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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

مــن أطـاع إمــامـه فـقـد

 أطـاع رّبـه

ص2الربملان يوجه »دعوة عاجلة« لقادة أمنيني بشأن »االعتداء األمريكي« عىل القوات األمنية بكركوك 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب عن النهج الوطني يدعو احلكومة االحتادية إىل »فرض سلطتها« عىل منافذ كردستان 

نائب يعد موافقة السعودية عىل انتشار القوات األمريكية باخلليج »هتديد للمنطقة«

العراق يستعد خلوض حرب التعويضات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يطال�ب  قان�ون  إق�رار  الربمل�ان  يعت�زم 
بتعويضات من الدول التي تس�ّبب بخراب 
كبري يف البن�ى التحتّية ويف مفاصل الدولة، 
فض�ًا عن األرضار اإلنس�انية التي لحقت 
بس�ّكان الع�راق ج�رّاء تلك الح�روب التي 
ش�ّنت عليه من قبل الدول الغربّية الكربى، 
فض�ًا ع�ن إرسائيل. ويع�د ه�ذا القانون 
م�ن القوان�ن املهّمة، وقد يواج�ه الربملان 
ضغوطاً داخلّية وإقليمية ودولّية من أجل 
ع�دم إق�راره، إال أن كتل وأحزاب تس�عى 
بالفعل إىل خوض كل املعارك السياسّية من 

أجل استعادة حقوق العراقين التي دّمرت، 
وأرواحه�م الت�ي نهب�ت، نتيج�ة للحروب 
الت�ي خيض�ت ض�ّد بادهم. وذك�ر عضو 
اللجن�ة الخارجي�ة الربملاني�ة ع�ن تحالف 
س�ائرون رامي الس�كيني ان الربملان امام 
»تحٍد عظيم« لسن قانون التعويضات عن 
االرضار التي سببتها امريكا وارسائيل منذ 
ثمانينيات القرن املايض وحتى عام 2003. 
وقال الس�كيني يف مؤتم�ر صحفي عقده 
يف مبن�ى مجلس النواب »نح�ن اليوم امام 
قان�ون مهم يف تاريخ الحكوم�ة العراقية، 
وه�و تحدي عظيم للربمل�ان العراقي، وهو 
قان�ون ذو صبغ�ة دولي�ة، حي�ث قدمن�ا 

مق�رح قانون لعل�ه يكون لاجي�ال التي 
تأتي يف املس�تقبل، اذ طالبنا بتشكيل لجنة 
علي�ا للمطالبة ب�كل التعويض�ات الازمة 
من االرضار املرتبة عىل امريكا وحلفاءها 
و991   1981 الس�نوات  يف  وارسائي�ل 
و2003«. وس�بق للعراق أن أعد مقرحات 
قوانن مش�ابهة خال ال�دورات الربملانية 
الس�ابقة، إذ طالب�ت بتعويض�ات كب�رية 
من الواليات املتحدة نتيجة لش�ّنها حروب 
عديدة عىل العراق، إال أن الضغوط الدولية، 
وخاّصة م�ن اإلدارات األمريكية املتعاقبة، 

سوّفت األمور. 
التفاصيل ص2

الرافدين يطلق وجبة 
جديدة من سلف املوظفني 

عن طريق املاسرت كارد

وزارة الكهرباء تسجل 
ارتفاعًا باملنظومة الوطنية 

لـم تبلغها منذ تأسيسها

الغضبان: لدينا خطط 
طوارئ وتركيا طلبت رشاء 

املزيد من النفط العراقي

قانون على طاولة الربملان يلزم أمريكا وإسرائيل بتعويض العراق عن احلروب.. واألمم املتحدة لربيطانيا: حققوا جبرائم جنودكم
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مريكاتو مانشسرت يونايتد
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الصني خترتق املخابرات األمريكية برشاء »معلومات رسية« باجلملة
      بغداد / المستقبل العراقي

حِكم عىل عضو س�ابق يف وكالة االس�تخبارات 
األمريكّية »يس آي أيه« بالّسجن 20 عاماً بُتهمة 
التجّسس لصالح بكن. وحكم عىل الرجل )62 
عام�اً( بموج�ب قان�ون مكافحة التجس�س، 
بع�د إدانته ببيع »معلوم�ات دفاعّية« لقاء 25 
ألف دوالر لعميل لاس�تخبارات الصينية خال 
رحلتن قام بهما إىل ش�نغهاي يف آذار ونيسان 
2017. وق�ال العميل األمريكي للعميل الصيني 
يف رس�الة تعود إىل الخامس م�ن أّيار 2017 إن 
»هدفكم ه�و الحصول ع�ىل معلومات، وهديف 
ه�و تقايض امل�ال«. وكان الرج�ل الذي خدم يف 

الجي�ش األمريكي، ق�د عمل يف الجه�از األمني 
الخ�اص ب�وزارة الخارجّية األمريكي�ة قبل أن 
ينضم إىل وكال�ة االس�تخبارات املركزية. وهو 
يتق�ن لغ�ة املانداري�ن الصينية. وحّت�ى العام 
2012 ش�غَل مناص�ب أتاح�ت ل�ه الوصول إىل 
معلوم�ات مصّنف�ة »رّسي�ة للغاي�ة«. وه�ذا 
ه�و واحد من ع�دد من املس�ؤولن األمريكين 
ال�ذي يملك�ون تصاريح أمنية مهم�ة واتهموا 
بالتجسس لحس�اب الصن. ويف قضية أخرى، 
يمكن أن يحكم عىل مسؤول آخر سابق يف وكالة 
االس�تخبارات املركزية بالس�جن 15 عاما بعد 
اعرافه يف آذار املايض بالس�عي لبيع معلومات 
رسية إىل الصن. ويف نيس�ان أقرّت دبلوماسية 

أمريكية بالكذب بشأن أموال تلقتها من عماء 
استخبارات صينين لقاء الحصول عىل ملّفات 
أمريكي�ة. وأه�م ه�ذه القضايا تتعل�ق بعميل 
س�ابق يف وكالة االس�تخبارات املركزّية اعرف 
يف بداية أّيار، بالتجّسس لحساب بكن. ويمكن 
أن يحكم عىل الرجل )54 عاما( بالس�جن مدى 
الحي�اة. وق�د أوق�ف يف كان�ون الثان�ي 2018 
ويشتبه بأنه زود بكن بمعلومات كانت تحتاج 
إليها لكشف ش�بكة من عماء »يس آي أيه« يف 
الصن بن 2010 و2012. وأشار مساعد النائب 
الع�ام جون ديم�رز إىل »توجه مقل�ق من قبل 
الصن الس�تهداف مس�ؤولن يف االستخبارات 

األمريكية وخيانة بلدهم وزمائهم«. 

حمافظ البرصة يصادق عىل حتويل االجراء 
اليوميني اىل عقود

حمافظة بغداد تعلن انجاز قوائم رصف اجور 
2املحارضين باملجان 3

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه تحالف بن�اء نين�وى، أمس الس�بت، 
انتق�ادا الذع�ا اىل زعي�م تحال�ف »الق�رار« 
اس�امة النجيف�ي ع�ىل خلفية م�ا قاله من 
ترصيح�ات بمقابل�ة م�ع اح�دى القن�وات 

الفضائية العراقية.
وكان النجيفي قد قال يف مقابلة اجريت معه 
مؤخرا ان ايران تق�ود مرشوعا يف املحافظة 
ذات الغالبي�ة الس�نية وان كل م�ن املحافظ 
الجدي�د واملؤيدي�ن ل�ه ه�م من ضم�ن هذا 
املرشوع، مش�ريا اىل انه سيميض يف مواجهة 

توسع ايران ليس يف املحافظة وحسب بل يف 
العراق بأرسه.

وق�ال التحال�ف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أنه »الي�وم بعد ان 
ثبت افاس�ه ورفض اه�ل املوصل له،  ظهر 
املدعو اسامة النجفي عىل احدى الفضائيات 
وبث س�يا من االكاذيب واالفراءات ليغطي 
به�ا فش�له وان�رصاف الن�اس عن�ه بعد ان 
اكتش�فوا اكاذيبه هو واخوه الذين تس�ببوا 
يف دم�ار املوصل واحتالها م�ن قبل داعش، 
فكانت سياس�اتهم - وأحدهم رئيس برملان 
واالخ�ر محافظ�ا - احدى اهم االس�باب يف 

س�قوط املوصل بيد االرهاب، ويكفيهم هذا 
عارا عىل مدار التأريخ، ثم يخرج االن لريوج 
لداع�ش ويدعي ان ش�باب املوصل عادوا اىل 
االنتماء لداع�ش«. واردف البي�ان ان »هذه 
الترصيحات التي التخدم اال داعش واالرهاب 
تذكرن�ا باتهاماته لاخوة الك�رد بتفجريات 
الزنجييل ثم انقابه اىل وتر الطائفية والفتنة 
بن الس�نة والش�يعة، واالن يته�م االخرين 
بانه�م عماء اليران بعد ان رمته ايران ذاتها 
الن النجيفي وامثاله يستخدم مرة واحدة ثم 

مكانة مزبلة التاريخ  .
التفاصيل ص2

بناء نينوى: أسامة وأثيل النجيفي تسببا بـ »دخول داعش«
 وهدم املوصل

البــزونـي: اطــالق أجــور النـقـل للمشـرفيــن
ص3 الرتبويني يف البرصة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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حمافظة بغداد تعلن انجاز قوائم رصف اجور املحارضين باملجان
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت محافظة بغداد، أمس السبت، عن انجاز قوائم رصف 
اجور املحارضين باملجان لثالثة مديريات.  وقالت املحافظة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم انجاز 
قوائ�م رصف اج�ور املحارضي�ن باملجان لثالث�ة مديريات 
بحس�ب توجيهات محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائري لضمان 
حقوقهم وتثمينا لجهودهم التطوعية«. وأشارت املحافظة 
اىل »انجاز إدخال قوائم اسماء املحارضين املجان وإرسالها 
إىل وزارة املالية / دائرة املوازنة«، الفتة اىل ان »املديريات التي 
انجزت القوائم شملت الكرخ االوىل والرصافة االوىل والكرخ 
الثالثة«. واوضحت املحافظة انه »سيتم إدخال قوائم اسماء 

املديريات األخرى يف غضون اليومني املقبلني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعت�زم الربملان إق�رار قان�ون يطالب 
بتعويض�ات م�ن ال�دول التي تس�ّبب 
بخ�راب كب�ر يف البن�ى التحتّي�ة ويف 
مفاص�ل الدول�ة، فضالً ع�ن األرضار 
اإلنس�انية التي لحقت بسّكان العراق 
جرّاء تلك الحروب التي شّنت عليه من 
قبل ال�دول الغربّية الكربى، فضالً عن 

إرسائيل.
ويعد هذا القانون من القوانني املهّمة، 
وقد يواج�ه الربملان ضغوط�ًا داخلّية 
وإقليمية ودولّية من أجل عدم إقراره، 
إال أن كتل وأحزاب تس�عى بالفعل إىل 
خوض كل املعارك السياسّية من أجل 
استعادة حقوق العراقيني التي دّمرت، 
وأرواحهم التي نهبت، نتيجة للحروب 

التي خيضت ضّد بالدهم.
وذكر عضو اللجنة الخارجية الربملانية 
عن تحالف سائرون رامي السكيني ان 
الربملان امام »تحٍد عظيم« لسن قانون 
التعويضات عن االرضار التي سببتها 
امريكا وارسائيل منذ ثمانينيات القرن 

املايض وحتى عام 2003.
وق�ال الس�كيني يف مؤتم�ر صحف�ي 
عقده يف مبنى مجل�س النواب »نحن 
الي�وم ام�ام قان�ون مه�م يف تاري�خ 
الحكومة العراقية، وهو تحدي عظيم 
للربملان العراقي، وهو قانون ذو صبغة 
دولية، حيث قدمنا مقرتح قانون لعله 
يكون لالجيال التي تأتي يف املستقبل، 
اذ طالبنا بتشكيل لجنة عليا للمطالبة 
بكل التعويض�ات الالزمة من االرضار 
وحلفاءه�ا  امري�كا  ع�ى  املرتتب�ة 
وارسائي�ل يف الس�نوات 1981 و991 

و2003«.
وسبق للعراق أن أعد مقرتحات قوانني 
مش�ابهة خ�الل ال�دورات الربملاني�ة 
السابقة، إذ طالبت بتعويضات كبرة 
م�ن الواليات املتح�دة نتيجة لش�ّنها 
ح�روب عدي�دة ع�ى الع�راق، إال أن 
الضغوط الدولية، وخاّصة من اإلدارات 
األمركي�ة املتعاقبة، س�ّوفت األمور. 
وتتكّون مسوّدة القانون الجديدة التي 
وزعت عى وسائل اإلعالم من خمسة 
فص�ول و)16( بن�دا. ويل�زم القانون 

رئاس�ة الوزراء ووزارة الخارجية بان 
تطالب ام�ام املجتمع ال�دويل بارضار 
الحرب التي شنتها امريكا وحلفاءها 
التي دمرت كل البنى التحتية وتسببت 
بالتلوث البيئي وما نتج عنه من اصابة 
ال�الف باالم�راض الرسطانية،  مئات 
بسبب استخدام اليورانيوم املحظورة 

دوليا.
ويطالب القان�ون أن يكون التعويض 

بأثر رجعي مادياً ومعنوياً.
وطال�ب مراقب�ون بإق�رار القانون يف 
الربملان بشكل عاجل، فضالً عن تحرّك 
الحكوم�ة لتنفي�ذ بن�وده م�ن خالل 
الدبلوماسية كون الوقت يعّد صالحاً، 
السيما مع تعاطف املجتمع الدويل مع 

العراق.
بدوره�ا، وع�ى الصعي�د ذات�ه، حثت 
االمم املتحدة بريطانيا عى التحقيق يف 
مزاعم القتل والتعذيب وسوء املعاملة 
ض�د العراقي�ني ع�ى اي�دي قواتها يف 

العراق.
ونقلت صحيفة الدييل ميل الربيطانية 
يف تقري�ر ع�ن لجن�ة االم�م املتح�دة 

ملناهض�ة التعذي�ب قوله�ا، إن “عى 
ع�ام  بتحقي�ق  تق�وم  ان  بريطاني�ا 
ومس�تقل وينبغي عليه�ا عدم وضع 
القوانني التي تمنح العفو عن القوات 

املتورطة بسوء املعاملة يف العراق”.
ع�ن  اعرب�ت  ”اللجن�ة  أن  واضاف�ت 
قلقه�ا م�ن ع�دم وج�ود اي دع�اوى 
قضائي�ة بس�بب جرائ�م الح�رب او 
التعذي�ب نتيج�ة تحقيقات ق�ام بها 
فريق االدعاءات التاريخية يف العراق”، 
معرب�ة ع�ن “قلقها البال�غ ايضا من 
ع�دم إجراء تحقيقات فعالة يف مزاعم 
التعذي�ب والقت�ل ع�ى أي�دي الجيش 
الربيطاني أثناء االضطرابات يف أيرلندا 

الشمالية”.
وكانت وزيرة الدفاع الربيطانية بيني 
م�وردون ق�د دعمت خالل االس�بوع 
امل�ايض العفو ع�ن املحاربني القدامى 
يف حني أعلنت وزي�رة الدفاع يف أيرلندا 
الش�مالية كاري�ن براديل ع�ن خطط 
إلنش�اء هيئ�ة تحقي�ق للتحقي�ق يف 
الح�وادث الت�ي تس�ببت به�ا القوات 

الربيطانية هناك.
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التحالف أكد أن الشقيقني منحا 25 باملئة من موازنات املوصل لـ »القاعدة«.. وهدد باللجوء إىل القضاء

العراق يستعد خلوض حرب التعويضات

بناء نينوى: أسامة وأثيل النجيفي تسببا بـ »دخول داعش« وهدم املوصل
        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه تحالف بناء نينوى، أمس الس�بت، انتقادا 
الذعا اىل زعيم تحالف »القرار« اس�امة النجيفي 
عى خلفية ما قاله م�ن ترصيحات بمقابلة مع 

احدى القنوات الفضائية العراقية.
وكان النجيف�ي ق�د قال يف مقابل�ة اجريت معه 
مؤخرا ان اي�ران تقود مرشوعا يف املحافظة ذات 
الغالبي�ة الس�نية وان كل م�ن املحاف�ظ الجديد 
واملؤيدين له هم من ضمن هذا املرشوع، مش�را 
اىل انه س�يميض يف مواجهة توسع ايران ليس يف 

املحافظة وحسب بل يف العراق بأرسه.
وقال التحالف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أنه »اليوم بعد ان ثبت افالسه ورفض 
اه�ل املوص�ل له،  ظه�ر املدعو اس�امة النجفي 
ع�ى احدى الفضائيات وبث س�يال من االكاذيب 
واالفرتاءات ليغطي بها فش�له وانرصاف الناس 
عنه بعد ان اكتش�فوا اكاذيب�ه هو واخوه الذين 

تسببوا يف دمار املوصل واحتاللها من قبل داعش، 
فكان�ت سياس�اتهم - وأحده�م رئي�س برملان 
واالخر محافظا - احدى اهم االسباب يف سقوط 
املوصل بيد االرهاب، ويكفيهم هذا عارا عى مدار 
التأريخ، ثم يخرج االن لروج لداعش ويدعي ان 
شباب املوصل عادوا اىل االنتماء لداعش«. واردف 
البي�ان ان »ه�ذه الترصيحات الت�ي التخدم اال 
داعش واالرهاب تذكرنا باتهاماته لالخوة الكرد 
بتفجرات الزنجييل ث�م انقالبه اىل وتر الطائفية 
والفتنة بني السنة والشيعة، واالن يتهم االخرين 
بانهم عم�الء اليران بعد ان رمته ايران ذاتها الن 
النجيفي وامثاله يستخدم مرة واحدة ثم مكانة 
مزبلة التاريخ  نذكرك ب�ان الخيول العربية التي 
تفتخرون بها ولم تصونوا اس�مها وانتم اول من 
فتح اع�ني االيرانيني عى املوصل وخراتها وكان 
ش�عاركم يف حينها )نعطيهم ش�يئا من املوصل 

ليعطونا منصبا يف بغداد(«.
واض�اف البي�ان ان »ال النجف�ي ه�م من غروا 

اس�مهم اىل النجيفي بعد االحتالل والكل عرفهم 
ادارتك�م  كان�ت  لق�د   ،2003 قب�ل  بالنجف�ي 
للمحافظ�ة هي التي اس�تخدمت التأث�ر باملال 

السيايس . وخطوتم للتنسيق مع االرهاب.
وتس�اءل البيان »الم يكن اثي�ل النجفي هو من 
دعا للتفاوض مع الجماعات االرهابية املس�لحة 
الت�ي احتل�ت املوص�ل يف 2014 وكان يري�د من 
مجل�س املحافظة ان يخوله ذل�ك وهذا موثق يف 

تقرير لجنة سقوط املوصل الربملانية«.
ومىض البي�ان بالقول ان »مجلس املحافظة هو 
ذاته الذي انتخب اثيل النجيفي يف2013 وهو من 
انتخب منصور املرعيد يف 2019 وبنفس االليات 
واالعضاء ذاتهم والتحالف�ات عينها بني الحزب 
الديمقراطي وعرب املجلس. فلماذا كان املجلس 
وطني�ا عند انتخاب اثيل وتري�دون نزع الوطنية 
عن�ه عند انتخاب منصور هل تعتقدون ان اهايل 
املوص�ل س�تنطيل عليه�م اكاذيبك�م، اال بعض 
الس�ذج ممن يش�تغلون عندكم برواتب شهرية 

وه�م معلوم�ون لدين�ا تدفعونه�م بتظاه�رات 
كاذب�ة ال تتج�اوز الع�رشات الث�ارة بلبلة وعدم 
االس�تقرار يف املحافظة العادته�ا اىل املربع االول 
وبعضه�م كان�وا يف املظاه�رات الت�ي تس�ببت 

بسقوط املحافظة«.
وتس�اءل البيان ايضا »هل يس�تطيع ان يخربنا 
املدعو اس�امة النجفي كيف ت�م االتفاق عى ان 
يكون هو رئي�س مجلس نواب يف اربيل بحضور 
املالك�ي ام ان ذاك االتف�اق كان مباحا ولم تكن 

تلك خيانة منه للعراقية وللسيد اياد عالوي«.؟
وزاد البي�ان بتس�اؤل اخ�ر بالق�ول »ه�ل نيس 
اس�امة النجفي كيف دخل العمل الس�يايس الم 
يك�ن تابع�ا للش�يخ غ�ازي الياورالذي رش�حه 
وزيرا للصناعة وللس�يد اياد عالوي ثم مالبث ان 
انقل�ب عليهم وخان عهدهم الجل املنصب واملال 
والكريس؟، هل يريد املدعو اس�امة واملدعو اثيل 
ان نذكرهم من الشخصيات التي قاما بخيانتهم 
ممن شاركوهما وس�اندوهما«؟، مردفا بالقول 

ان�ه »اذا كان بيت�ك من زجاج ف�ال ترمي الناس 
بالحجر«. واضاف البيان بمخاطبة النجيفي انه 
»عندما كنت رئيسا للربملان واخيك اثيل محافظا 
لنينوى تسلمتم ثالثة االف وخمسمئة مليار دينار 
عراق�ي 3500000000000 مجم�وع موازنات 
نين�وى فاين رصفها اثيل هل مل�س اهل املوصل 
شيئا من تأثر هذه االموال. الم تنتعش القاعدة 
يف م�دة حكمكم للموصل الم يس�تخدم هذا املال 
لتخري�ب املوصل وتفتيت العراق ولكن الله خيب 
امالك�م وع�ادة املوص�ل االن لتستنش�ق الحياة 
وس�يعلم اهلها مدى الخراب الذي س�ببتموه يف 

االيام املقبلة بالوثائق واملستندات«.
ونوه البيان اىل ان »تس�رت املدعو اسامة النجفي 
عى اخوه املجرم الهارب من العدالة اثيل النجفي 
واملحكوم باحكام قضائية ومدحه له عى االعالم 
مخالف�ة واضح�ة للقانون  واس�تخفاف بدماء 
واع�رض اهايل محافظ�ة نينوى  الت�ي انتهكها 
داعش بس�بب ال النجفي وسياس�تهم املتهورة. 

