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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

أحسنوا في عقب غيركم حتفظوا 

في عقبكم

ص2نائبة تتحدث عن »استغالل الكويت« آلبار نفطية داخل العراق وتدعو للتحقيق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املالية تعفي ذوي شهداء وجرحى احلشد الشعبي من الديون املرتبتة بذمتهم

القايض املحمود: املحكمة االحتادية العليا ترفض املساس بالعمل الصحفي 

حتسبا للطوارئ: تشكيل خلية »دائمة االنعقاد« خاصة بالكهرباء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل 
بتش�كيل  االح�د،  أم�س  عبدامله�دي، 
خلي�ة دائم�ة االنعقاد خاص�ة بالطاقة 
رضورة  اك�د  فيم�ا  الكهربائي�ة، 
املناطقي�ة وتوف�ر  التع�اون وتج�اوز 
جمي�ع  يف  س�ليمة  اس�تثمارية  بيئ�ة 
املحافظ�ات.  واك�د عبدامله�دي، خ�ال 
ترؤس�ه االجتم�اع الثالث للهيئ�ة العليا 
للتنس�يق بني املحافظات، يف بيان تلقت 
»رضورة  ع�ى  العراق�ي«  »املس�تقبل 
التعاون وتوفر البيئة الس�ليمة واآلمنة 
وتج�اوز  لإلس�تثمارات  واملس�تقرة 
املناطقي�ة والنظ�ر اىل املصال�ح العلي�ا 
للب�اد، وتعزي�ز االس�تقرار واالوض�اع 
االمنية واالقتصادية والخدمية وتحقيق 

النف�ع الع�ام والعم�ل املس�ؤول يف ظل 
الدستور العراقي الذي ينظم صاحيات 
الحكومات االتحادية واملحلية، والنظام 
الديمقراطي الذي يعد ضمانة اساس�ية 
للجميع« . واض�اف ان »االجتماع بحث 
بشكل تفصييل ملف الطاقة الكهربائية 
يف املحافظ�ات وكل مايتعل�ق باالنت�اج 
واالحتياج�ات  واالس�تهاك  والتوزي�ع 
والحل�ول واملقرتحات الازمة، اىل جانب 
موض�وع التخصيص�ات املالي�ة لبعض 
املحافظات وعاقات الحكومات املحلية 

مع االجهزة الرقابية االتحادية«. 
مناط�ق  بع�ض  يف  الح�رارة  وتش�هد 
العراق ارتفاعاً كبراً، وهي مؤهلة أكثر 
لارتف�اع بحس�ب م�ا تكش�ف مراصد 
األنواء الجوي�ة اإلقليمية والدولية، وهو 
م�ا يرّش�ح بالت�ايل ارتف�اع الطلب عى 

استخدام الطاقة الكهربائية، فضاً عن 
التسبب بأعطال يف املحطات الكهربائية. 
وعى هذا األس�اس، وجه رئيس مجلس 
الوزراء ب�«تشكيل خلية دائمة االنعقاد 
خاص�ة بالطاق�ة الكهربائي�ة واملتابعة 
املس�تمرة وتقديم املقرتح�ات والحلول 
وتذلي�ل الصعوب�ات ومعالج�ة الحاالت 
الطارئة«، مش�را اىل »اس�تمرار جهود 
الفاح�ني واملزارع�ني يف جمي�ع  دع�م 
املحافظ�ات وامل�ي بالخط�ط املع�ّدة 
للمحاصي�ل الزراعي�ة مل�ا توف�ره م�ن 
دعم لاقتصاد الوطني وتش�غيل األيدي 
العامل�ة«. وبش�أن توجه�ات الحكومة 
وسياستها الخارجية، قال »اننا نستثمر 
املشرتكات الكبرة واملتجددة مع جميع 

دول الجوار لتعزيز مكانة العراق.
التفاصيل ص2

عمليات بغداد
 تضبط كدسًا كبريًا للعتاد 

يف الرصافة 

وزير الزراعة: مساحة »12« مليون 
دونم لن تتأثر باملساحـات املحروقـة 

ولن تشكل عائقًا امام ارتفاع االنتاج

رشكة أدوية
 سامراء تفتتــح »3« أقسام 

إنتاجية جديدة

هيئة التنسيق بني احملافظات جتتمع للمرة الثالثة برئاسة عبد املهدي وتناقش »جتاوز املناطقية« وحتقيق »النفع العام«
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رئيس جملس القضاء يبحث مع مدير رشطة النجف القضاء عىل جرائم املخدرات وزير العدل يوجه بـ »توسعة السجون« ويصدر إيعازا خيص املشمولني بـ »اإلفراج الرشطي« 
تيار احلكمة يتبنى خيار »املعارضة السياسية« ويتعهد بـ »دور وحراك وطني«

مانشسرت يونايتد 
يرفض مبادلة لوكاكو 

بإيكاردي
ص2 ص3 ص3

االعالن عن تأسيس رابطة اصحاب الصحف العراقية 
يف اول بيان رسمي لها رابطة أصحاب الصحف 

العراقية تعلن عن تاسيس هذه الرابطة.
 واوض�ح البي�ان ان تأس�يس الرابط�ة يات�ي 
تزامناً مع الذكرى ال�150 لتأس�يس الصحافة 
العراقي�ة،ويف ما يأتي نص البي�ان: تزامناً مع 
الذك�رى ال�150 لتأس�يس الصحافة العراقية 

نعل�ن  تأس�يس )رابط�ة أصح�اب الصح�ف 
العراقي�ة(، للنهوض بواقع الس�لطة الرابعة. 
وتهدف الرابطة اىل إيجاد بئية مناسبة لتمكني 
الصحافة من العم�ل بمهنية يف قطاع اإلعام، 
وإلغاء القوانني التي تقيد الصحافة وتٔوثر عى 
أداء الصحفي�ني العراقيني، بم�ا يضمن توفر 

س�بل معيش�ية أفضل لهم. كما تأمل الرابطة 
تعزي�ز الوع�ي بالصحاف�ة كس�لطة رابع�ة، 

مسٔوولة عن التطور دون معوقات.
رابطة اصحاب الصحف العراقية

Newspapers owners association
16 حزيران 2019

حمافظ البرصة يوجه كافة الوحدات اإلدارية باكامل احصائيات 
اإلرضار التي تعرضت هلا العوائل جراء السيول

حمافظ بغداد يبحث مع )هانوا( تذليل العقبات 
3الكامل مرشوع مدينة بسامية 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت املتحدث�ة باس�م تحال�ف القوى 
العراقي�ة غي�داء كمب�ش، أم�س األحد، أن 
التحالف الجديد داعم للحكومة العراقية يف 
برنامجها، خاصة الذي يتعلق باملحافظات 
املح�ررة.  ونقلت وكالة »ناس« عن كمبش 
الق�ول إن “االجتم�اع ال�ذي عقد )مس�اء 

الس�بت( كان بحض�ور 38 نائب�اً، وانضم 
الحقاً إليهم نائبان، ليكون مجموع تحالف 
القوى 40 برملانياً، وتم اختيار رئيس املجلس 
محمد الحلبويس رئيس�ًا له”، مشرة إل أن 
“التحالف لديه أهداف سياسية واقتصادية 
يس�عى إىل تحقيقها من خال املشاركة يف 
الحكوم�ة، أما م�ن أعلن خي�ار املعارضة، 
فه�و يتحم�ل مس�ؤولية اختيارات�ه أمام 

جمه�ورة”. وأضافت كمب�ش أن “وعودنا 
للجماه�ر يف املحافظ�ات املح�ررة تتمثل، 
بإع�ادة النازح�ني إىل مناطقه�م، وإع�ادة 
اإلعم�ار، ومل�ف التعويض�ات، فض�ًا عن 
امللف األمن�ي ومعالجته يف املحافظات التي 
تش�هد بني الح�ني واآلخر خروق�ات أمنية 

متكررة”.
التفاصيل ص2

حتالف احللبويس اجلديد يغازل مجاهري املناطق املحررة 
ويعلن دعمه للحكومة

تالفيًا للحـوادث .. 
جملس البرصة يوجه املرور بتحديد 

رسع السيارات يف الطرق اخلارجية
ص3

يف الذكرى الـ150 لتأسيس الصحافة العراقية

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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املالية تعفي ذوي شهداء وجرحى احلشد الشعبي من الديون املرتبتة بذمتهم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت مؤسسة الشهداء أمس األحد عن استحصال موافقة وزارة املالية عىل اعفاء 
شهداء وجرحى الحشد الشعبي من الديون املرتتبة بذمتهم.

وقال مدير عام دائرة الحشد الشعبي يف املؤسسة عيل عبد الرحمن املربقع ان »وزارة 
املالية قررت اطفاء الديون املرتتبة بذمة عوائل ش�هداء وجرحى الحش�د الش�عبي 
حس�ب كتاب وزارة املالي�ة ١١٠٨ يف ٩/٦/٢٠١٩«. واضاف املربق�ع انه »تم اطفاء 
الديون حس�ب قانون تخليد تضحيات شهداء وجرحى الحرب ضد عصابات داعش 
االرهابي�ة رق�م )٨١( لس�نة ٢٠١٧«. وتابع ان�ه »تنص املادة ) رابعا( عىل ش�طب 
الديون املس�جلة بذمة الش�هداء والجرحى الذين لديهم نس�بة عجز ) ٧5( فمافوق 
املش�مولني بحكام هذا القانون، املصارف الحكومية ، وصندوق االس�كان ، وتنص 
املادة )رابعا( )ثانيا( عىل شطب 5٠% من الديون الحكومية املسجلة بذمة الجرحى 

واملصابني وذوي االحتياجات الخاصة املشار اليهم باملادة ٢ من هذا القانون.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وج�ه رئيس مجل�س ال�وزراء عادل 
عبدامله�دي، أم�س االح�د، بتش�كيل 
خلية دائمة االنعقاد خاصة بالطاقة 
رضورة  اك�د  فيم�ا  الكهربائي�ة، 
التع�اون وتج�اوز املناطقية وتوفري 
بيئ�ة اس�تثمارية س�ليمة يف جميع 

املحافظات. 
ترؤس�ه  خ�ال  عبدامله�دي،  واك�د 
العلي�ا  للهيئ�ة  الثال�ث  االجتم�اع 
للتنس�يق ب�ني املحافظ�ات، يف بيان 
ع�ىل  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
البيئ�ة  وتوف�ري  التع�اون  »رضورة 
واملس�تقرة  واآلمن�ة  الس�ليمة 
املناطقي�ة  وتج�اوز  لإلس�تثمارات 
والنظ�ر اىل املصال�ح العلي�ا للب�اد، 
وتعزيز االس�تقرار واالوضاع االمنية 
وتحقي�ق  والخدمي�ة  واالقتصادي�ة 
يف  املس�ؤول  والعم�ل  الع�ام  النف�ع 
ظ�ل الدس�تور العراقي ال�ذي ينظم 
االتحادي�ة  الحكوم�ات  صاحي�ات 

الذي  الديمقراطي  واملحلية، والنظام 
يعد ضمانة اساسية للجميع« .

واض�اف ان »االجتماع بحث بش�كل 
تفصييل ملف الطاق�ة الكهربائية يف 
املحافظ�ات وكل مايتعل�ق باالنت�اج 
والتوزيع واالس�تهاك واالحتياجات 
اىل  الازم�ة،  واملقرتح�ات  والحل�ول 
التخصيص�ات  موض�وع  جان�ب 
املالي�ة لبعض املحافظ�ات وعاقات 
االجه�زة  م�ع  املحلي�ة  الحكوم�ات 

الرقابية االتحادية«. 
وتش�هد الح�رارة يف بع�ض مناط�ق 
الع�راق ارتفاعاً كب�رياً، وهي مؤهلة 
أكث�ر لارتف�اع بحس�ب ما تكش�ف 
مراص�د األن�واء الجوي�ة اإلقليمي�ة 
والدولي�ة، وه�و م�ا يرّش�ح بالت�ايل 
ارتفاع الطلب عىل اس�تخدام الطاقة 
التس�بب  ع�ن  فض�ًا  الكهربائي�ة، 

بأعطال يف املحطات الكهربائية.
وع�ىل ه�ذا األس�اس، وج�ه رئي�س 
مجل�س ال�وزراء ب�«تش�كيل خلي�ة 
بالطاق�ة  خاص�ة  االنعق�اد  دائم�ة 

املس�تمرة  واملتابع�ة  الكهربائي�ة 
وتقدي�م املقرتح�ات والحلول وتذليل 
الح�االت  ومعالج�ة  الصعوب�ات 
الطارئة«، مشريا اىل »استمرار جهود 
دعم الفاح�ني واملزارع�ني يف جميع 
املحافظ�ات وامليض بالخط�ط املعّدة 
للمحاصي�ل الزراعية مل�ا توفره من 
دع�م لاقتص�اد الوطن�ي وتش�غيل 

األيدي العاملة«.
الحكوم�ة  توجه�ات  وبش�أن 
وسياس�تها الخارجي�ة، ق�ال »انن�ا 
نستثمر املشرتكات الكبرية واملتجددة 
مع جميع دول الجوار لتعزيز مكانة 
الع�راق وتطوي�ر عاقات�ه وتمكينه 
م�ن لع�ب دوره يف الجه�ود املتعلقة 
باألزمة االقليمية« . واس�تعرض عبد 
امله�دي »جهود الحكومة يف توس�يع 
الدولة  االس�تثمارات وتعزيز م�وارد 
وتنش�يط االقتصاد وم�ا تتطلبه من 
تعاون وأجواء آمنة ومناسبة وجاذبة 
يف جمي�ع املحافظ�ات«، مش�ريا اىل 
»مات�م تحقيق�ه م�ن خ�ال عق�د 

اتفاقات مهمة مع كربيات الرشكات 
األملاني�ة واالمريكي�ة واآلس�يوية يف 
واالس�تثماري  االقتص�ادي  املج�ال 
والطاقة وم�ن بينها خارطة الطريق 
لقطاع الكهرباء مع رشكة سيمنس، 
ورشكة اكس�ون موبيل، والصندوق 
الص�ني  االس�تثماري املش�رتك م�ع 
وليس االس�تدانة، اىل جانب التعاون 

مع كوريا واليابان«.
االس�تثمارات  »ه�ذه  ان  وتاب�ع 
واملش�اريع الكربى يجب ان نوفر لها 
بيئة صالحة وعما مسؤوال يتجاوز 
املناطقي�ة اىل مصلح�ة الباد أجمع، 
اتف�اق ش�ط  اىل مايوف�ره  اضاف�ة 
العرب واس�تثمار ميناء املعقل املهم 
وتطه�ريه ومايوف�ره م�ن مصالح 

اقتصادية وفرص عمل واسعة«.
وتشكو رشكات االستمثار العاملة يف 
البريوقراطية  التعام�ات  العراق من 
التي تعّطل الكثري من املشاريع، فضاً 
عن ضغوطات بسبب ارتفاع منسوب 

الفساد يف املؤسسات الرسمية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت املتحدثة باسم تحالف القوى 
العراقي�ة غيداء كمب�ش، أمس األحد، 
أن التحال�ف الجدي�د داع�م للحكومة 
العراقي�ة يف برنامجه�ا، خاصة الذي 

يتعلق باملحافظات املحررة. 
ونقل�ت وكال�ة »ن�اس« ع�ن كمبش 
القول إن “االجتماع الذي عقد )مساء 
نائب�اً،   3٨ بحض�ور  كان  الس�بت( 
وانض�م الحق�اً إليهم نائب�ان، ليكون 
مجموع تحال�ف الق�وى 4٠ برملانياً، 

وت�م اختي�ار رئي�س املجل�س محمد 
ل�ه”، مش�رية إل  الحلب�ويس رئيس�اً 
أن “التحال�ف لدي�ه أهداف سياس�ية 
واقتصادي�ة يس�عى إىل تحقيقها من 
خال املش�اركة يف الحكوم�ة، أما من 
أعل�ن خي�ار املعارضة، فه�و يتحمل 

مسؤولية اختياراته أمام جمهورة”.
وأضافت كمبش أن “وعودنا للجماهري 
يف املحافظات املح�ررة تتمثل، بإعادة 
وإع�ادة  مناطقه�م،  إىل  النازح�ني 
اإلعمار، وملف التعويضات، فضاً عن 
امللف األمن�ي ومعالجته يف املحافظات 

التي تشهد بني الحني واآلخر خروقات 
أمنية متكررة”.

ولفت�ت إىل أن “املعارض�ة بمفهومها 
تض����������ع  أن  ه�و  الحقيق�ي 
األح�زاب لنفس�ها برنامج�اً حكومياً 
ويف  الس�لطة،  إىل  وصل�ت  ح�ال  يف 

حال ع�دم الحص�ول عىل ذل�ك، فهي 
تلج�أ إىل خيار املعارض�ة ويكون ذلك 
قب�ل االنتخ��������اب�ات، أم�ا م�ا 
يحصل حالي�اً، فهي أن بع�ض الكتل 
خي�ار  إىل  تلج�أ  الس�������ياس�ية 
املعارض�ة، بعد االنتخاب�ات عند عدم 

السياس�ية  املكاس�ب  حصوله�ا عىل 
التي كانت تنتظرها”.

وتابعت، أن ” مطالب املناطق املحررة 
هي مطالب متكررة، وليست شعارات 
تحقيقه�ا  ع�ىل  وس�نعمل  نرفعه�ا، 

بالوسائل املمكنة”.

