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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

كفى بالقناعة ملكاً وبحسن اخللق

 نعيماً 

ص2رئيس اجلمهورية يدعو إىل »ختليد« جريمة »سبايكر« لتعريف العالـم بالثمن الذي دفعه العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مؤمتر السالم من برلني يطالب بتدويل جريمة سبايكر واعتبارها تطهري عرقي

واشنطن متدد إعفاء العراق من العقوبات: استرياد الكهرباء والغاز من ايران مستمر

الربملان يناقش أزمة السكن: عجز املنازل يتفاقم
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنهى مجلس النواب، أمس الس�بت، قراءة 
س�بعة مرشوعات قوانني وناق�ش تقريراً 
ع�ن معالجة أزمة الس�كن، فيم�ا أعلن أن 
جدول اعمال الجلس�ات املقبلة س�يتضمن 
التصويت عىل اس�تكمال الكابينة الوزارية 
وانهاء العم�ل بالوكالة والدرجات الخاصة 

لغاية نهاية الفصل الترشيعي.
وبحس�ب بيان الدائرة االعالمية للمجلس، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »يف مس�تهل الجلسة، تلت لجنة مراقبة 
والتخطي�ط  الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ 
االس�راتيجي تقري�راً ع�ن  معالج�ة أزمة 
الس�كن  أش�ارت في�ه اىل عق�د اجتماعات 
مكثفة ومناقشات مس�تفيضة ومخاطبة 
والهيئ�ات  املعني�ة  ال�وزارات  م�ن   ع�دد 

بالبيان�ات  اللجن�ة  تزوي�د   بخص�وص 
واملعلومات املتعلقة  بأزمة الس�كن وتحديد 

العشوائيات واعدادها ومناطق  وجودها«. 
وأوضح�ت اللجن�ة يف تقريرها أن »نس�بة 
النمو السكاني بلغت 2.8% سنوياً وبمعدل 
120_150  ال�ف وح�دة س�كنية  س�نوياً«، 
مش�رة اىل حاج�ة الع�راق اىل 2.5 ملي�ون 
وحدة س�كنية لنهاي�ة ع�ام   2016 نتيجة 
النمو الس�كاني دون  الظروف االستثنائية 
االخ�رى، منوه�ة اىل تفاق�م العش�وائيات 
 وزيادة التجمع�ات العش�وائية التي بلغت 
}3687{ تجم�ع  س�كاني وع�دد املس�اكن 
العش�وائية   }521947{ مس�كن وبنس�بة 
16.5% من مجموع عدد املساكن يف العراق، 
وبل�غ  ع�دد الس�كان  يف هذه العش�وائيات 
 ،2017 ع�ام  لغاي�ة  نس�مة   }3292606{
فيما جاءت محافظة بغداد يف  املرتبة  االوىل 

من حيث التجمعات العش�وائية التي بلغت 
}1022{ تجمع وبنسبة 27.7 %. 

وقدم�ت اللجن�ة يف تقريرها اس�تنتاجات 
من بينها ان انجاز السياس�ة الوطنية التي 
اقرت يف عام   2010 لم تتجاوز  س�وى }%5{ 
مع غياب التنس�يق بني مؤسس�ات الدولة 
والقطاعات املعنية  ومش�كلة االرايض التي 
تواجه قطاع  االس�كان وعدم وجود قاعدة 
بيان�ات وح�دات دلي�ل  االرايض باإلضاف�ة 
اىل ع�دم توفر االرايض املطلوبة للس�كن يف 
 املناط�ق الحرضية ووجود  تج�اوزات عىل 
االرايض الخاضع�ة لهيئ�ة نزاع�ات امللكية 

ولم يتم حسمها. 
وعرضت اللجنة يف تقريرها توصيات ابرزها 
رضورة إيج�اد جهة قطاعية تنفيذية عليا 

 تتوىل إدارة حل مشكلة  السكن.
التفاصيل ص2

الرعاية االجتامعية تدعو
 املستفيدين إىل مراجعتها الستالم االستامرة 

اخلاصة بالبطاقة الذكية

الصحة توافق عىل تعيني 
خرجيي كليـات التقنيـات 

الطبية األهلية

رئيس الوزراء يوافق 
عىل طلبات خدمية للنجف 

تشمل الكهرباء

أنهى قراءة )7( مشاريع قوانني.. وخصص جلساته املقبلة الستكمال احلكومة وحسم الدرجات اخلاصة
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نائب يطالب الربملان واملفوضية بإجراء االنتخابات املحلية بالتصويت البايومرتي التقاعد تضع إجراءات جديدة لتسهيل معامالت املتقاعدين
الربملان يشكل جلنة ملتابعة الدعوى املقامة ضد تركيا بسبب رشاء نفط كردستان 

كــاراجـر
 يتـوقـع تتـويـج ميسـي 

بالكرة الذهبية
ص3 ص3 ص3

طهران تستدعي السفري الربيطاين لدى إيران
      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعت وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة، ام�س 
الس�بت، الس�فر الربيطان�ي ل�دى طه�ران، 
لالع�راض ع�ىل ترصيح�ات بريطاني�ة حول 

حادث الناقالت.
وقالت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية »إس�نا« إن 
»طهران اس�تدعت، اليوم، السفر الربيطاني 

لديها احتجاجا ع�ىل اتهامات وزير الخارجية 
الربيطان�ي، جريمي هانت، إلي�ران بالتورط 
يف ح�ادث الهج�وم ع�ىل ناقلت�ي نف�ط ببحر 

عمان«.
وأضافت أن »إي�ران احتجت عىل الترصيحات 
الت�ي أدىل به�ا وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي 

املخالفة للواقع وغر الصحيحة«.
اإليراني�ة  الخارجي�ة  الوكال�ة، ع�ن  ونقل�ت 

احتجاجه�ا عىل »ترصيح�ات وزير الخارجية 
الربيطان�ي جرمي هانت، ح�ول تورط إيران 
يف الهجمات عىل ناقالت النفط«، معتربة »أنها 

غر صحيحة ومخالفة للواقع«.
واعت�ربت الخارجية اإليراني�ة أن »ترصيحات 
هان�ت غ�ر مقبول�ة، وتأتي ضمن سياس�ة 
التبعي�ة العمي�اء لسياس�ة الع�داء األمريكية 

تجاه إيران«.

حمافظة بغداد: امتحان اإلنكليزي جرى بانسيابية تامة 
بمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة 

وزير الكهرباء يفتتح عددا من املحطات واملواقع 
3املنجزة يف البرصة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  يف  القانوني�ة  اللجن�ة  أعلن�ت 
محافظة بابل، أمس السبت، عن وصول 
كتاب خاص م�ن مجلس الوزراء لجميع 
املحافظات يقيض بإنهاء جميع املناصب 

بالوكالة لدوائر املحافظات.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن رئي�س 

اللجنة أحالم الراش�د الق�ول إن “مجلس 
ال�وزراء عمم كت�اب خاص ع�ىل جميع 
املحافظ�ات يقيض إنه�اء درجات املدراء 
العامني للدوائ�ر باملحافظ�ات التي تدار 

بالوكالة”.
وأضاف�ت ان “الكت�اب طال�ب مجال�س 
املحافظ�ات واملحافظني برش�يح مدراء 
عامني والتصويت عليهم أصالة لدرجات 

امل�دراء العامني وق�ادة الرشط�ة وبقية 
املناص بالوكالة يف عموم املحافظات”.

األس�بوع  أعل�ن،  الفت�ح  تحال�ف  وكان 
امل�ايض، عن عزم رئي�س مجلس الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي إنهاء أكث�ر من أربعة 
االف منص�ب تدار بالوكال�ة قبل الثالثني 

من حزيران الجاري.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يعمم كتاب يقيض بإهناء »مناصب الوكالة«
 يف جمالس املحافظات

حمافظ البرصة يعلن قرب بدء 
تسجيل اسامء املتدربني العاطلني 

عن العمل يف الدورة الثانية
ص3
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العراقي
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التقاعد تضع إجراءات جديدة لتسهيل معامالت املتقاعدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، أمس السبت، تسهيل اجراءات انجاز معامالت 
ورواتب املتقاعدين.  وقال رئيس هيئة التقاعد احمد عبد الجليل الس�اعدي، 
إن »الهيئة تعمل عىل تطوير عملها من خالل استخدام املكننة وفتح مكاتب 
جدي�دة يف بغ�داد واملحافظ�ات«. واضاف الس�اعدي، ان »الغ�رض من فتح 
املكاتب هو لتس�هيل االجراءات املتبعة يف تس�لم الراتب التقاعدي من خالل 

استخدام بطاقة التقاعد وبطاقات املاسرت كارد والفيزا كارد«.
واوضح ان »استحداث واس�تخدام الربامج االلكرتونية والحاسوب ومكننة 
املعام�الت من دوائر التقاعد الفرعية اىل داخل دائرة الهيئة يهدف اىل تمكني 
املتقاعد من تس�لم حقوقه التقاعدية بس�هولة«، مبينا ان »عدد املتقاعدين 
وص�ل اىل اكثر من ثالثة ماليني متقاعد مقارنة بعام 2003 والذي كان 450 

الف متقاعد .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنه�ى مجل�س الن�واب، أمس الس�بت، 
قراءة سبعة مرشوعات قوانني وناقش 
تقريراً عن معالجة أزمة الس�كن، فيما 
أعلن أن جدول اعمال الجلس�ات املقبلة 
س�يتضمن التصوي�ت ع�ىل اس�تكمال 
الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة 
والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل 

الترشيعي.
وبحسب بيان الدائرة االعالمية للمجلس، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان�ه »يف مس�تهل الجلس�ة، تل�ت لجنة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ  مراقب�ة 
والتخطي�ط االس�رتاتيجي تقري�راً عن 
 معالج�ة أزمة الس�كن  أش�ارت فيه اىل 
عق�د اجتماع�ات مكثف�ة ومناقش�ات 
مستفيضة ومخاطبة  عدد من الوزارات 
تزوي�د  والهيئ�ات  بخص�وص  املعني�ة 
اللجن�ة بالبيانات واملعلوم�ات املتعلقة 
 بأزم�ة الس�كن وتحدي�د العش�وائيات 

واعدادها ومناطق  وجودها«. 
وأوضحت اللجنة يف تقريرها أن »نسبة 
النم�و الس�كاني بلغ�ت 2.8% س�نوياً 
وبمع�دل 120_150  الف وحدة س�كنية 
 س�نوياً«، مش�رة اىل حاج�ة العراق اىل 
2.5 ملي�ون وحدة س�كنية لنهاية عام 
دون  الس�كاني  النم�و  نتيج�ة   2016  
 الظروف االستثنائية االخرى، منوهة اىل 
تفاقم العش�وائيات  وزي�ادة التجمعات 
العش�وائية التي بلغ�ت }3687{ تجمع 
العش�وائية  املس�اكن  وع�دد   س�كاني 
 %16.5 وبنس�بة  مس�كن   }521947{  
م�ن مجموع ع�دد املس�اكن يف العراق، 
وبلغ  عدد الس�كان  يف هذه العشوائيات 
}3292606{ نس�مة لغاية عام 2017، 
فيما ج�اءت محافظة بغ�داد يف  املرتبة 
 االوىل من حي�ث التجمعات العش�وائية 

الت�ي بلغ�ت }1022{ تجم�ع وبنس�بة 
 .% 27.7

وقدمت اللجنة يف تقريرها اس�تنتاجات 
من بينه�ا ان انجاز السياس�ة الوطنية 
الت�ي اق�رت يف ع�ام   2010 ل�م تتجاوز 
 س�وى }5%{ م�ع غي�اب التنس�يق بني 
مؤسس�ات الدولة والقطاع�ات املعنية 
 ومش�كلة االرايض الت�ي تواج�ه قطاع 
 االس�كان وعدم وج�ود قاع�دة بيانات 
اىل  باإلضاف�ة  دلي�ل  االرايض  وح�دات 
ع�دم توفر االرايض املطلوبة للس�كن يف 
 املناطق الحرضية ووجود  تجاوزات عىل 
االرايض الخاضعة لهيئة نزاعات امللكية 

ولم يتم حسمها. 
وعرض�ت اللجنة يف تقريره�ا توصيات 
ابرزه�ا رضورة إيج�اد جه�ة قطاعية 
تنفيذي�ة علي�ا  تتوىل إدارة حل مش�كلة 
 الس�كن وتمتل�ك صالحية نق�ل ملكية 
االرايض اململوك�ة ألي م�ن  مؤسس�ات 
الدول�ة ألغ�راض املجمع�ات الس�كنية 
 واعط�اء االولوي�ة لحزم�ة الترشيعات 
املتعلقة  بح�ل االزم�ة واالرساع بإنجاز 
و املس�وحات  للس�كان  الع�ام  التع�داد 
وإكم�ال قواعد البيانات  ودليل االرايض، 
فضال ع�ن رص�د التخصيص�ات املالية 
املطلوبة إلكمال البنى  التحتية  للمناطق 
مص�ادر  وإيج�اد  اس�تثمارها  امل�راد 
تمويل دائمة واصدار ترشيعات الالزمة 
 للمطوري�ن، وتخصي�ص  مبل�غ }500 
ملي�ار{ دينار لصندوق االس�كان ضمن 

موازنة 2020. 
كم�ا تضمن�ت التوصيات اهمي�ة قيام 
مجل�س ال�وزراء بمراجع�ة ق�رار رقم 
70 لس�نة 2019 وبحث  السبل الكفيلة 
الحكوم�ة  تبن�ي  بتنفي�ذه  ورضورة 
بامل�واد  املواطن�ني  تجهي�ز  ألس�لوب 
االنش�ائية  وبأس�عار مدعوم�ة وال�زام 
بتفعي�ل  قوانني مؤسس�تي  الحكوم�ة 

الشهداء والس�جناء وضحايا  العمليات 
االرايض  قط�ع  بتوزي�ع  االرهابي�ة 
املخدوم�ة او وحدات  س�كنية باإلضافة 
نوعي�ة  محاك�م  النظ�ر  بتش�كيل  اىل 
السرتداد القروض تعالج قضايا الحجز 
واعادة التمل�ك واعادة  بي�ع  الضمانات 
او االعتماد ع�ىل قانون تحصيل الديون 
الحكومي�ة واالش�ارة الي�ه رصاح�ة يف 

 رشوط العقد. 
ب�دوره، وج�ه رئي�س مجل�س النواب 
تنفي�ذ  بمتابع�ة  الحلب�ويس  محم�د 
الربنام�ج الحكومي وعق�د اجتماعات 
مش�رتكة  بني  اللجن�ة املعني�ة واللجان 

املتعددة االختصاصات. 
ورك�زت مداخ�الت النواب ع�ىل اهمية 
تش�جيع الحكوم�ة للس�كن العم�ودي 
وع�دم التج�اوز ع�ىل الح�زام االخرض 

للم�دن ووضع الية جديدة لش�مول كل 
املواطنني بالحصول عىل ارايض سكنية 
ودعم مواد البناء وتش�جيع االس�تثمار 
به�ذا املج�ال فضال ع�ن اهمي�ة وضع 

سقف زمني لتطبيق توصيات اللجنة.
وأنصبت املداخالت خالل الجلس�ة التي 
ت�رأس جانب�ا منها بش�ر ح�داد نائب 
رئي�س املجل�س، ع�ىل اهمي�ة معالجة 
العش�وائيات وتوف�ر س�كن الئ�ق لكل 
البلدي�ات  وزارة  تق�وم  وان  مواط�ن 
بالتعاقد مع رشكات اجنبية لبناء شقق 
س�كنية بالتعاون مع القطاع الخاص، 
واملطالبة بإلغاء ق�رارات مجلس قيادة 
الثورة املنحل املتعلق�ة بنزاعات امللكية 
العقاري�ة أو تعدي�ل قان�ون الدع�اوي 
امللكية، واالقرتاح بالتوجه نحو صندوق 
اجراءات�ه  تنفي�ذ  لس�هولة  االس�كان 

القانوني�ة م�ن قب�ل املواطن�ني اضافة 
اىل ال�زام رشكات الرتاخي�ص النفطي�ة 

باملساهمة يف انشاء املجمعات.
ونوه ممث�ل الحكومة يف مجلس النواب 
ان ح�ل مس�الة  اىل  املفت�ي  طوره�ان 
الس�كن قضية جوهري�ة ضمن منهاج 
اىل  الن�واب  الحكوم�ة، داعي�ا مجل�س 
االرساع بالتصوي�ت عىل مرشوع قانون 
معالج�ة التج�اوزات املرس�ل م�ن قبل 
الحكومة، منوها اىل ان الحكومة عاكفة 
عىل انش�اء مدينة الس�ياب يف محافظة 
الب�رة من خ�الل توف�ر االف القطع 
الس�كنية املخدوم�ة يف تجرب�ة س�يتم 

تعميمها عىل محافظات اخرى.
م�ن جانب�ه، ش�دد بش�ر ح�داد ع�ىل 
رضورة متابعة موضوع ازمة الس�كن 
من قبل اللج�ان النيابية املعنية اىل حني 

ايجاد حلول لحقوق املواطنني يف العيش 
الكريم، منوها اىل عرض مرشوع قانون 
العشوائيات عىل جدول اعمال الجلسات 
تفعي�ل  اىل  الحكوم�ة  داعي�ا  املقبل�ة، 

برنامج سياسة االسكان الوطنية.
ويف رده�ا عىل املداخالت، أك�دت اللجنة 
املعني�ة ع�ىل اخ�ذ جمي�ع املالحظ�ات 
االعتب�ار  بنظ�ر  املقدم�ة  واملقرتح�ات 
ومتابعة حل ازمة الس�كن مع الجهات 
الحكومية، مشرة اىل أهمية االستفادة 

من الخربات الدولية يف حل االزمة.
ويف ش�أن اخر، لف�ت الحلب�ويس اىل ان 
مجلس النواب بانتظار ارسال الحكومة 
املناص�ب  لش�غل  املرش�حني  ألس�ماء 
املتبقي�ة يف الكابين�ة الحكومي�ة قب�ل 

انتهاء الفصل الترشيعي.
وأنه�ى املجل�س الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل 
اتفاقي�ة حماي�ة واس�تخدام املج�اري 
املائية العابرة للحدود والبحرات الدولية 
هلس�نكي 1992 والذي يهدف اىل تعزيز 
التعاون الدويل ملن�ع وتقليل تلوث املياه 
العابرة للحدود والسيطرة عليه وترشيد 

استخدامها.
وأنج�ز املجل�س الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل 
االتفاقي�ة الدولية لضب�ط وادارة مياه 
الصاب�ورة والرواس�ب يف الس�فن لعام 
2000 م�ن أجل تعزيز التعاون يف مجال 
ضبط وادارة املياه الصابورة والرواسب 
يف الس�فن ومنع نقل العضويات املائية 

الضارة والكائنات املسببة لألمراض.
وأت�م املجل�س الق�راءة االوىل مل�رشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل 
االتفاقي�ة الدولية لإلنقاذ  لس�نة 1989 
م�ن أجل تش�جيع الصناع�ات  البحرية 

وحماية البيئة يف العراق. 
وأكم�ل املجل�س الق�راءة االوىل ملرشوع 

وزارة  لقان�ون  االول  التعدي�ل  قان�ون 
الرتبي�ة رقم }22{ لس�نة 2011 لغرض 
االهلي�ة  التعليمي�ة  املؤسس�ات  دع�م 
املجازة واعفاءها من الرسوم الكمركية 
لتأم�ني احتياجاته�ا م�ن املس�تلزمات 

الرتبوية.
وج�رى خ�الل الجلس�ة أنه�اء القراءة 
االوىل ملرشوع قانون رسم طابع الحملة 
الوطنية لبناء املدارس ورياض االطفال 
وال�ذي يه�دف اىل توفر املبال�غ الالزمة 

لبناء املدارس ورياض االطفال.
كم�ا أتم املجلس الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون التعدي�ل االول لقان�ون الحجر 
الزراعي رقم }76{ لس�نة 2012 لغرض 
اعفاء الكميات الصغرة من االرساليات 
الزراعي�ة ونم�اذج الب�ذور ذات الجودة 
واالنت�اج الع�ايل من اج�ازة االس�تراد 
وش�مول املوظف�ني املس�اندين بأجور 

الفحص.
وأنج�ز املجل�س الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون هي�أة التصنيع الحرب�ي والذي 
الوطن�ي  االم�ن  تحقي�ق  اىل  يه�دف 
الوطني�ة  الخ�ربات  م�ن  واالس�تفادة 
وتأمني العم�ل الحربي للوزارات االمنية 

الوطنية.
من جهة أخرى، ناق�ش املجلس صيغة 
قرار بانهاء عمل مجلس مفوضني هيأة 
االع�الم واالتص�االت واملق�دم من لجنة 

الثقافة واالعالم والسياحة واالثار.
وبين�ت اللجن�ة يف تقريره�ا أن هيئ�ة 
االع�الم واالتصاالت ما زال�ت تدار وفق 
قان�ون س�لطة االئت�الف املؤقت�ة م�ع 
م�رور م�دة زمنية ع�ىل تعي�ني أعضاء 
املفوض�ني بمجل�س االمن�اء يف هيئ�ة 
االع�الم واالتصاالت، الفت�ة اىل رضورة 
انهاء اعمالهم وفقا لصالحيات مجلس 
الن�واب ضم�ن حرص�ه عىل غل�ق ملف 

ادارة مفاصل الدولة بالوكالة.

أنهى قراءة )7( مشاريع قوانني.. وخصص جلساته املقبلة الستكمال احلكومة وحسم الدرجات اخلاصة

الربملان يناقش أزمة السكن: عجز املنازل يتفاقم

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة القانونية يف مجلس 
محافظ�ة بابل، أمس الس�بت، عن 
وص�ول كت�اب خاص م�ن مجلس 

ال�وزراء لجمي�ع املحافظات يقيض 
بإنه�اء جمي�ع املناص�ب بالوكالة 

لدوائر املحافظات.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن رئيس 
إن  الق�ول  الراش�د  أح�الم  اللجن�ة 

“مجلس ال�وزراء عمم كتاب خاص 
عىل جميع املحافظات يقيض إنهاء 
للدوائ�ر  العام�ني  امل�دراء  درج�ات 

باملحافظات التي تدار بالوكالة”.
وأضافت ان “الكتاب طالب مجالس 

املحافظ�ات واملحافظ�ني برتش�يح 
م�دراء عام�ني والتصوي�ت عليهم 
أصالة لدرجات املدراء العامني وقادة 
الرشطة وبقية املن�اص بالوكالة يف 

عموم املحافظات”.

وكان تحالف الفتح أعلن، األس�بوع 
امل�ايض، ع�ن ع�زم رئي�س مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي إنهاء أكثر 
من أربعة االف منصب تدار بالوكالة 

قبل الثالثني من حزيران الجاري.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
الس�بت، اىل تخليد جريمة »س�بايكر« ليعرف 
العال�م الثمن الذي دفعه الع�راق يف حربه مع 

تنظيم داعش.
وغرد صالح عىل حسابه يف »تويرت«، قائال »يف 
الذكرى الخامسة لجريمة سبايكر، نستحرض 
فاجعة ش�عبنا، لو أنها حدث�ت اليوم، فدماء 

الضحية ال ُتنىس، وال ُتهمل«.

وأضاف »ع������لينا جميع�اً تخليد املذبحة 
ليع�رف العالم الثمن الذي دفعن�اه يف الحرب 
الت����ط�رف، وعلين�ا خدم���ة ه�ذا  ض�د 
ال����ش�عب الصابر املضحي وإنصاف ذوي 

الشهداء وأرسهم«.

ويس�تعيد العراقي�ون يف ه�ذه األي�ام ذكرى 
س�قوط مدين�ة املوصل بيد تنظي�م داعش يف 
حزيران 2014، ومجزرة سبايكر التي ارتكبها 
بعد ذلك بأيام وُقت�ل فيها حوايل 1700 طالب 

ومنتسب يف القاعدة الجوية بصالح الدين.

جملس الوزراء يعمم كتاب يقيض بإهناء »مناصب الوكالة« يف جمالس املحافظات

رئيس اجلمهورية يدعو إىل »ختليد« جريمة »سبايكر« لتعريف العالـم بالثمن الذي دفعه العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

جددت الواليات املتحدة للمرة الثالثة تمديد 
إعفاء العراق م�دة 90 يوما من العقوبات 
الت�ي فرضتها عىل ايران تتيح له اس�تراد 
الكهرب�اء والغ�از اللذي�ن يعتم�د عليهما 
بش�دة خصوصا يف الصيف الس�اخن الذي 
تشهد البالد.  وقال مسؤول حكومي رفيع 
قري�ب عىل املفاوض�ات لفرانس برس، إن 
»العراق ضم�ن تمديداً جديداً ملدة 90 يوماً 
الس�تراد الطاقة االيرانية بعد مفاوضات 
طويل�ة مع الوالي�ات املتحدة حت�ى األيام 

االخرة قبل انتهاء مهلة االعفاء«.
وياتي هذا بعد تصاعد االزمة بني واشنطن 

وطهران يف الخلي�ج وكالهما تقيم معهما 
بغداد عالقات قوية.

واالعف�اء يعد أمرا حيويا بالنس�بة للعراق 
ال�ذي يق�ع يف منطق�ة حراري�ة س�اخنة 
وحيث تتجاوز درج�ات الحرارة هذا العام 
املعدالت املوسمية بكثر، ما يزيد استهالك 
الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات 
املن�ددة بنق�ص الخدم�ات العام�ة والتي 

تنطلق يف بداية الصيف.
وأعادت واش�������نطن فرض عقوبات 
ع�ىل قط�اع الطاق�ة اإليران�ي يف ترشي�ن 
الثان�ي املايض بعد انس�حابها من االتفاق 
النووي املوقع بني الدول العظمى وطهران 

يف 2018.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت الجمعي�ة األوربي�ة لتع�ارف األدي�ان 
املشاركون يف مؤتمر السالم الدويل األول بتدويل 
جريمة سبايكر واعتبارها تطهر عرقي.وجاء 
يف نص البيان الختامي ملؤتمر السالم الدويل األول 
يف برلني، »إيماناً منا برتسيخ ثقافة السالم ونبذ 
ثقافة الكراهية والعنف ودعماً لجهود املنظمات 
الراعي�ة إلش�اعة ثقافة التعايش الس�لمي بني 
البرش، وإج�الاًل ألرواح جميع ضحايا اإلرهاب، 
وبرعاية اية الله الفقيه السيد حسني اسماعيل 
الصدر عقد يف برلني وبتعاون مشرتك مع وزارة 
الخارجي�ة األملاني�ة و ب�ني الجمعي�ة األوربية 
لتعارف االدي�ان عقد يف العاصمة االملانية برلني 
للف�رتة ما بني 14-16 مؤتمر الس�الم والذكرى 
الخامس�ة ملجزرة سبايكر«. املش�اركون نددوا 
ب�كل أش�كال العنف واالره�اب الذي تمارس�ه 
بعض املجاميع اإلرهابية. وادانوا خطاب العنف 
والكراهية الذي تمارسه الكثر من منابر الفتنة 
ش�ارك يف ه�ذه الندوة نخب�ة من السياس�يني 
واإلعالميني واألكاديميني العرب واالملان ورجال 
دي�ن وممث�ي منظم�ات املجتم�ع املدن�ي من 
مختل�ف دول العال�م .  واتف�ق املؤتم�رون عىل 

مجموعة من التوصيات: 
اوالً: رضورة نبذ خط�اب العنف والكراهية من 

جميع األطراف . 
ثانياً: وضع الدول واملؤسس�ات دولية كاالتحاد 
األورب�ي واألم�م املتح�دة ام�ام مس�ؤولياتها 
اإلنس�انية يف مراقب�ة عم�ل املؤسس�ات ورصد 

حاالت التطرف يف املراكز واملدارس الدينية. 
ثالثاً: طالب املشاركون بتدويل جريمة سبايكر 
واعتبارها جريمة تطهر عرقي ضد اإلنس�انية 

ومالحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
رابعاً: إش�اعة ثقافة الس�الم من خ�الل الحوار 

والتعارف بني االديان واملعتقدات املختلفة.
خامس�اً: وق�ف التبش�ر الدين�ي واملذهب�ي يف 
املجتمعات وفق مب�دا الحوار ليس لتغير االخر 

بل ملعرفته.
سادس�اً: تعزي�ز ال�دور اإليجاب�ي للمرجعيات 

الدينية من خالل الخطاب املعتدل . 
ثامناً: رضورة العمل الجاد والتعاون بني صناع 
القرار ومؤسس�ات املجتمع املدني واملرجعيات 

الروحية بني الرشق والغرب . 
تاس�عاً: دع�وة االع�الم اىل الرتكي�ز ع�ىل قي�م 
التس�امح واملحب�ة والس�الم ، واالبتع�اد ع�ن 

واإلثارة والتحريض. 