والطائفية ،وسيس�اءل عنها فبدال من تس�ليمه 
للقضاء يحاول التسرت عليه وامتداح افعاله التي 

جلبت للمحافظة الويالت«.
ولف�ت البي�ان اىل انه »نريد ان نذك�ره ان حصة 
التنظيم�ات االرهابي�ة يف فرتة حك�م ال النجفي 
للموص�ل كان�ت ت�رتاوح ب�ني10  %  و 25% م�ن 
موازنة املحافظة ومق�اويل املوصل يعلمون ذلك 
جي�دا«. واختت�م البي�ان بالق�ول ان »التط�اول 
والك�ذب واالف�رتاء ع�ى مجل�س املحافظ�ة و 
املحافظ لن يمر هكذا بل سيأخذ القضاء مجراه 
وع�ى املدعو اس�امة النجفي ان يثب�ت اكاذيبه 
واال فان القضاء س�يقتص لن�ا منه وان اكاذيبه 
الت�ي تدعم االرهاب وداعش ل�ن تفت يف عضدنا 
بل س�نواصل خدمة اهلنا وس�رى اهل املوصل 
ومحافظ�ة نينوى الخ�ر العميم الذي يصلهم يف 
هذه الحقبة بعد ان تخلصوا من ساس�ة السوء 
الذين جلب�وا العار والخزي والهوان. والزال لدينا 

يف الجعبة الكثر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الن�واب،  مجل�س  أنه�ى 
االعت����داءات  مناقش�ة  الس�بت، 
االم����ركي�ة الت�ي تعرض�ت لها 

الق���وات االمنية يف كركوك.
محم�د  املجل�س  رئي�س  ووج�ه 
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  الحلب�ويس 
باستضافة رئيس مكافحة االرهاب 
والعمليات املشرتكة وقائد الرشطه 

االتحاديه ومن يخول�ه القائد العام 
للق�وات املس�لحة وممث�ل الحش�د 

الشعبي حول هذا امللف.
يف  مس�لم  صف�اء  النائ�ب  وقال�ت 
ترصيح�ان “التوجي�ه باس�تضافة 

الق�ادة االمنيني جاء ملناقش�ة عدة 
تس�اؤالت، منه�ا “ه�ل كان هن�اك 
وجود مواف�����قة م�ن العمليات 
املش�رتكة بم�ا يتعل�ق باالج���راء 
االمني قبل وقوع الحادث، ومن هَي 

الجه�ة املحلية املش�اركة بالواجب 
االمن�ي، وكذل�ك ملعرفة م�ا اذا كان 
قي�ادة  بي�����ن  تنس�يق  هن�اك 
العملي�ات والجهة املنف�ذة والجهة 

املاسكة باألرض”.

الربملان يوجه »دعوة عاجلة« لقادة أمنيني بشأن »االعتداء األمريكي« عىل القوات األمنية بكركوك 
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صدقت محكمة تحقيق أبي الخصيب أقوال 
ثالث�ة متهمني عن جرائم ابت�زاز مواطنني 
بمبال�غ مالية كب�رة يف محافظة البرصة. 
وذك�ر مراس�ل املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س 
القض�اء األعى أن »ثالث�ة متهمني اعرتفوا 
ام�ام ق�ايض التحقي�ق بابت�زاز مواطنني 
بمبال�غ مالية كب�رة ويف حال ع�دم الدفع 

تتم إقامة ش�كاوى كيدية ضدهم يف مراكز 
الرشطة بتهم التسليب والرسقة والسطو«. 
اعرتف�وا  »املتهم�ني  أن  املراس�ل  وأض�اف 
بوج�ود قضيت�ني كيديت�ني األوىل يف مرك�ز 
رشط�ة حم�دان والثاني�ة يف مركز رشطة 
الب�رصة«، الفت�ا إىل أن »املحكم�ة صدق�ت 
اقوالهم وفقا ألحكام املادة 312 من قانون 
العقوب�ات العراق�ي وبص�دد إحالت�ه عى 

محكمة املوضوع لينال جزاءهم العادل«.
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دعا النالئب عن كتلة النهج الوطني حس�ني 
العقابي، أمس الس�بت، الحكومة االتحادية 
لفرض سلطتها الدستورية عى كافة املنافذ 
الحدودية الس�يما يف إقليم كردس�تان، الفتا 
اىل أنه بحال إرصار اإلقليم عى النهج الحايل 
فعى بغداد مواجهة هذه الترصفات املرضة 
باالقتصاد الوطني بخطوات صارمة.  وقال 
العقاب�ي يف مؤتمر صحفي »اس�تمعنا لدى 
اس�تضافتنا قبل م�دة لرئيس هيئ�ة املنافذ 
الحدودي�ة اىل تقاري�ر رس�مية تؤك�د عدم 
خض�وع مناف�ذ إقليم كردس�تان لس�لطة 
الحكومة االتحادية وع�دم عملها بالتعرفة 
الكمركية، إضافة لرفضها تطبيق التعليمات 
االتحادية، واألنكى من ذلك كله وجود بعض 
املناف�ذ غ�ر الرس�مية يف اإلقلي�م«. وتابع، 
»شاهدنا ما جرى مؤخرا من إغراق السوق 

بالبي�ض املس�تورد ع�رب منافذ كردس�تان 
وم�ا انتج�ه م�ن خس�ائر فادح�ة بالتجار 
العراقيني ومرب�ي الدواجن وأدى إىل ترسيح 
العدي�د من العاملني من ذوي الدخل املحدود 
نتيج�ة لتل�ك الخس�ائر«، داعي�ا، الحكومة 
االتحادية إىل »فرض س�لطتها الدس�تورية 
والقانوني�ة ع�ى كاف�ة املناف�ذ الحدودي�ة 
وخصوصا منافذ إقليم كردس�تان ألنها من 
مظاهر سيادة الدولة عى كامل مناطقها«. 
وأضاف، »عى سلطات االقليم االلتزام التام 
بالتعرفة الكمركية التي تقررها الس�لطات 
االتحادية وتس�ليم إيرادات املنافذ الحدودية 
يف اإلقليم للحكومة االتحادية دون تس�ويف 
أو مماطل�ة، ويف ح�ال إرصار اإلقلي�م ع�ى 
املنه�ج الحايل ندعو الحكوم�ة االتحادية إىل 
اس�تخدام صالحياتها الدستورية ومواجهة 
هذه الترصف�ات املرضة باالقتصاد الوطني 

بخطوات قانونية صارمة وقوية«.

حتقيق أيب اخلصيب تصدق اعرتافات متهمني بابتزاز مواطنني 

نائب عن النهج الوطني يدعو احلكومة االحتادية 
إىل »فرض سلطتها« عىل منافذ كردستان 
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أعلن النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن 
الكعبي، أمس السبت، املسودة الجديدة لقانون 
جرائم املعلوماتية س�تنجز االسبوع املقبل بعد 
ان ت�م تغي�ر جمي�ع بنودها املحال�ة من قبل 
الحكوم�ة.  وقال مكت�ب الكعبي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »النائب 
االول لرئي�س مجل�س الن�واب حس�ن الكعبي 

اس�تقبل ممثل�ة هيئ�ة مستش�اري رئاس�ة 
الوزراء ومستش�ارة ش�ؤون االتصاالت جوان 
فؤاد معص�وم«، مبين�ا أن »اللق�اء بحث اهم 
املتغ�رات التي تبدا من اس�م م�رشوع قانون 
جرائ�م املعلوماتية«. ونق�ل البيان عن الكعبي 
قوله، أن »مسودة القانون سيتم االنتهاء منها 
االس�بوع املقبل بعد ان تم تغير جميع بنودها 
املحالة من قب�ل الحكومة، ولم تكون النهائية 
أيضا حيث ستعرض عى جميع الجهات املعنية 

قب�ل رفعها للتصويت«، الفتا اىل أنه »بعد اقرار 
القانون سيش�عر املواط�ن العراقي وألول مرة 
ان الدول�ة هي املس�ؤولة عن تأم�ني الحماية 
لخصوصيات�ه واموال�ه ومعلومات�ه، وايض�ا 
ايج�اد منظوم�ة قانوني�ة قادرة ع�ى حماية 
كي�ان الدول�ة«. وتاب�ع الكعب�ي، أن »مكتبن�ا 
ارشف ع�ى تنظيم ورعاية اكثر من 16 مؤتمر 
ون�دوة واجتم�اع موس�ع واس�تضافة خ�الل 
االي�ام املاضية، وجرى التش�اور مع منظمات 

مجتم�ع مدن�ي واكاديميني ونقاب�ات وخرباء 
يمثل�ون اجهزة امنية وهيئات ورشكات قطاع 
خاص«. واشار اىل، أن »عى ضوء مالحظاتهم 
واحتياجاتهم تمت كتابة املسودة الجديدة التي 
س�تكون االفضل ع�ى صعيد املنطق�ة وحتى 
العال�م«، مش�را اىل أن »املس�ودة التي احيلت 
الينا من قبل الحكومة لم تكن صالحة لإلقرار، 
والنس�خة الت�ي يعم�ل عليها مجل�س النواب 

تختلف بشكل كامل عن السابقة«.

الكعبي: املسودة اجلديدة لقانون جرائم املعلوماتية ستنجز االسبوع املقبل 
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أص�درت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
 حكما بالسجن املؤبد عى مدانة سورية 
بتهم�ة اإلرهاب. وأوضح بيان صادر عن 
املرك�ز االعالمي ملجلس القض�اء االعى 

أن »املدان�ة اعرتف�ت بدخوله�ا بصورة 
غر رشعي�ة االرايض العراقية اىل مدينة 
املوص�ل قادمة من األرايض الس�ورية«.

وتاب�ع أن »املدان�ة س�كنت يف منطق�ة 
تلعفر مع زوجه�ا اإلرهابي الذي يحمل 
الجنسية االذربيجانية والذي قتل عى يد 

القوات االمنية«.
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ح�ذر النائب عن تحالف الفتح كريم 
عليوي، أمس الس�بت، من تداعيات 
موافق�ة الس�عودية ودول خليجية 
عى إعادة انتش�ار القوات األمركية 
يف مي�اه الخليج، معتربا اياه تهديداً 

للمنطق�ة بأكمله�ا. ونقل�ت وكالة 
»املعلوم�ة« ع�ن علي�وي الق�ول إن 
“موافق�ة الس�عودية ع�ى انتش�ار 
الق�وات االمريكية يف مي�اه الخليج 
لك�ون  باملفاج�ئ  بالق�رار  لي�س 
السعودية تمثل أكرب قاعدة للتواجد 
األمركي”، مس�تدركا ب�أن “توقيت 

املوافق�ة يحم�ل ابع�ادا خط�رة”. 
الس�عودية  “موافق�ة  ان  واض�اف 
بن�رش القوات االمريكي�ة هو تهديد 
للمنطق�ة وليس لغرض اس�تهداف 
إيران فحس�ب”، الفتا إىل أن “اعادة 
انتش�ار تلك القوات يعيدنا اىل نفس 

سيناريو عام  1991”.

نائب يعد موافقة السعودية عىل انتشار القوات األمريكية
 باخلليج »هتديد للمنطقة«

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد عىل »مدانة 
سورية« بتهمة االرهاب
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فرضت الس�لطات العراقي�ة، حظراً عىل إس�ترياد كافة املرطبات 
وأنواع من املرشوبات غري الكحولية.

وأشارت وثيقة صادرة من األمانة العامة ملجلس الوزراء ، اىل قرار 
س�ابق ملجلس الوزراء، اىل حظر استرياد املرشوبات الغازية وغري 
الغازي�ة الحاوية عىل نكهات وبدونه�ا، وآيس كريم )جميع أنواع 

املرطبات( وبجميع وحدات القياس«.
ونوه�ت أمانة مجلس ال�وزراء، اىل ان القرار يدخل حيز التنفيذ يف 

االول من شهر حزيران املقبل.
وكان مجلس الوزراء، قرر يف 23 من نيس�ان املايض منع استرياد 

منتجات صناعية )املرطبات، والعصائر( لدعم املنتوج املحيل.

   النجف / المستقبل العراقي

 أعلن�ت العتب�ة العلوية املقدس�ة عن اس�تحداثها لوحدة خدمية 
جدي�دة تعم�ل كوادرها ع�ىل خدم�ة الزائرين الوافدي�ن للترشف 
بزيارة مرقد اإلمام عيل ) عليه السالم( من خارج العراق بمختلف 

اللغات«.
وعن طبيعة عمل الوحدة الجديدة قال مسؤولها صادق عبد األمري 
رحيم يف بيان للعتبة »يتكون الكادر من عدد محدود من املنتسبني 
من حملة الش�هادات األولية تم اختياره�م بعناية فائقة من قبل 
نائب األمني العام للعتبة املقدس�ة رضوان صاحب رضا، للتعامل 
مع الزائرين بلغات الفارس�ية واالنكليزية، ويعملون عل توضيح 
األبع�اد التاريخية للح�رم العل�وي الطاهر، ويتم عملن�ا امليداني 
بالتنس�يق والتعاون مع مركز ارشاد التائهني التابع لقسم حفظ 

النظام الخارجي«.
وأوض�ح » ان الوحدة تعد لبنة أولية س�يتم تفعيل عملها بش�كل 

أوسع يف موسم الزيارات املليونية .

   بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت   
العلم�ي، ع�ن توف�ر 3٠ منح�ة دراس�ية 
للماجس�تري والدكت�وراه، مقدمة للطلبة 
العراقي�ني للدراس�ة يف جمهوري�ة مرص 

العربية مجاناً.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
»يف  املن�ح  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
االختصاص�ات ) ط�ب، صيدلة، أس�نان، 
واقتص�اد،  إدارة  هندس�ة،  تمري�ض، 

زراعة(«.
وأضاف، ان »التقديم يتم من خالل موقع 
دائرة البعثات العراقي�ة عرب الرابط االتي 
https://scrdgate.scrdiraq.gov. (

iq ( ويمك�ن تحيم�ل اس�تمارة التقدي�م 
https://t.me/( االت�ي،  الراب�ط  ع�رب 

.) 47٠/Qalsuhel

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التج�ارة، محم�د هاش�م 
العان�ي، تس�ويق قراب�ة امللي�ون ط�ن 
من محص�ول الحنطة املحلية يف تس�ع 

محافظات لغاية اليوم الجمعة.
ونقل بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، عن العاني قوله، إن »حصيلة 
تس�ويق محص�ول الحنط�ة للفرتة من 
)15 نيس�ان 2٠19(، لغاي�ة )17 أي�ار 

2٠19(، بلغت 963155 طنا«.
وأضاف أن »تل�ك الحصيلة كانت بواقع 
896٠33 طن�ا م�ن الحنط�ة الناعم�ة 
الدرجة االوىل و65531 طنا من الحنطة 
الناعم�ة درج�ة الثاني�ة، وام�ا الدرجة 
الثالثة فقد بلغت الكميات املسوقة لهذا 

النوع 1591 طنا«.
وأش�ار وزير التج�ارة إىل أن »محافظة 
واس�ط تصدرت املحافظ�ات من حيث 

كميات الحنطة املسوقة«.
وب�ني أن »املحافظات التي بدأت الحملة 
الرصاف�ة  بغ�داد/  ه�ي  التس�ويقية 
وذي ق�ار والبرصة وميس�ان وواس�ط 
والس�ماوة والنجف والديواني�ة والحلة 

وكربالء وبابل«.
وكان وزير التجارة قد أعلن يف منتصف 
نيس�ان املايض بدء املوس�م التسويقي 
يف ع�دة محافظات عراقية موضحا بأن 
هذا املوس�م س�يكون االك�رب من حيث 
استالم الكميات املسوقة من الحبوب يف 
ظل توقعات ومؤرشات زيادة مساحات 
االج�واء  وتوف�ر  املزروع�ة  االرض 

املناسبة.

التعليم تعلن توفر 
30 منحة دراسية 

يف مرص

وزير التجارة يعلن تسويق 
قرابة مليون طن من احلنطة 

وتوقع بإنتاج قيايس

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للنقل الربي احدى تش�كيالت وزارة النقل ، 
مواصلتها نقل حمولة الباخرة )East Ayutthaya ( الراس�ية عىل 
الرصي�ف رقم ) 3 ( يف ميناء أم قرص الجنوبي واملحملة بأكثر من 

) 3٠ ( ألف طن من مادة الرز املكيس .
ونوه�ت الرشكة : ان عملية النقل تمت خالل بضعة أيام بتحقيق 

) 318 ( نقلة بحمولة تقدر بأكثر من ) 733 ، 12 ( طن.
يذكر إن الرشكة تسهم بنقل البضائع واملعدات كافة السيما املواد 
الغذائية املخصصة ضمن مف�ردات البطاقة التموينية فضالَ عن 

نقل مادة الحنطة والحبوب والرز املكيس .

النقـل البـري تواصل عملية نقل محولة 
»30« الف طن من مادة الرز املكيس

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر 
عب�اس الغضبان، عن طلب تركيا لزي�ادة رشاء النفط الخام 
م�ن العراق.ونقلت وكالة )رويرتز( ع�ن الغضبان القول، إن 

العراق يملك خطط طوارئ تحسبا ألي توقف يف واردات الغاز 
اإليراني�ة لش�بكة الكهرباء يف البالد، لكن�ه يأمل بعدم حدوث 
أي تعطل لها.وأض�اف أن االجتماع القادم الذي تعقده لجنة 
املراقب�ة الوزاري�ة ألوبك يف الس�عودية س�يقيم الت�زام الدول 
األعض�اء بتخفيض�ات اإلنتاج الحالي�ة، وإن أس�عار النفط 

الحالية واألس�واق مس�تقرة. وقال الغضب�ان للصحفيني يف 
بغداد إن تركيا طلبت من العراق رشاء املزيد من خامه.وأضاف 
أن رشكات النفط العاملية تعمل بش�كل طبيعي وطمأنها بأن 
حق�ول النفط يف ش�مال وجنوب الب�الد س�املة وآمنة يف ظل 

تصاعد التوترات اإلقليمية بني الواليات املتحدة وإيران.

    بغداد / المستقبل العراقي

بنس�بة  اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ارتفاع�اً 
تجهي�ز الطاق�ة يف املنظوم�ة الوطني�ة، لم 

تبلغه منذ تاسيسها.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه ان�ه:  »تنفيذاً للخطة 
الت�ي وضعتها وزارة الكهرب�اء، والتي بدأت 
منذ ستة اشهر، تمكنت مالكات الوزارة من 
الوص�ول بانتاج منظومة الكهرباء الوطنية 
اىل )17( ال�ف مي�كاواط، مس�اء يوم امس 
بزي�ادة   ،2٠19 املواف�ق 15 /5/  االربع�اء 

)35٠٠( ميكاواط ع�ن ذات اليوم من العام 
املايض«.

واض�اف انه »رقم ل�م تبلغ�ه املنظومة منذ 
تأسيسها، ما انعكس إيجاباً بزيادة ساعات 
التجهي�ز اىل املواطن�ني يف العاصم�ة بغ�داد 

وجميع املحافظات.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت وزارة النفط، عقد اس�تثماريا لنصب وحدات أنتاج 
وتحس�ني البنزين يف مصفى كركوك من اجل توفري كمية 

)1.6٠٠( مليون برميل باليوم من البنزين املحسن.
وق�ال وزير النفط ثامر الغضبان خالل حضوره ورعايته 
ملراس�يم التوقيع ع�ىل العقد االس�تثماري ملرشوع نصب 
وحدة الهدرجة واالزمرة وتحسني البنزين ملصفى كركوك 
النفطي بحس�ب بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »ه�ذا العقد ينتج ويوف�ر كمي�ة )1.6٠٠ ( مليون لرت 
باليوم من البنزين املحس�ن بدرج�ة )95( أوكتاين تغطي 

جزء كبري من حاجة كركوك واملحافظات املجاورة«.
واضاف أن »الوزارة ماضي�ة بالنهوض باملصايف العراقية 
وزي�ادة الطاقة االنتاجية منها من خ�الل أضافة وحدات 
جدي�دة للمص�ايف الحالي�ة ،أو م�ن خالل أنش�اء عدد من 

املصايف الجديدة وبتكنلوجيا عاملية متقدمة«.
واكد »ح�رص الوزارة ع�ىل التعجيل بمش�اريع النهوض 
بقطاع التصفية وصوالً اىل تغطية الحاجة املحلية، فضالً 
عن تطوير وتحس�ني املنتجات النفطي�ة واالرتقاء بها اىل 

املواصفات العاملية املعتمدة«.
م�ن جانبه، اوضح وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية حامد 
يون�س ان »قيمة العقد االس�تثماري الذي أبرم بني رشكة 
مصايف الشمال وبني رشكة الربهم ))A.B.C قرابة )4٠٠( 
ملي�ون دوالر، ومدة التنفيذ )24( ش�هراً«، مبينا أن »هذا 
امل�رشوع يأتي ضمن خطة الوزارة لتش�جيع االس�تثمار 
املح�يل يف املس�اهمة بتطوي�ر قطاع التصفي�ة والنهوض 

بها«.
وتابع ان »هذا القطاع يش�هد حالياً العديد من املش�اريع 
التطويري�ة والتأهي�ل، س�وف تس�هم يف زي�ادة االنت�اج 
املحيل والتقليل من نس�بة االس�ترياد الخارج�ي، وهذا ما 

يوف�ر العملة الصعبة للخزينة العام�ة«، الفتا اىل أن »هذا 
امل�رشوع يجد حل�والً ومعالجات لكمي�ات النفثا املتوفرة 
كنات�ج عريض للتصفي�ة وتحوليها اىل طاق�ة مفيدة من 

البنزين والغاز السائل«.
اىل ذلك، أكد مدير عام رشكة مصايف الش�مال قاس�م عبد 
الرحم�ن أن »رشكته س�تقوم برفد وتزوي�د هذا املرشوع 
االس�تثماري بم�ادة النفثا والكازول�ني الطبيعي وبمعدل 
12٠٠٠ ال�ف برمي�ل بالي�وم لغ�رض تحويل�ه اىل بنزي�ن 
محس�ن وغاز س�ائل يغطي جزء كبري من حاجة املنطقة 

الشمالية«.
وب�ني مدير ع�ام رشك�ة الربه�م )A.B.C( ش�وان عزيز 
أن »امل�رشوع يعتم�د اح�دث التقنيات واملع�دات يف قطاع 
التصفية ، معرباً عن س�عادته بمش�اركة القطاع الخاص 
العراقي يف االس�تثمار يف املش�اريع النفطية الكبرية وبما 

يحقق الفائدة للشعب العراقي.

