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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ناقش مجلس الوزراء خالل جلس�ته االعتيادية، 
الثالثاء، االس�تعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات 
يف ش�هر ترشين االول املقبل، فيما أصدر سلسلة 
قرارات بعد ختام الجلسة.  وذكر املكتب االعالمي 
لرئيس مجل�س الوزراء يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »الكاظمي ترأس جلسة 
اعتيادي�ة جرى خاللها بح�ث جملة من القضايا 
ومس�تجدات االح�داث يف الب�الد، حي�ث ج�رت 
مناقش�ة االستعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات 
يف ش�هر ترشين االول املقبل، وضمان نجاحها«.  
ووّج�ه رئيس مجلس ال�وزراء، بحس�ب البيان، 
»جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل 
مفوضي�ة االنتخاب�ات وتقديم املس�اعدة إلنجاز 
عملها«.   واش�ار البيان اىل ان »الجلس�ة تخللت 
مناقش�ة مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
والس�يطرة  الوقاي�ة  مج�االت  يف  الحكومي�ة، 
الصحية والتوعية، بش�أن جائحة كورونا، وقدم 
وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصال عن اجراءات 
وجهود وزارة الصحة ملواجهة الجائحة، وتوعية 
املواطنني بخطورتها«.  ولفت البيان اىل انه »بعد 
أن ناقش مجلس ال�وزراء املوضوعات املدرجة يف 

جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:  
اوال/ قي�ام وزارة املالية بتخوي�ل وزارة الصحة 
ب�رف روات�ب االطب�اء املعينني يف ع�ام 2020 
م�ن أب�واب وزارة الصحة االخ�رى، أو من أبواب 
ال�وزارات والجهات غري املرتبط�ة بوزارة عىل أال 
تزيد نس�بة املروف عن)12/1( من املروف 

الكيل للدولة.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم مجلس النواب األمريكي، الثالثاء، موجزا قبل محاكمة 
الرئيس الس�ابق دونالد ترامب يف مجلس الشيوخ، وذلك بعد 
أحداث اقتحام الكونغرس. واس�تعرض النواب املس�ؤولون 
عن ملف التهم التي قدموها ملجلس الش�يوخ، الحجج التي 
س�يقدمونها ضد ترامب يف املحاكم�ة، واملقرر أن تبدأ خالل 
أسبوع واحد.  وجاء يف املوجز، أن ترامب خان قسم املنصب 
الذي كان يش�غله، وحرض حش�ودا عنيف�ة ملهاجمة مبنى 
الكابيتول بالواليات املتحدة خالل الجلسة املشرتكة، مما أعاق 
تأكي�د الكونغرس للرئيس جو بايدن كفائ�ز يف االنتخابات. 

واتهموا ترام�ب بتعريض حياة أعض�اء الكونغرس للخطر 
واألمن القومي أيضا، مشريين إىل أن ما قام به ترامب كفيل 
بمنعه من تس�لم أي منصب فدرايل يف املس�تقبل. واستشهد 
جيمي راس�كني أحد النواب املس�ؤولني عن املل�ف، بما قاله 
مقتحم�و الكونغرس عن أن ترامب أرس�لهم وأنهم يريدون 
»ش�نق مايك« يف إش�ارة إىل نائب الرئيس ماي�ك بنس، الذي 
رف�ض وقتها االنصي�اع لرتامب وعدم املصادق�ة عىل نتائج 
االنتخابات باعتباره رئيس مجلس الش�يوخ.وقال راسكني 
إن االنتخابات وحدها غري كافية لصد االنتهاكات املستقبلية 
لديمقراطي�ة الواليات املتحدة، وإنه يجب قطع الطريق عىل 

ترامب وأي شخص يمكن أن يقتدي به يف املستقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة املالية النيابية، أمس الثالثاء، 
عدم التحي�ز ألي جهة أو قطاع يف موازنة 

.2021
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي انها »تحملت طيلة األيام املاضية 
كافة املس�ؤوليات من مراجعة كافة بنود 
املوازن�ة وب�دون اس�تثناء بغي�ة تحقيق 

املصلحة العليا للبلد«.
واضافت ان »نقاشات ولقاءات ألكثر من 
)157( جه�ة حكومية ورس�مية ووزارة 
وبعمل استمر ألكثر من 37 يوما، شعورا 

منها باملسؤولية الكبرية وتقويم مرشوع 
املوازن�ة العام�ة االتحادية مل�ا تمثله من 
أهمية كربى تمس حياة جميع العراقيني 
بدون استثناء«. وتابعت انها »لم تتحيز يف 
عملها اىل أي جهة أو قطاع أو رشيحة وإنما 
س�اد عملها املهنية العالية واملوضوعية«، 
نافي�ة »أي تريح يتناق�ض مع الجانب 
املهني للجنة او محاباة الرشيحة او قطاع 
ع�ىل حس�اب مصال�ح الش�عب العراقي 
العلي�ا يف الحفاظ عىل املال العام«.بدوره، 
قال نائب رئيس اللجنة مثنى الس�امرائي 
إن »املوازنة املقرتحة م�ن الحكومة فيها 
أب�واب إنفاق كث�رية واعتم�دت يف جانب 

مه�م منها عىل االقرتاض«، مبينا أن »هذا 
يع�د خ�الف الربنامج الحكوم�ي وخالف 
الورق�ة البيضاء التي قدمته�ا الحكومة، 
والت�ي تنص عىل خفض االنف�اق والعمل 
عىل زي�ادة االي�رادات، لك�ن املوازنة التي 

ارسلتها عكس ذلك تماماً«. 
وأضاف الس�امرائي، »هناك عدم وضوح 
فيم�ا يتعل�ق بحص�ة إقلي�م كردس�تان، 
وكذل�ك هناك درج�ات وظيفي�ة هائلة يف 
املرشوع دون وجود أم�وال لدفع الرواتب 
وهذا أثار اس�تغرابنا، إضاف�ة إىل قروض 
كبرية دون وجود أس�باب مقنعة وغايات 
واضح�ة لها«، الفت�ا اىل أن »ذل�ك يحتاج 

دراس�ة معمقة، ألن املوازنة التي ارسلتها 
الحكومة أش�به بكرة من الن�ار تلقيها يف 
أحضان مجل�س النواب لتتخلص هي من 
املس�ؤولية«.وقال الس�امرائي، »اقرتحنا 
خف�ض االق�رتاض إىل أقىص ح�د ممكن، 
وفع�اًل قررنا أن يتم ذل�ك مقابل أن تكون 
غايات هذه الق�روض واضحة وتصب يف 
صالح التنمية، كذل�ك اجتمعنا مع ديوان 
الرقابة املالية ومع وفد يمثل وزارة النفط 
وأطلعن�ا عىل التقارير الت�ي قدمها ديوان 
الرقاب�ة املالية ووف�د وزارة النفط للجنة 

املالية«.
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الالمي يبرش الصحفيني بشأن املكافآت التشجيعية: هذا موعد إطالقها
     بغداد / المستقبل العراقي 

ب�ر نقي�ب الصحفيني العراقي�ني مؤيد الالم�ي الصحفيني ع�ن املكافآت 
التش�جيعية للصحفي�ني واألدب�اء والفنان�ني واملصورين والش�عراء. وقال 
الالمي ان »النقابة عاكفة اآلن عىل مناقشة مسألة املنحة مع اللجنة املالية 
النيابي�ة، لغرض ادارجه�ا وإطالقها بعد اقرار املوازنة لع�ام 2021«. وبني 
الالمي ان »النقابة ستس�هل اج�راءات تجديد هوي�ة العضوية للصحفيني 
واالعالميني«.وكان�ت اللجنة املالية النيابية، اس�تضافت يف 27 من الش�هر 
املايض نقيب الصحفيني العراقيني والعرب مؤيد الالمي ملناقشة تخصيصات 
النقابة املالية ضمن مس�ودة مروع قانون املوازنة العامة االتحادية لعام 
2021 . وبحث اللقاء »رفع قيمة املكافأت التش�جيعية للصحفيني واألدباء 
والفنان�ني واملصورين والش�عراء كونه�ا غري كافية، فض�اًل عن تخصيص 

مبالغ تمكن النقابة من تسديد مبالغ االشرتاكات التي بذمتها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ناقش مجلس الوزراء خالل جلسته االعتيادية، الثالثاء، 
االس�تعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات يف شهر ترين 
االول املقب�ل، فيم�ا أصدر سلس�لة ق�رارات بع�د ختام 

الجلسة.  
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس مجلس ال�وزراء يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »الكاظمي ترأس 
جلس�ة اعتيادية جرى خاللها بح�ث جملة من القضايا 
ومس�تجدات االح�داث يف الب�الد، حي�ث جرت مناقش�ة 
االس�تعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات يف شهر ترين 

االول املقبل، وضمان نجاحها«.  
ووّج�ه رئيس مجل�س الوزراء، بحس�ب البيان، »جميع 
ال�وزارات ومؤسس�ات الدولة بتس�هيل عم�ل مفوضية 

االنتخابات وتقديم املساعدة إلنجاز عملها«.  
واشار البيان اىل ان »الجلسة تخللت مناقشة مستجدات 
عم�ل لجن�ة تعزي�ز اإلج�راءات الحكومي�ة، يف مجاالت 
الوقاية والس�يطرة الصحي�ة والتوعية، بش�أن جائحة 
كورون�ا، وق�دم وزي�ر الصح�ة والبيئة تقري�را مفصال 
عن اج�راءات وجهود وزارة الصح�ة ملواجهة الجائحة، 

وتوعية املواطنني بخطورتها«.  
ولف�ت البي�ان اىل ان�ه »بعد أن ناق�ش مجل�س الوزراء 
املوضوع�ات املدرج�ة يف جدول أعماله، أص�در القرارات 

التالية:  
اوال/ قي�ام وزارة املالية بتخوي�ل وزارة الصحة برصف 
روات�ب االطباء املعين�ني يف عام 2020 من أب�واب وزارة 
الصح�ة االخرى، أو م�ن أبواب ال�وزارات والجهات غري 
املرتبطة بوزارة عىل أال تزيد نسبة املرصوف عن)12/1( 

من املرصوف الكيل للدولة.  
ثاني�ا/ تتوىل مديري�ة الطرق والس�يطرات الخارجية يف 
وزارة الداخلية، مس�ؤولية مسك الس�يطرات الرئيسية 
ملداخ�ل املحافظات )ح�رًصا(، ومعها األجهزة الس�اندة 

)املخابرات واألمن الوطني وغريها(.  
ثالثا/  إقرار املح�ر )18( والتوصيات الخاصة بلجنة 
األم�ر الديواني )45 لس�نة 2018( املرافق�ة ربط كتاب 

وزارة التخطي�ط املرقم بالعدد ) و.س/1/2/30 املؤرخ 
يف 13 كان�ون الثان�ي 2021 (، بش�أن انج�از مش�اريع 
املستشفيات العامة، مع االخذ بعني االهتمام مالحظات 

الدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.  
رابع�ا/  املوافقة ع�ىل املقرتحات املثبت�ة يف كتاب وزارة 
املالية ذي العدد ) ت/ 1457 املؤرخ يف 11/15/ 2020(، 
بشأن التعاون العراقي/ اللبناني يف إطار مروع لتجارة 
زي�ت الوقود الثقيل بني العراق ولبنان اصوليا ملدة س�نة 
واحدة، ومس�اعدة الش�عب اللبنان�ي باملوافقة عىل بيع 

مادة زيت الوقود بواقع )500( الف طن س�نويا بس�عر 
الن�رة، واس�رتداد قيم�ة املنتجات عىل ش�كل خدمات 

وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.    
خامس�ا/ إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري للخدم�ات 

االجتماعية )7 لسنة 2020(، بحسب ما يأتي :  
1-إلغاء قرار املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية )25 

لسنة 2019(.  
الخ�رة  ذات  العراقي�ة  ال�ركات  إح�دى  إدخ�ال   -2
والتخصص رشي�كا يف تنفيذ مروع مجاري الديوانية، 

ع�ىل أن تك�ون مقبول�ة م�ن وزارة األعمار واالس�كان 
والبلديات واألشغال العامة.  

3- اس�تثناء مروع مجاري الديوانية من قرار مجلس 
الوزراء )170 لسنة 2019(.  

بدوره، قال املتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة 
حس�ن ناظم يف مؤتم�ر صحفي أعقب جلس�ة املجلس، 
إن »مجلس الوزراء أكد عىل إلزام الوزارات واملؤسس�ات 
واملواطنني بارتداء الكمامات والتباعد الجس�دي، وشدد 
ع�ىل من�ع التجمع�ات واملناس�بات التي يتحش�د فيها 
املواطنون ومنع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان 
سببها«، مشريا اىل أن »وزير الصحة حذر من وضع جديد 

قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا«.  
وأضاف أن »العراق سيس�تلم مزيداً من لقاحات كورونا 

نهاية الشهر الجاري«.  
وق�ال ناظ�م إن »مجل�س ال�وزراء ص�ادق عىل محر 
لجنة أمر ديواني يس�تأنف فيه إعادة العمل بالعديد من 

املستشفيات«.  
ولفت اىل أن »مجلس الوزراء ناقش تقرير األمانة العامة 
بشأن نتائج املنهاج الحكومي«، فيما استدرك قائال بأن 
»منه�اج الحكوم�ة الحالية مخت�رص ومهمتها تقتيض 

بإقامة األنتخابات واستعادة هيبة الدولة«.  
وأردف أن »هناك متابعة حثيثة إليجاد صيغة تعاون بني 
الوزارات ومفوضية االنتخابات، وهناك تعاون كبري بني 
املؤسس�ات واملفوضي�ة إلنجاز متطلب�ات االنتخابات«، 
مؤك�دا أن »مجلس ال�وزراء صوت ع�ىل معالجة 6000 

متعاقد مع املفوضية«.  
وق�ال ناظ�م إن »مجل�س ال�وزراء ص�وت ع�ىل رب�ط 
السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب 
والفساد يف املنافذ الحدودية«، مؤكدا أن » الحكومة جادة 

يف مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين«.  
وبش�أن موازن�ة 2021، ق�ال ناظ�م إن »املوازن�ة قي�د 

التدارس والنقاش يف مجلس النواب«.  
فيم�ا ب�ني »موافق�ة مجل����س ال�وزراء ع�ىل تقديم 
املس�اعدة للش�عب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة 

زيت الوقود الثقيل«.  

