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التظاهرات تنتقل إىل مرحلة «اإلرضاب العام»
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املفوضية متدد فرتة التحالفات
االنتخابية واستالم قوائـم املرشحيـن
ص2
النتخابات جمالس املحافظات

الرافدين يدعو
املوظفني واملتقاعدين اىل زيارة
ص3
فروعه الستالم رواتبهم

قط�ع متظاهرون ،أمس األحد ،طرقا رئيس�ة يف
بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب وذلك
اس�تجابة لدعوات اإلرضاب الع�ام التي أطلقها
ناش�طون ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي.
باملقاب�ل ،اس�تمر تعث�ر ال�دوام الرس�مي يف
الجامعات والكليات واملدارس استجابة لدعوات
اإلرضاب الذي أيدته نقابة املعلمني.
ودخلت التظاهرات يف مرحلة تصعيد جديدة ،من
خ�ال دع�وات اإلرضاب والعصي�ان املدني الذي
أطلق عليه ناشطون يف عدد من املحافظات.
وقال ناش�طون وش�هود ،إن متظاهرين قطعوا
الطرق الرئيس�ة املؤدية إىل الحق�ول النفطية يف
منطقة امل�رح ،ومنعوا الوص�ول إليها ،تنفيذا
ل�إرضاب العام ،كم�ا قطع املتظاه�رون منفذ
الشيب الربي الحدودي املرتبط مع إيران ،جنوبي
الب�اد .وأعل�ن بمحافظة ذي ق�ار عن اإلرضاب
عرب مكربات الصوت يف س�احة الحبوبي وس�ط
النارصية ،مركز محافظة ذي قار.
واستجابة للدعوة لإرضاب ،توافدت أعداد كبرية
عى ميادين التظاهر ،وسط حضور الفت لشيوخ
وزعم�اء قبائل باملحافظ�ة ،وهتافات تؤكد عى
وح�دة الش�عب العراق�ي .وقط�ع املتظاه�رون
جسور مدينة النارصية الرئيسة أيضا.
ويف الب�رة ،تج�ددت التظاه�رات أم�ام ميناء
أم قر ،كم�ا منع املتظاهرون م�رور مركبات
موظف�ي رشكات الحدي�د والصل�ب واألس�مدة
ومحط�ة الكهرب�اء الغازي�ة ،وقطع�ت الط�رق
املؤدية إىل الركة.

التفاصيل ص2
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مكتب رئيس الوزراء :سبب تأخر مناقشة موازنة  2020يعود لتضمينها مطالب املتظاهرين
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خبري يدعو إىل سن قانون حيدد عقوبة منتهكي الدستور
وحيذر من التجاهل
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا خب�ري إىل س�ن قانون يح�دد عقوبة
منتهكي الدس�تور ،وعد بقاء هذا النقص
التريعي خرقا ً خطريا ً ساعد عى انتهاك
العدي�د م�ن املواقيت املنص�وص عليها يف
الدس�تور .وق�ال الخبري محم�د الريف
إن «الدس�تور تط�رق إىل ث�اث جرائ�م
وهي الخيان�ة العظمى والحن�ث باليمني
الدستورية وانتهاك الدستور».
وأض�اف أن «ابرز ما يت�م تداوله االن ،هو
الحديث عن انتهاك الدستور وعدم تطبيق
نص م�ن نصوصه ،أو االلت�زام باملواقيت

باكستان :اعتصام كبري بانتظار رحيل رئيس الوزراء
بغداد  /المستقبل العراقي
ينتظر عرات اآلالف من املحتجني بمخيم يف إس�ام آباد،
مهل�ة حددها زعيمهم لدعوة رئيس الوزراء الباكس�تاني
عمران خان إىل االستقالة.
وقاد رجل الدين الش�يخ فضل الرحمن قافلة من مؤيديه
إىل إس�ام آباد األس�بوع املايض ،يف محاول�ة للضغط عى
خ�ان للتنحي ،وملح فضل الرحم�ن إىل أنه يمكن أن يوجه
أنصاره إىل املسري نحو مقر الحكومة الباكستانية وإجبار
خان عى االستقالة.
إال أن رئي�س ال�وزراء رد بالقول إنه لي�س لديه أي خطط
لاستقالة .وعززت السلطات الباكستانية األمن يف جميع
أنح�اء املخي�م يف الفرتة التي س�بقت املوع�د النهائي ليل
األح�د ،ويش�مل ذلك ج�دران من حاويات الش�حن تس�د
الطرق املؤدية إىل منطقة االحتجاج والخروج منها ،فضا

حمافظ البرصة خماطب ًا املتظاهرين:
مينـاء ام قرص ملككـم وايقـاع الرضر به
يعكس صورة مشوهة عن مطالبكم
ص3

عن نر رشطة مكافحة الشغب وقوات األمن.
وأقام ع�رات اآلالف م�ن أنصار فض�ل الرحمن مخيما
احتجاجيا يف العاصمة الباكستانية ،وسط إجراءات أمنية
مشددة.
وانطلقت قافلة االحتجاج إىل إس�ام آباد الخميس بقيادة
الداعية اإلسامي البارز ،الذي يرتأس حزب جمعية علماء
اإلسام.
وطال�ب فضل الرحم�ن جيش ب�اده القوي ب�أال ينحاز
إىل خ�ان ،وق�ال« :هذا الجمهور الضخ�م لديه القدرة عى
اعتق�ال رئيس الوزراء نفس�ه م�ن منزله إذا لم يس�تقل
خال يومني».
ونظم رجل الدين املتش�دد حملة م�ن أجل تريع رجعي
يس�تهدف املرأة ،وع�ارض تريع�ا للقضاء ع�ى العنف
ضد املرأة ،كما رفض الس�ماح للنس�اء األعضاء يف حزبه
باملشاركة يف املسرية.

التي نص عليها».
وأش�ار إىل أن «الدس�تور ن�ص يف امل�ادة
( /19ثانياً) عى (ال جريمة وال عقوبة إال
بنص ،وال عقوبة إال عى الفعل الذي يعده
القان�ون وقت اقرتاف�ه جريمة ،وال يجوز
تطبيق عقوبة أش�د م�ن العقوبة النافذة
وق�ت ارتكاب الجريم�ة)» .وبني الريف
أن «الحك�م القضائ�ي كما ه�و معروف
بالنس�بة للجرائ�م ينط�وي عى ش�قني،
االول االدان�ة التي تمثل ثب�وت الفعل عى
املتهم واألدلة التي اس�تند عليها ،والثاني
هو العقوبة التي تصدر بناء عى االدانة».
وأوضح أن «هذا يعني أن اي فعل ال يمكن

تجريمه أو املحاسبة عليه ما لم ينص عليه
القانون ،وبما أن الدستور قد جرّم انتهاك
الدس�تور بوصفه جريمة ،لكن املنظومة
التريعية العراقي�ة تخلو من نص يوجد
عقوبة لذلك الفعل» .ويواصل «رغم كثرة
االتهام�ات التي يطلقها ال�رأي العام بأن
هناك ح�االت عدي�دة النتهاك الدس�تور،
لكن ل�م نس�مع أن املؤسس�ة التريعية
ناقش�ت مروعا ً لهذه الجريمة وغريها
م�ن الجرائم التي نص عليها الدس�تور».
وطال�ب الري�ف «مجل�س الن�واب بأن
يعال�ج ه�ذا النق�ص التريع�ي الخطري
لكي تك�ون هناك محاس�بة حقيقية ملن

يتخطى النصوص الدس�تورية أو يتجاوز
تطبيقها .ويتس�اءل عم�ا «الذي يجب أن
يتضم�ن القان�ون الذي يعاق�ب بموجبه
منتهك الدس�تور؟» ،.وي�رى أن «القانون
يج�ب أن ينط�وي ع�ى تعري�ف الجريمة
واركانه�ا ،وكيف يمكن أن ترتكب وبنحو
يغطي جميع ابعادها» .وتابع أن «القانون
يجب ان يحدد الجهة القضائية التي تتوىل
محاس�بة املتهم�ني عنه�ا وذل�ك وفق ما
نص عليه الدس�تور واالعراف القضائية،
واج�راءات املحاكم�ات ،والعقوبات التي
يجب أن تفرض يف حال االدانة».

التفاصيل ص2

املركزي يمنع التعامل مع مرصفني ورشكة حتويل لشموهلم بالعقوبات الدولية

القضاء يوجه بتدقيق أعامل الوزارات واجلهات غري مرتبطة بوزارة املشكلة بعد 2003

اجلامعة العربية حتذر املنطقة العربية وباألخص سوريا والعراق من شح املياه

حمافظ بغداد يعلن
إطالق االسامء النهائية للفائزين
بتعيينات الرتبية
ص3

وزير التجارة :اغالق املوانئ
يـؤثـر سلبيـ ًا عىل دخـول مواد
البطاقة التموينية
ص3

وزيرة الرتبية :تسلمنا
عروض املكاتب االستشارية
لبناء « »60مدرسة
ص3

ص2

ص2

ص2

الرافدين يدعو املوظفني واملتقاعدين اىل زيارة فروعه الستالم رواتبهم
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس األحد ،عن توفر الس�يولة املالية
الكافية يف كافة فروعه ببغداد واملحافظات لتوزيعها كرواتب
للموظفني واملتقاعدين وحتى اصحاب املنافذ الخاصة.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «املرصف مستمر ومن خالل فروعه
يف رصف روات�ب موظف�ي دوائ�ر الدول�ة واملتقاعدين وفئات
اخرى».
وأكد امل�رصف «توزيع مس�تحقات اصح�اب املنافذ الخاصة
وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبرية لتغذية
فروع�ه» ،داعيا املوظفني واملتقاعدي�ن اىل «زيارة احد فروعه
واستالم راتبه يف اَي وقت يشاء».
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التظاهرات تنتقل إىل مرحلة «اإلرضاب العام»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

قطع متظاهرون ،أمس األحد ،طرقا رئيسة يف
بغ�داد وعدد من محافظات الوس�ط والجنوب
وذل�ك اس�تجابة لدع�وات اإلرضاب الع�ام
الت�ي أطلقها ناش�طون عىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي .باملقاب�ل ،اس�تمر تعث�ر ال�دوام
الرس�مي يف الجامع�ات والكلي�ات وامل�دارس
اس�تجابة لدعوات اإلرضاب ال�ذي أيدته نقابة
املعلمني.
ودخلت التظاه�رات يف مرحلة تصعيد جديدة،
م�ن خ�الل دع�وات اإلرضاب والعصي�ان
املدن�ي ال�ذي أطلق عليه ناش�طون يف عدد من
املحافظات.
وقال ناشطون وشهود ،إن متظاهرين قطعوا
الطرق الرئيس�ة املؤدية إىل الحقول النفطية يف
منطق�ة املرشح ،ومنعوا الوصول إليها ،تنفيذا
ل�إرضاب العام ،كما قط�ع املتظاهرون منفذ
الش�يب ال�ري الح�دودي املرتبط م�ع إيران،
جنوبي البالد.
وأعل�ن بمحافظ�ة ذي قار ع�ن اإلرضاب عر
مك�رات الص�وت يف س�احة الحبوبي وس�ط
النارصية ،مركز محافظة ذي قار.
واس�تجابة للدعوة ل�إرضاب ،تواف�دت أعداد
كبرية ع�ىل ميادي�ن التظاهر ،وس�ط حضور
الف�ت لش�يوخ وزعم�اء قبائ�ل باملحافظ�ة،
وهتاف�ات تؤكد ع�ىل وحدة الش�عب العراقي.
وقط�ع املتظاهرون جس�ور مدينة النارصية الرئيس�ة
أيضا.
ويف البرصة ،تجددت التظاهرات أمام ميناء أم قرص ،كما
منع املتظاهرون مرور مركبات موظفي رشكات الحديد
والصلب واألس�مدة ومحطة الكهرباء الغازية ،وقطعت
الطرق املؤدي�ة إىل الرشكة ،كما قط�ع املتظاهرون من
أه�ايل الحي العس�كري يف بل�دة أبي الخصي�ب الطريق

العام يف البلدة.
ويف الديواني�ة ،انطل�ق املئ�ات م�ن طلب�ة امل�دارس يف
تظاه�رات احتجاجي�ة ،يف وقت لم يب�ارشوا فيه الدوام
الرسمي.
كم�ا تج�ددت التظاه�رات الطالبية يف مدينة الس�ماوة
عاصمة محافظة املثنى ،وسط إجراءات أمنية مشددة،
حيث يحيط عنارص األمن باملتظاهرين.
بدوره�ا ،ش�هدت بغداد قطعا لطرق رئيس�ة يف مناطق

مدين�ة الص�در وح�ي البن�وك القريب منه�ا ،وحي أور
والزعفراني�ة ،فضال عن غلق عدد غري قليل من املدارس
أبوابها.
وقطع املتظاه�رون عدة طرق غربي بغ�داد أيضا ،وتم
القطع بواسطة إشعال إطارات وحجارة وأنقاض.
إىل ذل�ك ،قامت مجموعة م�ن املتظاهرين بالتعاون مع
جهات أمنية بتفتيش املطعم الرتكي الش�هري يف ساحة
التحرير لتأمينه .وذكرت روسيا اليوم ،ان «املتظاهرين

وجه�ازا اس�تخباريا عراقيا ،قام�وا بتفتيش
املطعم الرتك�ي الذي يض�م آالف املتظاهرين،
وأج�روا عملية تنظيم لدخوله من خالل وضع
فرق تفتيش يف كل طابق».
وأضاف�ت أن «الف�رق التي تكفل�ت بالتفتيش
هي من املتظاهرين ال من األجهزة األمنية ،إال
أن هناك تنسيقا بينهم لتأمني املبنى واملنطقة
املحيطة به التي تضم متظاهرين».
وأصب�ح «املطع�م الرتكي» املطل عىل س�احة
التحري�ر يف وس�ط بغ�داد مس�كنا مؤقت�ا
ومركزا للمحتج�ني الذين يتظاهرون منذ ضد
الحكومة.
ويتميز املبنى بموقعه االس�رتاتيجي وطوابقه
ال�  ،14ما جعله مقصدا لعدد من املتظاهرين
الذين يراقب�ون من خالله حرك�ة التظاهرات
وق�وات األم�ن الت�ي ق�د تتق�دم باتج�اه
املتظاهرين.
يف الغض�ون ،التقى قائد عمليات بغداد الفريق
الركن قيس املحمداوي اعدادا من املتظاهرين
واملعتصمني قرب س�احة التحري�ر يف مناطق
وسط بغداد.
وابدى املحمداوي تأيي�ده ملطالب املتظاهرين
«املرشوعة» ،مش�ريا إىل أنه أك�د للمتظاهرين
بأن «صوتهم وصل اىل كل العالم».
كم�ا أكد قائد عمليات بغداد ع�ىل دور القوات
االمني�ة يف حماية املتظاهرين ،قائال «انا كفيل
بحمايتكم» ،موصيا اياهم «بعدم االقرتاب من
الحواجز االمني�ة والتظاهر يف االمكنة املخصصة تجنبا
لالحتكاك مع القوات االمنية».
وقال قائد العمليات للمتظاهرين الذين التقاهم «مهما
طال وقت التظاهر فنحن سنحميكم».
كما اش�ار قائ�د عملي�ات بغ�داد الفري�ق الركن قيس
املحم�داوي اىل «حظ�ر التجوال س�ريفع بالكامل خالل
ايام قليلة».
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خبري يدعو إىل سن قانون حيدد عقوبة منتهكي الدستور وحيذر من التجاهل
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا خبري إىل سن قانون يحدد عقوبة منتهكي الدستور،
وعد بقاء هذا النقص الترشيعي خرقا ً خطريا ً ساعد عىل
انتهاك العديد من املواقيت املنصوص عليها يف الدستور.
وق�ال الخبري محم�د الرشي�ف إن «الدس�تور تطرق إىل
ث�الث جرائم وه�ي الخيان�ة العظمى والحن�ث باليمني
الدستورية وانتهاك الدستور».
وأض�اف أن «ابرز ما يت�م تداوله االن ،ه�و الحديث عن
انته�اك الدس�تور وع�دم تطبيق نص م�ن نصوصه ،أو
االلتزام باملواقيت التي نص عليها».
وأش�ار إىل أن «الدس�تور نص يف امل�ادة ( /19ثانياً) عىل
(ال جريم�ة وال عقوب�ة إال بن�ص ،وال عقوب�ة إال ع�ىل
الفع�ل الذي يع�ده القانون وق�ت اقرتاف�ه جريمة ،وال

املركزي يمنع التعامل
مع مرصفني ورشكة
حتويل لشموهلم
بالعقوبات الدولية
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب البن�ك املرك�زي العراقي ،أمس
االح�د ،م�ن كاف�ة املص�ارف املجازة
واملؤسسات املالية غري املرصفية بعدم
التعام�ل مع مرصفني ورشكة تحويل
مالية لشمولهم بالعقوبات الدولية.
وقال املرصف يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ان�ه «بالنظر
لورود اس�ماء املؤسس�ات املالية عىل
الئح�ة العقوب�ات الدولية فق�د تقرر
من�ع التعام�ل م�ع هذه املؤسس�ات
بعمل�ة ال�دوالر االمريك�ي م�ع جواز
التعامل معها بالعمالت االخرى وحتى
اشعار اخر».
واض�اف ان «املؤسس�ات املالية التي
ادرجت عىل الئح�ة العقوبات الدولية
ش�ملت م�رصف العطاء االس�المي «
البالد س�ابقا» ومرصف ن�ور العراق
االس�المي ورشكة الخال�دي للرصافة
الكائن�ة يف محافظة اربي�ل» علما ان
االخري غري مجاز من قبل البنك املركزي
العراق�ي» .وتأس�س البن�ك املرك�زي
العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه
الصادر يف السادس من آذار من العام
 ،2004كهيئة مستقلة.

