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رحلة الوساطة: عبد املهدي يزور الكويت 
واحللبويس إىل طهران

إقـلـيـم كـردسـتـان »يـنـقـض« 
اتفاق النفـط مـع بغداد

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

بدأ رئيس الوزراء زيارة رس�مية إىل الكويت، 
فيم�ا يعت�زم رئيس الربمل�ان زي�ارة طهران 
قریب�اً، وذل�ك يف مس�عى الع�راق للعب دور 
إقليمي إيجابي لحل األزمة األمريكية اإليرانية 

وخلق رؤية مشرتكة بهذا الشأن.
ع�ادل  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  والتق�ى 
عبداملهدي سمو االمري الشيخ صباح االحمد 
الجابر الصباح امري دولة الكويت وسمو ويل 

العهد الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح.
وس�يبحث عبد املهدي خالل زيارته مع كبار 
املس�ؤولني الكويتيني تطوير عالقات البلدين 

االوض�اع  ومناقش�ة  املج�االت  مختل�ف  يف 
الخط�رية التي تش�هدها املنطق�ة عىل ضوء 

تصاعد الرصاع األمريكي اإليراني.
وقبي�ل مغادرته بغداد متوجه�ا إىل الكويت، 
قال عبد امله�دي خالل مؤتمر صحايف ان بني 
العراق والكويت الكثري من االمور املش�رتكة 
والطرفان يريدان دفع االمور بإتجاه التهدئة 
ولع�ب دور إقليم�ي إيجاب�ي وكل ط�رف له 
ثقله م�ع االطراف املختلف�ة والكويت لعبت 
دور الحكي�م يف الخالف�ات الدائ�رة باملنطقة 
وس�نبحث م�ع الكوي�ت كيفي�ة التوصل إىل 
لعب دور إيجابي وخلق رؤية مش�رتكة بهذا 
الش�أن. وأض�اف أن العالق�ات م�ع الكويت 

اآلن تبن�ي وتنتج وقل فيه�ا جانب الخالفات 
أن  إىل  وأش�ار  املش�رتكات.  جان�ب  وازداد 
العراق يلع�ب دوراً يف محاولة حل األزمة بني 
طهران وواش�نطن »ولس�نا يف وساطة لكن 
نحاول نزع فتيل األزمة والوصول إىل التهدئة 
الت�ي تعط�ي الفرصة لالط�راف للوصول إىل 

توافقات، والعراق صديق للجميع«. 
وأوض�ح أن الع�راق يح�اول االن الدخ�ول يف 
نق�اش م�ع جمي�ع اط�راف األزم�ة لتهدئة 
الخواطر وخلق االمل وجميع القوى العراقية 
متفق�ة باالجم�اع عىل ما تح�اول الحكومة 

تأكيده وفعله. 
التفاصيل ص2

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت وزارة النف�ط أن إقليم كردس�تان لم 
يس�لم بغداد برمي�ل نفط واح�د رغم مرور 
نصف ع�ام، الفت�ة إىل أن صادرات�ه تجاوت 
ال� 400 أل�ف برميل يوميا، فيما طالب نائب 
ع�ن كتلة النهج الوطني حكومة كردس�تان 
بتسليم حكومة املركز خمسة مليارات دوالر 
عن إيرادات النفط واملنافذ الحدودية، مشدداً 

عىل رضورة تطبيق نصوص الدستور. 
وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة النفط 
عاص�م جه�اد إن »االتف�اق حس�ب املوازنة 
يت�م  ب�أن  يق�ي   2019 لع�ام  االتحادي�ة 

احتس�اب كمي�ة 250 أل�ف برمي�ل بالي�وم 
ضم�ن الكمية املصدرة للع�ام الحايل، وأيضا 
اإلي�رادات املتوقع�ة«، مبين�ا أن »اإلقلي�م لم 
يلتزم بتس�ليم الكميات املتف�ق عليها ضمن 

املوازنة االتحادية«.
وأض�اف »الوق�ت يم�ر؛ حي�ث إنن�ا اآلن يف 
منتص�ف الع�ام تقريباً ولم يجر تس�ليم وال 
برميل واحد، يف حني أن هناك معلومات تشري 
إىل أن إنتاج اإلقليم من النفط تجاوز 600 أو 
700 ألف برميل يومي�اً، وصادراته تجاوزت 

400 ألف برميل يف اليوم«.
وتابع جهاد أن »اإلقليم غري ملتزم، ولم يسلم 
الحكوم�ة االتحادية أي مبال�غ من صادرات 

النف�ط طيلة الف�رتة املاضي�ة«، موضحاً أن 
»وزي�ر املالية يق�ول إنه ال يس�تطيع إيقاف 
تس�ليم اإلقلي�م مس�تحقاته م�ن الروات�ب، 
ويجب الذهاب إىل الحوارات السياس�ية لحل 

املشكلة«.
وب�ني أن »اللجنة املالية س�تمارس دورها يف 
الضغط ع�ىل رئيس ال�وزراء، وس�يكون لنا 
كالم آخر مع إقليم كردستان خالل املوازنات 

املقبلة«.
وكانت اللجنة املالية يف الربملان قد استضافت 
وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني ومدي�ر رشك�ة 

»سومو« لتسويق النفط.
التفاصيل ص2
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بريطانيا: ماي تستنجد باملعارضة لتجنب »خلعها« من منصبها
      بغداد / المستقبل العراقي

طلب�ت رئيس�ة وزراء بريطاني�ا تريي�زا ماي، من 
زعي�م ح�زب العم�ال جرييم�ي كورب�ني، دع�م 
اتفاقه�ا من أج�ل الخروج من االتح�اد األوروبي، 
بعد أن عرضت تحس�ينات عليه، من بينها فرصة 
التصويت عىل إجراء اس�تفتاء ث�ان. وكتبت ماي 
رس�الة لكورب�ني يف 21 اي�ار عن م�روع قانون 
اتف�اق االنس�حاب، ال�ذي يحق�ق رشوط خ�روج 

بريطاني�ا، وقال�ت »أظهرت اليوم أنني مس�تعدة 
للتن�ازل ألحقق للش�عب الربيطان�ي الخروج من 
االتح�اد األوروب�ي«. وأضاف�ت »م�روع قانون 
اتف�اق االنس�حاب هو آخ�ر فرصة للقي�ام بذلك. 
أطل�ب منك التن�ازل أيضا كي نحقق م�ا تعهد به 
الحزبان يف بياناتهما وإلعادة الثقة يف سياس�تنا«. 
وقال كوربني، بدوره، إن حزبه ال يمكنه التصويت 
لصالح مروع قانون اتفاق االنس�حاب، واصفا 
عرض ماي »بإعادة صياغ�ة ملوقف الحكومة« يف 

محادثاته�ا م�ع املعارضة التي انهارت األس�بوع 
امل�ايض. وقال ح�زب العمال إنه ينبغ�ي عىل ماي 
أال تط�رح اتف�اق الخروج م�ن االتح�اد األوروبي 
للتصوي�ت للم�رة الرابعة يف الربمل�ان، بعد أن وجه 
نواب انتقادات لعرضها الجديد. وقال كري ستارمر، 
املتحدث باسم الحزب لشؤون الخروج من االتحاد 
األوروبي لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية )بي.بي.يٍس(: 
»أعتق�د أنه من املعقول أن تقول رئيس�ة الوزراء: 

لن أطرح هذه الحزمة للتصويت عليها«.

ص2 احللبويس والعامري يبحثان حسم الوزارات الشاغرة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الوطن�ي،  االم�ن  ناق�ش مجل�س 
وكيفي�ة  الس�جناء  موض�وع  االربع�اء، 
التعامل معه حس�ب القانون، كما ناقش 
االوضاع االقليمي�ة والدولية املتوترة ودور 
العراق واس�تعداداته س�واء لدرء مخاطر 
التهدي�د او ملواجه�ة كاف�ة االحتم�االت. 
وق�ال مكت�ب رئيس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »مجلس االم�ن الوطني 
عق�د اجتماعه االس�بوعي الي�وم االربعاء 

برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد 
العام للقوات املس�لحة عادل عبد املهدي«.

االوض�اع  ناق�ش  »املجل�س  أن  وأض�اف 
االقليمي�ة والدولية املتوت�رة ودور العراق 
واس�تعداداته س�واء لدرء مخاطر التهديد 
او ملواجه�ة كاف�ة االحتم�االت الت�ي من 
املمك�ن ان يتعرض لها الع�راق واملنطقة، 
الحّساس�ة  االم�ور  املجل�س  وش�ّخص 
وكيفية معالجتها واهمية االتصال بكافة 
االطراف لنزع فتي�ل االزمة«.ولفت البيان 
اىل أنه »جرى خ�الل االجتماع بحث جهود 
دع�م االمن واالس�تقرار والقضاي�ا املعّدة 

لج�دول االعم�ال، وم�ن بينه�ا االوض�اع 
التنظيمي�ة واالدارية واالنس�انية يف دوائر 
االصالح التابعة لوزارة العدل، والتأكيد عىل 
التعاون والتنسيق بني الوزارات والجهات 
املعنية لتقديم الحلول واملقرتحات الالزمة 
بش�أنها«. وأش�ار البي�ان اىل أن »مجلس 
االم�ن الوطني واصل مناقش�ة االجراءات 
املتخذة لتوطني رواتب افراد وزارتي الدفاع 
والداخلي�ة م�ن املوظف�ني واملرات�ب، وما 
يوفره التوطني من مكاسب للمستفيدين 

وحلول اقتصادية.
التفاصيل ص2

جملس االمن الوطني يناقش استعدادات العراق 
لدرء املخاطر عن احلرب اإلقليمية

جملس البرصة: 
اتفاقية العراق واألردن ارضت 
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الربملان يدرس شمول »القطاع اخلاص« بقانون التقاعد العام
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�د النائب عن تحالف س�ائرون عباس عليوي، أمس األربع�اء،أن مجلس النواب 
بصدد اعداد آلية لشمول اكثر الرشائح من القطاع الخاص بقانون التقاعد العام، 
مشريا اىل ان طبقة االغنياء من تجار وصناعيني واصحاب رشكات وغريهم سوف 
لن يشملوا باآللية. وقال عليوي، يف ترصيح صحفي، إن »عددا من اعضاء مجلس 
النواب قدموا مقرتحا لش�مول القطاع الخاص بقان�ون التقاعد العام خاصة ملن 
تجاوز السن القانوني يف العمل الحر«، مبيناً ان »املقرتح القى ترحيبا واهتماما من 
كافة اعضاء املجلس«. واضاف ان »لجنتي القانونية واملالية تعكفان عىل مناقشة 
مس�تفيضة لتحديد آلية لش�مول فئات القطاع الخاص وابعاد االغنياء واصحاب 
املصال�ح الكبرية من تجار وصناعيني واصح�اب رشكات الخ من التفاصيل وذلك 
لح�رص رشيحة املس�تحقيني حرصا«. واش�ار عليوي إىل أن “املش�مولني برواتب 

الرعاية االجتماعية سيحولون اىل رشيحة املتقاعدين حال تعديل القانون”.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

ب�دأ رئيس ال�وزراء زيارة رس�مية إىل 
الكويت، فيم�ا يعتزم رئي�س الربملان 
زي�ارة طهران قریباً، وذلك يف مس�عى 
العراق للعب دور إقليمي إيجابي لحل 
األزمة األمريكية اإليرانية وخلق رؤية 

مشرتكة بهذا الشأن.
والتق�ى رئيس مجلس ال�وزراء عادل 
عبداملهدي س�مو االمري الشيخ صباح 
االحم�د الجاب�ر الصب�اح ام�ري دولة 
الكويت وسمو ويل العهد الشيخ نواف 

االحمد الجابر الصباح.
وس�يبحث عب�د املهدي خ�ال زيارته 
مع كبار املس�ؤولني الكويتيني تطوير 
عاق�ات البلدين يف مختل�ف املجاالت 
ومناقش�ة االوض�اع الخط�رية الت�ي 
تش�هدها املنطقة عىل ض�وء تصاعد 

الرصاع األمريكي اإليراني.
وقبي�ل مغادرت�ه بغ�داد متوجه�ا إىل 
الكويت، قال عبد املهدي خال مؤتمر 
صحايف ان بني العراق والكويت الكثري 
من االمور املشرتكة والطرفان يريدان 

دفع االمور بإتجاه التهدئة ولعب دور 
إقليمي إيجابي وكل طرف له ثقله مع 
االطراف املختلفة والكويت لعبت دور 
الحكيم يف الخاف�ات الدائرة باملنطقة 
وس�نبحث مع الكويت كيفية التوصل 
إىل لع�ب دور إيجاب�ي وخل�ق رؤي�ة 

مشرتكة بهذا الشأن.
وأض�اف أن العاقات مع الكويت اآلن 
تبني وتنتج وقل فيها جانب الخافات 

وازداد جانب املشرتكات.
وأش�ار إىل أن الع�راق يلع�ب دوراً يف 
األزم�ة ب�ني طه�ران  محاول�ة ح�ل 
وواش�نطن »ولس�نا يف وس�اطة لكن 
نحاول نزع فتي�ل األزمة والوصول إىل 
التهدئة التي تعطي الفرصة لاطراف 
للوصول إىل توافقات، والعراق صديق 

للجميع«. 
وأوضح أن العراق يحاول االن الدخول 
يف نق�اش مع جمي�ع اط�راف األزمة 
لتهدئة الخواط�ر وخلق االمل وجميع 
الق�وى العراقية متفقة باالجماع عىل 

ما تحاول الحكومة تأكيده وفعله. 
وتأت�ي زي�ارة عبد امله�دي إىل الكويت 

وهي االوىل منذ تس�لمه ملنصبه الحايل 
يف أكتوب�ر م�ن الع�ام امل�ايض يف ظل 
تصاع�د التوت�ر املحتدم ب�ني الواليات 

املتحدة وإيران.
وم�ن جانبه، قال س�فري الع�راق لدى 
الكويت عاء الهاش�مي إن زيارة عبد 
امله�دي للكوي�ت تهدف إىل اس�تكمال 
زيارته الس�ابقة لدول الجوار العراقي 
بع�د  املش�رتك خصوص�ا  والتنس�يق 
انعق�اد اللجن�ة العلي�ا املش�رتكة بني 
البلدي�ن يف الكويت يف 12 من الش�هر 
الح�ايل برئاس�ة وزي�ري خارجيت�ي 
البلدين، مضيفاً ان »سياس�ة الكويت 
والع�راق أصبح�ت متقارب�ة الس�يما 
بع�د اجتماعات اللجنة املش�رتكة بني 

البلدين«.
ونفى الهاش�مي علمه ب�«أي مبادرة 
أو وس�اطة يمكن أن يقوم بها العراق 

والكويت بني واشنطن وطهران«.
بدوره�ا، افادت وس�ائل إعام إيرانية 
ب�ان رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس س�يزور العاصمة طهران 
قریب�اً.  ونقلت وكالة أنب�اء »فارس« 

عن قناة »العالم« إنه »كان من املقرر 
ان يتوج�ه الحلب�ويس ع�ىل رأس وفد 
رفيع اىل طه�ران أمس االربعاء، اال ان 
الزي�ارة أرجئت اىل وق�ت آخر، عىل ان 

يزور الحلبويس ايران قريباً«.
وأضاف�ت أنه »م�ن املق�رر ان يلتقي 
الحلبويس يف زيارته اىل طهران نظريه 
الش�ورى  مجل�س  رئي�س  االيران�ي 
االس�امی عيل الريجاني ومس�ؤولني 

ايرانيني اخرین«.
وأم�س األربع�اء، أكد مكت�ب الرئيس 
اإليراني حس�ن روحاني ان وس�اطة 
عدد م�ن ال�دول »ال تعن�ي التفاوض 
م�ع أم�ريكا«. وقال محم�ود واعظي 
مدي�ر مكتب الرئي�س اإليراني يف بيان 
مقتض�ب »ال معن�ى للتف�اوض م�ع 
الضغ�ط  تم�ارس  مادام�ت  أم�ريكا 

علينا«.
وج�اء ه�ذا املوق�ف اإليران�ي ردا عىل 
اع�ان عب�د املهدي ارس�ال وف�ود إىل 
واش�نطن وطه�ران، يف محاول�ة لحل 
االوض�اع  وتهدئ�ة  بينهم�ا  األزم�ة 

الخطرية التي تشهدها املنطقة.

رئيس الوزراء التقى األمري وناقش »األوضاع اخلطرية« يف املنطقة.. ورئيس الربملان سيلتقي مسؤولني إيرانيني رفيعني قريبًا

صّدر حوالي )400( ألف برميل ومل يسلم أموال برميل واحد.. واملبالغ املستحقة تتجاوز )5( مليارات دوالر

رحلة الوساطة: عبد املهدي يزور الكويت.. واحللبويس إىل طهران

إقليم كردستان »ينقض« اتفاق النفط مع بغداد
        المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت وزارة النف�ط أن إقليم كردس�تان لم 
يس�لم بغ�داد برمي�ل نفط واحد رغ�م مرور 
نص�ف ع�ام، الفت�ة إىل أن صادرات�ه تجاوت 
ال� 400 ألف برمي�ل يوميا، فيما طالب نائب 
عن كتل�ة النهج الوطني حكومة كردس�تان 
بتسليم حكومة املركز خمسة مليارات دوالر 
عن إيرادات النفط واملنافذ الحدودية، مشدداً 

عىل رضورة تطبيق نصوص الدستور. 
وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة النفط 
عاص�م جه�اد إن »االتف�اق حس�ب املوازنة 
يت�م  ب�أن  يق�ي   2019 لع�ام  االتحادي�ة 
احتساب كمية 250 ألف برميل باليوم ضمن 
الكمية املصدرة للعام الحايل، وأيضا اإليرادات 

يلت�زم  ل�م  »اإلقلي�م  أن  مبين�ا  املتوقع�ة«، 
بتس�ليم الكميات املتفق عليها ضمن املوازنة 

االتحادية«.
وأض�اف »الوق�ت يم�ر؛ حي�ث إنن�ا اآلن يف 
منتص�ف العام تقريب�اً ولم يجر تس�ليم وال 
برميل واحد، يف حني أن هناك معلومات تشري 
إىل أن إنت�اج اإلقليم من النفط تجاوز 600 أو 
700 أل�ف برميل يومي�اً، وصادراته تجاوزت 

400 ألف برميل يف اليوم«.
وتابع جهاد أن »اإلقليم غري ملتزم، ولم يسلم 
الحكوم�ة االتحادية أي مبال�غ من صادرات 
النف�ط طيلة الف�رتة املاضي�ة«، موضحاً أن 
»وزي�ر املالية يق�ول إنه ال يس�تطيع إيقاف 
تس�ليم اإلقلي�م مس�تحقاته م�ن الروات�ب، 
ويجب الذهاب إىل الحوارات السياس�ية لحل 

املشكلة«.
وب�ني أن »اللجنة املالية س�تمارس دورها يف 
الضغط ع�ىل رئيس ال�وزراء، وس�يكون لنا 
كام آخر مع إقليم كردستان خال املوازنات 

املقبلة«.
وكانت اللجنة املالية يف الربملان قد استضافت 
وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني ومدي�ر رشك�ة 

»سومو« لتسويق النفط.
وقال ثامر ذيبان عضو اللجنة إن »االستضافة 
ترك�زت حول تصدير اإلقليم 250 ألف برميل 
يومياً، من دون تس�ليم مبالغها إىل الحكومة 

االتحادية .
بدوره، طالب نائ�ب عن كتلة النهج الوطني 
حكومة كردس�تان بتس�ليم حكوم�ة املركز 
خمس�ة ملي�ارات دوالر عن إي�رادات النفط 

واملنافذ الحدودية. 
وقال النائب حازم الخالدي يف مؤتمر صحفي 
عقده بمبنى الربملان، »نطالب رئيس الوزراء 
ووزي�ر املالي�ة اإلتح�ادي وحكوم�ة االقليم 
ومعاي�ري  الدس�تور  نص�وص  يف  بااللت�زام 
العدال�ة االجتماعي�ة الت�ي ح�ددت طريق�ة 
توزيع ال�واردات املالية العائ�دة من الثروات 
الطبيعي�ة ع�ىل العراقيني بالتس�اوي ووفق 

النسبة السكانية«.
الزم�ت   2019 ع�ام  »موازن�ة  أن  وأض�اف 
حكوم�ة االقلي�م بتس�ليم 250 ال�ف برميل 
يوميا اىل رشكة التس�ويق الوطني س�ومو«، 
موضحا أنه عىل »الرغم من عدم واقعية هذه 
التقدي�رات الن املنت�ج من النف�ط يف االقليم 
اليقل عن 600 الف برميل يوميا، ما يعني ان 

نفس اتفاق املوازن�ة املذكور والذي اعرتضنا 
عليه اثناء مناقشة املوازنة والتصويت عليها 
يعط�ي الرشعية ويمن�ح الغط�اء القانوني 
لله�در والتفري�ط باالموال العامة املش�رتكة 

ملكيتها بني جميع العراقيني«.
واشار اىل »امتناع االقليم من تسليم اإليرادات 
االتحادية االخرى للمنافذ الحدودية، بل يمنع 
الجهات الرقابي�ة االتحادية من االطاع عىل 
مقدارها وكيفية رصفها وهل تنفق يف موارد 

سليمة ام تذهب يف دهاليز الفساد«.
وأوض�ح ان »اإلي�رادات املتوق�ع تحصيله�ا 
م�ن بيع مجم�وع املنت�ج يف االقلي�م )600( 
ال�ف برميل يوميا يس�اوي )12( مليار دوالر 
سنوياً كان يفرتض ان يتم ادخالها كايرادات 

يشرتك فيها جميع العراقيني«.