صوت على معاجلة قضية )6( آالف متعاقد مع املفوضية.. وربط السيطرات اخلارجية بالداخلية.. ووافق على تقديم مساعدة للبنان

جملس الوزراء يتخذ إجراءات لنجاح االنتخابات املبكرة

العدد )2312(   3     شباط    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس الثالثاء، 
ع�دم التحي�ز ألي جهة أو قط�اع يف موازنة 

.2021
وقالت اللجنة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
انه�ا »تحمل�ت طيلة األي�ام املاضي�ة كافة 
املس�ؤوليات من مراجعة كافة بنود املوازنة 
وبدون استثناء بغية تحقيق املصلحة العليا 

للبلد«.
واضافت ان »نقاش�ات ولق�اءات ألكثر من 
ووزارة  ورس�مية  حكومي�ة  جه�ة   )157(
وبعمل اس�تمر ألكثر من 37 يوما، ش�عورا 
منها باملس�ؤولية الكب�رية وتقويم مروع 
املوازنة العامة االتحادية ملا تمثله من أهمية 
ك�رى تمس حي�اة جميع العراقي�ني بدون 
اس�تثناء«. وتابعت انها »لم تتحيز يف عملها 

اىل أي جه�ة أو قطاع أو رشيحة وإنما س�اد 
عمله�ا املهنية العالي�ة واملوضوعية«، نافية 
»أي ترصي�ح يتناق�ض مع الجان�ب املهني 
للجن�ة او محاب�اة الريح�ة او قطاع عىل 
حس�اب مصالح الش�عب العراق�ي العليا يف 

الحفاظ عىل املال العام«.
ب�دوره، ق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة مثن�ى 
م�ن  املقرتح�ة  »املوازن�ة  إن  الس�امرائي 
الحكومة فيها أبواب إنفاق كثرية واعتمدت 
يف جانب مهم منها عىل االقرتاض«، مبينا أن 
»هذا يعد خالف الرنامج الحكومي وخالف 
الورق�ة البيض�اء الت�ي قدمته�ا الحكومة، 
والتي تنص عىل خفض االنفاق والعمل عىل 
زي�ادة االيرادات، لكن املوازنة التي ارس�لتها 

عكس ذلك تماماً«. 
وأض�اف الس�امرائي، »هناك ع�دم وضوح 
فيما يتعلق بحصة إقليم كردس�تان، وكذلك 

هن�اك درجات وظيفي�ة هائل�ة يف املروع 
دون وج�ود أم�وال لدفع الروات�ب وهذا أثار 
اس�تغرابنا، إضاف�ة إىل ق�روض كبرية دون 
وجود أس�باب مقنعة وغايات واضحة لها«، 
الفتا اىل أن »ذلك يحتاج دراس�ة معمقة، ألن 
املوازنة التي ارس�لتها الحكومة أشبه بكرة 
من الن�ار تلقيها يف أحض�ان مجلس النواب 

لتتخلص هي من املسؤولية«.
وقال السامرائي، »اقرتحنا خفض االقرتاض 
إىل أق�ى حد ممك�ن، وفعالً قررن�ا أن يتم 
ذل�ك مقابل أن تكون غاي�ات هذه القروض 
واضح�ة وتص�ب يف صال�ح التنمي�ة، كذلك 
اجتمعنا مع دي�وان الرقابة املالية ومع وفد 
يمث�ل وزارة النف�ط وأطلعنا ع�ىل التقارير 
التي قدمها ديوان الرقابة املالية ووفد وزارة 
النفط للجنة املالية«، مبينا أن »تلك التقارير 
كان�ت مهني�ة وتق�دم ص�ورة واضحة عن 

وضع الثروات النفطية والغازية واملشكالت 
الت�ي يواجهه�ا ه�ذان القطاع�ان املهمان 
اللذان يعدان أس�اس التنمي�ة االقتصادية يف 

العراق«.
إرادة  وج�ود  »رضورة  الس�امرائي،  وأك�د 
واتخ�اذ  االقتص�اد  إلنق�اذ  ح�رة  عراقي�ة 
قرارات وطنية الس�تثمار الثروتني«، مطالبا 
ب��«رضورة إكم�ال بن�اء مصف�ى كرب�الء 
وإكمال إعمار مصفى بيجي، ألنها س�توفر 

آالف فرص العمل وأمواال طائلة للبلد«.
إىل ذل�ك، اعلنت كتلة دول�ة القانون النيابية 
ع�ن تعليق عضوية ممثلها يف اللجنة املالية، 
فيما اش�ارت اىل ان رئيس اللجنة مرص عىل 

تثبيت استقطاع الرواتب يف املوازنة.
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  الكتل�ة يف  وقال�ت 
العراقي نس�خة منه ان »بعض ممثيل الكتل 
السياس�ية يف اللجنة املالية يحاولون فرض 

والطبق�ات  املوظف�ني  ع�ىل  اس�تقطاعات 
الهش�ة يف املوازنة، وتحويله�ا اىل املتعهدين 
واملقاول�ني وال�ركات تعويض�ا له�م ع�ن 
ارتفاع س�عر الرصف«، مبين�ة ان »حرمان 
الفق�راء واملوظف�ني والطبقات الهش�ة من 
اس�تحقاقهم وفرض اس�تقطاعات عليهم 
مرفوض م�ن قبلنا وال يمكن لن�ا ان نوافق 

عليه«.
واضاف�ت ان�ه »نتيج�ة لذلك وام�ام ارصار 
رئي�س اللجنة املالية يف مجل�س النواب عىل 
تثبيت هذه املادة بهذا الشكل املجحف، فان 
ممثلن�ا يف اللجنة املالية النائ�ب عبد الهادي 
الس�عدواي اعلن انس�حابه وتعليق عمله يف 
اللجنة اعرتاضا ع�ىل رغبة البعض يف تمرير 
هذه املادة«، موضحة ان »ذلك جاء تضامنا 
وتأكي�دا ملوق�ف الكتل�ة وس�عيها لتحقيق 

العدالة واالنصاف يف املوازنة«.

خالفات املوازنة: جلنة مالية ترفض هتمة التحيز.. و »تعليق عضوية« بسبب االستقطاعات

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
الثالثاء، عىل كدس للمواد املتفجرة 
،فيما تمكن�ت من اعتقال متهمني 
باإلره�اب يف مناط�ق متفرقة من 

العاصمة بغداد
القي�ادة يف بي�ان تلق�ت  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان 
»الق�وات األمني�ة يف فرقة املش�اة 
السادس�ة واصلت تنفي�ذ واجبات 
البح�ث والتفتي�ش ضم�ن قاطع 
ش�مال  مناط�ق  يف  مس�ؤوليتها 
وغربي بغ�داد، تمكنت خاللها من 
اعتق�ال عدد م�ن املتهم�ني بينهم 
اره�اب  امل�ادة 1/4  مته�م وف�ق 
والعث�ور ع�ىل ك�دس م�ن امل�واد 
املتفج�رة وه�ي مخلف�ات حربية 
تالف�ة لعصابات داع�ش اإلرهابية 
مخب�أة تح�ت األرض، احتوى عىل 
)73( قنرة هاون مختلفة االحجام 
و)25( ص�اروخ مختلف النوعيات 
واالحجام و)35( حشوة دافعة، تم 

رفع املواد بدون حادث«. 
واضافت ان«فرقة املش�اة الحادية 
واجب�ات  بتنفي�ذ  تمكن�ت  ع�ر 
البح�ث والتفتي�ش ونص�ب )40( 
س�يطرة مفاجئ�ة ضم�ن قاط�ع 
ضب�ط  عنه�ا:  نت�ج  الرصاف�ة، 

أس�لحة غ�ري مرخص�ة، واعتقال 
)5( متهم�ني، واالس�تمرار بنصب 
كام�ريات املراقبة حي�ث تم نصب 
الط�رق  )11( كام�رية جدي�دة يف 
واملح�ال التجاري�ة وبالتعاون مع 

املواطنني«. 
واوضحت ان«فرقة املشاة السابعة 
عر تمكنت من العثور عىل كدس 
وامل�واد  واالعت�دة  األس�لحة  م�ن 
املتفج�رة وه�ي مخلف�ات حربية 
تالف�ة لعصابات داع�ش اإلرهابية 
مدفونة تحت األرض ضمن مناطق 
جنوب�ي بغداد، يحت�وي عىل )10( 
قناب�ر ه�اون م�ع )490( اطالقة 
أحادي�ة مختلفة االحج�ام وكمية 

من العتاد الخفيف«. 
وبينت بحس�ب البي�ان ان«الفرقة 
األوىل رشطة اتحادي�ة تمكنت من 
اثن�ني باالتجار  اعتق�ال متهم�ني 
ضب�ط  املخ�درة  امل�واد  وتعاط�ي 
رشي�ط   )215( أحده�م  بح�وزة 
لحبوب الهلوس�ة مع )13( غم من 
مادة الكرستال املخدرة، باإلضافة 
اىل اعتق�ال )17( مته�م وفق مواد 
قانوني�ة مختلف�ة ضم�ن قاط�ع 

مسؤولية الفرقة«. 
وتابع�ت انه«ت�م ضب�ط ع�دد من 
العجالت التي ال تحمل أوراقاً ثبوتية 

يف جانبي الكرخ والرصافة«.  

عمليات بغداد تعتقل متهمـني باإلرهـاب
 وتعثر عىل اسلحة خمتلفة بمناطق متفرقة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهورية بره�م صال�ح، أمس الثالث�اء، عىل 
رضورة إق�رار موازنة تضم�ن مصالح العراقي�ني، جاء ذلك 
خالل اس�تقباله رئيس اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري 

وأعضاء اللجنة.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س الجمهورية يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »االخري اس�تقبل، رئيس 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة هيث�م الجب�وري وأعض�اء اللجنة، 
وج�رى بحث التحدي�ات االقتصادي�ة التي تواج�ه البالد، إىل 
جانب موضوع املوازنة املالي�ة، وأهمية تمريرها بما يضمن 
حق�وق املواطنني«. وواض�اف البيان أنه »ت�م التأكيد، خالل 
اللقاء، عىل أهمية تجاوز املس�ائل التي تواجه إقرار املوازنة، 

واألخ�ذ باالعتبار ضمان ع�دم تعطل مصال�ح املواطنني، إىل 
جان�ب ضمان حقوق جميع املحافظات حس�ب احتياجاتها 
وظروفه�ا، ومخصص�ات صن�دوق الب�رتودوالر، وإنص�اف 
ضحاي�ا اإلره�اب والنازح�ني والطبق�ات مح�دودة الدخل، 
وتوفري الدعم املايل الالزم لألجهزة األمنية من الجيش والحشد 
الشعبي والرطة والبيشمرگة، للدور الكبري الذي تقوم به يف 

مجابهة اإلرهاب وحماية أمن املواطنني«.
وتابع: »جرت اإلش�ادة بالجه�ود التي تبذله�ا اللجنة املالية 
النيابية وأعضاء مجلس النواب يف النقاش�ات بش�أن املوازنة 
م�ن أج�ل تمريره�ا بالش�كل ال�ذي يضم�ن حق�وق جميع 

املواطنني واملحافظات كافة«.
وأّك�د رئي�س الجمهوري�ة بحس�ب بي�ان مكتب�ه أن »هذه 
االعتب�ارات يج�ب أن تك�ون ح�ارضة يف املوازنة ومس�اراً يف 

النق�اش حوله�ا، ورضورة إبعاد املس�ائل السياس�ية فيها، 
والرتكي�ز عىل رضورة التوصل لحلول عادلة وقانونية تحفظ 
حق�وق الش�عب العراق�ي، واملوظفني واملتقاعدي�ن يف عموم 

البلد ومن بينهم إقليم كردستان«.
وبشأن املسائل العالقة بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم 
كردستان، أّكد صالح »أهمية التوصل إىل حلول جذرية وجدية 
ويف إطار الدس�تور، ترتافق مع عملية إصالحية حقيقية عىل 
أرض الواقع باعتبارها ركناً أساسياً إليجاد حل نهائي ملعاناة 
ومش�اكل جميع املواطنني يف البالد وإقليم كردستان«.واشار 
صالح اىل أن »تحقيق االس�تقرار االقتصادي واألمني وتوفري 
ظروف معيش�ية كريمة للمواطنني، مرتبط بشكل وثيق مع 
مواصل�ة العم�ل ملكافحة الفس�اد وغلق منافذه، واس�رتداد 

األموال املهربة ومحاسبة الفاسدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعربت مفوضي�ة االنتخابات، أم�س الثالثاء، 
ع�ن ترحيبها ببعثة االتح�اد األوربي املختصة 
بالش�ؤون االنتخابية واللوجس�تية واإلدارية، 
مؤكدة رضورة أن يكون دورها برصد العملية 
االنتخابي�ة املقبل�ة يف الع�راق كبريًا وش�اماًل 
يف مراحله�ا كاف�ة. وقالت املفوضي�ة يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »رئيس 
مجل�س املفوضني جليل عدن�ان خلف التقى، 

اليوم، يف بغداد بعثة االتحاد األوربي اىل العراق 
برئاس�ة جانف�ر الكو بوش�يكو، واملؤلفة من 
خ�راء يف الش�ؤون االنتخابي�ة واللوجس�تية 
واإلداري�ة؛ لبحث س�بل العم�ل والتعاون بني 
الطرف�ني«. ورحب رئيس مجل�س املفوضني، 
حسب البيان، بأعضاء الفريق مشيًدا ب�«الدور 
الكب�ري ال�ذي اضطلع ب�ه االّتح�اد األوربي يف 
مراقب�ة انتخاب�ات مجل�س الن�وّاب العراقي 
2018، آماًل أن يك�ون دورهم يف رصد العملية 
االنتخابي�ة  املقبلة كبريًا وش�اماًل يف مراحلها 

كاف�ة«.  وم�ن جانبه ب�ني رئي�س البعثة، أن 
»مهام عمل الفريق التي س�ترتكز عىل عملية 
الرص�د والتقيي�م، وإع�داد تقرير ش�امل عن 
مراحل العملية االنتخابي�ة، معرًبا عن أمله يف 
أن يكون نتاج بعثتهم مثمرًا ومرضًيا للش�عب 
العراقي«.  ويف الس�ياق ذاته ُعرضت مس�ودة 
مذك�رة تفاه�م إداري تنّظم العمل لوجس�تًيا 
وفنًيا وإدارًيا يجري بموجبها تحديد الحقوق 
والواجب�ات ب�ني الطرف�ني، وتتي�ح للفري�ق 
املس�احة الكافي�ة ألداء مهامه. واس�تعرض 

رئيس مجلس املفوضني يف اللقاء االستعدادات 
الكب�رية التي تضطل�ع بها املفوضي�ة إلجراء 
االستحقاق االنتخابي املقبل، والتحديات التي 
يمك�ن أن تواج�ه العملي�ة االنتخابي�ة محلًّيا 
ودولًي�ا، ورحب بفكرة أن تكون عملية الرصد 
الت�ي من املؤمالن يق�وم بها االّتح�اد األوربي 
ش�املة النتخاب�ات عراقيي  الخ�ارج ، فضاًل 
ع�ن انتخاب�ات عراقي�ي الداخ�ل ، مل�ا تحمله 
ه�ذه العملية من رس�الة اطمئن�ان للناخبني 

واملرّشحني عىل حّد سواء، بحسب البيان.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در قري�ب م�ن الخارجي�ة 
اإليراني�ة بأن وزي�ر الخارجي�ة فؤاد 
حسني سيزور طهران يوم غد األربعاء 
»يف مهم�ة غ�ري معلن�ة عنها«.وق�ال 
املص�در إن »حس�ني س�يزور طهران 
وسط تكتم ش�ديد من جانب البلدين 
عن الزيارة وجدول أعماله يف طهران« 
يفص�ح  املصدر.ول�م  لتعب�ري  وفق�اً 
املص�در ع�ن ج�دول لق�اءات وزي�ر 
الخارجية يف طهران لكنه من املفرتض 
أن يلتقي باملعني�ني بامللف العراقي يف 
طه�ران كأمني الع�ام للمجلس األعىل 
لألمن القومي اإليراني عيل ش�مخاني 
فضال عن نظريه اإليراني محمد جواد 
ظريف.ويف شهر أيلول سبتمر املايض 
زار وزير الخارجية العراقي عىل رأس 
وفد طهران حيث حمل رسالة شفوية 
من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إىل الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحاني 
ح�ول تطورات املنطقة وُمراَجعة أهّم 
االحتماالت املُتوّقعة، وما تنطوي عليه 
من انعكاسات حسب بيان الخارجية 

العراقية آنذاك.