يج�وز تطبيق عقوبة أش�د م�ن العقوب�ة النافذة وقت
ارت�كاب الجريمة)» .وبني الرشيف أن «الحكم القضائي
كما هو معروف بالنس�بة للجرائم ينطوي عىل ش�قني،
االول االدان�ة الت�ي تمثل ثبوت الفعل ع�ىل املتهم واألدلة
التي اس�تند عليها ،والثاني هو العقوبة التي تصدر بناء
ع�ىل االدانة» .وأوضح أن «هذا يعني أن اي فعل ال يمكن
تجريمه أو املحاسبة عليه ما لم ينص عليه القانون ،وبما
أن الدس�تور قد جرّم انتهاك الدس�تور بوصفه جريمة،
لكن املنظومة الترشيعي�ة العراقية تخلو من نص يوجد
عقوبة لذل�ك الفع�ل» .ويواصل «رغم كث�رة االتهامات
التي يطلقها الرأي العام بأن هناك حاالت عديدة النتهاك
الدستور ،لكن لم نسمع أن املؤسسة الترشيعية ناقشت
ً
مرشوع�ا لهذه الجريمة وغريها م�ن الجرائم التي نص
عليها الدس�تور» .وطالب الرشي�ف «مجلس النواب بأن

يعالج هذا النقص الترشيع�ي الخطري لكي تكون هناك
محاس�بة حقيقية ملن يتخطى النصوص الدستورية أو
يتجاوز تطبيقها .ويتساءل عما «الذي يجب أن يتضمن
القانون الذي يعاقب بموجبه منتهك الدستور؟» ،.ويرى
أن «القان�ون يج�ب أن ينط�وي ع�ىل تعري�ف الجريمة
واركانها ،وكيف يمك�ن أن ترتكب وبنحو يغطي جميع
ابعاده�ا» .وتاب�ع أن «القان�ون يج�ب ان يح�دد الجهة
القضائية التي تتوىل محاس�بة املتهمني عنها وذلك وفق
ما نص عليه الدس�تور واالع�راف القضائية ،واجراءات
املحاكم�ات ،والعقوب�ات التي يجب أن تف�رض يف حال
االدانة» .ويسرتس�ل أن «الدستور حسم الجدل بالنسبة
لرئي�س الجمهوري�ة ورئي�س واعضاء مجل�س الوزراء
بأن محاس�بتهم عن جريمة خرق الدس�تور يكون امام
املحكمة االتحادية العليا رشيطة أن يصدر قانون ينظم

تلك العملية ،وهم كما قلنا لم يصدر لغاية االن».
ولف�ت الرشي�ف ،إىل أن «القان�ون علي�ه يفص�ل بقي�ة
العناوين الرس�مية ،فقد ينتهك الدستور مجلس النواب
أو احد اعضائه أو االدارات املحلية».
ويسرتسل« ،لو كان لدينا قانون ينظم محاسبة منتهكي
الدس�تور وتوجد عقوبات للمدان�ني ،لحصل هناك رادع
ملنتهك الدستور ،أو للمواقيت التي نص عليها».
ومىض الرشيف ،إىل أن «الدس�تور فيه نصوص يفرتض
ان تطب�ق خالل مدة معينة مثل موضوع انتخاب رئيس
مجل�س الن�واب ورئي�س الجمهورية وتكليف مرش�ح
رئاسة الحكومة ،أو موضوع تشكيل مجلس االتحاد ،أو
موضوع تطبيق املادة ( )140من الدستور ،وغريها ،فأن
ف�وات املدة عليها ال يعني أنه�ا انتهت بل هناك خرقا ً قد
حصل ما يستدعي محاسبة املسؤولني عنه».

رئيس اجلمهورية يؤكد إنجاز مرشوع قانون االنتخابات اجلديد خالل األسبوع اجلاري
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئيس الجمهورية برهم صالح ،أمس االحد ،ان إنجاز
م�رشوع قان�ون االنتخابات الجديد س�يكون خ�الل هذا
األسبوع.
وقال صالح يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
انه خالل اس�تقباله رؤس�اء وممثيل النقابات واملنظمات
يف ق�رص الس�الم ببغ�داد إن «العم�ل الحثي�ث الج�اري يف

رئاس�ة الجمهوري�ة من أجل إعداد م�رشوع قانون جديد
لالنتخاب�ات س�يجري االنته�اء منه وتقديم�ه إىل مجلس
النواب خالل هذا األسبوع».
وبني أن «مرشوع القانون الجديد يس�مح بضمان احرتام
آراء الناخبني ويحقق العدالة يف التنافس من أجل الوصول
إىل مجل�س الن�واب ،وكذلك تغي�ري مفوضي�ة االنتخابات
بمفوضي�ة أخرى عىل أس�س مهنية خالص�ة وبعيدا ً عن
التسييس والوالءات الحزبية».

واش�ار رئي�س الجمهوري�ة ،يف معرض النق�اش والحوار
مع الحض�ور ،اىل أن «الطابع الس�لمي للتظاه�رات الذي
تكرس�ت به قيم الوطني�ة الحق�ة وإرصار العراقيني عىل
تقويم مسار العملية السياسية هو مما يساعد عىل املزيد
م�ن العمل الجاد والذي يمك�ن أن يجعل العراق ومنظومة
الحك�م يف اإلطار الديمقراطي الس�ليم وبما يوفر األرضية
املناس�بة للقض�اء ع�ىل الفس�اد وال�رشوع ببن�اء الدولة
وتقدمها ورفعتها».

نائب عن الفتح يتحدث عن دعم أمريكي وإرسائييل إلحياء استفتاء انفصال كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف تحال�ف الفت�ح ،أم�س األح�د ،ع�ن
وجود دعم أمريك�ي وإرسائييل إلعادة إحياء
استفتاء انشاء دولة كرية بانفصال عدد من
املحافظات الشمالية عن العراق.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف حن�ني ق�دو
يف ترصي�ح صحف�ي إن “رئي�س الح�زب

الديمقراطي الكردس�تاني مس�عود بارزاني
يخط�ط يف الوق�ت الراه�ن م�ع ع�دد م�ن
الشخصيات الكردية إلعادة إحياء االستفتاء
وتحقيق إنشاء الدولة الكردية بدعم أمريكي
وإرسائي�يل” ،الفت�ا إىل إن “الحكومة الحالية
منح�ت اإلقليم صالحيات كب�رية مما دفعها
للتمادي وإعادة إحياء االس�تفتاء” .وأضاف
أن “بارزاني يحاول اس�تغالل الوضع الراهن

وانش�غال الحكوم�ة بأزم�ة التظاه�رات
واالحتجاج�ات الش�عبية إلع�ادة إحي�اء
االس�تفتاء واالنفصال عن العراق” ،مبينا أن
“قضية االنفصال لن تغيب عن أذهان القوى
الكردية وتسعى إليجاد الوقت املناسب إلعالن
الدولة الكردية والتي تضم محافظات اإلقليم
وكركوك وجزء من نينوى” .وقضت املحكمة
االتحادية العليا يف العراق يف وقت سابق بعدم

دس�تورية اس�تفتاء االنفصال ال�ذي أجراه
إقليم كردستان العراق يف  25سبتمر/أيلول
من ع�ام  2017وأث�ار غضب بغ�داد والدول
اإلقليمي�ة ،وه�و قرار ق�د يمهد لب�دء حوار
وطني .يذكر أن رئي�س الحزب الديمقراطي
الكردستاني مسعود بارزاني يجري يف الوقت
الح�ايل ح�وارات مكثفة مع الق�وى الكردية
إلعادة إحياء االستفتاء االنفصايل.

املفوضية متدد فرتة التحالفات االنتخابية واستالم قوائم املرشحني النتخابات جمالس املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن الناط�ق الرس�مي باس�م املفوضي�ة
العليا املس�تقلة لالنتخابات ري�اض البدران،
أم�س االح�د ،ان مجل�س املفوض�ني م�دد
فرتة التحالف�ات االنتخابية واس�تالم قوائم

املرشحني النتخابات مجالس املحافظات.
وق�ال الب�دران يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «املجل�س وافق
عىل تمديد ف�رتة التحالفات االنتخابية لغاية
نهاي�ة ال�دوام الرس�مي ليوم االح�د املوافق
 2019/11/17بدال من يوم 2019/10/31

وسيكون يوم االربعاء  2019/11/20املوعد
الجديد الستالم قوائم املرشحني».
واض�اف ،يأتي هذا التاحة املزي�د من الوقت
لالح�زاب السياس�ية واملرش�حني الدخول يف
التحالفات االنتخابية وتس�جيلها لدى دائرة
ش�ؤون االحزاب والتنظيمات السياس�ية يف

املفوضية اس�تعدادا للمش�اركةيف انتخابات
مجال�س املحافظات غ�ري املنتظم�ة باقليم
املقرر اجراؤها يف. 2019/4/1
يذكر ان املفوضية تواصل استعداداتها الجراء
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات وقطع�ت
شوطا مهما من تلك االستعدادات.
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رئيس الربملان ووفد كردي:
جيب أن حتظى «التعديالت الدستورية» بقبول
مجيع املكونات
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س الرمل�ان محم�د
الحلب�ويس م�ع وف�د م�ن الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ،أمس
األحد ،تلبي�ة مطال�ب املتظاهرين
عر برنامج إصالحي واس�ع ،فيما
أك�دا أهمي�ة أن تحظ�ى التعديالت
الدستورية بقبول جميع املكونات.
وق�ال مكت�ب الحلب�ويس يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن «رئي�س مجل�س الن�واب
محم�د الحلب�ويس اس�تقبل وف�د
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني

برئاسة هوشيار زيباري».
وأض�اف البي�ان ،أن «اللق�اء بحث
تط�ورات األوض�اع السياس�ية
واألمني�ة الت�ي تم�ر به�ا الب�الد
يف املرحل�ة الراهن�ة ،ومطال�ب
املتظاهري�ن املرشوع�ة ،ورضورة
تلبيتها عر برنامج إصالحي واسع
يضع معالج�ات جذرية تتالءم مع
طموح�ات املتظاهري�ن والش�عب
العراقي».
وأش�ار إىل أن «اللق�اء ناق�ش
التعديالت الدستورية ،والتأكيد عىل
أهمية أن تحظى بقبو ٍل من جميع
مكونات الشعب العراقي».

مكتب رئيس الوزراء:
سبب تأخر مناقشة موازنة  2020يعود لتضمينها
مطالب املتظاهرين
بغداد  /المستقبل العراقي
ع�زا املكتب اإلعالمي لرئي�س مجلس الوزراء ،أمس األحد ،تأخر مناقش�ة
موازن�ة  2020يف املجلس اىل تضمينها فقرات تخ�ص مطالب املتظاهرين
وإعداد األبواب املالية لها.
وق�ال املتحدث باس�م املكتب اإلعالم�ي وليم وردة يف ترصي�ح صحفي إن
“مجلس ال�وزراء وبالتعاون مع الجهات املعني�ة يف األمانة العامة ووزارة
املالية يعمل ع�ىل إدراج مطالب املتظاهرين ذات الجنبة املالية إلدراجها يف
موازنة .”2020
وأضاف ان “عملية إدراج املطالب وراء تأخر مناقش�تها يف مجلس الوزراء
والتصويت عليها لغرض إرسالها اىل مجلس النواب للتصويت عليها”.
وأوض�ح ان “اغل�ب املطالب يف ح�زم اإلصالحات الت�ي بحاجة اىل تصويت
برملاني قد ضمنت بمرشوع املوازنة”.

اجلامعة العربية حتذر املنطقة العربية وباألخص
سوريا والعراق من شح املياه
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن األم�ني العام لجامع�ة الدول
العربي�ة ،أحم�د أبو الغي�ط ،أمس
االح�د ،أن املنطق�ة العربي�ة ه�ي
األكث�ر معان�اة يف العالم من نقص
املي�اه ،مذك�را أن  %80من مصادر
املي�اه العربي�ة تقع خ�ارج العالم
العربي.
وق�ال أبو الغي�ط يف كلمة ألقاها يف
افتت�اح األس�بوع الثال�ث للتنمية
املستدامة« :تعاني الدول يف املرشق
العربي (س�وريا والعراق عىل وجه
الخص�وص) م�ن هيمن�ة تركي�ة
عىل مص�ادر املي�اه ..كم�ا يعاني
الفلس�طينيون م�ن نه�ب منظ�م

يق�وم ب�ه االحت�الل من�ذ س�نوات
لخزانات املياه الجوفية يف األرايض
املحتل�ة ..وأخريا ،فإن مرص تواجه
تهدي�دا خط�ريا لحصتها م�ن ماء
النيل بس�بب مرشوع س�د النهضة
ال�ذي تق�وم إثيوبي�ا ببنائ�ه ع�ىل
الني�ل األزرق ..علما ً بأن مرص التي
تج�اوز عدد س�كانها  100مليون،
قد دخل�ت بالفع�ل مرحل�ة الفقر
املائي منذ سنوات».
وافتتحت اليوم األح�د يف العاصمة
املرصي�ة القاهرة أعمال النس�خة
الثالث�ة لألس�بوع العرب�ي للتنمية
املس�تدامة ،برئاسة الدكتورة هالة
الس�عيد وزيرة التخطيط واملتابعة
واإلصالح اإلداري يف مرص.

القضاء يوجه بتدقيق أعامل الوزارات واجلهات
غري مرتبطة بوزارة امل َشكلة بعد 2003
بغداد  /المستقبل العراقي

اجتم�ع رئي�س مجلس القضاء االع�ىل يف مكتبه ،أمس األحد ،مع الس�ادة
رئيس االدعاء العام ورئيس هيئة االرشاف القضائي.
وق�ال بي�ان ص�ادر عن املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القضاء االع�ىل وتلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ان «القايض فائق زي�دان وجه بتكليف
املحكمة املركزية ملكافحة الفس�اد وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص
يف هيئة النزاه�ة وديوان الرقابة املالية بتدقيق اعم�ال الوزارات والجهات
غري املرتبطة بوزارة التي تش�كلت بعد  2003ولغاية االن وتحديدا العقود
واملشاريع الكبرية».
ولفت البيان اىل « اتخاذ االجراءات القانونية بحق املخالفني للقانون».