واشنطن متدد إعفاء العراق من العقوبات: استرياد الكهرباء 
والغاز من ايران مستمر

مؤمتر السالم من برلني يطالب بتدويل جريمة 
سبايكر واعتبارها تطهري عرقي

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت النائب�ة عن ائت�الف النر 
ه�دى س�جاد، أم�س الس�بت، عن 
تش�كيل لجن�ة برملاني�ة م�ن اربعة 
اعض�اء ملتابعة الدعوى املقامة ضد 
تركيا بس�بب رشاء النفط من اقليم 

كردستان. 
وقال�ت س�جاد يف مؤتم�ر صحفي 
عقدته بمجلس النواب ان »الدستور 
ان�اط الحفاظ عىل الثروات الوطنية 
بممثي الشعب املنتخبني، وحرصنا 
عىل متابعة الدعوى القضائية التي 
اقامته�ا الحكوم�ة الس�ابقة ع�ىل 
الجمهوري�ة الرتكية ل�رشاء النفط 
املصدر من حكومة اقليم كردستان 
دون مراع�اة االتفاقية املوقعة عام 
2010 والتي تلزم الحكومة الرتكية 
بالتعامل الرسمي مع حكومة املركز 
بشكل مبارش لبيع الحصة النفطية 

من اقليم كردستان«.
واضاف�ت ان »املحكم�ة الدولي�ة يف 

باري�س عقدت اجتماع�ات متتالية 
خلص�ت اىل تحديد يوم 24 نيس�ان 
امل�ايض موعدا لجلس�ة اس�تماع«، 
ه�ذه  متابع�ة  »رضورة  مؤك�دة 

الدعوى«.
وتابع�ت انه »قدمنا س�ؤال برملاني 
اىل رئي�س مجلس ال�وزراء إلعالمنا 
باإلجراءات الحكومية للتعاطي مع 
ه�ذه الدع�وى، محذرة م�ن ان اي 
تن�ازل عن هذه الدع�وى القضائية 
سيخرس العراق ربع موازنته املالية 
اي م�ا يق�ارب 30 تريلي�ون دين�ار 

عراقي«، 
الن�ر  ائت�الف  »كتل�ة  ان  مبين�ة 
النيابي�ة داعم�ة بقوة له�ذا املطلب 
ومتابعة للملف القضائي«. واشارت 
اىل ان »الي����وم تم تش�كيل لجنة 
خاص�ة ملتابعة الدع�وى القضائية 
نيابي�ة  لج�ان   4 اعض�اء  تض�م 
مش�رتكة تكون رئاس�تها ملن وجه 
الس�ؤال الربملان�ي اىل رئيس مجلس 

الوزراء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن محافظة نينوى احمد 
الجبوري، أمس السبت، مجلس النواب 
واملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
املحافظات  انتخابات مجل�س  بإجراء 

عن طريق التصويت البايومرتي.
وق�ال الجب�وري يف مؤتم�ر صحف�ي 
عق�ده بمجل�س الن�واب ان »الربمل�ان 
بدا باج�راءات تعديل قان�ون مجالس 
املحافظ�ات ونؤك�د ان ع�ىل الربمل�ان 
الت�ي  املش�اكل  واملفوضي�ة معالج�ة 
حصلت يف االنتخابات الربملانية وهنالك 

توجه لبعض الكت�ل التي تريد تفصيل 
القان�ون ع�ىل مقاس�ها دون مراع�اة 
انج�اح االنتخاب�ات وي�راد ان تج�ري 
االنتخابات بطريقة البطاقة االعتيادية 
وليس البايومرتي«، مبينا اننا »نطالب 
تج�ري  ب�ان  واملفوضي�ة  الربمل�ان 
االنتخاب�ات بالتصوي�ت الباي�و مرتي 
وعدم االعتماد ع�ىل البطاقة التقليدية 
التي اجريت بها االنتخابات السابقة«. 
واض�اف ان »البع�ض يري�د ان يكون 
التصويت  النازحني بطريقة  انتخابات 
ان  التقليدي�ة ولك�ن نق�ول  الخ�اص 
لدين�ا وق�ت طوي�ل ملوع�د االنتخابات 

م�ا يجعلن�ا بحاج�ة اىل ح�ل مش�كلة 
النازحني واعادته�م اىل مناطقهم بدل 
اعتم�اد طرق قد تؤدي لتكرار االخطاء 

السابقة«. 
واكد عىل »اهمي�ة ان ال نعتمد طريقة 
التقليدي�ة  ب�ل  املزدوج�ة  االنتخ�اب 
الواح�دة الن املزدوج�ة تخ�دم القوائم 
ذات الس�لطة واملال ما يجعل الطبيعي 
اعتم�اد القوائ�م بعدد مقاع�د الدائرة 
كم�ا ان م�ا يج�ري االن بعك�س م�ا 
تريده املرجعية والشعب وان ال يفصل 
القانون وفق مقاسات الكتل واالحزاب 

الكبرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
العسكرية، أمس السبت، ضبط احزمة 
ناس�فة داخل مخبأ يف املوصل. وقالت 
املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »مف�ارز 
مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية يف 
قيادة عمليات نين�وى وبالتعاون مع 
القي�ادة ومفارزها  فصيل اس�تطالع 
الهندس�ية تمكن�ت من ضب�ط مخبأ 
لألحزمة الناس�فة واالعتدة يف الجانب 

األيم�ن م�ن املوص�ل«. واضاف�ت، ان 
»املفارز عثرت بداخل�ه عىل 6 أحزمة 
ناس�فة وقن�ربة طائ�رة مس�رة و 5 
رمان�ات يدوي�ة و ع�دد م�ن صواعق 
التفجر«، مبين�ة انه »تم التعامل مع 

املواد وفق السياقات املعمول بها«.

الربملان يشكل جلنة ملتابعة الدعوى املقامة 
ضد تركيا بسبب رشاء نفط كردستان 

نائب يطالب الربملان واملفوضية بإجراء االنتخابات املحلية 
بالتصويت البايومرتي 

االستخبارات العسكرية تضبط احزمة ناسفة داخل خمبأ يف املوصل 
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   بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت رشكة بريتيش برتوليوم “بي.ب�ي”، بأن احتياطي العراق 
من النفط بلغ 147 مليار برميل.

وقال�ت الرشكة يف مراجعته�ا اإلحصائية لقط�اع الطاقة العاملي 
للعام 2019، إن االحتياطي العراقي من النفط الخام س�جل 147 

مليار برميل ليحل العراق يف الرتتيب الخامس عاملياً.
وحلت فنزوي�ا باملرتبة االوىل باحتياطي بل�غ 303 مليار برميل، 

والسعودية ثانياً ب� 297 مليار برميل.
واحتلت كندا، بحسب تقديرات الرشكة، املركز الثالث باحتياطيات 

قدرها 168 مليار برميل، ثم إيران 156 ملياراً.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، تعيني 66 من خريجات كليات هندسة النفط 
وفق نظام العقد.

وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»اس�تنادا إىل توجيهات نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير 
النفط ثامر عباس الغضبان، اص�درت الوزارة امراً وزارياً بتعيني 

66 من خريجات كليات هندسة النفط ، وفق نظام العقد«.
وأض�اف البي�ان ان »االم�ر ج�اء اس�تجابة لطلب�ات الخريجات 

وتكريماً للمرأة العراقية ودورها يف الصناعة النفطية ».
يذكر ان وزارة النفط كانت قد اصدرت يف وقت سابق أوامر بتعيني 
501 من خريجي كلية هندسة النفط عىل املاك الدائم، فضا عن 
تعي�ني 300 م�ن مهنديس النف�ط بصفة عقد وت�م توزيعهم عىل 

رشكات القطاع النفط وفق الحاجة وتوفر الشاغر.

   بغداد / المستقبل العراقي

أحبط�ت الس�لطات الكمركي�ة يف مرك�ز 
كمرك بواب�ة البرصة، تهريب 13 س�يارة 
يف  بإس�تريادها  املس�موح  املودي�ل  دون 

مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.
وذك�رت الهي�أة العامة للكم�ارك يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »السيارات 
ضبط�ت مخفي�ة داخ�ل حاوي�ات حجم 
40 ق�دم خلف م�واد مختلف�ة يف محاولة 
لتهريبه�ا قب�ل أن تق�وم لجنة مش�رتكة 
بمش�اركة مكافحة الجريمة اإلقتصادية 
ورشط�ة الكمارك بإجراء الكش�ف عليها 
اإلج�راءات  إلتخ�اذ  للقض�اء  وإحالته�ا 
القانوني�ة بحقها«.يذكر ان الهيأة العامة 
للكمارك قد أعلنت صباح اليوم عن إعادة 
3 س�يارات مت�ررة ممنوع�ة  إص�دار 

اإلسترياد يف كمرك طريبيل الحدودي.

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�ترياد  من�ع  الزراع�ة،  وزارة  اعلن�ت 
محص�ول الفلف�ل لوفرت�ه محليا.وذكرت 
الوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
انه »اس�تنادا اىل الصاحيات املخولة لوزير 
الزراع�ة بمن�ع وفت�ح االس�ترياد يف ضوء 
وفرة وش�حة املنتج الزراعي املحيل ووفقا 
مل�ا ج�اء يف كتاب مجل�س ال�وزراء /لجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة املرق�م 299 يف 2 / 
10 / 2018 وال�ذي ن�ص ع�ىل منع دخول 
الس�لع املش�مولة باملن�ع وف�ق الروزنامة 
من�ع  املوافق�ة ع�ىل  الزراعي�ة ،حصل�ت 
اس�ترياد محصول )الفلفل ( لوفرته محليا 
وم�ن جميع املناف�ذ الحدودية«.واوضحت 
ان الق�رار يطب�ق »اعتب�ارا م�ن 12/ 6 / 
2019، مؤك�دا ع�ىل »اعط�اء مهلة عرشة 
أيام للمس�توردين الحاصلني عىل موافقة 
مس�بقة والذي�ن قاموا بأدخ�ال جزءا من 
ملنحه�م  وذل�ك  املس�توردة  االرس�اليات 
الوق�ت الكايف الس�تكمال ماتبق�ى منها«.

واش�ارت اىل ان »عدد املحاصي�ل املمنوعة 
من االسترياد بلغت خمسة عرش محصوالً 
والبطاط�ا  والخي�ار  )الطماط�م  وه�ي 
والباذنجان واللهان�ة والقرنابيط والفلفل 
والج�زر والنب�ق والخس وال�ذرة الصفراء 
والرقي والبطيخ والثوم والشجر(«، اضافة 
اىل »التمور املمنوعة من االسترياد وحسب 
قان�ون الحج�ر الزراع�ي املرق�م 76 لعام 
2012«.وتابع�ت ان »سياس�ة الوزارة هي 
حماي�ة املنت�ج املحيل من جان�ب وحماية 
املستهلك من جانب اخر ومن خال تطبيق 
الروزنام�ة الزراعي�ة، فضا ع�ن البيانات 
الواردة م�ن مديريات الزراع�ة والتي تبني 
مدى وفرة او شحة املنتج الزراعي املحيل« 
داعي�ا »هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة والكمارك 
والجه�ات ذات العاقة اىل تنفيذ هذا القرار 

من اجل حماية املنتج الزراعي املحيل.

إحباط هتريب »13« 
سيارة داخل حاويات 

يف كمرك بوابة البرصة

الزراعة متنع استرياد 
حمصول الفلفل لوفرته حمليًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتتح�ت وزارة النق�ل، ثاث�ة خطوط داخل ص�اح الدين لخدمة 
اهايل املحافظة.

وذك�ر بيان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »اس�تمرارا 
لجهوده�ا الخاصة بتطوير النقل الداخيل يف املحافظات العراقية، 
افتتحت الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفوداحدى تش�كات 
وزارة النق�ل ثاث�ة خط�وط داخ�ل محافظ�ة ص�اح الدين بعد 
 King{ تخصي�ص عدد من حاف�ات النقل الداخيل الحديث�ة نوع
Long{ للعم�ل فيها بالتنس�يق م�ع مجلس املحافظ�ة والجهات 

املعنية«.
وبين�ت الرشك�ة ان�ه »س�يتم إنط�اق املس�ار االول من س�احة 
االحتفاالت باملحافظة مرورا بشارع االربعني ومستشفى تكريت 

ثم اىل املحطة الرئيسة«.
وتابع�ت »أم�ا الخط الثان�ي ينطلق مس�اره من ح�ي الزهور - 
س�يطرة االنواء - وصوال اىل املحطة الرئيسية، فيما ينطلق املسار 
الثالث من حويل القادس�ية - واالقسام الداخلية- شارع الباج ثم 

وصوال اىل املحطة الرئيسة .

النقل تدشن »3« خطوط داخل 
صالح الدين

    بغداد / المستقبل العراقي

ضم�ن سلس�لة الزي�ارات امليداني�ة للمحافظ�ات عموم�اً، 
والب�رصة ع�ىل وج�ه الخص�وص، زار وزير الكهرب�اء لؤي 
الخطي�ب محافظة البرصة، لاطاع موقعياً عىل س�ري عمل 
املحطات والخط�وط الناقلة يف املحافظة، اىل جانب متابعته 
ملش�اريع الخطة الطارئة للصيف الحايل، فضا عن افتتاحه 
لع�دد من املحط�ات التحويلي�ة والثانوي�ة التابعة لقطاعي 
نق�ل وتوزي�ع الطاق�ة الكهربائي�ة، اىل جان�ب إرشافه عىل 
إنجاز ع�دد من املش�اريع الخاصة بالقطاع�ني املذكورين، 
والتي ستس�هم بف�ك االختناقات عىل الش�بكة الكهربائية، 
وترف�ع اس�تيعابها لطاق�ات إنتاجية إضافي�ة بما ينعكس 
إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز اىل املواطنني«.وافاد بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الوزي�ر الخطيب عقد اجتماعاً 
يف بناية املحافظة بحضور محافظ البرصة اس�عد العيداني 
ورئيس مجلس�ها صباح البزوني، واملاك املتقدم يف كهرباء 
املنطقة الجنوبية، ملناقش�ة واقع املنظومة ووضع الخطط 
للرشوع بتنفيذ املشاريع لارتقاء بواقع الشبكة الكهربائية 
يف املحافظ�ة« . واضاف البيان »كم�ا ارشف وزير الكهرباء 
ع�ىل عملي�ة توزي�ع الطاق�ة الكهربائية خ�ال تواجده يف 
مق�ر مركز الس�يطرة الجنوب�ي، فضا عن عم�ل املحطات 
والخطوط الناقل�ة، مؤكداً رضورة تحقي�ق التوزيع العادل 

للطاق�ة، بما يضم�ن املحافظة ع�ىل اس�تمرارية املنظومة 
الكهربائي�ة فنياً، باالضاف�ة اىل الوصول ل�رىض املواطنني« 
.واوض�ح انه »قدم مدير عام توزيع الطاقة ومدير عام نقل 
الطاقة يف املنطقة الجنوبية ومدير مركز السيطرة الجنوبي، 
رشح�ًا مفصاً عن مراحل تنفيذ مش�اريع الخطة الطارئة، 
للصيف الح�ايل، والتطور الكبري وامللموس يف فك االختناقات 
وزيادة س�اعات تجهيز الطاقة الكهربائية اىل املواطنني بعد 
دخول عدة مش�اريع للخدمة«.واش�ار البيان اىل ان »الوزير 
افتت�ح املحولة الذاتية الجديدة )األوت�و( رقم )6( يف محطة 
البرصة التحويلية )400 ك.ف( التابعة لشبكات نقل الطاقة 

يف الجنوب وبطاقة استيعابية قدرها)250( ميكاواط والتي 
ستس�هم بتحس�ني وزيادة سعتها .ويف الس�ياق ذاته افتتح 
وزير الكهرباء محطة القبلة الثانوية )33 /11 ك.ف(، التي 
ت�م تأهيلها من قب�ل ماكات توزيع كهرب�اء البرصة والتي 
ستخفف االحمال وتساعد عىل استقرار التيار الكهربائي يف 
منطق�ة القبلة .بعدها توجه الخطيب ، بحس�ب البيان ، اىل 
محطة غرب البرصة التحويلية 132 ك.ف التابعة لش�بكات 
نق�ل الطاق�ة وافتت�ح فيه�ا محول�ة ذاتية جدي�دة ووحدة 
للس�يطرة .ومن ضمن املشاريع التي نفذت من قبل ماكات 
وزارة الكهرب�اء يف محافظ�ة الب�رصة، افتتح الس�يد وزير 
الكهرباء هذا الي�وم الجمعة، محطة كوت الحجاج الثانوية 
بعد تأهيلها وزيادة سعتها التشغيلية والتي ستسهم بشكل 

كبري لحل االختناقات يف منطقة كوت الحجاج.
كم�ا افتتح محطة الزب�ري الثانوي�ة )33 /11 ك.ف(، وقال 
يف كلم�ة االفتتاح، نفتخر بأفتت�اح محطة الزبري الثانوية يف 
محافظة البرصة التي تم تأهيلها بجهود وطنية اس�تثنائية 
خال فرتة قياس�ية لم تتج�اوز )23( يوماً، واذ نثمن جهود 
كوادرنا الوطنية ال ننىس دماء ش�هداؤنا من الجهد الهنديس 
والفن�ي الذين استش�هدوا خ�ال اداء الواج�ب، ومن قبلهم 
دم�اء ش�هداؤنا من القوات املس�لحة بكل تش�كياتها التي 
دحرت االرهاب ومهدت ألنجاز هذه املشاريع خدمة لشعبنا 

العظيم.

    ذي قار / المستقبل العراقي 

التقى رئيس مجل�س محافظة ذي قار، رحيم 
الخاقان�ي، باملدي�ر العام للطرق والجس�ور يف 
وزارة اإلس�كان واالعم�ار والبلدي�ات العام�ة 
املهن�دس ع�يل عب�د الواح�د، مؤك�داً حصول 
املوافق�ة ع�ىل اإلرساع بوترية العمل بخمس�ة 
النارصي�ة  أبرزه�ا ج�ر  مش�اريع حيوي�ة 

الكونكريت�ي، وفت�ح الطريق الري�ع املكتمل 
أم�ام املركبات.وق�ال الخاقاني يف بي�ان تلقته 
»املستقبل العراقي«، إن »اللقاء شهد مناقشة 
آخ�ر اإلجراءات املتخذة من قب�ل الهيأة العامة 
للطرق والجس�ور ح�ول عدة مش�اريع، منها 
طريق امل�رور الريع واإلرساع بإنهاء املقاطع 
املتبقية منه«، مشرياً إىل أن »هناك تنسيق عال 
املس�توى لرتتيب العمل يف املناطق غري املكتملة 

واستخدام املس�افات التي انتهت االعمال فيها 
أم�ام املركبات وعدم إبقائه�ا مغلقة«.وأضاف 
رئي�س مجل�س محافظة ذي ق�ار، إنه »جرى 
مناقش�ة طري�ق الفج�ر آل بدير، وتم إرس�ال 
كتاب رس�مي من قبل وزارة االسكان واإلعمار 
والبلديات العامة إىل الجهات ذات العاقة إلدراج 
املرشوع ضمن موازنة الوزارة، وسيتم متابعة 
األم�ر من قب�ل ال�وزارة ومجل�س املحافظة«.

ولف�ت إىل أن�ه »ت�م االتف�اق عىل زي�ادة وترية 
العمل بمشاريع جر النرص عىل نهر الغراف، 
وج�ر النارصية الكونكريتي، وجر ش�مال 
النارصي�ة، والطري�ق الح�ويل يف النارصي�ة«، 
موضحاً بأن »املدير العام سيزور محافظة ذي 
قار خال االس�بوعني املقبل�ني لاطاع ميدانياً 
عىل مراح�ل العم�ل، واللقاء مع ك�وادر دائرة 

املهندس املقيم يف املشاريع املنفذة .

وزير الكهرباء يفتتح عددًا من املحطات واملواقع املنجزة يف البرصة ويتابع ميدانيًا مشاريع اخلطة الطارئة

ذي قار تستحصل املوافقة لفتح الطريق الرسيع املكتمل والعمل عىل »5« مشاريع حيوية

   بغداد/ المستقبل العراقي

وافقت وزارة الصحة عىل تعيني خريجي 
الكليات التقنية االهلية يف العراق.

ونص�ت وثيق�ة  حصل�ت »املس�تقبل 
ع�ىل،  منه�ا  نس�خة  ع�ىل  العراق�ي« 

»موافق�ة وزي�ر الصح�ة والبيئة عاء 
الدي�ن العل�وان ع�ىل تعي�ني خريج�ي 
الكلي�ات التقنية الطبي�ة ضمن قانون 
)6( لس�نة )2000(، لكونهم مشمولني 
بالتعي�ني املرك�زي وس�تصدر األوام�ر 

االدارية للخريجني لكافة السنوات.

الصحة توافق عىل تعيني خرجيي 
كليات التقنيات الطبية األهلية

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن تجهي�ز ش�بكة الكهرباء 
الوطني�ة يف محافظ�ة البرصة ب�� 100 ميكاواط من 
الطاقة.وذكر املكتب االعامي لرشكة نفط البرصة يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »ضمن 

برنامج رشكة نف�ط البرصة يف دعم منظومة الطاقة 
الكهربائي�ة الوطني�ة تقرر ابت�داًء من الي�وم تجهيز 
ش�بكة الكهرب�اء الوطني�ة يف محافظ�ة البرصة بما 
معدله 70 اىل 100 ميگاواط من الطاقة الكهربائية«.

وبين�ت ان التجهيز »س�يكون بصورة مس�تقرة من 
منشآت رشكة نفط البرصة يف حقل الرميلة .

النفط جتهز البرصة بـ »100« ميكاواط 
من الكهرباء

     النجف / المستقبل العراقي

واف�ق رئيس ال�وزراء، ع�ادل عب�د املهدي، 
ع�ىل طلبات خدمية ومش�اريع يف محافظة 

النجف األرشف.
هاش�م  للمحاف�ظ  االول  النائ�ب  وق�ال 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الكرع�اوي 
العراقي«، انه »ألتقينا رئيس الوزراء، وبحثنا 
مع�ه واقع ح�ال محافظ�ة النجف االرشف 
والس�عي لتطوير واقعها وتذلي�ل املعوقات 
أمامه�ا طرحن�ا موضوع أزم�ة الكهرباء و 
ف�ك االختناقات حي�ث ال نس�تطيع تجهيز 
املخصص�ة وتف�اوت  بالحص�ة  املحافظ�ة 
تجهي�ز الكهرب�اء م�ن حي إىل آخر بس�بب 

االختناقات لذا نحتاج محطات متنقلة لفك 
تل�ك االختناقات«.وأض�اف »تم�ت موافقة 
رئي�س الوزراء عىل تزوي�د محافظة النجف 
االرشف بمحط�ات كهرب�اء متنقل�ه لف�ك 
االختناقات يف املحافظة وخال األيام القليله 

القادمة ستصل إىل النجف االرشف«.
ولف�ت اىل »موافق�ة رئيس ال�وزراء مبدئياً 
عىل تش�غيل عقود هيأة االعمار ولكن يجب 
وضع خطة لانتاج واالستفادة من طاقات 
عقود الهي�أة ووعد بذلك بعد ان نضع خطة 
تمكننا من االس�تفادة من امل�وارد البرشية 

لدى هيأة االعمار«.
دائ�رة  »اس�تحداث  اىل  الكرع�اوي  وأش�ار 
مهندس مقي�م يف محافظة النجف االرشف 

وتخصي�ص مبلغ لرشاء آلي�ات لتكون جهد 
هنديس تابع للمحافظة وينفذ تنفيذ مبارش 
لتبليط شوارع املحافظة«.وتابع »طلبنا بأن 
تكون هناك بلدية خاص�ة للمدينة القديمة 
لتوف�ري إمكاني�ات أكث�ر ورفعن�ا ش�وارع 
}ال�راق، امل�رشاق، الحويش، الجدي�دات... 
الخ( التي تكون داخل املدينة القديمة بكتب 
رس�مية لتوف�ري خدم�ات اكر وكذل�ك بينا 
أهمي�ة املدين�ة القديم�ة ملا فيه�ا من مرقد 
اإلمام عيل ) عليه الس�ام( ومراجع الدين«.
وع�ن الواق�ع الزراعي أش�ار الكرع�اوي اىل 
»االس�تفادة م�ن صح�راء النج�ف وإقامة 
س�دود ملنع ال�رر م�ن الس�يول القادمة 
الن وبنف�س الوق�ت تكون مخ�ازن للمياه 

لاس�تفادة منها يف الزراع�ة و رعي االغنام 
وتوف�ري املي�اه الجوفي�ة وتكون س�د لدفع 
ال�رر عن الوديان التي تس�بب رضر كبري 
عند كل س�يول«.ولفت اىل انه »وبعد إكمال 
تصميم بحر النجف بش�كل كامل تم ايقاف 
الرشوع بالعمل لقلة التخصيصات املالية يف 
عام 2014 طرحنا ان يكون مكان س�ياحي 
جاذب للسياح ومتنفس الهايل النجف بشكل 
خاص« مش�ريا اىل »االس�تفادة م�ن املوارد 

الذاتية الكساء جميع شوارع املحافظة«.
وكش�ف الكرعاوي ان رئيس ال�وزراء »وعد 
ب�أن ينظر ب�كل ما تم طرح�ه والعمل عليه 
وس�تكون متابع�ة ش�خصية من�ه ويدعم 

املحافظة بتوفري الخدمات .

