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ومتعاطي املخدرات
ص2

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية »مادة« يف قانون االنتخابات
املشرتكة ترد عىل أنباء حتشيد البيشمركة عىل حدود كركوك: غري صحيح
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت وزارة املالية، أمس األحد، أن اعتماد س�عر 
الرصف الراهن جاء لرفد اإلنتاج الوطني وحماية 

احتياطي البنك املركزي ودعم املوازنة.  
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »تحملنا خالل الس�نوات الثالثة 
املاضي�ة أعباء أزم�ة مالية خانقة ه�ددت قدرة 
الدول�ة ع�ى اإليف�اء بالتزاماته�ا«، مضيف�ة أن 
»النمو االقتصادي بدأ بالتعايف تدريجياً يف اعقاب 
انكم�اش جائح�ة كورون�ا يف الع�ام امل�ايض«.  
وأوضح�ت ال�وزارة أن�ه »م�ن املتوق�ع أن يؤدي 
التحسن يف ظروف سوق النفط العاملية إىل تعزيز 
النم�و االقتصادي والع�راق يعّد واح�داً من أكثر 
البل�دان املعتمدة ع�ى النفط يف العال�م«.  ولفت 
البيان إىل أن »جائحة كورونا كان لها تأثريا كبريا 
عى الناتج املحيل اإلجمايل للعراق يف عام 2020«، 
موضح�ة أن »الورقة البيضاء تعد إطاراً ش�امالً 
ملعالجة االعتماد عى النفط واملشاكل الهيكلية«.  
وفيما ي�يل نص البي�ان«:  تحمل�ت وزارة املالية 
خالل الس�نوات الثالثة املاضية أعباء أزمة مالية 
خانقة هددت قدرة الدولة عى اإليفاء بإلتزاماتها 
املثقلة اص�اًل بأعباء تركة كبرية متمثلة بتضخم 
مع�دل اإلنف�اق العام وإرتف�اع فات�ورة األجور، 
األمر الذي ه�دد تأمني روات�ب موظفيها، يف ظل 
إنخفاض ح�اد بأس�عار النف�ط العاملية ووضع 
صح�ي خط�ري بس�بب تبع�ات جائح�ة كورونا 
)كوفيد-19( عى االقتصاد الوطني وانعكاساتها 

عى الواقع االقتصادي والنسيج االجتماعي.

التفاصيل ص2

البنك الدويل للعراق: عليكم وضع خطط لالقتصاد
املالية تتحدث عن »منو اقتصادي« وتعرض »التعايف«.. وحتذيرات من االعتماد على النفط والتغريات املناخية املوارد تدق ناقوس
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حتديد موعد
 توزيع احلصة الشتوية من النفـط 

ملحافظات الوسط واجلنوب

حمافظة بغداد تبارش 
بأعامل الواجهات االماميـة 

ملستشفى الشعب العام

التخطيط تصدر تطمينًا للموظفني 
واحلامية االجتامعية: رواتبكـم لـن تتأثر 

بتأخر موازنة 2022

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وس�ائل إعالم ليبية، أمس األحد، أن س�يف اإلسالم 
نج�ل الزعي�م الراح�ل معمر الق�ذايف قدم أوراق ترش�حه 
للتناف�س يف االنتخاب�ات الرئاس�ية بليبيا، املق�ررة يف 24 
أيلول املقبل. وظهر س�يف اإلس�الم مرتديا الزي التقليدي 
الليب�ي أثناء تقديم أوراق ترش�حه يف مقر مفوضية العليا 

لالنتخابات يف مدينة سبها جنوب غربي البالد.
ونقلت تلك الوسائل عن إدارة التواصل والتوعية باملفوضية 
أن س�يف اإلس�الم حرض إىل فرع املفوضي�ة صباح األحد، 
حيث س�لم األوراق املطلوبة للرتش�ح. وكان سيف القذايف 

ملّ�ح إىل نيته الرتش�ح، وذل�ك يف ظهوره األخ�ري مع إحدى 
وس�ائل اإلعالمية األمريكية، إذ قال إن املش�هد بدا مناسبا 
للع�ودة، بعدما »بقي يف الظل«، طوال املدة املاضية. وألقي 
القبض عى سيف اإلسالم من قبل ميليشيات تسيطر عى 
مدينة الزنتان غربي ليبيا، عام 2011، وأحيل إىل املحاكمة 
بته�م قت�ل املعارض�ني ألبيه معم�ر القذايف خ�الل أحداث 
ومظاهرات ش�باط، وُحكم عليه باإلعدام عام 2015. ويف 
2017 حص�ل عى عفو م�ن الربملان، وخرج من الس�جن 
ليختف�ي ع�ن الظهور اإلعالمي، وس�ط تأكي�دات عى أن 
مش�ايخ وأعيان املدينة هم م�ن طلبوا منه ذلك بأن يعيش 

بحرية دون الظهور يف الحياة العامة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكمة اس�تئناف ذي قار، أمس 
األحد، إخالء جميع املتظاهرين السلميني 

املقبوض عليهم.
وذكر بيان للقضاء األعى وتلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، أن »رئيس محكمة 
اس�تئناف ذي ق�ار الق�ايض محمد حيدر 
حس�ني، اس�تقبل مدي�ر مكت�ب حق�وق 
اإلنس�ان يف العراق )يونام�ي( دانيال بيل، 
وبح�ث الطرف�ان، املوضوع�ات الخاصة 
بحقوق اإلنس�ان والضمان�ات التي نص 
عليها قان�ون حماية املته�م عند القبض 

الق�ايض  معه«.وق�ال  والتحقي�ق  علي�ه 
حسني، إن »القانون نصَّ عى حماية املتهم 
عن�د القبض عليه والتحقي�ق معه ومنها 
اس�تجوابه خ�الل أربع وعرشين س�اعة، 
وأن تك�ون أقواله األولي�ة بدون ضغط أو 
إكراه وأن تكون أقواله االبتدائية بحضور 
نائ�ب املدعي العام ووكي�ل املتهم فإن لم 
ي�وكل املتهم محامي�اً يتم انت�داب محاٍم 
م املتهم  له الحق يف  للدفاع عن�ه، وأن ُيَفهَّ
السكوت، وال يس�تنتج من ممارسته هذا 

الحق أية قرينة ضده«.
ويف ما يتعلق بقضاي�ا املتظاهرين تحدث 
رئيس اس�تئناف ذي ق�ار، انها »تجاوزت 

ال� 1200 دعوى، والتي تضمنت الشكوى 
ضد أش�خاص مدنيني وآخرين منسوبني 
إىل قوى األمن الداخيل«، مبيناً، أن »الهيئة 
القضائي�ة املختصة بنظر ه�ذه القضايا 
ماضي�ة  بإكم�ال اإلج�راءات التحقيقي�ة 
بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة 
بم�ا نص�ت عليه امل�ادة 111 م�ن قانون 
أص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن 
الداخ�يل رقم 17 لس�نة 2008  والقاضية 
بعدم جواز تبليغ رجل الرشطة أو تكليفه 
بالحض�ور أو القاء القبض علي�ه إاّل بناًء 
عى موافق�ة الوزير أو من يخوله إذا كان 

الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه«.

وأك�د، أن »جميع املتظاهرين الس�لميني 
املقبوض عليهم تم إخالء سبيلهم، أما من 
توف�رت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرَّمها 
القان�ون فإن ذلك يقتيض إحالة دعاواهم 
إىل املحاك�م املختصة إلج�راء محاكمتهم 
وصوالً إىل الحكم العادل والضامن لحقوق 
جميع أط�راف الدعوى«.م�ن جهة ثانية 
تاب�ع البيان، أن وف�داً م��ن مكتب األمم 
املتح�دة لحق�وق االنس�ان/ يونامي زار، 
رئيس االدعاء العام محمد كشيمش گزار 
داخ�ل مبنى محكم�ة اس�تئناف ذي قار 

االتحادية. 
التفاصيل ص2
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خبري اقتصادي حيدد
 أسباب ارتفاع أسعار املواد الغذائية: 

هذا املطلوب ملعاجلتها
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التخطيط تصدر تطمينا للموظفني واحلامية االجتامعية: رواتبكم لن تتأثر بتأخر موازنة 2022
     بغداد / المستقبل العراقي 

التخطي�ط،  وزارة  أعلن�ت 
أم����س األح�د، أن رواتب 
املوظ����ف�ن والح��ماية 
االج���ت�����ماع����ي�ة 
ل�ن ت���تأثر بتأخ�ر إقرار 

موازنة 2022.
الرس�مي عن  ونقل اإلعالم 
ال�وزارة الق�ول إن »رواتب 
املوظ����ف�ن وال��حماية 
االجتماعية لن تتأثر بتأخر 

إقرار موازنة 2022«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت وزارة املالية، أمس األحد، أن اعتماد س�عر الرصف 
الراهن جاء لرفد اإلنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك 

املركزي ودعم املوازنة.  
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، انه »تحملنا خالل السنوات الثالثة املاضية 
أعب�اء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة عىل اإليفاء 
بالتزاماته�ا«، مضيفة أن »النمو االقتصادي بدأ بالتعايف 
تدريجي�اً يف اعق�اب انكم�اش جائحة كورون�ا يف العام 

املايض«.  
وأوضحت الوزارة أنه »من املتوقع أن يؤدي التحس�ن يف 
ظروف س�وق النفط العاملية إىل تعزيز النمو االقتصادي 
والعراق يعّد واحداً م�ن أكثر البلدان املعتمدة عىل النفط 

يف العالم«.  
ولف�ت البي�ان إىل أن »جائح�ة كورون�ا كان له�ا تأثريا 
كبريا عىل الناتج املحيل اإلجم�ايل للعراق يف عام 2020«، 
موضحة أن »الورقة البيضاء تعد إطاراً ش�امالً ملعالجة 

االعتماد عىل النفط واملشاكل الهيكلية«.  
وفيما ييل نص البيان«:  

تحمل�ت وزارة املالي�ة خالل الس�نوات الثالث�ة املاضية 
أعب�اء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة عىل اإليفاء 
بإلتزاماته�ا املثقل�ة اصالً بأعب�اء تركة كب�رية متمثلة 
بتضخ�م معدل اإلنف�اق العام وإرتفاع فات�ورة األجور، 
األمر الذي هدد تأمن رواتب موظفيها، يف ظل إنخفاض 
حاد بأس�عار النفط العاملية ووضع صحي خطري بسبب 
تبع�ات جائح�ة كورون�ا )كوفي�د-19( ع�ىل االقتصاد 
الوطني وانعكاس�اتها عىل الواقع االقتصادي والنس�يج 
االجتماع�ي، تواصل وزارة املالية املوازنة بن الحاجة اىل 
ادارة مالي�ة عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية 

الفئات االضعف واالكثر احتياجاً.  
دعم املجتمع الدويل سياس�ات وزارة املالية واقر كل من 
صندوق النقد ال�دويل والبنك الدويل ادارة املالية العامة يف 

ظل ظروف صعبة للغاية.  
اصدر البنك الدويل تقريره نصف الس�نوي عن االقتصاد 
العراق�ي وال�ذي تعي�د ال�وزارة اص�داره ادن�اه لفائدة 

الجمهور الكريم.   

االقتصــاد العراقــي )الواقـع واالفـاق(  
بدأ النمو االقتصادي بالتعايف تدريجًيا يف أعقاب االنكماش 
الذي اصابه نتيجة جائحة كورونا يف العام املايض، وهذا 
يعود بش�كل جزئي اىل زيادة النشاط غري النفطي. ومن 
املتوقع أن يؤدي التحسن يف ظروف سوق النفط العاملية 
إىل تعزيز النمو االقتصادي عىل املدى املتوس�ط وتحويل 
االرص�دة املالية والخارجية إىل فوائ�ض من عام 2021، 
لتعاك�س االرتف�اع األخ�ري يف الدي�ون. وتع�ود مخاطر 

الهبوط الرئيسية اىل التطورات الوبائية املحتملة، وتقلب 
أسعار النفط، وانتكاسات الوضع األمني، وتعرقل تنفيذ 

اإلصالح االقتصادي.    

الظروف والتحديات الرئيسية  
يعد العراق احد اكثر البلدان املعتمدة عىل النفط يف العالم 
وعىل مدى العقد املايض، شكلت عائدات النفط أكثر من 
99 % م�ن صادراته، و 85 % من موازنة الحكومة، و 42 
% م�ن النات�ج املحيل اإلجم�ايل وهو اعتم�اد مفرط عىل 

النفط يعرض البالد لتقلبات االقتصاد الكيل.  
وكان لجائح�ة كورون�ا تأث�ري كب�ري عىل النات�ج املحيل 
اإلجم�ايل للع�راق يف ع�ام 2020، والذي تقلص بنس�بة 
15.7% ، وتقلص�ت إيرادات املوازنة بنس�بة 9% لتصل إىل 
32% م�ن النات�ج املحيل االجمايل، مم�ا أدى إىل انخفاض 

حاد يف اإلنفاق العام واالستثمارات.  
وب�دءا م�ن كان�ون الثان�ي 2021  زادت نس�بة البطالة 
اكث�ر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 
12.7%  .  واس�تمرت املخ�اوف املتعلق�ة باألمن الغذائي 
ع�ىل الرغم من التزايد األخري يف األرس التي تتلقى املنافع 
االجتماعي�ة من الحكوم�ة ويف مقدمتها رواتب ش�بكة 
الحماي�ة االجتماعي�ة والحص�ص الغذائي�ة م�ن نظام 
البطاقة التموينية، فضال عن الجهود التي بذلت يف توفري 
اللقاحات لعالج وباء كورونا.  ويف الوقت الذي تتحس�ن 
في�ه األوضاع االقتصادي�ة يف العراق تدريجًي�ا مع تعايف 

أسواق النفط الدولية، اال ان هذا االنتعاش محفوف أيضاً 
باملخاطر الرئيس�ية التي تش�كلها املعوق�ات الهيكلية، 
ويش�مل ذل�ك قي�ود إدارة االس�تثمار العام الت�ي أثرت 
ع�ىل تقديم الخدمات العامة، والتس�ديد البطيء للديون 
املتأخ�رة وخاصة تل�ك املتعلقة باألج�ور العامة وتحمل 
املصارف للمملوكة للدولة والبنك املركزي العراقي العباء 
الديون الس�يادية. ناهيك عن هشاشة الوضع السيايس، 
وضع�ف نظ�ام الرعاية الصحية، والفس�اد املس�ترشي 
الذي يستمر يف إثارة االضطرابات يف جميع أنحاء البالد.  
وتع�د الورقة البيض�اء إطاًرا ش�امالً ملعالج�ة االعتماد 
عىل النفط واملش�اكل الهيكلية، وتمثل اطارا سرتاتيجيا 

متوسط املدى لقرارات االصالح االقتصادي الشامل.  

  التطورات االخيرة  
يتعاىف االقتص�اد تدريجًيا من صدمت�ه املزدوجة يف عام 
2020 املتمثل�ة ب�� )انخف�اض اس�عار  النف�ط وتفيش 
جائحة كورونا(، اذ تش�ري االحص�اءات اىل الناتج املحيل 
اإلجمايل بنسبة 0.9% للنصف االول من عام 2021، ونمو 
االقتص�اد غري النفطي بنس�بة تزيد عن 21 % يف النصف 
األول م�ن عام 2021 وهذا يع�ود لقوة األداء يف قطاعات 
الخدم�ات بع�د تخفي�ف تداب�ري الوقاي�ة م�ن فريوس 
كورونا املس�تجد، بعد انتشار حملة التطعيم وانخفاض 
االصاب�ات. وقلل ه�ذا االنتعاش التلك�ؤ يف قطاع النفط، 
بنس�بة 10 % يف النصف األول من عام 2021، حيث عدل 

الع�راق حصت�ه يف أوبك يف وق�ت مبكر من الع�ام. ومنذ 
ذلك الح�ن، زادت االوبك من حصة انتاج الدول االعضاء 
تدريجيا مما انعكس عىل زيادة يف الناتج املحيل االجمايل 
وبلغ معدل التضخم العام واألس�ايس يف العراق يف الفرتة 
م�ن كانون الثان�ي اىل تموز  2021، حي�ث بلغ 5.2 % و 
6.3 %  ع�ىل التوايل، بس�بب زي�ادة الطل�ب املحيل وعدم 
كفاية املعروض السلعي عىل تلبية كامل الطلب املتزايد، 
إىل جانب تأثر التضخم ايجابيا بس�بب انخفاض اسعار 
ال�واردات يف بعض البلدان املصدرة التي تواجه تدهور يف 

قيمة عمالتها املحلية.  
وُتظه�ر البيان�ات املالي�ة للنصف األول من ع�ام 2021 
مكاس�ب مهمة يف إيرادات املوازنة )زيادة بنسبة 42 %( 
حيث ارتفع معدل الس�عر التصدي�ري بما اليقل عن 64 
دوالًرا أمريكًي�ا للربمي�ل. وقد تضاعفت هذه املكاس�ب 
يف املوازن�ة أيًضا بس�بب اآلث�ار املالي�ة لتخفيض قيمة 
العمل�ة يف العام املايض. اضاف�ة اىل ذلك، بدأت إصالحات 
الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للرضائب الواردة 
يف قان�ون موازن�ة 2021 تؤت�ي ثمارها، حي�ث ارتفعت 
االيرادات الس�يادية عما كانت عليه سابقا بنسبة %53. 