اإلعالم األمني يعلن القبض عىل الداعيش
(ابو هارون) بكمني يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت خلية اإلع�الم األمني ،أمس
االح�د ،القبض ع�ىل الداعيش (ابو
ه�ارون) بكم�ني محك�م جنوب�ي
العاصم�ة .وقال�ت الخلي�ة يف
بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،انه «وفق�ا ً ملعلومات
اس�تخبارية دقيق�ة ،تمكن�ت قوة
من قي�ادة العمليات الخاصة االوىل
اح�دى تش�كيالت جه�از مكافحة

اإلره�اب م�ن الق�اء القب�ض عىل
اإلرهابي املكن�ى (ابو هارون) بعد
نص�ب كم�ني محك�م ل�ه جنوبي
العاصمة».
واضافت ان�ه «بع�د التحقيق معه
وبداللت�ه ت�م العث�ور ع�ىل ك�دس
يحت�وي ع�ىل اس�لحة ومخ�ازن
ومع�دات تفج�ري واجه�زة اتصال
كان�ت مع�دة للقي�ام بعملي�ات
ارهابي�ة بالتزامن م�ع التظاهرات
التي تشهدها بغداد.
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حمافظ البرصة خماطب ًا املتظاهرين :ميناء ام قرص ملككم وزيرة الرتبية :تسلمنا عروض املكاتب االستشارية لبناء « »60مدرسة
وايقاع الرضر به يعكس صورة مشوهة عن مطالبكم
بغداد /المستقبل العراقي

بتوجي�ه ودع�م مب�ارش م�ن قب�ل مع�ايل
وزي�ر الرتبي�ة الدكتورة س�ها خلي�ل العيل
بك وبرئاس�ة املهندس االستش�اري الس�يد
حس�نني فاضل معله املدير الع�ام للعالقات
الثقافي�ة  /رئي�س ادارة م�رشوع القرض
الكويتي وبرفقة لجنة فتح وتحليل عروض
املكاتب االستشارية تم اليوم االحد املوافق 3
ترشين الثاني  201٩استالم عروض املكاتب
االستش�ارية لبناء ( )60مدرس�ة يف العراق
من الصندوق الكويت�ي للتنمية االقتصادية
العربية .
املهندس االستش�اري السيد حسنني فاضل
معل�ه اوض�ح ان اللجن�ة الوزاري�ة قام�ت
بفت�ح العروض وب�ارشت بتحليلها الختيار
الع�روض االفض�ل واالنس�ب فني�ا ً ومالي�ا ً
للتصامي�م واالرشاف الخ�اص ببن�اء م�ا
يق�ارب  60مدرس�ة يف الع�راق موزعة عىل
ث�الث مراح�ل كمرحلة اوىل (  ) 12مدرس�ة
يف محافظات (نينوى ،دياىل ،املثنى ،واس�ط،

البصرة  /المستقبل العراقي
اكد محافظ البرة اسعد العيداني
للمتظاهرين ،أمس األحد ،ان ميناء
ام ق�ر ملكك�م وايق�اع ال�رضر
ب�ه يعك�س ص�ورة مش�وهة عن
مطالبكم.
وق�ال العيداني يف تغري�دة تابعتها
«املستقبل العراقي»« ،ايها الشباب
الواع�د مين�اء ام ق�ر ملكك�م
وذخريتك�م جميعا وايق�اع الرضر
ب�ه يعك�س ص�ورة مش�وهة عن
مطالبك�م املرشوع�ة باس�رتجاع
حقوقك�م ويعطي ذريع�ة للقضاء
عىل حراكم الس�لمي الهادف ،وانتم
احرار في�ا تقبلون علي�ه وتدبرون
عنه .

وزارة الكهرباء تعلن عن االسامء التعويضية
للدرجات الوظيفية عىل املالك من االقليات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الكهرباء عن اس�ماء الفائزي�ن بالتعيني عىل حركة
املالك الدائم لعام  2018والبالغ عددهم ( )18اسما ً من املشمولني
بقرار مجلس الوزراء من االقليات والتي تتضمن كل من املكونات
(املس�يحي وااليزيدي والصابئي والشبك والكورد الفيلية).وبينت
ال�وزارة ان الفائزي�ن بالتعي�ني والتي ظهرت اس�مائهم يف موقع
وزارة الكهرباء االلكرتون�ي مراجعة الرشكات العامة التابعة لها
الكم�ال اج�راءات تعيينهم.يذكر ان خط�وة وزارة الكهرباء هذه
ج�اءت تنفيذا ً لق�رارات مجلس ال�وزراء بهدف تعزي�ز التعايش
السلمي بني مكونات الشعب العراقي وحماية حقوق االقليات.

صحة دياىل تعلن اتالف « »165كغم
من املواد الغذائية غري صاحلة لالستهالك
ديالى  /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائ�رة صح�ة دي�اىل عن ات�الف اكث�ر م�ن  165كغم من
امل�واد الغذائية واكث�ر من  525لرتا من املرشوب�ات غري الصالحة
لالستهالك البرشي خالل الشهر املايض.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،إن «فرق
الرقاب�ة الصحية يف قطاع بل�دروز اتلفت أكثر م�ن 165كغم من
امل�واد الغذائية وأكثر م�ن 525لرتا من املرشوب�ات غري الصالحة
لإلستهالك البرشي خالل شهر ترشين االول من العام الحايل».
واضاف�ت ،ان «الرقاب�ة نف�ذت خمس ج�والت تفتي�ش منفردة
ومش�رتكة مع األجه�زة األمنية املختص�ة ملتابعة امل�واد الغذائية
يف األس�واق واملحال التجارية ،والتأكد من صالحيتها لإلس�تهالك
البرشي».وبينت ،انه «تم إس�تيفاء قرابة مليونا ً و 638ألف دينار
عن أجور الخدمات التي تقدمها الرقابة الصحية للمحال الغذائية
الخاضعة لها» ،موضحة ان» عملية اإلتالف جرت يف موقع الطمر
الصحي وفق محارض رسمية وبحضور أصحاب العالقة .

ميناء خور الزبري التجاري يستأنف
أعامله ويستقبل « »5بواخر
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق ،اس�تئناف العم�ل بميناء
خ�ور الزب�ري التجاري.وقدمت الرشكة ،يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ش�كرها وتقديرها ل�»متظاهري منطقة
خور الزبري وذلك لش�عورهم العايل باملس�ؤولية اتجاه انس�يابية
التظاهرات الوطنية».
واضاف�ت ،أن «التظاهر واملطالبة بالحقوق حق مرشوع ومطلب
لكافة أبناء الشعب عىل أن ال يعطل األعمال الرضورية والحاجات
األساسية للمواطنني».
ولفتت ،اىل أن «العمل يف ميناء خور الزبري يسري بوترية طيبة لوعي
أبناء املنطقة بأهمية عمل املوانئ ،وان عمليات اإلرس�اء واإلقالع
مستمرة حيث اس�تقبل امليناء خمس بواخر تجارية عمالقة كما
أن أعمال الشحن و التفريغ تجري بانسيابية عالية .

مبتابعـة مستمـرة مـن وزيرهـا...

وزارة الصناعـة واملعـادن تعلـن إكمـال التصاريـح
األمنيـة لـ « »174منتسب فـي الرشكـة العامـة لصناعـة
األسمـدة الشامليـة لغـرض صـرف رواتبهـم املدخـرة
ذي قار  /المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الصناع�ة واملع�ادن أس�تمرار جهوده�ا إلكم�ال
التصاريح األمنية الخاصة بموظف�ي الرشكات واملصانع التابعة
لها يف املدن املحررة بتوجيه ومتابعة مبارشة ومستمرة من السيد
الوزير الدكتور صالح عبدالله الجبوري .وأفصح مدير التصاريح
واملعلوم�ات األمني�ة يف الوزارة الس�يد أحمد الش�هييل عن أكمال
التصاري�ح األمني�ة ل� ( )1٧٤موظف يف الرشك�ة العامة لصناعة
االس�مدة الش�مالية لغ�رض رصف رواتبهم املرتاكمة للس�نوات
املاضي�ة  ،موكدا ً ان العم�ل متواصل وبمتابعة من الس�يد الوزير
ألنجاز كافة املعامالت الخاصة ب�رف الرواتب املدخرة ملوظفي
ال�رشكات التابعة لل�وزارة يف املناطق املحررة حي�ث لم يتبقى اال
ع�دد قليل من منتس�بي الوزارة الذين س�يتم إنج�از معامالتهم
قريبا ً لغرض رصف مستحقاتهم املالية بشكل كامل .

ميس�ان ،البرة ،ذي ق�ار ،االنبار ،النجف)
ثم املرحلة الثانية والثالثة التي تتضمن بناء
( )2٤مدرسة يف كل مرحلة.
وتاب�ع معله ان ه�ذه الخطة تأت�ي لخدمة

العملية الرتبوية من خالل بناء املدارس التي
تس�اهم يف توفري البيئ�ة املحبب�ة والجاذبة
للتالمي�ذ والطلبة م�ن مختل�ف محافظات
العراق الحبيب .

أكد الشروع بإصدار األوامر اإلدارية

حمافظ بغداد يعلن إطالق االسامء النهائية للفائزين بتعيينات الرتبية
المستقبل العراقي /طالب ضاحي
اعلن محاف�ظ بغداد محمد جاب�ر العطا،
مبارشة مديريات الرتبية بإعالن االس�ماء
النهائي�ة للفائزي�ن بالتعي�ني ،مش�ريا اىل
الرشوع بإصدار األوامر االدارية للمديريات
التي انجزت القوائم.

وق�ال املحاف�ظ يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «املديريات التي
انجزت االعرتاضات ستبارش اليوم بإعالن
االس�ماء النهائية عىل املوق�ع االلكرتوني
للمحافظ�ة واملديريات عىل الويب س�ايت
وكذل�ك يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي»،
موضح�ا ان «األوام�ر االداري�ة ومصادقة

املحاف�ظ س�تاتي بالتزام�ن م�ع ن�رش
االسماء».
وأض�اف املحاف�ظ ،ان «االس�بوع الح�ايل
سيش�هد االنتهاء وحس�م ملف التعيينات
لجميع الوظائف االدارية وكذلك املتقدمني
بصف�ة معلم ومدرس» ،الفت�ا اىل ان «عدد
تلك الدرجات بلغ نحو  12الفا وتس�عمائة

وزير التجارة :اغالق املوانئ يؤثر سلبي ًا
عىل دخول مواد البطاقة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير التجارة محمد هاش�م العاني ان اغالق املوانئ
الجنوبية من قبل متظاهرين سيؤثر سلبيا عىل انسيابية
دخول املواد الغذائية ضمن مف�ردات البطاقة التموينية
اىل مخ�ازن الوزارة.وق�ال العان�ي يف بيان نقل�ه الناطق
الرسمي ،ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،ان «اغالق املوانئ
الجنوبية من قبل متظاهرين  ،يؤثر س�لبا عىل انسيابية
دخ�ول املواد الغذائي�ة يف البطاقة التمويني�ة اىل مخازن
الوزارة ويؤخز عمليات تجهيز املفردات اىل املواطنني».

واض�اف« ،هناك عدد م�ن البواخر محمل�ة بالرز واملواد
الغذائي�ة لصالح وزارة التجارة ،تأخ�ر تفريغ حمولتها،
بس�بب اغالق املوانئ وه�ذا يكلف العراق ام�وال طائلة،
ك�ون ان ال�وزارة لديها عق�ود مع ال�رشكات والبواخر،
بتوقيتات معينة لعمليتي الشحن والتفريغ».
وبني ان «الوزارة تقف مع املطالب املرشوعة للمتظاهرين
وعمل�ت بالتعاون م�ع اللجن�ة الوزاري�ة لتلبيتها ،ومن
هنا نهي�ب باملتظاهرين بعدم تعريض مصالح الش�عب
للخط�ر ،خاصة وان ه�ذه البواخر تحمل م�واد غذائية
للمواطنني.
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درج�ة وظيفية».ونوه العطا اىل «ش�مول
جمي�ع املحارضي�ن باملج�ان بالعق�ود»،
مش�ريا ً اىل «حص�ول املوافق�ات األولي�ة
إلدراجه�م ضم�ن الدفع�ة الثاني�ة م�ن
التعيينات الت�ي قد تصل اىل  30الف درجة
وظيفية يف مديريات الرتبية وضمن حركة
املالك لعامي .201٩-2018

املوارد املائية والزراعة تعرضان مليون
دونم لالستثامر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير املوارد املائية جمال العاديل ،عن تحديد
ال�وزارة وبالتع�اون م�ع وزارة الزراع�ة وهيئ�ة
االس�تثمار ملي�ون دونمً �ا لالس�تثمار كمرحل�ة
أوىل«.
وقال العاديل خالل مؤتمر صحفي عقد يف الوزارة
وبرفق�ة وزي�ر الزراعة ورئيس هيئة االس�تثمار
بحس�ب بي�ان ورد ل�»املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«األرايض املعروض�ة لالس�تثمار تت�وزع ب�ني

محافظ�ة النج�ف ومحافظ�ة املثنى وبمس�احة
 ٧00الف دونم ملحافظ�ة النجف و 300الف دونم
ملحافظة املثنى».
وأضاف ،ان «وزارتي املوارد املائية والزراعة تعمل
عىل هذا املرشوع منذ  10اشهر كونه من املشاريع
االس�رتاتيجية الت�ي تس�هم يف تنوي�ع االقتص�اد
العراقي وخلق فرص عمل».
وأشار الوزير إىل ان «الخطة الزراعية للعام املايض
كان�ت  500ال�ف دونم والخط�ة الزراعي�ة للعام
الحايل بلغت  16مليون دونم.

املنتجات النفطية جتهز املولدات بحصصها الوقودية للشهر اجلاري
بغداد  /المستقبل العراقي
بارشت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية بتنفيذ خطتها
الش�هرية املتعلقة بتجهيز املولدات الس�كنية ومولدات
دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة
املحافظات لشهر ترشين الثاني الحايل.
وذك�ر بي�ان للرشكة تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«الرشك�ة جهزت املول�دات الس�كنية يف محافظة بغداد
ب��  25لرت لكل  kvaويف محافظ�ات ( النجف األرشف –
كربالء املقدس�ة -البرة  -ميس�ان -ذي قار ،املثنى -
الديوانية  -بابل  -دياىل  -واسط  -كركوك) ب� ( )15لرت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧6٤ /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /منتظر عيل عبيد)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧6٤جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
�����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧65 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /عباس عبيد زغري)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧65جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
�����������������������������������������������������������
جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧5٩ /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /قحطان خلف جابر)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧5٩جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

لكل  kvaمن زيت الغاز وبالسعر الرسمي وذلك بتوجيه
وزيرالنف�ط ومتابع�ة وكيل ال�وزارة لش�ؤون التوزيع
حرص�ا ً م�ن الرشك�ة ع�ىل توف�ري الطاق�ة الكهربائية
للمواطن�ني  .وع�ن تجهي�ز مول�دات القط�اع الخاص
واملختل�ط لجمي�ع املحافظ�ات املذكورة أعاله كش�ف
الرشكة عن تجهيز الراغبني بكمية ( )5لرت لكل  kvaمن
زيت الغاز بالس�عر التجاري البال�غ ( )٧00دينار  /لرت
فيما ُجهزت مول�دات دوائر الدولة ب� ( )5لرت أيضا ً لكل
 kvaبالسعر الرسمي .
وع�ن املحافظ�ات األخرى أض�اف مدير هي�أة التجهيز
يف رشك�ة التوزي�ع جهزنا أيض�ا ً األقضي�ة والنواحي يف

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧٤8 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /محمود صايف لهمود عطوان)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧٤8جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
�����������������������������������������������������������
جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧61/جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /منتظر زيدان عكال الفتالوي)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧61جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
�����������������������������������������������������������
جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧٧0 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /اركان فاضل عبد العباس االمارة)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧٧0جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

محافظ�ات املنطق�ة الغربي�ة ( نين�وى  ،ص�الح الدين
واألنب�ار) ب�� ( )25ل�رت ل�كل  kvaمن مادة زي�ت الغاز
للمول�دات الس�كنية يف املناطق التي التجه�ز بالكهرباء
الوطني�ة  ،و( )15ل�رت ل�كل  kvaللمولدات الس�كنية يف
املناطق التي تجهز بمعدل ( )10ساعات  /يوم فما دون
كهرباء وطنية  ،و( )10لرت لكل  kvaللمولدات السكنية
يف املناطق التي تجهز بمعدل ( 11اىل  )20س�اعة  /يوم
كهرب�اء وطني�ة و( )5لرت لكل  kvaللمولدات الس�كنية
الت�ي تجهز ألكثر من  20س�اعة  /ي�وم كهرباء وطنية
وبالسعر الرسمي  ،يف حني ُجهزت مولدات دوائر الدولة
ب�� ( )10لرت من زيت الغاز لكل  kvaوحس�ب الضوابط

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧68 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /محمد رايض صالح يونس)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة /2٧68
جن�ح 201٩/وفق اح�كام املادة ( )32م�ن قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50
لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليت�ني للحضور امام
هذه املحكمة يف يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

�����������������������������������������������������������

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧6٧ /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /سجاد عيل الزم محمد)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة /2٧6٧
جن�ح 201٩/وفق اح�كام املادة ( )32م�ن قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50
لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليت�ني للحضور امام
هذه املحكمة يف يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

�����������������������������������������������������������

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧63 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهمة الهاربة ( /سعاد قاسم خريبط ابو العيطه)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة /2٧63
جن�ح 201٩/وفق اح�كام املادة ( )32م�ن قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50
لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليت�ني للحضور امام
هذه املحكمة يف يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح االحرار
العدد 125 :
التاريخ 201٩/10/30
اىل املتهم الهارب  /طارق حسن حمد عباس الشمري
يسكن النعمانية � قرية عوينه
تبليغ بالحضور
للشكوى املقامة من قبل املشتكية الحق العام وفق احكام املادة  2٩2من قانون العقوبات
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغك ع�ن طريق الن�رش يف صحيفتني
محليتني يوميتني لغرض الحضور يوم املحاكمة املصادف  201٩/12/3الساعة العارشة
صباحا ويف حالة عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
نارص عبد فهد

أما فيما يتعل�ق بدوائر الدولة التي توج�د فيها كهرباء
وطني�ة فتجهز ب� ( )5لرت ل�كل  ، kvaوأكد مدير الهيأة
ان عملي�ة التجهيز تكون حس�ب الضوابط والتعليمات
وبعد التأكد من عمل هذه املولدات وتجهيزها للمناطق
املذك�ورة بالطاق�ة الكهربائية الالزمة فيم�ا تم تجهيز
مول�دات القطاع الخاص واملختل�ط يف هذه املحافظات
ب�� ( )5لرت ل�كل  kvaوبالس�عر التجاري .أم�ا املولدات
الس�كنية الخاضع�ة اىل نظام الخصخص�ة يف بغداد ب�
( )5لرت لكل  kvaمن منتوج زيت الغاز للش�هر الجاري
وبالسعرالرس�مي املدع�وم ألغ�راض تجهي�ز الطاق�ة
الكهربائية .

