صيانة 
محطات املج�اري وتبدي�ل املضخات 

العاطلة ».
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ترأس�ه 
النائ�ب االول ملحاف�ظ البرصة محمد 
طاه�ر التميم�ي ، يف مكتب�ه بمق�ر 
الحكوم�ة املحلية مع مدي�ر مجاري 
الب�رصة ، خزع�ل حمي�د الفرطويس 
التخطي�ط  اقس�ام  ومس�ؤويل   ،

والحسابات والعقود والتدقيق للتباحث 
بش�أن الخطة االستباقية التي وضعتها 

مديري�ة مج�اري الب�رصة عن�د هطول 
االمط�ار الغزي�رة لس�حبها وترصيفها 
خالل اش�تداد االمطار ، اضافة اىل تنفيذ 

املج�اري  ملحط�ات  صيان�ة  مش�اريع 
والشبكة ».

وق�ال النائ�ب األول ملحاف�ظ الب�رصة ، 

محمد التميم�ي ، يف ترصيح صحفي 
ورد  اإلعالم�ي  مكتب�ه  ع�ن  ص�ادر 
ل�«املستقبل العراقي«، ان« الحكومة 
املحلي�ة وجهت بتخصي�ص مبلغ من 
املوازنة التش�غيلية كأج�راء احرتازي 
لدع�م مديري�ة املج�اري ، اس�تعدادا 

للحملة الشتوية ».
وأضاف انه »تم خالل االجتماع ادراج 
أيض�ا مبل�غ م�ايل م�ن ضم�ن املبلغ 
لرب�ط  املج�اري  ملديري�ة  املخص�ص 
خ�ط لترصي�ف مي�اه االمط�ار من 
جامع�ة البرصة يف موقع ب�اب الزبر 
وربطه بالخط الناقل بمس�افة تصل 
اىل قراب�ة )كيل�و ونص�ف ( لغ�رض 
معالج�ة وترصي�ف مي�اه االمطار  ، 
وبالخص�وص بع�د  طفوح�ات مياه 
االمط�ار الكثيف�ة الت�ي حصل�ت داخل 

جامعة البرصة يف الفرتة األخرة«.

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 39230  يف 2022/11/28 
الصادرة من ثانوية الكندي االهلية املعنونة اىل جامعة كلية 
االرساء الجامعة باس�م ش�هد يحيى نعوم م�ن يعثر عليها 

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

فقدان
فق�دت مني الوثيق�ة املرقم�ة 13  يف 2022/3/6 الصادرة 
من ثانوية البس�ملة  املعنونة اىل متوسطة فلسطن  للبنات 
باس�م  زينب محمد كاظم رويس من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
�������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
العدد 2022/776

التاريخ 2022/10/19
قرار حكم غيابي 

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 
بتاري�خ 2022/10/19 برئاس�ة اللواء الدكت�ور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحس�ن  وعضوي�ة كل من اللواء الحقوقي 
عباس نارص غريب  والعميد  الحقوقي عادل مطرش جلود 
واصدرت حكمها االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب:

القضية املرقمة 2022/776 
اسم املشتكي الحق العام

اس�م امل�دان الغائ�ب  / الرشط�ي ن�زار طه ياس�ن كاصد 
املالكي

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
املادة القانونية 37 /ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

1 � ايقاف اجراءات املحاكمة بحق املتهم اعاله وفق احكام 
امل�ادة 37/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 عن تهمة 
حص�ول ارضار يف العجلة الحكومي�ة املرقمة 435 نوع الند 
كروز مونيكا عام 2007 لسبق شموله بقانون العفو العام 
رقم 19 لسنة 2008 بموجب قرار محكمة استئناف البرصة 
املرقم 43 /عفو / 2022 يف 2022/9/5 واملكتس�ب الدرجة 

القطعية 
2 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره 1,250,000 ملي�ون ومائتان 
وخمس�ون  الف دينار عراقي    عن قيمة االرضار الحاصلة 
بالعجلة الحكومية املرقمة اعاله   وحسب االسعار السائده 
وقت الحادث  استنادا الحكام املادة 37 ثانيا من ق ع د  رقم 

14  لسنة 2008  تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
3 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنن 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
4 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
5 �  تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) رفاه محسن 
صال�ح( البالغة ) 25,000( خمس�ة وع�رشون  الف دينار 
عراق�ي ت�رصف له من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكم�ا  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون  وافهم بتاريخ 2022/10/19
اللواء  الدكتور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1280

مقتبس حكم غيابي
1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة
2  �اس�م  املج�رم الغائب الرشطي ) حميد عبد الس�يد مال 

الله رشيدة( 
3 � رقم الدعوى 2018/1280

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  عام 2006
5 � تاريخ  الحكم 2018/10/21

6 � املادة  القانونية )37(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
7�   املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 - خالصة الحكم :  عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو 
رقم 27 لسنة 2016 لسبق شموله بقانون العفو العام رقم 
19 لس�نة 2008  بموجب قرار اللجنة القضائية يف محكمة 
اس�تئناف العن التهمه املس�نده اليه وفق املادتن )5 و 32(  
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل كونها مازال ماكث 
يف الغياب ولعدم صدور امر طرد او اس�تقاله بحقه بموجب 
كتاب دائرته املرقم 6164 يف 2017/12/31 ولعدم تس�ديد 

املبالغ املرتتبة بذمته 
9 �  الحبس ملدة )ثالث سنوات( وفق احكام املادة 37  من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 الهماله املتعمد مما تسبب بفقدان 
187 مائة وسبعة وثمانون مخزن بندقية كالشنكوف فارغ 

اثناء نقل املشجب اىل املوقع البديل عام 2006
ملي�ون   )1.309.000( مق�داره  مبل�غ  تضمين�ه   �  10  
وثالثمائة وتس�عة االف دينار وفق املادة 37 ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 عن قيمة املخازن املفقودة املشار اليها 
اعاله    وحس�ب االسعار الس�ائدة وقت الفقدان تستحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
11  طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
املادة 41/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب 
قرار الحك�م الدرجة القطعية بداللة املادة 89اوال  من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008
12 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا 

وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
13 � حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 � تنزيل املخازن املفقودة املش�ار اليه�ا اعاله من الذمة 

بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
 15 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي 
جر( البالغة )25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي 
ت�رصف له من خزين�ة الدولة  بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2018/10/21
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2022/583

التاريخ 2022/8/16
1 �الرتبة ن ع  

2 � اس�م املدان الرباعي واللقب باس�م جواد كاظم نزال ال 
شبل

3 � الوحدة : مديرية مكافحة املتفجرات 
4 � رقم القضية : 2022/583

5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
6 � خالصة الحكم 

1 � تعديل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
2 � الحبس الشديد بحق املدان ن ع   باسم جواد كاظم نزال 
ال ش�بل ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/اوال من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 اس�تنادا الحكام املواد  61/اوال و 
69/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه للفرتة من 

2021/10/12 ولحد االن 
3 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الحكام املادة  38/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنن 
باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �   احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد 
البالغة 25,000 خمسة وعرشون   الف دينار عراقي ترصف 
لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

ق�رار ص�در باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالع�رتاض وافهم علنا 
بتاريخ 2022/8/16

اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم

رئيس املحكمة
�������������������������������������������������

اعالن
اىل / املته�م الغائ�ب )املف�وض محمد محس�ن زغر عويز 

املالكي( 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة نظران
بم�ا انك متهم وف�ق املادة /32 اوال وثانيا م�ن ق ع د   رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل الختالسك املس�دس الحكومي الذي 

بذمتك و املرقم 
X24658Z  2015 نوع برتا مع ملحقاته عام 

وملجهولية اقامتك  اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش هذا االعالن 
يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

اعالن
اىل / املته�م الغائب )الرشطي  صفاء عبد محس�ن س�لمان 

البدران ( 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة  كرمة عيل 
بما انك متهم وفق املادة /32 اوال وثانيا من ق ع د   رقم 14 

لسنة 2008 املعدل الختالسك املسدس الحكومي املرقم 
GHM926  2021 نوع كلوك مع ملحقاته عام 

وملجهولية اقامتك  اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش هذا االعالن 
يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 19338
التاريخ 2022/12/5

اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن  )عيل عبدالعايل جب�ار(  الذي يروم   
تبدي�ل لقب�ه وجعله )ال�زريف( بدال م�ن  )ال�رزيف(  الوارد يف 
قيده  لعام 1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه 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/ 19111
التاريخ 2022/12/1

اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن  )س�عد جبار حس�ن(  الذي يروم   
تبدي�ل لقبه وجعله )الح�ار( بدال من  )الزجراوي(  الوارد يف 
قيده  لعام 1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه 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/ 19115

التاريخ 2022/12/1
اعالن

بن�اء عىل طلب املواطن  )س�تار جبار حس�ن(  الذي ي�روم   تبديل 
لقب�ه وجعله )الحار( بدال م�ن  )الزجراوي(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة 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/ 19113
التاريخ 2022/12/1

اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن  )بش�ار جبار حس�ن(  الذي ي�روم   تبديل 
لقب�ه وجعله )الحار( بدال م�ن  )الزجراوي(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

تعل�ن امانة مس�جد الكوف�ة وامل�زارات امللحقة به ع�ن رغبتها يف 
بي�ع  العمالت العربية واالجنبي�ة املتجمعة لديها عن طريق املزايدة 
العلنية التي تس�جري يف الساعة الثانية عرش من ظهر يوم االربعاء 
املص�ادف 2022/12/14   فع�ىل اصح�اب ال�رشكات ومكات�ب 
الصرفة الراغبن باالشرتاك مس�تصحبن معهم البطاقة الوطنية  
او احد املستمس�كات الثبوتي�ة املقبولة بحس�ب القانون ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة ونرش االعالن البالغة 2% من 
املبلغ الكيل ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية  فستجري 

املزايدة يف اليوم الذي يليه  وبالوقت نفسه 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 17693
التاريخ 2022/11/9

اعالن
بن�اء ع�ىل طلب املواطن  )احمد عباس كاط�ع (  الذي يروم   تبديل 
لقبه وجعله )الع�اريض( بدال من  )الفتالوي(  الوارد يف قيده  لعام 
1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 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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قسم العقود
العدد: ٣٠٩٨١