مما اسهم يف تخفيض عجز املوازنة العامة.  
ع�ىل الصعيد الخارج�ي، تحول عجز الحس�اب الجاري 
أيًضا إىل فائض بنس�بة 4.7 % من الناتج املحيل االجمايل 
يف الربع االول من عام 2021 مما اسهم يف ارتفاع إجمايل 
االحتياطيات الرس�مية للبنك املرك�زي العراقي بنحو 5 
ملي�ار دوالر أمريكي لتصل إىل 58.5 مليار دوالر أمريكي 
يف الرب�ع األول من عام 2021 مقارنة ب� 54 مليار دوالر 

أمريكي يف نهاية عام 2020.        

نظرة مستقبلية:  
تحس�نت آفاق االقتص�اد العراقي مع التعايف يف أس�واق 
النف�ط العاملية، لكن انتش�ار متغريات ف�ريوس كورونا 
الجدي�دة وتحدي�ات تغري املناخ تش�كل بواع�ث جديدة 
للمخاط�ر. ومن املتوقع أن يتعاىف االقتصاد تدريجياً عىل 
خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج أالوبك  
التي من املقرر إلغاؤها تدريجياً يف عام 2022. وسيكون 
الناتج املحيل اإلجمايل النفطي املحرك الرئييس للنمو عىل 
املدى املتوس�ط. وم�ن املتوقع أن يتحس�ن الناتج املحيل 
االجمايل غري النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 
3% ب�ن االعوام 2021- 2023 بس�بب االجيال املتحورة 
م�ن جائحة كورونا اضافة اىل التحدي�ات التي يواجهها 
االقتص�اد العراق�ي ويف مقدمتها نقص املي�اه والطاقة 

الكهربائية والتي تؤثر عىل الزراعة والصناعة.  
ارتفاع مؤرشات خط الفقر التي ارتبطت بعالقة طردية 
مع ارتفاع جائحة كورونا اضافة اىل بعض االضطرابات 
االجتماعي�ة التي تواجه العراق منذ س�نوات تس�تدعي 

التخطيط املناسب لتحقيق اهداف اجتماعية فعالة«.  

املالية تتحدث عن »منو اقتصادي« وتعرض »التعايف«.. وحتذيرات من االعتماد على النفط والتغريات املناخية

البنك الدويل للعراق: عليكم وضع خطط لالقتصاد
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        بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  املديري�ة  أوضح�ت 
التابع�ة  املخ�درات  ملكافح�ة 
االحد،  أم�س  الداخلية،  ل�وزارة 
الي�ة التبلي�غ بش�أن املخ�درات 
ومروجيها، فيما اكدت ان جميع 

املكاملات تكون برسية تامة.
وقال مدي�ر العالقات يف املديرية 
إن�ه  القي�يس،  زي�اد  العمي�د 
»بتوجي�ه م�ن رئي�س ال�وزراء 
وبإرشاف  الكاظم�ي  مصطفى 
مبارش من وزير الداخلية، تقوم 
مديرية مكافحة املخدرات بعدة 
صوالت وج�والت منها مالحقة 
مروجي املواد املخدرات، إضافة 
إىل حم�الت التوعي�ة والتثقي�ف 

من خالل املحارضات«.
م�ن  أكث�ر  »أعددن�ا  وتاب�ع: 
مح�ور م�ن خ�الل اجتماعاتنا 
م�ع املواطنن، وحققن�ا وثيقة 
بالتع�اون مع وجهاء العش�ائر 

مصادقته�ا  وتم�ت  العراقي�ة، 
من قبل الوزي�ر واملرجع الديني 
األع�ىل بنبذ تروي�ج املخدرات«، 
مش�ريا اىل ان »املديري�ة لديه�ا 
ال�وزارات  أغل�ب  م�ع  تنس�يق 
منها الرتبي�ة والتعليم والكليات 
للتع�اون  الرياضي�ة،  واألندي�ة 

والتوعية والتثقيف«.  
وع�ن طريق�ة التبلي�غ يف ح�ال 
وجود أية حاالت مشبوهة، أشار 
إىل أن »املواط�ن يتص�ل بن�ا عن 
طريق الخط املجاني 178 التابع 
ملديري�ة مكافح�ة املخ�درات«، 
مؤكداً أن »املكاملات تبقى رسية، 
ولدين�ا اس�تخبارات تعمل وفق 
املعلوم�ة، ونلج�أ للقض�اء من 
أجل أخذ األوامر وإلقاء القبض 
عىل متاجري املخ�درات«. ودعا 
»املواطن�ن وجميع الوزارات إىل 
التكات�ف للقضاء ع�ىل ظاهرة 
انتش�ار املخدرات، كونها أخطر 

من اإلرهاب«.

الداخلية تعد وثيقة لإلبالغ عن مروجي 
ومتعاطي املخدرات

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة اس�تئناف ذي ق�ار، أمس 
األحد، إخ�الء جميع املتظاهرين الس�لمين 

املقبوض عليهم.
وذكر بيان للقضاء األعىل وتلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن »رئي�س محكمة 
اس�تئناف ذي ق�ار الق�ايض محم�د حي�در 
حسن، استقبل مدير مكتب حقوق اإلنسان 
يف الع�راق )يونام�ي( داني�ال بي�ل، وبح�ث 
الطرف�ان، املوضوع�ات الخاص�ة بحق�وق 
اإلنسان والضمانات التي نص عليها قانون 
حماي�ة املتهم عند القبض علي�ه والتحقيق 
معه«.وق�ال الق�ايض حس�ن، إن »القانون 
نصَّ ع�ىل حماي�ة املتهم عن�د القبض عليه 
والتحقيق معه ومنها استجوابه خالل أربع 
وعرشي�ن س�اعة، وأن تكون أقوال�ه األولية 

ب�دون ضغ�ط أو إك�راه وأن تك�ون أقواله 
االبتدائية بحضور نائب املدعي العام ووكيل 
املتهم فإن لم يوكل املتهم محامياً يتم انتداب 
م املتهم  له الحق  محاٍم للدفاع عنه، وأن ُيَفهَّ
يف السكوت، وال يس�تنتج من ممارسته هذا 

الحق أية قرينة ضده«.
ويف م�ا يتعل�ق بقضاي�ا املتظاهرين تحدث 
رئيس اس�تئناف ذي قار، انها »تجاوزت ال� 
1200 دعوى، والتي تضمنت الش�كوى ضد 
أشخاص مدنين وآخرين منسوبن إىل قوى 
األمن الداخيل«، مبيناً، أن »الهيئة القضائية 
املختصة بنظر هذه القضايا ماضية  بإكمال 
اإلجراءات التحقيقية بالش�كل الذي رس�مه 
القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه املادة 
111 من قانون أص�ول املحاكمات الجزائية 
لق�وى األم�ن الداخيل رقم 17 لس�نة 2008  
والقاضي�ة بعدم جواز تبلي�غ رجل الرشطة 

أو تكليف�ه بالحض�ور أو القاء القبض عليه 
إاّل بن�اًء عىل موافقة الوزير أو من يخوله إذا 

كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه«.
وأك�د، أن »جمي�ع املتظاهري�ن الس�لمين 
املقب�وض عليهم تم إخالء س�بيلهم، أما من 
توفرت ضده أدل�ة بارتكاب أفع�ال جرَّمها 
القان�ون فإن ذل�ك يقتيض إحال�ة دعاواهم 
إىل املحاك�م املختص�ة إلج�راء محاكمته�م 
وص�والً إىل الحكم الع�ادل والضامن لحقوق 
جميع أطراف الدعوى«.من جهة ثانية تابع 
البي�ان، أن وف�داً م�ن مكتب األم�م املتحدة 
رئي�س  زار،  يونام�ي  االنس�ان/  لحق�وق 
االدع�اء العام محمد كش�يمش گ�زار داخل 
مبنى محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية. 
وأوض�ح، أنه »جرى خ�الل اللقاء بحث دور 
ل بخصوص دوره  االدعاء العام بشكل مفصَّ
الرقابي عىل القرارات التي تصدرها املحاكم 

والهيئات بشكل عام ودور االدعاء العام عىل 
مراقبة الس�لطات التحقيقية والرقابية عىل 
الخروقات القانونية إن وجدت ومنها بشكل 
خ�اص ادع�اءات تعرُّض بع�ض املحكومن 

واملوقوفن إىل التعذيب«. 
ورشح رئي�س االدع�اء الع�ام »كيفية قيام 
أعض�اء االدع�اء الع�ام املكلف�ن بزي�ارات 
وتلقي�ه  الس�جون  إىل  ومكثف�ة  مس�تمرة 
الش�كاوى يف حالة وجود خروقات م�ن هذا 
النوع وقيام االدعاء العام بتحريك الشكوى 
ال�واردة الي�ه وإحالتها للمحكم�ة املختصة 
بذلك التي أنشأها مجلس القضاء األعىل وهي 
املحكمة املختصة بقضايا حقوق اإلنسان«. 
واملحكوم�ن  املتهم�ن  »طلب�ات  أن  وب�ن 
تواصل طريقها عن طريق املتهم املحكوم أو 
املوق�وف أو وكيله القانوني )املحامي( الذي 
يقدم إىل رئاس�ة االدعاء العام أو عن طريق 

الزيارات التي يقوم بها أعضاء االدعاء العام 
إىل السجون واملواقف أو عن طريق الزيارات 
الت�ي يق�وم به�ا موظف�و منظم�ة حقوق 
االنس�ان والت�ي اخ�ذت مجراه�ا القانوني 
ع�ن طريق محاكم تحقيق حقوق االنس�ان 
والتي تحقق فيها ملعرفة كل ش�خص يثبت 

استخدامه لوسائل التعذيب«. 
وتابع يف حديثه لوفد يونامي أن »هناك العديد 
م��ن دعاوى املتهمن تم اإلفراج عنهم م�ن 
املحاكم املختصة لثبوت وجود تقارير طبية 
تؤك�د ادع�اءات التعذيب عنده�م وصدقت 
معظم ه�ذه القرارات م�ن محكمة التمييز 
االتحادية، كما تم اطالع الوفد عىل اجراءات 
املتابع�ة الخاص�ة بزيارات أعض�اء االدعاء 
العام بالسجون واملواقف وكيفية أداء عضو 
االدع�اء العام ودوره يف الرقابة واملحاس�بة 

وتوفري الرعاية الصحية للمحكومن.

استئناف ذي قار تعلن إخالء »مجيع املتظاهرين السلميني« املقبوض عليهم

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�إرشاف ومتابعة وكي�ل وزارة الداخلية الفري�ق عماد محمد 
محمود، القت مفارز س�يطرة االنتصار التابعة ملديرية شؤون 
الس�يطرات والط�رق الخارجية يف قيادة رشط�ة بغداد القبض 
ع�ىل مته�م مطل�وب وف�ق اح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون 
مكافحة االرهاب حاول النفاذ من السيطرة.وتأكدت السيطرة 
من اسم املتهم يف حاسبة املطلوبن حيث تبن انه مطلوب وفق 

قضايا إرهاب.وأشارت الوكالة إىل تسليم املتهم اىل جهة الطلب.
وأشارت وكالة شؤون الرشطة إىل ضبط سيطرة الشعب التابعة 
ل�ذات املديرية عجلة مرسوقة تم تدقيقها يف حاس�بة الرسقات 
ضمن الس�يطرة حيث تم اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية الالزمة 
بح�ق حائزه�ا واقتي�اده بصحبة العجل�ة اىل مرك�ز الرشطة 
التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة اصوليا وف�ق القانون.

وبناء عىل معلومات دقيقة توفرت لدى قس�م رشطة الش�عب 
التاب�ع لقيادة رشط�ة بغداد بتواجد اح�د املتهمن وفق احكام 

املادة 421 والخاصة بقضايا الخطف ضمن قاطع املس�ؤولية، 
وجه قائد رشطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتش�كيل 
فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم رشطة الشعب اللقاء 
القبض عىل املته�م وبالفعل تم القاء القبض عليه واصطحابه 
اىل مرك�ز الرشطة فيم�ا القت مفارز ذات القس�م القبض عىل 
مته�م مطلوب وفق قضايا تتعل�ق بالنصب واالحتيال حيث تم 
اقتياد امللقى القبض عليهما اىل مركز الرشطة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهما وفق القانون

اعلنت خلية االعالم االمني، أمس األحد، نتائج العملية االمنية 
املش�رتكة يف محافظ�ة دياىل.وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، »بإرشاف قي�ادة العمليات 
املش�رتكة، رشعت قطعات املقر املتقدم /كركوك والقطعات 

امللحقة بها من خالل فرقة املش�اة االلي�ة الثامنة والفرقتن 
الخامس�ة والثالث�ة بالرشطة االتحادي�ة والقطعات امللحقة 
بها، بواجب تفتيش ضمن قاطع املسؤولية يوم امس وصباح 
الي�وم، وتمكنت من العثور عىل وكري�ن لإلرهابين و6 قنابر 

ه�اون عيار 60 ملم وعبوة عبارة ع�ن قنربة هاون 120 ملم 
ولغم ضد الدبابات وثالث عبوات ناس�فة عىل ش�كل جليكان 
ومخزن بندقية كالش�نكوف وصاروخي قاذف�ة 40 ملم، تم 

التعامل مع املواد املضبوطة وفق السياقات«. 

ردت قي�ادة العمليات املش�رتكة، عىل 
أنباء، تحش�د قوات البيش�مركة عىل 
حدود محافظة كركوك.وقال املتحدث 
تحس�ن  الل�واء  العملي�ات  باس�م 
»ال  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الخفاج�ي 
صحة لدخول أي قوة من البيش�مركة 
اىل كرك�وك واملحافظ�ة ال ت�زال تحت 
س�يطرة القوات األمني�ة وال توجد أي 
قوة أمنية أخ�رى فيها«.وأكد ان »كل 
ما ت�م تداول�ه غ�ري صحيح«.وكانت 
بع�ض وس�ائل االع�الم نقل�ت ع�ن 
مص�ادر أمنية قوله�ا اليوم االحد بان 
قوات البيش�مركة تحشد يف سواترها 
قرب ناحي�ة التون كوب�ري وبارشت 
بأعمال فتح س�واترها تجاه كركوك 

استعداداً إلدخال قواتها للمحافظة.

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة تطيح بمتهم باالرهاب وتضبط عجلة مرسوقة 

اإلعالم األمني تعلن نتائج العملية األمنية املشرتكة يف دياىل

ألقت القبض على متهم باخلطف وآخر بالنصب واالحتيال املشرتكة ترد عىل أنباء حتشيد البيشمركة 
عىل حدود كركوك: غري صحيح

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكم�ة االتحادية العليا، أمس األحد، بعدم دس�تورية عدد 
من عبارات املادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب.

وذك�ر بي�ان ملكتبها االعالمي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »املحكم�ة االتحادية العليا ق�ررت بموجب قرارها املرقم )144/ 
اتحادي�ة / 2021( يف 2021/11/14 بع�دم دس�تورية عب�ارة ) 
وبخالفه يكون البديل عنه الحاصل عىل أعىل االصوات من املرشحن 
الخارسين من قائمته يف دائرته االنتخابية ( وعبارة )املرشح فردياً( 
م�ن املادة )46( من قان�ون انتخابات مجلس الن�واب العراقي رقم 
)9( لس�نة 2020، وذلك ملخالفتهما أحكام املواد )5و14و16و20( 

من دستور جمهورية العراق لعام 2005«.  
وأض�اف البي�ان »تبقى املادة بالش�كل التايل )يلتزم املرش�ح الفائز 
باالنتخابات الربملانية بتأدية اليمن الدس�توري خالل مدة اقصاها 
شهر من تاريخ الجلسة االوىل ويف حالة عدم تأدية اليمن من الفائز 

يكون البديل عنه أعىل الخارسين يف دائرته االنتخابية(«.

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية
 »مادة« يف قانون االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

بدأت القوة الصاروخية للحش�د 
الشعبي بدك موقع مهم لعنارص 
داعش يف جب�ال حمرين تمهيدا 

القتحامها.
وذكر بيان العالم الحش�د تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
الش�عبي  الحش�د  »ق�وات  ان 
تواص�ل تقدمها ملالحق�ة فلول 
داعش يف سلس�لة جبال حمرين 
وصوال اىل ما يس�مى بمعس�كر 
}عائشة{ الذي يتخذه الدواعش 
مق�راً دائم�اً له�م وال�ذي يضم 

قادة عنارص داعش يف محافظة 
دياىل«. 