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الصويرة
العدد /٧1٤ /ج201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /مصطفى جمال خريي الدليمي)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضي�ة املرقم�ة /٧1٤ج 201٩/وفق احكام املادة  5/10الش�ق االول
م�ن قانون االحوال الش�خصية فقد تق�رر تبليغك باالع�الن عن طريق
صحيفت�ني محليتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 201٩/12/٤
ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحس�ب
االصول
القايض
عيل حسن مخلف
�����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧٧1 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /منتظر صالح هادي االمارة )
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ولكون�ك متهم يف
القضية املرقمة /2٧٧1جنح 201٩/وفق احكام املادة ( )32من قانون
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة رقم  50لس�نة  201٧فقد تق�رر تبليغك
باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف
يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
�����������������������������������������������������������
جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2٧58 /جنح201٩/
التاريخ 201٩/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب ( /نجم عبد حميد النويري)
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض ولكون�ك مته�م
يف القضي�ة املرقم�ة /2٧58جن�ح 201٩/وف�ق اح�كام امل�ادة (/28
سادسا )1/من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم  50لسنة 201٧
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام
هذه املحكمة يف يوم  201٩/12/2ويف حال عدم حضورك سوف تجري
املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
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جلنة البيع واالجيار
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اعالن ثاين كرس قرار ( )118الصادر يف 2019/10/29
تعلن اللجن�ة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه
والعائده ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة وفقا الحكام القانون ()21
لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة العلني�ة فعلى الراغبن باالجيار
مراجع�ة مديرية بلدية ربيعة وخ�الل مدة ( )7ايام تبدأ من اليوم
التايل لنشر االعالن بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية
البالغة ( )% 50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن
واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم
االخرى وابرام العقد خ�الل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق
قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر
امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف
االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح
له بالدخول باملزايدة جمددا وس�تكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية
ربيعة
مالحظة  /مدة االجيار موسم زراعي واحد 2020/ 2019
العقارات
 /1تأجري قطع�ة زراعية املرقمة  2على جزء م�ن القطعة املرقمة
 2966/5م  66السعدة مبساحة  46دومن

اعالن اول ( )108الصادر يف 2019/10/20

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائده ملكيتها اىل مديرية
بلدي�ة تلكيف وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزايدة العلنية فعلى
الراغب�ن باالجيار مراجعة مديرية بلدية تلكيف وخالل م�دة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل
لنشر االعالن بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة ( )% 50من القيمة املقدرة
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى
واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر
ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف
االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا
وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف
مالحظة  /مدة االجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 193/
التاريخ 2019/10/24

اعالن

تعللن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظلة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة (سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013فعىل
من يرغب باالشلراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من
اليلوم التلايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مسلتصحبا معه التامينلات القانونية البالغة  %200ملن القيمة املقدرة
بأسلتثناء املسلتأجرين الشلاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وسلتجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف السلاعة (الحادية
علرشة صباحلا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية سلتكون املزايلدة يف اليوم الذي يليه
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ل عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ل عىل املسلتأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسلديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 3ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ل اسلتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السليد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك (القديم  /الجديد

المساحة

الموقع

1

فرن صمون

بال 635 /

200م2

حي ميثم التمار على جزء من القطعة 19/4350

2

فرن صمون

بال 661 /

100م2

شارع السهلة على القطعة 13/1268

3

فرن صمون

بال 664 /

200م2

حي الشرطة على القطعة  19/3722قرب سيد ابراهيم

4

فرن صمون

بال 667 /

130م2

حي المتنبي على القعة 19/2366

5

فرن صمون

بال 752 /

200م2

حي ميسان على القطعة 3/31410

6

مخبز

بال 816 /

100م2

حي ميسان على القطعة 3/82009

7

فرن صمون

بال 817 /

100م2

حي ميسان على القطعة  3/22556شارع عوده

8

ملعب خماسي

بال

()30*50م

حي كنده  /قرب مستوصف كندة

9

ملعب خماسي

بال

()25*60م

حي ميسان  /مجاور مدرسة العباس بن علي وطوعة المرادية

10

ملعب خماسي

بال

()30*50م

حي ميثم التمار  /مقابل دور معمل االسمنت

11

ملعب خماسي

بال

()50*30م

حي ميسان  /منطقة الشريط بعد امتداد شارع البوريات

12

مشتل لبيع الزهور

بال 660 /

1050م2

خلف محطة السهلة

13

فرن صمون

بال 723/

200م2

حي ميسان على القطعة 3/14368

اعالن مرصف املستشار االسالمي لالستثامر والتمويل
(ش.م.خ)

يعلن املرصف اعاله عن غلق االكتتاب بأسهم رشكة
( االثلر للتوسلط ببيلع ورشاء العملالت االجنبية
املحلدودة ) يف نهايلة الدوام الرسلمي ليلوم االحد
املصلادف  2019 / 11 / 3لكون يومي 2 – 11 / 1
 ( 2019 / 11 /الجمعة والسلبت ) عطلة رسمية .
وذلك لالكتتاب بكامل االسهم املطروحة خالل مدة
الثالثني يوم االوىل .
املدير املفوض ملرصف املستشار االسالمي لالستثامر والتمويل ( ش  .م  .خ )

حمافظة االنبار
مديرية الزراعة يف حمافظة االنبار
جلنة االستيالء االوىل

العدد 13351 :
التاريخ 2019 / 11 / 3 :

اعالن

اسلتنادا اىل احكام القانون  117لسلنة  1970تعلن لجنة
االرايض واالسلتيالء االوىل يف محافظلة االنبلار علن اجراء
الكشلف املوقعلي والتحقيلق بتاريلخ 2019 / 11 / 17
لغرض تثبيت الحقوق الترصفية للمساحة البالغة ( ) 15
دونلم جزء من القطعة املرقمة (  ) 1مقاطعة  / 1الرطبة
– فعلىل كافة من لله عالقة الحضلور يف الزملان واملكان
املعنيني وبخالفه ستقوم اللجنة باجراءاتها غيابيا وحسب
االصول.
ربيع حممد جاسم
رئيس جلنة االستيالء االوىل

5

اعالنات

العدد ( )2013االثنين  4تشرين الثاني 2019

www.almustakbalpaper.net

أعالن مناقصة
نقل مواد غذائية
اعالن رقم ( )6لسنة 2019

تعلن جمعية ايادي الرحمة لالغاثة االنس�انية عن مناقصة ألستأجار سيارات نقل مردة
سعة ( 2طن) او غر مردة مردة رشط ان تكون مغلفة بغطاء بالستيكي لحفظ املواد من
التغرات الجوية ..حيث تقوم هذة الس�يارات بنقل وجبات طعام من مستودعات جمعية
ايادي الرحمة الكائن يف قضاء ش�ط العرب-ناحي�ة الحوطة اىل املدارس االبتدائية الواقعة
ضمن نفس القضاء وملدة ستة اشهر ابتداء من منتصف شهر ترين الثاني ولغاية نهاية
شهر نيسان وهي فرتة برنامج التغذية املدرسية املمول من قبل منظمة الغذاء العاملي.
لذا عىل الراغبن من رشكات النقل واس�تأجار السيارات تقديم عروضهم حسب املعطيات
ادناه:
ان الرنام�ج يهدف اىل تقديم وجبة غذائية متكامل�ة ل ( )47,000طالب وطالبة موزعن
عىل ( 97مدرس�ة ابتدائية) واقعة جميعها يف قضاء ش�ط العرب ومبن مواقعها حس�ب
الجدول ادناه.

مجموع ايام التوزيع

نيسان

اذار

شباط

كانون الثاني

كانون االول

تشرين الثاني

الشهر

88

14

18

8

18

18

12

عدد ايام التوزيع

الجدول الزمني إلجراءات املناقصة وتنفيذها:
تكون مدة التقديم لغاية  9ترين الثاني 2019
يبدأ فتح العطاءات وتقييمها من 10ترين الثاني 2019
سيتم االعالن عن الفائزين يف العطاء يف  11ترين الثاني 2019
يتم توقيع العقد يف  12ترين الثاني يف املكتب الرئييس يف بغداد او الفرعي يف البرصة
يج�ب ع�ىل الفائ�ز يف العطاء توفرالس�يارات عند مس�تودعات جمعية اي�ادي الرحمة يف
الحوطة بتأريخ  17ترين الثاني.
الية التقديم العطاء:
ع�ىل الركات الراغبة يف أملش�اركة به�ذة املناقصة تقديم العطاءات ام�ا يف مقر الجمعية
عدد المدارس/اوقات الدوام
الموقع
#
المجموع الكائ�ن يف الك�رادة  -تقاط�ع املس�بح -الف�رع املقاب�ل للم�رصف التج�اري العراق�ي
ثالثي
ثنائي
احادي
هات�ف(.)07705332412او يف مقره�ا يف البرصة الواقع يف منطق�ة الجزائر حي عمان73
25
32
16
مركز القضاء
1
24
0
6
18
ناحية النشوة
2
قرب تقاطع الخوره – رقم الهاتف( )07712113226
97
25
38
34
المجموع
ويق�دم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم يف داخله ثالث�ة ظروف مختومة ومقفلة تحتوي
يف املرفقات خرائط توضح اماكن املدارس مع جدول يوضح س�اعات الدوام الرس�مي لكل عىل االول ( اوراق الركة ) الثاني ( العرض الفني ) و الثالث ( العرض التجاري ) وعليهم
اس�م الركة واس�م مقدم العطاء ورقم املناقص�ة و تحوي ظروف العط�اء عىل الوثائق
مدرسة وحسب ايام االسبوع.
س�يارات مردة  ,وغر مردة س�عة 2طن كافية لتغطية ال( )97مدرس�ة باختالف اوقات التالية:
العرض الفني-:
دوامها صباحي او مسائي.
يرجى ارس�ال نوعن من العرض التجاري األول (حسب رغبة الركة يف التقديم) باسعار السرة الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة.
الس�يارت املردة و الثاني باس�عار الس�يارات الغر مردة رشط ان تك�ون مغلفة بغطاء خطة التنفيذ والقدرة عىل توفر السيارات املذكورة مواصفاتها اعاله.
انواع السيارات املستخدمة للنقل و حمولتها.
بالستيكي لحفظ املواد من التغرات الجوية.
يجب ايصال وجبات الطعام ضمن الساعتن االوىل من وقت الدوام ليتسنى لكادر املدرسة عدد السيارات التي ستوفرها الركة للنقل لليوم الواحد.
خطة لعملية التخلص من نفايات املدارس ,مع االلية املستخدمة لتنفيذ هذا الشأن
بتوزيعها.
تقوم الركة الناقلة بتوفر س�ائق حاصل عىل اجازة س�وق عمومية (+ب) و عىل دراية تسهيالت اخرى.
العرض التجاري-:
جيدة باملنطقة ويفضل من سكنة القضاء.
تق�وم الركة بتوفر مرافق للس�ائق يكون مس�وؤل عن تفريغ وتس�ليم امل�واد الغذائية قائمتن الس�عار النقل منفصلة (حس�ب رغبة الركة يف التقديم) االوىل للس�يارات املرد
و الثانية للس�يارات الغر مردة رشط ان تكون مغلفة بغطاء بالس�تيكي لحفظ املواد من
وتبادل اوراق التسليم واالستالم بن ادارة املخزن وادارة املدرسة.
( )5-3مدارس لكل س�يارة حمل حس�ب كمية الحمل واملس�افة بن املخزن واملدرسة مع التغرات الجوية.
الوثائق املطلوبة-:
العلم ان من املمكن ان تكون دوام املدارس صباحي او مسائي.
تقوم الركة برفع مخلفات الطعام (النفايات) من املدارس مرتن باالس�بوع (الثالثاء و شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الركة.
الخميس) و ارس�الها اىل االماكن املخصصة (مكب النفايات) و حسب قوانن املحافظة ( براءة ذمه من الرضيبة لعام .2019
امليزاني�ة العمومي�ة للرك�ة لع�ام  2018مصدق�ة م�ن مجلس مهن�ة مراقب�ة وتدقيق
تتحمل الركة املسؤولية القانونية خالف ذلك)
الحسابات.
( 4ايام) هي ايام التوزيع موزعة كما يف الجدول ادناه:
هوية غرفة تجارة.
Apago
PDF
الجمعة Enhancer
مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
الخميس
االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
تفاصيل الحساب املرصيف للركة.
عطلة
توزيع
توزيع
استراحة
توزيع
توزيع
عطلة
تقديم تعهد خطي بااللتزام بالتوصيات التي تتم مناقش�تها بشكل شهري واملوافق عليها
تكون مدة العقد ستة اشهر تبدأ من شهر ترين الثاني  2019وتنتهي نهاية شهرنيسان لكل من مراقبة مراكز البيع ,اسعار السلع ,تقييم االداء.
مالحظات مهمة-:
.2020
ً
تكون آلية تس�ديد مستحقات الركة شهريا وعن طريق صك معنون لحساب الركة ،و يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة
ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعالن
يكون التسديد بعد اسبوع من تاريخ تقديم الفواتر.
اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها.
مدة الرنامج:
تبدا فرتة برنامج التوزيع من يوم االحد املصادف  17من ترين الثاني لسنة  2019ولغاية للمعلومات واالستفس�ار الرجاء مراس�لتنا عىل الريد االلكرتون�ي (info@mercyhands.
يوم الخميس املصادف  30من ش�هري نيس�ان .وتكون عدد ايام التوزيع حس�ب االش�هر  ,)orgس�يتم االجاب�ة عىل جميع استفس�اراتكم خالل م�دة اقصاها  24س�اعة عدا ايام
الجمعة والسبت.
كالتايل:
مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين حسام زهري جاسم عنوانه دياىل  /قزانية /قرب بلدية قزانية
الكفيل /منصور مرزوك يوسف عنوانه  /دياىل  /قزانية  /احلي العرصي

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين سعد خليل حسني عنوانه دياىل  /قضاء بلدروز منديل ـ امام عبد الرمحن
الكفيل /جاسم حممود جاسم عنوانه  /منديل  /حملة العروبة

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله
عن (قرض  30مليون ) املمنوح لك والبالغ ( )2166671دينار (مليونن ومائة وستة وستون
الف وس�تمائة وواحد وس�بعون دينار ) عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمن بدفعه اىل مرصفنا
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977للصالحية
املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار
الي�ه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرة ايام اعتب�ارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار
وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة ()1
من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغر املنقولة
وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله
ع�ن (قرض  30مليون ) املمنوح لك والبالغ ( )3333340دينار (ثالثة مالين وثلثمائة وثالثة
وثالثون الف وثالثمائة واربعون دينار ) عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمن بدفعه اىل مرصفنا
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977للصالحية
املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار
الي�ه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرة ايام اعتب�ارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار
وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة ()1
من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغر املنقولة
وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير

انذار

ناظم موسى الياس
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين سامل عبد الكريم حممد عنوانه بغداد  /ساحة مظفر مقابل حمكمة /الشقة
قرب خمرب الكميت
الكفيل /ابراهيم خلف شاهني عنوانه  /منديل  /السوق

انذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله
عن (قرض  30مليون ) املمنوح لك والبالغ ( )6500013دينار (س�تة مليون وخمسمائة الف
وثالث�ة عر دينار ) عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمن بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة
الثالث�ة م�ن قانون تحصي�ل الديون الحكومية رقم  56لس�نة  1977للصالحي�ة املمنوحة لنا
بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله
م�ع الفوائد املرتتبة عليه خ�الل عرة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه
فس�وف تتخ�ذ االج�راءات القانونية الالزم�ة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفق�رة ( )1من
القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغر املنقولة وذلك
لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير
ناظم موسى الياس

املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

انذار

ناظم موسى الياس
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين اسامعيل خليل حسني عنوانه منديل  /امام عبد الرمحن
الكفيل  /كفاح فرج منصور عنوانه  /منديل  /امام عبد الرمحن

انذار

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل والتضام�ن مع الكفيل
اع�اله عن (قرض  30ملي�ون ) املمنوح لك والبال�غ ( )2333338دين�ار (مليونن وثالثمائة
وثالث�ة وثالثون الف وثالثمائة وثمانية الف دين�ار ) عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمن بدفعه
اىل مرصفن�ا واس�تنادا اىل امل�ادة الثالثة من قان�ون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لس�نة
 1977للصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد
مبل�غ الدين املش�ار اليه اعاله م�ع الفوائد املرتتبة عليه خ�الل عرة ايام اعتب�ارا من اليوم
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة
الخامس�ة الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم
املنقولة والغر املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير
ناظم موسى الياس
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

فقدان باج
فقد الباج الصادر من رشكة اسياسيل لالتصاالت
يف تاريخ  2019/10/26بأسم عيل محمد عبد عىل
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
�����������������������������������������
تنويه
كنا قد نرنا يف جريده املستقبل العراقي بالعدد(
 ) 1887يف  2019 / 4 / 18اع�الن مديري�ه زراعه
صالح الدين ( كرس قرار ) وقد ورد س�هوا يف حقل
املس�احه (  67دونم ) خطاء والصحيح(  63دونم
) لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������
تنويه
كنا قد نرنا يف جريده املستقبل العراقي بالعدد(
 ) 1993يف  2019 / 10 / 1اع�الن مديري�ه زراعه
ص�الح الدين وق�د ورد س�هوا يف ت(  ) 27يف حقل
القطع�ه(  ) 42خط�اء والصحيح(  ) 71 / 43ويف
حقل املس�احه (  87دونم ) خطاء والصحيح( 78
دون�م ) ويف ت (  ) 7يف حق�ل القطع�ه( ) 8 / 58
خطاء والصحيح(  ) 5 / 58لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /439 /ب2019/
التاريخ 2019/10/27 /
اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العقار املرقم
 488/1مقاطع�ة  3الحص�وة فع�ىل الراغب�ن
بال�راء الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم
الثالثون من اليوم التايل لنر االعالن مستصحبن
معهم التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن
مع فائق التقدير
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /
العق�ار عبارة عن دار مس�احتها  4اولك و 40مرت
مرب�ع يقع يف ح�ي املعلم�ن يف املن�اذرة يقع عىل
ش�ارع  10مرت وان العقار مف�رز اىل جزئن الجزء
االول يتك�ون من غرف�ة وصالة ومطب�خ وحمام
وس�احة خارجي�ة وان درج�ة عمرانه جي�دة اما
الجزء الثاني فيتكون من غرفتن وساحة ومخزن
ودرجة عمرانه متوس�طة قيمة املشيدات للجزئن
( )55,000,000خمس�ة وخمس�ون ملي�ون
دينار ام�ا قيم�ة االرض (  )220000,000مائتان
وع�رون مليون دين�ار والقيمة الكلي�ة للعقار (
 )275,000,000مائتان وخمسة وسبعون مليون
دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد /1632 /ج2019/
التاريخ 2019/11/3
اىل املتهم الهارب  /عبد الرحمن نايف مناور
يسكن السماوة  /وحاليا مجهول محل االقامة
احالك الس�يد ق�ايض مكتب التحقي�ق القضائي
االول يف الس�ماوة ع�ىل ه�ذه املحكم�ة بموجب
ق�رار االحالة املرقم  2019/790يف 2019/10/8
وفق اح�كام امل�ادة  434م�ن قان�ون العقوبات
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار
مخت�ار املحل�ة املرف�ق بالدع�وى تق�رر تبليغك
ن�را بصحيفتن محليت�ن بالدعوى املقامة من
قبل املش�تكي (ناي�ف مناور جف�ن) وتعن يوم
 2019/12/15موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم
حضورك س�تجري بحقك املحاكم�ة غيابيا وفقا
لالصول
القايض
عمار احمد الكاتب
����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد /1631 /ج2019/
التاريخ 2019/10/30
اىل املتهم الهارب  /عبد الرحمن نايف مناور
يسكن السماوة  /وحاليا مجهول محل االقامة
احالك الس�يد ق�ايض مكتب التحقي�ق القضائي
االول يف الس�ماوة ع�ىل ه�ذه املحكم�ة بموجب
ق�رار االحالة املرقم  2019/746يف 2019/10/3
وفق اح�كام امل�ادة  453م�ن قان�ون العقوبات
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار
مخت�ار املحل�ة املرف�ق بالدع�وى تق�رر تبليغك
ن�را بصحيفتن محليت�ن بالدعوى املقامة من
قبل املش�تكي (ناي�ف مناور جف�ن) وتعن يوم
 2019/12/10موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم
حضورك س�تجري بحقك املحاكم�ة غيابيا وفقا
لالصول
القايض
عمار احمد الكاتب
����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 480 /ت2019/
التاريخ 2019/11/3
اعالن
نظرا لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لراء س�هام من
العق�ار تسلس�ل  4913/19ح�ي س�يد ابراهيم
الكائ�ن يف الكوف�ة العائ�د للمدي�ن هاتف كاظم
حم�زة لق�اء طل�ب الدائن س�يف مس�لم بريهي
البالغ (  )75,000,000خمس�ة وسبعون مليون
دين�ار عراق�ي  %80من القيمة املق�درة لذا تقرر
تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة عر يوم�ا من اليوم
الت�ايل للن�ر فع�ىل الراغ�ب يف ال�راء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل امل�دة املذكورة مس�تحصبا
معه التامينات القانونية البالغة عرة من املائة
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية
وان رس�م التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك
استنادا للمادة  98من قانون التنفيذ عدد السهام
املراد بيعها ه�ي نصف العقار من اصل  250مرت
مربع
املنفذ العدل
املواصفات /
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :كوفة حي س�يد ابراهيم �
4913 / 19
 � 2جنسه ونوعه  :عرصة
 � 3حدوده واوصافه بلدية الكوفة
 � 4ومش�تمالته  :العقار يقع عىل ش�ارع فرعي
 12مرت ويتالف من ساحة امامية بضمنها اربعة
مرافقات صحية ومدخ�ل وصالة داخلية وغرفة
ضمن الصالة ومجموعة صحي�ة داخلية وغرفة
متخ�ذة كص�ف وس�لم ي�ودي اىل الطاب�ق االول
ويحت�وي عىل غرفة ع�دد اثنان وس�لم يودي اىل
الس�طح وهذا العقار مفتوح عىل العقار املجاور
املرقم ( )4915/19ارضية الطابقن مرمركرانيت
والج�دران مغلف�ة بالس�راميك ويحت�وي ع�ىل
س�قوف ثانوي�ة والس�لم مغل�ف بالكراني�ت
والصحي�ات مغلف�ة بالس�راميك وكال الطابقن
مجهز ماء وكهرباء وكال الس�قوف الطابقن من
الكونكريت املسلح والعقار متخذ حاليا كمدرسة
(مدرسة السفراء االهلية االبتدائية)
 � 5مساحته ( )250مرت مربع
 � 6درجة العمران جيد جدا
 � 7الش�اغل فاطمة عب�اس وترغب بالبقاء بعد
البيع بصفة مستأجر
 � 8القيم�ة املق�درة  )145,500,000( /مائ�ة
وخمس�ة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار
عراقي ال غر
 � 9ب�دل املزاي�دة االخ�رة  :ل�م يحص�ل راغ�ب
بالراء
 � 10مكان املزايدة  :مقر مديرية تنفيذ الكوفة
 � 11موع�د املزايدة  :يوم  2019/11/6الس�اعة
الثاني�ة ع�ر ظه�را واذا ص�ادف الي�وم املحدد
للمزاي�دة عطل�ة رس�مية تك�ون املزاي�دة يف يوم
الدوام الرسمي الذي ييل العطلة
����������������������������������������
اعالن دعوة دائنن
ان�ي املصفي اك�رم جمي�ل ابراهي�م لركة نور
املعرف�ة للمق�اوالت العامة املح�دودة – ادعو كل
من ل�ه حق او دين ع�ىل الرك�ة مراجعتي عىل
العن�وان الت�ايل – بغداد حي الجه�اد م  885ز 77
د . 12
املصفي
اكرم جميل ابراهيم
����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكم�ة الب�داءة املتخصص�ة بنظ�ر الدع�اوى
التجارية يف البرصة
العدد/109 :ت2019/
التاريخ2019/11/3 :
اعالن
اىل املدع�ى عليه :رشك�ة رواد املع�دات للتج�ارة
العام�ة والخدمات.
يمثلها السيد كاظم ثامر الجوراني املدير املفوض
 /إضافة لوظيفته.
اق�ام املدعي (مدي�ر عام الركة العامة لصناعة
األس�مدة الجنوبية  /إضاف�ة لوظيفته) الدعوى
املرقم�ة /109ت 2019/ض�دك يطل�ب فيه�ا
فس�خ العقدين امل�رم بينكما املرقم�ن 25 ، 24
يف  2018/5/21الخ�اص بتجهيز بمادة حامض
اليوريك بكمية  40طن وبقيمة ( 80مليون دينار
عراقي) وتجهي�زه بمادة كربونات البوتاس�يوم
بكمية  40طن وبقيمة ( 80مليون دينار عراقي)
مع التعويض دائ��رة موكله عما لحقها من رضر
وما فاتها من كسب مع تحميلك كافة املصاريف
واتع�اب املحام�اة .ولثبوت كون مق�ر رشكتكم
مجهول ،لذا ق�ررت املحكمة تبليغك�م أعالن���ا ً
بصحيفتي��ن محليتي���ن يوميتن للحضور اىل
هذه املحكمة او ارس�ال من ين�وب عنك يف موعد
املرافعة املوافق  2019/11/11وبعكس�ه سوف
تج�ري املرافع��ة بحقك�م غياب����ا ً وعلن����ا ً
وفق القانون.
القايض  /مصطفى شاكر عيل
����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد  / 1369 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 3 :
اعالن
املدعية  :نورس فيصل علوان .
املدعى عليه  :خالد هيثم شمخي .
اقام�ت املدعية ن�ورس فيصل عل�وان – الدعوى
املرقمة بالعدد  / 1369ش  2019 /امام محكمة
االحوال الش�خصية يف الخالص موضوع الدعوى
( التفري�ق القضائ�ي للهجر ) وق�د وردت ورقة
تبليغ�ك بموع�د املرافع�ة وحس�ب كت�اب مركز
رشط�ة الخال�ص املرقم بالع�دد  17532يف / 28
 2019 / 9واستش�هاد مخت�ار منطق�ة الغربية
الثانية السيد محمود شكر شوانه شهاب الطائي
امل�ؤرخ يف  2019 / 10 / 13متضمنتن ارتحالك
اىل جه�ة مجهولة – عليه تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتن محليتن بموعد املرافعة املقرر يوم 12
 2019 / 11 /وعن�د عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا فستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون .
القايض
رحيم ساهي الجحييش
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أعالن مناقصة
نقل مواد غذائية
اعالن رقم ( )7لسنة 2019
تعلن جمعية ايادي الرحمة لاغاثة االنس�انية عن مناقصة ألس�تأجار س�يارات نقل مربدة
س�عة ( 2ط�ن) او غر م�ربدة رشط ان تك�ون مغلفة بغطاء باس�تيكي لحف�ظ املواد من
التغ�رات الجوية ..حيث تقوم هذة الس�يارات بنقل وجبات طعام من مس�تودعات جمعية
ايادي الرحمة الكائن يف قضاء الخر يف محافظة املثنى اىل املدارس االبتدائية الواقعة ضمن
نفس القضاء وملدة س�تة اش�هر ابتداء من ش�هر ترشين الثاني ولغاية نهاية ش�هر نيسان
وهي فرتة برنامج التغذية املدرسية املمول من قبل منظمة الغذاء العاملي.
لذا عىل الراغبن من رشكات النقل واس�تأجار الس�يارات تقديم عروضهم حس�ب املعطيات
ادناه:
ان الربنام�ج يه�دف اىل تقديم وجبة غذائي�ة متكاملة ل ( )23,000طال�ب وطالبة موزعن
عىل ( 70مدرس�ة ابتدائية) واقعة جميعها يف قضاء الخر ومبن مواقعها حس�ب الجدول
ادناه.

مدة الربنامج:
تبدا فرتة برنامج التوزيع من يوم االحد املصادف  17من ترشين الثاني لس�نة  2019ولغاية
يوم الخميس املصادف  30من شهري نيسان .2020
وتكون عدد ايام التوزيع حسب االشهر كالتايل:
الشهر

تشرين الثاني

كانون االول

كانون الثاني

شباط

اذار

نيسان

مجموع ايام التوزيع

عدد ايام التوزيع

12

18

18

8

18

14

88

الجدول الزمني إلجراءات املناقصة وتنفيذها:
تكون مدة التقديم لغاية  9ترشين الثاني 2019
يبدأ فتح العطاءات وتقييمها من  10ترشين الثاني 2019
سيتم االعان عن الفائزين يف العطاء يف  11ترشين الثاني 2019
يتم توقيع العقد يف  12ترشين الثاني يف املكتب الرئييس يف بغداد او الفرعي يف املثنى.
عدد المدارس/اوقات الدوام
المجموع
الموقع
#
يجب عىل الفائز يف العطاء توفرالس�يارات عند مستودعات جمعية ايادي الرحمة يف الخر
ثالثي
ثنائي
احادي
بتأريخ  17ترشين الثاني.
مركز
17
0
12
5
1
الية التقديم العطاء:
القضاء
عىل الرشكات الراغبة يف أملشاركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف
قرى
40
0
14
26
2
الخضر
الكرادة  -تقاطع املسبح -الفرع املقابل للمرصف التجاري العراقي -هاتف(.)07705332412
ناحية
او يف مقرها يف الس�ماوه-حي املعلمن الش�ارع الواقع مقابل مجمع النرص – رقم الهاتف(
13
0
0
13
3
الدراجي
)07704234154
70
0
26
44
المجموع
ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم يف داخله ثاثة ظروف مختومة ومقفلة تحتوي عىل
يف املرفق�ات خرائ�ط توضح اماكن املدارس مع جدول يوضح س�اعات الدوام الرس�مي لكل االول ( اوراق الرشكة ) الثاني ( العرض الفني ) و الثالث ( العرض التجاري ) وعليهم اس�م
الرشكة واسم مقدم العطاء ورقم املناقصة و تحوي ظروف العطاء عىل الوثائق التالية:
مدرسة وحسب ايام االسبوع.
س�يارات مربدة  ,اوغر مربدة س�عة  2طن كافية لتغطية ال( )70مدرس�ة باختاف اوقات العرض الفني-:
السرة الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة.
دوامها صباحي او مسائي.
يحق للرشكة التقديم عىل احدى عروض النقل ،من حيث كون السيارات مربدة او غر مربدة خطة التنفيذ والقدرة عىل توفر السيارات املذكورة مواصفاتها اعاه.
مع مراعاة ارسال نوعن من العرض التجاري .االول باسعار السيارت املربدة و الثاني باسعار انواع السيارات املستخدمة للنقل و حمولتها.
الس�يارات الغ�ر مربدة رشط ان تكون مغلفة بغطاء باس�تيكي لحفظ امل�واد من التغرات عدد السيارات التي ستوفرها الرشكة للنقل لليوم الواحد.
خطة لعملية التخلص من نفايات املدارس ,مع االلية املستخدمة لتنفيذ هذا الشأن
الجوية.
يجب ايصال وجبات الطعام ضمن الس�اعتن االوىل من وقت الدوام ليتس�نى لكادر املدرس�ة تسهيات اخرى.
العرض التجاري-:
بتوزيعها.
تقوم الرشكة الناقلة بتوفر سائق حاصل عىل اجازة سوق عمومية (+ب) و عىل دراية جيدة قائمتن منفصلتن الس�عار النقل ( حس�ب رغبة الرشكة بالتقديم ) االوىل للسيارات املربدة
و الثانية للس�يارات الغر م�ربدة رشط ان تكون مغلفة بغطاء باس�تيكي لحفظ املواد من
باملنطقة ويفضل من سكنة القضاء.
تقوم الرشكة بتوفر مرافق للسائق يكون مسوؤل عن تفريغ وتسليم املواد الغذائية وتبادل التغرات الجوية.
الوثائق املطلوبة-:
اوراق التسليم واالستام بن ادارة املخزن وادارة املدرسة.
( )5-3مدارس لكل سيارة حمل حسب كمية الحمل واملسافة بن املخزن واملدرسة مع العلم شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحر اجتماع الرشكة.
براءة ذمه من الريبة لعام .2019
ان من املمكن ان تكون دوام املدارس صباحي او مسائي.
تق�وم الرشكة برفع مخلف�ات الطعام (النفايات) من املدارس مرتن باالس�بوع (الثاثاء و امليزاني�ة العمومي�ة للرشك�ة لع�ام  2018مصدق�ة م�ن مجل�س مهن�ة مراقب�ة وتدقي�ق
Apago PDF Enhancer
الخميس) و ارس�الها اىل االماك�ن املخصصة (مكب النفايات) و حس�ب قوانن املحافظة ( الحسابات.
هوية غرفة تجارة.
تتحمل الرشكة املسؤولية القانونية خاف ذلك).
مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
( 4ايام) هي ايام التوزيع موزعة كما يف الجدول ادناه:
تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.
الجمعة
الخميس
االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
ماحظات مهمة-:
يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة
عطلة
توزيع
توزيع
استراحة
توزيع
توزيع
عطلة
ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعان
تكون مدة العقد س�تة اشهر تبدأ من ش�هر ترشين الثاني  2019وتنتهي نهاية شهرنيسان اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها.
للمعلومات واالستفس�ار الرجاء مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني (,)info@mercyhands.org
.2020
ً
تكون آلية تسديد مستحقات الرشكة شهريا عن طريق صك معنون لحساب الرشكة ،يكون س�يتم االجابة ع�ىل جميع استفس�اراتكم خال مدة اقصاها  24س�اعة عدا اي�ام الجمعة
والسبت.
التسديد بعد اسبوع من تاريخ تقديم الفواتر.
دائرة صحة االنبار
شعبـــة العقـــــود