هيئة التنسيق بني احملافظات جتتمع للمرة الثالثة برئاسة عبد املهدي وتناقش »جتاوز املناطقية« وحتقيق »النفع العام«

حتسبا للطوارئ: تشكيل خلية »دائمة االنعقاد« خاصة بالكهرباء

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب النائب عن كتلة النهج الوطني 
األح�د،  أم�س  العقاب�ي،  حس�ني 
أن إنتاجي�ة الربمل�ان خ�ال الفرتة 
الس�ابقة »متواضعة«، كاشفاً عن 
مس�اٍع لتمدي�د الفص�ل الترشيعي 

الربملاني ملدة شهر. 
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن 
العقاب�ي الق�ول إن »الربملان خال 
الفرتة الس�ابقة كانت اإلنتاجية له 
م�ن ترشي�ع القوانني املهم�ة قليلة 
ومتواضعة«، مبيناً أن »هناك العديد 
من القوان�ني املهمة املوجودة حالياً 

يف اللجان الربملانية ناهيك عن حجم 
التحديات الداخلية والخارجية التي 

نعيشها عىل كافة األصعدة«.
وأض�اف، أن »الوضع الحايل يجعلنا 
الربمل�ان  عم�ل  دف�ع  إىل  بحاج�ة 
وترشي�ع  متقدم�ة  مس�تويات  إىل 
القوانني التي تدع�م عمل الحكومة 

وتقديم الخدم�ات للمواطن، بالتايل 
ترشيعي�ة  بعطل�ة  التمت�ع  ف�إن 
لش�هرين ه�و أم�ر غ�ري صحي�ح 

بالفرتة الحالية«.
وتابع العقابي، أنه س�يتبنى »وفق 
والدس�تورية  القانوني�ة  اآللي�ات 
قضي�ة تقدي�م طل�ب لتمدي�د عمل 

مجل�س النواب لش�هر إض�ايف قبل 
نهاي�ة الفصل الترشيع�ي يف الثالث 

من تموز املقبل«.
الترشيعي�ة  العطل�ة  أن  إىل  يش�ار 
ل مجلس النواب من املفرتض أن تبدأ 
يف الثال�ث من تموز املقبل وتس�تمر 

لشهرين.

نائب يصف »انتاجية« الربملان بـ »املتواضعة« ويكشف عن مساٍع لتمديد الفصل الترشيعي 

حتالف احللبويس اجلديد يغازل مجاهري املناطق املحررة ويعلن دعمه للحكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس املحكمة االتحادية العليا مدحت 
املحم�ود، أم�س االح�د، رف�ض املحكم�ة 
املس�اس بالعم�ل الصحف�ي، الفت�ا اىل أن 

السعي مستمر لحماية حرية الرأي. 
وق�ال املحم�ود يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االتحادي�ة العليا تهن�ئ االرسة الصحفية 
بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وتتمنى 

لها املزيد من التألق والنجاح«.
وأضاف املحمود، أن »القضاء الدستوري يف 

العراق -ممثاً ب املحكمة االتحادية العليا- 
يدعم حري�ة العمل الصحفي، ويرفض أي 

مساعي للمساس بها«.
وأش�ار، إىل أن »الس�عي مس�تمر لحماية 
حرية ال�رأي وفق ما نص عليه الدس�تور 
العراقي واملواثيق الدولية املعنية بالحريات 

العام«.
ويحتفل الصحفي�ون العراقيون ب�«العيد 
الوطن�ي للصحاف�ة العراقي�ة« يف ذكراها 
املئ�ة وخمس�ون، حيث أعل�ن يف مثا ذلك 
الي�وم انطاق أول صحيف�ة ب العراق وهي 

»الزوراء« بالعاصمة بغداد عام ١٨٦٩.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د االتح�اد الوطني الكردس�تاني، أمس 
األحد، نزوح مئات العوائل من قرى قضاء 
العمادي�ة يف محافظ�ة ده�وك ع�ىل مدى 
الف�رتة املاضية بس�بب القص�ف الرتكي، 
الديمقراطي الكردس�تاني  محما الحزب 
مس�ؤولية التصدي للقص�ف عىل اعتباره 

الحزب الحاكم إلقليم كردستان.
وقال القيادي يف االتحاد غياث سورجي يف 
ترصيح صحفي، إن »مئات القرى الزراعية 

تركت وهجرت العوائل بس�بب االستهداف 
املس�تمر للقرى الزراعي�ة والبنايات داخل 
محافظ�ة ده�وك«. وأض�اف أن »الح�زب 
الديمقراطي تقع عليه مسؤولية كبرية يف 
التصدي لهذا القص�ف كونه هو من يتوىل 
السلطة يف اقليم كردس�تان وعليه حماية 
ارواح الن�اس وايقاف التج�اوزات الرتكية 
املس�تمرة«. وأش�ار إىل، أن »الن�زوح م�ن 
القرى الحدودية مستمر بينما تركيا تقوم 
بتوس�عة القواعد العسكرية والتقدم نحو 

مساحات داخل الحدود العراقية«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن تيار الحكم�ة الوطني، أم�س األحد، 
تبنيه خيار املعارضة السياس�ية للحكومة 
وما يس�تلزمه من دور وحراك وأداء. وذكر 
التي�ار يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »املكت�ب الس�يايس لتيار 
الحكم�ة الوطني عقد اجتماعاً اس�تثنائياً 
بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٩ يف املقر املركزي للتيار، 
ت�دارس في�ه األوضاع السياس�ية بش�كل 
عام واملس�توى الخدمي وهواجس الشارع 
العراق�ي بش�كل خاص، وتم االس�تماع اىل 

جميع وجهات النظر ومناقش�تها بش�كل 
تفصي�يل ح�ول مس�توى األداء الحكومي 
وما عليه املش�هد الع�ام يف عراقنا العزيز«. 
وأض�اف أن�ه »بن�اًء ع�ىل مراجع�ة الرؤى 
والقناعات السابقة املطروحة التي ناقشها 
املكتب بش�كل مفصل فقد انتهى االجتماع 
اىل أن يعلن )تيار الحكمة الوطني( عن تبنيه 
لخي�ار )املعارضة السياس�ية الدس�تورية 
الوطني�ة البّن�اءة( وااللت�زام الكام�ل بهذا 
الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزُمُه 
من دوٍر وحراٍك وأداٍء ومواقَف عىل الصعيد 

الوطني«.

القايض املحمود: املحكمة االحتادية العليا ترفض
 املساس بالعمل الصحفي 

بعد تسبب القصف الرتكي بنزوح عائالت من دهوك 
االحتاد: الديمقراطي يتحمل املسؤولية

تيار احلكمة يتبنى خيار »املعارضة السياسية«
 ويتعهد بـ »دور وحراك وطني«

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت نائبة ع�ن ائتاف دول�ة القانون، أمس 
االحد، الحكومة العراقية اىل فتح تحقيق حول 
معلوم�ات افادت ب�«اس�تغال الكويت« آبارا 

نفطية داخل الحدود العراقية . 
وقال�ت النائب�ة عالي�ة نصيف يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، »ندع�و 

رئيس الوزراء ووزي�ري النفط والخارجية اىل 
فتح تحقي�ق ح�ول املعلومات الت�ي أوردتها 
لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية بش�أن قيام 
الكويت باس�تغال آبار نفطية داخل الحدود 
العراقية«. واضافت ان »هذه املعلومات فيما 
ل�و تم التأك�د من صحتها س�تعرّض الكويت 
للمس�اءلة والخضوع للقوانني الدولية ودفع 
تعويض�ات للع�راق يف ح�ال قي�ام الحكومة 

العراقي�ة بتقديم ش�كوى لدى األم�م املتحدة 
ومجل�س األمن«، مش�رية اىل أن »الكويت لها 
س�وابق يف هذا النوع من التجاوزات منذ عام 
١٩٩٠ وبس�ببها قام النظام السابق بالتدخل 
العس�كري الذي تس�بب بكوارث لكا البلدين 

بدالً من استخدام الطرق القانونية«.
وش�ددت نصيف ع�ىل »رضورة قي�ام رئيس 
الوزراء ووزيري النف�ط والخارجية بالتحقق 

من صحة هذه املعلوم�ات واتخاذ االجراءات 
الازمة بش�أنها وتقديم ش�كوى رسمية لدى 
األم�م املتحدة ومطالبة الكويت بالتوقف فوراً 
ع�ن اس�تغال هذه اآلب�ار ودف�ع تعويضات 
للع�راق« ، مبين�ة أنه »حتى ل�و كان من بني 
هذه اآلبار آبار مشرتكة فيجب تنظيم سحب 
النفط منها بش�كل مربم�ج باالتفاق بني كا 

البلدين وليس من طرف واحد«.

نائبة تتحدث عن »استغالل الكويت« آلبار نفطية داخل العراق وتدعو للتحقيق

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الع�دل وكال�ة بنك�ني 
ريكاني، أمس األحد، بتوس�عة للحد 
م�ن اكتظ�اظ الن�زالء، فيم�ا أوعز 
بتشكيل لجنة مشرتكة مع مجلس 
القض�اء األعىل لتس�هيل إج�راءات 
النزالء املحكومني املش�مولني بقرار 

»اإلفراج الرَشطي«. 
وق�ال إع�ام وزارة الع�دل يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »وزير الع�دل وكالة بنكني 
ريكاني بحث خال جلس�ة مجلس 
العدل االس�تثنائية لعام ٢٠١٩، مع 
أعضاء مجلس الع�دل، االحتياجات 
األساس�ية للدوائر العدلي�ة وتعزيز 
يف  اإلنس�ان  حق�وق  معاي�ري 

السجون«.
ووج�ه ريكان�ي، بحس�ب البي�ان، 
الس�جون  توس�عة  ب��«رضورة 
وإضاف�ة قاع�ات س�جنية جديدة 
كحل�ول رسيعة للحد م�ن اكتظاظ 

النزالء ورفع طاقتها االستيعابية«، 
إع�ادة توزي�ع  إىل »رضورة  داعي�ا 
الك�وادر البرشي�ة لدائ�رة اإلصاح 
العراقية بهدف سد الشاغر يف بعض 

أقسام الدائرة«.
وأوع�ظ ريكاني، ب�«تش�كيل لجنة 
مشرتكة مع مجلس القضاء األعىل 
الن�زالء  إج�راءات  به�دف تس�هيل 
املحكوم�ني م�ن املش�مولني بقرار 
اإلفراج الرَشطي، وإطاق رساحهم 
حال اكتم�ال االج�راءات القانونية 
دائ�رة  يف  بمعاماته�م  الخاص�ة 

االصاح العراقية«.
ولفت إىل »رضورة إكمال اإلجراءات 
الخاص�ة بم�رشوع مكنن�ة دوائ�ر 
الكت�اب الع�دول واملب�ارشة بالعمل 
ب�ه بأق�رب وق�ت ممك�ن«، مؤكداً 
عىل »أهمية امليض بمكننة وأرشفة 
دائرة التس�جيل العقاري والتنسيق 
الس�تكمال  االتص�االت  وزارة  م�ع 
إج�راءات تطبي�ق هذا امل�رشوع يف 

دوائرها بعموم املحافظات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش رئيس مجلس القضاء األعىل 
فائق زي�دان، أمس االحد، مع مدير 
رشط�ة محافظ�ة النج�ف العميد 
محسن كامل الجابري التعاون بني 
القضاء ورشطة املحافظة للقضاء 
ع�ىل جرائ�م املخ�درات والجرائ�م 
األخاقي�ة بص�ورة خاص�ة.  وقال 
بيان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعامي 
ل مجل�س القض�اء األع�ىل وتلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 

إن »رئي�س مجل�س القضاء األعىل 
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة  زار 
النج�ف االتحادي�ة، والتق�ى خال 
الزيارة الس�يدات والسادة القضاة 
وأبدى التوجيهات التي من ش�أنها 
يف  الق������ض�اء  أداء  تجع�ل  ان 
املحافظ�ة باملس�توى ال�ذي يلي�ق 
كونه�ا  به�ا  الخاص�ة  باملكان�ة 
تحتضن مرقد إمام العدل واإليمان 
اإلمام عيل )عليه السام( وعاصمة 
ومق�ر  الك�رام  البي�ت  ال  مذه�ب 

املرجعية الدينية العليا الرشيفة«.

 وأض�اف البيان أن »الس�يد رئيس 
مجلس القض�اء األعىل التقى مدير 
رشط�ة النج�ف وب����ح�ث معه 
س�بل الت�����ع�اون ب�ني القضاء 
والرشطة يف املحافظة للقضاء عىل 
الجريم�ة بص�ورة عام�ة وجرائم 
األخاقي�ة  والجرائ�م  املخ�درات 
أن  بص�ورة خاص�ة«، م����بين�ا 
راف�ق  القض�اء  مجل�س  »رئي�س 
خال الزيارة رئيس هيئة اإلرشاف 
الق�ايض جاس�م  الق�����ضائ�ي 

محمد عبود«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
االحد، عن ضبط كدس كبري للعتاد 

يف جانب الرصافة. 
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »قطع�ات قي�ادة عمليات بغداد 
تس�تمر بماحق�ة الخارج�ني عىل 
بي�د  الس�اح  وح�رص  القان�ون 

الدولة«.
»ش�عبة  أن  القي�ادة،  وأضاف�ت 

اس�تخبارات الفرقة الحادية عرش 
وبتوجي�ه م�ن اس�تخبارات قيادة 
الي�وم،  تمكن�ت،  بغ�داد  عملي�ات 
للعت�اد  م�ن ضب�ط ك�دس كب�ري 
ضم�ن قاطع ال�واء )45( يف جانب 

الرصافة«.

وزير العدل يوجه بـ »توسعة السجون« ويصدر إيعازًا 
خيص املشمولني بـ »اإلفراج الرشطي« 

رئيس جملس القضاء يبحث مع مدير رشطة النجف القضاء 
عىل جرائم املخدرات 

عمليات بغداد تضبط كدسًا كبريًا للعتاد يف الرصافة 
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   المستقبل العراقي / محمد الموسوي

ب�دأت محافظ�ة كرب�اء املقدس�ة تنمية 
األقاليم بالتنسيق مع مديرية بلدية كرباء 
املقدس�ة أعمالها يف إعادة إنجاز ش�وارع 
ح�ي الغدي�ر الت�ي أحيلت يف ع�ام ٢٠١٣ 
و الت�ي توقفت لعدم رصف املس�تحقات 
الخاص�ة باملرشوع يف حينها  والذي كانت 

نسبة األنجاز فيه ٧٩% ».
وب�ن مدير إع�ام بلدية كرباء املقدس�ة 
ماج�د ناج�ي ان »قي�ام الرشك�ة املنفذة 
للم�رشوع أعمالها يف إنج�از ما تبقى من 
أعمال يف هذا املرشوع الحيوي املهم والذي 
يخ�دم ح�ي الغدي�ر يف محافظ�ة كرباء 
املقدسة وتقدر الكميات الخاصة بالتبليط 
بحدود )٤٠٠٠٠ م٢ (و أطوال الشوارع )٦ 
ك�م( و يرشف عىل أعم�ال التنفيذ اللجان 

املشكلة من قبل املحافظة والبلدية.
  َ ه�ذا م�ن جانب و م�ن جان�ب آخ�ر َبننَّ
النائ�ب الثاني ملحافظ كرباء الس�يد عيل 
املي�ايل إن املحافظة ج�ادة يف إنجاز كافة 
املش�اريع التي أحيلت يف الفرتات السابقة 
م�ن خ�ال متابعتها و العمل ع�ىل إيجاد 
التخصيص�ات املالية الخاص�ة بإنجازها 
حي�ث إن أغل�ب املش�اريع ق�د وصلت إىل 

مراحل و نسب إنجاز متقدمة .

   بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
اإلعان�ة  برات�ب  الش�مول  ب�اب  فت�ح 

االجتماعية.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أنها »تنف�ي اعانها فتح باب 
الش�مول برات�ب االعان�ة االجتماعي�ة«، 
منوه�ة اىل ان »اي اع�ان ع�ن فت�ح باب 
الش�مول س�يكون عرب موقعها الرسمي 
وصفحات التواص�ل االجتماعي املعتمدة، 
وتود التاكيد ع�ىل ان التقديم مجاني عرب 
اس�تمارة الكرتوني�ة موج�ودة يف موق�ع 

الوزارة الرسمي«.
وأك�دت أن »هيئ�ة الحماي�ة االجتماعية 
ماضية يف غلق ملف الش�مول لعام ٢٠١٦ 
وح�ال اكتمال�ه س�يتم االعان ع�ن فتح 
باب الشمول الجديد بعد استكمال جميع 
االج�راءات وان ال�وزارة تس�عى وبجه�د 
حثي�ث من وزيره�ا باس�م عبدالزمان اىل 
ش�مول الفق�راء كاف�ة والوص�ول اليهم 
يف ابع�د نقط�ة م�ن اج�ل التخفي�ف عن 

كواهلهم«.
وج�ددت الوزارة، »تحذيره�ا من التعامل 
م�ع ضع�اف النف�وس وتدع�و م�ن لديه 
معلوم�ة او وق�ع يف رشك أح�د املحتالن 
اىل االتصال بالرق�م )١٠١8( خال الدوام 
الرس�مي او ارس�ال املعلوم�ات من خال 

الخطوط الساخنة او ايميل الوزارة .

كربالء تستأنف العمل 
بمرشوع تطوير 

شوارع حي الغدير

العمل تنفي فتح 
باب الشمول براتب 

اإلعانة االجتامعية

   بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت الرشكة العام�ة للمعدات الهندس�ية الثقيلة تأهيل 
فرن وحدة تحسن البنزين /٢ لصالح رشكة مصايف الوسط 
/ مصفى الدورة باملشاركة مع رشكة املرشوعات البرتولية 
واالستشارات الفنية )برتوجيت( املرصية بفرتة قياسية اقل 

من املدة املحددة« .

ويذك�ر ان هذه الرشكة عملت منذ تأسيس�ها  س�نة ١٩٦٣ 
يف مج�ال تصنيع املع�دات النفطي�ة والصناعي�ة وتطورت 
خال هذه الفرتة حيث توس�عت باضافة مصانع ومنتجات 
جديدة واصبحت تمتلك الخربة الواس�عة يف تصنيع املنتجات 

الرئيسية التالية 
االوعي�ة الضغطي�ة واملراج�ل البخاري�ة  بكاف�ة س�عاتها 
واملبادالت الحرارية بكافة انواعها واحجامها وابراج التكرير 

والخزان�ات بكاف�ة انواعها وس�عاتها والهي�اكل الحديدية 
وروافد الجسور وزوارق الدورية واملولدات الكهربائية ».