رئيس الوزراء يوافق عىل طلبات خدمية للنجف تشمل الكهرباء

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئة رعاي�ة ذوي اإلعاقة واالحتياج�ات الخاصة يف وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة املس�تفيدين من رات�ب املعني إىل 

مراجعتها الستام االستمارة الخاصة بإصدار البطاقة الذكية.
وقال النائب االداري لهيئة رعاية ذوي االعاقة عيل جعفر الحلو يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان » أسماء املستفيدين من راتب املعني 
املتفرغ من العسكريني واملدنيني الذين استلموا الدفعة األوىل لاشهر 
)كانون الثاني وش�باط واذار( من ع�ام 2019 يف بغداد واملحافظات 
س�يتم نرشها بواقع 200 اس�م يوميا عىل موقع الوزارة االلكرتوني 
وصفحات التواصل االجتماعي العائدة للوزارة والصفحة الرس�مية 
للهيئ�ة وفق تواريخ مثبتة، مش�ريا اىل ان املراجعة تكون ملقر الهيئة 
وأقس�امها يف املحافظات ابتداء م�ن يوم األحد املقبل املوافق 6-16-

2019.واضاف ان » راتب املعني املتفرغ لن يتم رصفه ألي مس�تفيد 
م�ا لم يراجع للحص�ول عىل بطاقة املاس�رت كارد خ�ال التوقيتات 
املعلنة وحسب قوائم االسماء التي ستنرش تباعا«.الفتا اىل انه سيتم 
العمل بنفس االلية يف أقسام الهيئة يف املحافظات وكل قسم سيحدد 
أعداد املراجعني مع نرش أسمائهم يف صفحة الفيسبوك الخاصة بكل 
قس�م. واكد ان الحضور يكون حرصا للمعني فقط مستصحباً معه 
املستمس�كات األصلية واملصورة للمعني فقط وال تس�لم االستمارة 
الخاصة باملاس�رت كارد اال لصاحب العاقة تحديدا، داعياً اىل االلتزام 

باألسماء املعلنة وحسب التسلسات واملواعيد املنشورة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق م�رصف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوحت م�ا بني 3 و5 و10 ماي�ني دينار عن طريق 
بطاق�ة املاس�رت كارد الدولية.وقال املكت�ب االعامي للمرصف يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »تم رصف دفعة 
جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة ألكث�ر من 2800 موظف 
الذي�ن ت�م توط�ني رواتبهم لدى امل�رصف وحصلوا ع�ىل البطاقة 
االلكرتونية«.وأوضح البيان، أن »رصف تلك السلفة تم عن طريق 
بصمة الزبون ثم اباغ املوظف عر إرس�اله رسالة نصية تخطره 
بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنح�ه اياها ورصفها ع�ن طريق أدوات الدف�ع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

الرعاية االجتامعية تدعو املستفيدين إىل مراجعتها 
الستالم االستامرة اخلاصة بالبطاقة الذكية

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف موظفي الدولة

الكشف عن احتياطي العراق من النفط اخلام

النفط تعلن تعيني »66« خرجية 
من الكليات اهلندسية

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلنت محافظة بغداد عن سري امتحان 
اللغة اإلنكليزية ملرحلة الثالث املتوسط 
بشكل انسيابي بمشاركة اكثر من 70 
الف طالب وطالبة، مؤكدة فتح تحقيق 
بحادث�ة االعت�داء ع�ىل مدي�رة مرك�ز 
امتحان�ي يف منطقة البلديات وبالقرب 

من دارها.
وأشارت املحافظة اىل ان غرفة العمليات 
الطارئ�ة املش�كلة بدي�وان املحافظ�ة 

ملراقية سري االمتحانات بارشاف السيد 
محافظ بغداد املهندس فاح الجزائري 
تابعت بش�كل مب�ارش وميداني اجراء 
س�ري االمتحانات مع مديري�ات تربية 

بغداد الستة«.
واوضح�ت املحافظ�ة » ب�ان حادث�ة 
االعت�داء الذي جرى ع�ىل مديرة مركز 
امتحان�ي يف منطق�ة البلدي�ات والتي 
انت�رشت يف مواقع التواصل االجتماعي 
حدث�ت بعد نهاي�ة االمتحان�ات وقرب 
الس�يد  ان   « ع�ىل  مش�ددة  داره�ا«، 

املحاف�ظ وج�ه بفت�ح تحقي�ق عاجل 
باالعتداء والتأكيد ع�ىل توفري الحماية 
األمني�ة املش�ددة للمراك�ز االمتحانية 

ومدرائها واملراقبني«.
كما لفتت املحافظ�ة اىل » التكثيف من 

اجهزة التشويش
 يف املراك�ز ملنع حاالت الغش والكش�ف 
اس�تمرار  تام�ني  ع�ن  فض�ا  عنه�ا 
التي�ار الكهربائ�ي وتوفري امل�اء البارد 
للممتحنني ونرش )20( سيارة اسعاف 

لجانبي الكرخ والرصافة«.

حمافظة بغداد: امتحان اإلنكليزي جرى بانسيابية 
تامة بمشاركة اكثر من ٧0 الف طالب وطالبة 

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد عب�د االمري 
العيدان�ي ع�ن ق�رب بدء تس�جيل اس�ماء 
املتدرب�ني العاطل�ني ع�ن العم�ل يف الدورة 
يف  يت�وزع  »التس�جيل  ان  مبين�اً  الثاني�ة، 
مختل�ف مراكز التدريب املهن�ي املنترشة يف 

املحافظة .
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعامي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
اس�ماء  تس�جيل  »موع�د  ان  العراق�ي«، 
املتدرب�ني العاطل�ني ع�ن العم�ل يف الدورة 
الثانية س�يكون مطلع االس�بوع وستكون 
لتدري�ب )400( عاطل ع�ن العمل  وتنترش 

يف مختلف مراكز التدري�ب املهني املوجودة 
يف مركز املحافظ�ة ،وقضاء ابي الخصيب ، 

وخور الزبري«.
م�ن جهته اوض�ح مدي�ر مكت�ب محافظ 
البرصة عماد العيداني ان�ه »ترأس اجتماع 
حول التهيئة الس�تقبال الش�باب العاطلني 
ع�ن العمل وبحض�ور مدي�ر دائ�رة العمل 
مكت�ب  ومدي�ر   ، االجتماعي�ة  والش�ؤون 
التش�غيل يف ديوان املحافظة  ، مشرياً اىل ان 
»االجتماع خ�رج بنقاط عدي�دة مهمة من 
بينها مفاتحة مرك�ز التدريب املهني التابع 
لوزارة النفط ومراك�ز التدريب املوجودة يف 
الرشكة العامة ملوانئ العراق لاستفادة من 
موض�وع تدري�ب العاطلني ع�ن العمل عىل 

بعض املهن التخصصية ».
واوض�ح مدير مكت�ب املحاف�ظ ان »هناك 
توجيه من محافظ البرصة اس�عد العيداني 
للعمل والتنسيق بني مكتب التشغيل التابع 
اىل  دي�وان املحافظة ورشك�ة نفط البرصة 
لغرض تهيئة فرص عمل لتعيني املتخرجني 
م�ن ال�دورة التدريبي�ة االوىل والت�ي تخرج 

منها بحدود )350( متدرب ». 
اس�عد  املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ  وكان 
املاضي�ة  الف�رتة  يف  اعل�ن  ق�د  العيدان�ي 
ع�ن انط�اق ال�دورات التدريبي�ة الخاصة 
بالعاطل�ني ع�ن العمل واملنت�رشة يف مراكز 
التدري�ب املهني الواقع�ة يف مركز املحافظة 

وخور الزبري وقضاء ابي الخصيب .

حمافظ البرصة يعلن قرب بدء تسجيل اسامء املتدربني العاطلني عن العمل يف الدورة الثانية
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع ) انشاء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 1 / 30 البيجية(

 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
 - موقع املشروع )النشوة  (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 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 )قسم العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
الق��درة املالية:على مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  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( .
* توفي��ر الك��وادر واملع��دات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة 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 االحد املصادف 2019/6/16  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 ظهرا     
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح به��ا(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن املناقص��ني 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.
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عش��ر  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.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 

يلي يوم العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقص��ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا 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 (
)انشاء مدرسة 18 صف عىل القطعة املرقمة 1 / 30 البيجية(

 مناقصة )45/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )  بناء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 10 / 9 مقاطعة 

44 عبودة والدوه (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/6/16  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (
)بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة املرقمة 10 / 9 مقاطعة 44 عبودة والدوه( 

 مناقصة )36/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )   بناء مدرس��ة 18 صف 3 طوابق على القطعة 6 م 38 كوت 

النزال (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��ال إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 اعان املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��اً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/6/16  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعان.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثاثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة 6 م 38 كوت النزال (  

مناقصة )37/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف ثاث طوابق في ساحة مدرسة الرواد 

االبتدائية (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )عز الدين سليم  (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��ال إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 اعان املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��اً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم اخلميس املصادف 2019/6/13  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعان.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثاثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة الرواد االبتدائية ( 

مناقصة )38/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )   بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة اجملاورة ملدرسة 

النسور االبتدائية العائدة الى املدرسة  (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع ) عز الدين سليم (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��ال إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 اعان املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��اً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/6/16  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعان.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثاثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (                                       
)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املجاورة ملدرسة النسور االبتدائية العائدة اىل املدرسة  ( 

 مناقصة )39/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع ) بناء مدرس��ة 18 صف ثاثة طواب��ق على القطعة املتنازل 

عنها في منطقة ام الشويج )اخليط( (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع ) عز الدين سليم (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��ال إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 اعان املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��اً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/6/16  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعان.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاه*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثاثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (
)بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق عىل القطعة املتنازل عنها يف منطقة ام الشويج )اخليط( (  

مناقصة )40/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتق��دمي عطاءاتهم)املغلق��ة( مش��روع )  بناء مدرس��ة 18 ص��ف ثالثة طوابق في س��احة ثانوية 

اجلاحظ(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع ) عز الدين سليم (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/6/16  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (
)بناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق يف ساحة ثانوية اجلاحظ (  

مناقصة )41/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 

لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )   بناء مدرسة 18 صف في شلهة احلجاج  (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع ) عز الدين سليم (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  

العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 
يوم االحد املصادف 2019/6/16  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة الع����قود احلكومية /قسم االست����شارات 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 (
)بـنـــاء مــدرســة 18 صـــف فــي شــلـهــة الــحـجــاج (  

مناقصة )42/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 2278 في 2019/5/23
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتق��دمي عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18 صف ثالث طوابق ف��ي هوير عكاب داخل 

مدرسة العدل(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

 - موقع املشروع )عز الدين سليم  (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ    العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 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 املشاريع( في العنوان أدناه 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 :
القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية   -1

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
*اخلب��رة والق��درة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل ع��ن)480,000,000( اربعمائ��ة وثمانون  مليون دينار عراق��ي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االحد املصادف 2019/6/16  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2019/6/20   

  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح 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 ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

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

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

الذي يلي يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عش��ر – 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 (
)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف هوير عكاب داخل مدرسة العدل ( 

مناقصة )43/ تربية   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البص��رة املرق��م )2205 في 
.)2019/5/20

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهل��ني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع ) تاهيل البنى التحتية جملمع احملاكم ) قصر القضاء( في البصرة  (

 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,860,000,000(  مليار وثمامنائة وستون مليون دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019 

 - مدةالتنفيذ ) 300  يوم (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 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 للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني 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- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

( ما يلي :
الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
1 - متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )558,000,000( خمسمائة وثمانية وخمسون مليون  دينار 

عراقي. 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة ادناة :
املش��اركة بصفة مقاول, ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في )1(عقد وللس��نوات )7( الس��بع   -2

السابقة ومببلغ ال يقل عن)558,000,000( خمسمائة وثمانية وخمسون مليون  دينار عراقي. 
لتنفي��ذ عقود مماثلة إلعمال هذا العقد ومت اجنازها بنجاح بالكامل . ويعني باملماثلة حجم   -1
العمل, تعقيداته ,االساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس)متطلبات 

صاحب العمل(.
  2-  توفي��ر الكوادر واملعدات وحس��ب ما مطل��وب ضمن معايير التأهيل ) القس��م الثالث وثيقة 

االشغال( 

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )100,000( مئة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد 

املصادف 6/16 /2019  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس  املصادف 2019/6/20   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/6/27 الس��اعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

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

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 18,600,000 ( ثمانية عشر مليون 
وستمائة 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. 

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

الذي يلي يوم العطلة.
احد عش��ر-  للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني في املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
 اثنى عشر-  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/ 

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

اربعة عش��ر-  الزام الش��ركات بش��راء 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 (
)تاهيل البنى التحتية ملجمع املحاكم ) قرص القضاء( يف البرصة ( 
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املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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الصني تعيد تشكيل الرشق األوسط

داعش النيجريي يرسم خريطة متدده غرب افريقيا بالدم

دول املتوسط ختوض حماوالت لكشف مصري آالف املهاجرين فقدت آثارهم

عرب بناء عالقات منفردة مع دول املنطقة

          بغداد / المستقبل العراقي

مع نم�و االقتصاد الصيني وتزاي�د تعطش البالد 
للطاق�ة، ال ت�رى الص�ن أي بدي�ل ع�ن تعمي�ق 

عالقاتها بالرشق األوسط.
وعىل الرغم من ذلك، فإن اسرتاتيجية الصن هي 
بن�اء عالقات مع دول منفردة وليس مع املنطقة 
ككل، وتبحث الصن عن أشياء مختلفة تماًما عن 
كل من رشكائها اإلقليمين، وتس�عى إىل الحفاظ 
عىل مصالحه�ا اإلقليمية عن طريق الحفاظ عىل 
عالقاته�ا الثنائية متمي�زة، ويف مجملها، تتحدى 

الصن النهج األمريكي تجاه املنطقة.
لدى الصن 5 رشكاء رئيسين يف الرشق األوسط؛ 
األول هو اململكة العربية السعودية، وتعد اململكة 
أكرب رشي�ك تجاري للص�ن يف غرب آس�يا، فيما 
تع�د الصن أكرب رشيك تج�اري للمملكة العربية 

السعودية يف جميع أنحاء العالم.
وتلع�ب رشكات البن�اء الصيني�ة دوراً متزايداً يف 
تطوير البنية التحتية الس�عودية، يف هذه األثناء، 
كان�ت الس�عودية حريص�ة بش�كل خ�اص عىل 
بناء املصايف ومنش�آت إنت�اج البرتوكيماويات يف 

الصن.
ويب�دو أن اململك�ة العربية الس�عودية تعمل عىل 
تطوير العالقة مع الصن كتحوط ضد انخفاض 
اس�تهالك النف�ط الغرب�ي، وأيًض�ا للتحوط ضد 

االنزعاج الغربي من االستبداد داخل السعودية.
تمتد العالقات بن ش�به الجزيرة العربية والصن 
إىل ما وراء اململكة العربية السعودية، وتعد الصن 
أيًض�ا الرشي�ك التجاري األك�رب لدول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتحدة، ويع�د ميناء دبي مرك�زا عامليا 

لشحن البضائع الصينية.
ويعيش أكثر من 200 ألف مواطن صيني يف دولة 

اإلم�ارات، التي ت�ربز كمنصة للتج�ار الصينين 
الذي�ن يبحث�ون عن ف�رص يف األس�واق القريبة، 
وتلع�ب اإلم�ارات دوًرا رائ�ًدا يف مب�ادرة الح�زام 

والطريق الصينية.
ويف الس�نوات الخمس املاضية، مع تزايد اهتمام 
الص�ن بامل�رور عرب قناة الس�ويس، اس�تثمرت 
الص�ن ملي�ارات ال�دوالرات يف م�ر، وتس�اعد 
ال�رشكات الصيني�ة يف بن�اء العاصم�ة اإلداري�ة 

الجديدة ملر يف الصحراء خارج القاهرة، وتقوم 
بتطوير ميناء صناعي عىل البحر األحمر يف العن 
السخنة، وقام الرئيس »السييس« ب�6 رحالت عىل 
األق�ل إىل بكن منذ توليه منصب�ه يف عام 2014، 

مقارنة برحلتن فقط إىل واشنطن.
فه�ي  للص�ن  الرشيك�ة  الرابع�ة  الدول�ة  أم�ا 
)إرسائي�ل(، وبع�د أن وضع�ت الوالي�ات املتحدة 
نهاي�ة قاطع�ة للتع�اون اإلرسائييل م�ع بكن يف 

التكنولوجيا العس�كرية ذات الج�ذور األمريكية، 
بنت )إرسائيل( أهميتها االسرتاتيجية للصن من 
خ�الل العالقات التجارية العميقة يف التكنولوجيا 
اإلرسائيلي�ة املتقدمة والتعاون م�ن الحكومة إىل 

الحكومة يف مجاالت األمن ومكافحة اإلرهاب.
وتتط�ور العالقات ب�ن البلدين برسع�ة، فوفقا 
ل�«طومس�ون رويرتز«، زاد االس�تثمار الصيني 
يف )إرسائي�ل( ع�رشة أضعاف ب�ن عامي 2016 

و2017، حيث بلغ مجموع االستثمارات أكثر من 
16 مليار دوالر.

وتعمل الرشكات الصينية بعمق يف البنية التحتية 
الحديدي�ة  للس�كك  أنف�اق  اإلرسائيلي�ة، وبن�اء 
الخفيف�ة، وتوس�يع مراف�ق املوان�ئ يف أش�دود 
وحيفا، وترتبط باتفاقيات للمش�اركة يف تشغيل 

املوانئ ملدة 25 عاًما.
والدولة الخامس�ة، هي إيران حي�ث تخدم إيران 
عدًدا من األغراض بالنس�بة للص�ن، وتعد إيران 
دول�ة منتجة للطاقة معادي�ة للواليات املتحدة يف 
منطقة حليفة لواش�نطن بش�كل تقليدي، وهي 
ق�وة يف الط�رف اآلخ�ر من آس�يا تس�اعد الصن 
ع�ىل إنش�اء طرق تجاري�ة ال تس�تطيع البحرية 

األمريكية تعطيلها.
وألن إيران، من منظور صيني، ال تتماىش مع بقية 
الرشق األوسط الحليف ألمريكا، فإن العالقة مع 
إيران تساعد يف عزل الصن عن الجهود األمريكية 

للضغط عليها.
ولكن ربما األهم من ذلك، أن إيران تخدم املصالح 
الوج�ود  تتح�دى  وه�ي  للص�ن  االس�رتاتيجية 

العسكري األمريكي يف غرب املحيط الهادئ.
ويف عه�د إدارة »ترام�ب« ف�إن الن�زاع األمريكي 
م�ع إيران يفص�ل الواليات املتحدة ع�ن حلفائها 
ويس�اعد عىل إنش�اء نظام دويل متعدد األطراف 

تتفوق فيه الصن.
إذن، فإن اس�رتاتيجية الصن يف الرشق األوس�ط 
ليس�ت اس�رتاتيجية إقليمية واحدة بقدر ما هي 
محفظ�ة اس�تثمارات، حي�ث ترك�ز طموح�ات 
العالق�ات  ع�ىل  دول�ة  كل  يف  الوطني�ة  الص�ن 
االقتصادية، وتتبع الرشكات اململوكة للدولة عن 

كثب األولويات الحكومية.
ول�دى الواليات املتحدة باملثل خطط ش�املة عىل 

م�ا يبدو يف كل بلد تقريًبا مع مجتمع أعمال يتبع 
األرباح أينما وجدت.

لك�ن الفرق األكرب بن البلدين ه�و ما تعد به كل 
منهم�ا، وتع�د الص�ن بتطوير اقتصادي واس�ع 
النط�اق دون ح�دوث ث�ورة اجتماعي�ة، وتع�د 
الوالي�ات املتح�دة بإج�راء إص�الح أكثر ش�مواًل 

للدولة واملجتمع.
وق�د حق�ق النه�ج األمريك�ي نتائ�ج يف كوري�ا 
وأماك�ن  وأملاني�ا  وتاي�وان  والياب�ان  الجنوبي�ة 
أخ�رى، ولكن ت�م وضع جزء كبري من أسس�ه يف 
بيئة الحرب الباردة يف الخمس�ينات والس�تينات، 
ويصع�ب الحصول ع�ىل أمثلة أكث�ر حداثة؛ عىل 
س�بيل املث�ال، ل�م تجعل ع�رشات امللي�ارات من 
ال�دوالرات وعق�ود م�ن الجهود من م�ر ثرية، 
والعالم م�يلء بالحاالت التي فش�لت فيها جهود 

التنمية األمريكية يف تحقيق أهدافها.
وتتلخ�ص املهمة التي تواج�ه الواليات املتحدة يف 
إقناع الدول بتفوق نهجها األكثر ش�مولية تجاه 
التنمي�ة، ويتعل�ق ه�ذا جزئًي�ا بإظه�ار النتائج 
املتح�دة، وجزئًي�ا  الوالي�ات  لجه�ود  اإليجابي�ة 
بتس�ليط الض�وء ع�ىل أوج�ه القص�ور يف النهج 

الصيني.
ورغم ذل�ك، هناك جزء واحد م�ن النهج الصيني 
يس�تحق املحاكاة، وه�و ذلك املزيج م�ن الرتكيز 
والجدي�ة، لدى الصن أهداف جدية وخطط جادة 
للوصول إليه�ا. وغالًبا ما تب�دو الواليات املتحدة 
متمس�كة بم�ا كانت تق�وم به دوم�ا وليس بما 
يج�ب أن تفعله، وتبقى إع�ادة النظر يف أولويات 
الوالي�ات املتح�دة وأهدافها وأدواتها السياس�ية 
يف الرشق األوس�ط عملية مهمة ط�ال انتظارها 
تكتس�ب أهمية إضافية مع احتدام املنافسة مع 

الصن.

تركيا تسعى إىل احلكم بسجن صحفيني 
بتهمة تقويض االقتصاد

          بغداد / المستقبل العراقي

وافقت محكمة تركية عىل الئحة اتهام 
تطلب الحكم بسجن صحفين اثنن يف 
بلومربغ و36 شخصا آخر بعد شكوى 
والرقاب�ة  التنظي�م  وكال�ة  قدمته�ا 

املرفية الرتكية ضد الصحفين.
وترتب�ط الئح�ة االتهام، الت�ي اطلعت 
روي�رتز عليها، بتقري�ر لبلومربغ ُنرش 
يف أغسطس 2018 . وكان هذا التقرير 
يتعلق بآثار الهبوط الحاد للرية الرتكية 
وكيفية اس�تجابة الس�لطات والبنوك 

لذلك.
وتسببت مخاوف بشأن استقالل البنك 
املركزي الرتكي وعالقات تركيا املتوترة 

مع واش�نطن أزم�ة عملة العام امل�ايض هبطت خاللها 
اللرية نحو 30 يف املئة.

وقالت الئحة االتهام إن املتهمن الستة والثالثن اآلخرين 
يواجه�ون اتهام�ات له�ا صل�ة بتعليقات عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي بش�أن ه�ذا التقري�ر أو تعليقات 

اعتربت انتقادا لالقتصاد الرتكي.
ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش 

اتهام�ات بمحاولة تقويض اس�تقرار االقتصاد الرتكي 
والتي تصل عقوبتها إىل الس�جن من عامن إىل خمس�ة 

أعوام.
وأصدرت وكالة التنظيم والرقابة املرفية الرتكية بيانا 
مس�اء الجمع�ة قالت في�ه إنها قدمت ش�كوى جنائية 
ملكتب كبري مدعي اس�طنبول يف 14 أغسطس من العام 
امل�ايض فيما يتعل�ق به�ذا التقرير وثالث�ة صحفين يف 

بلومربغ.

السودان وإريرتيا.. اتفاق عىل فتح احلدود

اليابان جتند »25« ألف رشطي لتأمني قمة العرشين بأوساكا

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الس�ودان وإريرتيا توصلهم�ا إىل اتفاق لفتح الحدود 
الربية املش�رتكة، يف مس�عى إىل تس�هيل الحركة الطبيعية 

بن البلدين.
وبموجب القرار، س�تقوم الس�لطات املختصة يف البلدين، 
باتخاذ التدابري الالزمة لفتح الحدود بن السودان وإريرتيا، 

بصورة رسمية وفورية.
وجاء القرار، خالل جلس�ة املباحثات املشرتكة بن الفريق 
أول رك�ن عبد الفت�اح الربهان، رئيس املجلس العس�كري 
االنتقايل، والرئيس اإلريرتي، اس�يايس أفورقي، بالعاصمة 
االريرتية أسمرا، خالل الزيارة التي قام بها الفريق الربهان 

إىل إريرتيا والتي استغرقت يوما واحدا.

وقال السفري عبد املنعم عثمان البيتي، املدير العام للشؤون 
اإلفريقي�ة ب�وزارة الخارجية الس�ودانية، إن الربهان قدم 
خالل املباحثات صورة ح�ول تطورات األوضاع الراهنة يف 

السودان .
م�ن ناحيته، أك�د الرئي�س أفورق�ي دعم بالده للش�عب 
الس�وداني ورف�ض التدخل األجنبي يف ش�ؤون الس�ودان 
قائال »إن الش�عب السوداني وحده هو الذي يقرر مصريه 

بنفسه« .
وأضاف السفري عبد املنعم، أن الرئيسن أكدا عمق الروابط 
التاريخية واإلنس�انية بن الشعبن الش�قيقن باعتبارها 
تمث�ل قاعدة صلبة النطالق التعاون بن البلدين عىل كافة 
األصع�دة وتجاوز م�رارات املايض وفت�ح صفحة جديده 

للتعاون.

          بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكال�ة »كي�ودو« اليابانية ب�أن أكثر م�ن 25 ألف 
رشط�ي سيش�اركون يف تأم�ن قمة مجموع�ة العرشين 
)G20(، التي س�تنعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومي 28 
و29 من الش�هر الجاري. ونقلت الوكال�ة عن مدير دائرة 

الرشطة الرئيس�ة يف محافظة أوساكا، تاكاخيسا إيسيدا، 
أن نحو 30 ألف شخص، من ضمنهم رؤساء الدول وأعضاء 
الوفود والصحفيون، س�يأتون إىل أوس�اكا لحضور القمة 
وتغطي�ة أعمالها. وأش�ارت إىل أن العدد نفس�ه من رجال 
الرشط�ة عملوا عىل ضم�ان األمن يف أثناء زي�ارة الرئيس 
األمريكي، دونال�د ترامب، لليابان يف مايو املايض.وتفرض 

سلطات مدينة أوساكا، بس�بب إجراء القمة، قيوداً جدية 
ع�ىل عمل وس�ائل النقل، وتف�رض أيضاً حظر اس�تخدام 
غ�رف التخزي�ن يف املحطات الكبرية للقطارات. وس�تعمل 
س�لطات مدينة أوس�اكا أيضاً عىل إزالة حاويات القمامة 
كلها من الش�وارع القريبة من منطقة إجراء القمة، ومن 

أرايض محطات القطارات املركزية يف املدينة.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الف�رع النيجريي لتنظي�م »داعش« يف غرب 
أفريقيا مس�ؤوليته عن هجوم اس�تهدف قاعدة 
تابع�ة للجي�ش النيجريي يف والية بورنو بش�مال 

رشق البالد وقال إنه قتل 20 جنديا.
وه�ذا أحدث هجوم يتبن�اه التنظيم يف واحدة من 
ب�ؤر التوت�ر يف إفريقيا الت�ي تش�هد اضطرابات 
واعتداءات إرهابية دموية ال تهدأ يف تنافس شديد 

بن أفرع داعش والقاعدة عىل التمدد والنفوذ.
ووق�ع الهجوم يف بلدة كاريتو يوم األربعاء املايض 
وأث�ار تس�اؤالت بش�أن مزاع�م الحكوم�ة بأنها 

توشك عىل إلحاق الهزيمة باملتشددين.
وق�ال التنظي�م املتط�رف يف بي�ان ن�رشه موقع 
>سايت< اإللكرتوني الذي يتابع نشاط التنظيمات 

املتطرفة إنه أحرق ثكنات ودمر دبابة.
وكان�ت مص�ادر أمني�ة ذكرت يف وقت س�ابق أن 
القاعدة وهي مقر الكتيبة 158 بالجيش النيجريي 
وتبع�د 130 كيلوم�رتا ع�ن والي�ة مايدوج�وري 

تعرضت القتحام وُقتل قائدها.
وقالت املص�ادر إن املهاجمن غادروا كاريتو بعد 

الهجوم، لكنهم ال يزالون يف املنطقة.
ونفذ تنظي�م داعش يف غرب أفريقيا الذي انش�ق 
عىل جماع�ة بوكوحرام املتش�ددة يف 2016 عددا 
م�ن الهجم�ات يف ش�مال رشق نيجريي�ا خ�الل 
الش�هور القليلة املاضية استهدف بعضها قواعد 

عسكرية.
وتق�ول الحكومة إن جماع�ة بوكوحرام وتنظيم 
داع�ش يف غ�رب أفريقي�ا املناف�س له�ا يلفظان 
أنفاسهما األخرية، لكن الجهود املستمرة للقضاء 
عىل املتش�ددين فش�لت وم�ا زال الجي�ش يتكبد 

خسائر ثقيلة.
ويسعى الفرع النيجريي لتنظيم داعش إىل ترسيخ 
أقدام�ه يف املنطقة من خالل اعتداءات دموية عىل 

القوات الحكومية، مستغال االضطرابات األمنية.
وتتنافس أف�رع القاعدة وداع�ش يف إفريقيا عىل 
مناط�ق النفوذ حي�ث تلتقي ه�ذه الجماعات يف 
األس�لوب الدموي ذاته وتتص�ارع يف ما بينها عىل 

املصالح والنفوذ والزعامة.
وحال�ة التناف�س ب�ن الجماع�ات اإلرهابي�ة يف 
نيجريي�ا خاصة ويف غ�رب إفريقي�ا عموما تكاد 
تكون نفسها يف أفغانس�تان حيث يتزاحم الفرع 
األفغاني لتنظيم داعش وحركة طالبان عىل إيقاع 
اك�رب قدر ممكن م�ن القتىل يف هجم�ات متواترة 

ضمن سعي كل منهما لتعزيز موقعه.  
وتناس�ل التطرف يف إفريقيا ع�ىل وقع الخالفات 
واالنشقاقات يف أفرع القاعدة ضمن خالفات عىل 
الزعامة وعىل إسرتاتيجية التمدد يف القارة، فتحول 
التنظيم إىل تنظيمات والجماعة إىل جماعات لكل 

منها حساباتها.
وتناث�ر اإلره�اب رسيع�ا يف املناطق التي تش�هد 
اضطرابات وفراغات أمنية حيث تتغذى الجماعات 

املتطرفة من بيئة الفوىض املسترشية.
ونفذت جماعة بوكوحرام التي كانت إىل س�نوات 
خلت موالية للقاعدة، مئ�ات الهجمات اإلرهابية 
عىل الس�كان وقوات األمنية مخلفة مئات القتىل 

كما تقوم عادة بعمليات سبي ونهب واختطاف.

          بغداد / المستقبل العراقي

تؤكد دول مطلة عىل البحر األبيض املتوس�ط أنها 
اتخذت خطوة رئيس�ية نح�و معرفة مصري آالف 
املهاجري�ن � العدي�د منه�م ف�روا م�ن الحرب يف 
س�وريا � الذين فقد أثرهم أثناء محاولة الوصول 
بحرا إىل أوروبا. ويف اجتماع للجنة الدولية لشؤون 
املفقودين عق�د يف الهاي هذا األس�بوع، تعهدت 
كل من قربص واليونان ومالطا بتنس�يق وتعزيز 

جهوده�ا ملعرفة مص�ري قراب�ة 18,500 مهاجر 
اختف�وا منذ الع�ام 2014 أثن�اء قيامهم بالرحلة 

املحفوفة باملخاطر يف البحر املتوسط.
وإيطاليا، التي اتخذت نهجا متشددا حول الهجرة 
مع وصول حكومتها الش�عبوية ووزير الداخلية 
ماتي�و س�الفيني إىل الحك�م، لم توق�ع عىل هذا 
اإلعالن املش�رتك الجديد بسبب ما وصفته اللجنة 

بمسائل حكومية داخلية.
وهذه ال�دول األربع تمثل نقاط العبور الرئيس�ة 

إىل أوروبا بالنس�بة للعديد من املهاجرين الفارين 
م�ن الحرب يف س�وريا ومناطق أخ�رى. ومعرفة 
مصري اولئك املفقودين �  إن ُوجدوا أحياء أو تأكد 
موته�م وعثر ع�ىل رفاتهم � تمث�ل خطوة مهمة 

للعائالت يف طي صفحة يف محنتهم.
يف هذا الس�ياق، قالت امللكة نور الحس�ن، وهي 
مفوضة يف اللجنة لوكالة فرانس برس يف مقابلة 
»نح�ن بص�دد إط�الق عملي�ة بغاي�ة األهمية«. 
وأوضحت »مساعدة األشخاص واملجتمعات التي 

فقدت أف�راد منها يف نزاع، يمكن أن تفتح طريقا 
أمام معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة واملصالحة 

� وحيث هو ممكن، املحاسبة«.
يف  نزاع�ات  أعق�اب  يف  أنش�أت  الت�ي  واللجن�ة 
الس�ابقة وأسس�ها ع�ام 1996 يف  يوغس�الفيا 
س�اراييفو الرئيس األمريكي آنذاك بيل كلينتون، 
تس�تخدم تكنولوجي�ا الحم�ض الن�ووي الريبي 
املتط�ورة ملعرف�ة مص�ري مفقودي�ن. ونجح�ت 
اللجنة حتى اآلن يف تحديد مصري 70 باملئة من 40 

ألف مفقود يف نزاعات البلقان يف تسعينات  القرن 
امل�ايض، بينه�م قرابة 90 باملئة م�ن نحو 8 آالف 
شخص قتلوا يف مجزرة رسبرينيتسا عام 1995.

لكنه�ا اليوم تصب تركيزها ع�ىل واحدة من أكرب 
الك�وارث اإلنس�انية يف التاري�خ الحدي�ث � أزمة 
الهج�رة الت�ي ترضب الرشق األوس�ط وش�مال 
أفريقي�ا وأوروب�ا من�ذ 2014. وأُطلق�ت خط�ة 
معرفة مصري وتحديد مكان املهاجرين املفقودين 
الفارين م�ن النزاعات والضائق�ة االقتصادية يف 

الرشق األوس�ط وأفريقيا، الع�ام املايض يف روما. 
لك�ن االجتماع ال�ذي ضم هذا االس�بوع دوالً من 
جنوب أوروبا كان مصرييا يف الدفع بهذه الخطة 

قدما.
غ�ري أن كبار املمثل�ن يف اللجنة الدولية لش�ؤون 
املهاجرين دعوا إىل ب�ذل املزيد من الجهود ملعرفة 
مص�ري املهاجري�ن وخصوصا أولئ�ك الذين فروا 
من النزاع يف س�وريا وحيث يقدر عدد األشخاص 

مجهويل املصري بنحو 85 ألف شخص.
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Second Announcement of Public Tender Announcements for Tender No: 022/PC/19 
Supplying GLCC(Gas Liquid Cylindrical Cyclone) for FSF 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title:Supplying GLCC(Gas Liquid Cylindrical Cyclone) for FSF 

Tender No.: 022/PC/19 

Tender Information:  

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

To seek a Contractor who can supply (GLCC) Gas Liquid Cylindrical Cyclone Type Test Separator Package. 
Design Pressure: 10MPa；Design Temperature: 85℃; 
Max. Liquid flowrate: 5000BOPD; 
Max. Gas-Oil rate: 1700SCF/STB. 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 30th June 2019 at Nahrawan S2 -1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 7th July 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 5th July 2019 by Email: yangtingmin@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@zhenhuuoil.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

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

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 029-SC-19 
Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 
the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite you to tender 
Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites. 
 
Tender Title: Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites 
Tender No.: 029-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two contractors who have the qualified professional 
experience for Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 30th June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM of 30th June 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 28th June 2019 by Email to 
tanli@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender shall pay the announcement fee. 

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

 
Public Tender Announcements for Tender No: 040-SC-19  

Provision of Drilling Rig and Associated Services for 6 +6 Development Wells on Turnkey 
Basis Project Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

 
Tender Title: Provision of Drilling Rig and Associated Services for 6 +6 Development Wells on Turnkey Basis 
Project 
Tender No.: 040-SC-19 
 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of work 
 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a company who has the qualified international professional 
experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers the drilling & completion of 6 
confirmed+6 optional wells in EBS field using one (1) 2000HP Drilling Rig on a Turnkey Basis for for project 
management, well engineering, well construction and well completion. 
 
Part Two:  
 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents 
before 4:00 PM on 30th June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 
Part Three:  
 

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on 15th July 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and 
bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. 
before the date of 25th June 2019 by Email to baoxiaofang@ebspetroleum.com; 
wangshaoyu@ebspetroleum.com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 

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

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
م / مناقصة رقم ) 2019/12( 

اعالن رقم )2019/32( 
)للمرة االوىل( 

1 ي يير الرشكة العامة لتجارة امليواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص ملناقصة تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة )النجف االرشف(

 2 ي تتوفير ليدى  )الرشكة اعاله(  التخصيصات املالية  ضمن  املوازنة االتحادية وينوب اسيتخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات ) تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبن يف الرشوط الخاصة( 

3 ي باميكان مقدمي العطياءات الراغبن يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعيد تقديم طلب تحريري اىل مدير 
القسيم القانوني /الطابق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور شيارع النقابات ي مجاور وزارة 
الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )600,000( ستمائة الف دينار بامكان مقدمي العطاء 

الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن اعاله 
4 ي تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي : صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االستعالمات قبل الساعة )12( 
الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )االحد( املصادف 2019/7/7 وسيوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح 
العطياءات بحضور مقدمي العطياءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مكتب رئييس لجنة الفتح يف يوم )االحد( 
املصيادف 2019/7/7 )بعيد السياعة 12 الثانية عرشا ظهرا ( يجيب ان تتضمن العطاءات ضميان العطاء خطاب 
ضميان او صيك مصدق صادر من مرصف معتمد مين البنك املركزي بمبلغ )50,000,000( خمسيون مليون دينار 

عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة 
اسعار الكلفة التخمينية 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – AL-Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org

E-Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@iraqsfsc.org

Generalfood staff@yahoo.com

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري

يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد

طاليب التسيجيل املجيدد  / قنديلية 
جواد عيل 

بنياءا عيىل الطليب املقيدم اىل هيذه 
 2019/4/14 بتارييخ  الدائيرة 
لتسجيل تمام العقار تسلسل ) 272( 
محلية )الغربيي( الواقيع يف الرميثة 
بأسيم )قنديلة جواد عييل( باعتباره 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
املذكيورة  امللكيية  تثبييت  ولغيرض 
تمهييدا للتسيجيل وفيق القانون 43 
لسينة 1971 املعيدل قررنا اعالن هذا 
الطلب فعيىل من يدعي بوجود عالقة 
او حقيوق معينية عيىل هيذا العقار 
تقديم ميا لديه من طلبيات او دفوع 
او اعرتاضيات خالل مدة ثالثون يوما 
اعتبارا من الييوم التايل لنرش االعالن 
وكذلك الحضيور يف موقيع العقار يف 
السياعة العيارشة صباحا مين اليوم 
التيايل النتهاء مدة هيذا االعالن  وذلك 
الثبيات ما لدييه من حقيوق موقعيا 
اثناء الكشيف الذي سيجري يف املوعد 
املذكيور اعياله وسيوف يتيم لصيق 
نسيخة مين هيذا االعيالن  يف موقيع 
العقيار ويف لوحية االعالنات الخاصة 
بدائرة التسجيل العقاري وسوف يتم  
تزويد دوائر املالية واالوقاف بنسيخة 

منها 
رئيس الدائرة 

املالحظ / سالم نعيم عبد الله
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
املثنيى  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 453/ب/2019
التاريخ 2019/6/13

اىل املدعيى عليه االول / محمد طاهر 
عصفيور / يسيكن ذي قار ي سيوق 
الشيوخ ي كرمة بني سعيد ي املجرية

تبليغ
بتارييخ 2019/6/12 اصدرت هذه 
املدعيى  بتبلييغ  قرارهيا   املحكمية 
املرقمية  الدعيوى  يف  االول  علييه 
453/ب/2019 الخاصية باملدعيي ) 
عيالوي حسين جاسيم( وملجهولية 
محل اقامتك حسيب اشعار املختار ) 
صادق مزيهر عزيز( وكتاب محكمة 
بداءة سيوق الشييوخ بالعدد 517 يف 
2019/5/27 ليذا تقيرر تبليغك عن 
طرييق النيرش بصحيفتين محليتن 
يوميتين بموعيد املرافعية السياعة  
التاسيعة صباحا ييوم 2019/6/23 
وعند عدم حضوركم او ارسيال وكيل 
عنكم سيوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وفق االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف النجيف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  :3835/ش2019/7
التاريخ 2019/6/13

اعالن
اىل / املدعيى عليهيا / حيوراء محمد 

كامل 
اقام عليك املدعي ) حيدر خليل رضا( 
الدعيوى املرقمية اعياله اميام هذه 
املحكمة وموضوعها الحكم بالنشوز 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
مختيار  واشيعار  القضائيي  املبليغ 
حي الحسين /1 يف النجف ليذا تقرر 
تبليغك بواسيطة صحيفتن محليتن 
يوميتين فعليك الحضيور امام هذه 
املحكمية يف موعيد املرافعية املوافيق 
التاسعة  يوم 2019/6/20 السياعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينيوب عنك قانونا سيوف تجري 
املرافعية بحقيك غيابييا وعلنيا وفق 

االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف النجيف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة /713
التاريخ : 2019/6/13

اىل املدعو/ ازهر ما شاء لله كاظم
اعالن

قيدم طالب حجة الوفاة  ما شياء لله 
كاظيم محمد طلبيا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اسيتصدار حجة وفاة بحق 
املدعيو ) ازهر ما شياء لليه ( قررت 
املحكمية تبليغك يف الصحيف املحلية 
فعليك الحضيور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
يييييييييييييييييييييييييييييي

لجنة تثبييت امللكية يف محكمة بداءة 
الخرض

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار مجددا

تمام
بناء عىل ثييوت عائدية العقار 988/

الخيرض سيهما مين اصل / سيهما 
اىل  الخيرض  مين تسلسيل / محلية 
طاليب التسيجيل نصري عيل حسين 
بموجب قرار تثبييت العائدية املؤرخ 
هيذه  مين  الصيادر   2019/5/15
الدائيرة علييه نعلن هيذا القرار وعىل 
من لديه اعيرتاض عىل القرار املذكور 
اقامة الدعوى لدى املحكمة املختصة 
خالل ميدة ثالثين يوما اعتبيارا من 
الييوم التيايل لنرش هذا االعيالن وعند 
اشيعار  ورود  وعيدم  امليدة  انتهياء 
مين املحكمية باقامة الدعيوى لديها 
خيالل امليدة املذكورة سيتبارش هذه 
الدائرة بالتسيجيل وفقا لقرار تثبيت 

العائدية 
القايض

ماجد شهيد اليارسي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3714/ش2019/2
التاريخ 2019/6/13

اىل  /املدعى عليه / عباس فاضل رضا
اقاميت املدعيية )رسيل فيصيل غانم( 
3714/ش2019/2  املرقمية  الدعيوى 
امام هيذه املحكمة والتيي تطلب فيها 
تصديق الطالق الخلعي الواقع بينكم  يف 
2019/3/12 وملجهولية محل اقامتكم 
وحسيب رشح املبلغ القضائي واشعار 
النجيف   / الجمهوريية  حيي  مختيار 
ليذا تقيرر تبليغك بواسيطة صحيفتن 
يوميتين محليتين رسيميتن فعلييك 
الحضيور امام  هيذه املحكمة يف موعد 
 2019/6/23 ييوم  املوافيق  املرافعية 
السياعة التاسيعة صباحيا وعنيد عدم 
حضورك سيوف تجيري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة 

رقم الدعوى : 950/ب2019/2
التاريخ 2019/6/13

اعالن
اىل املدعى عليه / عقيل غاوي جاسم 

بتارييخ 2019/4/26 اقيام املدعيي عيل 
عواد عبيد ضيدك الدعوى البدائية املرقمة  
فيهيا  الحكيم  طليب  950/ب2019/2 
بالزامك بتأديته بمبليغ مليون واربعمائة 
وستة االف دينار وملجهولية محل اقامتك 
حسيب رشح القائيم بالتبلييغ واشيعار 
مختيار واختياريية منطقية ابيو واويية 

املدعو عواد لفته الفتالوي 
فقيد تقيرر تبليغيك اعالنيا بصحيفتين 
محليتين يوميتين للحضور اميام هذه 
املوافيق  املرافعية  موعيد  يف  املحكمية 
2019/6/20 السياعة التاسيعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسيالك من ينوب 
عنك قانونيا او تقديمك ملعيذرة مرشوعة 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حسن ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ : 2019/6/13

اىل املدعوه/ تقى عيل محمد
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة ندى اسد محمد 
حسن طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اسيتصدار حجية وفاة بحيق املدعوه ) 
تقى عيل محمد( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحيف املحليية فعلييك الحضيور 
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش 
االعالن  وبخالفه سييتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
يييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيدت الهويية الوزارية الصيادرة من 
وزارة الكهربياء / محطة انتاج كهرباء 
الهارثة واملرقمة 70335544 يف 15 / 1 
/ 2013 بأسم / خري الله طالب خنيفر 
– فمين يعثير عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار .

غرفة جتارة البرصة 
اعالن 

تعلن غرفة تجارة البرصة عن اجراء مزايدة علنية عن بيع املواد املستهلكة 
واملدرجة ادناه : 

1 – مولد ) بريكنز 250 كي يف ( مستعمل عدد 1 – اعالن للمرة الثالثة . 
2 – موليد ) جونديير 100 كيي يف ( مسيتعمل عيدد 1  - اعيالن للميرة 

الثالثة.
3 – برميل مختلف االحجام – اعالن للمرة الثانية . 

4 – حديد سكراب – اعالن للمرة الثانية .
5 – اثاث مستهلك متنوع – اعالن للمرة الثانية – فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجعية الغرفة البداء رغبتهيم بالرشاء ودفع تامينات قدرها خمسية 
مالين دينار عراقي – عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالعالن واملصاريف االخرى وستجري املزايدة بعد خمسة عرش يوم من 

تاريخ نرش االعالن .

العدد : 11585
التاريخ 2019/6/10

رقم التبويب حـ / 3342

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا

اصناف البضائع 
واوزانها 

اجور الوزن 
واكمال 
الوزن

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل 

المواد او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

 )400,000(
اربعمائة الف 

دينار 

كيس زنة 5 كغم 
فما فوق مجانا مجانا )120( مائة 

وعشرون دينار
)125( مائة وخمسة 

وعشرون دينار

صندوق او 
كارتون او برميل 
او صفيحة زنة 
3كغم فما فوق

مجانا مجانا )115( مائة وخمسة 
عشر دينار

)115( مائة وخمسة 
عشر دينار

المجموع )475( اربعمائة وخمسة وسبعون دينار

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
متديد وتنويه

الحاقا باعالننا املرقم 1137 يف 2019/5/29 الخاص باملناقصة رقم 2 ملرشوع )االعمال املتبقية ملرشوع انشاء شوارع وارصفة حي اور ومدينة الصدر(  
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2012 عىل حساب الرشكة املخلة  تقرر تمديد تاريخ التقديم عىل املناقصة يف ادناه ليكون اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد 
املص�ادف 2019/6/23 وذل�ك الس�باب فنية والتاحة اكرب فرصة للرشكات املتقدمة   واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدل�ة الصادرة من وزارة التخطيط 

والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)جريدة املستقبل العراقي  � جريدة الدستور العراقي � جريدة املدى ( 

وس�يتم العم�ل عند فح�ص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتم�دة للمناقصات الدولية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كم�ا هو محدد يف النرشة 
التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل 
قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2019/6/19 
يف بناية مديرية بلدية النارصية فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص 
مراجع�ة قس�م العق�ود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواح�د ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد ع�ىل ان يتم تقديم هوية 

التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية :   الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال  تقل عن عرشة سنوات والخربة التخصصية ولعقد عدد )1(  وبمبلغ ال يقل عن )5,185,634,000( خمسة مليارات ومائة وخمسة 
وثمانون مليون وستمائة واربعة وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 

ب � املعدات واالليات )توفري او تعاقد( 

العدد االليات والمعدات
2 حفارة 
2 شفل  
1 حادلة
1 مدرج
8 قالب

توفير او تعاقد مع معمل اسفلت وخباطة مركزية
ج�  الكوادر الفنية :

العدد الكادر الفني 
2 مهندس مدني
2 مساح

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )2( س�نة للس�نوات الس�ابقة يف حال توفرها او للس�نوات التي س�بقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كش�ف الحس�ابات 

الختامية( 
ثاني�ا : امل�وارد  املالي�ة  )الس�يولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي  )2,880,908,000( اثنان مليار وثمانية وثمانون مليون وتس�عمائة 

وثمانية االف دينار عراقي
ثالث�ا : مع�دل االيراد الس�نوي ان يكون اكرب من او يس�اوي )6,482,043,000( س�تة ملي�ار واربعمائة واثن�ان وثمانون مليون وثالثة واربع�ون الف دينار عراقي وخالل الس�نوات الخمس 

السابقة
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا 
ومالي�ا وانه�ا تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل ق�رار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل 
اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة ، جميع املطالبات املوقوفة س�وفه لن تش�كل بمجموعها اكثر من 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء 

وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه 

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 
1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 135 يوم من تاريخ غلق 
املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 
5% م�ن مبل�غ االحال�ة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر م�ن احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحس�ابات 

النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية 

والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

5 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل الدولة واي 
مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 

6 � يلت�زم الط�رف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار املركز ع�ن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة 
وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 

7 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
8 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

9 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
10 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

11 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل خمسة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
12 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه  مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب كتاب وزارة 

التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 
13 � س�يتم تقديم العطاء اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل 
ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
14 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020( 

15 � االميل الرسمي لقسم العقود الحكومية 
)E-mail: GC-thiqar@yahoo.com( / ايميل قسم العقود الحكومية

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة م�ن املعهد 
التقني الطبي برصة – قس�م الصيدلة بأس�م 
/ مصطف�ى رعد ح�ران – فمن يعث�ر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 582 / ب / 2019 
التاريخ : 11 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل / الش�خص الثالث / شكرية غضبان عبد 

الكريم 
اق�ام املدعي�ان ميس�اء غضبان عب�د الكريم 
الدع�وى  الكري�م  عب�د  غضب�ان  وكاظمي�ة 
البدائي�ة املرقم�ة 582 / ب / 2019 ض�دك 
والذي تطلب فيها ازالة شيوع العقار تسلسل 
000000698 ) محلة السيف ( قسمة ان كان 
قابال للقسمة او بيعا وتوزيع صايف الثمن بني 
ال�رشكاء كل حس�ب حصت�ه وتع�ذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه 
املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطق�ة الفريس – 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 25 / 6 / 2019 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول .
القايض 

علوان بربوت البزوني 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2790 / ش5 / 2019 

التاريخ : 13 / 6 / 2019 
اىل / املدعى عليه / يارس غازي ثامر 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) اقبال ع�ي دانوك ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة بالع�دد اعاله امام 
هذه املحكمة ومضمونها تطلب فيها التفريق 
وفق احكام القرار 1529 لسنة 1985 ولكونك 
مجهولة محل االقام�ة وعدم توفر املعلومات 
عنك حسب كتاب مركز رشطة املفرق بالعدد 
املجل�س  وتايي�د   2019  /  5  / يف 27   7909
البل�دي تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 23 / 6 / 2019 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول.

القايض 
احمد ابراهيم نصار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف بلد 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 123 / 1936 . 
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 27 / البو 

فراج ) قضاء الضلوعية ( صالح الدين .
الجنس : هيكل مسقف . 

النوع : ملك رصف . 
املساحة : 250 م2 . 

املشتمالت : هيكل مسقف مكون من غرفتني 
ن�وم وصالة ومطب�خ واس�تقبال ومجموعة 
صحية مش�يد بالبلوك مس�قف بالكونكريت 

املسلح خايل من االبواب والشبابيك . 
الشاغل : اليوجد . 

مقدار البيع : 25000000 خمس�ة وعرشون 
مليون دينار .