((إعالن مناقصة ))
رقم ( )2لعام /2019استثامرية

اس�تنادا إىل ماجاء بكتاب وزارة الصحة  /البيئة  -دائرة املش�اريع والخدمات الهندس�ية – قس�م التخطيط الهنديس
واملش�اريع الك�ربى د.م.ه��  71969/4يف  2019/10/27تعلن دائرة صحة االنبار /ش�عبة العق�ود عن إعان للمرة
االوىل عن مناقصة رقم ( )2لعام  ( 2019تأهيل بناية مركز األورام الرسطانية ( املعجل الخطي ) يف االنبار ويشمل/
تأهيل الهيكل اإلنش�ائي للبناية مع كافة التاسيس�ات الكهربائي�ة واملنظومات امليكانيكية) إحدى مش�اريع الخطة
االستثمارية لعام  2019فعىل الراغبن باالشرتاك من الرشكات واملقاولن من ذوي االختصاص مراجعة مركز الدائرة
 الحس�ابات من تاريخ االعان لغرض الحصول عىل العطاء وفق الكش�وفات واملخططات املعدة من قبل الدائرة لقاءمبلغ ( )1,000,000مليون دينار عراقي غر قابل للرد  ,مدة تنفيذ املرشوع ( )360ثاثمائة وستون يوم علما إن أخر
موعد الستام العطاءات الساعة (  11صباحا ) من يوم ( االربعاء ) املوافق  2019/ 11 / 20يف شعبة العقود وسيكون
موع�د فت�ح العطاءات بنفس اليوم الغلق فعىل م�ن يرغب من املتقدمن الحضور يف الزم�ان واملكان املحددين إلجراء
عملي�ة فت�ح العطاءات علم�ا إن هناك زيارة للموقع يوم ( الثاثاء ) املوافق  2019/ 11 /12وهناك مؤتمر س�يعقد
لإلجابة عن االستفسارات بالساعة ( العارشة ) يف مركز الدائرة يف القسم الهنديس من يوم ( الخميس ) املوافق /14
 2019/ 11لإلجابة عن االستفسارات القانونية والفنية علما أن املبلغ التخميني للمرشوع ( )3,206,261,000ثاثة
مليار ومائتان وستة مليون ومائتان وواحد وستون ألف دينار عراقي 0
املستمسكات املطلوبة
 01هوي�ة تصنيف الرشكات ذات االختصاص ال تقل عن الدرجة الخامس�ة (إنش�ائية ) ص�ادرة من وزارة التخطيط
نافذة املفعول وقت تقديم العطاء0
02تقدي�م تأمين�ات أولية بمبل�غ ( )33,000,000ثاثة وثاث�ون مليون دينار عراقي وتكون بش�كل صك مصدق أو
خطاب ضمان أو سفتجة نافذة مع نفاذية العطاء صادر من مرصف معتمد لدى الدولة العراقية مقبوضة من املدير
املفوض أو من يوكله رسميا 0
03ب�راءة ذمة أو عدم ممانعة من االش�رتاك باملناقصة صادرة من الهيئة العام�ة للرائب نافذة وقت تقديم العطاء
معنونة إىل دائرة صحة االنبار0
04وصل رشاء العطاء باسم الرشكة أو املقاول 0
05تقدي�م الرشكة وثائق ثبوتية عن كفاءتها املالية إضافة إىل تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة مصادق عليها من
محاسب قانوني ألخر سنتن حسب األصول ويف حالة عدم توفرها بسبب األزمة األمنية واملالية تقدم الرشكة للسنتن
االخريتن ما قبل األزمة املالية ()2013- 2012
06قائمة باعمال مماثلة (بناء مؤسس�ات صحية ) وتكون مؤيدة بكتب رس�مية معزز بنسخ من العقود من الجهات
املنفذ لديها العمل للسنوات ( )10السابقة عىل إن ال يقل عن عمل واحد وبكلفة (  ) 2,000,000,000مليارين دينار
وبموجب التعليمات النافذة والصادرة من وزارة التخطيط0
07تقديم شهادة تأسيس الرشكة وعقد تأسيس الرشكة0
08جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من الجهات املختصة 0
 09عىل الرشكات األجنبية املتقدمة للمناقصة أن تكون مسجلة رسميا يف العراق ولديها ما يثبت ذلك 0
 .10يلتزم مقدم العطاء بتقديم كتاب يؤيد سامة ادارج الرشكة يف القائمة السوداء .
.11ع�ىل مقدم العطاء تقديم الس�يولة النقدية البالغة (  )1,300,000,000ملي�ار وثاثمائة مليون دينار صادرة من
احدى املصارف املعتمدة لدى الدولة العراقية.
 .12مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية (هوية االحوال املدنية  +ش�هادة الجنسية العراقية او ( البطاقة املوحدة

)  +بطاقة السكن .
الش������روط0
01تك�ون العطاءات ناف�ذة ملدة ( )120مئة وعرشون يوم بعد غلق املناقصة وال يج�وز املطالبة بالتأمينات األولية إال
بعد صدور أمر اإلحالة وتوقيع العقد 0
02يتم التس�عر لكل وحدة أو فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واملجموع رقما وكتابة وبش�كل واضح ودقيق عىل
جدول الكميات وس�وف يهمل أي عطاء يرد فيه حك أو ش�طب وغر مختوم علية من قبل الرشكة أو مكتوب بالقلم
الرصاص وتهمل جميع التحفظات من قبل املتقدمن وال يجوز تقديم العرض مستنسخ وتكون جميع أوراق العرض
موقع�ة من قبل املدي�ر املفوض للرشكة او من يخوله رس�ميا مع ختم الرشكة ويذكر ع�دد األوراق املقدمة بما فيها
جدول الكميات واملستندات األخرى يف ملحق الكشف ويقدم العرض بظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم الرشكة
وختمها وس�حب أوراق الوثائق القياس�ية من القرص املدمج املرفق بالكشف التخميني وتكون موقعة من قبل املدير
املفوض للرشكة او من يخوله رسميا مع ختم الرشكة بعد امائها من قبل املدير املفوض او من يخوله رسميا 0
 .3يف حال اشرتاك اكثر من مناقص تكون مسؤوليتهم تضامنية يف ذلك .
 04الدائرة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 0
 .5مصادرة التأمينات األولية ملن تحال الية املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة او عند سحب
مق�دم العطاء لعط�اءه خال فرتة نفاذية العطاء وبعد غل�ق املناقصة وتتخذ بحقه اإلج�راءات القانونية املنصوص
عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
 06يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعان وكافة الرسوم والرائب املرتتبة عىل العقد 0
08يهمل أي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ غلق املناقصة 0
 09عىل مقدم العطاء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات واملواصفات والوثائق القياس�ية املرفقة بعد س�حبها من
القرص املدمج املرفق وقراءتها واإلجابة عىل الفقرات الخاصة وبشكل دقيق وال يقبل منه أي تغير بعد العقد ويهمل
العطاء يف حالة عدم ميلء املعلومات الواردة يف الوثائق القياسية 0
.10تكون املعلومات واملرفقة واملطلوبة يف الوثائق القياسية االساس الذي سيتم بموجبه ترسية املناقصة .
 .11ال تتحمل الدائرة أي تعويض للمتقدمن يف حال إعادة املناقصة أو إلغائها أو حذف أي جزء منها
 012ال يجوز إضافة أي مستمسك أو بيانات من املتقدمن بعد غلق املناقصة 0
 013يف ح�ال ثب�وت أي من الوثائق املقدمة غر صحيحة أو م�زوره أو محرفة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانونية
واإلدارية واملالية املرتتبة عىل ذلك 0
 014يعترب اإلعان جزء ال يتجزأ من املناقصة 0
 015يف حال موافقة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم
من تاريخ غلق املناقصة وبالساعة املذكورة 0
عنوان الدائرة  :االنبار /الرمادي  /دائرة صحة االنبار
الربيد االلكرتوني لدائرتنا alanbar health @yahoo.com -:
الدكتور
خضري خلف شالل
املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 2739 :
التاريخ 2019 / 10 / 20 :
م  /نرش فقدان
للطلب املق�دم من قبل املدع�وة ( منتهى عيل
عبد ) التي تروم فيه نصبها قيمة عىل زوجها
املفق�ود ( حيدر عيل حس�ن عب�اس ) قررت
هذه املحكم�ة نرش فقدان املدعو ( حيدر عيل
حس�ن عباس ) الذي فقد يف محافظة صاح
الدي�ن  /ناحية االس�حاقي بتاريخ / 3 / 17
 2016ول�م يعرف مص�ره لحد االن وعىل من
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال
بذويه الس�اكنن يف ناحية االسحاقي او مركز
رشطة االس�حاقي خال شهر من اليوم التايل
لنرش االعان .
القايض
حردان خليفة جاسم
�������������������������������������
فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الصحة –
مستشفى بلد العام بأسم املوظف ميثم مجيد
حمي�د بتاري�خ  – 2019 / 5 / 5فم�ن يعث�ر
عليها تسليمها اىل مصدرها .
�������������������������������������
فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن دائرة ماء
بغ�داد باس�م رئيس مهندس�ن اقدم حس�ن
خ�ر احم�د حس�ن – فم�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������
محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد/507 :ب2019/
التاريخ2019/10/31 :
اعان
اق��ام املدع��ي  /حام��د محم��د يوس��ف
الدع�وى البدائي��ة املرقم�ة /507ب2019/
ام�ام هذه املحكم��ة بحق املدع��ي عليه�م
بش�ائر محم�د يوس�ف وجماعته�ا والت�ي
يطلب فيه�ا الحكم بتصفي��ة الوق�ف الذري
للعق��ار املرق��م  90مقاطع��ة  39الربدي�ة
وبل�د الس�ي�د .فمن له عاقة بالوقف املذكور
مراجع�ة املحكم�ة يف موع�د املرافعة املوافق
.2019/11/21
القايض  /عم�ار شاك�ر فج�ر
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :با
التاريخ 2019 / 11 / 3 :
اعان مفقود
م  /تبليغ
اسم املفقود  /دحام ضاري دحام
بتاري�خ  2019 / 11 / 3قدم�ت ( والدت�ك )
املدع�وة ( حكيمه خض�ر خزعل ) تطلب فيه
نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 15
 2014 / 9 /ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم حضورك
خال خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني من
تاريخ النرش س�وف تنص�ب ( والدتك ) قيمة
عليك الدارة شؤونك.
القايض
عمر حميد محمود
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1176 :ب2019 / 2
التاريخ 2019 / 10 / 24 :
م  /اعان
اىل املدعى عليه  – 1 /طلبة عبد مهر ماهود.
 – 2ناهدة عادل عودة .
اق�ام علي�ك املدعي ( وزي�ر الداخلي�ة اضافة
لوظيفته ) الدعوى املرقمة اعاه وطلب الحكم
باع�ادة االجه�زة املرقم�ة ( 672HEY1442
و672HEA2990
749TGE0865
و
و ) 672HEW4110ن�وع موتري�ا ي�دوي
او تضمينه�م اقيامه�ا البالغة  655س�تمائة
وخمسة وخمس�ون دوالر امريكي لكل جهاز
وبذلك تكون املجموع  2620الفان وس�تمائة
وع�رشون دوالر عن قيمة االجه�زة وتحميلك
املصاريف القانوني�ة وملجهولية محل اقامتك
حس�ب تبليغ�ك ع�ن طري�ق مرك�ز رشط�ة
الوزيري�ة ( ش�عبة االدارة ) يف كتابه�م املرقم
 5465املؤرخ يف  2019 / 9 / 18ورشح القائم
بالتبليغ ر  .ع عدنان سعد يف 2019 / 9 / 16
ومرفقة اشعار املختار ( حسن عيل كريفع )
مخت�ار قرية النور  /قض�اء بعقوبة  /ناحية
بني سعد املؤرخ يف  2019 / 9 / 16قررت هذه
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن
يوميتن واسعتي االنتشار للحضور امام هذه
املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق / 11 / 12
 2019الساعة العارشة صباحا ويف حالة عدم
حضورك يف املوعد اعاه سوف تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القايض
لطيف خليل ابراهيم
�������������������������������������
رئاس��ة محكم��ة اس�تئن�اف البص��رة
االتحادي�ة
محكمة استئناف البرصة  /بصفتها االصلية
العدد/599 :س2019/
العدد2019/10/31 :
اعان
تبليغ املستأنف عليه  /املدير املف�وض لرشكة
 Nordccll ABالسويدية – إضافة لوظيفته.
اس�تأن�ف املدع��ي (املدي�ر الع��ام للرشك�ة
العام��ة للصناع��ات البرتوكيمياوي��ة –
إضاف�ة لوظيفت�ه) ق��رار الحك�م الص��ادر
م�ن محكم��ة الب��داءة املختص��ة بنظ��ر
الدع��اوى التجاري��ة يف البص��رة بالع��دد
/104ت 2017/بالدع��وى االس�تئنافي�ة
املرقم��ة /599س .2019/ولتع�ذر تبليغ�ك
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة وملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك.
تق�رر تبليغ�ك أعان�ا ً بصحيفتي�ن محليتي�ن
يوميتي��ن بالحض�ور امام ه��ذه املحكم�ة
صب�اح ي��وم  2019/11/17او م�ن ين�وب
عن��ك ويف حال��ة ع��دم حض�ورك س��وف
تج�ري املرافع�ة بحقك��م حض�ورا ً وعلن��ا ً
وف�ق القان�ون.
القايض
محس�ن جمي�ل جريح
رئي�س الهيئ�ة االستئنافي�ة يف البص�رة
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد  / 215 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 3 :
م  /تبلي�غ املدعى علي�ه ( حكمت حميد حمد
لطيف )
ملقتضي�ات حس�م الدعوى الرشعي�ة املرقمة
 / 215ش  2019 /واملقامة من قبل املدعية (
ش�يماء صالح حمد ) واملدعى عليه ( حكمت
حميد حم�د لطيف ) واملتضمنة دعوى تفريق
لل�رر وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واملؤي�د من
قب�ل مخت�ار منطقة العل�ث لذا تق�رر اجراء
تبليغك بصحيفت�ن يوميتن يف موعد املرافعة
املصادف  2019 / 11 / 11الس�اعة التاسعة
صباحا ويف حالة عدم حضورك او حضور من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق القانون .
القايض
حردان خليفة جاسم
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اعالنات

العدد ( )2013االثنين  4تشرين الثاني 2019

وزارة النفط
رشكة نفط الشامل  /رشكة عامة
حمافظة كركوك

العدد  :د/3اعالم89844/
التاريخ 2019/11/3

www.almustakbalpaper.net

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم  :قسم االمالك والعقارات

العدد 14646 :
التاريخ 2019/10/24 :