التاريخ:  ٢٠٢٢/١٢/٤
اعالن مناقصة رقم (٣) ملشاريع قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي ملحافظة دياىل

لتنفيذ مرشوع (تاهيل مدخل بعقوبة من جديدة الشط اىل الغالبية)
اىل/ كافة الرشكات واملقاولني

تعلن محافظة دياىل / قسم العقود عن اجراء مناقصة لتنفيذ مرشوع (تاهيل مدخل بعقوبة من جديدة الشط اىل الغالبية) خطة قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي ملحافظة دياىل من تمويل تنمية االقاليم وحسب 
الوثيقـة القياسـية الصـادرة عن وزارة التخطيط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤  وحسـب الجدول املرفق ربطا علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطـاء العطاءات كما ان للمحافظة الغاء 
املناقصـة دون تعويـض مقدمي العطاءات واسـتبعاد املقاول او الرشكة غري الكفوءة من خالل تجارب املحافظة السـابقة وتعترب شـخصية املقاول او الرشكة محل اعتبار وال يحق لـه احالة العمل او جزء منه اىل 
مقاول ثانوي ما لم تستحصل موافقة جهة التعاقد التحريرية املسبقة وعىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا الحضور اىل مقر لجنة فتح العطاءات الكائن يف (بعقوبة/شارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة 
دياىل) يف الزمان واملكان املحددين ادناه لغلق املناقصة املذكورة عىل ان يكون العطاء نافذ ملدة ١٢٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة املذكورة ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة كافة اجور االعالن والرسـوم والرضائب 
واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات وسـيهمل اي عطاء غري مسـتويف للمستمسـكات املطلوبة اعاله وال يقبل اي عذر من جراء ذلك ويف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمسـكات املقدمة من قبل 
املقاول او الرشكة سيتم مصادرة التأمينات واتخاذ االجراءات القانونية بحق الرشكة او املقاول وستحتسب الغرامات التأخريية عىل النحو التايل غرامة اليوم الواحد = (مبلغ العقد (مبلغ العقد االصيل +- اي تغيري 
يف املبلغ ) / مدة العقد الكلية (مدة العقد االصلية +- اي تغري يف املدة ) × (١٥٪) كما تخضع جميع املواد للفحص املختربي وفقا لتوجيه اللجان املرشفه عىل العمل ودوائر املهندس املقيم . فعىل الرشكات واملقاولني 
العراقيني املصنفني من الدرجات املذكورة ادناه والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص الراغبني بدخول املناقصة مراجعة محافظة دياىل /قسـم العقود/لجنة بيع العطاءات لغرض رشاء مسـتندات 
ورشوط ووثائق وبيانات املناقصة علما ان الرشاء يكون من قبل املدير املفوض حرصاً او وكيله عىل ان تكون الوكالة صادرة ضمن مدة ال تتجاوز (الثالثة  اشـهر) فقط قبل تاريخ نرش االعالن وان ال يحمل الوكيل 
وكالة عن رشكات اخرى (اي يكون موكل باعمال رشكة واحدة فقط) وان سعر العطاء الواحد كما مؤرش ازاء كل مرشوع غري قابل للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للمقاولني او الرشكات عند رشاء 
العطاء وسيكون اخر موعد الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش من ظهر يوم (االربعاء) املوافق ( ٢٠٢٢/١٢/١٤) ويكون موعد فتح العطاءات حال انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة او اليوم التايل ويكون فتح 
العطـاءات يف مقـر اللجنـة الفتح ويكون املكان الرئييس لتبليغ الرشكات واملقاولني هو لوحة االعالنات املوجودة يف قسـم العقود ولكافة االجراءات التي تخص املشـاريع ويعترب بمثابة تبليغ الرشكات واملقاولني وال 

يقبل االحتجاج بغري ذلك  علما ان عقد املؤتمر الخاص لهذا االعالن االجابة عىل استفسار االخوة املقاولني يوم (الخميس) املوافق (٢٠٢٢/١٢/٨) الساعة الحادية عرشة صباحا .
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مستندات ورشوط املناقصة :
١-هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الصادرة من وزارة التخطيط نافذة و للدرجة املطلوبة واملثبتة امام كل مرشوع

٢-شـهادة تاسـيس الرشكة +عقد تاسـيس الرشكة + هوية اتحاد املقاولني + شـهادة ممارسة مهنة نافذة او احداهما وحسب طبيعية كل مرشوع حسـب كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية / قسم 
االستشارات والتدريب بالعدد (١٤٣١/٧/٤) يف ٢٠١٨/١/١٧ .

٣-يلتزم املقاول او الرشكة بتثبيت عنوان الرشكة وعنوانه الشخيص يف اوراق العطاء ليتم اعتمادها عنوانا باملراسالت والتبليغات وتقديم ما يثبت العنوان مع تقديم كتاب رسمي صادر من جهة رسمية يؤيد حجب 
البطاقة التموينية ملقدمي العطاءات مع جلب بطاقة سكن وكافة املستمسكات (بطاقة موحدة ان وجدت + الجنسية + شهادة الجنسية وبطاقة السكن الخاصة باملدير املفوض للرشكة ).

٤-يعترب هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزا من العقد ويلتزم املقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء ويتم اعتماد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط امللحقة بها والوثيقة القياسية .
٥-تأمينـات اوليـة بنسـبة ١٪ مـن الكلفة التخمينية املخصصة االحالـة بموجب خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقيـة او صك مصدق ويفضل من محافظة دياىل معنون اىل ديوان محافظة دياىل / قسـم 

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

٧-تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابتا وان توقع عىل جميع املسـتندات العطاءات وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم الرشكة او املقاول مع 
االلتزام بمدة االنجاز العمل حسب ما مثبت من قبل الدائرة املستفيدة من االعالن

٨-تقديم مايؤيد قدرة خربة الرشكات يف مجال املقاولة املعنية مع ربطا ما يثبت تنفيذ لالعمال املماثلة من جهة رسـمية مؤيدة من جهة التعاقد الرسـمية للمشـاريع التي كلفتها التخمينية اكثر من (٥ مليار دينار 
عراقي) وكما مبني بمعايري التاهيل الواردة من جهة رسمية عىل ان تكون الكثر من عمل مماثل وسيتم استبعاد الرشكات املخلة بالتزاماتها ,وعدم احالة مرشوع لرشكة لديها انحراف يف مشاريعها بنسبة اكثر من 

. (٪٢٠)
٩-جلب ما يؤيد امتالك االليات واملعدات التخصصية والكادر املتقدم وحسب ما مثبت بالوثيقة القياسية لكل فقرة .

١٠-استمارة تقديم العطاءات موقعه ومختومة من املقاول قبل الرشكة او املقاول
١١-عىل الرشكة ان تقوم بتقديم (CV) يتضمن اسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني والغري متفرغني) واالداري واالليات التي تعود اىل الرشكة معززة بوثائق رسمية للعاملني لديها بموجب عقود التشغيل 

الصادرة عن نقابة املهندسني عند تنفيذ مشاريع املقاولة .
١٢-تتحمل الرشكة التي يحال بعدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من الدولة ويتم تسديد اجور االعالن عند رسو املزايدة عىل املناقص وقبل توقيع العقد .

١٣-ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم نسخة اصلية ويكون باسم الرشكة واملقاول حرصا .
١٤-عىل مقدمي العطاءات تقديم نسخ اضافية طبق االصل عدد (٢) عىل االقل من العطاءات الخاصة باملناقصة اضافة اىل العطاء االصيل الذي يجب ان يتضمن الوثائق املطلوبة كافة والذي سيتم اعتماده والرجوع 
اليه عىل ان تكون جميع النسخ (مختومة بختم حي من الرشكة) ويتم وضع النسخ االصلية يف غالف منفصل ويتم تاشريه بعبارة نسخة اصلية ووضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف منفصل ويتم تاشري 

كل مغلف بعبارة (نسخة اضافية) وتوضع هذه املغلفات (االصلية االضافية) يف مغلف واحد .
١٥-ال يجوز ملقدمي العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها اي كان نوعه عىل الرشكة او املقاول االلتزام بتقديم منهاج العمل املطلوب

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

١٧-للطرف االول استقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ او التي تقل كمياته عىل االنجاز الفعيل كما ورد يف جدول الكميات
١٨-تلتزم الرشكة او املقاول ببيان املوقع االلكرتوني للرشكة وعنوانها ورقم الهاتف للرشكة بموجب نموذج مسـتقل يحتوي كافة املعلومات املذكورة مختوم بختم الرشكة وتوقيع املدير املفوض وتقدم اىل شـعبة 
املتابعـة يحـال رشاء وثائـق املناقصـة عىل ان تكـون مطابقة للمعلومات املقدمة عىل الظـرف الخاص بالعطاء ليتم اعتمـاد الربيد االلكرتوني كموقع رسـمي للمخاطبات يف حال تعذر تبليـغ الرشكة الي مخاطبة 

تحريريا»
١٩-يتم اعتماد ما ورد يف الوثيقة القياسية لكل مرشوع وحسب املعايري املوجودة فيها .

٢٠-يتم اعتماد ضوابط رقم (١٢) امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والخاصة بمعايري التاهيل والرتسية .
٢١-يتم العمل وفقا للوثيقة القياسية لكل مرشوع وحسب اعمام وزارة التخطيط (٢٤٥٣٧/٧/٤) يف ٢٠١٩/١٠/٧ وكتاب الوزارة بالعدد (٢٥٥٢٤/٧/٤) يف ٢٠٢٢/٩/٢٧ .

٢٢-عدم مشاركة اي عطاء باملناقصة لديه ثالثة عقود او اكثر ما زالت يف التنفيذ ومربمة مع جهة التعاقد .
٢٣-ال يتم اعطاء انتفاء حاجة الي خطاب ضمان او صك مصدق اال بعد تقديمه ضمن العطاءات ودخوله اىل لجنة الفتح او الطلب بسحب العطاء قبل الغلق وحسب التعليمات .

٢٤-عدم تقديم الرشكات ايل يوجد لديها انذار سابق منذ عام (٢٠١٩) حتى وان تم رفع االنذار . 
٢٥-تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونني تعرض الوضع املايل الخر سنتني ويجب ان تكون معادالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام ٢٠١٤ .

