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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

آفة العمل ترك اإلخالص 

فـيـه

ص2جملس الوزراء يقرر تعديل تعليامت تنفيذ قانون املوازنة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

األمن الوطني يناقش الوضع األمني بكركوك ويصادق عىل ختفيض اعداد السجناء يف نينوى

ضابط أمريكي سابق: قتلنا مئات العراقيني وال جيب أن نحاكم

العراق يسعى إىل إرساء »نظام إقليمي« إلبعاد »شبح الرصاعات«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اق�رح رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح 
تأس�يس  أوربي�ة  دول   3 س�فراء  ع�ى 
“نظام إقليم�ي” ُيبعد ش�بح الرصاعات 
ع�ن املنطق�ة وتداعياتها الدولي�ة، فيما 
املوق�ف  أن  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
العراق�ي تجاه ازم�ات املنطقة نابع من 
االلت�زام بسياس�اته الوطني�ة، فيما دعا 
إىل رضورة تجن�ب العراق آثار الرصاعات 
واالزم�ات وف�ق مصالح�ه الوطني�ة يف 
الرئيس  االس�تقرار واالزدهار. واستقبل 
صالح س�فراء كل من بريطانية وفرنسا 

وأملاني�ا. وأكد صالح يف بيان ملكتبه تلقت 
أن  العراق�ي” نس�خة من�ه  “املس�تقبل 
“العراق ينطلق برؤي�ة واضحة تكمن يف  
اعتماد الحوار البناء بني االطراف املعنية 
ملعالج�ة االزمات وايجاد الحلول الناجعة 
والجذرية لها”، مش�راً إىل أن “سياس�ة 
العراق ترتك�ز عى االبتعاد عن سياس�ة 
املح�اور ألي طرف وتكثي�ف الجهود عرب 
املم�رات الدبلوماس�ية للوصول إىل حلول 
سياس�ية تع�زز الس�ام واالس�تقرار يف 

املنطقة”.
وأضاف أن “موق�ف العراق تجاه أزمات 
املنطقة ينطل�ق من االلتزام بسياس�اته 

الوطنية ومصلحته العليا”، مش�دداً عى 
“أهمي�ة تجن�ب الب�اد آث�ار الرصاعات 
واالزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية 
ويحم�ي االس�تقرار املتحق�ق للعراقيني 

وشعوب املنطقة”.
كم�ا أك�د ع�ى “أهمي�ة تعزي�ز وتمتني 
العاق�ات مع ال�دول األوروبي�ة، ورغبة 
العراق يف تطوير التعاون والتنس�يق بما 
يخدم املصالح املشركة”، مثمناً “جهود 
االتح�اد االوربي يف دع�م العراق بمختلف 
املجاالت، خاصة يف مجال إعادة النازحني 

وتقديم يد العون لهم”.
التفاصيل ص2

وزير النقل يوجه بتكثيف 
ساعات العمل لالرساع بإكامل 

معامالت موظفي العقود

املحكمة االحتادية ترد طلب 
إلغاء ختصيص أراض وقروض 

للكوادر التدريسية

املرور العامة 
تعيد العمل باإلشارات املرورية 

يف تقاطعات بغداد
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بعد دخول اليهود.. اشتباكات يف املسجد األقصى
      بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت باحات املس�جد األق�ى، أمس األحد، 
اش�تباكات ب�ني مصل�ني فلس�طينيني وقوات 
إرسائيلية اقتحمت املسجد يف يوم عطلة يهودية 

تتزامن مع األيام األخرة من شهر رمضان.
وأث�ار اقتح�ام مئ�ات املس�توطنني الصهاينة 
للمس�جد غض�ب مصلني معتكف�ني يف املكان، 

خال األيام العرش األخرة من شهر رمضان.
وتس�مح إرسائيل لليهود بدخول األقى خال 
س�اعات محددة، ولك�ن تمنع عليه�م الصاة 
في�ه لتجنب التوت�رات، ويزداد األم�ر يف ذكرى 

م�ا يس�مى »ي�وم الق�دس« الذي يحتف�ل فيه 
اإلرسائيلي�ون بما يعتربون�ه »توحيد القدس«، 
أي احتاله�م للقدس الرشقي�ة بعد حرب عام 

.1967
وبحسب الرشطة اإلرسائيلية، تحصن املصلّون 
املحتج�ون ع�ى اقتح�ام املس�توطنني داخ�ل 
املس�جد، وألق�وا الك�رايس والحج�ارة باتجاه 
الق�وات اإلرسائيلية التي تمكنت من تفريقهم، 

وفق »فرانس برس«.
وأفادت دائرة األوقاف اإلس�امية املرشفة عى 
املس�جد، م�ن جانبها، ب�أن األم�ن اإلرسائييل 
اس�تخدم الرص�اص املطاطي وقناب�ل صوتية 

ورذاذ الفلفل لتفري�ق املحتجني قبل أن تعتقل 
اثنني منهم.

وق�ال املس�ؤول االعام�ي باألوق�اف، ف�راس 
الدبس، بأن »نحو 1200 مستوطن، من بينهم 
الحاخام املتطرف يهودا غليك، اقتحموا املسجد 
بحماي�ة مش�ددة ومعززة من ق�وات االحتال 
الخاص�ة يف انته�اك ص�ارخ لحرم�ة املس�جد 
ولشهر رمضان الكريم«، وفق ما أوردت وكالة 

األنباء الفلسطينية »وفا«.
وأعق�ب االش�تباكات ه�دوء، فيم�ا اس�تمرت 
زيارات اليهود الصهاينة، وفقا للمتحدث باسم 

الرشطة ميكي روزنفيلد.

العيداين يعلن قرب رصف رواتب املعلمني واملدرسني 
حمافظ بغداد يزور ناحية الكرادة ويؤكد عىل التعاون املتعاقدين مع ديوان حمافظة البرصة 

3املشرتك بني املحافظة واألمانة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، أم�س االح�د، ان مس�ألة التعيني 
بالوكال�ة س�ببه املحاصص�ة، مؤكدا فتح 
املنطق�ة الخ�راء بش�كل كام�ل ام�ام 
املواطن�ني يف عيد الفطر.  وقال عبد املهدي 
خ�ال املؤتمر االس�بوعي بش�أن منجزات 
الحكوم�ة، »ورثن�ا اش�ياء ايجابي�ة م�ن 
الحكومة الس�ابقة، لكن يقابلها س�لبيات 
عدي�دة«، الفت�ا اىل ان »موض�وع التعي�ني 

بالوكالة س�ببه املحاصصة«. واضاف عبد 
امله�دي، أن »اول اي�ام عيد الفط�ر املبارك 
س�نفتتح الخ�راء 24 س�اعة، وهن�اك 
مس�تدركا  س�تفتح«،  اضافي�ة  بواب�ات 
اش�هر،   3 خ�ال  انجزن�اه  م�ا  »نرشن�ا 
وس�ننرش ما تم انجازه يف س�تة اش�هر«.

واعت�رب رئيس مجل�س ال�وزراء أداء الوفد 
العراق�ي يف قم�ة مكة بان�ه عكس موقف 
العراق من أزمة املنطقة.  وقال عبد املهدي 
إن »جميع الدول املشاركة بالقمة العربية 
اب�دت تفهمها ملوقف الع�راق بدعم رغبته 

انه لن يك�ون بمحور ضد آخ�ر«. وأضاف 
أن »أداء الوف�د العراق�ي يف قم�ة مكة كان 
جي�داً وعك�س موق�ف العراق م�ن األزمة 
باملنطق�ة«.  كم�ا أعل�ن رئي�س مجل�س 
ال�وزراء عن عدم تس�ليم إقليم كردس�تان 
برمي�ل نف�ط واح�د إىل بغ�داد، كما نصت 
عليه املوازن�ة املالية. وق�ال إن »الحكومة 
االتحادية لن تقط�ع رواتب موظفي اقليم 

كردستان العراق«. 
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء : اقليم كردستان لـم يسلم بغداد برميل نفط
 واحد كام نصت املوازنة 

جملس البرصة يطالب 
الربملان بتعديل قانون رسوم 

حمطات الوزن املحورية
ص3

تاكيدًا ملا نشرته الـ

استقبل رئيس اجمللس االعلى

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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العراقي
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الرافدين يطلق قرضا بـ)50( مليون دينار ألصحاب الفنادق
     بغداد / المستقبل العراقي 

أطلق مرصف الرافدي�ن، أمس األحد، قروضاً 
تشغيلية اىل اصحاب الفنادق السياحية تصل 
اىل 50 ملي�ون دين�ار وبف�رة إمه�ال مل�دة 3 

أشهر.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »ومن 
منطل�ق تحريك عجلة االقتصاد الوطني تقرر 
منح قروض اىل أصحاب الفنادق تصل اىل 50 

مليون دينار«.
وأشار اىل ان »التسديد لألقساط يكون بشكل 

شهري وبعد انتهاء مدة اإلمهال مبارشة .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اقرح رئيس الجمهورية برهم صالح 
ع�ى س�فراء 3 دول أوربية تأس�يس 
“نظام إقليمي” ُيبعد شبح الرصاعات 
ع�ن املنطقة وتداعياتها الدولية، فيما 
أك�د رئي�س الجمهوري�ة أن املوق�ف 
العراق�ي تج�اه ازم�ات املنطقة نابع 
من االلتزام بسياساته الوطنية، فيما 
دع�ا إىل رضورة تجن�ب الع�راق آث�ار 
الرصاع�ات واالزمات وف�ق مصالحه 

الوطنية يف االستقرار واالزدهار.
واس�تقبل الرئيس صالح س�فراء كل 

من بريطانية وفرنسا وأملانيا.
وأك�د صال�ح يف بي�ان ملكتب�ه تلق�ت 
“املس�تقبل العراقي” نس�خة منه أن 
“العراق ينطل�ق برؤية واضحة تكمن 
يف  اعتماد الح�وار البناء بني االطراف 
املعنية ملعالجة االزمات وايجاد الحلول 
الناجعة والجذرية لها”، مش�راً إىل أن 
“سياس�ة العراق ترتكز ع�ى االبتعاد 
عن سياسة املحاور ألي طرف وتكثيف 
الجه�ود ع�ر املم�رات الدبلوماس�ية 
للوص�ول إىل حل�ول سياس�ية تع�زز 

السالم واالستقرار يف املنطقة”.
وأض�اف أن “موق�ف الع�راق تج�اه 
أزم�ات املنطق�ة ينطلق م�ن االلتزام 
بسياساته الوطنية ومصلحته العليا”، 
مش�دداً عى “أهمية تجنب البالد آثار 
الرصاع�ات واالزم�ات وبم�ا يحف�ظ 
مصالحه الوطنية ويحمي االس�تقرار 
املتحقق للعراقيني وشعوب املنطقة”.

كم�ا أكد ع�ى “أهمية تعزي�ز وتمتني 
العالقات م�ع الدول األوروبية، ورغبة 
الع�راق يف تطوير التعاون والتنس�يق 
بما يخدم املصالح املش�ركة”، مثمناً 
“جهود االتحاد االوربي يف دعم العراق 
بمختل�ف املج�االت، خاص�ة يف مجال 
إع�ادة النازح�ني وتقدي�م ي�د العون 

لهم”.
من جهتهم أكد سفراء الدول االوربية 
الث�الث ارتياحه�م لتط�ور العالق�ات 
مع الع�راق وس�عي دولهم لرس�يخ 
وزيادة التعاون، مش�يدين بالسياسة 
الخارجية املتوازنة للعراق والدور الذي 

يلعبه يف محيطه العربي واالقليمي.
إىل ذل�ك، أك�د رئي�س الجمهوري�ة أن 
املوق�ف العراقي تجاه ازمات املنطقة 

نابع من االلتزام بسياساته الوطنية، 
فيما دعا إىل رضورة تجنب العراق آثار 
الرصاع�ات واالزمات وف�ق مصالحه 

الوطنية يف االستقرار واالزدهار.
وذك�ر بيان رئ�ايس تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »صالح، 

استقبل يف قرص السالم ببغداد، القائم 
ل�دى  االمريكي�ة  الس�فارة  باعم�ال 
العراق جوي ه�ود«، مبيناً ان »اللقاء 
املس�تجدات  آخ�ر  مناقش�ة  تن�اول 
السياس�ية عى الصعيدي�ن االقليمي 
وال�دويل، إضاف�ة إىل التأكيد عى عمق 

العالقات الثنائية بني العراق والواليات 
االمريكية، ورضورة تعزيزها  املتحدة 
بم�ا يضم�ن املصال�ح املش�ركة بني 
الش�عبني  البلدي�ن ويحق�ق تطلعات 

الصديقني«.
وقال صال�ح، إن »العراق حريص عى 

اتباع الحوار البناء يف معالجة االزمات 
يف املنطق�ة واالبتع�اد ع�ن سياس�ات 
ان  اىل  مش�راً  واملح�اور«،  الح�روب 
»موقف العراق تج�اه ازمات املنطقة 
بسياس�اته  االلت�زام  م�ن  منطل�ق 

الوطنية ومصلحته العليا«.

ودع�ا، اىل »رضورة تجنب العراق آثار 
الرصاع�ات واالزمات وف�ق مصالحه 
الوطني�ة يف االس�تقرار واالزده�ار«، 
مش�دداً عى »رضورة تأس�يس نظام 
اقليمي مس�تقر مبني ع�ى منظومة 
االمن املش�رك واحرام السيادة وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية«.
وب�ني، »اهمية بناء عالق�ات متوازنة 
مع جمي�ع الدول عى اس�اس احرام 

السيادة واملصالح املتبادلة«.
إىل ذل�ك، ثم�ن الس�فر اإليران�ي لدى 
بغداد إيرج مس�جدي مواق�ف العراق 
عى الصعي�د ال�دويل واإلقليمي، فيما 
ش�دد رئيس الجمهورية برهم صالح 

عى رضورة احرام سيادة الدول. 
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية ان 
»صالح اس�تقبل السفر اإليراني لدى 
بغداد إيرج مس�جدي يف قرص الس�الم 

ببغداد«.
وجدد السفر مس�جدي خالل اللقاء، 
دع�م ب�الده للع�راق، وحرصه�ا عى 
تعزي�ز العم�ل املش�رك ب�ني البلدين، 
مثمن�اً مواق�ف الع�راق ع�ى الصعيد 

الدويل واالقليمي.
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        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أمس االحد، ان مس�ألة التعيني بالوكالة سببه 
املحاصص�ة، مؤك�دا فت�ح املنطق�ة الخرضاء 
بش�كل كام�ل ام�ام املواطنني يف عي�د الفطر. 
وقال عبد املهدي خالل املؤتمر االسبوعي بشأن 

منج�زات الحكوم�ة، »ورثن�ا اش�ياء ايجابية 
من الحكومة الس�ابقة، لكن يقابلها س�لبيات 
عديدة«، الفتا اىل ان »موضوع التعيني بالوكالة 
س�ببه املحاصص�ة«. واضاف عب�د املهدي، أن 
»اول ايام عيد الفطر املبارك سنفتتح الخرضاء 
24 س�اعة، وهناك بوابات اضافية س�تفتح«، 
مس�تدركا »نرشنا ما انجزناه خالل 3 اش�هر، 

وسننرش ما تم انجازه يف ستة اشهر«. واعتر 
رئي�س مجلس ال�وزراء أداء الوف�د العراقي يف 
قم�ة مكة بانه عكس موق�ف العراق من أزمة 
املنطقة.  وق�ال عبد امله�دي إن »جميع الدول 
املش�اركة بالقمة العربية ابدت تفهمها ملوقف 
الع�راق بدعم رغبته انه ل�ن يكون بمحور ضد 
آخ�ر«. وأضاف أن »أداء الوف�د العراقي يف قمة 

مك�ة كان جي�داً وعك�س موق�ف الع�راق من 
األزم�ة باملنطق�ة«.  كما أعل�ن رئيس مجلس 
الوزراء عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل 
نف�ط واحد إىل بغداد، كما نص�ت عليه املوازنة 
املالية.  وقال إن »الحكومة االتحادية لن تقطع 
روات�ب موظف�ي اقلي�م كردس�تان الع�راق«. 
وأض�اف أن »كردس�تان ل�م يس�لم الحكومة 

االتحادي�ة برميل نفط واحد كم�ا نصت عليه 
بن�ود املوازنة«.  إىل ذلك، أك�د عادل عبد املهدي 
أن أزمة الكهرب�اء ما تزال معقدة واالنتاج بلغ 
17500 ميغاواط. وأشار إىل إن »أزمة الكهرباء 
م�ا تزال معقدة رغم االتفاق�ات التي ابرمناها 
م�ع رشكتي س�يمنز وجنرال الكري�ك«، الفتاً 
إىل أن »انت�اج الطاقة الكهربائي�ة بلغ 17500 

ميغ�اواط«، مبيناً أن »الحكومة س�تعمل عى 
نصب محط�ات جديدة لتولي�د الكهرباء لكننا 
ما زلنا نعاني من مش�اكل التوزيع«. يذكر ان 
»املس�تقبل العراقي« ق�د اش�ارت اىل ما اكده 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي من عدم تسلم 
برمي�ل واحد م�ن النفط من اقليم كردس�تان 

استنادا اىل مصاردها الخاصة.

        بغداد / المستقبل العراقي

جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادي�ة، أم�س األحد، برئاس�ة 
ع�ادل  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س 
عبدامله�دي، وناقش املجل�س عددا 
م�ن التط�ورات وتطوي�ر املنظومة 
الكهربائي�ة والقضايا املعدة لجدول 

االعمال، واصدر العديد من القرارات 
م�ن بينه�ا موافق�ة املجل�س ع�ى 
تخوي�ل محاف�ظ كرك�وك صالحية 
مش�اريع  خط�ة  ع�ى  املصادق�ة 
االس�تثمارية  كرك�وك  محافظ�ة 
لع�ام 2019 . واقر مجل�س الوزراء 
مرشوع نظام تحديد أسس ومقدار 
للمش�مولني  واملكاف�أة  التعوي�ض 

بأح�كام قان�ون حماي�ة الش�هود 
والخ�راء واملخرين واملجنى عليهم 

رقم )58( لسنة 2017 .
وق�رر املجل�س املوافق�ة ع�ى حل 
باالعتم�اد  الس�راتيجية  املش�اكل 
عى املالك الوطن�ي يف وزارة التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي، كما يف بقية 
الوزارات. ووافق مجلس الوزراء عى 

مرشوع قان�ون انضمام جمهورية 
الع�راق اىل االتفاقية الدولية بش�أن 
املسؤولية املدنية عن ارضار التلوث 
بالزي�ت لع�ام 1992. وأقر املجلس 
الثال�ث  التعدي�ل  قان�ون  م�رشوع 
لقان�ون تنفيذ مش�اريع الري رقم 

)138( لسنة 1971 .
وق�رر مجلس ال�وزراء ايضا تعديل 

تعليمات تنفيذ قانون املوازنة العامة 
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة / 2019 
بش�أن صالحي�ة الوزي�ر املخت�ص 
ورئيس الجهة غر املرتبطة بوزارة 
يف اهداء السلع والخدمات ،كما قرر 
املجل�س تغير اس�م رشك�ة تعبئة 
الغاز لتصبح رشكة تعبئة وخدمات 

الغاز .

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب الجمهوري من والية كاليفورنيا 
دن�كان هان�ر وال�ذي كان يخ�دم يف الع�راق 
كضاب�ط مدفعية ان وحدت�ه قتلت املئات من 
املدني�ني العراقيني خالل تواجده�م يف مدينة 

الفلوجة عام 2004 .
ونقلت شبكة )يس أن أن( االمريكية يف تقرير 
ترجمت�ه /املعلومة/ عن هان�ر قوله “كنت 

ضابطا يف املدفعية واطلقنا مئات القذائف عى 
الفلوجة وقتلنا عى األرجح مئات املدنيني، إن 
لم يكن العرشات، وربما قتلت املدفعية النساء 
واألطفال عندم�ا غزونا املدين�ة فهل يتوجب 

عيل أن اقدم للمحاكمة؟”.
واضاف�ت أن “هانر رصح بهذا الحديث اثناء 
دفاع�ة عن عنرص قوات املارينز الخاصة ادي 
غاالغ�ر املتهم بارتكاب جرائم حرب يف العراق 
والذي يرغ�ب الرئيس االمريكي دونالد ترامب 

اص�در عفو عنه”. وتابع هانر بالقول “ربما 
ال اتف�ق مع اق�دام غاالغر عى قت�ل ضحيته 
بش�كل شخيص ألنها مخالفة لقوانني الحرب 
عى عكس املدفعية التي تقتل املدنيني، النساء 
واألطفال، ألنها نوع من العش�وائية بطريقة 

ما فهي ليست سالح قناص“.
وواصل هانر انه “اليصدق التهم املنسوبة اىل 
غاالغر املتهم بقتل اس�ر ح�رب واطالق النار 
عى املدنيني العراقيني يف املوصل“، مش�را إىل 

“أنا ال اهتم رصاحة اذا كان الشخص الضحية 
ق�د قتل وحت�ى لو كان كل ما يق�ول املدعون 
صحيًح�ا يف هذه القضية، فأنت تعلم أن إيدي 
غاالغر يجب أن يك�ون كذلك ويجب ان يمنح 
اسراحة، عى ما أعتقد”. وكان هانر قد اثار 
جدال االسبوع املايض بدفاعة عن مجرم حرب 
مث�ل غاالغر يف ح�ني أنه اعرف ايض�ا انه قد 
التقط صورة م�ع جثة عراقي وأن العديد من 

أعضاء الخدمة اآلخرين قد قاموا بذلك.

