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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

الـّلـئـيـم إذا قـدر أفـحـش، 

وإذا وعد أخلف

ص2العراق يستنكر عدوان الكيان الصهيوين عىل غزة ويدعو األمم املتحدة لـ »التدخل الفوري«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

األمني العام ملجلس الوزراء: احلكـومة تدعـم مطـالب مجيـع املحافظـات 

مدير مكتب بدر: طائرات أمريكية تلقي أدوية واغذية لعنارص »داعش« يف صحراء األنبار

األحزاب الكردية تنهي خالفاهتا الداخلية: حان موعد الذهاب إىل بغداد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن برمل�ان اقلي�م كردس�تان ع�ن عقد 
جلس�ة اعتيادية يوم االربعاء املقبلالعادة 
تفعيل مؤسس�ة رئاس�ة اقليم كردس�تان 
واملصادقة عىل آلية التصويت عىل انتخاب 
رئي�س االقلي�م، وجاء ذل�ك بع�د أن حلّت 
األح�زاب الكردي�ة الخالف�ات فيم�ا بينها  
ع�ىل املناصب والتي طالت لنحو 7 أش�هر. 
وبينم�ا انته�ت الخالف�ات ب�ن األح�زاب 
السياس�ّية داخلياً، فإنه يب�دو أن األحزاب 
اصطف�ت لتب�دأ بإرس�ال وف�ود إىل بغداد 
للحص�ول ع�ىل بع�ض املطال�ب. وأم�س 

االثن�ن، دعا بي�ان يحمل توقي�ع الرئيس 
املؤقت لربملان كردستان فاال فريد االعضاء 
اىل حض�ور الجلس�ة االعتيادي�ة رقم )5( 
للس�نة الترشيعية االوىل م�ن عمر الربملان 
بدورت�ه الترشيعية الحالية. ون�وه البيان 
اىل ان الجلس�ة ستعقد يوم 2019/5/8 يف 
الساعة الحادية عرش صباحا. واكد البيان 
ان الجلسة مخصصة ملقرتح قانون اعادة 
تفعيل مؤسسة رئاس�ة اقليم كوردستان 
واملصادقة عىل آلية التصويت عىل انتخاب 
رئيس االقليم. وكان الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني 
قد توصال يوم األحد يف السليمانية، التفاق 

تشكيل الحكومة الجديدة إلقليم كردستان 
عق�ب  اش�هر   7 قراب�ة  تأخ�رت  والت�ي 
االنتخابات الربملاني�ة التي جرت ايلول من 
العام املايض. بدوره�ا، اكدت كتلة الحزب 
تأييده�ا ألي  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
مرشح يقدمه االتحاد الوطني الكردستاني 
لتويل منصب رئاسة اقليم كردستان. وقال 
رئيس الكتل�ة اوميد خوش�ناو يف ترصيح 
صحفي ان كتلته ستصوت ملرشح االتحاد 
الوطن�ي ملنص�ب رئي�س برمل�ان االقلي�م، 
مردف�ا بالقول ان هذا املنصب اس�تحقاق 

لالتحاد الوطني.
التفاصيل ص2
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فنزويال تتحدى أمريكا: سننترص عليكم
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجية الفنزوييل خورخي أريازا، 
أمس االثنن، يف موس�كو، غداة لقاء مع نظريه 
الرويس سريغي الفروف، أن فنزويال »مستعدة« 
للمقاومة يف حال شنت الواليات املتحدة هجوما 
:«نح�ن  عس�كريا. وق�ال يف مؤتم�ر صحف�ي 
ه�و  األول  الس�يناريوهات.  ل�كل  مس�تعدون 
الدبلوماسية، والحوار والسالم«. وتابع أنه يف حال 
»اخت�ارت الواليات املتحدة الطريق العس�كرية، 
فلدينا جيش قوي، وشعب وميليشيا وطنية، لن 
تكون قادرة عىل املقاومة والقتال فقط، بل عىل 
تحقيق االنتصار أيضا«، بحسب ما أوردت وكالة 

»فرانس برس«. وأض�اف »فلنتحاور. املعارضة 
ال يمكنها التحاور معنا ألنها لم تحصل عىل إذن 
من الواليات املتحدة«. وارتفع منسوب التوتر يف 
فنزويال، األس�بوع املايض، بعد محاولة فاش�لة 
النقالب عسكري، دعا إليها خوان غوايدو، الذي 
تعرتف به رئيس�ا موقتا الوالي�ات املتحدة ونحو 
50 بل�دا يف العالم. وش�نت الس�لطات األمريكية 
األس�بوع املايض هجوما شامال لزيادة الضغوط 
عىل الرئيس الفنزوي�يل نيكوالس مادورو. وقال 
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي، ماي�ك بومبيو، إن 
الرئي�س دونال�د ترامب مس�تعد، إذا ل�زم األمر، 
لحمل الجي�ش األمريكي عىل التدخل يف فنزويال. 
وكان الف�روف دعاالواليات املتح�دة وحلفاءها 

إىل »التخ�يل عن خططهم غري املس�ؤولة والعمل 
حرصيا يف إطار القانون الدويل«، وحذر واشنطن 

من »عواقب أي عمل غري مدروس«.
م�ن جانب�ه، اعت�رب بومبي�و أن ع�ىل ال�روس 
»مغادرة« فنزويال، مؤكدا »رضورة انسحاب كل 
الدول التي تتدخل ضد حق الش�عب الفنزوييل يف 
استعادة ديمقراطيته«. وأكد اريازا أن كاراكاس 
تطور »وس�ائل بديلة ألنظمة املب�ادالت املالية« 
مع حلفائها ال�روس والصينين »لاللتفاف عىل 
الحص�ار األمريك�ي«، مؤك�دا أن وف�دا فنزويليا 
س�يحرض منتدى س�ان بطرس�ربغ االقتصادي 
بروس�يا يف يونيو، مش�ريا إىل مش�اركة محتملة 

للرئيس مادورو.

حمافظ البرصة يعلن ختصيص »1٠٠« درجة وظيفية 
يف دائرة العمل والشؤون االجتامعية

حمافظ بغداد يناقش مع نواب العاصمة خطة املحافظة 
3لعام ٢٠1٩ ضمن محلة خدمة بغداد رشف لنا 3

        بغداد / المستقبل العراقي

بارشت وزارة التخطيط العراقية االجراءات 
املزم�ع  للس�كان  الع�ام  للتع�داد  الفني�ة 
اج�راؤه يف البالد الع�ام 2020.وقال وزير 
التخطيط نوري صباح الدليمي يف ترصيح 
صحف�ي إن ال�وزارة »ب�ارشت االجراءات 
الفنية إلنجاح التعداد العام للسكان املزمع 
اج�راؤه يف الب�الد الع�ام 2020، بعد أن تم 
تش�كيل الهيئ�ة العلي�ا للتعداد برئاس�ته، 
كاش�فاً ع�ن »ق�رب اج�راء زي�ارة مل�رص 
لالطالع عىل تجربتها ليتسنى بعدها إجراء 

الخطوات الفعلية النجاح التعداد، الس�يما 
أن وزارت�ه عازم�ة ع�ىل اقامت�ه بموعده 
املحافظ�ات  جمي�ع  وسيش�مل  املح�دد 
بضمنها إقلي�م كوردس�تان«. وعن إجراء 
النوعي�ة  والس�يطرة  التقيي�س  عملي�ات 
باملناف�ذ الحدودي�ة، كش�ف ع�ن »تكثيف 
وزارته الجراءائها بعموم املنافذ الحدودية 
والس�يطرة عليها بعد ورود معلومات عن 
وجود خروقات ببعض منه�ا، بغية توفري 
منتوج�ات آمنة تص�ل للمواط�ن، إضافة 
إىل تطبيقه�ا للتعرف�ة الجمركي�ة بعموم 
املناف�ذ وتوحيده�ا والعم�ل ع�ىل تج�اوز 

بعض اإلش�كاالت ببعض املنافذ«. وأضاف 
الدليمي، أن »العراق عمل عىل تطبيق ما تم 
االتف�اق عليه مع املجتمع الدويل، ونجح يف 
اعالن تقريره األول عن التنمية املس�تدامة 
وتمت مناقشته، منوهاً بأن وزارته أخذت 
ع�ىل عاتقه�ا وض�ع صيغ�ة كامل�ة ع�ن 
حج�م التحدي�ات يف العراق وقياس�ها مع 
حج�م اإلمكانات الت�ي يمتلكه�ا وقدرات 
وخربات أبنائ�ه يف الداخل والخارج، مؤكداً 
»إيج�اد أكثر من طريق لتذليل جميع هذه 

التحديات«.
التفاصيل ص2

التخطيـط تعلـن املبـارشة بإجــراءات التعــداد
 السكـانـي لعـام ٢٠٢٠

صباح البزوين: 
فوز البرصي واالمارة دليل عىل 

املكانة احلضارية للبرصة
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الكهرباء: جتهيز املواطنني )٢٠( ساعة يوميا يف رمضان وجلميع املحافظات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الكهرباء، أم�س االثنني، تجهيز املواطنني٢٠ 
س�اعة يومي�ا يف ش�هر رمضان املب�ارك يف بغ�داد وجميع 
املحافظ�ات. وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إنها “سنس�تمر بتجهز املواطنني 
بالتي�ار الكهربائي ملا يزيد عن )٢٠( س�اعة باليوم خالل 

شهر رمضان املبارك، يف العاصمة بغداد واملحافظات”.
وناش�دت مجالس املحافظات والوح�دات االدارية التابعة 
لها، ب�“متابعة ومراقبة عمل املولدات االهلية والحكومية، 
والتحرك الجاد ملتابعة عملها، وااللتزام باألسعار املخفضة 
لالمبري املباع اىل املواطنني، كون هذه املولدات ال تعمل اكثر 

من اربع ساعات يومياً كأقىص حد”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن برمل�ان اقلي�م كردس�تان ع�ن 
عق�د جلس�ة اعتيادي�ة ي�وم االربعاء 
املقبلالعادة تفعيل مؤسس�ة رئاس�ة 
اقليم كردس�تان واملصادق�ة عىل آلية 
التصويت ع�ىل انتخاب رئيس االقليم، 
وج�اء ذل�ك بع�د أن حلّ�ت األح�زاب 
الكردي�ة الخالف�ات فيم�ا بينها  عىل 

املناصب والتي طالت لنحو 7 أشهر.
وبينما انتهت الخالف�ات بني األحزاب 
أن  يب�دو  فإن�ه  داخلي�اً،  السياس�ّية 
بإرس�ال  لتب�دأ  اصطف�ت  األح�زاب 
وف�ود إىل بغ�داد للحص�ول عىل بعض 

املطالب.
وأمس االثنني، دعا بيان يحمل توقيع 
الرئيس املؤقت لربملان كردس�تان فاال 
فري�د االعض�اء اىل حض�ور الجلس�ة 
االعتيادية رقم )5( للس�نة الترشيعية 
بدورت�ه  الربمل�ان  عم�ر  م�ن  االوىل 

الترشيعية الحالية.
ون�وه البيان اىل ان الجلس�ة س�تعقد 
ي�وم ٢٠19/5/8 يف الس�اعة الحادية 

عرش صباحا.
واك�د البي�ان ان الجلس�ة مخصص�ة 
ملقرتح قانون اعادة تفعيل مؤسس�ة 
رئاس�ة اقليم كوردس�تان واملصادقة 
عىل آلية التصويت عىل انتخاب رئيس 

االقليم.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ق�د 

الس�ليمانية،  األح�د يف  ي�وم  توص�ال 
التف�اق تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة 
إلقليم كردس�تان والتي تأخرت قرابة 
7 اش�هر عق�ب االنتخاب�ات الربملانية 

التي جرت ايلول من العام املايض.
الح�زب  كتل�ة  اك�دت  بدوره�ا، 
تأييده�ا  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
ألي مرش�ح يقدم�ه االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني لت�ويل منص�ب رئاس�ة 

اقليم كردستان.
وقال رئيس الكتلة اوميد خوش�ناو يف 
ترصي�ح صحفي ان كتلته س�تصوت 
ملرش�ح االتحاد الوطني ملنصب رئيس 
برمل�ان االقليم، مردف�ا بالقول ان هذا 

املنصب استحقاق لالتحاد الوطني.
واضاف »نأمل ان نمرر مع باقي الكتل 
االخ�رى قانون رئاس�ة االقلي�م، وان 
نتمكن من تش�كيل الحكومة الجديدة 

القليم كردستان قبل عيد الفطر«.
ولطاملا شّكلت كتلة التغيري عثرة أمام 
األحزاب الكبرية، لك�ن يبدو أن الكتلة 
الت�ي لطاملا اتخ�ذت خي�ار املعارضة 
خّففت من لهجتها بعد اتفاق الحزبني 
املجل�س  اعل�ن عض�و  إذ  الكبريي�ن، 
التنفي�ذي لحركة التغي�ري ان حركته 
وافقت عىل اضافة نائب لرئيس اقليم 
كردس�تان ليكون من حص�ة االتحاد 

الوطني.
وم�ن ش�أن ه�ذا االتف�اق أن يس�هم 
بالدف�ع باتجاه تصوي�ت الربملان عىل 
قانون تعديل رئاسة اإلقليم، حيث يعد 

هذا القان�ون الخطوة األكث�ر أهمية، 
باتج�اه امليض نحو تش�كيل حكومة 

كردستان.
وق�ال ش�ورش حاج�ي يف ترصيحات 
لص�وت امري�كا باللغة الكردي�ة، انه 
ل�م يتم باي ش�كل من االش�كال منح 
رئي�س  لنائ�ب  العس�كرية  الس�لطة 
االقلي�م الذي ه�و من حص�ة االتحاد 
الوطني الكردستاني. واوضح حاجي 

ان الح�زب الديمقراط�ي اك�د خ�الل 
اجتماعه مع حركة التغيري عىل انه لم 
يتعه�د بذلك ولم يقبل بمطلب االتحاد 
الديمقراطي  ان  الوطن�ي، مس�تدركا 
قبل فق�ط بزيادة منصب نائب رئيس 

االقليم لالتحاد الوطني فقط.
في�ه  »كالمن�ا  ان  حاج�ي  واض�اف 
مرشوعي�ة ال يمكن وال يج�وز عندما 
نك�ون ثالث�ة اط�راف داخ�ل حكومة 

االقليم ان تكون وزارة الداخلية للحزب 
البيش�مركة  ووزارة  الديمقراط�ي 
لالتحاد الوطني وان يكون الحد نائبي 
رئيس االقليم مهمة او سلطة الشؤون 
العس�كرية س�واء اكان م�ن االتح�اد 

الوطني او الحزب الديمقراطي«. 
وردا ع�ىل س�ؤال انه يعني ب�ان نائب 
رئي�س االقلي�م م�ن حص�ة التغي�ري 
سيكون له السلطات السابقة نفسها 

فيم�ا يخ�ص الق�وات املس�لحة؟ اكد 
حاج�ي ان حرك�ة التغيري تحدثت عن 
هذا املوضوع مع الديمقراطي بش�كل 
مفص�ل وه�ي االن يف مس�اع لعق�د 
اجتم�اع لالنتهاء م�ن صياغة قانون 

رئاسة االقليم لتحديد هذه النقطة.
الديموقراط�ي  الح�زب  ورّش�ح 
الكردس�تاني، رئي�س حكومة اإلقليم 
الحالي�ة، نيجريف�ان بارزاني، ملنصب 
رئي�س اإلقلي�م، ويف حال ت�مَّ انتخابه 
داخل الربملان، سيكلّف بدوره املرشح 
لرئاس�ة الحكوم�ة م�رور بارزاني 
تشكيل الحكومة، بينما رشح االتحاد 
الكردستاني ملنصب نائب رئيس إقليم 
كردس�تان، كالً من حاك�م قادر حمه 
ج�ان، وأرس�الن باي�ز وش�يخ جعفر 
ش�يخ مصطفى وعمر فتاح، وملنصب 
نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

فيما تم ترش�يح كل من ري�واز فايق 
وبيكرد طالبان، ملنصب رئيس الربملان 
يف اإلقلي�م. وكان الخالف بني األحزاب 
حكوم�ة  تش�كيل  بش�أن  الكوردي�ة 
اإلقليم، قد امتد لنحو س�بعة أش�هر، 
ووصلت األح�زاب إىل نقطة الالعودة، 

حتى استطاعت أخريًا التوافق.
ويبدو أن حل هذا الخالف س�ينعكس 
عىل عالقة األحزاب الكردية مع بغداد، 
إذ اعل�ن املدير الع�ام يف وزارة التجارة 
والصناعة باقليم كردستان عبدالرزاق 
ناون�دي عن زيارة من املزمع ان يقوم 
به�ا وف�د م�ن ال�وزارة اىل العاصم�ة 

بغداد.
وقال ناوندي يف ترصيحات صحفيةإنه 
»م�ن املقرر ان ي�زور وف�د رفيع من 
وزارة التج�ارة والصناع�ة يف اإلقليم، 

بغداد، خالل االيام املقبلة«.
وب�ني أن ه�دف الزيارة هو مناقش�ة 
بع�ض املس�ائل التجارية ب�ني االقليم 
وبغداد، لهدف وضع الخطط والربامج 
املس�تقبلية، ال س�يما يف ظ�ل االجواء 

االيجابية بني بغداد وكردستان.
وكذلك أوض�ح ان الوفد يروم معالجة 
املشاكل والخالفات التي ماتزال قائمة 
ب�ني أربي�ل وبغ�داد بش�أن الس�ماح 
باإلسترياد والتصدير والتبادل التجاري 

بني اإلقليم والحكومة االتحادية.
من جهته، قال رئيس هيئة اإلستثمار 
»اعلمن�ا  ريكان�ي  احم�د  االقلي�م  يف 
بغ�داد بكت�اب حول ني�ة زي�ارة وفد 
من كردس�تان اىل بغداد لبحث مسألة 
ونح�ن  الجانب�ني،  ب�ني  اإلس�تثمار 

بانتظار الرد«.
ويف ذات السياق، قال نائب املدير العام 
للكمارك عبدالقادر عبدالله ان »هناك 
ني�ة لزيارة وف�د من املديري�ة العامة 
للرضائ�ب اىل بغداد خالل هذا الش�هر 

دون ان يحدد موعد الزيارة«.
ومن املقرر كذلك ان يزور وفد رفيع يف 
مجال النفط والغاز، بغداد هذا الشهر 
أيض�ا لبحث مل�ف النف�ط والغاز مع 
املس�ؤولني واملعنيني به�ذا القطاع يف 

الحكومة االتحادية«.