٢٦-الرشكة لديها معمل اسفلت ومعمل كونكريت باسم الرشكة حرصا وقريب من موقع العمل .
٢٧-يتم استبعاد اي عطاء مخالف لرشوط الوزارة من قبل اللجان املختصة .

هاتف بدالة املحافظة (٥٣٢٨٧٠) (٥٣٢٨٧١)
E-mail: diyala.council09@gmail.com 
E-mail: muthanaali306@yahoo.com 

موبايل مكتب املحافظ (٠٧٨٠٠٢٩٥٠٥٣) (٠٧٧٢٨٠٧٨٠٨٨)
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محافظة دياىل
قسم العقود

العدد: ٣٠٩٨٠
التاريخ:  ٢٠٢٢/١٢/٤

اعالن مناقصة رقم (٤) ملشاريع قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي ملحافظة دياىل
لتنفيذ مرشوع (تاهيل مضخات عمودية ملرشوع اسفل الخالص)

اىل/ كافة الرشكات واملقاولني
سري محافظة دياىل  الجراء مناقصة املرشوع اعاله ضمن مشاريع قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي ملحافظة دياىل من تمويل تنمية االقاليم وتحت التبويب (الفصل ٤ املادة ١٣ النوع ١٨ التسلسل 
٢٢٥) وحسـب الوثيقـة  القياسـية الخاصة بعقود التجهيز وبكلفـة تخمينية مقدارها (٦,٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقـي وبمدة تنفيذ (٣٩٠ يوم) ووفق املتطلبات املالية الخاصة بالوثيقة القياسـية 

كاالتي:
أ-الحسابات الختامية تقدم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونني تعرض الوضع املايل الخر سنتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق 

االزمة املالية الخر سنتني تسبق االزمية املالية لعام ٢٠١٤ .
ب-السيولة النقدية بمبلغ (٣,٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠) عىل شكل حساب مرصيف يسبق تاريخ الغلق .

ت-معدل االيراد السنوي بمبلغ قدره (٦,٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ويكون لكافة العقود املنجزة من قبله ملدة سنتني من تاريخ غلق املناقصة.
ث-الخربة التخصصية تقدم عمل منجز مماثل بمبلغ (٣,٩٤٨,٠٠٠,٠٠٠) وخالل خمس سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء.

ج-االهلية القانونية / عدم ادراج الرشكة يف قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء.
ح-خطاب ضمان بمبلغ (٦٥,٨٠٠,٠٠٠) عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ويكون نافذ ملدة (١٨٠ يوم) 

علمـا ان الدائـرة غـري ملزمة بقبول اوطاء العطاءات كما ان للمحافظة الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات واسـتبعاد املقاول او الرشكة غري الكفوءة من خالل تجارب املحافظة السـابقة 
وتعترب شـخصية املقاول او الرشكة محل اعتبار وال يحق له احالة العمل او جزء منه اىل مقاول ثانوي ما لم تسـتحصل موافقة جهة التعاقد التحريرية املسـبقة وعىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم 
قانونـا الحضـور اىل مقر لجنة فتح العطاءات الكائن يف (بعقوبة/شـارع املحافظة/ مبنى ديـوان محافظة دياىل) يف الزمان واملكان املحددين ادناه لغلق املناقصـة املذكورة عىل ان يكون العطاء نافذ 
ملدة ١٢٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة املذكورة ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة كافة اجور االعالن والرسـوم والرضائب واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات وسـيهمل اي عطاء غري مستويف 
للمستمسـكات املطلوبة اعاله وال يقبل اي عذر من جراء ذلك ويف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمسـكات املقدمة من قبل املقاول او الرشكة سـيتم مصادرة التأمينات واتخاذ االجراءات 
القانونية بحق الرشكة او املقاول وستحتسب الغرامات التأخريية عىل النحو التايل غرامة اليوم الواحد = (مبلغ العقد (مبلغ العقد االصيل +- اي تغيري يف املبلغ ) / مدة العقد الكلية (مدة العقد االصلية 
+- اي تغـري يف املـدة ) × (١٥٪) كمـا تخضع جميع املواد للفحص املختربي وفقا لتوجيه اللجان املرشفه عىل العمل ودوائر املهنـدس املقيم . فعىل الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجات 
املذكـورة ادنـاه والـرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص الراغبني بدخول املناقصة مراجعة محافظة دياىل /قسـم العقود/لجنة بيع العطاءات لغرض رشاء مسـتندات ورشوط ووثائق 
وبيانات املناقصة علما ان الرشاء يكون من قبل املدير املفوض حرصاً او وكيله عىل ان تكون الوكالة صادرة ضمن مدة ال تتجاوز (الثالثة  اشهر) فقط قبل تاريخ نرش االعالن وان ال يحمل الوكيل وكالة 
عـن رشكات اخـرى (اي يكون موكل باعمال رشكة واحدة فقط) وان سـعر العطاء الواحد كما مؤرش ازاء كل مرشوع غري قابل للـرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للمقاولني او الرشكات 
عند رشاء العطاء وسـيكون اخر موعد السـتالم العطاءات السـاعة الثانية عرش من ظهر يوم (االربعاء) املوافق ( ٢٠٢٢/١٢/١٤) ويكون موعد فتح العطاءات حال انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة 
او اليوم التايل ويكون فتح العطاءات يف مقر اللجنة الفتح ويكون املكان الرئييس لتبليغ الرشكات واملقاولني هو لوحة االعالنات املوجودة يف قسم العقود ولكافة االجراءات التي تخص املشاريع ويعترب 
بمثابة تبليغ الرشكات واملقاولني وال يقبل االحتجاج بغري ذلك  علما ان عقد املؤتمر الخاص لهذا االعالن االجابة عىل استفسار االخوة املقاولني يوم (الخميس) املوافق (٢٠٢٢/١٢/٨) الساعة الحادية 

عرشة صباحا .
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مستندات ورشوط املناقصة :
١-هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الصادرة من وزارة التخطيط نافذة و للدرجة املطلوبة واملثبتة امام كل مرشوع

٢-شهادة تاسيس الرشكة +عقد تاسيس الرشكة + هوية اتحاد املقاولني + شهادة ممارسة مهنة نافذة او احداهما وحسب طبيعية كل مرشوع حسب كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية 
/ قسم االستشارات والتدريب بالعدد (١٤٣١/٧/٤) يف ٢٠١٨/١/١٧ .

٣-يلتـزم املقـاول او الرشكـة بتثبيت عنوان الرشكة وعنوانه الشـخيص يف اوراق العطاء ليتم اعتمادها عنوانا باملراسـالت والتبليغات وتقديم ما يثبت العنوان مع تقديم كتاب رسـمي صادر من جهة 
رسمية يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاءات مع جلب بطاقة سكن وكافة املستمسكات (بطاقة موحدة ان وجدت + الجنسية + شهادة الجنسية وبطاقة السكن الخاصة باملدير املفوض 

للرشكة ).
٤-يعترب هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزا من العقد ويلتزم املقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء ويتم اعتماد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط امللحقة بها والوثيقة 

القياسية .
٥-تأمينات اولية بنسبة ١٪ من الكلفة التخمينية املخصصة االحالة بموجب خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية او صك مصدق ويفضل من محافظة دياىل معنون اىل ديوان محافظة دياىل 

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

٧-تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابتا وان توقع عىل جميع املسـتندات العطاءات وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم الرشكة او 
املقاول مع االلتزام بمدة االنجاز العمل حسب ما مثبت من قبل الدائرة املستفيدة من االعالن

٨-تقديم مايؤيد قدرة خربة الرشكات يف مجال املقاولة املعنية مع ربطا ما يثبت تنفيذ لالعمال املماثلة من جهة رسمية مؤيدة من جهة التعاقد الرسمية للمشاريع التي كلفتها التخمينية اكثر من (٥ 
مليار دينار عراقي) وكما مبني بمعايري التاهيل الواردة من جهة رسمية عىل ان تكون الكثر من عمل مماثل وسيتم استبعاد الرشكات املخلة بالتزاماتها ,وعدم احالة مرشوع لرشكة لديها انحراف يف 

مشاريعها بنسبة اكثر من (٢٠٪) .
٩-استمارة تقديم العطاءات موقعه ومختومة من املقاول قبل الرشكة او املقاول

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

١١-تقديم كشف مايل من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام .
١٢-تتحمل الرشكة التي يحال بعدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من الدولة ويتم تسديد اجور االعالن عند رسو املزايدة عىل املناقص وقبل توقيع العقد .

١٣-ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم نسخة اصلية ويكون باسم الرشكة واملقاول حرصا .
١٤-عـىل مقدمـي العطاءات تقديم نسـخ اضافية طبق االصل عـدد (٢) عىل االقل من العطاءات الخاصة باملناقصة اضافة اىل العطاء االصيل الذي يجب ان يتضمن الوثائق املطلوبة كافة والذي سـيتم 
اعتماده والرجوع اليه عىل ان تكون جميع النسـخ (مختومة بختم حي من الرشكة) ويتم وضع النسـخ االصلية يف غالف منفصل ويتم تاشـريه بعبارة نسـخة اصلية ووضع كل نسـخة من النسـخ 

االضافية يف غالف منفصل ويتم تاشري كل مغلف بعبارة (نسخة اضافية) وتوضع هذه املغلفات (االصلية االضافية) يف مغلف واحد .
١٥-ال يجوز ملقدمي العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها اي كان نوعه عىل الرشكة او املقاول االلتزام بتقديم منهاج العمل املطلوب

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

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

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

٢٠-يتم اعتماد ما ورد يف الوثيقة القياسية لكل مرشوع وحسب املعايري املوجودة فيها .
٢١-يتم اعتماد ضوابط رقم (١٢) امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والخاصة بمعايري التاهيل والرتسية .

٢٢-يتم العمل وفقا للوثيقة القياسية لكل مرشوع وحسب اعمام وزارة التخطيط (٢٤٥٣٧/٧/٤) يف ٢٠١٩/١٠/٧ وكتاب الوزارة بالعدد (٢٥٥٢٤/٧/٤) يف ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
٢٣-عدم مشاركة اي عطاء باملناقصة لديه ثالثة عقود او اكثر ما زالت يف التنفيذ ومربمة مع جهة التعاقد .