جملس الوزراء يقرر تعديل تعليامت تنفيذ قانون املوازنة

ضابط أمريكي سابق: قتلنا مئات العراقيني وال جيب أن نحاكم

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة مكافحة االره�اب، أمس 
األحد، اعتقال خلية تخطط لتنفيذ عمليات 

ارهابية بثالث محافظات.
وقالت املديري�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نسخة منه، ان »قيادة العمليات 
الخاص�ة الثاني�ة البطلة ،أف�واج املوصل، 
كرك�وك، ص�الح الدينتمكنت م�ن اعتقال 
ثالث�ة عن�ارص تخط�ط لتنفي�ذ عملي�ات 
واس�تقرار  أم�ن  تس�تهدف  ارهابي�ة 

املواطنني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االح�د، وج�ود 
تعيين�ات بصفة رشطي ع�ى مالك قوى االمن 
الداخ�يل، محذرة من االنج�رار خلف صفحات 
وهمي�ة واعالن�ات كاذبة تروج لهك�ذا اخبار. 
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه »انت�رش يف االونة االخر 
خر كاذب يتضمن اع�الن يروج لوجود تعيني 
يف وزارة الداخلي�ة بصف�ة رشط�ي ع�ى مالك 
ق�وى االمن الداخ�يل للفرة م�ن 6/2019/ 1 

ولغاي�ة 21/6/2019«. وبينت »الوزارة ترجو 
ع�دم االنج�رار خلف هك�ذا صفح�ات وهمية 
واعالن�ات كاذب�ة لوج�ود نوايا الصح�اب هذا 
املنشور الوهمي الخادع بالنصب واالحتيال او 
تهديد املواطنني من قدم بياناتهم ومعلوماتهم 

او ابتزازهم«.
واك�دت الوزارة »يف حال توف�ر وظائف او فتح 
ب�اب التطوع للراغب�ني يف التقديم عى التطوع 
يف وزارة الداخلي�ة مس�تقبال فانه س�يتم نرش 
تنويه من قبل الوزارة حرصا عن طريق املواقع 

والصفحات الرسمية لوزارة الداخلية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س تحال�ف االص�الح واالعم�ار 
الس�يد عمار الحكيم يف مكتبه ببغداد الس�فر 
الريطان�ي يف العراق الس�يد )ج�ون ويلكس( 
وبح�ث مع�ه العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدين 
وتطورات املشهد السيايس يف العراق واملنطقة، 
وج�دد س�ماحته التأكي�د ع�ى أهمي�ة ابتعاد 
الع�راق ع�ن سياس�ة املح�اور يف التعامل مع 
مختل�ف القضايا واألزمات اإلقليمية والدولية، 
وأن الق�رار العراق�ي يرس�م وف�ق مقاس�ات 
املصلحة الوطنية العراقية.السيد الحكيم حذر 
خ�الل اللقاء م�ن خطورة التصعي�د االمريكي 

االيراني عى العراق ودول املنطقة، داعيا جميع 
األط�راف الدولي�ة واالقليمي�ة للمس�اهمة يف 
التخفيف من حدة التوتر بني الطرفني وتجنيب 
ش�عوب املنطقة وي�الت الحروب وسياس�ات 

الحصار وتجويع الشعوب.

الداخلية تنفي اطالق تعيينات بصفة رشطي وحتذر 
من صفحات وإعالنات ومهية 

احلكيم يستقبل )ويلكس( ويدعو مجيع األطراف للمسامهة 
يف التخفيف من حدة التوتر بني واشنطن وطهران

مكافحة اإلرهاب يعلن اعتقال »خلية« خططت لتنفيذ 
عمليات ارهابية بثالث حمافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مجل�س األم�ن الوطني، أم�س االحد، 
اوض�اع محافظة كركوك بعد تفجرات، كما 
ص�ادق عى توصيات وضع دوائر االصالح يف 

نينوى وتخفيض اعداد السجناء فيها. 
وق�ال مكت�ب رئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »مجلس 
ال�دوري  اجتماع�ه  عق�د  الوطن�ي  األم�ن 
برئاس�ة رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة عادل عبداملهدي«، موضحاً 
أن »االجتم�اع خص�ص للت�داول يف اوض�اع 
محافظ�ة كركوك بحض�ور محافظ كركوك 
وقائد العملي�ات يف املحافظة حيث تم تقييم 

وضع املحافظ�ة من جميع النواحي االدارية 
واألمنية والخدمية«.

وأكد عبد املهدي، بحس�ب البيان أن »الوضع 
األمني يف كركوك مسيطر عليه رغم التداخالت 
والتعقي�دات ويجب امليض بالحل�ول األمنية 
وان تع�زز بجهود سياس�ية وتعاون تام بني 
جميع االطراف دون اس�تبعاد ألية جهة ويف 
ظل العراق الواح�د واالرادة الوطنية املوحدة 
، وتعزي�ز القانون وتمكني القوات املس�لحة 
واالجه�زة األمني�ة م�ن القي�ام بواجباته�ا 
واالبتعاد عن الترصيحات التي التخدم األمن 
واالس�تقرار يف املحافظ�ة«، مش�ددا عى ان 
»داعش هو العدو الوحيد ويجب االس�تمرار 

بمالحقة بقاياه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، 
أمس االحد، ان الرمل�ان وخاصة لجنة االمن 
والدف�اع النيابي�ة س�يكون لها موق�ف ازاء 
التغيرات يف قاعدة عني االس�د غربي االنبار، 
الفت�ًا اىل ان املعلومات بش�أن توس�يع هذه 
القاعدة يج�ب ان تخ�����ضع للتدقيق من 
قبل الجهات املعني�ة ملعرفة الهدف من وراء 

ذلك.
ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف  البل�داوي  وق�ال 
“رئاس�ات الجمهورية والحكوم�ة والرملان 
اعلن�ت موقفه�ا الرصي�ح برف�ض االعتداء 
االمركي عى دول الجوار من خالل استخدام 

االرايض العراقي�ة منطلقا لتنفي�ذ العمليات 
العسكرية”.

واضاف ان “املعلومات بش�أن توسيع قاعدة 
عني االس�د من قبل الجانب االمركي ونصب 
منظومة الباتريوت يف هذه القاعدة يجب ان 
تخضع للتحقيق من قب�ل الجهات املختصة 
ملعرف�ة الغاي�ة م�ن ذل�ك، وع�دم الس�ماح 
باس�تخدام هذه القاعدة لالعت�داء عى دول 

الجوار”.
واوضح البلداوي، أن “الرملان وخاصة لجنة 
االم�ن والدف�اع النيابية س�يكون لها موقف 
ازاء املعلوم�ات بش�أن التغي�رات يف قاع�دة 
عني االس�د، خاصة ان الرمل�ان رفض تواجد 

القوات االمركية يف البالد”.

األمن الوطني يناقش الوضع األمني بكركوك ويصادق 
عىل ختفيض اعداد السجناء يف نينوى

نائب يتحدث عن »تغيريات« بعني األسد ويكشف
 عن موقف برملاين قادم
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   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرشكة العامة لصناعة الس�يارات واملعدات احدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن أطر التعاون املش�رك م�ع وزارة املوارد 
املائية«.وأف�اد مصدر مخول يف الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، بأن »معاون مدير عام الرشكة حس�ن أحمد محمود 
اس�تقبل وفدا من مقر وزارة امل�وارد املائية بحضور مدير مصنع 
الس�يارات ومدي�ر قس�م التس�ويق يف الرشكة ».واض�اف »حيث 
جرى مناقش�ة عدد من القضايا الت�ي تصب يف مصلحة الطرفن 
، مش�را إىل ان »الوف�د الزائ�ر اج�رى جول�ة ميداني�ة يف معم�ل 
الش�احنات ومعمل األب�دان ومخزن اإلنت�اج الجاهز لإلطالع عىل 
الخط�وط اإلنتاجية واآلليات املتوفرة داخل الرشكة مبديا إعجابه 
باالمكانيات املتوفرة والرغبة برشاء خزانات مياه وخزانات وقود 
وناقل�ة )٦٠ طن( وحفارات برمائية وحف�ارات اعتيادية«.ولفت 
املصدر اىل انه سبق وأن جهزت الرشكة العامة لصناعة السيارات 
واملع�دات وزارة املوارد املائية بعدد من اآللي�ات واملعدات والبالغة 
)18٠( شاحنة اسكانيا متعددة األنواع ومازالت بالخدمة ومؤدية 

للغرض بشكل جيد جدا بحسب ماقاله مسؤول الوفد الضيف.

   بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل وزارة الزراع�ة / رشك�ة م�ا بن 
النهري�ن العام�ة للب�ذور عملي�ة متابعة 
اس�تالم املحاصي�ل الزراعي�ة م�ن ب�ذور 
الحنطة والش�عر العلفي والذرة الصفراء 
للموسم الزراعي الحايل 2٠19 يف املحافظات 
كافة«.وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل 
الكمي�ات  ان�ه »بل�غ إجم�ايل  العراق�ي«، 
املستلمة من بذور الحنطة واألصناف كافة 
والرتب العليا إىل مواقع الرشكة )5٠٦٦٠( 
ط�ن لغاي�ة االن، و)1٦987٦( ط�ن م�ن 
محصول الشعر العلفي، و)39٠12( طن 
من محصول الذرة الصفراء املس�توردة يف 
معامل الذرة الصفراء«.واضاف »كما بلغت 
الكمي�ات املجهزة من الحب�وب )39٦5٦( 
ط�ن حبوب محلي�ة و)2٠٦4( طن حبوب 
مس�توردة، حيث ال تزال املعامل مستمرة 
بتجهيز الحبوب لإلنتاج املحيل واملستورد، 
اإلرساع  إىل  واملزارع�ن  الفالح�ن  داعي�ا 
بتس�ويق محاصيلهم إىل املواق�ع واملراكز 

التابعة للرشكة يف املحافظات كافة.

   ديالى / المستقبل العراقي

أص�درت قي�ادة رشط�ة دي�اىل، أوامره�ا 
بمنع بيع ورشاء وتداول أس�لحة االطفال 

املشابهة لألسلحة النارية.
وبحسب بيان لقائد الرشطة اللواء فيصل 
كاظم العبادي، تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »أوام�ر بمنع بيع ورشاء وتداول العاب 
األطفال التي عىل ش�كل أس�لحة نارية«، 
مح�ذراً م�ن أن »القوات األمنية س�تتخذ 
إج�راءات رادع�ة بحق التج�ار وأصحاب 

املحال املخالفن للقرار وفقا للقانون«.
وأض�اف »لق�د أصدرن�ا األوام�ر لكاف�ة 
الق�وات االمني�ة التابعة لقي�ادة الرشطة 
ملنع بي�ع وت�داول العاب األطف�ال املثرة 
للعنف وخصوصا الت�ي تحتوي عىل مادة 
الصج�م بموج�ب القانون والتي تش�كل 

خطراً عىل حياة األطفال«.
ولفت إىل أن »تلك األلعاب س�ببت إصابات 
خطرة لع�دد كبر من األطف�ال يف األعياد 
تنم�ي  كونه�ا  إىل  باإلضاف�ة  الس�ابقة، 

وتشجع عىل ثقافة العنف لديهم«.
كم�ا اكد العب�ادي »عىل إخ�راج مفارز يف 
جميع األسواق لتتفيذ أمر منع بيع وتداول 
تلك االلع�اب, فضال عن تحذي�ر أصحاب 
محال بيع العاب األطفال يف املحافظة من 
بي�ع تلك األلعاب س�يعرضهم للمس�اءلة 
ومص�ادرة  محاله�م  وغل�ق  القانوني�ة 
وإتالف األس�لحة واملفرقعات التي تضبط 

فيها وفق القانون«.
يش�ار اىل ان محافظ�ة النج�ف ال�رشف 
ومدين�ة الرمادي ص�درت ام�راً للرشطة 
بمتابع�ة االس�واق املحلية م�ن اجل  منع 
املحرض�ة  االطف�ال  االس�لحة  وت�داول 
ع�ىل العن�ف والت�ي ق�د تس�بب أذًى عند 

استخدامها.

الزراعة تواصل عملية استالم 
املحاصيل الزراعية للموسم 

الزراعي احلايل يف املحافظات كافة

بعد النجف والرمادي.. 
دياىل متنع تداول 

االسلحة النارية لالطفال

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مستش�ار رئيس مجلس الوزراء عبدالحس�ن الهنن، 
ع�ن اتخاذه قرارات فورية يف مجال دع�م وتعزيز املنطومة 
الكهربائية يف محافظتي الديوانية والنجف، فيما اشار اىل ان 

ساعات التجهيز يف البالد وصلت اىل 18 الف ميغاواط.
وق�ال الهن�ن يف بي�ان صدر ع�ىل هامش تفق�ده محطات 
الطاق�ة يف محافظتي الديواني�ة والنجف بتكليف من رئيس 

مجل�س ال�وزراء عادل عب�د امله�دي »عقدنا ف�ور وصولنا 
اجتماع�ا موس�عا لقط�اع الطاق�ة الكهربائي�ة بمحافظة 
الديوانية يف موقع محط�ة الديوانية الغازية، بمرافقة وكيل 
وزي�ر الكهرباء للنق�ل والتوزيع ومدير ع�ام الدائرة الفنية 
يف ال�وزارة ومدي�ر عام مركز الس�يطرة والتحك�م، واتخذنا 
عددا من القرارات الفوري�ة«. واضاف ان »هذه القرارات يف 
مقدمتها حل مشكلة الخط الناقل عفك رشق الديوانية 132 
KV ، وحس�م موضوع تمويل عقد 78 نت حيث تم التوجيه 

بتعزي�ز مبلغ االعتماد بزي�ادة 25 ملي�ون دوالر للبدء فورا 
بالعم�ل وإزالة حجة رشكة س�يمنز بعدم املب�ارشة بالعمل 
لهذا املرشوع املهم يف محافظة الديوانية، اضافة اىل املوافقة 
عىل ربط محولتن متنقلتن عىل خط قادس�ية /غماس 33 
KV لتأمن تغذية مس�تمرة ملغذيات زراعة الش�لب لتغطية 
الخط�ة الزراعية . واض�اف، ان »العملية جاءت ضمن إطار 
عمليات التعقب واالس�تهداف للخاليا اإلرهابية وإستناداً اىل 

جهد استخباري دقيق.

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الربية، بحرمان الطالب من اداء االمتحانات 
ملدة س�نتن اذا قام باالعتداء عىل الكوادر الربوية يف املركز 

االمتحاني.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»وزارة الربي�ة وجه�ت تعليماته�ا إلدارة ومراقبي املراكز 

االمتحانية يف املديريات العامة للربية يف املحافظات كافة / 
عدا أقليم كردستان، وذلك لقرب انطالق االمتحانات العامة 
للدراس�تن املتوس�طة واالعدادي�ة حفاظ�اً ع�ىل رصانتها 

الربوية«.
واضاف�ت ان »م�ن توجيه�ات ال�وزارة لهذا الع�ام حرمان 
الطال�ب من اداء االمتحانات ملدة س�نتن اذا ق�ام باالعتداء 
ع�ىل مدير املرك�ز األمتحاني او املراق�ب«، مؤكدة »رضورة 

تطبي�ق الضوابط والتعليم�ات الخاص�ة باختيارهم تالفياً 
ملنع ح�دوث حاالت الغش ب�ن الطلبة؛ ك�ون عملية الغش 

تؤثر سلباً عىل املستقبل الدرايس للطلبة«.
وتابعت�ه ان »من ب�ن تلك اإلجراءات ع�دم تكليف اي مدير 
مرك�ز او مع�اون تم اكتش�اف ظاهرة الغ�ش الجماعي يف 
مراكزهم االمتحانية يف السنوات السابقة أذ ال يمنع القانون 

من عملهم كمراقبن .

   بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دعوى 
طل�ب إلغ�اء م�ادة تتضم�ن تخصيص 
قطع أراٍض وقرض عقاري للمشمولن 
بأحكام قانون حماية املعلمن واملدرسن 

واملرشفن واملرشدين الربوين.
وقال املتحّدث الرس�مي للمحكمة إياس 

ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الس�اموك 
العراقي«، إن »املحكمة االتحادية العليا 
عقدت جلستها برئاسة القايض مدحت 
االعض�اء  القض�اة  املحم�ود وحض�ور 
الكاف�ة، ونظ�رت دع�وى اقامه�ا وزير 
االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة/ 
إضاف�ة لوظيفت�ه، عىل رئي�س مجلس 

النواب/ اضافة لوظيفته«.

واض�اف الس�اموك، ان »املدع�ي طل�ب 
الغاء ن�ص امل�ادة )٦/ اوالً( من قانون 
رق�م )8( لس�نة 2٠18 )قان�ون حماية 
املعلمن واملدرسن واملرشفن واملرشدين 

الربوين(«.
واش�ار املتحدث الرس�مي، إىل أن »املادة 
تخصي�ص  تتضم�ن  به�ا  املطع�ون 
قط�ع اراض س�كنية وق�رض عق�اري 

للمشمولن بأحكام هذا القانون، بداعي 
تعارضه مع االسباب املوجبة له ما يثقل 

كاهل املؤسسات البلدية«.
أن  وج�دت  »املحكم�ة  أن  إىل  ولف�ت، 
تع�ارض م�ادة يف قان�ون م�ع اس�بابه 
املوجب�ة ال يش�كل مخالفة دس�تورية، 
ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إىل 

سند من الدستورى .

مستشار رئيس الوزراء: ساعات جتهيز الكهرباء يف البالد وصلت اىل 18 الف ميغاواط

الرتبية حترم الطالب من االمتحانات حال االعتداء عىل الكوادر الرتبوية

املحكمة االحتادية ترد طلب إلغاء ختصيص أراض وقروض للكوادر التدريسية

   النجف / المستقبل العراقي

تفق�د محافظ النج�ف األرشف لؤي 
اليارسي، برفقة وكيل وزير الكهرباء 
ناف�ع عبد الس�ادة وعدد م�ن املدراء 
العام�ن يف ال�وزارة وكهرباء النجف 
ش�مال  التحويلي�ة  الن�داء  محط�ة 

النجف«.
وأكد اليارسي خالل جولته التفقدية 

ع�ن ق�رب دخ�ول املحط�ه للخدمة  
كونها ستس�اعد يف فك االختناقات يف 
الش�بكة يف املناطق الش�مالية وتقلل 

من ساعات االنقطاعات.
مضيف�ا إن الحكوم�ة املحلي�ة تقدم 
كل الدع�م ال�الزم لجميع املش�اريع 
الت�ي م�ن ش�أنها االرتق�اء بالواقع 
الخدمي يف النجف وخصوصا يف ملف 

الكهرباء.

   كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت خلية الصقور االستخبارية يف كربالء 
املقدس�ة ومديرية اس�تخبارات ومكافحة 
اره�اب يف املحافظ�ة ع�ن » االطاحة بأحد 
املجرم�ن الهاربن واملطلوب بع�دة قضايا 
صدرت فيها احكام«.وافاد مصدر يف الخلية 
ان » املج�رم اله�ارب  محكوم علي�ه غيابياً 
وفق املادة )4٠٦ ق.ع( عن جريمة قتل احد 

منتسبي وزارة الدفاع، مضيفا انه »محكوم 
ايضا وفق نفس املادة القانونية عن جريمة 
ال�رشوع بقتل اح�د املواطن�ن واصيب من 
جرائه�ا ».وب�ن ان »املج�رم مطل�وب عىل 
ذمة قضاي�ا جنائية عدي�دة ، موضحاً ان« 
املطل�وب كان متخفياً ملدة خمس س�نوات 
عن وج�ه العدال�ة وبعد رص�ده ومتابعته  
ت�م الق�اء القبض علي�ه يف قض�اء الهندية 

وتقديمه للعدالة لينال جزاءه.

حمافظ النجف ووكيل وزير الكهرباء 
يتنفقدان حمطة النداء

خلية الصقور يف كربالء تعلن القبض 
عىل جمرم هارب حمكوم بعدة قضايا

     بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزي�ر النقل عبد الل�ه لعيبي، الرشكة 
العامة للخطوط الجوي�ة العراقية بتكثيف 
س�اعات العم�ل واالرساع بإكمال معامالت 
موظف�ي العق�ود تزامن�ا م�ع فرح�ة عيد 

الفطر.
»املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
العراقي« نس�خة منه ع�ن لعيبي قوله ، ان 

»مس�ؤوليتنا امام الله تحت�م علينا متابعة 
جميع حيثي�ات ومفاصل العم�ل والتعامل 
الجدي يف اتخ�اذ القرارات التي تعود بالنفع 
عىل املوظ�ف خاصة وعمل الوزارة بش�كل 

عام«.
واضاف »عقدنا العزم وب�ارصار عىل انهاء 
معاناة أبناءنا الذين ظلموا من خالل ايجاد 

الحلول املناسبة لرفع الحيف عنهم«.
واوضح لعيبي »انه استنادا اىل أحكام املادة 

)۱۱/رابع�ا( من قانون املوازن�ة االتحادية 
رق�م 1 لس�نة ۲۰۱۹، فإن�ه س�يتم من�ح 
أجور مقطوع�ة للمتعاقد معهم يف الرشكة 
العامة للخطوط الجوية العراقية وحس�ب 

التعليمات النافذة .
إىل ذل�ك، قدم وزير النق�ل املهندس عبد الله 
لعيبي تهنئة اىل املرجعية الدينية واىل الشعب 
العراقي بمناس�بة قرب حل�ول عيد الفطر 

املبارك وقال لعيبي يف نص التهنئة ».

ونحن نس�تقبل تباش�ر عيد الفطر املبارك 
يس�عدني ان اتقدم بأس�مى آي�ات التربيك 
والتهان�ي اىل مراجعن�ا العظ�ام و اىل االمة 
األس�المية واىل ش�عبنا العراقي األبي بهذه 

املناسبة السعيدة ».
 داعي�ا الل�ه س�بحانه وتع�اىل أن يديم عىل 
شعبنا وحكومتنا األمن واألمان وأن يمكننا 
من تقديم أقىص الجهود لخدمة هذا الشعب 

، ومن الله التوفيق.

وزير النقل يوجه بتكثيف ساعات العمل لالرساع بإكامل معامالت موظفي العقود
تقدم بالتهنئة إىل املرجعية والشعب العراقي بعيد الفطر املبارك

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت مديرية امل�رور العامة، إع�ادة العمل باإلش�ارات املرورية 
يف معظ�م تقاطع�ات العاصم�ة بغ�داد، فيما توع�دت املخالفن 

بالعقوبات الرادعة.
وذكر اعالم املديرية يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، أنه »بعد 
التنسيق من قبل مدير املرور العام اللواء عامر خضر العزاوي مع 
أمانة بغداد اجتمع مدير املرور العام مع أمراء القواطع املشمولة 

بالعمل لإلشارة املرورية«.
وأض�اف أن« املرحلة االوىل س�تكون التقاطعات املش�مولة ضمن 
جانب الرصاف�ة كل من: تقاطع الحرية وتقاطع املس�بح وبقية 
التقاطع�ات ضم�ن منطقة الكرادة وس�احة ميس�لون وتقاطع 
الربيع�ي واألزي�اء ضم�ن أعمال قاط�ع م�رور بغ�داد الجديدة، 

وتقاطع الصخرة وفلسطن ضمن شارع فلسطن«.
وتابع انه »أما جانب الكرخ فيكون العمل ضمن: س�احة الفارس 
العربي وس�احة النس�ور والتقاطعات القريب�ة«، مبينا انه »من 
املؤم�ل العمل بهذا النظام بعد االنتهاء من املرحلة األخرة لتنظيم 
التوقيت�ات م�ن قبل املهندس�ن املس�ؤولن عن إدامة اإلش�ارات 

املرورية«.
ودعت مديرية املرور بحس�ب البيان »س�ائقي املركب�ات االلتزام 
باإلش�ارة املروري�ة ووج�وب الجميع اح�رام القان�ون«، مؤكدة 
»وج�ود عقوب�ات رادعة للس�ائقن الذي�ن ال يمتثلون لإلش�ارة 

املرورية.