الغضبان: لدينا خطط طوارئ وتركيا طلبت رشاء املزيد من النفط العراقي

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
ع�ن انج�از التعامل م�ع 1754 استفس�اراً 
وش�كوى وردت ع�رب الخ�ط الس�اخن منذ 
األول من ايار الحايل ولغاية اآلن. وقال مدير 

قس�م ش�ؤون املواطن�ني يف هيئ�ة الحماية 
االجتماعية بالوزارة، ياسني رشيف عبدالله، 
إن  العراق�ي«،  يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
»االستفسارات والش�كاوى الواردة توزعت 
ب�ني )515( حال�ة طالب�ت ببح�ث ميداني 
و)669( حال�ة م�ا ب�ني مرف�وض وتدقيق 

بيانات و)157( حالة ظهرت نتائجهم فوق 
مستوى خط الفقر )غري مشمول( و)156( 
التخطي�ط و)13(  نتائ�ج  بانتظ�ار  حال�ة 
حالة ملواطنني تم تأش�ري ش�مولهم وإكمال 
إجراءاته�م تمهيدا إلصدار البطاقات الذكية 
لهم«. وأضاف أن »االستفسارات والشكاوى 

وردت م�ن بغ�داد واملحافظ�ات ع�دا اقليم 
كردستان بواقع )16٠٠( اتصال يخص فئة 
الرجال و)154( اتصاال يخص فئة النساء«، 
ودعت الهيئة من »لديه استفسار او شكوى 
اىل االتص�ال بالرق�م )1٠18( خ�الل اوقات 

الدوام الرسمي حرصاً .

العمل تعلن انجاز التعامل مع )1754( استفسارًا وشكوى وردت 
عرب اخلط الساخن

وزارة الكهرباء تسجل ارتفاعًا باملنظومة الوطنية لـم تبلغها منذ تأسيسها

النفط توقع عقدًا لنصب وحدات حتسني البنزين يف مصفى كركوك

     بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق م�رصف الرافدين وجب�ة جديدة من 
س�لفة موظفي دوائر الدول�ة التي تراوحت 
ما ب�ني 3 و5 و1٠ ماليني دين�ار عن طريق 
بطاق�ة املاس�رت كارد الدولية.وق�ال املكتب 
االعالمي للمرصف يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، انه »ت�م رصف دفعة جديدة من 

سلف موظفي دوائر الدولة ألكثر من 29٠٠ 
موظف الذين تم توطني رواتبهم لدى املرصف 
وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.وأوضح 
البيان ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق 
بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف عرب إرس�اله 
رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك 
بعد ان اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية 
ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتون�ي والتي تمت تعبئ�ة الرصيد املايل 
اليها«.وع�ىل صعي�د متص�ل أعل�ن مرصف 
الرافدين، عن إنج�از ومنح القروض بكافة 
انواعها للمواطنني خالل ش�هر آذار املايض.

وقال املكتب االعالمي للمرصف ان »حصيلة 
القروض التي تم منحها للمواطنني يف شهر 
آذار املايض تمثل�ت بمنح قروض البناء وقد 
بلغ عدد معامالت املنح 29 معاملة وقروض 

املش�اريع الصغرية البالغة 15 مليون دينار 
حيث ت�م منح 19 قرضاً«.وأش�ار البيان اىل 
ان�ه »تم إق�راض املواطن�ني الراغبني برشاء 
ش�قق بس�ماية الس�كني اذ تم من�ح 3٠5 
معامالت للمواطنني«.وتاب�ع »كما تم منح 
ق�روض الس�يارات اىل 21 معامل�ة وأقرض 
معامالت لتسهيالت مالية باإلضافة اىل ذلك 

تم منح قروض لقطاعات أخرى.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف املوظفني عن طريق املاسرت كارد
اعلن حصيلة إجناز ومنح القروض مبختلف أنواعها للمواطنني

   بغداد / المستقبل العراقي

يش�ارك وزي�ر الزراعة صال�ح الحس�ني يف االجتم�اع الثاني 
للمجلس الدويل للتمور املنعقد يف اململكة العربية الس�عودية ، 
بحضور وزير البيئة واملياه والزراعة الس�عودي عبد الرحمن 
الفض�يل، وع�دد م�ن وزراء الزراع�ة وممث�يل ال�دول املنتجة 
واملس�توردة للتم�ور عىل مس�توى العالم، ومنظم�ة األغذية 
والزراع�ة لألمم املتح�دة »الف�او« واملنظمة العربي�ة للتنمية 

الزراعية«.
ويه�دف املجلس ال�دويل للتم�ور إىل تفعيل التع�اون الدويل يف 
هذا املج�ال ، وتنفيذ األنش�طة التي تتطلب العم�ل الجماعي 
ومواجه�ة التحديات التي تواجه القط�اع ، والتصدي لقضايا 
البح�ث وتقنيات االنت�اج وتطوير صناعات التم�ور وتطوير 
التج�ارة ورف�ع القدرات من أج�ل تحقيق التنمية املس�تدامة 
للتمور عىل مس�توى الدول املعنية عاملي�ًا وإقليمياً، إضافة إىل 
تعزيز املس�اهمة يف رفع مستوى الدخل واملعيشة للعاملني يف 
القط�اع وتحقيق التنمية الزراعية الريفية املس�تدامة واألمن 

الغذائي .
وتاتي مش�اركة وزارة الزراعة يف االجتماع استكماال للخطط 
التي وضعتها ال�وزارة للنهوض بقطاع التمور , حيث صنفت 
الوزارة التمور ضمن املحاصيل االسرتاتيجية وقامت باعتماد 
العديد من التقنيات منها الزراعة النسيجية لتمنية هذا القطاع 
املهم ، فضال عن االنفتاح عىل الدول الشقيقة والصديقة ونقل 

نتائج البحث العلمي اىل الواقع الزراعي امليداني.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة ملوان�ئ الع�راق، اطالق زورق االس�عاف 
»الرازي«، بعد اصالحه وتاهيله يف داخل البالد.

وقالت الرشكة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه، ان 
الرازي »تم تعويمه بعد اجراء الصيانة واالعمار عىل بدن الزورق، 
وتنظيفه بالعصف الرميل وطالئه بااللوان البحرية املناسبة لبدنه 
املصن�وع م�ن االملني�وم، وكذلك اج�راء الصيانة ع�ىل منظوماته 

والصمامات البحرية«.
وتابع�ت »العمل ت�م داخليا مما يعد انج�ازا للموانئ لتمكنها من 
توف�ري عملة صعبة كانت س�تنفق عىل ال�زورق اذا ما تم صيانته 

خارج العراق يف ورش اجنبية، كما هو املعتاد .

وزير الزراعة يشارك يف اجتامعات 
املجلس الدويل للتمور يف السعودية

املوانئ تطلق قارب االسعاف 
»الرازي« بعد صيانته داخليًا

حظر استرياد كافة املرطبات وانواع من 
املرشوبات لدعم املنتج املحيل

العتبة العلوية املقدسة تطلق خدمة 
الزائرين بمختلف اللغات

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ الب�رصة اس�عد العيداني، عن 
مصادقت�ه ع�ىل تحوي�ل االج�راء اليومي�ني 
املستمرين بالخدمة اىل عقود.وذكر بيان ملكتب 
املحافظ تلقت ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»تم عقد اجتماع مع املحافظ للشؤون اإلدارية 
مع�ني الحس�ن ال�ذي ي�رتأس اللجن�ة وتمت 
املوافقة عىل عدة توصيات خرج بها االجتماع 
من ضمنها ان يتوىل قس�م الحس�ابات اعداد 
ج�داول بالتخصيصات املالية الواجب توفرها 

ومخاطبة وزارة املالية باملوضوع ، فضالً عن 
تكييف كافة االمتيازات والحقوق للمتعاقدين 
مع دي�وان املحافظة م�ن ناحي�ة االمتيازات 
والحق�وق التي يحصل عليه�ا موظفو املالك 
الدائم يف دي�وان محافظة البرصة من قروض 
وأرايض وتكلي�ف وايفادات ودورات تطويرية 
ومكافئات اس�تناداً اىل الفق�رة )6( من قرار 
مجل�س ال�وزراء رق�م )12( لع�ام 2٠19«.

واض�اف البي�ان ان »العيدان�ي ص�ادق ع�ىل 
مح�ر االجتم�اع الخاص باللجنة املش�كلة 
واملكلفة بتحويل االجراء اليوميني املستمرين 

بالخدم�ة اىل عقود، مبين�اً ان اللجنة اصدرت 
توصيات بشأن تطبيق بنود القرار رقم )12( 
لسنة 2٠19 ومعدله القرار )1٠5( الصادرين 
من قبل االمان�ة العامة ملجلس الوزراء ومنها 
تحويل كاف�ة االجراء اليومي�ني اىل عقود من 
بعد عام 2٠٠3 اىل السنة الحالية، موضحاً ان، 
اولوي�ة التعيني عىل املالك الدائم للمش�مولني 
بالتحويل حسب األقدمية من تاريخ املبارشة 
والحاج�ة واالختص�اص اس�تناداً اىل الفقرة 
)7( من قرار مجلس الوزراء رقم )12( للعام 

الحايل.

حمافظ البرصة يصادق عىل حتويل االجراء اليوميني 
اىل عقود

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حس�ن البزوني عن 
إطالق جزء من مبالغ أجور النقل للمرشفني الرتبويني وذلك ل� 9 
أش�هر ماضية، مشرياً إىل أن املبالغ األخرى ستطلق خالل الفرتة 
املقبلة. وقال البزوني إن هذه املبالغ قد توقف رصفها للمرشفني 
الرتبويني مقابل تنقلهم ألداء عملهم ألكثر من 4 سنوات مضت.

مؤك�دا ان املرشفني اس�تلموا املبال�غ املخصصة الي�وم االربعاء 
واملتبقي منها سيرصف خالل االيام القليلة القادمة.

وب�ني البزوني اىل ان اجتماع س�يعقد خالل الف�رتة القادمة مع 
الجه�ات املعنية لغرض إكمال موض�وع تخصيص قطع أرايض 

سكنية ملوظفي الرتبية واملرشفني الرتبويني. 

م�ن جانبه قال معاون مدير اإلرشاف الرتبوي يف البرصة حس�ن 
ن�ارص، إن املبال�غ الت�ي ت�م رصفه�ا كمس�تحقات أج�ور نقل 
للمرشف�ني هي ل� 3 أش�هر م�ن العام الجاري 2٠19 و6 أش�هر 
من الع�ام املايض مقدما يف الوقت ذاته الش�كر والتقدير لرئيس 
املجل�س صب�اح البزون�ي ملتابعته املوض�وع م�ع وزارة الرتبية 

والجهات االخرى الطالق التخصيصات املالية. 
يذكر أن الع�رشات من املرشفني الرتبوي�ني يف البرصة قد نظموا 
الع�ام امل�ايض وقفة أم�ام مبن�ى دي�وان املحافظ�ة، للمطالبة 
ب�رصف أجور النق�ل لهم، موضحني أن تل�ك األجور توقفت منذ 
األزم�ة املالية للبالد، داعني الجهات املعنية إىل االهتمام برشيحة 
املرشف�ني الرتبويني م�ن خالل إطالق التخصيص�ات املطلوبة ملا 

لهم تأثري يف بناء العملية الرتبوية.

البزوين: اطالق أجور النقل للمرشفني 
الرتبويني يف البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2050 

في 2019/5/12 ( .
قس��م   / )محافظةالبص��رة  يس��ر 
مقدم��ي  دع��وة   ) العقوداحلكومي��ة 
العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة لتق��دمي 

عطاءاتهم)املغلقة(
مشروع ))جتهيز متنقالت 33/132 ك.ف سعة 

63 ام في أي مع مواد احتياطية عدد)7 (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )21.000,000,000( 

واحد وعشرون مليار  دينار عراقي.
 - ضم��ن برنام��ج تنمي��ة األقاليم  لس��نة 

.2019
 - مدةالتجهيز ) 270  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االولى   
والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / 
شركات متخصصة في هذا اجملال  ) بعرض 

فني (
 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خ����الل 
إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية 
التي حددت���ه��ا تعليمات تنفي��ذ العقود 
احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 
التخطي��ط،  وزارة  م��ن  والص��ادرة   2014

ومف����توح جل��ميع املتناقصن.
ثاني��اً- مي��ك نللمناقص��ن ذوي األه���لي��ة 
الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية 
من )قس�������م الع�������ق��ود احلكومية  /

ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة

  ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 
ان تك��ون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
الق��درة املالية:عل��ى مق��دم العطاء أن   •
يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن 
متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانون��ي معتم��د وف��ي حالة ع��دم امتالك 
الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتن 
فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتن 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما 
جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود 
احلكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع 
سنوات يجب ان ال يقل عن) 21.000,000,000( 

واحد وعشرون مليار  دينار عراقي
 3-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم 
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 
املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل  قدره  

عن
) 21.000,000,000( واح��د وعش��رون ملي��ار  

دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء 
أن يق��دم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على 
تلبي��ة متطلب��ات اخلب��رة الفني��ة املدرجة 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 

)جتهيز متنقالت 33/132 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد) 7 ( (
مناقصة )1/ كهرباء نقل طاقة   / 2019 (

التاريخ: 2019/5/15العدد:2295



www.almustakbalpaper.net العدد )1907( االحد  19  أيار  2019 اعالنات5
أدناه:

املش��اركة بصفة مق��اول , أو ادارة عقود, او 
كمق��اول ثانوي ف��ي ) 1( عقد وللس��نوات) 
7( الس��بع الس��ابقة ومببل��غ اليق��ل ع��ن) 
12.600.000.000( اثنا عشر مليار وستمائة  

مليون  دينار عراقي فقط .
لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ه ألعمال ه��ذا العقد 
يعن��ى  و  بالكام��ل.  بنج��اح   أجنازه��ا  مت  و 
 ، تعقيدات��ه   ، العم��ل  باملماثل��ة  حج��م 
األساليبوالتكنولوجيااملس��تخدمة املشار 
اليه��ا ف��ي الفص��ل الس��ادس )متطلبات 

صاحب العمل( .
رابعاً- ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغبني منلجنة بيع الوثائق القياس��ية  / 
قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/ جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مسترد  
)250,000( مائت��ان وخمس��ون   ال��ف دين��ار 

عراقي  
اعتبارا من يوم األحد   املصادف 2019/5/19

خامس��اً – عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 

واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكاملة املطلوب��ة  والنماذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقي��ع على العط��اء.4- الوثائق املصادق 
عليها م��ن اجلهات احملددة ف��ي ورقة بيانات 
العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم 
العط��اء  او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع 
للتحق��ق م��ن اهلية مق��دم العط��اء الذي 
مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادساً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واإلحالة ف��ي يوم االثن��ني املصادف 

2019/6/3   الساعة العاشرةصباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13 الساعة 
12:00 ظهرا حس��ب التوقيت احمللي ملدينة 
البص��رة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العط��اءات اإللكتروني��ة )ال يس��مح به��ا(. 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس  املصادف 2019/6/13.

العن��وان : البص��رة / املعقل / مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يجب أن يراف��ق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة )210,000,000( مائتان 
وعشرة   مليون   دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاشراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحل��ة من مراحلها وقب��ل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات 
املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثان��ي عش��ر – املوق��ع الرس��مي لدي��وان 

basra.gov.iq محافظة البصرة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط 
واملتابعة ف��ي محافظة البصرة املرقم )2050 

في 2019/5/12 ( .
يسر )محاف�����ظة الب���صرة / قسم العقود 
احلكوم���ية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
مشروع ))جتهيز محوالت قدرة رئيسية  33/132 
ك.ف س��عة 63 ام في أي م��ع مواد احتياطية 

عدد)7 (
ق������دره��ا  تخ��م��يني��ة  وبكل����ف��ة    -
)8.925.000,000,000( ثمانية مليار  وتسعمائة  

وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019.

 - مدةالتجهيز ) 210  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   
والصن��ف /  كهرباء - ميكاني��ك - كيمياوي / 
ش��ركات متخصصة في هذا اجملال   ) بعرض 

فني (
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خ����الل 
الوطنية  التنافس������ية  العطاءات  إجراءات 
الت��ي حددت���ه��ا تعليم��ات تنفي��ذ العقود 
احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومف����توح 

جل��ميع املتناقصني.
األه���لي��ة  ذوي  للمناقص��ني  ميك��ن  ثاني��اً- 
الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
م��ن )قس�������م الع�������ق��ود احلكومي��ة  /

شعبة اعالن املشاريع( وذلك من الساعة 8:00 
صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون 
العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما 

يلي :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم   •
أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات 

املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة 
حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي 
حس��اباتها اخلتامية للس��نتني التي تسبق 
عام 2014 وذلك اس��تنادا ال��ى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطي��ط /دائ��رة العق��ود احلكومي��ة 
العامة قس��م املناقص��ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر سبع 
س��نوات يجب ان ال يقل عن) 6.247,500,000( 
س��تة مليار ومائتان وس��بع واربع��ون  مليون 

وخمسمائة الف  دينار عراقي.
 3-متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم 
العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير املوارد 
املالية كالس��يولة النقدية مببلغ اليقل  قدره  

عن
) 6.247,500,000( س��تة مليار ومائتان وسبع 
وأربع��ون  ملي��ون وخمس��مائة ال��ف  دين��ار 

عراقي.
عل��ى مقدم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 

)جتهيز حموالت قدرة رئيسية 132 /33 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد )7( (
مناقصة )2/ كهرباء نقل طاقة   / 2019 (

التاريخ:15 /2019/5العدد: 2296
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يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او 
كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن) 5.355.000.000( 
خمس��ة مليار وثالثمائة وخمسة وخمسون  

مليون  دينار عراقي فقط .
لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ه ألعم��ال ه��ذا العقد 
يعن��ى  و  بالكام��ل.  بنج��اح   أجنازه��ا  مت  و 
 ، تعقيدات��ه   ، العم��ل  حج��م  باملماثل��ة  
املش��ار  األساليبوالتكنولوجيااملس��تخدمة 
اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء 
الكامل��ة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني 
الراغب��ني منلجن��ة بيع الوثائق القياس��ية  / 
قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/ جمهوري��ة العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  
)200,000( مائت��ان  الف دين��ار عراقي  اعتبارا 

من يوم األحد   املصادف 2019/5/19
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه 
القي������اس��ية بكافة أقس��امها  الوثيق��ة 

واملتمثلة ب�
)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكامل��ة املطلوب��ة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املس��عره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي 
توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة 
في القس��م الرابع للتحق��ق من اهلية مقدم 
العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر ف��ي قاعة جلان 
الفت��ح واإلحال��ة ف��ي ي��وم االثن��ني املصادف 

2019/6/3   الساعة العاشرةصباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
ي��وم اخلميس   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 
12:00 ظه��را حس��ب التوقيت احملل��ي ملدينة 
البص��رة  وعل��ى العنوان  : البص��رة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
به��ا(.  يس��مح  )ال  اإللكتروني��ة  العط��اءات 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس  املصادف 2019/6/13.

العن��وان : البص��رة / املعق��ل / مبن��ى دي��وان 
محافظ��ة البصرة )اجلدي��د( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يجب أن يراف��ق بجمي��ع العطاءات 
ضم��ان العطاء بقيمة )89,250,000( تس��عة 
وثمانون مليون  ومائتان وخمس��ون الف  دينار 
عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة 
او خط��اب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترس��و علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

املناقص��ة  غل��ق  ي��وم  اذا ص��ادف   - عاش��راً 
عطلة رس��مية يك��ون  موعد الغل��ق في يوم 

الدوامالرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة 
العام��ة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة 

basra.gov.iq البصرة
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2050 

في 2019/5/12 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( 
مشروع )جتهيز س��ويج كير 33ك.ف متنقل 

عدد )5( سيت(
 - وبكلفة تخمينية قدرها )3.200.000.000( 

ثالثة مليار ومائتني مليون دينار عراقي 
 - ضم��ن برنام��ج تنمي��ة االقالي��م لس��نة 

.2019
 - مدة التجهيز ) 270 يوم ( .

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / 
اخلامس��ة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - 
كيمياوي / شركات متخصصة في هذا اجملال   

) بعرض فني (
 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خ����الل 
إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطنية 
الت��ي حددت���ه��ا تعليمات تنفي��ذ  العقود 
احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 
 ، التخطي��ط  وزارة  م��ن  والص��ادرة   2014

ومف����توح جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
م��ن )قس�������م الع�������ق��ود احلكومية  / 
ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة

  ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهي��ل )على 
ان تكون العط��اءات مس��تجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة 
موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات 

املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة 
حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي 
حس��اباتها اخلتامية للس��نتني التي تسبق 
عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطي��ط /دائ��رة العق��ود احلكومية 
العامة قس��م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع 
س��نوات يجب ان ال يقل ع��ن )960.000.000( 

تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 
3-متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم 
العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 
املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل  قدره  
عن  )960.000.000( تسعمائة وستون مليون 

دينار عراقي 
على مقدم العط��اء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء 
أن يق��دم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على 
تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيــز ســـويــج كــري 33ك.ف متنقـــل عـــــدد )5( سيــــــت (
مناقصة )3/ كهرباء/نقل 2019 (
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املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عقود, او 
كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع 
الس��ابقة ومببلغ اليق��ل ع��ن)960.000.000( 

تسعمائة وستون مليون دينار عراقي .
لتنفي��ذ عقود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت 
أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم 
العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 
املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس 

)متطلبات صاحب العمل(.
رابعاً- ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء 
الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقصني 
الراغبني م��ن جلنة بيع الوثائق القياس��ية  / 
قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/ جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  
)150,000( مائة وخمسون   الف دينار عراقي 

 اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/5/19 
خامس��اً – عل��ى مق��دم العط��اء الت��زام مبا 
تتطلبه الوثيقة القياسية بك��افة أقسامها 

واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكامل��ة املطلوبة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقي��ع على العط��اء.4- الوثائ��ق املصادق 
عليها من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء 
التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية 
مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واإلحال��ة في ي��وم االثن��ني املصادف 

2019/6/3 الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 

12:00 ظهرا   حس��ب التوقيت احمللي ملدينة 
البص��رة  وعلى العن��وان  : البصرة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
)ال يس��مح به��ا(.  اإللكتروني��ة  العط��اءات 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
     الوق��ت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حس��ب 

توقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  اخلمي��س    ي��وم   : التاري��خ       

.2019/6/13
     العن��وان : البصرة / املعق��ل / مبنى ديوان 
محافظة البص��رة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يرافق بجمي��ع العطاءات 
ضم��ان العط��اء بقيم��ة )32,000,000( اثنان 
وثالثون   مليون   دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترس��و علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

- اذا ص��ادف ي��وم غل��ق املناقص��ة  عاش��راً 
عطلة رس��مية يكون  موع��د الغلق في يوم 

الدوامالرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة 
العام��ة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة 

basra.gov.iq البصرة
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2050 

في 2019/5/12 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
مش��روع )جتهيز مواد وتأهيل احملطات الثانية 

400ك.ف و 132 ك.ف متنوعة  (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )3.990.000.000( 
ثالثة مليار وتس��عمائة وتسعني مليون دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019.