برملان اإلقليم يعقد جلسته األربعاء.. وأربيل جتهز وفودًا خلوض »مفاوضات« مع احلكومة االحتادية ختص النفط والتجارة

ستستفيد من جتربة مصر

األحزاب الكردية تنهي خالفاهتا الداخلية: حان موعد الذهاب إىل بغداد

التخطيط تعلن املبارشة بإجراءات التعداد السكاين لعام ٢٠٢٠
        بغداد / المستقبل العراقي

بارشت وزارة التخطي�ط العراقية االجراءات 
الفنية للتعداد العام للس�كان املزمع اجراؤه 

يف البالد العام ٢٠٢٠.
وق�ال وزير التخطيط ن�وري صباح الدليمي 
ال�وزارة »ب�ارشت  يف ترصي�ح صحف�ي إن 
االج�راءات الفني�ة إلنج�اح التع�داد الع�ام 
للسكان املزمع اجراؤه يف البالد العام ٢٠٢٠، 
بع�د أن ت�م تش�كيل الهيئ�ة العلي�ا للتع�داد 
برئاسته، كاشفاً عن »قرب اجراء زيارة ملرص 

لالط�الع عىل تجربتها ليتس�نى بعدها إجراء 
الخط�وات الفعلي�ة النجاح التعداد، الس�يما 
أن وزارته عازمة عىل اقامته بموعده املحدد 
وسيش�مل جميع املحافظات بضمنها إقليم 
كوردس�تان«. وعن إج�راء عمليات التقييس 
والسيطرة النوعية باملنافذ الحدودية، كشف 
ع�ن »تكثي�ف وزارت�ه الجراءائه�ا بعم�وم 
املنافذ الحدودية والس�يطرة عليها بعد ورود 
معلومات عن وج�ود خروقات ببعض منها، 
بغي�ة توفري منتوجات آمن�ة تصل للمواطن، 
إضافة إىل تطبيقها للتعرفة الجمركية بعموم 

املناف�ذ وتوحيدها والعم�ل عىل تجاوز بعض 
اإلشكاالت ببعض املنافذ«.

وأضاف الدليمي، أن »العراق عمل عىل تطبيق 
ما تم االتفاق عليه مع املجتمع الدويل، ونجح 
يف اعالن تقريره األول عن التنمية املس�تدامة 
وتمت مناقش�ته، منوهاً ب�أن وزارته أخذت 
ع�ىل عاتقه�ا وضع صيغة كامل�ة عن حجم 
التحدي�ات يف الع�راق وقياس�ها م�ع حج�م 
اإلمكان�ات الت�ي يمتلكها وق�درات وخربات 
أبنائه يف الداخل والخارج، مؤكداً »إيجاد أكثر 

من طريق لتذليل جميع هذه التحديات«.

وأردف: أن »ذلك س�يتم م�ن خالل العديد من 
اسرتاتيجيات العمل الناجحة التي من خاللها 
يت�م الوص�ول لبن�اء أمث�ل ملواط�ن عراقي، 
وإدخال النظم الذكية وتنويع االقتصاد الذي 
يقوده القطاع الخاص وبارشاف ومتابعة من 
القط�اع العام، والتعزيز من س�يادة القانون 
والنظ�ام واألم�ن الداخ�ي وتحقي�ق تنمي�ة 
مستدامة حقيقية بمختلف القطاعات وهي 
ذات األولويات التي شددت وزارته عىل أهمية 
تحقيقها«. وأكد وزير التخطيط عىل »رضورة 
ما اوردته الرؤيا بمجال االهتمام بالكفاءات 

واس�تثمارها ع�ىل النح�و االفض�ل لخدم�ة 
الوطن وتقديم افض�ل الخدمات للمواطنني، 
واهمي�ة التواص�ل م�ع الس�فارات العراقية 
واس�تثمارها  الكف�اءات  احتض�ان  الع�ادة 
لتطوي�ر الخ�ربات املحلي�ة، وفس�ح املج�ال 
امامهم لتطبيق التج�ارب العلمية والعملية، 
مع اهمية تش�جيع الفئات األضعف لتحقيق 
اندم�اج فاع�ل باملجتم�ع لضمان مش�اركة 
الجميع يف االنش�طة االقتصادية االجتماعية 

والثقافية السيما الشباب منهم«.
وتاب�ع أن »الرؤي�ا تضمن�ت أيض�اً الرتكي�ز 

عىل توفري بيئة آمن�ة، والتخفيف من الفقر، 
والتعلي�م الجي�د، وتن�وع االقتص�اد، ودمج 
الفئات الهشة من املعاقني واالرامل والنساء، 
منوها ب�أن ما س�بق يأتي لتحقي�ق اهداف 
املجتم�ع  اقره�ا  الت�ي  املس�تدامة  التنمي�ة 
ال�دويل«، مؤك�داً أهمي�ة أن تك�ون للع�راق 
صناع�ات وحماي�ة منت�وج«، مش�ريا اىل ان 
»هذه االه�داف تأت�ي ضمن خط�ة التنمية 
)٢٠18 – ٢٠٢٢( وبقية الخطط لغاية العام 
٢٠3٠ السيما أن التخصيصات املالية الكفيلة 

بانجاح هذه الخطط، متوفرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مدير مكتب منظمة بدر يف االنبار 
أن  االثن�ني،  أم�س  األنب�اري،  ق�ي 
القوات األمريكية شوهدت وهي تقوم 
بانزال مواد غذائية وصحية للدواعش 
يف صح�راء املحافظة. ونقل�ت وكالة 

»املعلوم�ة« ع�ن األنب�اري الق�ول إن 
»عصابات داعش االرهابية املختبئة يف 
جوف صحراء االنبار ال يس�تطيع أحد 
الوصول إليه�ا إال الطائرات االمريكية 
وباوام�ر امريكية صارم�ة”. وأضاف 
أن »العوائ�ل الت�ي تس�كن الصح�راء 
ش�اهدت مروحي�ات أمريكي�ة وهي 

تقوم بانزال امل�واد الغذائية والصحية 
العائ�الت  م�ع  املتخف�ني  للدواع�ش 
البدوية يف الصح�راء الغربية«. وتابع 
أن »صح�راء االنب�ار كبرية وواس�عة 
وال يمك�ن للدواعش التنقل ملس�افات 
كبرية من أجل الحصول عىل الطعام«. 
يشار اىل ان الطائرات االمريكية والتي 

تع�د كجزء م�ن مايس�مى بالتحالف 
الدويل ت�م توثيقها فلمي�ا وهي تلقي 
املس�اعدات العسكرية للدواعش اثناء 
عملي�ات التحري�ر ل�الرايض العراقية 
يف ص�الح الدي�ن والفلوج�ة واملوصل 
ودياىل ،فيما ش�وهدت يف مرات عديدة 
وهي تنقل قيادات داعش من ساحات 

املواجهة مع القوات العراقية اىل اماكن 
اخ�رى اكث�ر اس�تقرار ، فيما وصف 
خ�رباء عس�كريني طائ�رات التحالف 
ال�دويل ب “املظل�ة العريض�ة ” الت�ي 
تحمي عصابات داعش االجرامية من 
املوت املحق�ق بنريان الق�وات االمنية 

املشرتكة.

مدير مكتب بدر: طائرات أمريكية تلقي أدوية واغذية لعنارص »داعش« يف صحراء األنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

استنكر العراق، أمس االثنني، عدوان الكيان 
الصهيون�ي املتواص�ل ع�ىل أبن�اء الش�عب 
الفلس�طيني يف قطاع غ�زة، فيما دعا األمم 
املتح�دة للتدخ�ل الف�وري.  وق�ال املتحدث 
باس�م الوزارة احمد الصحاف يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »العراق 
يستنكر عدوان الكيان الصهيوني املتواصل 
لليوم الثاني عىل أبناء الش�عب الفلسطيني 
يف قطاع غزة، والذي استشهد عىل إثره عدد 
كب�ري، وتدمري طال مختلف البنى التحتية«، 
مبين�ا ان�ه »يس�تنكر ايضا التصعي�د الذي 

يطال أهلنا يف فلسطني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الدفاع، أمس االثنني، أن تكون 
 4٠٠-S تعمل حالي�اً ع�ىل رشاء منظومة
الصاروخية الدفاعية من روسيا، وأشارت 
إىل أنه�ا حصلت حتى اآلن ع�ىل 3٢ طائرة 
م�ن ط�راز F-16 م�ن الوالي�ات املتح�دة 

األمريكية.
وح�ول م�ا أش�يع عن ني�ة الع�راق رشاء 
منظوم�ة S-4٠٠ الصاروخي�ة الدفاعي�ة 
م�ن روس�يا، رصح املتحدث باس�م وزارة 
الدف�اع العراقية، اللواء تحس�ني إبراهيم: 
»ه�ذه املعلوم�ات غري دقيقة، وبالنس�بة 
لنا كوزارة دفاع نرتب�ط بأمر القائد العام 
للقوات املس�لحة، وم�ن امل������ؤكد أنه 
عندما تتوفر لنا السيولة املالية أو النقدية، 
بالتأكي�د س�تك����ون لدين�ا القدرة عىل 

املض���ي يف تسل������يح الج���يش«.
وأك�د أن: »املعلومة التي تتحدث عن رشاء 
منظوم�ة S-4٠٠ من روس�يا غري دقيقة 

وغري صحيحة«.
وع�ن رشاء طائ�رات F-16 م�ن الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، ق�ال املتحدث باس�م 
إط�ار  يف  إن�ه  العراقي�ة،  الدف�اع  وزارة 
االتفاقية الس�رتاتيجية مع أمريكا »تعاقد 
العراق يف العام ٢٠11 عىل رشاء 36 طائرة 
)F-16( س�قطت اثنتان منها، وقد سلمنا 
األمري�كان 3٢ طائ�رة الت�ي ه�ي الدفعة 

األخرية التي وصلت«.
وأض�اف الل�واء إبراهي�م: »هن�اك اثنتان 
من ه�ذه الطائرات تس�تخدمان لعمليات 
التدري�ب واإلدام�ة، وح�ال االنته�اء م�ن 
)الطياري�ن(  وتدري�ب  إع�داد  عملي�ات 

ستعودان إىل الخدمة«.

 4٠٠-S الدفـاع تنفـي خبـر شــراء منظـومــة
الدفـاعيـة مـن روسيـا

العراق يستنكر عدوان الكيان الصهيوين عىل غزة 
ويدعو األمم املتحدة لـ »التدخل الفوري«

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء حمي�د 
الغ�زي، أم�س االثن�ني، ع�ىل دع�م الحكومة 
ملطال�ب جميع املحافظ�ات، وفيما اش�ار اىل 

ان الحكوم�ة وضعت مل�ف الكهرباء يف رأس 
أولوياتها، اعلن ان رئيس الوزراء وجه بامليض 
يف إحال�ة املطار اىل االس�تثمار. وق�ال املكتب 
االعالم�ي للغ�زي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »األمني العام ملجلس 

الوزراء اس�تقبل رئيس مجلس محافظة ذي 
ق�ار رحيم الخاقاني وأعض�اء املجلس، حيث 
اش�اد األمني العام باالنس�جام والتنسيق بني 
أعض�اء مجل�س املحافظ�ة يف اداء مهامه�م 
وخدم�ة املحافظ�ة، مبدي�ا اس�تعداده لدعم 

جميع املحافظات وتلبية مطالبهم، وال سيما 
فيما يتعلق باس�تحصال التخصيصات املالية 
الخاصة باملش�اريع املتوقف�ة واملدرجة منها 
ضمن موازنات املحافظ�ات، وحركة املالك يف 

الدوائر واملديريات«.

األمني العام ملجلس الوزراء: احلكومة تدعم مطالب مجيع املحافظات 

        بغداد / المستقبل العراقي

تمك�ن فريق عمل مش�رتك م�ن مكتب 
املفتش العام ل�وزارة الداخلية ومديرية 
مكافح�ة املتفج�رات م�ن ضب�ط مواد 
متفجرة ) C4( وأسلحة وأعتدة يف باحة 
إحدى الدور الزراعية يف منطقة النهروان 
ببغداد. وذك�ر بيان ملكتب املفتش العام 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه، ان »العملية تمت بن�اًء عىل ورود 

معلوم�ات خاصة ملكت�ب املفتش العام 
لوزارة الداخلية عن وجود مواد متفجرة 
وأس�لحة وأعت�دة مخبأة يف أح�د الدور 
الواقعة ضم�ن األريض الزراعية ملنطقة 
النه�روان«. وأض�اف ان »املفتش العام 
جمال األس�دي وجه مفرزت�ه الخاصة 
باتخ�اذ  املش�هود  بالج�رم  بالضب�ط 
الالزمة بالقضية بالتنس�يق  اإلجراءات 
مع القضاء والجه�ات االختصاصية يف 
الوزارة«. وأشار اىل ان »املفرزة الخاصة 

اس�تحصلت أم�راً قضائي�اً م�ن قايض 
تحقيق محكمة الرصافة بتشكيل فريق 
عم�ل من مفتش�ية الداخلي�ة ومديرية 
مكافحة املتفج�رات بضبط املتفجرات 
بدالل�ة مصدر املعلومات«. ولفت البيان 
اىل ان »فريق العمل املشرتك وبإسناد من 
القوة املاس�كة لألرض قامت بمداهمة 
ال�دار وضبط امل�واد املتفج�رة واألعتدة 
واألس�لحة التي تم العثور عليها مخبأة 

يف حفرة تحت األرض يف باحة الدار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعنلت قيادة عمليات بغداد، أمس 
االثن�ني، ع�ن مص�ادرة أس�لحة 
وأعتدة غ�ري مرخصة خالل جولة 
تفتيش�ية يف ث�الث مناط�ق م�ن 
العاصمة. وقال�ت القيادة يف بيان 
العراقي”نسخة  “املستقبل  تلقت 
منه، إن “قطعات قيادتنا بارشت 
يف  الواجب�ات  م�ن  ع�دد  بتنفي�ذ 

مناطق متفرقة من بغداد لغرض 
التفتي�ش والبح�ث عن االس�لحة 
يف  واملطلوب�ني  مرخص�ة  الغ�ري 
الزعفرانية،  )الحميدي�ة،  مناطق 
أن�ه  واضاف�ت  العام�ل(”.  ح�ي 
“تم مصادرة اعداد من االس�لحة 
واالعتدة واملطلوبني، ومن الجدير 
بالذك�ر ان تع�اون املواطنني كان 
بمس�توى عال مع القوات املنفذة 

للواجب”.