وأش�ار بيان آخر للحش�د اىل ان 
»ق�وة من الف�وج الثال�ث للواء 
14 يف الحش�د الش�عبي رشعت 
بعملية تفتيش يف سلسلة جبال 

بادوش باملوصل«. 
»العملي�ة ش�ملت  ان  وأض�اف 
قاط�ع  ومتابع�ة  تفتي�ش 
املس�ؤولية املمتدة بن سالس�ل 
جبال بادوش اىل التالل املوجودة 
اىل  وص�وال  املوص�ل  قاط�ع  يف 
ح�دود محافظة ده�وك لتعقب 

فلول داعش وتدمري أوكاره«.

صواريخ احلشد تدك موقعًا مهاًم 
لـ »داعش« يف محرين 

عمليات تفتيش يف جبال بادوش

بالتنسيق مع ثالث وزارات
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي، 
أمس األحد، أهمية مراعاة الوضع االس�تثنائي لفئة ذوي 
اإلعاق�ة وع�دم اللج�وء إىل إيق�اف راتب املع�ن تحت أي 

ظرف.
 وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن 
»وزير العمل والش�ؤون االجتماعية عادل الركابي ترأس 
اجتماع�ا مع امل�اك املتقدم لهيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاقة 
واالحتياجات الخاصة ملناقش�ة العديد من املواضيع التي 
يج�ب انجازها بأرسع وقت وخصوص�ا املرتاكم واصاح 

نظام تكنولوجيا املعلومات والهويات التعريفية«. 
وأك�د الوزير خ�ال االجتم�اع رضورة االرساع يف حس�م 
مش�كلة املرتاكم للمستفيدين الذين لم يتسلموا«، مشددا 
عىل أهمية مراعاة الوضع االس�تثنائي لفئة ذوي االعاقة 
وتقس�يط مبال�غ املرتاك�م املس�رتدة عىل ش�كل دفعات 
وإط�اق رواتب املتوقفة رواتبهم خ�ال الدفعة القادمة، 

وعدم اللجوء اىل ايقاف راتب املعن تحت أي ظرف«.
ودع�ا الركاب�ي اىل البدء باج�راءات حقيقي�ة بخصوص 
مجل�س ادارة هيئة رعاية ذوي االعاقة من خال تحقيق 

تمثيل عادل للمعاقن م�ن مختلف املناطق باملجلس وأن 
تك�ون الق�رارات الص�ادرة من�ه ذات اولوي�ة يف معالجة 

املشاكل التي تواجه هذه الفئة«.
وبش�أن املشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا املعلومات، 
أكد الركابي، أهمية املجيء بنظام يصلح املشاكل املتعلقة 
ببيان�ات ذوي االعاق�ة ومعالج�ة النظ�ام ب�ارسع وقت 
ممكن وتجاوز االخطاء الس�ابقة، موجها بمتابعة عمل 
اللجنة التدقيقية التي تشكلت النجاز عملها بارسع وقت 
وحسم املرتاكم للس�نوات 2016 و2017 و2018، وكذلك 

باقي السنوات يف حالة توفر املبالغ الازمة«. 
وتاب�ع البي�ان أنه »ج�رت مناقش�ة موض�وع الهويات 
التعريفية لذوي االعاقة من خ�ال التوجيه بالتعاقد مع 
إح�دى ال�ركات الرصين�ة لتزويد الهيئ�ة باجهزة طبع 
الهويات وقبل نهاية العام، فضا عن التأكيد عىل متابعة 
تطبي�ق الن�ص القانوني بتعين 5 % م�ن ذوي االعاقة يف 
دوائر ومؤسس�ات الدول�ة وتكليف الدائ�رة القانونية يف 
الهيئة باقامة الدعاوى تجاه الوزارات واملؤسس�ات التي 
ل�م تلتزم بالقانون، مؤكدا أن الهيئة يجب أن تكون طرفا 
قانوني�ا يف املطالب�ة بحق�وق ذوي االعاق�ة، فيما دعا اىل 
تحديد موعد م�ع مجلس الخدمة االتح�ادي للتأكيد عىل 

تخصيص 5 % من التعيينات لذوي اإلعاقة«.
إىل ذل�ك، وجه وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية عادل 
الركابي، أمس األحد، باإلرساع يف حس�م مش�كلة املرتاكم 

وإصاح نظام تكنولوجيا املعلومات.  
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي 
ترأس اجتماعا مع املاك املتقدم لهيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات الخاصة، ملناقشة العديد من املواضيع التي 
يج�ب انجازها بأرسع وقت وخصوص�ا املرتاكم وإصاح 

نظام تكنولوجيا املعلومات والهويات التعريفية«.  
وأك�د الوزي�ر خال االجتم�اع، ع�ىل »رضورة االرساع يف 
حسم مشكلة املرتاكم للمس�تفيدين الذين لم يستلموا«، 
مشدداً عىل »أهمية مراعاة الوضع االستثنائي لفئة ذوي 
االعاقة وتقسيط مبالغ املرتاكم املسرتدة عىل شكل دفعات 
واط�اق روات�ب املتوقفة رواتبهم خ�ال الدفعة القادمة 
، وع�دم اللجوء إىل إيق�اف راتب املعن تح�ت اي ظرف«.  
ودع�ا الوزير وفق البي�ان، إىل »البدء بإج�راءات حقيقية 
بخص�وص مجلس إدارة هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاقة من 
خال تحقيق تمثيل ع�ادل للمعاقن من مختلف املناطق 
باملجلس وان تكون القرارات الصادرة منه ذات اولوية يف 

معالجة املشاكل التي تواجه هذه الفئة«.  
وبش�أن املشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا املعلومات، 
أكد الركاب�ي »عىل أهمية املجيء بنظام يصلح املش�اكل 
املتعلقة ببيان�ات ذوي االعاقة ومعالج�ة النظام بارسع 
وقت ممكن وتجاوز االخطاء الس�ابقة ، موجها بمتابعة 
عمل اللجنة التدقيقية التي تشكلت النجاز عملها بارسع 
وقت وحس�م املرتاكم للس�نوات 2016 و2017 و2018 ، 

وكذلك باقي السنوات يف حالة توفر املبالغ الازمة«.  
وبن، »كما جرى مناقش�ة موض�وع الهويات التعريفية 
ل�ذوي االعاق�ة من خ�ال التوجي�ه بالتعاقد م�ع احدى 
الركات الرصينة لتزويد الهيئ�ة بأجهزة طبع الهويات 
وقبل نهاية العام، فضا ع�ن التأكيد عىل متابعة تطبيق 
الن�ص القانون�ي بتعين 5 % م�ن ذوي االعاق�ة يف دوائر 
ومؤسس�ات الدولة وتكلي�ف الدائرة القانوني�ة يف الهيئة 
باقام�ة الدع�اوى تجاه ال�وزارات واملؤسس�ات التي لم 
تلت�زم بالقانون«، مؤكداً أن »الهيئة يجب ان تكون طرفاً 

قانونياً يف املطالبة بحقوق ذوي االعاقة«.  
فيما دعا االجتم�اع إىل »تحديد موعد مع مجلس الخدمة 
االتح�ادي للتأكيد عىل تخصيص 5 % من التعيينات لذوي 

االعاقة«.

وزير العمل: لن يتم اللجوء إىل إيقاف راتب املعني حتت أي ظرف
ذّكر جملس اخلدمة بتخصيص 5 باملئة من التعيينات لذوي االعاقة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر التج�ارة، عاء احم�د الجبوري، 
أمس االحد ، اطاق تجهيز الوجبة الثالثة من 
السلة الغذائية خال اليومن املقبلن من هذا 
الش�هر وذلك تزامناً مع توزيع مادة الطحن 

للوجبة التاسعة .
وج�اء يف البي�ان ال�وزاري، وتلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »الوزي�ر التجارة، 
الجبوري، أعلن عن قرب اطاق الوجبة الثالثة 
من السلة الغذائية خال االيام القليلة املقبلة 
من الش�هر الجاري بعد انتهاء االس�تعدادات 

اللوجس�تية يف اس�تام املواد املوردة لحساب 
الس�لة الغذائي�ة يف مخ�ازن ال�وزارة والت�ي 
س�توزع عىل جميع ابناء الشعب العراقي من 
املشمولن بنظام البطاقة التموينية بعد قرار 
مجلس الوزراء بجلسته 160 الذي صادق فيه 

عىل مروع السلة الغذائية«. 
وقال الجبوري، أن »مخازن بغداد واملحافظات 
س�تبدأ اطاق عملي�ات تجهيز ال�وكاء املواد 
الغذائية باملفردات الس�بع االساس�ية ضمن 
الس�لة الغذائية خال االيام املقبلة«، مش�را 
إىل ان »فرق�ا رقابي�ة س�تبارش ه�ي االخرى 
بمتابعة ال�وكاء واملخازن يف ايصال املفردات 

اىل املواطنن بشفافية عالية«. 
وب�ن، ان »املرحل�ة املقبل�ة تتطل�ب تعاون�ا 
كب�را من مختل�ف توجه�ات املجتمع ودعم 
الحكومات املحلية من خال املتابعة والتدقيق 
لعمل ال�وكاء، يتطل�ب ايضا رقابة ش�عبية 

صارمة يف االباغ عن املخالفات«. 
ونوه الجبوري، إىل ان »وزارته لديها الخطط 
والربام�ج وبالتنس�يق م�ع وزارت�ي املالي�ة 
والنفط لزي�ادة التخصيصات املالية من اجل 
ديمومة واس�تمرار تجهي�ز الس�لة الغذائية 
واضافة م�واد جديدة ومتنوعة مس�تقبا يف 

حال تامن تلك التخصيصات«.

التجارة حتدد موعد انطالق الوجبة الثالثة من السلة الغذائية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، 
أمس األحد، وضع فرتات محدد للركات 
املحافظ�ات  يف  ات  للُمج��رّ املنف�ذة 
الوسطى والجنوبية إلنجازها بالكامل.  

وقال�ت األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »األمن العام 
ملجل�س الوزراء حميد نعي�م الغزي امهل 
الركة املنفذة ملج� تقاطع اإلسكان يف 
مدينة النارصية، س�بعة أشهر إلنجازها 
بش�كل كام�ل، موجهاالجه�ات املرفة 
باتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الازم�ة، 
بش�أن س�حب العمل يف حال عدم التزام 

الركة بإنجازها يف الوقت املحدد«.  
وأك�د الغ�زي خ�ال ترؤس�ه االجتم�اع 
الت�داويل بش�أن حس�م موض�وع انجاز 
النج�ف،  محافظ�ات  يف  املج��ات 
والديواني�ة، واملثن�ى، وذي ق�ار، ع�ىل« 
الجهات كافة والحكومات املحلية تأمن 
الدع�م ال�ازم إلكم�ال املش�اريع خدمة 

ألبناء محافظاتهم«.  
وبحسب البيان »اطلع الغزي عىل تقارير 
لجنة متابعة املروعات املتلكئة وموقف 
املروعات ونسب إنجاز كل منها، والتي 

أرشت توجي�ه إن�ذار لل�ركات املتلكئة، 
غر امللتزمة ببنود العق�ود املربمة، وفقا 
لانحراف�ات الت�ي ش�خصتها يف جداول 
تق�دم العم�ل، الت�ي ال تتناس�ب وحجم 

املروعات«.  
كما أوىص االجتم�اع الذي حرضه وكيل 
والبلدي�ات  واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة 
واألشغال العامة، ورئيس صندوق إعمار 
املحافظة، ونائب محافظ ذي قار، ومدير 
عام البلديات، وش�عبة النتائج يف األمانة 
العام�ة ملجلس ال�وزراء، والدوائر املعنية 
م�ن الحكوم�ات املحلي�ة للمحافظ�ات، 
ب�أن »تقدم ال�ركات خططها الخاصة  
بالتنفيذ، فضاً عن زيادة املاكات العاملة 
وس�اعات العمل، إىل جانب قيام الجهات 
املعني�ة بمتابعة اإلنجاز وإرس�ال تقرير 
يومي مصور إىل مكتب األمن العام يبن 

التقدم املُحرز يف كل املروع«.  
وأشار البيان إىل أن »الغزي يرأس اللجنة 
املتلكئ�ة  املروع�ات  بمتابع�ة  املعني�ة 
واملتوقفة يف محافظ�ة ذي قار، بموجب 
ق�رار مجلس ال�وزراء رقم )142 لس�نة 
2020(، إضاف�ة إىل إرشافه ع�ىل اللجنة 
العليا للخدمات واإلعمار، املعنية بمتابعة 
املروعات املتلكئة يف بقية املحافظات«.   

األمانة العامة متهل الرشكات املنفذة ملجرسات 
الوسط واجلنوب: أنجزوا هبذه املدة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد خب�ر اقتص�ادي، أمس األح�د، أس�باب أرتفاع 
أسعار املواد الغذائية يف العراق.

وقال نبيل املرس�ومي إن »ارتفاع أس�عار النفط التي 
يش�هدها العراق انعكاس الرتفاعها عامليا بعد تراجع 

اإلجراءات املشددة بسبب جائحة كورونا«.
ولف�ت اىل ان »موجة الجف�اف أدت اىل حصول تراجع 
كبر يف انتاج املواد الغذائية، وهذا ينعكس عىل العراق 
الن معظم املواد الغذائية للعراق تكون مس�توردة من 

الخارج وهذا اثر سلبياً عليه«.
وبن املرس�ومي ان »منظمة ف�او للغذاء مرفة عىل 
أس�عار الغذاء العاملية اال ان االرتفاع له مس�ببات وان 
تداعيات س�عر رصف الدينار العراق�ي كان لها تأثر 

كبر عىل األسعار«.
وأكد انه »م�ن الواجب عىل الحكومة بأن تأخذ دورها 
الحقيقي يف هذا الش�أن من ناحية املراقبة واملحاسبة 

لكل من يستغل املوقف«.
يش�ار اىل ان األس�واق املحلي�ة يف الب�اد تش�هد غاًء 
وارتفاعاً يف أس�عار املواد العذائية واالس�تهاكية عىل 

العموم.
وقال�ت وارة املالية اليوم يف تقرير مطول لها ان هناك 
مؤرشات عىل بدأ النمو االقتصادي بالتعايف تدريجياً يف 
أعقاب االنكماش الذي أصاب�ه نتيجة جائحة كورونا 
يف الع�ام املايض. م�ن جانبه دعا رئي�س تحالف قوى 
الدولة الوطنية الس�يد عمار الحكي�م اليوم الحكومة 
ملعالج�ة اإلرتف�اع امللح�وظ بأس�عار امل�واد الغذائيرّة 
والسلع اإلستهاكيرّة التي تمسرّ حياة املواطن بصورة 
مبارشة ما أثقل كاهل املواطنن والس�يما ذوي الدخل 
املحدود. كما دعا الحكومة اىل التدخل الفوري ومراقبة 
ع  األس�عار وخاصة مع إرتفاع أسعار النفط مما يوسرّ

من خياراتها ويمنحها حلوال جذرية متعددة.
يذكر ان أسعار النفط العاملية ترتاوح حالياً يف األسواق 
ب�ن 80 اىل 82 دوالراً للربميل وف�ق مؤرش خام برنت 

القيايس.

خبري اقتصادي حيدد أسباب 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية: 

هذا املطلوب ملعاجلتها

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطي�ة أحد تش�كيات وزارة 
النفط، أمس األحد،  عن موعد توزيع الحصة الوقودية الش�تائية 

ملحافظات الوسط والجنوب.
وق�ال مدير عام الركة حس�ن طالب، يف ترصي�ح صحفي، إن 
»الركة تس�تعد يوم 20 من الش�هر الح�ايل لتجهيز محافظات 
الوس�ط والجنوب بالحصة الشتوية، والبالغة 100 لرت لكل عائلة 

وفق البطاقة الوقودية كدفعة أوىل«.
وأض�اف، أن »ي�وم الس�بت املقب�ل املوافق 20 من الش�هر الحايل 
س�توزع 100 ل�رت م�ن النف�ط األبيض ل�كل عائل�ة، كدفعة أوىل 
بموجب البطاقة الوقودية«، مبيناً، أن »التوزيع سيكون 100 لرت 

شهرياً لكل عائلة«.
وأش�ار إىل أن »الرك�ة رشع�ت باملرحل�ة األوىل بتجهيز املنطقة 

الشمالية والغربية بواقع 100 لرت لكل عائلة«.