املرور العامة تعيد العمل باإلشارات 
املرورية يف تقاطعات بغداد

رشكة صناعة السيارات تبحث مع وزارة 
املوارد املائية التعاون املشرتك

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اس�تقبل محافظ بغداد املهن�دس فالح الجزائ�ري، رئيس املجلس 
االع�ىل د.هم�ام حم�ودي والوفد املرافق ل�ه، لبحث س�بل االرتقاء 

بالواقع الخدمي واالقتصادي يف العاصمة.
وناق�ش اللقاء مجريات حملة خدمة بغداد رشف لنا التي اطلقتها 
املحافظة مؤخرا، كما استعرض السيد املحافظ املشاريع والخدمات 
التي تق�وم بها املحافظة واملعوقات التي تحول دون تطوير عملها 
،مبينا ح�رص املحافظة بكافة مفاصلها لالضط�الع بدور اكرب يف 

تقديم الخدمات ألبناء بغداد.
فيما بن محافظ بغداد السيد فالح الجزائري يف ترصيح عىل هامش 
اللق�اء، ان الوفد الزائر بحث تذليل العقبات التي تواجهه املحافظة 
وخصوص�ا يف قطاع�ات الربي�ة والصحة والخدم�ات وغرها من 

مشاريع البنى التحتية.
من جانبه اش�اد حمودي بالجهود املبذولة من قبل السيد املحافظ 
وتواصله املستمر مع الحكومة االتحادية إلكمال املشاريع الخدمية 
مؤك�دا عىل اهمية مواصل�ة دعم املحافظة وتوف�ر التخصيصات 
املالي�ة لتمكينه�ا م�ن تحقي�ق اهدافه�ا يف املج�االت االقتصادية 

والخدمية.
كما زار محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري، اليوم األحد، ناحية 
الكرادة؛ لبحث جملة قضايا تتعلق بالجانب الخدمي، وبما يس�هم 

يف تقديم أفضل الخدمات للمواطنن.
لع الس�يد املحاف�ظ خالل جولت�ه - التي ش�ملت أيضا ناحية  واطَّ
الك�رادة ومكتب�ة الكندي ومديرية الجنس�ية واملس�توصف - عىل 
رشح كامل لطبيع�ة الخدمات التي تقدمها ه�ذه الدوائر ملواطني 

العاصمة.
وأضاف الجزائري أن زيارته هذه جاءت؛ للبحث عن مدى إمكانية 
الحصول عىل أراٍض جديدٍة؛ إلنشاء املدارس واملستوصفات وغرها 
من مش�اريع البن�ى التحتي�ة والفوقية، والتي لها مس�اس بحياة 
املواطن. مش�ددا عىل أن محافظة بغ�داد حريصٌة كل الحرص عىل 
تنفيذ مش�اريع خدمية خالل الفرة الحالية بعد االستقرار األمني 

يف عموم العاصمة.
فيم�ا لف�ت إىل أهمية إعادة الثق�ة بن الحكوم�ة املحلية واملواطن 

البغدادي من خالل حسم ملفات املشاريع املتلكأة واملتوقفة.

حمافظ بغداد يزور ناحية الكرادة 
ويــؤكـد علـى التعــاون املشتــرك

 بني املحافظة واألمانة

استقبل رئيس اجمللس االعلى الدكتور همام محودي 
وحبث معه النهوض بواقع العاصمة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد 
االمر العيداني عن قرب رصف رواتب املعلمن 
واملدرس�ن  املتعاقدين مع دي�وان محافظة 
الب�رصة وألش�هر كان�ون الثان�ي ،وش�باط 
لع�ام 2٠19. ، وماي�س   ، ونيس�ان  ،واذار 

وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتب�ه االعالمي الخ�اص ان رواتب املعلمن 

واملدرس�ن املتعاقدي�ن مع دي�وان محافظة 
البرصة سترصف خالل االيام املقبلة ، مشراً 
اىل ان�ه حس�ب الكت�اب الصادر م�ن مديرية 
تربية البرصة قس�م الشؤون املالية والتي تم 
فيها طلب رصف س�لفة لرواتب العقود فقد 
تمت املوافقة عىل الرصف عىل ان يتم االرساع 
باكم�ال االج�راءات الخاصة ب�رصف رواتب 
املتعاقدين .وبن » العيداني ان مديرية تربية 
املحافظ�ة خاطب�ت بكت�اب رس�مي ديوان 

املحافظ�ة طلب�ت في�ه رصف س�لفة مالية 
لغ�رض رصف رواتب املتعاقدين من املعلمن 
واملدرس�ن وألش�هر كانون الثاني ، وشباط 
، واذار ، ونيس�ان،  ومايس م�ن العام الحايل 
عىل ان يكون احتس�اب رواتب العقود لحملة 
شهادة املاجستر )75٠( الف دينار  و)٦5٠( 
ال�ف دين�ار لحمل�ة ش�هادة البكالوري�وس 
و)55٠( ال�ف دين�ار لحملة ش�هادة الدبلوم 

وحسب االتفاق مع مجلس املحافظة .

العيداين يعلن قرب رصف رواتب املعلمني 
واملدرسني املتعاقدين مع ديوان حمافظة البرصة 

    البصرة/ المستقبل العراقي

طال�ب رئيس مجلس البرصة صب�اح البزوني مجلس النواب، 
بالتوج�ه اىل تعدي�ل قانون محط�ات الوزن املحوري�ة املتعلق 
بإص�دار الغرام�ات م�ن قب�ل وزارة األعم�ار واإلس�كان عىل 
الش�احنات املحمل�ة بالبضائ�ع والتي يعمل بعض س�ائقيها 
بزي�ادة الحمل خ�ارج التعليم�ات. وقال البزون�ي يف ترصيح 
للمربد، ان رسوم الغرامات التي تفرض عىل سائقي شاحنات 

البضائ�ع املخالف�ن اليمكن قبوله�ا نظرا الرتفاع اس�عارها 
بش�كل عاٍل. واش�ار اىل ان القانون الجديد يفرض عىل سائق 
الش�احنة ال�ذي يزيد حمل مركبت�ه عن كل ط�ن دفع غرامة 
قدره�ا 5 مالي�ن دين�ار، مبين�اً ان ه�ذا األمر ورغ�م أهميته 
بمحاس�بة املخالفن وتفعيل املوازين املحورية لغرض حماية 
الط�رق العامة من الحمل الزائ�د اال ان تلك املبالغ غر مقبولة 
ألنها تس�مح للس�ائق اعطاء مقابل مادي لش�خص ما بغية 

عدم استيفاء اي غرامات منه.

جملس البرصة يطالب الربملان بتعديل قانون 
رسوم حمطات الوزن املحورية
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 احلاقا بكتبنا  ذوات االعــداد) ب/2268,2269,2270,2271 ,2267 في  2019/5/14  
ــروع ))جتهيز  ــات  1/ كهرباء توزيع/2019مش ــان اول للمناقصــ ــاص بإعــ واخل

قابلو)1*400ملم2(33كي.في بطول 100كم 
2/ كهرباء توزيع 2019 مشروع جتهيز قابلو 3*150ملم 11KV ) 2 طول 100كم 
3/ كهرباء توزيع 2019 مشروع جتهيز قابلو 3*150ملم2 كي في بطول 50 كم 
4/ كهرباء توزيع 2019) جتهيز محوالت قدرة سعة 11KV/33 MVA 31,5عدد7( 

ــدات محطات ثانوية 2*31,5( ام في  ــروع ) جتهيز مع 5/كهرباء توزيع 2019 مش
أي عدد)3(   

نــود ان ننــوه الـى متديد غلق املناقصات ليكون يـوم االحد
 املصادف 2019/6/16بدال من يوم االثنني املصادف 2019/6/10.

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

م/ )متديد(

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم)2414 في 2019/6/2(.
ــني وذوي اخلبرة لتقدمي  ــاءات املؤهل ــة ( دعوة مقدمي العط ــم العقود احلكومي ــة البصرة / قس ــر )محافظ يس
عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )مشروع املرحلة الثانية النشاء طريق الصاحلية وطريق الدولي)الشامجة(                    
 - وبكلفة  تخمينية قدره)5,591,675,000( خمسة مليار وخمسمائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وخمسة 

وسبعون الف   دينار عراقي 
 - ضمن برنامج املنافذ احلدودية  لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 240  يوم ( .
رقم التبويب) 104,11,8,1,47(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  إنشائية 
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ     ــيتم تنفيذ العطاء من خال إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
ــب التوقيت  ــاعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حس ــاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعان املش / ش

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

ــام باملتطلبات املالية  ــة موثقة تثبت قدرته على القي ــى مقدم العطاء أن يقدم أدل ــدرة املالية: عل الق  •
اآلتية:

ــب قانوني معتمد  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات اخلتامية معدل ربح ألخر س 1- احلس
ــاباتها اخلتامية للسنتني  ــنتني فيتم تقدمي حس ــابات ختامية الخر س ــركة حس وفي حالة عدم امتاك الش
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
ــنوات يجب ان ال يقل عن )4,193,757,000( اربعة مليار ومائة  ــبع س ــنوي على مدى اخر س 2- معدل االيراد الس

وثاثة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون  الف دينار عراقي .
ــيولة  ــدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس ــيولة النقدية : على مق ــات الس 3- متطلب
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )2,096,879,000( ملياران وستة وتسعون مليون وثمامنائة وتسعة وسبعون الف 

دينار عراقي
ــاً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة  ــى مقدم العطاء أن يقدم دلي عل  •

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

الفنية املدرجة أدناه:
ــابقة ومببلغ  ــبع الس ــنوات) 7( الس ــاركة بصفة مقاول  أو ادارة عقود او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس املش
اليقل عن)3,355,005,000(  ثاث مليار وثاثمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسة الف  دينار عراقي  . لتنفيذ 
ــل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باملماثلة  حجم العم ــد و مت أجنازها بنجاح  بالكام ــه ألعمال هذا العق ــود مماثل عق

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

ب-   توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة االشغال ( 
ــل املناقصني الراغبني في  العنوان  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــراء مجموع رابعاً- ميكن ش
ــوم االثنني   املصادف  ــي اعتبارا من ي ــان   الف دينار عراق ــترد  قدرة )200,000( مائت ــم غير مس ــاه* ودفع رس أدن

.  2019/6/3
ــاعة  ــوم االربعاء  املصادف 2019/6/19   الس ــان الفتح واإلحالة في ي ــيتم عقد مؤمتر في قاعة جل ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/6/27.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ــون مليون  ــة وخمس ــاءات ضمان العطاء بقيمة ) 55,916,750( خمس ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
وتسعمائة وستة عشر  الف وسبعمائة وخمسون    دينار عراقي.

ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

ــم الرابع من  ــة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس ــق العطاء 2-اجلداول الكامل ــالة العطاء وملح )1- رس
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -3
ــق التأهيل الاحق مبوجب  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائ ــي ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــددة ف احمل
االستمارات املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخاف سيتم 

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعان.
ــمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس احد عش

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

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

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)مرشوع املرحلة الثانية النشاء طريق الصاحلية وطريق الدويل)الشالجمة( (  مناقصة )1/ بلديات   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تنادا الى كتابي قس��م التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العددين )1886 في 2019/5/2( . و2302 
في 5/26/ 2019.

يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع )مشروع االعمال الغير املنجزة ملشروع انشاء مستشفى 100سرير في قضاء شط العرب  (          
 - وبكلفة  تخمينية قدره)46,656,000,000( ستة واربعون مليار وستمائة وستة وخمسون مليون  دينار عراقي 

 - ضمن تخصيصات البترو  دوالر 
 - مدة التنفيذ ) 710  يوم ( .

موقع املشروع )شط العرب( 
التبويب) 8,3,2,4,1,47,3( ) بعرض فني( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / ممتازة والصنف / انشائية / 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات تنفيذ    

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه 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 صاحب العمل ( ما يلي :

الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع سنوات يجب ان ال يقل عن )26,454,433,000( ستة وعشرون  أ - 
مليار واربعمائة واربعة وخمسون مليون واربعمائة وثالثة وثالثون الف دينار عراقي .

متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة  ب - 
النقدي��ة مببل��غ اليقل  قدره  عن )12,171,131,000( س��تة وعش��رون ملي��ار واربعمائة واربعة وخمس��ون مليون 

واربعمائة وثالثة وثالثون الف دينار عراقي.
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
وف��ي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للس��نتني 
التي تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29.
2- اخلب��رة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء أن يقدم دلي��الً 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  أ - 
ومببلغ اليقل عن)27,993,600,000( سبعة وعشرون مليار وتسعمائة وثالثة وتسعون  مليون وستمائة  الف  دينار 
عراق��ي  . لتنفي��ذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

ب-   توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب في الوثيقة القياسية   

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )300,000( ثالثمائة    الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني   املصادف 2019/6/3 .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد  املصادف 2019/6/23   الساعة العاشرة 
صباحاً

  سادس��اً - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/30 الس��اعة 12:00 ظهرا     حس��ب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/6/30.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 466,560.000( اربعمائة  وس��تة  وستون مليون 
وخمسمائة وستون الف  دينار عراقي .

ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامناً  – 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 املسعرة ومبوجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -3
احمل��ددة في ورق��ة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مق��دم العطاء  او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم 

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائرة احل��ق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وع��دم اجراء املفاضلة 

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و ال يحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 
ثالثة عشر – العنوان املشار اليه اعاله : جمهورية العراق – محافظة البصرة – قسم العقود احلكومية – شعبة 

بيع الوثائق القياسية.
basra.gov.iq اربعة  عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسم االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم)2199 في 2019/5/20(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )مشروع )مشروع جتهيز اليات تخصصية ملديرية اجملاري  (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)6,000,000,000( ستة مليار   دينار عراقي 

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

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / الرابعة     والصن��ف /  كهرباء ميكانيك –كيمياوي /ش��ركات 
متخصصة في هذا اجملال ) بعرض فني (

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 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 الش��ركة 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- معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل ع��ن )4,200,000,000( اربعة مليار 

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

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )4,200,000,000( اربعة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي .
عل��ى مق��دم العطاء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلب��ات اخلبرة الفنية   •

املدرجة أدناه: 
2- اخلب��رة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق��دم 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 
اليق��ل ع��ن)3,600,000,000(  ثالث مليار وس��تمائة مليون دينار  عراقي  . لتنفيذ عق��ود مماثله ألعمال هذا 

العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا 
املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )200,000( مائتان   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني   املصادف 

.  2019/6/3
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 .
تفوي��ض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء اخمل��ول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من   -3
اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
مبوجب االس��تمارات املدرجة في القس��م الراب��ع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال��ذي مت قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��ا:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني   املصادف 2019/6/17   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يج��ب تس��ليم العطاءات في أو قب��ل يوم االثنني  املص��ادف 2019/6/24 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح 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 االثنني  املصادف 2019/6/24.
     العنوان : البص3رة/ املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد(/ قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 60,000,000( ستون مليون    دينار عراقي. 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات

ثامناً  – مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
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

احد عشر- للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

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 (
)مرشوع االعامل الغري املنجزة ملرشوع انشاء مستشفى 100رسير يف قضاء شط العرب  (    مناقصة )1/ صحة   2019 (

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)مرشوع جتهيز اليات ختصصية ملديرية املجاري  (   مناقصة )2/ جماري   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم)2175 في 2019/5/19(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )مشروع تأهيل خطوط نقل  ( 
 - وبكلفة  تخمينية قدره)3,845,000,000( ثالثة مليار وثمنمائة وخمسة واربعون مليون   دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019. 
 - مدة التجهيز  ) 240  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 خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي 

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

اآلتية:
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني   -1
معتمد وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية 
للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية 

العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29.
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )1,153,500,000( مليار ومائة   -2

وثالثة وخمسون مليون وخمسمائة الف  دينار عراقي 
متطلب��ات الس��يولة النقدية : عل��ى مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفي��ر املوارد املالية   •
كالسيولة النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن ))1,153,500,000( مليار ومائة وثالثة وخمسون مليون وخمسمائة 

الف  دينار عراقي .
عل��ى مقدم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلب��ات 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)1,153,500,000( مليار ومائة وثالثة وخمس��ون مليون وخمس��مائة 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 شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )150,000( مائة وخمس��ون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني   

املصادف 2019/6/3  .
خامسا- 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 املسعرة ومبوجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفوي��ض حتريري ملمثل مقدم العط��اء اخملول بالتوقيع على العط��اء.4- الوثائق املصادق عليها من   -3
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 العط��اء الذي مت قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��ا- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في  اخلميس    املصادف 2019/6/13   الس��اعة 

العاشرة صباحاً
سادس��اً - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل ي��وم اخلميس املصادف 2019/6/20 الس��اعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة .  وعلى العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة ) 

اجلديد( قاعة جلنة فتح العطاءات. ا
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 اخلميس  املصادف 2019/6/20.

     العنوان : البصرة/ املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد(/ قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجمي��ع العطاءات ضمان العط��اء بقيمة ) 38,450,000( ثماني��ة وثالثون مليون 
واربعمائة وخمسون 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.
عاشراً - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي 

يوم العطلة
اح��د عش��ر- للدائرة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحل��ة من مراحلها 

وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
basra.gov.iq الثاني عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم)2175 في 2019/5/19(.
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )مشروع تنفيذ خط ) الشعيبة , الرميلة الغازية االستثمارية رقم )2( 132 ك .ف (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)12,000,000,000( اثنا عشر مليار  دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019. 
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .

موقع املشروع )شط العرب( 
التبويب) 8,3,2,4,1,47,3( ) بعرض فني( 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة 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 الوطنية التي حددته��ا تعليمات تنفيذ    
العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.

  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود احلكومية  
/ ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه 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 صاحب العمل ( ما يلي :

القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -1
وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية للسنتني التي 
تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29.
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )13,200,000,000( ثالثة عشر مليار   -2
ومائتان مليون دينار عراقي .محس��وبة من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذه للعقود املنجزة او تلك 

املستمرة . 
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالس��يولة   -3

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )4,000,000,000( اربعة مليار  دينار عراقي.
عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة   •

أدناه:
2- اخلب��رة والقدرة الفنية :  على مقدم العط��اء 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( السبع السابقة ومببلغ اليقل 
عن)7,200,000,000( سبعة مليار ومائتان 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( .

ب-   توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(   
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد    املصادف 2019/6/2  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في  االربعاء    املصادف 2019/6/19   الس��اعة العاشرة 

صباحاً
  سادس��اً - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس املصادف 2019/6/27 الس��اعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/6/27.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 120,000,000( مائة وعشرون مليون   دينار عراقي 
. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

ثامناً  – 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 املسعرة ومبوجب املواد 
)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

تفوي��ض حتريري ملمثل مق��دم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من اجلهات   -3
احمل��ددة ف��ي ورقة بيانات العط��اء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العط��اء  او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم 

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة 
اثنا عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة و ال يحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 
ثالثة عشر – العنوان املشار اليه اعاله : جمهورية العراق – محافظة البصرة – قسم العقود احلكومية – شعبة 

بيع الوثائق القياسية.
basra.gov.iq اربعة  عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا 
الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)مرشوع تأهيل خطوط نقل  (  )مناقصة )9/ كهرباء نقل الطاقة/   2019 (

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)مرشوع تنفيذ خط ) الشعيبة , الرميلة الغازية االستثامرية رقم )2( 132 ك .ف (  )مناقصة )10/ كهرباء نقل الطاقة/   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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خصوصية العراق والقمم العربية
          سالم مكي

الع�راق بلد متع�دد القوميات واألدي�ان واملذاهب، 
وه�و عض�و مؤس�س وفع�ال يف جامع�ة ال�دول 
العربي�ة.. ه�ذا م�ا نص علي�ه الدس�تور العراقي 
يف امل�ادة 3 من�ه، وه�ي الحقيق�ة الت�ي ال يمكن 
إنكاره�ا.. التذك�ر به�ذا النص الدس�توري، هو 
موقف رئي�س الجمهورية بره�م صالح يف القمة 
التي عقدت يف السعودية مؤخرا والتي عقدت ألجل 
غاية واح�دة وهي االعالن رس�ميا عن والدة عدو 
جديد وه�و إيران، والس�بب هو تعرض منش�آت 
نفطية سعودية وسفن إماراتية لصواريخ أطلقت 
م�ن األرايض اليمني�ة، باعتبار ان تل�ك الصواريخ 
مصدره�ا إيران، لذا ف�إن إيران تم�ارس عمليات 
تخريب وإرهاب يف املنطقة.. لس�نا بصدد ترجيح 
رأي طرف عىل آخر، لكن ما يهم هو موقف العراق 
من البيان الختامي للقمة، وهو كان منسجما مع 
الدستور ومصالح العراق، أم كان العراق يف القمة 
صوتا نشازا، خرق االجماع العربي النادر، وأعطى 
رسالة مفادها بأن العراق يميل اىل إيران أكثر من 
ميله اىل محيط�ه العربي.. االجماع العربي الحايل، 
ليس إجماع�ا عىل قضية عربية مصرية تصب يف 
مصلحة املنطقة، بل ه�و إجماع باإلكراه، إجماع 
لقضي�ة خاص�ة ش�خصية ب�ل أط�راف محددة، 
ألج�ل غاي�ات خاص�ة أيض�ا، مثله مث�ل االجماع 
العربي عىل رضب اليم�ن.  املؤيدون لبيان القمة، 
لديه�م ما يخرسونه إن ه�م اعرتضوا عىل ما جاء 
فيه، وربم�ا أن مصالحهم قد تت�رر جراء عدم 
تأييده.. أغلب دس�اتر ال�دول العربية، ال تتضمن 
مادة تؤكد عىل التن�وع القومي واملذهبي والديني 
مثلم�ا يؤكد عليه الدس�تور العراقي، وهذا التنوع 
يفرض عىل سياس�يي البل�د، أن ال يكونوا طرفا يف 

أي توجه يؤثر يف ذلك التنوع.. وهذا التنوع املش�ار 
إلي�ه يف الدس�تور، ين�رف اىل التنوع الس�يايس 
الداخ�ي والخارج�ي، بمعن�ى ان املصلح�ة العليا 
للبلد، تفرتض وجود تنوع يف العالقات بني مختلف 
الدول، كما إن الحدود الجغرافية التي س�اهمت يف 
ترس�يخ ذلك التن�وع تحتم عىل الع�راق، أن يكون 
متوازنا م�ع الجميع، أن ال يميل اىل جهة من دون 
أخرى، مثلما ألزم الدس�تور الحكومات بعدم امليل 
اىل مكون م�ن دون آخر.. فهنالك مصالح تجارية 
واقتصادي�ة وروابط  ثقافي�ة وتاريخية مع إيران 
وتركيا والس�عودية، وهذه ال�دول لديها توجهات 
مختلف�ة وتنتمي اىل محاور وتي�ارات يف املنطقة، 
وهذا يعني أن العراق ليس بمقدوره أن يكون مع 
محور من دون آخر، بل أن يكون مع الجميع، كون 
أن مصلحته تقتيض أن يكون مع الجميع.. موقف 
رئيس الجمهورية أعطى دالالت وأرس�ل رس�ائل 
واضح�ة وه�ي أن الع�راق له خصوصي�ة وتوجه 
سيايس وموقف مختلف عن جميع الدول العربية، 
وه�ذا املوقف متأٍت من الخصوصية الداخلية التي 
يتمت�ع بها، والتي تقتيض أن يكون مع الجميع ال 
مع دولة من دون أخرى.. البيان الختامي، يخص 
موقف دولة واح�دة وال يعني بالرورة أن يكون 
موقف جميع الدول العربية.. والدليل أنه صيغ من 
قبل جهة واحدة فقط، ولم يش�رتك يف صياغته ال 
الع�راق وال أي دولة عربية أخ�رى.. يمكننا القول 
إن الرئي�س انحاز اىل التنوع واىل املوقف الرس�مي 
للدولة العراقية ول�م ينحز اىل موقف آخر وهذا ما 
يحس�ب له. كما ان املوقف الداخي الذي لم يسجل 
اعرتاض�ات عىل موقف الرئيس يدل وبوضوح عىل 
ان الع�راق يف طريق�ه ألن يك�ون صاح�ب موقف 
خارج�ي موحد، ب�ل ان كان يف الفرتات الس�ابقة 

يعاني من تعدد املواقف.

