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رئيس الوزراء يوجه املالية والتخطيط برصد ختصيصات ملؤسسة الشهداء بموازنة 2019

»موازنة العبادي« تعود اىل حكومة عبد املهدي
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت جلس�ة الربملان، ام�س الثالثاء، 
ح�راكاً نيابي�اً بش�أن م�روع قان�ون 
موازن�ة 2019، فيم�ا طال�ب ع�دد م�ن 
إىل  القان�ون  م�روع  باع�ادة  الن�واب 
الحكومة من اجل اعادة توزيع الحصص 
املالية عىل املحافظات.   وقال النائب عن 
محافظة نين�وى عبد الرحيم الش�مري، 
يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف مجل�س 
النواب بحضور عدد من نواب املحافظة، 
إن�ه “عىل رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلبويس، والنواب بالتصويت عىل اعادة 

موازن�ة 2019 إىل مجلس الوزراء، إلعادة 
توزيع االس�تحقاقات توزيعا عادالً وفق 
النسب السكانية ورفع الغبن عن نينوى 
وإع�ادة حقها الدس�توري م�ن املوازنة 
وأض�اف  املحافظ�ات”.  ببقي�ة  أس�وة 
الشمري، “نطالب رئيس الربملان بإرسال 
نس�خة من ق�رار مجلس الن�واب والذي 
فيه ت�م اعتب�ار املوصل مدين�ة منكوبة 
وذل�ك لغ�رض تخصيص ام�وال اضافية 
إلعادة اعمارها”. وأشار الشمري، إىل أنه 
“عىل الربملان إلزام رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبدامله�دي، بتعديل قانون املوازنة 
وفق�ا للربنامج الحكوم�ي الذي بموجبه 

من�ح الثق�ة”. م�ن جانب�ه ق�ال النائب 
فيصل العيس�اوي يف مؤتم�ر صحفي إن 
“نواب املحافظ�ات املنكوبة يعربون عن 
اس�تغرابهم من تخصي�ص املوازنة التي 
قدمته�ا الحكوم�ة”، مطالب�ا يف الوق�ت 
نفس�ه “زي�ادة موازن�ة تنمي�ة االقاليم 
تريلي�ون”. وش�دد  إىل 8  تريلي�ون  م�ن 
تخصي�ص  “رضورة  ع�ىل  العيس�اوي، 
مبال�غ كافي�ة لصن�دوق اع�ادة إعم�ار 
املحافظ�ات املنكوب�ة بم�ا اليق�ل عن 5 
تريليون،  وتخصيص أموال للتعويضات 

عن واردات املنافذ الحدودية”.
التفاصيل ص2

وزير التجارة يؤكد
 عىل رضورة زيادة حجم التبادل 

التجاري مع تركيا

األمني العام ملجلس الوزراء يرأس 
جلنة احلوار االسرتاتيجي املشرتك مع 

دول جملس التعاون اخلليجي

حشد األنبار يعلن 
وصول معدات متطـورة
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جملس الوزراء يوافق عىل مساواة رواتب احلشد مع القوات األمنية
املهندس دعا إىل إعادة النظر بالتخصيصات يف موازنة 2019

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحشد الشعبي، أمس الثالثاء، عن موافقة 
مجلس الوزراء عىل مس�اواة رواتب منتس�بيه 
مع الق�وات األمنية، فيما دع�ا إىل إعادة النظر 

بتخصيصات الهيئة يف موازنة 2019.
وقال الحشد الشعبي يف بيان نره عىل موقعه 
الرسمي إن »مجلس الوزراء وافق عىل مساواة 
رواتب منتس�بي الحش�د الش�عبي مع القوات 

األمنية«.
بدوره، دعا نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
اب�و مهدي املهن�دس مجل�س ال�وزراء إلعادة 
النظ�ر بتخصيص�ات الهيئة بموازن�ة 2019، 

فيما قدم ش�كره لرئيس الوزراء والوزراء عىل 
قرارهم بشأن رواتب الحشد.

وقال املهندس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، »نش�كر رئيس ال�وزراء والوزراء 
عىل قرارهم املنصف بمنح مخصصات إضافية 

عىل رواتب منتسبي الحشد الشعبي«.
وأع�رب عن امله م�ن »مجلس ال�وزراء املوقر 
بإع�ادة النظ�ر يف تخصيص�ات موازن�ة هيئة 
الحشد الشعبي لعام 2019 بما يضمن مساوة 
منتس�بي  م�ن  باخوته�م  الحش�د  منتس�بي 
الق�وات األمنية م�ن حيث الرواتب والتس�ليح 

والتجهيز«.
يف غض�ون ذلك، طالب تحال�ف الفتح بتضمني 

زيادة رواتب الحشد الشعبي بموازنة 2019.
وق�ال النائب عن تحالف الفتح احمد االس�دي 
»نهن�ئ ابناء الحش�د الش�عبي بع�د التصويت 
الحش�د  روات�ب  بزي�اردة  ال�وزراء  مجل�س 
ومس�اواتهم م�ع اقرانه�م للقوات املس�لحة، 
مجل�س  واعض�اء  ال�وزراء  رئي�س  ونش�كر 

الوزراء«.
وأضاف »س�نبقى نطالب بحقوق الحشد ولن 
نتخىل عن حشدنا ونتمنى من الحكومة الحالية 
اس�تمرارها بدع�م هذه الريح�ة وتوفري كل 
متط������لب�ات نجاحه�ا وتض���مني هذه 
الزي�ادة واملس�اوة لح����ق�وق ابناء الحش�د 

بموازنة 2019«.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف املتقاعدين 
املدنيني والعسكريني

وزير الكهرباء: نعمل من االن استعدادا 
3ألشهر صيف 2019 3

       بغداد / المستقبل العراقي

طالبت الجبه�ة الرتكمانية العراقية، أمس 
الثالث�اء، زعي�م التي�ار الص�دري مقتدى 
الصدر ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم 
ورئيس إئتالف الفتح هادي العامري بدعم 
مطالبهم، فيما رفضت ترشيح شخصيات 
القوم�ي  االس�تحقاق  لت�ويل  مس�تقلة 
الرتكمان�ي يف املناص�ب الس�يادية.وقالت 
الجبهة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
الرتكماني�ة  »الجبه�ة  إن  من�ه،  نس�خة 
العراقي�ة تؤك�د رفضه�ا الت�ام لسياس�ة 

التهمي�ش واالقص�اء املتعم�د بحقه�ا يف 
تمثيله�ا لالس�تحقاق القوم�ي الرتكماني 
يف الحكوم�ة العراقي�ة الجدي�دة و بالرغم 
من نيله�ا ثقة وأصوات الناخبني الرتكمان 
من خالل االنتخابات التي جرت يف 12 أيار 
2018 اال انن�ا نواجه اش�د انواع التهميش 
واإلقصاء«. واضافت الجبهة، ان »الشعب 
الرتكمان�ي وق�ف بثب�ات كب�ري وعزيم�ة 
فائقة امام جميع مح�اوالت االقصاء منذ 
بدايات الق�رن املايض ولعقود طويلة جدا، 
وعلي�ه فان الجبه�ة الرتكماني�ة العراقية 
ترفض بش�دة ان يتم ترشيح اية شخصية 

تركماني�ة مس�تقلة للمناصب الس�يادية 
وتطال�ب التعام�ل باملثل واألخ�ذ باالعتبار 
ان املكون�ات االخ�رى قد رش�حت وتبوأت 
قيادات سياس�ية حزبية لتل�ك املناصب«.  
واش�ارت الجبهة اىل ان »السكوت عن مثل 
هذه املمارس�ات يعد اجحافا بحق املكون 
الرتكمان�ي األصي�ل، ومم�ا ي�ؤدي الحال 
اىل اضع�اف موق�ف الرتكم�ان التفاويض 
والس�يايس ويف نتيجة االمر تتصدع الروح 
ظ�ن  يخي�ب  وق�د  الرتكماني�ة  الوطني�ة 

الرتكمان بوحدة العراق أرضا وشعبا«. 
التفاصيل ص2
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رئيس الوزراء يوجه املالية والتخطيط برصد ختصيصات ملؤسسة الشهداء بموازنة 2019
     بغداد / المستقبل العراقي 

وج�ه رئي�س الوزراء، ع�ادل عبد امله�دي، وزارت�ي املالي�ة والتخطيط برصد 
تخصيصات مالية ملؤسسة الشهداء.

وقال املكتب اإلعالمي ملؤسس�ة الش�هداء، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »جهود رئيس�ة مؤسس�ة الش�هداء أس�فرت عن استحصال 
موافقة رئيس الوزراء عىل  ادراج تخصيصات مالية ملؤسس�ة الشهداء ضمن 

موازنة 2019، وذلك لتعويض ذوي الشهداء استنادا للقانون«.
ويذكر ان رئيس�ة املؤسس�ة قد خاطبت مجلس الوزراء الذي وافق عىل ادراج  

تخصيصات مالية ضمن موازنة عام 2019.
وأكد البيان، أن »هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي  تقوم بها املؤسسة 
ملتابع�ة ش�ؤون ذوي الش�هداء، وح�ث الجه�ات الحكومية كافة ع�ىل تذليل 

العقبات التي تواجه حقوق ذوي الشهداء.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شهدت جلسة الربملان، امس الثالثاء، 
ح�راكاً نيابياً بش�أن م�روع قانون 
موازن�ة 2019، فيما طال�ب عدد من 
القان�ون  م�روع  باع�ادة  الن�واب 
إىل الحكوم�ة م�ن اجل اع�ادة توزيع 

الحصص املالية عىل املحافظات.  
وق�ال النائب عن محافظة نينوى عبد 
الرحي�م الش�مري، يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف مجلس النواب بحضور عدد 
م�ن نواب املحافظة، إن�ه “عىل رئيس 
مجل�س الن�واب محم�د الحلب�ويس، 
والنواب بالتصويت عىل اعادة موازنة 
إلع�ادة  ال�وزراء،  مجل�س  إىل   2019
توزي�ع االس�تحقاقات توزيع�ا عادالً 
وفق النس�ب الس�كانية ورف�ع الغبن 
ع�ن نينوى وإعادة حقها الدس�توري 
من املوازنة أسوة ببقية املحافظات”.

وأض�اف الش�مري، “نطال�ب رئي�س 
الربمل�ان بإرس�ال نس�خة م�ن ق�رار 
مجلس الن�واب والذي في�ه تم اعتبار 
املوص�ل مدينة منكوب�ة وذلك لغرض 
إلع�ادة  اضافي�ة  ام�وال  تخصي�ص 

اعمارها”.
وأشار الش�مري، إىل أنه “عىل الربملان 
إل�زام رئي�س مجل�س ال�وزراء عادل 
عبدامله�دي، بتعدي�ل قان�ون املوازنة 
وفقا للربنامج الحكومي الذي بموجبه 

منح الثقة”.
فيص�ل  النائ�ب  ق�ال  جانب�ه  م�ن 
إن  صحف�ي  مؤتم�ر  يف  العيس�اوي 
“ن�واب املحافظات املنكوب�ة يعربون 
عن استغرابهم من تخصيص املوازنة 
الت�ي قدمته�ا الحكوم�ة”، مطالبا يف 
الوق�ت نفس�ه “زيادة موازن�ة تنمية 

االقاليم من تريليون إىل 8 تريليون”.
“رضورة  ع�ىل  العيس�اوي،  وش�دد 
تخصي�ص مبال�غ كافي�ة لصن�دوق 
اعادة إعم�ار املحافظات املنكوبة بما 
اليق�ل ع�ن 5 تريلي�ون،  وتخصي�ص 
أموال للتعويض�ات عن واردات املنافذ 

الحدودية”.
وع�ىل ه�ذا املس�توى، كش�ف مصدر 
س�يايس مس�ؤول، امس، ان�ه لم يتم 
الكت�ل  م�ع  اتف�اق  اي  اىل  التوص�ل 

السياسية لحسم مرشحي الوزارات.
وبينّ املصدر انه »لم يتم التوصل اىل اي 

اتفاق مع القوى السياسية الرئيسية 
املرش�حي  ال�وزراء  أس�ماء  بش�أن 
ان  اىل  الش�اغرة«، مش�را  لل�وزارات 
»من أب�رز تلك ال�وزارات ه�ي الدفاع 
والداخلي�ة والتخطي�ط بس�بب تعنت 
عدد من الكتل يف االلتزام بمرش�حيها 

ورفضها تغيرهم«.
وش�كك املص�در ب�«إمكاني�ة ع�رض 
مرش�حي ال�وزارات قريب�اً«، الفتا اىل 
ان »الكت�ل السياس�ية تقاطعت فيما 
بينها بم�ا يخص مرش�حي الوزارات 

األخرى«.
السياس�ية  »املعطي�ات  أننّ  واك�د 
اىل حت�ى اآلن ع�دم إمكاني�ة  تش�ر 
تقدي�م املرش�حي للحقائ�ب، ولك�ن 
هن�اك مفاوض�ات م�ن الكتل بش�أن 
أربعة مرش�حي فقط، القن�اع الكتل 
بتمريرهم«، الفت�ا اىل »وجود احتماال 
ضعيفا بأن يكون هناك توافق سيايس 
لتقديم أربعة مرش�حي ألربع حقائب 

وزارية فقط قريباً«.
اىل ذل�ك، اعاد مجلس الن�واب باغلبية 
اىل   2019 الع�ام  موازن�ة  بس�يطة 
الحكومة الجديدة، بعد ان قدمتها اليه 

الحكومة الس�ابقة، لوجود مخالفات 
يف مواد القانون.

محم�د  الس�ابقان  الوزي�ران  وأك�د 
شياع الس�وادني ومحمد اقبال، امس 
الثالثاء، انه لم يتم االتفاق عىل موازنة 
2019 لحكومة رئيس مجلس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
ونق�ل ع�ن الس�وداني واقب�ال بع�د 
تأديتهما اليمي الدس�توري لعضوية 
»ل�م  ان�ه  قولهم�ا  الن�واب  مجل�س 
نتف�ق عىل موازن�ة حكوم�ة العبادي 
وارسلت باالغلبية البسيطة يف مجلس 

الوزراء«.
وعق�د مجلس النواب، ام�س الثالثاء، 
جلسته العارشة من الفصل التريعي 
م�ن  األوىل  التريعي�ة  للس�نة  األول 
الدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد 

الحلبويس وحضور 253 نائبا.
وتضمن جدول أعمال الجلس�ة تأدية 
اليم�ي الدس�تورية لبع�ض الن�واب، 
العام�ة  املوازن�ة  قان�ون  وم�روع 
االتحادي�ة لجمهورية العراق للس�نة 
املالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية 

الدائمة ملجلس النواب.
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»موازنة العبادي« تعود اىل حكومة عبد املهدي

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت الجبهة الرتكماني�ة العراقية، 
أم�س الثالث�اء، زعيم التي�ار الصدري 
مقت�دى الصدر ورئيس تي�ار الحكمة 
عمار الحكي�م ورئيس إئت�الف الفتح 
هادي العامري بدع�م مطالبهم، فيما 

رفضت ترش�يح ش�خصيات مستقلة 
لتويل االس�تحقاق القوم�ي الرتكماني 
يف املناصب السيادية.وقالت الجبهة يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الجبه�ة الرتكمانية العراقية 
تؤكد رفضها التام لسياس�ة التهميش 
واالقص�اء املتعم�د بحقه�ا يف تمثيلها 

يف  الرتكمان�ي  القوم�ي  لالس�تحقاق 
الحكومة العراقي�ة الجديدة و بالرغم 
م�ن نيله�ا ثق�ة وأص�وات الناخب�ي 
الرتكمان م�ن خ�الل االنتخابات التي 
جرت يف 12 أيار 2018 اال اننا نواجه اشد 
انواع التهمي�ش واإلقصاء«. واضافت 
الجبهة، ان »الش�عب الرتكماني وقف 

بثبات كبر وعزيمة فائقة امام جميع 
محاوالت االقصاء من�ذ بدايات القرن 
امل�ايض ولعق�ود طويلة ج�دا، وعليه 
العراقي�ة  الرتكماني�ة  الجبه�ة  ف�ان 
ترف�ض بش�دة ان يت�م ترش�يح اي�ة 
شخصية تركمانية مستقلة للمناصب 
باملث�ل  التعام�ل  وتطال�ب  الس�يادية 

واألخذ باالعتب�ار ان املكونات االخرى 
قد رش�حت وتبوأت قيادات سياس�ية 
واش�ارت  املناص�ب«.   لتل�ك  حزبي�ة 
الجبهة اىل ان »السكوت عن مثل هذه 
املمارس�ات يعد اجحاف�ا بحق املكون 
الرتكماني األصي�ل، ومما يؤدي الحال 
اىل اضعاف موقف الرتكمان التفاويض 

والس�يايس ويف نتيج�ة االم�ر تتصدع 
الروح الوطني�ة الرتكمانية وقد يخيب 
ظ�ن الرتكم�ان بوح�دة الع�راق أرضا 
وش�عبا«. وطالبت الجبهة الرتكمانية 
العراقي�ة الصدر والحكي�م والعامري 
واألخ�ذ  الجبه�ة  مطال�ب  ب�«دع�م 
باالعتب�ار انن�ا يف املناط�ق املختلط�ة 

عرقيا واملختلفة سياسيا بتبوء وقبول 
مرشحي الجبهة الرتكمانية كي تكون 
لنا بصمة يف صنع القرار العراقي بدال 
م�ن ش�خصيات تركماني�ة كارتونية 
مس�تقلة بعيدة كل البعد عن تطلعات 
واهداف الش�عب الرتكمان�ي الذي هو 

جزء مهم من الشعب العراقي«.