وتابع أن�ه »عىل تقدير الت�زام االقليم باملادة 
العارشة من املوازنة فقط - والتي عربت عن 
مجامات سياس�ية مقيت�ة وتجاوزت حدود 
العدالة واالنصاف - فان مايجب تسليمه من 

االقليم يساوي ) خمسة مليارات دوالر(«. 
وقال ايض�ا »أما الواقع الذي غّض النظر عن 
تصحيح�ه رئيس الوزراء ووزي�ر املالية فان 
االقليم لم يسلم برميا واحدا وال دوالرا واحدا 
منذ بداية العام الحايل كما اعتاد يف الس�نوات 

املاضية دون مساءلة قانونية لحكومته«.
وطالب »بتطبيق نصوص الدس�تور ومعايري 
الع�دل واالنص�اف والت�زام حكوم�ة االقليم 
بتس�ليم إيرادات النفط واملناف�ذ الحدودية«، 
الربمل�ان  »يتخ�ذ  ان  رضورة  ع�ىل  مش�ددا 

اإلجراءات املناسبة لضمان ذلك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجل�س االمن الوطني، أمس 
االربعاء، موضوع السجناء وكيفية 
التعام�ل معه حس�ب القانون، كما 
االقليمي�ة والدولية  االوضاع  ناقش 
العراق واس�تعداداته  املتوترة ودور 
او  التهدي�د  مخاط�ر  ل�درء  س�واء 

ملواجهة كافة االحتماالت. 
وق�ال مكت�ب رئيس ال�وزراء عادل 
عبد املهدي يف بيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نس�خة منه، إن »مجلس 
اجتماع�ه  عق�د  الوطن�ي  االم�ن 
االس�بوعي الي�وم االربعاء برئاس�ة 
رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املسلحة عادل عبد املهدي«.

وأضاف أن »املجلس ناقش االوضاع 
االقليمي�ة والدولي�ة املتوت�رة ودور 
الع�راق واس�تعداداته س�واء ل�درء 
مخاط�ر التهدي�د او ملواجهة كافة 
االحتم�االت الت�ي م�ن املمك�ن ان 
واملنطق�ة،  الع�راق  له�ا  يتع�رض 

وش�ّخص املجلس االمور الحّساسة 
وكيفية معالجتها واهمية االتصال 

بكافة االطراف لنزع فتيل االزمة«.
ولف�ت البي�ان اىل أنه »ج�رى خال 
االجتم�اع بح�ث جهود دع�م االمن 
واالستقرار والقضايا املعّدة لجدول 
االوض�اع  بينه�ا  وم�ن  االعم�ال، 
التنظيمي�ة واالدارية واالنس�انية يف 
دوائر االصاح التابعة لوزارة العدل، 
والتأكي�د ع�ىل التعاون والتنس�يق 
املعني�ة  والجه�ات  ال�وزارات  ب�ني 

لتقديم الحل�ول واملقرتحات الازمة 
بشأنها«.

وأش�ار البيان اىل أن »مجلس االمن 
الوطني واصل مناقش�ة االجراءات 
املتخذة لتوطني رواتب افراد وزارتي 
الدف�اع والداخلي�ة م�ن املوظف�ني 
واملرات�ب، وما يوف�ره التوطني من 
وحل�ول  للمس�تفيدين  مكاس�ب 
اقتصادي�ة، اضاف�ة لكونه يش�كل 
اجراًء ملحاربة الفساد وتوجيه اموال 
الدولة ملس�تحقيها بشكل مبارش«، 

موضح�اً أنه »ت�م التوجيه بمتابعة 
االجراءات واعتماد وتطوير اآلليات 

املقرتحة من اللجنة املختصة«.
كما ناقش املجلس، بحس�ب البيان 
»موضوع الس�جناء سواء يف قضايا 
االره�اب او يف القضاي�ا الجنائي�ة 
وكيفي�ة التعامل مع ه�ذه امللفات 
حس�ب القانون والنظام وبما يوفر 
الحل�ول العملية لعدد من املش�اكل 
التي يواجهها السجناء او السجون 

عىل حد سواء«.

جملس االمن الوطني يناقش استعدادات العراق لدرء املخاطر عن احلرب اإلقليمية
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د القائ�م باالعمال االمريك�ي يف العراق جوي 
هود، أمس االربعاء، عدم وجود زيادة عس�كرية 
اآلن ع�ىل االرايض العراقي�ة، الفتا اىل أن�ه اذا ما 
طل�ب رئس ال�وزراء م�ن الواليات املتح�دة ذلك 
ستس�تجيب له. وق�ال ه�ود يف مؤتمر صحفي 
عقده يف بغداد »ال يوجد اي زيادة عسكرية اآلن 
يف العراق ونحن نحارب االن داعش واذا ما طلب 

منا رئس الوزراء ذلك سنس�تجيب ل�ه«، مؤكدا 
بالق�ول »نحن نثمن الق�وات االمنية العراقية يف 
تأمني امنن�ا هنا«. وأضاف ه�ود أن »العراق تم 
اعفاءه م�ن العقوبات بش�أن اس�ترياد الوقود 
من ايران، وم�ن رشاء الطاقة من ايران، ولكننا 
نحن ندعم العراق للحصول اس�تقالية للطاقة 
النه غن�ي باملوارد الطبيعي�ة، والرئيس العراقي 
يؤك�د عىل ذلك، وهناك اآلن مباحثات جارية مع 

الرشكات لامريكية يف مجال الطاقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الربملان محم�د الحلب�ويس ورئيس 
تحال�ف الفت�ح ه�ادي العامري، حس�م الوزارات 
الش�اغرة.  وق�ال مكتب الحلب�ويس يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »رئيس مجلس 
الن�واب محم�د الحلبويس اس�تقبل رئيس تحالف 
الفت�ح هادي العام�ري والوفد املراف�ق له«، مبينا 
ان�ه »جرى خال اللقاء مناقش�ة أب�رز التطورات 

السياس�ية واإلقليمية يف الب�اد«. واضاف انه »تم 
بحث ملف إكم�ال الكابين�ة الحكومية، ورضورة 
تكثيف الح�وارت بني القوى السياس�ية؛ لحس�م 
ال�وزارات الش�اغرة وإنه�اء مل�ف إدارة الدول�ة 
بالوكالة وتعزيز مؤسساتها«، مؤكدا »عىل رضورة 
توحي�د الرؤى بني جمي�ع القوى السياس�ية إزاء 
القضاي�ا املهمة، ودعم مجل�س النواب والنهوض 
ب�دوره يف الجانبني الترشيع�ي والرقابي؛ لتقويم 

األداء التنفيذي ومكافحة الفساد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق الكرخ املختص�ة بقضايا 
االرهاب أق�وال مجموعة ارهابي�ة ضبط بحوزتهم 
كدس من األس�لحة والكواتم واملواد املتفجرة.  وقال 
مراسل املركز اإلعامي ملجلس القضاء االعىل يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إن »محكمة 
تحقيق الكرخ صدق�ت اقوال مجموعة إرهابية بعد 

القاء القبض عليهم وبحوزتهم كدس من االس�لحة 
والكواتم بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة امن 
واس�تقرار البلد«. وأضاف »كما تم ضبط بحوزتهم 
م�واد متفجرة وقاذفات وأس�لحة متوس�طة معدة 
ألعمال ارهابية، بالتنسيق مع خايا نائمة، بحسب 
اعرتافاتهم«.واش�ار اىل ان�ه »ت�م تصدي�ق اق�وال 
املجموع�ة وف�ق اح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

السفارة األمريكية: ال توجد أي زيادة لقواتنا يف العراق 

احللبويس والعامري يبحثان حسم الوزارات الشاغرة 

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات جمموعة إرهابية 
ضبط بحوزهتم أسلحة وكواتم

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمني العام ملجل�س الوزراء حميد الغزي 
للممثل الخاص لبعثة االمم املتحدة ملس�اعدة 
العراق ) يونامي ( مارتا رويداس، األربعاء، أن 

العراق يطمح ملزيد من الدعم األممي. 
وذك�ر مكتب الغزي يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه، ان »أمني عام مجلس 
الوزراء اس�تقبل رويداس وجرى خال اللقاء 
بح�ث فرص التع�اون املُش�رَتك، وتوطيد أطر 
التنس�يق يف املج�االت الت�ي تدع�م الع�راق يف 
املرحل�ة الحالية، س�يما املناط�ق التي عانت 

الدمار والخراب جراء االرهاب«.
وأك�د الغزي خال اللق�اء، أن »العراق يطمح 

ملزي�د م�ن الدع�م األمم�ي ومنه�ا املنظمات 
الواقعة تح�ت مظلة األمم املتح�دة، لتحقيق 
مس�اعيه يف تحديث بع�ض الربامج والخطط 
ذات األولوية، تماش�ياً مع املرحل�ة الجديدة، 
مرحلة االس�تقرار وإعادة االعمار«، مش�يداً 
ب� »الربامج والخطط اإلنس�انية التي نفذتها 
) يونام�ي ( يف املناط�ق املترضرة من داعش ، 

وبقية انحاء الباد«.
من جانبها، ش�ددت رويداس عىل التزام األمم 
املتح�دة يف دع�م الحكوم�ة العراقي�ة ووف�ق 
األولوي�ات الت�ي تحدده�ا، مش�ددة أن ل�دى 
يونام�ي برامج�اً وخطط�اً مس�تقبلية كلها 
تنص�ب ملصلح�ة وخدم�ة الع�راق يف مرحلة 

)التعايف(.

        بغداد / المستقبل العراقي

العس�كرية،  االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
اعتقال املستشار العسكري ألحد قادة داعش 
واملسؤول عن جمع الساح  يف االنبار. وقالت 

املديري�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »مفارز مديرية  االستخبارات 
م�ع  وبالتع�اون   7 الفرق�ة  يف  العس�كرية 
اس�تخبارات الف�وج 2 ل�واء 2٨ بن�اًء ع�ىل 
معلومات اس�تخبارية دقيقة وبكمني محكم 

تمكنت من الق�اء القبض عىل أحد االرهابيني 
املهمني يف قضاء عن�ه باالنبار«. واضافت، ان 
»اإلرهابي كان يعمل مستشاراً عسكرياً الحد 
قيادات داعش املدعو ) أبو أنس السامرائي(«، 
مبين�ة ان�ه »كان املس�ؤول األول ع�ن جم�ع 

األس�لحة م�ن املواطن�ني املنتس�بني للقوات 
األمني�ة يف املناط�ق الت�ي اغتصب�ت وف�رض 
التوب�ة عليهم وترويعهم«. واش�ارت املديرية 
اىل انه »من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب.

أمني عام جملس الوزراء يبلغ »يونامي« بطموح العراق بـ »مزيد من الدعم األممي«

االستخبارات العسكرية تعلن اعتقال »مستشار عسكري« ومسؤول مجع السالح لدى »داعش«
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   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

افتت�ح محافظ بغ�داد املهندس ف�اح الجزائري مدرس�ة جديدة 
بتصاميم حديثة ومتطورة يف قضاء الحس�ينية, فيما اعلن إدراج 
مشاريع جديدة اخرى ضمن حملة خدمة بغداد رشف لنا تساهم 
يف االرتق�اء بواقع الخدمات يف القضاء. وقال محافظ بغداد خال 
حف�ل االفتت�اح إن« املدرس�ة نف�ذت بتصاميم معماري�ة حديثة 
ومتطورة ضمن خطة خدمية للمحافظة تتضمن بناء 10 مدراس 
اضافية بعد استحصال املوافقات االصولية والتخصيصات املالية 
الازم�ة لذل�ك«, مش�را اىل »اس�تخدام الرخام واملرم�ر يف رصف 
االرضيات وتغليف الجدران باالضافة اىل استخدام الزجاج املقىس 
يف النوافذ لصعوبة كرسه وحفاظاً عىل س�امة الطلبة«. واضاف 
الجزائ�ري ان »املدرس�ة تتكون من 18 صف تش�مل غرف االدارة 
والكافيرتيا وقاعة ومختربات وبيت الحارس وصحيات للصفوف 
وصحي�ات ل�ادارة ، مؤكدا تجهيز املدرس�ة ببعض املس�تلزمات 
الرضوري�ة املتمثلة بالرحات املدرس�ية والس�بورات وغرها من 
املتطلبات«. من جهة اخ�رى, اجرى محافظ بغداد جولة ميدانية 
يف منطقة الحسينية، لاطاع عىل واقع املشاريع املتواصلة لكوادر 
املحافظ�ة, فيم�ا اعلن ادراج مش�اريع  جديدة اخرى تس�اهم يف 
االرتقاء بالواقع الخدمي للقضاء. وش�دد الجزائري عىل »رضورة 
رصف التخصيص�ات املالية يف اماكنها املناس�بة، فيما دعا وزارة 
البلدي�ات اىل »تفعي�ل مش�اريعها املتوقفة والت�ي تؤثر عىل عمل 
الك�وادر الفنية ملحافظ�ة بغداد«. وتابع محافظ بغداد مش�اريع 
اكس�اء وتبليط الش�وارع الرئيس�ة ملنطقة الحس�ينية وفروعها 
املجاورة فضا عن متابعة مد ش�بكات امل�اء الجديدة يف املنطقة,  
واك�د الجزائري, »دخ�ول 88 محولة كهربائي�ة للخدمة يف قضاء 

الحسينية ضمن حملة خدمة بغداد رشف لنا.

   ديالى / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة رشط�ة محافظة دياىل، عن 
ضب�ط كمي�ات كب�رة م�ن املس�تلزمات 
الطبي�ة املمنوع�ة من الت�داول يف القطاع 
الناط�ق  الخ�اص وس�ط بعقوبة.وق�ال 
باسم القيادة العقيد غالب العطية يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »دوريات 
م�ن فوج ط�وارئ دي�اىل الثالث وش�عبة 
مكافحة الجريم�ة املنظمة ومفارز االمن 
الوطن�ي بالتع�اون م�ع مف�ارز تفتيش 
دائرة صح�ة دياىل تمكنت خ�ال تفتيش 
مح�ات املس�تلزمات الطبي�ة ت�م ضبط 
كمي�ات كب�رة م�ن املس�تلزمات الطبية 
املمنوعة م�ن الت�داول يف القطاع الخاص 
يف بعقوبة«.وأوض�ح العطية ان »للتعاون 
الكبر بني املؤسس�ة االمنية ودائرة صحة 
دي�اىل دور مهم يف تعزيز س�لطة القانون 
عىل الصيدليات ومحات بيع املستلزمات 
الطبية«، مشراً اىل »تسليم املواد املضبوطة 
واالش�خاص اىل الجهات املختصة التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.

   بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت رشكة Rystad كربى رشكات الطاقة 
العاملي�ة، أن العراق قد يبدأ تصدير الغاز اىل 
الس�وق العاملية خال عام 2022، مش�رة 
إىل أنه انتاجه سيصل اىل ثاثة مليارات قدم 
مكعب يوميا.وقال املحلل يف فريق التنقيب 
“ان  أديتي�ا ساراس�وات   Rystad لرشك�ة 
الرشك�ة ترى الغ�از بأنه املرش�ح الواضح 
واألكث�ر حظ�ا يف املنطق�ة للس�نني االربع 
املقبلة”.وأضاف، أن “التطورات الجديدة يف 
طريقه�ا اىل مضاعفة إنتاج الغاز يف العراق 
اىل ثاث�ة أضع�اف، من مليار ق�دم مكعب 
يومي�ا عام 2017 لتصل اىل ما يقارب ثاثة 
مليارات قدم مكعب عام 2022 .وتابع، أن 
“هذا سيس�مح للبلد بتحقيق الطلب املحيل 
املتزايد عىل الغاز وربما حتى ادخال العراق 
اىل الس�وق العاملي�ة ليك�ون مص�درا للغاز 

للمرة األوىل.

ضبط كميات كبرية 
من املستلزمات الطبية 

املمنوعة يف دياىل

ألول مرة يف تارخيه.. 
العراق يستعد لتصدير 

الغاز إىل السوق العاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اطاق املبالغ املخصصة ملرشوع 
مين�اء الفاو الكب�ر، معتربة أن املرشوع من أهم مش�اريع البنى 
التحتية يف الدولة العراقية.وقال لعيبي يف بيان تلقته، »املس�تقبل 
العراق�ي«، “بع�د جه�ود حثيث�ة ُبذلت م�ع ال�وزارات والجهات 
الحكومية املختصة، تم ادراج مرشوع ميناء الفاو الكبر – البنى 
التحتي�ة ضم�ن قانون املوازن�ة االتحادية رقم )1( لس�نة 201٩ 
وص�وال اىل اطاق املبالغ املخصص�ة للمرشوع من اجل انجاز هذا 
املرشوع العماق والحيوي والذي يعد واحدا من أهم مشاريع البنى 
التحتية يف الدولة العراقية”.وأضاف أن “موافقة وزارة التخطيط 
باط�اق رصف مبلغ ق�دره ) اربعمائ�ة مليار دينار ( محس�وبا 
ع�ىل املوازنة ضمن الخطة  االس�تثمارية يف موازنة 201٩  لوزارة 
النقل”, مؤكدا “تخويل وزارة النقل صاحية التنفيذ والرصف مع 
مراع�اة االلتزام بالتعليمات والصاحي�ات الخاصة بهذا املرشوع 

بما يتيح الرسعة والدقة يف االنجاز.

النقل تعلن إطالق »400« مليار دينار النجاز 
أهم مشاريع البنى التحتية يف العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، عن التعليمات الخاصة بمنح قروض 
للطلبة واالس�اتذة والباحثني يف الدراس�ات العليا بالجامعات 
العراقية.وذكر بيان للمرصف تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»املرصف يعلن عن التعليمات الخاصة بمنح الطلبة واالساتذة 
والباحثني يف الدراسات العليا يف الجامعات العراقية الحكومية 
والجامع�ات االهلي�ة التابعة ل�وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلم�ي ق�رض ميرس لتغطية كل�ف البحوث وف�ق تعليمات 
خاصة«.وتضمنت التعليمات بحس�ب البيان ان »يكون مبلغ 

القرض )5( مليون دينار )خمسة مليون دينار(، وتكون مدة 
القرض سنتان، وتسدد االقس�اط شهريا مع الفائدة املقررة 
بعد ش�هر من تاريخ املنح، كما تضمنت تقديم كفيل موظف 
مدني من موظفي دوائر الدولة ال تتجاوز نس�بة االستقطاع 
)50%( م�ن راتبه الكيل وعىل ان ال توج�د بذمته كفاالت لدى 
الغر«.ونصت التعليمات ايض�ا عىل »تقديم الوثائق املصدقة 
م�ن قبل طال�ب القرض تثب�ت قيام�ه بالدراس�ات العليا يف 
الجامع�ات ويتم التأكد من صح�ة صدورها من قبل املرصف 
وكم�ا مب�ني، اوال: كتاب تأييد م�ن الجه�ة ذات العاقة يؤيد 
فيه ب�أن طالب القرض يف مرحلة اعداد البحث وانه مس�تمر 

بال�دوام الرس�مي لديها وبتوقي�ع العميد او م�ن ينوب عنه. 
وثانيا: كتاب تأييد صادر من دائرة الكفيل يؤيد فيه بانه عىل 
املاك الدائم وكذلك مق�دار الراتب والخدمة، وثالثا: يتم تأييد 
صحة ص�دور م�ا ورد بالفقرتني )أ-ب( اع�اه من الجهات 
الرس�مية الص�ادرة منه�ا، ورابع�ا: املستمس�كات الثبوتية 
للمقرتض والكفيل )هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 
او البطاقة املوح�دة اضافة لبطاقة السكن(«.واش�ار البيان 
اىل »اعتم�اد الجامعة التي ينتمي اليه�ا الطالب والقريبة من 
ف�روع مرصف الرافدين كمعيار يف تحدي�د الرقعة الجغرافية 

عند منحه القرض وتسديد االقساط املستحقة بعد املنح.

    بغداد / المستقبل العراقي

بع�د موافقة وزي�ر الصناع�ة واملعادن عىل 
العام�ة  للرشك�ة  التابع�ة  األرض  توزي�ع 
للس�منت العراقية عىل منتسبيها الواقعة يف 
بغداد منطق�ة ٩ نيس�ان أول االثنني، خرج 
أم�س األربعاء منتس�بو الس�منت العراقية 
بمس�رة ووقفة ش�كر ملعايل الوزير واملدير 
العام عىل مس�اعيهم الحثيثة يف استحصال 
لتوف�ر  واالصولي�ة  الرس�مية  املوافق�ات 

حق الس�كن ملنتس�بي الرشكة ال�ذي يعاني 
غالبيتهم من ارتفاع أس�عار اإليجارات التي 
تثقل كاهلهم وال تناسب مدخوالتهم. وعرب 
منتسبو الرشكة عن فرحتهم بهذه الخطوة 
املس�ؤولة واملوفقة بعد طول انتظار وس�ط 
حرارة ج�و رمضاني وامنيات يف اس�تكمال 
خط�وات تمليكهم قط�ع أرايض يف القطعة 
الت�ي تم�ت املوافقة ع�ىل توزيعه�ا والبالغ 
مس�احتها 44 دون�م. واس�تقبل املوظفون 
املدير العام بكلمات الشكر والتقدير عرفاناً 

منهم عىل جهوده املبذولة ومتابعته الدائمة 
الس�تحصال كافة حقوق املنتسبني يف مقر 
الرشكة ومعاملها. من جهته، أكد مدير عام 
الرشكة املهندس حس�ني محسن الخفاجي 
إن السكن حق مكتسب لكل مواطن وسعينا 
لهذا الحق ملنتس�بينا هو واجب واولوية من 
اولوياتن�ا كإدارة. وأض�اف أن األرض الت�ي 
ت�م املوافق�ة عليها م�ن قبل الوزير س�يتم 
توزيعها بعد إكمال اإلجراءات األصولية مع 
الجه�ات املعني�ة وفق آلية تضم�ن حق كل 

منتس�بي مقر الرشكة.ولفت إىل أن الرشكة 
وجهت معاونياتها الجنوبية والشمالية عىل 
تنفيذ توجيهات وقرار مجلس الوزراء املوقر 
وتعليمات وزارة الصناعة واملعادن يف توفر 
قطع س�كنية مائمة ملنتسبي دوائر الدولة. 
وأشار الخفاجي إىل أن آلية التوزيع ستكون 
ميرسة وال تثقل من كاهل املوظف وسنأخذ 
الحال�ة االقتصادي�ة بم�ا  بنظ�ر االعتب�ار 
يناس�ب دخل املنتسب وبما يوافق الضوابط 

والقوانني املعمول بها.