 - مدةالتجهيز )  240يوم ( .
  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / 
اخلامس��ة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - 
كيمياوي / شركات متخصصة في هذا اجملال 

) بعرض فني (
أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خ����الل 
إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطنية 
الت��ي حددت���ه��ا تعليمات تنفي��ذ  العقود 
احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 
 ، التخطي��ط  وزارة  م��ن  والص��ادرة   2014

ومف����توح جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
م��ن )قس�������م الع�������ق��ود احلكومية  / 
ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة

  ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهي��ل )على 
ان تك��ون العط��اءات مس��تجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
الق��درة املالية:عل��ى مق��دم العط��اء أن   •
يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة 
حسابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي 
حس��اباتها اخلتامية للس��نتني التي تسبق 
عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطي��ط /دائ��رة العق��ود احلكومية 
العامة قس��م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر سبع 
س��نوات يجب ان ال يقل عن )1.197.000.000( 
مليار ومائة وس��بعة وتس��عني ملي��ون دينار 

عراقي .
3-متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم 
العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير املوارد 

املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل  
قدره  عن  )1.197.000.000( مليار ومائة وسبعة 

وتسعني مليون دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء 
أن يق��دم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (           

)جتهيز مواد وتأهيل املحطات الثانية 400ك.ف و 132 ك.ف متنوعة ( 
مناقصة )4/ كهرباء/نقل 2019 (

التاريخ:2019/5/15العدد: 2298
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تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عقود, او 
كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع 

السابقة ومببلغ اليقل عن)1.197.000.000( 
مليار ومائة وس��بعة وتس��عني ملي��ون دينار 

عراقي .
لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ه ألعم��ال ه��ذا العقد 
يعن��ى  و  بالكام��ل.  بنج��اح   أجنازه��ا  مت  و 
 ، تعقيدات��ه   ، العم��ل  حج��م  باملماثل��ة  
األساليبوالتكنولوجيااملس��تخدمة املش��ار 
اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء 
الكاملة باللغة العربي��ة من قبل املناقصني 
الراغب��ني منلجنة بيع الوثائق القياس��ية  / 
قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/ جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  
)150,000( مائة وخمسون   الف دينار عراقي  

اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/5/19
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه 
أقس��امها  بكاف��ة  القي���اس��ية  الوثيق��ة 

واملتمثلة ب�
)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكامل��ة املطلوبة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املس��عره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
من اجلهات احمل��ددة في ورقة بيان��ات العطاء 
التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية 
مق��دم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واإلحال��ة ف��ي ي��وم ااالثنيناملصادف 

2019/6/3   الساعة العاشرةصباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلمي��س املصادف 2019/6/13 الس��اعة 
12:00 ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة 
البص��رة  وعلى العن��وان  : البصرة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
به��ا(.  يس��مح  )ال  اإللكتروني��ة  العط��اءات 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13.

العن��وان : البص��رة / املعق��ل / مبن��ى دي��وان 
محافظة البصرة )اجلدي��د( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يرافق بجمي��ع العطاءات 
ضم��ان العط��اء بقيم��ة )39,900,000( اثنان 
وثالثون   مليون   دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترس��و علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاش��راً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رس��مية يك��ون  موعد الغلق في ي��وم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة 
العام��ة و اليحق للمش��ركني ف��ي املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة 

basra.gov.iq البصرة
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة 
ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2050 ف��ي 

. ) 2019/5/12
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العقود 
احلكومية ( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
مشروع )جتهيز خانات 132 ك.ف 

)132kv bay hgh bridعدد )5((
 - وبكلفة  تخميني��ة قدرها )1.495.000.000( 
مليار واربعمائة وخمسة وتسعني مليون دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدةالتجهيز )365يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     
والصن��ف /  كهرب��اء - ميكاني��ك - كيمياوي / 
ش��ركات متخصص��ة في هذا اجمل��ال ) بعرض 

فني (
أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خ������ال 
إج��راءات العطاءات التنافس������ية الوطنية 
الت��ي حددت���ه��ا تعليم��ات تنفي��ذ  العقود 
احلك����������ومي��ة العامة رقم )2( لس�����نة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني 
أن يحصل��وا عل��ى معلوم��ات إضافي��ة م��ن 
)قس�������م الع�������قود احلكومية  / شعبة 
اعان املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 
الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة 

البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون 
العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما 

يلي :
الق��درة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم   •
أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات 

املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتاك الشركة 
حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي 
حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق عام 
2014 وذلك اس��تنادا الى ما ج��اء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائ��رة العق��ود احلكومية العامة 
قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 

في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع 
س��نوات يج��ب ان ال يقل ع��ن )448.500.000( 
اربعمائة وثمانية واربعون مليون وخمسمائة 

الف دينارعراقي 
3-متطلبات الس��يولة النقدي��ة : على مقدم 
العط��اء توضيح املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد 
املالية كالس��يولة النقدية مببلغ اليقل  قدره  
ع��ن  )448.500.000( اربعمائة وثمانية واربعون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 
عل��ى مق��دم العط��اء أن يق��دم دلي��اً موثقاً 
يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن 
يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
  ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 

)جتهيـز خـانـات 132 ك.ف )132kv bay hgh brid عدد )5( (
) مناقصة )5/ كهرباء/نقل 2019 (

التاريخ: 2019/5/15العدد: 2299
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متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او 
كمق��اول ثانوي ف��ي ) 1( عقد وللس��نوات) 7( 
السبع السابقة ومببلغ اليقل عن)448.500.000( 
اربعمائة وثمانية واربعون مليون وخمس��مائة 

الف دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها 
بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة 
املش��ار اليها في الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل( .
رابع��اً- ميك��ن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء 
الكامل��ة باللغة العربية من قب��ل املناقصني 
الراغب��ني منلجنة بي��ع الوثائق القياس��ية  / 
قس��م العقود احلكومي��ة / محافظة البصرة 
/ جمهوري��ة العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  

)100,000( مائة    الف دينار عراقي  
اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/5/19

خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه 
أقس��امها  بكاف��ة  الق�����ياس��ية  الوثيق��ة 

واملتمثلة ب�
)1- رس��الة العطاء وملح��ق العطاء 2-اجلداول 
الكامل��ة املطلوب��ة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القس��م الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املس��عره ومبوجب امل��واد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمث��ل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي 
توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهي��ل الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة 
في القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم 
العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم 

استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح 
واإلحالة ف��ي ي��وم االثنيناملص��ادف 2019/6/3   

الساعة العاشرةصباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 
12:00 ظه��را حس��ب التوقيت احملل��ي ملدينة 
البص��رة  وعلى العن��وان  : البص��رة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظ��ة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
به��ا(.  يس��مح  )ال  اإللكتروني��ة  العط��اءات 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13.

العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة 
البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان 
العطاء بقيمة )14,950,000( اربعة عشر مليون 
وتسعمائة وخمسون      دينار عراقي على شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور 
النشر واالعالن.

عاش��راً - اذا صادف يوم غل��ق املناقصة عطلة 
رس��مية يك��ون  موع��د الغلق في ي��وم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة 
العام��ة و اليح��ق للمش��ركني ف��ي املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة 

basra.gov.iq البصرة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2050 

في 2019/5/12 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
مش��روع )جتهيز فواص��ل ق��درة )132( ك.ف 

عدد)40(سيت(
قدره��ا  تخ�م����ي�����ني��ة  وبك����لف��ة    -

)1.000.000.000( مليار دينار عراقي 
 - ضم��ن برنام��ج تنمي��ة االقالي��م لس��نة 

.2019
 - مدة التجهيز )180يوم ( .

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / 
الثامن��ة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - 
كيمياوي / شركات متخصصة في هذا اجملال  

) بعرض فني (
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خ����الل 
الوطنية  التنافس����ية  إجراءات العطاءات 
التي حددت���ه��ا تعليمات تنفي��ذ  العقود 
احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 
 ، التخطي��ط  وزارة  م��ن  والص��ادرة   2014

ومف����توح جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
من )قس�������م الع�������ق��ود احلكومية  / 
ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة

  ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهي��ل )على 
ان تك��ون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة 
موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات 

املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانون��ي معتم��د وف��ي حالة ع��دم امتالك 
الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني 
فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك استنادا الى ما 
جاء بكتاب وزارة التخطي��ط / دائرة العقود 
احلكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع 
س��نوات يجب ان ال يقل عن )300.000.000( 

ثالثمائة مليون دينار عراقي 
3-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم 
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 

املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل  
ق��دره  ع��ن  )300.000.000( ثالثمائ��ة مليون 

دينار عراقي 
على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء 
أن يقدم دليالً موثق��اً يوضح إمكانيته على 
تلبي��ة متطلب��ات اخلب��رة الفني��ة املدرجة 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيـــز فواصــل قــدرة )132( ك.ف عـــدد)40(سيت (مناقصــة 
)6/ كهرباء/نقل 2019 (

التاريخ:15 /2019/5العدد: 2300
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أدناه:

املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عقود, او 
كمق��اول ثان��وي ف��ي ) 1( عقد وللس��نوات) 
اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع   )7

عن)300.000.000(
 ثالثمائة مليون دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعم��ال هذا العقد و مت 
أجنازه��ا بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثلة  
األس��اليب   ، تعقيدات��ه   ، العم��ل  حج��م 
والتكنولوجي��ا املس��تخدمة املش��ار اليها 
ف��ي الفصل الس��ادس )متطلب��ات صاحب 

العمل(.
رابعاً- ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء 
الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب��ني منلجنة بيع الوثائق القياس��ية  / 
قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/ جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  
اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/5/19

خامس��اً – عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 

واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكامل��ة املطلوبة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقيع عل��ى العط��اء.4- الوثائق املصادق 
عليه��ا من اجله��ات احملددة في ورق��ة بيانات 
العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم 
العط��اء  او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع 
للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واإلحال��ة في ي��وم االثن��ني املصادف 

2019/6/3   الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 
12:00 ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة 
البصرة  وعلى العن��وان  : البصرة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العط��اءات اإللكتروني��ة )ال يس��مح به��ا(. 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13.

العن��وان : البص��رة / املعق��ل / مبن��ى ديوان 
محافظ��ة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يجب أن يرافق بجمي��ع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة )10,000,000( عش��رة 
مليون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق 
او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاشراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رس��مية يكون  موعد الغلق ف��ي يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة 
وع��دم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات 
املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة 

basra.gov.iq البصرة
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2050 

في 2019/5/12 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم)املغلق��ة(

مش��روع )جتهيز مواد احتياطية للمتنقالت 
سعة 45 ام في أي 33/132ك.ف((

 - وبكلفة  تخمينية قدرها )2.219.600.000( 
ملي��اران  ومائت��ان وتس��عة عش��ر ملي��ون 

وستمائة الف دينار عراقي 
 - ضم������ن برنام��ج تنم���ي��ة االق���اليم 

لسنة 2019  .
 - مدةالتجهيز )240 يوم  ( .

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / 
السادسة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك 
- كيمي��اوي / ش��ركات متخصصة في هذا 

اجملال ) بعرض فني (
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خ����الل 
إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية 
الت��ي حددت���ها تعليمات تنفي��ذ  العقود 
احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 
 ، التخطي��ط  وزارة  م��ن  والص��ادرة   2014

ومف����توح جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
من )قس�������م الع�������ق��ود احلكومية  / 
شعبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة

  ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهي��ل )على 
ان تك��ون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
الق��درة املالية:عل��ى مق��دم العطاء أن   •
يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانون��ي معتم��د وف��ي حالة ع��دم امتالك 
الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني 
فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما 
ج��اء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود 
احلكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع 

سنوات يجب ان ال يقل عن )665.880.000( 
ستمائة وخمس��ة وستون مليون وثمامنائة 

وثمانون الف  دينار عراقي .
3-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم 
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 

املالية كالسيولة النقدية مببلغ اليقل  
قدره  عن  )665.880.000( ستمائة وخمسة 
وس��تون مليون وثمامنائة وثمانون الف  دينار 

عراقي 
على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء 
أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيته على 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول ( 

)جتهيز مـــواد احتياطيــة للمتنقـــالت سعة 45 ام فـي أي 33/132ك.ف(
مناقصة )7/ كهرباء/نقل طاقة 2019 (

التاريخ:2019/5/15العدد:2301
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تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

املش��اركة بصفة مق��اول , أو ادارة عقود, او 
كمق��اول ثان��وي ف��ي ) 1( عقد وللس��نوات) 
اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع   )7
عن)665.880.000( ستمائة وخمسة وستون 

مليون وثمامنائة وثمانون الف  دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثل��ه ألعمال هذا العقد و مت 
أجنازه��ا بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثلة  
األس��اليب   ، تعقيدات��ه   ، العم��ل  حج��م 
والتكنولوجي��ا املس��تخدمة املش��ار اليها 
ف��ي الفصل الس��ادس )متطلب��ات صاحب 

العمل(.
رابعاً- ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء 
الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب��ني منلجنة بيع الوثائق القياس��ية  / 
قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/ جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مسترد 
)150,000( مائة وخمس��ون الف دينار عراقي  

اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/5/19
خامس��اً – عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 

واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكاملة املطلوبة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقيع عل��ى العط��اء.4- الوثائق املصادق 
عليها من اجله��ات احملددة ف��ي ورقة بيانات 
العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم 
العط��اء  او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع 
للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واإلحالة ف��ي يوم االثن��ني املصادف 

2019/6/3   الساعة العاشرةصباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 

يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 
12:00 ظهرا حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة 
البصرة  وعلى العن��وان  : البصرة / املعقل / 
مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العط��اءات اإللكتروني��ة )ال يس��مح به��ا(. 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ : ي��وم اخل������مي��س   املص���ادف 

.2019/6/13
العن��وان : البص��رة / املعق��ل / مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يجب أن يرافق بجمي��ع العطاءات 
ضمان العط��اء بقيم��ة )22,196,000( اثنان 
وعش��رون مليون ومائة وستة وتسعون الف 
دين��ار عراق��ي على ش��كل صك مص��دق او 
س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاشراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رس��مية يكون  موعد الغل��ق في يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
ف��ي أي مرحلة م��ن مراحلها وقب��ل االحالة 
وع��دم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات 
املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثان��ي عش��ر – املوق��ع الرس��مي لدي��وان 

basra.gov.iq محافظة البصرة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة 
ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2050 ف��ي 

. )2019/5/12
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاته��م )املغلق��ة( 
مش��روع ))جتهيز محول��ة ذاتية 250 ام في أي 

400 ك ف أحادية الطور عدد)2((
 - وبكلف��ة  تخمينية قدرها )9.000.000.000( 

تسعة مليار دينار عراقي  .
 - ض����م��ن برنام��ج تنم�����ي��ة االق����اليم 

لسنة 2019  .
 - مدةالتجهيز )300 يوم  ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة  
والصن��ف /  كهرباء - ميكاني��ك - كيمياوي / 
ش��ركات متخصصة في ه��ذا اجملال  ) بعرض 

فني (
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خ����الل 
إج��راءات العطاءات التنافس������ية الوطنية 
الت��ي حددت���ه��ا تعليم��ات تنفي��ذ  العقود 
احلك����������ومي��ة العامة رقم )2( لس�����نة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

جل��ميع   املتناقصني.
األه���لي��ة  ذوي  للمناقص��ني  ميك��ن  ثاني��اً- 
الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية 
م��ن )قس�������م الع�������ق��ود احلكومي��ة  / 
ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الس��اعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون 
العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما 

يلي :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم   •
أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات 

املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني 
متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة 
حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي 
حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق عام 
2014 وذلك اس��تنادا الى م��ا جاء بكتاب وزارة 
التخطي��ط /دائرة العق��ود احلكومية العامة 
قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 

في 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر سبع 
س��نوات يجب ان ال يقل عن )6.300.000.000( 

ستة مليار وثالثمائة مليون  دينار عراقي 
3-متطلبات الس��يولة النقدي��ة : على مقدم 
العطاء توضيح املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد 
املالية كالس��يولة النقدية مببلغ اليقل  قدره  
عن  )6.300.000.000( س��تة ملي��ار وثالثمائة 

مليون  دينار عراقي .
على مق��دم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً   •
يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنيةاملدرجة أدناه: 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز حمولة ذاتية 250 ام يف أي 400 ك ف أحادية الطور عدد)2((
مناقصة )8/ كهرباء/نقل طاقة 2019 (

التاريخ: 2019/5/15العدد:2302
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يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او 
كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع 
الس��ابقة ومببل��غ اليقل ع��ن)5.400.000.000( 

خمسة مليار واربعمائة مليون  دينار عراقي 
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال ه��ذا العقد و مت 
أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم 
العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا 
املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس 

)متطلبات صاحب العمل( .
رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء 
الكامل��ة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني 
الراغب��ني منلجنة بي��ع الوثائق القياس��ية  / 
قس��م العقود احلكومي��ة / محافظة البصرة 
/ جمهوري��ة العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  
)200,000( مائتا ال��ف دينار عراقي  اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/5/19
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه 
الوثيق������ة القياس��ية بك��اف��ة أقس��امها 

واملتمثلة ب�
)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول 
الكامل��ة املطلوب��ة  والنم��اذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املس��عره ومبوجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول 
بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي 
توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة 
في القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم 
العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم 

استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر ف��ي قاعة جلان 
الفت��ح واإلحال��ة ف��ي ي��وم االثن��ني املصادف 

2019/6/3   الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلمي��س   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 
12:00 ظه��را حس��ب التوقيت احملل��ي ملدينة 
البص��رة  وعل��ى العنوان  : البص��رة / املعقل / 
مبن��ى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
به��ا(.  يس��مح  )ال  اإللكتروني��ة  العط��اءات 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  
الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 

احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس   املصادف 2019/6/13.

العن��وان : البص��رة / املعق��ل / مبن��ى دي��وان 
محافظ��ة البصرة )اجلدي��د( / قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يراف��ق بجمي��ع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة )90,000,000( تس��عون 
ملي��ون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق 
او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً  - يتحمل من ترس��و علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاش��راً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رس��مية يكون  موع��د الغلق في ي��وم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة 
العام��ة و اليح��ق للمش��ركني ف��ي املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة 

basra.gov.iq املهندسالبصرة
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 027/SC/19 
Provision of EPCC Service for Sewage Water Intake Project  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Provision of EPCC Service for Sewage Water Intake Project  

Tender No.: 027/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a qualified Contractor who can implement Sewage Water Intake Project. 
1. Sewage Water Transfer Pipeline: includes 7.3 km Pipeline (12”-HDPE-1.0MPa) ，and 200m 12” C.S pipeline for 
crossing Diyala river by horizontal directional drilling. 
2. Sewage Water Intake station: includes 4 water intake pumps (Q=250m3/h H=80m Self-priming), 2 pump shelters, 
valves, pipe& fittings. Besides that，it also includes Electrical system and Instrumentation and accessories. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 24th May 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 

Part Three:  
1. All bidders shall submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond before 4:00 PM on 4th June 2019. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above required papers shall be separately sealed and stamped on three envelopes, and shall be prepared in 
accordance with the ITB documents, of which the tender name, number and bidder’s information will be clearly 
mentioned on the envelops. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 2nd June 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com 
/wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before 
the bidding date. 

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

وزارة املالية 
رشكة التأمني الوطنية 

اعالنرشكة عامة
تعلن  رشكة التأمني الوطنية / رشكة عامة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املحالت 
الكائنة يف محافظة بابل / الحلة /السيوق الكبيري / الجباويني املرقم ) 1/700( 
والسيوق الصغري محالت ابن الكاظم )ع(  واملدرجة تفاصيلها ادناه وملدة سنتني 

طبقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
فعىل الراغبني بالتأجري مراجعة مركز الرشكة ببغداد / سياحة الخالني او فرعنا 
يف محافظية بابل لتسيديد التأمينات القانونيية البالغة 40% مين القيمة املقدرة 
واالشيراك باملزايدة التي ستجري يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثني 
تبيدأ من اليوم التايل لنرش االعيالن ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسيمية 
يكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة اجور نرش 
االعالن واملصاريف االخرى وال يسمح للمزايد بدخول املزايدة مالم يتم ابراز  كتاب 

التحاسب الرضيبي للسنة الحالية 

املدير العام  وكالة

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسيط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة خالل فرة )30( ثالثون يوما 
تبيدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مسيتصحبني معهم التامينات القانونيية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا 
ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من 
ترسيو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املسيتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية 
العدد : 530 / ب / 2019 
التاريخ : 16 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسن فليح حسني 

بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب كتاب قائممقامية 
قضياء الزبيدية / الشيعبة القانونيية بالعدد 5 / 914 
يف 14 / 5 / 2019 واشيعار مختيار حيي الزهيراء يف 
الزبيديية امليؤرخ يف 14 / 5 / 2019 ومكتب معلومات 
الزبيديية بالعيدد 138 يف 14 / 5 / 2019 تقرر تبليغك 
بالحضيور امام هيذه املحكمة بصحيفتيني محليتني 
يوميتيني بالدعيوى املرقمية اعياله واملقامية من قبل 
املدعيي ) نارص كاظم محمد ( والتيي موعد مرافعتها 
ييوم 29 / 5 / 2019 التاسيعة صباحيا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسيال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عمار عيدان ضمد 
قايض محكمة بداءة النعمانية 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان 

فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية املرقم 997944 
يف 26 / 10 / 2017 بمبلغ 250500 مائتان وخمسون 
الف وخمسمائة دينار بأسيم / محمد املهدي حميد – 

فعىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .

فقدان 
فقيدت منيي الهوية الصيادرة مين ميرف الرافدين فرع 
الخيرضاء املرقمية 14248 بصفية معياون مدير – بأسيم 
/ مييادة عبد الهيادي حسيني الجنابي – فمين يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل – املنطقة الثالثة / بغداد 

اسيم املتهيم ورتبتيه ووحدتيه : ن ع عباس مهدي شيفيج مليفيي / مديرية حماية 
املنشات والشخصيات يف بغداد .

اسم االم للمتهم : فاطمة خلف . 
رقم الدعوى وتاريخها : 56 / ج / 2019 .
تاريخ ارتكاب الجريمة : 10 / 2 / 2016 

تاريخ الحكم : 17 / 1/ 2019 
املادة القانونية : 289 و 298 / ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل . 

خالصة الحكم : 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل للمنطقة الثالثة / بغداد عىل املدان الهارب ن 

ع ) عباس مهدي شفيج مليفي ( باسم الشعب ماييل :
1 – بالسجن ملدة ) عرش سنوات ( استنادا الحكام املادة ) 289 ( ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعيدل لقيامه بتزوير االجازة املرضية املرقمة 3420 يف 10 / 2 / 2016 امدها 

شهر واحد . 
2 – بالسيجن ملدة ) ستة سنوات ( استنادا للمادة ) 298 ( ق ع رقم 111 لسنة 1969 

املعدل الستعماله املربز الجرمي املزور .
3 – تنفيذ العقوبة االشد املشار اليها بالفقرة ) 1 ( اعاله استنادا الحكام املادة ) 142 

( ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .
4 – اعتبيار جريمتيه مخلة بالرشف اسيتنادا الحكام الفقيرة ) 21 / أ – 6 ( ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل .
5 – طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة ) 38 / اوال / أ ( ق 

ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
6 – اتالف املحرر املزور بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 

7 – اعطياء املوظفيني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد اتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا . من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

8 – اليزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان اسيتنادا الحكام املادة 69 / ثالثا 
/ ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 

9 – حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسيتنادا الحكام املادة 69 / رابعا / ق أ د رقم 
17 لسنة 2008 .

10 – تحدييد اتعياب محاماة للمحامية املنتدبة ) ايمان سيلمان عييل ( مبلغ قدره ) 
ثالثيون اليف دينار ( ترف لها بعد اكتسياب الحكم الدرجة القطعيية  حكما غيابيا 
صيادرا باتفاق االراء اسيتنادا الحيكام املادة 65 / اوال وثانيا من ق أ د رقم 17 لسينة 

2008 قابال لالعراض يف 17 / 1 / 2019 .

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/288/ب/2018

  اعالن  بيع عقار
عطفا عىل الحكيم الصادر من محكمه بداءة بلدروزبالعدد 
288/ب/2018وامليؤرخ  2018/12/13 املتضمين  ازالية 
شييوع العقار املرقيم 2532/1 مقاطعية14 أمام منصور 
الواقيع يف قضياء بليد روز  /دور منديل واملوصيوف ادناه  
تقيرر وضعه باملزاييدة العلنية مليدة  ثالثون يوميا اعتبارا 
مين اليوم التيايل  للنرش فعيىل الراغبني باليرشاء الحضور 
يف هيذه املحكمية يف تميام السياعة الثانيية عيرش ظهيرا 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية وقدره )10%( من 
القيمة املقيدرة والبالغة ) 54000000( اربعة وخمسيون 
مليوندينارالغريهاان لم يكن  من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة سيتجري االحالة القطعية وفق االصول مع العلم 
ان الدفيع  مقدميا والداللية عىل املشيري  واذا صادف يوم 
االحالية عطلة رسيمية يكون اليوم اليذي  يليهموعدا لذلك 
وعىل املشري ان  يسيتصحب مع شهادة الجنسية وهوية 

االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

دار سيكن تتأليف من  باحية امامية    ومطبيخ وصحيات 
واستقبال وغرفتني نوم وهي مبنية من مادة البلوك والبناء 
قدييم وتوجد فييه  تصدعات وسيقف الغرف غيري ملبوخ 
والبنياء متهالك وارتفاع الجيدران قليل وارضية الدار  صب 

قديم
قيمية العقيار ) 54000000( اربعية  وخمسيون ملييون 

دينار 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد / حجة حجر وقيمومة / 2019 
التاريخ : 7 / 4 / 2019 

م / اعالن 
قدمت املدعوة ) ذكاء حمود صالح ( طلبا اىل هذه املحكمة 
طلبيت فيه نصبها قيمة عىل زوجها ) فارس كريم جاسيم 
محميد العيزاوي ( لفقدانه بتارييخ 13 / 6 / 2014 ولحد 
االن اليعرف مصريه حيا كان ام ميتا فمن لديه اعراض او 
معلومات تفيد حياته او مماته الحضور امام هذه املحكمة 
يف اليوم التايل للنرش لتقديم اعراضه وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 66 / ش / 2019 
التاريخ : 15 / 5 / 2019 

اىل / املدعى عليه / زياد خلف صالح ابراهيم 
م / تبليغ 

اقامت زوجتك املدعوة ) سيماهر عدنيان مهدي ( الدعوى 
الرشعية املرقمة 66 / ش / 2018 طالبة فيها اثبات نسب 
الطفليني ) 1 – فاطمية توليد 15 / 4 / 2016 2 – نشيأت 
توليد 1 / 9 / 2013 ( اىل والدهما املدعى عليه ) زياد خلف 
صالح ابراهيم ( وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز 
رشطية الضلوعيية العيزة 422 يف 3 / 3 / 2019 واشيعار 
املختار قرر تبليغك بواسيطة صحيفتني محليتني واسعتي 
االنتشيار عىل موعد املرافعة املصادف 29 / 5 / 2019 ويف 
حال عدم حضورك او ارسيال من ينوب عنك سيوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 672 / ب2 / 2019 

التاريخ : 16 / 5 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / سيف منذر عبد الوهاب 
اقيام علييك املدعي : ابراهييم احمد ابراهيم الدعيوى البدائية 
املرقمة اعاله يطلب فيها الحكم بالزامك بتسديد املبلغ املرتب 
بذمتيك البالغ اثنيان وعرشون مليون دينيار وملجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح مركز رشطة البازول املرقم 2069 يف 13 
/ 5 / 2019 واملصيدق مين املجلس املحيل املقدادية واشيعار 
املختيار ازاد نجدت احمييد مختار قرية بروانية الكبرية تقرر 
تبليغيك بواسيطة صحيفتيني محليتيني يوميتني عيىل موعد 
املرافعية املوافيق 11 / 6 / 2019 السياعة التاسيعة صباحا 
ويف حال عدم حضورك او ارسيال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 73 / ش / 2019 
التاريخ : 9 / 4 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعيى عليه / منيب عبد الرزاق عبد السيتار / مجهول 

محل االقامة . 
اصدرت محكمة االحوال الشيخصية يف بليدروز قرارها املرقم 
اعياله الذي يقيي بتصديق اليزواج الواقع خيارج املحكمة 
بتارييخ 13 / 8 / 2008 بينيك وبيني املدعية ) عذراء حسين 
عييل ( وعيىل مهر معجليه مليونان دينيار ومؤجليه مليونان 
دينار وكما قررت املحكمة ثبوت نسيب االوالد كل من ) حمزة 
وراجي وعيناء واسيماء ( اىل املدعى عليه والدهم ) منيب عبد 
اليرزاق عبد السيتار ( واملدعية والدتهم ) عذراء حسين عيل ( 
حكميا غيابيا قابيال لالعراض والتمييز ويحيق لك االعراض 
علييه خالل املدة القانونية ونظرا ملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بالقرار اعاله بواسيطة صحيفتني محليتني وبعكسه 
سيوف تسيتكمل املحكمة اجراءاتهيا القانونيية بحقك وفقا 

للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 781 / ب1 / 2019 

التاريخ : 16 / 5 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / نجالء محمود عباس 
اقيام عليك املدعي احميد صالح مهدي – اميام هذه املحكمة 
الدعيوى البدائيية بالعيدد اعاله ، طليب فيها الحكيم بابطال 
معاملة بيع العقار املرقم 25 / 2535 م 1 رشقي شفته واعادة 
تسيجيلها باسيم والدته واشيعار مديرية التسيجيل العقاري 
وتحميلك املصاريف والرسيوم وملجهولية محل اقامتك حسب 
كتياب مركيز رشطة التحريير العيدد 7747 يف 7 / 5 / 2019 
ميرشوح عليه من قبل املبلغ يف املركز مهدي ابراهيم نجم يف 6 
/ 5 / 2019 ومرفقة اشيعار املختار قضاء بعقوبة / 9 احمد 
كمبش سيلطان مختيار التحرير / محلية 309 املؤرخ يف 6 / 
5 / 2019 قيررت هيذه املحكمة تبليغك بواسيطة صحيفتني 
محليتيني يوميتيني للحضور امام هيذه املحكمة يف السياعة 
التاسعة من صباح يوم 27 / 5 / 2019 ويف حال تبلغك وعدم 
الحضيور او ارسيال من ينيوب عنك قانونا سيتجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 265 
اعالن فقدان 

قدمت السييدة ) خميسيه محميد عبد 
الليه ( طلبا اىل هيذه املحكمة بتنصيب 
نفسها قيما عىل ولدها املفقود ) حسني 
عييل نصييف ( املفقود بتارييخ 16 / 6 
اىل  داره  اثنياء خروجيه مين   2007 /
منطقة زراعيية تابعة لوالده فمن لديه 
االعيراض او معلوميات عين فقدانيه 
الحضيور اميام هيذه املحكمية خيالل 
سبعة ايام من اليوم التايل للنرش لتقديم 
اعراضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

عيل يوسف رايض 
ييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 346 / ش / 2019 
التاريخ : 13 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعيى علييه / خضيري ابراهييم 

محمد – مجهول محل االقامة . 
بنياء عىل الدعوى الرشعية املرقمة 346 
/ ش / 2019 والتيي اقامتهيا املدعية ) 
حليمية نجم عبيد ( والتي تطليب فيها 
تاييد حضانة االطفال اليها وهم كل من 
) ابراهيم تولد 21 / 4 / 2019 وفاطمة 
توليد 17 / 5 / 2006 وحنني تولد 17 / 
5 / 2006 ( وقد حددت املحكمة يوم 28 
/ 5 / 2019 السياعة التاسيعة صباحا 
موعدا للمرافعة ونظيرا ملجهولية محل 
اقامتك حسيب اشيعار مختياري حدود 
قضاء بلدروز تقرر تبليغك باملوعد اعاله 
بواسطة صحيفتني محليتني وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سيوف تسيتكمل املحكمية اجراءاتهيا 

القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
ييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 258 / ش / 2019 
التاريخ : 15 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعيى عليه / صهيب عبد الكريم 

زين الدين – مجهول محل االقامة . 
بنياء عىل الدعوى الرشعية املرقمة 258 
/ ش / 2019 والتيي اقامتهيا املدعية ) 
زمن ابراهيم هيالل ( والتي تطلب فيها 
تاييد حضانتها لالطفال كل من ) يحيى 
تولد 4 / 1 / 2013 وايالف تولد 4 / 9 / 
2009 ورغيد تولد 5 / 1 / 2011 ( اوالد 
وبنيات صهيب عبد الكرييم وقد حددت 
املحكمية يوم 26 / 5 / 2019 السياعة 
التاسعة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا 
ملجهوليية محل اقامتك حسيب اشيعار 
مختاري حدود قضاء بلدروز / محافظة 
ديياىل – تقيرر تبليغيك باملوعيد اعياله 
بواسطة صحيفتني محليتني وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سيوف تسيتكمل املحكمية اجراءاتهيا 

القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

صالح سعيد محمود 
ييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 398 / ب / 2018 
التاريخ : 15 / 5 / 2019 

اعالن 
تنفييذا لقيرار الحكم الصيادر من هذه 
 2018  / ب   /  398 املرقيم  املحكمية 
وامليؤرخ 27 / 12 / 2018 واملتضمين 
ازالة شييوع القطعة املرقمة 1 / 5039 
مقاطعة 14 – اميام منصور فقد تقرر 
اعالن عين بيعه باملزاييدة العلنية خالل 
ثالثون يوما من اليوم التايل للنرش وعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغية )  املقيدرة  القيمية  10 % مين 
000 ، 000 ، 930 ( تسيعمائة وثالثون 
ملييون دينيار وسيوف تجيري املزايدة 
يف الييوم االخيري السياعة الثانيية عرش 
ظهيرا واذا صيادف الييوم االخري عطلة 
رسمية فيكون اليوم التايل موعد املزايدة 
ويتحمل من ترسيو علييه املزايدة اجور 

النرش واملناداة .
القايض 

صالح سعيد محمود 
االوصاف : 

-العقار املرقيم 1 / 5039 مقاطعة 14 
– اميام منصيور عبيارة عن دار سيكن 
مسياحتها 900 م2 مليك رصف باسيم 
العراقيي محميد حسيني عييل ) مورث 
املدعني واملدعى عليهم ( يحتوي العقار 
عيىل اربعية دور سيكنية ومنهيا اليدار 
االصليية وكذليك مشييد عليهيا اربعية 

محالت تجارية .
-اليدار االصليية مسياحتها ) 290 م2 
( تحتيوي عيىل غرفتي نوم واسيتقبال 
ومطبخ وحمام وتوالييت ومضاف اليه 

غرفة نوم وصالة وحمام . 
-مشيدات عبارة عن دار سكن مساحتها 
) 145 م2 ( ويحتيوي عيىل غرفتي نوم 
ومطبخ واسيتقبال وصحييات ومخزن 
وتواليت خارجي والطابق الثاني يحتوي 
عيىل غرفتيي نيوم واسيتقبال ومطبخ 

وصحيات . 
سيكن  دار  عين  عبيارة  -مشييدات 
مسياحتها ) 100 م2 ( وتحتيوي عيىل 
غرفة نوم واسيتقبال ومطبيخ وحمام 
وتيوايل تاما الطابق الثانيي يحتوي عىل 

ثالثة غرف نوم . 
-مشيدات عبارة عن دار سكن مساحتها 
) 200 م2 ( يحتيوي عيىل غرفتيي نوم 

واستقبال وصالة وصحيات .
-مشييدات يف الواجهية االمامية للعقار 
مين جهية الشيارع العيام عبيارة عن 
محيالت تجارية عدد ) 6 ( ومسياحتها 

) 70 م2 (

العدد 1354
التاريخ 2019/5/5

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

المالحظات الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
BRC عدم اقامة المشيدات الثابتة وتحاط بسياج 

وتزود الساحات بكامرات مراقبة يتحمل المزايد الدفن بالتراب 
والفرش بمادة الحص  الخابط 

مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 1 ساحة للبيع المباشر   1

مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 2 ساحة للبيع المباشر   2
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 3 ساحة للبيع المباشر   3
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 4 ساحة للبيع المباشر   4
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 288 5 ساحة للبيع المباشر   5
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 290 6 ساحة للبيع المباشر   6
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 295 7 ساحة للبيع المباشر   7
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 8 ساحة للبيع المباشر   8
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 9 ساحة للبيع المباشر   9
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 10 ساحة للبيع المباشر   10
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 11 ساحة للبيع المباشر   11
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 12 ساحة للبيع المباشر   12
مقابل معارض السيارات    سنة واحدة 360 13 ساحة للبيع المباشر   13
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 14 ساحة للبيع المباشر   14

مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 15 ساحة للبيع المباشر   15

مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 16 ساحة للبيع المباشر   16
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 17 ساحة للبيع المباشر   17
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 18 ساحة للبيع المباشر   18
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 19 ساحة للبيع المباشر   19

مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 20 ساحة للبيع المباشر   20
مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 21 ساحة للبيع المباشر   21

مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 22 ساحة للبيع المباشر   22
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 23 ساحة للبيع المباشر   23
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 24 ساحة للبيع المباشر   24
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 25 ساحة للبيع المباشر   25
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 26 ساحة للبيع المباشر   26
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 27 ساحة للبيع المباشر   27
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 28 ساحة للبيع المباشر   28
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 29 ساحة للبيع المباشر   29
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 30 ساحة للبيع المباشر   30
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 31 ساحة للبيع المباشر   31
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 32 ساحة للبيع المباشر   32
مقابل معارض السيارات سنة واحدة 360 33 ساحة للبيع المباشر   33

مقابل معارض السيارات  سنة واحدة 360 34 ساحة للبيع المباشر   34

بدل التقدير الحالي بدل التقدير السابق الموقع المساحة م2 رقم المحل تسلسل

-/4270000 دينار   3050000/-
دينار  جباويين 7,87 محل 13 1

-/5320000 دينار 
مدمجة الرقم الجديد 95
-/5320000 دينار 

-/3800000 دينار  ابن الكاظم 12,38 محل 45 2

-/3800000 دينار  ابن الكاظم 14,92 محل 46 3

-/4270000 دينار  -/3050000 دينار  ابن الكاظم 6,61 محل 51 4

-/2870000 دينار  -/2050000 دينار  ابن الكاظم 11
محل 64 سابقا 
والجديد مخزن 
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مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صالح الدين للمرة الثانية عن تاجري املساحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون 
) 35 لس�نة 1983( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري 
الحض�ور اىل مق�ر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة 

يوم الواحد والثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االموال املبينه   
يف ادن�اه فع�ىل الراغبني يف االش�راك  باملزايدة املذك�ورة مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون 
القانوني�ة الواق�ع يف  املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع ع�ىل التفاصيل و العقار 
املعل�ن عنه موقعي�ا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ  س�تجري 
املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل للمده اعاله بديوان الجامعة مستصحبني 
معهم  التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة 
جامع�ة الكوف�ة  / صن�دوق التعليم الع�ايل وكتاب ب�راءة ذمة من دوائ�ر الرضيبة املختصة 
تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي 
للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدني�ة او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان 
يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة  وبحسب محافظته عىل ان يقوم املستأجر 
بأيداع تأمينات قدرها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد 
يف حال�ة عدم ترتب مبالغ بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�راك املوظفني   الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ 
يف ه�ذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور الخدمة وكاف�ة املصاريف وفق 

القانون املشار اليه اعاله
اوال / كافريا

1 � موقع العقار / كلية القانون
2 � بدل القيمة التقديرية السنوية ) 10000000( عرشة ماليني  دينار  

ثانيا / مكتب االستنساخ 
1 � موقع العقار / كلية الربية البدنية وعلوم الرياضة 

2  �القيمة التقديرية السنوية / )5500000(  خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ  النجف 
رقم االضبارة : 2016/1783

التاريخ 2019/5/14
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام العق�ار تسلس�ل 
2/14211 ب�راق جديدة الواقع يف النج�ف العائد للمدين 
كاظ�م ه�الل عمهوج املحج�وزة لقاء طل�ب الدائن عيل 
مه�دي محم�د البالغ اثن�ا عرش ملي�ون دينار الس�هام 
البالغة  )119840( سهم فعىل الراغب  بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما  تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة  وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسم التس�جيل والداللية عىل املش�ري علما بان السهم 

املراد بيعها 130 مر من اصل )310/0( مر
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات : 

1 � موقعه ورقمه : الرباق  جديدة 2/14211
2 � جنسه ونوعه : ثالث دور

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع عىل ش�ارع فرعي )20( 
م�ر وانه عب�ارة عن ثالثة دور س�كنية مف�رزة بصورة 
غري رس�مية الدار امل�راد بيعه يتالف من س�احة امامية 
تحتوي عىل صحيات واس�تقبال يف واجه�ة الدار ويوجد 
ممر بجانب االس�تقبال بع�رض )1( مر يؤدي اىل صالة 
ترشف ع�ىل غرفتني ومخزن وصحي�ات بضمنها مدخل 
ومطبخ جدرانه س�رياميك ومس�قف بالسقوف الثانوية 
وس�لم يؤدي اىل الس�طح واملوج�ود يف املكش�وفة يوجد 
ج�دار م�ن الس�رياميك بارتف�اع )1/30( م من س�طح 
االرض والباق�ي الجدران بالبورك ارضية الدار مكس�وه 
باملوزائيك وس�قفه مبني من الطابوق ام�ا الدار الثانية 
/ يتالف من ممر واس�تقبال وصحيات ومطبخ اما الدار 
الثالث�ة / يتال�ف م�ن ممر ي�ودي اىل اس�تقبال ومطبخ 
مغلف باملوزائيك وحمام مشرك مغلف سرياميك وغرفة 
ومخزن وس�لم يودي اىل الطاب�ق االول الذي يحتوي عىل 
غرفة واحدة ارضية الدار من املوزائيك وسقفه مبني من 

الطابوق والشيلمان 
5 � مساحته : حسب السند املرفق 20/1  3 

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : جواد كاظم هالل

8 �  القيم�ة املقدرة : 114,553,944  مائة واربعة عرش 
مليون وخمس�مائة وثالثة وخمس�ون الف وتس�عمائة 

واربعة واربعون دينار 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة 
رئاس لجنة تثبيت امللكية 