حتديد موعد توزيع احلصة الشتوية 
من النفط ملحافظات الوسط واجلنوب

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مديريَّة املرور العامة، أمس األحد، أنَّ املركبات التي ادخلت 
الب�اد عىل انها ادوات احتياطية او ما يس�مى ب�«التفصيخ«، لن 

يتمَّ تسجيلها اصوليا يف الدوائر املختصة.
ونقل اإلعام الرس�مي عن مدي�ر االعام يف املديري�ة حيدر كريم 
قوله إنَّ »املديرية وبعد أن حددت مهلة 60 يوما لتس�جيل جميع 
املركب�ات غ�ر املس�جلة، اكدت أن�ه لن يت�م تس�جيل )مركبات 

االدوات( كونها دخلت الباد بصفة ادوات احتياطية«.
هت مديري�ة املرور العام�ة أصحاب جميع  ويف وق�ت س�ابق، وجَّ
الدراج�ات الناريَّ�ة واملركبات غر املس�جلة بالتس�جيل يف دوائر 

املرور خال مدة 60 يوماً.
وق�ال مدير املرور العام اللواء الحقوق�ي طارق الربيعي، إنه »تم 
توجيه أصحاب جميع املركبات والدراجات النارية من cc 40 فما 

فوق غر املسجلة بتسجيلها يف دوائر املرور«.
وأضاف أن »التسجيل يبدأ من يوم الثاثاء من شهر كانون الثاني 
يف العام املقبل ومل�دة 60 يوماً، وفق الية تنفيذ الضوابط الخاصة 

باملادة 48 من قانون املوازنة رقم 23 لسنة 2021«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فْت وزارة امل��وارد املائية، أم�س األحد، ع�ن وص�ول الخزين 
املائي للبلد ال�ى مرحلة ح�رج�ة، والتعويل عىل كميات االم�ط�ار 
ل�ت�ع�وي��ض  الش�توي  امل�وس��م  خ��ال  هطوله�ا  املتوق�ع 
ال��ن��ق���ص، ف�ي�م��ا اوض��ح��ت ان ن�س��ب�ة مس�اهمة 
تركيا يف نهر دجلة بلغت 40 % وايران 18 % فقط. وقال املستش�ار 
يف ال�وزارة ع�ون ذي�اب، ان »الخزي�ن املائ�ي يف الس�دود وصل اىل 
أوضاع حرجة بس�بب اس�تهاك كميات كبرة م��ن امل�ي�اه ف�ي 
فص�ل الصيف، حيث تعول الوزارة عىل هطول االمطار خال فصل 
م���ن  امل��ائ��ي���ة  »ال������واردات  ان  الش�تاء«.واض���اف 
ت�رك�ي�ا ه�ي األس��اس، حيث تصل مس�اهمتها يف نهر دجلة اىل 
نسبة 40 %، بينما تبلغ نسبة مساهمة إيران 18 % ولها تأثر كبر 
يف املدن الرقية يف البلد ال س�يما محافظة دياىل التي التتوفر فيها 
مص�ادر مياه بديل�ة، فيما تعوض بقية حص�ص النهر من داخل 
البلد«.وبن ان »تركيا وافقت مؤخرا عىل اعطاء العراق حصة عادلة 
ومعقولة من املياه ضمن بروتوكول ت�م�ت امل�ص�ادق�ة ع�ل�ي�ه 
م��ن ق�ب�ل ال�ب�رمل�ان ال�ت�رك�ي ورئ��ي��س ال�ج�م�ه�وري�ة 

ال�ت�رك�ي�ة، واع�ت�م�د كوثيقة ترتقي اىل موضوع االتفاقية«.

املرور تصدر توضيحًا بشأن 
تسجيل سيارات »التفصيخ«

املوارد تدق ناقوس اخلطر بشأن خزين 
السدود: بلغنا املرحلة احلرجة

    بغداد/ المستقبل العراقي

يزور وفد مرصيف عراقي كبر، السعودية نهاية األسبوع الجاري.
وقال مصدر مطلع يف البنك املركزي العراقي يف ترصيح صحفي، إن »وفداً مرصفياً كبراً 
سيزور الس�عودية، برئاسة محافظ البنك املركزي مصطفى غالب، يف 19 ترين الثاني 
/ نوفمرب«.وأض�اف أن »الس�عودية وافق�ت عىل فت�ح فرعن ملرصف التج�ارة العراقي 

واملرصف األهيل العراقي«.
يذكر ان وفداً عراقياً زار السعودية يف ترين األول املايض واتفق عىل فتح الفرعن، األمر 

الذي من شأنه تطوير العاقات املرصفية واالقتصادية.
وبدأت العاقات العراقية - الس�عودية يف التحسن مع حكومة حيدر العبادي عام 2017 
ومنذ ذلك الحن، تم افتتاح سفارة سعودية يف بغداد، وتم إنشاء مجلس التنسيق العراقي 
الس�عودي.فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وويل العهد الس�عودي محمد بن 
س�لمان عىل حد س�واء إىل االنفتاح االقتصادي وزيادة التكامل االقتصادي التوس�عي يف 

الخليج. 
وكان افتت�اح معرب عرعر يف عام 2020 خط�وة أوىل إلعادة فتح املراكز الحدودية األربعة 

التي أغلقت بعد عزو النظام البائد للكويت عام 1990.
وتبلغ التجارة بن البلدين حالًيا مليار دوالر سنوًيا.

فيما قال املتحدث باسم هيئة املنافذ الحدودية عاء الدين القييس، إن »السعودية وافقت 
عىل إنش�اء منف�ذ الجميمة يف محافظ�ة املثنى، وس�تتحمل تكلفة إنش�ائه من الجانب 
العراقي«.وأض�اف »وافقت الهيئة عىل االقرتاح الس�عودي يف اجتماعها األخر، لكنها قد 

تحتاج إىل أكثر من عام لتأسيسه«.

وفد مرصيف كبري يزور السعودية هناية األسبوع.. 
والرياض: سنمول إنشاء منفذ عراقي

الرشيد يعفي فئة ممن رصفت 
هلم قروض الـ١٠٠ راتب

العراق يتوقع استمرار ارتفاع النفط خالل 
العامني املقبلني: ربام يصل 100 دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مرصف الرش�يد، أمس األحد، تعليمات جديدة خاصة بقرض )100( 
راتب  للمقرتضن  السابقن يف حال احالته عىل التقاعد.

وق�ال املكت�ب االعامي ملرصف الرش�يد، يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »املرصف ق�رر اعفاء املقرتضن الذي�ن رصفت لهم قروض 
)100 راتب اس�مي( يف السنوات السابقة من تقديم رهن عقار يف حال كون 
املتبق�ي من مبالغ تلك الق�روض ال يتجاوز )20( ملي�ون دينار ويقبل بدال 

عنه كمبيالة حن الطلب والكفيل االول«.
وب�ن املكتب االعامي أن »التعديل يش�مل املقرتضن الذي�ن قدموا ضمانة 
عقارية كرهن للمرصف وبامكانهم فك الرهن عند وصول مبلغ القرض اىل 
)20( مليون دينار س�واء كان الوصول عن طريق التس�ديدات الش�هرية او 

التسديد املبكر اضافة اىل كمبيالة حن الطلب والكفيل االول«.
واضاف انه »ال يتم منح براءة ذمة وانما يمنح املقرتض كتاب تأييد بتغطية 

املبلغ املتبقي بكمبيالة والمانع من فك الرهن«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

رج��ح امل�س�ت�ش�ار االقتصادي 
واملايل لرئ�ي�س ال���وزراء مظهر 
محم�د ص�ال��ح، اس��ت�م�رار 
ارت�ف�اع اس��ع�ار النفط عاملياً 

خال العامن املقبلن.
وق�ال صال�ح، إن »أس���ع��ار 
ال�ن�ف�ط ستستمر ب�االرت�ف�اع 
طيل�ة ع�ام��ي 2022 و2023، 
عازياً ذل�ك ال�ى رد الفعل بسبب 
انغ�اق االقتص�اد العامل�ي الذي 

تسببت به جائحة كورونا« . 
أن  وأض���������اف، 
ح  ن���ف���ت����ا ا «
واس�تعادة  االق��ت��ص���اد 
ارتف�اع  اىل  س�يؤديان  عافيت�ه، 
فض�ا  الطاق�ة،  اس�تهاك 
تحوطاتهاومخزوناته�ا  ع�ن 

الجديدة«.  
اس�تثمارات  »هن�اك  أن  وب��ن 
سحبت، مما يؤدي اىل بقاء الطلب 
عىل النفط والغاز«، موضحاً انها 

»ق�د ت�ت�ج�اوز 100 دوالر«.

حمافظة بغداد تبارش بأعامل الواجهات 
االمامية ملستشفى الشعب العام

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي/ عادل احمد

اعلنت محافظة بغداد، أمس األحد، املبارشة بأعمال الواجهات 
االمامية ملستشفى الشعب العام بسعة 200 رسير.

وقالت رئيس�ة قس�م الهندس�ة باملحافظة هدى عبد االمر يف 
بي�ان لقس�م االعام واالتص�ال الحكوم�ي وتلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان دائرة املهندس املقيم التابع للمحافظة 
ع�ىل تواصل وتنس�يق تام مع الركة املنف�ذة من اجل انجاز 
امل�روع بال�عة القص�وى لخدمة االهايل بش�كل عام بكل 
الخدم�ات الصحي�ة التي يحتاجه�ا املواطن، مبينة ان نس�بة 

انجاز العمل باملستشفى وصلت اىل 60 باملئة.
واضافت عبد االم�ر ان العمل باملروع يجري وفق تعليمات 
املحاف�ظ املب�ارشة النج�ازه واس�تكمال جمي�ع االج�راءات 
املتعلق�ة به كاملبالغ التكميلية واملاحظ�ات الفنية التي تعيق 

العمل باملستشفى.  
واش�ارت اىل ان الرك�ة املنف�ذة ب�ارشت العم�ل بمنظومتي 

الحري�ق والغازات الطبية والكهرباء والدكتات وفق التعليمات 
املنص�وص عليه�ا والفرق االرشافي�ة النجاز العمل بالش�كل 

املطلوب.

النقل: إنجاز 89 باملئة من »طريق اخلروج« 
ملرشوع ميناءي أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل/ الركة العامة ملوانئ 
الع�راق، أمس األحد، إنجاز 89% من طريق 

الخروج ملروع ميناءي أم قرص.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »وزارة النق�ل/ 
الركة العامة ملوانئ الع�راق أعلنت البدء 
باعمال ص�ب الرصيف الجانب�ي واملراحل 
االخرة للصب الكونكريتي لطريق الخروج 
ضم�ن م�روع تطوي�ر مدخ�ل وط�رق 
مين�اءي أم قرص وبينت أن نس�ب االنجاز 
وصل�ت اىل 89%«.وق�ال مدير ع�ام املوانئ 
الدكتور فرح�ان الفرطويس وفق�ا للبيان 
بحس�ب توجيه�ات وزي�ر النق�ل ن�ارص 

الش�بيل، إن »امل�اكات الهندس�ية والفني�ة لركتي 

املوانئ وتنفيذ مش�اريع النقل ب�ارشت باعمال صب 
الرصيف الجانب�ي )curber( لطري�ق الخروج ضمن 

م�روع تطوي�ر مدخل وط�رق موانئ أم 
قرص بمواصف�ات مطلوبة ضمن مقاومة 
االنضغ�اط الع�ايل بقي�اس 40 س�م م�ع 
االرتفاع 35 س�م وتحديد املداخل النظامية 

لبوابات ميناء أم قرص الشمايل«. 
وأض�اف، أن »املاكات العامل�ة باملروع 
أنجزت ما نس�بته 89% من العمل ووصلت 
اىل املراح�ل النهائي�ة للص�ب الكونكريتي 
ملس�افة الكيل�و م�رت فض�ا ع�ن اعم�ال 
املقرن�ص للج�زرة الوس�طية وانهاء عمل 
اكس�اء الطبقة الرابطة لاس�فلت«، مبينا 
أن »ه�ذا املروع رغم وج�ود التعارضات 
الت�ي تعي�ق العم�ل اال أن امل�اكات الفنية 
أزاحت عددا من االعمدة الكهربائية املغذية 
لناحي�ة أم قرص اىل جانبي الطريق الكمال 

املروع بصورة منتظمة«.
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اس�تنادا اىل كتاب قسم التخطيط  واملتابعة – شعبة تخطيط القطاعات يف محافظة البرصة املرقم 
) ت /2672 يف 2021/8/1( . 

يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( ملرشوع)تنظيف شعبتي العشار والخليج العربي(

- وبكلفة  تخمينية قدره)16,008,500,000( س�تة عرش مليار وثمانية مليون وخمس�مائة  الف 
دينار عراقي.

- بمدة االنجاز  ) 365 ( يوم.                              
- ضمن املوازنة التشغيلية املناقلة من البرتودوالر      

-موقع املرشوع )املركز (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الثانية  / انشائية 

أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي�ذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• الق�درة املالية : عىل مقدم العطاء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

1- الحسابات الختامية  تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونيني تعرض الوضع 
املايل الخر س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني 

تسبق االزمة املالية لعام 2014
2-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )4,802,550,000( اربعة 
مليار وثمانمائة واثنان مليون وخمس�مائة وخمس�ون الف دينار عراقي  محس�وبا من الدفعات 
الكلية املس�تلمة عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املستمرة  وملدة ال تقل عن سنتني والتزيد 
عن عرش س�نوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتس�اب معدل االيراد الس�نوي وفقاً للس�نوات 

املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة  .
3-متطلب�ات الس�يولة املالية : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة النقدية بمبل�غ اليقل قدره عن 
)4,802,550,000( اربعة مليار وثمانمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسون الف   دينار عراقي 
عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالي�ة باملبلغ املطلوب من 

خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
• الخربة والقدرة الفنية عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
• - عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية  ) الخربة 
التخصصية املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( 
العرشة الس�ابقة قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء  وبمبلغ اليقل عن)9,605,100.000( تس�عة 
مليار وس�تمائة وخمس�ة مليون ومائة الف دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
•  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل يف الوثيقة القياسية

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني 
يف  العن�وان أدن�اه* ودف����ع رس����م غي�����ر مس�ت���رد  ق����درة )250,000( مائت�ا 
وخمس�ون ال����ف دين�����ار عراق���ي اعتب�����ارا م����ن ي����وم الثالث�اء   املص���ادف 

  2021/11/16
• تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلت�زم الرشكات بتقدي�م تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة  باملس�تحقات املالية اال بعد توفر 

السيولة املالية.
• يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم فواتري الجباي�ة للكهرباء والهاتف واملاء واملجاري وجميع الرس�وم 
االخ�رى قبل اس�تالم قرار االحالة اس�تنادا اىل احكام امل�ادة )16/اوال ( من قان�ون املوازنة العامة 

االتحادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي العدد 5589 يف 2021/4/13 
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2021/11/25   

الساعة العارشة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2021/12/2 الساعة 2:00 ظهرا 
حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح به�ا(. العطاءات املتأخرة 
س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور 

شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الخميس  املصادف 2021/12/2 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 160,085,000 ( مائة وس�تون 
مليون وخمس�ة وثمانون  الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان 
ناف�ذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العط�اءات . وفيما يتعلق بالرشكات االجنبية مراعاة ماورد يف 
كتاب البنك املركزي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /قس�م مراقبة املصارف االس�المي ذي العدد 
)153/3/9( يف 5/17/ 2020 املعم�م بموج�ب كتاب وزارة التخطيط دائ�رة العقود الحكومية – 

قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 يف 2020/6/30. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الج�داول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م 
الراب�ع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع ع�ىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
م�ن الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مق�دم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي 

تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي 
الذي ييل يوم العطلة .

اثن�ى ع�رش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
 ثالثة عرش -االلتزام بتفضيل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل كتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 

يف 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021
اربعة عرش – سبب االعالن الثاني عدم تقديم اي رشكة ) صفر عطاء ( يف االعالن االول . 

basra.gov.iq . خمسة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين / مناقصة )  2/ بلدية  / 2021 ( 
تنظيف شعبتي العشار واخلليج العريب

املهندس
حممد طاهر التميمي 

النائب االول ملحافظ  البرصة
اعالن 

قدم املواطن ) احمد ظاهر محس�ن (  الدعوى لتبديل ) اسم ابنته ( وجعله ) ليا 
( ب�دال من ) ش�يماء ( فمن لديه حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء  رياض جندي الكعبي 

مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد/398/ش/2021
التاريخ/2021/11/14

اعالن
اىل املدعى عليه/ نجوان عايد عبد محمد/ مجهول محل االقامة

للدع�وى املقامة من قبل املدعية موج عبد القادر جبار املرقمة 398/ش/2021 
واملدع�ى علي�ه نج�وان عايد عب�د محمد فق�د اصدرت ه�ذه املحكم�ة بتاريخ 
2021/11/8 حكم�ا غيابي�ا بالعدد 398/ش/2021 املتضم�ن الحكم :- اوال-

تثبي�ت زواج املدعية موج عب�د القادر جبار من زوجها املدعى عليه نجوان عايد 
عبد بتاريخ 2014/7/7 عىل مهر معجله خمسة ماليني دينار مقبوض ومؤجله 
خمس�ة عرش مليون دينار عن�د حلول احد االجلني .ثانيا- اثبات نس�ب الطفلة 
-ايه- تولد 2016/1/1 جنسها انثى من صلبي والدها املدعى عليه نجوان عايد 
عب�د ومن رحم والدتها املدعية - موج عب�د القادر جبار- املولودة يف قضاء بلد- 
عراقية الجنسية - مسلمة الديانة. وملجهولية محل اقامتكم فقد تقرر تبليغكم 
بقرار الحكم اعاله بواس�طة صحيفت�ني محليتني ولكم حق االعرتاض والتمييز 
خ�الل ثالثون يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاري�خ النرش يف الصح�ف املحلية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض عبد الرحمن حميد جاسم

اعالن 
وجعله   ) اللقب   ( لتبديل  الدعوى    ) موىس  كريم  عيل   ( املواطن  قدم 
) املعموري ( بدال من ) الشيخيل ( فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 

22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:1351/ش/2021            

التاريخ: 2021/11/4
اىل املدعى عليه / عيل محمود مصلح

نرش اعالن
/1351 املرقمة  الدعوى  صالح(  محمود  )غصون  املدعية  قدمت 

ش/2021 ضدك تطالب التفريق للرضر وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ وتبني انه مرتحل اىل جهة مجهولة وحسب اشعار  
واملصدق من قائممقامية قضاء سامراء عليه قررت املحكمة بتبليغك 
موعد  يف  حضورك  برضورة  محليتني  يوميتني  صحيفتني  بواسطة 
املرافعة بحقك  املوافق 2021/11/21 وبعكسه سوف تجري  املرافعة 

غيابيا وعلناً وفق القانون.              
مع التقدير....