وقال مدير عام الرشكة انمار عيل حس�ن ان »هذه املعدات 
تعد اجزاء رئيس�ية  ومهمة ملختلف العمليات الصناعية يف ) 
قطاع النفط والغاز والصناعة والطرق والجسور واالسكان 
والخدم�ات( وتصن�ع ه�ذه املنتج�ات حس�ب املواصف�ات 

القياسية العاملية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة، 
تجهي�ز مزارع�ي محافظ�ة نين�وى ب�� ٢٣ 
ملي�ون لرت من زيت الغاز بالس�عر الرس�مي 
املدعوم للمساحات الزراعية القابلة للحصاد 
والش�عري  الحنط�ة  ملحص�ويل  امليكانيك�ي 
للموس�م الزراعي الح�ايل ٢٠١٩. وقال مدير 

عام الرشكة كاظم مسري ياسن يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الخطط املوضوعة 
من قبل رشكتنا تغطي احتياج املزارعن من 
املحروقات النفطية حيث ان هيأة التجهيز يف 
رشكتنا مس�تمرة يف من�ح الكميات املطلوبة 
من زي�ت الغاز لألرايض الزراعية يف محافظة 
نينوى«، مش�رياً اىل »أهمية القطاع الزراعي 
يف دعم االقتصاد الوطني«. من جهته كش�ف 

مدير هيأة التجهيز يف الرشكة احسان موىس 
عن »حجم املساحة املكشوفة والداخلة ضمن 
الخط�ة الزراعي�ة والبالغ�ة ٦ ماي�ن دونم 
بواقع ٤ ل�رت لكل دونم ويتم تخصيص كمية 
املنتوج حسب املساحة املزروعة وفق الدونم 
أو بموجب ضوابط تجهي�ز اآلليات واملعدات 
واملضخات واملرش�ات وحس�ب رغبة املزارع 
وإختيار ما يناسبه«. وتابع البيان ان »وزارة 

النف�ط ممثلًة برشك�ة التوزيع تؤك�د مراراً 
عىل إستمرار توفريها وتجهيزها للمشتقات 
الزراعي�ة والصناعية  النفطي�ة للقطاع�ات 
وذل�ك حرص�اً منه�ا ع�ىل النه�وض بواقعه 
وتحس�ن أداءه وإنتاجه نظراً للظروف التي 
واجهته م�ن إنعدام الخط�ط التنموية وقلة 
توفري اإلمكانات املادية وغريها من الظروف 

األخرى .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصناعة واملعادن، عن تدش�ن ثاثة اقس�ام 
جديدة يف رشكة أدوية سامراء بمحافظة صاح الدين.

وذكرت الوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »وزير 
الصناع�ة واملعادن صالح عبدالله الجبوري افتتح هذا اليوم 
األح�د بناية املض�ادات الحياتية الجدي�دة يف الرشكة العامة 
لصناع�ة األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة يف س�امراء والتي 
أقيمت عىل مس�احة )٣٦٠٠( مرت مرب�ع وبكلفة )8( مليار 

دينار وف�ق أحدث املواصف�ات الدوائية العاملي�ة وبالتعاون 
مع الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة«. واضافت ان 
»البناية التي تش�كل نقلة نوعي�ة يف الصناعة الدوائية تضم 
ثاثة أقس�ام إنتاجية من أرقى املناش�ئ األوربية وباألخص 
اإليطالي�ة النتاج الكبس�ول بطاقة )١5( مليون كبس�ولة/
شهريا وإنتاج الفياالت بطاقة )8( آالف فيالة/ساعة إضافة 
إىل إنت�اج املعلقات الجافة بطاقة )٤٢٠٠( قنينة/س�اعة«. 
وق�ال وزير الصناعة صالح الجب�وري يف كلمة ألقاها خال 
االحتفالية بحس�ب البيان ان »مرشوع املض�ادات الحياتية 

يعت�رب رصح وإنجاز صناعي جدي�د وانطاقة بأتجاه مزيد 
من النجاحات واالنجازات التي تمثل داللة واضحة وحقيقية 
عىل نجاح توجهات وخطط وزارة الصناعة واملعادن بتأهيل 
وتطوير رشكاتها ومعاملها الصناعية«. وأشار إىل »الخطط 
والربام�ج الت�ي أنتهجتها وزارة الصناع�ة واملعادن يف ضوء 
املنهاج الحكومي والتي تهدف إىل تطوير النش�اط الصناعي 
العراقي وتعزيز القدرة التنافس�ية للمنتج الوطني«، مؤكدا 
»امل�ي يف تبني رؤى س�رتاتيجية وس�ليمة م�ن أجل خلق 

صناعة وطنية منافسة وداعمة القتصاد البلد .

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الزراع�ة، صال�ح الحس�ني، ان حرائ�ق بع�ض 
املس�احات املزروعة باملحاصيل االس�رتاتيجية لن تؤثر عىل 
االرتف�اع الكبري بنس�ب االنتاج.وقال الحس�ني يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »تمت زراعة أكثر من ١٢ مليون 
دونم من محاصيل الحبوب حسب الخطة الزراعية وبزيادة 
تجاوزت ال� ١٠٠ %  عن خطة العام املايض، بينما ما تم حرقه 

يش�كل نسباً ضئيلة جداً قياساً بالكميات التي زرعت، حيث 
يتم تسويق تلك املحاصيل اىل مخازن وزارة التجارة«.

وأشار الحسني اىل »توجيه رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، 
الذي أمر بتس�ليم مس�تحقات الفاحن بش�كل فوري عند 
تسليمهم لتلك املحاصيل، وهذا يعد إنجازاً كبرياً يحدث ألول 
مرة ولم يتحقق خال الس�نوات الس�ابقة، يف حن ان بعض 
وس�ائل االعام ركزت عىل موضوع الحرائ�ق ولم تركز عىل 
الجانب املرشق والذي هو ارتفاع نسب االنتاج ومد يد العون 

للفاح�ن وتس�ليمهم ملس�تحقاتهم ب�ارسع وق�ت، فضا 
عن رفدهم باالس�مدة والب�ذور واملكننة الزراعي�ة الحديثة 

واملرشات«.
وب�ن ان�ه »تم تش�كيل لج�ان رفيعة املس�توى وبرئاس�ته 
ش�خصيا ملتابعة موضوع الحرائق ولج�ان فرعية اخرى يف 
املحافظ�ات، لتطويق هذه الحاالت والتي حدثت والس�باب 
مختلف�ة منه�ا عرضي�ة ومنه�ا متعم�دة لبع�ض ضعاف 

النفوس واخرى بسبب االهمال .

رشكة املعدات اهلندسية الثقيلة تأهل فرن وحدة حتسني البنزين /2 
لصالح رشكة مصايف الوسط

املنتجات النفطية جتهز مزارعي نينوى بـ »23« مليون لرت من زيت الغاز بالسعر املدعوم

رشكة أدوية سامراء تفتتح »3« أقسام إنتاجية جديدة

وزير الزراعة: مساحة »12« مليون دونم لن تتأثر باملساحات املحروقة ولن تشكل عائقًا امام ارتفاع االنتاج

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

الجزائ�ري  ف�اح  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  اك�د 
حرص حكومت�ه املحلية عىل اس�تقطاب الرشكات 
االس�تثمارية العاملي�ة لتنفيذ املش�اريع الخدمية يف 

العاصمة بغداد.
ج�اء ذلك خ�ال اس�تقباله، يف مكتبه الي�وم االحد، 
وفد رشكة )هانوا الكوري�ة( املنفذة ملرشوع مدينة 

بسماية السكني.
واطل�ع الس�يد املحافظ، خ�ال اللق�اء عىل عرض 
موج�ز عن مس�توى االنج�از املتحق�ق يف مرشوع 
املقدم�ة  الخدم�ات  وطبيع�ة  الس�كني  بس�ماية 
للس�اكنن في�ه، واملعوقات الت�ي تواجهها الرشكة 

الستكمال خططها.
ب�دوره ش�دد محاف�ظ بغداد ع�ىل »اهمي�ة تعزيز 

التعاون والتواصل املس�تمر مع ال�رشكات الكورية 
واالس�تفادة من حجم التطور ال�ذي وصلت اليه يف 

انجاز مشاريع البنى التحتية«.
وح�ث الجزائ�ري ع�ىل »رضورة تعاط�ي جمي�ع 
املؤسس�ات الحكومية مع املس�تثمرين وفق قانون 
االس�تثمار واب�داء املرونة من اجل انج�اح الخطط 
االس�تثمارية والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني 

يف العاصمة«.
من جانبه عرب مدير رشكة هانوا عن سعادته بلقائه 
مع محافظ بغ�داد، واثنى عىل تفهمه لطبيعة عمل 
الرشكة، واس�تعداده للتع�اون بتذلي�ل الصعوبات 
امام الرشكات االس�تثمارية وتوفري االجواء االمنية 

املناسبة الكمال املشاريع الخدمية.

حمافظ بغداد يبحث مع )هانوا( تذليل العقبات الكامل مرشوع مدينة بسامية

   البصرة / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق الب�رصة الثالثة، اعرتافات ثاثة متهمن 
عن جريمة قتل تاجر يف منطقة كرمة عيل.

وذكر بيان للس�لطة القضائية تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »املتهم�ن الثاث�ة دخل�وا دار املجنى علي�ه وتم اطاق 
الن�ار عليه م�ن قبل احده�م بعدما حاول اإلمس�اك بأح�د افراد 

العصابة«.
وأضاف البي�ان أن »املتهمن اعرتفوا بجمع املعلومات عن املجنى 
علي�ه كونه يعم�ل تاجرا ولديه اموال كث�رية يحتفط بها يف خزنة 
داخ�ل منزل�ه«، الفت�ا إىل أن »احد املتهمن وهو )ج�اره( زودهم 
بكاف�ة التفاصيل«.وأش�ار إىل ان »املحكمة صدق�ت اقوالهم وتم 
اتخ�اذ االج�راءات كاف�ة بحقهم وبص�دد احالتهم ع�ىل محكمة 

املوضوع لينالوا جزاءهم العادل .

   بغداد / المستقبل العراقي

 بع�د أالثباتات العلمية أمام لجنة بحثية متخصصة نجح الطالب 
عيل حازم يف الصف الخامس االعدادي بمدرسة إيشق بغداد ضمن 
مديري�ة بغداد الك�رخ االوىل تجربت�ه يف تنقية املياه م�ن املعادن 
وامللوثات عرب إستخدام نوى التمر، واصفاً النتائج اإليجابية التي 
توصل اليها س�وف تنقذ اإلنس�انية جمعاء من أمراض يس�ببها 
امل�اء، وتحل الكثري من املش�كات الصحية، والس�يما أن التكلفة 
س�تكون واطئة إذا ما اعتمد مرشوعه، مؤكداً أن نسبة كبرية من 

املياه حول العالم غري نقية.
وب�ن املكت�ب االعامي ان املدي�ر العام فاح محم�ود القييس قلد 
الطالب عيل حازم وس�ام اإلبداع ع�ن إخرتاعه ، مضيفا ان تكريم 
الطالب عيل يأتي ضمن املسعى املتواصل للمديرية لتشجيع الطلبة 
عىل تقديم إبتكاراتهم العلمية ورعايتها وتطويرها بالشكل الذي 
يؤهله�ا اىل الحصول عىل ب�راءة اإلخرتاع محلياً وعاملي�ًا مبينا ان 

حفل التكريم حرضته ممثلية اليونيسيف يف بغداد.
يذك�ر أن الطال�ب املكرم س�يغادر العراق اىل نيوي�ورك خال أيام 
لتقدي�م بحث�ه اىل منظمة غينيس إنرتناش�يونال أوملبي�اد بعد أن 

حصلت املوافقة املبدئية عىل عرضه.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم 

تمكنت خلية الصقور االس�تخبارية وفريقها التكتيكي يف كرباء 
املقدسه وبالتنسيق مع قسم االمن السياحي مديرية استخبارات 
ومكافح�ة ارهاب كرباء من القاء القبض عىل متهم وفق م ٤٠٦ 

ق ع ».
وافاد مصدر امني ل�«املستقبل العراقي«، انه »ومن خال املتابعه 
الدقيق�ه واملس�تمره تم تنفيذ الواج�ب من اليوم الت�ايل الرتكاب 

الحادث وصدور مذكرة القبض ».
وب�ن ان »الحادث وقع يف محافظة ذي ق�ار حي اور والذ بالفرار 
اىل محافظ�ة كرباء املقدس�ه وبحمد الله تم الق�اء القبض عليه 

وتسليمه اىل الجهة التحقيقية ».
واوضح املصدر ان »س�بب القت�ل كان الدافع امل�ادي بن الجاني 

وهو من سكنة محافظة ذي قار حي أور واملجني عليه.

خلية الصقور تلقي القبض 
عىل مطلوب بتهمة القتل يف كربالء

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة املوارد املائية، عن تس�لمها مهمة صيانة اس�س سد 
املوصل من رشكة تريفي االيطالية.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »بحضور وزير املوارد املائية جمال العاديل، وسفريي الواليات 
املتحدة وايطاليا تس�لمت الوزارة مهمة صيانة اسس سد املوصل 

من رشكة تريفي االيطالية«.
وكان�ت الوزارة قد اعلنت يف وقت س�ابق منالس�بت، عن زيادة يف 

اطاق مياه سد املوصل ملدة ثاث ساعة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محافظة بغداد عن حملة خدمية واس�عة يف قضاء 
املدائن، شملت إكساء عدٍد من الطرق الرئيسة والفرعية، 
ورفع النفايات، وذل�ك يف إطار حملة »خدمة بغداد رشف 
لنا«. واكد مدير بلدية املدائن فراس ريسان طاهر يف بيان 
ذت بتوجيه  ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أننَّ »الحمل�ة ُنفِّ
مبارش من محافظ بغداد فاح الجزائري، ومتابعة مبارشة 
من مدير بلديات بغداد املهندس يارس امجد سعيد، والتي 
ش�ملت تنظيف املجرس الرابط ب�ن ناحية الجرس وفلكة 
املدائ�ن، فضًا عن إكس�اء الطرق من قبل لج�ان التنفيذ 
املب�ارش، مضيًف�ا أن الحمل�ة تضمن�ت أيًضا أعم�ال مدِّ 
القالب الجانبي بحي الحكيم«. ويف الس�ياق نفسه، أشار 
مدي�ر بلدية املدائن إىل مواصلة إكس�اء وصبِّ املقرنص يف 

)حي التصنيع( من قبل لجان التنفيذ املبارش.

املوارد املائية تتسلم مهمة صيانة 
اسس سد املوصل من الرشكة االيطالية

حمافظة بغداد تنفذ محلة خدمية
 واسعة يف قضاء املدائن

حتقيق البرصة تصدق اعرتافات 
متهمني بـ«قتل تاجر«

طالب عراقي يف الثانوية يكتشف طريقة جديدة 
لتنقية املياه باستخدام »نوى التمر«

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرصة اس�عد عب�د االمري 
العيداني رؤس�اء الوح�دات اإلدارية كافة 
يف املحافظة بارس�ال كاف�ة اإلحصائيات 
املتعلق�ة ب�األرضار الت�ي حل�ت ببع�ض 
العوائل جراء السيول اىل حصلت يف مختلف 

مناطق البرصة ».
وقال العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 

مكتبه االعامي الخاص ورد لب�«املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه »وج�ه كاف�ة الوح�دات 
اإلدارية يف املحافظة بارس�ال احصائيات 
األرضار  الناتجة عن السيول التي تعرضت 
لها بعض مناطق املدينة يف الفرتة املاضية 
، مؤكداً عىل »رؤس�اء الواح�دات اإلدارية 
االرساع بارسال كافة اإلحصائيات بشكل 

عاجل التخاذ االجراءات الازمة« .
واض�اف العيداني انه »ع�ىل ضوء الكتاب 

املرسل من رئاس�ة مجلس الوزراء الهيئة 
العلي�ا للتنس�يق ب�ن املحافظ�ات والتي 
تطل�ب في�ه تزوي�د تقري�ر مفص�ل ع�ن 
األرضار الت�ي أنتجتها الس�يول فضاً عن 
ع�دد العوائل املترضرة من جراء الس�يول  
ت�م توجي�ه الوح�دات اإلداري�ة بارس�ال 
كاف�ة اإلحصائي�ات اىل املحافظ�ة التخاذ  
املتعلق�ة باملوضوع وبش�كل  االج�راءات 

عاجل.

حمافظ البرصة يوجه كافة الوحدات اإلدارية باكامل احصائيات 
اإلرضار التي تعرضت هلا العوائل جراء السيول

    البصرة/ المستقبل العراقي

دعا رئي�س مجلس محافظة البرصة صب�اح البزوني مديرية 
املرور العامة يف املحافظة اإليعاز اىل دوائر املرور يف السيطرات 
الخارجي�ة بتحدي�د الرسعة ع�ىل الطرق الخارجي�ة للحد من 
سقوط الضحايا اثر حوادث السري يف تلك الطرق.وقال البزوني 
ان الحكوم�ة املحلي�ة يف املحافظة وبالتنس�يق م�ع الحكومة 

االتحادية احالت مرشوع صيانة الطريق الرسيع كمرحلة اوىل 
والراب�ط بن البرصة وذي قار اىل رشكتن لتنفيذه مش�ريا اىل 
ان امل�رشوع تمت صيانته وتاثيثة ووصل اىل مراحله النهائية.