    إعالم ديوان المحافظة / رائد محمد 

اعلنت مديرية التقاعد  يف البرصة، عن  رصف 
الروات�ب التقاعدية للمدنيني والعس�كريني 
ش�هريا بدءاً من ش�هر حزيران القادم لهذا 
العام، جاء ذلك عىل لس�ان مديرها » باس�ل 

العيداني«،
مضيف�ا إىل أن القرار كان ق�د صدر يف وقت 
س�ابق، من قب�ل هيئ�ة التقاع�د العامة يف 
بغداد، بهدف حرص مدة منح الراتب  لش�هر 
واحد بدال من شهرين، انسجاما مع حاجات 

املتقاعد العراقي، عىل ان يبقى مبلغ الراتب 
دون زي�ادة او نقصان، ولف�ت »العيداني«، 
إىل أن�ه التأخر يف رصف الرواتب التقاعدية، 
ب�ل ع�ىل العك�س إن الهيئة تق�وم برصف 
راتب تقاعدي لش�هر مقدم�ا يف بداية إحالة 
املوظف ع�ىل التقاعد، وعزا مدي�ر التقاعد، 
تأخر بع�ض معام�ات املتقاعدي�ن اىل قلة 
الكادر العامل يف املديرية، فيما يأمل ان ترفد 
دائرته بموظفني جدد بغية اكمال املعامات 
بارسع وقت ممكن . م�ن جانبه، قال مدير 
الخدمة يف مديرية التقاعد، »عيل عايص نمر 

»، ان موظف�ي العق�ود واالج�راء اليوميني 
املثبتني ع�ىل املاك الدائم م�ن الفرتة ٩/4/ 
2003 ولغاية31/12 /2018، سيش�ملون 
باحتساب مدة العقد كخدمة فعلية وتتحمل 
وزارة املالية دفع التوقيفات التقاعدية لتلك 
الفرتة، منوها إىل أن  املفصولني السياس�يني 
دف�ع  م�ن  االعف�اء  بق�رار  سيش�ملون 
املس�اهمات التقاعدي�ة البالغ�ة 10 % فيما 
س�يتم رصف رواتب تقاعدية ل�ذوي املتويف 
املوظ�ف بعقد أو بأجر يوم�ي، حتى يف حال 

عدم تثبيته عىل املاك الدائم .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الش�عبي، عن وضع خطط اس�رتاتيجية 
لتأم�ني األرايض الزراعي�ة م�ن الك�وارث الطبيعية يف 

قواطع املسؤولية.

وذك�ر بيان إلعام الحش�د الش�عبي تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة من�ه، ان »ألوية الحش�د الش�عبي 
وضعت خططا اس�رتاتيجية محكم�ة لتأمني األرايض 
الزراعية بواس�طة كامرات املراقب�ة وتكثيف طلعات 
الطران املس�ر وتسر دوريات عىل 24 ساعة ملواجهة 

الكوارث الطبيعية و أي عمل تخريبي ان وجد ».
واش�ار اىل ان »ه�ذه الخطط ش�ملت قاط�ع الصينية 
والجزي�رة يف ص�اح الدي�ن ضم�ن مس�ؤولية ل 51 
و٩1 و31 و٩ للحش�د الش�عبي بالتنس�يق مع القوات 

األمنية.

»                                       « تنرش التعليامت اخلاصة بمنح قروض للطلبة واالساتذة يف اجلامعات

منتسبو رشكة السمنت ينطلقون بمسرية لشكر وزير الصناعة ملساعيه 
يف حصوهلم عىل أراض سكنية

دائرة تقاعد البرصة: الرواتب التقاعدية سترصف شهريًا ابتداًء 
من حزيران القادم

احلشد الشعبي: وضعنا خططًا لتأمني األرايض الزراعية ومواجهة الكوارث

مدير عام الشركة: توزيع األراضي حق لكافة املنتسبني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر التجارة، محمد هاش�م العاني، 
عن تسويق أكثر من مليون طن من الحنطة 
املحلي�ة يف تس�ع محافظ�ات لغاي�ة ي�وم 
الثاثاء.ونقل بيان للوزارة تلقته »املستقبل 

العراق�ي«، ع�ن العاني قول�ه، إن »حصيلة 
تس�ويق محص�ول الحنط�ة للف�رتة من 1 
نيس�ان املايض، لغاية أم�س 21 أيار، بلغت 

مليوناً و372 ألفاً و852 طنا«.
وأض�اف، أن »تل�ك الحصيل�ة كان�ت بواقع 
126٩1٩8 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة 

االوىل«، مبينا أن »مجموع تس�ويق الحنطة 
الدرج�ة الثاني�ة بل�غ 100156 طن�ا م�ن 
الحنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما الدرجة 
الثالث�ة فق�د بلغ�ت الكميات املس�وقة لهذا 

النوع 34٩8 طنا«.
وأش�ار وزي�ر التج�ارة، إىل أن »محافظ�ة 

واسط تصدرت املحافظات من حيث كميات 
الحنطة املسوقة«.

وب�ني، أن »املحافظ�ات التي ب�دأت الحملة 
وذي  الرصاف�ة  بغ�داد/  ه�ي  التس�ويقية 
قار والبرصة وميس�ان وواس�ط والسماوة 

والنجف والديوانية والحلة وكرباء وبابل .

وزير التجارة يعلن حصيلة جديدة عن كميات احلنطة املسوقة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة، ع�ن انجاز اعم�ال معالجات 
السداد الرتابية يف مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»م�اكات ال�وزارة يف محافظة نينوى وضم�ن خلية االزمة 
انج�زت صيان�ة ومعالجة املناط�ق الضعيف�ة والحرجة يف 
الجان�ب االي�رس وااليمن من نه�ر الخ�وص يف مقابل قرية 
الرحمانية وقرب جرس سنحاريب وفتح اختناقات وديان يف 

قرية الرزاقية يف السامية«.
واش�ارت اىل »تنظي�ف فضاءات ج�رس القي�ارة العائم من 
زه�رة النيل و القناطر عىل الطريق الرئييس موصل _ ربيعة 
ودق وتعلية الس�واتر الرتابية والسداد لحماية قرية الزاوية 
ناحية القيارة وفتح اختناقات وديان قرية النايفة وتسليك 
املسطح املائي القريب من املعهد الزراعي يف منطقة النمرود 

باتجاه نهر دجلة«.
واضافت انه »تم ترصيف املس�طح املائي يف قرية النعمانية 
وعمل س�دة ترابي�ة يف محطة ضخ ال�زاب لغرض ترصيف 
مياه االمطار والس�يول بش�كل منتظم باتج�اه نهر دجلة 

بهدف زيادة الخزين املائي وباستخدام االليات الشخصية.

   بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة يف رئاس�ة اس�تئناف بغداد 
الرصاف�ة االتحادي�ة اعرتاف�ات متهما قام بتش�غيل ش�قيقه يف 

رضيبة مرور الكاظمية دون اي صفة قانونية.
وأوضح بي�ان صادر عن املرك�ز اإلعامي ملجل�س القضاء األعىل 
ورد ل«املس�تقبل العراق�ي«، أن »املته�م اع�رتف ام�ام ق�ايض 
التحقيق بتشغيل شقيقه دون اي صفة قانونية وخافا للقانون 
والتعليمات،الفت�ا إىل أن«املته�م وش�قيقه كانا يقوم�ان بابتزاز 
املراجع�ني من خال تأخر معاماته�م بغية الحصول عىل مبالغ 

مالية بصورة غر رشعية«.
وأش�ار إىل أن »املحكمة اتخذت االج�راءت القانونية وفقا الحكام 
امل�ادة 307 م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي وبص�دد إحالته عىل 

محكمة املوضوع لينال جزاءه العادل .

املوارد املائية تنجز اعامل معاجلات 
السداد الرتابية يف نينوى

حتقيق الرصافة تصدق اعرتافات متهاًم 
بتشغيل شقيقه يف مرور الكاظمية

حمافظ بغداد يفتتح مشاريـــع خدميــة 
يف احلسينية ويعلن ادراج أخرى جديدة

    البصرة / المستقبل العراقي

ع�ىل  املحلي�ة   الب�رصة  حكوم�ة  وافق�ت 
احتس�اب مخصص�ات الخط�ورة ملوظفي 
مديري�ة بلدي�ات محافظ�ة الب�رصة الذين 
يعمل�ون بصفة س�واق مركب�ات يف بلديات 

أقضية ونواحي املحافظة .
وق�ال » محافظ البرصة اس�عد العيداني يف 
بي�ان صحف�ي صدر ع�ن مكتب�ه االعامي 
الخ�اص انه عىل ض�وء طلب ق�دم من قبل 
مجموعة من سواق مديرية بلديات البرصة 
يف االقضي�ة والنواح�ي وال�ذي يطلبون فيه 

احتس�اب مخصص�ات الخط�ورة فان�ه تم 
املوافق�ة ع�ىل احتس�اب تل�ك املخصصات 
أسوة بباقي املوظفني واملهندسني واإلداريني 

واملحاسبني يف مديرية البلديات .
وكان محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عبد 
االمر العيداني قد اعلن يوم امس عن تشكيل 

لجنة خاصة لرتكيب ونصب وتشغيل معامل 
األسفلت املجهزة ، مشراً اىل ان املعمل االول 
س�يكون ملديري�ة بلدي�ة محافظ�ة البرصة 
واملعم�ل الثان�ي ملديري�ة بلدي�ات املحافظة 
ويكون يف قضاء ش�ط العرب للمساهمة يف 

اعمال التبليط  .

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى ام�س أعضاء لجنة النف�ط و الطاقة 
النيابي�ة عن تحالف س�ائرون النائب مظفر 

أسماعيل الفضل  و النائب صادق السليطي  
بالس�يد وكيل وزير النفط لش�ؤون التوزيع 
ملناقش�ة خطة وزارة النف�ط لتوفر الوقود 
الازم لتشغيل مولدات الديزل وتم استحصال 

املوافقة عىل الغاء رشط الكفيل من أصحاب 
املولدات األهلية كونهم يدفعون مبالغ الوقود 
مقدماً وهذا ال�رشط عرقل ومنع الكثر من 
أصحاب املولدات األهلية عن اكمال إجراءات 

اس�تام الوقود ولكثرة الشكاوى تم التوجه 
للوزارة لحل هذا األشكال وما قد يؤثره سلباً 
عىل تجهيز الطاق�ة الكهربائية من املولدات 
بس�بب انقطاع التيار الكهربائي املتوقع هذا 

الصيف . ووعد الس�يد وكيل الوزارة بتسهيل 
االج�راءات الازم�ة لتوفر الوق�ود ملحطات 
الكهرب�اء والصح�اب املول�دات الحكومي�ة 

واألهلية .

حمافظ البرصة يوافق عىل احتساب خمصصات اخلطورة لسواق مركبات مديرية 
البلديات يف االقضية والنواحي 

وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع يوافق عىل تسهيل اجراءات منح الوقود ألصحاب مولدات الديزل

    البصرة/ المستقبل العراقي

اعت�رب رئيس مجل�س محافظ�ة الب�رصة صباح 
البزوني،ام�س األربع�اء، اتفاقية الع�راق واألردن 
بأنه�ا ارّضت بموان�ئ البرصة، فيما أش�ار إىل ان 
أغل�ب البضائ�ع الت�ي ب�دأت بالدخول م�ن منفذ 
طريبيل ليس�ت اردنية املنش�أ ب�ل صينية بعامة 
منت�ج أردني.وقال البزون�ي إن »اتفاقي�ة العراق 
واالردن أرّضت بمناف�ذ البرصة رضراً كبراً وتأثر 
هذا القرار سلبي جداً عىل منافذ املنطقة الجنوبية 

بالكام�ل كون العراق ال يصدر اي منتج واغلب ما 
يتم استهاكه منتجات مستوردة فقط«.

 وأض�اف أن »ه�ذه االتفاقية قتل�ت جميع اآلمال 
بدل ان تق�وم بحماية املنتج الوطن�ي«، مؤكداً أن 
»مناف�ذ إقليم كردس�تنان لم تخضع له�ذا القرار 
ومن وقع ضحي�ة هذا القرار ه�ي منافذ الجنوب 
والب�رصة تحدي�داً«. وأوضح البزون�ي، أن »منافذ 
محافظ�ة البرصة متوقفة تمام�اً منذ بدء تطبيق 
ب�دأت  الت�ي  »البضائ�ع  ان  إىل  وأش�ار  الق�رار«. 
بالدخول إىل الباد من منفذ طريبيل ليس�ت اردنية 

املنش�أ ولدينا وثائق تثبت ان اغلبها صينية املنشأ 
مغطاة بعامة منتج اردني كي تعفى من الرسوم 
الرضائب«. وأكد أن »خس�ارة الع�راق جراء هذه 
االتفاقية تقدر ب� 150 مليار دينار سنوياً، ونسبة 
الخس�ارة يف مناف�ذ الب�رصة تق�در بنس�بة 20 % 
من�ذ تطبيق القرار«. وتاب�ع البزوني، أن »مجلس 
محافظة البرصة رفع دعوى قضائية اليقاف هذا 
القرار الجائر لكن الدعوى تم تحويلها اىل املحكمة 
االدارية«، مطالباً مجلس ال�وزراء ب� »ايقاف هذا 

القرار الجائز«.

جملس البرصة: اتفاقية العراق واألردن ارضت بموانئ املحافظة

ً
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2078 في 2019/5/13 ( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع )جتهيز معدات لغرض تاهيل محطات 11/33 ك.ف عدد)4()النشييوة ,مشييروع املاء 

,املاجدية , الهوير(
 وبكلفة  تخمينية قدرها )10.560.000.000( عشرة  مليار  وخمسمائة وستون مليون دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز )180يوم ( .

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

 أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيييذ    العقود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

جلييميع   املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهيييلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسييب التوقيت احمللي 

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

القييدرة املالية:على مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسييم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معييدل اإليراد السيينوي على مدى اخر سييبع سيينوات يجييب ان ال يقل عيين)10.560.000.000( عشييرة  مليار  

وخمسمائة وستون مليون دينار عراقي.
 3- متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن)10.560.000.000( عشرة  مليار  وخمسمائة وستون مليون دينار عراقي.
علييى مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبييية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2- اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقدم العطيياء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة ومببلغ 

اليقل عن)6.336.000.000( ستة  مليار وثالثمائة وستة وثالثون  مليون  دينار عراقي فقط .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن من جلنة بيع 
الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسييم غير مسييترد  

)200,000( مائتان  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس    املصادف 2019/5/23 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  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 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 االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد   املصادف 2019/6/9   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادسيياً - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم االحد    املصادف 2019/6/16 السيياعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )105.600.000( مئة وخمسيية مليون وستمائة 
الييف دينييار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمييان نافذ ملدة 28 يوم بعييد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة .
احدى عشيير - للدائرة احلييق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
 )جتهيز معدات لغرض تاهيل حمطات 11/33 ك.ف عدد)4()النشوة ,مرشوع املاء ,املاجدية , اهلوير ( 

مناقصة )11/ كهرباء توزيع /ش   / 2019 ( 

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2078 في 2019/5/13 ( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )شراء مواد احتياطية للشبكة(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )3.690.000.000( ثالثة  ملياروستمائة وتسعون مليون  دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز )120  يوم ( .

  - الدرجيية والصنييف املطلوبيية : الدرجيية / اخلامسيية    والصنف /  كهربيياء - ميكانيك - كيمياوي / شييركات 
متخصصة في هذا اجملال   ) بعرض فني (

 أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيييذ    العقود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

جلييميع   املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهيييلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسييب التوقيت احمللي 

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

القييدرة املالية:على مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسييم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السيينوي على مدى اخر سييبع سيينوات يجب ان ال يقل عن)1.107.000.000(مليار  ومئة وسبعة 

مليون دينار عراقي
 3- متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن)1.107.000.000(مليار  ومئة وسبعة مليون دينار عراقي
علييى مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبييية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2- اخلبييرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة ومببلغ 

اليقل عن)1.107.000.000(مليار  ومئة وسبعة مليون دينار عراقي
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن من جلنة بيع 
الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسييم غير مسييترد  

)150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس    املصادف 2019/5/23 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  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 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 االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادسيياً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد املصادف 2019/6/9   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادسيياً - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم االحد    املصادف 2019/6/16 السيياعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )36.900.000(سييتة  وثالثون مليون وتسعمائة 
الييف  دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمييان نافذ ملدة 28 يوم بعييد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام   الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة .
احدى عشيير - للدائرة احلييق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (                                        
)شـــــراء مــــــواد احـــتـــيــــاطـــيــة لـــلــشــبــكــــة ( 

مناقصة )12/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2078 في 2019/5/13 ( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )جتهيز محوالت قدرة سعة )31.5( ام في اي 11/33ك .ف عدد)4((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )2.560.000.000( اثنان مليار وخمسمائة وستون مليون   دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز )90  يوم ( .

  - الدرجيية والصنييف املطلوبيية : الدرجيية / السادسيية    والصنف /  كهربيياء - ميكانيك - كيمياوي / شييركات 
متخصصة في هذا اجملال  ) بعرض فني (

 أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيييذ    العقود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

جلييميع   املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهيييلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشيياريع( وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسييب التوقيت احمللي 

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

القييدرة املالية:على مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسييم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السيينوي على مدى اخر سييبع سيينوات يجب ان ال يقل عن)768.000.000( سييبعمائة وثمانية 

وستون مليون دينار عراقي 
 3- متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن)768.000.000( سبعمائة وثمانية وستون مليون دينار عراقي 
علييى مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبييية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2- اخلبرة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة ومببلغ 

اليقل عن)768.000.000( سبعمائة وثمانية وستون مليون دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن من جلنة بيع 
الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسييم غير مسييترد  

)150,000( مائة وخمسون   الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس    املصادف 2019/5/23 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  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 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 االستمارات 
املدرجة في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد  املصادف 2019/6/9   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادسيياً - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم االحد    املصادف 2019/6/16 السيياعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )25.600.000(خمسة وعشرون مليون وستمائة 
الييف  دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمييان نافذ ملدة 28 يوم بعييد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة .
احدى عشيير - للدائرة احلييق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تــجـهـيـــز مــحـــوالت قـــدرة ســعــــة )31.5(ام  يف اي 11/33ك .ف عـــدد)4(( 

مناقصة )13/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2078 في 2019/5/13 ( .
  يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )جتهيز محوالت توزيع 250 ك.ف أ عدد)130((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )939.900.000( تسعمائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة الف   دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز )40  يوم ( .