الوقت اإلرسائييل بدل الضائع فرصة الفلسطينيني الذهبية

النمسا وخماطر اليمني املتطرف

          بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

ها قد فعلها أفيغودور ليربمان وقدم بغبائه 
خدم�ًة جليلًة إىل الفلس�طينيني، عندما ركل 
بنيامني نتنياهو ودفعه إىل مصره املحتوم، 
وقدمه لقمًة سائغًة إىل الرشطة اإلرسائيلية، 
لتوج�ه إليه اتهاماً رس�مياً قب�ل تقديمه إىل 
املحاكم�ة، الت�ي ق�د تدينه وتص�در يف حقه 
حكماً بالس�جن، يقضيه خل�ف القضبان إىل 
جانب سلفه أيهود أوملرت، ولعله كان يتوقع 
هذا املصر ويتحس�ب له، لهذا كان يريد من 
أعض�اء الكنيس�ت بعد تش�كيل حكومته أن 
يرشع�وا »القانون الفرنيس« ليحمي نفس�ه 
من املالحقة والتحقيق ومن املحاكمة، طاملا 
كان رئيس�اً للحكومة، ولكن ليربمان عاجله 
بالرب�ة القاضي�ة، ووضع�ه يف مواجه�ة 
برشوط�ه  بتمس�كه  والقض�اء،  الرشط�ة 

وامتناعه عن التحالف معه. 

ما حدث بش�كٍل أو آخر يخدم الفلسطينيني 
وينفعهم، ويمنح القوى الفلسطينية فرصًة 
ق�د ال تتكرر، إذا كان�وا صادقني ومخلصني، 
وجادين وحريصني، فهي فرصة كبرة امتن 
الله بها عليه�م وأكرمهم بها، وربما ما كان 
أح�ٌد يتوقعه�ا، بعد أن يأس�وا م�ن إمكانية 
النج�اح يف مواجهة صفقة الق�رن، وتحدي 
إدارة ترامب الس�يئة، الذي جمع دول العالم 
واملنطق�ة إىل جانبه، وقد انطلقت مش�اريع 
الصفقة، ونظمت مؤتمراتها، وبارشت ورش 
عمله�ا املعنية بتنفي�ذ بنوده�ا االقتصادية 
والسياس�ية، حت�ى ج�اءت هذه الس�انحة 
الكب�رة، وخرج نتنياهو م�ن اللعبة، أو عىل 
األقل لم يعد لديه الوقت الكايف لتحويل صفقة 
القرن إىل واقٍع وحقيقة عىل األرض، علماً أنه 
أح�د أهم أركان الصفق�ة، وعليه كان يعتمد 

ترامب يف نجاح خطته وتنفيذ بنودها.
لك�ن حتى ال تتحول هذه املنح�ة الكبرة إىل 

محنٍة جديدٍة، فإن عىل القوى الفلس�طينية 
أن تحسن استغالل هذه الفرصة، وأن تعجل 
بتحويله�ا إىل برنامج عمٍل وطني، ومرشوٍع 
مش�رتٍك وح�دوي، فها ق�د أصب�ح أمامهم 
فرتة م�ن الزمن كافية، تكاد تزيد عن س�تة 
أشهٍر، وهي ليست فقط املدة الالزمة إلجراء 
االنتخاب�ات الربملاني�ة اإلرسائيلية وتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة، ب�ل يض�اف إليه�ا أن 
الرئيس ترامب سيكون مشغوالً يف التحضر 
لدورته الرئاس�ية القادمة، وق�د يكون قلقاً 
ع�ىل مص�ره فيها، فه�و ال يضم�ن تجديد 
واليته، وعليه أن يبذل جهوده لضمان غالبية 
األصوات الت�ي تكفل بقاءه يف البيت األبيض 
ألربعة س�نواٍت قادمٍة، وعليه فإنه ونتنياهو 
س�يكونان عاجزين عن الفع�ل، ولن يتمكنا 
من اإلعالن عن صفق�ة القرن أو املبارشة يف 

تنفيذ بنودها.
مطلوٌب م�ن القوى الفلس�طينية كلها التي 

تدعي أنها تعارض صفقة القرن وترفضها، 
وأنها تعمل إلفش�الها وتخط�ط إلجهاضها، 
وأنه�ا كانت تحذر منها وتح�رض عليها، أن 
تعجل يف إنهاء الفرقة واالنقس�ام، وأن تنهي 
القطيع�ة واالنفصال ب�ني ورام الل�ه وغزة، 
وأن توح�د القي�ادة السياس�ية، وأن تتف�ق 
ع�ىل حكومٍة واحدٍة وتتبن�ى برنامجاً وطنياً 
مرشكاً، يحفظ الحقوق ويتمس�ك بالثوابت، 
ويكون ق�ادراً ع�ىل التصدي ل�كل املؤامرات 
التي تح�اك والخط�ط التي ترس�م لتصفية 
القضي�ة الفلس�طينية، وال يج�وز ألحٍد من 
القوى الفلسطينية أن يستخف بالفرصة، أو 
أن يتباطئ يف اس�تغاللها فتضيع، إذ أنها لن 
تبَق متاحًة إىل األبد، وهذه مس�ؤولية كبرة 

وفرصة تاريخية نادرة.
ورغم أن الواقع الرس�مي العربي سيٌئ جداً، 
وال نتوق�ع ل�ه أن يتحس�ن، كم�ا ال يرج�ى 
من�ه الخ�ر، إال أن الوق�ت املس�تقطع م�ن 

الحي�اة السياس�ية اإلرسائيلي�ة، يس�اعدنا 
محاول�ة  يف  عموم�اً  الفلس�طينيني  نح�ن 
إقن�اع األنظم�ة العربي�ة بجريمة التس�اوق 
مع صفقة الق�رن، وخطيئة اإلنج�رار وراء 
اإلدارة األمريكية، وحرمة التنازل عن القدس 
والتفريط يف األرض والحقوق الفلسطينية. 

ولع�ل ه�ذه األنطم�ة تخج�ل م�ن نفس�ها 
إجماع�اً  رأت  إذا  مواقفه�ا  ع�ن  وترتاج�ع 
فلس�طينياً وتوافقاً وطني�اً، ليس عىل رفض 
صفق�ة الق�رن وحس�ب، ب�ل ع�ىل حكومٍة 
وطني�ٍة واح�دٍة تش�ارك فيه�ا كل األطياف 
الفلس�طينية، ووحدٍة نضالي�ة حقيقية بني 
قوى املقاومة الفلس�طينية كلها، األمر الذي 
من ش�أنه أن يحس�ن صورتن�ا، ويعيد األلق 
والربي�ق إىل قضيتن�ا، ويذه�ب عن�ا الحرج 
الذي كنا نعاني منه، والصورة القبيحة التي 

انترشت عنا وظهرنا بها.
لقيادت�ه  الفلس�طيني  الش�عب  يغف�ر  ل�ن 

السياس�ية، ولتنظيمات�ه العس�كرية وقواه 
املس�تقلة  الفكري�ة  لنخب�ه  وال  املقاوم�ة، 
وكوادره النضالية الوطني�ة، إن تأخروا عن 
التق�اط الفرص�ة وانتهاز اللحظ�ة، فالقدر 
يخدمن�ا والله يكرمنا، والعدو يرتكب أخطاًء 
تخدمنا، ولكن الله ال يس�مع من ساكٍت، وال 
يوف�ق عاج�ٍز، وال ُيمكن مرتدد، ف�ال بد من 
الفعل الجاد والعمل الرسيع، والنية الصادقة 

والجهد املتواصل. 
وليعلموا أن العدو مش�غوٌل بنفسه، وبعض 
قيادت�ه تلع�ق جراحه�ا، وبعضه�ا يتلم�ظ 
ويرتب�ص، وغرها يفكر يف الث�أر واالنتقام، 
واالضط�راب،  الف�وىض  يخ�ى  والش�عب 
واملس�توطنون يش�عرون بالخ�وف والقلق، 
والجي�ش يفتق�ر إىل املب�ادرة والق�رار، وكل 
القراءات تق�ول أن ملكهم يتم�زق وكيانهم 
يتفكك، وآخر أيامه�م قد اقرتبت، فهل ندرك 

قيمة الفرصة ومنحة الوقت بدل الضائع.

          إيشان ثارور

ُينظ�ر إىل املستش�ار النمس�اوي املق�ال »سيبس�تيان 
كورت�ز« ع�ىل نط�اق واس�ع باعتب�اره الفت�ى الذهبي 
ألوروبا. وُيعد كورتز )33 عاماً(، والذي يبدو كأنه منقذ 
مؤسسة اليمني الوسط يف أوروبا، وجهاً جديداً يف القارة 
التي س�ئمت من املركزية الصارمة للمستشارة األملانية 
أنجيال مركل والجرس املعقول بني الغرب الليربايل ومزيد 

من الحكومات القومية يف أوروبا الوسطى والرشقية.
ت�وىل كورت�ز منصب�ه يف نهاي�ة ع�ام 2017 م�ن خالل 
تحالف بني حزب الش�عب النمس�اوي )يمني –وس�ط( 
وح�زب الحري�ة اليمين�ي املتطرف. وبدالً من أن يس�لك 
طريق م�ركل، ويش�ّكل تحالفاً كبراً مع االش�رتاكيني 
الديمقراطيني )يس�ار وس�ط(، اختار حليف�اً أكثر قرباً 
م�ن الناحية األيديولوجي�ة. كان اتفاقاً صدم املتفرجني 
الليرباليني يف أوروبا، وقدم أحدث مؤرش عىل مدى تورط 
السياس�ة اليمينية املتطرفة يف التيار الس�ائد يف الغرب. 
وأش�اد »ريتش�ارد جرينيل«، مبع�وث الرئي�س ترامب 

الري�ح يف أملانيا، بكورت�ز باعتباره »نجم موس�يقى 
الروك«.

لكن يف يوم الس�بت قب�ل املايض، انته�ت رشاكة كورتز 
مع حزب الحرية –وهو فصيل أسس�ه النازيون الجدد– 
وزعيمه »هاينز كريس�تيان س�رتاش«، بش�كل درامي 
بعد أن أظهرت مقاطع فيديو مرسبة س�رتاش وهو يعد 
بمنح عقود حكومية مقابل تربعات من امرأة يبدو أنها 
س�ليلة عائلة ثرية م�ن األوليجاركية الروس�ية. وأعلن 
سرتاش اس�تقالته كنائب ملستشار البالد وكذلك كزعيم 

للحزب.
وتظه�ر أرشط�ة الفيديو، املس�جلة رساً يف فيال بجزيرة 
إبيث�ا يف البح�ر املتوس�ط ع�ام 2017 قب�ل االنتخابات 
النمس�اوية، س�رتاش وهو يقول للس�يدة إنه يستطيع 
ترتيب عق�ود حكومية مربحة إذا اس�تطاعت الحصول 
ع�ىل حصص مس�يطرة يف أك�رب صحف النمس�ا، وهي 
»كرون�ني تس�ايتونج«، ودع�م حزب الحري�ة املناهض 
للهج�رة. لك�ن يب�دو أن االجتم�اع كان بمثاب�ة لدغ�ة 
سياس�ية. فالس�يدة لم تكن ابنة أخ رج�ل أعمال رويس 

بارز، كما زعم�ت. وقد نرشت املواق�ع مقاطع الفيديو 
يوم الجمعة، لكنها لم تذكر كيف حصلت عليها أو كيف 

تم تصوير الفيديو.
وستستمر املكائد بش�أن مصدر مقاطع الفيديو وكيف 
وصل�ت عىل وس�ائل اإلع�الم األملاني�ة. ويف بي�ان، أرص 
س�رتاش عىل أنه لم يرتكب أي جريمة وأنه كان ضحية 
»اغتيال س�يايس«. وقال: إن الحادث نفس�ه كان »غبياً 
وغر مسؤول وخطأ«. لكن بالنسبة لكورتز، كان القشة 
األخ�رة، حيث ق�ال: »لق�د أرض حزب الحري�ة بصورة 
البالد«. وذك�ر يف وقت الحق لصحيفة »بيلد« األملانية أن 
التحقيقات ستحدد ما إذا كان سرتاش يواجه مسؤولية 

جنائية.
لي�س م�ن املس�تغرب أن يش�رتك كورت�ز وس�رتاش يف 
تحالف هش. قبل فضيحة الفيديو، شهد حزب سرتاش 
مجموعة م�ن الخالفات. ففي الش�هر امل�ايض، اضطر 
كورت�ز للتندي�د ب�»قصي�دة عنري�ة فظيع�ة« كتبها 
مسؤول يف حزب الحرية شبهت املهاجرين ب�»الفرئان« 

وأشارت إىل أن الثقافات تدمر نفسها عندما تختلط.

ومن ناحية أخرى، أدت سيطرة حزب الحرية عىل حقيبة 
وزارة الداخلي�ة النمس�اوية إىل مخ�اوف من اس�تغالل 
اليميني�ني املتطرفني لجه�از األمن يف الب�الد، وقد أمرت 
ال�وزارة بمداهم�ة كبار عم�الء املخابرات النمس�اوية، 
وهي اإلجراءات التي كان ينظر إليها كمحاوالت لحماية 
الحزب واتصاالته املتطرفة، والتي كان لها تأثر مخيف 
عىل أجهزة األمن يف البالد. وتعني عالقات الحزب الوثيقة 
بالكرملني أن الرشكاء األمركيني واألوروبيني قد بدؤوا يف 
استبعاد فيينا من تبادل بعض املعلومات االستخباراتية. 
وعزز اس�تعداد سرتاش لبيع نفسه للروس من املخاوف 
الت�ي يحملها الكثرون بش�أن صعود الب�الد إىل اليمني 
املتط�رف. وقال الرئيس النمس�اوي ألكس�ندر فان دير 
بيل�ني للصحفي�ني: »إن الصور تظهر ص�ورة مزعجة. 
ص�ورة ال تمثلن�ا وال تمث�ل بالدن�ا«. ودع�ا الرئيس إىل 
إج�راء انتخابات جديدة إلعادة بناء ثقة النمس�اويني يف 
حكومتهم. ومن املتوق�ع أن يتم إجراء هذه االنتخابات 

يف شهر سبتمرب.
إن النمس�ا دول�ة صغ�رة، يبل�غ ع�دد س�كانها حوايل 

9 مالي�ني نس�مة، لك�ن االضطراب�ات السياس�ية التي 
تش�هدها حالياً تعلم دروس�اً أوس�ع نطاق�اً. فقد كان 
ينظر إىل اسرتاتيجية كورتز ذات يوم كعالمة عىل أشياء 
قادمة، ومخطط أحزاب اليمني الوس�ط يف جميع أنحاء 
الق�ارة لالس�تيالء عىل الس�لطة أو الحف�اظ عليها من 
خالل اختيار األحزاب الشعبوية إىل جانبها عرب االشرتاك 
يف نهج متش�دد بش�أن الهج�رة والهوية.  لك�ن ال نعلم 
أين نجح هذا التكتيك. ففي فرنس�ا، يلعب حزب اليمني 
الوسط، الذي كان مسيطراً يف السابق، بشكل يائس دوراً 
ثانوياً لحزب التجمع الوطن�ي اليميني املتطرف بقيادة 
مارين لو بان. ويف االنتخابات األخرة يف إس�بانيا، حاول 
يمني الوس�ط اتخ�اذ موقف أكثر تحفظاً م�ن القومية، 
وبدالً من ذلك، رأي رشائح كبرة من مؤيديه وهم يدلون 
بأصواته�م لصالح حزب يميني متط�رف. وها قد رأينا 
العديد من األحزاب الش�عبوية اليميني�ة املتطرفة تفوز 
بمكاس�ب كبرة يف االنتخابات الربملانية األوروبية، التي 
يبدأ التصويت لها األس�بوع املايض، وغالباً عىل حس�اب 

فصائل يمني الوسط التقليدية.

العالج باملخدرات رشعًا وقانونًا
          القاضي أريج خليل

اختل�ف الفقهاء املس�لمون يف إمكاني�ة التداوي 
باملحرم�ات كال�دم والخمر واملس�كرات وغرها, 
فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من مانع ولكل منهم 
دلي�ل معتم�د لديه وقد ظه�رت آراء أو مذاهب يف 
ذل�ك، اال ان الجمي�ع متفق ع�ىل ان الحفاظ عىل 
النف�س ه�و م�ن ال�رورات امللحة الت�ي تبيح 
املحظورات لذلك يك�ون الفقهاء القائلون بجواز 
الت�داوي بجمي�ع املحرم�ات هم اكث�ر حجة من 
غره�م حيث اس�تدلوا يف قولهم ع�ىل قوله تعاىل 
َم َعلَْيُك�ُم الَْمْيَتَة َوالدََّم َولَْح�َم الِْخنِزيِر  »إِنََّما َح�رَّ
َوَم�ا أُِهلَّ ِبِه لَِغْرِ اللَِّه ۖ َفَم�ِن اْضُطرَّ َغْرَ َباٍغ َواَل 
َعاٍد َفاَل إِْثَم َعلَْيِه ۖ إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم«. فأجازوا 
استعمال املحرمات يف حالة الروةر واالضطرار 
الن ال�رورات تبيح املحظ�ورات ، عىل ان تقدر 

الرورة بقدرها وبما ال يزيد عن الحاجة.
 ويقين�اً أن العالج س�بيل للمحافظة عىل الصحة 
ويعترب رضورة تلجئ صاحبها الستعمال املمنوع 
رشعاً فتباح له كإباحتها للجائع بس�بب الحاجة 
خوفاً م�ن الهالك، اي يبقى الع�الج باملحظورات 

هو االستثناء كون ان األصل هو العالج باملباحات 
وهو أمٌر ال خالَف في�ه يف الرشيعة والقانون ، اال 
ان�ه يبق�ى لالس�تثناء نطاقه فقد تس�تجد امور 
تس�تلزم اس�تعمال املمنوع الن امل�رض هو حالة 
ملح�ة وهي رضورة تبيح اس�تعمال املحظورات 
ومنه�ا املخ�درات التي ه�ي عقاق�ر تصيب من 
يتعاطاها باإلدمان مما يشكل رضراً عىل الصحة 
العامة وتفتك بها وتؤثر س�لبا عىل الفرد واألرسة 

واملجتمع ككل.
 وقد استدل القائلون بجواز تناول املحرمات عند 
الرورة بالعقل، فقال�وا ان التداوي باملحرمات 
ال يكون حراماً عند الرورة، فاس�تعمال املخدر 
عند اجراء العمليات الجراحية جائز مع ان املخدر 
يغيب العقل وهذا حرام، فدل ذلك عىل جوازه مع 
حرمت�ه عن�د الرورة م�ا دام ال يوجد ما يس�د 
مس�ّده أو يق�وم مقامه من املباح�ات وذلك من 
باب التيس�ر ع�ىل الناس ورفع الحرج واملش�قة 

عنهم .
 وق�د عالج امل�رشع العراقي يف القان�ون رقم 50 
لس�نة 2017 قانون املخ�درات واملؤثرات العقلية 
ذل�ك ، حي�ث ذك�ر جمي�ع ان�واع امل�واد املخدرة 

ومصادره�ا يف الج�داول امللحق�ة بالقان�ون وقد 
أحس�ن املرشع العراقي صنعاً عندما ذكر يف البند 
أوال م�ن امل�ادة ) 1 ( أن املخ�در كل مادة طبيعية 
أو تركيب�ة من املواد املدرج�ة يف الجداول امللحقة 
بالقان�ون ,ويتضح من النص أن املرشع لم يضع 
تعريف�اً للمخ�در بل ح�دد عىل س�بيل الحر ما 

يعترب كذلك ,ألن التقدم العلمي قد يؤدي إىل إيجاد 
أي جديد يف مادة معينة بشأن اعتبارها مخدراً من 
عدمه ,فضالً عن أن التحديد يس�تلزم خربة فنية 
يف اتخاذ القرار لكي يمكن مواكبة ما يستجد من 

تغرات واكتشافات مستقبلية.
 فيما أباح املرشع للوزير املختص }وزير الصحة{ 
ح�ق التعديل يف الجداول امللحقة بما يحقق النفع 
الع�ام وكذلك الحال بالنس�بة للمؤثرات العقلية ، 
وأك�د القان�ون عىل عدم جواز حي�ازة هذه املواد 
او اس�تعمالها او التعامل بها بيعا ورشاء اال وفق 
القان�ون حيث اجاز القان�ون لألطباء والصيادلة 
واملذاخ�ر املج�ازة رس�ميا ذل�ك ورت�ب احكام�ا 
وعقوب�ات لكل من يتجاوز الحدود التي رس�مها 
القان�ون يف ه�ذا االس�تعمال، حيث يج�وز وفقاً 
للقان�ون اس�تعمال امل�واد املخ�درة يف العمليات 
الجراحي�ة وان الطبيب ه�و من يكون له الحق يف 
وصف أو اس�تعمال املواد املخدرة ملداواة مرضاه 
وينبغ�ي ان يك�ون مرخص�ا ل�ه بالع�الج ف�إذا 
انقضت الرخصة ألي سبب، بات الطبيب مسؤوال 
عن جريمة حيازة املخدرات او تعاطيها بحس�ب 

األحوال والظروف.