اجلبهة الرتكامنية تطالب الصدر واحلكيم والعامري بدعم مطالب الرتكامن

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب عن الب�رة عدي ع�واد، امس 
الثالثاء، أن نواب املحافظة قرروا تجميد قرار 
تعلي�ق عضويته�م يف الربملان من أجل فس�ح 
املجال أم�ام رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
الختيار وزير من املحافظة، محذراً من »ثورة 

بري�ة كب�رة« يف حال »اس�تمرار تهميش« 
البرة.

وق�ال عواد يف مؤتم�ر صحفي عقده يف مبنى 
الربملان م�ع النائبة ثورة الحلف�ي، إن »هناك 
اس�تجابة من رئيس ال�وزراء وبع�ض الكتل 
لقضية منح وزارة للب�رة ما جعلنا نعطيه 
فرصة الختيار وزير من البرة مما تبقى من 

الكابين�ة«، محذراً م�ن »انفجار ثورة برية 
كبرة بحال استمرار تهميش املحافظة«.

وأض�اف، أن »ن�واب الب�رة يجم�دون قرار 
تعليق العض����������وية بالربملان لفس�ح 
املج�ال امام عب�د امله�دي الختي�ار وزير من 
املحافظ�ة«، ماضي�اً إىل القول إن�ه »كان من 
املفرتض أن ُتعلن اليوم أس�ماء الوزراء ضمن 

جلس�ة الربمل�ان لكن ذل�ك لم يحصل بس�بب 
الضغوطات«.

من جانبه�ا، قال�ت النائبة ث�ورة الحلفي إن 
»األزمة يف البرة ما تزال مس�تمرة والغضب 
الش�عبي يف تصاعد«، محذرة رئي�س الوزراء 
ع�ادل عبد املهدي من »التغ�ايض عن مطالب 

واستحقاقات أهايل البرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى نائب رئيس الوزراء للش�ؤون 
االقتصادية وزير املالية فؤاد حسي 
يف مكتب�ه ببغ�داد إي�رج مس�جدي 
س�فر ايران يف بغداد والوفد املرافق 
له. وجرى خالل اللقاء اس�تعراض 
العالق�ات التاريخي�ة ب�ي البلدي�ن 

وس�بل تعزيزها وتطويره�ا ملا فيه 
خر ومصلحة الش�عبي. من جانبه 
ذك�ر فؤاد حس�ي ان العراق يتطلع 
اىل بن�اء عالقات قوي�ة ومتينة مع 
ج�واره مبينة عىل اس�اس املصالح 
رضورة  ع�ىل  مش�ددا  املش�رتكة، 
حماية تلك العالق�ات من اجل خلق 

بيئة مستقرة يف املنطقة.

واض�اف ان التح�دي ال�ذي يواج�ه 
يف  الجدي�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
الجان�ب االقتصادي يكم�ن يف بناء 
رؤي�ا وفلس�فة اقتصادي�ة متين�ة 
ومثم�رة  وثابتة يك�ون تحركها يف 
ضوء املستجدات والواقع، مشرا اىل 
رضورة تنويع مصادر الدخل وعدم 
االعتماد الكيل عىل النفط، والقضاء 

عىل البطال�ة واعادة بن�اء مادمره 
الفكر الظالمي، مشدداً عىل رضورة 
الصناع�ة  بقطاع�ات  االهتم�ام 

والزراعة والسياحة واالستثمار.
وذكر مس�جدي اىل ان حجم التبادل 
التج�اري ب�ي جمهوريت�ي العراق 
واي�ران وص�ل اىل ثماني�ة ونص�ف 
ملي�ار دوالر س�نويا، وان هناك 79 

رشك�ة ايرانية مختلفة االختصاص 
تعم�ل يف العراق يف مج�االت الطاقة 
والبناء والس�ياحة والبن�ى التحتية 
وان حجم مش�اريع تل�ك الركات 

بلغ عرة مليارات دوالر.
واشار اىل ازدياد اعداد السائحي بي 
البلدين بشكل ملحوظ عن السنوات 

السابقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ام�س  االتص�االت،  وزارة  وجه�ت 
الثالثاء، بتنفي�ذ حملة للقضاء عىل 

تهري�ب الس�عات الداخل�ة للب�الد، 
مش�رة اىل ان ذل�ك سيحس�ن م�ن 

جودة االنرتنت.
وق�ال املكت�ب االعالمي لل�وزارة يف 

ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 
»وزي�ر االتص�االت نعي�م الربيع�ي 
وجه مديريات الوزارة بتنفيذ حملة 
للقضاء عىل تهريب السعات الداخلة 

للبالد، بالتعاون مع الجهات االمنية 
املختصة«.

واضاف ان »ذلك له اثر عىل تحسي 
ج�ودة االنرتن�ت يف الع�راق وزيادة 

ايرادات الدولة«، مش�را اىل انه »له 
تأث�ر ع�ىل الجان�ب االمن�ي وعدم 
اطالع االجهزة االمنية املختصة عىل 

تلك السعات«.

نواب البرصة جيمدون قرار تعليق عضويتهم يف الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراط�ي  الح�زب  ع�ن  النائ�ب  اك�د 
الكردستاني جالل بريش�اني، امس الثالثاء، 
انه وصل اىل مبنى برملان كردس�تان بواسطة 
دراجة هوائية، فيما اشار اىل انه رفض جميع 

االمتيازات بما فيها السائق والحمايات.
وق�ال بريش�اني يف تري�ح: »رفض�ت كل 
االمتي�ازات املمنوح�ة للربملاني�ي بم�ا فيها 
السائق والحمايات وكذلك تنازلت عن الراتب 
الربملان�ي الن�ي موظ�ف باالس�اس«، مبين�ا 

»جئت اىل برملان كردستان عىل دراجة هوائية 
الن�ي ال اس�عى للحصول عىل اي مكتس�بات 
ش�خصية«. واض�اف ان »هذه رس�الة مني 
اىل كل الباحث�ي عن املناص�ب للحصول عىل 
مكتس�بات ش�خصية له ولعائلته واقاربه«، 
الفتا اىل »انني اس�عى لتحقيق طموحات من 
انتخبن�ي واخصص وقت�ي لخدمته وتحقيق 

ما وعدناهم به«.
يذك�ر ان برمل�ان اقليم كردس�تان عقد امس 
جلس�ته االوىل، والت�ي تضمن�ت اداء اليم�ي 

الدستوري للنواب.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القيادي يف حشد محافظة االنبار قطري 
العبيدي، ام�س الثالثاء، ع�ن وصول معدات 
حربية متط�ورة إىل قضاء  القائ�م الحدودي 

مع سوريا غرب االنبار.
وق�ال العبي�دي إن “معدات حربي�ة متطورة  
وصلت إىل القوات االمنية والقوات الساندة لها 
املتم�������ركزة عىل الريط الحدودي مع 
س�وريا غربي االنبار لضبط الح������دودي 
وافش�ال اي مخطط يه����دف لزعزعة امن 

وسالمة األرايض العراقية”.
وأضاف العبيدي ان “القيادات األمنية اوعزت 
بن�ر املزي�د من الق�وات االمنية مس�توردة 
بقوات من الحش�دين الش�عبي والعش�ائري  
تحس�با لقيام داعش بالهج�وم عىل القاطع 
مب������ين�ا  للمح�����افظ�ة”،  الغرب�ي 
ان “الق�وات االمني�ة ع�ززت م�ن تواجده�ا 
عىل املناط�ق الصح������راوية وس�د كافة 
الثغ�رات الت�ي يس�تخدمها عن�ارص داعش 
بعملي�ات التس�لل للوص�ول إىل املناط����ق 

الغربية للمحافظة”.

نائب بربملان كردستان يرفض االمتيازات وحيرض
 اىل اجللسات عىل دراجة

حشد األنبار يعلن وصول معدات متطورة
  لتعزيز أمن احلدود

ايران: لدينا يف العراق )79( رشكة والتبادل التجاري جتاوز )8( مليارات دوالر

االتصاالت توجه بحملة للقضاء عىل هتريب »االنرتنت« اىل العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الش�عبي, امس الثالثاء, عن 
انتش�ار قوات�ه يف النج�ف األرشف ضم�ن 
الخط�ة الخاصة بمناس�بة وفاة الرس�ول 

االعظم “ص”.
وق�ال مس�ؤول هيئ�ة الحش�د يف مكت�ب 
النج�ف قاس�م الخاقان�ي يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«, إن “قوات الحش�د 
الش�عبي وعنارص ق�وات التعبئة بارشت، 
صباح اليوم، وبالتعاون مع القوات االمنية 
باالنتش�ار بالتنسيق مع قيادة الرطة يف 

قاطع عمليات الفرات االوسط”.
واضاف الخاقاني, ان “القوات ستس�تمر 

باالنتش�ار لح�ي انتهاء الزي�ارة والخطة 
االمنية، حيث توزع�ت القوات يف القواطع 
ملس�اندة الق�وات االمنية وتنظي�م حركة 
سر العجالت والزائرين الذين توافدوا هذا 

اليوم”.
وأوض�ح, أن “ق�وات اللواء 28 يف الحش�د 
الش�عبي يف النج�ف االرشف والت�ي تعمل 
ضم�ن قاط�ع عملي�ات الفرات االوس�ط 
بارشت باالنتش�ار األمن�ي لحماية زائري 
االمام ع�يل)ع( ضمن قواطع املس�ؤولية 
يف مج�ر الرضوية وفلكة ش�ارع املعمل 
تقاطع ناحية الرضوية وقاطع عمود رقم 
110 ش�ارع نج�ف كربالء لحماي�ة وأمن 

الزائرين بذكرى وفاة النبي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحش�د الش�عبي، أمس الثالثاء، عن 
احب�اط محاول�ة تنظيم »داعش« للتس�لل 
اىل بغداد عرب جرف النر. وقال الحش�د يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن 
»الحش�د الشعبي )تشكيل روح الله( رشع 
بعملية دهم وتفتي�ش بعد ورود معلومات 
اس�تخبارية ع�ن محاول�ة خالي�ا داع�ش 

للتسلل عرب جرف النر اىل املناطق الواقعة 
ش�مال رشق الناحي�ة باتج�اه العاصم�ة 
بغ�داد«. وأضاف أن »العملية اس�فرت عن 
العث�ور ع�ىل بعض االنف�اق والحف�ر التي 
كان التنظي�م يرم�ي اس�تخدامها، فض�ال 
عن ضبط اس�لحة ومواد متفجرة«. وأعلن 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، يف )9 
كان�ون االول 2017(، تحري�ر أرض العراق 

بالكامل من »داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يف 
برملان اقليم كوردستان، امس الثالثاء، عن فتح 
صفح�ة جديدة م�ع جميع االط�راف والجهات 
والكت�ل السياس�ية م�ن اجل تش�كيل حكومة 
اقليم كوردس�تان وتفعيل عم�ل الربملان. وقال 
رئيس الكتلة هيمن هورامي يف مؤتمر صحفي 
عقده اليوم داخل مبنى الربملان بحضور اعضاء 
الكتل�ة، ان »الح�زب الديمقراط�ي يري�د فت�ح 
صفح�ة جديدة م�ع جميع االط�راف والجهات 
والكت�ل السياس�ية يف كوردس�تان لكي نتمكن 

من تش�كيل حكومة قوية وتفعيل عمل الربملان 
بق�وة«. واضاف ان »الكتلة ته�دف اىل مواصلة 
العمل يف توفر الخدمات والعيش الرغيد للشعب 
واج�راء اص�الح ش�امل ع�ىل النظ�ام االداري 
واالقتص�ادي وامل�ايل يف كوردس�تان لتحس�ي 
االدخ�ار  وانه�اء  واملعي�ي  الخدم�ي  الواق�ع 
االجباري لروات�ب املوظفي وتوفر فرص عمل 
للعاطل�ي«. وتاب�ع هورام�ي ان مجلس قيادة 
الح�زب الديمقراطي الكوردس�تاني سيش�كل 
خ�الل االي�ام القليلة املقبلة لجنة عليا س�تزور 
جميع االط�راف والجهات السياس�ية للتحاور 

عىل تشكيل الحكومة الجديدة«.

احلشد الشعبي ينترش يف النجف لتأمني 
وفاة الرسول )ص(

بالتفاصيل.. احباط حماولة لتنظيم »داعش« للتسلل 
اىل بغداد عرب جرف النرص

حزب بارزاين يفتح »صفحة جديدة« لتشكيل »حكومة كردستان«
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، عن توجي�ه جهدها الخدمي لترصيف مياه 
االمطار يف املناطق غري املخدومة والعش�وائية، بعد تصفري أغلب 

مناطق العاصمة.
وقال�ت االمانة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »دائرة 
مجاري بغداد والدوائر البلدية اس�تنفرت جميع مالكاتها اآللية 
والبرشي�ة مع بداية س�قوط االمط�ار لضم�ان عملية ترصيف 

املياه ومنع تجمعها يف الشوارع واألزقة«.
واضافت ان »تلك الدوائر قامت بتحويل جهدها الخدمي وآلياتها 
اىل جان�ب املضخ�ات والغواطس التي تم نصبه�ا يف املناطق غري 
املخدومة وعش�وائية الس�كن لس�حب وترصيف مياه االمطار 

عنها منذ يوم امس«.
وبين�ت ان »امانة بغ�داد هيأت هاتف الش�كاوى )٥٦٢٨( بدالة 
ذات ثماني�ة خط�وط، وصفحة ام�ن بغداد يف مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، والصفح�ات الرس�مية للدوائر البلدية الس�تقبال 
ش�كاوى املواطنن بش�أن مياه االمطار وتهيب بهم االبالغ عن 
اي مخالفة بتس�جيل رقم اآللية واالبالغ عنها وهي تعمل مجاناً 

لسحب املياه عىل مدار الساعة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النقل عبد الل�ه لعيبي ، عن إرتفاع إي�رادات مرشوع 
النق�ل الجماع�ي لش�هر ترشي�ن األول امل�ايض بنس�بة ٢٥% عن 

إيراداته لشهر أيلول«.
وب�ن لعيب�ي يف بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، أن 
»الزيادة تحققت بفضل املتابعة املس�تمرة من قبل املس�ؤولن يف 
الرشكة ملرشوع )املنفيس�ت( مؤكدا ان ه�ذا املرشوع يحقق نقل 

امن ومريح ملواطنن بن جميع مرائب العراق«.
ووج�ه وزي�ر النقل بزي�ادة وترية عم�ل لجنة متابعة املنفيس�ت 

لتحقيق ايرادات اعىل خدمة للصالح العام .
يذكر ان الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص اعلنت مس�بقا عن 
ارتف�اع إيرادات النق�ل الجماعي للع�ام الحايل ع�ن العام املايض 

بنسبة ١٠٠% .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الع�دل، تأجي�ل االعالن عن 
الدرج�ات الش�اغرة لح�ن املصادقة عىل 
 ،  ٢٠١7 لس�نة  العدلي�ة  الدوائ�ر  م�الك 
مش�رية اىل الحفاظ عىل من تقدم لإلعالن 
ع�ن طري�ق املوق�ع االلكرتوني لل�وزارة.

وذك�ر الوكيل االداري للوزارة، عبد الكريم 
فارس الس�عدي، يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »ق�رار تأجي�ل االعالن عن 
اىل  اس�تنادا  ج�اء  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
يف   )4٨٨٥( املرق�م  املالي�ة  وزارة  كت�اب 
٢٠١٨/١١/4، وال�ذي اش�ارت فيه اىل انه 
ال يج�وز االعالن عن الدرج�ات الوظيفية 
الش�اغرة لغرض التعين اال بعد املصادقة 
ع�ىل مف�ردات م�الك وزارة الع�دل لع�ام 
٢٠١7«.واضاف السعدي ان »كتاب وزارة 
املالية اكد عىل وجوب مفاتحتهم بالتعديل 
املقرتح للدرجات الوظيفية الشاغرة لعام 
٢٠١٦، مش�ريين اىل الفقرة )١/ التعين/ 
ثالث�ا( املتضمن�ة )م�ن رشوط التعي�ن 
مراع�اة الدرجة الوظيفية املس�تحدثة يف 
امل�الك املص�دق والخصيص امل�ايل الالزمة 
اىل  املختصة(«.وأش�ار  املوازن�ة  يف  لذل�ك 
ان »حق�وق املتقدم�ن للتعين محفوظة 
وس�يتم املب�ارشة بالتقدي�م ح�ال إكمال 
املصادقة عىل املالك من قبل وزارة املالية.

العدل تؤجل اإلعالن 
عن الدرجات الشاغرة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لف 
املتقاعدين املدنين والعس�كرين التي ت�رتاوح مابن 3 و٥ و ٨ و 

١٠ عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني .
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
نس�خة من�ه، انه »تم رصف دفع�ة جديدة من س�لف املتقاعدين 

املدنين والعسكرين بنحو  3٥٥3 آالف  متقاعد« . 
واضاف ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طري�ق ابالغ املتقاعد عرب 
إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل 
كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني

  بغداد / المستقبل العراقي

ترأس األمن الع�ام ملجلس ال�وزراء مهدي العالق 
، اجتماع لجنة الحوار االس�رتاتيجي املش�رتك بن 
والعراق.واك�د  الخليج�ي  التع�اون  دول مجل�س 
األمن العام بحسب بيان لالمانة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«،ان » اللجنة ش�كلت بق�رار من مجلس 
الوزراء الت�ي ايد فيها خطة العراق املش�رتكة مع 
مجل�س التع�اون الخليج�ي العداد خطة رئيس�ة 
لالعوام ٢٠١٨ - ٢٠٢3، مشريا اىل بدء حوار شامل 
يف جمي�ع املجاالت م�ن اجل خطة مش�رتكة بهذا 
الش�أن، وبلورة مالحظات الوزارات من اجل اعداد 
خطة ش�املة يف غضون شهر واحد، وعرضها عىل 
مجلس ال�وزراء للمصادقة عليه�ا وتوجيه وزارة 
الخارجية بمفاتحة مجلس التعاون الخليجي بهذا 

الشأن.وأش�ار اىل ان لجنة وزارية برئاس�ة رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي بعد زيارته السعودية 
عملت ع�ىل تفعيل التع�اون القطاعي مع وزارات 
الرتبي�ة والتعلي�م والثقاف�ة والش�باب والرياضة 
والصناع�ة والنق�ل والطاق�ة، وقطع�ت مجاالت 
التعاون ش�وطا طويال يف هذا االط�ار، لكن اللقاء 
الثاني تاجل نتيجة االنتخاب�ات النيابية العراقية.