مفتشية الداخلية تعلن ضبط مواد متفجرة وأسلحة وأعتدة
 بدار زراعي يف النهروان

القوات األمنية تشن محلة ملصادرة األسلحة 
غري املرخصة ببغداد
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   المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اعلن�ت خلية الصق�ور االس�تخبارية يف كرب�اء املقدس�ة ومديرية 
اس�تخبارات ومكافحة ارهاب كرباء ع�ن »تحرير مخطوفة والقاء 
القبض عىل الخاطفني يف ناحية الحر وتسليم الخاطفني اىل الجهات 
التحقيقية املختصة«. واضاف مصدر يف الخلية يف حديث ل�« املستقبل 
العراقي« ، انه »وبالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب 
واسط قامت الخلية بتحرير مخطوفة والقاء القبض عىل الخاطفني 
يف محافظ�ة واس�ط _ قض�اء ب�درة ». وب�ني املص�در ان »مديري�ة 
اس�تخبارات ومكافحة ارهاب كرباء املقدسة قامت بالقاء القبض 
عىل ش�خص قام بقتل احد االش�خاص امام محكمة الحر وتسليمه 
للجه�ات املختصة«.وتابع » كما تم الق�اء القبض عىل احد املتهمني 
بعملية خط�ف يف محافظة كرباء - طريق طوري�ج والقاء القبض 

عىل اربعة متهمني بقضية قتل يف املحافظة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اطلق�ت رشكة زين الع�راق لاتصاالت مب�ادرة الربمجة لألطفال 
وكان�ت هذه املرة املبادرة يف محافظة ذي قار حتى تعلم أطفالها 
اساسيات الربمجة والروبوتات وكيفية تصميم تطبيقات املوبايل 

وخلق جيل مبتكر وليس مستخدم فقط.

   بغداد / المستقبل العراقي

النف�ط  أس�عار  املالي�ة،  وزارة  ناقش�ت 
وتجنب أي عجز يحصل يف املوازنة.

وذك�ر بي�ان ملكت�ب وزي�ر املالي�ة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »نائ�ب رئيس 
الوزراء وزي�ر املالية فؤاد حس�ني، ترأس 
اجتماع اسرتاتيجية املوازنة العامة لسنة 
2019 وجرى خال االجتماع الذي حرضه 
عدداً من املستشارين يف هيئة املستشارين 
ووكي�ل وزارة املالي�ة وامل�دراء العام�ون 
ورؤساء الدوائر املالية يف الوزارات وممثيل 
القضاي�ا  مناقش�ة  كردس�تان؛  اقلي�م 
االقتصادي�ة واملالي�ة للموازن�ة العامة و 
النفق�ات التش�غيلية والجاري�ة وايرادات 
املوازن�ة واس�عار النفط ووض�ع االليات 

لتجنب اي عجز يحصل باملوازنة«.
وأض�اف »كم�ا تم االخ�ذ بنظ�ر االعتبار 
مشاركة اقليم كردستان يف اعداد املوازنة 
حيث طرح الحضور وجهات نظر متعددة 
من اج�ل تفادي اي عجز يحصل باملوازنة 
وكذلك الس�عي لزيادة االيرادات وتقليص 
النفقات ومن جان�ب اخر طرح موضوع 
اىل  ادت  الت�ي  الس�يولة  معالج�ة ش�حة 

االقرتاض خال املوازنات السابقة«.
وأش�ار البي�ان اىل ان »االتف�اق ت�م ع�ىل 
تشكيل لجان متخصصة لتحديد سياسة 
املوازنة م�ع االخذ بنظ�ر االعتبار تعظيم 
الواردات وتقليل النفقات الزائدة للتخلص 
من العجز املايل الحاصل يف بعض الوزارات 
كم�ا حرض االجتم�اع امل�دراء العامون يف 

وزارة املالية والدوائر التابعة لها .

   بغداد / المستقبل العراقي

املستش�ارين يف رئاس�ة  ق�ررت هيئ�ة 
مجل�س ال�وزراء، تمدي�د التقدي�م لنيل 
لقب ) عال�م عراقي ( لغاية الثاثني من 

حزيران املقبل.
وقال بيان ألمانة مجلس الوزراء، تلقت 
» املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إنه 
»به�دف اتاح�ة الفرصة ام�ام الجميع 
ولتزاي�د الطلبات من الراغبني يف التقديم 
لني�ل لقب )عال�م عراق�ي(، تعلن هيئة 
املستش�ارين يف رئاس�ة مجلس الوزراء 
تمدي�د التقدي�م لغاي�ة 30/ حزي�ران/ 

.»2019
وأك�د البي�ان، أن »ذل�ك يأتي انس�جاماً 
م�ع توجهات الحكومة العراقية وضمن 
برنامجه�ا الحكومي يف رعاي�ة العلماء 
ممن اثبتوا كف�اءة عالية وقدموا ابحاثاً 
ومس�اهمات علمي�ة متمي�زة يف بن�اء 
واعمار العراق ورفع شأنه ومكانته بني 

الشعوب واألمم«.
ويمكن لألشخاص الراغبني االطاع عىل 

رشوط التقديم عىل املوقع االلكرتوني:
.)https://iqs.coie-nahrain.edu.iq(

املالية تناقش أسعار 
النفط وجتنب أي عجز 

حيصل يف املوازنة

متديد التقديم لنيل لقب 
»عالـم عراقي« لغاية 
الـ »30« من حزيران

    المستقبل العراقي / محمد حسين الموسوي

أعلن�ت مديرية بلدية كرباء املقدس�ة عن إيجار خمس�ة مطاعم 
خال ش�هر رمضان املبارك للعام 2019 بحسب مدير إعام بلدية 

كرباء املقدسة ».
وب�ني ماجد ناجي » ع�ن تحديد مديري�ة البلدية خمس�ة مواقع 
لجعله�ا أماكن إلفطار الزائرين خال الش�هر الفضيل وقد جرت 
املزاي�دة العلني�ة له�ذه املواق�ع صب�اح ،امس اإلثن�ني ، بحضور 

املهندس أنمار صالح إبراهيم الرفيعي واللجنة املختصة ».
واضاف ان »هذه األماكن تركزت يف شارع الجمهورية يف التقاطع 
املمت�د من تقاطع اإلمام العباس )عليه الس�ام ( بإتجاه مجرس 
اإلمام الحس�ني)عليه الس�ام( وكذل�ك بإتجاه ب�اب قبلة اإلمام 
الحسني )عليه السام( ويف باب قبلة اإلمام الحسني)عليه السام( 

بإتجاه كراج األحياء وشارع ميثم التمار والكراج املوحد ».
وب�ني انه تم�ت » االحال�ة وفقاً لل�روط املعدة من قبل ش�عبة 
الواردات واملتضمنة جل�ب إجازة صحية نافذة لغاية العام 2019 
مع وضع س�اتر من القماش األبيض وتسديد مبلغ اإليجار كامل 
عن�د اإلحال�ة كما عىل املس�تأجر اإللت�زام باملوق�ع املخصص له 

بموجب اإلعان .

بلدية كربالء هتيئ مواقع إلفطار 
الزائرين يف شهر رمضان

  المستقبل العراقي/ الغانم

أص�درت محكمة جناي�ات واس�ط احكاما 
مختلفة عىل مدانني اثنني مع غرامة مقدارها 
عرة مايني دينار عىل كل واحد منهما عن 
جريم�ة املتاج�رة بم�ادة الكرس�تال واملواد 
املخدرة واملؤثرات العقلي�ة يف مدينة الكوت.

وأوض�ح املرك�ز االعام�ي ملجل�س القضاء 
االعىل يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
أن »الهيئ�ة االوىل ملحكم�ة جناي�ات واس�ط 
نظرت قضية مدان وحكمت عليه بالس�جن 
ملدة عر سنوات مع غرامة مقدارها عرة 
مايني دينار وعند عدم الدفع سيكون حبسة 
ملدة س�نة واحدة تنف�ذ علي�ه بالتعاقب مع 

العقوبة االصلية«.وأضاف املراسل أن«املدان 
ضبط�ت بحوزت�ه اح�د عر كيس�ا نايلون 
تحت�وي عىل مادة الكرس�تال ب�وزن اجمايل 
12 غرام وانبوبة زجاجي�ة عدد اثنني.وتابع 
أن«املحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن 
عىل مدان ثان بالس�جن ملدة س�ت س�نوات 
وبغرام�ة مقدارها عرة مايني دينار وعند 

عدم الدفع س�يكون حبسة ملدة سنة واحدة 
تنف�ذ علي�ه بالتعاقب مع العقوب�ة االصلية 
لقيام�ه باملتاجرة باملواد املخ�درة واملؤثرات 
العقلية يف محافظة واس�ط مدينة الكوت«.

وأشار إىل أن«االحكام بحق املدانني تأتي وفق 
الح�كام املادة 2٨/اوال م�ن قانون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم ٥0 لسنة 201٧ .

  بغداد / المستقبل العراقي

 ت�رأس وزير العمل والش�ؤون االجتماعي�ة العراقي، اجتماعا 
مع اللجنة املشكلة الخاصة برفع مقرتحات لتحسني املستوى 
املعي�ي ملوظفي ال�وزارة؛ ملناقش�ة اآلليات والس�بل الكفيلة 
بإحداث توازن وظيفي بني موظفي الوزارة والوزارات األخرى.

وقال باسم عبد الزمان، وفقا لبيان من الوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن�ه الحظ منذ تس�لم مه�ام عمله أن هن�اك بيئة 
ط�اردة للعمل يف ال�وزارة؛ نتيجة قلة الروات�ب والتخصيصات 
باملقارن�ة م�ع ال�وزارات األخرى.وأض�اف الوزي�ر، أن اللجنة 
قدمت مقرتحات من شأنها النهوض بواقع املوظف يف الوزارة، 
وتحفيزه ع�ىل العمل واالرتقاء بمس�توى األداء.وقرر الوزير، 

تخصيص قطع أراض للموظفني وإقرار مخصصات الخطورة 
واإلدارية.ووافق عبد الزمان، عىل إطاق س�لف للموظفني من 
دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي، فضا عن تفعيل التأمني 
الصح�ي للموظفني.ووجه الوزي�ر، بإصدار األوام�ر الوزارية 
لتل�ك القرارات، فيم�ا دعا اللجنة إىل تقدي�م أفكار ومقرتحات 

من شأنها النهوض بواقع الوزارة وأداء ماكاتها.

  المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

تواص�ل الك�وادر الفنية  التابعة لقس�م ش�ؤون خدم�ات املدينة 
القديم�ة ومداخلها التابع للعتبة الحس�ينية املقدس�ة عىل إعادة 
واحياء احد اقدم االسواق يف مدينة كرباء القريبة من مرقد االمام 
الحس�ني عليه السام.وقال رئيس القسم، نافع جاسم الخفاجي، 
ان »كوادرن�ا بارشت من�ذ ايام بإعادة تأهيل س�وق العرب، حيث 

وصلن�ا االن اىل املرحلة الثانية من اعادة التأهيل لهذا الس�وق من 
خ�ال رفع التجاوزات والعش�وائيات داخل الس�وق«.واضاف، ان 
»عملية تأهيل الس�وق ش�ملت توسعة الش�ارع ورفع التجاوزات 
عليه وانش�اء الس�قف الحديدي وانش�اء ش�بكة مي�اه ومجاري 
جديدة فضا عن اكس�اء االرض بالرخام وتصميم شبكة مطافئ 
حريق داخل السوق ومنظومة مراقبة«.واشار اىل، ان »هذا السوق 
يربط منتصف شارع االمام عيل من جهة ومن الجهة االخرى فهو 

يق�رب من باب ق�ايض الحاجات يف الصحن الحس�يني الريف«.
واوض�ح، ان »هذا الس�وق يعترب من االس�واق املهمة والحيوية يف 
مدينة كرباء فضا عن كونه س�وق تراثي يع�ود تاريخه اىل اكثر 
من 300 سنة«.ولفت رئيس القسم  ستعقب هذه املرحلة املبارشة 
بإعادة تأهيل س�وق )العاوي( باالتفاق والتعاون مع كسبة هذا 
السوق لتحديد اوقات العمل بحسب املناسب لهم لكي ال يتعارض 

العمل مع اوقات توافد الناس عىل السوق.

  بغداد / المستقبل العراقي

بحث مدير عام رشكة الصناعات النحاسية 
الصناع�ة  ل�وزارة  التابع�ة  وامليكانيكي�ة 
واملعادن، أكرم ش�اكر، مع رشكة »ايفاس« 
الرتكي�ة، تعزي�ز التعاون املش�رتك يف مجال 

صناعة اسطوانات غاز الطبخ.
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  ش�اكر  وق�ال 
العراق�ي«، انه »اس�تقبل وف�دا من الركة 

الرتكي�ة يف مكتب�ه ببغ�داد، للتباح�ث حول 
سبل التعاون املشرتك بني الطرفني يف مجال 
صناع�ة أس�طوانات غ�از الطب�خ، املنتجة 

لصالح رشكة تعبئة الغاز بوزارة النفط«.
واش�ار اىل ان »الوفد قام بجول�ة ميدانية يف 
مصنعي إنتاج االس�طوانة، وانتاج الصمام، 
لإلط�اع ع�ىل آلي�ة العم�ل الخاص�ة بهما 
ومراح�ل تحض�ر املنتج�ات كم�ا تجول يف 
مصنع إنتاج الرباميل املعدنية«.واكد ش�اكر 

»توج�ه الركة نحو البح�ث عن الراكات 
التي تخدم عملها ونشاطها الصناعي لتقديم 
أفضل الخدم�ات واملنتجات الت�ي تحتاجها 
مؤسس�ات الدولة وتلبي متطلبات الس�وق 
املحلية«.ولف�ت اىل ان »الرك�ة اس�تقبلت 
يف وقت س�ابق وفدا م�ن الرطة االتحادية 
ملناقش�ة عدد من املواضيع املشرتكة وسبل 
تطوي�ر التع�اون ب�ني الجانب�ني، من خال 
االتف�اق ع�ىل تزوي�د الرط�ة االتحادي�ة 

 )D30( بمدفعي�ة م�ن إنت�اج الركة ن�وع
بع�د اس�تحصال املوافق�ات األصولية وفقا 
لعقود س�وف يت�م توقيعها خ�ال لقاءات 
أخرى، أضاف�ة إىل تقديم االمكانيات املتاحة 
يف تنفي�ذ عملي�ات الصيان�ة والتأهيل لهذه 
املنتجات«.واعل�ن ش�اكر ان »الركة تتجه 
نحو تفعيل وتنش�يط نش�اطها وصناعتها 
الحربي�ة بالتنس�يق والتعاون م�ع وزارتي 

الدفاع والداخلية.

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة، إحصائية 
ملجم�ل املخالف�ات لش�هر نيس�ان املايض، 
 146 بلغ�ت  »املخالف�ات  ان  اىل،  مش�رة 

مخالفة«.
وقال بي�ان للهيأة، تلقت وكالة »املس�تقبل 
 20 »هن�اك  ان   ، من�ه  نس�خة  العراق�ي«، 
مخالف�ة تهري�ب مخ�درات، و6٥ مخالف�ة 
اجازة اس�تراد مثبتة من قب�ل مقر الهيأة، 

و30 ام�ر الق�اء القب�ض ع�ىل مطلوب�ني، 
باالضاف�ة اىل 26 دع�وى كمركي�ة محال�ة 
من منافذن�ا اىل القضاء، تحت عناوين تغر 
وصف البضاعة، وتهريب وتزوير ومعامات 

غر مكتملة األجراءات القانونية«.

كمركيت�ني  دعوت�ني  »هن�اك  ان  واض�اف، 
اىل الكم�رك متعلق�ة بأت�اف م�واد وإعادة 
»مجم�ل  أن  الهي�أة،  أصدار«.وأوضح�ت 
املخالف�ات لألش�هر األربعة املاضي�ة للعام 

الحايل بلغت 1142 مخالفة.