٢٤-ال يتم اعطاء انتفاء حاجة الي خطاب ضمان او صك مصدق اال بعد تقديمه ضمن العطاءات ودخوله اىل لجنة الفتح او الطلب بسحب العطاء قبل الغلق وحسب التعليمات .
٢٥-اعطاء االولوية لرشكات واملقاولني ضمن محافظة دياىل .

٢٦-عدم تقديم الرشكات التي يوجد لديها انذار سابق منذ عام (٢٠١٩) حتى وان تم رفع االنذار .
٢٧-يتم استبعاد اي عطاء مخالف لرشوط الوزارة من قبل اللجان املختصة .

هاتف بدالة املحافظة (٥٣٢٨٧٠) (٥٣٢٨٧١)
E-mail: diyala.council09@gmail.com 
E-mail: muthanaali306@yahoo.com 

موبايل مكتب املحافظ (٠٧٨٠٠٢٩٥٠٥٣) (٠٧٧٢٨٠٧٨٠٨٨)
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وزارة النفط
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة (
اعالن مناقصة / دعوة عامة / أعالن ثاين

م / املناقصة املرقمة 
)9025/22/13( واخلاصة ب )جتهيزات السالمة الشخصية(

يرس رشكة نفط ذي قار احدى تشكيالت وزارة النفط العراقية  ان تعلن  للمرة الثانية عن 
املناقص�ة اعاله  فعىل الرشكات املؤهلة من ذوي الخربة واالختصاص الراغبة باملش�اركة 
يف هذه املناقصة ارسال مخوليها املعتمدين بموجب كتاب تخويل رسمي لغرض مراجعة 
رشكة نفط ذي قار – القسم التجاري شعبة العقود والوثائق القياسية لغرض رشاء وثائق 
املناقص�ة   بمبلغ  مقداره ) 150.000(مائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي غري قابل للرد 
لغرض تقديم عروضهم وفق الرشوط املثبتة يف وثائق املناقصة علما ان الكلفة التخمينية 
للم�رشوع هي ) 241,500,000( مئت�ان وواحد واربعون مليون وخمس�مائة الف دينار 
عراقي عىل املوازنة التشغيلية حيث سيكون اخر موعد لقبول العطاءات الساعة  ال )12( 
الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20 عىل ان يودع العطاء يف صندوق 

تقديم العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات يف مقر الرشكة مرفقا به الوثائق االتية :
1- تامينات اولية بمبلغ )7,000,000( س�بعة مليون دينار عراقي )بموجب صك مصدق 
او سفتجة او خطاب ضمان صادر من من احد املصارف العراقية املعتمدة  بموجب املنصة 
االلكرتونية يف البنك املركزي العراقي ( وتكون سارية املفعول طيلة نفاذية العطاء البالغة 

)120( يوم وسوف يستبعد العطاء الذي لم ترفق به التامينات االولية
 - شهادة تاسيس  للرشكة مصدقة لسنة 2022 2

3- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لسنة 2022
4 – حج�ب البطاق�ة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب تعليم�ات االمانة العامة 

ملجلس الوزراء
5 – تلبية متطلبات التاهيل املحددة يف الوثيقة القياسية الخاصة باملناقصة اعاله

6 – املستمس�كات الشخصية للمدير املفوض للرشكة )البطاقة الوطنية + بطاقة السكن 
او تاييد السكن(  

7 – وصل رشاء وثائق املناقصة  )نسخة اصلية(
8 – اية وثائق او رشوط اخرى محددة يف وثائق املناقصة 

9 – يجب ان يتم تقديم العطاء بنس�خة اصلية اضافة اىل نس�ختني اضافيتني وتكون كل 
نس�خة  بظ�رف مس�تقل ويكتب عليه اصيل او استنس�اخ وان يك�ون كل ظرف متضمن 
كاف�ة االوراق الثبوتية املطلوبة اضافة اىل العطاء الفني والتجاري وتتحمل الرشكة نتائج 

مخالفة هذه الفقرة 
10 – بيان اس�م الش�خص املخ�ول  باالجابة عن االستفس�ارات وتثبيت عن�وان الرشكة 
الكامل وبريدها االلكرتوني يف العطاء وارقام الهواتف لغرض اجراء االتصاالت واملراسالت 
املتعلقة بموضوع املناقصات وتعترب جميع املراس�الت الجارية عىل الربيد االلكرتوني هي 
مراس�الت رس�مية تعتمد الغراض انضاج العروض واالحالة وتتحمل الرشكة التي ترسو 
عليها املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا 
العطاءات ولها الحق يف استبعاد العطاءات غري املستوفية للرشوط وللمزيد من املعلومات 

ctoc.office@gmail.com باالمكان مراسلة املوقع االلكرتوني
 11 – سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املناقصني قبل سبعة ايام من تاريخ 

الغلق
12- يحق لرشكة نفط ذي قار الغاء املناقصة يف اي وقت قبل االحالة دون اش�عار مس�بق 

وال يرتتب عىل ذلك اي حق للرشكات املشاركة املطالبة بالتعويض

العدد ق. ج / 25747
التاريخ 2022/12/3

عـ / مدير عام رشكة نفط ذي قار 
عيل مهدي جلود

مدير القسم التجاري

اعالن 
قدم املواطن ) نجم عبود عليان (  الدعوى 
لتبدي�ل ) اللقب ( وجعله ) الجبوري ( بدال 
م�ن ) ف�راغ ( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 
من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم املواطن ) عبد الرضاء مش�لب محمد 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اس�م ( وجعله ) عبد 
الرض�ا ( ب�دال من ) عب�د الرض�اء ( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا وفق امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدمت املواطنة ) رويده روح الله محمد (  
الدعوى لتبديل ) اس�م ( وجعله ) روئيده 
( ب�دال م�ن ) روي�ده ( فم�ن لدي�ه ح�ق 
االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق 
املادة 22 م�ن قانون البطاقة املوحدة رقم 

3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم�ت املواطن�ة ) زه�راء مؤي�د فاضل (  
الدع�وى لتبديل ) اس�م ( وجعله ) مريم ( 
بدال من ) زهراء ( فمن لديه حق االعرتاض 
عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 
من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

����������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2018/3694

التاريخ : 2022/11/21
اىل / املنفذ عليه /)باسم عيل مجباس(

ذات  جه�ة  املديري�ة  له�ذة  تحق�ق  لق�د 
اختصاص انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت اومختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت 
خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون : 
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة بداءة الكوت املرقم  1404/
و    2018/6/21 تاري�خ  يف  ب/2018 
البال�غ  )1,875,000( مليون و ثمانمائة 

و خمسة و سبعون مليون دينار ال غري
����������������������������������

اعالن 
ق�دم املدعي ) احم�د عبد جاس�م (  طلبا 
ي�روم فيه تس�جيل ) اللقب ( م�ن ) فراغ 
( اىل ) الربيع�ي ( فمن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ) عرشة ايام ( وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 24 
( م�ن قانون البطاقة الوطني�ة رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

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

ق�دم املدع�ي ) خال�د عبد جاس�م (  طلبا 
ي�روم فيه تس�جيل ) اللقب ( م�ن ) فراغ 
( اىل ) الربيع�ي ( فمن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ) عرشة ايام ( وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 24 
( م�ن قانون البطاقة الوطني�ة رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

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

ق�دم املدع�ي ) عباس عبد جاس�م (  طلبا 
ي�روم فيه تس�جيل ) اللقب ( م�ن ) فراغ 
( اىل ) الربيع�ي ( فمن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ) عرشة ايام ( وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 24 
( م�ن قانون البطاقة الوطني�ة رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

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

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

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1648/ج/2022

التاريخ 2022/12/4
اىل املتهم الهارب  / امري صادق كاظم 

نرش حكم غيابي 
حيث انك تم الحكم عليك  غيابيا بالدعوى 
املرقمة )1648/ج/2022( وحس�ب قرار 
محكم�ة جن�ح الكوف�ة بالع�دد 1648/

بالحب�س   2022/11/6 يف  ج/2022  
البس�يط م�دة س�تة اش�هر وف�ق احكام 
املادة 434 من قانون العقوبات املش�تكي 
فيها باقر محم�د مدلول  وملجهولية محل 
اقامتهم ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالحكم 
الصادر بحقك غيابيا يف صحيفتني محليتني 
وف�ق القانون وان الق�رار بعد ميض ثالثة 
اش�هر عىل تبلغك بالصحف سوف يصبح 

القرار  بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

يارس مالك النفاخ

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد وفاة / 2022 
التاريخ 4/ 12/ 2022 

اعالن 
قدمت املدعوه / هاشمية كامل جعفر

طلبا ي�روم فيه الحصول ع�ىل حجة وفاة 
للمدعوة رس�ل كري�م حبيب فم�ن تتوفر 
لدي�ه املعلومات ع�ن املدعوة  رس�ل كريم 
حبي�ب عليه مراجعة املحكم�ة خالل مدة 
أقصاه�ا ع�رشة أي�ام م�ن تاري�خ النرش 

وبخالفه سيتم إصدار الحجة
القايض 

جواد عبد الكاظم مجيد 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 3882/ش2022/2

التاريخ 2022/12/5
م / اعالن  

اىل املدعى عليها / هدير مهدي كاظم  
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بالحضور 
يف موع�د املرافعة املواف�ق 2022/12/15 
/3882 املرقم�ة  الدع�وى  ملقتضي�ات 

ش2022/2 املقامة من قبل املدعي ) سالم 
عادل كاظ�م ( يروم في�ه تصديق الطالق 
الرجعي الخارجي ويف ح�ال تبليغك وعدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 
تق�وم املحكم�ة س�وف تج�ري  املحكمة 

بحقك غيابيا و علنا وفق القانون .
القايض

اثري عبد الحر جرب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة النجف
العدد 5582/ب2021/5

التاريخ 2022/12/1
اىل املدعى عليه وسام وعد سالم 

اق�ام املدعي  جم�ال محمد حس�ن رحيم 
الدع�وى البدائي�ة  املرقم�ة اع�اله والتي 
يطلب فيها الحكم بتاديتك  لها مبلغا قدره 
خمس�ون مليون دين�ار عراق�ي بموجب 
الكمبيال�ة املرقم�ة 537 يف 2022/1/12   
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
منطق�ة الش�هيد الصدر 2  حس�ن صفاء 
الجبوري  ل�ذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور  رس�ميتني 
املص�ادف يف يوم 2022/12/14 الس�اعة  
التاس�عة صباحا  وعند ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا  سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4371/ ب4/ 2022
التاريخ 5/ 12 / 2022