العدد : 4/مجدد/2019
التاريخ 2019/5/14 

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل ثب�وت  عائدي�ة تم�ام العق�ار املرق�م )58(  
البوزوين اىل ) مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف( 
بموج�ب ق�رار تثبي�ت امللكي�ة املرقم 4/مج�دد/2019 
وبتاري�خ 2019/5/9 الصادر م�ن لجنة تثبيت العائدية 
يف املن�اذرة فعىل من لديه اعراض ع�ىل القرار الطعن به 
تمييزا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
بصفته�ا التمييزية خ�الل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم الت�ايل للنرش وعند انتهاء املدة س�تبارش مالحظية 

التسجيل العقاري يف املناذرة وفق قرار تثبيت العائدية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد  /1082/ب2019/1

التاريخ 2019/5/16
اعالن

اىل املدعى عليه / )محمد هاشم عبادي( 
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 1082/ب2019/1 
يف 2019/4/30 واملتضم�ن الحك�م ب�� )ال�زام املدع�ى 
عليه محمد هاش�م عب�ادي بتخلية الجزء الذي يش�غله 
م�ن العق�ار املرق�م 2/6023 ح�ي االنص�ار وتس�ليمه 
للمدع�ي عالء حس�ني اب�و س�وده خاليا من الش�واغل 
وحس�ب املرتس�م املدفوع الرس�م القانوني عنه بتاريخ 
2019/4/3 وال�ذي ه�و جزء من الفق�رة الحكمية عند 
التنفي�ذ(   ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي االنصار احمد طاهر 
امليايل ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2019/842

التاريخ 2019/5/14
اىل / املنفذ عليه / محمد عبد الكريم سعيد 

لقد تحقق له�ذه املديرية من ورق�ة التكليف بالحضور 
وخت�م املجلس املح�يل لحي االم�ني عىل ورق�ة التكليف 
بالحض�ور  ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا  للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار ص�ادر من محكم�ة ب�داءة النجف بالع�دد 463/
املدع�ى  ال�زام  ب2013/3 يف 2013/4/30 واملتضم�ن 
عليه ) املدين( محمد عبد الكريم سعيد باعادته للمدعي 
)الدائ�ن( عب�اس فاض�ل صكر ب�دل بيع العق�ار املرقم 

74275 /3 حي النرص والبالغ خمسون مليون دينار
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف  
رقم االضبارة / 2018/1247

التاريخ 2019/5/16
اىل / املنفذ عليه / عمار عزاوي عبد الله

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل تبليغ�ك  بورقة 
التكليف بالحضور  وحس�ب هامش مخت�ار حي االمام 
امله�دي )ع( ع�يل دوهان اب�و صيبع ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا  للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
النجف االرشف  خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة بداءة النجف بالع�دد 306/ب2019/4 يف 
2019/2/24 املتضم�ن الزام املدع�ى عليه عمار عزاوي 
عب�د الله بتأديته للمدعي جواد عب�د الكاظم عبد الزهرة 
مبلغ�ا ق�دره 280,000,000 مائت�ان وثمان�ون مليون 

دينار

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 

اعالن مناقصة عامة استريادية 
م / مناقصة  رقم 6/م /م . هـ . ث / 2019

يرس وزارة النفط /  الرشكة العامة للمعدات الثقيلة  بدعوة جميع مقدمي العطاءات املؤهلبن وذوي الخربة واالختصاص 
لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) صفيح كاربون ستيل  ) A283 GR-C( وبكمية )6245,49 طن( ستة االف ومائتان وخمسة 
واربع�ون وتس�عة واربعون كغم ومن منش�ا )االتحاد االوربي وكوري�ا الجنوبية( وبفرة تجهي�ز ) 120( يوم من تاريخ 
تفعيل االعتماد وبموجب الوثائق القياسية )وثيقة تجهيز السلع( وبكلفة تخمينية  مقدارها ) 4,996,368( دوالر اربعة 

ماليني وتسعمائة وستة وتسعون الف وثالثمائة وثمانية وستون دوالر امريكي 
مع مالحظة ما يأتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي  العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتصال ب�  القس�م التجاري موبايل / 
 )07827836150(

)جميع ايام االس�بوع بأس�تثناء العطل الرسمية ومن الس�اعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عرصا ( او مراجعة 
مقر الرشكة 

2 �  متطلبات التأهيل الرسمية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة
3 � بأمكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة 

البيع للوثائق البالغة ) 500,000 خمسمائة الف دينار عراقي فقط( غري قابلة للرد 
4 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االت�ي وزارة النفط / الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة / مجمع مصفى 

الدورة لغاية يوم الغلق االربعاء املوافق 2019/6/19
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�تم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي ) اس�تعالمات /  الرشكة العامة  للمعدات الهنس�ية الثقيلة ( يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم الغلق 

االربعاء املوافق )2019/6/19( علما بأن اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم الثالثاء املوفق 2019/6/18 
5 � تدعو الرشكة كافة املش�اركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل االستفس�ارات يف 

الساعة )10( صباحا من يوم الخميس املوافق 2019/6/13
6 � يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن 

7 � مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحدده يف اعاله عطلة رسمية  سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها 
8 � بأمكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة برشك ال تتعارض مع الترشيعات 

القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
9 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

الربيد االلكروني للرشكة  
E-mail: info@heesco.oil.gov.iq

املوقع االلكروني للرشكة 
www.heesco.oil.gov.iq

الربيد االلكروني لوزارة النفط :
E -mail: Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكروني للوزارة :
www.oil.gov.iq

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 2093/ ج2018/2

التاريخ 2019/5/15
اعالن

اىل املتهم الهارب / رياض كاظم حسني 
حيث ان�ك متهم يف الدعوى املرقم�ة ) 2093/ج2018/2( 
والخاص�ة باملش�تكية )س�ناء فاهم رسحان( وف�ق املادة 
384 من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2019/6/30 وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري جرب 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد  /458/ب2019/2
التاريخ 2019/5/16

اعالن
اىل املدعى عليها / )عائدة عبد عويد( 

اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م 458/ب2019/2 يف 
2019/5/6 واملتضم�ن الحك�م ب� )ابطال القي�د املرقم 5 
اي�ار / 1983 مجلد 227 الوارد ع�ىل العقار املرقم 19158 
/3 حي النرص مقاطعة 4 جزيرة النجف والذي تم بموجبه 
تسجيل العقار بأسم املدعى عليها الثانية عائدة عبد عويد 
واعتب�ار قيد االف�راز املرقم 172 ش�باط 1983 مجلد 225 
الوارد عىل ذات العقار الذي س�جل بموجبه بأس�م مديرية 
بلدية النجف نافذا  (ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مكتب معلوم�ات النجف بالعدد 374 يف 2019/2/6 
لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني باسم / 
يوس�ف ش�اكر ناظم – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.
��������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) عيل هادي طاهر ( توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 57955 /3 حي النداء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه سعديه حسن عبد

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

 اىل ال�رشكاء ) رف�اه محمد ابراهي�م وعقيل غضبان 
نوري ( توج�ب عليكم الحضور اىل مقر بلديه الكوفه 
لغ�رض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 1166 /19 
كوفه حي كنده/2 خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه وسن عبد الرضا مجيد

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

اىل الرشيك ) ش�يماء جاسم محمد عيل ( توجب عليك 
الحض�ور اىل مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 84016 /3 حي النداء خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازه اسامه عزيز هادي

��������������������������������������������
فقدان 

فقدت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء / 
فرع توزيع كهرباء النجف االرشف  بأسم ) ايمن عيل 
عبد الزه�رة ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

اإلصدار .
��������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة باسم رشكة كوميتا 
للتج�ارة العام�ة واالتصاالت باس�م مديرها املفوض 
عيل مزبان طاهر - فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء – املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية باس�م / ليث س�تار 
جميل – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من نقابة املهندس�ني 
باس�م املهندس عيل نذير هاش�م – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن غرفة تج�ارة البرصة 
بأس�م / عبد الرحمن جبار ش�يال – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من غرفة تجارة البرصة بأسم 
/ ثائ�ر لفتة غازي – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة غرف�ة تج�ارة الب�رصة باس�م رشكة 
الصفوة الدولية ومديرها املفوض عيل محمد ابراهيم 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

ق�دم املواط�ن )صب�اح محمد عب�د( طلباً ي�روم فيه 
تس�جيل لقب�ه وجعله )الخفاج�ي( بدال م�ن الفراغ 
واس�تناداً اىل احكام املاده )24( م�ن قانون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االعالن يف الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العامة

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية 800 50 /دونم 9/الجزيرة 510/1 1
زراعية 800 50 /دونم 9/الجزيرة 510/1 2
زراعية 50 /دونم 800 9/الجزيرة 510/1 3
زراعية 50 /دونم 800 9/الجزيرة 510/1 4
زراعية 700 50 /دونم 9/الجزيرة 510/1 5
زراعية 800 50 /دونم 9/الجزيرة 510/1 6
زراعية 800 50 /دونم 9/الجزيرة 510/1 7
زراعية 800 95 /دونم 9/الجزيرة 510/1 8
زراعية 700 5 /دونم 29/شناس 179 9
زراعية   700 35 /دونم 48/المعيبدي 18/12 10
زراعية 1000 75 /دونم 22/ الحصى والكوز 472/14 11
زراعية 900 492 /دونم 64 / سرات االغير  122/25 12
زراعية 4000 9,8 /دونم 7 / المدوره والخربة 66/5 13
زراعية 4000 1,8 /دونم 7 / المدوره والخربة 66/5 14
زراعية 700 30 /دونم 36/شمال الدور 1022/70 15

املدير العام /وكالة
ريس جملس االدارة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 3136/ش2019/4

التاريخ 2019/5/13
اعالن

اىل  /املدعى عليه / عيىس منصور غازي
اقام�ت املدعي�ة )كظيم�ه عي�ىس حصين�ي( الدعوى 
بالع�دد 3136/ش2019/4 امام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا التفريق للهجر  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي العس�كري 
/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموعد املرافعة  اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املوافق ي�وم 2019/5/26 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض

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

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  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي عقيل مسلم عبد الحسني

3 � رقم الدعوى 2018/1173
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2012/12/21

5 � تاريخ الحكم : 2018/10/10
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5 و34( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

  2008
الب�رة  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب   �  7

واملنشات
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو 
الع�ام رق�م 27 لس�نة 2016  كونه ما زال ماكث�ا  يف الغياب 
ولع�دم ص�دور امر فصل او طرد او اس�تقاله حس�ب كتاب 

دائرته املرقم 5938 يف 2017/11/12 
9 �  الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر(  وفق احكام املادة 5 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم 
عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 لس�نة 1969 
املع�دل وبداللة امل�واد  61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 

لسنة 2008 لغيابه من تاريخ 2012/12/21 ولحد االن  
10 �  اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بدالل�ة امل�ادة 89/اوال م�ن ق ا د  رقم 14 لس�نة 

 2008
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د  اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي 
جرب( البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي 
ت�رف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
 حكام�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتميي�ز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس 

القانون وافهم  بتاريخ 2018/10/10
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 2018/1323

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي حمزة حسني عيل جاسم
3 � رقم الدعوى 2018/1323

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2008/10/30
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/23

6 � املادة القانونية ) 5 و32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة  واملنشات 

8 � خالص�ة الحك�م :  تصحي�ح   م�ادة االحال�ة من امل�ادة )32( اوال    م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل تعديل 
قان�ون عقوبات قوى االم�ن الداخليفي 2015/11/15 وعمال باح�كام املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008   
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016  عن التهمه املسندة 
اليه وفق احكام املادتني 5 و 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه مازال ماكثا يف الغياب 
ول�م يصدر بحقه امر بالفصل او الطرد او االس�تقالة وحس�ب كتاب دائرت�ه اعاله املرقم 

1806 يف 2018/2/11 ولعدم تسديد املبالغ املرتتبة بذمته 
10 �  الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر(  وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 اس�تدالال باملادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املع�دل كونه القانون االصلح 
للمتهم وبداللة املواد  61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه من تاريخ 

2008/10/30 ولحد االن  
11 �  السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 35 /اوال  من ق ع د رقم14 لسنة 2008 
وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د  رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه خوذه عدد /1 
وعصا حديدية دونكي عدد /1 مخزن بندقية كالش�نكوف عدد /3 و )90( تسعون اطالقه 

بندقية كالشنكوف والتي استصحبها معه عند غيابه بتاريخ 2008/10/30    
12 � تضمينة مبلغ مقداره ) 950,000(  تس�عمائة وخمس�ون الف دينار عن قيمة املواد 
املختلس�ة املش�ار اليها اعاله اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة  35 من ق ع د   تس�توىف منه 

بالطرق التنفيذية 
13 � ط�رده من الخدم�ة  وتنحيته عن الوظيفه نهائيا عمال باحكام املادة 41/اوال /أ  من   

ق ع د رقم 14 لسنة 2008   املعدل 
14  �اعتب�ار جريمت�ه  ال�واردة يف الفقرة )11( اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21/أ 

� 6 ق ع   
15 � تنف�ذ العقوبت�ان اع�اله بالتعاقب عمال باح�كام املادة 143/اوال م�ن ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
16 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
17 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008
18 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ) جبار عات�ي جرب( البالغ�ة ) 25,000( 
خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
 قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثاني�ا من نفس القانون 

وافهم  بتاريخ 2018/10/23
اللواء 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 2019/26
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي جاسم حسن نجم جرب )مطرود من الخدمة( 

3 � رقم الدعوى 2019/26
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2009/4/25

5 � تاريخ الحكم : 2019/1/16
6 � املادة القانونية ) 5 و35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة  واملنشات 

8 � خالصة الحكم :عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  عن 
التهمه املسندة اليه وفق احكام املادتني 5 و 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعدم اعادة 

ما بذمته او دفع مبلغ التضمني وكونه مطرود بعد نفاذ قانون العفو اعاله 
9 �  الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر(  وفق احكام امل�ادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 واس�تدالال باملادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل كونها القانون االصلح 
للمتهم وبداللة املواد  61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من  تاريخ 
2009/4/25 ولغاي�ة ط�رده م�ن الخدم�ة بتاري�خ 2018/7/24 بموجب االم�ر االداري 

الصادر من مديرية ادارة املوارد البرشية /التقاعد املرقم 64763 يف 2018/7/24     
10 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35 /اوال  من ق ع د رقم14 لس�نة 
2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د  رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدس 
الحكومي الذي بذمته  املرقم )GKH691( نوع كلوك 9 ملم مع ملحقاته الذي اس�تصحبه 

معه عند غيابه بالتاريخ اعاله  
11 � تضمينة مبلغ مقداره ) 5,500,000( خمسة ماليني وخمسمائة الف  دينار عن قيمة 
املس�دس املختلس املشار اليه اعاله وملحقاته  استنادا للفقرة ثانيا من املادة  35 من ق ع 

د   تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدم�ة  وتنحيته عن الوظيفه نهائيا عمال باحكام املادة 41/اوال /أ  من   

ق ع د رقم 14 لسنة 2008     
13  �اعتب�ار جريمت�ه  ال�واردة يف الفقرة )10( اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21/أ 

� 6 ق ع   
14 � تنف�ذ العقوبت�ان اع�اله بالتعاقب عمال باح�كام املادة 143/اوال م�ن ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
15 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
16 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008
17 � تعميم اوصاف املسدس املختلس اعاله وفق القانون

18 � تنزيل املسدس املوصوف اعاله من الذمة  بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
19 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ) جبار عات�ي جرب( البالغ�ة ) 25,000( 
خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
 قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثاني�ا من نفس القانون 

وافهم  بتاريخ 2019/1/16
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
2016 /840

اسم املحكمة :  محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة  
املنطقة بالبرة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي حسن احمد 
وحيد مرهج / مديرية رشطة محافظة البرة 

رقم الدعوى وتاريخها 2016/1099
تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/6/20 

تاريخ الحكم : 2016/6/27
املادة القانونية  : 5 من  ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم : 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بأسم 

الشعب عىل املدان الغائب اعاله غيابيا بما ييل :
1 �  بالحب�س ملدة )خمس�ة س�نوات( وف�ق احكام 
املادة 5 /اوال من ق ع د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
وبدالل�ة امل�ادة  69 من ق ا د  رقم 17 لس�نة 2008 
لغيابه من مقر عمله من تاريخ 2015/6/20 ولحد 

االن
2 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا 
الح�كام امل�ادة 38/ثاني�ا من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل
3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف 

حقه استنادا  الحكام املادة 69 /ثانيا من ق أ د 
4 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69 /ثالثا من ق ا د 
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د 
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف دينار 

ترف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ص�در القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/ثاني�ا من ق أ د   رقم 17 لس�نة 

 2008
وافهم علنا يف  /   /  2016 

اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

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

محكمة ق�وى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة يف 
البرة 

اىل املتهم�ني الغائبني  املنس�وبني اىل مديرية رشطة 
محافظة البرة واملدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم 
متهمني وفق املواد املبينة ازاء كل اس�م منكم من ق 
ع د  رقم 14 لسنة 2008 ولغيابكم عن مقر عملكم 
بالتاريخ امل�ؤرش وبما ان مح�ل اختفائكم مجهول 
اقت�ىض تبليغك�م به�ذا االع�الن ع�ىل ان تح�روا 
امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل يف البرة خالل 
م�دة )30( ي�وم من تاري�خ تعلق ه�ذا االعالن ملحل 
اقامتكم وتجيبوا عن التهم املوجه ضدكم وعند عدم 
حضوركم تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم 
املنقولة والغري منقولة ويطلب القاء القبض عليكم 
اينم�ا وجدت�م وتس�ليمكم القرب س�لطة حكومية 
وال�زام  االهلي�ني بمحل اختفائكم بأخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا للم�ادة 69 اوال وثانيا ورابعا من 

قانون املحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 2008

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1349

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

الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي احمد عبود ابراهيم نجم

3 � رقم الدعوى 2018/1349
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2009/11/8

5 � تاريخ الحكم : 2018/10/24
6 � املادة القانونية ) 5 و35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة  واملنشات 

8 � خالص�ة الحكم :عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016  عن التهمه املسندة اليه وفق احكام املادتني 5 
و 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه ما زال ماكث بالغياب ولم 
يصدر بحقه ام بالفصل او الطرد او االس�تقالة حسب كتاب دائرته 
اع�اله املرق�م  766 يف 2018/1/20 ولعدم تس�ديد املبال�غ املرتتبة 

بذمته   
9 �  الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر(  وفق اح�كام املادة 5 من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 واس�تدالال بامل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 
111 لسنة 1969 املعدل كونها القانون االصلح للمتهم وبداللة املواد  
61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من  تاريخ 

2009/11/8 ولحد  االن 
10 �  السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 35 /اوال  من ق 
ع د رقم14 لس�نة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د  
رقم 17 لسنة 2008 الختالسه املسدس الحكومي الذي بذمته  املرقم 
)GMB749( ن�وع كل�وك  مع ملحقات�ه و )45( خمس�ة واربعون 
اطالقه من نوعه استصحبها معه عند غيابه بتاريخ 2009/11/8  
11 � تضمينة مبلغ مقداره ) 5,225,000( خمس�ة ماليني ومائتان 
وخمس�ة وعرشون  الف  دينار عن قيمة املس�دس املختلس املش�ار 
الي�ه اع�اله و )45( خمس�ة واربع�ون اطالقه من نوع�ه ملحقاته  
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة  35 من ق ع د   تس�توىف منه بالطرق 

التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدمة  وتنحيته عن الوظيفه نهائيا عمال باحكام 

املادة 41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008     
13  �اعتب�ار جريمته  ال�واردة يف الفقرة )10( اعاله مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21/أ � 6 ق ع   
14 � تنف�ذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال باحكام املادة 143/اوال 

من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
15 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 /ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 

17 لسنة2008
16 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
17 � تعميم اوصاف املسدس املشار اليه اعاله وفق القانون

18 � تنزي�ل املس�دس املوصوف اعاله من الذمة  بعد اكتس�اب قرار 
الحكم الدرجة القطعية 

19 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م  بتاريخ 

2018/10/24
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

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

اعالن
اىل الرشي�ك ) ف�ارس مه�دي ج�رب( اقت�ىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك الصدار 
اج�ازة البن�اء والخاصة بالعق�ار 86545/3 
ح�ي الن�داء ع�ن طري�ق رشي�كك  يف العقار 
اعاله املواطن حيدر عل�وان حمزة وعند عدم 
حضورك س�وف تصدر االجازة وفقا للقانون 

والضوابط

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/265

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املجرم الغائب : الرشطي محمد عدنان عبد الكاظم 

صالح السوداني )مطرود من الخدمة ( 
3 � رقم الدعوى 2019/265

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام عام 2007
5 � تاريخ الحكم : 2019/3/18

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل

7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م :  تبدي�ل   مادة االحالة م�ن املادة )32(      
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل اىل املادة 35 من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 كون الفعل وق�ع قبل  صدور تعديل 
قان�ون   قوى االمن الداخ�يل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008   
9 � عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العف�و العام رقم 27 
لسنة 2016  عن التهمه املسندة اليه وفق احكام املادتني 5 و 
35 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة  ما بذمته او 

تسديد مبلغ التضمني املرتتب بذمته 
10 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35 /

اوال  من ق ع د رقم14 لس�نة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 
69/اوال من ق ا د  رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدسد 
الحكوم�ي املرق�م X27673z نوع برتا 9 ملم م�ع ملحقاته 
مع مخزن مس�دس عدد 1 واحد ومحفظة عتاد عدد 1 واحد 
والذي اس�تصحبه معه عند نقل�ه خارج مالك القيادة  اعاله 

عام 2007
11 � تضمين�ة مبلغ مق�داره ) 1,310,000(  مليون وثالثة  
مائة وعرشة االف دينار عن قيمة املسدس املختلس وملحقاته 
املوصوفة اعاله وحس�ب التسعرية املعتمدة  بتاريخ الحادث 
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستحصل منه  

بالطرق التنفيذية 
12 � طرده من الخدم�ة  وتنحيته عن الوظيفه نهائيا عمال 
باح�كام املادة 41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   

املعدل 
13  �اعتب�ار جريمته  اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق ع   
14 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
15 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16  �تعميم اوصاف املس�دس املختلس املشار اليه اعاله فق 

القانون
17  �تنزي�ل املس�دس وملحقاته املوصوفة اع�اله من الذمة 

بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
18 � تحدي�د  اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي 
جرب( البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي 
ت�رف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
 حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتميي�ز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس 

القانون وافهم  بتاريخ 2019/3/18
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

اسباب جتنب اإلفراط يف تناول الكبدة
يقب�ل الكثري من الن�اس عىل تن�اول الكبدة 
الهام�ة  العن�ارص  العدي�د م�ن  الحتوائه�ا 
واملفيدة للجسم كالربوتينات والفيتامينات، 
غ�ري أن األطب�اء يح�ذرون م�ن اإلف�راط يف 
تناولها لتجنب بعض األرضار التي تسببها، 
ويوص�ون بتناوله�ا م�رة واح�دة فق�ط يف 

األسبوع.
وتحتوي الكبدة عىل ع�دد من املركبات التي 

يف حال زيادتها يف جس�م الشخص قد تسبب 
له أرضاراً من أبرزها:

1-اإلصابة بمرض النقرس:
وه�و ن�وع م�ن الته�اب املفاصل ي�ؤدي إىل 
تورمه�ا وح�دوث آالم ش�ديدة به�ا، وينتج 
ذلك ألن الكبدة تحتوي عىل نس�بة كبرية من 
»البيورين�ات« التي تس�اعد يف إنتاج حمض 
»اليوريك« بالجسم والذي يتسبب يف اإلصابة 

بهذا املرض.
2-تأثريات سلبية عىل القلب والضغط:

الكب�دة من األطعمة الغنية بالكوليس�رتول، 
وبالت�ايل فه�ي غري مناس�بة مل�رىض القلب 

والسكري وارتفاع ضغط الدم.
3-فرط »فيتامني أ«:

تحتوي الكبدة عىل نسبة كبرية جداً من هذا 
الفيتامني، تفوق حاجة الجسم منه.