رئيس اجلمهورية: جيب إقرار موازنة تضمن مصالح العراقيني

املفوضية ترحب بدور »كبري وشامل« لالحتاد األوريب يف مراقبة االنتخابات املقبلة

اليوم ويف مهمة
 غري معلنة.. وزير اخلارجية 

يزور إيران

        بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش رئيس مجلس القضاء األع�ىل فائق زيدان مع رئي�س بعثة االتحاد 
االوربي مارتن هوت، أمس الثالثاء، دور القضاء يف تدقيق الطعون التي ترد 
عىل نتائج االنتخابات.وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس القضاء يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »االخري اس�تقبل يف مكتبه رئيس 
بعث�ة االتحاد االوربي مارتن ه�وت رفقة الفريق املكل�ف برصد االجراءات 
التي تس�بق االنتخابات القادم�ة ونتائجها«.واضاف البي�ان أن »الجانبان 

ناقشا دور القضاء يف تدقيق الطعون التي ترد عىل نتائج االنتخابات«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة االس�تخبارات التابعة لوزارة الداخلية، أمس الثالثاء، القبض 
عىل خمس�ة ارهابيني من بينه�م أمرأة ينتمون لعصاب�ات داعش بعملية 
أمني�ة يف كركوك. وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه انه »من خالل املتابعة املس�تمرة لقواطع املس�ؤولية، تمكنت مفارز 
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات كركوك يف وزارة الداخلية 
من القاء القبض عىل خمس�ة ارهابيني م�ن بينهم امرأة بمناطق متفرقة 
من محافظة كركوك مطلوب�ني وفق احكام املادة ) 4/ ارهاب( النتمائهم 
لعصابات داعش االرهابية«. وأضاف البيان ان »االرهابي االول عمل معالج 
لعنارص عصابات داعش بمايس�مى قاطع كركوك فيم�ا عملت االرهابية 
ع�ىل توزيع مايس�مى الكف�االت ع�ىل الخاليا النائم�ة املتواج�دة بقضاء 
الحويجة ام�ا عمل االرهابي الثالث واملكن�ى ابوهاجر واالرهابني االخرين 
ضم�ن مايس�مى قاط�ع الحويجة وال�ذي اعرتفا عن اش�رتاكهما بس�تة 

عمليات ارهابية ضد القوات االمنية يف حقول عالس ومنطقة عجيل«.
وتاب�ع« »فضالً عن قيام االرهابني االخرين بتس�ليب وقتل احد املواطنيني 
يف محافظ�ة كركوك ورسقة عجلتة عام 2018«. واش�ار البيان اىل انه »تم 

تدوين اقوالهم باالعرتاف واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحش�د الش�عبي، أمس 
الثالث�اء، تع�رض قطعاته�ا يف نفط 
خان�ة بمحافظ�ة دي�اىل، إىل تعرض 
عنيف لداع�ش. وقال إعالم الحش�د 
الش�عبي يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»اللواء األول يف الحش�د الشعبي صد 
تعرضا عنيف�ا لداعش يف نفط خانه 

رشق دي�اىل، وم�ا زال�ت املواجه�ات 
مس�تمرة«.  من جانب آخ�ر، أعلنت 
هيئ�ة الحش�د الش�عبي العثور عىل 
صاروخني موجهني يف محافظة دياىل.  
وقال�ت الهيئة يف بي�ان مقتضب، أن 
»قوات اللواء األول بالحش�د الشعبي 
موجه�ني  صاروخ�ني  ع�ىل  عث�رت 
خالل العملية األمنية الواس�عة التي 
انطلق�ت اليوم يف مناطق جبال نفط 

خانة بمحافظة دياىل«.    

القايض زيدان يناقش االنتخابات مع بعثة 
االحتاد االوريب

االستخبارات تلقي القبض عىل )5( دواعش 
بينهم امرأة يف كركوك

احلشد الشعبي يصد »تعرضًا عنيفًا« 
لتنظيم »داعش« يف دياىل
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزيرة الطاق�ة والث�روة املعدني�ة األردنية هالة 
زوات�ي، أم�س الثالثاء، أن بالدها تش�ري النف�ط الخام 
العراقي )نفط خام كركوك( عىل أساس معدل خام نفط 
برنت الش�هري ناقصاً 16 دوالرا، وليس بسعر 16 دوالراً 

للربميل الواحد.
وقال�ت زوات�ي رداً ع�ىل ما يت�م تداوله يف بعض وس�ائل 
اإلعالم حول س�عر النفط، إن »اس�ترياد النف�ط العراقي 
يت�م بموجب مذك�رة تفاه�م وقعها الطرفان يف ش�باط 
عام 2019، حيث اس�تورد األردن منذ بدء العمل بمذكرة 
التفاه�م يف ش�هر أيلول ع�ام 2019 وحتى نهاية ش�هر 
ترشي�ن الثان�ي 2020 ، ح�وايل 3.471 ملي�ون برمي�ل، 
وبموج�ب بنود مذكرة التفاهم ف�إن عىل الجانب االردني 
االلت�زام بتوفري الصهاريج الحوضي�ة لنقل النفط الخام 
العراق�ي يف منطق�ة بيجي يف الع�راق إىل مصفاة البرول 

األردني�ة يف الزرقاء/األردن«.وأوضحت، أن »ما 
يس�تورده األردن يلب�ي جزءا م�ن احتياجات 
اململك�ة الس�نوية من النف�ط الخ�ام، وبما ال 
يزي�د عن 10 أالف برميل يوميا تش�كل 7باملئة 
من هذه االحتياجات يت�م تكريرها يف مصفاة 

البرول األردنية«.
وع�ن أهمية مذك�رة التفاه�م قال�ت الوزيرة 
زواتي، ان األردن يسعى من خالل هذه املذكرة 
اىل تفعيل االسترياد الربي وما يتبعه من تأهيل 
الخط ال�ربي بني البلدين واثره عىل املجتمعات 
املحيطة بالطريق وتشغيل أسطول الصهاريج 
يف االردن والعراق وبما يجس�د مصالح البلدين 

والشعبني الشقيقني«.
وأضافت، أن »األردن والعراق الشقيق يرتبطان 

بمجموع�ة مش�اريع يس�عى م�ن خالله�ا الطرف�ان اىل 
تعزيز التعاون الطاق�ي بما يخدم مصالح البلدين ويرفد 

اقتصادهم�ا بقيم�ة مضاف�ة، س�واء م�ن خ�الل الربط 
الكهربائي او مد املنطق�ة االقتصادية الحدودية املرتقبة 
ب�ني البلدين بالطاق�ة ، او من خالل أنب�وب تصدير نفط 

العراق عرب األردن اىل األسواق العاملية«.
ويس�تورد األردن من الع�راق بموجب التفاهم 
بني البلدين، ح�وايل 10 االف برميل نفط يومياً 
تنقل ب�را، حيث تقدر مس�افة الرحلة الواحدة 
، ذهاب�ا وايابا، م�ن موقع التحمي�ل )املحطة 
الصينية/ بيجي يف الع�راق( اىل موقع التفريغ 
)مصف�اة الب�رول األردني�ة يف الزرق�اء( م�ا 
مجموعه ح�وايل 2550 ك�م .يف ذات الس�ياق، 
كش�ف خبري الطاقة واالقتصاد األردني، عامر 
الشوبكي عن السعر الحقيقي للنفط العراقي 
املباع ل�أردن، بعد أن ن�رشت فضائية عراقية 
معلومات تفيد بأن سعر الربميل هو 16 دوالرا.
وكان األردن والعراق قد اتفقا خالل زيارة وفد 
اململكة برئاس�ة رئيس الوزراء برش الخصاونة 
للعراق األسبوع املايض عىل تجديد مذكرة التفاهم املوقعة 

بني البلدين السترياد النفط الخام لعام آخر.

ن تكشف أسعار النفط العراقي املباع لألردن عماّ

     المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اكدت وزارة التجارة ان لجان الكش�ف امليداني 
املش�كلة يف الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب 
تواصل عمليات الكش�ف عىل املجارش االهلية 
الراغب�ة يف التعاقد مع الرشك�ة لتصنيع الرز، 
اكد مدير عام الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب 
املهن�دس عبدالرحم�ن عج�ي طوف�ان. وقال 
اللجان الخاصة بالكشف عن املجارش األهليه  
واملؤلف�ة م�ن اقس�ام الهن�ديس و التس�ويق 
و الرقاب�ة والتدقي�ق وامل�ايل اضاف�ة اىل ممثل 

دائرة الرقاب�ة التجارية يف بابل  بارشت عملية 
الكش�ف امليداني منذ صباح اليوم عىل  االهليه 

يف محافظ�ة باب�ل. واكد طوف�ان يف االرساع يف 
عملي�ات الكش�ف امليداني للمج�ارش االهلية 
املتقدم�ه للتعاق�د مع الرشك�ة العامه لتجارة 
الحبوب لغرض املبارشة بتجهيزها  بالحصص 
املقرره لها من الشلب الخام لتصنيع الرز املحيل 
ضمن رشوط التعاقد وفق نس�ب االستخالص 
املطلوبة من الرز املحيل لرفد مفردات البطاقة 
التمويني�ة . م�ن جانب اخر اك�د مدير مجمع 
حب�وب ت�ازًة  مواصل�ة مجمع حب�وب تازة يف 
كركوك تجهي�ز املطحنة الحكومية بالحصص 

املقررة من الحنطة للحصة االوىل لعام 2021.

جتارة احلبوب: جلان الكشف امليداين عىل املجارش 
االهلية تواصل اعامهلا لساعات متاخرة

جممع حبوب تازة يف كركوك جيهز املطحنة احلكومية حبصة جديدة لعام ٢٠٢١

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن، أمس 
الثالث�اء، انه�ا س�رفع توصي�ات مهمة 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان 
الجالية العراقية يف االردن، فيما اشارت اىل 

انها بصدد فتح مكتب لها بعمان.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »وزي�رة الهجرة 
واملهجرين ورئيس�ة لجنة متابعة اوضاع 
العراقي�ني يف الخارج ايف�ان فائق جابرو 
والوفد املرافق له�ا التقت بعدد من ممثيل 
الجالي�ة العراقي�ة ل�دى اململك�ة االردنية 
واس�اتذة  الكف�اءات  م�ن  الهاش�مية 
الجامعات ورؤس�اء الطوائ�ف الدينية من 
املس�يحيني والصابئة املندائني، وعدداً من 
الطلب�ة املتواجدي�ن يف اململك�ة«، مبين�ة 
ان�ه »ج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث مفصل 
الت�ي  املش�اكل  الجالي�ة واه�م  ألوض�اع 
تواجهه�م ومنها صعوبة اص�دار الوثائق 
واملستمس�كات والغرامات املفروضة عىل 
املقيمني داخ�ل االرايض االردنية باالضافة 
اس�عار  وارتف�اع  الصح�ي  الوض�ع  اىل 
املس�تلزمات الطبي�ة وخصوصا االمراض 

املزمنة والرسطانية«.
واضاف�ت ان�ه »تم التط�رق إىل ش�كاوى 
العراقيني مما وصفوه بتجاهل املنظمات 
توف�ر  وع�دم  لقضاياه�م،  اإلنس�انية 
ف�رص العم�ل وارتف�اع اج�ور  الدراس�ة 

للطلب�ة يف امل�دارس والجامع�ات، اضافة 
اىل بع�ض املش�اكل التي تواج�ه الطوائف 
الدينية املتعلق�ة بعقود الزواج والقس�ام 

الرشعي«.
واكدت جابرو »اصدار عدد من التوصيات 
املهم�ة الت�ي س�رفع اىل رئي�س مجلس 
ال�وزراء، تتضمن إرس�ال وتش�كيل فريق 
متخصص من وزارت�ي الهجرة والداخلية 
والجه�ات املعنية االخرى لتس�هيل مهمة 
اص�دار وتجدي�د الوثائق واملستمس�كات 
وح�ل املش�اكل املتعلق�ة به�ذا املل�ف، اىل 
جان�ب تش�كيل لجن�ة اخ�رى م�ع وزارة 
الصحة العراقية لغرض تسجيل العراقيني 
املصاب�ني باألمراض املزمن�ة والرسطانية 

وتقديم املساعدات العاجلة لهم«.
»ال�وزارة س�تتخذ  ان  واضاف�ت جاب�رو 
خطوات لتفعيل ملف الكف�اءات العراقية 
خرباته�ا  م�ن  لالس�تفادة  الخ�ارج   يف 
واس�تقطابها ونقله�ا اىل البالد«، مش�رية 
اىل ان »ال�وزارة س�تعمل عىل اع�ادة فتح 
مكتبه�ا يف عم�ان لغرض ادامة التنس�يق 
والتواص�ل م�ع الجالية العراقي�ة وتقديم 

الخدمات الرضورية لهم«.
ولفتت جابرو اىل ان »عام 2021 س�يكون 
منطلق�اً لتفعيل ملف العراقيني يف الخارج 
ك�ون ان ه�ذا املل�ف يعد من اه�م امللفات 
التي يوليها رئيس مجلس الوزراء اهتماما 
كبريا ويؤكد عىل حل مشاكلهم وتقديم يد 

العون لهم«.