 اعالن
إىل املدعى عليه  ذو الفقار حسوني طاهر

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2022  /9 يف   19/   2022 4371/ ب4/ 
واملتضم�ن الحكم بالزام املدع�ى عليه ذو 
الفق�ار حس�وني طاهر بتاديت�ه للمدعي 
م�ازن محمد جواد مبلغا قدره 1200000 
بموج�ب  دين�ار   ال�ف  ومائت�ي  ملي�ون 
الكمبيال�ة اعاله  ولثب�وت مجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح  املبل�غ القضائ�ي  
واش�عار  مختار حي االم�ري 2 عيل مجبل 
الدجي�يل  لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور  بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
رس�ميتني  ول�ك ح�ق الطعن  ع�ىل القرار  
املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة طرق 
الطع�ن القانوني�ة  وبعكس�ه سيكتس�ب 
القرار  املذكور درجة البتات وفق االصول 

القايض
عامر حسني حمزة

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 9278/ش2022/7

التاريخ 2022/12/5
اعالن

املدعى عليه ليث عبد االمري رشيف
اقامت املدعية ش�هالء جاس�م ابو كطيفه 
9278/ش2022/7  بالع�دد  الدع�وى 
والتي تطلب فيه�ا تصديق طالق خارجي  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي  القائ�م 
الس�فري 1 الكوف�ة  عليه ق�ررت املحكمة 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك 
ام�ام ه�ذه  الحض�ور  يوميت�ني وعلي�ك 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2022/12/20 ي�وم 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك  غيابيا  وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد /1485/ ب3 /2021
التاريخ  :2022/12/5

اىل  الشخص الثالث عيل عماد فالح
اق�ام املدعي الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى البدائية  املرقمة 
اع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م بابطال 
كاف�ة القيود ال�واردة عىل  العق�ار املرقم 
3/44415 ح�ي املي�الد  واعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدع�ي  مدير بلدي�ة النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه  وق�د ق�ررت املحكمة 
ادخال�ك ش�خصا ثالث اكم�اال للخصومة  
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك   حس�ب 
كت�اب مكت�ب معلوم�ات النج�ف بالعدد 
2873 يف 2022/9/14 علي�ه ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد  املرافع�ة املصادف يف يوم  
2022/12/20 الس�اعة التاسعة صباحا  
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  س�وف تج�ري املرافعة بحقك  

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
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محافظة النجف االرشف
دائرة صحة النجف 

قسم االمور االدارية  واملالية والقانونية 
شعبة القانونية

العدد 7024 ق
التاريخ 2022/11/24

اعالن مزايدة
تعل�ن دائ�رة صح�ة النج�ف االرشف ع�ن 
اعالن مزاي�دة علنية لبيع االجه�زة  الطبية  
الصح�ة  قس�م  اىل  التابع�ة  املس�تهلكة  
العامة ش�عبة الس�يطرة عىل االيدز )يف يوم 
االربع�اء املص�ادف 2022/12/7(   وف�ق 
قان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م 
21 لس�نة 2013 املع�دل يف قس�م الصح�ة 
العام�ة ش�عبة الس�يطرة عىل االي�دز  فعىل 
الراغب�ن باالش�راك يف املزاي�دة الحضور يف 
الزمان واملكان املعينن مس�تصحبن معهم 
التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديرية البالغة  )120000 مائة وعرشون 
الف دينار  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور االعالن والداللية واجور  خدمة  بنسبة 

2% من بدل البيع  
الدكتور 

عالء باقرحسن 
املخول بصالحيات املدير العام

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد /1485/ ب3 /2021
التاريخ  :2022/12/5

اىل  الش�خص الثال�ث عيل حس�ن محمد 
عيل

اق�ام املدع�ي الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفته الدعوى البدائية  املرقمة 
اعاله والت�ي يطلب فيها الحك�م بابطال 
كاف�ة القيود ال�واردة عىل  العق�ار املرقم 
3/44415 ح�ي امليالد  واعادة تس�جيله 
باس�م دائ�رة املدعي  مدي�ر بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه  وق�د ق�ررت املحكمة 
ادخالك ش�خصا ثالث اكم�اال للخصومة  
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك   حس�ب 
كت�اب مكت�ب معلوم�ات النج�ف بالعدد 
ق�ررت  علي�ه   2022/9/14 يف   2873
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
املرافع�ة  بموع�د   يوميت�ن  محليت�ن 
املصادف يف يوم  2022/12/20 الس�اعة 
التاس�عة صباحا  وعن�د عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا  سوف تجري 
املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق االصول 

القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

فق�دت مني هوي�ة االقامة الص�ادرة من 
مديرية الجنسية العامة / مديرية االقامة 
يف النجف االرشف ذي الجنسية ) اإليرانية 
( يف 20 /10 / 2022 بأس�م ) فاطم�ه 
سيد عبد العزيز (  / فعىل من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /1485/ ب3 /2021

التاريخ  :2022/12/5
اىل  الشخص الثالث خليل شالل جرتي

اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة  املرقم�ة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
بابطال كافة القيود الواردة عىل  العقار املرقم 3/44415 حي 
امليالد  واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي  مدير بلدية النجف 
اضافة لوظيفت�ه  وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث 
اكم�اال للخصومة  ولثب�وت مجهولية محل اقامتك   حس�ب 
كتاب مكتب معلومات النجف بالعدد 2873 يف 2022/9/14 
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بموعد  املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2022/12/20 
الس�اعة التاس�عة صباحا  وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا  س�وف تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /1485/ ب3 /2021

التاريخ  :2022/12/5
اىل  الشخص الثالث سعد جابر خليل عيىس

اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة  املرقم�ة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
بابطال كافة القيود الواردة عىل  العقار املرقم 3/44415 حي 
امليالد  واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي  مدير بلدية النجف 
اضافة لوظيفت�ه  وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالث 
اكم�اال للخصومة  ولثب�وت مجهولية محل اقامتك   حس�ب 
كتاب مكتب معلومات النجف بالعدد 2873 يف 2022/9/14 
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بموعد  املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2022/12/20 
الس�اعة التاس�عة صباحا  وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا  س�وف تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
��������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك حيدر مريان جبار 

اقت�ى حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي  الكائن يف 
النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل قي�ام رشيكك 
فاطم�ة طالب عيل  بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 3 / 8٦220 رقم  املقاطعه 4 جزيرة النجف  مديريه 
التس�جيل العقاري يف النجف لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مده اقصاها خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال
��������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك حيدر مريان جبار  اقتى حضورك اىل مقر بلديه 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم  3 / 8٦220  
رق�م املقاطعه 4 جزيرة النجف   خ�الل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضوركم
طالب االجازه

فاطمة طالب عيل

اعالن
إىل ال�رشكاء االم عب�د الحمزه كاظم محمد و امل مس�لم مهدي 
سعيد توجب حظوركم إىل صندوق اإلسكان العراقي فرع النجف 
وذل�ك لتثبيت اقراركم باملوافقه عىل قيام رشيككم فاطمه نعمه 
س�لمان حس�ون بالبناء عىل حصتها املشاعه يف القطعه املرقمه 
3٦7٦/1 قادس�يه ص�دام خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل 
الع�راق وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
��������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك محمد صالح عدنان توجب عليك الحضور إىل صندوق 
اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل 
قيام رشيك محمد رحم حس�وني بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقمه 84150/3 حي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
��������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك ميثم عبد الرزاق عبد الحميد اقتى حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 3/8191٦ 
حي املي�الد خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه

نارص جاسم نارص
��������������������������������������������������

فقدان 
 فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة ) 188٦045( يف 25 / 1/ 
2022 والصادرة م�ن ثانوية االزهر الرشيف واملعنونة إىل ثانوية 
العباس املسائية للبنن بأسم الطالب ) كرار حيدر عواد( / فعىل 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي براءة الذمة الص�ادرة من إلهيئ�ة العامة للرضائب 
ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد ) 30279( يف 12 / 12 / 2021 
واملعنون�ة إىل الهيئة العامة للرضائب فرع / املثنى بأس�م ) رائد 

جواد كاظم( / فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك كريم حسن رايض 

اقت�ى حض�ورك اىل مرصف صن�دوق االس�كان  العراقي فرع 
النجف وذلك للموافقة عىل استالم سلفة والخاصة بالعقار املرقم 
1٦/232 مقاطعة 32 االغا العباس�ية حي املنتظر مناصفة مع 
الرشيك نور عبد عيل ديوان  مدة اقصاها خمسة عرش  يوم داخل 
العراق  وشهر خارج العراق وبعكسه سوف تصدر السلفة وفقا 

للضوابط الالزمة
��������������������������������������������������

اعالن
اىل / املتهم الغائب )الرشطي عيل مهدي محمد دغيش الدغيش( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
العنوان / 

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة /32 اوال وثانيا م�ن ق ع د   رقم 14 
لسنة 2008 املعدل الختالسك املسدس الحكومي املرقم 

 ن�وع كل�وك مع ملحقات�ه عند طردك م�ن الخدمة ع�ام 2008  
GGW٦45

وملجهولية اقامتك  اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  )٦5 و ٦8 و ٦9( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 

م / اعالن مناقصات 
تعل�ن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن 
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها 

من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة. 
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلن بصورة رس�مية الراغبن باملشاركة تقديم 
عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكروني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة 
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او 
خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره ) 000 ، 000 ، 30( ثالثون مليون دينار 
عراقي عىل ان تس�تكمل اىل ) 5 % ( عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املستويف 
للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكروني لوزارة الكهرباء WWW.moelc.gov.iq ولالجابة 

عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني
 12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

)شعبة التعاقدات( 
اعالن مناقصة رقم )205( لسنة 2022

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة ب�� ) تاهيل مغذيات 11 ك ف الغدير 
والشهداء  )دبل سريكت(  املجرية 

واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم (  ضمن تبويب )4-1-54-
13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )253,924,٦00( )مائتان وثالثة وخمسون مليون وتسعمائة واربعة وعرشون  