القايض كاظم متعب داود

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 1794/ ش/ 2021
التاري�خ 14/ 11/ 2021

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي 
اىل املدعى عليه حيدر هادي كاظم 

أص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالع�دد 1794/ش/ 2021 امل�ؤرخ 31/ 10/ 2021 الذي يقيض 
بتصدي�ق واقع�ة الطالق الخارجي الواق�ع بتاريخ 7/ 1/ 2018 وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وأشعار مختار واختيارية منطقة الكوفة منطقة الوقف املدعو عبد الحسني 
مظلوم الش�حماني فقد تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني يوميتني بق�رار الحكم الغيابي ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض  رائد عبد هاشم املوسوي
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مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 3057/ ش1/ 2021 
التاري�خ 14/ 11/ 2021 

اعالن 
إىل املدعى عليه / مهند حمادي كاني 

أقامت املدعية ملى ابراهيم حسناوي الدعوى املرقمة أعاله أمام هذه املحكمة تطلب فيها الزامك 
بزيادة النفقة املفروضة لها والطفالها كل من فضل وزهراء اوالد مهند حمادي كاني    وملجهولية 
مح�ل إقامتك فقد تقرر تبليغك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور أمام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة القادم املوافق يوم 29/ 11/ 2021 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 

حضورك أو من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض رائد عبد هاشم املوسوي

اىل الرشي�ك / عقي�ل قابل حبس توجب عليك الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيك مازن قاسم محمد بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 116/ 327 الحيدرية خان الحماد خالل مدة 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه 

س�وف يس�قط حقك باالعرتاض مس�تقبالً .

������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 804/ 2021 
التاري�خ 14/ 11/ 2021 

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 8275/ 2 الواقع يف األنصار العائد للمدين 
حي�در كاظم ش�هيد املحجوز لقاء طل�ب الدائن فؤاد كاظم ش�هيد البالغ  اثنى عرش 
مليون وثمانمائة وخمس�ة وتس�عون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 

املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل/ نصري حسن عبد زيد الكالبي

املواصفات 
1 � موقع�ه ورقم�ه 2/8275 ح�ي االنص�ار 

2 � جنس�ه ونوعه دار
3 � حدوده واوصافه بلدية النجف

4 � مش�تمالته يقع ركن ش�ارعني مقابل ش�ارع االنصار الرئييس وش�ارعر فرعي 
يتالف من س�احة امامية وكلدور واس�تقبال وصالة صغرية وغرفة ومطبخ وحمام 
ومكش�وفة وس�لم يؤدي اىل الس�طح قس�م مبلط بالفريش املتهالك واالرضية كايش 
متهال�ك القديم والجدران من الطابوق والس�قف من الطابوق والش�يلمان وتحتوي 

عىل ماء
5 � مساحته 1,35 مرت 

6 � درجة العمران متهالك
7 � الشاغل ال يوجد

8 � القيمة املقدرة تس�عة وثمانون مليون وتس�عمائة وخمس�ون الف دينار
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )211(  والصادر يف 2021/11/14 
تعل�ن اللجنة اع�اه عن تأجري العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعه  وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلني�ة  فعىل الراغب�ن بااليجار  
مراجع�ة مديرية بلدية ربيعه  وخال م�دة )30(  يوم  تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعان بالصحف  مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعان ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعان 
واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخ�رى واب�رام العقد خال م�دة )ثاثون يوم( م�ن تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر ناكا ويعاد االعان عن تأجري 
املل�ك وعىل حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلن وكاف�ة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة عىل ذل�ك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 
2021/12/15 يف قاع�ة الحدب�اء � مبنى محافظة نينوى  الس�اعة 

)12( الثانية عرش ظهرا 
*ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة بداءة احلمدانية
اعالن تبليغ جمهول حمل االقامة

اىل املدعى عليه / اسعد سعيد متي / يسكن برطلة � حي السام سابقا مجهول 
محل االقامة حاليا

اق�ام املدعي مدير بلدية برطل�ة اضافة لوظيفته  الدعوى البدائية املرقمة اعاه  
طالب�ا فيها الزامك بتادية اجر املثل للعقار املرقم 11/468 م 75 برطلة الغربية 
للفرتة من 2010/7/2 ولغاية 2018/6/5  و ملجهولية محل اقامتك  قررت هذه 
املحكمة  تبليغك بصحيفتن محليتن بالحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة 
املصادف  2021/11/22 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف ح�ال عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا حسب االصول

فقدان
فقد من�ي الوصل املرق�م بالرق�م ) 875056( والصادر م�ن مديرية بلدية 
النجف واملقدر باملبلغ ) 1500000( مليون وخمس�مائة الف دينار الغريها 
بأس�م ) عقي�ل فاضل محس�ن( / فعىل من يعث�ر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار
�������������������������������������������������������������

فقدان
فق�دت وثيقه مدرس�ه  ص�ادره من اعدادي�ه املناذره املهنيه بأس�م اكرم 
عبد الحس�ن لطيف معنونه اىل جامعه الكوف�ه كليه الرتبيه البدنيه وعلوم 
الرياض�ه املرقم�ه بالع�دد 524    يف تاري�خ 25/2/2002  رق�م الوثيق�ه 

28077
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

�������������������������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

العدد 428/ش/2020
التاريخ 2020/12/29

اعان
املدعية / جواهر عبد الله حوار

املدعى عليه / يعقوب مطري خاطي
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الرفاع�ي يف الدعوى املرقمة 428/

ش/2020 حكم�ا غيابيا بتاري�خ 2020/12/29 يتضمن الحكم بالتفريق 
ب�ن املدعي�ة واملدعى عليه بتاري�خ 2020/12/29 ونظ�را ملجهولية محل 
اقامت�ك اقتىض تبليغك بصحيفتن محليت�ن ولك حق االعرتاض خال املدة 
القانوني�ة البالغة ثاثون يوما وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية 
القايض

احمد محمود مدلول

اىل الرشي�ك / س�عد عبد مس�لم حريجه توجب عليك الحض�ور اىل صندوق 
االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيك 
نديم�ه لفته ع�رد بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 116/ 
1528 الحيدري�ة خان الحماد خال مدة خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعان وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقباً .
�������������������������������������������������������������

فقدان 
فق�د وصل قب�ض امان�ات الصادر م�ن بلدية الهندي�ة بتاري�خ 13 / 6 / 
2021 بمبل�غ ق�دره 1140000 مليون ومائة واربعون ال�ف دينار الغريها 
عن امانات مزايدة ايجار الكش�ك املرقم 130 مجاور املحكمة باسم / انور 

عباس جاسم – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������������������������

اعان
اىل املتهم الغائب / )العريف جواد كاظم عبد السادة عبود الجابري  ( 

املنسوب اىل  / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان / البرصة 

بم�ا انك مته�م وفق املادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل 

الختاسك البندقية الحكومية  املرقمة  
AN0915 نوع كاشنكوف  مع مخزن مسدس عدد 2 اثنان وعدة تنظيف 

 بندقية عدد 1 واحد وعتاد بندقية عدد 30 ثاثون اطاقه يف عام 2014 ولم 
تقوم  باعادة ما بذمتك او دفع مبلغ التضمن لحد االن   وملجهولية اقامتك 
اقتىض تبليغك بهذا  االعان عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خال مدة ثاثون يوما  من تاريخ تعليق 
ه�ذا االعان  يف محل اقامت�ك ومقر عملك  وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )213(  والصادر يف 2021/11/14 
تعل�ن اللجنة اعاه عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعه  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية  فع�ىل الراغبن بااليجار  مراجع�ة مديرية بلدية 
ربيع�ه  وخ�ال مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعان بالصحف  
مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور ن�رش االعان واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتس�ديد باقي 
ب�دل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العق�د خال مدة )ثاث�ون يوم( من 
تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر ن�اكا ويعاد االعان 
عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 
باملزاي�دة مجددا مع ع�دم جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املس�تاجر 
ن�اكا وتطبق بحق�ه االجراءات القانوني�ة املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 
االربعاء املص�ادف 2021/12/15 يف قاعة الحدباء � مبنى محافظة نينوى  

الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )212(  والصادر يف 2021/11/14 
اش�ارة اىل كت�اب مديرية بلديات نينوى � قس�م االماك  املرق�م )15932( يف 2021/11/4 
ولحصول موافقة السيد الوزير تعلن اللجنة اعاه عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف 
ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعه  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزاي�دة العلنية  فع�ىل الراغبن بااليج�ار  مراجعة مديرية بلدي�ة ربيعه  وخال 
م�دة )30(  ي�وم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف  مس�تصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )100%( م�ن القيمة املق�درة وبصك مصدق فقط  وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعان واملصاريف 
االخ�رى  عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى واب�رام العقد خال مدة 
)ثاثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر ناكا ويعاد االعان 
عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز 
التنازل عن االحالة وبخافه يعد املستاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة 
وس�تكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/12/15 يف قاع�ة الحدباء � مبنى محافظة 

نينوى  الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*ماحظة / 

1 � مدة االيجار سنة واحدة فقط
2 � عىل الراغب بالدخول باملزايدة جلب البطاقة الوطنية املوحدة او هوية االحوال املدنية مع 

املربع الذهبي 
3 � تك�ون العل�وة مخصص�ة لتجارة وبي�ع كافة املحاصي�ل الزراعية املوس�مية وال يجوز 

استغالها لغري الغرض املذكور 
4 � ان تك�ون التامين�ات القانونية بصك مصدق من احد مرصيف الرش�يد او الرافدين او احد 

فروعه )الحكومية فقط(

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت

5/2966م66 السعدة  معارض سيارات المرقمة 
)1و2و3و4و5و6(  1

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه ت

2966/5 م66 السعدة  ساحة وقوف  السيارات الكبيرة  1

المساحة  رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
68175م2 5/2966 علوة المخضرات  1

العدد : 285/ب/2021

القايض
عارف موسى ابراهيم
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

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

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

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

6146المناقصة رقم   TENDER No.  1466 
 جمهورية العراق، ) في حقل بدرة النفطيCPFالعامة لوحدة المعالجة المركزية (الصيانة خدمات اسم المناقصة: 

 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني
TENDER NAME: General Maintenance Services for Central Processing Facilities (CPF) at Badra Oilfield,              

the Republic of Iraq 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  
المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) لشركة على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

على االسم الكامل  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا
 بع للمشغل:ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التا

 

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

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

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

 
 مالحظة: يتم إرسال وثائق المناقصة إلى مقدمي العطاءات بعد توقيعهم اتفاقية السرية مع المشغل.

 
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with the Operator. 

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

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
 هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

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

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 ;provide evidence of ongoing maintenance contracts in the last three (3) years globally - ؛سنوات أخيرة عالميا 3الوقت الحالي منذ  فيتنفيذ عقود صيانة مستمرة تؤكد تقديم أدلة   -
 ;have previous experience on similar projects (O&G projects) undertaken in Middle East - ؛نفذت في الشرق األوسط(في مجال النفط والغاز) في مشاريع مماثلة امتالك خبرة سابقة  -
 ;have ongoing maintenance contracts in the Republic of Iraq - وجود عقود الصيانة قيد التنفيذ في العراق؛ -
 have relevant procedures for engineering support in the field of maintenance change and modification - لدعم الهندسي في مجال تغيير وتعديل الصيانة (إدارة التغيير) ؛خاصة باإجراءات امتالك  -

(Management of Change); 
 have existing partnership or authorized support agreements with the field`s relevant original equipment - اتفاقات الدعم المعتمدة مع الشركات المنتجة لألجهزة والمعدات األصلية المستخدمة في الحقل؛وجود عالقات الشراكة أو  -

manufacturers (OEMs); 
ين بالكامل باألجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ النطاق الكامل ألعمال الصيانة واإلصالح توفير ضمانات بأن موظفي الموقع سيكونون مجهز -

 وفقًا لوثائق العطاء ؛
- provide guarantees that site personnel will be fully equipped with devices and tools required to execute whole 

scope of maintenance and repair works in accordance with Tender Documentation; 
 ;support the project from Home Office with regards to engineering and maintenance requirements - فيما يتعلق بمتطلبات الهندسة والصيانة ؛ المكتب الرئيسيعم المشروع من د -
 ;confirm availability (or intention to establish) of operating branch office in the Republic of Iraq - في جمهورية العراق ؛ للتشغيل تأكيد توافر (أو نية إنشاء) مكتب فرعي -
 ;provide Project Execution Plan envisaging roles, functions and responsibilities - األدوار والوظائف والمسؤوليات ؛ تبينتقديم خطة تنفيذ المشروع التي  -
  ;provide project coordination procedure - لمشروع ؛لتنسيق التوفير إجراءات  -
 ;confirm availability of qualified and experienced personnel up to project demand - تأكيد توافر الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة حسب طلب المشروع ؛ -
 ;confirm availability of valid competence assurance programs / procedures - إجراءات ضمان الكفاءة الصالحة ؛تأكيد توافر برامج /  -
 ;confirm ability to mobilize Key Personnel within three (3) month from the Mobilization Notice - ؛النقل للموقع) أشهر من إشعار 3الموظفين الرئيسيين في غضون ثالثة ( نقلتأكيد القدرة على  -
 ;provide ISO 9001 certification - ؛ ISO 9001 تقديم شهادة -
 ;provide QA/QC manual (QMS) and procedures - ؛ )نظام ادارة الجودة( وفير دليل وإجراءات ضمان الجودة / مراقبة الجودةت -
 have in place an ISO compliant and accredited Procurement and Logistics Management System relevant to - القابلة لالستخدام في جمهورية العراق؛ ISOامتالك منظومة إدارة المشتريات والشؤون اللوجستية المعتمدة والمتطابقة مع  -

the Republic of Iraq; 
 ;have experience of delivery and importation of goods into the Republic of Iraq -  صيل واستراد البضائع في جمهورية العراق؛في توامتالك الخبرة  -
 ;Confirm and certify ability to perform all activities in accordance with the Scope of Work under this Tender - القدرة على أداء جميع األنشطة وفقًا لنطاق العمل بموجب هذا العطاء ؛ وتوثيقأكيد ت -
 االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة والبيئة (توافر الموظفين األكفاء في الصحة والسالمة والبيئة ، ومعايير السالمة ، التي تغطي جميع -

 وجب العقد) ؛جوانب نطاق العمل بم
- Comply with HSE requirements (availability of HSE competent personnel, Safety Standards, covering all 

aspects of Scope of Work under the Contract); 
 دوالر أمريكي؛ 420,000.00) بمقدارسند العطاءتقديم ضمان مصرفي ( -

للتحقق  الباركود) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على سند العطاءالمحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (لمقدمي العطاءات العراقيين 
 منه؛.

- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 420,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 
contain a barcode for verification purpose. 

 طاءات العراقيين) يؤيدتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول (خطاب عدم الممانعة) صادر عن الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية (لمقدمي الع -
 ركة المقدمة للعطاء في المشاركة في المناقصات؛حق الشبوضوح 

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

 ;Accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator - قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذه المناقصة.
 be ready to provide the bank guarantee (Performance Bond) in the amount of 10% of the Contract Price, in - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10حسن األداء) بمبلغ  ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان

case of the Contract award; 
 .comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

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

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

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00هو ) إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات)

 .2022كانون الثاني  10)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
January 10, 2022. 

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

Operator accordingly.  
  