وأضاف عىل الرغم من صيانة الطريق إىل إن س�ائقي املركبات 
يقودون برسعة عالية جدا نتيجة اعدم وجود املطبات والحفر 
الت�ي كانت تعيق حرك�ة املركبات داعيا دوائ�ر املرور بتحديد 

مسارات للرسعة للحد من وقوع الضحايا.

جملس البرصة يوجه املرور بتحديد رسع 
السيارات يف الطرق اخلارجية

تالفيًا للحوادث
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2356 في 2019/5/29 ( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )اعمال تنفيذ شبكات طارئة متفرقة في شط العر  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2,993,800,000( اثنان مليار وتسييعمائة وثالثة وتسعون مليون وثمامنائة   الف  دينار 

عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  180 يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة 

في هذا اجملال  و) بعرض فني (
 أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيييذ    العقييود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

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

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

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جيياء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قسييم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )898,140,000( ثمامنائة وثمانية وتسعون 

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

مببلغ اليقل  قدره  عن )898,140,000( ثمامنائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واربعون   الف  دينار عراقي .
علييى مقدم العطاء أن يقدم دليييالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبييات اخلبرة الفنية املدرجة   •

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

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 

عن )898,140,000( ثمامنائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واربعون   الف  دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن  املصادف 2019/6/17 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجيية في القسييم الرابع للتحقييق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنن املصادف 2019/6/24   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادسييا - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم االحد   املصادف 2019/6/30 السيياعة 12:00 ظهرا   حسييب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصييرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

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

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

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/30.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )29,938,000( تسعة وعشرون مليون وتسعمائة 
وثمانية وثالثون الف  دينار عراقي 

على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامنا-  مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

العطلة .
احدى عشر  -  للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحاليية وعدم اجراء املفاضلة  وحسييب مقتضيات املصلحيية العامة و اليحق 

للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عشر -– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

  استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2367 في 2019/5/30 (.
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود احلكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )جتهيز اجهزة مختبرية النانوتكنوجلي  للدراسات العليا واخملتبرات  االولية لكلية 

العلوم / جامعة البصرة /قسم الفيزيا ء مع توفير اجهزة خملتبر التلوث البيئي(     
- وبكلفة  تخمينية قدرها )926,000,000( تسعمائة وستة وعشرون مليون دينار عراقي. 

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

  - الدرجيية والصنييف املطلوبة : الدرجة / التاسييعة     والصنف /  كهرباء – ميكانيكية  و كيميائية / شييركات 
متخصصة في هذا اجملال و) بعرض فني (

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

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

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

القييدرة املالية:علييى مقييدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:

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

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )277,800,000( مائتان وسبعة وسبعون 

مليون وثمامنائة الف دينار عراقي .
3- متطلبييات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 

النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )277,800,000( مائتان وسبعة وسبعون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي .
علييى مقدم العطيياء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبييية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة   •

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

اليقل عن )277,800,000( مائتان وسبعة وسبعون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شييعبة بيع 
الوثائق القياسييية  / قسييم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسييم غير مسييترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن  املصادف 2019/6/17 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجيية في القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنن املصادف 2019/6/24   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادسييا - يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يوم االحد   املصادف 2019/6/30 السيياعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيييت احمللييي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

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

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

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/30.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعا -  يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9,260,000( تسعة  مليون ومائتان وستون  الف 
دينار عراقي .على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

.
ثامنا- مدة نفاذية العطاء)120( يوم .

 تاسعا -  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام  الرسييمي الذي يلي يوم 

العطلة .
احييدى عشيير  -  للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة ميين مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

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

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)اعامل تنفيذ شبكـات طارئــة متفرقــة فـي شــط العــر  (

مناقصة )9/ ماء 2019 (

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز اجهزة خمتربية النانوتكنوجلي  للدراسات العليا واملختربات  االولية لكلية العلوم / جامعة البرصة /

قسم الفيزيا ء مع توفري اجهزة ملخترب التلوث البيئي(     مناقصة )1/ تعليم عايل 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2330 في 2019/5/28 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العق��ود احلكومية ( دعوة مقدم��ي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )صيانة وتاهيل مشروع ماء البراضعية   (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )999,965,000( تس��عمائة وتس��عة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وستون  الف  

دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .
-موقع املشروع ) املركز (

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

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

جل��ميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�������م الع�������قود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة 

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

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق 
ع��ام 2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع سنوات يجب ان ال يقل عن )299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون 

مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي .
3- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
مببلغ اليقل  قدره  عن )299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة 

دينار عراقي .
عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلب��رة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2- اخلب��رة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 

عن )299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي .

لتنفي��ذ عق��ود 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( .

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة بيع 
الوثائ��ق القياس��ية  / قس��م العقود احلكومي��ة / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غير مس��ترد  

)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/6/17 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفوي��ض حتري��ري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادس��اً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2019/6/24   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادس��ا - يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االحد   املصادف 2019/6/30 الس��اعة 12:00 ظهرا   حس��ب 
التوقي��ت احمللي ملدين��ة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى دي��وان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة 

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

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

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/30.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9,999,650( تس��عة مليون وتسعمائة  وتسعة 
وتسعون الف  وستمائة وخمسون دينار عراقي 

على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامنا-  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 .
احدى عش��ر  -  للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحال��ة وع��دم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة و اليحق 

للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عشر -– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2330 في 2019/5/28 ( .
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العق��ود احلكومية ( دع��وة مقدم��ي العطاءات املؤهل��ني وذوي اخلب��رة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )اعمال تنفيذ شبكات طارئة متفرقة في القرنة والدير واالمام القائم  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )999,880,000( تس��عمائة وتس��عة وتسعون مليون وثمامنائة وثمانون  الف  دينار عراقي 

.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاس��عة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات متخصصة 

في هذا اجملال  و) بعرض فني (
 أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ������الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطنية الت��ي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود احلك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح جل��ميع   

املتناقصني.
ثاني��اً- ميكن للمناقصني ذوي األه���لي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�������م الع�������قود 
احلكومية  / ش��عبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة 

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

القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- احلس��ابات اخلتامية معدل ربح ألخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق عام 
2014 وذلك اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة قس��م املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 .
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )299,964,000( مائتان وتسعة وتسعون 

مليون وتسعمائة واربعة وستون  الف  دينار عراقي .
3- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
مببلغ اليقل  قدره  عن )299,964,000( مائتان وتس��عة وتس��عون مليون وتسعمائة واربعة وستون  الف  دينار عراقي 

.
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:   •
2- اخلب��رة والقدرة الفني��ة: على مقدم العطاء أن يقدم دلي��الً موثقاً يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( السبع السابقة ومببلغ اليقل 

عن )299,964,000( مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة وستون  الف  دينار عراقي .
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غير مسترد  )100,000( مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/6/17 
خامساً – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة 

في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس��اً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2019/6/24   الس��اعة العاشرة 

صباحاً
  سادس��ا - يج��ب تس��ليم العطاءات في أو قبل ي��وم االحد   املصادف 2019/6/30 الس��اعة 12:00 ظهرا   حس��ب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة 

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

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

     التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/30.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9,998,800( تس��عة مليون وتس��عمائة  وثمانية 
وتسعون الف  وثمامنائة  دينار عراقي 

على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامنا-  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 .
اح��دى عش��ر  -  للدائرة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحالة وع��دم اجراء املفاضلة  

وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

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

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)صــيــانـــة وتــاهـــيـل مـــشــروع مـــاء الــبـراضــعــيــة   (

مناقصة )7/ ماء 2019 (

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)اعامل تنفيذ شبكات طارئة متفرقة يف القرنة والدير واالمام القائم  (

مناقصة )8/ ماء 2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابعة ف��ي محافظ��ة البص��رة ذي الع��دد  )2336في 
)2019/5/28

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )تنفي��ذ االعمال اخلاصة بتنفيذ بناية محكمة االس��تئناف 

االحتادية في البصرة )الطابق الثاني(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )1,192,000,000(  مليار ومائة واثنان وتسعون مليون  دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     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.
  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 مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما يلي :
القدرة املالي��ة: 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 )357,600,000( ثالثمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة 

الف  دينار عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع   -2
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن)357,600,000( ثالثمائة وس��بعة وخمس��ون مليون وستمائة الف  دينار 

عراقي 
3-  لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العق��د و مت أجنازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس 

)متطلبات صاحب العمل( 
توفير الكوادر واملعدات وحس��ب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القس��م الثالث  وثيقة   •

االشغال(
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  
العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  

املصادف 2019/7/17  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاع��ة جلان الفتح واإلحال��ة في يوم االثنني  املص��ادف 2019/6/24   

الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/30 الساعة 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 االحد املصادف 2019/6/30.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يجب أن يرفق بجمي��ع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11,920,000( احد عش��ر مليون 
وتسعمائة وعشرون  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��راً – اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي 

الذي يلي يوم العطلة.
اح��د عش��ر-  للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 

املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني 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 عشر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية /

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

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2336في 2019/5/28(
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )انشاء قاعة مؤمترات متعددة االغراض في قصر القضاء في البصرة(  
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )1,115,000.000(  مليار ومائة وخمسة عشر مليون دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 420  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ    العق��ود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   

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

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل ( ما 

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

اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية   -1
كالس��يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )334,500,000( ثالثمائة واربعة وثالثون مليون وخمس��مائة الف 

دينار عراقي .
اخلب��رة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يق��دم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع   -2

السابقة ومببلغ اليقل عن)334,500,000( ثالثمائة واربعة وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي .
3-  لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعم��ال هذا العقد و مت أجنازه��ا بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم 
العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املستخدمة املش��ار اليها في الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل( 
توفي��ر الك��وادر واملعدات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معايير التأهيل ) القس��م الثال��ث  وثيقة   •

االشغال(

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  ق��درة )100,000( مائة  الف دين��ار عراقي اعتبارا من ي��وم االثنني  املصادف 

.  2019/7/17
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني  املصادف 2019/6/24   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/30 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في 
العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/6/30.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة ) 11,150,000( احد عش��ر مليون ومائة 
وخمس��ون  الف دينارعراقي. على  ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – مدة نفاذية العطاء )120(يوم.

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

يوم العطلة.
اح��د عش��ر-  للدائ��رة احلق ف��ي الغاء املناقص��ة في أي مرحل��ة من مراحله��ا وقبل االحالة وع��دم اجراء 

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

اثنى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود احلكومية/ 
شعبة 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 اس��تنادا 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 (
)تنفيذ االعامل اخلاصة بتنفيذ بناية حمكمة االستئناف االحتادية يف البرصة )الطابق الثاين(

  )8/ امن وعدالة   2019 (

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء قاعة مؤمترات متعددة االغراض يف قرص القضاء يف البرصة(  

مناقصة )9/ امن وعدالة   2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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»أوبر« تقرر حظر الركاب ذوي التقييامت املنخفضة
أعلنت رشكة أوبر »Uber » العمالقة لخدمات 
نق�ل ال�ركاب الب�دء يف حظ�ر ال�ركاب ذوي 
التقييمات املنخفض�ة، حال عدم اهتمامهم 

بنصائح الرشكة لتحسني التقييم.
وأوضح�ت أن اإلج�راءات الجدي�دة تأت�ي يف 
ظ�ل سياس�تها الت�ي تعك�س حرصها عىل 
تقليل املخاوف املتعلقة بس�المة الس�ائقني 
مثلما حرصت عىل االهتم�ام باملخاطر التي 

يتعرض لها الركاب.وأعرب اتحاد السائقني 
املستقلني الذي يمثل 70 ألف سائق يف مدينة 
نيويورك، عن إش�ادته بقرار أوبر، مؤكدا أن 
تحميل الركاب املس�ؤولية عن سلوكهم عىل 
منصة »أوبر« تدبري هام من تدابري السالمة 
لحماية السائقني.وأشار إىل أن حظر الركاب 
الذين يهددون سالمة السائقني، أو يتحدثون 
أو  اح�رام،  بع�دم  أو  عنرصي�ة،  بلهج�ة 

يحاولون إتالف املركبة، هو اليشء الصحيح 
الذي ينبغي عمله.وأشارت رشكة أوبر وفقا 
ل�«البواب�ة العربي�ة لألخب�ار للتقني�ة«، إىل 
أن ال�ركاب الذي�ن يتعرض�ون لخطر فقدان 
وصولهم إىل التطبيق س�يكون لديهم العديد 
من الفرص لتحس�ني تقييماتهم قبل اتخاذ 
أي إجراء، وسيحصلون عىل نصائح لتشجيع 

السلوك املهذب.

أفرط برشب عرق السوس فدخل املستشفى
قىض رجل مسن أس�بوعني يف املستشفى 
بع�د رشب محل�ول ع�رق الس�وس مم�ا 
تسبب يف ارتفاع ضغط الدم إىل مستويات 

خطرية.
وقال�ت صحيفة دي�ي مي�ل الربيطانية: 
إنه تم تش�خيص إصابة الش�خص البالغ 
م�ن العم�ر 84 عاًم�ا وال�ذي لم يكش�ف 
عن اس�مه بارتفاع ضغط الدم. وكش�ف 
األطب�اء الذين عالجوه أنه�م تمكنوا من 

السيطرة عىل حالته.
وب�دأ الرج�ل يش�عر بالقل�ق عندم�ا ظل 
ضغ�ط دمه مرتفًع�ا ملدة أس�بوع كامل. 
عندها اضطر للذهاب إىل قس�م الطوارئ 
بجامع�ة ماكجيل يف مونري�ال وذكر أنه 
كان يرشب عرق السوس املصنوع منزلياً 

مرتني يف اليوم ملدة أسبوعني.
الص�داع  م�ن  الرج�ل  اش�تكى  كم�ا 
والحساسية الخفيفة وآالم الصدر والتعب 

-وكله�ا أع�راض مالزم�ة الرتفاع ضغط 
الدم. ووجد املس�عفون الذين فحصوه يف 
البداي�ة أن ضغط دم�ه كان 66/196 مم 
زئبقي.وُيع�رف أي يشء أع�ىل م�ن 180 
بأزم�ة ارتف�اع ضغط ال�دم، والتي يمكن 
أن تهدد الحياة وتتس�بب يف مجموعة من 
األع�راض، بما يف ذل�ك آالم ال�رأس. ومع 
ذلك، لم يكن الرجل عىل علم بأن مرشوبه 

هو املسؤول.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن حم�ض الهيدروفلوريك ال 
يس�مى حمض قوي، حيث أنه عىل الرغم 
من قدرته عىل إذابة املاء، إال أنه يحدث له 

تفكك يف املاء. 
اكتش�اف  اس�تطاع  م�ن  أن  تعل�م  ه�ل 
االنش�طار الن�ووي ه�و ” أوت�و ه�ان”، 
وقد اس�تطاع اكتش�افه من خالل عملية 

تقسيم اليورانيوم. 
ه�ل تعلم أن�ه من�ذ 100 عام، اس�تطاع 
اإلنس�ان أن يكتشف الفريوس األول الذي 

استطاع إصابة الحيوان والنبات. 
هل تعل�م أن الذبابة الت�ي هي من أصغر 
املخلوقات، إال أنها يتم تصنيفها كأخطر 

مخلوق عىل األرض.

عالمات تشري ملشكالت يف الغدة الدرقية
كش�فت دراس�ات علمية عن مجموعة من األعراض قد 
يصاب بها الش�خص يكون س�ببها اضطرابات يف الغدة 
الدرقي�ة، الفتة إىل أن عدم ع�الج الغدة بصورة كاملة قد 
يس�بب اإلصاب�ة بعدة أم�راض خطرية أبرزه�ا أمراض 

القلب.
وأوضح أطباء وباحثون أن الغدة الدرقية هي غدة كبرية 
الحج�م تأخذ ش�كل الفراش�ة يف مقدمة العن�ق، وتفرز 
هرمون�ات تتحك�م يف رسعة األيض، وبالت�ايل تتحكم يف 

طاقة الجسم.

وب�ني العلماء أن أي اختالل يف الغدة الدرقية قد يرسع أو 
يبطئ من عملية األيض لدى الش�خص، وبالتايل الشعور 
بسلس�لة من األع�راض التي تؤثر عىل الجس�م والحالة 
املزاجية، الفتني إىل أن أس�باب اختاللها قد يكون بسبب 
تن�اول بعض األدوي�ة، أو ع�دوى فريوس�ية، أو ضعف 
مناعة الجسم، أو قلة عنرص اليود، أو الحمل، وقد يكون 

السبب وراثيا.
وتزامن�ا مع الي�وم العاملي للغدة الدرقي�ة والذي صادف 
25 من مايو الجاري، فقد أشار األطباء إىل مجموعة من 

األعراض والعالمات التي تش�ري إىل حدوث اضطرابات يف 
عمل الغدة وأبرزها:

1. ح�دوث تورم يف الرقبة: وه�و دليل عىل أن هناك خلال 
ما فيها، وهو يحدث يف حالتي زيادة أو نقص إفرازاتها.
2. انخف�اض ال�وزن أو زيادته بدون أس�باب: فبارتفاع 
مستوى هرمونات الغدة ينخفض وزن الشخص بصورة 
حادة ورسيعة، أما عند انخفاض كمية الهرمونات التي 

تنتجها فيزداد الوزن رسيعا.
3. تغري يف معدل نبضات القلب: فعند القيام بأي نش�اط 

بدني بس�يط يبدأ الشخص يف الش�عور بضيق التنفس، 
وتزاي�د عدد رضب�ات القلب وارتفاع ضغ�ط الدم أو عىل 

العكس قد ينخفض.
4. رد فع�ل الجس�م لدرج�ة الح�رارة يك�ون مغاي�را: 
فمثال يش�عر اإلنس�ان بالربد دائما أو بالحر يف الظروف 

الطبيعية.
5. تغري حالة الجلد: فعن�د اضطراب عمل الغدة الدرقية 
يصبح الجلد أكثر حساسية للمؤثرات الخارجية، ويظهر 

عليه الطفح الجلدي والتهيج وتتكرر االلتهابات.