  - الدرجيية والصنييف املطلوبة : الدرجة / التاسييعة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شييركات 
متخصصة في هذا اجملال   ) بعرض فني (

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

جلييميع   املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهيييلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
احلكومية  / شييعبة اعالن املشاريع( وذلك من  السيياعة 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- احلسييابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
وفي حالة عدم امتالك الشييركة حسييابات ختامية الخر سيينتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن 
التي تسييبق عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتيياب وزارة التخطيط /دائرة العقييود 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)281.970.000( مائتان وواحد وثمانون 

مليون  وتسعمائة وسبعن الف دينار عراقي 
 3- متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن)281.970.000( مائتان وواحد وثمانون مليون  وتسييعمائة وسييبعن الف دينار 

عراقي 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه: 

2- اخلبرة والقدرة الفنية:
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن)281.970.000( مائتان وواحد وثمانون مليون  وتسعمائة وسبعن الف دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا 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 شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من جلنة بيع 

الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غير مسترد  
)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس    املصادف 2019/5/23 

خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسييالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفويييض حتريييري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطيياء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملييددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االسييتمارات املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلييية مقدم العطاء الذي مت قبييول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادسيياً:- سيييتم عقييد مؤمتر في قاعة جلييان الفتح واإلحالة في يييوم االحد  املصادف 2019/6/9   السيياعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد    املصادف 2019/6/16 الساعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلييى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديييوان محافظة البصرة )اجلديد( / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيييتم فتييح العطاءات فعليا  وبوجييود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا احلضور شييخصيا في العنوان 
التالي  

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
سييابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9.399.000(تسعة مليون وثالثمائة وتسعة 
وتسعون الف    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.
عاشييراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق في يوم 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 العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تــــجــهـــيــز مـــحـــوالت تـــوزيــــع 250 ك.ف أ عــــــدد)130(( 

 مناقصة )14/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1911( الخميس  23  أيار  2019 اعالنات6

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2078 في 2019/5/13 ( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )جتهيز محوالت توزيع سعة 400ك.ف أ عدد/200(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )1.900.000.000( مليار وتسعمائة  مليون   دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز )50  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الس��ابعة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة في هذا اجملال  ) بعرض فني (

 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خ����الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطني��ة التي حددت���ها 
تعليمات تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط 

، ومف����توح جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لية الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية من )قس�������م 
الع�������قود احلكومية  / ش��عبة 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 :

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 امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- مع��دل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل عن)570.000.000( خمس��مائة 

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

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن)570.000.000( خمسمائة وسبعون مليون دينار عراقي 
•     عل��ى مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية 

املدرجة أدناه: 
2- اخلب��رة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة 
ومببلغ اليقل عن)570.000.000( خمس��مائة وسبعون مليون دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا 
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 مجموعة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من جلنة 
بيع الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غير 

مسترد  )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس    املصادف 2019/5/23 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  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 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 من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد  املصادف 2019/6/9   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل ي��وم االحد    املصادف 2019/6/16 الس��اعة 12:00 ظهرا   
حس��ب التوقي��ت احمللي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البص��رة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة 

)اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 
التالي  

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يراف��ق بجميع العط��اءات ضمان العط��اء بقيمة )19.000.000(تس��عة عش��ر مليون  
دين��ار عراقي  على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��راً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرس��مي الذي 

يلي يوم العطلة .
اح��دى عش��ر - للدائرة احل��ق في الغاء املناقص��ة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحال��ة وعدم اجراء 

املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في 
املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تــجــهـيــز مــحـــوالت تـــوزيــع ســـعــة 400ك.ف أ عـــــدد/200( 

مناقصة )15/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2078 في 2019/5/13 ( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )اس��تحداث خط 33ك.ف من محطة شط العرب 33/132ك.ف املقترحة مع 

نصب محطة وسطية لتغذية منفذ الشالمجة ومنطقة عتبة  (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )3.750.000.000( ثالثة مليار وسبعمائة   مليون   دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التنفيذ )200 يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / اخلامس��ة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة في هذا اجملال  ) بعرض فني (

 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ������الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطني��ة التي حددت���ها 
تعليمات تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط 

، ومف����توح جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لية الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية من )قس�������م 
الع�������قود احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( 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 العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن)1.125.000.000( مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي 

عل��ى مق��دم العطاء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلب��ات اخلبرة الفنية   •
املدرجة أدناه: -اخلبرة والقدرة الفنية:

عل��ى مق��دم العطاء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة 
أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن)1.125.000.000( مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي 

لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعم��ال هذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من جلنة بيع 
الوثائق القياسية  / قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غير مسترد  

)150,000( مائة وخمسون   الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم اخلميس    املصادف 2019/5/23 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره 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 من اهلية مقدم العطاء ال��ذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد  املصادف 2019/6/9   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً - يجب تس��ليم العط��اءات في أو قبل يوم االح��د    املصادف 2019/6/16 الس��اعة 12:00 ظهرا   
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البص��رة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبن��ى ديوان محافظة البصرة 

)اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا في العنوان 
التالي  

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يرافق بجمي��ع العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة(37.500.000(س��بعة وثالث��ون  مليون 
وخمسمائة 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.
عاشراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام   الرسمي الذي يلي 

يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة 
املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (                                        
)استحداث خط 33ك.ف من حمطة شط العرب 33/132ك.ف املقرتحة مع نصب حمطة وسطية لتغذية منفذ الشالجمة ومنطقة عتبة (

)مناقصة )16/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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العنف املجتمعي
          زهير الجبوري 

يعترب العنف ضد االطفال يف مرحلتنا 
الراهنة، واحدا من الظواهر املثرية 
للج�دل يف خض�م تش�ابك االحداث 
وقس�وة الظ�روف الت�ي نمربه�ا، 
وقد يحيلن�ا هذا املوضوع اىل قراءة 
الظواه�ر الت�ي س�اهمت يف جعل 
الطف�ل يعي�ش يف ازم�ة مرتاكمة، 
منها عدم توف�ر االجواء واملناخات 
للنه�وض  املالئم�ة  واملس�تلزمات 
بواقعه او برتاتبية تربيته، فنس�ب 
االزمات تزداد يف كل مرحلة زمنية، 
حي�ث ظاه�رة اطف�ال الش�وارع 
واطفال الباعة واطفال الترشد، قد 

يضعنا يف الس�ؤال امللح، ما السبب 
الجوهري الذي جعل الطفل يف هذا 
البل�د يمر به�ذه االزم�ات ؟.. قبل 
االجاب�ة عن ذل�ك، تق�ول املصادر 
والبح�وث املختصة ب�أن )األطفال 
أي  يف  األضع�ف  الرشيح�ة  ه�م 
مجتمع، بسبب عدم اكتمال نمّوهم 
الجس�ماني والنفيس(، صحيح ان 
كاف�ة التش�خيصات تش�ري اىل أن 
)العن�ف االرسي والعن�ف املدريس 
وعن�ف الش�ارع، وغريه�ا( يمث�ل 
ذروة القضية او عمق الحقيقة، االّ 
ان هناك م�ن يتغاىض عن معالجة 
ه�ذه الظاه�رة، وكأن مث�ل هذه 
الحالة هامش�ية وغري جوهرية يف 

مجتم�ع محاف�ظ يف حقيقت�ه، بل 
وأكثر عاطفية وانسانية .

لع�ل الش�واهد كث�رية يف واقعن�ا، 
حتى ان بعض وسائل امليديا، منها 
التواص�ل االجتماعي )فيس بوك(، 
يكش�ف لنا عن حاالت يؤسف لها، 
كان اخرها ماحصل منتصف شهر 
مايس من هذا العام حني شوهدت 
طفلة لم يكتمل عمرها العام وهي 
مرمية ع�ى احد الطرقات يف احدى 

محافظات وسط العراق.
ان  غ�ري  قرئ�ت،  التفاصي�ل  كل   
الواعز النفيس الذي جعل من هذه 
الحالة تحصل قد يكون جزءا كبريا 
من�ه اجتماعيا، او اف�رازات الواقع 

االجتماعي، وم�ن املؤكد ان مصري 
هك�ذا اطفال مجهول، ألن الحاالت 
املكتس�بة الت�ي تبن�ي الطفل هي 
م�ن تح�دد مالمح�ه الحياتي�ة، اذ 
يشري علماء النفس اىل اهم مرحلة 
من مراحل نش�وء الطف�ل وادراكه 
االول، حيث )يركزعلم نفس الطفل 
ع�ى دراس�ة س�لوكياته االيجابية 
والس�لبية مثل اضطرابات الحركة 
او االنتب�اه او امل�زاج، والنظ�ر يف 
الجذور املمكنة لها وربطها ببعض 
املج�االت االخرى مث�ل علم الوراثة 
وعلم االعص�اب والنظ�ام الغذائي 

والقلق واالجهاد، وغري ذلك(. 
وال بد من وقفة متأنية لتش�خيص 

ه�ذه الح�االت م�ن خ�الل جع�ل 
الواقع وما يعكس�ه لن�ا كأنموذج 
واٍف، او حت�ى ما تق�وم به الدراما 
العراقية مؤخرا يف تقديم مش�اهد 
تتن�اول الوج�ه املأس�اوي للطفل 
بع�ض  اىل  اضاف�ة  العراق�ي، 
الدراسات االنس�انية يف الجامعات 
تتن�اول حقيقة الطف�ل يف مجاالت 
كاف�ة، وتعطي تحلي�الت عديدة يف 
الجوانب االيجابية والس�لبية، ومن 
ثّم تقدم يف نهاية دراساتها النتائج 
التي ظهرت عليها، وما يؤسفنا ان 
القضية بقيت ضمن اطار التنظري، 
او باالحرى لم تكن هناك معالجات 
ميداني�ة عياني�ة كفيل�ة يف انق�اذ 

واقع الطف�ل، ولعلها محنة كبرية، 
بل وكب�رية جدا ح�ني ينهض جيل 
متأزم وال تتوفر يف اجوائه مناخات 
العيش املالئمة.جمعني لقاء واسع 
قبل س�نوات م�ع ش�اعر االطفال 
الراح�ل محم�د جب�ار حس�ن بعد 
عودت�ه من خارج الع�راق يف جولة 
تخصصية يف اليابان، كان حضوره 
بس�بب دعوة ملؤتمر خ�اص بواقع 
الطف�ل، كانت مالمح�ه معربة عن 
ح�رة كبرية ح�ني اخترص كالمه 
بالح�رف الواحد )الطف�ل العراقي 
خطي�ة(، اذ رشح يل كيفي�ة اعداد 
االعمار وفق سياق ممنهج من )4 
اىل 6 سنوات( ومن )6 اىل 8 سنوات( 

ومن )8 اىل 10 س�نوات(، لكل فئة 
له�ا برنامجه�ا الخ�اص وعامله�ا 
والغذائ�ي  والرتفيه�ي  التعليم�ي 
والنف�يس وم�ا اىل ذل�ك . ككل م�ا 
يحتاجه الطفل اآلن هو اس�تعادته 
لطفولت�ه من خالل توفري وس�ائل 
النهوض الحقيقية، وان تش�خص 
نق�اط الخلل، وان تكون هناك عني 
فاحصة النتش�ال ما بقي من اثار 
االنحراف وان تخص�ص مؤتمرات 
لدراس�ة واقع الطفل العراقي، مع 
اعطاء حلول تنقذ عامله، وان يكون 
ملؤسس�ة األمن دورفاع�ل، وكذلك 
للرعاي�ة االجتماعية املختصة بهذا 

الجانب.

من كولومبوس إىل أيامنا هذه
          عالء هاشم

رغ�م أّن األحداث الجارية حولنا تحيلنا بوضوح إىل فش�ل 
نم�وذج الليربالية الرأس�مالية بش�كل محب�ط، خصوصاً 
مع صعود األنظمة الش�عبوية واليمينية، يف مطلع القرن 
الواح�د والعرشي�ن، أال أنَّ الفش�ل الفع�ي كان قد س�بق 
ذلك بكثري، وحس�ب الفيلس�وف األمريكي املعروف نعوم 
تشومس�كي، الذي يرص عى أن مسألة انهيار هذا الحلم، 
أبع�د زمنياً وأكثر تعقيًدا م�ن نتائج االنتخابات األوروبية 
واألمريكية يف الس�نوات األخ�رية. م�ع أنَّ البعض يحاول 
تربير هذا الفش�ل بكون�ه مرتبطا بصع�ود النيوليربالية، 
التي س�لطت اهتمامها عى الربح أكثر من أي يشء آخر، 
وأدخل�ت العال�م يف مرحل�ة من الكس�اد، ع�ّزز التفاوت 
االقتص�ادي بني ال�دول التي حظيت بامتي�از العالم األول 

وبني دول العالم الثالث.
َيعترب نعوم تشومسكي أنَّ النيوليربالية تغاضت بوضوح 
ع�ن نزعات ال ديمقراطية داخل االنتخابات واملؤسس�ات 
القومية، بل جعلت من إجراء االنتخابات بش�كل حر أمرا 
مس�تعصيا، نتيج�ة حم�الت الدعاي�ة والربوباغاندا التي 
تتدخ�ل فيها الرشكات الكربى، من خالل دعم املرش�حني 
الذي�ن يحققون مصالحها. ويذهب تشومس�كي إىل أبعد 
من ذل�ك ليؤك�د أّن اإلمرباطوريتني االنكلوساكس�ونيتني 
)إنكلرتا، وبعدها الوالي�ات املتحدة األمريكية( الليرباليتني 
من الخارج تملكان يف جوهرهما، األكثر استتاراً، “نظاماً 
مافيوي�اً”. ويالح�ظ أنَّ ه�ذا الن�وع من النظ�ام ظهر يف 
أمريكا مع اس�تعمارها من قبل القراصنة والربوتستانت، 
حيث وص�ل قراصنة ش�مال أمريكا حتى بح�ر العرب يف 

أواخر القرن السابع عرش.
ربما يمّكننا العنوان “501 س�نة الغزو املس�تمر”، من أن 
نقف عى يشء من طبيعة الكتاب، حيث انتهى الفيلسوف 

األمريكي نعوم تشومس�كي من تألي�ف كتابه هذا يف عام 
1993 وبذلك فإن س�نة 501 تعيدنا إىل العام 1492، وهو 
العام الذي اكتشف فيه كريستوف كولومبوس تلك القارة. 
ويس�وق تشومس�كي يف الكتاب معلومات مكّثفة ضمن 
منظور تاريخي مديد هو حصيلة الس�نوات الخمس�مائة 
الت�ي أعقبت رحالت كولومبس، امت�داداً إىل اآلن والنتيجة 
ه�ي عدم تغري دور الواليات املتحدة يف الهيمنة واإلخضاع 
عى مر الس�نني، وبالحقيقة أنَّ ما يقيم�ه يف هذا الكتاب 
هو م�وازاة بني اإلب�ادة الجماعية زمن االس�تعمار وبني 
القت�ل واالس�تغالل املرتبط�ان بإمربيالي�ة الي�وم. تغ�ري 
العنوان وبقي املضمون؛ تغري اسم االستعمار وبقي فعله 

تحت مسميات معارصة شامالً كل أنحاء العالم. 
ولعل أهمية الكتاب تأتي من كونه يرد تفاصيل املعرتك 
الدموي األسود الذي يعاني منه العالم وسكانه، ويتحدث 
ع�ن أمثلة كثرية يف أمريكا الجنوبية وإفريقيا ودول رشق 
أس�يا، وما عانوا م�ن ديكتاتورية وظل�م وحروب دموية 
أثرت بش�كل سلبي عى الش�عوب واألوطان. وال نغفل أنَّ 
تشومسكي يعترب من أشد املعارضني للسياسة األمريكية 
وحروبه�ا، ومن�اوئ للكي�ان الصهيون�ي، إىل ح�د ال�ذي 
جعل�ه يضع صع�ود اليمني اإلرسائيي يف س�ياق الخطاب 
االستعماري، وليس ضمن مساجلة ليربالية محض، كما 
يالح�ظ أنَّ ما تتع�رض له إرسائيل من ردود فعل بس�بب 
انتهاكاتها املس�تمرة لحقوق االنس�ان، جعلها تدرك أنها 
تفق�د الدعم ب�ني قطاع�ات ال�رأي العاملي املهتم�ة، ولو 
قلياًل، بحقوق اإلنس�ان والحقوق املدنية، ويربط ذلك مع 
العالقات التي بدأت تل أبيب ببلورتها يف السنوات األخرية، 
م�ن أجل تعوي�ض ذلك، م�ع دول أقل اهتماًما باملس�ائل 
الحقوقي�ة، مثل الهند والصني، ومع دول عربية تش�بهها 
من ناحية االعتماد عى الواليات املتحدة، وإهمال الحقوق 

والحريات، عى غرار السعودية واإلمارات ومرص.

مقرتح جديد للهجرة

حركة »اهلوية« وعنرصية »البيض«

          جولييت كاييم

أعل�ن الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب، الخميس 
امل�ايض، عن اق�رتاح جديد للهجرة، يت�م الرتويج له 
باعتب�اره إصالحاً كام�ال لكيفية تحدي�د من الذي 
يس�مح له بدخول بالدن�ا وب�أي رشوط. واالقرتاح 
عب�ارة ع�ن مجموع�ة مالحظ�ات جمعه�ا جاريد 
كوش�نر، صه�ر ترامب، تتح�اىش الجوان�ب األكثر 
قس�وًة وعاطفية يف الجدل املتعلق بالهجرة. وما تم 
كشف النقاب عنه كان جولة مرحة يف أرض سعيدة 
يت�م فيها تجاهل املش�اكل الصعب�ة وغض الطرف 
عن التاريخ ووضع حل س�حري للسياسة القاسية 
املتمثلة يف فصل العائالت. وتتمثل رؤية كوشنر يف أنه 
يري�د قدوم املزيد من األش�خاص األذكياء والرائعني 

والذي�ن يتمتعون بامله�ارة التكنولوجية إىل الواليات 
املتحدة، وعدد أقل بكثري من األش�خاص غري املهرة. 
والفك�رة هنا ه�ي أن الواليات املتح�دة طاملا كانت 
تفض�ل اس�تقبال حصص م�ن املهاجرين اس�تناداً 
ع�ى البلد وع�ى أس�اس الرواب�ط العائلي�ة. وبدال 
م�ن ذلك، يريد كوش�نر أن تك�ون الغالبية العظمى 
من املهاجري�ن أذكياء، ويعملون بج�د، وموهوبني 

ويتمتعون »باالكتفاء الذاتي املايل«.
وتحويل ه�ؤالء املهاجري�ن إىل مواطنني س�يتطلب 
من املتقدمني جمع »نقاط األهلية«، ويتعني عليهم 
للجنس�ية اجتي�از اختب�ارات، وإج�راء فحوصات 
صحي�ة وجنائية، وأن يتقنون اللغة اإلنجليزية، وأن 
تكون لديهم عروض للعمل، وحاصلون عى مؤهالت 

علمية عالية.

تلك الصفات ليس س�يئة بطبيعته�ا، لكن الواليات 
املتح�دة م�ا ت�زال بحاجة ماس�ة للعم�ال من ذوي 

املهارات املتدنية. 
من ش�أن خطة كوش�نر أن تقلل من عدد البطاقات 
الخ�راء املمنوح�ة للمتقدم�ني ممن يس�عون إىل 
لم الش�مل العائي، وهي ممارس�ة تع�رف بالهجرة 

املتسلسلة. 
وتتوق�ع الخط�ة تحدي�ث موان�ئ الدخ�ول وتعزيز 
الح�دود ب�ني الواليات املتح�دة واملكس�يك. وعموماً 
يمكن حل املشكلة عى حدودنا من خالل التزام أكرب 
بالتكنولوجي�ا املنتظرة. ويمكن للموظفني الرائعني 
الذين يتمتعون بالتكنولوجيا الفائقة حل كل يشء. 
بيد أن املش�اكل االقتصادية واالجتماعية التي تدفع 
الن�اس للخ�روج من أوطانه�م والتوج�ه إىل جميع 

موانئ الدخول لم تتم معالجتها هنا.
ولحسن الحظ، كما أعلن ترامب، فإن الجهد الجديد 
رسعان ما »سيعيد لم شمل األطفال غري املصحوبني 
بعائالتهم يف الوطن«. هذا هدف مهم، لكن الغموض 
الذي يكتنف الخطة ووصفها غري جاد لدرجة مثرية 
للضح�ك. فمن هم األطفال »غري املصحوبني« الذين 
يتحدثون عنهم؟ هل هم املراهقون الذين يصلون إىل 
هن�ا بمفردهم أم األطفال الذين انفصلوا عن آبائهم 
عند الحدود؟ هذه مس�ألة لم تعالجها الخطة. ولم 
نكن نعرف بعد عدد العائالت التي انفصلت أو األفراد 
الذين يجب لم شملهم مع عائالتهم، فهذه أمور لم 

تناقشها الخطة.
ولم تتطرق الخطة للمشاكل األصعب، أي وجود 11 
ملي�ون مهاجر غ�ري رشعي يقيم�ون بالفعل داخل 

الوالي�ات املتحدة، أو موضوع »الحاملني« الذين ألغى 
ترامب وضعهم القانوني.

يف بع�ض النواحي، يعترب هذا االق�رتاح بمثابة لعبة 
للخالص، تبعد كوش�نر وترامب عن أهوال سياس�ة 
الهج�رة الت�ي يقوده�ا مستش�ار البي�ت األبي�ض 
»س�تيفن ميلر«. وهو أيض�اً محاولة لجعل الجميع 
يعرف�ون أن الجمهوري�ني يؤي�دون ش�يئاً آخر غري 

الجدار.
وهذا يساعد عى توضيح السبب يف عدم وجود خطة 
أكث�ر تفصيال وذات إطار ترشيع�ي حتى اآلن. ومن 
غري الواضح متى س�تظهر هذه الخطة، لكن حتى 
الرئي�س اع�رتف يوم الخمي�س أنه ال يمكن س�نها 
اآلن. يجب أن ينتظر هذا، بحس�ب ما قال، حتى بعد 

انتخابات 2020.