اهلجرة بصدد فتح مكتب هلا بعامن: سنرفع توصيات 
مهمة بشأن اجلالية باألردن

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة، أمس الثالثاء، عن ضبطها م�واد مفقودة وحاالت 
نقص يف األس�مدة يف معمل اإلس�منت والرشكة العامة للتجهيزات الزراعية يف محافظة 

بابل.
 الدائرة أكدت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن »فريق عمل مكتب تحقيق 
باب�ل التابع للهيئة، الذي انتقل إىل معمل إس�منت بابل، تمكن بع�د البحث والتحري من 
العثور عىل سالسل الناقل الدلوي )الرشيط الناقل( التي تم رشاؤها بمبلغ )200000000( 

مليون دينار ُمخبأة ومدفونة تحت أتالل السكراب واألتربة«. 
وأضاف�ت إن »الفريق قام بتتبع آثار إطارات العجالت يف املعمل؛ للوصول لتلك املواد، من 
خالل االستعانة بآلية ومجموعة من الُعمال للعثور عىل )147( سلسلة ناقلة وضبطها، 
ُمبينة أنه تم التحفظ عىل املواد املضبوطة وإش�عار ُمدير املعمل ومسؤول املخازن بعدم 
الت�رف بها«. ويف عملية ثانية، أوضحت الدائرة »قيام فريق العمل بضبط أمني مخزن 
الرشك�ة العام�ة للتجهيزات الزراعية يف بابل - الطليعة؛ لوجود نقص يف كمية األس�مدة 
املوج�ودة يف املخ�ازن، ُمش�رية إىل أنه، بع�د إجراء املُطابق�ة عىل ما موجود من أس�مدة 
واملروف منها، تبني حدوث نقص يف مادة األس�مدة ن�وع )داب( بأكثر من )43( طنا، 

وضبط بطاقات مخزنية خاصة بالتجهيز والتحرز عىل املخزن وغلقه«. 
وأكدت »تنظيم محرضي ضبط أصوليني يف العمليتني، وعرضهما رفقة املُتهم يف القضية 
الثانية، عىل قايض التحقيق املُختص بالنظر يف قضايا النزاهة يف الحلة، الذي قرر توقيف 

املُتهم عىل ذمة التحقيق«.

النزاهة تضبط مواد مفقودة بمعمل اإلسمنت 
ورشكة التجهيزات الزراعية يف بابل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرف الرافدين، أمس الثالثاء، ع�ن اصداره التعليمات الخاصة 
بعملية منح السلف الشخصية ملوظفي الدولة .

وذكراملكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه، ان »الضوابط الخاصة بالتسليف واملبارشة باطالق السلف االسبوع 
املقبل عن طريق فروع املرف املنترشة يف بغداد واملحافظات«. مش�ريا 
اىل ان »االلي�ة الجدي�دة تكون م�ن خالل تنصيب برنام�ج جديد يواكب 
الحداث�ة والتكنولوجي�ا والتط�ور وس�يتم تنصيب�ه يف ف�روع املرف 

للحصول عىل السلفة املشار اليها ووفق الرشوط االتية«. 
واضاف ان«يش�رط طالب السلفة الحصول عليها ان تكون لديه خدمة 
ال تقل عن سنة ) تم تثبيت تعيينه (ويكون مبلغ السلفة 5 ماليني دينار 
لرشيحة موظفي الدولة الذين تراوح رواتبهم االس�مية + املخصصات 

الثابتة من ) 500,000 ( دينار فما دون«. 
وب�ني ان«يكون مبل�غ الس�لفة ) 10 ( مليون دين�ار لرشيحة موظفي 
الدول�ة الذين تراوح رواتبهم االس�مية + املخصص�ات الثابتة اكثر من 
) 500,000 ( دين�ار  وتكون مدة الس�لفة 6 س�نوات تس�دد باقس�اط 

متساوية شهريا«. 
وتابع البيان ان«يش�رط عدم تجاوز االس�تقطاعات الشهرية للسلفة 
مع االلتزامات االخرى بذمة املس�تلف ع�ن ) 50 باملئة ( من راتبه الكيل 
ويق�دم املس�تلف كفيل ضامن ) موظ�ف مدني من دوائ�ر الدولة وعىل 
امل�الك الدائ�م من الذين ال تقل خدمتهم عن س�نة واح�دة عىل االقل وال 
تقبل الكفاالت املتقابلة عىل ان ال تتجاوز مجموع االس�تقطاعات عن ) 
50 باملئة ( من راتب الكفيل الكيل ويستثنى من تقديم الكفيل املوظفني 

املوطنة رواتبهم لدى مرفنا حرا«. 
وب�ني ان »التأم�ني ع�ىل حي�اة املس�تلف ل�دى اح�دى رشكات التأمني 
الحكومي�ة عن طريق ابرام عقد م�ع الرشكة من قبل ادارة املرف ويف 
حال وجود س�لفة س�ابقة يتم اجراء التس�وية القيدية او النقدية قبل 

رصف السلفة ويرف املبلغ املتبقي«.

بالتفاصيل.. ضوابط 
وتعليمت مرصف الرافدين 

ملنح السلف

أمني العاصمة يؤكد اعتمد 
أفضل املواصفات ضمن خطة 

مرشوع »هنضة بغداد«
    بغداد / المستقبل العراقي

أكد أمني بغداد عالء معن، أمس الثالثاء، اعتماد أفضل 
املواصف�ات الفنية يف عمليات اإلكس�اء ضمن خطة 
م�رشوع »نهضة بغ�داد«، فيما اطلع ع�ىل تطورات 

العمل يف منطقة الثعالبة.    
وذكر بيان لأمانة، تلقى »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه،  أن »ذلك ج�اء خالل متابعته ألعمال االكس�اء 
الجارية ضمن محلتي )363 و367( منطقة الثعالبة 
ولقائ�ه املواطنني واالس�تماع آلرائه�م ومقرحاتهم 
واالطالع عىل نس�ب االنج�از املتحقق�ة واملواصفات 
الفنية املعتمدة، ووعد باكس�اء متكامل لجميع ازقة 

وشوارع املنطقة«.  
وقال امني بغداد بحس�ب البيان، إن »مرشوع نهضة 
بغ�داد يض�م من بني حمالته اكس�اء ش�وارع وازقة 
مختلفة يف العاصمة بمساحة 16 مليون م2«، مشرياً 
اىل أن »هن�اك حمل�ة الكس�اء مجموع�ة م�ن االزقة 
ملحلتني ضم�ن منطق�ة الثعالبة تم تحقي�ق مراحل 
متقدمة باكس�ائها عىل وفق مواصف�ات فنية عالية 

بارشاف مخترب ابن رشد«.  
وأكد »نح�ن مرين عىل تطبي�ق املواصفات الفنية 
العالي�ة يف عمليات االكس�اء التي ستش�هدها اغلب 

شوارع مدينة بغداد«.  
ودع�ا ام�ني بغ�داد املواطن�ني اىل »االلت�زام بازال�ة 
املخالف�ات البنائية والتعاون مع مالكات امانة بغداد 
ووجه الدوائر البلدية بمتابع�ة تلك التجاوزات وعدم 
اللجوء اىل االج�راءات القرسية ابتداءا بحق املخالفني 
والح�رص ع�ىل خل�ق ثقاف�ة التع�اون املتب�ادل مع 

املواطنني للنهوض بواقع املدينة«.  

حمافظ البرصة يبحث مع السفري اهلندي 
تعزيز التعاون االستثمري واالقتصادي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بحثت الحكومة املحلي�ة يف البرة مع 
السفري الهندي لدى العراق بريندر سنغ 
ياداف التعاون االستثماري واالقتصادي 

بني الجانبني .
وق�ال النائ�ب األول ملحاف�ظ الب�رة 
املهن�دس ، محم�د طاه�ر التميمي ، يف 
تري�ح صحف�ي ، ان محافظ البرة 
اس�عد العيداني »بحث والسفري الهندي 
، س�بل تعزيز أطر التع�اون االقتصادي 

واالستثماري بني البرة والهند.
خ�الل  »نوقش�ت  التميم�ي  وأض�اف 
الالزم�ة  التس�هيالت  تقدي�م  اللق�اء 
للمس�تثمرين األجانب، وإىل الدور املهم 
واالقتصادي الذي تضطلع به محافظة 
البرة كونه�ا عاصمة الع�راق ورئته 
االقتصادية عىل العالم، والذي من شأنه 
أن يجعلها مركزاً تجارياً مهماً يف العراق 

واملنطقة.
»الحكوم�ة  ان  اىل  التميم�ي  ولف�ت 
املحلية تطمح اىل التعاون مع الرشكات 
الكربى املتخصصة يف مجال االس�تثمار 

واألعم�ار، خصوصا وان البرة مقبلة 
عىل مش�اريع كب�رية، ونس�عى لتكون 
منطلق للتع�اون بني الع�راق والهند يف 

املجاالت العمرانية واالقتصادية«.

حمافظ بغداد يناقش مستجدات مشاريع انشاء مناطق التبادل 
التجاري يف مداخل العاصمة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ناقش محاف�ظ بغداد املهن�دس محمد 
جابر العطا مستجدات الخطة املركزية 
لتنفيذ مشاريع انش�اء مناطق التبادل 

التجاري وتطوير مداخل العاصمة.
وقال املحافظ خالل اجتماع موس�ع يف 
ديوان وزارة االعمار واالسكان بحضور 
الوكي�ل الفني لل�وزارة املهن�دس جابر 
عبد خاجي الحس�اني وممثيل الوزارات 
املعنية وامانة بغداد، ان االجتماع تضمن 
مناقشة املستجدات الخاصة بمشاريع 
انشاء مناطق التبادل التجاري وتطوير 
التط�رق  مؤك�دا  العاصم�ة،  مداخ�ل 
للبنود الخاصة باملش�اريع التي س�يتم 
مناقش�تها م�ن قب�ل اللجن�ة الوزارية 

املش�كلة مع االمانة العامة ملجلس الوزراء للرشوع 
االحال�ة  بخص�وص  النهائي�ة  الق�رارات  باتخ�اذ 

للتنفيذ.

وتاب�ع العطا ان عمل الفريق املش�كل من الوزارات 
املعنية ومحافظة بغداد سيؤسس اىل مرحلة قادمة 
يف مس�تقبل بغ�داد من خالل تنفيذ هذه املش�اريع 
االسراتيجية التي ستسهم بتوفري فرص عمل كثرية 

وعائدات مالي�ة واقتصادي�ة، موضحا 
ان ه�ذا االجتماع جاء لتوحي�د الجهود 
صحي�ح  بش�كل  الخط�وات  ودراس�ة 
وايج�اد الحل�ول املناس�بة للتقاطعات 
االداري�ة والفني�ة. م�ن جهت�ه، اعرب 
الوكي�ل الفني ل�وزارة االعمار املهندس 
جابر عبد خاجي ان هذه املش�اريع لها 
اثار كب�رية ومردودات ايجابية تس�هم 
بإنع�اش االقتص�اد العتباره�ا موان�ئ 
برية توفر موارد مالية كبرية وضخمة، 
مشريا اىل ان االجتماع ضم كل من ممثيل 
وزارات االعمار واالسكان ووزارة النقل 
وامانة بغداد ومحافظة بغداد. واضاف 
خاج�ي »اتفق املجتمع�ني عىل رضورة 
تفعي�ل العم�ل بالط�رق الحلقية حول 
بغ�داد وخاصة الطري�ق الحلقي الرابع 
بأعتب�اره يس�هم بتقليل الزخم املروري«، مش�ددا 
عىل اهمية تفعيل عمل فوج حماية محافظة بغداد 

لالسهام  بإزالة التجاوزات.

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت مديري�ة امل�رور العامة، أم�س الثالث�اء، إىل العم�ل بنظام 
»التف�اوت يف ال�دوام« يف دوائر ومؤسس�ات الدول�ة، للتقليل من 

الزخم الذي تسببه املركبات خالل ساعات الدوام الرسمي.    
وق�ال مدي�ر اإلع��الم والعالق�ات يف املديرية، حيدر الغ�راوي، يف 
تريح للصحيفة الرسمية، إن »املديرية وضعت خطة لتسقيط 
بعض امل�رك�ب�ات، وبتوجيه من رئيس الوزراء، كما عملت أمانة 
بغداد بالتنس�يق م�ع ق�ي�ادة ع�م�ل�ي�ات ب�غ�داد وامل���رور، 
ع�ل��ى فتح بع�ض الش�وارع املغلقة، كس�احة الوثب�ة وأخرى 
م�غ�ل�ق��ة ف���ي ج�ان�ب��ي ال��ك���رخ وال��رص��اف���ة 

ل��دواع أم�ن�ي�ة«.  
وأض�اف، »نطالب ب�ع�ض ال���وزارات وامل�ؤس�س��ات بالعمل 
بنظ�ام التف�اوت يف دوام موظفيها الذي واف���ق عليه رئ�ي�س 
ال���وزراء«، مبينا أنه »تم من�ع دخول مركبات االحمال الثقيلة 
إىل األح�ي�اء السكنية ب�ني ال�ع�اش�رة م�س�اء وحتى السادسة 

صباحا«.

املرور تطالب باعتمد »التفاوت
يف الدوام« لتخفيف الزحامات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة رشطة بغداد، أمس الثالث�اء، عن القاء القبض عىل 
احد مروجي املخدرات يف شارع فلسطني باملحافظة.

وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»اف�واج ط�وارئ رشطة بغ�داد الق�ت القبض عىل اح�د مروجي 
املخدرات يف ش�ارع فلس�طني بكمني محك�م وبحوزته كمية من 

املخدرات«.
واضاف انه »تم احالته اىل القضاء لينال جزاه العادل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عىل تكليف رئيس جديد 
لديوان الرقابة املالية االتحادي.

 وبحس�ب أمر ديوان�ي لأمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، حصلت 
املس�تقبل العراق�ي عىل نس�خة منه فان�ه »تقرر تكلي�ف }رافل 

ياسني خضري{ بمهام رئيس ديوان الرقابة املالية«.
وكان ياس�ني قد ُكلف س�ابقاً بمهام ادارة دي�وان الرقابة املالية، 

فيما اعيد تكليفه بعد انتهاء السنة املالية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية رشطة دي�اىل، أمس الثالثاء، القبض عىل ش�بكة 
لتعاطي وترويج املواد املخدرة.

 وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن 
»قوة مشركة من رشطة دياىل، وقسم شؤون املخدرات واملؤثرات 
العقلية  تمكنت من إلقاء القبض عىل أكرب شبكة تضم )10( من 

املتهمني بتعاطي وترويج املخدرات«.   
وأض�اف البي�ان، انه »ضب�ط بحوزتهم أدوات تعاط�ي، وكميات 
مختلف�ة من امل�واد املخدرة، حيث تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

بحقهم وتقديمهم للقضاء«.