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

لمعتمدة من قبل ) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة ا2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 ) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.3المشغل. (

 

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

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

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

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

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

  
 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

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

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

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

1467المناقصة رقم   TENDER No.  1467 
جمهورية العراق، في حقل بدرة التوربينية الغازيةالصيانة والخدمات األخرى لمحطة الكهرباء اسم المناقصة:   

 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني
TENDER NAME: Maintenance and Other Services for Gas Turbine Power Plant at Badra Oilfield,              

the Republic of Iraq 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  
موقعة من قبل ممثل مخول لها)  لشركة المقدمة العطاءعلى ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

على االسم الكامل  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا
 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:

 

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

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
ن الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدابعد استالم الطلب 

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

 
 مالحظة: يتم إرسال وثائق المناقصة إلى مقدمي العطاءات بعد توقيعهم اتفاقية السرية مع المشغل.

 
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with the Operator. 

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

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
مختصة لنفس الغرض  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

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

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 ;provide evidence of ongoing operation (attendance) and maintenance services on Power Plants globally - ) وخدمات الصيانة لمحطات الطاقة على مستوى العالم ؛بالحظورتقديم دليل على التشغيل المستمر (  -
 ;have previous experience on similar projects undertaken in Middle East - .لديه خبرة سابقة في مشاريع مماثلة نفذت في الشرق األوسط  -
 ;have experience with similar projects in the Republic of Iraq during last five (5) years - ) سنوات الماضية.5لديه خبرة في مشاريع مماثلة في جمهورية العراق خالل الخمس ( -

 have relevant procedures for engineering support in the field of maintenance change and modification - لديه اإلجراءات ذات الصلة للدعم الهندسي في مجال تغيير وتعديل الصيانة (إدارة التغيير) ؛  -
(Management of Change); 

 provide guarantees that site personnel will be fully equipped with devices and tools required to execute whole - فقًا لوثائق العطاء ؛توفير ضمانات بأن موظفي الموقع سيكونون مجهزين بالكامل باألجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ النطاق الكامل ألعمال الصيانة واإلصالح و  -
scope of maintenance and repair works in accordance with Tender Documentation; 

 ;support the project from Home Office with regards to engineering and maintenance requirements - فيما يتعلق بمتطلبات الهندسة والصيانة ؛ المكتب الرئيسيدعم المشروع من   -
 ;confirm availability (or intention to establish) of operating branch office in the Republic of Iraq - في جمهورية العراق ؛ للتشغيل تأكيد توافر (أو نية إنشاء) مكتب فرعي  -
 ;provide Project Execution Plan envisaging roles, functions and responsibilities - ر والوظائف والمسؤوليات ؛األدوا تبينتقديم خطة تنفيذ المشروع التي   -
  ;provide project coordination procedure - لمشروع ؛لتنسيق التوفير إجراءات   -
 ;confirm availability of qualified and experienced personnel up to project demand - تأكيد توافر الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة حسب طلب المشروع ؛  -
 ;confirm availability of valid competence assurance programs / procedures - تأكيد توافر برامج / إجراءات ضمان الكفاءة الصالحة ؛  -
 ;confirm ability to mobilize Key Personnel within three (3) month from the Mobilization Notice - ؛النقل للموقع) أشهر من إشعار 3الثة (الموظفين الرئيسيين في غضون ث نقلتأكيد القدرة على   -
 ;provide ISO 9001 certification - ؛ ISO 9001 تقديم شهادة  -
 ;provide QA/QC manual (QMS) and procedures - ؛ )الجودةنظام ادارة ( توفير دليل وإجراءات ضمان الجودة / مراقبة الجودة  -
 ;confirm and certify ability to perform all activities in accordance with the Scope of Work under this Tender - القدرة على أداء جميع األنشطة وفقًا لنطاق العمل بموجب هذا العطاء ؛ وتوثيقتأكيد   -
جوانب نطاق العمل  االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة والبيئة (توافر الموظفين األكفاء في الصحة والسالمة والبيئة ، ومعايير السالمة ، التي تغطي جميع -

 بموجب العقد) ؛
- comply with HSE requirements (availability of HSE competent personnel, Safety Standards , covering all 

aspects of Scope of Work under the Contract); 
 دوالر أمريكي؛ 100,000.00تقديم ضمان مصرفي (سند العطاء) بمقدار  -

) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الباركود للتحقق سند العطاءلمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (
 منه؛.

- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 100,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 
contain a barcode for verification purpose. 

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

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

 ;Accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator - جب هذه المناقصة.قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بمو
 be ready to provide the bank guarantee (Performance Bond) in the amount of 10% of the Contract Price, in - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ 

case of the Contract award; 
 .comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

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

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

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو )

 .2022كانون الثاني  10)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
January 10, 2022. 

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

Operator accordingly.  
  

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

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

 

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

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

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

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

قسم العقود والمشترياتفي./  بي  غازبروم نفت بدرةشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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ثقافة التنوع
           بشير خزعل 

بع�د الث�ورة املعلوماتية يف نظ�ام االتص�ال والتواصل 
االجتماعي، خرج�ت ثقافات كثرية من قوالبها املحلية 
وتغ�ريت مالم�ح البعض منه�ا، ولم يبق ال�راع بني 
األصال�ة والحداث�ة ب�ذاك املس�توى ال�ذي يش�غل بال 
املجتمعات، بق�در االهتمام يف حدود عدم تخطي القيم 
االنسانية النبيلة، اشكل البعض عىل العوملة انها حملت 
اىل بع�ض املجتمع�ات مب�ادئ وقوان�ني وتكنولوجي�ا 
اقتحم�ت حواج�ز الثقاف�ات املحلي�ة وادت اىل تف�ي 
االنح�الل املجتمعي وبزوغ ظواه�ر وتقاليد جديدة لم 
تعهده�ا مجتمعات كانت منغلق�ة نوعا ما وخصوصا 
بع�ض املجتمعات العربية التي طغ�ى عىل الكثري منها 
الجان�ب الديني وااللت�زام بتعاليم تؤكد س�مة االلتزام 
باالخالق واالنس�انية وحري�ة االختيار يف بعض جوانب 
الحي�اة، كما اش�كل الكثريون عىل العومل�ة انها حملت 

معه�ا تناقضا واضح�ا، ففي الوقت الذي تس�عى فيه 
اىل ف�رض ثقاف�ة واح�دة عىل العال�م متمثل�ة بثقافة 
العر الغربي، نجدها من ناحية ثانية تشجع وتعرتف 
بالثقاف�ات االثنية املحلية، وادى ه�ذا االرتباك اىل والدة 
ثقاف�ات هجينة اث�رت يف مجتمعات كثرية وتوس�عت 
فيها، لكن الثقاف�ات ذات االمتداد الثقايف لم تتأثر بتلك 
التغيريات بشكل ملحوظ،  يف ديباجة امليثاق التأسييس 
لليونسكو تنص احدى الفقرات عىل  ان »كرامة اإلنسان 
تقتيض نرش الثقافة وتنشئة الناس جميعاً عىل مبادئ 
العدالة والحرية والس�الم، وهذا العمل بالنسبة لجميع 
األم�م ُيعّد واجباً مقدس�اً ينبغي القي�ام به يف روح من 
التع�اون املتب�ادل«، ولو خضنا يف جوه�ر هذه الفقرة 
نج�د انها ال تختلف مع ثقاف�ات غربية وعربية كثرية، 
ويف بلد مثل العراق فان للتنوع الثقايف دورا كبريا ومهما 
يف البقاء عىل االس�تقرار االجتماعي متماس�كا وبعيدا 
عن الهشاش�ة ما لم تخرب اركان�ه بعض االفكار التي 

تحاول التش�ديد عىل حري�ات اآلخرين: حري�ة التعبري 
والدين واالختيار وممارس�ة االنش�طة والهويات تحت 
خيمة الهوية الوطنية ال ترض اي طرف ما لم يكن هناك 
فرض لس�لوك عىل حس�اب آخر لدواٍع واس�باب فردية 
او بس�بب افكار متش�ددة العالقة لها بحرية االنسان 
مالم تك�ن خارجة عن آداب الحياء العام الذي يش�كل 
اح�د اساس�يات مختلف الطوائف يف جمي�ع القوميات 
العراقي�ة، وينبغ�ي أن ينظر للثقاف�ة بوصفها مجمل 
السمات املميزة، الروحية واملادية والفكرية والعاطفية، 
التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية تش�مل 
إىل جان�ب الفنون واآلداب طرائق الحي�اة، ونظم القيم 
والتقالي�د واملعتقدات، وأس�اليب العي�ش معاً واحرتام 
تنوع الثقافات، والتس�امح، والحوار، والتعاون، وهذه 
االساس�يات هي خري ضمان لتحقيق السالم واألمن يف 
دول�ة مثل العراق، وال خيار بديال بتش�دد طرف ما عىل 

حساب آخر.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل 
)30( ي�وم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
م�دة االعالن البالغة )30 ( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب 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 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
العدد 2021/509

التاريخ 2021/9/1
قرار حكم غيابي 

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 
بتاريخ 2021/9/1 برئاسة العميد الدكتور الحقوقي عباس 
نارص غري�ب وعضوية كل من العميد الحقوقي عادل مطرش 

جلود  و العميد الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي 
واصدرت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :

القضية املرقمة 2021/509 
اسم املشتكي الحق العام

اس�م املجرم الغائب  / املفوض س�جاد اسحاق حسني جوده 
املياحي

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 
امل�ادة القانوني�ة 35 /اوال وثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 

 2008
1 � الحكم عىل املجرم املفوض س�جاد اس�حاق حسني جوده 
املياحي بالس�جن ملدة س�بع س�نوات وفق احكام املادة 35/

اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  وبدالل�ة املواد 61/اوال 
و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدس 

الحكومي  الذي بذمته واملرقم  
نوع كل�وك مع ملحقاته وهي مخزن مس�دس ع�دد 2 اثنان 
FXB893 وم�رود تنظي�ف عدد 1 واحد وفرش�ة تنظيف عدد 
1 واحد ومالية مخزن عدد 1 واحد 1  وعلبة بالس�تيك حافظة 
عدد 1 واحد وكراب مسدس عدد 1 واحد وعتاد مسدس 9 ملم 
عدد 45 خمسة واربعون اطالقه  من نوعه  والتي استصحبها 

معه عند غيابه بتاريخ 2014/11/5
7,450,000 س�بعة  مالي�ني  مق�داره  مبل�غ  �تضمين�ه   2
واربعمائة وخمس�ون الف دينار عن قيمة املسدس الحكومي 
املوصوف اعاله وملحقاته وحس�ب االس�عار الس�ائدة وقت 
الحادث اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف 

منه بالطرق التنفيذية 
3 �  اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ 

� 6 أ ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
4 � ط�رده م�ن الخدمة وتنحيت�ه عن الوظيف�ة نهائيا عمال 

باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
5 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر بحق�ه وال�زام املواطنني 
باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
6 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
7 � تنزي�ل املس�دس الحكوم�ي املرق�م  اعاله م�ن الذمة بعد 

تسديده  مبلغ التضمني واكتساب الحكم الدرجة القطعية
8 �  تعميم اوصاف املس�دس الحكومي املوصوف اعاله  وفق 

القانون
9 �  تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي 
جرب  ( البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون  الف دينار عراقي 
ت�رف له م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالع�رتاض 
والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس 

القانون  وافهم بتاريخ 2021/9/1
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد  291/ب/2021

التاريخ 2021/10/26
بناءا ع�ىل القرار الصادر م�ن محكمة ب�داءة الرميثة بالعدد 
291/ب/2021 وامل�ؤرخ يف 2021/4/6 واملكتس�ب الدرج�ة 
القطعية والذي يقيض بازالة ش�يوع العقار املرقم 105 محلة 
الغربي لذا تقرر االعالن عن بيعه يف املايدة العلنية يف صحيفتني 
محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار ويتم لصق نس�خة من 
االع�الن يف لوحة االعالنات ونس�خة يف موقع العقار اس�تنادا 
الح�كام املادة 95 اوال من قانون التنفيذ املعدلة بالقانون رقم 
13 لس�نة 2019 املنش�ور بالوقائع العراقية املرقمة 4553 يف 
2019/9/2 وملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ 
النرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة الرميثة يف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار املرقم اعاله 
ان ل�م يكونوا من الرشكاء علما ان القيم�ة التقديرية للعقار 
بمبغ اجمايل وقدره 95,000,000 خمس�ة وتس�عون مليون 
دينار وعن�د انتهاء املدة املذكورة س�تجري االحالة القطعية 
وفق�ا لالصول القانونية مع العلم ان الدفع نقدا والداللية عىل 
املش�رتي واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

رحيم  عبد الحسن عاشور
اوصاف املحرر : 

1 � ان العقار املرقم 105 محلة الغربي مس�احته اعلمومية 1 
اولك  و 59,97 مرت يقع يف مدينة الرميثة وهي منطقة سكنية 
تجاري�ة ويقع داخل ش�ارع فرع�ي كبري مطل عىل الش�ارع 
الرئيس وهو ش�ارع تجاري يقع يف مركز مدينة الرميثة وهو 
عب�ارة عن دار س�كن تحتوي ع�ىل طابق�ني الطابق االريض 
يحت�وي عىل اس�تقبال وغرفة نوم ومطب�خ وكليدور وحمام 
ومرافق صحية وسلم والطابق االول ويشمل عىل غرفتي نوم 
وحمام وهول وس�لم والعقار مشيد من الطابوق الكونكريت 
املس�لح ودرجة البناء متوس�طة وان الجدران الخارجية للدار 
مطلية باالصباغ النثر كما يحتوي عىل طارمة كونكريتية كما 
انه يحتوي عىل باب يف واجهة عىل باب يف واجهة الدار والعقار 

مجهز باملاء والكهرباء وصالح للسكن
2 � ان العق�ار مش�غول م�ن قب�ل املدع�ى عليهم�ا عيل عبد 
الحسني عبود وبشار عبد الحسني عبود وافراد عائليتهما وقد 
بين�ا املدعى عليهما بان لديهما الرغبة يف البقاء يف العقار بعد 

بيعه بصفة مستاجرين يف حالة بيعه للغري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1401 |2019
التاريخ/2021/8/17 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العقار التسلس�ل 82/374م الرساي الواق�ع يف الكوت  العائد 
للمدين )بدر هادي غضيب( لقاء طلب الدائن )صفاء عبد فرحان( البالغ )193,000,000( 
مائة و ثالثه و تسعون مليون دينارفعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
)30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 

من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 82/374م الرساي الواقعه يف الكوت 
2-جنسه ونوعه :  ملك رصف 

3-حدوده واوصافه  : العقار مشيد عليه عمارة مكونه من ثالث طوابق و تقع عىل شارع 
رئي�يس و اخ�ر فرعي ويف حي�ث كل طابق مكون م�ن االول صيدلية )البلس�م( + )مكتبة 
الهيث�م( مطله عىل ش�ارع رئييس و ش�ارع فرع�ي يطل عىل مدخ�ل للعمارة بم�ا يعادل 
3,5×8م مع س�لم يؤدي اىل الطوابق االخرى مع شقه مستخدمه كمكتب محاماة )مكتب 
س�الم املالكي( مع وج�ود رسداب تحت املكتبه عائ�د للمكتب اما الثان�ي و الثالث يتكون 
من ش�قتني الش�قه االوىل تحتوي عىل غرفتان نوم مع هول و مجموعة صحيات و الشقه 
الثانية مكونه من ثالث غرف نوم مع هول مع مجموعة صحيات و وجود ابواب مصنوعة 
من الخشب الصاج و الشبابيك الغرف مصنوعة من الحديد و الزجاج و الصحيات تحتوي 
عىل سرياميك الفرفوري و السلم يحتوي عىل محجر مصنوع من الحديد مع وجود بيتونه 
و س�طح العمارة مطيل باالش�تايكر صب مس�لح و العمارة مجهزه باملاء و الكهرباء  و 
مطله عىل ش�ارع الرئييس للعم�ارة مع و جود مدخل ي�ؤدي اىل الطوابق االخرى و ارضية 

البناء مبلطة بالكايش
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة: 150م2
6-درجة العمران:- 

7– الش�اغل :-  الطابق االول الش�اغل )املس�تأجرين( اما الطابق الثان�ي و الثالث مرتوك 
اثناء الكشف

8–القيمة املقدرة : 1,395,000,000 مليار و ثالثمائة و خمس�ة و تس�عون مليون دينار 
عراقي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة /85/خ/2021
التاريخ/2021/11/14 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 2092/1م 46 نص�ف الدجيلية  الواقع يف 
ألكوت العائدة للمدين)1� باسم ماجد كاظم 2� نضال ماجد كاظم 3� ميساء ماجد كاظم 4� 
أبتسام ماجد كاظم( املحجوز لقاء طلب الدائن )1� حازم ماجد كاظم 2� سامي ماجد كاظم 
3� عيل باس�م ماجد(البالغ )1,500,000000(مليار و خمس�مائة  مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- كوت/ منطقة الكارظي�ة/ بعيد عن نهر دجله املرق�م 1/ 2092 م 46 
نصف الدجيله

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة  
3-حدوده واوصافه: كما ما مثبت يف صورة قيد العقار  

4-مشتمالته :-  
5-درجة العمران :