 وق�د اش�ارت امل�ادة 16 م�ن قان�ون املخ�درات 
واملؤث�رات العقلي�ة الناف�ذ إىل ج�واز اس�تعمال 
رصف  وج�واز  األطب�اء  وصف�ات  يف  املخ�درات 
الصيادلة للمواد املخدرة او املؤثرات العقلية حيث 
ال يجوز للطبيب رصف هذه املواد ألي مريض اال 
بقصد العالج الطبي ووفق التعليمات والضوابط 
التي تصدرها وزارة الصحة يف هذا الشأن ، وجاء 
يف امل�ادة 17 م�ن القان�ون اعاله ايض�ا اىل جواز 
حي�ازة الطبي�ب للمخ�درات يف العي�ادة الخاصة 
ب�ه وبكمي�ات تحدده�ا وزارة الصح�ة لغ�رض 
استعمالها عند الرورة القصوى برشط ان يتم 
االحتفاظ بها بشكلها الذي يتفق مع استعمالها 
الطبي املعد له دون تغير ، كما اجاز البند ثالثا من 
املادة 17 اعاله للصيديل املجاز وفق القانون ببيع 
ورشاء ورصف وحي�ازة ونق�ل املؤث�رات العقلية 
املدرجة يف الجداول ) 2 ، 3 ، 4 ( امللحق بالقانون، 
واج�ازت املادة 18 بن�اء عىل ذلك لألف�راد حيازة 
امل�واد املخ�درة واملؤث�رات العقلية الت�ي حصلوا 
عليها ألس�باب صحية بحت�ه ويف حدود الكميات 
التي يصفه�ا الطبيب وال يجوز لهم التنازل عنها 

للغر ألي سبب .

 كم�ا ان امل�واد 20 و21 م�ن قان�ون املخ�درات 
واملؤث�رات العقلي�ة النافذ حددت اس�لوب إجازة 
التعامل بامل�واد املخدرة واملؤث�رات العقلية حيث 
يج�ب ان يكون ذل�ك بموجب تعليم�ات يصدرها 
وزي�ر الصح�ة يح�دد فيه�ا البيان�ات والرشوط 
الواج�ب توافرها يف الوصف�ات الطبية وبطاقات 
الرخصة الت�ي توصف بمقتضاها م�واد مخدرة 
او مؤث�رات عقلية للرف م�ن الصيدليات ، وله 
تحدي�د امل�واد واملقادي�ر الت�ي ال يص�ح مجاوزة 

رصفها لكل مريض شهريا .
 ويالحظ مما سبق أن استخدام املحظورات ممكن 
يف الرشيعة اإلس�المية والقان�ون الوضعي ولكن 
ضم�ن ضواب�ط وحاجات ملحة بس�بب خطورة 
بعضها عىل الكافة , وان الرشيعة السمحاء أوسع 
يف نط�اق التحريم مما هو عليه الحال يف القانون 
الوضع�ي , .فالرشيع�ة حظرت الت�داوي بجميع 
املحرمات من حيث العم�وم واملباح هو األصل يف 
العالج واالستثناء هو املمنوع عند الرورة وعدم 
وجود املباح وبمش�ورة أهل الط�ب بأن املحظور 
يقود إىل الشفاء أو يعجل فيه يف غالب الظن وعىل 

ان يكون االستعمال قدر الحاجة.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود ـ مصنع النسيجية /حلة

رقم املناقصة : اعادة اعالن املناقصة املرقمة )3/حلة /2019( 
الكلفة التخمينية ) 130000( مائة وثالثون الف دينار 

تاريخ الغلق : 2019/6/17 
تعلن الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود � مصنع النس�يجية / حلة احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
ع�ن حاجته�ا اىل اع�ادة اعالن املناقصة برق�م ) 3 /حلة / 2019( واملتضمن�ة ) تأمني ماكنة ف�رم وتدوير قناني املاء 
واملرشوبات الغازية املصنعة من مادة  )PET( وتحويلها اىل مادة اولية )flakes( صالة النتاج االلياف بطاقة انتاجية ال 

تقل عن 500  كغم / ساعة اىل مرشوع الكاربت التابع ملصنع النسيجية / حلة( وضمن املوازنة التشغيلية 
1 � بأم�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات  
ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغ )150000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد وزيارة 
املواقع االلكرتونية املبينه ادناه والحضور اىل مقر املصنع الكائن يف الحلة � ش�ارع نادر مس�تصحبني معهم التامينات 
االولي�ة بمبل�غ  مقطوع مقداره ) 1500 $( الف وخمس�مائة دوالر او )1800000( واحد مليون وثمانمائة الف دينار 
ع�ى ش�كل صك مصدق او خطاب ضم�ان صادر من مرصف عراق�ي معتمد المر )الرشكة العامة لصناعات النس�يج 
والجل�ود � مصن�ع النس�يجية / حلة( علما ان اخر موع�د لتقديم  طلب رشاء وثائق العطاء هو الس�اعة  الثانية عرش   

ليوم 2019/6/17 
2 �  عى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال )مصنع النسيجية / حلة � القسم 

التجاري( من يوم االحد اىل الخميس خالل ساعات الدوام الرسمي وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
3 � تقبل عروض الرشكات بموجب املناقصة املعلنة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء

4 � وبأم�كان ال�رشكات االجنبية تقديم خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط مغطى ماليا حني الطلب من احد املصارف 
االجنبي�ة املعتمدة او التي لديها ف�روع يف العراق او مفاتحة املرصف االجنبي الصدار خط�اب ضمان مقابل التأمينات 
االولية اىل احدى املصارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وارفاق نسخة من االشعار ويكون نافذا ملدة 
)28( يوم�ا م�ن تاريخ  انتهاء مدة نفاذية العطاء يمكن االطالع عى مواصف�ات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة 

للمناقصة عى  موقع الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود االلكرتوني 
)www.scli.industry .gov.iq(

وعى موقع مصنع النسيجية / حلة االلكرتوني 
www.hndtextile.industry .gov.iq

و
E-mail: nassegcompany@gmail.com

او موقع الوزارة االلكرتوني :
www.industry.gov.iq

او موقع وزارة الخارجية .. املكتب االعالمي 
press@mofa.gov.iq

تنويه 
نرش اع�الن عقار غماس يف جريدة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد / 1912 /  يف 2019/5/26 
جاء فيه عدم ذكر اسم الورثه خطأ والصحيح 
هم اس�ماء الورثه صفية كريم علوان و قبيله 
جاسم عبد الحسني ورياض عبد الواحد صكر 
ورزاق عب�د الواحد صكر وس�عد عب�د الواحد 
صك�ر ومحمد عبد الواحد صكر وحس�ني عبد 
اوالح�د صكر وغنيه عبد الواحد صكر وبرشى 

عبد الواحد صكر لذا وجب التنويه 
��������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي وثيق�ة التخ�رج الص�ادرة م�ن 
اعدادية الكوث�ر الصناعي�ة ذي العدد ) 115( 
بتاري�خ 2013/8/12 باس�م الطالب ) حيدر 
ناجي جمعة( فعى من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة 
الكهرب�اء فرع توزيع النجف بأس�م ) 
حاتم نعم�ة عبد عيل( فق�دت بتاريخ 
2019/5/8 من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
��������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 89370559 
يف 2019/1/11 والص�ادرة من وزارة 
الكهرباء بأسم ) عمار عالء هادي(  من 

يعثر عليها تسلميها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد:  2316 /ب2019/4

التاريخ 2019/5/29 
اىل / املدع�ى علي�ه / )س�جاد ناي�ف خوان 
اضاف�ة لرتك�ة مورث�ه املت�ويف ناي�ف خوان 

جرب( 
اق�ام املدع�ي )ثن�اء عب�د الكاظ�م م�وىس( 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحكم )باعادة الح�ال اىل ما كان عليه 
بخص�وص رهن العق�ار املرق�م 44784 /3 
حي املي�الد وتأديتك له مبلغ�ا مقداره اربعة 
عرش مليون دين�ار( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي املي�الد نعيم حس�ون الخاقاني 
علي�ه ق�ررت  هذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/6/12 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد:  2316 /ب2019/4

التاريخ 2019/5/29 
اىل / املدع�ى عليه / )مش�تهاية نايف خوان 
اضاف�ة لرتك�ة مورثه�ا املتويف ناي�ف خوان 

جرب( 
اق�ام املدع�ي )ثن�اء عب�د الكاظ�م م�وىس( 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحكم )باعادة الح�ال اىل ما كان عليه 
بخص�وص رهن العق�ار املرق�م 44784 /3 
حي املي�الد وتأديتك له مبلغ�ا مقداره اربعة 
عرش مليون دين�ار( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي املي�الد نعيم حس�ون الخاقاني 
علي�ه ق�ررت  هذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/6/12 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد:  2316 /ب2019/4

التاريخ 2019/5/29 
اىل / املدعى عليه / )مريم نايف خوان اضافة 

لرتكة مورثها املتويف نايف خوان جرب( 
اق�ام املدع�ي )ثن�اء عب�د الكاظ�م م�وىس( 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحكم )باعادة الح�ال اىل ما كان عليه 
بخص�وص رهن العق�ار املرق�م 44784 /3 
حي املي�الد وتأديتك له مبلغ�ا مقداره اربعة 
عرش مليون دين�ار( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي املي�الد نعيم حس�ون الخاقاني 
علي�ه ق�ررت  هذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/6/12 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
 تنفيذ/ 30

رقم االضبارة : 2019/517
التاريخ 2019/5/29

اىل / املنفذ عليه / خالد جليل محس�ن / يس�كن الش�امية � 
السوق الكبري

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار منطقة شارع الحمام يف قضاء الشامية محلة 
104 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر  تبليغك اعالن�ا  بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الكوفة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف الكوفة  بالع�دد 579/
ش/2019 يف 2019/3/31 واملتضم�ن الزام�ك يف تأدية نفقة 
مس�تمرة ل�كل واح�د م�ن االوالد /  مصطفى وزه�راء مبلغ 
ق�دره مائتان ال�ف ) 200,000( دينار لكل واح�د اعتبارا من 
2019/3/3 وتخويل والدتهم )ملى س�عيد حميد( باس�تالمها 

وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف 
������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1517

التاريخ 2019/6/2
اىل / املنفذ عليه / املدين / كرار نسوم بخيت 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ واشعار مختار 
منطق�ة ميس�ان / 31 كان يس�كن ال�دار 31877 وارتحل اىل 
جهة مجهولة دون علم املختار بذلك  انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر  تبليغك 
اعالنا  بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

حسب القرار الصادر من محكمة بداءة النجف بالعدد / 1757 
/ب2019/3 يف 2019/5/28 واملتضم�ن ق�رر الحك�م بالزام  
املدعى عليه كرار نس�وم بخيت بتأديت�ه مبلغ مقداره ثمانية 

ماليني وستة وثالثون الف دينار للمدعي سلمان كاظم عنيد
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 427

التاريخ : 2019/5/30
اىل / املدعو / محمد رضا عباس فاضل موازي الشباني

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )عباس فاضل موازي(  طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو ) محمد 
رضا عباس فاضل( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه  سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : 234/ش/2019

التاريخ 2019/5/27
اعالن

اىل املفقود /  عامر كاظم شاهر عوض املشعوالي
اقام والدك املدعو ) كاظم شاهر عوض( الدعوى الرشعية 
لدى هذه املحكم�ة بالع�دد 234/ش/2019 والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م بموت�ك ولكون�ك مفق�ود حاليا علي�ه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا وبصحيفتني محليت�ني ويف حالة عدم علمك 
او م�ن لديه معلوم�ات عنك مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
فرتة التأجيل اىل موعد املرافعة املصادف يوم 2019/6/13 
وبعكس�ه س�وف تميض املحكمة بالنظر بادلعوى واصدار 

القرار فيها وفق القانون
القايض 

ميثم عبد عيل كاظم
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة الرميثة
العدد :465/ب/2019
التاريخ 2019/5/30

اىل / املدعى عليه / كاظم عبد الحسني محمود 
يسكن / الرميثة  / حي الحسني

تحية طيبة ...
اقام املدعي )ميثم لطيف عب�ادة( الدعوى البدائية املرقمة  
465/ب/2019 يقيض بالزامك بتس�ليم املدعي املش�يدات 
التي قام بأنش�ائها ع�ى القطعة املرق�م 12 م 23 الطوال 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة حي 
الحس�ني املدع�و كريم عبد الحس�ني الزريج�اوي لذا تقرر 
تبليغ�ك عن طري�ق اجراء الن�رش يف صحيفتني رس�ميتني 
يوميتني وتعيني موعد املرافعة الساعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2019/6/16 وبعك�س ذلك س�وف تتخ�ذ االجراءات 

القانونية بحقك 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد : 242/ ب/2012

التاريخ 2019/5/30
اعالن مزايدة 

عطف�ا ع�ى الحكم الص�ادر م�ن محكمة بداءة الس�ماوة 
بالع�دد 242/ب/2019 يف 2019/2/7 واملتضم�ن ازال�ة 
شيوع العقار املرقم 683/77 مقاطعة 19 ام العصافري يف 
الس�ماوة املوصوف ادناه بيع�ا باملزايدة العلنية ملدة ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم االخري 
عطل�ة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم  الت�ايل الذي يليه يف 
تمام الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا فع�ى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرشا ظهرا 
مس�تصحبني معهم التامين�ات  القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة اربعون مليون وس�تمائة الف دينار 
ال غريها وستجري االحالة القطعية وفق االصول مع  العلم 

ان الدفع نقدا والداللية عى املشرتي
القايض

فليح حسن جاسم
عرص�ة خالية من البناء تقع يف حي الرس�الة يف الس�ماوة 
مسيجه من واجهة الشارع بس�ياج طوله 10م  وبارتفاع 
2 م تقريبا بناء السياج من الطابوق واالسمنت جنس ملك 

رصف مساحته 2 اولك

رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
اعالن دعوة عامة

يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة 
)9015/19/20( الخاص�ة بتجهي�ز ) س�يارات الندك�روز تويوت�ا وبيك اب تويوت�ا هايلوكس(  علم�ا ان املناقصة ) اعالن  

ثاني( 
 1 � عى املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة لتقديم املستمسكات املطلوبة 
)ش�هادة تأس�يس للرشكة املجهزة مصدقة من مس�جل ال�رشكات يف وزارة التجارة وعى ان ال يقل رأس�مالها عن ملياري 
دين�ار او م�ا يعادلها ، كتاب عدم ممانعة يف االش�رتاك باملناقصات م�ن الهيئة العامة للرضائب معن�ون اىل رشكة نفط ذي 
ق�ار للمجهزي�ن  العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املس�جلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار 
الحجب حس�ب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحس�ابات الختامية واملوقف املايل ) الكفاءة املالية( مصادق عليها 
اصوليا من محاس�ب قانوني للس�نتني االخريتني ،االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة للخمس سنوات االخرية مع 
االيراد الس�نوي ، ش�هادة التأسيس لفرع الرشكة االجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة 
من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة بتس�جيل 
ال�رشكات ،  جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القس�م الس�ادس ، جمي�ع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن 
القائمة الس�وداء( اىل القس�م التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عى عى وثائق ورشوط املناقصة وحسب 

ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
2 � تقديم التأمينات االولية عى شكل  خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من 

مرصف عراقي معتمد حسب النرشه الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

ع�ى ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عط�اءات  طلبيات الرشاء املحلية )صندوق الفتح الخاص باللجنة( الكائن يف 
)املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عى ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش 

االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد 
4 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء 2019/6/25(

5 �  مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عى استفسارات املجهزين كاالتي :
س�يتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / الهيأة الهندس�ية( يف تمام الس�اعة العارشة من صباح 

يوم الثالثاء 2019/6/18( 
6 � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات :

س�يتم فت�ح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغلق املح�ددة بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم قانونا 
للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات 

7 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ  العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف اخرى 
ترتتب من جراء املناقصة 

8 � يمكن االطالع عى تفاصيل االعالن عى املوقع االلكرتوني :
)Toc.oil.gov.iq(

9 � اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عى االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم  الذي يليه هو املوعد لذلك 
10 � علما ان ثمن وثائق املناقصة غري قابل للرد ابتداء من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية 

املستمسكات املطلوبة : 
حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

العدد  :1049
التاريخ 2019/5/14

عيل وارد محود 
املدير العام

نوع 
الموازنة

نفاذية 
العطاء ثمن الوثائق التأمينات االولية الكلفة التخمينية رقمها اسم 

المناقصة ت

التشغيلية  120
يوم

 250,000
مائتان 

وخمسون 
الف دينار

 )46,645,000(
ستة واربعون مليون 

وستمائة واربعة 
واربعون الف 

ومائتان وخمسة 
وعشرون دينار 

عراقي

 )1,554,807,500(
مليار وخمسمائة 
واربعة وخمسون 

مليون وثمان 
مائة وسبعة االف 
وخمسمائة دينار 

عراقي 

9015/19/20

تجهيز 
سيارات 
الندكروز 
تويوتا 

وبيك اب 
تويوتا 
هايلوكس

1



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1918( االثنين  3  حزيران  2019 عربية ودولية9

املانيا: حكومة مريكل عىل وشك االهنيار
بعد استقالة رئيسة االئتالف احلاكم الشريك

          بغداد / المستقبل العراقي

تعهدت املستش�ارة األملانية انغيال مريكل أمس 
األحد أن تواصل حكومتها العمل رغم األزمة التي 
يعانيها الحزب االشرتاكي الديموقراطي األملاني 
الرشي�ك يف االئت�الف الحاك�م. ويف وقت س�ابق 
أعلن�ت أندريا نالس رئيس�ة الحزب االش�رتاكي 
الديموقراطي بشكل مفاجئ استقالتها، ما أثار 

احتمال انهيار حكومة مريكل.
ووس�ط أزم�ة الح�زب الرشيك، س�عت مريكل 
إىل تبدي�د التكهن�ات بش�أن اس�تمرار ائتالفها 
ال�ذي يض�م االتح�اد املس�يحي الديموقراط�ي 
واالتحاد االجتماعي املس�يحي )يمني وس�ط(. 
ورصح�ت مريكل يف بيان »م�ا أريد أن أقوله هو 
أننا سنس�تمر يف عملنا بكل جدية وبمس�ؤولية 

عظيمة«.
وأقدم�ت نالس ع�ى االس�تقالة بع�د تعرضها 
إىل ضغ�وط كثيف�ة بعدم�ا مني حزبها )يس�ار 
وس�ط( بأس�وأ نتيجة يف االنتخاب�ات األوروبية 
قب�ل أس�بوع. وكان الح�زب، الذي يض�ع ثالثة 
انتخابات مهمة ستجري يف رشق أملانيا يف أيلول 
نصب عينيه، خطط منذ البداية إلعادة النظر يف 
رشاكت�ه مع ائتالف م�ريكل. لكن قبيل تصويت 
كان مرتقًب�ا يف الربمل�ان الثالث�اء عى رئاس�تها 
للح�زب، قال�ت نالس )48 عاماً( إنها س�تتخى 
عن منصبيها كرئيسة للحزب وكتلته الربملانية.

وعلق نائب رئي�س اللجنة االقتصادي�ة التابعة 

هارال�د  الديموقراط�ي،  االش�رتاكي  للح�زب 
كريس�ت، عى اس�تقالة أندريا نال�س قائالً إن 
الق�رار يثري مخاوف حقيقية بش�أن مس�تقبل 
االئت�الف. وتاب�ع لصحيف�ة »بيل�د«  »لكل من 
فرح�وا الي�وم: م�ا حصل ه�و خس�ارة كبرية 
للسياس�ة األملاني�ة. نالي�س مّثلت اس�تمرارية 
االئتالف الكبري )الحاك�م( الذي باتت هناك اآلن 

شكوك بشأن استقراره«.
ومع تخلخل صفوف االش�رتاكي الديموقراطي، 
حّض�ت كبار الش�خصيات يف االتحاد املس�يحي 
الديموقراط�ي رشيكه�م ع�ى ع�دم تعري�ض 
االئت�الف إىل الخط�ر. وق�ال نائب رئي�س كتلة 
االتحاد املسيحي الديموقراطي يف الربملان، هانز 
بي�رت فريدريش، لصحيفة »بيل�د« إن »تفويض 
الناخبني س�اري املفعول ملدة أربع سنوات وعى 
األحزاب السياسية ضمان االستقرار يف األوقات 
الصعب�ة. ل�ن يس�تفيد م�ن أي نهاي�ة مبك�رة 
لالئتالف الكبري س�وى أولئ�ك الذين عى هامش 

السياسة«.
وأوردت وكالة رويرتز عن دوائر مطلعة يف الحزب 
املسيحي الديمقراطي أنه يريد مواصلة االئتالف 
مع الحزب االش�رتاكي الديمقراطي، مشدداً أنه 
يتوجب عى االش�رتاكي تأكيد مسؤوليته تجاه 

االئتالف الحاكم.
ودع�ا رئيس كتلة الحزب املس�يحي االجتماعي 
)الباف�اري( يف الربملان االتحادي )بوندس�تاغ(، 
ألكس�ندر دوبرنت، الحزب االشرتاكي إىل تقديم 

إش�ارة واضحة عن نيته امليض قدماً يف االئتالف 
الحاكم. هذا بعد أن عرب عن احرتامه وأس�فه يف 

الوقت نفسه لالستقالة.
وقابلت أح�زاب معارض�ة، الخرض، واليس�ار، 
واللي�ربايل، قرار نالس بتقدي�ر واحرتام. وعربت 
رئاس�ة ح�زب الخ�رض ع�ن »أمله�ا يف أن يحل 
برسع�ة مس�ألة القي�ادة ليس�تطيع الرتكي�ز، 

بطاقة جديدة، عى املهام التي تنتظره«.
أما رئيس الحزب الليربايل، ألكسندر ليندنر، فقد 
غ�رد عى تويرت: »إنها سياس�ة كفؤة وصادقة. 
)...( اس�تقالتها ال تقدم لنا سوى حكومة غري 

مستقرة«.
لكن بالنس�بة لح�زب »البديل من أج�ل أملانيا« 
الش�عبوي فإن الحكومة بدأت تتف�كك. وقالت 

زعيم�ة كتلة الح�زب النيابية، ألي�س فيدل، »ال 
ُيّحل الحزب االش�رتاكي الديموقراطي فحسب، 
ب�ل يب�دو االئت�الف الكب�ري كذلك كالح�ي امليت 
ع�ى الس�احة السياس�ية«. فيما طال�ب يورغ 
مويتن، زعيم »حزب البديل«، باس�تقالة مريكل 
وحكومتها، وقال إن »من يجب عليه االستقالة 
يف ه�ذا البل�د م�ن أجل إفس�اح الطري�ق لبداية 
جديدة فعلية، هو أنغيال مريكل ومعها الحكومة 

برمتها«.
وتده�ور ش�عبية الحزب بدأت منذ س�نوات، إال 
أن ج�راح الحزب تعمق�ت يف الس�نوات القليلة 
املاضية، ثم ج�اءت االنتخابات األوروبية لرتش 
امللح ع�ى تلك الجروح. واألح�د املايض، تعرّض 
الحزب لرضب�ة موجعة يف تلك االنتخابات بينما 
حّل الخ�رض يف املرتب�ة الثانية. وتع�ّرض كذلك 
إلهانة عرب خسارته املركز األول يف اليوم ذاته يف 
انتخاب�ات والية بريمن التي لطاملا كانت معقله 

منذ عرشات السنني.
وم�ن خ�الل حملت�ه املعادي�ة للهج�رة، جذب 
»البديل ألملانيا« عام 2017 الناخبني املس�تائني 
من قرار مريكل السماح بدخول أكثر من مليون 
طالب لجوء إىل أملانيا. ويتوقع أن يحقق مكاسب 
كب�رية كذل�ك يف االنتخاب�ات املقبل�ة بع�د عدة 
أش�هر يف ثالث واليات: ساكس�ونيا وبراندبورغ 

وتورينغن.
لكن من منظور وطني، بات الخرض اآلن مصدر 
القلق األبرز بالنس�بة لالشرتاكي الديموقراطي. 