رشطة بغداد تلقي القبض 
عىل احد مروجي املخدرات

تكليف رئيس جديد لديوان 
الرقابة املالية

رشطة دياىل تطيح بشبكة لتعاطي 
وترويج املخدرات
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اعالن مناقصة  عامة استريادية )للمرة االوىل( 

العدد : 1186
التاريخ 2021/1/27 

اىل السادة : 
م / املناقصة املرقمة 2/م/أ/2021 

اعالن للمرة االوىل 
ي�ر )رشك�ة اور العام�ة اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن( بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم 
تجهيز ونصب وتشغيل خط انتاج قضبان املنيوم )9,5ملم 
– 12ملم-15ملم( مع املواد االحتياطية وملحقاته وحسب 
املواصفات املرفقة يف القس�م الس�ادس من الوثائق العطاء 

القياسية 
مبلغ الكلفة التخمينية :

)710000 دوالر( DAP واص�ل مخازن الرشكة + )15000( 
دوالر كلفة تنفيذ فقرة االيفاد.

مقدار مبلغ التامينات االولي�ة للمناقصة املطلوب تقديمها 
م�ع العط�اء )1%( م�ن مبل�غ الكلف�ة التخميني�ة الكلي�ة 
بمبل�غ 7250 دوالر او يعادله بالدين�ار العراقي يف يوم فتح 

العروض
� فرتة  التنفيذ : )150(  يوم من تاريخ توقيع العقد واصدار 
كتاب تس�هيل املهمه م�ن عدمه وتتحمل رشكتنا الرس�وم 
الكمركي�ة املفروضة داخ�ل الحدود العراقي�ة يف حالة عدم 

اصدار كتاب تسهيل املهمة.
� طريقة الدفع 

يك�ون دف�ع املس�تحقات املالي�ة  نق�دا بالدين�ار العراقي 
بموجب صك مصدق وحسب سعر رصف الدوالر يف يوم دفع 

املستحقات مع مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ى مقدم�ي العطاء م�ن رشكات املق�اوالت املؤهلني 
والراغب�ني يف الحص�ول ع�ى معلوم�ات اضافي�ة االتصال 

ب�)رشكة اور العامة( عرب الربيد االلكرتوني 
urscoe@ur.industry.gov.iq

urcoe@gmail.com
خالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس من الساعة 

الثامنة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر 
2 � سعر بيع مستندات املناقصة 500000 دينار )خمسمائة 
الف دينار ال غريها( غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة 
من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ملقدم�ي العطاء ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور 

نرش االعالن 
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق العطاء 
بع�د تقديم طلب تحري�ري اىل رشك�ة اور العامة يف مقرها 

الرئييس الكائن يف مدينة 
النارصي�ة  او مكت�ب بغ�داد العائ�د اىل رشكتن�ا يف منطقة 
الكرادة � البو جمعة � رقم الدار 139 � ش�ارع ابو نؤاس � 
مجاور فندق ديانا السياحي ) رقم املوبايل 07711223235 
للحصول عى اوراق املناقص�ة بعد دفع قيمة البيع للوثائق 

املوضح يف الفقرة )4( اعاله
4 � ع�ى مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء 
املوج�ود يف القس�م الرابع )نم�اذج العطاء( ويج�ب ان يتم 
تعبئ�ة النموذج بالكامل باملعلوم�ات املطلوبة دون تغيري يف 

شكله ولن تقبل اي بدائل
5 � متطلب�ات التاهي�ل املطلوب�ة : )كم�ا مبين�ة  يف وثائق 

املناقصة( 
6 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االت�ي ) رشكة اور 
العامة / القس�م التج�اري � العن�وان : محافظة ذي قار � 
النارصية � تقاطع سوق الش�يوخ( يف املوعد املحدد )لغاية 
الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب التوقي�ت املحيل  ملدينة 
النارصية من تاريخ غل�ق املناقصة يف )2021/2/23( وان 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي : املقر الرئييس لرشكة اور العامة يف النارصية 
/ غرف�ة لجنة فتح العروض( يف الزم�ان والتاريخ الذي ييل 
يوم الغلق ) الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 2021/2/24( 

حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية
7 � سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن االستفسارات بتاريخ 
2021/2/16 يف تم�ام الس�اعة التاس�عة صباح�ا بتوقيت 
املح�يل ملدينة النارصية وذلك عى قاعة االجتماعات وان كل 
االستفس�ارات املتعلق�ة بوثائق املناقصة يج�ب ان تقدم يف 
موعد اقصاه س�بعة ايام تس�بق تاريخ انعقاد املؤتمر واذا 
ص�ادف موعد انعقاد املؤتم�ر او موعد غلق املناقصة عطلة 
رس�مية فان موعد انعق�اد املؤتمر او موع�د غلق املناقصة  
حس�ب الح�ال س�يكون يف اليوم ال�ذي ييل العطل�ة وبتمام 
الس�اعة املحددة يف التاريخ االس�اس لعقد املؤتمر وس�اعة 

الغلق
مع التقدير

املدير العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 2425 
التاريخ : 2 / 2 / 2021 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) محمد عبد الحس�ني علوان 
( دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله ) 
العلي�اوي ( بدال م�ن ) الحمي�داوي ( فمن 
لدي�ه حق االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املعدل ع�ى ان يكون النرش 

باسم مدير الجنسية املحرتم . .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  ع�ام  مدي�ر 

واالقامة 

��������������������������������
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 399/ب2021/3
التاريخ : 2021/1/31

اعالن
إىل/ املدع�ى عليه�ا الثاني�ة ) بتول حس�ني 

عبود( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحكم 
)بتأديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه�ا االوىل )رجاء 
عبد الرحيم حاشوش( بالتكافل والتضامن 
مبلغ�اً مق�داره ) 400 دوالر امريك�ي ع�ن 
ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2019/9/25 ،ونظ�را 
ملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف محكمة بداءة النارصية لذا تقرر 
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
التاس�عة   2021/2/11 املرافع�ة  بموع�د 
صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العـــدل
دائرة التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة األوىل

اعالن
طلب تسجيل جمدد

بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من مديرية بلدية البرصة لتس�جيل تمام العقار 
تسلسل )162 العباس( باعتبار حائزاً له بصفة املالك للمدة القانونية، ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 

1971 قررنا اعالن هذا الطلب. 
فع�ى كل من يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عى هذا العقار تقديم ما لديه من 
بين�ات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم التايل لنرش هذا اإلعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحاً من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا اإلعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعياً يف الكشف الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.

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

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد : 43 / ش / 2020 
التاريخ : 1 / 2 / 2021 

اىل / املدعى عليه – احمد اكرم عزال 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدعوة ) اش�واق عطا 
حس�ني ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة 43 
/ ش / 2020 الخ�اص باملدعي�ة اعاله 
واملدع�ى علي�ه ) احم�د اك�رم ع�زال ( 
واملتضم�ن الحكم بالتفري�ق القضائي 
لل�رر حكم�ا غيابيا قاب�ال لالعرتاض 
والتميي�ز وملجهولية محل اقامتك كتاب 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف يثرب 
بالعدد 922 / 2020 يف 20 / 10 / 2020 
واش�عار املخت�ار قرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني واس�عتي االنتشار 
ويف ح�ال ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك لالعرتاض او التمييز س�وف 
يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
��������������������������������

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) هاش�م جل�وب عريبي 
( دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه من ) 
الس�اعدي ( اىل ) العلي�اوي ( فمن لديه 
حق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا م�ن تاريخ 
النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل.
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير ع�ام االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1107 /2011
التاريخ/2021/2/2

أعالن 
العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
تسلس�ل1655/1م39  اله�ورة  الواقعة يف 
الكوت العائد للمدين�ني )هيثم هادي حميد 
/ عيل حس�ن حميد / احمد حس�ن حميد ( 
املحجوزه لقاء طلب الدائن )ناجي محسن 
هليان ( البالغ )35.000.000( مليون دينار 
فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة)30ي�وم( تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
التس�جيل  وان رس�م  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت/ الهورة  1655/1 
م 39 الهورة

2-جنس�ه ونوعه : عق�ار مش�يد عليه دار 
سكنيه

3-حدوده و اوصاف�ه: يحتوي عى طارمه 
امامي�ه و حديق�ه و اس�تقبال 3,5×6م و 
غرفت�ني ن�وم 4×4م  و 4×5م و مطب�خ و 
حمام داخ�يل و صحيات خارجيه و هول و 
الس�طح و مس�قف بالكونكريت املسلح و 

االرضيه من الكايش و الكايش غري جيد  
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران :
6-املساحة :- 375 م 

7-– الشاغل :- حسن حميد سلطان 
8-القمي�ة املق�درة :- 170000000 ملي�ار 

مائه و سبعون مليون دينار

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

اىل الرشيك /  وسام حميد كريم 
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي لغرض 
اس�تخراج اج�ازة البن�اء للقطع�ة املرقمة 

10444 – سبع البور .
الرشيك 

احمد عباس عيل

العدد: 14602
التاريخ:2020/12/31

احلقوقي / دريد سامي كشكول 
مدير التسجيل العقاري االوىل يف البرصة
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

EXTENSION Announcement for Public Tender No: 023-SC-20-EBS  
Provision of Well Testing Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

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

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Well Testing Service 

Tender No.: 023-SC-20-EBS 

Tender Information:  

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

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

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

Contractor shall perform competitive services for well testing for one firm year, such as give Oil/gas/water production rate 

measurement or injection capacity evaluation and deliver real time testing data, conduct well test operations such as Monitoring 

wellhead conditions, operating well test equipment, taking pressures, temperatures, flow rate, densities, BSW and other 

associated measurement, including surface liquid and gas sampling, downhole liquid (PVT) and transfer to PVT cylinder, and 

sample analysis, provide laboratory surveys for determination of content of surface gas/oil/water, and will deliver high qualify 

raw data for geology and reservoir study. 

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

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

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

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

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 

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

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

EXTENDED tender submission deadline 12:00 PM, 28 Feb 2021 based on the ITB documents. 

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

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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

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

be clearly mentioned on the envelope. 

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

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

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

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

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

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

EXTENSION Announcement for Public Tender No: 031-SC-20-EBS  
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

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

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service 

Tender No.: 031-SC-20-EBS 

Tender Information:  

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

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

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

Contractor shall perform competitive services for dynamic pressure surveillance for one firm year, such as downhole sampling, 

downhole pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., 

and will deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production 

optimization. 

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

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

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

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

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

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

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

EXTENDED tender submission deadline 12:00 PM, 28 Feb 2021 based on the ITB documents. 

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

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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

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

be clearly mentioned on the envelope. 

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

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

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

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

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

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لحصول حالة نكول...

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية  
وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
الزبيدي�ة  خ�الل فرة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
يف مق�ر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد عىل ان يتحمل الناكل فرق البدلني

الناكل مدة االيجار مساحة الملك  رقم الملك نوع الملك ت
حمزة حاتم تالي سنة واحدة 500م2 3/2م12 قطعة االرض 1

عباس شاكر كاظم سنة واحدة 8م2 133 الحانوت 2
السوق العصري سنة واحدة 438م2 753/2م12 قطعة االرض 3

العدد /136
التاريخ 2021/1/5

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
بن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية العباس�ية املرقم )6460/201 يف 2020/11/15( واس�تنادا الح�كام قانون بيع وايجار اموال 

الدولة رقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية للمرة الثانية )النش�اء عم�ارة تجارية متعددة 

الطاوبق عىل القطعة املرقمة 22/16( 
والعائدة اىل بلدية )العباس�ية (عن طريق املس�اطحة  وملدة  )18 س�نة( وفق الرشوط املدرجة يف ادناه فعىل كافة الراغبني باالش�راك 
باملزايدة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة  بلدية العباسية او اللجنة خالل مدة )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف احدى الصحف املحلية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية 
املذكورة وفق الرشوط املش�ار اليها اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل  النتهاء مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � مدة املساطحة ) 18 سنة( 

2 � بدل االيجار السنوي املقدر )8,000,000 دينار( فقط ثمانية ماليني دينار عراقي سنويا 
3 � يتم التنفيذ بموجب الكشف التخميني البالغ )645,687 دينار( )ستمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة وسبعة وثمانون الف 

دينار( 
4 � يتم االطالع  عىل كشف التنفيذ ودراسة الجدوى للبناية من خالل مراجعة البلدية

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

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

7 � يلزم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص باملساطح بارشاف البلدية مع االلتزام بمدة التنفيذ البالغة ) سنة واحدة( استنادا اىل 
املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

8 � يقدم املس�اطح مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املساطحة استنادا اىل املادة )16/ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013

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

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

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

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

بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية 
العباسية او اللجنة خالل )15( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

العدد /54
التاريخ 2021/2/1

مدة المساطحة الموقع المساحة جنس الملك ت

18 سنة الشارع العام كوفة ـ عباسية على القطعة 
المرقمة 22/16 مقاطعة 32 االغا 400م2 انشاء عمارة تجارية متعددة الطوابق 

على القطعة المرقمة 22/16 1

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

على القطعة 552/16 م32 1380م2 552/16 مقاطعة 
32

ساحة الستخدامها )سكلة لبيع 
المواد االنشائية( 1

السوق العصري / مقابل كراج 
الشرمان 18م2 11/17 حانوت 2

السوق العصري / مقابل ساحة بيع 
الفواكه والخضر 10م2 -13/20-13/18

13/19-13/29 حوانيت 3

الشارع الفرعي / مقابل كراج ال 
بدير 18م2 14/41 حانوت 4

العدد /55
التاريخ 2021/2/1

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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اعالن مزايدة علنية للمرة الثانية
تعل�ن رئاس�ة جامع�ة جاب�ر بن حي�ان الطبي�ة / ش�عبة العقود 
الحكومية عن اج�راء املزايدة العلنية )للم�رة الثانية( لتأجري بناية 
العق�ارات العائدة لجامعتنا واملدرجة ادناه وملدة ) 8 اش�هر ( وفقا 
لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغبني يف االشرتاك باملزايدة مراجعة مقر رئاسة الجامعة / شعبة 
العق�ود الحكومي�ة الواقع يف محافظة النج�ف االرشف / الكوفة / 
ش�ارع الكورنيش وخالل مدة )15( خمس�ة عرش يوم�ا ابتداء من 
الي�وم التايل لنرش االعالن لغرض اس�تالم وثائ�ق املزايدة والرشوط 
املطلوبة واالطالع عىل العقار املعلن عنه موقعيا اذ ستجري املزايدة 
يف يوم االحد املوافق 2021/2/21 الس�اعة العارشة صباحا يف مقر 
رئاس�ة الجامع�ة ويف حال�ة مصادفة ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 
س�تكون املزايدة يف اليوم ال�ذي يليه فعىل املتقدم�ني للمزايدة ايداع 
م�ا مقداره )20%( م�ن مبلغ القيمة التقديري�ة لاليجار كتامينات 
قانونية تدفع اىل حسابات الجامعة نقدا وسيتحمل من ترسو عليه 
 املزاي�دة اجور الن�رش واالعالن وكاف�ة املصاريف املرتتب�ة عىل ذلك 

اوال : � النادي الطالبي
*القيمة التقديرية ) 3,500,000( فقط ثالثة ماليني وخمس�مائة 

الف دينار ال غري
ثانيا : � اجازة التصوير الفوتوغرايف 

*القيمة التقديرية ) 2,000,000( فقط مليونني دينار ال غري
رابعا : � مكتب بيع املستلزمات الطبية 

*القيمة التقديرية ) 2,000,000( فقط مليونني دينار ال غري

م/ اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :  

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

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم 
ورق�م املناقص�ة اىل العنوان االت�ي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب 
،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 3/14 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 
الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف 
الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/3/14 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حسب 

توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )38,000( ثمانية وثالثون الف دوالر امريكي فقط

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

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : ع�ىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثق�ة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر عن مرصف  عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي 
العراق�ي ويك�ون بمبلغ قدره  )$760( س�بعمائة وس�تون دوالر امريكي فقط  والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم 

واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

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

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحل�ة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون 

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

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

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رق�م االضب�ارة : 1666 / ت / 2020 

التاريخ : 27 / 1 / 2021 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفي�ذ بلد العقار تسلس�ل املرقم 39 
املقاطع�ة 30 الواق�ع يف بل�د العائ�د للمدي�ن قيس 
عل�وان جاس�م محمد املحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
صاحب مهدي عبد البالغ 000 / 500 / 5 خمس�ة 
ماليني وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقمه : املرق�م 39 املقاطعة 30 حيالة 
وجدر .