ودعا العالق، الوزارات اىل اعداد خططها ووجهات 
نظره�ا بش�ان الحوار االس�رتاتيجي م�ع مجلس 
التعاون الخليجي، وارس�اله اىل مقررية اللجنة يف 
غضون ش�هر واحد، لبلورتها وارسالها اىل مجلس 
الوزراء.وكان�ت خط�ة العم�ل املش�رتك للتع�اون 
ب�ن مجلس التع�اون والع�راق طرح�ت املجاالت 
والتعليمي�ة  واالقتصادي�ة  واألمني�ة  السياس�ية 

والثقافية واإلعالمية والشباب والرياضة.

األمني العام ملجلس الوزراء يرأس جلنة احلوار االسرتاتيجي املشرتك مع دول جملس التعاون اخلليجي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، عن 
حص�ص املولدات م�ن زيت الغ�از )الگاز( 
لشهر ترشين الثاني الحايل.وقال مدير عام 
الرشكة املهندس كاظم مسري ياسن يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إنه 
»تضمنت خطة تجهيز الرشكة ملنتوج زيت 
الغاز ) ال�گاز( ألغراض املولدات الس�كنية 
يف محافظ�ات ) بغ�داد – النجف األرشف – 
كربالء املقدس�ة - البرصة - ميس�ان - ذي 
ق�ار– املثن�ى – الديوانية - باب�ل - دياىل - 
واس�ط - كرك�وك( بحص�ة ش�هر ترشين 
الثاني الحايل من املادة املذكورة وبكمية ١٠ 
لرت لكل kva ومقابل ثم�ن، امتثاال لتوجيه 
وزير النفط ثام�ر الغضبان ومتابعة وكيل 
ال�وزارة لش�ؤون التوزي�ع س�عياً لتقدي�م 
أفضل الخدمات للمواطنن من خالل توفري 
الوق�ود بأنواع�ه«. وأض�اف ان »الكمي�ات 
املجه�زة من منت�وج زيت الغ�از للمولدات 
العائدة لدوائ�ر الدولة يف جميع املحافظات 
املذك�ورة حي�ث ت�م تجهيزه�ا بكمية )٥( 
ل�رت ل�كل kva وبالس�عر الرس�مي أيضاً«، 
مضيف�اً بأن�ه »يت�م أيضاً تجهي�ز مولدات 
القطاع الخ�اص واملختلط لتلك املحافظات 
من الراغب�ن بكمية )٥( لرت ل�كل kva من 
زيت الغاز بالس�عر التجاري البالغ )7٠٠( 
دين�ار/ ل�رت، ومثله�ا للمولدات الس�كنية 
الخاضعة اىل نظام الخصخصة يف محافظة 
بغداد«.وعن األقضي�ة والنواحي املحررة يف 
محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار أكد 
ان�ه »تقرر تجهيزها بكمي�ة )١٥( لرت لكل 
kva من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية 

يف املناطق التي ال تجهز بالكهرباء الوطنية 
، و)١٠( لرت ل�كل kva للمولدات الس�كنية 
يف املناط�ق الت�ي تجهز بمع�دل ) ٥ اىل ١٠( 
 kva ساعات كهرباء وطنية ، و )٥( لرت لكل
للمولدات الس�كنية يف املناط�ق التي تجهز 
بمع�دل )١٥ اىل ٢٠( س�اعة كهرباء وطنية 

» فضالً عن تجهي�ز دوائر الدولة ب� ١٠ لرت 
لكل kva من زيت الغاز وحسب الضوابط ، 
أما عن املول�دات العائدة لدوائر الدولة التي 
فيها كهرباء وطنية أوضح املدير العام بأنها 
ُتجهز حس�ب س�اعات القط�ع«. كما بن 
املدير العام ان »مجموع ما جهزته الرشكة 

ملولدات دوائ�ر الدولة والس�كنية ومولدات 
القط�اع الخ�اص واملختلط بلغ م�ا يقارب 
)94( مليون لرت من زيت الغاز خالل ش�هر 
أيل�ول املايض«.يش�ار اىل ان وزارة النف�ط 
املتمثل�ة برشكة توزيع املنتج�ات النفطية 
تع�د خط�ة ش�هرية منتظم�ة بحص�ص 

الكهرب�اء  ملحط�ات  املجه�زة  الكمي�ات 
وللمول�دات بأنواعه�ا لجمي�ع املحافظات 
عالوًة ع�ىل قيامها بزي�ادة الكمي�ات لتلك 
املحافظات وحسب الظروف املستجدة لكل 
محافظة حرصاً منها عىل استمرار تجهيز 

املواطنن بالطاقة الكهربائية.

املنتجات النفطية تعلن عن حصص املولدات من »الگاز« خالل الشهر احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هي�أة النزاهة 
ن مالكات مكت�ب تحقيق كربالء  ، ع�ن تمكُّ
يف الهيأة من ضبط عملي�ات تالعٍب وتزويٍر 
يف تحوي�ل ملكي�ة أح�د العق�ارات البالغ�ة 
مساحته )١٨( دونماً و)١4١7( مرتاً، العائد 
إىل دائرة عقارات الدولة يف املحافظة.الدائرة 

أش�ارت يف بيان تلقته » املستقبل العراقي«، 
إىل قي�ام فريق عمل مكت�ب تحقيق كربالء، 
عٍة شملت  بإجراء تحرِّياٍت وتحقيقاٍت ُموسَّ
هيئة دع�اوي امللكي�ة ، وُمديريَّ�ة الزراعة، 
ودائرة عقارات الدولة والتس�جيل العقاري 
ن من كش�ف تزوير ملكية  يف كربالء، إذ تمكَّ
العقار باس�م مجموعٍة م�ن املتهمن الذين 
زعم�وا رشاء العق�ار ع�ن طري�ق مزاي�دة 

ٍر مزع�وٍم صدوره عن  صوري�ة بكتاٍب ُمزوَّ
دائ�رة عق�ارات الدول�ة يف املحافظة.ولفتت 
بلغ�ت  للعق�ار  التقديري�ة  »القيم�ة  أنَّ  إىل 
وأنَّ  دين�اٍر،  ملي�ارات   )٦,9٠٥,٥٠٠,٠٠٠(
ت بناًء عىل مذكرٍة قضائيٍة. عمليَّة الضبط  تمَّ

وأضاف�ت أن »مكتب تحقيق كربالء يف هيأة 
النزاهة قام بتسليم العقار إىل دائرة عقارات 
الدول�ة يف املحافظ�ة؛ تنفي�ذاً لق�رار قايض 

محكم�ة تحقيق كرب�الء املختص بالنظر يف 
قضاي�ا النزاهة، مبينة أن الق�رار القضائي 
ن قيام الدائرة بإقامة دعوى إبطال قيد  تضمَّ
بحقِّ املستفيدين ودعوى أجر املثل. ُيشاُر إىل 
نت  أنَّ القيم�ة التقديرية للعقارات التي تمكَّ
الهيأة من إعادة ملكّيتها للدولة يف محافظة 
كربالء خ�الل العام الج�اري بلغت أكثر من  

)٢3٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مليار ديناٍر.

النزاهة تعيد إىل الدولة عقارًا قيمته »7« مليارات دينار وتضبط أولياته املزورة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة امل�وارد املائية، زيادة االطالقات املائية لش�ط الحلة 
لغرض ازالة االسماك النافقة يف حوض النهر«.وذكر بيان للوزارة 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان »زي�ادة االطالقات 
املائي�ة يف ش�ط الحلة بلغ�ت بلغ�ت 9٥م3/ ثا بدال م�ن 7٠ م3/ 
ث�ا رغم ظروف الش�حة املائي�ة التي تمر به�ا البالد«.واوضح انه 
»نهي�ب باملواطن�ن واصحاب االقفاص وبحريات االس�ماك بعدم 

رمي االسماك النافقة باالنهر لتأثريها الكبري عىل نوعية املياه.

املوارد تعلن زيادة
 االطالقات املائية لشط احللة لغرض 

ازالة االسامك النافقة

امانة بغداد تتوجه نحو املناطق غري املخدومة 
والعشوائية لترصيف مياه االمطار

إرتفاع إيرادات مرشوع النقل اجلامعي 
اىل 25 باملئة خالل ترشين االول

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر التجارة محمد هاش�م العاني، 
ع�ىل رضورة زيادة حجم التبادل التجاري 
بن الع�راق وتركيا، فيما اش�ار الس�فري 
الرتك�ي لدى بغ�داد فات�ح يل�دز اىل رغبة 
بالده بدعم الصناعات العراقية من خالل 

اقامة املصانع داخل العراق«.
ورد  التج�ارة  ل�وزارة  بي�ان  يف  وج�اء 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان«وزير التجارة 
الدكت�ور محم�د هاش�م العان�ي التق�ى 
الس�فري الرتك�ي فات�ح يلدز وأك�د اهمية 
العالق�ات التاريخي�ة الت�ي ترب�ط العراق 
برتكي�ا، ورضورة زي�ادة حج�م التب�ادل 
التج�اري ب�ن البلدي�ن بم�ا يع�زز هذه 
تتي�ح  جدي�دة  اف�اق  ويفت�ح  العالق�ات 
لل�رشكات الرتكية املش�اركة يف الحصول 
ع�ىل فرص اس�تثمارية واقام�ة رشاكات 

حقيقي�ة مع القط�اع الخ�اص العراقي، 
خاصة وان العراق يمتلك سوق اقتصادية 
كبرية قادرة عىل اس�تيعاب واس�تقطاب 
كربى ال�رشكات العاملية يف ظل اس�تقرار 

الوضع االمني، بعد هزيمة داعش«.
الوزي�ر ان«هن�اك رغب�ة ل�دى  واض�اف 
وتنمي�ة  تطوي�ر  يف  العراقي�ة  الحكوم�ة 
العالقات مع تركيا يف جميع املجاالت، بما 
يس�هم يف تنمي�ة االقتص�اد العراقي وحل 
القضاي�ا العالقة مع ال�رشكات الرتكية«، 
الفتا اىل ان«املرحلة املقبلة ستش�هد مزيد 
من التعاون الثنائي عىل مستوى العالقات 
االقتصادية والتجاري�ة، فضال عن اهمية 
الدور الرتكي يف ح�ل قضية املياه، خاصة 
وان رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
قد ناقش مع القيادة الرتكية هذا املوضوع 

وكان نتائج املباحثات مشجعة«.
واستمع الوزير خالل اللقاء اىل مالحظات 

بش�أن  الرتك�ي  الس�فري  قدمه�ا  ورؤى 
امكاني�ة فت�ح مع�رب جديد ب�ن البلدين، 

الش�احنات  م�رور  تس�هيل  يف  يس�هم 
والبضائ�ع املتبادلة بن البلدين، باالضافة 

اىل موض�وع الرتس�يم يف املع�رب الحدودي 
الح�ايل وال�ذي يش�هد اج�راءات مطول�ة 

وتكاليف مالية باهظة.
وطرح الس�فري الرتكي خ�الل اللقاء عدة 
قضاي�ا تتعلق بدع�م الصناع�ة العراقية، 
خاص�ة يف موض�وع املنتج�ات الزراعية، 
وق�ال ان«تركيا ترغ�ب يف دعم الصناعات 
العراقية م�ن خالل الصناعة داخل العراق 
ولدينا مستثمرين مستعدين لتشغيل هذه 
املصانع«، مؤكدا«الحاجة اىل التواصل بن 
الجانب�ن العراقي والرتك�ي لزيادة عملية 

التبادل التجاري بن البلدين«.
وقال يلدز: »نحن فخورون بالعالقات التي 
تربط العراق وتركيا ونقيمها بشكل كبري 
وهذا طبيعي كوننا جريان وتطور التجارة 
ب�ن البلدين يس�هم بتطوي�ر العالقات يف 
جمي�ع الجوانب، كون التج�ارة تؤثر عىل 

جميع املفاصل.

وزير التجارة يؤكد عىل رضورة زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عىل العمل من االن استعداداً 
ألشهر صيف ٢٠١9، من اجل تقديم خدمة افضل اىل املواطنن 

يف مجال تجهيز الطاقة الكهربائية.
ونق�ل بيان ملكتب�ه تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ع�ن تأكيد 
الخطي�ب خالل لقائه بامل�الك املتقدم لقطاع�ي نقل وتوزيع 
الطاقة الكهربائية، يوم أمس عىل » التنس�يق العايل مع وزارة 
النفط لتلبي�ة احتياجات محطات التوليد من الوقود بانواعه، 

فضال عن تلبية جميع االحتياجات الخاصة بزيادة اس�تيعاب 
ش�بكات نق�ل الطاقة الكهربائي�ة وفك االختناق�ات من اجل 
اس�تيعاب الطاقات التوليدية الجديدة، اىل جانب العمل بشكل 

متواصل لتأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ».
واس�تعرض امل�دراء العام�ون بحس�ب البي�ان، احتياج�ات 

رشكاتهم ومديرياتها، استعداداً ألشهر صيف ٢٠١9.
وت�م التأكي�د عىل زيادة التنس�يق م�ع الجه�ات األمنية للحد 
من العملي�ات اإلرهابية والتخريبية الت�ي تطال خطوط نقل 

الطاقة الكهربائية.

وزير الكهرباء: نعمل من االن استعدادًا 
ألشهر صيف 2019

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعرضت وزارة التخطيط، اس�تعداداتها الجراء املسح 
الشامل للتجمعات العشوائية يف العراق.

وذك�ر بيان اص�دره املكتب االعالم�ي يف وزارة التخطيط، 
تلقته »املستقبل العراقي«، انه »بمشاركة وزير التخطيط 
وكالة فؤاد حس�ن واالم�ن العام ملجلس ال�وزراء مهدي 
العالق، ومدير برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
يف الع�راق يوك�و اوتس�وكي، ووكالء وزارات التخطي�ط 
واملالية واالس�كان واالعمار والبلدي�ات وعدد من املديرين 
العامن يف وزارة التخطيط ووزارات اخرى، عقدت اللجنة 
التوجيهي�ة العليا ملرشوع معالجة العش�وائيات اجتماعا 
موس�عا يف وزارة التخطيط، ناقشت خالله آليات ومراحل 
تنفي�ذ املس�ح الش�امل للتجمع�ات العش�وائية يف العراق 
ال�ذي م�ن املؤمل تنفي�ذه يف الع�ام املقب�ل ٢٠١9 يف اطار 
الربنامج الوطني إلعادة تأهيل وتس�وية تجمعات السكن 

العشوائي«.
واضاف ان »اللجنة ناقشت باستفاضة مراحل تنفيذ املسح 
الشامل للتجمعات العشوائية وما تم تحقيقه من خطوات 

يف اطار برنامج املعالجة خالل السنتن املاضيتن«.
واكد رئي�س اللجن�ة التوجيهي�ة العليا مل�رشوع معالجة 

العش�وائيات، االمن العام ملجلس ال�وزراء مهدي العالق، 
بحس�ب البي�ان ان »ما ت�م تحقيقه لح�د االن يمثل بداية 
جيدة ال س�يما مع وج�ود دعم من برنام�ج االمم املتحدة 
للمس�توطنات البرشية يف العراق )هبيتات(«، موضحا ان 
»مرشوع قانون معالجة الس�كن العش�وائي اقر من قبل 
مجلس الوزراء وهو االن لدى مجلس الدولة بهدف تدقيقه 
قب�ل رفع�ه اىل مجلس الن�واب ملناقش�ته واق�راره، واننا 
ركزن�ا كثريا عىل اعداد الدراس�ات واملس�وح بهدف حرص 
العشوائيات، واصبح واضحا لدينا من يقوم بالتجاوز عىل 

املمتلكات العامة«.
ولف�ت الع�الق اىل ان »معالجة ظاهرة العش�وائيات تمثل 
جانبا من حل مش�كلة السكن، ال سيما بعد الرضر الكبري 
ال�ذي لحق به�ذا القطاع نتيج�ة احتالل داع�ش لعدد من 
املحافظات«، مش�ريا اىل ان »املجلس االعىل لالسكان يعمل 

عىل وضع سياسة اسكانية ملواجهة هذه االزمة«.
من جانبها اكدت مديرة برنامج االمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية يف الع�راق يوكواو تس�وكي ان »)هبيتات( تعمل 
عىل مساعدة الحكومة العراقية ملعالجة العشوائيات وهذا 
االمر ضمن سلّم االولويات للربنامج«، معربة عن »االلتزام 
الكام�ل بحل هذه املش�كلة وفقا لخريط�ة الطريقة التي 

وضعت بالتعاون مع الجانب العراقي«.