بل�د  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله 
العن�د املراه�ن عرب مطر محم�د زعيرب لقاء 
الطل�ب الدائ�ن املرته�ن صن�دوق االس�كان 
البال�غ ) 23543837 ( دينارا فعىل الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 
30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة معرفي�ة التقل عن 10 % من 
قيم�ة املق�درة للبيع البالغ�ة ) 25000000 ( 
دينارا وان املزايدة س�تجري يف الساعة ) 12 ( 

ظهرا من يوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف بلد 

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

فق�دت هوي�ة غرف�ة تج�ارة البرصة باس�م 
رشكة الراس�يات للنقل والتج�ارة واملقاوالت 
املدير املفوض / حس�ني يوسف مطر – فمن 

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

فقدان 
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية باس�م الطال�ب ) 
ماهر نوري عاش�ور ( والصادرة من مديرية 
تربية محافظة البرصة قسم التعليم املهني – 
شؤون الطلبة - فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

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

اعالن
فقدت مني هوية االحوال املدنية الصادرة من 
دائ�رة احوال املش�خاب باس�م ) فاطمة عبد 
الحس�ن صرب ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2015/865

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�ي االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : املفوض راف�د صاحب كري�م صكر ) 

مطرود من الخدمة(
3 � رقم الدعوى : 2015/865

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2012
5 � تاريخ الحكم : 2019/2/17

6 � املادة القانوية )32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خالص�ة الحك�م : تبديل مادة االحالة من املادة )32( من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة )35( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن 

الداخي وعمال باحكام املادة  31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 
2016 ع�ن التهمة املس�نده الي�ه وفق احكام امل�ادة )35( من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 لع�دم اعادة ما بذمته او تس�ديد مبلغ 

التضمني املرتب بذمته  
10 � الس�جن ملدة ملدة )س�بع  س�نوات (  وفق احكام املادة 35/
اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008    وبدالل�ة امل�واد  61/اوال 
و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدس�د 

الحكومي املرقم 
X01027Z ن�وع برت�ا مع ملحقاته والذي اس�تصحبه معه اثناء 

غيابه عام 2012
11 � تضمينه مبلغ مقداره )7,029,000( سبعة ماليني وتسعة 
وعرشون الف دينار عن قيمة املسدس�د املختلس املوصوف اعاله 
مع ملحقاته استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د  تستوىف 

منه بالطرق التنفيذية 
12 �  ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحي�ه ع�ن الوظيفة نهائي�ا  عمال 

باحكام املادة )41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
13  �اعتب�ار جريمته اعاله مخله بالرشف اس�تنادا للمادة 21/أ 

� 6 ق ع 
14 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحق�ه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 � تعمي�م اوصاف املس�دس املختلس املش�ار الي�ه اعاله وفق 

القانون
  17 � تنزيل املسدس املوصوف اعاله من الذمة بعد اكتساب قرار 

الحكم الدرجة القطعية 
18 � مص�ادرة املس�دس املرم�ز محلي�ا بنف�س الرق�م االص�ي 
للمس�دس املختلس اع�اله والذي جلبه كس�الح بديل  وارس�اله 
اىل مديري�ة البنى التحتية / قس�م املواد املعادة واملس�تهلكة بعد 
اكتس�اب قرار الحكم الدرجة القطعية عم�ال باحكام املادة 117 

من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
19 � تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/2/17
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

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

فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة م�ن املعهد 
التقن�ي يف الب�رصة قس�م املحاس�بة بأس�م 
/ هاج�ر ب�در محيب�س ( فم�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/49

التاريخ 2019/6/13
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف تم�ام  العقار تسلس�ل 236/1505  
يف النج�ف الواق�ع يف الحنان�ة العائد للمدين ايمان حس�ن محمد 
ابراهي�م  املحجوز لقاء طلب الدائن محمد عي خلف  البالغ واحد 
وسبعون مليون وثمانمائة وسبعون  دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

املواصفات  /
1 � موقعه ورقمه : نجف حي امليالد 236/1505 حي الحنانة

2 � جنسه ونوعه: دار
3 � حدوده  واوصافه : بلدية النجف 

4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع عىل ش�ارع 15 مر وعن�د دخولنا 
لوحظ انه يحتوي عىل س�احة امامية مبلط�ة بالكايش املوزائيك 
وحديق�ة ومجموعة صحية ومخزن ومم�ر صغري ضمنه تواليت 
وكل�دور وهول ث�م ممر اخ�ر ي�ؤدي اىل غرفتني وحم�ام صحي 
وتواليت ومطبخ وسلم يؤدي اىل الطابق االول يحتوي عىل تواليت 
وغرف�ة وباب يؤدي اىل الس�طح والس�طح من الف�ريش ارضيته 
ووجود مكش�وفة يف املطبخ جدران املطبخ من السرياميك ثم باب 
اخر للمطبخ وممر اخر متخذ كمطبخ مجموعة صحية مشركة 
وغرف�ة ارض املمر والغرفة من الس�رياميك وكذل�ك وجود غرفة 
اخ�رى جدرانها مصبوغ�ة بالبورك واالس�منت االرضية للجميع 
العق�ار كايش موزائي�ك مترضر م�ع ارضية املم�رات الخارجية 

السقف من الشيلمان مسلح ومجهز بماء  وكهرباء
5 � مس�احته : 612م املس�احة العمومي�ة للعق�ار وان للمدينة 

سهام بالعقار وليس تمام العقار والبالغة 620 سهم
6 � درجة العمران : بناء متوسط

7 � الش�اغل : محمود محم�د عبد الرضا وي�ارس محمود محمد 
يرغبان بالبقاء بصفة مستأجرين 

8 � القيمة املقدرة : حصة سهام املدينة هو 20187500 عرشون 
مليون ومائة وسبعة وثمانون  الف وخمسمائة دينار 
مالحظة : تنرش يف صحيفتني يوميتني واسعة االنتشار

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة شط العرب

العدد : 47/ب/2017
التاريخ : 2019/5/27

اعالن
تبيع محكمة بداءة ش�ط الع�رب باملزايدة العلني�ة العقار املرقم 
7/147 مقاطع�ة التنوم�ه العائد ملورث املتداعي�ني املرحوم داود 
عب�ود دارفني والذي يقع يف ش�ط العرب التنومه وهو دار س�كن 
ملك رصف مساحته 182,40 مر مربع ذات طابق واحد مستوى 
بناءه قديم جدا مش�يد من البلوك واللبن والثرمس�تون ومسقف 
قس�م منه بالجندل واالخر بالش�يلمان ويحتوي عىل غرفتني نوم 
وهول وغرفتني صغريتني مستغلتان كمخزن ويوجد فيه غرفتني 
حديثتي البناء ملحقتني بالدار ومش�يدتني بالثرمس�تون والبلوك 
ومسقفتني بالشيلمان ومرفق صحي وحمام درجة العمران دون 
الوس�ط وانها مجهزة باملاء والكهرباء فمن لديه الرغبة بالرشاء 
مراجعة ديوان هذه املحكم�ة يف اليوم الخامس عرش التايل لنرش 
االع�الن مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيم�ة العمومي�ة للعق�ار اعاله البالغة س�بعون ملي�ون دينار 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

كاظم حمود رهيج

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

فقدت ش�هادة الكي�ل الصادرة م�ن الرشكة 
العام�ة لتوزيع املنتوج�ات النفطية والعائدة 
للس�يارة املرقمة 194970 – اربيل مارسدس 
ومالكها بأس�م / مجيد حميد فرحان - فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/49

التاريخ 2019/6/10
اعالن

س�هام املدي�ن مطلب ع�ايص غري�ب البالغة 225 
سهم 

تبيع مديرية تنفيذ السماوة العقار تسلسل 14/8 
م6 اب�و عم�ار الواقع يف الس�ماوة العائ�د للمدين 
مطلب ع�ايص غريب املحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
صالح كريم حس�ن البالغ خمس�ة وثالثون مليون 
دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

 جعفر حسني دخيل أل شرب
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : س�ماوة / بس�تان  � س�احة 
مطلب 14/8 م6 ابو عمار 

2 � جنس�ه ونوعه : بس�تان يس�قى بالواسطة / 
مملوك للدولة / حق الترصف

3 � حدوده واوصافه :
4 � مش�تمالته : واق�ع ح�ال تتك�ون من عرشون 
محل وعمارة طابقني وس�احة خلفي�ة لبيع املواد 

االنشائية 
5 � مساحته : مر مربع 7  / 3 اولك / 5 دونم

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل  :الرشكاء

8 � القيمة املقدرة : حصة املدين مبلغ 35,000,000 
خمسة وثالثون مليون دينار 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة النعمانية 

العدد : 582 / ب / 2019 
التاريخ : 12 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عي مسلم زناد 

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
قائممقامي�ة قضاء النعماني�ة بالعدد 1644 
حات�م  املخت�ار  واش�عار   2019  /  6  /  2 يف 
كري�م كاظ�م ملنطقة ح�ي الخطي�ب وكتاب 
مكت�ب معلوم�ات النعمانية بالع�دد 474 يف 
بالحض�ور  تبليغ�ك  تق�رر   2019  /  5  /  29
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالدعوى املرقمة اعاله واملقامة من 
قب�ل املدعي ) ربيع طعمه اس�ماعيل ( والتي 
موعد مرافعتها يوم 20 / 6 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق االصول مع 

التقدير .
القايض 

عمار عيدان ضمد 
قايض محكمة بداءة النعمانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد  :688/ب2018/2

التاريخ 2019/4/24
اعالن

اىل  /املدعى عليها )زينب محمد رضا اضافة لركة 
مورثها محمد نجاح عبد الحسني( 

/688 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب2018/2 يف 2018/11/26 واملتضم�ن الحك�م 
ب� )الزام املدعى احس�ان عباس ج�ودة بان يؤدي 
للمدع�ى عليه�ا زينب محمد رضا مبلغ�ا  مقداره 
مليون ومائة وخمسة وعرشون الف دينار ومبلغا 
قدره مليون وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار 
لكل واحد من القارصات م�الك ومنار وابرار بنات 
محمد نجاح عبد الحس�ني وه�و ما يمثل حصتهم 
م�ن ترك�ة مورثه�م محم�د نج�اح عبد الحس�ني 
املتمثلة يف املش�يدات املحدثه م�ن قبله عىل العقار 
املرقم 1060/3188 حي الس�عد باعتبارها قائمة 
واي�داع حص�ة القارصين لدى مديري�ة القارصين 
يف النج�ف  النمائها وفق القان�ون وتحميل املدعي 
رس�وم ومصاريف الدعوى الحادث�ة ومن ضمنها 
اتع�اب املحاماة لوكيل الش�خص الثالث مدير عام 
دائرة رعاية القارصين املوظف الحقوقي س�لمان 
جاه�ل بجاي مبلغا مقداره خمس�مائة الف دينار 
توزيع حس�ب النسب املنصوص عليها يف املادة 22 
محام�اة والضوابط املعمول فيه�ا بدائرة موكله 2 
� الزام املدعى عليها زينب محمد رضا والش�خص 
الثالث نجاح عبد الحس�ني مجيد حس�ب قيمومته 
ع�ن القارصي�ن كل من م�الك ومنار واب�رار اوالد 
محمد نجاح عبد الحس�ني اضاف�ة لركة مورثهم 
محمد نجاح عبد الحس�ني بازالة املشيدات املقامة 
ع�ىل العق�ار املرق�م 1060/3188 ح�ي الس�عد( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي السعد جاسم حسن 
الش�مرتي لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن 
عىل القرار املذكور خ�الل املدة املقررة بكافة طرق 
الطع�ن القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
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قرار 

تش�كلت محكمة ق�وى االمن الداخ�ي االوىل 
املنطقة الخامس�ة يف ي�وم 15 / 10 / 2018 
برئاس�ة العميد الحقوقي مرتىض هادي عبد 
عي وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي ماجد 
خلف ش�هيب والعقيد الحقوقي عادل مطرش 
جل�ود واص�درت قراره�ا االتي بع�د التدقيق 
واملداولة باس�م الش�عب : تقرر تصحيح رقم 
املس�دس الوارد بالفقرة ) 1 ( من قرار الحكم 
 2014  /  7  /  13 يف   2014  /  1104 املرق�م 
وجعله ) x38526z ( وحسب مامثبت بمستند 
االس�تالم املرفق ب�اوراق املجل�س التحقيقي 
اس�تنادا الحكام املادة 225 / االصولية كونه 
خطأ ماديا ويعترب ذلك حاش�ية للقرار وجزء 

منه .

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

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )6( خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

  اعالن 
احلاقا باعالننا املرقم 1049 يف 2019/5/14 

تعل�ن محافظ�ة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقص�ة مرشوع ) االعمال التكميلية ملرشوع تجهيز محوالت توزيع 0,4/11 ك.ف س�عة 400ك.ف.أ(  ضمن 
خط�ة تنمية االقاليم لعام 2019  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  

لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء � املستقبل العراقي ( 
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشراك فيها كما 

هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 
وبام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم 
بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة 
عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2019/6/28 يف بناية مديرية بلدية النارصية فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني 
م�ن الدرج�ة املذك�ورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
 متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلب�ات الفني�ة :   الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال  تقل عن س�بع س�نوات والخربة التخصصية ولعقد ع�دد )1(  وبمبلغ ال يقل عن )772,464,000( 
سبعمائة واثنان وسبعون  مليون واربعة  واربعة وستون الف دينار عراقي وللسنوات ال )7( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة  

ب � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )2( س�نة للسنوات الس�ابقة يف حال توفرها للسنوات التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  

)كشف الحسابات الختامية ( 
ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي  )772,464,000( سبعمائة واثنان وسبعون  

مليون واربعة  واربعة وستون الف دينار عراقي
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان 
تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا 

اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثاني�ا : ل�م تظه�ر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشك�ة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف 
املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة ، جميع املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل 

بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  براءة ذمة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار /العقود الحكومية 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  املطلوبة هي )كهربائية  ثالثة (  

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
1 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضم�ان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من 
مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه 
رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار 
كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر 

من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
2 � يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون العط�اءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاي�ري التاهيل املحدده فيها 
بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم 

استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
3 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

4 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي 
تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 

5 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد 
واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 

6 � يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق 
عليه اصوليا مع العطاء 

7 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
8 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

9 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
10 � تكون االولوية للمواد  املصنعة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه   

11 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل خمس�ة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم 
وبخالفه ال يمكن قبولها 

12 � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2019/6/27 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية 
يف مقره�ا الكائ�ن يف النارصي�ة � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار 
العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول 
مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما 
يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  
الراغب�ني بالحض�ور اىل دي�وان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل 
اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان 

االلكروني 
13 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

العدد  :224
التاريخ: 2019/6/11

العدد  :1258
التاريخ: 2019/6/13

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل
حمافظ ذي قار/ وكالة

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة 

العمل
سعر الكشف 

المصادق ت

250,000
الف دينار 

كهربائية
سادسة

1% من قيمة 
الكشف التخميني الناصرية

الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء 
الجنوب/ ذي قار

تجهيز محوالت 
توزيع 0,4/11 ك.ف 

سعة 400ك.ف.أ
 180

يوم 2,574,880,000 1

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف 
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ الدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة 
العمل سعر الكشف المصادق ت

1,000,000
مليون دينار 

انشائية
رابعة

1%من قيمة 
الكشف التخميني الناصرية بلدية 

الناصرية
 االعمال المتبقية لمشروع انشاء 
شوارع وارصفة حي اور ومدينة 

الصدر
سنة 
واحدة 8,642,724,500 1
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النازحون وضعف الدعم األممي
          وليد خالد الزيدي 

تبقى قضية عيودة جميع النازحين إىل مدنهم املحررة 
الشيغل الشاغل الذي يؤرق جميع أبناء الشعب العراقي 
والعمل املهم الذي تسعى إىل تنفيذه الحكومة االتحادية 
ومجليس النيواب، يف محياوالت جيادة ومسياع حثيثة 
إلنصياف األرس التي نزحيت من مدنها بسيبب البطش 
اليذي مارسيته مجامييع اإلرهياب فيها واسيتباحتها 
دماء أبنائها مين دون ادنى رحمة, وهدم املنازل وحرق 
املمتلكات الشخصية, وتفجري املساجد وتدمري املنشآت 
الحكوميية، بييد إن مسيألة العودة قد تحققت بنسيبة 
كبيرية منهيا عىل أييدي أبنياء العراق,متمثلية بتضافر 
الجهود والوطنية كاملؤسسات الحكومية ولجان مجلس 
النيواب ومنظميات املجتمع املدني يف العيراق حيث عاد 

الكثري من املواطنن إىل مدنهم.
غيري أن تليك العودة لم تكين متكاملة ولم تجر بشيكل 
يمثل طموح العراقين ولن يغلق هذا امللف بشكل كامل 
بالرغم من املحاوالت الوطنية الكبرية يف هذا اإلطار وذلك 
بسيبب حجم املأساة التي شيهدتها تلك املناطق متمثلة 
بالنزعية التخريبية التي دأب عليهيا اإلرهابيون بعد أن 
طاليت أيديهيم كل املناطيق السيكنية والبنيى التحتية 
والدوائر الخدمية فيها, وال مناص من القول إن الجهود 
الوطنيية التي بذلت يف هذا الشيأن بحاجة إىل مسياندة 
دولية,السييما وان األميم املتحيدة قيد تعهيدت يف وقت 
سيابق بالعمل عىل دعيم الجهود الكبيرية التي تقدمها 
الحكومية العراقيية يف مسيألة إعيادة النازحن ملناطق 
سيكناهم بعيد تحريرها يف كافة امليدن, األمر الذي لفت 
إليه رئييس مجلس النواب محمد الحلبويس وأكد أهمية 
تفعيله,خيال اسيتقباله املمثل املقييم الجديد لربنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي يف العراق,حيث أشيار إىل رضورة 
تطويير برامج األمم املتحدة فيي العمل عىل أعمار املدن 

املدمرة, واملساهمة إلعادة النازحن إليها.  
ومن أهمية القول إن ممثلية املنظمة الدولية يفرتض أال 
تكون يف موضع التذكري بدورها اإلنساني تجاه الشعب 
العراقي, السيما ان املواثيق الدولية قد أكدت عىل إيمانها 
بحقوق اإلنسان وكرامته وقيمته،التي تعزز من مستوى 
الحيياة التيي يعيشيها وحالة األمين واالسيتقرار التي 
يفرتض أن تعيش يف ظلها شيعوب األرض قاطبة ومنها 
التي تعاني من أزمات إنسانية أو تقع تحت ظل احتال 
يسيلب حياتها ويفقدها حريتها,وهذا ما يستوجب أن 
تدرك املنظمات الدولية مسيتوى العمل عىل مد جسيور 
التعاون مع الجانب العراقي إلعادة كافة سكان املناطق 
املحيررة إىل مسياكنهم بعد أن بيذل العراقييون جهودا 
جبيارة يف تحرير األرض وصيانية العرض وضحوا بأعز 
ميا يملكون من شيباب دفعوا أرواحهم فيداء للوطن يف 

صفحات القتال الرشس مع الدواعش.
وأصبيح من الرضوري تفعييل دور املجتمع الدويل فيي 
العيمل اإلنسياني، وتنفيذ املشياريع والربامج اإلنمائية 
فيييي املدن املحررة التي تعرضت إىل أرضار كبرية جراء 
سييطرة اإلرهابيين عليها واإلرساع بتسيديد الحصص 
املالييية لصنيدوق الربنامج االمميي ملسياعدة العراق, 
وتيشيجيع اليدول املانحية عىل سيداد التزاماتهيا بهذا 
الشيأن,وعىل رضورة تضافير جميع الجهيود الوطنية 
الخرية ليس عىل املسيتوى الرسيمي املتمثل بالحكومة 
االتحاديية ومجليس النواب,فحسيب بيل عيىل كافية 
املسيتويات الحزبية والشيعبية والحكوميات املحلية يف 
املحافظات التي كانت مدنها ساحات حرب رضوس بن 
قواتنا األمنية وعنارص التنظيمات اإلجرامية,السييما يف 
نينيوى واالنبيار وصاح الديين وبقيية املناطق االخرى 
وتوحيد الخطاب الوطني الذي يعزز من الخطط والربامج 
الوطنية لعودة النازحن إىل مناطقهم ليمارسوا حياتهم 

وينعموا بالخدمات التي يستحقونها.

مناظرات »الديمقراطيني«

بريطانيا.. رؤساء وزراء مرشحون و»بريكست« أصعب

          بول والدمان

أعلنيت السييناتور كريسيتن جيليربانيد 
التي ليم تحصد حملتها للرئاسية الكثري 
من الدعم، عىل خياف ما توقع كثريون، 
أنها حققيت واحداً من معايري السيماح 
لهيا بدخيول أول جولية مين مناظيرات 
االنتخابيات التمهيدية الديمقراطية التي 
ُتعقد يف 26 و27 من الشهر الجاري، بعد 

تلقيها تربعات من 65 ألف ناخب. 
ولفهم املشيكلة، فيإن هناك عيدداً كبرياً 
من املرشحن مما يؤكد أهمية املناظرات 
ملسياعدة الناخبن يف الدورة التمهيدية يف 

تحديد املرشح الذي سيصوتون له.
وحتيى ليو لم يكين هنياك 24 مرشيحاً 
يخوضون السيباق، كما هيو الحال اآلن، 
يتعن عىل األحزاب دوماً أن تضع معايري 
لتقرر من سيشيارك يف املناظرات. فهناك 
دومياً أشيخاص مهووسيون يخوضون 
السيباق وإذا ُسمح لهم جميعاً بالظهور 
سيتتحول  التلفزييون،  كاميريات  أميام 
املناظرة حينها إىل عرض مهرجن. واملعيار 
الذي وضعه الحزب »الديمقراطي« هذه 
املرة هو الحصول عىل 65 ألف مسياهمة 
من ناخبن أو الحصول عىل 1% عىل األقل 
من التأييد يف اسيتطاعات الرأي القومية 

املوثوق بها.
وقد قررت اللجنية الديمقراطية القومية 
أن تجميع املرشيحن البارزيين واألقيل 
كل  يف  سييكون  مناظرتين  يف  شيعبية 
واحدة منهما 10 مرشيحن، كي تتفادى 
 2016 عيام  الجمهورييون  فعليه  ميا 
من عقيد مناظيرات »هامشيية« تجمع 
املرشيحن األقيل شيعبية يف مناظيرات 
ثانويية ال يشياهدها أحد. وبعيد الجولة 
األوىل مين مناظيرات الصيف، سيتصبح 
رشوط املشاركة يف املناظرات التالية أشد 
رصامة. فلماذا أقيول إن هذه املناظرات 
سيتكون سييئة؟ هناك سيببان: الوقت 

واليأس.
دعنا نبيدأ بالوقيت؛ فاملناظيرة الواحدة 
أن  نفيرتض  ودعنيا  سياعتن،  سيتمتد 
التقدييم والفواصيل اإلعانيية والوقيت 
املطليوب لطرح األسيئلة سيسيتهلك 30 
دقيقة. مين ثم، تتبقى لدينيا 90 دقيقة 
توزع عىل 10 مرشيحن، أي تسع دقائق 
لكل مرشيح. وسييضيع بعض الوقت يف 
اإلجابة عىل أسيئلة تافهية ال مفر من أن 
طرحهيا، مثل: ما مقتبسيك املفضل من 
الكتاب املقدس؟ وما سيبب عدم تقدمك 
يف اسيتطاعات اليرأي؟ أتسيتطيع قول 
يشء طييب عين أحيد خصوميك؟ إذن، 

لنقل إنه سييتبقى ما بن سيت إىل سبع 
دقائق يبسط فيها املرشح حججه. وهذا 
مستحيل تقريباً.  وهذا يفيض إىل املشكلة 
الثانية، وهي دفاع اليائس. فقد ال يشعر 
جيو بايدن أو بريني سياندرز بأن مصري 
ترشيحهما سييتقرر يف الدقائق الست أو 
السبع تلك، لكن جيليرباند أو تيم راين قد 
يشيعرا بهذا ألنهما متخلفان يف مضمار 
السيباق وقد يحتاجان لعمل يشء لتغيري 
وضعهما. وسيتعن عليهما اإلتيان بنوع 
ما من النكات أو التعليقات الساخرة التي 
تذكير الناخبين بهما. وهيذه املناظرات 
سييتابعها أكرب عدد من املشياهدين مما 

يعزز الضغط عىل املشياركن فيها كي ال 
تضيع فرصة املرشيح. مما يعني ظهور 
املزيد من التعليقات السياخرة التي تمثل 

عدواً للمناقشة األمينة للقضايا. 
إن تقليص عدد املرشيحن هو ما يريده 
الحزب، لكن هو ما يخشياه املرشحون. 
فالحزب يروقه أن يرى تساقط املرشحن 
باستمرار حتى تقل االختيارات. فإذا كان 
املرشيح يتمتع بنسيبة 1% من التأييد يف 
استطاعات الرأي، فهو يعلم أنه بحاجة 
إىل يشء اسيتثنائي كي ينتقل إىل الطبقة 
العليا ليحظى بفرصة حقيقية للحصول 

عىل ترشيح الحزب.

          آدم تايلور

أن تكون رئيساً للوزراء يف بريطانيا مهمة تعني اآلن 
أن تنهض بمسيؤولية جسييمة وثقيلة، وال تتوقع 
شيكراً أو تقدييراً من أحيد. وما عليك إال أن تسيأل 
»ترييزا ماي«، التي سيتغادر مقر رئاسية الحكومة 
يف »10 دوانينج سيرتيت« قريباً. فقد أمضت »ماي« 
عامن وهي تحاول إعيداد وصفة ناجحة للطريقة 
التيي ينبغيي لربيطانييا أن تخرج بها مين االتحاد 
األوروبيي، ولكين وصفاتهيا لصفقة »بريكسيت« 
منييت بالهزيمية ثياث ميرات يف الربمليان – امتنع 

خالها كثريون داخل حزبها عن دعمها. 
»مياي« أعلنيت عين اسيتقالتها كزعيمية لحيزب 
»املحافظين« ييوم الجمعية امليايض، وسيتبقى يف 
منصبها كرئيسية لليوزراء إىل حن اختييار حزبها 
خلفيا لها. غري أنيه من غري الواضيح إن كانت لدى 
أي من املرشيحن خطة حقيقية للتعاطي مع أزمة 
»بريكسيت« التيي تتخبط فيهيا بريطانييا، بل إنه 
يمكن القول إن بعض املرشيحن قد يفاقمون حالة 

الفوىض، بدال من أن يعملوا عىل تخفيفها. 

أسيماء املرشيحن العرشة أُفرج عنها ييوم االثنن 
امليايض. وبعض هيؤالء، مثيل بوريس جونسيون، 
ُيعتربون شخصيات مألوفة يف التجاذبات السياسية 
املتعلقة بربيكست. ويشتهر »جونسون« الذي كان 
عمدة للندن ووزيراً للخارجية، من بن أشياء أخرى، 
بخوضيه يف بعض قضايا مثل ارتداء النسياء الربقع 
والنقاب. وُيعد »جونسون« اآلن املرشح األوفر حظاً 
للفوز. أكثر املرشيحن منافسية لجونسيون لديهم 
رصييد أقل مين اليزالت. فهناك »جرييميي هانت«، 
وزير الخارجية الذي قال للمسؤولن الصينين خطأ 
إن زوجته صينية املولد يابانية، و»أندريا ليدسيم«، 
زعيمة مجلس العموم السيابقة التي انسيحبت من 
سيباق الزعامة يف 2016 بعد أن أملحيت إىل أن لديها 

مصلحة أكرب يف مستقبل بريطانيا ألنها أم. 
وزير البيئة »مايكل غوف« لديه أكثر من مسيؤولية 
ينبغي له التعامل معها. فصوره وهو يرشب كؤوساً 
من املاء انترشت بشيكل فريويس منذ سنوات، وهو 
اآلن يتعاطيى ميع تداعييات اعرتافيه باسيتهاك 
الكوكاين يف عدد من املرات من قبل. هذا بينما ذهب 
مرشح آخر، عضو الربملان والجندي السابق »روري 

سيتيوارت«، إىل أبعيد من ذلك، حيث عيربرّ عن ندمه 
ن األفيون حن كان يف إيران.  ألنه دخرّ

أما املرشحون اآلخرون، فهم وزير الداخلية »ساجد 
جاوييد«، ووزيير »بريكسيت« السيابق »دومينيك 
راب«، ووزيير الصحية »ميات هانكيوك«، وعضيو 

الربملان مارك هاربر و»إيسرت ماكفي«. 
وبالنظر إىل هذه املجموعة الواسيعة من املرشحن 
والوقت الكايف لخوض الحملة االنتخابية، فقد يتوقع 
املرء بعض األفكار الجديدة بخصوص »بريكست«، 
فيكل املرشيحن يشيددون عيىل أنهيم يرغبيون يف 
»بريكسيت«، وإْن كانيت ثمية بالطبع انقسيامات 
واختافات بخصوص كيفيية تعهدهم بإنجاز أكرب 
مهمة تواجه بريطانيا اليوم، وال يشء من أفكارهم 

ملهم بشكل خاص. 
»ماكفي«، املقدمة التلفزيونية السابقة التي تحولت 
إىل سياسيية، تفضل أقىس أشيكال »بريكست« عىل 
اإلطياق، وفيق صحيفية »ذا جارديان«. ذليك أنها 
ترييد االنسيحاب مين أوروبا مين دون اتفياق، ما 
يفيض إىل بريكست »من دون اتفاق« املكروهة التي 
يحيذر بعيض االقتصادين من أنها سيتكون كارثة 

اقتصادييا. ووصف أحيد الصحافين اسيرتاتيجية 
ماكفيي االنتحارية بأنها »بريكسيت عيىل طريقة 

فيلم »تيلما آند لويز»« أو قفزة إىل املجهول. 
وقد تكون »ماكفي« املرشيحة الوحيدة التي تفضل 
بشيكل رصيح »بريكسيت« دون اتفاق عىل اتفاق، 
ولكن بعيض املرشيحن اآلخرين يبدو أنهم ليسيوا 
بعيدين جدا عن موقفها. وعىل سيبيل املثال، يقرتح 
راب، وزير »بريكست« السابق، حل الربملان من أجل 
وقيف أي قانيون يمكن أن يعرقل خيروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي أو يؤخره. غري أن هذه الفكرة 
تغضب بعيض »املحافظين« ألنها تقحيم امللكة يف 

تجاذبات »بريكست«، كما يقولون. 
»جونسيون«، املرشيح األوفير حظياً، لدييه فكرته 
املتصلبة الخاصة به: االمتناع عن دفع الي 50 مليار 
دوالر التيي وافقيت بريطانييا عىل دفعهيا لاتحاد 
األوروبيي عندميا صورّتيت لصالح االنسيحاب. وقد 
أخرب جونسون صحيفة »صانداي تايمز« نهاية هذا 
األسيبوع بأن املال يمثل »مادة ممتازة« يف الحصول 
عيىل اتفاق. غري أن مسيؤولن أوروبين يقولون إن 
هذه الخطة سيتكون غري قانونية وترقى إىل تخلف 

عن تسديد دين سيادي. 
ومن أصل املرشيحن العرشة، فإن مرشيَحن فقط 
يسيتبعدان »بريكسيت« دون اتفياق. فسيتيورات، 
وهو مرشيح أرثوذوكيس كتب ذات مرة كتاباً حول 
التجول عرب أفغانسيتان التي تمزقها الحرب، يتبنى 
موقفياً فرييداً عيىل اعتبار أنيه يؤيد بشيكل علني 
»بريكسيت« أكثير نعومة تشيمل اتحياداً جمركياً. 
أما املرشيح الوحيد الذي يفضل استفتاء ثانيا حول 
رشوط مغيادرة االتحياد األوروبيي، عضيو الربملان 
»سيام جيما«، فقد انسحب من السباق يوم االثنن 

املايض. 
وقد يبدو هذا مفاجئا، بالنظر إىل املستويات املرتفعة 
من الدعم التي يحظى بها استفتاء ثان بن الجمهور 
الربيطاني. غري أن اختيار رئيس الوزراء الربيطاني 
املقبل سييتم عرب آليية داخلية للحيزب، وليس عرب 
انتخابات عىل الصعيد الوطني. إذ سييبدأ املرشرّعون 
التصوييت  »املحافظيون« سلسيلة مين عملييات 
الخميس بهدف التخلص من كل املرشيحن إال اثنن 
سيذهبان بعد ذلك إىل أعضاء الحزب من أجل عملية 

تصويت عرب الربيد.