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية .
3-حدوده واوصاف�ه : تحيط بها املياه من جهتني 

من نهر دجلة وخالية من الشواغل . 
4-الشاغل : قيس علوان جاسم محمد .

5-القيمة املقدرة : 10 عرشة مليون دينار .
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3011

التاريخ: 2021/1/28
إعالن 

اىل / املدعى عليه ) احمد اسماعيل عبودي (
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2020/12/28 يف   ) )3011/ش2020/3 
بحق�ك والق�ايض بتصدي�ق ال�زواج م�ن املدعية ) 
ياس�مني حس�ني مس�لم ( واثب�ات نس�ب الطفله 
)م�الذ(، وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار حي النرص/ النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ول�ك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعيه.
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 57 / ش / 2021 
التاريخ : 1 / 2 / 2021 

اىل / املدع�ى علي�ه / محم�د ابراهي�م ظاه�ر 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) كلث�وم ف�واز خبيص ( 
الدعوى الرشعية املرقم�ة 57 / ش / 2021 طالبة 
فيه�ا التفري�ق القضائي لل�رر من�ك وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة الضلوعية 
الجنوب�ي بالع�دد 166 يف 26 / 1 / 2021 واش�عار 
املخت�ار ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
واس�عتي االنتش�ار عىل موعد املرافعة املصادف 18 
/ 2 / 2021 ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وف�ق القان�ون .
القايض 

احمد حميد حسان

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 561/ش2021/7

التاريخ: 2021/2/2
إعالن 

اىل / املدعى عليه ) فارس عبد الله حمود (
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
)561/ش2020/7 ( يف 2020/12/31 غيابيا 
بحق�ك والقايض بتصديق الطالق من املدعية ) 
رضيه عب�د الزهره فاخ�ر (، وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار  محل�ة حي الش�هداء/ النج�ف قررت 
املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب 

الق�رار الدرج�ة القطعي�ه.
القايض

عامر طعمة الحار
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وفاة/2021

التاريخ: 2021/2/1
إعالن

قدمت املدعوة ) هدوء هلي�ل عبد الرضا( طلبا 
اىل هذه املحكمة تروم الحصول فيه عىل حجة 
وفاة للمدعوة ) حميده عباس كحني( عىل انها 
توفي�ت بتاريخ 1971/7/1 فم�ن تتوفر لديه 
معلوم�ات عن املدعوة ) حميده عباس كحني( 
عليه مراجع�ة املحكمة خالل ع�رشة ايام من 

تاريخ النرش.
القايض

صفاء ناجي املوىل
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 401/ب2021/3

التاريخ : 2021/1/31
اعالن

إىل/ املدعى عليها االوىل ) هالة عمران عليوي( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاونية اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
الحك�م  فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي  ض�دك  أع�اله 
)بتأديت�ك ل�ه واملدعى عليه الثان�ي ) لؤي عيل 
حس�ون( بالتكافل والتضامن مبلغ�اً مقداره 
) 4800 دوالر امريك�ي عن ق�رض مؤرخ يوم 
2019/6/20 ،ونظ�را ملجهولي�ة محل إقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف محكمة بداءة 
النارصية واش�عار مختار منطقة الش�يوخ ) 
جابر مس�ري س�اجت( لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2021/2/11 التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1470/ش2020/1

التاريخ: 2021/2/2
إعالن 

اىل / املدعى عليه ) فيصل عبد االله هادي (
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2020/11/26 يف   ) )1470/ش2020/1 
بحقك والقايض بالزامه بنفقه ماضيه ومس�تمره 
املدعي�ه ) زه�راء محمد حمي�د (، وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مخت�ار  محل�ة يف ح�ي الش�هداء/ النج�ف قررت 
صحيفت�ني  بواس�طة  بالق�رار  تبليغ�ك  املحكم�ة 
محليت�ني يوميتني ول�ك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعيه.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1648/ش2020/6
التاريخ: 2021/2/2

إعالن 
اىل / املدعى عليه ) فيصل عبد االله هادي (

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2020/12/31 يف   ) )1648/ش2020/6 
بحقك والقايض بضم حضانة االطفال ) عيل وحسني 
( للمدعيه ) زهراء محمد حميد (، وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
املخت�ار  قررت املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض 
عىل الق�رار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعيه.
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
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مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 248/ب2021/5
التاريخ : 2021/1/31

اعالن
إىل/ املدعى عليه الثاني ) حيدر عبد الحر جواد( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم )بتأديتك له واملدعى 
عليه�م االخري�ن ) ل�ؤي ع�يل حس�ون( بالتكاف�ل 
والتضامن مبلغاً مقداره ) 6200 دوالر امريكي عن 
قرض م�ؤرخ يوم 2021/2/28 ،ونظ�را ملجهولية 
محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
ب�داءة كربالء واش�عار مخت�ار الوف�اء ) عادل عيل 
موىس( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2021/2/15 التاس�عة 
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 613 /2021/ E
للمرة االولى

EF-517 مرسالت المستوى لوحدة ازالة االمالح وصفيحة التضييق
المبلغ التخميني للمناقص )38,000( ثمانية وثالثون الف دوالر امريكي فقط

 100.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

اعالن
تعلن جامعة املثنى /كلية الزراعة عن اجراء مزايدة علنية بيع املواد املشطوبة يف مخازنها  الواقعة يف محطة 
االبح�اث االوىل يف ام العك�ف واملدرجه يف القائمة ادن�اه  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 وتعديالت�ه  فع�ىل الراغبني  بالرشاء املراجعة ودف�ع تامينات ال تقل عن 20 باملئ�ة من القيمة املقدرة 
للم�ال والبال�غ )3460000( ثالث�ة ماليني واربعمائة وس�تون الف دينار عراقي بعد 30 ي�وم من اليوم التايل 
للنرش ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف القانوني�ة االخرى علما ان املزايدة 

ستجري يف الساعة الثانية عرش ظهرا يف املحطة املذكورة اعاله والتابعة للكلية

فقدان
فق�دت الهويه الص�ادره من نقابه 
املهندسني فرع النجف قسم كهرباء 
برق�م 142029 باس�م ع�يل ماجد 
محم�د م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها 

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

إىل ال�رشكاء هه الل�ه  و هل كه وت  
و  سه ركه وت   و سه ربه مت اوالد 

محمد صالح محمد
 اقت�ى حضورك�م إىل مق�ر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 47594 /3حي النداء 
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 
اإلج�راءات دون حضورك�م طال�ب 

االجازه 
كرار عبد الكاظم

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3691/ش2020/5

التاريخ: 2021/2/2
إعالن 

اىل / املدعى عليها ) شيماء اياد عيل حميد (
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالدعوى املرقمة 
)3691/ش2020/5 ( يف 2020/12/24 غيابيا 
بحقك والقايض بتصديق واقعة الزواج من املدعي 
) عباس عبد الس�الم محم�د (، وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مختار  محلة الش�قق الس�كنية يف حي العداله/ 
النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعيه.
القايض

عامر طعمة الحار

نسبة الضرر تثمين اللجنة للمفرد   العدد اسم المادة  ت
%90 25000 6 جهاز استنساخ  1
%95 10000 15 حاسبة دسك توب 2
%100 5000 10 ميز حاسبة 3
%90 3000 5 كرسي حاسبة 4
%100 15000 2 قاصة حديد 5
%90 5000 30 UPS جهاز شحن 6
%90 5000 5 طابعة عادي 7
%95 4000 2 سكنر 8
%100 20000 2 مجمدة كهربائية 9
%100 7000 7 ميز موظف 120 سم  10
%90 10000 2 تخم قنفات 11
%90 25000 3 مكيف هواء 12
%90 10000 5 لوكر حديد 2 باب 13
%90 6000 30 استول مختبر 14
%100 3000 سبورة 5 15
%100 5000 4 سخان كهربائي 16
%95 5000 15 رحلة دراسية 17
%90 7000 5 مدفاة كهربائية 18
%95 7000 5 فايل كابينت 4 مجرات  19
%90 5000 1 طباخ غاز 20
%100 5000 5 كرسي دوار 21
%100 5000 6 ميز 140 سم 22
%90 35000 5 سبلت كنتوري 23
%100 4000 10 ميز 180 سم 24
%100 5000 10 كرسي دوار ظهر عالي 25
%100 3000 1 طبالت زجاج 26
%100 2000 5 طبالت خشب 27
%90 5000 2 ميز تلفزيون 28
%100 7000 2 مكتبة خشب 29
%90 6000 4 مكنسة كهربائية 30
%100 8000 2 كرسي ثابت 31
%95 3000 10 حاسبة كهربائية 32
%90 10000 5 منصة خشب  33
%90 20000 2 مولدة كهربائية 34
%90 15000 2 مبردة هواء  35
%100 20000 1 براد ماء 36
%100 8000 3 كرسي بالستك 37
%90 15000 20 هاتف ارضي  38
%95 10000 10 ماطور ماء صغير 39
%90 6000 15 مفرغة هواء  40
%90 2000 5 صحن ستاليت  41
%90 7000 1 HP طابعة عادي 42
%100 3000 5 مروحة سقفية 43
%100 2000 15 مروحة جدارية 44
%100 4000 2 لوكر مزجج 45
%100 3000 2 مضخة ماء عادية 46
%100 3000 1 دريل 47
%100 3000 1 مروحة عمودية  48
%100 4000 1 ميز استعالمات 49
%90 5000 2 طابعة ملونة  50
%100 4000 1 مكتب خشب 3 باب 51
%100 5000 10 كرسي مسرح  52
%100 500 10 ساعة جدارية 53
%100 1000 2 تالفة ورق 54
%100 500 20 حاوية نفايات 55
%100 100 1800م كاربد 56
%100 100 200م ستائر 57
%100 50000 12 البتوب 58
%100 10000 29 موبايل 59

أ.م.د حيدر محيد بالو 
العميد
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العدد )2312( االربعاء  3  شباط  2021

النجمة يغلق الباب أمام حماوالت 
خطف تكجي

             المستقبل العراقي/ متابعة

تس�يطر حالة من الغض�ب داخل نادي 
النجمة، بعدما نما إىل علمها مفاوضات 
إدارة النجف العراق�ي مع خالد تكجي، 
الع�ب الفري�ق اللبناني.ووصف مصدر 
م�ن داخ�ل النجم�ة، ه�ذه املفاوضات 
باألم�ر املري�ب والذي »ال يح�رم أصول 
عق�د  ناديني«.ويمت�د  ب�ني  التخاط�ب 
تكجي م�ع ن�ادي النجمة حت�ى نهاية 
املوس�م الجاري بعد موس�م اس�تثنائي 
قدم�ه مع الفريق، حي�ث يحتل وصافة 
سداس�ية  إىل  الدخ�ول  قب�ل  الرتي�ب 
البطول�ة برصيد 25 نقطة.وقال املصدر 
»النجمة لن يس�مح بالتخيل عن أي من 
نجومه وخصوصا خالل املرحلة املقبلة 
والتي تشهد استحقاقات كبرية للفريق، 

وعىل رأس�ها املنافسة عىل لقب الدوري 
اللبناني«.وأوضح أن الالعب أبلغ النادي 
بالعرض العراقي، وش�ددت اإلدارة عىل 
أن أس�لوب االلتف�اف أم�ر غ�ري مقبول 

وال يح�رم أص�ول التخاطب بني ناديني 
عربيني شقيقني. ومن املرتقب أن يعود 
النش�اط الري�ايض إىل لبن�ان بع�د فتح 

البالد يف 8 فرباير/شباط الجاري.

فوفونا ينتقل إىل الصناعات الكهربائية
             المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�ل املح�رف الس�رياليوني ش�يكا فوفون�ا من نفط الوس�ط إىل 
الصناعات الكهربائية بفرة االنتقاالت الشتوية الحالية.

وقال مص�در من داخل ن�ادي الصناعات الكهربائي�ة يف ترصيحات 
خاص�ة لك�ووورة إن اإلدارة حس�مت صفقة الالعب الس�رياليوني 
ش�يكا فوفون�ا قادما من نفط الوس�ط ليك�ون أول اإلضافات التي 

يعول عليها الجهاز الفني بفرة االنتقاالت الشتوية.

وبني: »تواجد الالعب السرياليوني بالعراق سهل علينا مهمة التعاقد 
مع�ه واالنخراط رسيع�ا بتدريب�ات الفريق تح�ت إرشاف املدرب 
عب�اس عبيد، دون الدخول بمتاهة البح�ث عن العب جديد األمر 
الذي يس�تغرق وقتا طويال«.وأش�ار إىل أن هناك مفاوضات مع 
العبني عرب من املمكن أن تحس�م خالل األيام املقبلة ليش�كلوا 

إضافة مهمة للفريق الذي يسعى لالبتعاد عن شبح الهبوط 
إىل الدرج�ة األوىل.يذك�ر أن الصناع�ات الكهربائي�ة يتذيل 

الئحة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

زيدان يتعاىف من فريوس كورونا
            المستقبل العراقي/ متابعة

زي�دان،  الدي�ن  زي�ن  الفرن�ي  تع�اىف 
املدي�ر الفني لريال مدري�د، من اإلصابة 

بفريوس كورونا املستجد.
وكان زي�دان أصي�ب بكورون�ا، يوم 23 
يناير/كان�ون ثان امل�ايض، ولم يحرض 
آخر مباراتني لريال مدريد بالليجا، وترك 

مهم�ة قي�ادة الفريق امللكي ملس�اعده 
دافيد بيتوني.