وبينت املدي�ر العام التنفي�ذي الس�رتاتجية التخفيف من 
الفقر نج�الء عيل مراد »نحو 3 مالين و3٠٠ الف انس�ان 
يقطنون يف العش�وائيات ويمثلون ١3%من سكان العراق، 
وهذا االمر بحاجة اىل معالجة، وقد تم وضع برنامج وطني 
العادة تأهيل الس�كن العش�وائي ال�ذي يتضمن مجموعة 
من الخطوات واالجراءات بالتنسيق مع )هبيتات(، بعض 
م�ن تلك االجراءات تتعل�ق باطار العم�ل الفني واخرى يف 
الجوانب القانونية واملالية، فضال عن االطار املؤسس�اتي 

وتوفري املستلزمات الساندة للعمل واملتابعة«.
واوضحت ان »برنامج املعالجة يتضمن 3 مراحل رئيس�ة 
حيث تتلخ�ص املرحلة االوىل بالتهيئ�ة واالعداد واملبارشة 
باملعالج�ة وفيه�ا الكثري م�ن الخطوات واالج�راءات التي 
انج�ز بعضها، واملرحلة الثانية هي مرحلة املعالجة والحد 
من تفاقم ظاهرة العش�وائيات وفق جدول زمني س�نوي 
يعتم�د عىل توقيتات الخطة االس�تثمارية وميزانية تنمية 
االقالي�م ليش�مل جميع املحافظات وعىل مدى 4 س�نوات 
وبحس�ب املحافظة، فيما تتضمن املرحلة الثالثة معالجة 
اس�باب نش�وء العش�وائيات بهدف ايقاف ومنع تكرارها 
مس�تقبال، ويف هذه املرحلة يتم تنظيم ملف ادارة االرايض 
السكنية وارساء نظام تقديم التسهيالت يف مجال التمويل، 

باسلوب القروض او الدعم وتوفري السيولة املالية«.

التخطيط تستعرض استعداداهتا الجراء املسح الشامل للتجمعات العشوائية يف العراق
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حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

  E- mail:GC.thiqar@yahoo.com / ايميل قسم العقود الحكومية

املناقصة رقم )9( ضمن املنافع االجتامعية من حقل الغراف النفطي 2016 ـ 2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات 

اعالن
تعلن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )اكمال نواقص ردهة  طوارئ يف النرص )املرحلة الثانية( (   ضمن املنافع االجتماعية 
من حقل الغراف النفطي 2016ـ  2017 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الرشوط 
العامة للمقاوالت الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني ولالعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق 

اي فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاله 
فعـى الراغبـني من الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عـى االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص 
مراجعة قسم حسابات املشاريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( 

غري قابلة للرد عى ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية عند رشاء العطاء عى ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1  ـ هوية تصنيف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تاسيس الرشكة  بالنسبة للرشكات العراقية ووثائق تسجيل الرشكات 

العربية واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخرية
2ـ  التامينـات االوليـة  تقدم عى شـكل صك مصدق  او خطاب ضمان او سـفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغـداد او املحافظات الجنوبية 
حـرصا باملبالـغ املذكورة ادناه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عى ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ  
العطـاء ويجـب عـى املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول( الذي رسـت عليه املناقصة مبـارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبـل توقيع العقد تقديم صك 
مصدق او خطاب ضمان بحسـن التنفيذ عى ان يكون خطاب الضمان صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3  ـ استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية  وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات

4 ـ تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من 
جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها

5ـ  تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عى جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب 
وتكون جميع االوراق مختومة  بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوني ويلتزم املقاول 

بصحته ويعترب التبليغ   من خالله  ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن 
6 ـ الدائرة غري ملزمة بقبول  أوطأ العطاءات 

7 ـ شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي
8 ـ عـى الرشكة ان تقوم بتقديم )c.v( يتضمن اسـماء الكادر الفني )االختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغـني(  واالداري واالليات التي تعود للرشكة 

معززة بوثائق رسمية
9  ـ تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزء من وثائق املناقصة 

10 ـ عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 ـ تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عى ان يكون كشـفا للسـنوات املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة  املحاسبني 

واملدققني املركز العام
12 ـ تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباألرقام  

13  - تقديم منهاج العمل املطلوب )جدول تقدم العمل( 
14 ـ تتحمـل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسـوم التي تفرض من قبـل الدولة واجور االعالن واي مصاريف اخرها تنص عليها 

التعليمات النافذة
15 ـ العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 ـ املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع
17 ـ ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة االصلية +  نسخة مصورة( 

18ـ  عـى الدائرة املسـتفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عى استفسـارات املشـاركني يف املناقصة وقبل سـبعة ايام من تاريـخ غلق املناقصة عى 
االقل

19  ـ ان هذه املحافظة سوف تستبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من  خالل  تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي  تنفذها وسيتم تقييم وتحليل 
العطـاءات املقدمـة وترجيحها بناءا عى املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقـر بكتابهم 14488 يف 2013/10/8 واملرفق مع جدول 

كميات )تندر( املناقصة
20 ـ يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21  ـ تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
22ـ  تكـون االولويـة للمـواد االولية املصنعة واملجهزة للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة ومـدى مطابقتها  للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
23 ـ تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عى العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا 
24ـ  يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسوؤليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان يقدم عقد مشاركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء
25 ـ تلتزم  الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عى العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل مدة سبعة ايام من 

تاريخ فتح العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها 
26 ـ يقـدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االسـعار والثالث باملستمسـكات اعـاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات 
نهاية السـاعة )11( ظهرا من يوم االربعاء  املصادف 2018/11/21 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسـمية  يكون املوعد اليوم 
الذي ييل العطلة ويكون تسليم العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535  

)مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27  ـ عـى مقدمـي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقـر لجنة فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقـت واملكان املحددين اعاله عند فتح 

العطاءات
28 ـ تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي )برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات 

املالية

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

  E- mail:GC.thiqar@yahoo.com  /ايميل قسم العقود الحكومية

املناقصة رقم )7( ضمن املنافع االجتامعية من حقل الغراف النفطي 2016 ـ 2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات 

اعالن
تعلـن محافظـة ذي قـار )العقود الحكومية( عـن مناقصة مرشوع )اعمال صيانة شـبكات  مجـاري الرفاعي(   ضمن املنافـع االجتماعية من حقل 
الغراف النفطي 2016ـ  2017 واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الرشوط العامة 
للمقاوالت الهندسـة املدنية بقسـميها االول والثاني ولالعمـال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبـل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي 

فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاله 
فعـى الراغبـني من الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عـى االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص 
مراجعة قسم حسابات املشاريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( 

غري قابلة للرد عى ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية عند رشاء العطاء عى ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1  ـ هوية تصنيف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تاسيس الرشكة  بالنسبة للرشكات العراقية ووثائق تسجيل الرشكات 

العربية واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخرية
2ـ  التامينـات االوليـة  تقدم عى شـكل صك مصدق  او خطاب ضمان او سـفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغـداد او املحافظات الجنوبية 
حـرصا باملبالـغ املذكورة ادناه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عى ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ  
العطـاء ويجـب عـى املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول( الذي رسـت عليه املناقصة مبـارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبـل توقيع العقد تقديم صك 
مصدق او خطاب ضمان بحسـن التنفيذ عى ان يكون خطاب الضمان صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3  ـ استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية  وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات

4 ـ تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من 
جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها

5ـ  تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عى جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب 
وتكون جميع االوراق مختومة  بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوني ويلتزم املقاول 

بصحته ويعترب التبليغ   من خالله  ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن 
6 ـ الدائرة  غري ملزمة بقبول  أوطأ العطاءات 

7 ـ شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي
8 ـ عـى الرشكة ان تقوم بتقديم )c.v( يتضمن اسـماء الكادر الفني )االختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغـني(  واالداري واالليات التي تعود للرشكة 

معززة بوثائق رسمية
9  ـ تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزء من وثائق املناقصة 

10 ـ عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 ـ تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عى ان يكون كشـفا للسـنوات املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة  املحاسبني 

واملدققني املركز العام
12 ـ تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباألرقام  

13  - تقديم منهاج العمل املطلوب )جدول تقدم العمل( 
14 ـ تتحمـل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسـوم التي تفرض من قبـل الدولة واجور االعالن واي مصاريف اخرها تنص عليها 

التعليمات النافذة
15 ـ العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 ـ املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع
17 ـ ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة االصلية +  نسخة مصورة( 

18ـ  عـى الدائرة املسـتفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عى استفسـارات املشـاركني يف املناقصة وقبل سـبعة ايام من تاريـخ غلق املناقصة عى 
االقل

19  ـ ان هذه املحافظة سوف تستبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من  خالل  تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي  تنفذها وسيتم تقييم وتحليل 
العطـاءات املقدمـة وترجيحها بناءا عى املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقـر بكتابهم 14488 يف 2013/10/8 واملرفق مع جدول 

كميات )تندر( املناقصة
20 ـ يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21  ـ تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
22ـ  تكـون االولويـة للمـواد االولية املصنعة واملجهزة للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة ومـدى مطابقتها  للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
23 ـ تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عى العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا 
24ـ  يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسوؤليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان يقدم عقد مشاركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء
25 ـ تلتزم  الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عى العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل مدة سبعة ايام من 

تاريخ فتح العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها 
26 ـ يقـدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االسـعار والثالث باملستمسـكات اعـاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات 
نهاية السـاعة )11( ظهرا من يوم االربعاء  املصادف 2018/11/21 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسـمية  يكون املوعد اليوم 
الذي ييل العطلة ويكون تسليم العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535  

)مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27  ـ عـى مقدمـي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقـر لجنة فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقـت واملكان املحددين اعاله عند فتح 

العطاءات
28 ـ تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي )برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات 

املالية

العدد/ 2072
التاريخ / 2018/11/5

العدد/ 2074
التاريخ / 2018/11/5

سعر الكشف 
الدائرة اسم المشروعالمصدق

التامينات المطلوبة / الموقعالمستفيدة
بالدينار

التصنيف على 
سعر العطاء بالديناراالقل

اعمال صيانة شبكات 261,400,000
مجاري الرفاعي

مديرية مجاري 
100,000انشائية عاشرة  %1 من كلفة العطاءالرفاعيذي قار 

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

سعر الكشف 
التامينات المطلوبة / الموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعالمصدق

بالدينار
التصنيف على 

االقل
سعر العطاء 

بالدينار

اكمال نواقص ردهة طوارئ في 66,535,000
النصر )المرحلة الثانية(

دائرة صحة ذي 
100,000انشائية عاشرة  %1 من كلفة العطاءالرفاعيقار 

ابـي  الشـخصية  محكمـة األحـوال 
الخصيب 

العدد: 1690/ش/2018 
التاريخ: 2018/11/6

اعالن 
اىل املدعـى عليهـا / نهـى عبدااللـه 

عزيز  
اقامـت املدعـي عـالء توفيـق عزيز 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله طالباً 
الحكـم بإيقـاع الطالق مـن زوجته 
الزوجيـة،  للخيانـة  عليهـا  املدعـى 
وملجهولية محل اقامتك حسب تبليغ 
مركـز رشطة ابـي الخصيـب وتأييد 
الخصيـب  ابـي  يف  البلـدي  املجلـس 
ومختـار منطقـة مهيجـران. عليـه 
تبليغـك بواسـطة  املحكمـة  قـررت 
النرش بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمة صباح 
يـوم املرافعـة يف 2018/11/20 ويف 
حالة عدم الحضور او من ينوب عنك 
قانوناً سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

اعالن دعوة دائنني 
نحـن املصفيان املحاميـان علياء 
قاسـم حسـن وانمار صالح عبد 
الوطن  الرحمـن لرشكـة مسـار 
محـدودة  العامـة  للمقـاوالت 
املسـؤولية – ادعو كل من له حق 
او ديـن عـى الرشكـة مراجعتـه 
عى العنوان التـايل – بغداد مدينة 

الصدر م 521 ز 29 د 70 
املصفيان املحاميان 

علياء قاسم حسن
 وانمار صالح عبد الرحمن 

ـــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـدت الهويـة املرقمـة 20156 
والصادرة من وزارة املوارد املائية 
/ الهيئة العامة لصيانة مشاريع 
الـري والبزل بتاريـخ 15 / 10 / 
2015 بأسـم / محمـود سـهيل 
عليـوي فعـى مـن يعثـر عليهـا 

تسليمها اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 4639 / ش / 2018 

التاريخ 6 / 11 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليها / زهرة محسن عيل

اقـام املدعـي حيـدر كريـم خليـل الدعـوى املرقمـة 
اعــــــــاله يطالبك فيها اسـقاط نفقة وملجهولية 
محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امـــام 
هـذه املحكمة يف يـوم 15 / 11 / 2018 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / حممد حميسن عيل

محكمة بداءة الكرادة 
العدد : 2370/ب/2014

التاريخ 2018/10/17

اعالن
اىل املدعى عليه / 1 ـ محمد جاسم حسني

2 ـ ضياء غايل حسن
اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة اعاله بتاريخ 
2015/1/29 حكمـا غيابيـا يقـي الحكـم بابطال 
قيد العقار املرقـم 187/9م2 زعفرانيـة بالعدد 337 
يف 2009/10/28 كمـا قـرر الحكم بابطـال قيد ذات 
العقـار بالعـدد 88 يف 2010/12/29 جلد 77 واعادة 
تسـجيله باسم دائرة املدعي اضافة لوظيفته واشعار 
دائرة التسـجيل العقاري يف الرصافة الثانية لتاشـري 
ذلك يف سـجالتها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسـب رشح القائم 
بالتبليـغ وتاييـد املجلـس البلـدي وانتقالـك اىل جهة 
مجهولـة عليه قـررت املحكمـة تبليغـك بصحيفتني 
محليتـني ولك حـق االعرتاض خـالل املـدة القانونية 
وبعكسـه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعادة اعالن مناقصات  
تعلـن املديرية العامـة إلنتاج الطاقة الكهربائية  يف املنطقة الجنوبية احدى تشـكيالت 
وزارة  الكهربـاء عن اعادة  اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسـب الرشوط 
واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة قسم /الشؤون 
التجاريـة الكائـن يف محافظة البـرصة / تقاطع الطويسـة فعى اصحـاب الرشكات 
واملكاتب االختصاصية املسـجلني بصورة رسـمية  الراغبني باملشاركة تقديم عطائهم 
حسـب الوثائـق القياسـية ويوضع العطاء يف ظـرف  واحد مختوم ومـؤرش عليه رقم 
املناقصة وعنوانها واسـم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكـر  الربيد االلكرتوني عى ان 
تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شـامال 
التأمينات االولية عى شـكل  صك مصدق او خطـاب ضمان صادر من مرصف عراقي 
معتمد بمبلغ قدره )6,230,000(  فقط ستة ماليني ومائتان وثالثون الف دينار عراقي 

عى ان تستكمل اىل ) 5%( عند االحالة وقد توقيع العقد
  وسـوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق 
املناقصـة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

علما بان املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

  www.moelc.gov.iq
ولإلجابة عى االستفسارات مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني

 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

مجلس القضاء االعى 
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغـداد / الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

السالسل 
العدد : 5733 / ش / 2017 
التاريخ : 4 / 11 / 2017 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / اسعد صباح صاحب .