          آن أبلباوم

هل كان األمر يتعلق بدعوة الحتساء بعض 
املرشوب�ات فقط أم بداي�ة مؤامرة يمينية 
متطرف�ة؟ يف أوروبا ه�ذه األيام قد يكون 
من الصعب حسم الجواب. ولكن األسبوع 
املنرصم أفادت وسائل إعالم نمساوية بأن 
العالقات بني مارتن سيلنر وبرنتون تارنت 
كانت أكرب وأوسع. سيلنر هو الزعيم األنيق 
لحركة »الهوية« النمس�اوية، وتارنت هو 
املته�م بتنفيذ هجومني عى مس�جدين يف 
كرايسترشش، يف نيوزيلندا. الرجالن تبادال 
رس�ائل الربيد اإللكرتوني يف 2018 بعد أن 
قام تارنت بالتربع للحركة، وس�يلنر بعث 
لتارن�ت رابط�اً إىل صفحته ع�ى يوتيوب 
ودعاه الحتساء الجعة يف فيينا. وقد حجز 
تارن�ت فندقاً يف فيين�ا، ولكننا ال نعرف ما 

إن كان قد ذهب إىل هناك بالفعل. 
مل�اذا ُيعت�رب كل ه�ذا مهم�اً؟ ألن س�يلنر 

يمث�ل ظاهرة غريبة يف املش�هد الس�يايس 
األوروبي: إنه الوس�يط اليميني املتطرف. 
ف�إن  قديم�اً،  الج�دد  للنازي�ني  وخالف�ًا 
منتس�بي حركة الهوي�ة ال يرتدون أحذية 
عس�كرية طويلة، وال يحلقون رؤوسهم، 
لديه�م  ولك�ن  الظ�ل.  يف  يرتبص�ون  وال 
مواقع جميلة عى اإلنرتن�ت، وفيديوهات 
احرتافي�ة، ومنظمات رس�مية يف عدد من 
البلدان األوروبية، مثل بريطانيا وفرنس�ا 
وأملاني�ا إىل جانب النمس�ا. وه�م يلفتون 
االنتب�اه من خالل »ح�وادث« – مقاطعة 
ع�رض مرح�ي يؤدي�ه الجئ�ون وصب 
دم مزيف عى الخش�بة – بدالً من الس�ري 
والهت�اف فق�ط. ويزعم�ون أنهم ليس�وا 
عنرصيني، وأنه�م يحرتمون كل الثقافات 
– ويش�ددون ع�ى أنهم ال يريدون س�وى 
املحافظ�ة عى ثقافته�م. ولكن يف صمت، 
يبق�ون عى عالق�ات م�ع متطرفني مثل 
تارنت، بينما يخالطون سياس�يي »حزب 

الحرية« النمس�اوي »اليمين�ي املتطرف« 
ال�ذي أضح�ى اآلن واح�داً م�ن األح�زاب 
السياس�ية العادي�ة والذي ُيعد ج�زءاً من 
الح�ايل.  النمس�اوي  الحاك�م  االئت�الف 
وعملي�اً، يدفعون بأفكار عنرصية تآمرية 
م�ن هامش اإلنرتن�ت إىل التيار الس�يايس 

الرئييس – وليس يف النمس�ا فقط. 
وبالطبع فإنهم ينكرون أنهم يفعلون هذا. 
ففي فيديو أُنجز باللغة اإلنجليزية )يذكر 
هنا أن املنتمني لحرك�ة الهوية حريصون 
ع�ى التواصل م�ع نظرائه�م العنرصيني 
البيض األمريكيني(، يصف س�يلنر نفس�ه 
ب�»الوطني«، ويتباهى بالريف النمساوي 
الجمي�ل، ويتح�دث ع�ن حري�ة التعب�ري 
والهوية الثقافي�ة. واآلخرون ينفون أنهم 
يفعلون هذا أيضاً: فهذا هانز كريس�تيان 
ش�رتاخه، زعيم ح�زب »الحري�ة« ونائب 
املستشار النمساوي، رفع دعوى قضائية 
لوقف تداول صورة له وهو يتناول العشاء 

مع عدد من منتس�بي حركة الهوية. وقد 
فشلت الدعوة القضائية، ولكن »شرتاخه« 
ُصوِّر مؤخراً وهو يتحدث، من بني أش�ياء 
أخ�رى، حول كي�ف يمكن الس�يطرة عى 

الصحافة النمساوية. 
غ�ري أن أف�كار الحرك�ة انتقل�ت إىل اللغة 
الرس�مية لحزب »الحرية«، فانتبه عندما 
تس�مع عبارة »االس�تبدال الكب�ري«، التي 
اس�تخدمها ش�رتاخه يف منش�ورات ع�ى 
فيسبوك: إنها خطة رسية، ُيعتقد أنها من 
تدبري اليهود من أجل اس�تبدال األوروبيني 
األس�طورَة  وتمّث�ل  باملس�لمني،  البي�ض 
املركزية ملنتس�بي »الهوي�ة«. وانتبه أيضاً 
عندم�ا تس�مع كالم�اً ع�ن »الدف�اع عن 
أوروب�ا« م�ن »الغ�زو«، وع�ن الحاجة إىل 
»إع�ادة الهجرة« )أو بش�كل أق�ل تهذيباً، 
التطه�ري العرق�ي(. فه�ذه أف�كار حركة 
الهوي�ة أيضاً وه�ي تنترش برع�ة. وقد 
قام »معهد الحوار االس�رتاتيجي« يف لندن 

بإحصاء اإلش�ارات إىل »االستبدال الكبري« 
ع�ى ش�بكة اإلنرتن�ت فوج�د نح�و 1.5 
مليون عى تويرت فقط. املعهد تعقب أيضاً 
مصطلح »إعادة هج�رة«، الذي بدأ ينترش 
يف أملانيا عقب اجتماعات بني حركة الهوية 
و»البدي�ل من أجل أملانيا«، الحزب اليميني 
املتطرف ال�ذي ُيعد اآلن ثالَث أكرب حزب يف 

الربملان األملاني. 
جاك�وب  جدي�داً.  ش�يئاً  لي�س  ه�ذا  كل 
دايف�ي، مؤلف دراس�ة ل�»معه�د الحوار 
املوض�وع،  ه�ذا  ح�ول  االس�رتاتيجي« 
ق�ال يل إن املخ�اوف م�ن »إب�ادة جماعية 
بيض�اء« تعود إىل عدة عق�ود خلت. ولكن 
تكنولوجيات االتص�االت الجديدة، إضافة 
إىل التنسيق الدويل الجديد لليمني املتطرف، 
واملش�هد الس�يايس الحايل – أزمة الهجرة 
الظ�روف  خلق�ت   – اإلرهابي�ة  واملوج�ة 

املثالية لربوزها. 
إنني أرشح كل هذا ألنه يمثل أيضاً الخلفيَة 

الخفية لع�دد من القصص اإلخبارية التي 
ظه�رت مؤخ�راً. ف�»البي�ان« الذي نرشه 
تارنت أش�ار رصاح�ة إىل »عمليات غزو« 
م�ن قب�ل املهاجري�ن. واملش�تبه يف قيامه 
بإط�الق الن�ار يف كنيس يه�ودي يف بووي 
بوالية كاليفورنيا قال إنه يعتقد أن »نخباً 
يهودية عاملية« تتآمر رساً لتغيري الرتكيبة 
اإلثنية للواليات املتحدة. واملشتبه يف قيامه 
بإطالق النار يف كنيس بيتسربغ قال أيضا 
إن منظم�ات يهودية تق�وم بجلب »غزاة 
معاديني«. والهوس برجل األعمال اليهودي 
ج�ورج س�وروس، وه�ي خاصي�ة تميز 
دعاي�ة اليم�ني املتط�رف يف كل مكان من 
املج�ر إىل أالباما، لها عالقة بهذا النوع من 
األفكار. وعندما يتحدث الرئيس األمريكي 
دونال�د ترام�ب ووزي�ر الداخلي�ة اإليطايل 
ماتي�و س�الفيني عن »غ�زو« املهاجرين، 
فإنهما يبعثان بإش�ارة ضمنية إىل حركة 

الهوية أيضاً.
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ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العم�ارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبين�ة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30( 
ثالثون يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية 
وين�ادى للمزاي�دة يف الس�اعة العارشة والنصف صباح�ا يف اليوم التايل النته�اء املدة اعاله من تاري�خ النرش وعىل قاعة 
)الكميت( يف ديوان املحافظة  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه 
مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل ف�رتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /3012/ب2015/3

التاريخ  :2019/4/22
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م  3/16693 ح�ي العروب�ة يف النج�ف عليه 
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالث�ون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق الم�ر  محكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رق�م )7(  يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:

العقار املرقم  2/16693 حي العروبة يف النجف عبارة عن 
دار تقع عىل شارع بعرض 8 مرت بواجهة 10 مرت وان عموم 
مس�احة العقار مفرزة اىل ثالث اجزاء بصورة غري رسمية 
االول ساحة امامية مطلة عىل صحيات وغرفة ومطبخ اما 
الجزء الثاني يحتوي عىل ساحة وصحيات وغرفة ومطبخ 
ام�ا الج�زء الثالث يحتوي عىل س�احة وصحي�ات وصالة 
وغرفة نوم ومطبخ يف الطابق االريض امام الطابق العلوي 
يتكون من غرفة نوم الجزء االول مش�غول من قبل س�تار 
ناي�ف زغري والجزء الثاني مش�غول من قبل رس�يل نايف 
زغ�ري والجزء الثالث مش�غول من قبل فطيمة عبد حس�ن 
وان املس�احة الكلي�ة للعق�ار 200 مرت مرب�ع وان القيمة 
الكلية للعق�ار مبلغ ) 116,500,000( مائة وس�تة عرش 

مليون وخمسمائة الف دينار فقط ال غريها

�������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 230/2015

التاريخ 2019/5/21
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الرميثة الس�يارة املرقمة ) 586744( 
ن�وع )ش�وفرليت افي�و صال�ون( مودي�ل ) 2010( اللون 
)ابي�ض( العائ�دة للمدي�ن ) ادي�ب عبد الحس�ن فرحان( 
وذل�ك لق�اء طلب الدائن ) ش�نان جديول ع�واد( والبالغ ) 
6750000( ستة ماليني وس�بعمائة وخمسون الف دينار 
عراقي فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة عرشة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامين�ات القانونية والتي ال تقل ع�ن 10% عرشة  باملائة 
من القيمة املقدرة البالغة  )4000000( اربعة ماليني دينار 

عراقي ويتحمل رسم التسجيل والداللية املشرتي 
منفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 

العدد : 3244 

اعالن 
اىل / املدعو س�عيد كاظم سعيد – الس�اكن م 228 ز 16 د 

. 8
للطلب املقدم من قبل املستدعي سالم كاظم سعيد لنصبه 
قيم�ا عليك ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام املحكمة اذا كنت داخل العراق خمس�ة عرش يوما واذا 
كنت خارج العراق ثالثون يوما وعند عدم حضورك س�وف 

تتخذ املحكمة االجراءات بحقك وفق االصول . 
القايض 

نبأ ابراهيم 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
العدد  /92//ت/2017

التاريخ 2019/5/21
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ غماس السيارة املرقمة  )14626أ( 
قادس�ية نوع كيا موت�ورس ب�ي كاب موديل 2014 
اللون ابيض واملودعة يف س�احة مركز رشطة غماس 
فع�ىل الراغبني بالرشاء الحض�ور بعد عرشة ايام من 
الي�وم التايل لن�رش االعالن بالصحف املحلية اس�تنادا 
الح�كام املادة 71/ثالثا من قان�ون التنفيذ املرقم 45 
لسنة 1980 يف املوعد املحدد للمزايدة يف الزمان واملكان 
املعينني مس�تصحبني معهم املستمسكات القانونية 
وس�داد التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة 
العمومي�ة املق�درة للس�يارة  )18000000( ثمانية 

عرش مليون دينار وتحمل املشرتي اجور االعالن 
املنفذ العدل االول

ناجي سوادي مراد الزيدي
مواصفات السيارة 

1 �  رقم السيارة : 14626أ قادسية حمل 2 طن 
2  � نوعها : كيا موتورس بي كاب

3 � موديل : 2014
4  �اللون ابيض

5 � القيمة املقدرة : ثمانية عرش مليون دينار
6 � موع�د املزاي�دة : الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا يف 

ساحة مركز رشطة غماس )موقع املنقول( 
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2008/951

التاريخ 2019/5/8
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف االرشف العقار تسلس�ل 
ح�ي  يف   النج�ف  يف  االش�رتاكي  ح�ي   2/  15599
االش�رتاكي العائ�د للمدي�ن صب�اح عزي�ز صاح�ب 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن حامد دخي�ل الله حبيب 
البال�غ 1,500,000,000 ملي�ار دينار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : حي االشرتاكي 2/15599 
2 � جنسه ونوعه  : عرصة 

3 � حدوده واوصافه  :بلدية النجف 
4  �مشتمالته : العقار يقع عىل شارع تجاري شارع 
الجواه�ري ويق�ع عىل ش�ارع 25 م والعق�ار عبارة 
عن عرصة خالية من الش�واغل واملنشاة ومساحتها 
العرص�ة 10م×30م وه�ي  الكلي�ة 300 م واجه�ة 
مجاورة اىل رشكة الطفييل )سامسونك( ومن الجهة 

الثانية املجاورة لها عرصة خالية
5 �  مساحته : 300 مرت 

6 �  درجة العمران : عرصة خالية 
7 � الشاغل : ال يوجد

8 � القيمة املقدرة : 600,000,000 ستمائة مليون

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1681 /ب2018/5
التاريخ : 2019/5/22

اىل املدعى عليه  /)حسن محمد عبد( 
اق�ام املدعي )وزي�ر الداخلي�ة اضافة 
املرقمة  البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه( 
اع�اله والتي يطل�ب فيه�ا الحكم ب� ) 
ابط�ال قي�د  تس�جيل املركب�ة املرقمة 
5877 نج�ف حمل  نوع داتس�ن بيكب 
مودي�ل 1980 بيضاء الل�ون( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
العباس�ية  / حي النف�اخ كامل عاجل 
الذبح�اوي ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة 
املص�ادف يف ي�وم 2019/6/10 وعن�د 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة 

العدد /  422/ش/2019
التاريخ 2019/5/21

اىل / املدع�ى عليه  )ع�يل كريم هاني( 
مجهول محل االقامة

اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2019/4/30 يف  422/ش/2019 
وموضوع�ه )تفري�ق للهج�ر(  املدعية 
فيه�ا ) س�اره حي�در عب�د الحس�ني(  
وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك خالل 
ع�رشة ايام م�ن تاريخ تبلغك يس�قط 
حق االع�رتاض عىل الحكم الغيابي وان 
قرار الحكم يكتس�ب بع�د ثالثون يوما 

من تاريخ تبلغك 
القايض

ستار مالك الفتالوي

مجهورية العراق
وزارة الكهرباء

اعالن مناقصة عامة
م/ املناقصة املرقم ش ب 2019/9
))مرشوع فك اختناق حملة 710((

ي�ر )وزارة الكهرباء / الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء بغداد ( بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم ملرشوع )فك اختناق محلة 710( مع مالحظة  ما يأتي  :

� ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتص�ال ) الرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء بغداد / قس�م الش�ؤون التجارية( يف مقرها الكائن () بغداد / مقابل س�احة املستنرية 
قرب وزارة العمل والشؤون االجتماعية ( طيلة ايام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة 
الثانية بعد الظهر عدا ايام الجمع والعطل الرس�مية( وكما س�يتم عقد مؤتمر لالجابة عىل استفس�اراتكم 
يوم الخميس واملصادف )2019/5/30 الساعة التاسعة صباحا( يف قاعة املؤتمرات )الطابق االريض( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
� بأم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة 
بيان�ات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) مئتان وخمس�ون ال�ف دينار ( غري قابلة للرد اال يف 

حالة الغاء املناقصة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء
� يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي  )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد / قس�م الشؤون التجارية 
/ ش�عبة املناقصات/ الطابق االريض( يف املوعد املحدد اخر موعد لتس�ليم العطاءات )الس�اعة الواحدة بعد 
الظهر من يوم االحد واملصادف 2019/6/9( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض ويف حال صادف يوم الغلق 
عطلة رسمية سيكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي ييل العطلة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ))الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد / قس�م 
الش�ؤون التجارية / الطابق االريض / قاعة املؤتمرات(( يف الزمان والتاريخ )الس�اعة التاسعة صباحا من 

يوم االثنني واملصادف 2019/6/10( 
� الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

� يتم تس�ليم العطاءات باليد اىل قس�م الشؤون التجارية مقابل وصل اس�تالم العطاء وال يسمح بالتقديم  
عن طريق الربيد االلكرتوني 

� كلفة العمل التخمينية تبلغ ) 256,427,500( مئتان وستة وخمسون مليون واربعمائة وسبعة وعرشون 
الف وخمسمائة دينار وعىل حساب مرشوع محطات التوزيع وشبكات االيصال يف كهرباء الرصافة 2/3/10 
واملدرج ضمن اعمال خطة خلية االزمة لعام 2018 املحجوزة عىل )حساب االمانات( حسب قانون املوازنة 

االتحادية لعام 2019
� يرف�ق م�ع العطاء كفالة مرفية ضامنة )تأمينات اولية ( خطاب ضمان غري مرشوط نافذ ملدة )118( 
يوم من تاريخ الغلق ومن خالل كتاب رس�مي من مرف معتمد من البنك املركزي العراقي ال يقل تقييمه 
عن جيد موقع من قبل املدير املفوض مع التعهد بتغطيته وتس�ديد مبلغه عند اول مطالبة او صك مصدق 
معنون اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبمبلغ قيمته  )5,128,550( خمسة ماليني ومائة وثمانية 

وعرشون الف وخمسمائة وخمسون دينار والتي تمثل )2%( من الكلفة التخمينية 
� يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه مع مراعاة مىلء القسم الرابع من الوثائق القياسية وتقديمها ورقيا 
مختومة بالختم الحي وموقعة من املدير املفوض لرشكته مع كافة الوثائق املكونة لعطاءه  وسيتم استبعاد 

العطاءات غري املستوفية للرشوط  العامة والخاصة املذكورة يف الوثائق القياسية 
www.moelc.gov : املوقع االلكرتوني لنرش رشوط املناقصة �

العدد : 19304
التاريخ : 2019/5/6

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 138 1
3سنوات 600,000ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 139 2
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 140 3
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 141 4
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 142 5

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 143 6

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 144 7
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 145 8
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 146 9
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 147 10

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 148 11

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 149 12
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 150 13

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 151 14

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 152 15

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 153 16
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 155 17
3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة القديمة حانوت رقم 157 18

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

العدد: 9/ 1/ 1/ 11611 
التاريخ: 21 /5 /2019

املهندس
امحد طالب حمسن

املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة

Prequalification Announcements for Tender No:032-SC-19
Provision of Core description, Sample and Analysis service for EBSK-8-2

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, Nah-
rawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Core description, Sample and Analysis service for EBSK-8-2
Tender No.: 032-SC-19
Tender Information: 
Scope of Work
172.38 meters cores have been acquired from well EBSK-8-2. Core description, slabbing, and plug sampling are 
required and also carrying out core analysis in certificated laboratory. EBS Petroleum Company Limited is seeking 
one company who have the qualified international professional experience and can carry out the service for EBS 
Petroleum Company Limited.
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, 
ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1General introduction of the participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business 
etc.) and Qualification certificate 
2. Professional qualification documents of the participants which must be relative to this project SOW
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications, Bidder  should have 
certification and enough experience in carbonate reservoirs.
3 Introduction to the service capacity of the participants.
4 Bidder should have equipment and skills to carry out the following items (included but not limited): porosity/
permeability measurements at both ambient and overburden pressure, thin section petrography and poros-
ity estimation,  MICP, MICP with constant rate injection, cathodoluminescence, SEM, core CT scan, XRD, C/O 
Isotopic, fluid Inclusion, saturated hydrocarbon GC-MS , NMR,  rock electrical properties,  oil/water rel perm at 
reservoir condition, oil/gas rel perm at reservoir condition, water drive experiment, gas drive experiment, wettabil-
ity, reservoir sensitivity, paleomagnetic core orientation,  tri-axial compression, kaiser, and other  geomechanics 
related experiments.
5 At least 2 experienced professionals (Twenty years experiences in carbonate reservoir) should be in charge of 
core description, sampling and analysis.
6 Historical performance of participant’s company service in recent 3 years. 
7 Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years 
and Bank credit certificates 
8 Other materials should be supplemented if needed
9 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And it will be 
deducted from the contract payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before   3 June 2019, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes 
marked Tender Name and Tender Number.
* Prequalification document submission address: 
EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp.
E-Mail: tangxing@ebspetroleum.com & CP@ebspetroleum.com
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announce-
ment.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1911( الخميس  23  آيار  2019 اعالنات9

اعالن رقم )24( 
رقم الطلبية 2019/2055

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 
عقد )تأهيل قاعات ومحامات بناية املطعم( 

للمرة )االوىل( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 76,361,000( دينار )س�تة وس�بعون مليون وثالثمائة وواحد وس�تون الف دينار (  بموبج املواصفات والرشوط 
املرفق�ة طي�ا ( و الت�ي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000(  )مائة وخمس�ون الف دينار( غ�ر قابلة للرد فعىل املجهزين  
املختص�ني الراغبني باملش�اركة تقديم عرضني منفصلني احدهما فني واالخر تجاري بالدينار العراقي ) م�ع مراعاة ترقيم الصفحات لكال العرضني( وتكون 

العروض نافذة ملدة ال تقل عن 90 يوم مع ارفاق التأمينات االولية مع العرض التجاري بظرف مغلق ، مع تضمني العرضني املعلومات التالية : 
رقم املناقصة / موضوعها 

 تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التامينات االولية 
العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب  

وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة )الواحدة ( بعد الظهر لوم 2019/7/1 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ..... مع التقدير

مالحظة :
1 �  جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر 

أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب � هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية او  جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 

2  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 
3 � بأمكان كافة ممثيل الرشكات واملقاولني املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل 

من تاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 
4 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني لرشكتنا دون الرجوع اىل  كاتب العدل 

5 � تقديم خطابات الضمان من املصارف املعتمدة لدى رشكتنا واملدرجة يف القائمة املرفقة طيا 
WWW.mrc.oil.gov.iq : 6 � وكذلك يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات عىل املوقع االلكرتوني