وبينما يتشاركون مع االشرتاكي الديموقراطي 
انتماءه لليس�ار الوسط يف الطيف السيايس، إال 
أن الخ�رض أثبت�وا بأنهم أكثر ق�درة عى جذب 
الناخبني الشباب نظراً الهتمامهم بملف البيئة.

ويف استطالع عام للراي صدرت نتائجه السبت، 
ح�ّل الخرض يف الطليع�ة للم�رة األوىل ليحصلوا 
عى دعم أك�رب من ذاك الذي حصل عليه تحالف 
»االتح�اد املس�يحي الديموقراط�ي« و«االتحاد 
االجتماع�ي املس�يحي«. وتقدم�وا كذل�ك ع�ى 
نقط�ة   15 بنح�و  الديموقراط�ي  االش�رتاكي 

مئوية.
وم�ن طرف�ه، ق�ال وزي�ر الخارجي�ة األملان�ي 
السابق زيغمار غابرييل، لصحيفة »هانوفرشه 
ألغماين�ه تس�ايتونغ« أن�ه »طامل�ا أن الح�زب 
االشرتاكي الديمقراطي ال ينشغل سوى بنفسه 
فقط، وطامل�ا أن األمر يرتكز فق�ط عى مواقع 
الس�لطة الداخلية بالحزب، سيستمر املواطنون 
يف االبتعاد عنا... الحزب االشرتاكي الديمقراطي 
بحاج�ة إلزالة الس�موم«. واس�تدرك غابرييل، 
الذي شغل أيضاً منصب نائب املستشارة األملانية 
أنغيال مريكل أثناء رئاسته للحزب يف املايض، أنه 
يمكن يف املس�تقبل أن يك�ون هناك أوجه خالف 
داخل الح�زب، وقال: »كان ذلك موج�ود دائماً، 
وذلك يعد رضورياً يف أي حزب أيضاً«. ولكنه أكد 
أنه من الرضوري أن يكون هناك اهتمام صادق 
باملواطنني وتعامل ودود ومتضامن »من الداخل 

ومن الخارج«.

اعالن
للمرة الثانية

تعلن جامعة املثنى / كلية الطب عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املشطوبة يف مخازنها الواقعة يف كلية الطب واملدرجة يف القائمة ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 وتعديالت�ه  فع�ى الراغبني بالرشاء املراجعة ودفع تامينات ال تقل ع�ن 20 باملئة من القيمة املقدرة للمال والبالغ ) 2127000( مليونني ومائة وس�بعة 
وعرشون الف دينار ال غريها بعد 30 يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف القانونية االخرى علما ان املزايدة ستجري يف 

الساعة الثانية يف املحطة املذكورة اعاله والتابعة للكلية

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع الفرات االوسط
اىل / مجيع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي اخلربة واالختصاص لغاية الدرجة )السابعة انشائية( فرع الديوانية

اعادة اعالن مناقصة رقم )2019/7( )تطوير حمطة تعبئة وقود عفك احلكومية (  )للمرة الثالثة( 
1 � يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوسط / فرع الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص ب )تطوير محطة تعبئة وقود عفك الحكومية( الواقعة يف محافظة الديوانية /قضاء عفك بمبلغ تخميني قدره )1,817,994,200( مليار وثمانمائة 
وس�بعة عرش مليون وتس�عمائة واربعة وتس�عون الف ومائتان دينار عراقي  ضمن رصيد )ح/112/مباني وانشاءات( وعى ان يكون رأسمال الرشكة ال يقل 

عن )2,000,000,000( ملياري دينار عراقي
2 � عى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال ب� ) رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الفرات االوس�ط/ 
ف�رع الديواني�ة وعى الربيد االلكرتوني )dwnyoil@yahoo.com( من الس�اعة الثامنة صباحا ولغاية الس�اعة الثانية ظهرا وكم�ا موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات :
3  � متطلبات التأهيل املطلوبة )1 � تاهيل فني 2  � تأهيل مايل 3 � تأهيل قانوني( 

4  �بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل )محافظة الديوانية / ش�ارع املواكب الحس�ينية / مقابل 
قاعة الحرية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 500,000( خمسمائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد

5  �يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر هياة توزيع الفرات االوسط / الكائن يف محافظة بابل /شارع 60 قرب الكراج 
املوحد خلف بناية فرع بابل( خالل فرتة االعالن والتي تبدأ من تاريخ اخر نرش لالعالن من الساعة )الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا ويكون تسليم 
العطاءات باليد وال يس�مح التقديم بالربيد االلكرتوني وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة ) 150(يوما من تاريخ غلق املناقصة والعطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عى العنوان التايل ) رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر هيئة توزيع 
الفرات االوس�ط /الكائن يف محافظة بابل / ش�ارع 60 قرب الكراج املوحد خلف بناية فرع بابل (   يف اليوم التايل من تاريخ غلق املناقصة وكل العطاءات يجب 
ان تتضمن ضمان للعطاء )بموجب خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ )54,539,826( 
اربعة وخمس�ون مليون وخمس�مائة وتس�عة وثالثون الف وثمانمائة وستة وعرشون دينار عراقي والذي يمثل نس�بة )3%( من الكلفة التخمينية  املخصصة 
الغ�راض االحال�ة مقدم آلمر رشكة توزي�ع املنتجات النفطية /هيأة توزيع الفرات االوس�ط /فرع الديوانية ويوضع يف ظرف منفص�ل ومغلق موقع ومختوم 

ومسجال عليه اسم املناقصة ورقمها وان تكون نافذة ملدة )180( يوما من تاريخ غلق املناقصة
6 � العناوين املشار اليها انفا هي )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الفرات االوسط / محافظة بابل شارع 60 قرب الكراج املوحد / خلف بناية 

فرع بابل /ورشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع الديوانية / شارع املواكب الحسينية / مقابل قاعة الحرية(
7 � ارفاق كتاب الهياة  العامة للرضائب )عدم املمانعة( لعام 2019 معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية/ هيئة توزيع الفرات االوسط / مثبت فيه الرقم 

الرضيبي مع نسخة من الهوية الرضيبية
8  �ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( مع العطاء

9 � ارفاق ش�هادة تأس�يس الرشكة مع عقد التأس�يس وهوية تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني س�ارية املفعول لغاية الدرجة )السابعة انشائي( الصادرة 
من وزارة التخطيط

10 � تقديم  الحس�ابات الختامية للرشكة مصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني للس�نتني الس�ابقتني )2017� 2018( ويف حال تعذر ذلك باالمكان تقديم 
الحسابات الختامية الرابحة لعام 2012 � 2013  اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية خالل عام 2014 

11 � يج�ب تقدي�م كاف�ة الوثائ�ق االصلية لغ�رض املطابقة ويج�ب التوقيع عى كافة وثائ�ق املناقصة ومن ثم تقديمه�ا كما  هو م�دون يف تعليمات مقدمي 
العطاءات 

12 � ذك�ر العن�وان الكام�ل ملوقع الرشك�ة ) املوقع ، رق�م املحلة والزقاق، رقم الدار او الش�قة ، رق�م الهاتف، الربي�د االلكرتوني، النقاط الدالة لس�كن املدير 
املفوض( 

13 � يجب عى مقدم العطاء مىء اس�تمارة تقديم العطاء )الجزء الرابع( بكافة املعلومات املذكورة يف الجزء وبعكس�ه يتم استبعاد العطاء ثم تقدم ورقيا بعد 
ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة مع الوثائق املكونة للعطاء توضع يف صندوق العطاءات يف مقر هيأة توزيع الفرات االوسط

14 � ارفاق اي وثائق اخرى  تم النص عليها يف ورقة بيانات العطاء والتعليمات ملقدمي العطاء وس�وف يهمل ويس�تبعد اي عطاء غري مس�تويف للمستمسكات 
املطلوبة ورشوط املناقصة فنيا وكذلك يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اجزائها والدائرة  غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وس�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف التقديم عى املناقصة الس�اعة ) العارشة صباح يوم االحد( املوافق )2019/6/30( يف 
القس�م الفني التابع لفرع الديوانية الواقع قرب محطة تعبئة وقود الديوانية الجديدة علما ان اخر موعد لتقديم العطاءات س�يكون الساعة الثانية عرش ظهرا 
من يوم )االحد( املصادف 2019/7/7 ويف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية س�يكون موعد الغلق يف اليوم  الذي يليه من الدوام الرسمي علما ان تحليل 
العط�اءات س�يتم يف محافظ�ة بابل / مقر هيأة توزيع الفرات واالس�ط  ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور النرش واالعالن وملزيد م�ن املعلومات يرجى 

مراجعة الربيد االلكرتوني لفرع الديوانية 
)dwnyoil@yahoo.com(

ليث حمسن منيس
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط

نسبة الضرر تثمين االجمالي تثمين اللجنة للمفرد العدد اسم المادة ت
%100 18000 6000 3 ميز مكتب 160 سم 1
%100 18000 3000 6 شمعة مالبس 2
%100 9000 3000 3 طبلة زجاجية 3
%90 6000 2000 3 صحن ستاليت 4
%100 12000 12000 1 قاصة حديد كوري 5
%100 95000 5000 19 كرسي مكتب دوار 6
%95 84000 4000 21 كرسي جامعي 7
%95 12000 6000 2 مسطبة استيل 8
%100 14000 1000 14 كرسي بالستيك 9
%95 120000 10000 12 سرير منام 10
%95 22000 11000 2 طخم قنفات  11
%90 16000 12000 3 لوكر حديد 12
%100 48000 4000 12 ميز حاسبة زجاج 13
%100 6000 2000 3 ميز طعام بالستيك 14
%100 20000 5000 4 ميز طعام مقوس زجاج 15
%100 16000 4000 4 طباخ غاز 16
%95 5000 5000 1 منشار كهربائي 17
%90 54000 6000 9 ستول استيل 18
%90 45000 15000 3 تلفزيون بالزما وتلفزيون 14 عقدة 19
%90 5000 2500 2 داتاشو 20
%90 245000 35000 7 تلفزيون بانسونك بالزما 21
%90 60000 15000 1 حاسبة دسك توب 22
%90 16000 4000 4 ماطور ماء 23
%100 3000 3000 1 صوبة كهربائية 24
%100 8000 4000 2 سبوره 25
%90 80000 40000 2 سبلت  26
%100 10000 10000 6 منضدة تنس 27
%100 8000 8000 1 جهاز ماء ارو 28
%90 60000 6000 10 Ups 29
%95 24000 8000 3 هاتف ارضي 30
%90 245000 35000 7 مكيف هواء 31
%100 16000 40000 4 جهاز ضغط 32
%100 50000 5000 10 مسطبة حديد مقعد بالستيك 3 33
%90 20000 5000 4 ماطور ماء 34
%95 30000 10000 3 كامرات ليلية نهارية كبيرة 35
%95 10000 10000 1 جهاز عرض وتسجيل 36
%100 2000 1000 2 ساعة جدارية 37
%100 7000 7000 1 ميز مكتب زجاج 38
%90 16000 8000 2 صوبة زيتية  39
%95 16000 4000 4 كرسي حاسبة 40
%90 10000 10000 1 مكنسه كهربائية بانسونك 41
%100 9000 50 180م كاربت امارتي 42
%100 85000 5000 17 ميز مكتب 140 سم 43
%100 96000 8000 12م قطعة سجاد 44
%100 7000 7000 1 قطعة سجاد 3×2 45
%100 8000 8000 1 قطعة سجاد 3×4 46
%100 24000 6000 4 خزان بالستيك 1000 لتر 47
%95 6000 20000 3 ماكنة قص ثيل 48
%100 7000 7000 1 عربة دفع 49
%100 36000 3000 12 مضلة خارجية ملونة 50
%90 12000 6000 2 طابعة 2900 51
%95 5000 5000 1 طابعة 4010 52
%90 5000 5000 1 طابعة ليزرية سامسونج 53
%100 25000 25000 1 براد ماء حساوي 54
%95 44000 4000 11 جهاز ستاليت 55
%100 35000 5000 7 مكتبة مزججة 2 باب +3 ب 56
%100 30000 6000 5 لوكر حديد صغير 57
%95 100000 100000 1 مولد كبيرة 45 58
%100 15000 5000 2 كامره ليلية صغيرة 59
%95 17000 17000 1 براد ماء دنكا 60

أ.م.د أرواء عبد عبد احلسني
العميد بالوكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد ) عبد 
الرسول ش�لش زامل(  الذي يطلب فيه 
تبديل )اللق�ب( من )االزيرج�اوي( اىل 
)العقاب�ي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
��������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / نضال عباس عيل

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن يف )الب�رصة : ك�وت 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع   / الحج�اج 
واالس�كان / تقاط�ع ح�ي الرس�الة ( 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عى 
قيام الرشيك  سالم عبد حسن عبد عيل 
بالبناء عى حصته املش�اعة  يف القطعة 
املرقم�ة )455( مقاطع�ة 838 القبل�ة  
لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل 
مده اقصاها )15( يوم�ا داخل العراق 
وش�هرا خارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

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

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف ش�ط 

العرب
العدد : 488/ش/2019

التاريخ /  2019/5
اعالن

اىل املدعى عليه / خالد منصور سلمان
اقام�ت املدعي�ة مهدي�ة عيل محس�ن 
/488 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب  ش/2019 
وملجهولية محل اقامتك وحسب الرشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
عليه قرر تبليغك  بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة صباح يوم 
2019/6/19 ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فاضل حسني خضري

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الدجيل

العدد : 362/ش/2019
التاريخ 2019/5/30

اىل املدع�ى علي�ه ) باس�م حس�ني 
ياسني( 

اق�ام املدعيه )ش�هله عبد الس�تار 
محم�ود( ضدكم الدع�وى املرقمة 
362/ش/2019 امام هذه املحكمة 
والت�ي تطل�ب فيها تفري�ق للهجر 
ولعدم معرفة مح�ل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة 
بصحيفت�ني محليت�ني وعن�د عدم 
حضورك يف ي�وم املرافعة املصادف 
2019/6/17 او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

معد نجم عبيد
��������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك / قاس�م عب�د الزه�رة 

حسني
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
يف  الكائ�ن  العراق�ي  االس�كان 
)البرصة : ك�وت الحجاج / مجمع 
وزارة االعمار واالس�كان / تقاطع 
حي الرس�الة ( وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عى قي�ام الرشيك  كاظم 
ع�ى  بالبن�اء  مغام�س  محس�ن 
حصته املشاعة  يف القطعة املرقمة 
ارايض   62 مقاطع�ة   )1507/1(
ق�رض  تس�ليفه  لغ�رض  الصب�خ 
االسكان وخالل مده اقصاها )15( 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هرا خارج 
الع�راق م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعى
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد / 2663/ش2019/2
التاريخ 2019/6/2

  املدعى عليه / عامر خالد منديل
اعالن

اقام�ت املدعي�ة  زوجتك )ش�يماء رائد 
محم�ود(  الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 
املحكم�ة  ام�ام ه�ذه  اع�اله  بالع�دد 
ومضمونه�ا طلبه�ا  تعويضه�ا ع�ن 
طالقك التعس�في لها  ولكونك مجهول 
محل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز 
رشطة رشقي بعقوبة واش�عار مختار 
بعقوبة حي الف�اروق يف 2019/5/23 
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك    ق�رر 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2019/6/13 ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول
القايض

عمر حميد محمود
��������������������������������

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف ش�ط 

العرب
العدد : 486/ش/2019

التاريخ /  2019/5
اعالن

اىل املدعى عليه / خالد منصور سلمان
اقام�ت املدعي�ة مهدي�ة عيل محس�ن 
/486 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

النفق�ة  فيه�ا  تطل�ب  ش/2019 
وملجهولية محل اقامتك وحسب الرشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
عليه قرر تبليغك  بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة صباح يوم 
2019/6/19 ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فاضل حسني خضري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد / 2340/ش2019/5

التاريخ 2019/2/2
اىل املدعى عليه / سالم مجيد عزيز

اعالن
اقامت املدعية  زوجتك )نور عبد الله مجيد(  الدعوى الرشعية 
املرقم�ة بالعدد اع�اله امام هذه املحكم�ة ومضمونها تطلب 
فيها التفريق للهجر ولكونك مجهول محل االقامة وعدم توفر 
املعلومات عنك حس�ب كتاب مركز رشطة حمورابي / قس�م 
رشط�ة الطوز واش�عار مختار منطقة حي ام�ام احمد تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2019/6/13 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول
القايض

احمد ابراهيم نصار

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

فقدان
فق�د الوص�ل الصادر م�ن بلدية النعماني�ة املرقم 
 255000 بمبل�غ   2017/12/17 يف   1010270
مائتان وخمس�ة وخمس�ون ال�ف دينار بأس�م ) 
وج�دي دايخ فره�ود( من يعث�ر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 57/ش2019/7

التاريخ 2019/5/29
اعالن

اىل / املدعى عليها / يكانه محمد عبد الله بور 
/57 املرقم�ة  بالدع�وى  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ش2019/7 يف 2019/2/27 غيابيا بحقك والقايض بتصديق 
الط�الق الرجع�ي م�ن املدع�ي ) عب�اس كريم عب�د العباس( 
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار حي الريموك / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عى 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

اثري فاهم محسن

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

فقدان
فق�د وص�ل القب�ض الحكوم�ي امان�ات من 
بلدي�ة الب�رصة بأس�م ) جواد كاظم حس�ن ( 
املرق�م 466319 م�ؤرخ 2017/3/23  بمبلغ 
1,260,000 م�ن يعث�ر علي�ه تس�لميه لجهة 

االصدار 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة 
العدد / 928/ب2019/2

التاريخ 2019/5/29
اعالن

اىل / املدعى عليه / ليث صبيح هادي 
بتاري�خ 2019/4/23 اق�ام املدع�ي عقي�ل عب�د الكريم عبد 
الله   ض�دك الدعوى البدائية املرقم�ة 928/ب2019/2 طلب 
فيه�ا الزامك بتس�ليم املبلغ البالغ س�بعة ع�رش مليون دينار  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار واختيارية منطقة الرش�ادية فق�د تقرر تبليغك اعالنا  
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2019/6/11 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�الك من ين�وب عن�ك قانونا او 
تقديمك ملعذرة رشوعة فس�وف تجري املرافعة  بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي

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

فق�د وصل قب�ض حكومي امان�ات من بلدي�ة البرصة 
بأس�م ) ع�يل ج�واد كاظ�م( املرق�م 466317  م�ؤرخ 
2017/3/23 بمبل�غ 855,000 ال�ف م�ن يعث�ر علي�ه 

تسليمه لجهة االصدار
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لؤي صالح: سنواصل الضغط 
عىل املتصدر

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال املدرب املساعد للقوة الجوية، لؤي 
ص�اح، إن الفوز ال�ذي حققه الفريق 
ع�ى النج�ف، يف الجول�ة ال��30 م�ن 
الدوري العراقي أمس )1 � 0( جاء عن 
جدارة وفق معطيات املباراة، مشريا إىل 
أنه س�يمنحهم دافعا ملواصلة الضغط 

عى املتصدر، الرشطة.
وق�ال صاح يف ترصيحات: »النجف لم 

يكن منافسا س�ها وكنا نعي صعوبة 
املهم�ة يف ملعبه وبني جماهريه، لكننا 
س�رينا املب�اراة مثلم�ا نري�د وفرضنا 
س�يطرتنا ع�ى امللع�ب وحصلن�ا عى 
فرص أكثر منه، وبالتايل النقاط الثاث 

التي حصلنا عليها مستحقة«.
وتاب�ع: »الق�وة الجوي�ة ع�ازم ع�ى 
مواصلة ضغطه عى الرشطة الس�يما 
وأن فريقنا يملك مباراة مؤجلة وهناك 
عدد من اللق�اءات مازالت يف البطولة، 

وكل يشء جائ�ز يف كرة الق�دم، وعلينا 
التمس�ك بحظوظنا من أجل املنافس�ة 
الاعب�ني  أن  إىل  اللقب«.وأش�ار  ع�ى 
قدموا مباراة كبرية وكانوا عند مستوى 
املس�ؤولية رغم ق�وة املباراة، مش�ددا 
عى أنهم حقق�وا األهم بحصد النقاط 
الثاث.يشار إىل أن القوة الجوية يحتل 
املرك�ز الثاني برصيد 65 نقطة من 29 
مب�اراة، بف�ارق 8 نقاط ع�ن الرشطة 

املتصدر الذي لعب 30 مواجهة.