اقامت املدعية / حنني حميد طعمه الدعوى 
املرقمة اعـاله امام هـذه املحكمة تطالبك 
فيها الحكـم بتاييد حضانتها للطفل محمد 

جواد اسـعد صبـاح تولـد 19 / 8 / 2010 
وطـرق مراجعـة جميـع الدوائر الرسـمية 
وملجهوليـة محـل اقامتـك وحسـب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس املحيل لذا قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امـام هذه املحكمة يـوم املرافعة 
املصادف 12 / 11 / 2018 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا ووفق االصول .
القايض 
نور عدنان ارحيم

املهندس
يارس فرحان كزير
املدير العام وكالة

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

مبلغ المالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة
التندر

110/2018
 

تجهيز 
خطوط نقل 
منتسبي 
محطة 
الكحالء 
الغازية 

26/11/2018 الكحالء

 207.675.000
مائتان وسبعة 

ماليين وستمائة 
وخمسة 

وسبعون الف 
دينار   

اعادة 
اعالن  

 75.000
خمسة 

وسبعون 
الف 
دينار 
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حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

  E- mail:GC.thiqar@yahoo.com / ايميل قسم العقود الحكومية

املناقصة رقم )8( ضمن املنافع االجتامعية من حقل الغراف النفطي 2016 ـ 2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات 

اعالن
تعلن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )اعمال صيانة شبكة  مجاري الرفاعي وتغليف مقطع  ساقية ترصيف حي االمري يف 
الرفاعي(   ضمن املنافع االجتماعية من حقل الغراف النفطي 2016 ـ 2017 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 الصادرة 
من وزارة التخطيط وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني ولالعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة 

من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاله 
فعـى الراغبـني من الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عـى االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص 
مراجعة قسم حسابات املشاريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( 

غري قابلة للرد عى ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية عند رشاء العطاء عى ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1  ـ هوية تصنيف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تاسيس الرشكة  بالنسبة للرشكات العراقية ووثائق تسجيل الرشكات 

العربية واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخرية
2ـ  التامينـات االوليـة  تقدم عى شـكل صك مصدق  او خطاب ضمان او سـفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغـداد او املحافظات الجنوبية 
حـرصا باملبالـغ املذكورة ادناه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عى ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ  
العطـاء ويجـب عـى املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول( الذي رسـت عليه املناقصة مبـارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبـل توقيع العقد تقديم صك 
مصدق او خطاب ضمان بحسـن التنفيذ عى ان يكون خطاب الضمان صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3  ـ استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية  وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات

4 ـ تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من 
جهات التعاقد املعنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها

5ـ  تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عى جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب 
وتكون جميع االوراق مختومة  بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوني ويلتزم املقاول 

بصحته ويعترب التبليغ   من خالله  ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن 
6 ـ الدائرة  غري ملزمة بقبول  أوطأ العطاءات 

7 ـ شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي
8 ـ عـى الرشكة ان تقوم بتقديم )c.v( يتضمن اسـماء الكادر الفني )االختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغـني(  واالداري واالليات التي تعود للرشكة 

معززة بوثائق رسمية
9  ـ تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزء من وثائق املناقصة 

10 ـ عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 ـ تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عى ان يكون كشـفا للسـنوات املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة  املحاسبني 

واملدققني املركز العام
12 ـ تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباألرقام  

13  - تقديم منهاج العمل املطلوب )جدول تقدم العمل( 
14 ـ تتحمـل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسـوم التي تفرض من قبـل الدولة واجور االعالن واي مصاريف اخرها تنص عليها 

التعليمات النافذة
15 ـ العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 ـ املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع
17 ـ ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة االصلية +  نسخة مصورة( 

18ـ  عـى الدائرة املسـتفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عى استفسـارات املشـاركني يف املناقصة وقبل سـبعة ايام من تاريـخ غلق املناقصة عى 
االقل

19  ـ ان هذه املحافظة سوف تستبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من  خالل  تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي  تنفذها وسيتم تقييم وتحليل 
العطـاءات املقدمـة وترجيحها بناءا عى املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقـر بكتابهم 14488 يف 2013/10/8 واملرفق مع جدول 

كميات )تندر( املناقصة
20 ـ يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21  ـ تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
22ـ  تكـون االولويـة للمـواد االولية املصنعة واملجهزة للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة ومـدى مطابقتها  للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
23 ـ تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عى العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا 
24ـ  يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسوؤليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان يقدم عقد مشاركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء
25 ـ تلتزم  الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عى العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل مدة سبعة ايام من 

تاريخ فتح العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها 
26 ـ يقـدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االسـعار والثالث باملستمسـكات اعـاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات 
نهاية السـاعة )11( ظهرا من يوم االربعاء  املصادف 2018/11/21 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسـمية  يكون املوعد اليوم 
الذي ييل العطلة ويكون تسليم العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535  

)مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27  ـ عـى مقدمـي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقـر لجنة فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقـت واملكان املحددين اعاله عند فتح 

العطاءات
28 ـ تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي )برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات 

املالية

العدد/ 2073
التاريخ / 2018/11/5

سعر الكشف 
التامينات المطلوبة الموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعالمصدق

/ بالدينار
التصنيف 
على االقل

سعر العطاء 
بالدينار

 اعمال صيانة شبكة  مجاري الرفاعي وتغليف 173,100,000
مقطع  ساقية تصريف حي االمير في الرفاعي

 مديرية مجاري 
1 %  من كلفة الرفاعيذي قار

العطاء
انشائية 
100,000عاشرة 

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

فقدان 
فقدت الهوية والصادرة من وزارة املوارد 
املائية / الهيئة العامة لصيانة مشاريع 
الري والبزل  بأسم / عدي فاضل سهيل 
فعـى من يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

املنصورية 
العدد : 292 / ش / 2018 

التاريخ : 31 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليه / حسني احمد حسني 

م / تبليغ بالحكم الغيابي 
بتاريخ 19 / 9 / 2018 اصدرت محكمة 
املنصوريـة  يف  الشـخصية  االحـوال 
 / املرقـم 292 / ش  الغيابـي  قرارهـا 
2018 والقايض بثبـوت حضانة املدعية 
وبالنظـر   ) ذيبـان  سـلمان  سـارة   (
ملجهوليـة محل اقامتك قـررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتـني محليتني وبامكانك 
االعـرتاض عـى الحكـم والتمييز ضمن 
املـدة القانونية املقـررة قانونا ويف حالة 
عدم االعرتاض والتمييز سـوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفقا للقانون .
القايض 

محمد عباس حميد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 908 
التاريخ : 16 / 10 / 2018 

اعالن فقدان 
قدمت السيدة نور عاشور عبد الله طلبا 
اىل هذه املحكمة بتنصيب نفسـها قيما 
عى زوجها املفقود مقداد خلف شـهاب 
املفقود بتاريخ 20 / 5 / 2014 وحسب 
االوراق التحقيقيـة الصـادرة من مركز 
رشطـة سنسـل فمـن لديـه االعرتاض 
الحضـور امـام هـذه املحكمـة خـالل 
سبعة ايام من اليوم التايل للنرش لتقديم 
اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3507 / ش2 / 2018 

التاريخ : 5 / 11 / 2018 
اىل / املدعى عليه ) عايص محمود سموم ( 

م / اعالن 
اقامـت املدعيـة زوجتـك ) خديجـة صادق 
باقـر ( الدعـوى الرشعيـة املرقمـة بالعدد 
اعـاله امـام محكمة االحوال الشـخصية يف 
بعقوبة والتي موضوعهـا ) التفريق للهجر 
( وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب اشـعار 
مركـز رشطة الغالبية بالعـدد 2413 يف 9 / 
10 / 2018 واشـعار مختار ناحية الغالبية 
محمد عايش حسـني الذي يؤيد ارتحالك اىل 
جهـة مجهولة لذا قـررت املحكمـة تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني محليتني بالحضور امام 
هـذه املحكمة بتاريخ 12 / 11 / 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
سـتجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب 

االصول .
القايض 

مصباح مهدي صالح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 2979 / ش2 / 2018 
التاريخ : 6 / 11 / 2018 

اىل / املدعى عليه ) وضاح مشعان عواد ( 
م / اعالن 

بتاريـخ 2 / 10 / 2018 اصـدرت محكمـة 
االحوال الشـخصية يف بعقوبة قرارها املرقم 
الحكـم  واملتضمـن   2018  / 2979 / ش2 
بالزامـك بتادية نفقة مسـتمرة مبلغ قدره 
) 000 75 ( خمسـة وسـبعون الـف دينـار 
للمدعية ) رسـل مصطفى كريـم ( ولكونك 
مجهولـة محل االقامة حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ الـوارد مـن مركز رشطـة املفرق 
بالعدد 14342 يف 21 / 10 / 2018 واشعار 
مختـار قريـة دور الزراعـة يف 24 / 10 / 
2018 املختـار ) حميد كاظم ياسـني ( عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسـطة صحيفتني 
يوميتـني محليتـني لالعـرتاض عـى الحكم 
الغيابي الصادر بحقك من هذه املحكمة ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سيتم اكتساب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعى 
االنبـار  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة تحقيق الفلوجة 

العدد : 27320 / ت 
التاريخ : 17 / 10 / 2018 

اعالن 
م / تعميم اوصاف مفقود 

تنفيـذا لقـرار السـيد قـايض محكمـة 
تحقيـق الفلوجـة املـؤرخ يف 16 / 8 / 
تعميـم  املحكمـة  هـذه  قـررت   2018
اوصـاف املفقـود ) عبـد الرزاق سـالم 
محمـد جاسـم الحلبـويس ( وذلك كونه 
قد فقـد بالقـرب من سـيطرة الصقور 
/ القصاصـات االمنية ونـرش فقدانه يف 
صحيفتـني محليتني يوميتـني واعالمنا 
النجـاز التحقيق يف القضيـة املعروضة 

امامنا مع التقدير 
املحقق القضائي 

شاكر ذياب عطية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى 
رئاسـة محكمة اسـتئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

االسحاقي 
العدد 219 / ش / 2018 

التاريخ : 4 / 11 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / احمد محمود عيل / 
مجهول محل االقامة 

اقامت املدعية / نادية حسن عبد الدعوى 
املرقمـة 219 / ش/ 2018 والتي تطلب 
فيها التفريـق القضائي للهجر وبالنظر 
ملجهوليـة محـل اقامتك وحسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ قـررت هـذه املحكمة 
تبليغـك بصحيفتـني يوميتـني محليتني 
علمـا ان موعد املرافعة بتاريخ 14 / 11 
/ 2018 ويف حالـة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

حازم محمد احمد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة : 280 / 2018 

التاريخ : 4 / 11 / 2018 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ السـماوة العقار تسلسل 35 / 
125 م5 – ام التلـول والجالجة الواقع يف السـماوة 
العائد للمدين سـمرية جاسـم محمد وحوراء عبد 
االمري حميد املحجوز لقـاء طلب الدائن حيدر عبد 
الله رحيـم البالغ ثمانية عرش مليـون دينار فعى 
الراغـب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا 
معـه التامينـات القانونيـة عـرشة مـن املائة من 
القيمة املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات : 

1 – موقعـه ورقمـه : 35 / 125 م5 – ام التلـول 
والجالجـة سـماوة / حـي الشـهداء الثاني قرب 

شارع املدارس .
2 – جنسه ونوعه : دار سكنية / ملك رصف.

3 – حدوده واوصافه : يتكون من هول واستقبال 
وغرفتني نـوم ومطبخ ومجموعـة صحية وبنائه 
من الطابوق والكونكريت املسـلح ونقص الكايش 

الطارمة والدرج غري مغلف ..
4 – مساحته : 200 مرت مربع .
5 – درجة العمران : متوسط .

6 – الشـاغل : املدينـات سـمرية جاسـم محمـد 
وحوراء عبد االمري حميد وعائلتها .

7 – القيمة املقدرة : 000000 54 أربعة وخمسون 
مليون دينار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء 
العدد : 8242 /2018
التاريخ 2018/11/6

نرش اعالن
قدمت املسـتدعية االء عيل ابراهيـم طلب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لزوجها 
املفقـود سـتار عبـد الرحمـن فاضل والـذي فقد 
بتاريخ 2016/12/3 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصيـن قـررت املحكمـة نـرشه بصحيفتـني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

احمد ابراهيم رمضان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم الغائب الرشطي ميثاق عبد عيل حلو

املنسـوب اىل /مديريـة رشطـة محافظـة البرصة  
واملنشأت

العنوان محافظة البرصة 
بمـا انك متهـم وفق املادة 37/مـن ق ع د رقم 14 
لسـنة 2008 لتسببك بفقدان املسـدس الحكومي 
املرقـم FXM980  وملجهوليـة  اقامتـك اقتـى 
تبليغك بهـذا االعالن عى ان تحـرض امام محكمة 
قـوى االمـن الداخـيل االوىل / املنطقـة الخامسـة 
البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا 
االعالن يف صحيفـة محلية يومية وتعليقه يف محل 
اقامتـك ومقر دائرتـك وتجيب عـن التهمه املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك 
غيابيـا  اسـتنادا الحكام املـواد 65 و 68 و 69 من 
قانـون اصـول املحاكمـات الجزائية لقـوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة مدرسية

يف   930096 املرقمـة  املدرسـية  الوثيقـة  فقـدت 
2017/12/4 الصـادرة مـن االعداديـة املهدويـة 
املعنون اىل وزارة الداخلية باسم )مثنى خالد ثجيل 

( من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهـم الغائـب النقيـب محمـد هاني سـلمان 

جاسم
املنسـوب اىل /مديريـة رشطـة محافظـة البرصة  

واملنشأت
العنـوان محافظـة البـرصة  الجمهوريـة شـارع 

املكاتب
بمـا انـك متهم وفق املـادة 5/مـن ق ع د رقم 14 
لسـنة 2008  لغيابك عن مقـر عملك 2015/8/9 
ولحـد االن وملجهولية  اقامتـك اقتى تبليغك بهذا 
االعـالن عى ان تحـرض امام محكمة قـوى االمن 
الداخـيل االوىل / املنطقة الخامسـة البرصة خالل 
مـدة ثالثـون يوما مـن تاريخ نرش هـذا االعالن يف 
صحيفـة محلية يوميـة وتعليقه يف محـل اقامتك 
ومقـر دائرتـك وتجيب عـن التهمـه املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا  
اسـتنادا الحـكام املـواد 65 و 68 و 69 من قانون 
اصـول املحاكمـات الجزائية لقوى االمـن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

وزارة  مـن  الصـادرة  الوزاريـة  الهويـة  فقـدت 
الكهربـاء محطة كهرباء الهارثة الصادرة  بتاريخ 
2018/8/8  واملرقمة S 70322943 باسم )حميد 
محمـد مجر( مـن يعثـر عليهـا تسـليمها لجهة 

االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد وصل الوديعة املرقمة 2057655 والصادر من 
معاونية كمرك الشـالمجة يف 2018/3/26 باسم 
)سـمري عيل حسني ( من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة هيت
العدد  / 243 / ب/ 2018

التاريخ 2018/11/5
اىل  /املدعى عليه )جمال صكار عساف(  

اعالن
للدعوى  البدائية املرقمة 243/ب/2017 واملقامة 
من قبـل املدعـي )رميـض حامد رميـض(  وضد 
املدعى عليه )جمال صكار عسـاف(  والذي يطلب 
فيـه الزامـه بدفـع مبلـغ )17000000( سـبعة 
عـرش مليـون دينـار عـن قرضـة حسـنة ولقرار 
هـذه املحكمـة يف 2017/10/3 واملتضمن الزامك 
بدفع مبلغ وقدره سـبعة عرش مليـون دينار عن  
قرضة حسـنة وقـد صدر الحكم قابـال لالعرتاض 
واالسـتئناف والتمييـز وملجهوليـة محـل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني وعليك مراجعة هذه املحكمة 
او مـن ينوب عنك قانونا وبعكسـه سـوف يصبح 
الحكـم الغيابي بمنزلة الحكـم  الحضوري وخالل 

ثالثون يوما من تاريخ  النرش وفقا للقانون
القايض

احمد فرحان يوسف

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد  / 675/ ش/ 2018

التاريخ 2018/5/6
اىل  /املدعى عليه )اياد صباح درج(  

اعالن
اقامـت املدعية )تغريد كريم حميد الدعوى الرشعية 
املرقمـة 675/ش/2018 امـام محكمـة االحـوال  
الشخصية يف هيث والذي تطلب فيه دعوتك للمرافعة 
والحكم بالتفريق استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة 
املنحـل املرقـم 1529 يف 1985/12/31 وقـد وردت 
الدعوتيـة غـري مبلغة كونـك مجهول محـل االقامة 
وحسـب ما ورد بـرشح القائم بالتبليـغ واملؤيد من 
قبل مختار املحلة واملجلس املحيل عليه فقد عني يوم 
2018/11/19 موعدا للمرافعة والبحث  االجتماعي 
وتبليغـك بصحيفتـني  محليتني وعليـك الحضور يف 
املوعد املحدد او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض

احمد فرحان يوسف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة هيت
العدد  / 447 / ب/ 2018

التاريخ 2018/11/5
اعالن

املدعي / سعود سليمان عيل
املدعى عليهم  خميسة سلمان عيل 

عطفـا عى قرار الصـادر من هذه املحكمـة بالعدد 
447/ب/2018 يف 2018/9/23 واملكتسـب الدرجة 
القطعيـة مليض املـدة القانونيـة واملتضمـن الحكم 
بازالة شـيوع العقـار املرقـم 626/25م4 املعمورة 
وجـرورة بيعا وتوزيع صايف البـدل عى الرشكاء كال 
حسـب سـهامهم عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العقار املوصوف ادناه باملزايدة العلنية فعى الراغب 
بالـرشاء الحضـور امـام هـذه املحكمـة بعد ميض 
مدة ثالثـون يوما تبدا من اليوم التـايل لنرش االعالن  
وذلك يف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا مستصحبا 
معـه التامينـات القانونية البالغـة 10% من القيمة 
املقـدرة واذا صـادف اليـوم االخـري عطلة رسـمية 
فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه وان رسـوم االعالن 

والداللية عى املشرتي
القايض

احمد فرحان يوسف
املعمـورة  م4   626/25 املرقـم  العقـار  اوصـاف 

وجرورة 
دار يحتـوي عـى غرفتـني  العقـار عبـارة عـن  ـ 
منفصلتني مع صحيات مساحتها مجموع العقارين 

540,37م2
ـ القيمـة التقديرية العموميـة 48600000 ثمانية 

واربعون مليون وستمائة الف دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد  / 658/ ش/ 2018

التاريخ 2018/11/5
اىل  /املدعى عليه )محمد عيادة عز الدين(  

اعالن
اقامـت املدعيـة )مهـا مهدي عـز الديـن(  الدعوى 
الرشعيـة املرقمـة 658/ش/2018 امـام محكمـة 
االحـوال الشـخصية يف هيـث والـذي تطلـب فيـه 
دعوتـك للمرافعة والحكـم بتاييد حضانـة االطفال 
كل مـن )نفيعـة( تولـد 2006/3/10 و)سـوالف( 
تولـد 2010/6/7 و)مريـم( تولـد 2011/12/19 
اوالد وبنـات )محمد عيـادة عز الديـن(  وقد وردت 
الدعوتيـة غـري مبلغة كونـك مجهول محـل االقامة 
وحسـب ما ورد بـرشح القائم بالتبليـغ واملؤيد من 
قبل  مختار املحلة واملجلس املحيل عليه فقد عني يوم 
2018/11/13 موعدا للمرافعة والبحث االجتماعي  
وتبليغـك  بصحيفتـني محليتني وعليـك  الحضور يف 
املوعد املحدد او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول 
القايض