اعالن رقم ()14646

اعالن للمرة االوىل

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري
الخطوط املدرجة ادن�اه يف محافظة (بغداد) يف اليوم (الثالثني) تبدأ اعتبارا
من تاري�خ اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة
املرق�م ( )21لس�نة  2013املعدل والرشوط التي يمك�ن الحصول عليها من
قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني
الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم املزايد كتاب يؤيد
ب�راءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص)
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة
الس�كن (النس�خة االصلية) ودفع التأمينات القانوني�ة البالغة  %20وكذلك
يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة  %2كذلك ويتحمل الناكل
فرق البدلني يف عدد سنني العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية
تجري املزايدة يف اليوم التايل

تعلن رشكة نفط الشمال /رشكة عامة  /محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة ( م ش /21/2019/2
تشغيلية ) والخاصة ب� ( اعمال انشاء الطريق الخدمي املحاذي للسياج االمني للرشكة من فلكة السيوف سابقا اىل
نهاية منطقة العمل الشعبي  /محافظة كركوك)
 � 1فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة اعاله من مقاويل اعمال الهندس�ة املدنية املصنفني من الدرجة العارشة فما
فوق واملقاولني والرشكات املسجلة يف اقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم
 � 2مراجع�ة قس�م العق�ود  /عرف�ة  /محافظة كركوك ه�م او وكالئهم املخول�ون عن طريق دوائ�ر كتاب العدول
للحصول عىل قرص ( )CDاملدون فيه الوثائق القياسية الخاصة بوثيقة االشغال العامة لقاء مبلغ ( )200,000مئتا
الف دينار غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة
 � 3ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من وزارة التخطيط دائرة تسجيل الرشكات مع هوية تصنيف املقاولني
وبنسخة ملون
 � 4يق�دم املش�اركني كت�اب عدم املمانعة من الدخ�ول يف املناقصات صادر من الهيئة العام�ة للرضائب ومعنونا اىل
رشكة نفط الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية
 � 5تقديم تأمينات اولية مقطوعة بمبلغ (  )7,113,000دينار عراقي ( س�بعة ماليني ومائة وثالثة عرش الف دينار
عراق�ي) (بأس�تثناء الرشكات الحكومية (القطاع العام) وتكون اما عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب
المالحظات
التأمينات
اسم العقار
ت
ضمان يتضمن االس�م والعن�وان الوظيفي للمخولني للتوقيع م�ع مراعاة تدوين مبلغ الخط�اب رقما وكتابة وذكر
 3,950,000مليون دينار
خطوط مرأب المحمودية
1
تاريخ نفاذية ورشوطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم املناقصة واس�م املقاول او املدير املفوض واس�م
 8,000,000مليون دينار
نهاية خطوط العامرية  6 /خط
2
الرشكة املقاولة بشكل كامل صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف ( تحت التصفية
وارشاف ووصاي�ة وتأهي�ل ومتابعة البنك املرك�زي العراقي ) وملزيد من املعلومات مراجع�ة الربيد االلكروني للبنك
كريم هاشم حسني اجلابري
املرك�زي العراق�ي  /دائ�رة مراقبة الصريف�ة ( )cbi@cbi.iqونافذة مل�دة ( )28يوما بعد انتهاء ف�رة نفاذية العطاء
املدير العام /وكالة
املحددة يف رشوط املناقصة البالغة (  )90يوم من تاريخ غلقها
رئيس جملس االدارة
 � 6ت�ودع اوراق العط�اءات يف صندوق رقم ( )1الخ�اص باملقاوالت الكائن يف اس�تعالمات دوائر /عرفة  /محافظة
العدد 21520/
مجهورية العراق  /وزارة التجارة
كركوك
التاريخ 2019/10/24
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
رقم التبويب  /حـ 3342 /
القسم القانوين /
 � 7س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجاية عىل استفس�ارات املشاركني يف الس�اعة العارشة صباحا من يوم االربعاء
مناقصة رقم ()2019/6
املوافق  2019/11/20يف مقر قسم الدراسات والتصاميم
اعالن رقم ()2019/73
 � 8اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرشة ظهرا من يوم االحد املوافق 2019/12/1
(للمرة الثالثة )
 � 1ي�ر الرشك�ة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخ�اص ملناقصة تحميل وتفريغ املواد
 � 9سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف عرفة وبحضور املقاولني والرشكات
الغذائية يف محافظة (البرصة)
 � 2تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ( تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني
املقاولة ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة
يف الرشوط الخاصة )
 � 3بامكان مقديم العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل مديرالقس�م القانوني  /الطابق الثاني  /الرشكة العامة
 � 10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن
لتج�ارة امل�واد الغذائية  /املنصور ش�ارع النقابات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة ( )600,000س�تمائة الف دينار
بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله
 � 11علم�ا ان الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة تبلغ (  )284,490,000دينار عراق�ي ( مئتان واربعة وثمانون مليون
 � 4تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االت�ي ( :صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعالمات قبل الس�اعة ( )12الثانية عرش ظه�را بتوقيت بغداد ليوم
(الخمي�س) املصادف  2019/11 /28وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل
واربعمائة وتسعون الف دينار عراقي )
مكت�ب رئي�س لجن�ة الفتح يف يوم (الخميس ) املصادف  2019/11/28بعد الس�اعة  12الثانية عرش ظهرا ) يجب ان تتضم�ن العطاءات ضمان العطاء خطاب
ضم�ان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ ( )50,000,000خمس�ون ملي�ون دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة
 � 12للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشركني باملناقصة
( )90تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة
اسعار الكلفة التخمينية
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
اجور التوظيب داخل
مبلغ التنظيف
اصناف البضائع
اجور الوزن
اجور التحميل والتوظيب
اجور التفريغ والتوظيب
المخازن او عزل المواد
 � 13عىل املش�اركني مراجعة الوثائق القياس�ية الخاصة باالش�غال العامة املدون يف القرص ( )CDاو املرفق طيا (
المقطوع شهريا
واوزانها
واكمال الوزن
على ظهر واسطة النقل
داخل المخازن
او فتح االكداس
Apago PDF Enhancer
حسب االتفاق بني الجهات ذات العالقة) وملئها بالشكل الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات الخاصة (بورقة
كيس زنة  5كغم
مجانا
مجانا
()190مائة وتسعون دينار
()190مائة وتسعون دينار
فما فوق
()400,000
بيانات العطاء  ،معايري التقييم والتأهيل  ،الرشوط الخاصة)
صندوق او كارتون
اربعمائة الف دينار
 � 14يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه
او برميل او صفيحة
مجانا
مجانا
( )160مائة وستون دينار
( )160مائة وستون دينار
زنة  3كغم فما فوق
 � 15تق�دم كافة اوراق الوثيقة مرتبة بالتسلس�ل ومنظمة بموجب ك�راس املثبت بالقرص ( )CDبأجزائها الثمانية
مجموع االسعار ( )700سبعمائة دينار فقط
نسخة اصلية ونسخة اضافية منه عدد ()1
وترفق الوثائق التالية :
 � 1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه
 � 16للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكروني ()www.noc.oil.gov.iq
 � 2كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2009
 � 3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حال تقديم العطاء من قبل الرشكة
(صفحة املشاريع � املناقصات املحلية � املناقصات املحلية النافذة)
 � 4حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخريتني
املدير العام اضافة اىل وظيفته

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 194/
التاريخ 2019/10/24

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها
ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة (س�نة واحدة ) فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدي�ة املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقان�ون انفا وكتاب محافظة النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف
 2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا)
يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة الجنسية
العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار
والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر
لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك (القديم  /الجديد

المساحة

1

حانوت

2/2

()3*3م2

2

كشك

142/1

()3*3م2

3

حانوت

702/5

()4*3م2

4

حوانيت

766/18ـ767/16ـ768/14ـ769/12ـ770/10ـ
772/6ـ773/4ـ774/2ـ775/21ـ777/25ـ779/29ـ
804/59ـ805/60

()4*3م2

الموقع
عمارة البلدية /شارع
السكة
شارع السكة
حي ميسان  /على القطعة
3/14265
حي ميسان  /على القطعة
3/31409

 � 5الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة
� 6االعمال املماثلة املنجزة خالل السنتني االخريتني مؤيدة من الجهات التعاقدية
العنوان  :جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

اعالن اىل مسامهي رشكة الصنائع الكيمياوية العرصية  /م  .خ املحرتمني
م  /اجتامع اهليئة العامة السنوي

استنادا الحكام املادة  86و  / 87ثانيا من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل
وتنفي�ذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املنعقد بالجلس�ة املرقمة (  ) 258يف تاريخ / 23
 . 2019 / 9يرن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي لرشكة الصنائع
الكيمياوية العرصية املساهمة والذي سيعقد يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم
الخميس املوافق  2019 / 12 / 26يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد  /حي بابل  /خلف
معمل باتا  /محلة  / 925زقاق  / 8بناية  28ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
يؤج�ل اىل نفس اليوم من االس�بوع الذي يليه يف يوم الخمي�س املوافق 2020 / 1 / 2
نفس الزمان واملكان املحددين وذلك للنظر يف جدول اعمال املدرج ادناه :
 – 1مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للس�نة املنتهية يف / 12 / 31
. 2018
 – 2مناقش�ة تقرير الس�يد مراقب حسابات الرشكة عن نش�اطات الرشكة وامليزانية
العامة والبيانات واملعلومات للسنة املالية املنتهية يف  2018 / 12 / 31واتخاذ القرارات
الالزمة .
 – 3مناقشة توزيع مقسوم االرباح املتحققة للسنة املنتهية يف . 2018 / 12 / 31
 – 4تعيني مراقب حسابات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف . 2018 / 12 / 31
 – 5مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة وابراء ذمتهم .
 – 6انتخاب خمسة اعضاء اصليني ملجلس االدارة ومثلهم احتياط .
يرجى حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او بتوكيل الغري
بموج�ب وكالة مصدق�ة من كاتب العدل ع�ىل ان تودع لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل
ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة (  ) 91من قانون
الرشكات .
عضو جملس االدارة
املدير املفوض
عادل صادق كجو

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2013االثنين  4تشرين الثاني 2019

مساحة للرأي

امـضـاءات

سعدية مفرح

عادل عبد الحق

طريقك إىل الكتاب األول

السلمية ضامن النجاح

أتي�ح يل ،قبل أيام ،أن أح�ارض ،يف مجموع ٍة من املتطلعن إىل ولوج عالم
الكتاب�ة والنرش ،عن تجربة إصدار الكتاب األول يف حياة الكاتب .امت ّدت
املح�ارضة التي ّ
أع�دت ليكون جزء منها يف هيئ�ة دورة تدريبية عملية،
عى مدى أربع س�اعات كاملة ،كما خططت له�ا أكاديمية قلم للتأليف
والنرش ،وهي الجهة املنظمة لها يف الكويت .وألنه الكتاب األول ،توقعت
أن املشاركن والحارضين ،وهم كثر ،سيكون جلّهم من الشباب ،لكنني
فوجئ�ت بأنهم ينتم�ون ملختلف الرشائح العمري�ة ،يجمعهم التطلع إىل
تجرب�ة إص�دار الكتاب األول .كن�ت قد تخوّفت من أن الوقت س�يكون
طوي�ال جدا عى مجرّد الحديث عن تجربة إص�دار الكتاب األول يف حياة
الكاتب ،فماذا سنقول عى مدى أربع ساعات؟ ال بد أن الحديث سيكون
مك�رّرا وممال ،وأن ربع الس�اعة املخصص للصالة خالل تلك الس�اعات
لم يكن كافيا اس�رتاحة من غثاء الكالم .لكنني ،وقبيل انتهاء الساعات
األربع ،شعرت بحاجتي ملزيد من الوقت ،حتى أكمل ما بدأته من حديثٍ
وبعض مم�ن أعرف من تج�ارب اآلخرين .كانت أس�ئلة
ع�ن تجربت�ي،
ٍ
ّ
وتذكر التج�ارب ،بإيجابياتها
الحض�ور الزاد األول الس�تمرار الحدي�ث
وس�لبياتها .منذ البداية ،أخرتهم أنني بانتظار األس�ئلة ألتح ّدث .هذه
هي حيلتي التقليدية ألن أس�تم ّر يف الحديث ع�ن موضوع ما .أن يكون
ً
إجابة عى س�ؤا ٍل ما ،حتى لو لم تكن اإلجابة مبارشة عى
ذلك الحديث
الس�ؤال ،ولكن الس�ؤال عى األقل س�يفتح النافذة ليبدو األفق واس�عا
أمامي ،فأبدأ بالكالم عن السؤال ،أو حوله أو انطالقا منه إىل موضوعات
أخرى ..وهكذا كان ،فبعد أن تناولنا الخطوات اإلجرائية إلصدار الكتاب
األول كم�ا ينبغي أن تكون ،منذ أن تبدأ الفكرة بالتكوّن عى هيئة حلم،
وحت�ى تصل إىل يدي الق�ارئ ،مرورا بوضع الخط�ة والكتابة والتدقيق
واملراجع�ة والطباعة والنرش والتوزيع والتس�ويق ،وغريها من خطوات
ً
ً
شخصية
مساحة
يم ّر بها الكتاب ،انفتح باب األسئلة واسعا ،ليعطيني
كن�ت أحتاجها ّ
لتذك�ر تجربتي األوىل يف إصدار الكت�اب قبل ثالثن عاما
ّ
تقريب�ا .كانت الذك�رى البعيدة قريبة ج�دا يذكرني بها م�ا تبقى لدي
من نس�خ للطبع�ة األوىل من كتابي األول ،وال�ذي أصدرته بعنوان «آخر
ً
منتبهة لها ،فهو حلمي الشعري األول،
الحاملن كان» يف مفارق ٍة لم أكن
ولكنه يحمل عنوانا يشري إىل الحالم األخري.
كان�ت تل�ك التجربة يومه�ا نوعا من املغام�رة املته�وّرة ،وال أظن أنني
س�أقدم عليه بالنحو الذي حدث فعال  ،لو عاد بي الزمن إىل الوراء ثالثة
عقود .عى األقل كنت س�أتريث وس�أحاول استش�ارة م�ن حويل ممن
يملك�ون خرة الكتابة والطباعة والنرش ،لكنني فعلتها بثقة من فعلها
قب�ل ذلك ع�رشات املرّات ،فعندما ظننت أن م�ا كتبته من قصائد يكفي
أن تضمّه دفتا كتاب ،جمعتها وذهبت بها إىل املطبعة التي كانت يف قبو
مكان عميل.