أمحد عبد الرضا ينفض غبار اإلصابة ويعود للمالعب

صالح يوجه رسالة حتذيرية 
ملانشسرت سيتي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وجه املرصي محمد صاح، نجم ليفربول، 
رسالة تحذيرية إىل مانشسرت سيتي بطل 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، بع�د تتويج 

الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  ص�اح،  وق�ال 
صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة: »إنه�اء 
ال�دوري اإلنجلي�زي بنقط�ة واحدة خلف 
الس�يتي كان أم�رًا مخيًبا لآلم�ال، ولذلك 
كان من الصعب أن نختم املوسم بخسارة 

نهائي دوري األبطال، وأرى أن هذا التتويج 
مج�رد بداية لنا«. وأضاف النجم املرصي: 
»معدل أعمار ليفربول وإمكانيات الفريق 
التي تتحسن، تجعل مرشوع الريدز مثريًا 
للغاية«. وتابع: »سيكون هدفنا يف املوسم 
املقبل هو التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي 
املمتاز. يف العام املايض كنا نقاتل من أجل 
دوري أبط�ال أوروبا، وقبله كنا نعمل من 
أجل الدوري األوروب�ي، لذلك فإن الفريق 
يتقدم بش�كل مستمر«. وأردف: »لقد فاز 
مانشس�رت سيتي باللقب يف املوسم الحايل 

وكان األم�ر مس�تحًقا، لكنن�ا س�نكون 
قادرين ع�ى التح�دي اآلن«. واس�تطرد: 
»أعتق�د أنه�ا تجرب�ة رائعة بالنس�بة لنا 
أن نف�وز بلقب دوري األبط�ال اآلن، وهذا 
سيساعد الفريق عى التقدم خطوة أخرى 
لألمام«. وأت�م: »يف املب�اراة النهائية أمام 
توتنه�ام ظه�ر الفريق أكثر ه�دوًءا، كما 
أصبح ل�دى الاعبني املزيد م�ن الخربات، 
وكن�ا قادري�ن ع�ى التحيل بالص�رب، كما 
س�جلنا اله�دف الثاني يف الدقيق�ة ال�87 

مما يدل عى أننا نتعلم ونتقدم«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

عربرَّ أحمد عبد الرضا، العب القوة الجوية، عن 
س�عادته بالعودة مجدًدا للماع�ب بعد غياب 
أكثر من 3 أش�هر بس�بب اإلصابة التي لحقت 

به يف بداية املوسم.
واش�رتك عبد الرضا يف الدقائق العرشة األخرية 

يف مب�اراة فريق�ه أم�ام النجف، الت�ي انتهت 
)1-0( للق�وة الجوي�ة. وق�ال عب�د الرضا يف 
ترصيحات ل: »س�عيد ج�ًدا بعودت�ي للفريق 
واللع�ب بع�د غي�اب دام 100 ي�وم لإلصاب�ة 
الت�ي لحقت بي عى مس�توى الركبة أبعدتني 
عن الفريق لفرتة طويلة كنت أش�عر بالرغبة 
يف الع�ودة واملس�اهمة مع زمائي للمنافس�ة 

ع�ى اللقب. وب�ني أنرَّ هدفه اس�تعادة مكانته 
يف تش�كيلة الفري�ق، وكذلك الع�ودة لصفوف 
املنتخ�ب الوطن�ي بعد أن أبعدت�ه اإلصابة عن 
التش�كيلة الت�ي تم�ت دعوتها ملب�اراة تونس 
الودي�ة. يذكر أن أحمد عبد الرضا من الاعبني 
الشباب الذين برز نجمهم خال املواسم الثاث 

املاضية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي، الع�ب 
وقائ�د برش�لونة، ع�ن أن�ه كان قريًب�ا من 
االنتقال لصف�وف ريفر بليت قبل انضمامه 
للبلوجران�ا يف بداي�ة مس�ريته.وقال ميي، 
»فوك�س  لش�بكة  ترصيحات�ه  خ�ال 
س�بورتس«: »ذهبت لاختبار يف ريفر بليت 
ألن أح�د زمائي يف الفري�ق ذهب إىل بوينس 
آي�رس للتجربة«.وأضاف: »لعبت 20 دقيقة 

وس�جلت 4 أهداف وأخربوني أنني يجب أن 
أع�ود بترصي�ح، وأرادوا أن يدفع�وا مقابل 
عاج�ي بالهرمون�ات، وهو ال�يء الذي لم 
يفعل�ه نيول�ز أولد بوي�ز«. واختت�م: »حني 
ذهبت إىل إدارة نيولز أولد بويز رفضوا منحي 
الترصيح، ثم ذهبت بعد ذلك إىل برش�لونة«. 
ُيذك�ر أن ميي انتقل إىل ناش�ئي برش�لونة 
يف صي�ف ع�ام 2000، وب�دأ مس�ريته م�ع 
الفري�ق األول عام 2005 وحقق كل األلقاب 

واإلنجازات املمكنة بقميص البلوجرانا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف األملان�ي يورجن كلوب، مدرب ليفرب�ول، عن تلقيه 
اتص�ااًل هاتفًي�ا من اإلس�باني بيب 
جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، 
عق�ب التتوي�ج بلق�ب دوري أبطال 

أوروبا.
كان ليفرب�ول تغلب )2-0( عى توتنهام، 

يف املب�اراة النهائية م�ن دوري األبطال عى 
ملع�ب »وان�دا مرتوبوليتانو«، ليف�وز الريدز 

باللقب السادس يف تاريخه.
وقال كلوب، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »مريور« 
الربيطاني�ة: »تحدثت هاتفًيا م�ع جوارديوال، عقب 

لقاء توتنهام. إنه أول من قام بتهنئتي باللقب«.
وأض�اف املدرب األملاني: »لق�د تواعدنا بمواصلة 
ليفرب�ول  ب�ني  املقب�ل  املوس�م  يف  التناف�س 

ومانشسرت سيتي عى كل األلقاب«.
وتاب�ع كل�وب: »تحقي�ق 97 نقط�ة يف الدوري 

اإلنجلي�زي املمت�از، والف�وز بلق�ب دوري أبط�ال 
أوروب�ا جاء من خال طريق طوي�ل، ال نصدق أننا 

ذهبنا خاله«.
وأت�م: »لق�د فزنا اآلن بلق�ب، وسنس�تمر عى هذا 
النمط، ونحقق املزيد من البطوالت. أنا حًقا س�عيد 

بذلك«.
ُيذك�ر أنرَّ جواردي�وال ق�اد الس�يتي باملوس�م الح�ايل 
للتتوي�ج بلق�ب ال�دوري اإلنجلي�زي، وكأس االتحاد 

اإلنجليزي، وكأس رابطة األندية.

مييس يكشف رس فشل انتقاله 
إىل ريفر بليت

كلوب يكشف وعده جلوارديوال عقب 
التتويج بدوري األبطال

        المستقبل العراقي / وكاالت

أكد فابي�و كابيلو، املدير الفني الس�ابق ليوفنتوس، أن إنرت 
ميان يمتل�ك فريًقا قوًي�ا، بإمكانه منافس�ة يوفنتوس يف 

املوسم املقبل، خاصة بعد التعاقد مع 
أنطونيو كونتي، مدرًبا للفريق.

وق�ال كابيل�و، يف ترصيحات أبرزها 
مريكات�و«:  »كالتش�يو  موق�ع 
»كونتي؟ كان هناك اجتماعا مهما 
ج�ًدا، وقابل�ت صاح�ب مجموعة 
س�ونينج، املس�تحوذة عى أسهم 
إنرت مي�ان، وصدقون�ي: كونتي 
منحه�م طاقة مجنون�ة، أعرف 

مدى قوة هذا الشخص وما يطلبه من هذا الفريق«.
وأض�اف »كونتي يرغب يف تس�لم املهمة ف�وًرا، الفريق يعمل 
أكث�ر إذا كان املدرب موثوق وذو مصداقية، إنش�اء تلك الثقة 

تأتي مع العمل اليومي«.
وخت�م »أعتقد أن إنرت ق�وي بالفعل، ومع 
وج�ود العبني مهمني س�يكون الفريق 
أكث�ر تنافس�ية، هم بحاج�ة إىل جودة 
أكرب ونوعية مختلفة يف خط الوسط«. 

وأعل�ن إن�رت مي�ان، يف األي�ام القليل�ة 
املاضية، رحيل لوتشيانو سباليتي، عن 
القيادة الفنية للفري�ق، أتبعه باإلعان 
عن التعاقد مع أنطونيو كونتي، ليقود 

النرياتزوري بداية من املوسم الجديد.

كابيلو يقدم وصفة تفوق انرت ميالن 
عىل يوفنتوس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد تقرير صحفي إس�باني، أن الهولندي 
أياك�س  مداف�ع  ليخ�ت،  دي  ماتي�اس 
حاس�ًما  أس�بوًعا  يعي�ش  أمس�رتدام، 
بش�أن تحديد وجهته املقبل�ة يف املريكاتو 

الصيفي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، فإن دي ليخت سينهي الجدل 
والغموض بشأن مستقبله هذا األسبوع، 

يف ظل امتاكه 4 عروض كربى.
وكان برش�لونة الوجه�ة األق�رب لاعب 
حت�ى بداي�ة ش�هر ماي�و/ أي�ار املايض، 
عندما قرر دي ليخ�ت رفع طلباته املادية 

من أجل القدوم إىل »كامب نو«.

وأشارت إىل أن باريس سان جريمان تحرك 
بق�وة مؤخ�رًا نح�و الصفقة ع�ن طريق 
مدي�ره الريايض أنتريو هنري�ك الذي يعد 
موقفه اآلن حساًسا بالنادي الفرني، إثر 
فش�له يف التجديد للفرن�ي أدريان رابيو، 
وكذل�ك أخف�ق يف التعاق�د م�ع الهولندي 

فرينكي دي يونج، الذي ضمه برشلونة.
وأوضحت أن مانشس�رت يونايتد ال يزال 
مهتًم�ا بالتعاقد م�ع دي ليخت، خاصة 
أن إدارة الش�ياطني الحم�ر تري�د إعادة 
بن�اء الفريق ملواكبة نجاح�ات باقي ال� 
5 الكبار يف إنجل�رتا، الذين تألقوا محلًيا 
وقارًيا هذا املوسم.وأفادت بأن يوفنتوس 
يب�دي أيًض�ا اهتماًم�ا بض�م دي ليخت 
ويراه�ن ع�ى ثقل�ه يف الك�رة اإليطالية 
الس�نوات  خ�ال  واألوروبي�ة 
األخرية.ومن املقرر أن يشارك 
دي ليخت مع منتخب هولندا 
أمام إنجلرتا، يف نصف نهائي 
دوري األم�م األوروبي�ة، يوم 
6 يوني�و/ حزي�ران الجاري، 
ع�ى أن يلع�ب م�ع الربتغال 
أو س�ويرسا، لتحديد الفائز 
الثالث  املركزين  أو  باللقب 

م�ن   9 ي�وم  والراب�ع، 
الشهر نفسه.

أسبوع احلسم حيدد وجهة 
دي ليخت يف املوسم املقبل

          بغداد/ المستقبل العراقي

بريطان�ي،  صحف�ي  تقري�ر  أك�د 
الي�وم األح�د، أن توتنهام تس�بب يف 
أزم�ة هجومية ملنتخ�ب إنجلرتا قبل 
نص�ف نهائ�ي بطول�ة دوري األمم 

األوروبية.
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الربيطانية، فإن ع�دم ظهور هاري 
ك�ني، مهاجم توتنهام، بش�كل الئق 
يف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا أمام 
ليفرب�ول أقلق جاريث س�اوثجيت، 

املدير الفني ملنتخب إنجلرتا.
وأش�ارت إىل أن الدفع بكني أساسًيا 
عودت�ه  عق�ب  األبط�ال  نهائ�ي  يف 
م�ن إصابة امت�دت حوايل ش�هرين 
كان بمثاب�ة املقام�رة، والتي جاءت 
بنتائ�ج عكس�ية عى فري�ق املدرب 
بوكيتينو،  ماوريس�يو  األرجنتين�ي 
خاصة أن مهاج�م توتنهام ربما لم 

يستعد لياقته البدنية بشكل كامل.
وأوضح�ت أن س�اوثجيت س�يعقد 
جلس�ة مع ك�ني، اإلثن�ني املقبل، 
ملعرفة قدرته عى املش�اركة أمام 

هولندا، الخميس املقبل، يف نصف 
نهائي دوري األمم األوروبية.

يف  إلصاب�ة  تع�رض  ك�ني  وكان 
أربط�ة الكاح�ل أمام مانشس�رت 
س�يتي يف رب�ع نهائ�ي 
أبطال  بطولة دوري 

أوروبا.

مغامرة بوكيتينو تضع منتخب إنجلرتا 
             بغداد/ المستقبل العراقييف ورطة

 
أثنى اإلس�باني بيب�ي رينا، ح�ارس مرمى 
ميان، عى ماوريس�يو س�اري، املدير الفني 
لتش�يلي اإلنجلي�زي، والقريب م�ن الرحيل 

ليوفنتوس.
وعل�ق رينا يف ترصيح�ات لصحيفة »كوريري 
ديللو سبورت« عى أنباء رحيل ساري لتدريب 
يوفنتوس: »قبل عامني من اآلن، بالتأكيد كان 
صعًب�ا بالنس�بة يل التفك�ري يف يشء م�ن هذا 

القبيل، لكن دعونا ننتظر«.

وأض�اف »ال أع�رف إذا م�ا كان س�يذهب إىل 
يوفنتوس، أعلم أن جماهري نابويل لن ترغب يف 

ذلك، لكن هذه هي كرة القدم«.
وتاب�ع »يوفنتوس يعرف مدى جودة س�اري، 
يمكنن�ي الق�ول إنه رج�ل كرة ق�دم، يتنفس 
الكرة ملدة 24 ساعة يف اليوم، لم نحقق بطوالت 
معه يف نابويل، لكنني فخور جًدا بالطريق الذي 

أخذناه مًعا«.
وتط�رق رين�ا للحدي�ث ع�ن رحي�ل جين�ارو 
جاتوزو، عن القيادة الفنية مليان، عقب نهاية 

املوسم املنرصم.

ويف ه�ذا الص�دد، رصح »علين�ا االنتظ�ار، ال 
يمكنن�ا فعل أي يشء آخر، م�ن أجل مصلحة 
مي�ان، آم�ل أن تك�ون الخي�ارات صحيحة، 
وبالنظ�ر ملا قال�ه جاتوزو ح�ول إن ميان يف 
أي�اد أمين�ة، فبالفعل إنه ناٍد رائ�ع، ليس لدي 
أدنى شك يف أنه سيعمل بشكل جيد عى النمو 

والتحسن«.
وأت�م »إذا قرر املدرب الرحي�ل، فهذا يعني أنه 
يعتقد أن ذلك مناسب ليس لنفسه فقط، لكن 
بالنس�بة مليان أيًض�ا، يجب االع�رتاف بذلك، 

نحن واجهنا رجاً حقيقًيا بقيم ثابتة«.

رينا: مجاهري نابويل لن يرضيها رحيل ساري ليوفنتوس

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال تقرير صحفي، إن الكوستاريكي كيلور نافاس، 
ح�ارس مرمى ري�ال مدري�د، مطل�وب يف الربتغال، 

خال االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة »ريكورد« الربتغالية، فإن بنفيكا، 
يس�عى لتدعيم مركز حراس�ة املرمى، ووضع نافاس 

هدفا رئيسيا للتعاقد معه.
وأش�ارت إىل أن التكلفة العالية للصفقة، تتطلب تعاونا 

من قبل إدارة ريال مدريد إلتمامها.

وكان بنفيكا مهتما بالتعاقد مع الهولندي ياسرب سيليسني 
ح�ارس مرم�ى برش�لونة مؤخ�رًا، ولكن مطالب البارس�ا 
املادي�ة املتمثلة يف الحصول ع�ى 60 مليون يورو، قللت من 

اهتمام النادي الربتغايل به.
ووجه بنفي�كا بوصلته تجاه نافاس، ال�ذي يتمتع بالكثري 
م�ن الخ�ربة، وُيلب�ي املتطلبات الت�ي يبحث عنه�ا الفريق 
الربتغ�ايل. وأفادت تقارير صحفية إس�بانية، أن زين الدين 
زيدان، املدي�ر الفني لريال مدريد، أبل�غ نافاس بأنه خارج 
خططه  للموس�م املقبل، وأنه س�يعتمد عى البلجيكي تيبو 

كورتوا، كحارس أسايس.

نافاس مطلوب يف الربتغال
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي ب�رج الحمل،يجب أن تس�تعد ملواجهة مش�كالت 
جدي�دة، فاألم�ور ليس�ت جيدة يف م�كان العم�ل وأنت ال 
تستطيع إنجاز سوى القليل. ال تجعل ذلك يخيفك، فهذه 

املراحل تجيء ثم تذهب.

عزي�زي ب�رج امليزان،طريق�ك ي�زداد صعوبة أكث�ر مما 
تصورت يف بادئ األمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك 
ع�ن خطتك أو حتى إحباطك. ال تيأس انظر إىل األمر كأنه 

عقبة واخترب إرادتك.

عزي�زي برج الث�ور، األمور اليوم تقع يف مكانها الس�ليم، 
فمن حولك ال يس�تطيعون تجاهل حماس�ك وحيويتك. يف 
العم�ل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باس�تطاعتك 

تمرير الكثري من األفكار الجديدة.

عزيزي برج العقرب،تجد س�هولة يف التعامل اإليجابي مع 
األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل يبدو منجذًبا إليك، كما 
أن الصالت التي قد يكون لها تأثريًا إيجابًيا عىل مستقبلك 

تظهر يف كل مكان. 

عزيزي ب�رج الجوزاء،ال يمكن التغلب ع�ىل العقبات التي 
تراه�ا أمام�ك يف الوقت الح�ايل إذا حاولت حله�ا بالطرق 
القديم�ة املعروف�ة. يج�ب أن تغ�ريرِّ مدخل�ك والتوصل إىل 

اسرتاتيجية جديدة وأن ال تسمح لآلخرين بتغيري رأيك

عزيزي برج القوس،أنت تبدو ملن حولك كُمّبشرِ متعصب؛ 
اكبح نفس�ك قلي�اَل واقبل آراء وس�لوك اآلخرين. كذلك، ال 
تغضب بسهولة إذا قام اآلخرون بأخطاء، فاإلثارة الزائدة 

اآلن ضارة بصحتك يف جميع األحوال

عزي�زي برج الرسطان،الي�وم أنت مفع�م بالحيوية، عىل 
الرغ�م م�ن أن هذا يرهقك ب�دالً من أن يدفع�ك إىل األمام. 
نظرًا لقلقك الداخيل، يصبح من الس�هل اس�تثارتك وأنت 

اآلن تفضل أن تخبط رأسك يف الحائط.

عزيزي برج الجدي،س�تصبح صدقاتك أكثر عمًقا وسوف 
تس�رتجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية ال تنىس. 
يف وس�ط املجموعات الت�ي تنتمي إليها باألخص، س�وف 

تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

عزي�زي برج األس�د،يبدو وكأن�ك تقف أمام مش�كالت ال 
يمكن التغلب عليها، فال تيأس! فقط عليك تغيري منظورك 
لألش�ياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من 

طلب النصيحة!

عزي�زي ب�رج الدلو،حالًيا، أنت ق�ادر ع�ىل االندماج بكل 
س�هولة ضم�ن فريق، دون نزاع، وتس�ود األج�واء تناغم 
وتواف�ق م�ن حولك. بإمكانك االس�تفادة من ه�ذا التأثري 

اإليجابي يف نشاطات ترفيهية مذهلة أو يف العمل

عزي�زي ب�رج العذراء،أنت ناجح يف كل م�ا يخص العمل، 
والق�رارات الهام�ة الت�ي اتخذته�ا أثبتت صحته�ا. لكن 
يج�ب أن تأخذ الوقت الذي تحتاج�ه دائًما عند التفكري يف 

املشوعات.

عزيزي برج الحوت،هناك حل�م تضمره يف انتظار تحوله 
إىل حقيقة ملموس�ة. انتهز الفرص�ة لتحقيق الحلم الذي 
سيغري من مس�ار حياتك بش�كل إيجابي ولفرتة طويلة. 

سيكون ألقاربك وأصدقائك رد فعل إيجابي.

احلوتالعذراء

إيقاف واتساب عىل هواتف ويندوز هنائيًا
 أعلنت رشكة واتساب WhatsApp اململوكة 
لشكة فيس�بوك أنها لن تدعم الهواتف التي 
 Windows تعم�ل بنظ�ام تش�غيل وين�دوز
اعتب�اًرا من 31 ديس�مرب 2019 وفقا ملوقع 

.businesstoda
ويتواف�ق بي�ان واتس�اب مع إع�الن رشكة 
إنه�اء  س�ابقا   Microsoft مايكروس�وفت 
تزويد هواتفها الذكية بنظام تشغيل ويندوز 

.»10 Windows«
وذك�رت واتس�اب أنه�ا توقف�ت ع�ن دعم 
أنظمة التشغيل القديمة، حيث سبق وأنهت 
واتس�اب دع�م الهوات�ف التي تدع�م نظام 
ونظ�ام   Nokia Symbian S60 التش�غيل 
تش�غيل Nokia Series 40 ونظام التشغيل 

.10 BlackBerryو BlackBerry OS
وأعلن�ت واتس�اب أيض�ا أنها س�تنهي دعم 

 Android الهوات�ف التي تعم�ل بإص�دارات
 iOS 2.3.7 واإلصدارات األحدث وأيضاً نظام

7 بحلول 1 فرباير 2020.
ومع وق�ت الدعم لنظام وين�دوز 10 ذكرت 
واتس�اب أنها ل�ن تقدم أي تحديث�ات أمنية 
مايكروس�وفت  أوص�ت  حي�ث  للتطبي�ق، 
مس�تخدمي وين�دوز 10 يف الهواتف الذكية 

.iOSو Android باالنتقال إىل أجهزة

»غوغل« تكشف عن »أندرويد« اجلديد
كشفت رشكة »غوغل« خالل مؤتمر 
»I/O 2019« ع�ن بعض الخصائص 
نظ�ام  يف  س�تأتي  الت�ي  واملي�زات 

»أندرويد« القادم.
الت�ي كش�فت  املي�زات  أب�رز  وم�ن 
 ،»Android Q« يف  الشك�ة  عنه�ا 
مي�زة »الوضع املظل�م«، التي يمكن 
للمس�تخدم تفعيله�ا مب�ارشة م�ن 
رشيط امله�ام املخف�ي، أو ما يعرف 

بال� »س�تارة«، لتلون خلفية عرض 
الشاشة بألوان داكنة، ما سيقلل من 
مس�توى سطوع الشاش�ة، والرضر 
ال�ذي يخلف�ه النظ�ر إليه�ا يف الليل 
أو أثن�اء التواج�د يف م�كان ضعي�ف 

اإلضاءة.
كما س�تدعم النس�خة الع�ارشة من 
»أندرويد« ش�بكات الجي�ل الخامس 
لإلنرتن�ت »5G«، وتزي�د م�ن رسعة 

يف  البيان�ات  واس�تقبال  تحمي�ل 
الذكية، باإلضافة  الهواتف واألجهزة 
إىل أنها ستأتي بميزات أمان أكثر من 

.»android pie« تلك املوجودة يف
وم�ن املي�زات املهم�ة التي س�يأتي 
تمك�ن  أيض�ا،   »Android Q« به�ا 
الشاش�ة،  املس�تخدم م�ن تقس�يم 
للعم�ل عىل أكثر م�ن تطبيق يف وقت 

واحد.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أعىل نسب للكالسيوم هي املوجودة 

يف لبن األبقار.
هل تعلم أن نس�بة الده�ون يف لبن األم أعىل من 

نسبة الدهون يف لبن األبقار.
ه�ل تعلم  أن اإلصابة باإلن�زالق الغرضويف تنتج 

غالبا نتيجة العوامل الوراثية.
ه�ل تعلم أن عندما تزيل أحد غضاريف الجس�م 

بعملية جراحية فإنه ال ينمو مجددا.
ه�ل تعلم أن الغاز املتصاعد من فوهات الرباكن 

هو غاز الكربيتيد.
هل تعلم أن للقلب البشي أربعة صمامات هم ) 

املرتايل، األورطي، الثالثي، الرئوي(.
هل تعلم أن أول أكس�يد الكربون هو غاز س�ام 

ويطلق عليه اسم غاز املونوكسيد.
هل تعلم أن الشيان الذي يمد القلب بالدماء هو 

الشيان التاجي.