أرسة هزازة قتلت عرشات الرضع
أمريكيت�ان مالي�ني  اس�تدعت رشكت�ان 
تقاري�ر  بع�د  لألطف�ال  اله�زازة  األرسة 
عن ح�وادث انق�الب أطفال رض�ع أثناء 
نومهم واهتزازهم تسببت بوفاة عرشات 
األطفال، بحس�ب تقرير يف »ميل أونالين« 

الربيطانية.
وجاءت عمليات االستدعاء لألرسة الهزازة 
بعد تقارير عن ح�دوث وفيات بطلب من 
جمعية حماية املس�تهلك األمريكية، وهو 

الطل�ب الذي يعن�ي اس�تدعاء أكثر من 5 
ماليني رسي�ر ه�زاز، غالبيتها من رشكة 

واحدة.
فق�د طالب�ت الجمعية، الجمع�ة، رشكة 
»كي�دز 2« باس�تدعاء 36 نموذج�ا م�ن 
أرستها الهزازة لألطفال، األمر الذي يعني 
اس�تدعاء حوايل 700 أل�ف رسير هزاز تم 

بيعها.
وجاء هذا االستدعاء يف أعقاب تقارير عن 

وفاة 5 أطفال بع�د انقالبهم أثناء نومهم 
عىل معداتهم بسبب عملية الهز.

يش�ار إىل أن أرسة كي�دز 2 تباع بأس�عار 
ترتاوح بني 40 و80 دوالر للوحدة.

ويأتي هذا االس�تدعاء بعد نحو أسبوعني 
املس�تهلك  ع�ىل طل�ب جمعي�ة حماي�ة 
اس�تدعاء حوايل 5 ماليني رسير هزاز من 
مودي�الت »روك أن�د ب�الي س�ليرب« التي 

تصنعها رشكة فيرش برايس.

سودوكو

فوائد مذهلة للبوتاسيوم
يعت�رب البوتاس�يوم م�ن أه�م املغذي�ات للجس�م، وأهم 
العن�ارص األساس�ية لتقليل القل�ق والتوت�ر والتحكم يف 

ضغط الدم.
ولكن هل تقتر فوائده البوتاس�يوم عىل ذلك فقط؟ أم 

أنه يقدم فوائد أخرى لصحة الجسم؟
وبحس�ب موق�ع Daily Medical Info، تش�مل أه�م 
املصادر الطبيعية التي تحتوي عىل معدن البوتاس�يوم 
الحمضي�ات، والحبوب، والخضار، وس�مك الس�لمون، 
والدج�اج، والحلي�ب كامل الدس�م، وعصائ�ر الفاكهة 
وامل�وز،  والبطاط�ا  واملك�رات،  والل�وز،  الطازج�ة، 

واألفوكادو.
أما فوائده الصحية فتشمل ما ييل:

1- تحفيز النشاط العصبي
يلعب البوتاس�يوم دوراً هام�اً يف تحفيز وظيفة الدماغ 
يف املس�توى الطبيعي، حيث أن املس�تويات العالية من 
البوتاس�يوم تس�مح ملزيد من األكس�جني بالوصول إىل 
الدماغ، وبالتايل تحفيز النشاط العصبي وزيادة القدرة 

املعرفية.
2- التحكم يف سكر الدم

يس�بب انخفاض مستوى البوتاسيوم انخفاض يف نسبة 
الس�كر يف الدم، مما يؤدي إىل التع�رق والصداع والضعف 

والعصبية. ويوفر تناول كلوريد البوتاسيوم والصوديوم 
اإلغاث�ة الفورية يف مثل ه�ذه الحاالت، كم�ا ينبغي عىل 
مريض الس�كري الحفاظ عىل مس�توى البوتاس�يوم يف 

الدم بنسب طبيعية.
3- تقليل اضطرابات العضالت

يتطل�ب االنكماش واالنبس�اط للعض�الت وجود تركيز 
كاف من البوتاسيوم. وتوجد معظم أيونات البوتاسيوم 
يف جس�م اإلنس�ان يف خاليا العضالت. ه�و يحافظ عىل 
وظيف�ة العضالت واألعص�اب املثىل، كم�ا يحافظ عىل 

رسعة ردود الفعل.
4- منع التشنجات

تنت�ج تش�نجات العض�الت م�ن انخف�اض مس�توى 
البوتاسيوم يف الدم، ويمكن منع هذه الحالة عن طريق 

تناول موزة يومياً.
5- تعزيز صحة العظام

هن�اك صف�ات معينة يف البوتاس�يوم تفي�د األحماض 
املختلفة يف الجسم.

جد الفرق بين الصورتين
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الزوراء يبحث عن فوز معنوي 
أمام الوصل

              المستقبل العراقي/ متابعة

يستعد الزوراء للمغادرة إىل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، لخ�وض مباراته األخرية 
يف دوري أبطال آس�يا املق�ررة يوم الثالثاء 
املقبل، يف إستاد زعبيل أمام الوصل، يف ختام 
دور املجموع�ات.وكان ال�زوراء والوص�ل 
ق�د غ�ادرا البطول�ة رس�ميا، ومباراتهما 

س�تكون بال أي تأثري ع�ى املتأهلني للدور 
الثان�ي م�ن البطولة.وقال عض�و الهيئة 
اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رش�يد 
يف ترصيحات خاصة ل إن الفريق سيغادر 
إىل دول�ة اإلمارات يوم غ�د لخوض املباراة 
األخ�رية من دور املجموع�ات، مضيفا أنه 
ع�ى الرغم م�ن أن املباراة غ�ري مؤثرة إال 
أنهم يسعون لتحقيق فوز معنوي.وتابع: 

»املدرب حكيم شاكر أكد أن نتيجة املباراة 
سيكون لها انعكسات نفسية عى الفريق 
يف الدوري املمتاز وبالتايل فإنهم سيلعبون 
للف�وز بجانب إتاح�ة الفرص�ة لعدد من 
الالعبني الذين أثبتوا وجودهم يف الدوري«.

يش�ار إىل أن ال�زوراء يحتل املرك�ز الثالث 
باملجموع�ة برصي�د 5 نق�اط فيم�ا يأتي 

الوصل باملرتبة الرابعة برصيد 3 نقاط.

زيدان: سأرحل عن ريال مدريد يف هذه احلالة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

وج�ه زي�ن الدي�ن زي�دان، م�درب ريال 
مدريد، رس�الة حاس�مة بش�أن طريقة 
عمله مع الفريق امللكي يف الفرتة املقبلة.

وأكد زي�دان، أنه صاحب الق�رار يف ريال 
مدريد، وأنه سريحل لو لم يستطع تنفيذ 

ما يريد.
ويستعد ريال مدريد إلنهاء موسم الليجا 
غ�ًدا األح�د، بمواجه�ة ري�ال بيتيس، يف 

معقل امللكي »سانتياجو برنابيو«.
وق�ال زي�دان، خ�الل املؤتم�ر الصحفي 
التقديمي للمباراة: »إنها املواجهة األخرية 
باملوس�م، وعملن�ا جيًدا إلنه�اء البطولة 
بش�كل جيد، ونريد أن نودع مش�جعينا، 
فق�د كانت س�نة ُمعقدة، وس�نعود أكثر 
حماس�ا، وأعمل لجعل الجماهري فخورة 

بالالعبني«.
بيل ونافاس

أج�اب:  بي�ل،  جاري�ث  ع�ن  وبس�ؤاله 
»س�يكون ضمن املجموع�ة، يمكنني أن 
أخربك�م بذل�ك.. رحيله؟ ال أس�تطيع أن 

أتح�دث عن ذلك ونحن يف نهاية املوس�م، 
وسيكون هناك تغيريات«.

وأضاف: »رحيل كيل�ور نافاس؟ ال أفكر 
يف ذلك، وال أريد أن أتحدث عما س�يحدث 
الع�ام املقبل، وهناك الكثري من األقاويل، 
دعون�ا نركز ع�ى املباراة، وم�ا قلته من 
قب�ل وأقوله حالًيا هو أن مركز حراس�ة 
املرمى س�يكون واضًحا للغاية، وال يشء 

أكثر«.
وتاب�ع: »ال أق�ول إن الصحاف�ة تك�ذب، 
ب�ل يمكن أن تكتبوا م�ا تريدون، وال أحد 
يعرف بماذا تحدثت مع كيلور، وأنا قمت 

بذلك مع جميع الالعبني«.
وأوضح: »تغيري الخطاب مع نافاس؟ ال، 

وكيلور لديه عقد وسنرى ما سيحدث«.
الحارس الثاني

وبس�ؤاله عن الح�ارس الثان�ي للفريق، 
أجاب: »س�أقول ه�ذا حني يبدأ املوس�م 
الجدي�د، وس�أحدد م�ن الح�ارس األول، 
إن�ه ق�راري، وإذا ل�م أتخذ الق�رارات يف 
الفري�ق س�أرحل، وهذا واض�ح، وهناك 
أش�خاص يعملون عى إبرام التعاقدات، 

ونقوم بذلك مًعا، أما التش�كيلة فهي من 
اختصايص فقط«.

وعن حقيقة مطالبته بتواجد نجله لوكا، 
كح�ارس ثان، أض�اف: »علين�ا أن نقبل 
م�ا ُيقال، وإذا حدث ذل�ك فإنه لن يكون 
بس�بب أنه ابني، ولكن ألنه العب يف ريال 

مدريد، وأظهر قدراته«.
وواص�ل: »س�يكون األم�ر واضًح�ا جًدا 
بالنسبة له يف العام املقبل، ولم أطلب من 

النادي أن يكون الحارس الثاني«.

جريزمان ويوفيتش
وح�ول رحي�ل أنط�وان جريزم�ان ع�ن 
أتلتيك�و مدري�د، علق: »هذا ليس ش�يئا 
يجب أن نتحدث عنه، اسألوا الالعب عما 

سيفعل وعن وجهته الجديدة«.
أس�تطيع  ال  يوفيت�ش؟  »ل�وكا  وأردف: 
أن أخربك�م ب�أي يشء، فنح�ن يف نهاية 

املوس�م، وأتفه�م اهتمامك�م يف الوق�ت 
الحايل، ولكنني منشغل باالنتصار غًدا«.

وح�ول مواجهة بيتيس، ق�ال: »يف أنويتا 
بدأنا بشكل جيد ولكن يف الحقيقة كانت 
مب�اراة س�يئة، ولدينا مواجه�ة نحاول 
أن ننهيها بش�كل جي�د، والجماهري تريد 

ختام املوسم بانتصار«.
واستكمل: »مستقبل إيسكو؟ لن أخربكم 

تفاصيل حديثي معه، لقد كان أمرًا 
شخصًيا«.

ع�دم  »اتفاقي�ة  وواص�ل: 
االعت�داء مع أتلتيك�و مدريد؟ 
يف كرة القدم يمكن أن يحدث 
كل يشء، لكنن�ي لن أخوض 
»االهتم�ام  ذلك«.ون�وه:  يف 
جمي�ع  مين�دي؟  بفريالن�د 

الالعب�ني مث�ريون لالهتمام، 
لكنن�ي لن أتح�دث عنه، ألنني 

أح�رتم كل الالعب�ني هن�ا، 
ويمكن ملن يتألقون مع 

يحصلوا  أن  فرقه�م 
عى الفرصة«.

حارس متألق ومهاجم واعد أبرز نجوم تشكيلة جولة الدوري العراقي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

اختتم�ت الليل�ة الجولة الس�ابعة والعرشين من 
الدوري العراقي املمتاز، وشهدت متغريات كثرية 
وتألق�ت أس�ماء كان له�ا عنونا ب�ارزا يف نتائج 
فرقه�م، فف�ي كل جولة هناك العب�ون مميزون 
تس�تند عليهم فرقهم يف صنع الفارق الفني عى 

مستوى النتائج.
 كعادته نهاية كل جولة، اختار التشكيلة املثالية 
للجولة الس�ابعة والعرشين من الدوري العراقي 
املمت�از، وفق املس�تويات التي قدمه�ا الالعبون 

وفق ما ييل:
حارس موهوب

محمد صالح: تكرر أس�م حارس الكرخ الش�اب 

محم�د صالح يف التش�كيلة املثالية وكان العنوان 
األب�رز بصفوف فريقه يف مباراة الطلبة بتألقه يف 
رد ركلة الجزاء التي نفذها مروان حس�ني ليقود 

فريقه لفوز مهم.
دفاع صلب

ه�ريدي س�يامند : قلب دفاع فري�ق أربيل، العب 
يجيد العاب الهواء وكان س�ببا بفوز فريقه عى 
الحس�ني يف مباراة الي�وم بتكفله يف رد العديد من 
الهجمات التي ش�نها الفريق املنافس.إياد خلف: 
قل�ب دف�اع الحدود، يتمت�ع بخربة كب�رية ولديه 
قدرة عى استخالص الكرة، قاتل يف مباراة فريقه 
أمام القوة الجوية رغم قوة هجوم القوة الجوية، 
لكن�ه أبعد العديد من الكرات.وليد س�الم: مدافع 
يم�ني الرشط�ة، ال�دويل وليد س�الم ق�دم مباراة 

متميزة أمام نفط ميس�ان يف مباراة كانت مثرية 
وكان لسالم دور كبري يف توازن اداء فريقه.حسن 
رائ�د: مدافع يس�ار الكرخ، الالعب الش�اب يوما 
بعد يوم يكتس�ب خربة كب�رية ويؤكد قدرته عى 
التواجد يف التشكيلة املثالية، وكان العنرص األبرز 

بصفوف فريقه يف مواجهة الطلبة.
حلقة الوصل

عمر جبار: العب وس�ط املين�اء، لعب دورا مؤثرا 
يف منتصف امللعب، وكان س�ببا يف كس�ب مباراة 
الديرب�ي أمام نف�ط الجنوب بع�د األداء الرجويل 
املتميز.مهدي كامل: العقل املدبر لطلعات الرشطة 
الهجومي�ة واملخط�ط للعمليات، ويم�رر الكرات 
بكلت�ا قدمي�ه ودائما م�ا يقلق الفرق املنافس�ة.

عيل ش�وقي: الع�ب البحري املؤث�ر، والذي تمكن 

م�ن كرس النتائج الس�لبية التي يتعرض لها 
فريقه ليس�جل هدفا قاتال يف مرمى النفط، 
ويحقق تعادال سيكون مؤثرا لفريق البحري.
محمد قاس�م: جناح الق�وة الجوية املهاري، 
عن�رص مؤثر بش�كل كبري ال ي�كل وال يمل، 
وكان عن�رص قل�ق لفريق الح�دود، ونجح 

يف تمرير كرة اله�دف القاتل لفريقه 
ليكسب ثالث نقاط مهمة.

هجوم مميز
عالء محيس�ن: مهاج�م الكهرباء 
النش�يط عالء محيسن، تمكن من 
تس�جيل هدف ثمني جدا، كرس من 

خالله فريق الكهرباء كرس سلس�لة 
النتائج السلبية بفوزه عى أمنة بغداد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ح�رص األرجنتين�ي باول�و ديب�اال، نج�م 
يوفنتوس، عى توديع ماسيمليانو أليجري، 
املدي�ر الفن�ي للبيانكون�ريي، بع�د ق�رار 
النادي رحيله عقب نهاية املوسم الجاري.

وكتب ديباال عرب حس�ابه الرسمي بموقع 
االجتماع�ي »توي�رت«: »ش�كرًا  التواص�ل 
ميسرت أليجري عى األربع سنوات الرائعة، 
حيث علمتني عى سبيل الخصوص تحقيق 
الفوز قبل كل يشء، أتمنى لك األفضل أينما 

تذهب«.وأعل�ن يوفنتوس أم�س الجمعة، 
ع�ن رحي�ل أليج�ري ع�ن القي�ادة الفنية 
للبيانكونريي، عقب نهاية املوسم الجاري، 
بعد 5 س�نوات قضاها املدرب، تمكن فيها 
م�ن تحقيق لقب ال�دوري اإليطايل 5 مرات 
متتالي�ة، وأربع م�رات كأس إيطاليا، فيما 
توج بكأس السوبر اإليطايل مرتني.ووصل 
أليج�ري بيوفنتوس لنهائ�ي دوري أبطال 
أوروب�ا مرتني أعوام 2015 و2017، إال أنه 
خرسها أمام برش�لونة وري�ال مدريد عى 

الرتتيب.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أع�رب الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، ع�ن 
س�عادته بع�ودة األرجنتين�ي خ�وان مارتن 
ديل بوترو، للمالع�ب من جديد، بعد اإلصابة 
الت�ي عان�ى منه�ا يف الركب�ة، خ�الل بطولة 
ش�نغهاي لألس�اتذة يف أكتوبر/ترشي�ن أول 
املايض.وواج�ه ديوكوفيت�ش، نظ�ريه دي�ل 
بوت�رو، أمس الجمعة، يف رب�ع نهائي بطولة 
روم�ا لألس�اتذة، وتمكن من إنق�اذ نقطتني 
علي�ه  يتغل�ب  أن  قب�ل  املب�اراة،  لخس�ارة 
بمجموعت�ني مقابل مجموع�ة واحدة بواقع 

)4-6( و)7-6( و)6-4(.وقال ديوكوفيتش، 
لديل بوترو، عرب حس�ابه الخاص عى موقع 
التواص�ل االجتماع�ي تويرت »س�عيد للغاية 
برؤيت�ك بع�د التع�ايف وأن�ت تلع�ب بصورة 
جي�دة، أتمن�ى لك الح�ظ الس�عيد يف بطولة 
روالن جاروس«.يذكر أن ديل بوترو غاب عن 
املالعب منذ أكتوبر/ترشين أول املايض، وعاد 
يف بطول�ة ديل�راي بيت�ش يف فرباير/ش�باط 
املايض، قبل أن ينس�حب من بطولتي إنديان 
ويلز وميامي.كما شارك ديل بوترو يف بطولة 
مدريد لألساتذة، ليشارك بعدها يف روما التي 

تعد ثالث بطولة يشارك فيها هذا املوسم.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، الي�وم الس�بت، أن 
الفرنيس بول بوجبا نجم وسط مانشسرت يونايتد، 
سيتسبب يف تعطيل املريكاتو الصيفي للشياطني 
»إكس�ربيس«  لصحيف�ة  الحمر.ووفًق�ا 
الربيطانية، فإن عدم وضوح موقف بول 
بوجبا من الرحيل عن الشياطني الحمر، 
سيجرب مانشسرت يونايتد عى تأجيل 
دخ�ول صفق�ة تانج�ي ندومبي�يل 
الع�ب وس�ط ليون.وأش�ارت إىل 
أن مانشس�رت يونايتد سيقتحم 
سباق ضم ندومبييل، فور أن يتم 
إبالغ الن�ادي من قبل بوجبا أنه 
يريد مغادرة قلعة أولد ترافورد.

ويحظى ندومبي�يل باهتمام من 
قب�ل أكثر من فري�ق أوروبي مثل 
مانشس�رت س�يتي وري�ال مدري�د 
ويوفنتوس، ولك�ن تؤكد الصحيفة 
أن توتنه�ام وباري�س س�ان جريمان 
هم�ا الوحي�دان اللذان تقدم�ا بعروض 
التقاري�ر  م�ن  الكث�ري  أن  رس�مية.يذكر 
ربطت بول بوجبا باالنتقال إىل ريال مدريد 
يف الصيف املقبل، ال سيما بسبب العالقة 
الجيدة ب�ني الالعب الفرنيس وزين الدين 

زيدان مدرب املرينجي.

ديباال يودع أليجري برسالة خاصة

ديوكوفيتش يدعم ديل بوترو

غموض بوجبا يعطل مريكاتو 
مانشسرت يونايتد

             المستقبل العراقي / وكاالت

أكد تقري�ر صحفي بريطاني، أن الربازي�يل داني ألفيس، ظهري 
باريس س�ان جريمان، يفك�ر جدًيا يف خ�وض تجربته األوىل يف 

الربيمريليج بعمر 36 عاًما.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن ألفيس سيغادر 
سان جريمان يف الصيف املقبل، بعد انتهاء عقده، السيما 
أنه يرى أن الفريق ال يتطور عى مس�توى بطولة دوري 

أبطال أوروبا.