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2416يف 2019/6/2(
يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مرشوع )بناء مراكز رشطة يف )الزوين , كرمة عي , الرصيفة ,س�فوان , الرباضعية , ابي الخصيب , 

الزبري , املدينة , نرضان (  
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1,299,785,000(  مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الف دينار عراقي .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 2019
- مدة التنفيذ ) 730  يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة     والصنف /  انشائية
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحي ملحافظة 
البرصة

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يي :
1- القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )389,935,500( ثالثمائة وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وثالثون الف وخمسمائة 
دينار عراقي .

الخربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن)389,935,500( ثالثمائة وتس�عة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وثالثون الف وخمسمائة دينار 

عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

3- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث  وثيقة االشغال(
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرد  قدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/6/17  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني  املصادف 2019/6/24   الساعة العارشة صباحاً
سادس�اً - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/30 الس�اعة 12:00 ظهرا     حس�ب التوقيت املحي ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 
العنوان التايل  :

الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحي ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/6/30.

العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 12,997,850( اثنى عرش مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وثمانمائة وخمسون دينارعراقي. 

عىل  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 النرش واالعالن.
عارشاً – اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يي يوم العطلة.

احد عرش-  للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك

اثنى عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq ثالثة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

اربعة عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)بناء مراكز رشطة يف )الزوين , كرمة عيل , الرصيفة ,سفوان , الرباضعية , ايب اخلصيب , الزبري , املدينة , نرضان (  مناقصة )10/ امن وعدالة   2019 (

املهندس 
اسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ: 2019/6/16العدد: 2826



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

 
 

Second  Prequalification Announcements for Tender No: 007/SC/19 
Provision of Final Development Plan Study for East Baghdad Oil Field/Southern Part 

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 Final Development Plan Study for East Baghdad Oil Field/Southern Part 
Tender No.: 007/SC/19 
Tender Information: Scope 
of Work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor which has strength in technology and with extensive experiences in both 
carbonate and clastic reservoir development to carry out Final Development Plan Study for East Baghdad oil field/southern part. 
Contractor shall perform study and design the implementation plan for the development, which include but not limited to the following: (a)  
Geology and Geophysics Study (b)  Reservoir Engineering (c)  Drilling Engineering (d)  Production Engineering (e)  Surface Facility Design (f)  
HSE (g)  Economic Evaluation 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business 

etc.) and Qualification certificate. 
2. Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3． Introduction to the service capacity of the participants 
4．Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and 

Bank credit certificates 
6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will be 

deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 30th June, 2019, AM 11:00 
 Prequalification document submission format: 

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS  
(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 
(3) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 

Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked Tender Name and 
contact method including the mobile phone number and E-mail, address and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 

EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp 

Ms. Bao Xiaofang 0781 835 9860   E-Mail: baoxiaofang@ebspetroleum.com   & wangshaoyu@ebspetroleum.com  & 
cp@ebspetroleum.com  
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 042-SC-19 
Provision of Provide impermeable film and culverts work package service in EBS oilfield  

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 Modified Container for EBS oilfield. 

 
Tender Title: Provision of Provide impermeable film and culverts work package service in EBS oilfield 
Tender No.: 042-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 a qualified contractor to Provide impermeable film and 
culverts work package service in EBS oilfield. 
 
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 Camp. 
 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM of 3rd 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 (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 2nd July 2019 by Email to 
wuchenshen@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 should pay the announcement fee. 

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
اعالن للمرة االوىل جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

تعل�ن رشك�ة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اجراء املزاي�دة العلنية 
للمرة االوىل  عن  ايجار  حوانيت املجمع الس�كني /   خور الزبري يف تمام 
الس�اعة )التاس�عة( من صباح ي�وم )االثنني( املص�ادف 2019/7/15   
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية املدرج�ة ادناه مع جلب هوية 
االحوال املدنية  وبطاقة السكن  ) اصلية واستنساخ(   مع براءة ذمة من 
الهيأة العامة للرضائب ضمن منطقة س�كناه ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن والداللية  
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو موعد 

الغلق 
مع التقدير

حسام حسني ويل
 مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

مبلغ التامينات رقم الحانوت ت مبلغ التأمينات رقم 
الحانوت  ت

50000 خمسون 
الف دينار

حانوت رقم 
7 4 50000 خمسون 

الف دينار 
حانوت رقم 

3 1

50000 خمسون 
الف دينار

حانوت رقم 
8 5 50000 خمسون 

الف دينار 
حانوت رقم 

5 2

100000 مائة 
الف دينار

حانوت رقم 
9 6 50000 خمسون 

الف دينار 
حانوت رقم 

6 3

فقدان 
فقدت هوية املوظف حس�ني 
ترك�ي احم�د الص�ادرة من 
دائرة انت�اج كهرباء الجنوب 
– فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فقد ج�واز الس�فر للمواطن 
به�اد  )برل�م  البنكالدي�ي 
وربك( يرجى من يعثر عليها 

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

فقدان
فقد ج�واز الس�فر للمواطن 
أرام  )لي�و  البنكالدي�ي 
دنجي( يرجى من يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 2578 
التاريخ : 16 / 6 / 2019 

م / نرش فقدان 
ق�دم املدع�و ماجد عزيز ع�ي طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة الس�تصدار حجة حجر 
وقيمومة عىل ش�قيقه املفق�ود ثابت 
عزي�ز ع�ي حس�ني املرس�ومي والذي 
فق�د يف قض�اء بل�د بتاري�خ 15 / 5 / 
2006 بع�د ان ت�م اختطاف�ه من قبل 
جه�ة مجهول�ة ول�م يع�رف اي يشء 
ع�ن مصريه لحد االن وهو من س�كنة 
محافظ�ة صالح الدي�ن – قضاء بلد – 
عزي�ز بل�د – فعىل من لدي�ه معلومات 
عنه االتصال بذوي�ه او بهذه املحكمة 

او باي مركز للرشطة . 
القايض 

محمد صالل حمزة 
�������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال 
التاريخ : 16 / 6 / 2019 

اعالن وفاة 
اسم املتويف / رعد صكبان علوان 

بتاريخ 16 / 6 / 2019 قدمت املدعوة 
) ش�يماء صالل علوان ( طلبا اىل هذه 
املحكمة الص�دار حجة وف�اة لزوجها 
) رع�د صكبان عل�وان ( علي�ه قررت 
املحكم�ة االع�الن ع�ن ذلك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني ومل�ن ل�ه ح�ق 
االع�راض تقديم�ه للمحكم�ة او من 
لديه أي معلومات عن حياته او مماته 
يدليها لهذه املحكمة خالل مدة عرشة 
ايام م�ن تاريخ االعالن الج�راء الالزم 

وفق القانون واالصول . 
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
�������������������������������

مديرية تنفيذ خان بني سعد
رقم االضبارة/2017/98

  اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ خان بني  س�عد/

40/1/م12الوزيرية   تسلس�ل  العقار 
 / س�عد  بن�ي  فيخ�ان  الواق�ع  
الوزيرية–  العائد للمدين س�تار زيدان 
الدائ�ن  حس�يناملحجوز لق�اء طل�ب  
عصام ستار زيدانالبالغ)11820000( 
أحد عرش مليونوثمنمائة وعرشون الف 
دين�ار  فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة  
ه�ذه املديرية  خالل م�دة ثالثني  يوما 
تبداء من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه  التامين�ات القانونية عرشة  من 
املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�يةالعراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل

حمزة سالم ابراهيم
املواصفات

1-موقع�ه ورقم�ه:- خي�ط الفرس / 
يبعد عن الشارع العام حوايل 400 م2

2-جنسه ونوعه:- / قطعة أرض
3-حدوده واوصافه  :-  أرض س�كنية 

خالية من الشواغل
4-مشتمالته:-  اليوجد
5-مساحته:-  400م2

6-- درجة العمران :- -
7-الشاغل:- اليوجد

)24/000/000( املقدرة:-  8-القيمة 
أربعة وعرشون مليون  دينار 

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 152 / ب3 / 2019 

التاريخ : 16 / 6 / 2019 
اعالن حكم غيابي صادر 

س�لمان  باس�م   / علي�ه  املدع�ى  اىل 
جدجيس 

بتاري�خ 30 / 5 / 2019 اصدرت هذه 
املحكم�ة قرارها املرقم اعاله املتضمن 
الحكم بابط�ال قيد التس�جيل للعقار 
املرق�م 26 / 1217 م1 رشقي ش�فتة 
جل�د   1993  / ش�باط   /  39 بالع�دد 
244 دائم�ي واع�ادة تس�جيله باس�م 
املدعية ) هدى رشيف حسن ( وحسب 
قي�ده الس�ابق بالعدد 158 / نيس�ان 
/ 1992 جل�د 416 دائم�ي وتحميل�ك 
غيابي�ا  واملصاري�ف حكم�ا  الرس�وم 
قابال لالعراض واالس�تئناف والتمييز 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ يف مركز رشطة الرشاد ) املفوض 
كري�م عبد ع�ي حس�ن ( يف 12 / 6 / 
2019 ) تع�ذر علين�ا التبليغ كونه غري 
مع�روف يف املنطق�ة مما تع�ذر علينا 
تبليغ�ه ( عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حال 
ع�دم حض�ورك واالعراض او ارس�ال 
من ينوب عنك س�وف يكتس�ب القرار 
الدرجة القطعية بحقك وفق القانون .

القايض 
شيماء عباس عي

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2018/1571

  اىل/ املنفذ عليه  / هديل احمد محمود
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن  املدينة هدي�ل احمد 
محم�ود ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او موق�ت او مختار  يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا  للمادة) 27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة  تنفيذ  بعقوب�ة / خالل  
خمس�ة عرش يوما تبداء من اليوم التايل للنرش  ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي فوق 

القانون
جاسم محمد سلطان

اوصاف املحرر
الص�ادر  /ش2018/1   1232 املرق�م  ق�رار  تنفي�ذ   
م�ن محكمة االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة  بتاريخ 
2018/7/24 والخاص بمشاهدة االطفال والطفل يزن 

فراس  حسني مرتان بالشهر 6 و 21 

����������������������������������������
مديرية  بلدية  بعقوبة

اىل /السيد أحمد ابراهيم احمدو محمود وفيصل
ولدي  عي حسون

م/   حضور
اقت�ى  حضورك�م اىل مديري�ة بلدي�ة  بعقوبة   خالل 
أس�بوع م�ن  تاريخ نرش االعالن وذل�ك لكونكم رشكاء 
معي يف القطعة املرقم�ة 2892/22 مقاطعة 1 رشقي 

شفته  وذلك الصدار اجازة البناء عىل القطة  اعاله 
الرشيك

ضياء حامد كشكول

محكمة بداءة السماوة
العدد 88/ب/2019

التاريخ 2019/6/13
اىل املدعى عليها / فهيمة هويدي محمد

اصدرت هذه املحكمة غيابيا قرارها املرقم اعاله 
يف 2019/5/28 الذي يقيض الحكم بازالة شيوع 
العق�ار ملرق�م 1089/1 م5 ام التل�ول والجالجة 
وتحميل�ه الرس�وم واملصاريف واتع�اب محاماة 
وكيل�ة املدعية املحامي عقيل عبد الش�هيد دحام 
بنسبة 10% من حصة موكلته عىل ان ال تزيد عىل 
خمس�مائة الف دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ اش�عار مخت�ار 
منطق�ة حي الجمه�وري والعم�ال والرشطة لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بق�رار الحك�م اع�اله ولك ح�ق الطعن ب�ه وفق 
الطرق املقررة قانونا وبعكسه سيكتسب الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

عماد ياسني خضري
����������������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة الثقافة – 
الدائرة االدارية بأس�م / زيد كري�م منهل – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 31 / ب / 2011 
التاريخ : 3 / 6 / 2019 

اعالن 
املدعون / جوزيف وس�مري وباس�م وموفق ابناء رفويل 
حنا الشيخ واسعد وناظم وعادل وشوقي ابناء ميخائيل 

حنا الشيخ وشكري جبوري حنا الشيخ .
املدعى عليهم / صباح واكرم ابناء جبوري حنا الش�يخ 

 .
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البرصة العق�ار تسلس�ل 2 / 1 
الكزارة ومس�احته 1 دون�م و 17 أولك و 20 م2 يقع يف 
منطقة العش�ار املعروف بأسم س�وق حنا الشيخ وهو 
مك�ون من مائة وخمس�ون محل تج�اري اريض وهي 
مس�تغلة لبيع املالبس واالحذي�ة وخياطني ويف الطابق 
الثاني ش�قق مستغلة كمخازن وعدد الشقق يف الطابق 
76 ش�قة منه�ا 31 ش�قة غ�ري مش�غولة وان العقار 
مشغول من قبل مستاجرين اصحاب املحالت واملخازن 
فم�ن له رغب�ة بالرشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة لدفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للعق�ار والبالغة ثالث�ة عرش مليار واربعمائة وتس�عة 
ع�رش مليون وس�تمائة الف دين�ار وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن ظهر الي�وم الخامس عرش 

التايل لنرش االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة .
نسخة منه اىل :

لوحة االعالنات .
موقع العقار .

القايض 
علوان بربوت البزوني 

اعالن 
يعلن مرصف املوصل للتنمية واالستثمار 
عن غلق االكتتاب بأس�هم رشكة الحارث 
العربي�ة للتحوي�ل امل�ايل م . خ يف نهاي�ة 
الدوام الرس�مي ليوم االحد املصادف 9 / 
6 / 2019 وذلك لالكتتاب بكامل االس�هم 

املطروحة خالل املدة القانونية .
املدير املفوض 

ملرصف املوصل للتنمية واالستثامر
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يف ذكرى تأسيس احلشد الشعبي
          اياد مهدي عباس 

عندما نس�تذكر مناس�بة مهمة كذكرى تاس�يس 
الحشد الشعبي وانطالق فتوى الجهاد الكفائي يف 
العام 2014 فاننا نس�تذكر يوم�ا تاريخيا يف حياة 
كل عراق�ي حي�ث ع�اش الجميع حينه�ا لحظات 
م�ن الخ�وف والقل�ق مع تم�دد عصاب�ات داعش 
التكفريي�ة وزحفه�ا نح�و بغداد لوال االس�تجابة 
الش�عبية الكب�رية للفت�وى وانبثاق قوة ش�عبية 
مس�اندة للجيش العراقي والق�وات األمنية . ومن 

هنا كانت الوالدة لرضورة قصوى تطلبتها الحالة 
الخط�رية م�ن ت�ردي الوض�ع االمني يف ع�دد من 
املحافظ�ات العراقي�ة فكانت هذه الق�وة العمود 
الفقري يف تحقيق االنتصارات وكان اس�م الحشد 
الش�عبي وحض�وره يف املع�ارك يق�ض مضاجع 
الحش�د   . قلوبه�م  يف  الرع�ب  ويث�ري  الدواع�ش 
الش�عبي قوة عراقي�ة مضحية وش�جاعة قدمت 
قوافل من الش�هداء مازالت صورهم تمأل ساحات 
وش�وارع امل�دن العراقي�ة .ولق�د واجه�ت تجربة 
الحش�د الش�عبي منذ انبثاقها تحديات كبرية كان 

أهمها حرب التس�قيط التي قادها اإلعالم املعادي 
للعراق الس�يما االعالم الطائف�ي الذي نقل صورة 
مش�وهة ع�ن املش�هد العراق�ي ما يجع�ل الغرب 
يقتن�ع ببعض التصورات الت�ي ينقلها هذا اإلعالم 
السلبي وهو ينظر اىل األمور بعني طائفية ضيقة. 
فالتص�ورات الخاطئة التي وصل�ت اىل الرأي العام 
يف العالم بخصوص الحش�د الش�عبي واالدعاءات 
بأنه مؤسس�ة طائفية تابعة اىل إيران وانه يش�به 
الحرس الثوري أس�همت يف صن�ع مخاوف كبرية 
ل�دى البعض من الحش�د الش�عبي. وجعلتنا أمام 

مطالبات غربية وأمريكية بحل الحش�د الش�عبي 
بالرغ�م من الدور الكبري لرجال الحش�د يف هزيمة 
اإلرهاب التكفريي، الذي كان ومازال يشكل تهديدا 
للس�لم العاملي ما يعكس تدخال س�افرا يف الش�أن 
العراق�ي، حيث يع�رف جمي�ع ابناء الع�راق بان 
الحش�د الش�عبي قد ارهب العصاب�ات التكفريية 
وأوق�ف زحف اإلرهاب نحو بغ�داد يف العام 2014  
.  وكما يعرف الجميع ان اإلرهاب الداعيش يحاول 
تنفي�ذ مخط�ط طائفي يف الع�راق ويهدد الس�لم 
األهيل وان الحشد الش�عبي قد افشل هذا املخطط 

الخارج�ي باإلضافة اىل انه قات�ل ويقاتل اإلرهاب 
الدويل الذي يش�كل خطرا ليس عىل العراق فحسب 
بل عىل العالم. ومن هنا نستغرب من األطراف التي 
تطعن بالحش�د وتحاول بكل الطرق حله وإذابته. 
ان كل م�ن يطالب بحل الحش�د الش�عبي عليه ان 
يعلم بأنه مؤسس�ة عس�كرية دافع�ت عن العراق 
وأسهمت يف دحر اإلرهاب وهذه املؤسسة جزء من 
املنظومة العس�كرية وفق قانون الحش�د الشعبي 
الذي اقره ممثلو الش�عب يف الربملان العراقي حيث 
وض�ع ه�ذا القانون الحش�د ضمن إط�ار قانوني 

يجعله تحت امرة القائد العام للقوات املسلحة كما 
يعمل القانون عىل حرص الس�الح بي�د الدولة. اما 
االخطاء الفردية التي حاول البعض وضعها تحت 
املجهر فهي تحدث يف جميع املؤسسات الحكومية 
واملدنية عىل حد س�واء. ختام�ا نقول اصبح لزاما 
عىل الحكوم�ة العراقية وممثيل الش�عب العراقي 
ان يدافع�وا ع�ن الحش�د الش�عبي كق�وة وطنية 
عراقي�ة وتعويض ذوي الش�هداء معنوي�ا وماديا 
النه�م ضحوا من اجل الع�راق والدفاع عن حريته 

وسيادته واستقالله ومستقبل ابنائه.