احمد فرحان يوسف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف القائم
العدد  / 445/ ش/  2018

التاريخ 2018/11/4
اىل  /املدعى عليه محمد جاسم خلف 

تبليغ
اقامـت املدعية امل عـوض حمد الدعـوى الرشعية 
املرقمـة 445/ش/2018 امـام محكمـة األحـوال 
الشـخصية يف القائـم والتـي تطلـب فيهـا تصديق 
الطالق الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2012/8/20 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ومختـار املنطقة واملجلس املحيل تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املحدد يف السـاعة العـارشة والنصف 
صبـاح مـن يـوم 2018/11/18 ويف حالـت عـدم 
حضـورك او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف 

تجري املرافعات بحقك غيابيا وفقا للقانون
القايض

يعرب رشيد مخلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد  / 665/ ش/  2018

التاريخ 2018/5/6
اىل  /املدعى عليه )محمد عدنان محسن(  

اعالن
اقامـت املدعيـة )سـلوى عبـاس خـرض( الدعـوى 
الرشعيـة املرقمـة 665/ش/2018 امـام محكمـة 
االحوال الشـخصية يف هيث والذي تطيل فيه دعوتك 
للمرافعة والحكـم بالتفريق اسـتنادا لقرار مجلس 
قيادة الثورة املنحـل املرقم 1529 يف 1985/12/31 
وقـد وردت الدعوتية غري مبلغه كونك مجهول محل 
االقامة وحسب ما ورد برشح القائم بالتبليغ واملؤيد 
مـن قبـل  مختار املحلـة واملجلس املحـيل عليه فقد 
عني يـوم 2018/11/14 موعـدا للمرافعة والبحث 
االجتماعـي  وتبليغـك  بصحيفتـني محليتني وعليك  
الحضـور يف املوعد املحـدد او من ينـوب عنك قانونا 
وبعكسـه سـوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وحسب االصول 
القايض

احمد فرحان يوسف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد  / 728/ ش/  2018

التاريخ 2018/11/6
اىل  /املدعى عليه )مصطفى حامد تبان(  

اعالن
اقامت املدعية )سمر عناد محمد( الدعوى الرشعية 
املرقمـة 728/ش/2018 امـام محكمـة االحـوال 
الشخصية يف هيث والذي تطيل فيه دعوتك للمرافعة 
والحكـم بتاييد حضانة االطفال كل مـن نادية تولد 
2008/5/29 و ايـه تولـد 2010/1/28 و رحمـه 
و   2014/4/13 تولـد  وايهـم   2010/1/28 تولـد 
فاطمـة تولد 2015/10/8 وعائشـة 2017/12/1 
اوالد وبنـات )مصطفـى حامـد تبان(  وقـد وردت 
الدعوتيـة غـري مبلغه كونـك مجهول محـل االقامة 
وحسـب ما ورد بـرشح القائم بالتبليـغ واملؤيد من 
قبل  مختار املحلة واملجلس املحيل عليه فقد عني يوم 
2018/11/20 موعدا للمرافعة والبحث االجتماعي  
وتبليغـك  بصحيفتـني محليتني وعليـك  الحضور يف 
املوعد املحدد او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول 
القايض

احمد فرحان يوسف

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 
قسم الدعاوي

القضية املرقمة 2018/564
مقتبس الحكم الغيابي 

1 ـ اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل  
االوىل املنطقة الخامسة 

2ـ  اسـم املتهم الغائـب الرشطي عيل عبد النبي 
عبد االمام 

3 ـ رقم الدعوى 2018/564
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة

5 ـ تاريخ الحكم  2018/6/20
6 ـ املادة القانونية 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 املعدل 
7ـ  خالصـة الحكـم :  تبديـل مـادة االحالة من 
املـادة 35  مـن ق ع د رقـم 14 لسـنة 2008 اىل 
املـادة 32 والتـي حلـت محلها بموجـب تعديل 
قانـون العقوبـات رقم 38 لسـنة 2015 وعمال 
باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008

8 ـ عـدم اجـراء محاكمـة املتهـم اعـاله وفق 
احـكام املادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لسـنة 
2008 املعدل وذلك لسبق شموله بقانون العفو 
رقم 19 لسـنة 2008 بموجب قرار لجنة العفو 
اسـتئناف  رقـم 19 لسـنة 2008 يف محكمـة 
البـرصة االتحادية املرقـم 299/ عفو / 2015 
يف 2015/12/22  واملكتسـب الدرجة القطعية 

وعن نفس وقائع هذه القضية 
9 ـ تضمينـه مبلـغ مقـداره  40,000 اربعون 
الـف دينار عـن قيمة املواد املختلسـة اسـتنادا 
للفقرة ثانيا من املادة 32 من ق ع د تستوىف منه 

بالطرق  التنفيذية  
10 ـ حجر امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 
الحكام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 

2008
11  ـ تحديـد اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب 
البالغـة 25,000 خمسـة  جبـار عاتـي جـرب 
وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة    بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكمـا غيابيـا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا 
الحكام املادة 60/سادسـا  مـن ق.ا.د  رقم 17 
لسـنة 2008 قابـال لالعرتاض اسـتنادا الحكام 
املادة 71/اوال وثانيـا  من نفس القانون وافهم 

بتاريخ    2 / 2018/6 
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد  / 477/س/2018

التاريخ / 2018/11/1
اىل انتصار حميد مجيد

تبليغ
لالسـتئناف املقـدم امـام هـذه املحكمـة مـن 
قبـل املسـتأنف حليم تركـي خـرض وجماعته 
عـى القرار الصـادر من محكمة بـداءة النجف 
املرقـم 37/تجاريـة/ 2018 وملجهوليـة محل 
اقامتـك وحسـب رشح املبلـغ القضائي صباح 
حمزة حميد لـذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صبـاح يـوم املرافعة املصـادف 2018/11/14 
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عـدم حضورك 
او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك  حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

جبار جعفر عيل
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعى

محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية

العدد  / 477/س/2018
التاريخ / 2018/11/1

اىل /سـارة ومريـم وعـيل اوالد هاشـم محمـد 
تركي
تبليغ

لالسـتئناف املقـدم امـام هـذه املحكمـة مـن 
قبـل املسـتأنف حليم تركـي خـرض وجماعته 
عـى القرار الصـادر من محكمة بـداءة النجف 
املرقـم 37/تجاريـة/ 2018 وملجهوليـة محل 
اقامتـك وحسـب رشح املبلـغ القضائي صباح 
حمزة حميد لـذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صبـاح يـوم املرافعة املصـادف 2018/11/14 
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عـدم حضورك 
او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك  حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

جبار جعفر عيل
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد  / 441/ش2017/2
التاريخ / 2018/11/4

اعالن
اىل املدعى عليه / طاهر يحيى عبد

اصـدرت هـذه املحكمـة قرارها بالعـدد 441/
ش2017/2 واملـؤرخ 2017/9/28  املتضمـن 

الحكم بالتفريق القضائي عن زوجته 
املدعية شهد حميد مري وملجهولية محل اقامتك 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليتـني بالقرار املذكـور ولك حـق االعرتاض 
والتمييز خـالل عرشة ايام من تاريخ االعالن او 
من ينوب عنك قانونا وبعكسـه سـوف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حيدر جاسم تقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـد وصل القبض الحكومي صادر من الرشكة 
العامـة ملوانـئ العراق عـن وثيقـة التامني عى 
الحياة باسم محمد كاطع حسن املرقم 49413 
يف 2010/10/11 بمبلـغ 1,000,000 مليـون 

واحد من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة باسـم )كريم 
غالـب كحيـط( من يعثـر عليه تسـليمه لجهة 

االصدار
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وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة 
املناقصة املحلية املرقمة 2018/11

)مرشوع حتوير مسار قابلو نجيبية الغازية – مركز البرصة 2 – رشق البرصة 132 ك.ف(
1.يسر الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخسرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص )مرشوع تحوير مسسار قابلو نجيبية الغازية – مركز البرصة 2 – 

رشق البرصة 132 ك.ف(
2.ان وثيقسة الدعسوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سسوف تنرش 
يف الصحسف الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / 

    )www.moelc.gov.iq( املنطقة الجنوبية
3.سسيتم العمسل وفق اآلليسة املعتمسدة للمناقصات العامسة والتي تتيح ملقدمسي العطاءات كافسة من الدول 
املؤهلة باالشسرتاك بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة 

املؤهلة(.
4.عسىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال [ الرشكة العامة لنقل 
الطاقسة الكهربائية / املنطقة الجنوبية - قسسم الشسؤون التجارية شسعبة املناقصات املحلية من السساعة 
الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي 

E-mail:south_transmission@hotmail.com    / العطاءات
5.متطلبات التأهيل املطلوبة: - 

أ -معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل((.
الحد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية إيرادات مقدم العطاء محسوباً من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال 

املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.
ب -متطلبسات السسيولة النقدية: عىل مقسدم العطاء توضيح املقسدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسسيولة 

النقدية.
ج -املشساركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسسنوات )3( الثالثة السسابقة 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعني باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
-ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

6.بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء الوثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طاب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500000 ألف دينار عراقي(.

7.يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية( وخالل 
فرتة اإلعالن او لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد( الساعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة البرصة املحيل 
التاريسخ )2018/11/20( املصسادف الثالثاء( والتقديم بالريد االلكرتوني )غري مسسموح( وإذا صادف يوم 
الغلق عطلة رسسمية فباليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة سسوف ترفض وسسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / 
املنطقة الجنوبية( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء )وهذا يعني 28+ 
90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية البالغة 1747000000 مليار وسبعمائة وسبعة واربعون مليون 

دينار عراقي( وبفرتة تنفيذ مدتها )180( يوم. 
8.يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

9.يكون تجهيز قابلو القدرة مع قابلو الضوئي من قبل املديرية.
10.يكون تجهيز الجوينات والنهايات من ضمن اعمال املقاول

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
املناقصة املحلية املرقمة 2018/12

)انشاء سقيفة خمزنية مفتوحة + غرفة امني خمزن( عدد/2 اثنان
1.يسر الرشكة العامة لنقسل الطاقة الكهربائية / املنطقسة الجنوبية دعوة مقدمسي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص )انشساء سسقيفة مخزنية مفتوحة + غرفة اميم مخزن( 

عدد /2 اثنان
2.ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش 
يف الصحف الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 

    )www.moelc.gov.iq( املنطقة الجنوبية /
3.سسيتم العمسل وفق اآلليسة املعتمدة للمناقصات العامسة والتي تتيح ملقدمي العطساءات كافة من الدول 
املؤهلة باالشرتاك بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة 

املؤهلة(.
4.عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال [ الرشكة العامة لنقل 
الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية - قسسم الشسؤون التجارية شسعبة املناقصات املحلية من الساعة 
الثامنسة صباحساً وحتى الثانية ظهسراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكمسا موضحة يف التعليمات 

E-mail:south_transmission@hotmail.com    / ملقدمي العطاءات
5.متطلبات التأهيل املطلوبة: - 

أ -معسدل االيسراد السسنوي )حسسب السرشوط يف الوثائق القياسسية املذكسورة يف القسسم الثالسث )املعايري 
والتأهيل((.

الحسد األدنى ملعدل اإليرادات السسنوية إيرادات مقدم العطاء محسسوباً من الدفعات الكلية املسستلمة عن 
االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.

ب -متطلبات السسيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسسيولة 
النقدية.

ج -املشاركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )3( الثالثة السابقة 
لتنفيسذ عقسود مماثلة ألعمال هسذا العقد وتم إنجازهسا بنجاح بالكامسل. ويعني باملماثلسة حجم العمل، 

تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
-ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

6.بإمسكان مقدمي العطساء املهتمني رشاء الوثائق للعطاء باللغة )العربيسة( بعد تقديم طاب تحريري اىل 
العنسوان املحدد يف التعليمسات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائسق البالغة )250000 ألف دينار 

عراقي(.
7.يتسم تسسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الرشكة العامة لنقل الطاقسة الكهربائية / املنطقة الجنوبية( 
وخسالل فسرتة اإلعالن او لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد ( السساعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة 
البسرصة املحيل التاريسخ )2018/11/25( املصادف االحد ( والتقديم بالريد االلكرتوني )غري مسسموح( 
وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسسمية فباليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة سسوف ترفض وسسيتم فتح 
العطساءات بحضور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنسوان اآلتي )الرشكة العامة 
لنقسل الطاقة الكهربائيسة / املنطقة الجنوبية( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه( كل العطاءات يجب 
ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شسكل صك مصدق او سسفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد 
تاريسخ نفساذ العطاء )وهذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفسة التخمينية البالغة 480982000 

اربعمائة وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف دينار عراقي( وبفرتة تنفيذ مدتها 180 يوم. 
8.يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل

؟؟هل تعلم
1. هسل تعلسم أن حديقسة جرانسد كانيون 
الوطنيسة والتسي يبلغ مسساحتها 446 كم 
يمكنها أن تحسوي 900 تريليون كرة قدم 

بداخلها.
2. هل تعلسم أن كرة الجولسف العادية بها 

نتوءات حوايل 336 نتوء.
3. هل تعلم أن التنس لعب ألول مرة بيدين 

عاريتني.
4. هسل تعلسم أن العلسم األوليمبسي قسد تم 

تصميمه يف عام 1913.
5. هل تعلم أن كرة القدم هي اللعبة األكثر 

متابعة حول العالم.

مسن املقرر أن تقسوم رشكة “فسورد موتور” 
األمريكيسة، قريبا، بتريسح أكثر من 24 ألف 
عامسال، يف إطار “إعسادة هيكلسة”، يبدو أنها 
تأثرت بالرسسوم التي فرضها الرئيس دونالد 
ترامب.وقال موقع “إن بي يس نيوز” إن خطة 
الرشكسة األمريكيسة لخفض الوظائسف تأتي 
يف الوقست الذي تكافح فيه مسن أجل مواكبة 
منافسسيها جنسرال موتورز وفولكسسفاغن.

وكشسفت فسورد، التسي أعلنست عسن إعسادة 
هيكلسة كسرى بقيمسة 25.5 مليسار دوالر يف 
يوليو املايض، النقاب، يسوم الجمعة، خططا 
لتقليص اليسد العاملة يف جميع أنحاء العالم، 
دون تحديسد مسدى الخطة.وذكسرت “نحن يف 
مراحسل مبكسرة إلعسادة تنظيم اليسد العاملة 
من أجسل دعم أهداف الرشكة االسسرتاتيجية 
وخلق بيئسة عمل أكثسر ديناميكية”.وتابعت 

“سستؤدي عملية إعسادة الهيكلسة إىل خفض 
عدد املوظفني مع مرور الوقت، وسيتغري ذلك 
بنساء عىل الفريق واملوقع. سسنعلن املزيد من 
التفاصيسل يف الوقت املناسسب “.وبالرغم من 
أن فورد لم تكشسف نسسبة اليد العاملة التي 
سستتأثر بهذه الخطة الجديدة، إال أن تقارير 
إعالميسة توقعست أن يصسل حجسم تقليسص 

املوظفني إىل 12 يف املئة تقريبا.

»جسم غامض« عىل شاطئ املحيط
هل هو بقايسا مركبة فضائية ملخلوقات 
غريبة أم أنها قطعة من مركبة سقطت 
مسن الفضساء؟ أم أنسه بقايا نجسم ميت 
سسقط من الفضاء؟ أو ربما مجرد جزء 
مسن أنبوب ضخسم؟ مازالت التسساؤالت 
هذه مسن دون إجابة واضحة حتى اآلن، 
واملحققسني  املسسؤولني  وأن  خصوصسا 
أزالوه عن الشاطئ دون أن يعرف إىل أين.

بدايسة الحكاية كانت عندما لفظت مياه 

املحيط األطليس هذا الجسم الغريب عىل 
شساطئ جزيرة سسيروك بوالية ساوث 

كارولينا يوم الخميس املايض.
ويبدو الجسسم الغريب، السذي عثر عليه 
أعضساء يف شسبكة الحيوانسات الفقارية 
البحرية يف “لو كانرتي”، أشسبه بقطعة 
بعسض  وصفهسا  الشسكل،  اسسطوانية 
السسكان ممن شساهدوه بأن “ملمسسه 

ناعم وأقرب إىل الرغوة”.

ونسرش أعضساء الشسبكة الصسورة عسىل 
صفحة فيسسبوك، وكتب أسفل الصورة 
تعليسق يقسول: “انظروا إىل هذا الجسسم 
الغامض الذي لفظه املحيط عىل شاطئ 
جزيرة سيروك اليوم.. ما هو برأيكم؟”

وقساد هسذا السسؤال املفتسوح عسىل كل 
مسن  العديسد  انتشسار  إىل  االحتمساالت 
النظريسات، بعضها له أسساس واآلخر ال 

أساس له.