اعالن صادر من مديرية االحوال املدنية 
والجوازات واالقامة صالح الدين قسم 

شؤون االحوال املدنية.
ق�دم كل م�ن املواطن ) ش�هاب ( و ) 
محم�د ( و ) هش�ام ( و ) ع�زام ( و ) 
تم�ام ( اوالد املواط�ن ) احم�د محمد 
حس�ن ( طلب�ا يرومون فيه تس�جيل 
لقبه�م وجعل�ه ) طرف�ه ( ب�دال من ) 
ف�راغ ( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل ) 10 ( يوم من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 
24 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
�������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات 

العدد  :3456
التاريخ 2019/4/8

ق�دم الوكي�ل املحام�ي ) ع�يل فلي�ح 
الخزع�يل(  ال�ذي ي�روم تبدي�ل اس�م 
موكلت�ه )بس�يله ن�زار غ�ايل( وجعله  
) وس�يله( ب�دل م�ن  )بس�يله( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعس�كه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الدعوى وفق  اح�كام املادة  22 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالمر االداري املرقم 24195  يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات 

العدد  :4494
التاريخ 2019/5/9

طل�ب الوكيل ) عيل صاحب الجبوري(  
لغ�رض تبدي�ل لق�ب  موكله )س�هام 
شاكر احمد( وجعله  ) معله( بدل من  
)الربمكي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعسكه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق  احكام 
امل�ادة  22 من قانون البطاقة الوطنية 
االداري  رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 

املرقم 24195  يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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اىل الرشيك  /حميدة عيل هاشم

اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان 
العراق�ي يف محافظ�ة النج�ف خل�ف 
مديري�ة م�اء النج�ف لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام الرشي�ك الثاني 
بالبن�اء  محم�د  حس�ن  /رحيم�ه   /
ع�ىل حصته املش�اعة بالعق�ار املرقم 
3/50243 حي النداء لغرض تس�ليفه 
قرض االسكان خالل مده اقصاها 15 
يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالف�ه 

يسقط حق االعرتاض مستقبال 
�������������������������������

اىل الرشيك  / عباس حسني بريو
اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان 
العراقي يف النج�ف خلف  وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك 
الس�يد ) امج�د حميد عزي�ز(   بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)3/41634( حي الوفاء  املرقم لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان خ�الل مده 
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش  يوم�ا داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه يسقط حقكم يف  

االعرتاض مستقبال 
�������������������������������

اىل الرشيك  / عيل طالب حمادة
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن يف محافظ�ة النجف 
اقرارك�م  لتثبي�ت  وذل�ك  االرشف  
باملوافقة عىل قيام رشيككم الس�يد ) 
زك�ي يحيى رحي�م عب�د(  بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
24092/3 مقاطعة )4(  حي ميسان 
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مده اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف  يسقط 

حقكم  باالعرتاض مستقبال

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 3170/1  
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 39 � الهورة 

الجنس : ارض الدار مع بنائها  
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 3/1/60 م2
املش�تمالت : طارمة امامي�ة ومطبخ مغلف 
بالفرفوري وصوالة وهول داخيل وصحيات 
وغرف�ة ن�وم وغرفت�ني ن�وم وصحي�ات يف 
الطاب�ق العلوي مس�لح االب�واب من الصاج 
االرضية مبلطة بالكايش املوزائيك والواجهة 
حج�ر  ودرج�ة البن�اء اوىل والس�طح مبلط 

بالشتايكر  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : صاحب العقار

مقدار املبي�ع : 301600000 ثلثمائة وواحد 
مليون  وستمائة الف دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واس�ط 
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اع�اله  العائ�د للراه�ن فالح ه�ادي غضب   
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن م�رصف الخليج 
التجاري البالغ )195000000 مائة وخمسة 
وتس�عون  ملي�ون دين�ار ( فع�ىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ 
ن�رش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  
)301600000( ملي�ون دين�ارا وان املزايدة 
س�تجري يف  الس�اعة )12( ظه�را من اليوم 

االخر
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العقاري  يف واس�ط 

االوىل
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 98/451  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : رساي
الجنس : ارض العمارة مع بنائها  

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 2/14/65 م2
املش�تمالت : محلني ودرج ودار فوق املحالت 
بالفرف�وري  مغل�ف  مطب�خ  م�ن  يتك�ون 
وغرفتني ن�وم وصالة وهول داخيل وغرفتني 
وغرف�ة  العل�وي  الطاب�ق  يف  وصحي�ات 
واح�دة  وبيتون�ة يف الطاب�ق الثالث مس�لح 
مبل�ط االرضي�ة بالكرانيت والس�طح مبلط 
بالش�تايكر واالب�واب م�ن الص�اج ودرج�ة 
البن�اء اوىل والواجهة طابوق تجاري املحالت 

فارغة  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : صاحب العقار

مقدار املبيع : 325500000 ثلثمائة وخمسة 
وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار  

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واس�ط 
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اع�اله  العائد للراهن عم�ران عباس عمران 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن م�رصف الخليج 
التج�اري البالغ )156000000 مائة وس�تة 
وخمس�ون  ملي�ون دينار ( فع�ىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ 
ن�رش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  
)325500000( ملي�ون دين�ارا وان املزايدة 
س�تجري يف  الس�اعة )12( ظه�را من اليوم 

االخر
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العقاري  يف واس�ط 

االوىل

�������������������������������
للمنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 

الخامسة يف البرصة
اىل املتهم�ني الغائب�ني املنس�وبني اىل مديرية 
رشطة محافظة البرصة واملدرجة اسمائهم 
ادناه ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء 
كل اس�م منكم من ق .ع . د  رقم 14 لس�نة 
2008 ولغيابك�م عن مق�ر عملكم بالتاريخ 
املؤرش ازاء كل اسم منكم ولحد االن وبما ان 
محل اختفائكم مجهول اقتىض تبليغكم بهذا 
االعالن عىل ان تح�روا امام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة يف البرصة 
خالل مدة )30( يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتك�م وتجيبوا عن التهم 
املوج�ه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف 
تج�ري محاكمتكم غيابيا وتحج�ز اموالكم 
املنقولة والغر منقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني القاء القبض عليكم اينما وجدتم 
وتسليمكم اىل اقرب س�لطة حكومية والزام 
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائكم 
باخب�ار الجهات املختص�ة اس�تنادا للمادة 
)69/اوال وثاني�ا ورابع�ا ( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم 17/ لسنة 2008 

رئيس املحكمة

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) راي�د جواد 
كاظ�م ( الذي يطلب فيه تبديل االس�م املجرد من 
) راي�د ( اىل ) رائ�د ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
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فقدان 

فق�د وصل قب�ض حكوم�ي – امانات م�ن بلدية 
الب�رصة بمبل�غ 000 / 350 / 1 مليون مؤرخ يف 
26 / 1 / 2017 املرق�م 465032 باس�م / ناظ�م 
جاس�م محمد – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
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فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب محمد عبد الحس�ن خلف 
والصادرة من املعهد التقني / الجامعة التكنلوجية 
قس�م الصيدلة – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
�����������������������������������������

فقدان شخص 
بتاريخ 20 / 6 / 2015 وأثناء توجه إىل محافظه 
بغ�داد فق�د املواط�ن ) عب�د الق�ادر كري�م صرب 
رشق�ي العبيدي ( من مواليد ) 1997 ( والس�اكن 
يف محافظه االنب�ار / الرمادي / امللعب فمن لديه 
اي معلومات عنه أخب�ار مركز رشطه امللعب وله 

االجر والثواب
�����������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية بغداد للعلوم 
القتصادي�ة قس�م هندس�ة حاس�بات مرحل�ة 2 
باسم ) رنا امجد عبد الكريم ( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السد العظيم 
العدد : 25 / ش / 2019 

التاريخ : 22 / 5 / 2019 
م / اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه ) غانم مصطفى س�الم ( يس�كن ناحية 
العظي�م / الحم�ل بتاري�خ 12 / 5 / 2019 قدمت زوجتك 
املدعي�ة ) رقية احمد عبد الله ( دعوى تفريق للهجر تطلب 
فيه التفريق كونك قد هجرتها منذ اكثر من س�نتان وبدون 
سبب مرشوع مما اصابها الرر من جراء ذلك لذا اقتىض 
حضورك او من ينوب عنك اىل هذه املحكمة بموعد املرافعة 
املصادف 29 / 5 / 2019 اذا كنت حيا وبخالف ذلك س�وف 
تج�ري بحق�ك املرافع�ة غيابيا لذا ق�رر تبليغك بواس�طة 

صحيفتني محليتني .
القايض 

هيثم حسني طراد 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
لجنة تثبيت امللكية منديل 

العدد : 3 / ت – م / 2019 
التاريخ : 22 / 5 / 2019 

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 
بتاري�خ 29 / 4 / 2019 اص�درت لجن�ة تثبي�ت امللكية يف 
من�ديل قراره�ا بتثبي�ت عائدية العق�ار املرق�م 314 محلة 
جميل بيك بأس�م طالب التس�جيل املجدد ) عمران ويل عيل 
( وع�ىل من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور اقامة الدعوى 
ام�ام املحكمة املختصة خ�الل مدة ثالثني يوم�ا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن استنادا الحكام املادة 49 من قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 وعند انتهاء املدة 
وعدم ورود اشعار من املحكمة باقامة الدعوى لديها خالل 
امل�دة املذكورة س�وف تس�تكمل اج�راءات التس�جيل وفق 

القانون .
القايض 

قحطان خلف خالد
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف منديل 

قايض محكمة بداءة منديل 
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فقدان 

فق�دت هوية الطالب عيل خالد ع�كاب والصادرة من كلية 
الط�ب – جامعة الب�رصة – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 826 
التاريخ : 22 / 5 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املق�دم من قب�ل املدع�وة ) رحيمه عب�ود حميد ( 
الت�ي تروم في�ه نصبها قيمة ع�ىل زوجها املفق�ود ) عالء 
اس�ماعيل حميد ( قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو 
) ع�الء اس�ماعيل حمي�د حبي�ب ( الذي فق�د يف محافظة 
ص�الح الدين / ناحية االس�حاقي بتاريخ 28 / 5 / 2015 
ول�م يعرف مصره لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر 
لدي�ه معلومات عن�ه االتص�ال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم 

التايل لنرش االعالن.
القايض 

حردان خليفة جاسم 
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محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية 

العدد : 42 / ش / 2019 
التاريخ : 21 / 5 / 2019 

اىل / املدعى عليه / ماهر احمد مراح 
بتاريخ 19 / 5 / 2019 اصدرت محكمة االحوال الشخصية 
يف املنصوري�ة قراره�ا الغياب�ي املرق�م 42 / ش / 2019 
وال�ذي يقيض بالحك�م ) بحضانة املدعي�ة الطفالها ( عبد 
الل�ه وصابرين واس�تربق وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ني محليت�ني وبامكانك 
االعرتاض ع�ىل الحكم والتمييز ضمن امل�دة املقررة قانونا 
ويف حال�ة عدم االعرتاض والتمييز س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفقا للقانون . 
القايض 

محمد عباس حميد 

�����������������������������������������
فقدان هويه

فق�دت من�ي الهويه املرقم�ه 42021929 والص�ادره من 
وزاره الصحه/دائره صحه بغداد الرصافه بأس�م ) صالح 
الدي�ن عب�اس متعب(م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهه 
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العراقي للتجارة 6
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زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1283 / 2019  
التاريخ 21 / 5 / 2019  

اىل املنفذ عليه / هشام مصطفى مهدي / حملة 604 زقاق 17 دار 25  
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن تأييد ختم مركز رشط�ة العامرية 
4488 يف 9 / 5 / 2019 وتأيي�د املجل�س املحيل للعامرية املؤرخ يف 
9 / 5 / 2019 ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكاظمي�ة خالل خمس�ة ع�رش يوماً تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة ع�دم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / ثامر امحد حسني 
ق�رار محكم�ة بداءة الكرخ املرق�م 1757 / ب / 2016 واملؤرخ يف 
28 / 7 / 2016 املتضمن الزامكم بتأدية مبلغ مليون وخمسمائة 
وثالث وثمانون الف وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار كأجر مسمى 
للدائن�ة رابح�ة كاظم عبد الله من س�هامها يف العقار لغاية 1 / 6 

2016 /

المادة 
القانونية

تاريخ 
الغياب 
او نوع 
الجريمة

رقم 
االخطار

اسم 
المتهم 
الكامل

الرتبة ت

 )37(
من ق 

ع د رقم 
14 لسنة 
 2008

عن كيفية 
فقدان 

المسدس 
الحكومي 

الذي 
بذمته

قيصر 
حسين 
علي 
حسين 

شرطي  1

 )32(
من ق 

ع د رقم 
14 لسنة 
 2008

اختالس 
المسدس 
الذي 
بذمته 

ولم يقوم 
باعادته 

خزعل 
هاشم 
عبيد 
بندر

شرطي 2



www.almustakbalpaper.net

العدد )1911( الخميس  23  آيار  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة10

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: نّظ�م ام�ورك ورتب اوضاع�ك بهدوء، ك�ن واعياً 
ملواجه�ة اصح�اب النفوذ والكلم�ة الفاصل�ة، وظف كل 
مواهب�ك لكن ال تتخطَّ الح�دود وال تتكلم يف موضوعات ال 

تخصك

مهني�اً: انفراج�ات مالية مفاجئة تدفع�ك إىل التبذير غري 
املربّر، فحاول االنتباه إىل مصاريفك قبل فوات األوان 

عاطفي�اً: تضييق الهوة بينك وبني الرشي�ك تلقى ارتياحاً 
عند الجميع وأصداء إيجابية عىل العالقة بينكما 

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح يف اقناع اآلخرين 
بآرائك، توحي بالثقة لبعض القادرين واملسؤولني وتنترص 

يف النهاية، وتتفوق عىل املصاعب 

مهني�اً: تبح�ث ع�ن مص�ادر مالي�ه جدي�دة تم�ول بها 
نج�اح  بغي�ة  الخالق�ة  اس�تثماراتك، وتوظ�ف طاقت�ك 
مش�اريعك. عاطفي�اً: أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحيط بك 

وبالرشيك من كل الجوانب

مهني�اً: ق�د تطلع ع�ىل معلوم�ات خطرية وتث�ور لبعض 
األوضاع التعس�فية أو الضاغط�ة أو الدكتاتورية، وربما 
تأسف ملا يحصل يف الطرف اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك 

مهني�اً: تك�ون تحركاتك ناجحة وموفق�ة، أوراق ضائعة 
تستعيدها 

عاطفياً: عليك ان تتخذ قراراً حاس�ماً بشأن عالقتك بمن 
تحب قبل تفاقم األمور نحو األسوأ 

مهني�اً: ق�د تحزن عىل أحد أف�راد املهنة، وتأس�ف لوضع 
درامي يمّر ب�ه، إال أّن هذا الظرف قد يجمع الجميع حول 
هدف واحد . عاطفياً: استقرار يف العالقة بالرشيك الجديد، 

لكن االستقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت أكرب

مهني�اً: تم�ر بتناقض�ات ال تجد له�ا تفس�رًيا، وتتأرجح 
بني املش�اعر الس�اّرة واملخاوف املقلق�ة . عاطفياً: تعرف 
لحظ�ات حلوة وتكث�ر املواعيد والعواطف الجّياش�ة، أنت 

تتمّتع برحابة صدر تساعدك عىل تقوية الروابط 

مهني�اً: تأث�ريات إيجابية وجّيدة عىل صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحّس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة، 
ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخرياً 

مهنياً: االنفتاح عىل اآلخرين يس�اعدك عىل حّل املشكالت 
معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجيل نقاطاً يف مصلحتك 
. عاطفي�اً: انتقادات�ك املتواصلة للرشيك س�تعطي نتائج 

عكسية، ويف فرتة لن تكون طويلة 

مهنياً: كن متفائالً باألفضل واسَع لتعزيز العالقات، تقوم 
باتصاالت ومفاوضات دقيقة ومعقدة عىل األرجح، إال أنك 

تتوصل معها إىل نتائج مشجعة جداً 

مهني�اً: تنجز الي�وم الكثري من األمور الت�ي كانت مؤجلة 
وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول أن تجد لها حلوالً 
منطقي�ة . عاطفي�اً: كن جدي�اً يف عالقت�ك بالحبيب فهو 

ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغري أسلوبك معه.

احلوتالعذراء

فواكه ممنوعة خالل فرتة »الرجيم«
ح�ددت مص�ادر مختصة يف مج�ال الصحة 
والرجيم، 5 أنواع من الفاكهة ال يجب تناولها 
أثن�اء الرجيم، فع�ىل الرغم م�ن أن الفواكه 
م�ن أكث�ر األطعم�ة الصحية، لك�ن بعضها 
قد تس�بب زي�ادة يف الوزن أو تعيق خس�ارة 
الوزن؛ الحتوائها عىل سعرات حرارية كبرية.

وبّينت املصادر وفق�ًا ملوقع »ويب طب«، أن 
الفواك�ه الس�تة ه�ي: األف�وكادو، والعنب، 

والفواكه املجففة، واملوز، واملانجو، وسلطة 
األف�وكادو: يحت�وي كل 100  الفواك�ه.1- 
غ�رام من األف�وكادو عىل نحو 160 س�عرة 
حرارية، لذلك فهي تساعد عىل زيادة الوزن، 
رغم أنها م�ن الفواكه املفيدة الحتوائها عىل 
نسب كبرية من الدهون الصحية، ولذا يمكن 
إدراجه�ا يف قائم�ة األطعم�ة اليومي�ة لكن 
بكمي�ات قليلة. 2- العن�ب: يعد من الفواكه 

املليئة بالسكر والدهون، وال يصلح أبداً أثناء 
الرجيم القايس؛ حيث يحتوي كل 100 غرام 
منه عىل 67 س�عرة حراري�ة و16غراماً من 
الس�كر، ويس�مح بتناول 10 حب�ات يومياً 
كحد أقىص، إذا لم تس�تطع االس�تغناء عنه 
أثناء الرجي�م. 3- الفواكه املجففة: تحتوي 
عىل سعرات حرارية كبرية لكونها خالية من 

املاء؛ مثل الخوخ والزبيب واملشمش.

ميزات جديدة يف متصفح »غوغل«
أضافت رشكة »غوغل« العديد من التعديالت 
واملي�زات املهمة ع�ىل اإلص�دار الجديد من 
متصفحه�ا اإللكرتون�ي »Chrome«، الذي 

يستخدمه املاليني حول العالم.
ومن أه�م املي�زات التي ظهرت يف نس�خة 

»Chrome 74« الجديدة:
- »الوضع اللييل«:

ويمكن للمستخدم تفعيل هذا الوضع يدويا 
 »10 Windows« بالدخول إىل إعدادات نظام

.»macOS« كما هو الحال يف نظام
ويوفر هذا الوضع خلفية سوداء للشاشة، 
تس�اعد يف التقليل من ش�دة السطوع التي 
تؤذي عني املستخدم أثناء النظر إىل الشاشة 

يف ظروف اإلضاءة املنخفضة.
 - »ميزات األمان«:

أعلن�ت »غوغل« أنه�ا أضاف�ت العديد من 
 »74 Chrome« مي�زات األم�ان يف نس�خة
الجديدة، وأصلحت نحو 39 ثغرة برمجية، 

كان قراصنة اإلنرتنت يس�تغلونها يف نسخ 
»Chrome« السابقة. 

كم�ا أضافت إىل املتصفح مي�زة »التصفح 
الخف�ي« الت�ي ال تس�مح بظهور أس�ماء 
وعناوي�ن الصفحات واملواق�ع التي دخلها 
املس�تخدم، كم�ا تحم�ي املس�تخدم أثناء 
تصفح�ه للمواق�ع م�ن ظه�ور اإلعالنات 
املزعجة.وتس�اعد ه�ذه املي�زة ع�ىل عدم 

ظهور الصور املتحركة عىل الشاشة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
األعراض الشهرية التي تأتي ملعظم الناس مثل اإلسهال، 
الغثي�ان، الق�يء ق�د تك�ون إن�ذار لإلصابة بالتس�مم 

الغذائي. 
من أسباب االكتئاب تناول الوجبات الرسيعة، ألن هذه 
الوجب�ات عىل نس�بة من الده�ون التي تزي�د من حدة 

الشعور بالحزن واالكتئاب. 
عندما يتفاعل اإلنس�ان مع الناس، فإن العقل البرشي 

تزيد مرونته، ويساعده ذلك عىل التخلص من التوتر. 
أن التوت�ر أح�د املش�اكل النفس�ية الت�ي تنق�ل ما بني 

األشخاص من خالل الوراثة. 
لو كان الجسم سليم، ويهتم الشخص بتناول األطعمة 
الغذائية الصحية، فس�وف يقيه ذلك من التوتر بش�كل 

كبري. 
إن األوميج�ا 3 التي توجد يف األس�ماك الدهنية تس�اعد 

عىل التخلص من االكتئاب والتوتر بشكل رسيع. 
لو تعرض اإلنس�ان إىل القلق والتوت�ر الدائم، فإن هذه 
املشاكل قد تؤدي إىل وجود مشاكل أخرى يف الجسم مثل 

مشاكل القلب، واألوعية الدموية. 
م�ن أفض�ل الش�خصيات املوج�ودة يف حيات�ك هو أول 

شخص تفكر فيه بعد قراءة هذه الجملة.