حشد اإلنسانية.. وحكايات ال تنسى

ترامب واملكسيك »صفقة مريبة«

          واثق الجابري

أح�داث دراماتيكي�ة عصف�ت بالع�راق قب�ل 
ومواق�ف  متوالي�ة  وأخب�ار  أع�وام،  خمس�ة 
ضبابي�ة، والخوف يدب يف الش�ارع، وهو يرى 
الغيمة السوداء تتجه للعاصمة واملدن اآلخرى، 
ويس�مع س�قوط مدين�ة تل�و آخ�رى.ال أح�د 
يعرف كيف تس�ري األح�داث بالضبط، وس�ط 
ضجيج اإلعالم واإلش�اعات، واإلنكسار األمني 
واملجتمعي.اجتمع�ت أس�باب كث�رية لتح�دث 
نكبة س�وداء يف تاريخ الع�راق الحديث والعالم 
واإلنس�انية، بعد س�يطرة عصاب�ات إجرامية 
عىل مساحات واسعة من أرض العراق، ونقلت 
أحداثه�ا اىل العال�م بالب�ث املب�ارش عملي�ات 
الذب�ح والرتوي�ع والس�بي، وتدمري م�ا يمكن 
تدم�ريه يف العراق.ل�م تك�ن لتل�ك العصاب�ات 
اإلجرامي�ة الق�وة، التي تمكنها من اإلس�تيالء 
ع�ىل هذه املس�احات الشاس�عة م�ن األرض، 
لوال وجود فس�اد ينخ�ر املؤسس�ة الحكومية 
والعس�كرية منها، وإستس�الم األهايل لألقدار، 
يف ظل فوىض وبأس�باب طائفية وس�وء إدارة 

محلي�ة وإتحادي�ة.كان الخط�ر يداه�م بغداد 
وم�دن مقدس�ة، والكارثة تلوح باألف�ق، وإذا 
بالفت�وى العظيمة تنطل�ق.. فيهب مئات آالف 
يتس�ابقون، ليصل الع�د اىل ثالثة ماليني راغب 
بالذه�اب اىل س�احة املعركة متطوعاً، ش�باب 
وشيوخ ونس�اء ومنهم يف مقتبل العمر، تركوا 
الدنيا والعم�ل والعوائل واملصالح.بل ان عوائل 
بأكمله�ا هب�ت.. األب م�ع أوالده خمس�تهم، 
والج�د وأبناء ابنائه، وقص�ص قاربت الخيال، 
فمنه�م م�ن باع أغراض�ه ليدافع ع�ن الرشف 
العراقي، وآخر طلب قرضاً بس�يط ألجرة نقل 
اىل س�احة املعركة، وكل ه�ؤالء تركوا عوائلهم 
وأطفاله�م ونس�ائهم.لم تتوق�ف املعركة عند 
الرجال، وكانت للنس�اء دور كبري، ومنهن من 
س�محت لزوجها للذهاب وهو يف ايام الزفاف، 
وأم وّدع�ت أبنائها وزوجه�ا، وأخريات أعددن 
الطع�ام والفراش والعزيمة للمقاتلني حش�دا، 
دفاعاً عن رشف ينتهك وردا لجرائم بشعة من 
أسوأ ما عرف التاريخ، ويف الجانب اآلخر بيوت 
فتح�ت إلس�تقبال النازحني، وعوائل س�كنت 
مع عوائل، وآخرين تربعوا بقوتهم وملبس�هم، 

وفتحت الحس�ينيات والجوام�ع ودور العبادة 
واملراق�د املقدس�ة إلس�تقبال املرشدي�ن م�ن 
اإلنس�اني  الس�مو  قم�ة  يف  اإلرهاب.قص�ص 
واألخالق�ي، ويف ذكراه�ا الخامس�ة، م�ن يوم 
إنطالق فتوى الجهاد الخالدة، سيكون التاريخ 
ق�ارصاً يف وصف كل تفاصي�ل التضحية، وعن 
مشاهد حبست األنفاس اىل ساعة اطالق بشائر 
الن�رص النهائي.قوافل تتل�و قوافل، ومقاتلون 
ي�ود بعضه�م ع�ن بع�ض، والجري�ح يرفض 
اإلخالء لحني النرص يف املعركة، ومقاتل يضحي 
بنفس�ه إلنقاذ أم�رأة أو طفل.أنته�ت املعركة 
والح�رب مس�تمرة، ولدينا مع�ارك آخرى هي 
الجه�اد األكرب يف إنصاف م�ن قدموا صدورهم 
للرصاص ب�ال دروع، ورعاية عوائل الش�هداء 
والجرح�ى، وحاجة ماس�ة ألن تك�ون املعارك 
دروس تربوي�ة تتعل�م منها اإلنس�انية، معنى 
الوطن والكرامة واإلباء، معنى من ال يملك من 
العراق سوى خارطة العراق التي يضعها قالدة 
ع�ىل صدرة، وألجلها يبذل أغ�ىل ما العنده من 
أج�ل الحفاظ ع�ىل خارطة العراق، انه حش�د 

اإلنسانية والقيم واألخالق والوطنية.

          إيشان ثارور

لقد تم تجنب وقوع أزمة –عىل األقل بالنس�بة 
لآلن. ففي مس�اء يوم الجمع�ة، أصدر الرئيس 
دونال�د ترامب إعالن�اً عىل تويرت، ذك�ر فيه أن 
الواليات املتح�دة لن تفرض رس�وماً جمركية 
ع�ىل ال�واردات القادمة م�ن املكس�يك بعد أن 
توصل�ت الدولتان لتفهم بش�أن ما يجب فعله 
حي�ال تدفق املهاجري�ن القادمني م�ن أمريكا 

الوسطى.
وتعهدت حكومة الرئيس املكس�يكي »أندريس 
مانوي�ل لوبي�ز أوب�رادور« بن�رش اآلالف م�ن 
الق�وات اإلضافي�ة عىل الحدود م�ع جواتيماال 
واس�تضافة العديد من املهاجري�ن من طالبي 
اللجوء يف الواليات املتحدة داخل حدود املكسيك. 
وجاء االتفاق بعد تسعة أيام من تهديد ترامب 
بف�رض تعريف�ة جمركي�ة بنس�بة 5% ع�ىل 
البضائع املكسيكية، إذا لم تقم الدولة املجاورة 
املهاجري�ن  تدف�ق  بقم�ع  املتح�دة  للوالي�ات 
القادم�ني من بلدان يف الجن�وب األبعد، خاصة 
الهن�دوراس وجواتيماال. وح�ذر ترامب من أن 
مع�دل التعريف�ة س�ريتفع لتص�ل إىل 25% إذا 

فشلت املكسيك يف االستجابة ملطالبه.
ويب�دو أن احتم�ال ح�دوث ه�ذا الس�يناريو 
املتط�رف – واحتم�ال نش�وب ح�رب تجارية 
مزعزعة لالس�تقرار ترضب كال الجانبني – قد 

تضاءل.
وقال ترامب يف تغريدته: »إن الرسوم الجمركية 
املق�رر تنفيذها من قبل الوالي�ات املتحدة يوم 
االثن�ني املايض، ضد املكس�يك، قد ت�م تعليقها 
بناء عىل ذلك إىل أجل غري مسمى«. »واملكسيك، 
بدوره�ا، وافق�ت عىل اتخ�اذ إج�راءات قوية 
لوق�ف موجة الهج�رة إىل املكس�يك، ولحدودنا 
الجنوبية«. وقد أش�اد مؤيدو ترامب وحلفاؤه 
»الجمهوري�ون« بمجازفته السياس�ية. وقال 

السيناتور ماركو روبيو )جمهوري –فلوريدا( 
يف بي�ان: »يف حني أنن�ي ال أؤي�د عموماً فرض 
الت�زام  ع�دم  أن  إال  الجمركي�ة...  التعريف�ة 
املكس�يك عندم�ا يتعل�ق األمر بمعالج�ة أزمة 
الهجرة الخطرية وغري املس�تدامة عىل حدودنا 
الجنوبي�ة لم ترتك له�ذه اإلدارة خي�اراً آخر«. 
وأض�اف: »من خالل ممارس�ة أق�ى قدر من 
الضغ�ط ومطالبة إدارة لوبي�ز أوبرادو باتخاذ 
إجراءات حاس�مة، حص�ل الرئيس ترامب عىل 

انتصار مهم نيابة عن الشعب األمريكي«.
ومع ذلك، كان الديمقراطيون أقل إعجاباً بتنمر 
ترامب. وقالت رئيس�ة مجلس الن�واب نانيس 
بيلويس:»إن التهديدات ونوبات الغضب ليست 

وسيلة للتفاوض يف السياسة الخارجية«.
وخ�الل عطل�ة نهاية األس�بوع، ش�عر ترامب 
باس�تياء إزاء أي تقاري�ر تتجاه�ل انتص�اره 
املف�رتض. وكان غاضب�ًا بش�كل خ�اص م�ن 
تقرير نرشته صحيفة »نيويورك تايمز« يدعي 
أن معظم التزامات املكس�يك ق�د تم التفاوض 
عليه�ا بالفع�ل قب�ل تهدي�ده بفرض رس�وم 
جمركي�ة. وقالت الصحيف�ة يف تقريرها: »لقد 
تعه�دت الحكوم�ة املكس�يكية بالفعل ]بنرش 
املزيد من القوات عىل طول حدودها الجنوبية[ 
يف شهر مارس خالل محادثات رسية يف ميامي 
بني »كريستني نيلس�ني«، وزيرة األمن الداخيل 
يف ذل�ك الوق�ت، و»أولج�ا سانش�يز«، وزي�رة 
الداخلي�ة املكس�يكية. وأضاف�ت الصحيفة أن 
»مح�ور اتفاق ترام�ب كان يتمثل يف توس�يع 
برنام�ج يس�مح لطالب�ي اللج�وء بالبق�اء يف 
املكسيك أثناء متابعة أوضاعهم القانونية. بيد 
أن هذا الرتتيب تم التوصل إليه يف شهر ديسمرب 
يف مذكرت�ني دبلوماس�يتني ت�م تبادلهم�ا بني 
الدولتني بعد التفاوض عليهما بشق األنفس«. 
وأمل�ح ترامب أيض�اً إىل أن املكس�يك قد وافقت 
ع�ىل تقدي�م مزيد م�ن التنازالت أكث�ر مما تم 

الكش�ف عنه علناً، وقال يف تغريدة إن املزارعني 
األمريكي�ني –الذين تأثروا بش�دة ج�راء حربه 
التجارية مع الصني –سيحصلون عىل دعم من 

املشرتيات املكسيكية اإلضافية.
لكن املس�ؤولني املكس�يكيني الذي�ن تحدثوا إىل 
بلومب�ريج نيوز أنكروا وج�ود »اتفاق جانبي« 
الت�ي  املحادث�ات  أن  إىل  وأش�اروا  منفص�ل، 
اس�تمرت ثالثة أيام خالل األس�بوع املايض لم 

تتطرق إىل الزراعة.
ويف املكسيك، نجح »لوبيز أوبرادور« يف اجتياز 
العاصف�ة الرتامبي�ة وحش�د ال�رأي الع�ام إىل 
جانبه. وكتب »لويس بيتريس�ون فرح«، كاتب 
عم�ود يف صحيف�ة ميلينيو، »م�رة أخرى، قام 
دونالد ترامب بتوحيد املكس�يك. فقد استطاع، 
من خ�الل تهديدات�ه الجدي�دة، أن يضع حتى 
أقوى وأش�هر منتقدي أندري�س مانويل لوبيز 
أوب�رادور إىل جانبه. ومن ناحية أخرى، لم يعد 
تدفق املهاجري�ن محتمالً عىل جن�وب الحدود 
األمريكية. فقد كتب زمالئي يف مكسيكو سيتي 
»أصبح الجمهور املكسيكي أقل تعاطفاً إىل حد 
كبري مع املهاجرين بعد عبور عدة قوافل ضخمة 
البالد منذ مطلع الصي�ف املايض. وعندما هدد 
ترام�ب بإغ�الق الحدود مع املكس�يك، طرحت 
صحيفة »إل يونيفريس�ال« اليومية س�ؤاالً يف 
اس�تطالع للرأي عما يجب أن تفعله الحكومة 
املكس�يكية. وقال أكثر من 50% من املشاركني 
إنه�ا يج�ب أن تمنع املهاجرين. وق�ال أقل من 

25% إنها عليها مواجهة ترامب«.
بي�د أن ح�رص ترام�ب ع�ىل الف�وز بانتصار 
أس�ايس – حيث أرس�لت حملته رسالة بالربيد 
اإلليكرتون�ي لجمع التربع�ات احتفاال ب� »فن 
الصفق�ة« ووف�اء الرئي�س بوع�وده »بإنهاء 
الهج�رة غ�ري الرشعي�ة« – يش�ري إىل األوقات 
الصعبة التي ستأتي إذا لم تستطع املكسيك أن 

تفي بتوقعاته.

اعالن
إىل الرشي�ك ) فالح هادي خضري ( توج�ب عليك الحضور اىل مقر 
بلدي�ه النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 54829 
/3 ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه محمد قاسم حمزه

�����������������������������������������������������
محكمة بداءة الحي 

شعبة االدارة
لجنة بيع االثاث املستهلك

التاريخ 2019/5/19
اعالن مزايدة 

تبي�ع هذه املحكم�ة االثاث املس�تهلك املبني اعداده�ا يف القائمة 
املرفقة بالقيمة التقديرية فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة خالل ع�رشة ايام م�ن اليوم التايل مس�تصحبني 
معه�م مبل�غ 10% من القيمة ومن ترس�و علي�ه املزايدة يتحمل 
اج�ور الداللي�ة واالعالن ع�ىل ان ترفع املواد خالل ث�الث ايام من 

رسو املزايدة 
قائمة االثاث املستهلك 

القايض 
تحسني علوان نارص

رئيس اللجنة

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ) 593440( بتاريخ 2011/11/21 
والص�ادرة من ثانوية املناذرة للبنني واملعنون�ة اىل / دائرة صحة النجف 
االرشف بأسم )محمد جبار عبد حسون ( فعىل من يعثر عليها تسليهما 

اىل جهة اإلصدار .
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جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب
محكمة األحوال الشخصية يف يثرب

العدد: 2019/719
التاريخ :2019/6/13 

اىل الصحف املحلية /جريدة )املستقبل( وجريدة )الرشق(
قدم�ت املدعوة )مياحة محمد رميض( طلب نصبه�ا قيمة عىل )عدنان 
عكل�ة عبد الله( الذي فق�د بتاريخ 2014/12/26ولم يت�م العثور عليه 
تق�رر نرشه يف صحيفتني محليتني رس�ميتني ومن لدي�ه معلومات عن 
املفقود الحضور اىل هذه املحكمة خالل عرشة أيام من تاريخ من تاريخ 
اإلع�الن ويف حال�ة عدم حضورك س�وف يتم نصب قيماً عليك وبحس�ب 

االصول.
مع القدير

القايض 
فائق مشعل صالح

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 ق�دم املواطن )احمد حس�ني عيل( طلباً يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الجليحاوي( بدال من الفراغ واس�تناداً اىل احكام املاده )24( من قانون 
البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف 
الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

سعر الجملة سعر المفرد العدد اسم المادة ت

25000 5000 5 براد ماء  1

150000 25000 6 مكيف 
هواء 2

180000 10000 18 مصطبة 3

10000 5000 2 فايل 
كابينيت 4
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لؤي صالح: القوة اجلوية لـم يكن مقنعًا 
أمام امليناء

              المستقبل العراقي/ متابعة

�د لؤي صالح، املدرب املس�اعد للقوة الجوي�ة، أنَّ الفريق لم يقدم  أكَّ
م�ا كان متوقًعا من�ه أمام امليناء أمس الس�بت يف الجولة ال�31 من 
الدوري العراقي، وبالتايل فإن التعادل يبقى واقعًيا، وفق األداء الذي 
ظهر علي�ه الفريق.وقال صالح يف ترصيح�ات: »الفريق لم يوفق يف 
املب�اراة، ول�م يق�دم األداء املتوقع«.وأضاف »الطاق�م التدريبي لجأ 
إلراحة عدد من الالعبني الذين عانوا من إرهاق الس�فر مع املنتخب، 
وآخرين ممن شاركوا بعدد كبري من املباريات املوسم الحايل، وبالتايل 
لجأ الطاقم الفني للبدائل ال تقل ش�أًنا عن األسايس«.وتابع »نوعية 

الالعبني يف قائمة القوة الجوي�ة جميعهم العبون مميزون، وبالتايل 
تدوير الالعبني أمر طبيعي وفق الظروف الذي يشهدها الدوري، لكن 
أعتق�د أن االرتفاع الحاد يف درجة الح�رارة، وتوقيت املباراة لم يكن 
مقبوالً وبالتايل الفريق تأثر بش�كل واض�ح يف املباراة وغاب الرتكيز 
لدى بع�ض الالعبني«.وأش�ار إىل أنَّ »املباراة يج�ب أن تدرس ويعي 
الالعبون أين األخطاء التي وقعنا بها لنضمن تصحيح تلك األخطاء، 
فاملوسم مازال قائًما، وهناك مباريات متبقية ضمن الئحة الدوري، 
وع�ى الق�وة الجوي�ة أن يحافظ ع�ى مكانته كفري�ق جماهريي، 
ونحق�ق من خالل املباري�ات نتائج مميزة«.يذك�ر أنَّ القوة الجوية 

تعادل مع امليناء بهدف لكال الفريقني يف الجولة ال�31 من الدوري.