مواجهة الفساد املتأخرة
          صادق كاظم

 يعد الفساد واحدا من اخطر التهديدات التي 
لم يسيبق للدولة العراقيية ان تعرضت ملثلها 
منذ تاسيسها يف العام 1921 وحتى االن وما 
اصبحيت عليه احوال العيراق االقتصادية ما 
هو اال دليل واضح عىل دور الفسياد الواضح 
فيميا وصلنا الييه بحيث بات العيراق يحتل 
مركيزا متقدميا يف مسيتويات اليدول االكثر 
فسيادا يف العالم، حيث ليم يكن قد عانى من 
مثل هذا الفساد الضخم من قبل، بل بالعكس 
كان يف مقدمة دول العالم بالنزاهة والحفاظ 

عىل املال العام .
اجيراءات مكافحة الفسياد ال تيزال خجولة 
وقارصة والعيراق يحتفظ بصدارة السيجل 
العامليي يف معيدل انشياء االجهيزة املضيادة 
للفسياد من دون ان تنجيح يف القضاء عليه 
فهيو يمتلك اكثير من 20 جهيازا متخصصا 

بماحقية ومراقبة اعمال الفسياد وهو رقم 
صيادم ومرتفيع، لكنيه بطييء يف فعاليتيه 
مقارنية ميع دول اخيرى يف العاليم التيي ال 
تملك سيوى جهازا ماليا واحدا لكنها تكافح 
الفسياد بشيفافية عالية، وميع ذلك نجحت 
مافيات الفسياد يف العراق يف االستحواذ عىل 

اكثر من500 مليار دوالر امريكي. 
من الواضح ان تدخل االحزاب السياسيية يف 
عمل مؤسسيات الدولة اسهم يف نمو الفساد 
وتضخميه اىل هيذا الحد املخييف، حيث بات 
وحشا يلتهم جسد الدولة العراقية ومقدراتها 
وهنياك عدد ضخم من املتهمين من الوزراء 
والنواب واعضاء مجالس املحافظات، فضا 
عن كبار املسيؤولن يف الدولة ممن تاحقهم 
تهيم رصيحية بالفسياد وغالبيتهيم هاربة 

خارج الباد.
توجيد لدى هيئة النزاهة االالف من الدعاوى 
وامللفات التي يتهم فيها مسيؤولون كبار يف 

الدولية وهي تهم لم يتمكنوا مين نفيها واو 
تربئة انفسيهم منها مما يشيري اىل ضخامة 
هذا الفسياد وتحوله اىل ظاهرة خطرية جدا 
تهدد امن الباد واستقرارها من خال ارتفاع 
معيدالت البطالية وتراجيع عملييات النميو 
االقتصيادي وعيدم قيدرة الدولية عىل جذب 
االسيتثمارات الخارجيية واملحليية املطلوبة 
النعاش االقتصاد العراقي وتحريكه ليتمكن 
مين اسيتعادة دوره ويسيهم يف تطوييره 
وتنميتيه. الحلول واالجيراءات التي اتخذتها 
الدولية ملحاربية الفسياد ليم تيزل ضعيفة 
الفعاليية يف الحيد مين الفسياد ومواجهتيه 
وقائمية املطلوبن املتهمن بقضايا الفسياد 
تتضخيم وتتوسيع وبالرغيم مين الجهيود 
منهيم  الفاريين  ماحقية  يف  املتواصلية 
واسرتدادهم ومحاكمتهم داخل العراق اال ان 
من تم القياء القبض عليه فعا ال يزال قليا 
قياسيا بالعدد الكبري منهم. اسيباب الفساد 

عديدة واملشيكلة تكمين يف ضعف االجراءات 
القانونيية التي تمكين االجهيزة املعنية من 
ايقاف املتورطن بحاالت الفسياد، فضا عن 
تسياهل االحكام القضائية يف مسائل رسقة 
ونهيب االموال العامية للدولة، حييث ان اي 
موظف مختلس للدولية عندما يرسق مبلغا 
يصل اىل مليون دوالر فان عقوبته يف القضاء 
ال تتعدى السيجن لعيام واحد او اقل من ذلك 
وهو عامل بالتاكييد ال يردع املتورطن بمثل 
هيذه الجرائم. الفسياد امليايل يكبيد العراق 
سنويا مبالغ مالية طائلة، فضا عن عواقبه 
االجتماعيية واالقتصاديية وتهدييده المين 
الدولة السيرتاتيجي عندميا يجعل الباد تمر 
بضائقات اقتصادية متواصلة ويحرمها من 
التنميية التي تعمل عىل ايجياد فرص العمل 
والوظائف وازدهيار االقتصاد,اضافة اىل انه 
يخيرس ثقة املسيتثمرين بالدولية وقوانينها 
ويشيجع عىل خليق دولة ظيل عميقة تعمل 

بشيكل ميوازي اىل جنيب مؤسسيات الدولة 
وتتطفيل عليهيا وتفيرض عليهيا انظمتها 
وتتحكيم باداراتهيا ومفاصلهيا وهو وضع 
يعترب من الخطورة السيكوت عنه . الفسياد 
ال يتحيدد برسقة املال العيام فقط، بل هناك 
ظواهير ولدت مين تحت عباءة هذا الفسياد 
تتمثيل باالسيتياء عيىل االرايض الحكومية 
وبيعها بعقود ميزورة او التجاوز عىل اماك 
الدولية واالنتفياع منها بدون حيق قانوني، 
اضافية اىل ظاهيرة الفضائين يف تشيكيات 
القيوات االمنية واملسيلحة والتيي وصلت يف 
احد املرات ومن خال تقرير رسمي اىل قرابة 
الي60 الفيا، اضافة اىل ابتيزاز املواطنن عند 

ابواب املؤسسات الحكومية .
الغطاء السيايس والحزبي للفاسدين يصعب 
مين مهمية االجهيزة القضائيية ودورها يف 
عمليية مقاضاة املتهمن وهنياك العديد من 
الحياالت التي مكنت الفاسيدين من الهروب 

بسيبب تلك املظلة والحماية التي تعد تجاوزا 
عىل القانون ومداراة للفاسدين واعمالهم .

الحزم وتعديل فقرات القانون بشيكل مشدد 
يف التعاميل ميع املتهمين املدانين بقضاييا 
الفسياد واالختياس امير مطليوب من اجل 
حير الفسياد وتقنينيه ورضورة ان يبادر 
مجلس النواب اىل املوافقة عىل رفع الحصانة 
عين اي نائيب او وزير ممن يرد اسيمه لدى 
السيلطات القضائيية عنيد توفير االدلة عن 
تورطيه باعمال فسياد مالية تيرض بالدولة 
واحالتيه اىل القضاء من دون الرجوع اليه او 
الكتيل السياسيية التي ينتميون اليها  وعدم 
اضاعية الوقيت يف اجيرءات اداريية روتينية  
تتسيبب يف هروب املطلوبين اىل خارج الباد 
بسيبب تلك االجراءات غري الرضورية ,حيث 
ان الحصانية الحقيقيية تكمين يف النزاهية 
وااللتيزام بالقانيون وحمايية اميوال الباد 

وعدم التفريط بها.
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»النوم يف حقل الكرز«: بحثًا عن وطن بديل
          غنوة فضة 

تقول أس�طورٌة قديمٌة إنَّ اإلنسان يتحوُل 
بعد امل�وت إىل موج�وٍد آخر يت�اءُم مع ما 
حولُه، فإن ُدفَن يف الجبال تحّول إىل صخرة، 
وإن ُدفن يف البحر صار سمكًة، وإن دفَن يف 
الصحراء غ�دا رملًة، لذا ق�ررُت أن أُدَفَن يف 
حقل الك�رز، كي أتحّوَل إىل ش�جرة كرز .. 

املجُد ملن نام يف حقل الكرز«.
بهذه العبارات الدارجِة عىل لس�اِن عجوٍز 
نرويج�يٍّ يجاوُر بطل رواية »النوم يف حقل 
الكرز« الصادرة عن دار الرافدين )2019(، 
يختت�ُم الروائّي والقاّص العراقّي الس�اخر 
أزهر جرجيس ويرس�م نهاية روايٍة لّونها 

ِبحّسِه الفنّي املتهّكم وسخريته املُرّة.
يذه�ب »صان�ع الحل�وى« ع�ر الس�طور 
كوميدي�ٍة  بفاش�اٍت  األح�داث  ليخت�َم 
س�وداوية س�اخرة، ُيبّطنها برعٍب مسترٍت 
ذاهٍب للكش�ف عن عال�ٍم عدوانّي يرتبُص 
ببل�دِه الع�راق، وُي�ّر عىل إذالل ش�عبه 

وتشويِه وجوده .
بثيم�ِة  مدغوم�ًة  الرواي�ة  أح�داث  تب�دو 
بأس�لوٍب  بق�وٍة،  الح�ارضة  الس�خرية 
رسدّي حداثي جعلها تم�سّ أكثر القضايا 
اإلنس�انية جدي�ًة، ب�ل ويذه�ُب لتحويلها 
مل�وّرداٍت للفكاهة والتهكم املّر، مع منحها 
املرشوعية من خال رغبة القارئ بالضحك 
واالستهزاء عىل حياٍة تعيسٍة باهتٍة ُفرضت 

عليِه فرضاً.
 

صدفُة البداية
تب�دأُ أح�داث الرواية عىل إثر دع�وة هيلينا 
يورس�تاد رئيسِة تحرير صحيفة نرويجيٍة 
لحفٍل عام، تص�ُل بطاقتها بالخطأ ملرتجٍم 
عربي م�ن أص�وٍل عراقية، فت�ّر هيلينا 
عىل مجيئ�ِه ولقائه، لتق�ع الصدفة وُتريِه 
مخطوط�ة رواي�ة كان قد كتبه�ا مهاجٌر 
عراقّي كتب لصالح صحيفتها تحت اس�م 
»س�عيد ينس�ن« وهو بطل الرواي�ة الذي 
لجأ إىل أوس�لو، وراح يكت�ُب ويرتجُم املواد 
الثقافي�ة، إىل أن قبض امل�وت روَحُه، فيبدأ 
املرتج�م برتجمته�ا إىل العربي�ة بن�اًء عىل 

رغبة هيلينا التي تفّس إرصارها قائلًة:
»ه�ذه الرواية لس�عيد ينس�ن، ينبغي أن 
يقرأه�ا أبناء لغتِه قبل غريهم، ألّن فيها ما 

فيها«.
ُيق�دم املرتج�م معلوم�اٍت ح�ول مص�ري 
الكات�ب ال�ذي ل�م يك�ن يري�د م�ن العالم 
س�وى ش�اهدة قٍر تعرتف باس�مه، ربما 
ليحكي للعالم مأس�اًة عراقيًة أليمة. كتب 
نصُه بالنرويجية ليقرأُه العالم املس�تكن 
ال�ذي يتكُئ عىل بادتِه من دون أن يش�عر 
بم�ا عاناه ش�عب الع�راق من ذب�ٍح وقتٍل 
وح�رٍب اخترها »جرجي�س« بمصطلٍح 
طائف�ّي أبغضه وعّدُه املس�ؤول عن دماء 
ش�عبه وهو مصطلح ح�رٍب )عيل - عمر( 
فوصفَه�ا كما لو أنه�ا الغ�وُل النائم الذي 
أيقظُه الغرباء وُت�رَك ليفتَك بالباد ويمزَق 
أحش�اءها وم�ى بع�د أن ش�غل الن�اس 

بالكراهية والذبح والهويات القاتلة.
يحرص سعيد ينس�ن يف نهاية مخطوطِه 
أن يقدم وصيًة لصديقت�ه هيلينا، يأتمنها 
فيها أن تكتب اسمه عىل شاهد قرِه خوفاً 
وقه�راً م�ن احتمال تك�رار مص�ري والدِه 
املأس�اوي وال�ذي اعُتق�ل س�ابقاً من قبل 
النظام العراقي، معل�ًا وصيتُه كاتباً »لئا 
ُين�ى، وُيمحى ذك�رُه، فيم�وَت مرتن«، 
لتكون هيلينا خري أمن عىل تنفيذ الوصية، 
وتذه�َب بجثمان�ه م�ع برواز ص�ورة أبيه 

املشّوهة، فتدفنها يف حقل الكرز وتكتب:
»هنا ينام س�عيد ينسن ... املجد ملن نام يف 

حقل الكرز«.
 

أحداث الرواية
سعيد نارص مردان، أو سعيد ينسن بعد أن 
تغري اسمه منذ أن لجأ للنرويج، ولد كطفٍل 
يتيٍم لوالٍد كان يعمل معلماً معارضاً لنظام 
الحكم يف بل�دِه. يعتقلُه األمن من بيته بعد 
زواج�ه بثاثة أش�هر، لتت�وىل األم وحدها 
تربي�ة س�عيد بعد غي�اب األب ال�ذي بقي 
مجهول املصري، ذهب ولم يعد، فتبقى األم 
تروي إلبنه�ا قصتها مع أبيه نارص مردان 
وظروف اعتقالِه، وبيعها لكّل ما يتعلق به، 
كتبه، ص�وره، أوراقه خوفاً م�ن أن يلقى 
طفله�ا املصري ذات�ه، وتش�رتي بثمن ذلك 
كله ماكينة خياطة، وتعمل عليها مدفوعًة 
بهلٍع رهيٍب ملحو أثر األب، مس�وغُه حماية 

ابنها ودرأ الخطر عنه.
تبدأُ الحكاية يف اللحظ�ة التي تقُع فيها يُد 
املرتجم مصادفًة عىل قصة سعيد الذي كَر 
مدركاً فقدانُه وال�دُه، وهي لحظُة الحدث 
األهّم، حيث ينش�أ س�عيد عىل أمٍل تستعُر 

أُوارُه يوم�اً بعد آخر به�دف الحصول َولو 
ع�ىل صورٍة واحدٍة ألبيه؛ ال�ذي يأتيه كثرياً 
 ، يف لحظ�ات ال�رشود والنوم، بوج�ٍه خفيٍّ
فاقد املامح، يهمُس يف كل مرٍة بيأٍس »أين 
قري..؟«. ُياحُق س�عيد مصري والدِه بن 
ما بقي من آثار املقاب�ر الجماعية، بعد أن 
أنهكْت الحرب ب�اده، وجعلتها مثَل أرملٍة 
ُتعيُل دزينَة أيتاٍم، فينمو محباً للس�خرية، 
ال�ذي يعتم�ُل  به�ا تزجي�ًة لألل�م  راغب�اً 
جوارحُه، ليقَع املحظور بعد أن ُيلقي أمام 
أحده�م نكتًة س�اخرًة تطال جه�از األمن 
يف الب�اد وييش ب�ه س�امعها، فيهرب من 
العراق، تاركاً أمه، ويهيم يف س�بيل اللجوء 

إىل منفاُه يف باد الثلج والرد؛ النرويج.
يواصُل ش�بح األب زيارة ابنه يف الغربة، يف 
كل م�رٍة كما هو، با مامح، س�ائاً »أين 
ق�ري ..؟« لتطغى بعدها العتم�ُة املغلفُة 
بالح�زن ع�ىل حياة س�عيد م�ردان، وعىل 
طري�ق أمله املجلج�ل، وحتى االس�تقرار يف 
الحصول عىل عمٍل كساٍع للريد يف النرويج، 
تصلُه رسالُة مستعَجلٌة من صديقتِه عبري، 
الكاتبُة العراقية املختص�ة بتوثيق مصائِر 

املفقودين وأحوالهم.
تّر عبري عىل عودة سعيد الحتماِل فرصة 
تمنح�ُه الحصول ع�ىل جثم�ان والده من 
إحدى املقاب�ر الجماعية، فيعود عىل جناح 
اللهف�ة والحذر، ليجد القل�ق، والضوضاء، 
والعبوات الناس�فة واملوت، والخراب الذي 
يمأل الش�وارع والصداع الذي يشّل حركته 
تولي�د  أمب�ريات  صي�اح  م�ع  متموس�قاً 
الكهرباء التي ما عاد ش�عبه يعلم بحالها، 
يصُل إىل منطقة الكفل حيث املقرة. يجلس 
مع أه�ايل املفقودين بن أك�وام العظام يف 

محاولٍة للتعرف إىل جثة أبيه، إىل أن يستبّد 
اليأس به، جالس�اً أمام جمجمٍة متوسطة 
الحجم، يعل�م من عدد ثقوبها أن صاحبها 
دفن حياً، فيلتقط لها صورًة، يقنع نفسه 
بأنه�ا ألبي�ه، ويضعها يف كي�ٍس، يحمل به 
العظام ويميض هامساً لنفس: »أخرياً .... 

حصلُت عىل أٍب غري مكتمل النصاب«.
تتصاع�ُد األح�داث بعد حصول�ِه عىل جثة 
أبي�ه، ليصط�دم س�عيد بالح�دث األكث�ر 
تفاهًة بعد أن عاش ما عاش�ُه يف النرويج، 
يف عال�ٍم راح يخل�ط الب�كاء والضحك معاً 
ع�ىل طري�ق الع�ودة م�ن املق�رة، املعّبدة 
بامليليشيات الطائفية املذهبية، األمر الذي 
يضطرُه الس�تصدار هويتن مزيفتن، كل 
واح�دٍة  تتماىش مع أهواء إحدى الطوائف، 
وتضمن لحاملها امل�رور عىل الحواجز من 
دون قت�ل أو تنكي�ٍل، إال أّن الق�در يخونُه، 
ويخرج س�عيد الهوي�ة الخاطئ�َة، لتتكلل 
عودت�ه م�ن النروي�ج باالعتق�ال، فيق�ع 
فريس�ة الرضب والتعذيب، يتهشم خالها 
ما بق�ي من جثم�ان والده املف�رتض، إىل 
أن ينج�و من الس�جن بأعجوبٍة، فا يبقى 
له أمٌل يف الحياة س�وى بلقاء عبري، لتسلَو 
عن�ه مكارب الحياة َومجونها، بحبها الذي 
اقتات عليه يف الغربة القارسة. يصل الحدث 
ذروته عندم�ا يعيش اللهفة لحظًة بلحظة 
للقائها، حتى تأتي أمامه يف مسافة ال تقّل 
عن أمتاٍر قليل�ة، لتمر لحظٌة كلمح الرق، 

وتقع ميتًة شهيدة تفجرٍي إرهابي جديد.
 

النهاية
»أن تكون عراقياً ... يعني أن يكون الحزن 

رفيقك الدائم«
جرجي�س  أزه�ر  يص�ف  العب�ارة  به�ذه 
مح�اوالت س�عيد اقتف�اء آث�ار والدت�ه يف 
واح�دٍة من أكثر صور الكوميديا الس�وداء 
س�خريًة ومرارًة، ويقرر أن يؤسس لوالدِه 
ترك�ًة بالسِد والق�ّص، فينتق�م بالكتابة 
م�ن كّل ما أزال وج�ود أبيه ومح�ا ذكرُه. 
يكتب قصتُه باللغة النرويجية، ويضّم لها 
وصيتُه التي اس�تقاها من ج�ارِه العجوز 
الذي يحلم بالرقود يف حقٍل مملوٍء بأشجار 
الك�رز. ُيعّث�ُر ع�ىل جثِة س�عيد ينس�ن يف 
ش�قتِه يف النرويج، ميتاً عىل إث�ر اجرتاعِه 
لجرع�ٍة زائدٍة من عقار الكيتامن، لتلتقط 
هيلينا مخطوطة روايته ووصيتِه، وتتعّهد 
بإيصالها مرتجَمًة إىل أبناء شعبِه، علُّه من 

سباتِه يستفيق!.
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مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 

العدد : 208 / 2019 
التاريخ : 12 / 6 / 2019 

اعان 
قدم�ت الس�يدة املدعي�ة ) س�عاد داود 
ابراهيم ( طلب�ا اىل هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا نصبها قيمة ع�ىل ولدها املدعو ) 
رس�ول حردان حس�ن ( وذل�ك فقدانه 
بتاري�خ 11 / 8 / 2014 ق�ررت ه�ذه 
املحكمة االعان عن فقدانه يف صحيفتن 
محليت�ن علي�ك الحض�ور يف املحكم�ة 
املذك�ورة اعاه خ�ال ع�رشة ايام من 
تاري�خ االعان ويف حال�ة عدم حضورك 
س�وف يتم نص�ب والدتك ) س�عاد داود 
ابراهيم ( قيمة عليك وحسب القانون .

القايض 
ايار خري الدين خالد 

��������������������������������
اعان

اىل الرشيك ) احمد حسن مهدي ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
52915 /3 ح�ي الن�داء خ�ال ع�رشه 
اي�ام وبخاف�ه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه كرار عبد االمري

��������������������������������
اعان

اىل الرشي�ك ) قس�مه غ�ازي ج�دوع ( 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار أجازه بناء للعقار 
املرق�م 3252 /8 ب�راق جدي�ده خ�ال 
ع�رشه ايام وبخافه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه نجيب ابراهيم محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف شط العرب
العدد : 541/ش/2019

التاريخ 2019/6/12
اعان

اىل / املدعى عليها ) ماجدة ابراهيم خليل( 
اقام املدعى ) يوس�ف لؤي تحس�ن(  الدعوى 
املرقمة اعاه والتي يطلب فيها ابطال القسام 
الص�ادر  / ق/ 2011  املرق�م 590  الرشع�ي 
م�ن ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2011/10/13 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ن 
يوميت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يوم 
املرافع�ة 2019/7/2 وعند ع�دم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فاضل حسن خيض

 ��������������������������������
فقدان وصل امانات 

يف   1441562 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2017/11/14   1200000 ملي�ون ومائت�ان 
الف دينار ال غريها امانات محل رقم )6( سوق 
الجملة باسم احمد محسن كاظم الصادر من 

بلدية السماوة 
من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
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فقدان شخص 

فق�د املواط�ن املدع�و  )حات�م كري�م صخيل 
س�لوم( من اه�ايل النجف يس�كن الكوفة حي 
ميثم التمار حيث كان مودع يف س�جن بادوش 
يف املوص�ل لقض�اء محكوميت�ه وفق�د اثن�اء 
اقتح�ام عصابات داعش االرهابية للس�جن يف 
2017/6/10 ول�م يع�رف مص�ريه لحد االن 
علم�ا ان اوصاف املفقود هو متوس�ط القامة 
اس�مر البرشة لون الش�عر اسود عىل من يعثر 
عليه االتصال بالرقم 07506090340 املحامي 

محمد هادي الزريف
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اعان 

اىل الرشيك�ة ميس�اء ج�اوي جب�ار اقت�ى 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك الصدار 
اجازة بن�اء الخاصة بالعقار املرقم 57105/2 
ح�ي النداء وذلك عن طري�ق رشيكك يف العقار 
اع�اه املواطن جمال ن�ارص خضري وعند عدم 
حضورك س�وف تصدر االج�ازة وفقا للقانون 

والضوابط الازمة 
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ايقاف رصف

نود اعامكم بفقدان الص�ك املرقم 3484692 
يف 2018/1/15 والعائد للمس�وق باقر جعفر 
عوي�ز الصادر م�ن مجمع الخورن�ق املخزني 
يرجى ايق�اف يف حالة وروده اليكم ذات املبلغ 
1113,750000 ملي�ون ومائ�ة وثاث�ة عرش 

وسبعمائة وخمسون دينار عراقي فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 475/ت/2017

التاريخ 2019/2/12
اىل املنفذ عليه /  مجبل نعمة سلمان

لق�د تحقق له�ذه املديرية من املدي�ن )مجبل نعمة 
سلمان( 

ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ  تقرر 
تبليغ�ك اعانا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ املناذرة 
خال خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة املناذرة املرقم 564/ب/2017 يف 
2017/11/12 املتضمن الزام مجبل نعمة س�لمان 
بتأديت�ه للورث�ة محمد جاس�م بدع�ان  مبلغ قدره 
)12500000( اثن�ي عرش مليون وخمس�مائة الف 

دينار 

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

مديرية تنفيذ املشخاب
العدد : 724/ت/2019

التاريخ 2019/6/11
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفيذ املش�خاب كمي�ة الحبوب هي 
رز ن�وع ياس�من الت�ي وزنه�ا )3,797( ثاثة  طن 
وس�بعمائة وس�بعة وتس�عون كيلو غ�رام العائدة 
للمدين عامر كاظم رحوم املحجوزة لقاء دين الدائن 
)عقي�ل عبد الله جليل( البال�غ ) ثاثة ماين ومائة 
ال�ف دين�ار ( اضاف�ة اىل الرس�وم واملصاريف فعىل 
الراغ�ب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة 
ع�رشة ايام تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه حسن
املواصفات :

1 � كمي�ة  حب�وب رز نوع ياس�من وزنها )3797( 
ثاثة طن وسبعمائة وسبعة وتسعون كيلو غرام 

2 � القيم�ة املق�درة ) 3,027,000( ثاث�ة ماي�ن 

وسبعة وعرشون الف دينار
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فقدان
فق�د من�ي الوصل الص�ادر من 
دائ�رة املولدات يف النجف بأس�م  
)رع�د كاظم مط�ر( رقم املولدة 
939 تسلس�ل الوصل 29 موقع 
املول�دة النج�ف � ح�ي املكرمة 
 2013/4/16 الوص�ل  تاري�خ 
م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد ) 
1918(  بتاري�خ 2019/6/3  اع�ان جامع�ة 
املثن�ى للم�رة الثاني�ة حي�ث ورد يف الج�دول 
يف الفق�رة 22 الع�دد 1 خط�أ والصحي�ح هو 
4  وكذل�ك ورق�م يف الفق�رة 27 الع�دد 6 خطا 

والصحيح هو 1 لذا اقتى التنويه 
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف غماس

العدد / 140/ش/2019
التاريخ 2019/5/28

اعان
املدعية / مجيده ضهد محمد

املدعى عليه / رهك عبيد عبادي
املدعى عليه / رهك عبيد عبادي     

بتاريخ 2019/5/20 وبعدد 140/ش/2019 
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رارا يق�يض الحكم 
بالتفري�ق بينك وبن املدعية اع�اه  واعتباره  
طاق�ا بائن�ا بينونة صغ�رى وملجهولية محل 
اقامتك فقد تق�رر تبليغك بموجب هذا االعان  
يف صحيفت�ن محليت�ن ويحق ل�ك االعرتاض 
والتميي�ز عىل القرار اعاه خ�ال مدة ثاثون 
ي�وم من تاريخ نرش هذه االعان وبخاف ذلك 
س�وف يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية بعد 

انتهاء املدة املذكورة 
القايض

ماهر صاحب شاكر 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

العدد / 32/تحرير تركه /2019
التاريخ 2019/6/11

اعان
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع الس�يارة املرقمة 
واملبينه اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وباسم 
املت�وىف كاظ�م محم�د صكبان فع�ىل الراغبن 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خال عرشة 
اي�ام م�ن تاري�خ نرش االع�ان مس�تصحبن 
معه�م  التامينات القانونية بصك مصدق المر 
هذه املحكمة والبالغة 10% من القيمة املقدرة 
للس�يارة وس�تجري املزايدة العلنية يف الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم االخري لاعان يف 
مع�رض االخوين الواقع يف منطقة املعارض يف 
النجف االرشف ويتحمل املشرتي اجور االعان 

والداللية 
القايض

اثري عبد الحر جر
االوصاف والقيمة املقدرة : 

1 � الس�يارة املرقمة 43902أ نجف خصويص 
نوع بيجو 405 موديل 2010 لون بيضاء 

2 � حالة السيارة متوسطة
3 � القيمة املقدرة ثاثة ماين دينار

اعان 
تعلن جامعة الفرات االوس�ط التقنية / بتش�كيلها املعهد التقني  � 
نجف عن اجراء مزايدة علنية النش�اء مطعم ونادي طابي موحد يف 
املعهد بنظام املساطحة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة من الرشكات 

واملقاولن مراجعة الوحدة القانونية يف املعهد التقني � نجف 
املستمسكات املطلوبة : 

1 / البطاقة الوطنية + بطاقة السكن
2 / خطاب ضمان دخول املزايدات 

3 / خطاب ضمان تنفيذي بعد رسو املزايدة بقيمة 30% من العقد
4 / براءة الذمة من الدوائر الرضيبية يف املحافظة 

5 / جلب كتاب عدم محكومية من قس�م االدلة الجنائية معنون اىل 
التصاريح االمنية يف جامعة الفرات االوسط

تج�ري املزايدة العلنية يف العارشة صباحا يف اليوم الثاثون من اليوم 
التايل لنرش االعان يف الجريدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

النرش واالعان والداللية واملصاريف االخرى
الشعبة القانوني 

املعهد التقني / نجف
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

يبدو وكأنك تقف أمام مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها، 
فال تي�أس! فقط عليك تغي�ر منظورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب النصيحة! 