ٌ
ٌ
حسنة نستمد
أسوة
لنا يف الثورات السابقة التي قادها أعاظم الرجال يف العالم
منه�ا الحياة وطرق النج�اح وما آلت إلي� ِه ثوراتهم وانتفاضاته�م ،ومن هذه
الث�ورات الخالدة يف التاريخ ثورة املهاتما غان�دي ،الزعيم الهندي املحرر لبالده
من االستعمار الريطاني الذي دام قرون من الزمن ،فقد اعتمد غاندي يف ثورته
ض�د االحتالل عى مبدأ «الال عنف» واس�تمر عى مبدأه رغ�م كل ما عاناه من
قس�وة وإراق�ة للدماء ..ولك�ن يف النهاية حقق ما أراد وحرر ب�الده كاملة من
إحتالل مزعج ومتوغل يف ال ِقدم.
أما أالن ،ويف خضم األحداث والحراك القائم والثورة الشعبية التي تمأل الشوارع
والس�احات يف أغلب محافظات الع�راق وما أنتجت من إراق�ة للدماء الطاهرة
وإزهاق لألرواح بريئة ،فيجب أن نس�تمد قوتنا وإرادتنا من التجارب التاريخية
الحديث�ة والب�د من االلتزام بالس�لمية املطلقة م�ن قبل املتظاهري�ن بمختلف
املناطق حتى تصل الثورة إىل مبتغاها املنش�ود وحتى يتخلص الشعب العراقي
من آفات الفساد واالحتكار والتالعب بمقدرات البلد وشعبه.
إن محاولة بعض الثوار الغاضبن باقتحام مركز الحكومة أو عبور جرس ما لم
ت�أتِ بنتيجة ايجابية وطيبة أبداً ،بل عى العكس تماماً ،فقد أعطى الثوار دماء
دون جدوى ،وعى العكس فان التمركز والتوسع يف مركز التظاهرات هو أقوى
بكث�ري من دخول منطقة خاوية تركها س�كانها من السياس�ين واملس�ؤولن
وذهبوا إىل مالجئ أمنهم التي أعدوها مسبقاً.
للث�ورة ،وخصوصاً يف العاصم�ة الحبيبة بغداد ،مركز ق�وى كبري وعظيم وهو
يكمن يف (س�احة التحرير)؛ إن هذه الساحة هي رمز بغداد ورمز الثورة ورمز
كل عراق�ي وبغدادي ،ويجب تقوي�ة هذا املركز بدل إضعافه بتش�تت الجموع
عى الجس�ور ويف املناط�ق املتفرقة مما ُيذه�ب بقوة حجم التواج�د يف املركز،
ولتبق الس�لمية والالعنف مبدأ ً ال مناص منه أبدا ً وفا ًء لدماء الشهداء وتحقيقاً
لالنتص�ار ،ه�ذا من جانب.وم�ن جانب آخر ،وال�ذي يقع عى عات�ق الحكومة
وأجهزته�ا األمنية ،فعليهم املحافظة عى أرواح الن�اس وعدم مواجهة األيادي
الت�ي تحمل األعالم باملقذوف�ات املميتة والخانقة؛ إن ما نراه اليوم من تضامن
كب�ري من قبل معظم األجهزة األمنية والتزامهم بحماية املتظاهرين الس�لمين
ما هو إال دليل واضح عى وعي الش�عب بكاف�ة طبقاته وصنوفه ومهام عمله
ومس�ؤوليته ،وان م�ا يحدث من خرق م�ن الطرفن بحاج�ة إىل وقفتهما معاً
للقضاء عليه.
إن كل مطالب الشعب الثائر مطالب دستورية وقانونية وطبيعية،فهو ال يطالب
بأكث�ر من حقوق مرشوعة أهمل�ت ُ
وحرم منها عى مدى أكثر من عق ٍد ونصف
م�ن الزمن ،وعليه فالب�د من التحرك برسع�ة أكر وجدية أكث�ر لتحقيق هذه
املطالب حتى ال ُت َ
س�تغل ه�ذه الجموع الثائرة من قب�ل املغرضن واملخططن
م�ن وراء الكواليس إلحداث ف�وىض عارمة يذهب الطرف�ن ضحية لها :جدوا،
اجتهدوا ،أرسعوا ،إعملوا ،حققوا املطالب.
وع�ى الثوار ع�دم االنج�رار وراء العقل الجمع�ي ،وااللتزام بالوع�ي التام لكل
مخط�ط بائ�س يريد بالث�ورة االنهيار ومحاربت�ه بقوة وثبات ع�ى املبدأ الذي
سيبقى دائماً (سلمية حتى النرص).

كـاريكـاتـير

النساء يواجهن صعوبة يف اإلقالع عن التدخني أكثر من الرجال
جاء يف مؤتم�ر أمراض القلب واألوعية
الدموي�ة الكن�دي أن النس�اء يواجهن
صعوب�ة يف اإلق�الع عن التدخ�ن أكثر
من الرجال.
ويعل�م الجمي�ع العواق�ب املرتتبة عن
التدخن ال سيما الرسطان ،واضطراب
وظائف الدماغ ،وتلف الجينوم.
وتقول الدكت�ورة كيارا بوتش�يارييل-
ديوت�ي  ،مدي�رة الجمعي�ة األوروبية
ألم�راض القلب« ،التدخ�ن عبارة عن
إدمان مميت .فالشخص املدخن طوال
حياته تصل نس�بة وفاته بسبب هذه
العادة إىل  ،%50وعموما يفقد املدخن يف
املتوسط  10سنوات من عمره بسبب
التدخن .ومع ذلك يس�تمر نص�ف املدخنن يف
ممارسة هذه العادةالضارة حتى وفاتهم».
ودرس علم�اء كندي�ون مؤخ�را م�ا يس�مى
بمؤرشات التنبؤ بالنجاح يف اإلقالع عن التدخن
أو تقلي�ل عدد الس�جائر الت�ي يدخنها املرىض
الذين يراجعون مستشفى القديس ميخائيل يف
مدينة تورونتو ضمن إطار برنامج التخيل عن
التدخن .ولقد حصل املراجعون عى استشارة
طبية ش�خصية وعن�د الرورة ع�ى وصفة

الشعور باأللـم يف منطقة معينة من اجلسم ينذر برسطان قاتل!

Apago PDF Enhancer
املشرتكن عن التدخن ،و %29خفضوا

العقاقري الطبية الالزم�ة .واملقصود هنا بدائل
النيكوتن مثل اللب�ان واللصقة وغريها .وكان
متوس�ط عمر املش�اركن يف هذا الرنامج 56
س�نة ،منهم  %35نساء .ووفقا للمرىض ،كانوا
يدخنون يف املتوس�ط  18س�يجارة يوميا ،عى
مدى  37س�نة .و  %66منهم يعانون من فرط
شحميات الدم والنسبة ذاتها تعاني من ارتفاع
ضغط الدم و %44منهم يعانون من مشكالت يف
القلب و %22من االكتئاب أو القلق .وبعد ميض
ستة أش�هر عى بداية الرنامج ،أقلع  %25من

ظاهرة خطرة هتدد الغابات واملروج

كش�فت مجموعة علماء دولية ،أن أعداد بعض أنواع الحرشات يف مناطق
مختلفة من العالم قد تقلصت بمقدار الثلث ،ما يش�ري إىل التأثري الكارثي
لإلنسان يف الغالف الحيوي لألرض (البيوسفري).
ويفي�د موق�ع  ،Phys.orgبأن التقلص يش�مل ليس فق�ط املناطق التي
تخضع ملعالجة باملبيدات ،بل وأيضا الغابات واملحميات الطبيعية.
لق�د جمع الباحثون زهاء  2700ن�وع (يف الطبيعة أكثر من مليون نوع)
من  300منطقة ،واتضح أن أعداد معظم أنواع الحرشات قد تقلصت خالل
السنوات العرش األخرية ،وأن األنواع النادرة من الحرشات اختفت ولم يعد
لها وجود يف مناطق توطنها الس�ابقة .كم�ا انخفضت الكتلة الحيوية يف
الغابات منذ عام  2008وإىل اآلن بنس�بة  ،%40ويف املراعي والس�هوب إىل
ثلث ما كانت عليه سابقا .لقد اختفت الحرشات يف كافة الغابات واملروج
التي درس�ها العلماء -املراعي والس�هوب التي تحصد وتسمد  4-3مرات
يف السنة ،وكذلك يف غابات الصنوبر التي يستخدمها البرش والغابات التي
ضم�ن املحميات الطبيعي�ة .وقد وصف العلماء ه�ذا االنخفاض الحاد يف
أعداد الحرشات بأنه أمر غري متوقع وعالمة مثرية للقلق.

العراقـي

عدد السجائر يف اليوم إىل النصف .وهنا
تجدر اإلشارة إىل أن معظم هؤالء كانوا
من الرجال ونس�بة ضئيل�ة فقط من
النساء.
وتق�ول الدكت�ورة كارولين�ا غونزاغا
كورفال�و م�ن مستش�فى القدي�س
ميخائي�ل« ،الحظن�ا خ�الل دراس�تنا
ظهور أع�راض القل�ق واالكتئاب لدى
 %41م�ن النس�اء ،يف ح�ن كانت %21
لدى الرج�ال ،وهذا كما يب�دو منعهن
م�ن االق�الع ع�ن التدخ�ن» .وأضاف
تلعب العوامل االجتماعية والهرمونات
دورا يف ه�ذه املس�ألة .لذل�ك ال يمكن
له�ذه الدراس�ة التي تق�وم ع�ى املالحظة أن
تجيب عن سبب ذلك .بيد أنها تشري إىل رضورة
إج�راء تحليل جنيس وع�ى ضوئه تحديد عالج
كل منهما .ولقد ظهر من نتائج هذه الدراسة،
أن مس�تحر فارينيكل�ن (،)Varenicline
املع�روف باس�مه التج�اري ش�امبكس
( ،)Champixهو الدواء الذي يس�اعد املدخنن
عى اإلقالع عن التدخن .ألنه يقلل من األعراض
الناتجة عن عدم التدخن.

ينجم رسط�ان البنكرياس ع�ن النمو
غري الطبيع�ي وغري املنضب�ط للخاليا
يف البنكرياس ،وهي غدة كبرية تش�كل
جزءا من الجهاز الهضمي.
ويصي�ب ه�ذا الن�وع م�ن الرسط�ان
الرج�ال األكر س�نا يف أغل�ب األحيان،
ويف املراحل املبكرة ،ال يس�بب الورم يف
البنكري�اس ع�ادة أي أع�راض ،ما قد
يجعل من الصعب تشخيصه.
وكش�فت الهيئ�ة الوطني�ة للصحة يف
بريطانيا ،أن أح�د األعراض املوضعية
األوىل لرسط�ان البنكري�اس ه�و األلم
يف منطق�ة الظهر أو املع�دة ،والذي قد
يأتي ويذهب يف البداية وغالبا ما يكون
أسوأ عند االستلقاء أو بعد تناول الطعام.
ويق�ول مركز رسط�ان البنكري�اس يف اململكة
املتح�دة ،إن األع�راض تب�دأ غالب�ا بالش�عور
بانزعاج عام أو ألم يف منطقة البطن ،يمكن أن
ينترش إىل الظهر.
وباإلضاف�ة إىل األلم يف املعدة أو منطقة الظهر،
يمك�ن أن يكون فقدان الكث�ري من الوزن دون
س�بب معن من أعراض رسط�ان البنكرياس.
كم�ا أوضح املركز« :ألن البنكرياس يلعب دورا

مهما يف هضم الطعام ،يمكن أن يؤثر رسطان
البنكرياس عى ذلك ،مسببا فقدان الوزن».
ويمكن أن يس�بب رسطان البنكرياس الريقان
أيضا ،بما يف ذلك اصفرار الجلد والعينن والبول
الداكن ،حي�ث تتطور الحالة ه�ذه عند تراكم
مادة تسمى «بيلروبن» يف الدم.
ووفق�ا ل��  ،NHSتش�مل األع�راض املحتملة
األخرى لرسطان البنكرياس ما ييل:
كشف أوىل عالمات رسطان البنكرياس
• الشعور باملرض.

أحدث أنظمة أندرويد يصل أجهزة هواوي
بدأت رشكة هواوي باختبار النس�خة
التجريبي�ة م�ن واجه�ات 10 EMUI
املبني�ة ع�ى أح�دث نظ�ام أندرويد يف
بعض هواتفها وحواسبها اللوحية.
وكان�ت الرشك�ة ق�د ب�دأت باختب�ار
واجهات  10 EMUIاملبنية عى أنظمة
«أندرويد »10-منذ أكتوبر الفائت عى
بع�ض أجه�������زته�ا يف الص�ن،
والت�ي منه�ا  Plus 10 Enjoyو Nova
 4eو  .Lite 20 Mateوحالي�ا أصبحت
ه�ذه الواجه�ات متاح�ة ألصح�اب
هوات�ف  ،20 Mateو ،Lite 20 Mate
و  ،Pro 20 Mateو  ،X 20 Mateو
 ،Lite P30و ،5T novaو  ،2019 P Smartو
.2019+ P Smart

ويمك�ن ألصح�اب األجه�زة املذك�ورة
الراغب�ن بالحصول عى الواجه�ات الجديدة
الحص�ول عليه�ا ع�ر تحميل تطبي�ق Beta

الخ�اص به�واوي من موق�ع الرشكة
اإللكرتوني.
ويحمل نظام التشغيل الجديد ألصحاب
هوات�ف ه�واوي العدي�د م�ن امليزات
الجديدة كميزة الوضع الداكن ،وتغريت
فيه أش�كال واجهات العرض وطريقة
إظهار األيقون�ات فيها ،كما تغري معه
أس�لوب ترتيب املالحظ�ات يف التطبيق
املخصص له�ا يف تل�ك الهواتف.ومنح
النظام الجديد أصحاب هواتف هواوي
إمكاني�ة ترتي�ب الص�ور يف هواتفهم
تبعا لعدة معطي�ات ،إذ يمكن ترتيبها
وفق�ا لتاري�خ التقاطه�ا ،أو ترتيبه�ا
بملف�ات ضمن تس�ميات معينة ،كما تغريت
معه بعض إعدادات كامريات الهواتف.

سامسونغ تطلق حاسب ًا مصفح ًا ألصحاب املهن اخلطرة

اس�تعرضت سامس�ونغ أحدث حاس�ب لوحي
مصف�ح طورت�ه ألصح�اب املهن الخط�رة ،أو
الذين يعملون عى هذا النوع من األجهزة خارج
ح�دود املكتب أو املنزل.ومن أكث�ر ما يميز هذا
الجهاز هيكله املت�ن املقاوم للصدمات والغبار
واملاء ،املحمي وفق معايري  ،IP68العاملية ،والذي
يمتاز بمقاومت�ه للملح والغبار والرطوبة وفق

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

معايري  ،810G MIL-STDليمكن املستخدم من
استعمال الحاس�ب يف أي مكان وضمن أصعب
الظروف املناخية .ويأتي هذا الحاس�ب بشاشة
بمق�اس  10بوص�ات ،أي أكر شاش�ة من بن
جميع حواس�ب سامس�ونغ اللوحية الشديدة
التحم�ل ،إضافة إىل بطارية بس�عة  7600مييل
أمبري تكفيه ليعمل  11ساعة متواصلة ،وميزة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

االتص�ال القريب عر  ،NFCكم�ا يدعم منصة
الواق�ع املع�زز  .Google AR Coreويعمل هذا
الحاس�ب بمعال�ج  670 Snapdragonوذاكرة
وصول عش�وائي  4غيغاباي�ت ،وذاكرة تخزين
داخلي�ة  64غيغابايت قابلة للتوس�يع ،ويضم
كامريا أساس�ية بدقة  13ميغابيكسل ،وكامريا
أمامية بدقة  8ميغابيكسل.

07801969233
07901463050
07709670606

• التغريات يف حركات األمعاء (اإلسهال
أو اإلمساك).
• الحمى واالرتعاش.
• عرس الهضم.
• جلطات الدم.
وقال�ت « :NHSمن املهم تذكر أن هذه
األع�راض يمكن أن تك�ون ناجمة عن
العديد م�ن الحاالت املختلفة ،وعادة ال
تكون نتيجة للرسطان».
وقد تظهر أيضا أعراض مرض السكري
إذا كنت تعاني من رسطان البنكرياس،
ألن الورم يمك�ن أن يوقف البنكرياس
عن إنتاج األنسولن كاملعتاد.
 كيفية الحد من املخاطرال يع�رف الخ�راء م�ا ال�ذي يس�بب رسط�ان
البنكرياس بالتحديد ،ولكن بعض عوامل نمط
الحي�اة قد تزيد من خطر إصابة الفرد بالحالة
املميت�ة ،لذا من ال�روري أن نتبع نمط حياة
صحي لتقليل الخطر.
وقال خراء الصحة إن التدخن يعد أحد عوامل
الخطر الرئيسية املرتبطة برسطان البنكرياس،
ويجب التوقف عن ممارس�ة هذه العادة للحد
من املخاطر.

الصني تطلق إحدى أكرب شبكات  5Gيف العالـم!

أعلن�ت  3رشكات اتصاالت حكومية يف الصن ع�ن إطالق خدمات الجيل
الخام�س من االتص�االت الخلوي�ة يف العديد م�ن أنحاء الب�الد ،ما يعني
تشغيل إحدى أكر شبكات  5Gيف العالم.
وتبع�ا ملواقع مهتمة بش�ؤون التقنية ،فإن الخدمات التجارية لش�بكات
الجي�ل الخامس  ،5Gأتيحت مؤخرا يف  50مدين�ة صينية ،بما فيها بكن
وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن وعدد من املدن الكرى يف البالد.
كم�ا ج�رى تفعيل نحو  12أل�ف محطة مخصصة لدعم ش�بكات  5Gيف
شنغهاي ،لتغطي هذه الشبكات معظم مناطق املدينة ،وينتظر أن تفعل
الصن  130ألف محطة أخرى مع نهاية العام الجاري.
وتق�دم رشكات  ،China Mobileو ،China TelecomوChina Unicom
الصينية للمس�تخدمن خدمات  5Gمقابل  128يوان�ا (نحو  18دوالرا)،
وتمنحهم  30غيغابايت من البيانات لكل خط خلوي.
وكانت دول أخرى كالواليات املتحدة وكوريا الجنوبية قد أطلقت شبكات
 5Gهذا العام ،لكن شبكة الصن التجارية لهذا النوع من االتصاالت تعتر
األكر حاليا.
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