طموح يوفنتوس وراء استقدام ساري

شباب صاالت العراق يبلغ الدور الثاين من بطولة 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن نادي يوفنتوس اإليطايل، اليوم األحد، 
تعاقده م�ع ماوريس�يو س�اري، املدير 
الفني لتش�يليس، ليخلف ماس�يميليانو 

أليجري، بعقد يمتد 3 سنوات.
ورحل س�اري ع�ن صفوف البل�وز، بعد 
موس�م واح�د فق�ط ق�اد في�ه امل�درب 

تشيليس، لحصد لقب الدوري األوروبي.
طموح يوفنتوس

رغ�م النجاح�ات الت�ي ال ي�زال يحققها 
يوفنت�وس ع�ى املس�توى املح�ي، م�ن 
الس�يطرة عى الكالتش�يو، إال أن النادي 
ب�دأ من�ذ الصيف امل�ايض، خط�ة تهيئة 
الفري�ق لحصد اللق�ب األغى وهو دوري 

أبطال أوروبا.
ونج�ح الي�ويف تحت قي�ادة أليج�ري، يف 
الوصول إىل نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، 
مرت�ني يف األع�وام ال��4 املاضي�ة، إال أن 
أم�ام  و2017   2015 يف  خ�ر  الفري�ق 

برشلونة وريال مدريد عى الرتتيب.
ومع فش�ل البيانكونريي يف حصد اللقب 
القاري، ب�دأت إدارة يوفنتوس يف الس�ري 
نحو تجهيز الفري�ق لحصده، من خالل 

التعاقدات الجديدة.
يوفنت�وس  فج�ر   ،2018 صي�ف  فف�ي 
مفاجأة كبرية، بعدم�ا أعلن تعاقده مع 
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، الهداف 
التاريخ�ي لري�ال مدريد ول�دوري أبطال 
أوروب�ا، يف صفق�ة بلغ�ت قيمتها حوايل 

112 مليون يورو.
خطوة التعاقد مع رونالدو، كش�فت عن 
نوايا الس�يدة العج�وز، وس�عي الفريق 

لحصد لقب دوري األبطال.
وج�اءت الخط�وة التالي�ة بالتعاق�د مع 
س�اري، وال�ذي نجح يف منافس�ة اليويف، 

عى لقب الدوري اإليطايل مع نابويل.
وكان قريبا من الفوز بالكالتشيو موسم 
2017 � 2018 بعدم�ا وصل للنقطة 91، 
إال أنه خر اللقب بعدما جمع اليويف 95 

نقطة، ليصب�ح نابويل أول فريق يتخطى 
حاجز ال��90 نقطة ع�رب تاريخ الدوري 

اإليطايل وال يتوج باللقب.
وتميز س�اري، بالكرة الهجومية، وظهر 
ذل�ك خالل حقبت�ه يف ناب�ويل، األمر الذي 

يحتاجه اليويف بشدة.
ومع تش�يليس، ورغم صعوبة املنافس�ة 
تمكن س�اري من قي�ادة البل�وز للتأهل 
لدوري أبط�ال أوروبا، بعدما احتل املركز 
الثال�ث بج�دول ترتي�ب الربيمريليج، بل 

وفاز بلقب الدوري األوروبي.
أرقام مميزة

يف بدايات ساري مع تشيليس، تمكن من 
أن يصب�ح أول مدرب يف تاريخ الدوري 
اإلنجلي�زي، يخ�وض وأول 12 مباراة 
دون هزيم�ة، بعدما ف�از يف املباريات 
ال��8 األوىل، وتع�ادل يف 4. كم�ا ب�ات 
ثاني مدرب يف تاريخ تش�يليس، ينجح 
يف الفوز ب�39 مباراة يف كل املس�ابقات 

يف موس�مه األول، خلف الربتغايل جوزيه 
موريني�و )42 مب�اراة بموس�م 2004� 

.)2005
كم�ا أصب�ح تش�يليس أول فريق 

بالق�رن ال�21 ينجح يف التتويج 
بلق�ب ال�دوري األوروبي بدون 
أن يتع�رض ألي هزيم�ة طوال 
دور  م�ن  بداي�ة  املس�ابقة، 
املب�اراة  وحت�ى  املجموع�ات 
النهائي�ة، بعدم�ا انترص يف 12 
مب�اراة وتع�ادل يف 3. ويب�دو 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بلغ منتخب ش�باب العراق، ال�دور الثاني من 
بطول�ة آس�يا لكرة الص�االت املقام�ة بمدينة 
تربي�ز اإليرانية رغم الهزيمة اليوم األحد، أمام 

أندونيسيا )2-1(.
الثان�ي  املرك�ز  يف  العراق�ي  املنتخ�ب  وج�اء 
باملجموع�ة الرابع�ة، خل�ف أندونيس�يا التي 

تصدرت.
وس�يواجه منتخ�ب الع�راق بط�ل املجموعة 

الثالثة، والت�ي تضم منتخبات 
وفيتنام وطاجكس�تان  اليابان 

يف الدور املقبل.
كان املنتخب العراقي، فاز عى تايوان يف املباراة 

األوىل )5-2( ليضمن تأهله عن املجموعة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فتح�ت إدارة نادي الطلبة، خط التفاوض 
مع املدرب حس�ن أحمد لقيادة الفريق يف 
املوس�م املقبل، وقطعت اإلدارة ش�وًطا يف 

املفاوضات إلقناع املدرب.
يف  اإلدارة  م�ن  مق�رب  مص�در  وق�ال 
حس�ن  فاتح�ت  »اإلدارة  ل:  ترصيح�ات 
أحمد عن طريق املدرب الشاب بهاء كاظم 
الذي عمل مس�اعًدا لحسن لفرتة طويلة، 
وتمت مفاتحة املدرب ووافق عى العرض، 
لك�ن وفق رشوط وضعه�ا لضمان نجاح 

مهمته مع الفريق«.
وأضاف »حس�ن أحمد اش�رتط أن يكون 

هناك ضمان حقيقي ملستحقات الالعبني، 
ويتم استقطاب مجموعة جديدة للموسم 
املقبل حسب قناعة الطاقم الفني عى أن 
يتم من�ح املدرب نصف قيم�ة عقده بعد 

التوقيع عى العقد بشكل مبارش«.
امل�درب  رشوط  لتأم�ني  اإلدارة  وتس�عى 
باالتف�اق مع وزارة التعلي�م العايل الجهة 
الراعي�ة للن�ادي م�ن أجل تاليف املش�اكل 
املالي�ة التي باتت مزمنة بالنادي وتهدد يف 
كل موسم اس�تقراره بالدوري، وتتسبب 

يف استقالة املدربني بشكل مستمر.
يذكر أنَّ حس�ن أحمد حقق نتائج مميزة 
لثالث�ة مواس�م  النف�ط  بقي�اده فري�ق 

متواصلة.

حسن أمحد يضع رشوطًا لقبول 
تدريب الطلبة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
اليوم األحد، موقف  إيطايل، 
م�ن  يونايت�د  مانشس�رت 
ترك مهاجم�ه البلجيكي 
يرحل  لوكاك�و  روميل�و 
إىل إنرت ميالن يف املوس�م 

املقبل.
ووفًق�ا لصحيفة »الجازيتا 
اإليطالي�ة،  س�بورت«  ديلل�و 
فإن اليونايت�د ال يمانع ترك لوكاكو 
يرحل إىل إنرت ميالن بأقل من 80 مليون 

يورو.
ورفض الشياطني الحمر فكرة الصفقة 
التبادلي�ة الت�ي تق�ي بض�م اليونايتد 
لألرجنتين�ي م�اورو إي�كاردي، مهاجم 
إن�رت مي�الن، مقاب�ل انتق�ال لوكاكو إىل 

النرياتزوري.
وكان إيكاردي قد دخل يف صدام مع إدارة 
إن�رت ميالن، ف�ور قرار الن�ادي بتجريده 
من حمل شارة القيادة، ومنحها لزميله، 

الحارس سمري هاندانوفيتش.
 وادعى الالع�ب األرجنتيني، معاناته من 
إصاب�ة يف الركب�ة عق�ب واقعة س�حب 
الشارة، باإلضافة إىل مساومته إلدارة 

إنرت ميالن بشأن تجديد التعاقد.

مانشسرت يونايتد يرفض مبادلة 
لوكاكو بإيكاردي

           المستقبل العراقي / وكاالت

أك�دت العبة التن�س الروس�ية ماريا ش�ارابوفا اليوم 
األح�د أنها تتطلع لتقديم أداء جي�د يف بطولة مايوركا 
املفتوحة عق�ب خضوعها لجراح�ة بالكتف األيمن يف 
فرباير/ش�باط امل�ايض، م�ربزة أن اإلس�باني رافائيل 
ن�ادال »مثال مدهش عى اللعب والفوز عقب التعرض 

إلصابة«.
وس�تخوض شارابوفا، املصنفة األوىل سابقا، بطولة 
مايوركا املقامة عى املالعب العشبية، بعدما قبلت 

الدعوة املوجهة لها من املنظمني.
ول�م تش�ارك الالعبة الروس�ية يف بط�والت منذ 
يناير/كانون ثان امل�ايض حني خاضت بطولة 

سان بطرسربج.
وتش�ارك ش�ارابوفا يف البطولة إىل جانب كل 
م�ن املصنفت�ني األولت�ني س�ابقا، األملانية 
أنجليك�ه كريب�ر بطلة ويمبل�دون الحالية 

والبيالروسية فيكتوريا أزارينكا.
وعن عودتها للمالعب بعد غياب لإلصابة، 
استش�هدت ش�ارابوفا بتجرب�ة رافائيل 
ن�ادال، املصن�ف الثاني عاملي�ا الذي توج 
مؤخ�را ببطول�ة روالن ج�اروس، ثان�ي 
البط�والت األرب�ع الكربى )جراند س�الم(، 

للمرة ال�12 يف مسريته.
وأبرزت الالعبة التي ستس�تهل مش�وارها يف البطولة 
اإلس�بانية الثالثاء، أن »ن�ادال أيضا عانى من إصابات 
وع�اد بمزي�د م�ن الرغب�ة يف الف�وز، إن�ه مث�ال عى 
الش�غف الذي يج�ب أن يكون لديك م�ن أجل مواجهة 

التحديات«.
وقال�ت صاحبة ال��32 عاما، إن »الع�ودة للمالعب يف 
ماي�وركا يمثل تحديا بالنس�بة يل. كتفي أصبح بحالة 
جي�دة وم�ن أجل التع�ايف من امله�م أن ألع�ب هنا )يف 

مايوركا( أكرب قدر ممكن من املباريات«.
وأك�دت ش�ارابوفا أنها س�تخوض بطول�ة ويمبلدون 
بعدما غابت عن روالن جاروس يف خضم فرتة تعافيها 

من الجراحة التي خضعت لها بالكتف.
وأوضح�ت »حني تنزل إىل أرض امللع�ب ال تعلم مطلقا 
م�اذا يمك�ن أن يح�دث، وال س�يما يف بطول�ة مث�ل 
ويمبل�دون، عى أي حال اخرتت املش�اركة يف مايوركا 
من أجل التدرب ألن األحوال )الجوية( هنا أفضل منها 

يف إنجلرتا بسبب األمطار«.
وأك�دت الالعبة الت�ي توجت خالل مس�ريتها بخمس 
بط�والت جراند س�الم، أن »الع�ودة تمثل تح�د مثري، 
وشغفي بهذه الرياضة ما زال موجودا ومن الرائع أن 
أحظى بفرصة ألعود مللع�ب تنس مجددا عقب التعايف 

من إصابة«.

شارابوفا تستشهد بتجربة نادال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد أوليف�ر بريهوف مدي�ر املنتخ�ب األملاني، أنه 
يرغب يف اس�تعادة أملانيا لعقلية »كرة الش�وارع« 
م�ن أج�ل الع�ودة إىل موقعه�ا يف ص�دارة الك�رة 

العاملية.
وأوضح بريه�وف، يف ترصيحات لصحيفة »فيلت 
آم س�ونتاج« األملانية اليوم األحد : أن األمر يتعلق 
بعقلي�ة »قدمناه�ا م�ن قب�ل يف امللع�ب: الرعة 
واللع�ب املب�ارش والس�ماح باس�تغالل امله�ارات 

الفردية وتشجيع اإلبداع لدى الالعبني«.

وع�ن األداء الجي�د واملس�رية الناجح�ة للمنتخب 
األملان�ي )مانش�افت( يف تصفي�ات كأس األم�م 
األوروبي�ة القادمة )ي�ورو 2020( حتى اآلن، قال 
بريهوف إن الفريق عاد إىل قلوب املش�جعني الذين 

أبدوا استياءهم من قبل.
وأش�ار بريهوف، ال�ذي فاز مع املنتخ�ب األملاني 
بلق�ب كأس األم�م األوروبية )ي�ورو 1996(، إىل 
أن الفري�ق يس�ري حاليا عى الطري�ق الصحيح 
بعد صدمة الخروج املبكر من الدور األول )دور 
 2018 العال�م  كأس  بطول�ة  يف  املجموع�ات( 

بروسيا.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

س�يعود الربتغايل أندريه س�يلفا، املعار إىل صفوف نادي 
إش�بيلية اإلس�باني، إىل نادي�ه ميالن، عق�ب نهاية فرتة 
إعارته للفريق األندليس، يف نهاية ش�هر يونيو/ حزيران 

الجاري.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيتا ديللو س�بورت«، أن ماركو 
جيامباولو، القريب من تويل القيادة الفنية للروسونريي، 
يخطط لإلبقاء عى س�يلفا، مشريا إىل أن املدرب املحتمل 
يري�د جع�ل املهاج�م الربتغايل العًب�ا مهًما يف تش�كيلته 

للموسم الجديد.
وأوضح�ت أن جيامباولو س�يعتمد عى أندريه س�يلفا، 

كمهاجم ث�اٍن بالفريق، إىل جانب كريس�توف 
بيونتيك، الس�تغالل صفاته املميزة، املتمثلة يف 

الرعة واملراوغة وحساسيته عى املرمى.
وواجه س�يلفا معاناة كبرية عى مدار املوس�مني 

األخريي�ن، بعدم�ا انتق�ل لصفوف مي�الن، قبل أن 
يرحل إىل إش�بيلية، يف الصيف املايض، حيث فش�ل يف 

إثبات ذاته مع الفريق األندليس أيًضا. 
ويف املوسم املايض مع إشبيلية، شارك املهاجم الربتغايل 

يف 40 مباراة، س�جل خاللها 11 هدفا، وس�اهم بصناعة 
3 أهداف أخرى، بينما ش�ارك يف املوس�م قبل املايض، مع 
مي�الن يف 40 مب�اراة، س�جل خاللها 10 أه�داف وصنع 

اثنني فقط.

بريهوف: أمتنى استعادة أملانيا لعقلية »كرة الشوارع«

سيلفا يقرتب من البقاء يف ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، عن 
خطة مانشسرت يونايتد إلبعاد مهاجمه اإلنجليزي 
ماركوس راش�فورد عن االنتقال إىل ريال مدريد أو 

برشلونة.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، ف�إن 
إدارة اليونايت�د س�تجرب ع�ى منح رات�ب يصل إىل 
350 أل�ف إس�رتليني أس�بوعًيا، إلقناع راش�فورد 
بالبقاء، وقطع الطريق ع�ى إغراءات ريال مدريد 

الش�ياطني  إدارة  أن  إىل  وأش�ارت  وبرش�لونة. 
الحمر تخىش أن يرحل راشفورد بشكل مجاني، 

الس�يما أن عقده مع النادي اإلنجليزي ينتهي يف 
صيف 2020. وأوضحت تقارير أن النرويجي أويل 
جونار سولسكاير، املدير الفني للشياطني الحمر، 
ين�وي االعتماد عى راش�فورد كمهاجم أس�ايس 
للفريق خالل املوس�م املقبل.أما البلجيكي روميلو 
لوكاكو فتخطط إدارة الش�ياطني الحمر للتخلص 
من�ه خ�الل الصيف الح�ايل، ويعد إن�رت ميالن هو 

الوجهة األقرب له.

اليونايتد خيطط إلبعاد راشفورد
عن ريال مدريد وبرشلونة

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

اقرتح�ت مدين�ة فالنس�يا أن تك�ون أحد 
مق�رات بطولة كأس العال�م لكرة القدم 
2030، إذا ُق�دم مل�ف ترش�ح مش�رتك 
إلس�بانيا والربتغال الستضافة الحدث 

الريايض البارز.
أبدى ه�ذه الرغبة خ�وان ريبو عمدة 
فالنس�يا )رشقي إسبانيا(، الذي يرى 
أن املدين�ة ت�ربز من�ذ بضع س�نوات 
م�ن  رياضي�ة  ألح�داث  بتنظيمه�ا 
»إنن�ا  ريب�و  ورصح  األول.  الط�راز 

مس�تعدون وبوس�عنا تقديم تغطية مثى. عالوة 
ع�ى أن اس�تضافة مباري�ات مونديال ك�رة قدم 
س�يكون مهم�ا للمدينة من املنظ�ور االقتصادي 
لألص�داء العاملي�ة للبطول�ة وللديناميكي�ة الت�ي 
تخلقها«. وعى هذا األس�اس، ط�رح ريبو املدينة 
كأحد مقرات البطولة العاملية، موضًحا أن املدينة 
الرياضية لنادي ليفانتي وملعب فالنس�يا الجديد 
ينبغي أن يكونا جاهزين بحلول ذلك التاريخ، ومن 

ثم ستحظى املدينة بمنشآت رياضية محدثة.
كم�ا أب�رز أن فالنس�يا تحظ�ى بخربة مس�بقة 
كونها ش�اركت يف تنظيم كأس العالم 1982 الذي 

احتضنته إسبانيا.