المتاهات

فوائد السمك يف رمضان  
نظ�راً لتنّوع أطب�اق مائ�دة اإلفطار 
الرمضانية وامليل إىل اللحوم والدواجن، 
قد ينرصف البعض عن تناول األسماك 
رغم م�ا تحتويه من عن�ارص غذائية 

مهمة ومفيدة للصائم.
طب�ق  فوائ�د  ع�ىل  معن�ا  فتع�رّف 
الس�مك املن�ي م�ن قائم�ة اإلفطار 

الرمضانية:
رسيع الهضم

نظرا لرتكيب�ة أنس�جتها الربوتينية، 
تحظى األسماك بميزة رسعة الهضم 
بخالف أغل�ب الربوتين�ات الحيوانية 

والبيض واللبن ومشتقاته.
يقي من أمراض القلب والشيخوخة

وذلك الحتواء األسماك عىل األحماض 
الدهني�ة غري املش�ّبعة و«أوميجا 3« 
التي تقي من أمرض القلب والشاين 

والتي توقف زحف الشيخوخة.
معالجة األنسجة

حيث تحتوي األسماك عىل األحماض 
األمينية األساسية املهمة لبناء ونمو 

الجسم وتعويض األنسجة التالفة.
غني بالفيتامينات

ع�ىل  األس�ماك  الحت�واء  وذل�ك 
فيتامين�ات: »أ« و«د« و«ب« وب 6« 
والت�ي تدخل يف مد الجس�م بالطاقة 
بعد أكث�ر من 15 س�اعة من الصوم 

املتواصل.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 عدد ماء

x 1 كوب عدس )أصفر(
x 1 معلقة كبرية زيت ذرة

x 1 رشة ملح )او حسب الرغبة(
x 1 كوب أرز عادى

الخطوات:
هنقدح الزيت و نضيف اليه املاء و امللح و نسيبه يغيل .

هنض�ف االرز و الع�دس و نغس�لهم بامل�اء و بعدي�ن 
نضيفهم اىل املقادير السابقة عند الغيل .

و بعدين نسيبهم عىل نار متوسطة حتى يتشب املاء ثم 
عىل نار هادئة حتى تمام النضج ثم يقدم بألف هنا .

مالحظات
يمك�ن اضافة حلق�ات من البصل املحم�ر عىل الكشي 

بعد غرفة يف االطباق .

الكرشي األصفر
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من ُينصف احُلامة ؟
 يف ذكرى الشهيد الشيخ

 طالب السهيل

منهل عبداألمير المرشدي عادل عبد الحق
يمتلك العراق قوات مسلحة باسلة وبطلة وغيورة عىل وطنها أرضاً 
وش�عباً وس�ماًء ومياهاً.. إنها بكل فخر ق�واٌت عظيمٌة بكل معنى 

الكلمة.
ويتمتع أبناء القوات املسلحة يف أغلب البلدان -إن لم تكن جميعها- 
بممي�زات كث�رة وعديدة مل�ا يمتلكونه م�ن أهمي�ة. وتكمن هذه 
االهمي�ة بكون هوالء يحمل�ون أرواحهم عىل أكفه�م ليقدموها يف 
أي وقت قرباناً يف س�بيل الوطن وحريته واس�تقالله. وهم اكثر من 
غرهم تضحية وبسالة يف الذود عن الوطن ومقدساته أمام مختلف 
الهجم�ات واالعت�داءات، ولم يتوان ه�ؤالء ولو للحظ�ة عن تقديم 

دمائهم الزكية وأرواحهم الغالية يف سبيل هذا الوطن العزيز.
إال أن أبن�اء الق�وات املس�لحة ال يتمي�زون عن غره�م بيشء، وال 
يمتلك�ون ممي�زات عن�ارص الق�وات املس�لحة يف ال�دول االخرى، 
فكفالتهم غر مقبول�ة! وال يمتلكون أرض تؤويهم يف الوطن الذي 
يدافع�ون عن�ه ال لش�هدائهم وال ألحيائه�م ! وال يتمتع�ون بمزايا 
الحي�اة االخرى! وال حتى يتمتع�ون بإجازاتهم االعتيادية فدوامهم 
ضع�ف اس�راحتهم! أي انه�م ال يتمتع�ون بنظ�ام )البدي�ل( كما 

يطلقون عليه.
كل هذِه املميزات، إن صح التعبر، هي ليست كذلك؛ بل أنها حقوق 
واج�ب عىل الدولة توفرها ملن يقدمون أنفس�هم قرابني يف س�بيل 
حري�ة هذا البل�د وأمنه وأمانه، وهي أمور بس�يطة جداً وليس عىل 
الحكومة من صعوبة يف تحقيقها وتوفرها ليشعر الفرد يف صنوف 
الق�وات املس�لحة العراقي�ة بأهميت�ه وبمكافأت�ه من قب�ل وطنه 

وحكومته وحتى من قادته املبارشين.
وال يجب أن يش�عر املقاتل بأن الحكوم�ة والوطن يحتاجانه فقط 
عندما يشتد الوطيس وتستعر نار الحرب، أما يف غرها من االوقات 
ي�دار ل�ه الظه�ر. إن بلدن�ا اآلن قائم بس�واعد ه�والء وبفضل من 
استش�هد منه�م ومن ُجرح فالدم�اء التي س�الت وروت أرض هذا 
الوطن العزيز تس�تحق من الجمي�ع كل االحرام والتقدير واإلجالل 

وأن نقف صاغرين أمام شهدائهم وجرحاهم وأحيائهم.
انصفوه�م بقطع�ة أرض يس�كنوها، انصفوه�م بمزاي�ا حياتية، 
اكرموهم بقب�ول كفالتهم، انصفوهم بدوامه�م واجعلوه )بديالً( 
ليتمتعوا بإجازاتهم بني عوائله�م ألطول فرة ممكنة وهذا أضعف 
االيمان وال يحتاج اال )لشخطة قلم( من القادة، وقواتنا بفضل الله 

كثرة وهذا النظام ال يرض بعديدها.
دعوهم يفخرون ويتفاخرون بما نقدمه لهم وال تدعوهم ينظرون 
اىل امتيازات غرهم بنظرة حزن وحرسة، إنهم سندنا وأملنا ودرعنا 

الحصني الذي الغنى عنه. )إنصفوا ُحماتنا(.

ربم�ا ال نبالغ اذا ما قلن�ا إننا يف العراق قد تبوأن�ا موقع الصدارة 
يف اعداد الش�هداء الذين عمّدوا بدمائه�م طريق الحرية والكرامة 
سواء من وقف منهم بوجه الطاغوت املقبور  او من قىض بجرائم 
اإلره�اب التكفري او من قدموا ارواحه�م قربانا لتحرير األرض 
والعرض يف مواجهة الدواعش األنجاس حش�دا وقوات مس�لحة. 
لكن ما يحز يف النفىس ويدفعنا للشعور باألىس هو إننا ال نحتفي 
بشهدائنا كما يليق بهم وبتضحياتهم وما يمثل الشهيد من داللة 
فخر وكربي�اء لألمة . ما دعاني ألكتب هذه املقدمة هو ما قرأته 
عن احتف�اء تحالف القبائل العراقية  بالذكرى ال25 إلستش�هاد 
الش�يخ طالب الس�هيل يف بروت عام 1994 إث�ر اغتياله من قبل 
املخاب�رات العراقي�ة وعزمهم اقام�ة احتفال كبر باملناس�بة يف 
بغ�داد   . بداي�ة ولألمانة واإلنصاف اقول إن اس�م الش�يخ طالب 
الس�هيل كان يردد عىل مسامعي منذ نعومة اظافري حيث كان 
ال�كل يتحدث ع�ن عائدية ارايض شاس�عة بما فيه�ا من مزارع 
وجداول وبس�اتني بمحيط مدين�ة الكاظمية  من الجانب الغربي 
اىل الش�يخ طال�ب الس�هيل ال�ذي علمت بع�د س�قود الصنم انه 
والد  الس�يدة صفية الس�هيل التي التقيتها وهي زائب يف الربملان 
العراقي منذ س�نني وحني اعتدن�ا الحضور يف املنتدى الثقايف الذي 
تقيمه نهاية كل شهر حيث وجدتها عراقية األصل لبنانية اللكنه 
جامحة الشخصية  وطنية الثقافة يف الطرح املوضوعي واملوزون 
فض�ال عن كونها معارضة للبعث املقبور بالفطرة عىل نهج ابيها 
الشهيد  اال ان ارتباط ذاكرتي بإسم الشيخ السهيل مع ما علمته 
عن تأريخه وموقفه املعارض ابتداء لنظام البعث املقبور فما يميز 
الشهيد الشيخ طالب السهيل وهو من شيوخ قبيلة بني تميم  يف 
العراق انه كان الصوت األول الرافض من حيث املبدأ لحكم البعث 
لذلك كان مس�تهدفا منذ األي�ام األوىل ألنقالب الس�ابع عرش من 
تم�وز عام 1968 م�ن قبل ازالم النظام مم�ا اضطره اىل مغادرة 
الع�راق رسا اىل االردن يف نفس س�نة األنقالب املش�ؤوم  ليمارس  
نشاطه السيايس املعارض للنظام البعثي وليكون بذلك  يف الصف 
األول ممن حمل راية معارض�ة البعثيني والوقوف بوجههم وهو 
ما دع�ا مخابرات النظام  وبتكليف من صدام حس�ني ش�خصيا 
ان يضع اس�م الس�هيل عىل رأس اولوياته  فكان له ان ينال منه 
برصاصة  غدر اطلقها  ضابط املخابرات حارس السفارة  هادي 
نجم حس�ونه الركابي خبر االغتياالت الذي استقدم اىل لبنان من 
أج�ل تنفيذ املهمة .  ما ينبغي األلتف�ات اليه هو انه من املفارقة 
ومش�يئة القدر ان تدور الدنيا لتكون  ابنة الشهيد السيدة صفية 
السهيل سفرة للعراق يف األردن . األردن التي يتواجد فيها  الكثر 
م�ن قي�ادات البعث املقبور وقتل�ة والدها  وفيها ابن�ة الدكتاتور  
رغ�د التي عمل�ت وال زالت لجذب ما يمكنها م�ن العراقيني هناك 
من خالل اعتمادهم عليها يف تّس�لم الهبات واملس�اعدات بإس�م 
الطاغية املقبور فضال عن كون  حزب البعث الهدام غر محضور  
يف االردن ومسجل رس�ميا ويتحرك بفعالية عالية وما يمثله  كل 
ذل�ك من تحدي كبر للعمل الدبوم�ايس العراقي  يف بيئة يؤطرها 
الصوت املعادي والرافض للعملية السياس�يةبعد التغير وهو ما 
يحس�ب بقوة  للسيدة صفية الس�هيل التي استطاعت ان تحقق 
وبشكل كبر استدارة يف املوقف السيايس والشعبي لصالح العراق  
رغ�م م�ا تواجهه م�ن نعي�ق مؤدلج من قب�ل االع�الم الصدامي 
واإلعالميني وما يس�مى باملثقفني املؤثرين ممن كانوا يس�تلمون 
اموال ورواتب من املقبور ونظامه قبل وبعد 2003 فكان ديدنهم 
بث الفتنة والفرقة بني العراقيني والتمجيد بعهد الطاغية املقبور 
. لقد كان ذلك سببا مبارشا لألستهداف الشخيص للسيدة السهيل 
عرب وس�ائل التواصل واملواقع االلكرونية وبأس�اليب بذيئة تدل 
ع�ىل هوي�ة القائمني عليه�ا ومن يق�ف ورائها  . بق�ي ان اقول 
ولألمانة واألنصاف اننا البد ان نش�ر بإيجابية اىل ما علمناه من 
ق�رار مللك األردن وحكومته  ومنذ 2016 بعدم الس�ماح  للبعثيني 
وازالم رغد ابنة املقبور بعقد اي اجتماع يف أماكن عامة وتحذيرهم 
من اي تحرك معادي للعراق وهذا ما اضطر العديد منهم  للعيش 
يف تركي�ا او دول الخلي�ج  وغرها . . أخ�را وليس اخرا ارى لزاما 
عىل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي او من يعنيه األمر  
العناية واألحتفاء بشهداء العراق  ممن وقفوا بوجه البعث الهدام 
حيثما كانوا ومن اي طائفة او قومية بعيدا عن املزاج واألنتقائية 
ألن الش�هداء هم بمثابة س�ارية علم العراق ومصداق حق ألدانة 

البعث املقبور وفضح جرائمه الدموية .

إطالق عدد جديد من صحيفة القضاء
بغداد / املستقبل العراقي

ص�در عن املرك�ز اإلعالمي ملجل�س القضاء األع�ىل عدد ش�هري جديد من 
صحيف�ة »القضاء« االلكروني�ة، احتوى مجموعة م�ن التقارير واألخبار 
والقص�ص. وكت�ب افتتاحية العدد القايض غالب عام�ر الغريباوي بعنوان 
»فراغ دس�توري بقرار القضاء الدستوري« يف تعليق مهم عىل قرار أصدرته 
املحكم�ة االتحادي�ة العليا، فيما اهتم�ت الصحيف�ة يف موضوعها الرئيس 
بمل�ف األطف�ال األجانب الذي�ن خلفهم تنظي�م داعش اإلرهاب�ي، وتعامل 

القضاء العراقي مع مصائرهم، وجاء يف العدد:
* القضاء يقرر مصر أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم »داعش«

 542 * قضية فساد بحق متهمني هاربني يف الخارج
* لص����وص يس�ت�هدفون 
املتقاعدي�ن أمام منافذ رصف 

الرواتب
* ق�اض: التزوير زعزع الثقة 

بسوق العقارات
* اإلع�دام الم�رأة م�ن أب�رز 
قي�ادات داع�ش اإلرهاب�ي يف 

املوصل
- متقاع�د يف الك�وت يتاج�ر 

بالقطع األثرية
م�ن  باق�ة  الع�دد  واحت�وى 
املقاالت للسادة القضاة منها:

.. للق�ايض  العدال�ة  ان�كار   -
عامر حسن شنتة

- خصوم�ة املت�وىف.. للقايض 
عماد عبد الله

تطوير ليزر مضاد  للصواريخ!

طريقة فعالة للتخلص من شحم البطن

كش�فت صحيفة »ذي صن« الربيطانية أن الطائرات املقاتلة األمريكية 
ق�د تت�زود قريبا بتقنية لي�زر مطورة مض�ادة للصواري�خ، بعد إجراء 

اختبار أريض ناجح.
وكش�ف مس�ؤولو س�الح الجو األمريكي أنه�م أجروا اختب�ارا ناجحا 
باس�تخدام اللي�زر األريض، ال�ذي تمّك�ن م�ن إس�قاط »العدي�د م�ن 
الصواريخ«. وال يمكن الكشف عن العدد الدقيق للصواريخ، التي يمكن 

أن تسقطها أشعة الليزر ألسباب أمنية، وفقا لصحيفة »ذي صن«.
وأجرى مخترب أبحاث الق�وات الجوية )AFRL( االختبار األخر، كجزء 
من قاعدة حماية ليزرية عالية الطاقة )SHiELD(، وهو برنامج يهدف 

إىل إنشاء تقنية لحماية الطائرات من الصواريخ املعادية.
وع�ىل الرغم من أن الص�اروخ األريض كان كبرا للغاية، إال أن الباحثني 
العس�كريني يعتق�دون أنهم قادرون عىل إنش�اء س�الح م�زود بالليزر 

وصغر بدرجة كافية لتثبيته عىل طائرة.
وج�اء يف بيان صادر ع�ن AFR: »أن نظام SHiELD النهائي س�يكون 

أصغر حجما وأخف وزنا«.

توصل علماء من جمعية الش�يخوخة األمريكية إىل طريقة بس�يطة 
للتخل�ص م�ن الش�حم املراك�م يف منطقة البط�ن وذلك بممارس�ة 

تدريبات بدنية منفصلة )متقطعة(.
ويفيد موقع MedicalXpress بأن الخرباء أش�اروا إىل أنه مع التقدم 
بالعم�ر تنخف�ض الكتل�ة العضلي�ة تدريجي�ا، ويبدأ تراك�م طبقات 
الش�حم يف منطقة البطن والج�زء العلوي من الجذع. هذه الراكمات 
الش�حمية – الس�منة البطنية ، تزيد من خطر تط�ور أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وقد أجرى العلماء تجربة اشرك فيها أشخاص أعمارهم 70 سنة فما 
فوق، نصفهم كان يمارس تدريبات منفصلة ثالث مرات يوميا خالل 

عرشة أسابيع، أما البقية فكانوا يعيشون نمط حياتهم املعتاد.

البحُث عن مرسٍب يف املجاز
مادونا عسكر/ لبنان

)1(
اللّيُل طويٌل
رذاذ الّنور

ماٌء
معلّق بني

رفرفة جناحي إله
وخدعة األزرق العايل

كيف الخروج من هذا املجاِز
املضني؟

)2(
الخيوط املعلّقة 

بني الّسماء والبحر

تتفّكُك
خيطاً
خيطاً

حّتى بال الّثوُب
وانتحب

من ذا الّذي يعيد الغيم إىل أصله 
األزرق

فيحوك للبحر لباساً
آخَر

يحتفي بأنوار اإلله؟
)3(

ال أعلم متى
يكون الّذي سيكون

لكّني 
أعلم أّنك آٍت

شّتان بني هذا العلم
وذاك

يضيق الكوُن
كلّما

ترّدد عزف الّسماء
والعالم املنطوي يف رحم األرِض

ينئُّ
كلّما

ارتعدت اليد املعانقة الّصوت
يف أغوار العلِم
يسكن الجفاء

ويف بساطة علمي
تسكن أنَت

)4(
الجبل عاٍل

وقديم
يموج األلم

يطوف حول الّشمس
يرسم دوائر الخالص

الواقفون يف الّظلِّ
متجّذرون يف الرّمال املتحرّكة

الّصوت هو هو
الّصمت هو هو

لكّن الّنجم الّذي مال عىل كتف 
الّسماء

يرّقب ضياء آخر
لكّن الّنجم الّذي مال عىل كتف 

الّسماء
يرنو إىل ما قبل القبل

ليعاين ما بعد املنتهى.

الفلبني تفرض سياسة بيئية غري مسبوقة عىل كافة خرجييها!
أق�رت الس�لطات يف الفلبني قانون�ا جديدا 
وملفت�ا، يل�زم كل طال�ب عىل غ�رس 10 
شجرات قبل تأهله للتخرج، يف حني يشمل 
القانون جميع مراح�ل التعليم ، االبتدائي 

والثانوي والجامعي.
وجرى استخالص القانون من تقليد فلبيني 
قديم، يقوم خالله الطالب بزراعة الش�جر 

قبيل تخرجه�م، بينما ي�رى املرشعون أن 
اإلج�راء القانوني الجديد سيش�جع هؤالء 
الطالب عىل املس�اهمة الفاعلة يف مكافحة 

التغير املناخي لكوكب األرض.
وأك�د داعم�و الترشي�ع الجدي�د أن القرار 
سيسمح بزراعة 525 مليار شجرة جديدة 
م�ع كل جي�ل جدي�د، ه�ذا يف ح�ال طبق 

بالشكل الصحيح.
كم�ا أض�اف الداعمون أنه ل�و عاش %10 
من األش�جار املزروعة من قبل الخريجني، 
فق�ط، س�يكون يف الفلب�ني 525 ملي�ون 
ش�جرة جديدة، مع ق�دوم كل جيل جديد، 
حيث يتخرج سنويا أكثر من 17.5 مليون 

طالب مدريس وجامعي.

اس�تمر كوكبنا بإعادة تدوير قاع 
املحي�ط بش�كل دائم من�ذ نحو 3 
مليارات س�نة حيث ابتلع القرشة 
املحيطية القديمة يف بعض املناطق 
م�ع إع�ادة تجدي�د ق�اع البحر يف 
مناط�ق أخرى، ما أنت�ج مركبات 

فريدة.
واكتش�ف الباحثون آث�ارا صغرة 
م�ن حبيبات امللح أظه�رت وجود 
منتجات ثانوية وهي املاس، وهو 
عب�ارة عن بل�ورات م�ن الكربون 
املغم�ور أُنش�ئت من قش�ور قاع 
البح�ر املعاد تدويرها الناش�ئة يف 

أعماق األرض.ويقول املعد الرئيس للدراسة، 
مايكل فورس�ر، من جامعة برلني التقنية: 
»كان�ت هن�اك نظري�ة مفاده�ا أن األمالح 
املحبوس�ة داخ�ل املاس ج�اءت م�ن مياه 
البح�ر، ولكن ل�م يكن باإلم�كان اختبارها. 
وأظهرت دراس�تنا أنها جاءت من الرواسب 

البحرية«.
ويتش�كل معظم املاس يف أجزاء قديمة جدا 
م�ن عباءة األرض، وهي طبقة تش�كل أكثر 
م�ن 80% م�ن إجمايل حج�م الكوك�ب، ولم 

يزرها الجنس البرشي م�ن قبل.وباملقارنة، 
فإن صفيحة رقيقة من القرشة، التي نعيش 
عليها حاليا، تش�كل 1% من حجم الكوكب. 
ولكن هذه القرشة ما يزال عمقها زهاء 35 
كم، لذا كان من الصعب عىل العلماء دراس�ة 

عباءة األرض مبارشة.
اكتش�اف يف ج�زر املالديف يق�دم أدلة حول 
إىل  الوص�ول  كوكبن�ا!ودون  من�اخ  تغ�ر 
الوش�اح أو العباءة، ظ�ل التكوين الحقيقي 
للماس مس�ألة ب�ال إجابة لس�نوات عديدة. 
وم�ن خالل إعادة الضغط الش�ديد ودرجات 

الح�رارة املوج�ودة ع�ىل بعد 200 
كم تحت السطح، أثبت فريق دويل 
م�ن علم�اء الجيولوجي�ا، بقيادة 
علم�اء يف جامع�ة »ماك�واري« يف 
أسراليا، أن مياه البحر يف رواسب 
قاع املحيط يمك�ن أن تنتج توازن 
الس�وائل املالحة املوجودة عادة يف 
املاس.واخترب فريق البحث تشكيل 
املاس املالح من خالل وضع عينات 
من الرواس�ب البحرية داخل وعاء 
مغل�ق، إىل جان�ب نوع ش�ائع من 
صخر الوشاح يسمى »بروتيت«.

وخلص الباحثون إىل أنه »إذا أُنشئ 
معظم املاس عىل قدم املساواة، فإن التفاعل 
بني الصخ�ور الرس�وبية والبروتي�ت أثناء 
عملية االندساس، هو آلية رئيسية لتشكيل 

املاس الصخري وكربونات الوشاح«.
الس�وائل  تنزل�ق  العملي�ة،  ه�ذه  وخ�الل 
املالح�ة م�ن البيئ�ات البحري�ة القديمة إىل 
الوشاح الس�فيل، وتتفاعل مع »البروتيت« 
فتنت�ج الكلوري�د. ويف وق�ت الح�ق، ت�ذوب 
الصخ�ور الربكانية يف ش�كل ماس يس�مى 
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اكتشاف يف املاس يثبت أصله غري العادي!