6مساحتة :- 16547916سهم من اصل 89286768سهم
7– الشاغل :- 

8–القيمة املقدرة : 100,000,000 مائة مليون دينار عراقي ال غري
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 3055/ ش1/ 2021 

التاريخ 14/ 11/ 2021 
اعالن 

إىل املدعى عليه / مهند حمادي كاني 
أقام�ت املدعية ملى ابراهيم حس�ناوي الدعوى املرقمة أعاله أمام ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
الزامك بتاديتك نفقة مس�تمرة لولدها انور مهند حم�ادي وملجهولية محل إقامتك فقد تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور أمام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
القادم املوافق يوم 29/ 11/ 2021 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الحسينية 
العدد 41/ب/2021

التاريخ 2021/11/7
اعالن

املدعي قاسم عبد االمري عوز
املدعى عليهم / 1 � نر عباس صالح 2 � عوض عباس صالح 
3 � ف�ؤاد عب�اس صالح 4 � حيدر عباس صالح 5 � نظيمة عبد 
االمري حس�ن 6 � فاضل عباس صالح 7 � خضري عباس صالح 
8 � ص�الح عباس صالح 9 � ضيف عب�اس صالح 10 � فاضلة 
عب�اس صالح 11 � كامل�ة عباس صال�ح 12 � انتصار عباس 
صال�ح 13 � هناء عباس صال�ح 14 � نجية عباس صالح 15 �  
برشى عباس صالح 16 � هند عباس صالح  17 � سحر عباس 
صال�ح 18 � ايناس عباس صال�ح 19 � ملى عباس صالح 20 � 
زين�ة عباس صالح  21 � ياس�مني عباس صالح  واالش�خاص 
الثالثة / 1 � عيل حس�ني كاظم 2 � ميثم عيل حسني 3 � صفاء 

عيل حسني  4 ، يارس عيل حسني
بن�اءا ع�ىل الحك�م الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 41/

ب/2021 يف 2021/4/15 واملكتسب الدرجة القطعية القايض 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 13م76 ابو جري جنس�ها بس�تان 
محدثة قبل النرش واالرض وزارة املالية وحق الترف يف االرض 
واالش�جار الطراف هذه الدعوى مساحتها 44 دونم و 14 اولك 

و 25 م2 
القايض

عيىس عبيس الحمداني
االوصاف : ان العقار 13 مقاطعة 76 ابو جري جنس�ها بس�تان 
محدث�ة قب�ل الن�رش واالرض وزارة  املالي�ة وح�ق الترف يف 
االرض واالش�جار الطراف هذه الدعوى مس�احتها 44 دونم و 
14 اول�ك و 25 م2 وتحت�وي عىل دار س�كنية بن�اء قديم عمرة 
اكثر من اربعون س�نة ابعاده 17×10 وتحتوي عىل غرفتي نوم 
وصحي�ات و مطبخ واس�تقبال مع س�احة وس�طية مبني من 
الطابوق املس�قف بالش�يلمان مع ش�ياج خارجي وباب درجة 
عمرانه رديئة وغري مش�غول حاليا ويق�در ب ) 10,000,000( 
ع�رشة ملي�ون دين�ار كما يوج�د مخ�زن وفيه اربع�ة محالت 
مرتاصفه بطول 8/18 مبنية من الطابوق ومس�قفه بشيلمان 
يف الطابوق  وهي بحالة جيدة وعمر البناء اربعون س�نة ومعدة 
كمخزن للتمر غري مش�غولة يف الوق�ت  الحارض  وتقدر قيمتها 
ب 10,000,000 ع�رشة ملي�ون دين�ار كما كم�ا يوجد مخزن 
مبني من البلوك ومسقف بالخشب وجذوع النخيب بابعاد 4×6 
درجة عمرانه رديئة قيمته التقديرية 500,000 خمسمائة الف 
دين�ار كم�ا يوجد حضرية م�وايش مبنية من البلوك ومس�قفه 
بالخش�ب وجذع النخيل بابع�اد 6/38 م درج�ة عمرانه رديئة 
وقيمته التقديرية 5,000,000 خمسة مليون دينار وقيمة حق 
الترف باالرض تقدر ب 35,000,000 خمسة وثالثون مليون 
دين�ار للدونم الواحد وكقيمة اجمالي�ة 1,559,950,000 مليار 
وخمس�مائة وتسعة وخمس�ون مليون وتس�عمائة وخمسون 
الف دينار وقيمة االشجار تقدر ب 120000000 مائة وعرشون 
ملي�ون دينار وقيمة املش�يدات تقدر ب 25,500,000 خمس�ة 
وع�رشون مليون دينار وخمس�ون ال�ف دينار ول�كل ما تقدم 
فان قيمة العقار االجمالية من مش�يدات وحق ترف واشجار 
تبلغ قيمتها ب )1,705,450,000 ( مليار وس�بعمائة وخمسة 

مليون واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي فقط 
��������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
العدد 2021/537

التاريخ 2021/9/21
قرار حكم غيابي 

تش�كلت محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة 
بتاري�خ 2021/9/21 برئاس�ة العمي�د الحقوقي عباس نارص 
غري�ب  وعضوية كل من العميد الحقوق�ي  عادل مطرش جلود 

والعميد الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي  
واصدرت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :

القضية املرقمة 2021/537 
اسم املشتكي الحق العام

اسم املتهم  / الرشطي حيدر كريم رحيم احمد الطريف
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 

املادة القانونية 34 /من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
1 � تعدي�ل م�ادة االحال�ة من امل�ادة 34 / اوال وثانيا من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 37 ثانيا  من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون عقوبات  
قوى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 وعمال احكام املادة 31 

من ق أد  رقم 17 لسنة 2008 
2 � عدم اجراء محاكمة املتهم الرشطي حيدر كريم رحيم احمد 
الط�ريف وفق التهمه املس�نده الي�ه وفق احكام امل�ادة 37/اوال 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل لتس�ببه بحصول ارضار 
بالعجلة الحكومية املرقمة 822 نوع شفر بيك اب دبل قمارة يف 
عام 2007 استنادا الحكام املادتني 301/300 من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 املعدل لس�بق شموله 
بقانون العفو العام رقم 19 لس�نة 2008 وحسب ما جاء بقرار 
لجنة العفو يف رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية املرقم 
30 /عفو يف 2021/8/5 واملكتسب الدرجة القطعية عن نفس 

وقائع هذه القضية 
3 � تضم�ني املته�م اع�اله  مبل�غ مق�داره 390,000 ثلثمائة 
وتس�عون ال�ف دين�ار عراقي  وفق امل�ادة 37 ثاني�ا  من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 عن قيم�ة االرضار التي لحق�ت بالعجلة 
الحكومية اعاله تستوىف منه بالطرق التنفيذية وحسب ما جاء 

بقرار اللجنة الفنية املرقم 252 يف 2018/2/15 
4 � ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيت�ه ع�ن الوظيف�ة نهائيا عمال 

باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
5 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
6 � تنزيل قيمة االرضار من ذمة املتهم اعاله بعد تسديده مبلغ 

التضمني واكتساب الحكم الدرجة القطعية 
7 �  تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمري 
جاب�ر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون  الف دينار عراقي 

ترف له من خزينة الدولة 
حكم�ا ص�ادرا باتفاق االراء قاب�ال للتمييز وافه�م علنا بتاريخ 

 2021/9/21
العميد الحقوقي

عباس نارص غريب
رئيس املحكمة

العدد / 298
التاريخ 2021/11/11

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
السوق العصري / الشارع الفرعي 9م2 20/1 حانوت  1
السوق العصري / الشارع الفرعي 19م2 18/9 حانوت 2

الشارع العام / قرب كراج المهناوية  8,75م2 5/2 كشك 3
الشارع العام / قرب كراج المهناوية  30,1م2 3/6 حانوت 4
الشارع العام / قرب كراج المهناوية  37,8م2 4/6 حانوت 5

ــ 9م2 10 حانوت 6
على جزء من القطعة المرقمة 

281/26 مقاطعة 48 ــ ــ ملعب خماسي )غير منشأ(  7

ــ 16م2 20/2 كشك 8
ــ 6,25م2 7/3 حانوت 9

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل بالع�دد 2486  وتاريخ  2021/11/10  اعالن محكمة 
ب�داءة النجف العدد 5758/ب2021/1 جاء فيه اىل املدعى عليه عيل رضا حس�ني 
خطأ والصحيح هو عيل حسني رضا لذا وجب التنويه وجاء فيه 1 � محكمة بداءة 
النج�ف العدد 5757/ب2021/1 جاء فيه يف الش�قة املرقمة 6 الطابق االول جزء 

من العقار املرقم
3/86828G4 خطأ والصحيح هو الشقة املرقمة 6 طابق اول 

G4 جزء من العقار املرقم 86828/3 جزيرة النجف 
2 � محكم�ة ب�داءة النجف الع�دد 5759/ب2021/1 جاء فيه الش�قة املرقمة 8 

الطابق االول جزء من العقار املرقم 
3/86828G1 خطأ والصحيح هو الشقة املرقمة 8 طابق االول

G1 جزء من العقار املرقم 86828/3 جزيرة النجف 
3 � محكمة بداءة النجف العدد 5758/ب2021/1 الشقة املرقمة 

3/86828G1 خطأ والصحيح هو الشقة املرقمة 2 طابق اريض
G1 جزء من العقار املرقم 86828/3 جزيرة النجف

4 � محكمة بداءة النجف العدد 5760/ب2021/1 الش�قة املرقمة 2 طابق اريض 
ج�زء م�ن العق�ار املرق�م 

3/86828G4 خطأ والصحيح هو الشقة املرقمة 2 طابق اريض
G4جزء من العقار املرقم 86828/3 جزيرة النجف لذا وجب التنويه

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) حي�در 
رع�د كاظ�م (  الدع�وى 
لتبديل ) اللقب ( وجعله 
) الخفاج�ي ( ب�دال من 
) النعيم�ي ( فم�ن لديه 
حق االع�رتاض عىل ذلك 
مراجع�ة ه�ذه املديرية 
اقصاه�ا  م�دة  خ�الل 
خمس�ة عرش يوما وفق 
قان�ون  م�ن   22 امل�ادة 
البطاق�ة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام
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جدلية احلقيقةاألثر االجتامعي واملؤثر اإلنساين

محمد صالح البدرانيإبراهيم أبو عواد

الربط بني الوَْعي اإلنس�اني واملعنى الجوهري للِفعل االجتماعي، ال يتمُّ 
وفق إج�راءات ميكانيكية أْو ُمَصاَدَفات َعَبِثيَّ�ة، وإنَّما هو حراك ذهني 

َمقصود، له امتداد واقعي هادف. 
وهذا االمتداد َيكش�ف ماهيََّة الوس�يلِة وطبيعَة الغايِة، والُبنيَة الرمزية 
اللغوية التي تقوم بُمهمة ترسيم الحدود الفاصلة بني الِفعل االجتماعي 
)الس�لوك اإلنس�اني اإلرادي الذي َيملِك مس�اراً واضحاً وهدف�اً ُمَحدَّداً( 
وب�ني الفاع�ل االجتماع�ي )الش�خص ال�ذي َيملِ�ك وَْعًيا ذاتيًّ�ا ويقوم 
ب�َدور واقعي يف بيئته املُحيط�ة(. والتمييُز بني الِفع�ل والفاعل يف الُبنى 
االجتماعية َيبدو سهًل وبسيًطا للوَْهلَة األُوَل، ولكنَّه شديد التعقيد، ألنَّ 
الُبنى االجتماعية عبارة ع�ن تراكمات تاريخية، ومفاهيم ُمْخَتلَِطة ِمن 
بة، وأمكنة ُمْنَفِتَحة، وَحَيوَات ُمْمَتزَِجة،  املايض والحارض، وأزمنة ُمَتَشعِّ
وُمتواليات وجودية ِمن الِفعل وَرد الِفعل. وُكلُّ ُعنرص اجتماعي يف هذه 
ا به.  َي�غ املُتكاث�رة عبارة عن بناء قائ�م بذاته، وَيملِك َصْوًت�ا خاصًّ الصِّ
ويف ِظل اختلط األص�وات يف الحياة املاديَّة الرسيعة، ُيصبح ِمن الصعب 
التمييز بني الِفعل وَرد الِفعل ِمن ِجهة، والِفعل والفاعل ِمن ِجهة أُخرى. 
ويف كث�ر من األحيان، يتمُّ َحرْص الوَْع�ي االجتماعي يف دائرة األَثر بُدون 

ُظهور للُمؤثِّر. 
َ يف غابة كثيفة األشجار، فنحن نرى األشجاَر ماثلًة  �رْ واألمُر ُيشِبه السَّ
أماَمنا، ولها وجود مادي َمحس�وس، ولكنَّنا ال َنعرِف ُهِويََّة األش�خاص 
الذين قاموا بزراعتها، وال َنعلَم ش�يًئا ع�ن زمن زراعتها. أي إنَّنا نتحرَّك 
ين باألشجار، وَمحصورين ِضمن ُظروف آِنيَّة بل أدنى  يف الغابة ُمَحاَصِ
معرف�ة بُهِويَّة الزارع، وُدون امتلك أيَّ�ة ِفكرة عن زمن الزراعة. وكذلك 
املجتم�ع اإلنس�اني، فهو ش�بكٌة من العلم�ات املُتنوعة الت�ي تدلُّ عىل 
العلقات االجتماعية املُتش�ابكة، ونس�يٌج ِمن اآلثار املتعددة التي ُتشر 

إل املشاعر الوجودية املُتضاربة. 
وهذا يعني أنَّ اإلنس�ان َيعيش يف الواقع خاضًع�ا لإلفرازات االجتماعية 
لطة املعرفية املرُتاكمة تاريخيًّا التي  ة، ُدون معرفة طبيعة السُّ والنَّْفِس�يَّ
ُتنِت�ج هذه اإلفرازات. وبعبارة أُخرى، إنَّ حياة اإلنس�ان تحت الضغوط 
س يف ُحضور األَث�ر االجتماعي يف ِظل ِغي�اب املُؤثِّر  االس�تهلكية تتك�رَّ
اإلنس�اني، وهذا سبب ُغربة اإلنس�ان الروحية واغرتابه الوِجداني. وإذا 
كان�ت األنظم�ة املالية تعتم�د عىل غط�اء الذهب، حيث يتم اس�تعمال 
الذه�ب كقاعدة لتحديد قيمة الُعملة، للحفاظ عىل ُقوَّة االقتصاد، ومنع 
التضخم، فيجب عىل األنظمة االجتماعية أن تعتمد عىل غطاء املش�اعر 
اإلنس�انية، حيث يت�م توظيفها كقاع�دة للحفاظ عىل وجود اإلنس�ان 
معنويًّ�ا وماديًّ�ا، ومنِع التوح�ش. وُكلُّ علقة اجتماعي�ة ال تقوم بقتل 
الوحش يف داخل اإلنسان، ُتْعَتَب وصمَة عار عىل جبني اإلنسانية، وِمْعَوَل 

َهْدم يف تاريخ الحضارة.

الشخص الواحد الحقيقة املطلقة الواحدة، الحل الوحيد، تركيبة عقلية 
العاجز؛ أننا نعيش يف عرص املعلوماتية والتقنيات املتسارعة يف التطور، 
وأجهزة تحتوي علوم السابقني واملعاصين تحصل عليها بشكل مقروء 
وواض�ح بكبس�ة زر وتحملها عندك عىل جهاز صغ�ر أو يف ذاكرة قد ال 
تتج�اوز عق�دة اإلصبع، فكل ام�ر يناقش، التوقف عن مناقش�ته خلق 
الجمود يف تعاملنا مع فكرنا وهويتنا فاضحت أمرا مقدس�ا ال علقة له 
بالحي�اة فنحن ال نحرتم حدوده يف املعام�لت ونعيش واقع األمر حياة 
ال صلة لها بقيم نجلها ونتعصب لها إن ذكرت بس�وء بينما نحن نيسء 
له�ا يف تفاصيل الحياة وال ندري ألنن�ا عزلناها عن حياتنا بتجميدها أو 
وضعه�ا عىل ال�رف يف زاوية كالعنكب�وت، هذه العقلية ل�م تغادر رغم 
التقدم التقني، فهي من قاومت رس�الة اإلسلم يف كل العصور، هي من 
قالت أن محمدا ملسو هيلع هللا ىلص مجنون، وحاربته، هي من قالت إن املسيح ملسو هيلع هللا ىلص دعي 
ك�ذاب، ومرورا نجدها حيث وجد املصلحون واألنبياء عقلية تتجمد عىل 

ما انطبع يف ذهنها وتنشط غريزة من الغرائز ملقاومتها.
نناقش اإلنسان وليس فكرا معينا.