جنايات واسط: أحكام خمتلفة بالسجن عىل متاجرين باملخدرات

وزير العمل يصدر قرارات لتحسني املستوى املعييش ملوظفي الوزارة

العتبة احلسينية حتيي االسواق القديمة حفاظًا عىل الرتاث الكربالئي

الصناعات النحاسية وامليكانيكية تبحث مع رشكة تركية التعاون املشرتك

املنافذ احلدودية تعلن احصائية املخالفات لشهر نيسان

     بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعرض محاف�ظ بغداد املهن�دس ف�اح الجزائري جملة 
من املش�اريع الخدمية ضمن خطة محافظة بغداد، مشددا 
عىل ان إطاق )حملة خدمة بغداد رشف لنا( يأتي يف س�ياق 
حرص املحافظة وجديتها للنهوض بالواقع الخدمي ملناطق 
أطراف العاصمة.جاء ذلك خال ترؤس محافظ بغداد ورشة 
مش�رتكة أقيمت يف مبنى املحافظة حرضها نواب العاصمة 
وأعض�اء مجلس محافظة بغداد، ومدراء البلديات واملجاري 

واملاء والكادر املتقدم يف املحافظة.
ودع�ا الس�يد املحاف�ظ اىل دع�م املحافظة لتنفي�ذ خططها 
ومشاريعها عرب تسهيل اإلجراء مع الجهات املعنية وإصدار 
التريعات الخاصة بدوائر فك االرتباط، مشددا اهمية دعم 

نواب العاصمة لحس�م ملف تعيينات الرتبية واستحقاقات 
املحارضي�ن وعق�ود التنمية.كم�ا ش�دد الس�يد املحاف�ظ 
ع�ىل رضورة االرساع ب�رف املس�تحقات املالي�ة املتأخرة 
للمقاولني والركات، كاش�فاً عن مس�اعيه التي بذلها مع 

وزارتي التخطيط واملالية.
م�ن جهتهم أب�دى اعض�اء مجلس الن�واب دعمهم للس�يد 
املحاف�ظ يف حملتة الت�ي اطلقها مؤخرا للنه�وض بالواقع 
الخدمي للعاصمة داعني وزارتي التخطيط واملالية اىل اكمال 

ماتبقى من االجراءت املتعلقة برف اموال املشاريع.
واشاد نواب العاصمة بالجهود الحثيثة التي يبذلها محافظ 
بغ�داد للنهوض بواق�ع العاصمة، داع�ني اىل تطبيق قانون 
املحافظ�ات رق�م 21، ومن�ح املحافظ�ة مخصصاته�ا من 

الجباية وغرها من املوارد لتعظيم ايراداتها.

حمافظ بغداد يناقش مع نواب العاصمة خطة املحافظة لعام ٢0١٩ ضمن محلة خدمة بغداد رشف لنا

   بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر املتحدث الرس�مي بدائرة امل�رور العامة العمي�د عمار وليد 
الخياط ، ان قانون املرور الذي رشعه الربملان حديثا يجيز تسجيل 
الدراج�ات النارية.وقال العميد الخياط يف تريح إعامي اطلعت 
عليه »املس�تقبل العراقي« ان املسودة تجيز تسجيل الدراجة التي 
ال يق�ل حج�م املح�رك )40 يس يس( لك�ن التي تدخل مس�تقبا 
بصورة نظامية وتريحة كمركية«. واضاف البيان ان »القانون 
حدد املركبة الخصويص هي التي تنقل الركاب بدون اجر واملركبة 
األج�رة هي التي تنقل الركاب بأجر وكذلك أجاز لضابط املرور أو 
املفوض درجة رابعة فما ف�وق بالغرامة وفق كامرات املراقبة«.

وتاب�ع الخي�اط ان »هن�اك الكث�ر من امل�واد يب�دأ تطبيقها بعد 
شهرين وبعد نر القانون يف الوقائع العراقية وقد تكون املسودة 

قد اجريت عليها بعض التعديات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة دياىل العامة للصناع�ات الكهربائية احدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن، الي�وم االثن�ني، عن تحقي�ق مبيعات 
بلغ�ت )43029332٥0( أربعة ملي�ارات وثاثمائة واثنان مليون 
وتس�عمائة وثاثة وثاث�ني الف ومائتان وخمس�ون دينار خال 
شهر نيسان املايض«.وقال مدير عام الركة عبد الرسول محمد 
ع�ارف يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »الركة قامت 
خال ش�هر نيس�ان بتجهيز العديد م�ن رشكات توزيع الكهرباء 
إضاف�ة اىل مجموع�ة من الجه�ات األخرى باملزيد م�ن منتجاتها 
املتنوعة وباالخص املحوالت واملقاييس الكهربائية شملت )426( 
محول�ة كهربائية مختلف�ة األنواع والس�عات و)1٨09( مقياس 
كهربائ�ي بمختلف األن�واع واالطوار إضاف�ة اىل )1٧2٥( مرت من 
القابلو الضوئي.واش�ار اىل ان »تحقيق ه�ذه املبيعات جاء بدعم 
من وزير الصناعة واملعادن صالح عبدالله الجبوري واملس�ؤولني 

يف الوزارة وتعاون وزارة الكهرباء.

رشوط جديدة لتسجيل الدراجات 
النارية وسيارات األجرة

رشكة دياىل للصناعات الكهربائية حتقق 
مبيعات جتاوزت الـ »4« مليارات دينار

خلية الصقور يف كربالء حترر خمطوفني 
وتلقي القبض عىل عدد من املطلوبني

رشكة زين العراق لالتصاالت تطلق 
مبادرة الربجمة لألطفال يف ذي قار

    البصرة/ المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ البرة املهندس اس�عد عبد 
االم�ر العيداني عن تخصيص )100( درجة 
وظيفي�ة للتعي�ني ع�ىل م�اك دائ�رة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة يف محافظة البرة 
الت�ي  املطلوب�ة  االختصاص�ات  وبمختل�ف 
س�تعلن البناء املحافظة خ�ال االيام القلية 

املقبلة .
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتب�ه االعام�ي الخاص انه وج�ه بإصدار 
ام�ر اداري ملتابع�ة موض�وع الي�ة التعي�ني 
وتخصي�ص )100( درج�ة وظيفية للتعيني 
يف دائرة العمل والشؤون االجتماعية وتكون 

برئاس�ة معاون املحافظ للش�ؤون اإلدارية 
مع�ني الحس�ن وعضوية مدير دائ�رة العمل 

والشؤون االجتماعية يف املحافظة .
من جهته » اوض�ح معاون محافظ البرة 
للش�ؤون اإلدارية معني الحسن انه بناًء عىل 
حركة املاك والحذف وإالس�تحداث املتوفرة  
يف مديري�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية و 
بع�د توقف التعيين�ات يف الس�نوات املاضية 
ت�م جمع تل�ك الدرجات الوظيفي�ة بمتابعة 
محاف�ظ الب�رة واملعني�ني لحرك�ة املاك 
م�ع الدوائ�ر املعني�ة ووزارة املالي�ة ووزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعية  ، مش�راً  ان 
الي�ة التقديم الخاصة بالتعيني س�تكون من 
خ�ال املوق�ع االلكرتون�ي الخ�اص بديوان 

املحافظة .وتابع » الحسن ان االسبوع املقبل 
سيش�هد االعان عن موعد التقديم يف املوقع 
االلكرتوني لديوان محافظة البرة وملختلف 
االختصاص�ات م�ن حرفي�ني ،ومهندس�ني 
وإداريني ، وفني�ني وموظفي خدمة وغرها 
م�ن االختصاص�ات ، الفت�اً اىل انه س�تكون 
هن�اك )٧٥( درج�ة وظيفي�ة ملديري�ة ذوي 
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة و)22( درجة 
وظيفية ملراكز التدريب املهنية و)4( درجات 
وظيفي�ة للمرك�ز الوطني للس�امة املهنية 
، مبين�اً انه تس�لم رئاس�ة لجن�ة التعيينات 
الخاصة بالدرجات الوظيفية يف دائرة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة وف�ق االم�ر االداري 

الصادر من محافظ البرة .

حمافظ البرصة يعلن ختصيص »١00« درجة وظيفية يف دائرة العمل والشؤون االجتامعية

    البصرة/ المستقبل العراقي

اوض�ح رئي�س مجل�س محافظ�ة 
الب�رة الحقوق�ي صب�اح حس�ن 
الش�اعرين  فوزي�ن  ان  البزون�ي 
عبدالس�ادة الب�ري وع�يل االمارة 
دلي�ل  الع�راق،  ادب�اء  بانتخاب�ات 
للب�رة  الحضاري�ة  املكان�ة  ع�ىل 

ومثقفيها.
وق�دم البزوني التهان�ي والتربيكات 
بإس�م الحكومة املحلي�ة يف البرة 

الب�ري  عبدالس�ادة  للش�اعر 
والش�اعر عيل خلف االمارة لفوزهم 
يف انتخابات املكتب التنفيذي لاتحاد 
الع�ام لادب�اء والكت�اب يف العراق-

دورة االديب الفريد سمعان.
وق�ال البزوني«فوزي�ن الش�اعرين 
واض�ح  دلي�ل  واإلم�ارة  الب�ري 
للب�رة  الحضاري�ة  املكان�ة  ع�ىل 
ومثقفيه�ا< الفت�ا اىل ان الحكوم�ة 
املحلي�ة يف الب�رة ت�ويل الش�ؤون 

الثقافية واالدبية اهمية كربى.

صباح البزوين: فوز البرصي واالمارة دليل عىل املكانة احلضارية للبرصة
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 )استثماري  / ٢٠١٩/  ١٨ (رقم اعالن مناقصة     
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                              

 بغدادمحافظة  / )في قضاء الطارمية طرقتأهيل وصيانة ( :  اسم المناقصة                      
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ١٨/٢٠١٩(
محافظة )/في قضاء الطارمية طرقتأهيل وصيانة ( اريعتنفيذ مشعامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 

   :ويشمل المشاريع التالية يوم) ٠٢٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠،٠٠٠٣٣٥،٣،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  بغداد
 اسم المشروع ت

 م ٥كم وعرض  ٨في ناحية المشاهدة بطول  ئر الثانيةاطريق تل طاسة وطريق الث تصليح وصيانة ١
 م ٥كم وعرض  ٨ولى في ناحية المشاهدة بطول ئر االاوطريق الث البو فراستصليح وصيانة طريق  ٢
 م ٥كم وعرض  ٧في ناحية المشاهدة بطول  والطرق المجاورة لها الشيخ رافع حاتمتصليح وصيانة طريق  ٣

٤ 
 ٨قرية البو صالح األحمد والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول وطريق  مرمرةتصليح وصيانة طريق 

 م ٥كم وعرض 
 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني(  
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٦٢/٥/٩٢٠١  الموافق) حداال(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
. اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -

 .والسيولة النقدية الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي: الموقف المالي
 .السابقة) ٧(مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع : المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  مائةاربع)  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢الموافق ) حدالا(

 .الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسميوال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ان ) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي )يوما ٩٠(لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ألدارة يحق  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

المتضررة من ى صندوق إعادة اعمار المناطق قسم الشركات معنون ال/ كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(الحسابات الختامية  تقديم -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   

  رئيس الصندوق                                                            

www.refaato.iq  الموقع االلكتروني        refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكتروني 
 

 )استثماري  / ٢٠١٩/  ٢٠ (رقم اعالن مناقصة     
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                        

 محافظة بغداد) / قضاء التاجيفي تصليح  وتبليط طرق محطة الكهرباء الغازية وطريق الالين : (اسم المناقصة 
      صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                        يسر  -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٢٠/٢٠١٩(
تصليح  وتبليط طرق محطة الكهرباء الغازية (مشاريع تنفيذ عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 

بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  محافظة بغداد) / وطريق الالين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم في قضاء التاجي
   :ويشمل المشاريع التالية يوم) ٠٢١(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠٧٩٣،٠٠٠،٢،(

 اسم المشروع ت

موصل الى منطقة السدة التابعة الى قضاء  – محطة الكهرباء الغازية ابتدأً من طريق بغدادطريق وتبليط قلع  ١
 م ٦م وعرض  ٥٠٠٠بطول  التاجي

٢ 
ضباعي التابعة الى  ١٢سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة  الالين من سكة القطار الىطريق وأكساء وتبليط تصليح 

 م ٦م وعرض  ١٠٠٠٠بطول مديرية ناحية التاجي الجديد 
 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني(  
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

إلجابة على وسيعقد مؤتمر فني ل. )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٦/٥/٩٢٠١  الموافق) حداال(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
. اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -

 .والسيولة النقدية الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي: الموقف المالي
 .السابقة) ٧(مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع : المتطلبات الفنية -

الف دينار وخمسون مائة ثالث)  ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم فس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢الموافق ) الحدا(

 .صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسميوال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد  وفي) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من )يوما ٩٠(لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ألدارة يحق  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

المتضررة من ى صندوق إعادة اعمار المناطق قسم الشركات معنون ال/ كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(الحسابات الختامية  تقديم -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   
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 )استثماري  / ٢٠١٩/  ٩١ (رقم اعالن مناقصة     
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                              

 محافظة بغداد) / سجن التاجي المركزي وزملة حمديتأهيل طرق ( :  اسم المناقصة                
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ١٩/٢٠١٩(
سجن التاجي المركزي وزملة  طرقتأهيل (اريع تنفيذ مشات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لمقدمي العطاء

   :ويشمل المشاريع التالية يوم) ٠٤٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠،٠٠٠٣٦٤،٣،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  بغدادمحافظة )/حمدي
 

 اسم المشروع ت

بطول  موصل الى موقع السجن –مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد طريق  قلع وتوسيع وأكساء ١
 م ٨م وعرض  ٦٠٠٠

 م ٦م وعرض  ١٤٠٠٠بطول  قضاء الطارميةفي  زملة حمديطريق  وأكساء تصليح  ٢
 

 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢
 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني(  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٦/٥/٩٢٠١  الموافق) حداال(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

. اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .والسيولة النقدية الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي: الموقف المالي

 .السابقة) ٧(مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع : المتطلبات الفنية -
الف دينار عراقي غير اربعمائة )  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥

ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢الموافق ) الحدا(
 .الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسميوال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ان ) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 . قي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عرا )يوما ٩٠(لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

المتضررة من ى صندوق إعادة اعمار المناطق قسم الشركات معنون ال/ براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  كتاب -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )ة لسنتينالرابح(تقديم الحسابات الختامية  -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   
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 )استثماري  / ٢٠١٩/  ٢١ (رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                        

الدبل  جديدة وبنظام طارمية/ طارمية قديمة  –مغذي ماء الكرخ ( كي في  ٣٣مغذي   تأهيل[: اسم المناقصة 
 محافظة بغداد/  ])سركت

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  بغداد لمحافظة االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٢١/٢٠١٩(

ماء الكرخ  ٣٣مغذي (كي في   ٣٣تأهيل  مغذي [مشاريع تنفيذ عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
 دينار) ٠٠٠٠٠٢،٣١٤،١،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  محافظة بغداد/  ])طارمية جديدة وبنظام الدبل سركت/ طارمية قديمة  –

   . يوم) ٠١٢(وبمدة تنفيذ 
 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  )كهرباء (  
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٦/٥/٩٢٠١  الموافق) حداال(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
. اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -

 .والسيولة النقدية الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي: الموقف المالي
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير ثالثمائة )  ٣٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(رد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي قابل لل

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
المدراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
المحدد سوف ترفض والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢الموافق ) الحدا(

 .وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (ليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة في اليوم الذي يلي ا وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي )يوما ٩٠(ة لمد

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

المتضررة من ى صندوق إعادة اعمار المناطق قسم الشركات معنون ال/ كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(الختامية  تقديم الحسابات -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   
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االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشطي محمد ش�هف 

جازع وادي
3 � رقم الدعوى 2018/816

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/1/24
5 � تاريخ الحكم : 2018/8/6

6 � امل�ادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
  2008

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات 

8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املته�م اعاله 
بقان�ون العف�و الع�ام رق�م 27 لس�نة 2016  عن 
التهم�ة املس�نده الي�ه وف�ق اح�كام امل�ادة 5 من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ه م�ن تاري�خ 
2014/1/24  ولح�د االن وان�ه غ�ر مفص�ول او 
مطرود او مس�تقيل حس�ب كت�اب دائرت�ه املرقم 

2922 يف 2018/3/27 
9 �  الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام 
امل�ادة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كون�ه 
القان�ون االصلح للمتهم عمال باح�كام املادة 2/2 
من ق ع  رقم 111  لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 
61/اوال و 69/اوال م�ن ق اد رقم 17 لس�نة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ 2014/1/24 ولحد االن  
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة 
42/ثاني�ا م�ن   ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية  بداللة املادة 89/

اوال من ق � أ د رقم 17 لسنة 2008 
11  � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطن�ن باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د 

رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

 2008
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب 
) جبارعات�ي ج�ر( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة 
وع�رشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�راض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم  بتاريخ 

2018/8/6
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/223

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة ق�وى االمن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشطي محمد قاس�م 

خلف عيدان
3 � رقم الدعوى 2019/223

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2018
5 � تاريخ الحكم : 2019/3/6

6 � املادة القانونية ) 34( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
  2008

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة   
8 � خالصة الحك�م :  تبديل مادة االحالة من املادة 
34 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 
37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كون الفعل وقع 
قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال 

باحكام املادة 31 من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو رقم 27 

لسنة 2016  لعدم تسديده املبالغ املرتبه بذمته 
10 �  الحب�س البس�يط مل�دة )ثالث�ة اش�هر( وفق 
اح�كام املادة 31/اوال  الش�ق االول من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008  كونه القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع  رقم 111  لسنة 1969 
املعدل وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق اد 
رقم 17 لس�نة 2008 الهماله مما تسبب بحصول 
ارضار بالعجل�ة املرقم�ة 329 ن�وع ميتس�وبييش 
صالون عام 2008 وحس�ب الكش�ف الفني املرقم 

1768 يف 2018/7/10     
11  �تضمنيه مبلغ مقداره )601,250( س�تمائة 
وواح�د الف ومائتان وخمس�ون دين�ار وفق املادة 
37 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة 
االرضار الت�ي لحق�ت بالعجلة املش�ار اليها اعاله 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
12 � اخراج�ه م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل 
استنادا الحكام املادة 42/ثانيا من   ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008  وبداللة املادة 2/2 من ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل اس�تنادا الحكام امل�ادة  املادة 

89/اوال من ق � أ د رقم 17 لسنة 2008 
13  � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطن�ن باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د 

رقم 17 لسنة2008
14 � حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

 2008
15 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب 
) جبارعات�ي ج�ر( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة 
وع�رشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�راض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم  بتاريخ 

2019/3/6
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1173

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة ق�وى االمن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي عقيل مسلم عبد 

الحسن
3 � رقم الدعوى 2018/1173

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2012/12/21
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/10

6 � امل�ادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
  2008

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات 

8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املته�م اعاله 
بقان�ون العفو الع�ام رقم 27 لس�نة 2016  كونه 
م�ا زال ماكث يف الغياب ولع�دم صدور امر طرد او 
استقالة بحقه حسب كتاب دائرته املرقم 5938 يف 

 2017/11/12
9 �  الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام 
امل�ادة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كون�ه 
القان�ون االصلح للمتهم عمال باح�كام املادة 2/2 
من ق ع  رقم 111  لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 
61/اوال و 69/اوال م�ن ق اد رقم 17 لس�نة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ 2012/12/21 ولحد االن 
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة 
42/ثاني�ا م�ن   ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية  بداللة املادة 89/

اوال من ق � أ د رقم 17 لسنة 2008 
11  � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطن�ن باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د 

رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

 2008
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب 
) جبارعات�ي ج�ر( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة 
وع�رشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�راض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم  بتاريخ 

2018/10/10
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مديرية التسجيل العقاري 
دائرة التسجيل العراقي يف النجف /2

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 66

املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق
الجنس : خان مروك

النوع  :ملك رصف
رقم الباب

رقم الشقة : 
املساحة :  443م

املشتمالت 
املزروعات او املغروسات

واردات البيع السنوية 
الشاغل 

مق�دار املبي�ع : 3189600000 دين�ار فقط  ثالث ملي�ارات ومائة 
وتسعة وثمانون مليون وستمائة الف دينار 

س�تبيع مديرية  التس�جيل العقاري يف النج�ف /2 باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ورثة عبد املناف عبد الصاحب 
لق�اء طلب الدائ�ن مرصف التع�اون االس�المي املس�تحق البالغ ) 
1200000000(  دينار فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )15( يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البال�غ ) 3189600( 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من اليوم االخر 

للمزايدة 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

عبد الكريم جهادي خرض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2391/ب2013/1

التاريخ 2019/4/28
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار 
املرق�م 1009 املرشاق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بي�ع العقار املذك�ور اعاله واملبين�ة اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة 
ع�رش ( يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م 7 يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثاني�ة عرش من الي�وم االخر من االع�الن يف هذه 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف :  العقار املرقم 1009 املرشاق يف النجف عبارة عن 
عرص�ة فارغة تقع بالقرب من ش�ارع ب�اب الطويس وتقع 
عىل ش�ارع بعرض مر  وي�ؤدي اليها ش�ارع فرعي بعرض 
مر وهي بمس�احة اجمالية 12,94  م�ر وان القيمة الكلية 
للعق�ار مبل�غ ) 254,100,000( مائتان واربعة وخمس�ون 

مليون ومائة الف دينار ال غرها

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 4096
التاريخ 2019/4/28

اىل دائرة احوال الكوفة 
تبديل لقب

نرف�ق طي�ا كت�اب مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية /
الخ�اص   2019/4/14 يف   23414 املرق�م  الواقع�ات 
باملدع�و ) عبد حس�ن داود(  املتضمن تبدي�ل لقبه من 
) الرشماني(  اىل )املرش�دي( التخاذ ما يلزم من قبلكم 
وتنظيم معامل تبديل للمواطن اعاله وحسب الضوابط 

والتعليمات رجاء
العميد الحقوقي

حيدر عبد جاسم عنوز
مدير شؤون االحوال املدنية 

يف انلجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء 

العدد  : 2019/3785
التاريخ 2019/5/5

نرش اعالن
قدمت السيدة )رغد مجيد ابراهيم( طلبا اىل هذه املحكمة تطلب فيه 
اص�دار حجة حجر وقيمومة عىل املفق�ود ) احمد حجوب ابراهيم( 
والذي فق�د يف تاريخ 2014/7/13 وعليه واس�تنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت املحكمة ن�رشه يف صحيفت�ن محليتن لغرض 

التثبت من حياة املفقود 
القايض

قيرص عباس رشيد
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء 

العدد  : 2019/3812
التاريخ 2019/5/5

نرش اعالن
قدمت الس�يدة )صفية مجيد صالح( طلب�ا اىل هذه املحكمة تطلب 
فيه اصدار حجة حجر وقيمومة عىل املفقود ) عدنان احمد عليوي( 
وال�ذي فق�د يف تاري�خ 2010/4/4 وعليه واس�تنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت املحكمة ن�رشه يف صحيفت�ن محليتن لغرض 

التثبت من حياة املفقود 
القايض

قيرص عباس رشيد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER ANNOUNCEMENT 
  

شركات ("مقدمي عطاءات") تدعو منطقة عقد بدرة في  نتاجاإلطوير وتللنفت بدرة بي في ("المشغل") بموجب عقد الخدمة  مغاز بروتدعو شركة 
 :التالية اتللمشاركة في المناقص

 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tenders: 

  
 

 1186   رقم المناقصة
 

TENDER No.  1186 
 TENDER NAME:  FIELD OPERATIONS SUPPORT SERVICES الحقلية العمليات دعم خدماتاسم المناقصة: 

  
 TENDER No.  1194 1194   رقم المناقصة

 H2S  TENDER NAME:  PROVISION OF H2S CONTROL SERVICES   مراقبة خدمات توفير: المناقصةاسم 
  

بل الشركة موقعة من قتحمل ترويسة نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة 
واالسم  المناقصةعنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق واالسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، يذكر فيها  الممثل المخول)

 :الوارد أدناه الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل
 

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

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
 ؤوليةمس أيأن يتحمل  دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند
 التسليم في التأخر أو الخسارة عن

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

  
يحدد  )ضمانا بنكيا (سند عطاء أن تقدم الشركة وهودنى من شروط التأهيل أن تلبي الحد األ يجب على الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة

 مقداره على النحو التالي:
 

Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a 
minimum shall:  

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - ؛العراق جمهورية في الخدمات/األعمال ألداء مرخصة شركة تكونان  -

 be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the - ؛المناقصة بموجب المشغل يطلبها التي الخدمات/ األعمال غرار على الخدمات،/األعمال تقديم في الخبرة ذوي من شركة تكون -
Operator under the Tender; 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under the Tender - ؛المناقصة بموجب المطلوبة الخدمات/األعمال جميع ألداء وجاهزة مستعًدة شركة تكون -
 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ؛المناقصة هذه بموجب الخدمات/األعمال أداء تمويل على وقادرة مالياً  مستقرة شركة تكون  -
 ;comply with the Operator’s HSE and security requirements - ؛المشغل وضعها التي االمن وكذلك والبيئة والسالمة الصحة لمتطلبات االمتثال -
 ;accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - ؛العطاء هذا بموجب المشغل من المقدمة العقد لمشروع الرئيسية والشروط البنود قبول -
 :provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of - البنكي (سند االعطاء) بمبلغ:شركة الضمان تقدم   -

 ;for Tender No. 1186 - USD 50,000.00 ؛دوالر أمريكي 50,000.00 – 1186للمناقصة رقم 
 ;for Tender No. 1194 - USD 100,000.00 ؛دوالر أمريكي 100,000.00 – 1194للمناقصة رقم 

 :be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of - حسن األداء) بمبلغ:كفالة تقديم الضمان البنكي (االستعداد ل علىتكون شركة   -
 ;for Tender No. 1186 - USD 50,000.00 ؛دوالر أمريكي 50,000.00 – 1186للمناقصة رقم 
 ,for Tender No. 1194 - USD 100,000.00 ؛دوالر أمريكي 100,000.00 – 1194للمناقصة رقم 

.إحالة المناقصة شرط  in case of contract award. 
  

وقع مع موفقا للضوابط العراقية، يستقطع المشغل المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة من الفاتورة األولى بموجب العقد ال
 .العطاءفائز 

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
 ةيأالعقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن المإ

 قدمت عطاءها ودون تقديم مبررات لذلك.شركة 
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under these Tenders, or 
terminate these Tenders, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
    )(UTC/GMT+3:00 17:00، الساعة 2019 حزيران 6هو  تينالمناقص لتقديم العطاءات بموجب هتين الموعد النهائي

 
The deadline for submission of bids under both Tenders (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
June 6, 2019. 

  
والمشتريات./  قسم العقود فينفت بدرة بي  ازبرومغ ةشرك  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

مناقصة تنظيف مستشفى جراحة اجلملة العصبية اجلناح العام 
مجهورية العراق

دائرة صحة بغداد الرصافة 
مستشفى جراحة اجلملة العصبية 

اىل  /الرشكات واملكاتب املختصة بالتنظيف 
م/  عقد تنظيف مستشفى جراحة اجلملة العصبية اجلناح العام 

1ـ  يرس )دائرة صحة بغداد الرصافة / مستشفى جراحة الجملة العصبية 
( دعـوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص ) عقد تنظيف مستشفى جراحة الجملة العصبية الجناح العام( 

2 ـ تتوفـر لدى دائـرة صحة بغداد الرصافة / مستشـفى جراحة الجملة 
العصبيـة  التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اسـتخدام 
جـزء منهـا لتنفيـذ الخدمات )عقـد تنظيف مستشـفى جراحـة الجملة 

العصبية الجناح العام ( 
3 ـ بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء  باللغة العربية 
مراجعة مستشـفى جراحـة  الجملة العصبية والكائـن يف )بغداد ـ الباب 
الرشقـي قرب تقاطع قرطبة وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـردة  

البالغة )خمسون الف دينار ال غريها ( 
بأمـكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل 

العنوان املبني يف اعاله 
4ـ  تسـلم العطاءات اىل العنوان االتي مستشـفى جراحة الجملة العصبية 
يف املوعد املحدد  من السـاعة الثامنة صباحـا تبدا من اليوم االول من نرش 
االعالن يف الصحف الرسمية ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2019/5/23 
وسـوف ترفض العطاءات املتأخـرة ويجب ان تتضمـن العطاءات ضمان 
للعطـاء ) بموجـب صك مصدق وبمبلـغ %1 من قيمة الكلفـة التخمينية 

البالغة 140000000 فقط مائة واربعون مليون دينار ال غري

اعالن مناقصة رقم 1 لسنة 2019
مجهورية العراق

وزارة الصحة 
دائرة صحة بغداد الرصافة /مستشفى ابن اهليثم التعليمي للعيون 

اىل / مجيع رشكات التنظيف واملكاتب اخلاصة بالتنظيف
م / تنظيف اجلناح العام مستشفى ابن اهليثم التعليمي للعيون

1ـ يـرس )دائرة صحة بغداد الرصافة / مستشـفى ابن الهيثم التعليمي 
للعيون ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمـل الخاص  )تنظيف الجناح العام ملستشـفى ابـن الهيثم التعليمي 

للعيون( 
2 ـ تتوفـر لـدى ) دائرة صحة بغـداد الرصافة / مستشـفى ابن الهيثم 
التعليمـي للعيون( التخصيصات املالية ضمـن املوازنة االتحادية وينوي 
اسـتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) تنظيف الجناح العام ملستشـفى 

ابن الهيثم التعليمي للعيون( 
3ـ  بأمـكان مقدمـي العطاء الراغبني يف رشاء وثائـق للعطاء  باللغات ) 
اللغـة العربية( مراجعة مستشـفى ابن الهيثم للعيـون وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق غري املسردة البالغة )خمسون الف دينار ال غريها( بامكان 
مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

املبني  يف اعاله 
4 ـ تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ) بغداد ـ ساحة االندلس مستشفى 
ابـن الهيثـم التعليمي للعيـون(  يف املوعـد املحدد ) من السـاعة الثامنة 
صباحا تبدأ من اليوم االول من نرش االعالن يف الصحف الرسـمية ولغاية 
نهاية الدوام الرسمي ليوم 2019/5/19 وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمـي العطـاءات او ممثليهـم الراغبـني يف الحضور يف العنـوان االتي 
)بغداد ـ سـاحة االندلس مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ( يجب 
ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )صك مصدق وبمبلغ )1%( من مبلغ 
الكلفة التخمينية للمناقصة والبالغ 117,504,000 مائة وسـبعة عرش 

مليون وخمسمائة واربعة الف دينار

التوقيع
الدكتور سمري محيد محادي الدلفي

مدير مستشفى جراحة اجلملة العصبية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1899( الثالثاء  7  آيار  2019 اعالنات6

رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع دياىل 
اعادة اعالن املناقصة املرقمة ) 1 / 2019 ( 

تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع دياىل عن مناقصة انشاء مرشوع محطة زيت الغاز يف بعقوبة املركز وللمرة الثانية 
والتي كانت بالرقم 3 / 2016 بمبلغ تخميني مقداره ) 990936000 ( تس�عمائة وتس�عون مليون وتسعمائة وستة وثالثون 
الف دينار ضمن ح / 2211 احتياطي التوسعات الراسمايل حسب الرشوط العامة واملواصفات التي يمكن الحصول عليها من 
رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع دياىل قسم الحسابات لقاء مبلغ قدره ) 000 ، 250 ( مائتان وخمسون الف دينار غري 

قابل للرد . 
فع�ىل ال�رشكات املتخصص�ة واملقاولني واملصنفني م�ن ذوي الخربة واالختصاص من ) الدرجة الس�ابعة – انش�ائية فأعىل ( 
والراغب�ني باالش�راك باملناقصة واملجددة هوياتهم ممن س�بق لهم القي�ام باالعمال املماثلة مراجعة رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطية / فرع دياىل / قسم الحسابات وتقديم العطاءات وان يكون رأس مال الرشكة اليقل عن ) 2 ( اثنان مليار دينار وتعترب 
الرشوط العامة للمقاوالت واالعمال الهندس�ية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 جزء ال يتجزء من العقد 

وسيتم اعتماد الوثائق القياسية يف املناقصة .
املستمسكات املطلوبة : 

1 – تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اس�م املناقصة ورقمها واس�م مقدم العطاء وعنوانه ويف 3 ثالثة 
ظروف ) ظرف يحتوي عىل املستمس�كات االصولية ، ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنهاج تقديم االعمال ، ظرف يحتوي 

عىل العرض التجاري للرشكة ( 
2 – ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة ) النسخة االصلية ( .