حياتك الخاصة متقلبة بشدة يف الوقت الحايل.

س�تعم أجواء من االرتياب تس�توجب من�ك اتخاذ موقف، 
وس�تجد حالًي�ا صعوب�ة يف التخ�ي عن طريق�ة تفكرك 
املعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة 

من املايض.

أنت اليوم تش�عر بإحس�اس رائع وصحتك جيدة وتشعر 
بالثق�ة، فأنت يف املقدمة يف العم�ل، ويمكنك أخرًا البدء يف 
تطبيق أفكار جديدة. حياتك الخاصة مستمرة يف االزدهار. 

استغل الوقت ملحاولة اكتشاف فرص جديدة.

س�تلقى ترحاب عارم من قب�ل كل من تقابلهم، فاحرص 
عىل أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء 

العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي برشيك حياتك.

ال يمك�ن التغلب عىل العقبات الت�ي تراها أمامك يف الوقت 
الح�ايل إذا حاولت حلها بالطرق القديم�ة املعروفة. يجب 
أن تغ�ررِّ مدخلك والتوص�ل إىل اس�راتيجية جديدة وأن ال 

تسمح لآلخرين بتغير رأيك أو خططك كثرًا.

س�تصبح صدقات�ك أكث�ر عمًق�ا وس�وف تس�رجع مع 
أصدقائ�ك أح�داث وذكري�ات ماضي�ة ال تنىس. يف وس�ط 
املجموع�ات التي تنتمي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 

سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا

يف العم�ل، يج�ب أن تفكر مرت�ن يف جمي�ع قراراتك. أنت 
تميل إىل الس�لوك املندفع الذي قد تندم عليه فيما بعد. أنت 
مه�ووس بالنج�اح حتى أنك عىل اس�تعداد إلنجاز الهدف 

املطلوب عىل حساب اآلخرين.

بم�رور الوقت ودون ش�ك، أصبحت الحي�اة عىل جزيرتك 
الصغرة الهادئة مملة للغاية. لديك أفكاًرا وخطًطا جديدة 
تطالب�ك بالتنفيذ، ف�ال تؤجل األمر أطول م�ن ذلك؛ احزم 

أمتعتك وانطلق يف اتجاه املناطق الجديدة.

يجب أن تس�تعد ملواجهة مشكالت جديدة، فاألمور ليست 
جيدة يف مكان العمل وأنت ال تستطيع إنجاز سوى القليل. 
ال تجعل ذل�ك يخيفك، فهذه املراحل تج�يء ثم تذهب. يف 

حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك واألمور التي تقوم 
به�ا، ويظهر عليك ه�ذا الجو وينتقل إىل م�ن هم قريبن 
منك. اس�تغل الفرصة اآلن للتواصل مع أش�خاص بنفس 

العقلية.

تش�عر اآلن بأنك س�ليم البنية والذهن وأخرًا بإمكانك أن 
تترصف عىل طبيعتك وس�جيتك. ًكم الطاقة التي بداخلك 
حالًيا تمكنك من تطوير األشياء يف العمل والقيام بأنشطة 

من شأنها أن تكون مرضية.

اآلن وقتك! س�وف تتعرض يف العمل لس�يل من التحديات 
والخط�ط الجدي�دة. إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه 
التحدي�ات والخطط، فس�وف تَكورِّن أصدق�اء جدد. يلجأ 

إليك الناس أيًضا يف حياتك الخاصة.

احلوتالعذراء

نصائح هلاتفك عندما ترتفع حرارته
نصائ�ح  ع�دة  حدي�ث  تقري�ر  وّج�ه 
لألش�خاص الذي�ن تتع�رض هواتفهم 
الرتفاع الحرارة بش�كل خطر؛ بسبب 
تركه تحت أشعة الشمس، أو موصوالً 

بالشحن أثناء تشغيل األلعاب.
وأوض�ح التقري�ر ال�ذي ن�رشه موقع 
مقلق�اً  لي�س  األم�ر  أن  ني�ت«،  »يس 
بص�ورة كبرة؛ ك�ون األمر س�يحتاج 

عدة خطوات بسيطة وبعض الدقائق؛ 
إلع�ادة الهات�ف إىل وضع�ه الطبيع�ي 

مجدداً.
وب�ّن أن ع�الج هذا األمر س�يكون من 
خالل إبعاد الهاتف عن أشعة الشمس، 
وإخراج�ه م�ن غطائ�ه البالس�تيكي 
وفصل الش�احن يف ح�ال كان موصوالً 
بالهات�ف، باإلضافة إىل وض�ع الهاتف 

يف الثالج�ة لفرة قصرة جداً أو وضعه 
أمام مكيف السيارة حتى يربد.

ولف�ت إىل أنه يمكن تجن�ب تكرار هذا 
األم�ر من خالل عدم ترك الهاتف داخل 
الس�يارة خاصة يف موس�م الصيف، أو 
تركه معرضاً ألش�عة الشمس، وتجنب 
ش�حن الهات�ف أثناء اس�تخدام ألعاب 

الفيديو.

ابتكار طريقة جديدة لعالج الربو
ابتكر علماء معه�د التكنولوجيا الحيوية 
التابع لجامعة غينت البلجيكية، أجساما 
مض�ادة تذوب يف بلورات ش�اركو-اليدن، 
امل�ادة الت�ي تس�بب الته�اب القصب�ات 

الهوائية عند املصابن بالربو.
وتفيد وكالة األنباء البلجيكية، بأن العلماء 
اختربوا هذه األجسام املضادة عىل فرئان 
مخربي�ة، فظهر أن البل�ورات ذابت خالل 
دقائ�ق، تحس�نت بعدها حال�ة الفرئان.

ويعتق�د الباحث�ون، أن ه�ذه الطريق�ة 
ستس�اعد عىل خلق طريقة جديدة لعالج 
الربو.أما الربوفيسور سافاس سافيديس 
م�ن الجامعة، الذي أدهش�ته نتائج هذه 
التجربة بع�د أن قىض س�نوات طويلة يف 
البح�ث عن ع�الج للربو، فيق�ول »كانت 
هذه لحظ�ة الحقيقة للس�حر الجزيئي. 
لق�د قضي�ت 25 س�نة يف زراع�ة بلورات 
)شاركو-اليدن( وشاهدت كيف يمكن أن 

تختفي فجأة. لقد كانت العملية واضحة 
جدا«.ومن جانبه أشار الربوفيسور بارت 
المربيشتن إىل أن هذه الطريقة ال تشفي 
تمام�ا من م�رض الرب�و، ولكنه�ا ترفع 
فعالية العالج بش�كل كبر. وقال، »علينا 
اآلن إج�راء تجارب أخ�رى، علما أن هذه 
األجس�ام املضادة ه�ي ذات فعالية عالية 
يف مكافح�ة التهاب�ات الغش�اء املخاطي 

للجهاز التنفيس للمرىض«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن األنيمومر هو جهاز يستخدم يف قياس 

رسعة الرياح.
هل تعلم أن الحرارة التي تخرج من الربق من املمكن 
أن تكون سبباً يف قتل اإلنسان، وذلك ملا تتمتع به من 
حرارة كبرة يتم تقديرها ب� 30 ألف درجة مئوية. 
ه�ل تعلم أن التس�مم املائ�ي هو إش�ارة إىل إصابة 
الش�خص بالجفاف، ويرجع ذل�ك إىل االختالل الذي 

يحدث لإللكرونات التي يحتويها الجسم. 
هل تعلم أن الفرق بن وزن اإلنسان عىل القمر وبن 

وزنه الطبيعي هو 6:1. 
هل تعلم أن أصغر عظمة يحتويها جس�م اإلنس�ان 
هي عظمة الركاب، وهي عبارة عن عظمة موجودة 

يف أذن اإلنسان الوسطى. 
ه�ل تعل�م أن أن أكرب خالي�ا توجد يف اإلنس�ان هي 
الخاليا العصبي�ة، والتي يقدر طوله�ا بما يصل إىل 
1.37 مر، حيث تصل ما بن اصبع القدم لإلنس�ان 

حتى الحبل الشوكي.

المتاهات

الفرق بني اللحم الفاسد والطازج واملغشوش 
بالرغ�م من الجه�ود املبذولة يف اململك�ة وغرها من 
البل�دان لحماي�ة املس�تهلك، إال أن�ه ال ي�زال بع�ض 
التج�ار يبيعون اللحوم الفاس�دة ومنتهية الصالحية 

واملغشوش�ة للمس�تهلك، بهدف الرب�ح الرسيع 
والتخلّ�ص من كميات اللح�وم املجمدة واملخزنة 

يف مستودعاتهم.
وس�نرسد لك بعض العالم�ات الت�ي تمّكنك من 
التفرق�ة بن اللح�م الطازج وغره م�ن اللحوم 

املخزنة والفاسدة واملغشوشة.
عن�د رشاء اللح�م عموماً يج�ب تجّن�ب املتاجر 
س�يئة الس�معة، إال أنك تس�تطيع أن تفّرق بن 
اللحم الطازج والفاس�د بمجرد النظ�ر إىل لونه، 
فلون لحوم الجاموس واألبقار والضأن الطازجة 
يكون أحمر فاتحاً ودهونها مائلة للون األصفر، 
فيم�ا يكتس�ب اللحم الفاس�د لوناً أحم�ر داكناً 

ووردياً.

 كم�ا يمكن�ك التفرق�ة بينهم�ا عن طري�ق امللمس، 
فاللح�وم الطازج�ة متماس�كة وملمس�ها طبيعي، 
إال أن الفاس�د منه�ا له ملمس لن ولزج جداً بس�بب 

البكتري�ا، ويمكنك معرف�ة ملمس�ه بالضغط عليه 
باإلصبع فإن ترك عالمة فهو لحم فاسد.

الطازج�ة مقبول�ة  اللح�وم  رائح�ة  أن  يخف�ى  وال 
وطبيعية ومتع�ارف عليها، عىل عكس الفاس�د 
منها الذي تنبعث منه رائحة نتنة وعفنة بس�بب 

تجمع البكتريا داخله وتغلغلها يف نسيجه.
 وفيما يخص اللحوم املغشوشة، ففي مرص عىل 
س�بيل املثال يتم تخصيص أخت�ام مميزة للحوم 
بأنواعه�ا املعروف�ة، ويتم وضع األختام حس�ب 
نوع وعم�ر الحي�وان املذبوح، فاللح�وم املحلية 

تختم باللون األحمر واملستوردة بالبنفسجي.
وبالرغ�م م�ن مص�ادرة اللح�وم الت�ي ال تحمل 
أختام�اً، إال أن بع�ض التج�ار يقوم�ون بوضع 
أختام مغشوشة تحتوي أحياناً عىل مواد مرضة، 
ولكن تلك األختام ال تصمد كثراً فهي مجرد لون 

بعكس األصلية التي تدمغها الهيئات البيطرية.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد فص ثوم مهروس

x 2 معلقة كبرة بقدونس طازج )مفروم(
x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
½ x كيلو بطاطس

¼ x كوب زيت زيتون
الخطوات:

تغس�ل البطاطس جي�دا وتصفى ثم تقطع لنصف�ن أو ألربعة عىل 
حسب الحجم.

ث�م ىف وع�اء عميق نض�ع البطاطس ويص�ب فوقها الزي�ت وتتبل 
باملل�ح والفلفل والثوم ونقلب حتى تتبل البطاطس جيدا من جميع 

الجهات.
ث�م ىف صينية مفروش�ة ب�ورق الزبد ن�رص البطاط�س عىل طبقة 
واح�دة ثم نضعها ىف الفرن عند درجة حرارة 180 ملدة 40 دقيقة أو 
لحن أن تنضج البطاطس تقدم س�اخنة مزينة بالبقدونس بالهنا 

والشفا.

بطاطس روستو بالثوم
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عرض سعودي يوتر العالقة 
بني الزوراء وعباس

              المستقبل العراقي/ متابعة

تخلف العب الزوراء الشاب وهداف الفريق عالء عباس، 
عن التدريب�ات األخرية قبل مباراة نف�ط الجنوب دون 
إب�داء أعذار. وقال مصدر يف ترصيحات، إن عالء عباس 
تخل�ف عن الوحدة التدريبية األخرية قبل مواجهة نفط 
الجن�وب املقررة اليوم ضمن الجول�ة الحادية والثالثني 
من الدوري، الفتا إىل أن س�بب تغي�ب الالعب امتعاضه 
من موق�ف اإلدارة يف التعامل مع العرض املقدم له من 

نادي ضمك السعودي.
وب�ني أن الالع�ب أبدى رغبت�ه يف ت�رك الفريق وخوض 

تجرب�ة احرتافي�ة جدي�دة يف املالعب الس�عودية، لكن 
اإلدارة بالغ�ت يف طلباتها املادية، رغ�م موافقة الالعب 

عىل التخيل عن الدفعة األخرية من عقده.
ويملك نادي الزوراء البطاقة الدولية لالعب عالء عباس 
ويسعى أن يكون التعاقد من خالل إدارة النادي بشكل 
رس�مي للحفاظ ع�ىل حقوق�ه، باملقابل ينتظ�ر نادي 
ضم�ك الس�عودية إنه�اء الصفقة بوق�ت رسيع وضم 

الالعب ليبدأ تحضرياته للموسم املقبل مع الفريق.
يش�ار إىل أن ع�الء عب�اس انتقل املوس�م الحايل إىل 

ال�زوراء قادم�ا من فري�ق نفط الوس�ط وتمت 
دعوته للمنتخب الوطني وقدم مس�توى طيب 

إدارة النجف تنفي استقالة ثائر جسام

ميالن يضع توريرا عىل رأس أولوياته
            المستقبل العراقي/ وكاالت

التعاق�د م�ع الع�ب  يرغ�ب مي�الن يف 
آرس�نال، األوروجوياني لوكاس توريرا، 
اس�تغالالاً لعدم مشاركته باستمرار مع 

املدفعجية.
الربيطانية،  ا لصحيفة »م�ريور«  ووفقاً
ف�إن مي�الن وض�ع توري�را ع�ىل رأس 
أولوياته لتدعيم صفوفه، بعد موس�مه 

األول يف الدوري اإلنجليزي.
ويرغب ماركو جيامباولو مدرب توريرا 
السابق يف سامبدوريا، واملرشح لتدريب 

مي�الن يف ض�م العبه الس�ابق لصفوف 
الروسينريي.

ديل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وذك�رت 
س�بورت« اإليطالية، أن ميالن كان عىل 
اتص�ال بالفع�ل بوكي�ل توري�را ملعرفة 

موقف الالعب يف العودة إىل إيطاليا.
وال يرغب آرس�نال يف التن�ازل عن العبه 
املنضم مطلع هذا املوسم، لكنه قد يغري 
رأي�ه يف حالة وصول عرض لضم توريرا 

بقيمة 40 مليون جنيه إسرتليني.
ه�ذا األمر ق�د يدف�ع اإليف�واري فرانك 
كييس الع�ب ميالن، التخ�اذ خطورة يف 

االتجاه املعاكس، واالنضمام آلرس�نال، 
حيث س�تتقلص فرص�ه يف اللعب حال 

انضمام توريرا. 
ا بضم كييس خالل  وكان آرس�نال مهتماً
ف�رتة وج�وده يف أتاالنتا، وم�ن املمكن 
ا، حيث  أن يع�اود التفك�ري في�ه مج�دداً
ق�درت قيمته بنح�و 35 ملي�ون جنيه 

إسرتليني.
وتشري التقارير إىل أنه إذا لم يكن آرسنال 
ا بضم كييس ضمن الصفقة، فإن  مهتماً
مي�الن مس�تعد لبي�ع الالعب م�ن أجل 

تمويل صفقة توريرا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

نفت الهيئ�ة اإلدارية لنادي النجف، اس�تقالة 
امل�درب ثائر جس�ام، مؤكدة أنه مس�تمر مع 
الفريق وس�يقود الوحدة التدريبي�ة غداًا األحد 

تحضرياًا للجولة املقبلة من الدوري.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي عيل هاش�م 
يف ترصيح�ات ل، إن املدرب لم يقدم اس�تقالة 
اس�تقالة،  أي  تتس�لم  ل�م  واإلدارة  رس�مية 
وس�معت عن املوضوع عرب وس�ائل التواصل 

االجتماعي.

وأض�اف أن رئي�س الن�ادي الس�يد رض�وان 
الكندي اتصل باملدرب وشدد عىل تمسك اإلدارة 
بخدمات�ه، واملدرب أكد اس�تمراره مع الفريق 

وسيقود الوحدة التدريبية املقبلة.
وب�ني أن اإلدارة ليس لها ني�ة يف تغيري املدرب، 
ا وأن املوسم أوشك عىل نهايته بغض  خصوصاً
النظ�ر ع�ن النتائ�ج وتقييمه�ا، وبالتايل عىل 
الجهاز الفن�ي الرتكيز عىل املباري�ات املتبقية 
لتكون هناك رؤية ملجلس اإلدارة حول املوسم 
املقبل.وأش�ار إىل أن جه�ود املدير الفني محط 

وتقدي�ر  ونتمنى منه الرتكيز اح�رتام 

ع�ىل املباري�ات، وإن كان هن�اك أي موضوع 
يمك�ن مفاتح�ة اإلدارة بش�كل مب�ارش دون 
اللجوء لوس�ائل اإلعالم.وتابع: »ال يوجد مربر 
لالس�تقالة واإلدارة ال تقيم امل�درب من خالل 
نتيج�ة مباراة واح�دة إطالقا وبالت�ايل املدرب 

مستمر مع الفريق حتى نهاية املوسم«.
يش�ار إىل أن النجف سقط أمس يف فخ التعادل 
الس�لبي أم�ام فريق الحس�ني، ورف�ع النجف 
رصي�ده إىل النقط�ة 35 يف املرك�ز 13، بينم�ا 
رفع الحس�ني رصيده إىل النقطة 17 يف املركز 

ال�20.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحف�ي أملاني، اليوم الس�بت، أن هن�اك عقبتني 
تفص�الن برش�لونة ع�ن التعاق�د مع نج�م باي�رن ميونخ يف 

املريكاتو الصيفي.
ا لصحيفة »شبورت« األملانية، فإن برشلونة يف حاجة  ووفقاً
ماس�ة للتعاقد مع ظهري أيرس يف الصيف الحايل، ال سميا أن 

جوردي ألبا ال يوجد بديل له داخل أسوار »كامب نو«.
وأشارت إىل وجود عدد من املرشحني لدعم هذا املركز من بينهم 
رافائي�ل جريي�رو، ظه�ري بوروس�يا دورتمون�د، ولكن يعد 

النمساوي دافيد أالبا هو االسم املفضل للبارسا.
وأوضحت أن يعوق برش�لونة ع�ن إتمام الصفقة 
معرفة موقف أالبا من مغادرة بايرن ميونخ يف 
الصيف الحايل، باإلضاف�ة إىل أن قيمة التعاقد 

قد تصل إىل 60 مليون يورو عىل األقل. 
يذك�ر أن برش�لونة حت�ى اآلن تعاق�د م�ع 
الهولن�دي فرينك�ي دي يون�ج م�ن أياكس 
أمسرتدام، والربازييل إيمرسون من أتلتيكو 

مينريو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يفاضل أدريان رابيو العب وسط باريس سان جريمان 
الفرن�يس، بني االنتق�ال للربيمريليج أو الكالتش�يو، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو«، فإن رابي�و يفكر بني  ووفقاً
اللع�ب لصالح يوفنت�وس اإليط�ايل أو مانشس�رت يونايتد 

اإلنجليزي.
وكان يوفنتوس قريباًا من ضم أدريان رابيو، إال أن مانشسرت 

يونايتد دخل مؤخراًا يف املفاوضات لضم الالعب.
 ول�م يلعب رابي�و، أي مباراة م�ع باريس س�ان جريمان أو 
منتخ�ب فرنس�ا من�ذ ديس�مرب/كانون أول 2018، بعد قرار 
تجميده من قبل نادي�ه الفرنيس، لرفضه الدخول يف مفاوضات 

حول تجديد تعاقده.
وكان رابي�و قريباًا م�ن االنضمام لربش�لونة، حيث اتفق 
الطرف�ان ع�ىل بن�ود التعاقد، قب�ل أن يرتاج�ع الفريق 
الكتالوني ع�ن الصفقة، بعد التعاق�د مع فرينكي دي 

يونج العب أياكس.

عقبتان يف طريق برشلونة خلطف 
نجم بايرن ميونخ

رابيو يفاضل 
بني الربيمريليج 

والكالتشيو

        المستقبل العراقي / وكاالت

وصف الكرواتي مارين سيليتش، الذي يدافع عن لقب كوينز الربيطانية 
للتن�س، عىل األرايض العش�بية، عودة االس�كتلندي أندي م�وراي للعب 

باألمر »املدهش«، وتمنى له املواصلة »عىل أعىل مستوى«.
وأدىل س�يليتش )30 عاما( بترصيحات ملجموعة م�ن الصحفيني، اليوم 
الس�بت، يف نادي كوينز بلندن، حيث أعرب عن س�عادته بعودة مواري 
للمالعب، حيث س�يخوض منافس�ات الزوجي يف البطولة الربيطانية، 

برفقة اإلسباني فليسيانو لوبيز.
وقال س�يليتش: »لقد تحدثت معه )موراي( يف أس�رتاليا، وتمنيت 

ل�ه التوفي�ق والعودة بأرسع ما يمكن.. لقد كان ش�خصية مهمة جدا يف 
رياضتن�ا باألع�وام األخرية، م�ن املدهش أن نراه يع�ود للمالعب، أتمنى 
أن تس�ري عملي�ة تعافيه بش�كل أفض�ل، وأن ويواصل اللع�ب عىل أعىل 

مستوى«.
وكان م�وراي )32 عاما(، ال�ذي خضع لجراحة يف الفخ�ذ أواخر يناير/

كانون ثان املايض، قد تدرب خالل األيام املاضية يف منشآت نادي كوينز، 
وتمرن أمس الجمعة مع لوبيز.

وستقام بطولة كوينز، بني يومي 17 و23 من يونيو/حزيران الجاري.
وس�يواجه م�وراي ولوبي�ز يف ال�دور األول م�ن منافس�ات الزوج�ي، 

الكولومبيني سيباستيان كابال وروبرت فرح.

سيليتش: عودة موراي مدهشة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد داني س�يبايوس العب ريال مدريد، أنه لم يلعب بالش�كل الذي أراده يف 
السنوات األخرية، مشرياًا إىل أنه يريد إثبات قدراته داخل املستطيل األخرض.

وُيعد داني سيبايوس من الالعبني الذين يدور حولهم الكثري من الشكوك حول 
مستقبلهم وإمكانية استمرارهم يف صفوف الفريق امللكي خالل املوسم املقبل.

وقال داني سيبايوس خالل ترصيحاته ملوقع االتحاد األوروبي »هذه السنوات لم 
ألعب كما أردت، س�أبحث عن األفضل بالنس�بة يل«.وأضاف »لقد تحسنت طريقة 

لعبي منذ انضمامي لريال مدريد، حان الوقت إلثبات ذلك«.وعن املش�اركة يف بطولة 
ا واحداًا،  أوروب�ا تحت 21 عاما مع املنتخب اإلس�باني، أوضح »يجب أن نك�ون فريقاً
نش�عر بأهمية الفوز بهذا اللقب، بعد خس�ارته يف نهائي 2017 ضد أملانيا«.يذكر أن 
مس�تقبل داني س�يبايوس س�يتم تحديده عقب مش�اركته مع املاتادور يف البطولة 

األوروبية هذا الصيف، واألقرب هو رحيله.

سيبايوس: حان الوقت إلثبات قدرايت

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أبدى النجم الفرنيس فرانك ريبريي، اس�تعداده للعودة 
إىل باي�رن ميون�خ األملان�ي، ف�ور انته�اء مس�ريته يف 
املالعب.ورح�ل الالعب املخرضم، البال�غ من العمر 36 
�ا، عن الن�ادي الباف�اري بنهاية املوس�م املنرصم،  عاماً
�ا داخل ملعب أليانز أرينا.وأجرت  بعدما أمىض 12 عاماً
صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية مقابلة مع ريبريي، الذي 

قال: »يمكنني تصور نفيس يف منصب، 
ا..  أس�اعد م�ن خالل�ه املدي�ر الفن�ي الحقاً

فرحلت�ي يف بايرن ل�م تنته بعد«.وبس�ؤاله عن وجهته 
املقبل�ة، أج�اب: »ال أع�رف حت�ى اآلن، لكن�ي أرغب يف 
اللعب ملوسمني آخرين«.واختتم نجم مارسيليا السابق، 
�ا لالستمرار يف املالعب، وال زال  بقوله: »مازلت متعطشاً
أمامي الكثري لفعل�ه.. يمكنني اللعب يف ناٍد كبري، نظراًا 

للخربات التي لدي، والفارق الذي أصنعه«.