ووفًقا للحس�اب الرس�مي لريال مدريد 
عىل موقع التواصل االجتماعي »توير«، 
فإن زي�دان تعاىف من ف�ريوس كورونا، 

وحرض مران الفريق صباح اليوم.
ويس�تعد ريال مدريد ملباراة هويس�كا، 
السبت املقبل، يف الجولة 22 من الدوري 

اإلسباني.
ويحت�ل ريال مدري�د املرك�ز الثالث 

اإلس�باني  ال�دوري  ج�دول  يف 
برصيد 40 نقطة، بالتس�اوي مع 
برش�لونة صاحب املرك�ز الثاني، 
أتلتيك�و ترتي�ب  بينم�ا يتص�در 

الليجا برصيد 50 نقطة وله مباراة 
مؤجلة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الخرض
العدد : 211/ب/2020

التاريخ : 2021/2/1
م/إعالن

عطف�ا عىل الحكم الصادر م�ن محكمة بداءة الخرض 
 2020/1/18 وبتاري�خ  )211/ب/2020  بالع�دد 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ه املتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 898/18 مقاطع�ة 3 الخ�رض ( يف 
الح�ي الع�رصي خل�ف مستش�فى الخ�رض الع�ام ، 
املوص�وف ادناه بيعا باملزاي�ده العلنية ملدة ) ثالثني ( 
يوم�ا واعتبارا مكن اليوم الت�ايل للنرش، فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة محكمة ب�داءة الخرض لالش�راك 
يف املزاي�ده التي تجري يف الس�اعة الثانيه عرش ظهرا 
م�ن اليوم الثالث�ني ، مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانونيه )10%( من القيمة املقدرة البالغة ) خمسون 
مليون دينار عراقي( بصك مصدق المر هذه املحكمة 
ان ل�م يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املده املذكوره 
س�تجري االحالة القطعيه وفقا لالصول مع العلم ان 
الدف�ع نق�دا والداللية عىل املش�ري وان ص�ادف يوم 
االحالة عطلة رس�ميه فيكون الي�وم الذي يليه موعدا 

لذلك.
القايض

ماجد شهيد اليارسي
االوص�اف:- القطع�ه عرص�ه خاليه من املش�يدات ، 

املساحة )2أولك مربع(
��������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الخرض
العدد : 212/ب/2020

التاريخ : 2021/2/1
م/إعالن

عطف�ا عىل الحكم الصادر م�ن محكمة بداءة الخرض 
 2020/1/18 وبتاري�خ  )212/ب/2020  بالع�دد 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ه املتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 111/19مقاطع�ة 3 الخ�رض ( يف 
الح�ي العس�كري ، املوص�وف ادن�اه بيع�ا باملزايده 
العلنية ملدة ) ثالثني ( يوم�ا واعتبارا مكن اليوم التايل 
للن�رش، فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة 
الخرض لالش�راك يف املزاي�ده التي تجري يف الس�اعة 
الثاني�ه عرش ظه�را من اليوم الثالثني ، مس�تصحبني 
معهم التأمين�ات القانونيه )10%( من القيمة املقدرة 
البالغة ) ستون مليون ومائتا الف دينار عراقي( بصك 
مصدق المر هذه املحكم�ة ان لم يكونوا من الرشكاء 
وعند انتهاء املده املذكوره س�تجري االحالة القطعيه 
وفقا لالصول م�ع العلم ان الدفع نق�دا والداللية عىل 
املشري وان صادف يوم االحالة عطلة رسميه فيكون 

اليوم الذي يليه موعدا لذلك.
القايض

ماجد شهيد اليارسي
االوص�اف:- القطع�ه عباره ع�ن دار س�كن ، درجة 
العم�ران دون املتوس�ط، غ�ري مش�غولة م�ن اح�د ، 

املساحة )3أولك و8 مر مربع(
املش�تمالت/ تحتوي الدار عىل استقبال وغرفتني نوم 
ومطب�خ ومخ�زن وحم�ام ومرافق صحيه وس�احة 
بالكونكري�ت  مس�قف  االريض  والطاب�ق  مكش�وفه 
املس�لح وكذل�ك غرفتني ومخ�زن فوقاني ومس�قف 

بالشيلمان والطابوق.
��������������������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 80/ش/2020
التاريخ:2021/2/2

اىل املدعى عليه / ضاري محمد خاطر
نرش اعالن

قدمت املدعية )اسماء خالد عبد( الدعوى املرقمة 80/
ش/2021 ضدك تطال�ب بالتفريق للهجر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ 
القضائ�ي )عيىس صالح محمد( وتبني انك مرتحل اىل 
جهة مجهولة وحس�ب اشعار  املختار )صباح عدنان 
عبد الله( مختار منطقة حي الش�هداء الثانية واملذيل 
بتوقيع الشاهدين )محمد خالد عبد جواد واحمد خالد 
عب�د ج�واد( واملصدق م�ن قائممقامية قض�اء عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بموعد املرافع�ة املواف�ق 2021/2/17 ويف 
حالة  عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانوناً 

فستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 80/ش/2020
التاريخ:2021/2/2

اىل املدعى عليه / ضاري محمد خاطر
نرش اعالن

قدمت املدعية )اسماء خالد عبد( الدعوى املرقمة 80/
ش/2021 ضدك تطال�ب بالتفريق للهجر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ 
القضائ�ي )عيىس صالح محمد( وتبني انك مرتحل اىل 
جهة مجهولة وحس�ب اشعار  املختار )صباح عدنان 
عبد الله( مختار منطقة حي الش�هداء الثانية واملذيل 
بتوقيع الشاهدين )محمد خالد عبد جواد واحمد خالد 
عب�د ج�واد( واملصدق م�ن قائممقامية قض�اء عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بموعد املرافع�ة املواف�ق 2021/2/17 ويف 
حالة  عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانوناً 

فستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود
��������������������������������������������

فقدان   
 فقد سند املرقم 78/7مقاطعه 1 الجي بجي الرشقي 
باس�م املواط�ن  مجيد عبد س�لمان فم�ن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة االصدار
��������������������������������������������

اىل الرشيك منار جاسم محمد
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك )ضياء حسني عبد 
ش�يحان( للقطعة املرقم�ة 3/58061 يف النجف حي 

النداء 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية 
العدد 367/ب/2021
التاريخ 2021/1/14

اىل املدع�ى علي�ه / ماجد مايض بريس�م كان يس�كن 
بغداد / البلديات الرشاد مجهول محل االقامة حاليا

اعالن
نعلمك بان هذه املحكمة اصدرت قرارها املرقم 367/
ب/2020 غياب�ي يف 2020/12/16 يق�ي بالزام�ك 
بتاديت�ك للمدع�ي ) ع�يل فالح عب�د الحس�ني( مبلغا 
ق�دره ثالثة عرش ال�ف دوالر عن قيم�ة مقاولة البيع 
والرشاء الخارجية املؤرخة يف 2020/5/5 وملجهولية 
محل اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني 
يوميتني رس�ميتني ول�ك حق االع�راض خالل عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

راسم رحيم اليارسي
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف 
العدد 45/ش2021/1

التاريخ 2021/2/1
اىل املدعى عليه / عباس حمدان كاظم

اقامت املدعية ) بس�عاد عبد الزهرة عبد عيل( الدعوى 
املرقم�ة 45/ش2021/1 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي 
تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائ�ي للهج�ر وملجهولية 
محل اقامتكم وحس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الجمعية النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة 
فعلي�ك  رس�ميتني  محليت�ني  يوميت�ني  صحيفت�ني 
الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
يوم 2021/2/15 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

العدد : 2020/435
التاريخ 2020/10/26

1 � الرتبة ر.ع
2 � اس�م املته�م الرباع�ي واللقب فائ�ز عاتي جاهل 

حسان البدري
3 � الوح�دة مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف 

واملنشات 
4 � رقم القضية 2020/435

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

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

ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحبس الشديد بحق املدان ر . ع فائز عاتي جاهل 
حس�ان البدري ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 
5/اوال من ق ع  د رقم 14 لسنة 2008  املعدل استنادا 
الح�كام امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه للفرة م�ن 2019/3/16 ولحد 

االن
3 � طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا  من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 

2008
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه استنادا الحكام 
املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 

5 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 
املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

6 � احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجيد البالغة 25,000 خمس�ة وع�رشون  الف دينار 
عراق�ي ت�رصف لها من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعراض وافهم علنا 

بتاريخ 2020/10/26
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

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

اىل املتهم الغائب / )املفوض حيدر قاسم عبيد زغري( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 

واملنشات  
العنوان / النجف / حي الجامعة 

بم�ا انك مته�م وفق اح�كام امل�ادة /5/ م�ن قانون  
عقوب�ات قوى االم�ن الداخ�يل رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولية محل اقامتك اقتى تبليغك بواس�طة هذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل  
/ املنطق�ة الرابع�ة خالل م�دة اقصاه�ا ثالثون يوما 
اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك  
وتجيب عىل التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

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

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ش.م عامر عليوي محسن عيل( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 
واملنشات  

العنوان / مجهول االقامة
بم�ا انك مته�م وفق اح�كام امل�ادة /5/ م�ن قانون  
عقوب�ات قوى االم�ن الداخ�يل رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولية محل اقامتك اقتى تبليغك بواس�طة هذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل  
/ املنطق�ة الرابع�ة خالل م�دة اقصاها ثالث�ون يوم 
اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك  
وتجيب عىل التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 899

التاريخ 2021/1/21
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي )ش�اني 
محمد عبد الله موىس(  الذي يطلب تبديل لقبه وجعله 
)الحي�دري( ب�دال ) الفت�الوي(  فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاه�ا عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق احكام املادة )24( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 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 / 902
التاريخ 2021/1/21

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )س�تار جابر 
محم�د عبد الل�ه(  ال�ذي يطل�ب تبديل لقب�ه وجعله 
)الحي�دري( ب�دال ) الفت�الوي(  فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاه�ا عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق احكام املادة )24( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
1 � اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الرابعة 
2 � اسم املشتكي الحق العام

3 � اس�م املحكوم الغائب العريف محمد حسني خلف 
محمد العامري 

4 � رقم الدعوى  2019/640
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2018/8/31

6 � تاريخ الحكم 2019/11/4
7  � امل�ادة القانونية تعديل م�ادة االحالة من املادة 5 
بداللة املادة 65 من ق اد  رقم 17 لسنة 2008 اىل املادة 
5/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة 

املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
8� خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخ�يل للمنطق�ة الرابعة عىل امل�دان العريف محمد 
حس�ني خل�ف محمد العام�ري بالحبس الش�ديد ملدة 
خمس س�نوات وفق اح�كام امل�ادة 5/اوال من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 61/
اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 

للفرة من 2018/8/31 ولحد االن
9 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 

 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

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

اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/11/4 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس 
رئيس املحكمة

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ش.م عمار كري�م مكي فارس 

الجمييل ( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 

واملنشات  
العنوان / النجف االرشف / حي املكرمة 

بم�ا انك متهم وف�ق احكام امل�ادة /32/اوال وثانيا / 
من قانون  عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 

2008 املعدل 
وملجهولية محل اقامتك اقتى تبليغك بواس�طة هذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل  
/ املنطق�ة الرابع�ة خالل م�دة اقصاها ثالث�ون يوم 
اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك  
وتجيب عىل التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الصناعة 
واملع�ادن / الرشكة العامة للس�منت العراقية بأس�م 
/ رسم�د احم�د عب�د الزهرة .فع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار
��������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

العدد : 2019/751
التاريخ 2019/12/18

1 � اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 
الرابعة 
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جتربتي مع »كورونا«صحافة الفيديو 

عمر الحمدانيعدنان ابو زيد

مقاطع الفيديو القصرية يف الحاسوب والهاتف، التي تسحب اهتمام 
الجمه�ور، عرب تطبيقات س�هلة التنزيل، تصبح مرجع�ا للمعلومة، 
مس�تغنية عن النص الخربي املكتوب، الذي مهما كس�ب املصداقية، 

لن يكون أكثر اقناعا وبرهانا، من الحدث امللتقط، صوتا وصورة.
أذل�ك نهاي�ة عرص الصحاف�ة التقليدية؟، بعد أن ش�هدت الس�نوات 
القليلة املاضية انفجاًرا يف تداول فيديو الحدث عرب اإلنرتنت، مدفوًعا 
بالتحس�ينات التقنية عىل منصات مثل فيس�بوك، تويرت، انستغرام، 
واالس�تثمار من قبل ال�رشكات اإلعالمية يف تنس�يقات جديدة لنرش 

االحداث بطريقة مرئية.
رسعة تط�ور تقنيات اقتن�اص اللقطة ورسعة الن�رش املبارش، تنبأ 
باالنقالب العظيم يف أس�اليب س�يناريو املعلومة، يقلب بش�كل تام، 

قواعد اللعب يف ساحة الصحافة.
املواط�ن يف كل مكان يف انح�اء العالم، يصبح صحافيا، طاملا بحوزته 
موباي�ل وانرتن�ت، وال تحت�اج منه تقني�ات نقل البيان�ات من خالل 
تطبيق�ات الهواتف الذكية س�وى ضغطة زر، موّثق�ا أعظم االحداث 
واكثره�ا حساس�ية، بطريق�ة عفوي�ة، ب�ل وخالي�ة م�ن مقاص�د 
التس�ييس، أو اإلعالن، والتضخيم او التهميش، لتتحول تقنيات نرش 
مث�ل غوغل بالي، تطبي�ق تيك توك االجتماع�ي، اىل منصات اعالمية 
تفاعلية، يرس�ل لها املليارات من الناس، األحداث امللتقطة، يف تواصل 

اجتماعي لم تشهده الكرة األرضية من قبل.
الصحاف�ة الفيديوية الجديدة، لم تعد تمتلك نق�ل املعلومة فقط، بل 
امل�ال أيضا، محققة رأس�ماال ضخما لم تس�بقه اليها اية مؤسس�ة 
 Bytedance صحافة تقليدية طوال التاريخ، ومن ذلك ان قيمة رشكة
بلغت نحو ال� 75 مليار دوالر، فيما يبلغ رأسمال رشكة TikTok نحو 
املائة مليار دوالر، وحّقق تطبيقها نسبة تنزيل بأكثر من 660 مليون 
مرة يف العام 2019 ، ويس�تخدمه أكثر من 500 مليون ش�خص عىل 

مستوى العالم شهرًيا.
كم�ا يتاب�ع تطبي�ق الفي�س آب FaceApp أكث�ر م�ن 80 ملي�ون 

مستخدم.
األم�ر يتع�دى امل�ال اىل النف�وذ الس�يايس، وبحس�ب “وول س�رتيت 
جورن�ال” ف�إن صفق�ة ب�ن مايكروس�وفت االمريكي�ة، وت�ك توك 
الصينية، سوف تعيد تشكيل املش�هد التكنولوجي العاملي وتؤثر عىل 

العالقات األمريكية الصينية.
يلجأ بشكل متزايد، الكتاب واالعالميون والسياسيون، واألكاديميون 
واملهتمون، يف الوقت الحارض، اىل انشاء القنوات عىل الفيديو، إليصال 
أفكاره�م ونظرياته�م، ورس�ائلهم الثقافية والسياس�ية والعلمية، 

عوضا عن كتابة املقاالت وتأليف الكتب والنصوص.