3 – تقديم خطاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع ) 3 % ( من مبلغ الكلفة التخمينية مقدم ألمر 
رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطية / فرع دياىل صادر من مرصف عراقي معتمد ) خط�اب الضمان يجب ان يكون من مصارف 
معتمدة واليقل راس�مالها عن ) 000 ، 000 ، 000 ، 250 ( مائتان وخمس�ون مليار دينار وكذلك غري محضور التعامل معها 
( ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق موقع ومختوم ومس�جال عليه اس�م املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات 

الضمان باسم مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة ) 3 ( ثالثة اشهر بعكسه يهمل العطاء .
4 – تقديم خطاب الضمان بمبلغ املناقصة من مرصف معتمد وبخالفه يتم استبعاد العطاء ) الرشكة ( .

5 – ذك�ر العن�وان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول ) املوقع – رقم املحلة والزقاق – رقم الدار او الش�قة – رقم الهاتف – الربيد 
االلكروني – النقاط الدالة لسكن املدير املفوض ( . 

6 – كت�اب الهي�أة العام�ة للرضائب ) عدم املمانع�ة ( لعام نرش املناقصة معن�ون اىل رشكة توزيع املنتج�ات النفطية / فرع 
دياىل. 

7 – اجازة تاس�يس الرشكة صادرة من دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة التجارة وش�هادة تاس�يس الرشك�ة مصدقة قانونا 
وشهادة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني مجددة . 

8 – الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني والخر سنتني .
9 – قائم�ة باالعم�ال املماثلة الخر س�نتني ويكون مبلغها بنس�بة ) 60 – 80 ( % م�ن الكلفة التخمينية للم�رشوع واملتعلقة 

بطبيعة املناقصة معززة بتاييد من جهات التعاقد املعنية وتعترب معيارا للتاهيل .
10 – يتوجب ان يقدم ممثل الرشكة وكالة رسمية ومصدقة من قبل كاتب العدل .

11- تقديم قائمة باسماء الكوادر البرشية لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية وكذلك االليات واملعدات واالجهزة املتوفرة لديهم.
12 – يتوجب عىل مقدم العطاء ملئ اس�تمارة القس�م الرابع من الوثائق القياسية املرفقة مع الوثائق املناقصة ويف حالة عدم 

امالئها سيتم استبعاد العطاء .
13 – تقديم السيولة النقدية الخر سنتني وسيتم استبعاد العطاء يف حال عدم توفر سيولة نقدية . 

وس�وف يهمل ويس�تبعد اي عطاء غري مس�تويف للمستمس�كات اعاله ورشوط املناقصة فنيا والدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات وسيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف التقديم عىل املناقصة بتاريخ 23 / 5 / 2019 
علم�ا ا ناخ�ر موع�د لتقديم العطاء يكون الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن يوم االثنني املص�ادف 27 / 5 / 2019 ويكون فتح 
العطاءات يف الساعة التاسعة صباحا من يوم الثالثاء املصادف 28 / 5 / 2019 يف القاعة الخاصة ملقر فرع دياىل ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن . 
عنوان الربيد االلكروني لرشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع دياىل . 

DIyala_product@yahoo.ca
DIyala_dis@opdc.oil.gov.iq

وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
مديرية رشطة حمافظة النجف االرشف 

شعبة العقود / وحدة التعاقدات 
اعالن مناقصة رقم ) 2 / 2019 ( للمرة االوىل 

تعل�ن مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف االرشف / ش�عبة العق�ود عن اجراء 
املناقصة العامة والخاص�ة ب ) تجهيز مديريتنا باملواد االحتياطية الداخلة يف 
صيان�ة عجالت الحمل والعمل والصالون واالطارات والبطاريات ( واملمول من 
املوازنة االتحادية لعام ) 2019 ( وبكلفة كلية ) 000 ، 000 ، 584 ( خمسمائة 
واربع�ة وثمان�ون مليون دين�ار عراقي فق�ط – فعىل الراغبني باالش�راك يف 
املناقص�ة م�ن ال�رشكات والقط�اع ) العام والخ�اص واملختل�ط ( واملقاولني 
املصنفني وال�رشكات العربية واالجنبية من ذوي الخ�ربة واالختصاص تقديم 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي العنوان التايل ) قاعة املؤتمرات / لجنة 
فتح العطاءات ( وفقا لجدول الكميات املطلوبة التي يمكن الحصول عليها من 
ش�عبة العقود الكائنة يف مديرية رشطة محافظ�ة النجف االرشف لقاء وصل 
اصويل من قسم الحسابات يف مديريتنا وبمبلغ قدره ) 000 ، 100 ( فقط مائة 
الف دينار عراقي غري قابلة للرد وان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وتك�ون م�دة نفاذية العط�اءات املقدمة ) 90 يوم ( من تاري�خ غلق املناقصة 
ويق�دم املناقص تامين�ات اولية مقدارها ) 1 % ( وباملبل�غ ) 000 ، 480 ، 5 ( 
خمس�ة ماليني واربعمائة وثمانون الف دينار عراق�ي فقط من قيمة العطاء 
وعىل ش�كل ص�ك مصدق او خط�اب ضمان غري مرشوط ص�ادر من مرصف 
عراقي معتمد ويكون نافذا ملدة ) 120 يوم ( من تاريخ غلق املناقصة ويتحمل 
من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن وان اخر يوم الس�تالم العطاءات 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا وملدة ) 15 ( خمسة عرش يوم عمل تبدأ من تاريخ 
ن�رش االعالن ويف حال صادف يوم عطلة رس�مية فيعترب الي�وم الذي يليه يوم 
الغل�ق عىل ان تك�ون جميع اوراق العط�اءات مصدقة ومفهرس�ة ومختومة 

بختم مقدمي العطاءات وملزيد من املعلومات مراجعة شعبة العقود .

مديرية 
شؤون االحوال

العدد : 950
التاريخ 2019/3/28

اعالن
بن�اء عىل  طلب املدعي  )اس�د الل�ه جار الله 
حس�ني( الذي يطلب من خالله تبديل )اس�م 
ابن�ه احمد( من )احمد( اىل )رضا( واس�تنادا 
الح�كام امل�ادة  )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 تقرر نرش طلبه 
يف الجريدة الرس�مية فمن ل�ه حق االعراض 
ع�ىل الطل�ب مراجع�ة املديرية خ�الل )15( 
خمس�ة عرش يوم  من تاريخ النرش وعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون
موقع اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية 

العدد  /116/ش/2018
التاريخ 2019/5/5 

اىل / املدعى عليه ) ثائر بدر كاظم( 
تبليغ

اقامت املدعية هدى حس�ن كاظم امام هذه 
املحكمة الدعوى املرقمة  )116/ش/2019( 
تطلب فيها نفقة العدة لثالثة قروء وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  
)ر.ع /س�الم عبي�د راجي( واش�عار مختار 
ناحية الحديرية / حي الزهراء )نارص عباس 
الرحيم�ي( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2019/5/12 املص�ادف 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 2171/ش2019/2 

التاريخ 2019/5/2 
اعالن

اىل املدعى عليه / عبد الحر جاهم 
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
غيابي�ا    2019/4/30 يف  2171/ش2019/2 
بحقك والقايض بتأييد حضانة املدعية ) فرقان 
محم�د ع�يل( الطفل�ة  )رن�د( وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار ح�ي املثن�ى / النجف ق�ررت  املحكمة 
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني  
يوميتني ولك ح�ق االعراض عىل القرار الغيابي 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

عباس عيل هادي
������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2015/230

التاريخ 2019/5/5
اىل  /املنفذ عليه 

اديب عبد الحسن فرحان
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن  خ�الل كتاب 
مرك�ز رشطة ث�ورة العرشي�ن بالع�دد 452 يف 
2019/5/5 ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مختار  واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ  تقرر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ  بالحجز عىل 
اموالك املنقولة واملركبة املرقمة 586744 بغداد 
فح�ص مؤقت ن�وع ش�يفرولاليت افي�و اللون 
ابي�ض موديل 2010 لقاء طلب الدائن ) ش�نان 
جديول عواد ( البالغ س�تة ماليني  وس�بعمائة 
وخمس�ون الف دينار ال غ�ري فيجب عليكم اداء 
املبلغ املذكور خ�الل ثالثة ايام واال  فان االموال 
املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفق احكام 

املادة 69 من قانون التنفيذ
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 419/ش/2019

التاريخ 2019/4/23
اعالن

اىل  /املدعى عليه / حسني عيل طه
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 419/

قط�ع  املتضم�ن   2019/3/31 يف  ش/2019 
النفق�ة املس�تمرة البالغة مائة وع�رشون الف 
دينار ش�هريا املحكوم بها املدعي عيل طه رسن 
لصالح ولده املدعى عليه  واملثبته بموجب قرار 
الحك�م املرق�م 525/ش/2011 واعتب�ارا م�ن 
تاري�خ اقامة الدعوى يف 2019/2/11  وتحميل 
املدعى عليه الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة 
وصدر الق�رار غيابيا قابال لالع�راض والتمييز 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
عقي�ل رايض العام�ري بتاري�خ 2019/4/17 
ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتني 
يوميتني وعند عدم اعراضك عىل القرار املذكور 

سوف يكتسب  الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة
������������������������������������������

اخطار 
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل / املنطقة 

الثانية 
اىل / املتهمني الهاربني ) ش م شالل عيدان شكر 

جميل ( الساكن / مجهول االقامة . 
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة خالل مدة 
) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ ن�رشه اذا كنت داخل 
العراق او خارجه لالجابة عن الجريمة املس�ندة 
الي�ك وف�ق امل�ادة ) 5 ( ق ع د املعدل وبعكس�ه 
س�وف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق 

بحقك احكام املادة 69 ق أ د املتضمنة ماييل: 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقرر لجريمتك .

2 – اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء 
القبض عليك اينما وجدت .

3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئي�س محكمة ق�وى االمن الداخ�يل / املنطقة 
الثانية .

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3180 / ش3 / 2019 

التاريخ : 5 / 5 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) محمود رشيد لطيف ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية ) بان عماد حس�ني 
( والت�ي موضوعها ) تصديق ط�الق خارجي ( 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار مبلغ 
مرك�ز رشط�ة الرشق�ي يف دياىل – علي�ه قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني بصيغ�ة اليمني ) اقس�م بالل�ه العيل 
العظي�م اني لم اطلق املدعية بان عماد حس�ني 
بتاريخ 20 / 1 / 2015 ولم اطلقها بتاريخ 2 / 
1 / 2017 ول�م اطلقها بتاريخ 5 / 10 / 2017 
وال صح�ة ملا ج�اء باق�وال املدعي�ة بخصوص 
الطالق�ات املذك�ورة والل�ه ( ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�يتم اصدار القرار غيابيا معلقا عىل 

النكول عىل اليمني عند االعراض .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السالم 
العدد : 314 

التاريخ : 28 / 4 / 2019 
اىل / املفقود ) يارس حمود سهيل 

 م / اعالن 
بتاري�خ 28 / 4 / 2019 قدم فالن املدعوة 
) انتص�ار حم�ود س�هيل ( طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك 
لكون�ك خرج�ت بتاريخ ولم يع�د لحد االن 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تنصب انتصار 
حمود سهيل قيمة عليك الدارة شؤونك مع 

الشكر والتقدير .
القايض 

بشري احمد محمد
������������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء فضيله رضا عباس وانس�ام 
وابتهال ووسام اوالد وبنات عادل اسماعيل 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
86886/3 ح�ي العروبه خالل عرشه ايام 
 وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه اريج عادل اسماعيل
������������������������������������������

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من جامعة 
الكوفة / كلية الطب بأس�م الطالب / عيل 
ثامر يحيى . فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة اإلصدار .
������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة 
بتاري�خ   99  / الع�دد  ذي   )1410681  (
ثانوي�ة  م�ن  والص�ادرة   2017/12/27
الق�دس املس�ائية للبن�ني واملعنون�ة اىل/ 
جامعة اإلمام الصادق -ع- / كلية القانون 
. بأسم الطالب/ نجاح طالب كاظم . فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.
������������������������������������������

فقدان 
فقد الوص�ل الصادر من بلدي�ة النعمانية 
 2017  /  12  /  26 يف   1010548 املرق�م 
بمبل�غ 199500 مائة وتس�عة وتس�عون 
ال�ف وخمس�مائة دين�ار باس�م / حي�در 
كاظم زامل – فعىل من يعثر عليه تسليمه 

لجهة االصدار .
������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/45

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2 � اس�م املجرمه الغائبه : الرشطية سماهر سامي عبد 

العايل كنيزع
3 � رقم الدعوى : 2019/45
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 

5 � تاريخ الحكم :2019/1/23
6 � املادة القانوية )260( من ق ع رقم 111 لسنة 1969 

املعدل
7 � املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشأت 
8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العفوالع�ام رق�م 27 لس�نة 2016 لعدم تس�ديد املبالغ 
املرتب�ة بذمتها عن قيمة الروات�ب التي تقاضتها للفرة 

من شهر تموز عام 2008 ولغاية شهر اذار عام 2011 
 9  �تبديل مادة االحالة من املادة 260 من ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل اىل الق�رار 160 لس�نة 1983 كونه 
االكث�ر انطباق�ا مع فع�ل املتهمه اعاله وعم�ال باحكام 

املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
10 � الس�جن مل�دة )عرش س�نوات( وفق اح�كام القرار 
160 لسنة 1983 وبداللة املواد  )61/اوال و69/اوال( من 
ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 التفاقها م�ع املتهمه زهره 
عب�د الحاف�ظ طعمه بال�دوام ب�دال عنها للفرة املش�ار 
اليها اعاله وبمستمس�كات م�زوره عندما كانت احدى 

منتسبات مديرية حماية املنشات  يف البرصة 
11  �ال�زام املجرم�ة اع�اله بتس�ديد  مبل�غ مق�داره ) 
13,696,830( ثالث�ة ع�رش ملي�ون وس�تمائة وس�تة 
وتسعون الف وثمانمائة وثالثون دينار عن قيمة الرواتب 
التي تقاضتها للفرة من شهر تموز 2008  ولغاية شهر 

اذار عام 2011 تستوىف منها بالطرق التنفيذية 
12 � طردها م�ن الخدمة  وتنحيتها عن الوظيفة نهائيا 
عمال باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل 
13  �اعتب�ار جريمته�ا ال�واردة اع�اله مخل�ه بالرشف 

استنادا للمادة 21/أ  � 6 ق ع 
14 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذالحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � حج�ز امواله�ا املنقول�ة والغ�ري منقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 � عدم اتالف املستمسكات املزوره لحني حسم قضية 

املتهمة زهرة عبد الحافظ طعمه 
17 � االيص�اء اىل املديري�ة اع�اله باقامة الدع�وى امام 
املحاك�م املختصة ضد املدعوه زهرة عبد الحافظ طعمه 
الشراكها واتفاقها مع املجرمة اعاله ودوامها بدال عنها 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية   
18 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسني عبد 
االم�ري جابر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال 
لالعراض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/1/23
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

العدد : 22301 
التاريخ : 6 / 5 / 2019

اللواء 
عالء غريب عبيد جرب 

قائد رشطة حمافظة النجف االرشف واملنشات / وكالة
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وزارة النفط
رشكة خطوط االنابيب النفطية 

اعالن )رشكة عامة( 
تعلن  رشكتنا عن اعالن املناقصة املرقمة )م م /2019/4( والخاصة ب)نقل منتس�بي هيئة عمليات الجنوب( فعىل الراغبني من ذوي االختصاص الحاملني عىل هوية اتحاد الناقلني  النافذة 
املفعول مراجعة مقر الرشكة الكائن يف بغداد / الدورة /املجمع النفطي / القسم القانوني لالطالع عىل الرشوط واملواصفات املطلوبة يف املناقصة لقاء مبلغ قدره ) 750,000( فقط سبعمائة 
وخمس�ون الف دينار عراقي ) غري قابل للرد ( ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه  قبل تاريخ غلق املناقصة املبني يف الفقرة ) 16( ادناه وس�تهمل العطاءات الغري مس�توفية 

للرشوط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط ادناه :
1 � تقديم التأمينات االولية املطلوية من قبل املشرتكني يف املناقصة  عىل شكل صك مصدق  او سفتجة او خطاب ضمان بمبلغ ) 26000000( فقط ستة وعرشون مليون دينار عراقي ال غري 
بأسم الرشكة او املتعهد مقدم العطاء لصالح رشكة خطوط االنابيب النفطية )رشكة عامة( صادرة من احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة لستة اشهر 
من تاريخ تقديم العطاء ليغطي فرتة االحالة وس�وف يتم اس�تبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات االولية املطلوبة علما بأنه س�يتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء 