النحيف معرض أيضًا لإلصابة بالسكري!
الدهسون الحشسوية هسي الدهسون، التي 
ترتاكسم حسول األعضساء الداخليسة مثسل 
الكبسد، والقلب، والبنكريساس، ويمكنها 
أن ُتسسبب مشساكل يف حالة زيادتها مثل 
ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وزيادة 
مسستوى السسكر يف الدم وهسو ما يعرف 

باسم داء السكري من النوع الثاني.
وتقول صحيفسة »ميل أونالين« نقالً عن 
الطبيسب مايكل مسوزيل إن املرء يمكن أن 
يكون نحيفاً ولديه دهون حشوية قليلة 
للغاية، ويظل لديه مشساكل يف مسستوى 

السكر يف الدم، ولكن هذا أمر نادر.
لذلك إذا جرى تشسخيص إصابتك بمرض 
السسكري من النوع الثاني، وتشسعر أنك 
لسست بحاجة لخسسارة السوزن، فهناك 

تفسري آخر محتمل.
ويقسول مسوزيل إن إحسدى الطسرق، التي 
يقيسس بهسا األطباء ما إذا كان شسخص 
نحيفساً للغايسة أو بدينا للغايسة أو وزنه 
مناسسباً، هو معرفة قيساس مؤرش كتلة 

الجسم، أي النسبة بني الطول والوزن.
ولكسن واحسداً بسني كل أربعسة مصابسني 

بالنسوع الثانسي مسن السسكري لديهم ما 
يعتر قياس صحي ملؤرش كتلة الجسم؟ 

إذن ماذا يحدث؟
أن  يجسب  يشء  أول  أن  مسوزيل  ويتابسع 
يعرفه املرء أن مؤرش كتلة الجسم يمكن 

أن يكون مضلالً للغاية.
فسإذا كنست تتمتسع بلياقة بدنيسة ولديك 
عضالت فإن مؤرش كتلة الجسسم يمكن 

أن يشري إىل أواخر العرشينيات.

وعسىل العكسس يمكسن أن تكسون بديناً، 
ولكن الكتلسة العضلية منخفضة، ولديك 
ما يبدو أنه مؤرش كتلة جسسم منخفض 

وصحي.
ملاذا تكون الدهون الداخلية قاتلة؟

يهتسم األطبساء بالدهسون الحشسوية ألن 
منظرها ليس سسيئاً عىل عكس الدهون 
الخارجيسة، إنما هي نشسطة من ناحية 

األيض.

سودوكو فورد ترسح آالف العامل
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املسابقات توقف الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف االتحاد العراق�ي، إيقاف 
ال�دوري املمتاز، بعد انتهاء الجولة الس�ابعة وملدة 12 

يوما.
وقال عضو لجنة املس�ابقات، صادق عبد الحسني، يف 
ترصيح�ات خاصة ل إن اللجن�ة قررت إيقاف الدوري 
12 يوما اعتبارا من العارش من الش�هر الجاري وحتى 
23 من نفس الشهر إلتاحة الفرصة للمنتخب الوطني 

للمغادرة إىل اإلمارات، للدخول بمعسكر تدريبي يسبق 
مواجهة بوليفيا يوم 20 من الشهر الحايل.

وب�ني أن اللجنة ق�ررت إقامة جولة إي�اب دور ال� 32 
م�ن بطول�ة كأس العراق أثناء توقف املس�ابقة، ومن 
املنتظر أن تق�ام جولة الذهاب اعتبارا من 14 نوفمرب 

الجاري.
يش�ار إىل أن القوة الجوية يتص�در الدوري املمتاز بعد 
انتهاء الجولة السادسة من الدوري وبرصيد 15 نقطة 

من 5 مباريات فقط.

ريال مدريد يقرتب من موهبة 
ريفر بليت

نجم دورمتوند يغلق الباب يف وجه سوريا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب نادي ريال مدريد اإلس�باني، م�ن إتمام التعاقد 
مع الشاب األرجنتيني إزكويل باالسيوس، العب وسط 

ريفر بليت، صاحب ال�20 عاًما.
وقالت صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، إن ريال مدريد 
وريفر بلي�ت دخال يف مفاوضات ج�ادة من أجل إنهاء 

الصفقة خالل الفرتة املقبلة.
ورصح رودلف�و دونفري�و، رئي�س ريفر بلي�ت: »بعد 

األح�داث التي وقع�ت مؤخ�رًا، اآلن هن�اك اتصال مع 
ري�ال مدريد، ولو هناك اهتمام من قبل املرينجي بضم 

الالعب سنتفاوض بدون ترسع«.
وأك�دت قناة »تي�ي مدري�د« أن الريال أغل�ق الصفقة 
لصالح�ه مقابل 20 ملي�ون يورو، رغ�م الترصيحات 

األخرية لرئيس ريفر بليت.
وأوضح�ت أن الالع�ب س�ريتبط بعقد ملدة 5 مواس�م 
م�ع الفريق امللكي، وس�ينضم إىل املرينج�ي يف الصيف 

املقبل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أغلق محم�ود داوود نج�م بوروس�يا دورتموند، ملف 
اللعب للمنتخب الس�وري يف نهائيات أمم آس�يا املقبلة 

باإلمارات أو تصفيات مونديال قطر 2022.
محم�ود داوود 22 عاًما، ولد يف بلدة عامودا بمحافظة 
الحس�كة شمال سوريا، وقدم بصحبة والديه إىل أملانيا 
عندما كان رضيًعا، وانتقل من بوروسيا مونشنجالدباخ 

إىل بوروسيا دورتموند يف 2017.
وق�ال وكيل أعم�ال الالعب يف ترصيح�ات صحفية إن 
داوود قدم ش�كره لالتحاد الس�وري لك�رة القدم عىل 

متابعته واهتمامه بداوود.

وأض�اف وكيل الالعب: »محمود ال يزال يبلغ من العمر 
22 عام�اً ومن املبكر جداً الحديث ع�ن فقدان فرصته 
يف تمثي�ل منتخ�ب أملانيا ولذل�ك ملف تمثي�ل املنتخب 
الس�وري مغلق حالياً وقد أبلغنا اتحاد الكرة الس�وري 

ذلك«.
وختم وكيل داوود ترصيحات�ه بالقول: »نفتخر ببلدنا 
س�وريا ونتمنى ملنتخب س�وريا تحقيق نتائج مميزة 
لك�ن م�ن ح�ق الالع�ب التفك�ري بمس�تقبله الكروي 
عاملًي�ا«. وم�ن جانبه أكد مص�در داخل التح�اد الكرة 
الس�وري، فّضل عدم الكش�ف عن اسمه، صحة الخرب 
ل�««، مش�رًيا إىل أن االتحاد سيواصل جهوده من أجل 

إقناع داوود باللعب لنسور قاسيون.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يغي�ب 3 من العب�ي الرشطة، عن مباراة الكهرب�اء غًدا األربعاء، بالجولة الس�ابعة من 
الدوري العراقي، والتي ستقام عىل ملعب التاجي.

ويتعل�ق األمر بكل من س�عد عبد األمري؛ بس�بب عقوب�ة اإليقاف 
لتلقي�ة 3 بطاقات صفراء، وعمار عبد الحس�ني ال�ذي لم يلتحق 
بالفريق بعد وفاة والده، باإلضافة إىل مصطفى ناظم، املُصاب.

وق�ال نيبوش�ا يوفوفيت�ش، م�درب الرشط�ة يف ترصيحات ل: 
»هدفن�ا يف كل مباراة هو الحصول عىل 3 نقاط دون النظر ملركز 
الفريق يف جدول الرتتيب، واس�تعداداتنا لجميع املباريات 

تتم بنفس الوترية«.
وأوضح »النقاط الثالث يف غاية األهمية بالنسبة 
لن�ا من أجل املنافس�ة ع�ىل ص�دارة الرتتيب، 
وتحقيق الهدف الذي رس�مناه بالفوز بلقب 

الدوري«.
يذك�ر أن الرشط�ة يحت�ل املرتبة الخامس�ة 
يف ترتيب ف�رق الدوري العراق�ي ب�11 نقطة، 

بفارق 4 نقاط عن القوة الجوية، صاحب الصدارة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أثار اإلس�باني داني كارفاخ�ال، الظهري األيمن لريال 
مدري�د، ج�داًل كبريًا يف وس�ائل اإلعالم وداخ�ل أروقة 
النادي امللكي، بس�بب ترصيحات�ه األخرية عن املدرب 

السابق للمرينجي جولني لوبيتيجي.
وكان كارفاخال قد أجرى مقابلة متلفزة، أمس اإلثنني، 
وقال فيها: »بالنسبة يل فإن جولني لوبيتيجي هو أفضل 

من دربني، لكن لم يحالفه الحظ معنا يف ريال مدريد«.
وأوض�ح برنامج »التش�رينجيتو« اإلس�باني، أن ترصيحات 
كارفاخ�ال أث�ارت غضًبا كبريًا داخل ريال مدريد يف الس�اعات 
املاضي�ة، خاصة أنه تمت إقالة لوبيتيجي يف األس�بوع املايض 

من تدريب الفريق امللكي، بسبب سوء النتائج.
وكان إدارة ريال مدريد منحت األرجنتيني سانتياجو سوالري، 

مهمة القيادة الفنية للفريق امللكي بشكل مؤقت.

الرشطة يفتقد »3« العبني 
أمام الكهرباء

ترصحيات كارفاخال 
تثري غضب ريال مدريد

       المستقبل العراقي / وكاالت

دخل ن�ادي برش�لونة اإلس�باني يف منافس�ة 
م�ع مانشس�رت يونايت�د اإلنجلي�زي، م�ن أجل 
ض�م جوهرة ن�ادي بنفي�كا الربتغايل.وأوضحت 

صحيف�ة »ريك�ورد« الربتغالي�ة، أن برش�لونة 
يراقب عن كثب الربتغايل الشاب رونالدو كامارا، 
الع�ب وس�ط فري�ق الش�باب يف بنفي�كا والذي 
يبلغ 15 عاًما فقط.ووفًق�ا ملا ذكرته الصحيفة 
الربتغالي�ة، ف�إن العديد م�ن األندي�ة األوروبية 

تتاب�ع ع�ن كثب كام�ارا ال�ذي يعترب م�ن أبرز 
مواهب القارة األوروبية يف الوقت الراهن.ويلعب 
رونالدو يف فرق الشباب بمنتخب الربتغال أيًضا، 
كم�ا أنه يملك عقًدا غري احرتايف مع بنفيكا حتى 

عام 2020.

برشلونة ينافس مانشسرت يونايتد عىل ضم 
جوهرة بنفيكا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ُتجري رشط�ة إقلي�م كتالونيا يف إس�بانيا، 
تحقيق�ات، ح�ول رسق�ة العب برش�لونة، 

مساء أمس اإلثنني.
وقالت صحيف�ة »الباييس« اإلس�بانية، إن 
من�زل ظه�ري أيرس البارس�ا، ج�وردي ألبا، 
تع�رض للرسق�ة، حي�ث تش�ري امل�ؤرشات 
األولي�ة إىل دخ�ول اللص�وص م�ن حديق�ة 
املنزل، والتوجه مبارشة إىل الطابق العلوي.

وأك�دت الصحيفة أن اللص�وص دخلوا من 
إح�دى النواف�ذ العلوية، بينم�ا كانت عائلة 
ألب�ا يف الطابق الس�في من املن�زل، ولم يتم 
الكش�ف عن األش�ياء الت�ي رُسقت.وأفادت 
بأن حارس األمن الذي يحرس منزل الالعب 

املوجود يف حي ال بونانوفا الكتالوني، لم 
يشاهد شيًئا، لكنه اشتبه يف وجود 

س�يارة بالق�رب م�ن املن�زل، 
انطلقت برسعة كبرية جًدا 

بعد حادثة الرسقة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال الربتغايل أندريه س�يلفا، مهاجم إش�بيلية اإلس�باني، إنه لم 
يكن يرغب يف الرحيل عن صفوف ميالن.

وأضاف سيلفا يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »أبوال« الربتغالية: 
»أنا أعمل باستمرار ألصبح أفضل مهاجم يف العالم«.

وتاب�ع: »ل�م أكن أرغ�ب يف ترك مي�الن، لكنني كن�ت يف حاجة 
للمشاركة يف عدد أكرب من الدقائق«.

وواص�ل: »كان أمام�ي العديد من االختي�ارات ويف النهاية قلت 
نعم إلشبيلية، وأشعر اآلن أنني اخرتت الفريق األفضل«.

وأكمل: »العودة للربتغال؟ لن أستطيع اللعب يف سبورتنج لشبونة 
أو بنفيكا، قلبي ينتمي لبورتو فقط«.

يذكر أن سيلفا أحرز 7 أهداف يف 14 مباراة حتى اآلن مع إشبيلية يف 
مختلف املسابقات، بينما سجل مع ميالن 10 أهداف يف 40 مباراة.

وانضم س�يلفا إىل إش�بيلية يف الصيف املايض بعق�د إعارة قيمته 5 
مالي�ني ي�ورو، مع وجود بن�د ال�رشاء الدائم بنهاية املوس�م الحايل 

مقابل 30 مليون يورو.

السطو عىل منزل نجم برشلونة

مهاجم إشبيلية: لـم أرغب 
يف الرحيل عن ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مدرب الصناع�ات الكهربائية، عب�اس عطية ، اليوم 
اإلثنني، استقالته من منصبه، بسبب سوء النتائج.

وقال عي خل�ف، رئيس الصناع�ات الكهربائية يف ترصيح 
صحف�ي، إنَّ إدارة الن�ادي ل�م تتلَق اس�تقالة رس�مية من 

املدرب«.
وأش�ار إىل أنَّ »املدرب سبق وقدم اس�تقالته الشفهية، وتم 
رفضه�ا؛ حي�ث تمس�كت اإلدارة بخدماته، خاص�ة وأنها 
تسعى لالس�تقرار الفني دون اللجوء لتغيري املدربني، وعاد 

املدرب وأكمل مهمته مع الفريق«.
وب�ني »تلقين�ا اتصاالً هاتفًي�ا من املدرب أب�دى فيه رغبته 
يف االس�تقالة، ولم يح�ر إىل املران اليوم، دون أن نتس�لم 

استقالة رسمية منه«.
وأوض�ح »اإلدارة ل�م تحس�م أمرها، وتنتظ�ر االجتماع 

باملدرب، وتحاول ثنيه عن قراره، ويف حال تمس�ك 
بقراره يجب علينا أن نخطط ملستقبل الفريق«.
يذك�ر أنَّ الصناع�ات الكهربائي�ة، خ�اض 6 
مباري�ات، وجم�ع 5 نق�اط، ويحت�ل املركز 

ال�15.

عباس عطية يستقيل عن الصناعات
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
ل�م تصل إدارة باريس س�ان جريمان بعد التفاق مع العب 
الفريق، أدريان رابيو، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بعد 

هذا املوسم، يف ظل رغبته يف الرحيل إىل برشلونة.
وأش�ارت صحيفة »موندو ديبورتيفو« نقال عن 
تقاري�ر فرنس�ية إىل وج�ود أزمة ب�ني الالعب 
الفرن�ي، وأنتريو هنريك�ي، املدير الريايض، 
حتى أن األخري أرس�ل أحد املقرب�ني إىل رابيو 
ليخربه بإمكانية رحيله إىل برش�لونة إذا كان 

قد اتفق مع النادي الكتالوني.
وأتت تلك الخط�وة من جانب هنريكي ردا عىل 

رفض رابيو املس�تمر منذ فرتة طويل�ة لتجديد عقده مع 
النادي، مفضال الرحيل إىل برشلونة مع نهاية عقده، وذلك 
وس�ط اهتم�ام عدة أندية أخ�رى بخدماته مث�ل ليفربول 

ويوفنتوس ومانشسرت سيتي وميالن وروما.
وأوضح�ت الصحيفة أن الرئيس ن�ارص الخليفي، لم يكن 
يعلم تلك التفاصي�ل، وعندما علم بتلك التطورات قرر عىل 
الفور س�حب هنريك�ي من املفاوضات مع رابيو، بس�بب 
عجزه ط�وال الفرتة املاضية عن التوصل التفاق مع وكيل 

الالعب.
ووفق�ا لبع�ض املعلوم�ات م�ن داخ�ل قلع�ة البلوجرانا، 
س�تنتظر إدارة برش�لونة ردا من الالعب بش�أن مستقبله 

خالل األسابيع القليلة املقبلة.

سان جريمان يتخذ قرارًا جديدًا بشأن املفاوضات مع رابيو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم، ترشيح رئيسه، 
عبد الخالق مس�عود، لعضوية املكتب التنفيذي 
لالتحاد االس�يوي، وذل�ك يف االنتخابات التي 

ستجري يف السادس من أبريل / نيسان املقبل.
وق�ال النائب الثان�ي، عي جب�ار يف ترصيحات 
صحفي�ة، إن االتح�اد قرر، باالجماع، ترش�يح 

مسعود. 
وب�ني أن االتح�اد س�يعمل بكل قوت�ه من أجل 

ضم�ان فوز رئيس االتحاد باملنصب اآلس�يوي، 
ال�ذي يع�د اس�تحقاقا مهم�ا للك�رة العراقية، 
بالش�كل الذي يعود بالفائ�دة عليها، من خالل 
تواج�د الع�راق يف عضوي�ة املكت�ب التنفي�ذي 

لالتحاد اآلسيوي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أسفرت قرعة البطولة الختامية للموسم، والتي ستقام يف لندن يف الفرتة 
من 11-18 نوفمرب/ترشين الثان�ي الجاري، عن وقوع ديوكوفيتش يف 
مجموعة صعبة مقارنة بغريمه روجر فيدرر.وضمت املجموعة األوىل، 
الت�ي تعرف باس�م جوس�تافو كويرتن، املصن�ف األول عاملي�ا نوفاك 
ديوكوفيت�ش، بجان�ب ألكس�اندر زفرييف ومارين ش�يليتش وجون 
إيس�نر.وضمت املجموعة الثانية، التي تعرف باسم اليتون هيويت، 
كل من روجر فيدرر، وبجانبه كيفن أندرس�ون ودومينيك ثيم وكي 

نيش�يكوري.ويبحث فيدرر عن تعزيز رقمه القيايس، كأكثر من توج بلقب 
البطول�ة، من خالل التتويج بلقبه ال�7 فيها، خاصة أن آخر تتويج له يعود 
إىل نس�خة 2011.أما ديوكوفيت�ش، فيتطلع إىل معادلة رق�م فيدرر، بعدما 
توج باللقب من قبل 5 مرات، آخرها عام 2015.ويس�تهل فيدرر مش�واره 
يف البطولة بمواجهة نيش�يكوري، بينما ستكون املباراة األوىل لديوكوفيتش 
أمام إيس�نر، والذي يش�ارك يف البطولة للمرة األوىل يف مس�ريته االحرتافية.