البح�ث ع�ن الحقيق�ة هو منه�ج وطريق ب�ل نهاي�ة، فالحقيقة التي 
تتفاع�ل والواق�ع ممت�دة متجددة تحت�اج إل دوام البح�ث وتتوالد عب 
الزمان واملكان لتنتج ما يقود عرصها، الحقيقة ترتكز عىل ثوابت قيمية 
أخلقية س�لوكية، لكنها متجددة يف األح�كام املدنية التي ترافق التطور 
وتراك�م الجهد البرشي املدني؛ ف�ان جمدت عىل صيغة أو أحس حاملها 
انه يمتلك الحقيقية بإيمان راسخ ال رجعة فيه، فهو غادر الزمن، وهذا 
ينطبق عىل من يزعمون انتماءهم للدين وفكره أو العلمانية أو اللبالية 

وغرها ويبقون عىل أفكار جامدة تتعصب لتصبح رافضة لآلخر.
املعرف�ة تحتاج إل تنقية، والتلقني ليس منهجا للتفكر بل قيود توصلك 
أله�داف هي قناع�ة امللقن ال�ذي تمتلك�ه االنطباع�ات والقوالب وهذا 
أنتج مجتمع�ا متلقيا لذا نرى الناس اغلبها تري�د من الكاتب أو املتكلم 
خلص�ات وتبتع�د عن قراءة ما يتطل�ب التفكر، وه�ذا يجمد الحقائق 
ويولد التعصب ويبعد األمة عن طريق النهضة والتطور املدني أو التوسع 
الحضاري الفكري فيخلق ازدواجا يف الس�لوك وتعايش بني املتناقضات 
يف ذات اإلنس�ان.التعصب هو نتيجة التلقي كمسلمات، وهذا مرة أخرى 
يف كل فكرة وفكر وليس حكرا عىل الديانات وهذا كله من جمود التفكر 
وقي�ادة الغرائ�ز لألفكار.ل�ن يناقش اإلنس�ان ما يصبح عن�ده بديهية 
حتما، وربما عقيدة داخل عقيدة، وهذا ما كون الطوائف وامللل وتغييب 

للمنظومة العقلية الذي هو إهانة للتكريم اإللهي.
الس�ؤال منه�ج قرآن�ي ل�م ينتب�ه له م�ن تعص�ب، إدارة الش�ك منهج 
قرآن�ي أيضا إلبداع الجديد، وهذا اغلق بل ربما يتهم من يس�لكه بالبدع 

والضلل.

الكشف عن خطة التوسعة النهائية ملرقد اإلمام احلسني »عليه السالم«... تستمر لـ 30 عامًا ثالث أوراق بحثية يف ورشة مشرتكة بني اهليئة الوطنية للمساءلة والعدالة 
 كش�ف قس�م املش�اريع الهندسية واملركز العراقي للتنمية االعالمية 

الحس�ينية  العتب�ة  يف  والفني�ة 
املق�ررة  الخط�ة  ع�ن  املقدس�ة 
اإلم�ام  ملرق�د  النهائي�ة  للتوس�عة 
الحسني )عليه السلم( يف محافظة 
كرب�لء. ونق�ل بيان الع�لم العتبة 
عن رئيس القس�م قوله، إن »العتبة 
الحس�ينية وادارته�ا تس�عى دائما 
لخدم�ة الزائري�ن، وتوف�ر افض�ل 
الوس�ائل التي تساهم بتسهيل أداء 
مراس�يم الزي�ارة عند مرق�د اإلمام 
الس�لم(«. وأوضح  الحسني )عليه 
»بعد سقوط نظام الطاغية، تحولت 

جميع املناس�بات الدينية املعروف�ة ال زيارات 
مليوني�ة يحييها املليني من الزائرين من داخل 
وخارج العراق، لذا قامت إدارة العتبة الحسينية 
بإعادة النظر باملساحات السابقة وتوسعتها«. 
وأض�اف أن »التوس�عة الخاص�ة بالحرم تنفذ 
ع�ىل خطوت�ني، الخط�وة االول هي التوس�عة 
األربع�ة  الرسادي�ب  الداخلي�ة والت�ي تش�مل 
)القبلة، والحجة، والشهداء، والرأس الرشيف(، 
باالضافة ال مرشوع الحائر الحس�يني، حيث 
تبلغ مساحة املشاريع االربعة اكثر من )4000 

م2( يف ح�ني تبلغ مس�احة الحائر الحس�يني 
)20000 م2(«. وتاب�ع أن »الخط�وة الثاني�ة 
من الخطة ه�ي التوس�عة الخارجية املحيطة 
بالصحن الحسيني مقس�مة ال مراحل تشمل 
صح�ن العقيل�ة زين�ب }عليه�ا الس�لم{ من 
الجهة الجنوبية، وصحن اإلمام الحسن }عليه 
الس�لم{ من الجهة الجنوبية الرشقية من باب 
القبل�ة باتجاه منطقة ب�ني الحرمني، وصحن 
اإلم�ام الحجة }عج�ل الله فرجه{ م�ن الجهة 
الرشقي�ة منطق�ة ما ب�ني الحرم�ني، وصحن 
حبيب بن مظاهر االسدي من الجهة الغربية«. 

وبني أن »العتبة الحس�ينية قسمت 
امل�رشوع ال مراحل لس�ببني، االول 
م�ن اجل ع�دم غلق املدينة بش�كل 
كام�ل بس�بب االعم�ال، والس�بب 
الثان�ي يتمثل بالعام�ل االقتصادي 
واس�تملك االرايض«. وأشار إل أن 
»الخطة التي تشمل التوسعة تمت 
من خ�لل لجنتني تابعت�ني للعتبة 
باإلضافة  والعباس�ية،  الحس�ينية 
ال لج�ان تابع�ة للجه�ات املعني�ة 
التابعة للحكوم�ة«. واكد أن »هذه 
الخط�ة م�ن املق�رر أن تنفذ خلل 
مدة )30( عاما من�ذ انطلقها عام 
2014 وبمس�احة اجمالي�ة تص�ل ال نص�ف 
ملي�ون م�رت مربع«. وأش�ار إل أن »املس�احة 
السابقة للصحن الحسيني الداخيل كانت تبلغ 
)6000( يف ح�ني املس�احة االجمالي�ة للصحن 
بش�كل كامل )15000 م2(«. يذك�ر أن العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة تواصل العمل يف مرشوع 
صحن العقيلة زينب )عليها السلم( والواقع يف 
الجهة الجنوبية من مرقد اإلمام الحسني )عليه 
السلم( والبالغ مساحته أكثر من )150( الف 

مرت مربع.

 نظمت الهيئة الوطنية للمس�اءلة 
املرك�ز  م�ع  بالتع�اون  والعدال�ة 
للتنمية االعلمية ورش�ة  العراقي 
م�ن  نخب�ة  بحض�ور  اعلمي�ة 
اإلعلمي�ني واالكاديمي�ني والنخب 
الثقافية حيث قس�مت الورشة ال 
ث�لث أوراق بحثية كان�ت الورقة 
االول للدكت�ور طالب محمد والتي 
حملت عنوان )اليات العمل امليداني 
لهيئة املس�اءلة والعدالة يف تحقيق 
الس�لم املجتمعي( تن�اول الباحث 
الظ�روف الت�ي ت�م فيها تش�كيل 
الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 
والت�ي أق�ر قانونه�ا ع�ام 2008 
مش�ددا عىل اهمي�ة تفعيل بعض 

امل�واد القانوني�ة وتعدي�ل بعضه�ا االخر بما 
يتناسب مع عمل الهيئة يف الوقت الراهن كما 
ق�ارن الباحث ب�ني عمل الهيئ�ة وعمل بعض 
الدول التي تعرضت ال أنظمة دكتاتورية وكيف 
تم�ت عملية تحقيق العدال�ة فيها فيما كانت 

الورق�ة الثاني�ة  للدكتور فائز ال�رشع والتي 
كان�ت بعنوان )مفردات التس�امح والتعايش 
الس�لمي يف قان�ون هيئة املس�اءلة والعدالة( 
س�لط فيها الباح�ث الضوء ع�ىل دور الهيئة 
يف وض�ع خطة اس�رتاتيجية لتحقي�ق العدالة 
وفق ما تضمنه قانونها والذي يضمن حقوق 

جميع أطياف الشعب العراق بعيدا 
عن التسميات القومية او املذهبية 
اما الورقة الثالثة والتي استعرض 
فيه�ا االس�تاذ ابراهي�م العب�ادي 
)دور حزب البعث يف تخريب السلم 
ببع�ض  مستش�هدا  املجتمع�ي( 
التي  القوانني واملواق�ف واألحداث 
أص�درت إب�ان حكم البع�ث البائد 
التهج�ر  الس�اليب  واس�تخدامه 
رشخ�ا  أح�دث  مم�ا  والقم�ع 
العراق�ي،  للمجتم�ع  اجتماعي�ا 
الورشة شهدت عدد من املداخلت 
الحض�ور ش�ددوا فيه�ا  للس�ادة 
عىل اهمية االعتن�اء بالذاكرة لتلك 
الحقب�ة الس�وداء يف تاريخ العراق 
عب البامج واملسلس�لت واألف�لم الوثائقية 
واملناه�ج الدراس�ية وكذلك افتت�اح املتاحف 
وع�رض الوثائق وجعلها متاح�ة للجميع ويف 
ختام الورش�ة تم إقرار جمل�ة من التوصيات 

التي سيعلن عنها قريبا.

 اعلن�ت وزارة االتصاالت، عن عودة الهاتف االريض ال مراكز الرشطة 
يف العاصم�ة بغداد. وقال الناطق باس�م الوزارة، رعد املش�هداني ان 
»توفر خدم�ات االنرتنت ل�10 مراكز رشط�ة نموذجية يف العاصمة 
بغ�داد وتكون فيها خدمة فايبتوه�وم«، معلناً »بداية لعودة الهاتف 
األريض لبعض الدوائر الحكومي�ة كتجربة للتقليل من كاهل املواطن 
العراقي«. واضاف ان »وزير االتصاالت دعا ال توزيع وتجهيز خدمات 
إضافي�ة متعلق�ة باالنرتنت وبالتع�اون م�ع وزارتي التعلي�م العايل 
والرتبية وعب سلس�لة من اللقاءات واالجتماع�ات، لتدعيم املنصات 

االلكرتونية الخاصة بالتعليم االلكرتوني«.
واستذكر املشهداني »جرى االتفاق دفع سعات إضافية منذ منتصف 
تم�وز املايض مع الرشكات املتعاقدة لزيادة الس�عات لهدف تحس�ني 

نوعية وجودة خدمات االنرتنت«.

االتصاالت تعلن عودة اهلاتف االريض 
اىل مراكز الرشطة يف بغداد

 نعت نقابة الفنانني العراقيني، وفاة الكاتب املرسحي فاروق محمد عن عمر 
يناه�ز ال�74 عاماً.وجاء يف نعي النقاب�ة، ان الكاتب املرسحي تويف أثر عجز 
يف القلب س�ائلني املول أن يتغمده بواس�ع رحمته وأن يله�م ذويه ومحبيه 
الصب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون«. الجدير بالذكر ان الفنان الراحل 
الكات�ب فاروق محم�د كتب اكثر من 35 مسلس�ل تاريخ�ي واجتماعي تم 
انتاجها عراقيا« وعربيا منها املسلس�لت التاريخية االصمعي ، ابى حنيفة ، 
الشافعي ، القلم واملحنة )ابن مقلة ( ، ابي تمام طائر الشعر ، الزمن والغبار 
، املعري ، الش�عر ديوان العرب .ومن  املسلسلت األجتماعية وينك ياجرس ، 
قبل رحيل املواس�م ، حب وحرب ، ارسار صغرة ، نفوس مهش�مة ،  مواسم 
الحب ، جذور واغصان ، الهروب ال املجهول ، امنيات نسائية ، الزمن والغبار 
، س�يد البيت ، الحرير ودائرة الش�وك ، امال واآلم (.وهناك بعض من اعماله 
املرسحية تاليفا »بيت وخمس بيبان أخراج محسن العيل  ، كشخة ونفخه ، 
االنسان الطيب  ، ترنيمة الكريس الهزاز أخراج عوني كرومي ، الغائب أخراج 
عون�ي كروم�ي  . ماتبقى من طروادة . القش�ة، ومرسحية الش�اهد اخراج 

عزيز خيون قدمت يف الجزائر.

العالـم يدق ناقوس خطر مقاومة املضادات احليويةوفاة كاتب مرسحي عراقي شهري
تنذر مقاومة املضادات الحيوية، وامليكروبية 
بصف�ة عامة، بأزم�ة صحية عاملي�ة ال تقل 
فت�كا وخطرا عن فروس كورونا املس�تجد، 
إذ من ش�أنها أن تجعل من أبسط االصابات 
والج�روح وااللتهابات التي يس�هل علجها، 
امليكروب�ات م�ن  أمراض�ا فتاك�ة. وتق�وم 
الجراثيم والفروس�ات والطفيلي�ات عامة، 
بالتغر والتطور بش�كل متواصل كي تضمن 
بقاءه�ا، وتتكيف مع العلج�ات واللقاحات 
املض�ادة له�ا، لدرج�ة تمكنه�ا م�ن تطوير 
مقاوم�ة للمض�ادات، الت�ي تغدو ب�ل تأثر 
علجي، كما هو الحال مع املضادات الحيوية 
ض�د البكتري�ا. ويجع�ل ه�ذا م�ن الصعب 
معالجة األنواع الش�ائعة من العدوى، ويزيد 
م�ن مخاطر انتش�ار األم�راض واالعتلالت 
الوخيم�ة والوفاة، بحس�ب منظمة الصحة 
العاملي�ة. ويطلق عىل ق�درة امليكروبات عىل 
النج�اة م�ن األدوي�ة املس�تخدمة ضده�ا، 
تس�مية »مقاوم�ة مض�ادات امليكروبات«، 
ويف حال كان مس�بب املرض عدوى بكترية، 
والت�ي تعد املضادات الحيوي�ة األدوية األهم 
اس�تخداما لعلجه�ا، عندها فنح�ن نتحدث 
عن مقاومة املضادات الحيوية. ويس�تهدف 
األس�بوع العامل�ي للتوعية بش�أن املضادات 
عام�ة،  امليكروب�ات  ومض�ادات  الحيوي�ة 
االرتق�اء بالوع�ي ح�ول ظاه�رة مقاوم�ة 

مض�ادات امليكروبات عىل الصعي�د العاملي، 
وتشجيع عامة الجمهور والعاملني الصحيني 
وراس�مي السياس�ات ع�ىل اعتم�اد أفض�ل 
املمارس�ات، لتجنب اس�تمرار ظهور حاالت 
الع�دوى املقاومة لألدوية وانتش�ارها، وفق 
منظم�ة الصحة العاملية. وكان قد تم اعتماد 
خطة عمل عاملية للتصدي للمشكلة املتنامية 
الت�ي تطرحه�ا مقاومة املض�ادات الحيوية 
للميكروب�ات،  املض�ادة  األخ�رى  واألدوي�ة 
خلل انعقاد جمعية الصحة العاملية الثامنة 
والستني يف مايو 2015. ويتمثل أحد األهداف 
الرئيس�ية للخطة، يف زي�ادة الوعي بظاهرة 
وفهمه�ا  امليكروب�ات  مض�ادات  مقاوم�ة 
بش�كل أفضل، من خلل التواصل والتثقيف 

والتدريب بفعالية.
ويف أعقاب اجتماع تش�اوري يف مايو 2020، 

نظم�ه الثلث�ي: منظم�ة األغذي�ة والزراعة 
لألم�م املتح�دة )الف�او(، واملنظم�ة العاملية 
لصح�ة الحيوان، ومنظم�ة الصحة العاملية، 
تقرر توسيع نطاق األسبوع العاملي للتوعية 
بش�أن مضادات امليكروبات، وتغير محوره 
من املضادات الحيوي�ة إل املصطلح الجامع 

الشامل مضادات امليكروبات .
وسيس�هم توس�يع نط�اق الحملة ليش�مل 
جميع أنواع مضادات امليكروبات، يف إرس�اء 
اس�تجابة عاملي�ة أش�مل ملس�ألة مقاوم�ة 
مض�ادات امليكروب�ات، ودع�م نه�ج متعدد 
التخصص�ات قائ�م ع�ىل مفه�وم الصح�ة 
الواح�دة. وكان�ت اللجنة التنفيذي�ة الثلثية 
تل�ك قد ق�ررت تحديد الفرتة م�ن 18 إل 24 
نوفم�ب م�ن كل ع�ام للحتف�ال بأس�بوع 

التوعية، ابتداًء من عام 2020.
وقبيل بدء فعاليات األسبوع العاملي للتوعية 
باملضادات الحيوي�ة وامليكروبية لهذا العام، 
تس�ود مخاوف جدية يف األوس�اط واملحافل 
الصحية والعلمية حول العالم، من أن تصبح 
مقاومة تل�ك املضادات، من أك�ب التحديات 
الصحي�ة يف هذا الق�رن، خاصة وأن نس�بة 
الوع�ي بهذه املش�كلة الخط�رة واملتفاقمة 
متدني�ة للغاي�ة، وهي مش�كلة غ�ر موثقة 
ومش�خصة كم�ا يج�ب يف ظل غي�اب نظام 

عاملي لجمع البيانات وتحليلها.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