لعطائه بعد موعد الغلق ويف  حالة عدم استكمال البيانات الفنية املطلوبة والرشوط القانونية غري الجوهرية املطلوبة يف رشوط املناقصة 
2 �  ارفاق كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب اصيل ومعنون اىل رشكة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول لعام 2019 مع الهوية الرضيبية 

نافذة املفعول ) صورة ملونة لكافة املستمسكات املطلوبة ( 
3 �  ارفاق جميع مس�تندات املناقصة مع )هوية اتحاد الناقلني , اجازة ممارس�ة املهنة نافذة املفعول , هوية غرفة التجارة , نس�خة ش�هادة تأس�يس الرشكة  عقد التأس�يس )للرشكات( , 
الحسابات الختامية للرشكة الخر ثالث سنوات كحد ادنى , ارفاق االعمال املماثلة واملنجزة التي قام بها سابقا وتقديم ما يثبت ذلك بموجب عقود وكتب انجاز موثقة رسميا من الجهات التي 

عمل لديها مع ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف وجميع املستمسكات املطلوبة يف الفقرة )6( ادناه
4  �تقدي�م العط�اء بظ�رف مخت�وم بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مبني عليه اس�م ورقم املناقصة وموع�د الغلق ويحتوي بداخله عىل ظرفني مختوم�ني )يحتوي االول وثيقة 
التجهيز والتي تمثل العطاء الفني والتجاري بعد مىلء وختم االستمارات املوجودة يف القسم الرابع من الوثيقة بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مع الوثائق املكونة للعطاء مرفقة 

بأيه نفاصيل فنية اخرى كالنرشات والوسائل التوضيحية والكتالوكات ويحتوي الظرف الثاني وثائق ومستمسكات الرشكة مع  التأمينات االولية املطلوبة (
5 �  ال تقل مدة نفاذية العطاء عن )180( يوم

6 �  عىل مقدم العطاء ارفاق نسخة من املستمسكات الشخصية مع العطاء ) نسخة ملونة من هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن  والبطاقة التموينية( 
7 � عىل صاحب العطاء الفائز ) الرشكات العراقية( تقديم حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة  عند التعاقد

8 � الكلفة التخمينية للمناقصة ) 1,270,200,000( فقط مليار ومئتان وسبعون مليون ومئتان الف دينار سنويا ال غريها 
9 �  مدة تنفيذ العقد سنة واحدة ويكون احتساب مبلغ االجر الشهري بموجب تقرير جهاز البصمة االلكرتوني والذي يعتمد عىل حضور ومغادرة السيارات 

10 � سيتم عقد مؤتمر لالجابة عىل استفسارات املناقصني يف مقر الرشكة بتاريخ )2019/5/20(  ويف تمام الساعة العارشة صباحا بتوقيت بغداد 
11 � ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة 

12 � سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
13 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا 

14 �  الربيد االلكرتوني للرشكة 
pipelinecompany@oil.gov.iq

15 � الربيد  االلكرتوني لهيئة املواد 
materials@opc.oil.gov.iq

يف حال وجود اي استفسار االتصال عىل رقم قسم املشرتيات 
07270001938

16 �  موعد غلق املناقصة يف نهاية الدوام الرس�مي بتاريخ )2019/5/27( وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر رشكة خطوط االنابيب 
النفطية يف )2019/5/28(  الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بغداد ويف حال مصادفة  يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 

17 �  املناقصة تعلن للمرة االوىل خالل سنة /2019 
18 � يتم تسجيل العطاء يف سجل العطاءات يف القسم القانوني ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر الرشكة يف الدورة  يف موعد اقصاه قبل موعد غلق املناقصة 

19 � ان هذه املناقصة معلنه بموجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
مع التقدير

رشكة نفط الشامل / رشكة عامة
حمافظة كركوك

اعالن للمرة االوىل
تعل�ن رشكة نفط الش�مال  /رشكة عامة /  محافظة كرك�وك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة ) م ش 9/2019/2/ تش�غيلية ( 

والخاصة ب� )انشاء سقائف حديدية عدد )5( يف مواقع السقائف القديمة يف محطة  جمبور الشمايل / محافظة كركوك( 
1 � فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة اعاله  من مقاويل اعمال الهندس�ة املدنية املصنفني من الدرجة العارشة  فما فوق واملقاولني 

والرشكات املسجلة يف اقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم
2 � مراجع�ة قس�م العق�ود / عرفة / محافظة كركوك هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائ�ر كتاب العدول للحصول عىل قرص 
)CD( املدون فيه الوثائق القياس�ية الخاصة بوثيقة االش�غال العامة لقاء مبلغ )400,000(  اربعمائة الف دينار غري قابل للرد اال يف 

حالة الغاء املناقصة  يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة 
3 � ارف�اق  هوي�ة تصني�ف املقاولني  وبنس�خة ملون  مع ش�هادة تأس�يس الرشك�ة مصدقة م�ن وزارة التجارة / دائرة تس�جيل 

الرشكات  
4 � يقدم املشاركني كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب  ومعنونا اىل رشكة نفط الشمال 

)النسخة االصلية(  مع تأييد حجب البطاقة التموينية 
5 � تقدي�م تأمين�ات اولية مقطوعة بمبلغ ) 15,000,000( دينار عراقي ) خمس�ة عرش مليون دينار عراقي( )بأس�تثناء الرشكات 
الحكومية )القطاع العام(  وتكون اما عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني 
للتوقي�ع م�ع مراعاة تدوين مبلغ الخط�اب رقما وكتابة وذكر تاريخ نفاذي�ة ورشوطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم 
املناقص�ة واس�م املق�اول او املدير املفوض واس�م الرشكة املقاولة بش�كل كامل صادرين م�ن املصارف املعتمدة ل�دى البنك املركزي 
العراقي عدا مصارف ) تحت التصفية وارشاف ووصاية وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي ( وملزيد من املعلومات مراجعة  الربيد 
االلكرتون�ي للبن�ك املركزي العراقي / دائ�رة مراقبة الصريف�ة )cbi@cbi.iq( ونافذة ملدة )28( يوما بعد انته�اء فرتة نفاذية العطاء 

املحددة يف رشوط املناقصة البالغة ) 90( يوم من تاريخ غلقها 
6 � تودع اوراق العطاءات يف صندوق رقم )1( الخاص باملقاوالت الكائن يف استعالمات دوائر/ عرفة / محافظة كركوك

7 � سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجاية عىل استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحا من يوم االحد املوافق 2019/5/28 
يف مقر قسم الدراسات والتصاميم 

8 � اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرشة ظهرا من يوم االحد املوافق 2019/6/2
9 � س�يتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االس�تعالمات الرئيس�ية للرشكة يف عرفة وبحضور املقاولني والرشكات املقاولة ويف 

حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة 
10 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن

11 � علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ) 597,000,000(  دينار عراقي )  خمسمئة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي(
12 � للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش�رتكني باملناقصة املطالبة بأي 

تعويض جراء ذلك 
13 � عىل املش�اركني مراجعة الوثائق القياس�ية الخاصة باالشغال العامة املدون يف القرص  )CD( او املرفق طيا ) حسب االتفاق بني 
الجه�ات ذات العالقة( وملئها بالش�كل الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات الخاصة )بورقة بيان�ات العطاء ، معايري التقييم 

والتأهيل ، الرشوط الخاصة( 
14 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه 

15 � تق�دم كاف�ة اوراق الوثيقة مرتبة بالتسلس�ل ومنظمة بموجب ك�راس املثبت بالقرص )CD( بأجزائها الثمانية نس�خة اصلية 
ونسخة اضافية منه عدد )1( 

)www.noc.oil.gov.iq( 16 � للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكرتوني 
)صفحة املشاريع � املناقصات املحلية � املناقصات املحلية النافذة( 

املدير العام اضافة اىل وظيفته

فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف )ع�يل 
حس�ن دري�ج( الوزاري�ة م�ن 
وزارة التج�ارة الرشكة العامة 

لتجارة املواد الغذائية املرقمة  
)FS00004899(

من يعثر عليها تسليمها لجهة 
االصدار

�������������������������
فقدان

فق�دت هوي�ة الطال�ب )ع�يل 
عدنان قاس�م ( من كلية الطب 
� جامع�ة الب�رة م�ن يعث�ر 

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

فقدان
فق�دت هوية الطالب  بأس�م ) 
محمد مه�دي احمد(  من كلية 
الط�ب � جامع�ة الب�رة من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرة 

العدد : 1183/ب/2019
التاريخ 2019/5/6

اعالن
اىل / املدعى عليه / احمد طه ياسني 
اقام�ت املدعي�ة فضيلة ش�اكر عبد 
الله  الدعوى البدائية املرقمة 1183/

ب/2019 ام�ام هذه املحكمة ضدك 
والذي تطل�ب فيها الحك�م باعالتها 
كونه�ا كبرية يف الس�ن وليس لها اي 
مصدر تعت�اش منه وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
ملنطق�ة  البل�دي  املجل�س  وتأيي�د 
املعق�ل / الكندي علي�ه تقرر تبليغك 
االعنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2019/5/14 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ينبو عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

)) اعالن مزايدة علنية ((
نظ�را لحص�ول عملية الضم ))ك�ر قرار(( عىل مزاي�دة تأجري النادي 

الطالبي لكلية الصيدلة بجامعتنا 
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية 
وبقيمة تقديرية سنوية ) 18515000( ثمانية عرش مليون وخمسمائة 
وخمس�ة عرش الف دينار   فعىل الراغبني يف االش�رتاك  باملزايدة مراجعة 
ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواقع يف  املدينة الجامعية طريق 
كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل و العقار املعلن عنه موقعيا وخالل 
مدة سبعة ايام ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ  ستجري املزايدة يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري  للمده اعاله بديوان الجامعة 
مستصحبني معهم  التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة 
وبصك مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة  / صندوق التعليم العايل 
وكت�اب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي 
للمزاي�د اضاف�ة اىل بطاقة الس�كن اوهوية االحوال املدني�ة  او البطاقة 
الوطني�ة املوح�دة عىل ان يتم جلب   ع�دم املحكومية والتريح االمني  
ملن ترسو عليه املزايدة مع جلب كتاب مكتب التسجيل الجنائي للمتقدم 
للمزاي�دة   وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املس�تأجر بأيداع تأمينات 
مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي يت�م ارجاعها بعد انتهاء 
مدة العقد يف حالة عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد 
او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني   الذين ذكرتهم احكام 
امل�ادة )4( م�ن قانون بيع وايجار اموال الدول�ة النافذ يف هذه املزايدات 

وسيتحمل من ترسو عليه اجور  الخدمة ونرش االعالن

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوف�ة / قس�م القانونية عن اج�راء املزاي�دة العلنية 
لتأج�ري االموال املبينه يف ادن�اه  فعىل الراغبني يف االش�رتاك  باملزايدة املذكورة 
مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف  املدينة الجامعية طريق 
كوفة / نجف لالطالع ع�ىل التفاصيل و العقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة 
ثالثني يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ  س�تجري املزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل  للمده اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني 
معه�م  التامين�ات القانونية البالغ�ة 50% من القيمة املق�درة وبصك مصدق 
معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة  / صن�دوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة 
من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس 
س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة السكن 
وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب كتاب عدم 
املحكومية للمتقدم للمزايدة  وبحسب محافظته عىل ان يقوم املستأجر بأيداع 
تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء 
م�دة العقد يف حالة عدم ترت�ب مبالغ بذمته نتيجة مخالف�ة رشوط العقد او 
ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفني   الذين ذكرتهم احكام املادة )4( 
م�ن قانون بي�ع وايجار اموال الدول�ة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار اليه 

اعاله
اوال / مطعم الجامعة )نادي التدريسيني( 

1 � موقع العقار / كلية الطب
2 �   بدل القيمة التقدرية السنوية / )20,000,000( عرشون مليون دينار 

ثانيا / مكتب االستنساخ رقم 2
1 � موقع العقار / كلية الرتبية  للبنات 

2 �  القيمة التقديرية السنوية / ) 13,250,000( ثالثة عرش مليون ومائتان 
وخمسون  الف دينار

حمكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة اخلامسة يف البرصة 
اىل املتهم�ني الغائبني املنس�وبني اىل مديرية رشط�ة محافظة البرة واملدرجه اس�مائهم 
ادناه ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه ازاء كل اسم منكم من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
ولغيابك�م عن مقر عملك�م بالتاريخ املؤرش ازاء كل اس�م منكم ولح�د االن وبما ان محل 
اختفائك�م مجهول اقتىض تبليغك�م بهذا االعالن عىل ان تحرضوا امام محكمة قوى االمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة يف البرة خالل )30( يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامتك�م وتجيبوا عن التهم املوجه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم 
غيابي�ا وتحج�ز اموالكم املنقول�ة والغري منقولة ويطل�ب من املوظف�ني العموميني القاء 
القب�ض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل اقرب س�لطة حكومية وال�زام االهليني الذين 
يعلمون بمحل اختفائكم بأخبار الجهات املختصة استنادا للمادة ) 69/اوال وثانيا  ورابعا( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم  )16( لسنة 2008

المادة القانونية تاريخ الغياب او نوع الجريمة رقم 
االخطار

اسم المتهم 
الكامل الرتبة ت

)32( من ق .ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 اختالس المسدس الحكومي مع ملحقاته

مهند غازي 
ابراهيم 
صنكور

ر.ع 1

)32( من ق .ع.د 
رقم 14 لسنة 2008

GGZ515 اختالس المسدس الحكومي المرقم
نوع كلوك مع ملحقاته

بهجت حسن 
جبر مفوض 2

)32( من ق .ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 اختالس البندقية الحكومية التي بذمته عام 2008 انور سالم 

جاسم محمد شرطي 3

)32( من ق .ع.د 
رقم 14 لسنة 2008

اختالس بندقية الحكومية المرقمة 
DA1529

   نوع كالشنكوف اخمص خشبي مع ملحقاتها 
جواد عبار 

مهاوي شرطي 4

)34( من ق .ع.د 
رقم 14 لسنة 2008

تسببه لحصول اضرار بالعجلة الحكومية المرقمة 676 
نوع شفرليت باليزر عام 2006

احمد عالوي 
وادي شرطي 5

)5و32( من ق . 
ع.د رقم 14 لسنة 

2008

لغيابه عن مقر عمله بتاريخ 2012/12/2 ولحد االن 
واختالسه مخزن بندقية عدد )2( اثنان مع عتاد خفيف 
عيار 7,62 ملم )60( ستون اطالقه ودرع واقي عدد 

)1( واحد وخوذه راس عدد )1( واحد

بدر ثامر حميد 
حمد شرطي 6

رئيس املحكمة

العدد / د3/اعالم/86388
التاريخ 2019/5/5

داود سالـم امحد
املدير العام / وكالة 
رئيس جملس االدارة
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ام�ضاءات ام�ضاءات

املادة األربعون من قانون األحوال 
الشخصية وهذا املقرتح سامح قلبك يف رمضان

تناول أغذية غنية باأللياف يطيل العمر
أعل�ن أطب�اء املعه�د الوطن�ي 
األمريكي للرسطان، أن النظام 
الغذائ�ي الغن�ي باأللياف يعزز 
نظام املناعة يف الجسم ويحول 

دون الوفاة املبكرة.
يس�اعد  ملعطياته�م،  ووفق�ا 
تن�اول امل�واد الغني�ة باأللياف 
الغذائية عىل إطالة العمر. كما 
ينخف�ض خط�ر امل�وت املبكر 
لدى األشخاص الذين يتناولون 
األلي�اف  م�ن  أك�ر  كمي�ات 

الغذائية، لتفاديه�م أمراض القلب واألوعية 
الدموية، واألمراض املعدية وأمراض الجهاز 
التنفيس. وإن أفضل امل�واد الغنية باأللياف 

هي الحبوب الكاملة.

درس الباحث�ون الحال�ة الصحي�ة ل�� 388 
ألف رجل وام�رأة، وقارنوا نظامهم الغذائي 
ه�ذه  م�ن  فاتض�ح  الصحي�ة.  بحالته�م 
املقارنة، أن الذين يتناولون األلياف الغذائية 

هم أقل عرضة لخطر املوت املبكر.