الف وستمائة  دينار عراقي ال غريها ( وبمدة تنفيذ امدها )90( يوم
فعىل الراغبن باالش�راك يف املناقصة من الرشكات واملقاولن املصنفن من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان )ميس�ان � العمارة � الش�بانة /بناية محافظة ميس�ان – الطابق االول  - قس�م العقود 
الحكومية( وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مس�ؤول ش�عبة التعاق�دات الهاتف )0770739508٦( عىل مقدم 
العط�اء تقديم نس�خ اضافية ع�دد )2( باالضافة اىل النس�خة االصلية وفقا ملا منص�وص عليه يف ورقة البيان�ات يف الوثيقة 
القياس�ية  ع�ىل  ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مق�دم العطاء وعنوانه االلكروني  

ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبن معهم البيانات االتية :
1 � التامين�ات االولي�ة والبالغة )2,540,000( ) اثنان مليون وخمس�مائة واربعون   الف دينار عراقي ال غريها( وعىل ش�كل 
خط�اب صادر من احد املص�ارف املعتمدة وعرب املنصة االلكرونية للبنك املركزي العراقي او صك مصدق او س�فتجة وتكون 

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 االشراك 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 فرة تنفيذ املرشوع
٦ – بامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونيا 
اىل قسم العقود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية وبمبلغ )200,000( )مائتان  الف دينار عراقي ال غريها( غري قابل 

للرد 
علم�ا ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون يوم االثن�ن املصادف )2022/12/19( وان موعد غلق املناقصة س�يكون 
يوم الثالثاء املصادف )2022/12/20( الس�اعة )الثانية عرش ظهرا( وس�يتم فتح العطاءات بشكل 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
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سيتم عقد مؤتمر خاص 
باالجابة عىل استفس�ارات املشاركن يف املناقصة عند  الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/12/13( 

ويكون املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
م�ع مراع�اة ان يك�ون مقدم العط�اء مس�توفيا للمعايري املدرج�ة يف ادناه فض�ال عن املعايري االخ�رى املذك�ورة يف الوثيقة 

القياسية 

مالحظة // يتم اعتماد الوثيقة القياس�ية لعقود االش�غال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
م�ن املناقصن مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاي�ري التاهيل  املحددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانوني�ة واملالية املطلوبة يف 
رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء  بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاد عطاءه ويعد 

غري مستجيب
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

)شعبة التعاقدات( 
اعالن مناقصة رقم )199( لسنة 2022

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود الحكومية عن اع�الن املناقصة العام�ة والخاصة ب� ) كهربة ح�ي االمام موىس 
الكاظم( 

واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية لس�نة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )1-54-
4-13-18-228-2( وبكلف�ة تخمينية مقدارها )354,972,٦00( )ثالثمائة واربعة وخمس�ون مليون وتس�عمائة واثنان 

وسبعون الف وستمائة  دينار عراقي ال غريها ( وبمدة تنفيذ امدها )120( يوم
فع�ىل الراغبن باالش�راك يف املناقصة من ال�رشكات واملقاولن املصنفن من ذوي الخربة واالختص�اص تقديم عطاءاتهم 
خالل اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان )ميس�ان � العمارة � الش�بانة /بناية محافظة ميس�ان – الطابق االول  - قس�م 
العقود الحكومية( وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مس�ؤول ش�عبة التعاق�دات الهاتف )0770739508٦( 
ع�ىل مقدم العطاء تقديم نس�خ اضافية عدد )2( باالضافة اىل النس�خة االصلية وفقا ملا منص�وص عليه يف ورقة البيانات 
يف الوثيقة القياس�ية  عىل  ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه 

االلكروني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبن معهم البيانات االتية :
1 � التامينات االولية والبالغة )3,550,000( ) ثالثة مليون وخمسمائة وخمسون  الف دينار عراقي ال غريها( وعىل شكل 
خطاب صادر من احد املصارف املعتمدة وعرب املنصة االلكرونية للبنك املركزي العراقي او صك مصدق او سفتجة وتكون 

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 االشراك 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 فرة تنفيذ املرشوع
٦ – بام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائ�ق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدي�ر املفوض للرشكة او من يخوله 
قانونيا اىل قسم العقود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية وبمبلغ )200,000( )مائتان  الف دينار عراقي ال غريها( 

غري قابل للرد 
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون يوم االحد املصادف )2022/12/18( وان موعد غلق املناقصة س�يكون 
يوم االثنن املصادف )2022/12/19( الساعة )الثانية عرش ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق 
امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات  عطلة رس�مية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وس�وف 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 ن�رش االعالن  وان جه�ة التعاقد غري ملزم�ة بقبول اوطا العطاءات س�يتم عقد 
مؤتمر خاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يف املناقصة عند  الس�اعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنن( املصادف 

)2022/12/12( ويكون املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
م�ع مراع�اة ان يك�ون مقدم العطاء مس�توفيا للمعاي�ري املدرجة يف ادناه فضال ع�ن املعايري االخرى املذك�ورة يف الوثيقة 

القياسية 

مالحظة // يتم اعتماد الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصن مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل  املحددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف 
رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقدم العطاء  بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد 

غري مستجيب
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 3578 /2022

التاريخ : 2022/11/3 
اعالن

اىل املنفذ عليه تغريد سمري وفيق   
لق�د تحق�ق لهذه  املديرية م�ن خالل رشح املبل�غ  القضائي لهذه 

املديرية واشعار مختار نعيم الخاقاني   
انك مجهول محل االقامة ولليس ملك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ   واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف   خالل خمس�ة 
عرش ي�وم تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوصاف املحرر

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد / ٦024 / ش7 / 2022

التاريخ / 5 / 12 / 2022
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عبد مناف يحيى جعفر(
أص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة ٦024 / ش7 / 
2022 يف 5 / 10 / 2022 غيابياً بحقك والقايض بتصحيح القس�ام 
الرشع�ي املرقم 1٦8٦ يف 2021/8/2٦ والصادرة من هذه املحكمة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مختار حي الرحمة  النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة 
صحيفت�ن محليتن يوميتن ولك حق االعراض عىل القرار الغيابي 

خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

اثري فاهم محسن

املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 

ورئيس جملس االدارة

  رقم ت
اسم الموادالمناقصة

  مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

1
2022 / 15

احتياجات 
شعبة 

المعالجة 
لمحطة 
كهرباء 
الرميلة 
الغازية

الرميلة 
25 / 12 / 2022الغازية

 986 ، 970 ، 000
تسعمائة وستة وثمانون 

مليون وتسعمائة 
وسبعون الف دينار 

اعالن
جديد

 ، 000
250 مائتان 
وخمسون 

الف دينار  

العدد : 13992
التاريخ : 2022/12/5

العدد : 13987
التاريخ : 2022/12/5

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 

1.تضارب المصالح وحسب الوثيقة القياسية 1- سيولة نقدية بمبلغ )25,392,460( دينار عراقي وفقا لما 
منصوص عليه في الوثيقة القياسية

1. )مهندس كهرباء( 
/ عدد)1(

2. ) مالحظ فني  ( 
عدد )3(

2. شهادة تاسيس الشركة مصدقة من مسجل 
الشركات في وزارة التجارة  2 – الخبرة التخصصية : يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 

تتجاوز )10( سنوات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل 
عن )76,177,380( دينار عراقي وتقدم االعمال االخرى الغراض 

3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين الدرجة المفاضلة في حالة التساوي
)العاشرة / كهربائية( واجازة ممارسة مهنة 

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 

1.تضارب المصالح وحسب الوثيقة القياسية 1- سيولة نقدية بمبلغ )35,497,260( دينار عراقي وفقا لما منصوص 
عليه في الوثيقة القياسية

1. )مهندس كهرباء( / 
عدد )1(

2. ) مالحظ فني  ( 
عدد )3(

 2. شهادة تاسيس الشركة مصدقة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة 2 – الخبرة التخصصية : يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 

تتجاوز )10( سنوات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل 
عن )106,491,780( دينار عراقي وتقدم االعمال االخرى الغراض 

المفاضلة في حالة التساوي
3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين 
الدرجة )العاشرة / كهربائية( واجازة 

ممارسة مهنة 
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امـضـاءاتمساحة للرأي

هل بلَع زيلينسكي لسانه .؟! إعالم إمرأة إستثنائي

رائد عمرسالم محمد العبودي

إمرأٌة ولدت يف ش�هر جماٍد األوىل, سنة السادس�ة من الهجرة النبوية, وقيل يف 
السنة الخامسة, من نسل فاطمة الزهراء عليها الصالة والسالم, وهي املولود 
الثالث, ألمري املؤمنني عيل عليه الصالة والسالم, إمرأٌة ال يمكن لكاتب, أن يفي 
حقه�ا, فهي املوصوفة بالعقيل�ة أي« املرأة الكريمة ع�ى قومها، والعزيزة يف 

بيتها« 
اإَلعالم علٌم ذات حدود إنسانية, لو حمله من يحرتم عمله, وال فرق بني الرجل 
واملرأة, فكثرياً ما ذكر التأريخ, نساًء كان لهن املكانة, يف كشف الحقائق وزيف 
املَُزيِّف�ون, هنا نتناول ش�خصية عرفت, بإعالمية بني هاش�م, فمن هي تلك 

املرأة, وكيف عملت إعالمية؟
ضمن ظ�روٍف معينة, ق�د تضطر بعض النس�اء, من الدخ�ول ملعرتك اإلعالم 
الحق, وكشف كل ما يحاول املَُزيِّفوَن إخفاؤه, فقول الحقائق بشجاعة وعدم 
املجاملة, ليس باألمر السهل, ال يأَمُن من يقول كلمة حق, عى دمه أو ماله أو 
دين�ه, فكيف وقد رأت تلك املرأة, مجزرٌة راح ضحيتها كل أخوتها, الذين كانوا 
معها ومن األبناء, من هم يف ريعان الشباب, ومنهم من لم يبلغ الُحلم وأطفاٌل 
ُرَض�ع؛ لتتخذ ع�ى عاتقها حم�ل راية اإلع�الم, فتكلمت أمام ُطغ�اة زمانها, 