ريبريي: رحلتي يف بايرن ميونخ لـم تنته

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحف�ي إيط�ايل، اليوم الس�بت، 
ع�ن تطور جدي�د يف الصفقة املحتمل�ة، بانتقال 
الهولندي ماتي�اس دي ليخت، مدافع أياكس، إىل 

باريس سان جريمان.
ا لصحيفة »توتو مريكاتو« اإليطالية، فإن  ووفقاً
دي ليخ�ت يعي�ش س�اعات مصريية ستحس�م 
انتقال�ه إىل س�ان جريم�ان مقاب�ل 70 ملي�ون 

يورو.
وأش�ارت إىل أن اإليط�ايل مين�و راي�وال، وكيل دي 
ليخ�ت، أج�رى اتص�االت بش�أن الصفق�ة م�ع 

ليوناردو، املدير الريايض الجديد لس�ان جريمان، 
والذي تم تعيينه رسمياًا، أمس الجمعة. وأوضحت 

أن دي ليخت، يحظى باهتمام من قبل يوفنتوس 
وليفربول ومانشسرت يونايتد، ولكن الراتب 

الضخم الذي قدمه س�ان جريمان قربه 
كثريا من حس�م الصفقة. وأفادت 

الصحيف�ة اإليطالي�ة ب�أن دي 
ليخت، سيتقاىض مع باريس 

سان جريمان راتباًا سنوياًا 
يبل�غ 15 ملي�ون يورو، 

آخ�ر  ن�اٍد  يوج�د  وال 
اقرتب من هذا الرقم.

ساعات مصريية حتسم انتقال دي ليخت 
             بغداد/ المستقبل العراقيإىل سان جريمان

 
تجاهل ماس�يميليانو أليج�ري، املدير الفني 
الس�ابق ليوفنتوس، ع�ودة أنطونيو كونتي، 
للكالتش�يو ع�رب بوابة إن�رت ميالن، 
واقرتاب ماوريسيو ساري، من 

قيادة البيانكونريي.

ورحل أليج�ري عن القي�ادة الفني�ة ليوفنتوس 
عقب نهاية املوسم املنرصم، فيما يعد ماوريسيو 
س�اري، م�درب تش�يليس الح�ايل، ه�و األق�رب 

لخالفته يف السيدة العجوز.
وس�ئل أليجري خ�الل إحدى الحف�الت يف مدينة 
ميالنو، عن عودة الثنائي للتدريب يف إيطاليا، فرد 
بحس�ب موقع »كالتشيو مريكاتو« قائال: »ليس 

لدي رأي يف ذلك، هذه أشياء لم تعد تهمني«.
وأض�اف »أتوق�ع مث�ل كل عام، موس�ما جميال 
ا عىل مش�اهدته بفضول  حيث س�أكون حريصاً

كبري«. 
يذك�ر أن بع�ض التقاري�ر الصحفي�ة أك�دت أن 
ا لقيادة تش�يليس يف املوسم  أليجري رفض عرضاً

ا ملواطنه ماوريسيو ساري. املقبل، خلفاً

أليجري يتجاهل عودة كونتي للكالتشيو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ي�رى جيم�ي كاراج�ر نج�م ليفرب�ول الس�ابق، أن 
األرجنتيني ليونيل مييس قائد برشلونة، هو املرشح 
األقرب للتتويج بلقب الكرة الذهبية كأفضل العب يف 

العالم لعام 2019.
وق�ال كاراجر خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
موندو ديبورتيفو »رأيت أن فريجيل فان ديك مدافع 
ليفرب�ول تخط�ى مي�يس يف س�وق املراهن�ات للفوز 
ا يحصل  بالك�رة الذهبية، لكن ن�ادراًا ما ن�رى مدافعاً

عليها«.
وأضاف »أعتق�د أن فابيو كاناف�ارو فعل ذلك بحصد 
لق�ب مونديال 2006، أعتقد أن فريجيل فان ديك تغري 

ا ل�ه، لكن يجب  ا رائعاً كثرياًا هذا املوس�م، كان موس�ماً
الفوز بأشياء كبرية«.

وتابع كاراجر »يف بداية هذا املوس�م تحدثنا كثرياًا عن 
بيكيه وراموس، ليس بالرضورة يكون أدائهما أفضل 

من فريجيل فان ديك، لكنهما توجا باأللقاب«.
وخت�م كاراجر حديثه بقول�ه »فريجيل فان ديك أثبت 
نفسه، لكن الكرة الذهبية ستذهب للربغوث مييس«.

وقاد ف�ان ديك، ليفربول للتتوي�ج بلقب دوري أبطال 
أوروب�ا، والقتال حتى الجولة األخ�رية يف الربيمريليج 

ضد مانشسرت سيتي.
بينم�ا توج مي�يس بلقب الليج�ا فقط، بع�د اإلقصاء 
من نصف نهائي دوري األبطال ضد الريدز، وخس�ارة 

نهائي كأس امللك ضد فالنسيا.

كاراجر يتوقع تتويج مييس 
بالكرة الذهبية
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فتوى العيد الوطني
ما حصل يف كردستان بني 

التغليس واإلذعان

منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق
مرت علينا قبل يومني الذكرى الس�نوية الخامس�ة لفتوى الجهاد 
الكفائي التي أطلقها املرجع الديني االعىل الس�يد عيل السيستاني 
للدف�اع ع�ن ارض العراق ومقدس�اته من دن�س تنظيم »داعش« 
االرهاب�ي الذي احتل يف حينها محافظ�ة نينوى وأجزاء كبرية من 
محافظ�ة صالح الدين وكان ينوي الوص�ول اىل بغداد وغريها من 

املحافظات املتاحة.
وأُصدرت الفتوى يف ظهرية اليوم الثالث من االحتالل لتالقي صداها 
عىل أوس�ع نطاق فه�َب العراقيون م�ن أقىص الب�الد اىل أقصاها 
ملبني ومدافع�ني عن أرض وطنهم الذي مزقه االرهاب والفس�اد 
والتوافقات السياس�ية املبنية عىل املصالح الش�خصية والفئوية 
والحزبي�ة واملناطقية ال مصلحة البلد العامة، ما ادى بالنتيجة اىل 

هذا االحتالل والتمزق.
ل�م يدخر العراقيون جه�داً وال دماً وال م�االً يف الدفاع عن وطنهم 
ومقدس�اتهم تلبيًة لفت�وى مرجعيته�م الدينية العلي�ا، وظهرت 
نتائج ه�ذا الدفاع املقدس جلّية واضحة، حيث أتت أُكلها بعد أياٍم 
قليل�ة وتقهقر العدو املج�رم عائداً اىل مواقعه الت�ي ثبت قدماً له 

فيها عىل حني غرة.
وكذلك أنتجت الفتوى واملتطوعني تحت لوائها جيش�ًا قوياً بروٍح 
معنوي�ٍة عاليٍة بعد أن انكرس انكس�اراً كب�رياً يف االحتالل فأصبح 
للعراق جيش�اً بقواته املس�لحة ومتطوعيه قوياً ق�ادراً عىل دحر 
االره�اب وإرج�اع االرض املغتصب�ة وصون املقدس�ات -وهذا ما 
ح�دث، لم يكن الثمن رخيصاً بل كان غالي�اً، ولم تكن التضحيات 
زهي�دة بل كانت جس�يمة، ولكن ه�ذا الثمن الغ�ايل والتضحيات 
الجس�يمة هما من اج�ل الوط�ن العظيم ومقدس�اته وحضارته 

وتاريخه فأعطاها أبنائه ورجاالته بسخاء دون تردد.
لم ترتك املرجعية فتواها بل تابعتها وتابعت نتائجها بشكل مكثف 
ومس�تمر، وايضاً تابعت بشكل كبري املجاهدين وأحوالهم وأحوال 
عوائ�ل الش�هداء والجرحى و لم تدخر جه�داً يف كل املتابعات. ويف 
الذكرى الخامسة للفتوى جاءت املرجعّية لتحذر من جديد وبلهجٍة 
شديدٍة من األسباب التي أدت سابقاً اىل التخلخل واحتالل االرهاب 

ألرض العراق، فحذرت من عودة البلد اىل ظروف ال تنىس.
واكدت املرجعّية ان أوضاع املنطقة بالغة الخطورة، داعية االجهزة 
االمني�ة اىل ان تك�ون حذرة ج�داً، منتقدة يف الوقت ذات�ه التكالب 
والتصارع عىل بعض املناصب الحكومية كالداخلية والدفاع بسبب 
املحاصص�ة، مؤك�دة ان داعش قد يجد حواض�ن لبعض الناقمني 

واملتذمرين ويجب معالجة ذلك.
واك�دت املرجعي�ة الرش�يدة يف خطابه�ا ع�ىل ان الفس�اد ال زال 
مس�ترشيا بس�بب ضعف إجراءات مكافحته، مبينة ان االنتصار 
ع�ىل داعش لم يكن يتحقق لوال تكات�ف العراقيني وتالحمهم، كل 
هذه التوصي�ات والتأكيدات والتحذيرات الت�ي اطلقتها املرجعية 
للسياسيني، هي انتقاص من قبل القائمني عىل الحكم لتضحيات 
العراقيني يف الدفاع عن أرضهم وإسرتجاعها وإبتذال مهني للدماء 
الت�ي حررت وجعل�ت العملية السياس�ية بهذه الص�ورة، وأيضاً 
إهانة كب�رية ال ُتقبل وال ُتغتف�ر لالنتص�ارات املتحققة وللفتوى 

العظيمة.
)الحشد الشعبي( املؤسسة الحكومية والتي هي من نتاج الفتوى 
أيض�اً، انض�وى فيه�ا املجاهدون املتطوع�ون وأقر له�ا قانوناً يف 
الربمل�ان لضمان حق�وق املجاهدي�ن والش�هداء والجرحى منهم 

وليصبحوا من مؤسسات الدولة العسكرية املعتمد عليها. 
الربمل�ان ال�ذي أق�ر القان�ون للمجاهدين عاد وبعد خمس س�نني 
ليجتم�ع يف ذك�رى الفتوى وليقر م�ن جديد بأغلبي�ة أعضائه ان 
ي�وم الفتوى مناس�بًة وطني�ًة وعطلًة رس�ميًة  تبقى ليس�تذكر 
به�ا العراقيون وأجيالهم القادمة كيف ع�ادت األرض وكيف هَب 
أبن�اء هذا الوطن بكبارهم وصغارهم بش�يبهم وش�بابهم للدفاع 
ع�ن أرضهم وما يمتلكون، ومن أص�در هذه الكلمات التي حررت 

األرض وحفظت املقدسات.
تحية إج�الل وإكبار لصاح�ب فتوى النرص العظيم�ة وتحية عز 
وكرام�ة لدماء الش�هداء والجرحى وتحي�ٍة للمجاهدين املرابطني 
وتحيٍة لألرامل واأليتام وتحي�ٍة لآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات 
، وتحي�ٍة للمصوتني يف الربملان عىل هذا العي�د الوطني، كما نحذر 
بشدة أيضاً من ضياع هذا العيد بسبب ما ذكرته املرجعية وبسبب 
االس�باب التي ادت س�ابقاً اىل االنهيار.. )حافظوا عىل فتوى العيد 

الوطني(.

ال ادري تح�ت أي م�ربر  ت�م تغيي�ب النش�يد الوطن�ي العراقي عن حف�ل تنصيب 
نيجرف�ان برزاني يف اربي�ل بحضور رئيس جمهورية الع�راق الدكتور برهم صالح 
ورئي�س الربملان العراق�ي محمد الحلبويس ورئيس مجل�س القضاء األعىل مدحت 
املحم�ود ورئيس تحالف األصالح  الس�يد عمار الحكيم اضاف�ة ملمثل رئيس وزراء 
العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية ووزراء خارجية تركيا واملانيا . ال ادري تحت 
أي مربر يتم بدء الحفل بالرتحيب  بمس�عود الربزاني قبل رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح . ال ادري تحت أي مربر وكما ش�اهد جميع من ح�ر الحفل ان يتم ازالة 
األع�الم العراقية حرصا حال انتهاء الحفل واألبقاء عىل اعالم األقليم . ال ادري ماذا 
يعني نيجرفان برزاني حني تطرق يف كلمته اىل مس�تقبل شعب كردستان واحالمه 
وطموحاته وحقوقه من دون أي اشارة اىل إنتماء اىل العراق ولو عىل سبيل املجاملة 
له�ذا الحضور امللفت لألنتباه واملس�تفز للعقول والباعث عىل التس�اؤل والتعجب 
واإلس�تعجاب واألس�تغراب للحكومة األتحادية بقضه�ا وقضيضها . ال ادري ماذا 
نس�مي ان يجلس رئيس القضاء األعىل جنبا اىل جنب مع املطلوب للقضاء العراقي  
ك�ورست رس�ول . وكما يق�ول غ�ريي ال ادري وال ادري وال ادري .  من وجهة نظر 
ش�خصيه فإني انظ�ر اىل ما حصل بع�ني الريبة والخوف مما هو ق�ادم وال يمكن 
ان نتج�اوز نظري�ة املؤامرة عن مجريات الحدث خصوصا بوجود الس�عودي ثامر 
الس�بهان  ال�ذي أرص اإلع�الم الكردي يف اربيل ان يش�ري اىل ترصيح�ه خالل لقائه 
بمسعود الربزاني يف مصيف صالح الدين حيث اشار فيه ان السعودية تدعم األكراد 
يف الحص�ول عىل كامل حقوقه�م وتحقيق مصريهم بإرادتهم وه�ذه لغة التناغم 
مع النفس اإلنفصايل الذي يتبناه مس�عود الربزاني . هناك يشء ما يخطط للعراق 
ب�إرادة دولية ومس�اعدة اط�راف اقليمية وادوات محلية   . يشء يتعلق بمس�تقبل 
الع�راق ووحدت�ه ومس�تقبله . املش�كلة ان رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي يربر 
ه�ذا العطاء بال حدود لألكراد من دون الوفاء بإبلتزامتهم عىل انه وس�يلة لكس�ب 
املس�ؤولني والشعب يف كردستان واحساس�هم بعراقيتهم وبعد ان اخذ اإلكراد من 
ام�وال املوازن�ة األتحادية كل ما يري�دوا وكل ما يحلموا وم�ا ال يحلمموا به امواال 
ونفوذ  ومناصب يأتي اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني  لريد الجميل بصورة  
لم يفعلها اال من ال تتوفر فيه  ادنى مش�اعر اإلنتماء او الرشاكة او حس�ن النوايا  
. اق�ول ان الصمت الحكوم�ي  واقصد هنا رئيس الوزراء وقيادات التحالف الوطني 
بشقيه األصالح والبناء والقوى الوطنية األخرى سنية ةشيعية  عىل  ماجرى فضال 
ع�ن الصمت والتربير عىل تم�رد األقليم وعدم ايفاءه بالتزامته يف تس�ديد ايرادات 
النفط لبغداد وسكوتهم يعني انهم من حيث يدرون او ال يدروا يساهمون يف تنفيذ 
مخطط ارسائييل س�عودي  باقامة دولة كردس�تان الربزانيه وان ما جرى ويجري 
يف ظ�ل حكومة عب�د املهدي يمثل نقطة الرشوع  الفعيل لقي�ام تلك الدولة ومن ثم 
تقسيم العراق  . األخطر من كل هذا ان صمت عادل عبد املهدي وتغاضيه وتغليسه 
وتدليس�ه  وع�دم  اتخاذه خط�وات عاجلة تتمث�ل بإيقاف االتفاقي�ة لبيع النفط 
م�ن قبل األكراد وايقاف رصف األموال  ما لم يلتزموا بالتس�ديد واعادة الس�يطرة 
واألرشاف األتحادي عىل حركة الطائرات يف األقليم والزام الضيوف باملرور من خالل 
الخارجية العراقية وبغداد حرصا  فان ذلك يدل عىل ان عبد املهدي جاء بارادة دولية 
خفية لينفذ مخططهم بتقس�يم العراق وان الس�كوت من قب�ل القوى الوطنيه يف 
الربملان العراقي هو االخر خيانة والس�كوت عنه من قبل  اي ش�خصية وطنية هو 

تنازل عن الثوابت وخيانة للعراق .

دواء مناعي يبطئ تطور النوع األول من السكري
ال�دواء  بإم�كان  ب�ات 
املخص�ص  »تيبليزوم�اب« 
لتثبي�ط املناع�ة، وق�ف تطور 
النوع األول من مرض السكري. 
وهذا االكتش�اف يعترب اخرتاقا 
علميا قد يغري حياة مئات آالف 

الناس.
يمك�ن للعق�ار  »تيبليزوماب« 
teplizumab ال�ذي يكبح عمل 
منظوم�ة مناع�ة الجس�م، أن 
يبطئ تط�ور الن�وع األول من 
مرض السكري. لقد اتضح من 

متابعة تأثري هذا الدواء، أنه يسمح يف إنتاج 
األنسولني وأنه يبطئ تطور النوع األول من 

السكري يف املتوسط مدة عامني.

مرض الن�وع األول من الس�كري يبدأ عادة 
يف عم�ر الطفولة، لذلك من الروري وجود 
وسيلة لوقف نموه أو إبطاء تطوره. جرت 
االختب�ارات الرسيري�ة بمش�اركة 76 م�ن 

األطف�ال واملراهقني أعمارهم 
8-18 س�نة. جميع هؤالء هم 
ضم�ن مجموع�ة الخطر، ألن 
أقاربهم مصابون باملرض. لقد 
تم بواسطة الدواء تيبليزومات 
ال�ذي كان يحقن مع املغذي يف 
الوري�د مرة كل أس�بوعني من 
املنتجة  إبطاء تدم�ري الخالي�ا 

لألنسولني.
الن�وع  أن  إىل  تج�در اإلش�ارة 
األول م�ن م�رض الس�كري ال 
عالقة له بنمط حياة الشخص 
ووزنه. ه�ذا املرض وراثي وجميع املصابني 
ب�ه مجربون ط�وال حياتهم عىل اس�تخدام 

حقن األنسولني.

كيف يؤثر طالق الوالدين عىل صحة األطفال؟
وجدت دراس�ة حديثة أن أطف�ال الوالدين 

املطلقني هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.
وق�ام العلم�اء بتتبع مؤرش كتلة الجس�م 
عي�د  قب�ل  طف�ل،   7500 لنح�و   )BMI(

ميالدهم األول وحتى بلوغهم 11 عاما.
الجس�م  كتل�ة  متوس�ط  أن  واكتش�فوا 
أمهاته�م  الذي�ن عاش�وا م�ع  لألطف�ال، 

وآبائهم حتى نهاية الدراس�ة، هو 19 )أي 
ضم�ن املع�دل الطبيع�ي(، حي�ث يرتاوح 
مؤرش كتلة الجسم للش�خص السليم بني 

18.5 و24.9.
الذي�ن  BMI لألطف�ال  بل�غ  املقاب�ل،  ويف 
ش�هدوا ط�الق والديهم، نح�و 19.5 وفقا 

لفريق كلية االقتصاد يف لندن.

وق�ال الخ�رباء إن أطف�ال أولي�اء األم�ور 
املنفصلني ه�م أكثر عرضة لتناول الطعام 
بش�كل غري صحي، ألنه ال يوجد وقت لدى 
اآلباء واألمهات إلعداد وجبات صحية لهم.

 Millennium وُجمعت البيانات من دراسة
Cohort، الت�ي تتبع حي�اة بعض األطفال 

املولودين بني عامي 2000 و2002.

تشكيليون برصيون حيتفون بمنجزهم يف احتاد األدباء والكتاب
المستقبل العراقي/مصطفى حميد جاسم 

وس�ط حضور واسع وكبري  من قبل املثقفني 
واملهتم�ني  بحق�ل الف�ن التش�كييل،  احتفى 
إتح�اد األدب�اء  والكت�اب يف الب�رصة، بمنجز 
الفن�ان والناق�د التش�كييل »خال�د خضري«، 
واملوسوم«تشكيليوا  البرصة« قدمه للجمهور 
الفن�ان هاش�م تاي�ه الذي ق�ال : تش�كيليوا 
الب�رصة، كتاب يف النقد التش�كييل التطبيقي 
حيث تناول تجارب فنانيني برصيني، واجتهد 
يف فت�ح العني ع�ىل الس�مات الجمالية، يف كل 

تجربة عىل حده.
ويعكس الكتاب بإخ�الص، وجهة نظر خالد 
خض�ري املركزي�ة الت�ي تؤمن بمادي�ة العمل 
الفني التشكييل جوهرا ثابتا، وأضاف هاشم، 
إن »خال�د خضري«، قد بذل مجه�وداً كبرياً يف 
وضع كتابه هذا، ودعم حاجة الثقافة الفنية 
إليه.الفن�ان خال�د خض�ري تح�دث قائال :إن 
الرؤية الفنية الت�ي اقتنيتها من العمل الفني 
الذي ينقس�م إىل مس�تويني أحدهما فوقي  و 
اآلخر تحتي، والفن ليس فقط واقعة شيئية،  
وإنم�ا هو جوه�ر الفن وعالم�ات الذاكرة يف 
الرس�م تش�به  موج�ودات الواق�ع، وأضاف 

خض�ري، إن هيمن�ة الفك�ري  عىل امل�ادي يف 
اللوحة احاول تجنبها.

ويف ذات الس�ياق، تط�رق إىل ف�ن الفوتغراف 
وه�و جه�از صغ�ري يس�ميه« روالن ب�ارت 
»، ان جه�از رس�م املنظ�ور ه�و الصن�دوق 

امليضء،الفوتغراف هو  بمثابة« التلصص ».
وق�د كان للبع�ض م�ن املثقف�ني واملهتم�ني  

نقدي�ة،  طروح�ات  التش�كييل،   بالفض�اء 
شخصت نقاط الضعف التي   أحدثت رشخا يف 
العديد من أهمية الجوانب الفنية والتشكيلية، 
من بينهم  الفنان صباح السبهان ، ود.سلمان 
كاص�د وداود الفريح،والقاّصون عبد الحليم 
مه�ودر و باس�م القطران�ي و محمد خضري 

،ود.عباس الجمييل.

ملاذا ال ينبغي تذوق العجني قبل خبزه؟احذروا سموم معطرات اهلواء!

حمافظ بغـداد هينيء بيوم الصحـافة العراقيـة 
ويعدها »رشيك اسايس« اليصال صوت املواطن

أعلنت آن ش�تاينمان، الخبرية يف مجال املواد امللوث�ة للهواء الجوي، أن 
معط�رات الهواء خطرة عىل الصحة وتس�بب ضع�ف منظومة املناعة 

ومشكالت صحية أخرى.
هذه املعطرات تحتوي يف تركيبها عىل مواد سامة تهيج الجهاز التنفيس 
وس�موم للخاليا العصبية ومواد مرسطن�ة. باإلضافة إىل ذلك ، العطور 
الكيميائي�ة موجودة يف منتجات التنظيف ومنتج�ات العناية بالنظافة 
الش�خصية مثل منظف�ات الغس�يل، وملينات األقمش�ة، والش�امبو، 
وبخاخ�ات الش�عر، ومس�تحرات التجمي�ل، والبلس�م، والصابون، 

واملرطبات، وكريمات الوقاية من الشمس.
وقد اش�رتك يف ه�ذه الدراس�ة 1136 ش�خصا يس�تخدمون معطرات 
اله�واء. وأثب�ت الباحث�ون إصابة 30% منه�م بصعوب�ة التنفس وآالم 
الرأس بعد التعرض لتأثري هذه املعطرات. التأثري السلبي األكثر انتشارا 
كان مش�كالت يف الجه�از التنف�يس الت�ي ترافقه�ا توع�كات دائمة يف 
الجس�م وصداع نصفي. كما ظهر عند املشرتكني طفح جلدي وإسهال 

وتشنجات عضلية وغثيان واضطراب نبضات القلب.

 )CDC( كشف خرباء من مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
عن مخاطر تناول العجني الخام قبل خبزه.

ون�رشت CDC تغري�دة ع�ىل »تويرت« تق�ول: »قل ال للعج�ني الخام! 
العجني والخليط غري املطهو يمكن أن يتسببا بالتسمم الغذائي«.

وع�ىل موقعها يف ش�بكة اإلنرتن�ت، تحدثت CDC بتفصي�ل أكرب عن 
ه�ذا التحذير، الذي يرك�ز عىل البكترييا املوج�ودة يف الطحني، وكذلك 

البيض.
وج�اء يف الرشح املفصل: »الطحني منتج زراع�ي خام، هذا يعني أنه 
ل�م ُيعالج لقتل الجراثيم مثل اإلرشيكي�ة القولونية )E. coli(. يمكن 
للجراثي�م الضارة أن تل�وث الحبوب أثناء بقائه�ا يف الحقل، أو خالل 

الخطوات الالحقة عند إنتاج الطحني. 
وتقتل البكترييا عندما ينضج الطعام املكون من الطحني، لهذا السبب 

يجب أال تتذوق أو تأكل أبدا عجينا خاما«.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

هن�أ محافظ بغ�داد ف�الح الجزائ�ري االرسة الصحفية بمناس�بة يوم 
الصحافة وقال الجزائري يف نص تهنئته.وقال »أتقدم بالتهنئة والتربيك 
لالرسة الصحفية بالذكرى املائة والخمس�ني للصحاف�ة العراقية؛ التي 
اقرتن�ت بتأس�يس اول صحيف�ة حمل�ت اس�م »زوراء« اح�د االس�ماء 
التاريخي�ة لعاصمتن�ا الحبيبة«.واض�اف ان »يوم الصحاف�ة العراقية 
مناس�بة وطني�ة نجدد فيها تثميننا ملس�رية حافلة بالعط�اء واالنجاز؛ 
واك�ب فيه�ا الصحفي�ون واملثقف�ون العراقي�ون احداث�اً مفصلية من 
تاريخن�ا املع�ارص، وش�اركوا يف صناع�ة تاري�خ الع�راق الحدي�ث منذ 
التأس�يس مرورا بحقبة التحرر واالس�تقالل عن االس�تعمار وصوال اىل 
ال�ذي لعبه صحفيونا يف تثبيت ودعم النظ�ام الديمقراطي بعد 2003«.
واشار الجزائري اىل انه »يف هذه املناسبة الكريمة نستذكر باجالل واكبار 
شهداء الصحافة الذي سقطوا عىل يد االرهاب، والذين اختلطت دماؤهم 
مع دماء اخوتهم من ابناء القوات املسلحة يف حرب التحرير ضد تنظيم 
داع�ش االرهابي«.واكد انه »يف مثل هذا الي�وم، نجدد التزامنا كحكومة 
محلية بالرشاكة مع الصحافة الوطنية لخدمة ابناء عاصمتنا، ونمّد يّد 
التع�اون مع كل املخلصني يف بالط صاحبة الجاللة لتقديم ما هو افضل 
للبغداديني، وايصال صوت املواطن اىل صاحب القرار بكل امانة ومهنية 
ومس�ؤولية«.وختم الجزايرئي تهنئته »ابارك لالرسة الصحفية عيدها، 

واتمنى لها ان تبقى صوتاً للحق والحقيقة كما كانت.