أن  إىل  الباحث�ون،  ويش�ر 
الكمي�ة الالزم�ة م�ن األلياف 
الغذائي�ة الت�ي يج�ب تناولها 
يوميا للرجال بحدود 30 غراما 
وللنساء 26 غراما. وقد أظهرت 
حس�اباتهم ب�أن تن�اول هذه 
الكمية من األلياف يبعد خطر 
املوت املبكر بنسبة 22%، حيث 
تخف�ض ه�ذه الكمية نس�بة 
وفيات الرجال بأمراض القلب 
والجه�از  الدموي�ة  واألوعي�ة 
التنفيس واألمراض املعدية بنسبة %56-24 
والنس�اء 34-59%. كم�ا لوح�ظ أن تن�اول 
األلي�اف الغذائية يؤدي إىل انخفاض نس�بة 

الوفيات بمرض الرسطان بني الرجال«.

»Geely« تنافس »تويوتا« بمركبة مميزة
ع�ن  الصيني�ة   »Geely« رشك�ة  أعلن�ت 
نيتها إط�الق مركبة جدي�دة تنافس فيها 
س�يارات »Toyota Highlander« رباعي�ة 
الدف�ع الشهرة.وس�تأتي ه�ذه الس�يارة 
بهي�كل ع�ري أنيق بط�ول 4 أمتار و83 
س�نتيمرتا، مزود بقاعدتي عجالت تبعدان 
ع�ن بعضهم�ا مس�افة 2.8 م�رت، وأبواب 

مزودة بأحدث أنظمة األمان، يمكن فتحها 
باالعتم�اد ع�ىل بصم�ات األصاب�ع. كم�ا 
س�تزود »Geely VF12« بأح�دث أنظم�ة 
ع�ىل  ق�ادرة  وأنظ����م�ة  املولتيميدي�ا، 
التحك�م بخصائص الس�يارة ع�ر األوامر 
الصوتية للمس�تخدم، وأنظمة أمان تمنع 
اصطدامها بباقي األجس�ام أو الس�يارات 

أثناء حركتها عىل الطرقات.
م�ن  بنوع�ني  تأت�ي  أن  املف�رتض  وم�ن 
املحركات، محرك اقتصادي بسعة 1.5 لرت، 
وعزم 170 حصانا، ومحرك بس�عة لرتين، 
وع�زم 238 حصان�ا، باإلضاف�ة إىل علب�ة 
رسعة أوتوماتيكية ب� 8 مراحل، ونظامي 

دفع أمامي ورباعي.

»سامسونغ« تكشف عن حاسبها 
اللوحي العمالق

ميزات جديدة تظهر يف متصفح 
»غوغل« اإللكرتوين

مـبـروك
 التخرج

كش�فت رشكة »سامس�ونغ« مؤخرا ع�ن جيلها الثاني من حواس�ب 
»Galaxy View« املتط�ورة، املصنفة من ب�ني أفضل األجهزة الذكية يف 

األسواق.
وج�اء »Galaxy View 2« الجديد بشاش�ة بمقاس 17.3 بوصة، بدقة 
ع�رض )1080/1920( بيكس�ل، وزود ب�� 4 مك�رات للصوت، تعمل 
بتقنية »Dolby Atmos Sound« لتوزع األصوات بشكل يمنح املستخدم 

متعة حقيقية أثناء االستماع إىل األغاني أو مشاهدة األفالم.
ويعم�ل ه�ذا الحاس�ب بنظ�ام »أندروي�د«، وزود بتطبيق�ات خاصة 
ملش�اهدة األفالم والقنوات التلفزيوني�ة وقنوات األطفال التي تبث عر 

اإلنرتنت.
كما زود ببطارية بسعة 12000 ميليل أمبر تكفيه ليعمل ألكثر من 10 
س�اعات، وذاكرة وصول عش�وائي بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين 

داخلية بسعة 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 400 غيغابايت.

أضاف�ت رشك�ة »غوغ�ل« العديد م�ن التعدي�الت واملي�زات املهمة عىل 
اإلصدار الجديد من متصفحها اإللكرتوني »Chrome«، الذي يستخدمه 
 Chrome« املاليني حول العالم. ومن أهم امليزات التي ظهرت يف نس�خة

74« الجديدة:
- »الوضع اللييل«: ويمكن للمستخدم تفعيل هذا الوضع يدويا بالدخول 

.»macOS« 10« كما هو الحال يف نظام Windows« إىل إعدادات نظام
ويوفر هذا الوضع خلفية س�وداء للشاش�ة، تساعد يف التقليل من شدة 
الس�طوع التي تؤذي عني املس�تخدم أثناء النظر إىل الشاشة يف ظروف 

اإلضاءة املنخفضة.
- »ميزات األمان«: أعلنت »غوغل« أنها أضافت العديد من ميزات األمان 
يف نس�خة »Chrome 74« الجدي�دة، وأصلحت نح�و 39 ثغرة برمجية، 

كان قراصنة اإلنرتنت يستغلونها يف نسخ »Chrome« السابقة.

اتق�دم بأج�م�ل الته�ان�ي 
لح�ف�يدتي  والتب�ري�ك�ات 
تخرجها  بمن�اسبة  سوالف 
ع��قب����ال الدك��ت�وراه 
ألف أل�ف  مب�روك النج��اح 

حبيبة جدو.
الصحفي

علي السعدي

قدم القائمون عىل تطبيق »إنستغرام« هدية 
ملستخدمي التطبيق بعدد من امليزات الجديدة، 
لتصب�ح عملي�ة التواص�ل فيما بينه�م أكثر 
حيوية. مش�اركة القصص أو«stories« دون 
صور أو فيديوهات: وتس�مح هذه الخاصية 
 »stories« الجدي�دة باالس�تفادة م�ن مي�زة
املعروف�ة دون الحاج�ة لتحمي�ل الص�ور أو 
الفيديوه�ات، إذ يمك�ن للمس�تخدم كتاب�ة 
النص�وص ع�ىل خلفي�ات ملون�ة وتحميلها 
م�كان الصور، واالس�تفادة من ه�ذا األمر يف 
إجراء استطالع للرأي عر اإلنرتنت، أو تذكر 

األصدقاء عىل »إنستغرام« بمناسبة معينة.
ولالس�تفادة من هذه امليزة يج�ب اتباع عدة 
خطوات: -التوجه إىل حقل »your  story« عىل 
واجه�ة التطبيق الرئيس�ية، ومن ثم الضغط 
عىل خيار »Create« لتظهر للمس�تخدم عدة 

خيارات:
- كتاب�ة نص: ويمكن من خ�الل هذا الخيار 

كتابة أي نص عىل خلفية ملونة.
ع�يل  »إط�رح  أو   »ask me a question«  -
س�ؤالك«: ويوفر ه�ذا الخي�ار إمكانية طرح 

سؤال معني عىل األصدقاء يف التطبيق.
- »countdown« أو  »العد التنازيل«: ويستخدم 

هذا الخيار لتذكر األصدقاء بمناس�بة معينة 
وبتاريخ حدوثها.

التس�وق ع�ر التطبي�ق: توف�ر ه�ذه امليزة 
إمكانية رشاء مختل�ف أنواع البضائع، ودفع 
ثمنها إلكرتونيا، ولالستفادة منها يجب اتباع 

خطوات بسيطة هي:
-االنتقال إىل حقل »Explore«، والضغط عىل 

خيار ال� »تسوق«.
- الضغ�ط عىل خيار »التس�وق م�ع الدفع« 

.)Shop now with checkout(
- اختي�ار العالم�ة التجاري�ة أو املنت�ج املراد 
رشاؤه، ومن ثم الضغط عىل خيار الدفع عر 

.)Checkout on Instagram( »إنستغرام«
جمع الترعات الخرية عر »إنستغرام«:

تسمح هذه الخاصية للمنظمات واملؤسسات 
االس�تفادة م�ن مي�زة  الربحي�ة م�ن  غ�ر 
»stories« عىل »إنس�تغرام« بوضع ملصقات 

تشجيعية من أجل جمع الترعات الخرية.

ميزات جديدة تفرح عشاق »إنستغرام«
ح�دد باحث�ون الطف�رات الجيني�ة املرتبطة 
ب�ردود الفع�ل املختلف�ة تج�اه املرشوب�ات 
املنش�طة ألول م�رة ع�ىل اإلطالق. وتكش�ف 
الدراس�ة الجديدة أن خياراتنا ورغبتنا برشب 
املنبه�ات، ال تعتمد عىل حاس�ة الت�ذوق أبدا، 
ما يمن�ح العلم�اء فرص�ة جدي�دة ملكافحة 
الس�منة وإدمان الكحول. وأوضح الباحثون 
أن االكتش�اف األخر يفرس رس قدرة البعض 
عىل رشب فنجان من القهوة قبل النوم، دون 
أن يؤث�ر ذل�ك ع�ىل نومهم بعم�ق، يف حني ال 
يس�تطيع البعض اآلخر القي�ام بذلك. وأظهر 
أول اختبار واسع للجينوم املتعلق باملرشوبات 
املرة والحلوة، أن االختيارات والرغبات تعتمد 
عىل تأثرها عىل الدماغ بدال من براعم التذوق. 
وقامت الدكتورة مارلني كورنيليس وزمالؤها 
بتحدي�د الحمض النووي الكام�ل لنحو 336 
ألف مشارك، من البنك الحيوي الريطاني، يف 
دراسة استقصائية طويلة األمد تتابع صحة 
زهاء نصف مليون بريطاني. وتبنينّ أن الرغبة 
الكحولي�ة  املرشوب�ات  أو  القه�وة  رشب  يف 
والحل�وة، ال تعتم�د ع�ىل املتغ�رات الجينية 
املرتبط�ة بالت�ذوق، ب�ل ترتب�ط بخصائ�ص 
»التأث�ر النفيس« الجينية، حي�ث تؤثر املواد 

الكيميائي�ة، مث�ل الكافي�ني يف القه�وة، عىل 
الجهاز العصبي املركزي، ما يؤدي إىل تغيرات 
مؤقت�ة يف اإلدراك والحال�ة املزاجي�ة والوعي 
كورنيلي�س،  الدكت�ورة  وقال�ت  والس�لوك. 
األستاذة املس�اعدة يف الطب الوقائي بجامعة 
نورث وسرتن يف شيكاغو: »إن الوراثة املؤثرة 
عىل اختياراتنا ترتب�ط باملكونات ذات التأثر 
النفيس لهذه املرشوبات. يرتاح الناس لتأثر 

القه�وة والكحول عىل حالتهم النفس�ية، لذا 
يقبلون عىل تناولها واألمر ال يتعلق باملذاق«.

وتس�لط الدراس�ة املنش�ورة يف عل�م الوراثة 
الجزيئي�ة البرشي�ة، الض�وء ع�ىل مكون�ات 
»مكافأة السلوك« املهمة الختيار املرشوبات، 
كما تعزز فهم العالقة بني الوراثة واستهالك 
املرشوب�ات، والحواجز املحتمل�ة التي تحول 

دون تغيرها.

اكتشاف سبب غريب للرغبة يف رشب القهوة!

القاضي نعمان كريم أحمد   سلمى الجابري 

عند التأمل يف املادة األربعني من قانون األحوال الشخصية 
نجد أن صدر هذه املادة  ينص عىل أن : )) لكل من الزوجني 

طلب التفريق عند توافر أحد األسباب اآلتية(( ..
وعبارة )) لكل من الزوجني (( هذه توحي بأن كل األسباب 
الواردة يف امل�ادة يمكن  للزوج وللزوجة االس�تناد اليها يف 
طلب التفريق ، ولكن حني تواصل قراءة املادة  واألس�باب 
التي تضمنتها فقراتها وتصل اىل الفقرة الخامس�ة منها 
تن�����ص ع�ىل ما  يأت�ي : ) 5- اذا تزوج ال�زوج بزوجة 

ثانية بدون أذن من املحكمة (  ..
ومن الواضح أن هذا الس�بب ال يس�تفيد منه اال الزوجة ، 
ومن ثم تكون الفقرة غر  منس�جمة مع صدر املادة الذي 

يضم عبارة )) لكل من الزوجني((. 
  ولتحقيق االنس�جام الترشيعي نرى ح�ذف هذه الفقرة 
من املادة األربعني واضافتها  اىل املادة الثالثة واألربعني من 
القان�ون لتك�ون الفقرة العارشة منه�ا الن املادة  األخرة 

تضمنت أسبابا تسمح للزوجة وحدها بطلب التفريق. 

عضو محكمة التمييز االتحادية

منَّ الله عىل عباده بمواس�م الخرات، مواسم تضاعف فيها الحسنات، 
وُتمح�ى الس�يئات، وُترف�ع الدرجات، ومن أعظم هذه املواس�م ش�هر 
رمض�ان، فالص�وم حكمة إلهية، أمرن�ا بها الله عز وج�ل ليختر فيها 
إرادتنا، إنه أعظم ضيف يحل عىل املس�لمني... هو شهر الخر والركات 
والغفران، ش�هر القيام والتهجد، والرتاحم والتواصل والتسامح، شهر 
التق�وى والصر، والكرم واإلحس�ان، ش�هر تتضاعف في�ه األجور، إنه 
ش�هر مبارك عظيم، أنزل فيه القرآن الكريم، ش�هر تفتح لنا فيه أبواب 
الجن�ان، وتغلق أب�واب جهنم، وتصفد الش�ياطني، ها نحن نس�تقبله 
ومعنا من معنا ممن كتب الله لهم الحياة، وفقدنا من فقدنا من األحبة 
الذي�ن أس�أل الله العيل القدي�ر أن يعمهم برحمت�ه ورضوانه، فنحن يف 
ش�هر الس�عيد منا من أدركه، فعلينا يف البداي�ة أن نحمد الله تعاىل عىل 
أن�ه بلغن�ا هذا الش�هر العظيم؛ لننع�م بالخر الوفر، فم�ا أعظم هذه 
األي�ام ونحن نحيا م�ع هذا الزائ�ر العزيز عىل قلوب جميع املس�لمني، 
فنس�عد بلقائه، فما أكرمه من ضيف! تم�ي زيارته لنا كلمح البر؛ 
لذا فعلينا أن نستقبله أحسن استقبال، ونغتنم ساعاته ولياليه بالعمل 
الصال�ح، وش�كر الل�ه بالقلب واللس�ان والج�وارح، وأن نلتق�ي دوماً 
بالص�دق واإلخ�الص واملحب�ة والوف�اء، وال نضيع عىل أنفس�نا فرصة 
التوبة والدع�اء، والتطهر وطلب املغفرة والرحمة، فهو ش�هر وحيد يف 
فضل�ه، عظي�م يف أجره، فاملالئكة تس�تغفر للصائمني حت�ى يفطروا، 
فعلينا أن نتس�امح مع من أس�أنا لهم، ونصل من قطعنا، ونعطي من 
حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا، ونراجع كشف حسابنا وما حصدناه طوال 
حياتنا الس�ابقة، ونبته�ل إىل الله أن يغفر لنا، ونتمن�ى الخر لنا ولكل 
الن�اس، وعلينا أن نتزود ب�كل ما هو كفيل بأن يثقل ميزان حس�ناتنا، 
وال ن�رتك ه�ذه الفرصة تضيع من بني أيدينا، ونتكاس�ل يف هذه الليايل 
املعدودة، ونحرم أنفس�نا أجرها، فه�ي لياٍل مباركة، فيها ليلة خر من 
ألف ش�هر، فلعلنا ال نلحق ب�ه يف العام القادم.  فلنب�ادر ونطرق أبواب 
الرحمة واملودة، ولنرحم القريب ونود البعيد، ولنصافح قلوبنا ونصالح 
أنفسنا، ونعيد ترتيب حياتنا؛ لنكتشف مكامن الخر يف أعماقنا، ونهزم 
الرش يف داخلنا، ولنس�تجب لله كما دعانا، حتى يحيي قلوبنا من جديد، 
ولنقرتب منه سبحانه بقلب سليم. فيا ليت العام كله رمضان؛ لنكسب 
ثواب�ه وأج�ره العظيم، وبق�در فرحتنا باس�تقبال هذا الش�هر الكريم 
بق�در ما نرفع أيدينا بالدع�اء، راجني من املوىل أن يعي�ده علينا ونحن 
أس�عد حاالً وأكثر إيماًنا وحًبا... اللهم أعنا عىل صيامه وقيامه، والعمل 
الصالح فيه ويف غره من الش�هور، وثبتنا عىل الطاعة حتى نلقاك عىل 
الوجه الذي يرضيك عنا، وأقرر عيني سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم 
بأمت�ه، إنك س�ميع مجيب.. وكل ع�ام ونحن وجميع األمة اإلس�المية 

والعربية ننعم بالصحة والعافية، والخر واملحبة والعدل والسالم.