ت آذانهم وجعلتهم ُبكٌم, فأصابتهم بصدمة ال يس�تطيعون الرد. فَصمَّ
؛ إال أن يف معركة مناهض�ة الباطل,  ي�َل أن َم�ن َيكُتَب التأريخ ه�و املُنت��رِ قرِ
س�قط املنت� مع َرفعهرِ رؤوس الخصوم, وحرق خيامهم وسبي أرساهم من 
النس�اء واألطفال؛ إنها واقعة كربالء الكربى, فقد َحَش�َد الحاكم األموي, يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان, جيشاً بقيادة َعمر بن سعد بن أبي وقاص, وكبار 
الق�ادة التابعني للدولة األموية, فكانت مجزرة ل�م يحصل لها مثيل, يف تأريخ 
اإلسالم, ومقابل ذلك الجيش الجرار, املكون من أالف املقاتلني, جيش الحسني 
بن عيل عليهما الصالة والس�الم؛ الذي يزيد عى املائة بقليل, استبسلوا بسالة 
الش�جعان, غ�ري مبالني باآلالف املحتش�دة أمامهم, ونرضي�ًا فقد كان جيش 
الدول�ة األموي�ة, هو املنت��, ليظهر صوٌت نس�ائي, قلب املوازي�ن تاريخيا, 
م�ن خالل قول كلمة الحق, إنها زينب بنت عيل ب�ن أبي طالب؛ عليهم الصالة 
والس�الم, فق�د جمعت ش�جاعة بني هاش�م, وفصاحة أبيه�ا ورباطة جأش 

أخوتها.
قابلت يزيد أعتى مجرم يف االس�الم, وحاكٌم فاس�د باتفاق كل املس�لمني, فقد 
قام يزيد بن معاوية, بأبش�ع الجرائم حيث أعطى األمر, بقتل سبط الرسول, 
عليه وعى آله أفضل الصالة وأَتم التس�ليم؛ وهنا جاء دور العقيلة, بعد كل ما 
جرى يف املعركة, وقد أخذت س�بية إىل الش�ام, فقلبت املوازين عليه, حيث كان 
ْد  إعالم يزيد, أش�اع أن خ�وارج ُقيض عليهم, وهذه س�باياهم؛ ومما قالت« كرِ
, اَل  ْنترَِجابرِ َتابرِ َوالنُُّبوَّةرِ َواالرِ , َوالْكرِ َفَنا برِالْوَْح�يرِ َكْي�َدَك َواْجَهْد ُجْهَدَك! َفَو الَّذرِي َشَّ
ْكرََنا َواَل َترَْحُض َعْنَك َعاُرَنا, َوَهْل َرأُْيَك  ُت�ْدررُِك أََمَدَنا َواَل َتْبُلُغ َغاَيَتَنا, َواَل َتْمُحو ذرِ
الرُِم  َن الظَّ إرِالَّ َفَن�ٌد, َوأَيَّاُم�َك إرِالَّ َع�َدٌد َوَجْمُعَك إرِالَّ َبَدٌد, َي�ْوَم ُيَنادرِي الُْمَن�ادرِي أاََل ُلعرِ
الَْعادرِي« س�طرت العقيلة زينب عليها الصالة والسالم, أسمى آيات الشجاعة, 
وكش�فت زيف اإلعالم األموي, وما قام به من جريمة, يف إخفاء الحقائق أمام 
أهل الش�ام, تلك الحقائق التي, لم يرضاها حتى سفري قي� الروم, ما كانت 
نتيجت�ه إعادته�م لديارهم, َخوفاً وَهلعاً من انقالب األمر عليه, فس�الٌم عليها 

يوم ولدت, ويوم ُتبَعث حية.

من�ذ اّي�اٍم والرئي�س األوكران�ي مخت�ٍف بالص�وت والص�ورة , بع�د أن كانت 
ت�يحات�ه الرّنانة – النارية تعرضها قنوات التلفزة والفضائيات بنحٍو يومٍي 
, وكان مجمل حديثه وت�يحاته وكأنه املنت� او الذي س�ينت� يف الحرب 

مع روسيا .!
إختف�اء او إبتعاد زيلينس�كي عن األضواء مؤّداه أّن بع�ض اهم زعماء وقادة 
دول اورب�ا وّجه�وا له كلمًة محددًة تش�ّكل احدى مرادف�ات > اخرس < ! بعد 
أن تمادى هذا الرئيس بالقول أّنه لن يتفاوض مع روس�يا طاملا بقي بوتني يف 

سّدة الحكم .!
القادة األوربيون ابلغوه أّن دولهم تعمل بأقىص جهدها إليقاف الحرب , وانها 
تعاني من ضائقٍة ش�ديدٍة يف الطاقة واألقتصاد وتكاد تنفذ مس�تودعاتهم من 
الذخرية والس�الح جرّاء ما قّدموه ألوكرانيا , وه�و يريد اطالة الحرب اىل ابعدرِ 
م�دًى ودونما اكرتاٍث ملقتل اكثر م�ن 13 000 جندي اوكراني وهجرة اكثر من 
اربع�ة عرش ملي�ون مواطن اىل العديد م�ن الدول , بجانب الخس�ائر الجّمة يف 
البنى التحتية واألقتصاد , الس�يد زيلينس�كي اضطّر للرضوخ إللتزام الصمت 
املطب�ق > وق�د تكون لذلك أبعاد اخرى عى صعيد القي�ادة األوكرانية , بجانب 
مضاعف�ات وانعكاس�ات ذلك ع�ى الرأي الع�ام األوكراني وخصوص�اً النخب 
السياس�ية والثقافي�ة < … املانيا تش�كو وتطالب بتوزي�ع الالجئني األوكران 
لديه�ا ع�ى كافة دول األتحاد األوربي , رئيس�ة وزراء فنلندا الس�يدة ” س�انا 
ماري�ن ” تعلن اّن الحرب الدائرة يف اوكرانيا كش�فت نقاط الضعف واألخطاء 
الس�رتاتيجية لدول اوربا يف مواجهة موس�كو , وال يمكن األستمرار يف ذلك من 
دون مشاركة عملية وفعلية للواليات املتحدة يف الحرب الدائرة , وان ال تقت� 

عى ارسال اسلحة ومنظومات دفاع جوي او ضّد الدروع .!
  األمثل�ة القليلة املختارة يف الس�طور اعاله , والت�ي ترّسبت او جرى ترسيبها 
اىل بع�ض الصحف العاملية , فهي تش�ّكل املوجز املخت�� لفحوى ومغزى ما 
حملته زيارة الرئيس الفرنيس ماكرون اىل الواليات املتحدة , من رسالٍة محددة 
من رؤساء الدول األوربية اىل بايدن بأّن دول اوربا لم تعد تتحّمل تكاليف هذه 
الح�رب , واّن ش�وارع الواليات املتحدة مآلى باألض�واء واأللوان ألقرتاب اعياد 
امليالد ورأس السنة , فإن عواصماً اوربية تشهد عتمة األضواء وحلكة األجواء 
> واس�تكماالً لبع�ض تفاصي�ل ه�ذه الرس�الة املحمولة بثقلها ع�ى اكتاف 
ماك�رون < , حيث وّجَه وواجَه رئيس فرنس�ا للرئيس األمريكي بالقول : ” ملّا 
طالبناكم بتعويضنا عن مصادر الطاقة , فإنكم رفعتم اثمانها اىل   3 أضعاف 
.! ” .   هنال�ك متغ�رّيات محتمل�ة الوقوع وبدرجٍة غري مس�بوقة يف كال نقاط 
اإللتقاء وعدم األلتقاء األوربي – األمريكي حول الس�احة األوكرانية , ويرافق 
ذلك تعزيز موقف روسيا من كلتا الناحيتني السياسية والعسكرية , وبمباركة 
! عملي�ة من الص�ني وكوريا الش�مالية اللتان اّتجهتا اىل موق�ٍع متقّدم يف هذا 
الش�أن .! الفرتة ما بني اعياد امليالد ورأس الس�نة , او بدايات الس�نة الجديدة 
ستش�هد مشاهداً وتطوراٍت جديدة حول النهايات ” التي قيد الرسم ” للحرب 
األوكراني�ة – الروس�ية ” .. األوض�اع اإلقتصادية العاملي�ة املتعلّقة باإلقتصاد 
والفحم والغاز والطاقة , لم تعد قابلًة للتحّمل من اجل أعنُي اوكرانيا الخارسة 
وفق اّية حس�ابات .!   أّما الرئيس زيلينس�كي فقد ام�ى واضحى ليغدو من 

موقٍع ال مكاَن له يف اإلعراب .!

 س�مت وزارة الرتبي�ة، كري�م الس�يد متحدثاً لل�وزارة خلف�اً لحيدر 
فاروق.

وذكر مصدر، ان :«وزارة الرتبية س�مت كريم السيد متحدثها الجديد 
خلفاً للمتحدث السابق حيدر فاروق«.

وحصلت }املستقبل العراقي{ عى نس�خة من وثيقة التكليف لكريم 
السيد متحدثاً لوزارة الرتبية.

وكان املتحدث الس�ابق لوزارة الرتبية حي�در فاروق، اعلن ذلك خالل 
تقديم�ه لكريم الس�يد كمتحدث لل�وزارة تمنايته ب�دوام التوفيق يف 

عمله.

 نعت نقابة الفنانني العراقيني،  رحيل الفنان التشكييل سالم آل دباغ 
يف احدى مستشفيات سان دييغو.

وج�اء يف نع�ي النقاب�ة، :«انها تنعى رحيل الفنان التش�كييل س�الم 
آل دب�اغ ال�ذي وافته املني�ة يف الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة يف احدى 
مستش�فيات س�ان دييغو، س�ائلني املوىل أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يله�م ذويه ومحبيه وزمالئه الصرب والس�لوان وان�ا لله وانا اليه 

راجعون«.
الجدي�ر بالذك�ر ان الفنان الراحل كان رس�ام عراق�ي وفنان تركيب 
اش�تهر بعمله التجريدي الذي يشري إىل التقاليد العراقية وكان رئيس 
قس�م الرس�وم يف معهد الفنون الجميلة يف بغداد م�ن عام 1971 إىل 

عام 2000.