المتاهات

استخدامات ملخلفات القهوة
 يستهلك سكان العالم يوميا أكثر من ملياري فنجان قهوة 
ما ينتج عنه ستة ماليني طن من املخلفات املطحونة بحسب 

تقديرات مجلة »فود أند بيوبروسيس تكنولوجي«.
وال يتم اس�تغالل مخلفات البيئة بش�كل جيد، بالرغم من 
أن تجارة القهوة تأتي يف املرتبة الثانية بعد النفط، حس�ب 

املجلة.
ويشري تقرير نرشه املوقع اإللكرتوني للمنتدى االقتصادي 
العامل�ي إىل أن�ه هن�اك فرص�ة متاحة الس�تثمار مخلفات 
القهوة يف خمسة اس�تخدامات ضمن »االقتصاد الدائري« 

الذي يهدف لتحقيق االستدامة الشاملة.
الوقود الحيوي

 يمك�ن اس�تخراج زي�وت مختلفة م�ن مخلف�ات القهوة 
واستخدامها يف الوقود الحيوي.

الوقود الحيوي ينتج بعد خلط مخلفات القهوة مع سوائل 
كيميائية، وتكريرها الستخالص الوقود النظيف.

 Dunkin( / »وأجري�ت تجربة من قب�ل »دنكان دونات�س

Donuts( حي�ث جعل�ت منزال صغ�ريا يعم�ل اعتمادا عىل 
الوقود الحيوي املستخلص من القهوة.

ثانيا: قوالب التدفئة 
يمك�ن اس�تخدام مخلف�ات القه�وة يف التدفئ�ة ب�دال من 

األخش�اب، إذ أنها تنتج حرارة أكثر بنس�بة 20 يف املئة من 
الخش�ب الجاف، باإلضاف�ة إىل أن االنبعاث�ات الناتجة عن 

عملية الحرق أقل من الخشب.
الربيطاني�ة   )Bio-bean( »بيو-ب�ني«/  رشك�ة  وتق�وم 

بتصنيع قوالب التدفئة من مخلفات القهوة.
ثالثا: التقاط الغازات الدفيئة

 وج�د علماء طريق�ة لتخزين ثاني أكس�يد الكربون وغاز 
امليث�ان املوج�ودة يف مخلفات القهوة، وفق�ا لبحث نرشته 

مجلة »نانوتكنولوجي«.
ويوف�ر تخزين امليثان عائدا بيئي�ا مضاعفا بإزالة الغازات 
الدفيئ�ة الضارة من الغ�الف الجوي، مع إعط�اء إمكانية 

استخدامها كوقود نظيف.
رابعا: سماد طبيعي

 يمك�ن تحوي�ل القهوة إىل س�ماد طبيعي مفي�د للنباتات 
ولكن�ه يحتاج إىل تخمريه 98 يوما ليك�ون نافعا للنباتات 

والرتبة.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 3 كوب أرز عادى

x 2 معلقة كبرية زيت عباد شمس
x 2 معلقة كبرية صلصة طماطم

مكعب�ات  ومقطع�ة  مق�رشة  )متوس�طة  بطاط�س  ع�دد   x  2
متوسطة(

x 1 معلقة كبرية زيت قيل
x 1 عدد بصلة مفرومة

x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(
الخطوات

يف مقالة نض�ع الزيت ونحمر البطاطس حتى تأخ�ذ اللون الذهبي 
الفاتح.

يف ق�در عىل النار نضع معلقتني زيت ثم نضيف البصل ونقلب حتى 
يذبل.

نضيف البطاطس ثم الصلصة ونقلب جيدا.
نضيف 3 أكواب ماء حتى يغيل ثم نضيف األرز وامللح.

عندما يجف السائل من األرز ونهدئ النار ونرتك املزيج حتى ينضج 
تماما، ويقدم.

كرشي بطاطا
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اليوم.. ديريب احلسم بني القيثارة والصقور 
              المستقبل العراقي/ متابعة

تقام اليوم قمة مباريات الدوري املمتاز 
لحسياب الجولية 28  بين العريقين 
الجويية  والقيوة  املتصيدر  الرشطية 
الوصييف ويسيعى القيثيارة باالبتعاد 
بالصدارة وحسيم اليدوري مبكرا ومن 
جانبيه يسيعى نيادي القيوة الجويية 
لتقلييص الفيارق مع الرشطية وابقاء 
املنافسية عيى درع اليدوري ويمتليك 
الرشطة يف رصيده 67 منفردا بصدارة 
اليدوري بفيارق 9 نقاط عين مطارده 
الجوية والذي يمتلك برصيده 58 نقطة 
ومن جهة اخرى وجه اتحاد الكرة بفتح 
ابواب ملعب الشيعب الدويل يف السياعة 
السابعة مسياءا وتم تحديد عدد تذاكر 
املبياراة ب25 اليف بطاقة وتيم تحديد 
االليوان التيي سيرتيديها الفريقيان، 
حييث سيرتدي العبيو الرشطية الزِّي 
االخرض الكاميل، فيما يرتيدي حارس 
املرميى الزِّي األحمير الكامل. اما فريق 
القيوة الجوية فسيرتدي العبوه الزِّي 

االزرق املوشيح باألصفير ، وسيرتدي 
حارس املرميى الزِّي املارونيي الكامل.

ووجيه اتحياد الكرة تعليميات صارمة 

بشيأن مبياراة الديربي وبحسيب بيان 
امن املالعب العراقية، تلقت }املسيتقبل 
العراقيي  { نسيخة منيه، ان االتحياد 

العراقيي لكرة القدم عقيد مؤتمر فني 
بحضور نائب قائد عمليات بغداد اللواء 
الركين محمد صربي ومدير قسيم امن 

املالعيب العقيد مرتىض محميد ومدير 
قسيم الشيغب ملديرية حماية املنشأت 
والشيخصيات العقيد ريياض والنائب 

األول وأعضاء االتحاد.
حييث ناقيش الحارضيين بعيض من 
النقياط املهمية حيول مبياراة ديربيي 
العاصمية بغيداد نيادي القيوة الجوية 
ونادي الرشطة الذي سيوف تقام اليوم 
الخمييس عيى ملعيب الشيعب الدويل 

الساعة العارشة ليال.
وتم اصدار التعليمات التالية:- ١-يفتح 
أبيواب إسيتاد الشيعب الدويل السياعة 
السابعة مسياء2-يمنع دخول األلعاب 
النارية منعا باتا. ٣-يمنع دخول قناني 
املاء الكبرة ويسمح بالقدح الصغر٤-

يمنيع منعا باتا دخول عجالت روسياء 
الروابط داخيل امللعب5-عدم دخول اي 
الفتة مسييئة واملخالف يعرض نفسية 

للقانون.
6- يمنيع منعا باتيا الشيعارات ورفع 
الصيور الغر رياضية واملخالف يعرض 

نفسة للقانون.

برشلونة يقدم أوىل عروضه 
لنجم سيلتا فيغو

رشكة إيطالية تقرتب من رعاية قميص اسود الرافدين

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشيفت تقارير صحفية إسيبانية أن نادي برشيلونة قدم 
عرًضا أولياً للحصول عى خدمات العب فريق سييلتا فيغو 

ماكيس غوميز خالل موسم االنتقاالت الصيفي الحايل.
ويسيعى النادي الكتالونيي إىل تعزيز خيط الهجوم لتوفر 

املزيد من الدعم ملهاجمه لويس سواريز.
ووفًقيا لصحيفية »مونيدو ديبورتيفيو« اإلسيبانية، فإن 
»غومييز تمكن من جذب انتباه برشيلونة بعد تألقه خالل 

موسم 20١9/20١8«.وأشيارت إىل أن »إدارة بطل الدوري 
اإلسيباني قدمت عرًضا أوليياً لنقل غومييز إىل الكامب نو 

مقابل 25 مليون يورو«.
وأوضحيت أن »سييلتا فيغو رفض ذلك العيرض عى الفور 
حيث يرغب يف الحصول عى ما ال يقل عن ٤0 مليون يورو، 
رغم أن عقد غوميز يتضمن رشًطا جزائياً بقيمة 50 مليون 

يورو«.
ومن املفرتض أن ينتهي العقد الحايل لغوميز يف سيلتا فيغو 

يف عام 2022.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب االتحاد العراقي لكرة القدم، من التعاقد 
ميع رشكية جيفوفيا » GIVOVA« االيطاليية 
لرعاية قمصان اسيود الرافديين خالل الفرتة 

املقبلة.

وتوجيه وفد من االتحياد العراقي لكرة القدم، 
اىل ايطالييا مين اجيل االطيالع عيى النمياذج 
والطيرازات املختلفية للقمصان التيي تنتجها 

الرشكة قبل التعوقيع عى العقد.
يذكير ان عقيد »جيفوفيا« كان هيو االفضل 
من بن العروض املقدمية التحاد الكرة، حيث 

االيطالية  الرشكية  نجحت 
يف التفيوق يف عرضهيا عى 
و  »ادييداس«  منافسيتيها 

»بوما«.يذكير أن عقيد اتحياد 
الكرة ميع رشكة »جاكو« االملانيية، قد انتهى 

بعد نهاية كأس آسيا باالمارات 20١9.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اسيتجاب أسيامواه جيان مهاجيم غانا، 
لطلب من رئييس البالد، بأن يكون متاحا 
ملعاونية منتخيب بيالده يف كأس األميم 
اإلفريقية، وذلك بعد ٤8 سياعة فقط من 

إعالن اعتزاله اللعب دوليا.
وأعلين جييان اعتيزال اللعب دولييا، يوم 
االثنين امليايض، وبيدا أنه غير راض عن 
حرمانيه من شيارة قييادة املنتخب، رغم 
أنه ليم يلعب مع غانا منذ سيبتمرب أيلول 

20١7، بسبب اإلصابة.
ر  صيد الالعيب بيانيا جدييدا الييوم وأ

فيه  أعيرب  األربعياء، 
عين باليغ تأثره، 
طليب  أن  بعيد 

منيه الرئيس نانيا أكوفو-أدو أن يشيارك 
يف البطولية، التي سيتقام يف مرص، خالل 
الفرتة من 2١ يونيو حزيران إىل ١9 يوليو 

تموز املقبلن.
وأضاف جييان البالغ من العمر ٣٣ عاما، 
أنيه وافيق عيى الطليب الرئيايس »بروح 
طيبية، وسيأكون متاحيا أميام امليدرب 
كويييس أبياه.. ميا زلت ملتزميا بخدمة 
بالدي وشيعب غانا«.وأكيد يوجن ارهن 
املتحدث باسيم الحكومية، يف بيان، تدخل 

الرئيس.
وذكر البيان »مين أجل املصلحة الوطنية، 
حثيه الرئييس عيى الرتاجيع عين قراره 
باالعتيزال مين أجيل منتخيب غانيا، وأن 
يكيون متاحيا ضمين تشيكيلة امليدرب 

كوييس أبياه«.

رئيس غانا يعيد أسامواه جيان 
من االعتزال

      المستقبل العراقي/ وكاالت

وعد نادي إنيرت ميالن اإليطايل، 
كونتيي  أنطونييو  امليدرب 
بمهاجيم من العييار الثقيل 
بعيد أن يتيوىل تدريب فريق 
مين  بدايية  النراتيزوري 

املوسم الجديد.
ووفقيا ملا ذكرته صحيفة 
»توتو سبورت« اإليطالية، 
فيإن كونتي سييجلب معه 
إدين دجيكو  البوسني  املهاجم 

مهاجم فريق روما الحايل.
وأشيارت الصحيفة إىل أن الثنائي 
وافق عى اإلنضمام إىل إنرت ميالن، 
بغيض النظر عين تأهيل الفريق 
إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسيم 
إدارة  أن  إىل  أم ال. ولفتيت  املقبيل 
إنرت سيوف تجهيز عرضياً بقيمة 
25 ملييون يورو، من أجل حسيم 
التوقييع مع مهاجم روما وذلك بعد 

انتهاء الدوري اإليطايل.
عرضياً  رفيض  قيد  دجيكيو  وكان 
لالنتقال إىل صفوف وست هام يونايتد 
اإلنجليزي، مفضالً االستمرار يف الدوري 

اإليطايل وارتداء قمصان إنرت.

إنرتميالن يعد كونتي 
بمهاجم من العيار الثقيل

        المستقبل العراقي / وكاالت

كشيفت تقارير صحفية إسيبانية عن رغبة نادي 
توتنهيام اإلنكليزي ىف الحصول عى خدمات العب 
وسيط نادي ريال مدريد داني سيبايوس، يف سوق 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، تحسيبا لرحيل نجمه 

الدنماركي كريستيان إريكسن.
وذكرت صحيفة »آس« اإلسيبانية، أن ماوريسيو 
بوتشيتينو املديير الفني لنيادي توتنهيام يرى يف 
سيبايوس العب وسط ريال مدريد البديل املناسب 
لنجميه الدنماركيي كريسيتيان إريكسين، والذي 
ينتهي عقيده يف 2020، ويرفض تجديد عقده مع 

النادي.
وأضافت الصحيفة أن العب الفريق امللكي قد يسيهل 
مين عملية الحصيول عى خدمات النجيم الدنماركي 
مين صفوف السيبرز، خاصة وأنه مين ضمن قائمة 
اهتمامات امليدرب الفرنيس زين الديين زيدان لتعزيز 
صفيوف الفرييق يف املوسيم املقبيل، يف حيال حدوث 

صفقة تبادلية.
وأشارت الصحيفة إىل أن سيبايوس يرغب يف اإلنضمام 
إىل نياٍد جديد يشيعر فييه بأهميته، خاصية وأنه منذ 
انضماميه إىل ريال مدريد، لم ينجيح يف الحصول عى 
مكانة أساسيية يف تشكيل الفريق، والسيما مع عودة 

زيدان لقيادة الفريق.

توتنهام يسعى لضم بديل إريكسن من اسبانيا

           المستقبل العراقي/ وكاالت

صين”  “ذا  صحيفية  كشيفت 
اإلنجليزية بأن اإلسيباني دافيد دي 
خيا حارس مرمى مانشسرت يونايتد 
قد رفض آخر عروض اإلدارة لتجديد 
عقده، ليضع مسيؤولو الشياطن 

الحمر تحت ضغٍظ شديد.
وينتهيي عقيد الحارس اإلسيباني 

املمييز دافيد دي خيا ابين 28 عاًما 
ميع فريقيه مانشسيرت يونايتيد يف 
صييف العام املقبيل، لذليك تحاول 
اإلدارة بشتى الطرق إقناعه بتمديد 

عقده مع اليونايتد.
وأشيارت الصحيفة اإلنجليزية بأن 
دافييد دي خييا طليب يف السيابق 
يونايتيد  مانشسيرت  إدارة  مين 
راتًبا أسيبوعًيا يقّدر بي ٣50 ألف 
اسيرتليني، وإال سيرحل، ولكن 
مسيؤولو النادي لم يتمكنوا من 
تلبية طلبه، حتى العرض األخر 

لم يصل إىل هذا املبلغ.
وأكمليت الصحيفية أن دافييد 
دي خيا سييعلن العصيان عى 
مانشسيرت يونايتيد يف الفيرتة 
عيى  وسييضغط  املقبلية، 
اإلدارة للسيماح ليه بالرحيل، 
خاصًة وأن نادي باريس سان 
مسيتعد  الفرنييس  جرميان 
الحيارس  طلبيات  لتلبيية 
اإلسيباني، والتعاقد معه هذا 

الصيف.

دي خيا يعلن العصيان 
عىل مانشسرت يونايتد

             بغداد/ المستقبل العراقي

دخيل نجم أياكس أمسيرتدام الهولندي، ضمين اهتمامات 
األرجنتيني دييجو سييميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد 

اإلسباني، وفًقا لتقرير صحفي إنجليزي.
ويتعليق األمر باملهاجم الربازييل، ديفيد نريس، الذي قالت 
عنه صحيفة »دييل ميل«، اليوم األربعاء، إن أتلتيكو مدريد 
سييجد منافسية عى ضمه، مين قبل ليفربول وتشييليس 
اإلنجليزين.ويتطلع سييميوني لتعزيز تشيكيلة األتليتي، 
ببعيض العنيارص القويية، بعيد تأكيد مغيادرة ليوكاس 

هرناندييز، ودييجيو جودين، وأنطيوان جريزمان، هذا 
الصييف.ويف هذا الصدد، تقيول بعض التقاريير الواردة 

من إسبانيا، إن مسؤويل أتلتيكو حددوا نريس كهدف أول 
لهيم، يف املركاتيو الصيفي، رغم أنهم يعلمون أنه سييأتي 
بثمين باهيظ، بعد موسيمه الجيد مع أياكس. وقد سيجل 

الالعب البالغ من العمير 22 عاًما، والذي دخل 
ضمن قائمية الربازيل لبطولة كوبا 

أميركا، ١2 هدًفيا وصنيع ١5 
آخرين، خالل 50 مباراة مع 

أياكس هذا املوسم.

أتلتيكو مدريد يسابق ليفربول وتشيليس 
             بغداد/ المستقبل العراقيعىل صفقة برازيلية

 
تسببت شبكة »راديو سبورتيفا«، يف إثارة 
التكهنيات حيول مسيتقبل ميدرب فريق 

مانشسرت سيتي بيب غوارديوال.
وذكيرت الشيبكة العامليية، أن »غوارديوال 
توصيل إىل اتفياق نهائيي ميع إدارة نادي 
يوفنتيوس من أجل تدرييب الفريق اإليطايل 

بدءاً من املوسم املقبل«.
وبينيت أن »هناك اتفاقاً نهائياً بن مسيؤويل 
األخير  انتقيال  حيول  وغواردييوال  الييويف 
أن عقيد  إىل  الفرييق«، مشيرة  إىل صفيوف 
يوفنتيوس سييكون سيارياً  يف  »غواردييوال 
ملدة أربيع سينوات«.وكانت السييدة العجوز 
قيد أعلنيت ييوم الجمعية امليايض أن املدرب 
ماسييمليانو أليغري سييغادر تورينو نهاية 

املوسم الحايل.
ومنيذ ذليك الوقيت ارتبيط أكثير مين مدرب 
بإمكانيية تدرييب يوفنتوس مثيل غوارديوال 
وميدرب ليفربيول يورغين كليوب وميدرب 

توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.
يأتيي ذلك يف الوقيت الذي ذكرت فييه تقارير 
صحفيية أخيرى أن إدارة مانشسيرت سييتي 

تنوي منح غوارديوال عقداً جديداً.

غوارديوال يقرتب من قيادة يوفنتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

مازالت إقالة إرنسيتو فالفردي، املدير الفني لربشلونة، 
خييارا مطروحا عى طاولة إدارة النادي الكتالوني، رغم 

التتويج بلقب الليجا مؤخرا.
ووفًقا للربناميج التلفزيوني الشيهر »الرشينجيتو«، 
إقالية  اعتبارهيا  يف  وضعيت  برشيلونة  إدارة  فيإن 
فالفردي إذا خرس الفريق نهائي كأس ملك إسيبانيا 

أمام فالنسيا.
ويلتقي برشيلونة مع فالنسييا يوم السيبت املقبل، 
بإسيتاد بينتيو فياماريين، معقل رييال بيتيس، يف 

املباراة النهائية للكأس.
وانهالت العديد من االنتقيادات عى فالفردي بعد الخروج 
من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا عى يد ليفربول، 
بعد الخسارة برباعية نظيفة، رغم الفوز بثالثية دون رد يف 

لقاء الذهاب.
وجيددت إدارة برشيلونة الثقية يف فالفيردي عقيب هذه 
الخسارة القاسية، رغم الضغط الجماهري وحالة الغضب 

العارمة.
ولن تتحمل إدارة برشلونة ما يمكن أن يحدث حال خسارة 
الفرييق الكتالونيي، البطولية الثانية، لذا قيررت اإلطاحة 

بفالفردي يف حالة فوز فالنسيا باللقب.

برشلونة يضع رشطًا إلقالة فالفريدي



تكش�ف سلس�لة جديدة تعرضها 
ش�بكة »بي ب�ي يس 2« أن املريخ 
والزه�رة وحت�ى عط�ارد، كان�ت 
مث�ل  تمام�ا  زرق�اء«  »كواك�ب 
األرض، بحسب الربوفيسور براين 

كوكس.
ويكش�ف كوكس، ضمن السلسلة 
الت�ي س�تعرض يف نهاية الش�هر 
الجاري، أن جريان األرض الثالثة، 
ربما كان لها محيطات وأنهار عىل 
س�طحها قب�ل أن تش�تعل حرارة 
كوك�ب الزهرة وعط�ارد ويتجمد 

املريخ.
ويف السلس�لة الوثائقي�ة »الكواك�ب«، الت�ي 
تتعقب استكشاف البرشية لنظامنا الشميس، 
يقول كوكس إن األس�طح الس�اخنة للزهرة 
وعطارد، واملريخ املجمد، ربما كانت ذات يوم 

مناسبة للحياة.
وُيع�رف كوك�ب الزه�رة، وهو ثان�ي كواكب 
املجموع�ة الشمس�ية م�ن حي�ث قرب�ه من 
الش�مس، وأق�رب ج�ار ل�أرض يف املجموعة 
الرشي�ر«  األرض  »ت�وأم  باس�م  الشمس�ية، 

.)Earth>s Evil Twin(

تذي�ب  أن  في�ه  الح�رارة  لدرج�ات  ويمك�ن 
الرص�اص، أم�ا غالف�ه الجوي فهو س�ميك 
للغاية بس�بب غيوم حامض الكربيتيك، ومع 
ذل�ك، ربم�ا كان »عالم امل�اء« األول يف النظام 
الش�ميس، م�ع املحيط�ات والس�ماء الزرقاء 

والغيوم.
وربم�ا ظل الكوكب يف ه�ذه الحالة الصالحة 
للحي�اة ألكثر من ملي�اري س�نة، وهي فرتة 
كافية لتتطور الحياة، قبل أن يجف قبل 700 

مليون عام تقريبا.
ويقول كوكس واملؤلف املشارك أندرو كوهني، 

يف كتابهم�ا »الكواك�ب« ، ال�ذي 
س�يصدر أيضا األس�بوع املقبل: 
»البيان�ات املرتاكم�ة ع�ىل مدى 
عق�ود م�ن التنقي�ب ... تش�ري 
جميعها إىل االستنتاج ذاته، حيث 
أنه يف امل�ايض كان الزهرة كوكبا 
البدائي�ة  باملحيط�ات  مغط�ى 
الضحلة«.أما بالنس�بة لعطارد، 
فق�د تش�كل يف م�دار قريب من 
األرض واملري�خ، وكان أكرب مما 

هو عليه اآلن.
»ربم�ا كان  املؤلف�ون:  ويق�ول 
حجمه كبريا بما يكفي ليحتفظ 
بغالف جوي وعالم مائي يمكن أن توجد عليه 
جمي�ع مكونات الحي�اة، قب�ل أن يخرج من 
امل�دار ويندفع بعيدا عن أش�عة الش�مس من 

خالل جاذبية كوكب املشرتي«.
لك�ن الكوكب األحمر هو املكان األكثر ش�بها 
ب�األرض، وال�ذي يعتقد كوك�س وكوهني أنه 
املكان األكث�ر احتماال لتطوي�ر الحياة، حيث 
كان املري�خ يتأأل بفض�ل »تي�ارات املجاري 
املائية أسفل التالل، واألنهار التي تدفقت عرب 

الوديان«.