ح�ل الفريوس كوفيد 19 ضيفا ثقيال علين�ا يف موقع العمل وهو مكتب 
صغري، انس�حب احد العاملن بس�بب الرش�ح واتصل بنا بعد ايام قائال 
ب�ان الفحوصات الت�ي اجراها اثبت�ت اصابته بالف�ريوس وبعده بيوم 
واحد غاب موظف اخر بعد ش�عوره بصداع يف الرأس وكانت التعليمات 
يف موق�ع العمل انه يتوجب ع�ىل اي واحد منا عدم الحضور اىل العمل يف 
حالة اصابته باألنفلونزا او الرش�ح واتصل هذا بعد بضعة ايام ليخربنا 
بان�ه مصاب بالفريوس ولم يمض يوم او يومان حتى انس�حب موظف 
اخر بعد س�اعة من بداية اليوم متعذرا بشعوره بأنه عىل ما يرام. خيم 
التوتر علينا جميعا، بقينا نحن الخمسة األصحاء ننتظر ونرتقب. ازدادت 
األعباء النفسية والوظيفية فالذين أصابهم الفريوس تركوا اعمالهم لنا. 
بعد س�اعة من الوقت بدأت اش�عر بأني عىل ما يرام، كان يخيل يل بأني 
س�اقع عىل األرض يف أي وقت بسبب صداع خفيف يأتي فجأة ويختفي 
فجأة. يف بعض االوقات اش�عر وك�أنها مالي�ن النمل تميش فوق رأيس 
وكان هذا االحساس يبقى لثوان معدودة فقط. شعرت يف ذلك اليوم الذي 
غادر فيه زمييل موق�ع العمل بأني عىل أفضل حاال من زمييل الذي ترك 
العمل وذهب لبيت�ه ولكني اظهرت قليال من الجلد وكابرت بان كل ذلك 
ربما يكون مصدره الوس�واس واس�باب نفسية. وكأن ما فيك ال يكفي 
ب�ل علي�ك تواجه حقيقة هي انه عليك ان تفصح ما تش�عر به لالخرين 
وانت واثق مما تقول ولكنك يف حرية ال تعرف حقيقة ما تتعرض له. كل 
ش�ئ جديد ل�و كانت انفلونزا لعرفت بحكم التجرب�ة ولكن ما هذا الذي 
يحدث لك، ش�عور غريب يف البلعوم واالنف والفم والرأس. عند منتصف 
النهار بلغت الجميع بأني اش�عر بأني لس�ت عىل ما يرام كما اخربتهم 
بانه ليس من الواضح فيما إذا كنت سأعمل يوم غد وان ذلك يتوقف عىل 
تط�ور حالتي الصحية. يف اليوم التايل وعند س�اعات الفجر االوىل قررت 
باني لن اذهب للعمل، ومىض اليوم ثقيال حيث الشعور باألعياء والتعب 
سيدا املوقف وبدأت اعراض االنف والرشح تزداد مع تقدم الوقت وبلغت 
الذروة مع س�اعات الليل الثقيلة ولكن الحقيقة هي ان كورونا لم يكن 
بق�وة االنفلونزا واعراضه تتش�ابه هن�ا وتختلف هناك. ل�م اعاني من 
الرش�ح الحاد او انس�داد االنف كم�ا هو الحال يف االنفلون�زا ولم ترتفع 
درجة حرارة الجس�م بشكل حاد بل يف حدود املعقول. اجريت فحصا يف 
البيت وارس�لته عن طريق خدمة التوصيل التابعة الحد املراكز الصحية 
جاءت النتيجة بعد يومن، املواد التي سلمتها للمخترب لم تظهر اي شئ 
يتوج�ب اعادة الفح�ص للمرة الثاني�ة، اعدت الكرة يف الي�وم االحق ثم 
جاءت النتيجة بعد يومن بالس�لبية. ليس عندي كورونا رغم االعراض 
الغريبة التي اش�عر به�ا للمرة االوىل ولم اص�دق النتيجة، ثمة خطأ ما، 
ولك�ن وبعد النتيجة الس�لبية أصبح بمقدوري الرج�وع للعمل فلم اعد 

عنرصا خطرا معديا لالخرين.

اكتش�ف العلماء من تحليل النم�ط الظاهري لخاليا املناعة يف دم مصابن 
يعانون من درجات متفاوتة من ش�دة املرض، أن خاليا T ربما تلعب دورا 
رئيس�يا يف منع اإلصابة بالش�كل الش�ديد من “كوفيد-19” ويفيد موقع 
medRxiv، بأن األش�خاص الذين ل�م يصابوا ب� “كوفي�د-19” لن تظهر 
عندهم هذه الخاليا إال بعد التطعيم ضد املرض. وتتكون منظومة املناعة 
التكيفية عند اإلنسان من جزئن: مناعة خلوية “الخاليا التائية” ومناعة 
خلطي�ة “الخاليا البائية”، م�ع العلم أنه عند العدوى يعم�الن معا، إال أن 
 2-SARS-CoV الباحثن األمريكين اكتش�فوا أن الدور األهم يف مكافحة
يعود للخاليا التائية، التي يمكنها القضاء عىل الفريوس حتى عندما يكون 
تفاعل الخاليا البائية ضعيفا. ويذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن إحدى 
عالمات ش�دة مرض “كوفيد-19” هي انخفاض كمي�ة الخاليا التائية يف 
ال�دم. واآلن تمكن الباحثون برئاس�ة الدكتور جيس�ون نيدملان من معهد 
جالدس�تون بجامعة كاليفورنيا يف س�ان فرنسيس�كو، من تحديد كيفية 
تع�رف الخالي�ا التائية عىل فريوس SARS-CoV-2 وتس�اهم يف تش�كيل 

االستجابة املناعية.

كش�ف باحثون عن أصغر ذكر من الزواحف يف العالم يمكن أن يالئم أطراف 
األصابع، Brookesia nana، وهو نوع صغري للغاية من الحرباء من الغابات 

املطرية يف شمال مدغشقر.
ووصف الباحثون مؤخرا ذكرا وأنثى من النوع، يف دراسة ُنرشت يف 28 يناير 
يف مجل�ة Scientific Reports، حيث ُصدموا من أبعاد الذكر بش�كل خاص. 
ويبل�غ قياس�ه نصف بوص�ة فقط )13.5 مل�م( ليكون أصغ�ر زاحف بالغ 

ُوصف عىل اإلطالق.
ويف الواقع، كان قياس الذكر B. nana أصغر من نظريه األنثوي، والذي يبلغ 
طوله 0.75 بوصة.وقال معد الدراسة الرئييس فرانك غالو، عالم الزواحف يف 
مجموعة والية بافاريا لعلم الحيوان يف ميونيخ، ل� “اليف ساينس” يف رسالة 
بريد إلكرتوني: “بالنظر إىل أن خطة الجس�م العامة للزواحف تش�به إىل حد 
ما تلك الخاصة بالثدييات والبرش، فمن الرائع أن نرى كيف يمكن أن تصغر 

أعضاء هذه الكائنات”.

اكتشاف خاليا قد تساهم يف الشفاء 
من »كوفيد-19«

باحثون يكتشفون أصغر زواحف
 يف العالـم

الشوكوالتة الداكنة والعنب مصدران للسعادة
والش�وكوالتة  القه�وة  تعت�رب 
أفض�ل  الداكن�ة والعن�ب م�ن 
األطعم�ة الت�ي تجعلنا نش�عر 
بالس�عادة، يف ح�ن أن الكع�ك 
واملرشوبات الغازية ومرشوبات 
الطاقة والربغر تجعلنا يف مزاج 
لدراس�ة جديدة  س�يئ، وفق�اً 
قامت به رشكة »كالو« لألغذية 

العضوية.
أجريت عىل  وكش�فت دراس�ة 
بريطاني�ا  يف  ش�خص   2000
عن األطعمة الت�ي يذهب إليها 

األش�خاص إذا أرادوا رس�م االبتس�امة ع�ىل 
وجوههم، وم�ا الذي يتجّنبونه ألنه يتس�بب 
يف تده�ور مزاجهم. وذك�رت صحيفة مريور 

الربيطاني�ة أن م�ن ب�ن األطعم�ة األخ�رى 
والت�وت  والزب�ادي  البي�ض  »الس�عيدة« 
والربتق�ال، بينما كان�ت »الدوناتس« والكيك 
والخب�ز األبي�ض والحلوي�ات ع�ىل القائم�ة 

الدراسة أيضاً  املحزنة. ووجدت 
أن األم�ر يس�تغرق 16 دقيق�ة 
فق�ط بعد تن�اول يشء ما حتى 
يك�ون ل�ه تأث�ري ملم�وس عىل 
أكث�ر  أن  إىل  مزاجك.وأش�ارت 
من نص�ف البالغن اعرتفوا بأن 
هناك أطعمة تجعلهم يشعرون 

بالرضا أثناء تناولها.
وكش�فت أن واح�داً تقريباً من 
كل 10 بريطانين أصيب بالتوتر 
يف 2021، ونتيج�ة لذل�ك اعرتف 
ثالثة من كل 10 أش�خاص أنهم 
يأكل�ون األطعم�ة الت�ي تش�عرهم بالراحة 
ليش�عروا بتحسن املزاج. الشوكوالتة الداكنة 

العنب سعادة. 

ينشغل كثري من الناس هذه األيام بالتساؤل عما 
إذا كان يتوجب عليهم أخذ اللقاح مرة واحدة يف 
العمر لتحصن أنفس�هم من كوفيد-19 الناجم 
ع�ن ف�ريوس كورون�ا، أم يتع�ن عليه�م تلقي 
اللقاح مرة كل عام عىل األقل. وقال استش�اري 
مكافحة األمراض املعدية بيرت إنجليش لش�بكة 
“سكاي نيوز” إن اإلجابة عن هذا السؤال تعتمد 

بش�كل كبري عىل ن�وع وتأثري اللق�اح”. وأثبتت 
اللقاح�ات املعتم�دة، مثل لقاحات أكس�فورد-
تمن�ع  أنه�ا  وفايزر-بيونت�ك،  أس�رتازينيكا، 
اإلصابة بأمراض خط�رية، ولكن لم يمر الوقت 
ال�كايف لتقييم ما إذا كانت تمنع انتقال العدوى. 
وأضاف إنجليش “لدينا بعض املؤرشات عىل أنها 
)اللقاح�ات الحالية( س�تمنع انتق�ال العدوى، 

لكن ربما ليس بالق�در الذي تمنعه من اإلصابة 
بأمراض خطرية. وليس لدينا أيًضا بيانات حول 
مدى إمكانية منع انتش�ار كوفي�د-19”. وقال 
الرئيس السابق للجنة طب الصحة العامة: “قد 
نرى أنه�ا فعالة بنس�بة 30-70 باملئ�ة يف منع 
العدوى وانتقاله�ا، لكنني آمل أن أكون مخطًئا 

وأن تكون النسبة أعىل”.

هل نحتاج لقاح كورونا كل عام؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

استمرار مراحل اإلنجاز يف صيانة وتذهيب املنارة الشاملية للمرقد العلوي الرشيف

أعلنت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدس�ة، 
اس�تمرار األعمال ومراح�ل اإلنجاز يف مرشوع 
صيان�ة وترمي�م وتذهي�ب املن�ارة الش�مالية 

للمرقد العلوي املطهر.
وذكرت االمان�ة يف بي�ان، ان »عضوي مجلس 
اإلدارة طال�ب الليباوي وفاتح الكرماني تفقدا 

األعمال الجارية ومراحل اإلنجاز يف املنارة«.
ونقل البيان ع�ن عضو مجلس اإلدارة املرشف 
ع�ىل امل�رشوع فات�ح الكرمان�ي، ان »العم�ل 
يستمر يف إعادة ترميم وتذهيب وصيانة املنارة 
الشمالية، وقد وصلت األعمال اىل مراحل إنجاز 
متقدم�ة ، تمثل�ت باكتم�ال األعم�ال املدني�ة 

وعملي�ة التذهي�ب وانتق�ل العم�ل اىل تثبي�ت 
الطاب�وق النح�ايس يف محيط املن�ارة بالكامل 
لتص�ل اىل رأس املن�ارة ثم س�يتوجه العمل اىل 
تركي�ب املقرنص الذهبي الواق�ع تحت رشفة 
املنارة ، ومس�ك الختام س�يتمثل برتكيب رأس 
املنارة وما يحيطها من نقوش مذهبة ، ونأمل 

ان يت�م االنج�از بع�ون الله تعاىل ضم�ن املدة 
املقررة«.وأضاف الكرماني »أما يتعلق بواجهة 
قرب العالم�ة الحيل املجاورة للمن�ارة، يتواصل 
العمل يف عملية ترميم الجدار وصيانة وتذهيب 
القط�ع النحاس�ية العائدة لتل�ك الواجهة، أما 
ما يتعلق بالش�بابيك الواقع�ة يف تلك الواجهة، 

وهي ش�بابيك خش�بية قديمة ، س�يتم العمل 
ع�ىل تأهيله�ا بث�الث مراح�ل ، املرحل�ة األوىل 
إع�ادة صناعة تلك الش�بابيك بأخ�رى جديدة 
من الخش�ب الصاج، ومن ث�م تغليفها باملادة 
النحاس�ية وطالئه�ا يف معم�ل نج�ارة العتبة 
املقدس�ة لتكون مناظرة للش�بابيك الواقعة يف 

املنارة الجنوبية ، واملرحلة األخرية تتمثل بطالء 
تلك الواجهة بمادة الذهب وإعادة تركيبها كما 
كان س�ابقاً ».يذك�ر أن األمان�ة العامة للعتبة 
العلوي�ة املقدس�ة عمل�ت ع�ىل إنج�از املنارة 
الجنوبية لح�رم اإلمام عيل )عليه الس�الم( يف 

عيد الغدير األغر العام املايض.