ويغيب عن نسخة العام الجاري من البطولة الختامية، رافائيل نادال، والذي 
أعلن انس�حابه اليوم اإلثنني، بسبب اإلصابة، كما يغيب الالعب األرجنتيني 

خوان مارتن ديل بوترو بسبب اإلصابة أيضا.

ترشيح مسعود لعضوية املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي

ديوكوفيتش يقع يف املجموعة األصعب بالبطولة اخلتامية
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نجوى بركات الحقوقي ماجد الحسناوي
أّول ما تأخذك إليه فكرة معرض »Maidames« أو »خادمات – سّيدات« 
)غالبريي »أجيال« يف بريوت حتبى العارش من نوفمبر/ ترشين الثاني 
املقبل( للتشبكيلية والكاتببة اللبنانية، شبذا رشف الدين، هو مرسحية 
»الخادمتبان« للكاتب املعروف جان جينيبه. تحكي املرسحية مغامرات 
األختبن كلبري وصوالنج، اللتبن تتنازعهما الشبهوة والحسبد والحنق 
والحقبد تجباه سبّيدتهما، فنراهما وقد سبلّمتا عشبيقها إىل الرشطة، 
من خبال فركة تهمبٍة ملفقة له، وبدأتبا تخّططان لقتلهبا خوفا من 
اكتشافها األمر. يدور الجزء األكر من املرسحية يف غرفة نوم السيدة ويف 
غيابها، بعد أن اسبتولت األختان عليها، فعبثتبا بأغراض هذي األخرية، 
وارتدتبا ثيابها، وتقّمصتبا شبخصيتها.. يف النهاية، ال تتنباول »مدام« 
فنجبان البابونج املسبموم الذي تقّدمانه لها، فترشببه كلري وهي تؤّدي 
دور السبيدة، كأنها بإقدامها عىل قتل نفسبها قد عمبدت رمزيا إىل قتل 

السيدة... 
ما يقرتحه جينيه مرسحيا تقاربه شذا رشف الدين واقعيا وفوتوغرافيا، 
فنراها وقد اختارت عرش خادماٍت من بلدان مختلفة )إثيوبيا وبنغادش 
ورسيانكا والفيليببن( تمّد لبنان بعاماٍت أجنبياٍت مرصودات للخدمة 
يف املنازل، لتمرسحهّن يف دور »سبيدة« تجّسبد يف نظرهبّن مراما، توقا، 

صورًة يسعن إليها وتمّثل بالنسبة إليهن مثاال. 
تمبرسح رشف الدين بطاتها العبرش مختلفات األعمار، وتموضعهن يف 
ديكوٍر هو أشبه بمشهد صغري فوق خشبٍة تتضافر كل عنارصها لدعم 
بطلته يف لحظة ذروة، هي التي ستنظر فيها »سّيدُة« الصورة إىل العدسة، 
ثبم اللحظة التي تصادف نظرُتها نظراتنا كمشباهدين، يف لعبٍة نّدية، ال 
وجبود فيها لتمايبزاٍت اجتماعيبٍة أو طبقية. هكذا، ثّمة حبوار يعقده 
املعرُض مبارشة، بن الناظر إىل املاثات يف الصور بأزيائهن الظاهرة التي 
ليسبت لهّن، ثم بأزيائهن الخفية التي ُنلبسبها نحن لهبّن، ثم بكيانهّن 
البذي خلف الطبقتن، األوىل والثانية، أي ذاك املاصق لجلدهن، وال ندرك 
عنه سبوى اليسبري. وبهذا، فإن صور رشف الدين تجعلنا نتسباءل: ما 
البذي ينقصهبّن فعا ليكّن ما تظهرهّن الصوُر عليبه، إن لم يكن عطٌب 
ما يف العالم، وسبوء توزيع ثروات، وهيمنة قوّي عىل ضعيف، وثرّي عىل 

معوز، واستغال يد عاملة فقرية، واتجار بالبرش، إلخ.
بعد أن التقت شبذا بالنسباء العرش، وتعرّفت إليهبن جيدا، أقنعتهن بأن 
يتصبّورن كمبا يحبببن أو يحلمن أن يكبّن. والنتيجة مدهشبة فعا، إذ 
تريك كم أنهن نسباء هذا العرص ومواطنات هذا العالم، وذلك عىل الرغم 
من كل محباوالت إقصائهن، وعزلهن، وكيف أنهبن، باختيارهن نماذج 
لنساء حارضات، قويات، مختلفات ومميزات، ُيظهرن احتمال النموذج 

النسوّي نفسه، كامناً فيهن.
فنادين مثا أرادت لنفسبها أن تكون شبهرزاد، يف حن اختارت فريا أن 
تكون يف وضعية »السيدة األوىل« )جاكلن كينيدي( وهيأتها. رأت مياني 
نفسها سيدة أرستقراطية يف صالونات أحد القصور، كوماريا ظهرت يف 
ثوب السيدة العذراء يف أثناء صعودها إىل السماء، وبروكتايت جّسدت يف 
صورتن املمثلة األسطورية، مرلن ديرتيش، يف إحدى أشهر وضعياتها.

بعد نيل االستقال السبيايس والتحرر من الهيمنة االستعمارية 
للشبعوب أنه غري كايف لتأمن نموها ونهضتها بل حتى الحفاظ 
عىل استقالها مالم يتبعه تحرر اقتصادي وأن الخاص من حالة 
التخلبف واالنتقال اىل النمبو عملية متشبابكة وأعقد من مجرد 
الحصول عىل السبيادة أذن ما هي األسبس التبي يمكن تحقيق 
نهضة شباملة واثبتبت الوقائع أن وجبود وزرع الغرب يصطدم 
باإلرادة الشعبية ويمنع أية نهضة حقيقة سواء يف مجال العلوم 
أو التنميبة والثقافة وإعاقة بناء مجتمبع جديد وهذا ال يتحقق 
دون مشاركة شعبية واسعة وستفشل عر قمع الشعب وقهره 
وال يمكن تحقيق نمو بوجود املفسدين واملرتشن عىل رأس الهرم 
والظروف التي أوصلت األمة اىل التبعية السياسبية واالقتصادية 
والثقافيبة مما يجعبل طريق التدجن يواجبه مقاومة حقيقية 
ومبن أجبل الوصبول اىل نهضة شباملة يجبب توفر االسبتقال 
السيايس واالقتصادي ورفض نهضة جزء من العالم عىل حساب 
استتباع األجزاء األخرى وقهرها وفرض التخلف عليها ويجب أن 
يكبون هناك تواصل املواكبة رشوط العبرص والوصول اىل درجة 
التعاون واآلخاء اإلنساني بن الشعوب بعيداً عن القهر واإلرهاب 
الذي يمارس مبن قبل القوه املسبيطرة وأن الطاقة اإلنمائية ال 
تتحقبق دون الخاص مبن املعوقات الراهنة ومنهبا التحرر من 
سبيطرة املتسيطرين واالنطاق بقوة جبارة ال حدود إلنسانيتها 
وقدرتها عىل اإلنجاز يف مختلف امليادين كما يف تجربة جمهورية 
أيران االسامية وتحقيق تنمية رسيعة توفر الحاجات االساسية 
اىل أوسبع الجماهري واالرتفاع بمسبتوى املعيشبة وهذا يتطلب 
وجود رجال قادرين عىل تحقيق نهضة شباملة لألمة يف أشباده 
املصانبع وتنمية املبزارع وتعمري البباد وحمايتهبا وأن تدهور 
اقتصاد البلدان يقودها اىل املزيد من التبعية وفقدان االستقالية 
واحتبكار الغبرب اىل التكنولوجيبا والتقنيبة لغرض السبيطرة 
والتحكم بإرادة الشبعوب واملطالبة بوضع اسبرتاتيجية تنموية 
لغرض تحقيق أنماء بزيادة املوارد املالية واملسباعدات اإلنمائية 
والسبيولة النقدية وتحديد نشباط الرشكات االسبتثمارية دون 
التعارض مع سياسة البلدان املضيفة وال يمكن معالجة مشاكل 
التخلف بمعزل عن املشباكل الراهنبة للتطور يف أجزاء أخرى من 
العالبم وأن االسبتقالية واالعتماد عىل النفس ليسبت دعوة اىل 
العزلبة الدوليبة أو العداوة وإنما رشط التواصل اىل اسبرتاتيجية 
صحيحبة للتنميبة واسبتنهاض األمبة فالتنمية تبدأ باإلنسبان 
ومبن أجل اإلنسبان والتطور التقني الذي حققبه الغرب لغرض 

السيطرة والربح والنهب االقتصادي. 

»خادمات سيدات«
رشوط االنتقال من التخلف

 اىل التنمية 

بغداد / املستقبل العراقي

تصبادف اليوم 28 صفبر ذكرى وفاة الرسبول 
االكرم وسبيد الرسبل وخاتمهم وارشف الخلق 

اجمعن محمد صىل الله عليه وعىل آله نتقدم 
بأحبر التعازي اىل امام العرص والزمان )عج( 

وإىل االمبة االسبامية جمعاء ونسبتعرض 
سطورا عن حياته املباركة.

اسبمه ونسببه: محمبد ببن عبداللبه ببن 
عبداملطلبب ببن هاشبم بن عببد مناف بن 

قيص ببن كاب، وينتهي نسببه الرشيف اىل 
النببي ابراهيبم )عليبه السبام( وأمه هي 

السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف.
القاببه: املصطفبى، املختبار ، الحبيبب 
... ولبه أسبماء وردت يف القبرآن الكريم 
مثبل: خاتبم النبيبن، واألّمبي، واملزمل، 

واملدثر، والنذير، واملبن، والكريم، والنور، 
والبرؤوف،  والعببد،  والرحمبة،  والنعمبة، 
والنذيبر،  واملببرش،  والشباهد،  والرحيبم، 

والداعي، وغريها.
ولد النبي صىل الله عليه وآله وسلم يوم 
اإلثنن 17 وقيل 12 من شهر ربيع األول 
عام الفيبل بمكة، وقد مات أبوه وهو 
يف بطن أمه، وتوفيت أمه وعمره ست 
سنن فكفله جده عبداملطلب وملا بلغ 
عمره ثمان سبنن توىف جده فكفله 
عمه أبو طالب وأحسن كفالته، وكان 
ال يفارقبه ليبا وال نهبارا، وصحببه 

يف أسبفاره إىل الشبام للتجبارة، وملا بلغ 
األربعن سبنة مبن عمبره الرشيف نزل 
عليبه الوحي بالنببوة وكان يف غار حراء، 

وأول آيبة نزلت عليه: )إقرأ باسبم 
ربك الذي خلق خلق اإلنسبان من 
علبق(. فأخر خديجبة فصدقت 
به، وأخر عيل بن أبي طالب )ع( 
فصبدق به، وأخبذ يف نرش دعوته 
رسا، ثبم أعلنها فأسبلم جماعة 
مبن العبرب فعذبتهبم قريش 
وهاجر إىل املدينة بعد أن أسلم 

جماعة مبن أهلها، وأخذ 
يف نرش الدعوة وحاربته 
قريش والعرب فانترص 
مكبة.  وفتبح  عليهبم 
أكمبل نبرش  أن  وبعبد 
اإلسام  وانترش  دعوته 
يف جزيرة العرب توفاه 

الله تعاىل.
وقد عباش )ص( ثاثا 
أربعن  وسبتن سبنة، 

منها قبل أن يبعث بالرسبالة، 
وثاثا وعرشين سبنة نبيا 
رسبوال قىض منها )13( 
 )10( و  مكبة  يف  سبنة 

سنن يف املدينة.
إمتباز  )ص(:  أخاقبه 
)ص(  محمبد  النببي 

الفاضلبة  باألخباق 
والصفبات الحميبدة. 
فقبد كان بعيبدا عبن 
كل ما يشبن سمعته 

أقوالبه  يف  سبواء 
أفعالبه،  أو 

متواضعا عفيفا صادقا أمينا حتى لقبته قريش 
بالصادق األمن. وكان )ص( حليما كريما سخيا 
شبجاعا أوىف العرب ذمبة، صبورا عبىل املكاره 
واألذى يف سببيل نبرش دعوتبه. وكان ال يغضب 
لنفسبه وال ينتقم لهبا، سبفيقا ألصحابه كثري 
الرتدد إليهم، يقببل معذرة من اعتذر إليه، يحب 
الفقبراء واملسباكن ويأكل معهبم، قليل األكل، 

يختار الجوع عىل الشبع مواساة للفقراء.
وكان )ص( يجلبس عبىل البرتاب ويرقبع ثوبه 
ويخصبف نعله بيبده الكريمبة.وكان ال يجلس 
وال يقوم إال ذكر اللبه تعاىل. وقد مدحه الله جل 
جاله بقوله تعاىل » وإنك لعىل خلق عظيم«. 

صدق الله العيل العظيم.
مبعثه: بعبث بمكة يف 27 رجب 
بعد أن بلغ عمبره الرشيف 

أربعون سنة.
)ص(  جباء  تعاليمبه: 
باملسباواة ببن جمبع 
وباالخبوّة،  الخلبق، 
العبام عّمن  والعفبو 
االسبام،  يف  دخبل 
ثبم سبّن رشيعًة 

باهرًة وقانوناً عادالً تلقباه عن الله عّزوجّل ثم 
تلقاه املسلمون منه.

دعوته: دعا النباس يف مكة اىل التوحيد رساً مدة 
ثاث سنن، و دعاهم علناً مدة عرش سنن.

هجرتبه: هاجبر من مكبة اىل املدينبة املنورة يف 
بداية شبهر ربيع االول بعد مبرور 13 عاماً من 

مبعثه،
وذلك لشدة اذى املرشكن له وألصحابه.

حروبه وغزواته: أذن الله عزوجّل للرسول )ص( 
بقتبال املرشكن والكفبار واملنافقبن، فخاض 
معهم معارك كثرية نذكر هنا ابرزها: بدر ب أحد 

ب الخندق )االحزاب( ب خير ب حنن.
مصيبة رحيله:

ماإن حلَّ موسم الحج من السنة العارشة للهجرة 
املباركبة، فدعا خاتبم األنبيباء )ص( الناس إىل 
الحج، وسبار بهم قاصداً حبجَّ بيت الله الحرام، 
وبعد أن أدوا مناسكهم وتوجهوا إىل عرفة، وقف 
حبيبب الله فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه 
وقبال: »أمبا بعد أيهبا النباس... الأدري لعيّل ال 
ألقاكبم بعد عامي هذا... إّن دماءكم وأعراضكم 
وأموالكبم حبرام عليكبم كحرمة يومكبم هذا، 
أال هبل بلّغت؟ اللهم فاشبهد... أيها الناس إنما 
املؤمنبون إخوة، واليحل المرٍئ مال أخيه إال عن 
طيب خاطر، فبا ترجعوا بعبدي كفاراً يرضب 
بعضكبم رقاب بعض، فإني قبد تركت فيكم ما 
إن تمسبكتم به لن تضلوا بعبدي أبداً: كتاب الله 
وعرتتي أهبل بيتي، فإنه نبأنبي اللطيف الخبري 
أنهمبا لن يفرتقبا حتى يردا عبيّل الحوض..أيها 
النباس إن ربكم واحد، وأباكبم واحد كلكم آلدم 
وآدم من تراب«. ويف طريق العودة إىل املدينة نزل 

الوحي عىل رسبول الله)ص(: }يا أيها النبي بلِّغ 
مبا أنزل إليك من رببك وإن لم تفعبل فما بلّغت 
رسالته{، فاستوقف النبي الناس عند غدير خم 
ووقف عىل أعواد نصببت له، بحيث يراه جميع 
الحارضيبن، وأخبذ بيد عيل بن أببي طالب)ع(، 
وحمبد اللبه وأثنبى عليه ثم قبال: أيهبا الناس، 
يوشبك أن أدعى فأجيبب... أيها النباس إن الله 
مبوالي، وأنا موىل املؤمنبن... فمن كنت مواله، 
فهبذا عيل مواله، اللهبم واِل من وااله، وعاِد من 
عباداه، وانرص مبن نرصه، واخذل مبن خذله، 
وأدر الحبق معبه كيفمبا دار...«، فقال عمر بن 

الخطباب: »بٍخ بٍخ لبك ياعبيل، أصبحت موالي 
وموىل كل مؤمن ومؤمنة«.

وعباد خاتم االنبياء)ص( إىل املدينة، وراح يجهز 
الجيبوش للفتح، ولكبن املرض داهمه، واشبتّد 
عليه، ولم يلبث أن انتقبل إىل جوار بارئه، ودفن 

يف الحجرة التي تويف فيها.
والسبام عىل رسبول الله محمد )ص( يوم ولد 
ويوم بعث لهداية البرشية ويوم تويف ويوم يبعث 
حياً وهدى الجميع التباعبه وأهل بيته الطيبن 

الطاهرين عليهم صلوات الله أجمعن.
والحمد لله رب العاملن
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