وأش�ارت إىل أن هن�اك س�بب آخر يت�م تداوله للرحي�ل املحتمل 
أللفي�س، وه�و أن الالعب حصل عى ع�رض لتمديد عقده ملدة 
موسم واحد رفقة س�ان جريمان، بينما يفضل النجم الربازييل 
التوقي�ع عى عقد مدته عامني.ويس�عى ألفي�س بقوة لالنتقال 
إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز يف املوس�م املقبل، خاصة أنه رصح 
سابًقا بعدم تخيل انتهاء مسريته االحرتافية يف عالم كرة القدم 
دون خ�وض تجرب�ة يف الربيمريليج.يذك�ر أن ألفيس س�بق له 
الحصول عى عروض من مانشسرت سيتي واليونايتد وتشيليس، 

ولكنه رفضها من أجل اللعب يف سان جريمان.

مغامرة الربيمريليج تسيطر عىل عقل ألفيس             المستقبل العراقي / متابعة
 

أجرى ري�ال مدريد، ظهر الس�بت، 
مران�ه األخري قب�ل مواجه�ة ريال 
بيتيس، غًدا األحد، ضمن منافسات 

الجولة األخرية من بطولة الليجا.
»مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فقد غاب 
ع�ن امل�ران مداف�ع وقائ�د الفريق 
س�ريجيو رام�وس، وماريانو دياز 
وألفارو  أودريوزوال، ليتأكد غيابهم 

عن اللقاء بداعي اإلصابة.
ويغي�ب أيًض�ا ع�ن اللق�اء الثنائي 

وخيس�يوس  كاس�يمريو 
فاييخو بداعي اإليقاف، حيث 
ش�ارك يف املران 20 العبا من 

بينهم حراس املرمى ال�3.
ح�اول  رام�وس  أن  ُيذك�ر 
حت�ى اللحظ�ات األخرية، من 

أج�ل اللحاق باملب�اراة األخرية 
للمرينج�ي يف املوس�م، لكنه لم 

يتعاف من إصابته.
ويحت�ل ري�ال مدريد املرك�ز الثالث 
بج�دول ترتي�ب الليج�ا برصيد 68 
نقط�ة، بينما يأتي ري�ال بيتيس يف 

املرتبة العارشة برصيد 47 نقطة.

حسم موقف راموس من مواجهة 
بيتيس

             بغداد/ المستقبل العراقي

يميل نيمار جونيور، نجم باريس سان جريمان وقائد 
منتخ�ب الربازي�ل، إىل وجهة مث�رية بعد اعت�زال كرة 

القدم.
وكشف صديق مقرب لنيمار، يف حوار لصحيفة مريور 
الربيطاني�ة، أن الالع�ب الربازييل يمي�ل الحرتاف لعبة 

البوكر، بعد إنهاء مشواره يف املستطيل األخرض.
وأش�ار أندري أكاري، الذي يعد أشهر محرتيف اللعبة يف 
الربازي�ل، إىل أن نيمار يتواصل معه دائما عرب رس�ائل 
الواتس�اب للتعل�م واالستفس�ار ع�ن بع�ض األم�ور 

الخاصة بالبوكر.
وكشف أن نيمار ش�ارك يف عدة مباريات للبوكر رفقة 

آرث�ر ميلو وجريارد بيكيه ثنائي برش�لونة، وجابرييل 
خيسوس مهاجم مانشسرت سيتي.

وق�ال أكاري »نيمار يعتربني مثله األعى يف اللعبة، 
وق�ال يل إنه يتطل�ع الحرتاف ه�ذه اللعبة بعد 

االعتزال، فالبوكر لعبة تثري األدرينالني مثلما 
يحفز هتاف الجماهري، الالعبني يف مباريات 

كرة القدم«.
من جانبه�ا، ذكرت صحيف�ة مريور، أن 
نيمار ش�ارك يف بطول�ة دولي�ة للبوكر، 
بعد وداع منتخب الربازيل لكأس العالم 
األخرية يف روسيا، ونال املركز السادس 
من أص�ل 300 العب ش�اركوا يف هذه 

املسابقة.

نيامر يميل إىل خطوة مثرية 
             بغداد/ المستقبل العراقيبعد االعتزال

 
تصط�دم طموح�ات برش�لونة يف ض�م الفرنيس 
أنط�وان جريزم�ان، مهاج�م أتلتيك�و مدريد، يف 
املريكاتو الصيفي املقبل بفخ إيطايل قد يغري مسار 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  الصفقة.وذك�رت 
اإلس�بانية، أن فرص انتق�ال جريزمان إىل صفوف 
باريس سان جريمان ستزداد يف الفرتة املقبلة.

وكان توم�اس توخيل، املدير الفني لس�ان جريمان، 
رصح أم�س الجمعة: »جريزم�ان إضافة ألي فريق 
يف العالم، وتواجده يس�عد أي مدرب، ولكن يف الوقت 
الحايل الحديث عن ضمه غري منطقي. يجب أن نبني 
فريًق�ا للموس�م الجديد، والبح�ث ع�ن احتياجاتنا 
خاصة عى املستوى الدفاعي«.وأشارت الصحيفة إىل 
أن االنتقال املحتمل لإليطايل ماسيمليانو أليجري من 
أجل قيادة سان جريمان، سيزيد من حظوظ انتقال 

جريزم�ان إىل الن�ادي الفرنيس.يذك�ر أن يوفنت�وس 
أعل�ن أمس الجمعة، االنفصال عن أليجري، يف نهاية 
املوس�م الح�ايل، وبالتايل فإن األخري س�يكون حرًا يف 
االنتقال إىل قيادة ناٍد جديد خالل املوسم املقبل.وتؤكد 
العديد من التقارير أن برش�لونة ه�و النادي األقرب 
لضم جريزمان، ولكن الالعب متخوف من انخفاض 
راتبه الس�نوي بقيمة 5 ماليني ي�ورو، بالنظر إىل ما 

يتقاضاه حالًيا رفقة أتلتيكو.

فخ إيطايل هيدد انتقال جريزمان إىل برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه 
كاد أن يرتك كرة القدم، يف بداية مسريته، بسبب حبه لرياضة 

الدرجات الهوائية.
وق�ال كورت�وا، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة »م�اركا« 
اإلسبانية: »لقد أحببت رياضة الدرجات الهوائية، حني كان عمري 
11 أو 12 عاما، وكدت أن أترك كرة القدم، وأخربت والدي برغبتي، 

لكن يف النهاية واصلت مسريتي مع الكرة«.
وأضاف: »سيكون من الجيد منح الجماهري يشء لالحتفال به، قبل 
الذهاب إىل عطلة نهاية العام، إنهاء املوسم بشكل جيد سيكون أمرًا 
إيجابًي�ا قبل املوس�م الجديد«.وتابع: »الفريق يت�درب بجد، ونحن 
نعلم أنه لم يكن أفضل موسم، لكننا نتحسن، وسنسعى لالستعداد 
للموس�م املقبل، وإنهاء املوسم الحايل بش�كل جيد«.ُيذكر أن ريال 
مدريد سيس�تضيف ريال بيتيس، غًدا األحد، يف معقله »سانتياجو 

برنابيو« يف إطار منافسات الجولة األخرية من الليجا.

كورتوا: كنت عىل أعتاب ترك كرة القدم
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ام�ضاءات ام�ضاءات

» تـسـتـاهـلـهـه« بـرنـامـج الـمـتـعـة والـفـائـدة 
املستقبل العراقي / عيل ابراهيم

الفن�ان الكب�ر حاف�ظ  عودن�ا 
لعيب�ي أن يط�ل علين�ا يف ش�هر 
رمض�ان م�ن كل ع�ام بربام�ج 
رمضانية ممتعة و هادفة  تسلط 
الض�وء ع�ى الح�االت اإليجابية 
والس�لبية يف مجتمعن�ا العراقي 
وكيفي�ة معالج�ة ماهو س�لبي 
منها وبرامج تضيف للمش�اهد 
تخت�رب  و  واملتع�ة  املعلوم�ة 
معلومات املش�اركني فيها.  وقد 
أطل علينا لعيبي هذا العام ومن 
شاش�ة قناة العراقية بربنامج ) 
تستاهلهه ( وهو برنامج ممتع 
وه�ادف أخت�رب في�ه املعلومات 
العام�ة لكل من التق�ى بهم من 
العراقي�ة  املحافظ�ات  مختل�ف 
بطريقة كوميدي�ة جميلة وعى 
مس�توى عايل من الحرفية  وقد 

كانت فكرة الربنامج أن يقوم املشارك فيه 
بإختيار واحد من ثالثة إختيارات .

 حي�ث يك�ون اإلختي�ار األول مك�ون من 
سبعة أسئلة وتكون اإلجابة للمشارك فيه 
عى خمسة أسئلة وجائزته 500 ألف دينار 
اإلختي�ار والثاني خمس�ة أس�ئلة وتكون 

اإلجاب�ة للمش�ارك فيه  عى اربعة أس�ئلة 
وجائزته 250 ألف دين�ار واالختيار الثالث 

هو سؤال واحد وجائزته 50 ألف دينار .
 وق�د حظى الربنام�ج بأهتم�ام ومتابعة 
كب�رة م�ن قب�ل املش�اهدين ع�ى الرغم 
من التوقي�ت غر املوفق لعرض�ه من قبل 
القائم�ني عى توقيتات ع�رض الربامج  يف 

قناة العراقية الفضائية حيث أن عرضه يف 
وق�ت متأخر وغر محدد ح�رم الكثر من 
املتابعني واملعجبني بربامج فنانهم املفضل 
حافظ لعيبي من متعة مش�اهدة برنامج 
) تس�تاهلهه ( الربنامج من إعداد وتقديم 
حافظ لعيبي وإخراج املخرج الش�اب  زين 

العابدين حمزة .

املستقبل العراقي /صفاء الفريجي 
بتوجيه من محافظ البرصة املهندس اسعد 
العيدان�ي وبأرشاف ومتابع�ة مبارشة من 

قبل النائب الثاني االداري الدكتور رضغام 
االج�ودي  تم ب�دء الفحوص�ات والتحاليل 
االولية لوجبة املرىض الرابعة التي ارسلتها 

حكوم�ة الب�رصة اىل مستش�فيات الهن�د 
تمهيدا ألجراء عملي�ات جراحية ألصحاب 

االمراض املستعصية.

بتوجيه من املحافظ اسعد العيداين .. 
بدء الفحوصات والتحاليل االولية لوجبة املرضى الرابعة التي ارسلتها حكومة البرصة

 اىل مستشفيات اهلند متهيدًا ألجراء عمليات جراحية ألصحاب االمراض املستعصية

جريمة انتهاك حرمة املوتى  
القاضي  كاظم عبد جاسم الزيدي
آث�ار مقط�ع ن�ر مؤخرا م�ن خ�الل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ألح�د األش�خاص وهو  يلتقط ص�ورة لجثة 
مي�ت االس�تنكار واإلدانة م�ن الناس ألن�ه ينتهك حرمة 
املي�ت و إن املرع ق�د أراد إن يحفظ حرم�ة امليت وعدم 
اهانت�ه بع�د وفاته وقد أحاط ذلك  بس�ياج م�ن الحماية 
القانوني�ة بنص�وص وردت يف قان�ون العقوبات وبعض 

القوانني  الخاصة.
 وإن جريم�ة انتهاك حرمة امليت من الجرائم االجتماعية 
املنص�وص عليها  يف قانون العقوب�ات العراقي رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل حي�ث نصت امل�ادة   )374( عى ان ) 
يعاق�ب بالحب�س م�دة ال تزيد ع�ى س�نتني وبغرامة أو 
بإح�دى هاتني  العقوبتني من انته�ك عمدا حرمة جثة أو 
جزءا منه�ا أو رفات أدمية وحرس عنها الكفن  و اذا وقع 
الفع�ل انتقاما من امليت أو تش�هرا به فتك�ون العقوبة 
الحب�س مدة ال تزيد عى  ثالث س�نوات ( كما نصت املادة 
)373( من�ه ع�ى ان يعاق�ب بالحبس م�دة ال تزيد عى 
 س�نتني وبغرامة ال تزيد ع�ى مائتي إلف دينار أو بإحدى 
هات�ني العقوبتني من انتهك أو  دنس حرمة قرب أو مقربة 

أو نصب مليت أو شوه عمدا شيئا من ذلك.
 وإن اإلنس�ان  بعد وفاته يصبح جسدا بال روح فإذا كان 
يستطيع رد االعتداء الحاصل عليه يف حياته  فال يستطيع 
ذل�ك بع�د وفات�ه وإن جريم�ة انتهاك حرم�ة املوتى من 
الجرائ�م املهمة  لكونه�ا تخالف ال�رع والقانون حيث 
أك�دت الرائ�ع الس�ماوية ع�ى رضورة حمايته�ا من 
 االعت�داء فهي مس�اكن خصص�ت لهم لكي يرق�دوا بها 
بس�الم ولذلك حرص املرع  حمايته�ا ولم يجز القانون 
فت�ح الق�رب إال بأمر الق�ايض يف حالة االش�تباه بحادث 

جنائي.
  وإن امل�رع العراقي أراد أن يحفظ للميت حرمته وعدم 
إهانت�ه بعد وفات�ه ولذلك نظ�م  املرع العراق�ي ذلك يف 
العدي�د من التريعات ومنها قان�ون العقوبات العراقي 
رقم   111 لس�نة 1969 وقانون حماية املقابر الجماعية 
رق�م )5( لس�نة 2006 ونظ�ام  املقابر رقم )18( لس�نة 
1935.  إن امل�رع العراق�ي ق�د راع�ى وج�وب احرتام 
حرمة  املوت�ى من خالل عدم املس�اس بجثته أو قربه أو 
النص�ب املقامة ل�ه وهي جنحة  معاق�ب عليها بالحبس 
وان االعت�داء ع�ى حرم�ة الجث�ة يتمثل بانته�اك حرمة 
الجثة  كتصوير الجثة وعرضها من خالل مواقع التواصل 
االجتماع�ي ونر صور تلك الجثة  وحرس الكفن عنها أو 
االعت�داء عى القرب بالتهديم. وقد ع�رف املرع العراقي 
املق�ربة  يف نظ�ام املقابر العراقي رقم )18( لس�نة 1935 
بأنه�ا األرض املخصص�ة لدفن  املوتى كم�ا عرف املقربة 
الجماعي�ة يف قان�ون املقاب�ر الجماعية رقم )5( لس�نة 
2006  بأنه�ا األرض أو املكان ال�ذي يضم رفات اكثر من 
ش�هيد تم دفنه�م أو إخفائهم عى نح�و  ثابت دون إتباع 
األح�كام الرعية والقيم اإلنس�انية الواج�ب مراعاتها 
عن�د دفن املوت�ى  و بطريق�ة يقصد منها إخف�اء معالم 
جريمة إب�ادة جماعية ونج�د إن العقوب�ة التي وضعها 
 امل�رع العراقي له�ذه الجرائم املتعلق�ة بانتهاك حرمة 
املوتى واملقابر عقوبة بس�يطة و ال تتناسب مع خطورة 
هذه الجريمة ونقرتح تشديد العقوبة فيما يتعلق باملادة 
374  الس�يما اذا القصد م�ن انتهك حرم�ة امليت هو بث 
الخ�وف والفزع من قبل التنظيمات  اإلرهابية اذا ارتكبت 
الجريمة لسبب طائفي وتوحيد التريعات الخاصة التي 
تنظم  املقابر ومنها نظام املقابر رقم )18( لس�نة 1935 
وقانون املقابر الجماعية والتش�ديد  فيما يتعلق بإعمال 
الس�حر والشعوذة والتي أدت إىل انتشار الهدم والتدنيس 
للمقاب�ر ،  إن حماية جثة امليت وقرب اإلنس�ان بعد وفاته 
يمثل قيمة قانونية وحق من حقوق  اإلنسان األخرى فلم 
تع�د النصوص القانوني�ة التي وضعها امل�رع العراقي 
كافية لردع  الجناة لذا توجب تدخل املرع العراقي ليتخذ 

اإلجراءات التي يضمن من خاللها ردع  هذه الظاهرة.

ممٌر ضيٌق بطوٍل ال ينتهي
رشا عمران 

ق�رأت يوما أن الش�اعرات املنتح�رات غادرن الحياة ألنه�ا كانت أضيق من 
أفكاره�ن، وأنهن ذهبن إىل املوت، ليتبعن األث�ر الخفي لحفيف اللغة. قرأت 
يوما أنه يف تلك اللحظة التي أخذن فيها قرار االنتحار، ولدت قصائد عظيمة، 
وألول م�رة امت�أن بالثقة أنهن ش�اعرات! أم�ا أنا التي اعتدت قراءة س�ر 
الش�اعرات املنتحرات، وبحثت طويال عن س�ر الشعراء املنتحرين، وفكرت 
طويال يف س�ؤاٍل لم أعرف له جوابا: ملاذا ينتحر الش�عراء؟ هل يعتقدون، يف 
لحظة ما، أنهم لم يعودوا قادرين عى الكتابة، وأن حياتهم بال كتابة الشعر 
ال معنى لها؟ هل يصل الش�اعر يوما ما إىل إىل حد أن حياته مرهونة بكتابة 
الش�عر، فيصب�ح توقفه ع�ن الكتابة بمثابة حك�م إع�دام ال تراجع عنه؟ 
أفّكر كثرا يف ذلك، وأفّكر بنفيس ش�اعرًة، وأفّكر بس�ؤال الشعر، وبالسؤال 
ع�ن أهمية أن يك�ون يل مروع ش�عري أكّرس حياتي له. هل الش�اعرات 
املنتحرات اعتربن املوت إكماال ملشاريعهن الشعرية؟ أم أن تجاربهن تكتمل 
بامل�وت، حي�ث يصبح امل�وت/ االنتحار هو الض�وء الذي سيس�لطه الزمن 
ع�ى تجاربهن، فتتوهج يوم�ا وراء يوم؟ يا للمفارق�ة الغريبة إن كان ذلك 
حقا يخطر يف بال الش�اعرات اللواتي يق�ّررن االنتحار. »أيتها اللصة/ كيف 
زحفت في�ه/ زحفت لوحدك نزوال إليه/ املوت ال�ذي تمنيُت كثرا/ ولوقت 
طويل«.. تكتب آن ساكس�تون، الش�اعرة التي انتح�رت الحقا، وهي تهدي 
قصيدتها هذه إىل س�يلفيا بالث، صديقتها الشاعرة التي سبقتها يف النزول 
إىل االنتح�ار. لم يعد الش�عر يكفيه�ن ملواصلة الحياة عى م�ا يبدو، فنزلن 
ال�درج اآلخر، درج املوت علّهن يجدن املعنى املفقود يف حياتهن. هل يمكننا 
أن نق�ول ذلك عنهن؟ حني قرأت يوميات س�يلفيا ب�الث، كنت مع كل فكرٍة 
لها أش�عر باضطراب فكرتها عن الحياة، ثّم�ة ما يجعلك تعتقد، وأنت تقرأ 
يومياتها، أنها س�وف تنتح�ر، حتى لو كنت ال تعرف نهايتها مس�بقا. هذا 
القل�ق يف الكتاب�ة ويف األفكار، ويف البحث عن معنى الحب والش�عر والزواج 
واألمومة والشهرة. يقال إن تيد هيوث، زوجها، قد ترّصف يف اليوميات قبل 
نره�ا بعد رحيلها، لتبدو س�يلفيا ع�ى هذا االضط�راب، يف محاولة إبعاد 
ش�بهة إيصالها إىل االكتئاب املريض عن�ه. من يدري الحقيقة؟  أحب املعنى 
يف حيات�ي أكث�ر مما أحبه يف الش�عر. هذه أنا. ولكن يمكن ألحد أن يس�أل، 
وربما يخطر يل الس�ؤال نفسه: ومن أنت؟ وماذا قّدمت للشعر؟ سؤال أظن 
أن كل الش�عراء يس�ألونه عن أنفسهم. كانت س�يلفيا بالث تسأله كثرا يف 
يومياتها. ال بأس، قد ال أكون قّدمت ش�يئا، وقد ال أقّدم ش�يئا، لكنني ربما 
أعرف قليال ما أريده من حياتي. أعرف أنني أعيش ألجل حياتي، حيث أجد 
الش�عر فيها، ال أعيش ألجل الش�عر حيث أجد حياتي. لس�ُت مهووسًة بأن 
يخلّد الزمن إس�مي. حني أختفي أنا كليا من الحياة ال معنى لبقاء اس�مي، 
وحتم�ا ال يغرين�ي نور املوت مس�لّطا عى قصيدة يل، فأن�ا يغويني حفيف 
جناحي فراش�ة يف حديق�ة صغرة، حني أراق�ب ذبذبات الص�وت الخافتة 
الت�ي تصدر من الجناح�ني، فأغّني لهذه النعمة التي اس�مها الحياة. أحب 
الغناء كما أحب الشعر. أحب الرقص أيضا مثله، الغناء والرقص واملوسيقا 
واملرسح والس�ينما ربم�ا أكثر التصاقا بالبر من الش�عر. أفّكر وأنا أميش 
يف ش�ارع مزدحم أن فكرة الشعر تلمع من األجساد البرية، ال من الربزخ 

الذي يطبق عى الوحي كحارس مدّرب . 

اتقدم باسمي ومنتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنر ) جريدة املستقبل العراقي( 
و)وكالة انباء املس�تقبل ( بأرق وأجمل آيات الش�كر والتقديرالدكتور اللواءسعد معن مدير عام 
دائرة العالقات واالعالم بوزارة الداخية والناطق الرسمي بأسم الوزارة والزميل محمدعبد العظيم 
ومنتسبو الدائرة لجهودهم الكبرة والرائعة يف اداء واجباتهم املهنية ،خاصة تسهيل مهام عمل 
الصحفي�ني واالعالميني والتواصل اليومي معهم لتذليل كافة الصعوبات امامهم الداء واجباتهم 
الوطني�ة ورس�التهم االعالمي�ة عى طريق خدم�ة العملية السياس�ية وتعضيد اداء الس�لطات 
التريعية والتنفيذية والقضائية من خالل تش�خيص مكامن الخل�ل ،فضال عن ابراز املنجزات 

اليومية الداء مؤسسات الدولة كافة  ،خدمة لعراقنا العزيز وشعبه املجاهد الكريم.
تحية للسيد سعد معن وكادره املتميز... ومن ابداع اىل ابداع

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

الدكتور اللواء سعد معن مدير عام دائرة العالقات واالعالم بوزارة الداخية والزميل حممدعبد العظيم ومنتسبو الدائرة
شكرًا جلهودكم املتميزة يف دعم الصحافة والصحفيني