يتميز تطبيق »واتس آب« بوجود 
العدي�د من الخدع الخفية، بما يف 
ذلك مي�زة تتيح قراءة النصوص 

رسا دون تنبيه املرسل.
رس�الة  تق�رأ  عندم�ا  وع�ادة 
واردة، تظه�ر عالم�ات بالل�ون 
األزرق للمرس�ل، تفيد بوصولها 
وقراءته�ا م�ن قبل املس�تخدم، 
ولكن تطبيق املراس�لة الش�هري 
عىل هواتف آيفون يتضمن ميزة 
خفية، تس�مح بقراءة الرس�ائل 
دون تلون عالمات تأكيد االستالم 

باألزرق.
ويس�تخدم معظم املستخدمني، 
الذي�ن يحاول�ون تجن�ب »قراءة 

الرس�ائل«، ميزة تفعيل وض�ع الطريان، التي 
تغل�ق البيان�ات حت�ى ال يع�رف املرس�ل بأن 

رسالته ُقرئت.
ولكن هذه الطريقة ليست رائعة، ألنه بمجرد 
إيق�اف وض�ع الط�ريان س�تظهر العالم�ات 
الزرق�اء، ما يعن�ي أنه يجب البق�اء يف وضع 

عدم االتصال.
ويمكن أيضا إيقاف تش�غيل مي�زة العالمات 

الزرق�اء تماما، ولكن لن تتمك�ن من رؤيتها 
عند إرسال رسالة إىل مستخدمني آخرين.

وم�ع ذلك، كش�فت صحيف�ة »ذي صن« عن 
طريق�ة تعم�ل بش�كل أفض�ل م�ن الحيلتني 
يف  تغي�ريات  أي  تتطل�ب  وال  الس�ابقتني، 

اإلعدادات.
- وفيم�ا ي�ي كيفية قراءة رس�ائل واتس آب 

دون ظهور العالمات الزرقاء:
تأتي معظ�م هواتف آيفون الجديدة مع ميزة 

البصم�ة ثالثية األبع�اد. وتحتوي 
إضافي�ة  طبق�ة  ع�ىل  الشاش�ة 
ي�ؤدي  ل�ذا  اللم�س،  لحساس�ية 
الضغط بشدة عىل شاشة الهاتف 

إىل ظهور خيارات جديدة.
ع�ىل  واح�دة  م�رة  نق�رت  وإذا 
آب،  وات�س  يف  معين�ة  دردش�ة 
سُتنقل مبارشة إىل الرسائل. ولكن 
الضغط املس�تمر بش�دة يؤدي إىل 
فت�ح ناف�ذة كامل�ة ُتظه�ر كامل 

محتوى الدردشة.
ويتي�ح ذلك إمكانية ق�راءة حوايل 
10 م�ن أحدث الرس�ائل املرس�لة 
يف الدردش�ة، دون تفعيل عالمات 

واتس آب الزرقاء.
ولكن ك�ن حذرا م�ن الضغط بش�دة مطوال، 
ألن ذلك س�ينقلك مبارشة إىل نافذة الدردش�ة 
الكاملة، وستظهر العالمات الزرقاء للمرسل.

ولأس�ف، ال تعمل الحيلة األخرية إال يف نماذج 
آيف�ون الحديثة، الت�ي تدعم البصم�ة ثالثية 
األبع�اد، وهي: آيف�ون 6s، آيف�ون 7، آيفون 
 ،X 7 بل�س، آيفون 8، آيفون 8 بل�س، آيفون

.XS Max وآيفون ،XS آيفون
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الـتـسـول
 عادل عبد الحق

كن�ا نرى يف األفالم العربية، خالل القرن املايض، إن التس�ول مهنة يمتهنها 
البع�ض ويتبناه�ا البع�ض اآلخ�ر عىل ش�كل عصاب�ات منظم�ة بعملها 
وبأس�اليبها وبطرق وتفاصيل عملها، وكنا ن�رى ان هذه االحداث كرضٍب 
من الخيال، ال لخلو مجتمعنا من املتسولني، ولكن لقلتهم أو لعدم معرفتهم 

بهذه االساليب.
وبعد أن م�ر املجتمع العراقي بالكثري من النكبات املعيش�ية واإلقتصادية، 
والس�يما بعد عام 1٩٩1 وبعد فرض الحص�ار اإلقتصادي الذي دمر الحالة 
املعيشية تدمرياً كامالً ألغلب الطبقات ومروراً بالحروب املتوالية وآثارها اىل 
يومنا هذا، ش�هدت ظاهرة التسول انتشاراً واسعاً. وبانتشار الظاهرة ال بد 

من التنوع يف التفاصيل والطرق الستجداء الناس وكسب عطفهم.
هنا، دخلت إىل مجتمعنا أس�اليب االفالم العربية القديمة، فأصبح التس�ول 
مهنة وأصبح للتسول عصابات منظمة تديره وتنظم عمله وتحدد أساليبه 
وآليات�ه الت�ي وصلت اىل ح�د خطف االطف�ال واملرىض املقعدي�ن واملعاقني 
واخ�رتاع االصاب�ات الوهمي�ة الكث�رية وكذلك تجني�د الهارب�ني والهاربات 
الصغ�ار م�ن عوائلهم باالضاف�ة اىل إن هنالك عوائل بأكمله�ا تمتهن هذه 

املهنة لسهولتها وألرباحها املادية الضخمة.
ونحن كمجتمع إس�المي عربي إنس�اني ال نس�تطيع الكف او االمتناع عن 
إعطاء الس�ائل أو تقديم ما يمكن من مساعدة، ولكن بعد االنتشار املخيف 
له�ذه الظاهرة وبع�د معرفة تفاصي�ل العصابات واالس�اليب، اصبحنا يف 
حريٍة من أمرنا إذ ضاع وس�ط كل ه�ذا املحتاج الحقيقي من صاحب املهنة 

املنتفع.
ل�م تق�ف االجه�زة االمنية املختص�ة بهذا الش�أن مكتوفة االيدي إذ ش�ّنت 
حم�الت مس�تمرة ملحاربة ه�ذه الظاهرة بجمع املتس�ولني من الش�وارع 
ومداهم�ة اوكار العصابات، ولكنن�ا باملقابل لم نر وضع أي حلول حقيقية 
وجذرية الستئصال هذه الظاهرة ومحاربتها. ظلّت الحلول آنية، وال تبتعد 
عن جمع املتس�ولني من الش�وارع، الذين ما ان يطل�ق رساحهم رسعان ما 

يعودون إليها مجدداً، مستعطفني الناس للحصول عىل األموال.
ويمكن القول، أن ظاهرة التس�ّول تتس�ع وتتضخم، وبالت�ايل يجب أن يتم 
وضع قان�ون حاد وصارم ملعاقب�ة تلك العصابات بأش�د وأقىس العقوبات 
وكذل�ك املتس�ولني املمتهنني، ويجب أيضاً أن يكون هنالك تنس�يٍق عاٍل بني 
الرعاي�ة اإلجتماعية والداخلية من أج�ل التمييز بني املحتاج الحقيقي وبني 
املمتهن املنتفع حتى ال يؤخذ املحتاج بجريرة اآلخر وتوضع له حلوالً تغنيه 
عن الحاجة والتس�ول إستناداً للدس�تور العراقي الذي كفل الحياة الكريمة 

لكل مواطن.
إن املحتاج يقبل بالحلول مهما كانت عىل عكس املتسول التاجر. املحتاجون 

كثر لكنهم ال يتسولون واملتسولني أكثر لكن أكثرهم غري محتاجني.
نعرف إن هموم البلد وحكوماته كثرية ومتش�عبة ونعرف إن مس�ؤولياتهم 
كب�رية ومتعبة، لكن هذا اله�م وهذه الظاهرة هي ص�ورة وطن فيجب أن 
تك�ون صورة وطننا براقة وجميلة.. وعليه يجب العمل بجدية حقيقية من 
قبل املسؤولني عىل مختلف املستويات من أجل الحفاظ عىل جمالية الوطن 

واملواطن. )انصفوا املحتاجني وحاربوا املمتهنني(. 

الرجوع للحق 
 أميمة عبد العزيز زاهد 

األخطاء ممكن تقويمها ملن رزقه الله الهمة والعزيمة، وحمل نفس�ه 
عىل حس�ن الخلق باملصارحة الصادقة والتقييم الذاتي لكل ترصفاته 
ف�إن الل�ه ال يغري ما بق�وم حتى يغريوا م�ا بأنفس�هم... ففي بعض 
األحي�ان قد نرتكب أخط�اء يف حق اآلخرين… وقد تك�ون بدون قصد 
منا، وال نصدق بأننا كنا بتلك القس�وة واالنفع�ال، ونعود بعدها نندم 
عىل عدم قدرتنا بالتحكم يف أعصابنا، ونظل نبحث عن أي مربر لنرتاح 
م�ن وخز الضمري… ولكننا لن نرتاح حتى نصلح ما أفس�دناه، ولكي 
نبني بيننا وبني اآلخرين جسور املحبة علينا أن نعيد النظر يف عالقتنا، 
ون�درك أن املصارحة واملعاتبة واالعتذار أمور ال بد أن نروض أنفس�نا 
عىل ممارس�تها، فلو ضاعت منا املحبة ضعنا يف هذه الحياة. فاملحبة 
الصادقة هي الدواء فمن أحب�ه الله حبب الناس فيه… فاالعتذار فن، 
وم�ن أه�م مقوماته اإلنصاف، فلي�س علينا أن نحكم ع�ىل غرينا من 
كلمة تقال أو موقف رأيناه أو عبارة س�معناها… وال نميل إىل التقييم 
وإصدار األحكام قبل أن نعرف ما املقصود منها، وحتى نرجع ثقة من 
أمامن�ا ال بد م�ن االعرتاف بخطئنا، وأن نوق�ن أن االعتذار ال يقلل من 
قيمتنا ونتحمل املس�ؤولية إذا كنا حقاً مخطئني… فال نلقي اللوم عىل 
الغري أو عىل س�بب بعيد ع�ن املوضوع األص�ي، وال يبَنى عىل مربرات 
وأع�ذار واهية؛ حتى ال نزيد األمور تعقي�داً وليكون العتاب ذا قيمة ال 
بد من استخدام العتاب الخايل من الكراهية والشماتة، وبدون تجريح 
وانتقاء األلفاظ... وكأنن�ا نعاتب لنجرح وليس لنداوي، فمن الصعب 
توجي�ه ل�وم مبارش وعتاب ق�اٍس خاصة أمام مأ م�ن الناس، وال بد 
من الحرص عىل احرتام ذات الش�خص وعدم اإلس�اءة إليه، وندرك أن 
النصيح�ة ومعالجة األخطاء تكون باالحرتام والتقدير فأي إنس�ان ال 
يحب أن تهان كرامته، أو يجرح شعوره حتى وإن كان عىل خطأ، وأن 
يكون االعتذار بقلب خالص ونية س�ليمة ونفس طيبة، فكلمة رقيقة 
أو مصافح�ة صادقة أو رس�الة رقيقة كلها تحس�ن الوضع، ولكن ال 
نن�ىس أنه يف بعض املواقف قد ال ينفع األس�ف وال ب�د أن يتبعها رشح 
أو تفس�ري وتعلي�ل ملا حدث من س�وء الفهم، فقم�ة األخالق ال تتجىل 
فقط بالصمت والتس�امح مع املخطئ، ولك�ن بالعفو عند املقدرة ملن 

أساء لنا. 
كما أن اإلحس�ان والتخي عن رد اإلس�اءة يستلزم أيماناً صادقاً، وهو 
عالج ناجح ملن أمامك يف تحس�ني سلوكه وتقويمه بعد ذلك قال تعاىل: 

»وال يلقاها إال ذو حظ عظيم«.
فم�ا أجم�ل أن نع�ذر بعضنا البع�ض وأن نعف�و عن الزالت، ونس�رت 
العورات ونعلن الحس�نات، وبذلك تختفي املنازعات وتتالىش املشاكل، 
فالس�عادة الحقيقي�ة تكون يف مش�اركة اآلخرين مش�اركة صادقة، 
وتكون عالقاتن�ا مبنية عىل املحبة والصفاء، وبذل�ك تصبح جزءاً منا 
نعي�ش في�ه وال يمكن أن نتنازل عنها مهما كان الس�بب والرجوع إىل 

الحق فريضة قبل أن يكون فضيلة.

أعراض وخطر التسمم بالباراسيتامول
غالب�ا م�ا يتع�رض امل�رىض للتس�مم باألدوي�ة والعقاق�ري الطبي�ة. 
الباراسيتامول، هو أحد أكثر األدوية التي تسبب التسمم. فكيف يظهر 

هذا التسمم وكيف يمكن أن نحصن أنفسنا من تأثريه؟.
ويعترب التس�مم بالباراس�يتامول حال�ة مرضية تهدد بص�ورة جدية 
صحة وحياة املريض. يظهر هذا التس�مم كرد فعل للجسم عىل تناول 
جرع�ة كبرية من الدواء. تقس�م حاالت التس�مم بالباراس�يتامول إىل 
ثالث: – خفيفة، متوس�طة، ش�ديدة.ويمكن معالج�ة الحالتني األوىل 
والثانية دون حدوث مضاعفات. أما الحالة الثالثة فقد تس�بب قصورا 
كبديا أو عضوي�ا حادا، ربما يؤدي للوفاة. ووفق�ا لإلحصائيات هناك 
12% من حاالت التسمم بالعقاقري مرتبطة بتناول مخفضات الحرارة. 
وإن نس�بة الوفي�ات نتيجة التس�مم بالباراس�يتامول 15-25%، وإن 
الذين تم شفاؤهم من التس�مم يعانون من مضاعفات معقدة. تظهر 
معظ�م حاالت التس�مم به�ذا الدواء عىل ش�كل غيبوب�ة كبداية %17، 
والصدمة 10% ونزف داخي 7% وقصور الكبد 2% . وتبقى آثار التسمم 

بالباراسيتامول عند 55% من املرىض بعد شفائهم.

تطبيق »يفضح« املتحرشني يف املرتو
حطم تطبي�ق هاتفي مصمم لكش�ف املتحرش�ني بالنس�اء والتحذير 
منه�م، يف مرتو العاصمة اليابانية طوكيو، رقما قياس�يا يف عدد مرات 

تحميله واستخدامه من قبل السيدات اليابانيات.
وحملت اليابانيات التطبيق املس�مى »Digi Police« أكثر من 237 ألف 
مرة، وهو رقم »مرتفع جدا عىل غري العادة«، حسب أحد رجال الرشطة 
الياباني�ني الذي أضاف أن »التطبيق القى ش�عبية كب�رية، إىل درجة أنه  

ُيحّمل 10 آالف مرة يف الشهر«.
ويص�در تطبيق »Digi Police« صوتا مدويا من الهاتف يكرس الصمت 
الس�ائد يف امل�رتو للتحذير من وجود متحرش، وإعالم باقي املس�افرين 
ألخ�ذ حيطته�م، كما تع�رض عىل شاش�ات عربة املرتو رس�الة تقول 

»يوجد معتد، ساعدوني!«
وأطلقت الرشطة اليابانية التطبيق املذكور يف السنوات املاضية كوسيلة 
يستخدمها كبار السن لحماية أنفسهم من املحتالني واملتسكعني، قبل 
أن تضي�ف مؤخرا خاصية فضح كل من يالمس أو يتحرش بالس�يدات 

املتنقالت عرب املرتو.

دراسة جديدة حتذر من تناول عصائر الفواكه بكثرة
كش�فت دراس�ة جدي�دة أن تن�اول عصائر 
الفواكه أمر س�يئ للغاي�ة للصحة، ويمكن 

أن يؤدي إىل الوفاة املبكرة.
ووجدت الدراسة زيادة خطر الوفاة املبكرة، 
من أي س�بب، لدى الذين يستهلكون الكثري 

من املرشوبات السكرية.
وق�ارن الباحث�ون األمريكي�ون، ألول مرة، 
عص�ري الفواك�ه م�ع املرشوب�ات املح�الة 
بالس�كر مثل املرشوبات الغازي�ة، ووجدوا 
ارتباط�ات متش�ابهة للغاي�ة ب�ني عصائر 
الفواك�ه واملرشوبات الس�كرية، مع زيادة 
خط�ر الوفاة املبك�رة، عىل الرغ�م من أنهم 
أكدوا عىل رضورة إجراء املزيد من البحوث.

ووصف أحد الخرباء الدراس�ة بأنها مهمة، 
مش�ريا إىل أن�ه ال يوج�د خط�ر م�ن تناول 

ك�وب واح�د م�ن عص�ري الفاكه�ة بحجم 
150 م�ل يومي�ا. وحلل�ت الدراس�ة بيانات 
13440 ش�خصا، وتم تس�جيل استهالكهم 
للمرشوبات السكرية وعصائر الفاكهة عن 
طريق استبيان حول عدد املرات التي تناولوا 

فيها املرشوب�ات. وخالل متوس�ط متابعة 
ملدة س�ت س�نوات، كان هن�اك 1000 حالة 
وف�اة ألس�باب مختلف�ة، و168 حالة وفاة 
بس�بب مرض الرشيان التاج�ي. وبعد أخذ 
عوام�ل مثل الس�منة يف االعتب�ار، زاد خطر 
الوفاة ل�دى األش�خاص الذي�ن لديهم أعىل 
كمية اس�تهالك بنسبة 11% بسبب كل 340 
مل إضافية من املرشوبات املحالة بالس�كر، 
وزيادة بنس�بة 24% ل�كل 340 مل إضافية 

من عصري الفاكهة املستهلكة.
وق�ال الباحث�ون، بما يف ذلك م�ن جامعتي 
إم�وري يف أتالنت�ا وكورني�ل يف نيوي�ورك: 
»هذه النتائج تش�ري إىل أن ارتفاع استهالك 
املرشوب�ات الس�كرية، بم�ا يف ذل�ك عصري 

الفاكهة، يرتبط بزيادة الوفيات«.

ارتداء النظارات الشمسية يف الرسير حيسن نوعية النوم!
كش�فت دراس�ة جديدة أن ارتداء نظ�ارات تمنع 
الض�وء األزرق قب�ل النوم قد تس�اعد يف الحصول 
ع�ىل ليلة ن�وم جيد بعد أس�بوع واح�د فقط من 
ه�ذا االجراء. ويمكن أن يؤثر التعرض للشاش�ات 
الساطعة، خاصة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر 
واألجه�زة اللوحي�ة، عىل س�اعة الدم�اغ وإنتاج 
هرم�ون الن�وم »امليالتون�ني«. ويق�ول الخ�رباء 

إن الس�بب يف ذل�ك هو الض�وء األزرق املنبعث من 
الشاش�ات ال�ذي يحاك�ي الط�ول املوج�ي لضوء 
الصباح. ووجدت الدراس�ة الجدي�دة التي أجراها 
باحثون من أمس�رتدام، أن ارتداء نظارات خاصة 
تعمل ع�ىل تصفية الض�وء األزرق، كان له التأثري 
ذاته إليقاف تشغيل األجهزة اإللكرتونية بالكامل.  
أوض�ح الدكتور ديرك جان س�تينفرز، من قس�م 

جامع�ة  يف  الغذائ�ي  والتمثي�ل  الصم�اء  الغ�دد 
أمسرتدام »UMC«: »يقيض املراهقون وقتا طويال 
يف اس�تخدام أجه�زة ذات شاش�ة تعم�ل بالضوء 
األزرق مث�ل الهوات�ف الذكي�ة واألجه�زة اللوحية 
وأجهزة الكمبيوتر، ويؤثر هذا الضوء عىل الساعة 
البيولوجي�ة يف النواة فوق التصالبية باملخ، وكذلك 

إفراز امليالتونني بواسطة الغدة الصنوبرية«.

خدعة خفية يف »واتس آب« لقراءة الرسائل دون علم مرسلها!علامء يكشفون عن »الكواكب الزرقاء« الشبيهة باألرض