 توصل علماء بريطانيون إىل اس�تبدال الطريقة التقليدية الكتش�اف 
حصول من عدمه بوس�يلة جديدة تعتم�د »اللعاب« بدالً من »البول« 

للوصول إىل نتيجة مؤكدة.
ووفق�اً لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فم�ن املتوقع أن يتم طرح 
اختب�ار SaliStick للكش�ف عى الحمل باس�تخدام اللع�اب، بتكلفة 
8 جنيه�ات إس�رتلينية )9.8 دوالرات أمريكي�ة(، يف بريطاني�ا العام 
املقب�ل. وتعليق�ا ع�ى االخرتاع، قال غاي كريف، املؤس�س املش�ارك 
لرشك�ة Salignostics، إن »املفه�وم حدي�ث للغاي�ة ومختلف تماما 
عن الطريقة الحالية لعمل اختبار العمل«. وأضاف كريف: »االختبار 
بس�يط للغاية، حيث تضع املرأة العصا ذات الرؤوس اإلس�فنجية يف 
فمه�ا لبضع لحظات، تماما كما تفع�ل مع ميزان الحرارة. ثم تنقله 
إىل أنبوب بالس�تيكي، حيث يحدث تفاع�اًل كيميائياً حيوياً، وتحصل 

عى النتيجة يف أقل من 10 دقائق«.
ووفق كريف فإن استبيانا للرأي خاص بالرشكة قد أشار إىل أن %70 

من املشاركات أكدن عزمهن استخدام االختبار الجديد.

»اللعاب« بدياًل عن »البول«.. اخرتاع جديد 
للكشف عن احلمل

الرتبية تسمي متحدثًا جديدًا

نقابة الفنانني تنعى فنانًا تشكيليًا

 اص�درت مديري�ة امل�رور العام�ة،  توضيحاً 
بشأن قرار منع استخدام اضاءة »الزنون«.

وقال مدير اع�الم املرور، العميد زياد القييس 
ان :«تصديرنا لقرار منع اس�تخدام أضاءات 
}الزنون{ يف الس�يارة جاء بعد دراسة جميع 
الجوانب له«.واض�اف »هنالك قرارات تصدر 

بناء عى مناش�دات املواطنني ملا يتس�بب من 
ح�وادث كب�رية ومتع�ددة ل�ذا ف�ان اي قرار 

تصدره املرور تاخذ جميع جوانبه«.
العج�الت  يخ�ص  »فيم�ا  القي�يس  وتاب�ع 
الت�ي تك�ون اض�اءة }الزنون{ فيه�ا من بلد 
املنش�أ ) ب�الدي( فان�ه بامكانه اس�تبدالها 

وفق�ا للمصلح�ة العامة«.وتوع�دت مديرية 
املرور العامة، مس�تخدمي اض�اءة »الزنون« 
بمحاس�بة ش�ديدة، وذك�رت انه�ا س�تقوم 
بمحاسبة سائقي املركبات الذين يستخدمون 
األض�اءة  العالي�ة )الزنون ( لي�اًل، ألنها تؤثر 

بشكل سلبي عى السائق.

املرور: هذه اسباب منع »الزنون«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اخلالدي يوجه ضباط مراكز الرشطة والتحقيق
 باعتامد بطاقة الشكوى

وزي�ر  توجيه�ات  حس�ب 
الداخلية تفق�د اللواء عادل 
وكي�ل  الخال�دي  عب�اس 
لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة 
حماي�ة  قاط�ع  الرشط�ة 
املنش�آت و اقس�ام ومراكز 
ضم�ن  املحلي�ة  الرشط�ة 
الرقع�ة الجغرافي�ة لقضاء 
أبي غري�ب والتقى الخالدي 
بالضب�اط واملرات�ب موجهاً 
املس�اعدة  بتقدي�م  اياه�م 
لجمي�ع املواطن�ني وانج�از 
معامالته�م خصوص�اً عند 
املراجع�ة اىل مركز الرشطة 
واك�د س�يادته ع�ى العمل 
ببطاقة الشكوى والتي هي 
املواطنني يف  ضمان لحقوق 

انجاز معامالتهم ، 
الوكي�ل  اطل�ع  وق�د  ه�ذا 
ميداني�اً ع�ى س�ري العم�ل 

مبدياً مالحظاته وتوجيهاته 
رف�ع  ش�انها  م�ن  والت�ي 
الق�درة والقابلي�ة لجمي�ع 
الضب�اط واملرات�ب وتطوير 
العم�ل االمن�ي والرشطوي 
وكذلك التقى بمجموعه من 
املواطنني الكرام داخل مركز 
الرشطة واس�تمع شخصياً 
و  ملناش�داتهم وش�كاواهم 
ام�ر س�يادته انجازها فوراً 
وف�ق القانون فكلن�ا نعمل 
يداً واح�ده لخدمة الجميع. 
ويف خت�ام الجول�ة اوض�ح 
وكال�ة  اب�واب  ان  الوكي�ل 
شؤون الرشطة مرشعة لكل 
ممن لديه طلب او ش�كوى 
يت�م  وس�وف  مناش�دة  او 
اس�تقبال وانجاز اي�اً منها 
وف�ق القان�ون والضواب�ط 

االدارية .

مشاركة 350 دارًا للنرش يف معرض العراق الدويل للكتاب
أعلن�ت الرشك�ة العامة للمع�ارض والخدمات 
التجارية العراقية، يف وزارة التجارة، hls األثنني، 
مش�اركة 350 داراً للنرش من 20 دولة عربية، 
يف معرض العراق الدويل للكتاب، مش�رية إىل أن 
املعرض س�ينطلق للفرتة م�ن 7 إىل 17  كانون 
األول الح�ايل. وقالت مديرة عام الرشكة، زهرة 
الگيالني يف بيان، إن »املعرض سيشهد مشاركة  
أكث�ر من 350 داراً للن�رش عراقية وعربية، من 
20 بلداً، وانه س�يكون برعاية مؤسسة )املدى 
لإلع�الم والثقاف�ة والفن�ون( وبالتنس�يق مع 
الرشكة«.وأضافت الگيالني، أن »الدورة الثالثة 
للمعرض س�تحمل أس�م هادي العلوي )1932 
- 1998(، وه�و مفكر وم�ؤرخ ولغوي عراقي 
تم اختياره نظ�راً ل�دوره يف االهتمام بالبحث 
والدراس�ة بالنهضة العلمية الحديث�ة العربية 
واإلس�المية، ولتفرده بني املثقفني املعارصين 
ل�ه م�ن العراقي�ني والع�رب بأف�كاره ح�ول 
ال�رشق«. وأش�ارت إىل، أن »املعرض سيش�هد 
إقامة عدد من الفعاليات والجلس�ات الفكرية 
والثقافية التي سيس�هم فيها مثقفون وكتاب 
من العراق والدول العربية، وجلس�ات شعرية، 
وحفالت توقيع كتب، وحفالت فنية متنوعة«.

وأوضح�ت، أن »اله�دف من إقام�ة مثل هكذا 

معارض هو تعزيز املساهمة يف إشاعة القراءة 
وتداول الكتاب وتيس�ريه بكل الوس�ائل إلغناء 
الحرك�ة الثقافي�ة ونش�طائها«.ولفتت إىل، أن 
»املعرض هو رافداً م�ن روافد الثقافة وملتقى 
لتب�ادل االفكار والرؤى الثقافي�ة واالجتماعية 

الش�عوب  وتقالي�د  ع�ادات  ع�ى  والتع�رف 
ونتاجاتهم الفكرية«.

وستحتضن أرض معرض بغداد الدويل، معرض 
الع�راق الدويل للكتاب يف دورت�ه الثالثة، للفرتة 

من 7 ولغاية 17/كانون األول/2022.

نصائح لتجنب التهاب املفاصل!
األل�م  إىل  املفاص�ل  الته�اب  ي�ؤدي  أن  يمك�ن 
والتصلب وااللتهابات وكذلك مشاكل يف الحركة. 
وعى الرغم من عدم وج�ود عالج لهذه الحالة، 
إال أن هن�اك طرق�ا ملنع األع�راض أو تخفيفها. 
ونظ�را لطبيعة التهاب املفاص�ل، تلعب الحركة 
دورا رئيس�يا يف إدارة اآلث�ار الجانبية. وأخربت 
الطبيع�ي،  الع�الج  أخصائي�ة  نات�ايل م�ارش، 
موق�ع »إكس�ربيس« أنه�ا تلقت استفس�ارات 
متزاي�دة من موظف�ي املكاتب الذي�ن يعتقدون 
أن آالم املفاص�ل ناتج�ة عن العم�ل من املكتب. 
لك�ن نات�ايل، التي تدي�ر العي�ادة الفيزيولوجية 
يف هامبش�اير، قالت إن تدري�ب الحركة والقوة 
»أكث�ر أهمية« عندما يتعل�ق األمر بالوقاية من 
التهاب املفاصل ومشاكل املفاصل األخرى. يأتي 
إيلّ الكثري من املرىض يش�كون من آالم املفاصل، 
وكث�ري منهم م�ن العاملني يف املكات�ب. يبدو أن 

ه�ذا هو الوقت م�ن العام الذي يب�دأ فيه العمل 
الج�اد يف التأثري عى الناس م�ع برودة الطقس 
واق�رتاب نهاية العام. يعتق�د الكثري من الناس 
أن وضعية الجس�م هي أه�م يشء يف العمل من 
املكتب - ليس هذا هو الحال. يمكنك الجلوس يف 
وضع مس�تقيم - الشاشة والكريس عى ارتفاع 
مثايل - لس�اعات متتالية، ولكن يف نهاية اليوم، 

إذا كنت ثابتا طوال الوقت، فس�تظل تعاني من 
التيبس واأللم نتيجة لذلك. هذا هو السبب يف أن 
من املهم ببس�اطة النهوض والتحرك«. وحذرت 
من أن تخط�ي 10000 خطوة يف اليوم ال يكفي 
»إلحداث ف�رق«. قالت نات�ايل: »10000 خطوة 
ه�ي هدف جيد، لكن يجب أن تقرن ذلك ب� 150 
دقيقة من التمارين الهوائية يف األسبوع وتدريب 
القوة مرتني يف األس�بوع إلح�داث فرق. املفتاح 
هو تقوية عضالتك حتى تحمي مفاصلك، وهذا 
سيقلل من خطر اإلصابة باضطرابات العضالت 
والعظام مث�ل آالم الظهر وآالم الرقبة باإلضافة 
إىل الته�اب املفاص�ل أيض�ا يف وق�ت الح�ق من 
الحي�اة. تدريب القوة ال يعني دائما رفع األوزان 
الثقيل�ة أيض�ا. يمك�ن ببس�اطة رف�ع أطفالك 
للعب معهم أو أي نوع من املقاومة التي تش�عر 

بالراحة معها«.