فالنسيا تطلب الدخول يف ملف إسبانيا 
الستضافة املونديال
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة
العدد 766/ب/2019
التاريخ 2019/6/10

اىل / املدع�ى عليه / عيىس ناجي 
كاظع
تبليغ  

اقام�ت املدعي�ة انيس�ه عبد عيل 
منص�ور اضافة لتوليه�ا الدعوى 
ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
766/ب/2019 للمطالب�ة بتأي�د 
الحكم الص�ادر بالدعوى 1041/

 1992/2/26 يف  ب/1992 
الص�ادر من ه�ذه املحكمة بمنع 
باالنتف�اع  للمدعي�ة  معارضت�ك 
بملك الوقف تسلسل 196 السيمر 
م�ن  خالي�ا  بتس�ليمه  والزام�ك 
الشواغل وملجهولية محل اقامتك 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
مهند محسن عبد الحسني ورشح 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة الفريس 
الثالث�ة يف 2019/5/31 لذا تقرر 
يوميت�ني  بصحيفت�ني   تبلي�غ 
محليت�ني ويف حالة عدم حضورك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 
وعلن�ا وان موع�د املرافع�ة ه�و 

 2019/6/20
القايض

مؤيد شمخي جرب
���������������������������

 اعالن
)الرشط�ي   / الغائ�ب  املته�م  اىل 
غزوان خزعل عبد الحسني فرحان 

االسدي ( 
اىل / مديري�ة رشط�ة  املنس�وب 

محافظة البرصة واملنشات 
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � 

املعقل 
بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة 34 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
لتس�ببك بحصول ارضار بالعجلة 

الحكومية التي بذمتك  
وملجهولية  اقامتك اقتىض تبليغك 
بذل�ك  االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة البرصة   خالل 
مدة ثالثون يوم  اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا االع�الن  يف صحيفة 
محلي�ة يومي�ة وتعليق�ه يف محل 
اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 
و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل   

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

اعالن
)الرشط�ي   / الغائ�ب  املته�م  اىل 

محمد جاسم محمد باقر( 
اىل / مديري�ة رشط�ة  املنس�وب 

محافظة البرصة واملنشات
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � 

القبلة
بما انك متهم وفق املادة 37 من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 لتسببك 
بالعجل�ة  االرضار  حص�ول  يف 
الحكومي�ة املرقم�ة  )12( ن�وع 
مستوبييش بيك اب  يف عام 2004  
وملجهولية  اقامتك اقتىض تبليغك 
بذل�ك  االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة البرصة   خالل 
مدة ثالثون يوم  اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا االع�الن  يف صحيفة 
محلي�ة يومي�ة وتعليق�ه يف محل 
اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 
و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل   

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

فقدان
فق�دت الهوية الوزاري�ة الصادرة 
محط�ة  الكهرب�اء  وزارة  م�ن 
انت�اج كهرب�اء الهارث�ة املرقم�ة 
 2013/1/15 يف   70335544
بأس�م ) خري الله طال�ب خنيفر( 
من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
���������������������������

فقدان
فق�د وص�ل املرق�م 1203846 يف 
 277,250 املبل�غ   2017/3/28
فق�ط مائتان وس�بعة وس�بعون 
ال�ف ومائت�ان وخمس�ون دينار 
محل رقم 23 مقابل الزراعة بأسم 
) ف�راس طاهر محمي�د( الصادر 

من مديرية بلدية السماوة

اعالن
رقم الدعوى : 284/ج/2019

اىل املتهم الهارب )محمد شنشول 
جياد( 

احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
جناي�ات  محكم�ة  اىل  ال�وركاء 
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
2019/74 يف 2019/5/12 غيابيا 
الج�راء محاكم�ة بدع�وى غ�ري 
موجزه وفق احكام املادة 441 من 
قانون العقوبات ولعدم حضورك 
تقررتبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
عن طري�ق صحيفت�ني محليتني 
وتحديد يوم 2019/7/21 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

���������������������������
اعالن

رقم الدعوى : 315/ج/2019
اىل املتهمني الهاربني كل من  )عيل 
جاس�م عطية ونبيل عبد الحسني 
عطية وعالء عبد الحس�ني عطية 
وس�امر عبد الحسني عطية وعبد 
الل�ه فاض�ل عطية ورضا س�تار 

عطية ووسام عمار عطية( 
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
اله�الل اىل محكمة جنايات املثنى 
املرق�م  االحال�ة  ق�رار  بموج�ب 
2019/65 يف 2019/5/21 غيابيا 
الج�راء محاكمتك�م بدعوى غري 
موجزه وفق احكام املادة 406 من 
قانون العقوبات ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تقررتبليغك�م 
عن طري�ق صحيفت�ني محليتني 
وتحديد يوم 2019/7/28 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

���������������������������
اعالن

رقم الدعوى : 285/ج/2019
اىل املتهم الهارب )عبد الله سامي 

بهلول( 
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
القضائ�ي الثاني يف الس�ماوة  اىل 
محكم�ة جنايات املثن�ى بموجب 
ق�رار االحالة املرق�م 2019/164 
الج�راء  غيابي�ا   2019/5/12 يف 
محاكم�ة بدع�وى غ�ري موجزه 
وفق احكام املادة 406 من قانون 
العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكم�ة تقررتبليغ�ك عن طريق 
صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
للمحاكمة  موع�دا   2019/7/21
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�يتم 
اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

���������������������������
اعالن

رقم الدعوى : 296/ج/2019
اىل املته�م اله�ارب )رزاق كاظ�م 

حسن( 
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
جناي�ات  محكم�ة  اىل  الس�ماوة 
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
 2019/5/15 يف   2019/311
غيابيا الجراء محاكمة بدعوى غري 
موجزه وفق احكام املادة 345 من 
قانون العقوبات ولعدم حضورك 
تقررتبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
عن طري�ق صحيفت�ني محليتني 
وتحديد يوم 2019/7/21 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

���������������������������
فقدان 

فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء / الرشكة العامة 
النتاج الطاقة الكهربائية املنطقة 
الوس�طى باس�م )احم�د قاس�م 
هي�كل( الرج�اء من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

الجمعية  التعاونية لالسكان يف املثنى 
اعالن

تعل�ن الجمعي�ة التعاوني�ة لالس�كان يف 
املثنى ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري 
)7(  مح�الت وقاع�ة الرش�اقة للرج�ال 
الكائن�ة يف عم�ارات ام العصاف�ري فع�ىل 
الراغب�ني باالش�راك يف املزاي�دة مراجعة 
مقر الجمعية قرب مرصف الرشيد لدفع 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% م�ن 
القيم�ة املق�درة وس�تجري املزاي�دة بعد 
)15( ي�وم من ن�رش االع�الن يف الجريدة 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور 
ن�رش االع�الن والداللية البالغ�ة 2%  واي 

مصاريف اخر ى
مجلس االدارة 

للجمعية التعاونية لالسكان يف املثنى

اعالن رغبة رقم )2019/20( 
ي�ر امانة بغداد دع�وة جميع الراغبني من 
ذوي الخ�ربة واالختص�اص يف مج�ال ادارة 
النفاي�ات م�ن الرشك�ة املحلي�ة واالجنبية 
واملكات�ب واالش�خاص لتقدي�م عروضه�م 
الدارة  الش�املة  الرؤي�ا  املتضمن�ة  الفني�ة 
النفاي�ات يف العاصمة بغداد ابتداء من جمع 
ورفع النفايات وانته�اءا باملعالجة النهائية 
او التدوي�ر عىل ان يكون العرض منس�جما 
م�ع القوانني العراقية واملحافظة عىل صحة 

العامة والبيئة .
ويتم تس�ليم العروض يف  ديوان امانة بغداد 
/ قسم العقود العامة وان اخر مدة للتقديم 
يوم )االثنني( املصادف 2019/7/15 الساعة 
)12( الثاني�ة عرش ظهرا ع�ىل ان يرفق مع 
العرض كافة املستمسكات واالوراق الثبوتية 

ملقدم العرض

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

تنويه
تعلن الرشكة العامة  للمعدات الهندسية الثقيلة 
اح�دى تش�كيالت وزارة النفط ع�ن تمديد غلق 
املناقص�ة 6/م/م/ه��.ث/2019 من الس�اعة 
املواف�ق  االربع�اء  لي�وم  الثاني�ة ع�رش ظه�را 
2019/6/19 ولغاية الساعة الثانية  عرش ظهرا 
م�ن يوم االحد املواف�ق 2019/6/30 لذا اقتىض 

التنويه 

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

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

املوقع االلكروني للوزارة : 
www.oil.gov.iq

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

انامر عيل حسني
املدير العام /وكالة 
رئيس جملس االدارة

امانة بغداد 
دائرة املخلفات الصلبة والبيئة



العراقـي
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العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

انتحال الرسائل العلمية األساس االلزامي للعرف الدويل
القاضي اياد محسن ضمد الحقوقي ماجد الحسناوي

زينب كانت طالبة دراسات عليا يف الجامعة املستنرصية. تقول 
يف اح�د التقارير الصحفية املنش�ورة يف موقع دني�ا وطن، إنها 
اس�تعانت بأحد األدباء ليكتب لها رس�الة املاجستري لقاء مبلغ 
مايل. ثم اطروحة الدكت�وراه ايضا وبنفس الطريقة. ويوماً ما 
ذهب�ت اليه حيث يس�كن ووجدته يف احدى الغرف البائس�ة يف 
منطقة امليدان، تحيط به مجموع�ة كبرية من الكتب والقناني 
الفارغ�ة، وحني حاول�ت ان ترتب له غرفت�ه الفوضوية منعها 
قائ�ا: اتركيه�ا فمن ه�ذه الفوىض ن�ال الكثري من االس�تاذة 
واملس�ؤولني ش�هاداتهم العليا والكثري منهم اآلن تدريسيون يف 

الجامعات واصحاب قرار يف الدولة.
هنا نحن  امام حالة من االنهيار القيمي واالخاقي، ففي سبيل 
الحص�ول عىل القاب علمية وش�هادات علي�ا، ال يكلف الباحث 
نفس�ه يف كتابتها اي جه�د او رجوع اىل مص�در، وانما يكتفي 

بدفع مبلغ مايل الحد االشخاص ليتكفل بالكتابة والبحث.
انتحال الرس�ائل العلمية هو استخدام النتاج الفكري لشخص 
ما من قبل ش�خص آخر ونس�بته اىل نفس�ه. يح�دث ذلك حني 
يتف�ق طالب م�ع صاحب مكتبة او باحث ع�ىل ان يعد له بحثا 
او رس�الة لقاء مبلغ مايل يضع عليها اس�م دافع املال، او يقوم 
بتجميع رسالة او بحث مقتبس بالكامل من مجموعة مؤلفني 
دون االش�ارة اليهم، ونسبتها اىل شخص آخر، ومثل هذا الفعل 
ممكن ان يشمل باملس�ؤولية الجزائية الباحث لقاء مبلغ مايل، 
والطال�ب. فالباح�ث يمك�ن ان ينطب�ق علي�ه وص�ف جريمة 

التزوير.
والتزوير بحسب ما نصت عليه املادة 286 من قانون العقوبات 
العراق�ي ه�و تغي�ري الحقيقة بقص�د الغش يف س�ند او وثيقة 
او مح�رر آخر، باح�دى الطرق املادي�ة او املعنوي�ة التي بينها 
القان�ون، تغيريا من ش�أنه احداث ال�رر باملصلحة العامة او 
شخص من االشخاص، وهنا ويف حالة انتحال الرسائل العلمية 
ف�ان الكاتب يغري الحقيقة بنس�بة األفكار والجم�ل الواردة يف 
البحث او الدراس�ة اىل غري صاحبه�ا الحقيقي، وان هذا التغيري 
يف الحقيق�ة يق�ع يف الرس�الة او البحث والتي يمك�ن اعتبارها 
مح�ررا عاديا؛ النها اس�تخدمت وع�اًء الفراغ وتثبي�ت االفكار 
الواردة فيها، وممكن ان تس�تخدم حالها ح�ال بقية املحررات 
يف اثبات واقعة اس�تحقاق نيل ش�هادة عليا او درجة دراس�ية 
وان من ش�ان هذا التغيري ان يحدث رضرا بمصلحة الش�خص 
الحقيقي الذي تعود له تلك االفكار  والكتابات كذلك فان الرر 
يلح�ق باملصلحة العام�ة والتي تتمث�ل باختال الثق�ة العامة 
للمواطن�ني باملؤسس�ات العلمية والبحثية وحصول اش�خاص 

غري مستحقني لشهادات عليا.
 واذا كان�ت امل�ادة 286 عقوبات قد اش�رطت ان يت�م التزوير 
باح�دى الطرق الت�ي يبينه�ا القانون، فق�د بينت امل�ادة 287 
عقوب�ات، ان التزوي�ر يقع بعدة ط�رق، وج�اء يف الفقرة )ه( 
م�ن املادة؛ ان احد هذه الطرق ه�ي اصطناع محرر  او تقليده 
وس�واء اصطنعت الرسالة بالكامل ونسبت لشخص اخر او تم 
اقتباس اجزاء منها دون االشارة اىل مصدرها، فاننا نكون امام 
جريمة تزوير وفق ما تم ذكره بالنسبة للكاتب او الباحث لقاء 
مبلغ مايل.  ام�ا الطالب الذي يدفع املال فيمكن ان يندرج فعله 
تحت طائلة العقاب للمادة 298 عقوبات الس�تعماله الرس�الة 
املزورة وتقديمها ونرشها باس�مه، كذلك يمكن ان يندرج فعل 
اقتب�اس االف�كار والكتابات من كتب وبحوث دون اإلش�ارة اىل 
اصحابها او اس�تئذانهم تحت التكيي�ف القانون للمادة 45 من 
قان�ون حماية ح�ق املؤلف رقم 3 لس�نة 1971 املع�دل، والتي 
عاقبت بالغرامة كل من استخدم مصنفا منقوال او نسخا منها 
بان باعها او نقلها للجمهور باي وس�يلة، واستخدمه ملصلحة 
مادية وايا كان توجه املحاكم يف توصيف فعل انتحال الرس�ائل 
والبح�وث العلمية، فان هذه الظاهرة الت�ي انترشت يف العراق 
والكث�ري من الدول تحت�اج اىل وقفة حقيقي�ة لصدها وتحجيم 
اثره�ا الس�لبي م�ن خال وض�ع ن�ص خ�اص ملعالجتها عىل 
مس�توى التعريف والعقاب كجريم�ة مكتملة االركان فظاهرة 
رسق�ة االفكار البحثي�ة هي تجيل واضح لازمة التي تعيش�ها 
املؤسسات التعليمية عىل مستوى مراقبة اعداد البحث املرسوق 
ومن ث�م قبوله وهي م�ن زاوية اخرى تعرب ع�ن افاس معريف 

وفكري لكل شخص يقدم عىل ارتكابها.

يس�تمد العرف الدويل قوته اإللزامي�ة من رىض الدول 
حيث يك�ون رضاه�ا رصيح�اً يف املعاه�دات وبعض 
مظاهر قوته من خال حركته الزمنية وموقف الدول 
منها ويتطلب تحول االس�تعمال او التكرار اىل قانون 
ملزم وهذا يتطلب فرة زمنية طويلة وكأن لسان حال 
الدول يقول نرفض العرف الثابت والذي خرس عاقته 
بم�رور الزم�ن مع واق�ع املتغ�ريات وعندم�ا يتحول 
االستعمال اىل عرف يكون ملزم وإذا تمكن من مسلك 
الدول ولقى هوى يف نفوس�ها فلن تس�تطيع معاهدة 
ان تلغي�ه او تؤثر فيه وتظ�ل األطراف الدولية ملتزمة 
بالقاع�دة العرفي�ة يف عاقاتها ولم يع�د الرصاع عىل 
الس�لطات يف املي�دان الدويل مج�رد رصاع عىل التفوق 
العس�كري والس�يايس واالقتصادي وإنم�ا يدور من 
اج�ل التحكم يف عقول الناس ومذاهبها وإن س�لطان 
االم�ة يعتمد عىل ما يف فلس�فتها ونظمها السياس�ية 
ع�ىل اجت�ذاب األم�م واس�تقطابها، إن التناقض�ات 
األيديولوجي�ة بني الق�وى املختلف�ة يف املجتمع الدويل 
تمثل الحقبة الكربى التي تنبع منها وتدور يف خلفيتها 
كافة اشكال الرصاعات الدولية املعارصة وهناك نسب 
ب�ني الق�وة والقان�ون وخصوصاً عىل الصعي�د الدويل 
وأصبحت القوة العس�كرية اليوم أس�اس يف العاقات 
الدولي�ة وإن معظ�م الفضائ�ع التاريخي�ة قد حدثت 
باس�م األيديولوجية س�عت لتثبت مبادئها وهي رهن 
ارتكازها عىل قوة وسلطان يقرران القوانني التي تحكم 
العالم ويف سبيل هذا الهدف تشارك بثقلها وإن وجود 
األنظمة السياس�ية يقتيض برورة تطوير القانون 
الدويل بمص�ادره املختلفة بما يتفق مع وجهات نظر 
الشعوب املكونة لها مع أنظمتها املختلفة وقد يصبح 
القانون الدويل محاي�داً بني العقائد واألنظمة املتباينة 
وإن قضية االل�زام يف القانون الدويل اس�تنزف عقول 
الفقهاء وجهدهم وهم مرة يتفقون وأخرى يختلفون 
وبالت�ايل ال يصلون اىل ق�رار، إن القرار األخري ألعضاء 
املجتمع الدويل كما يرضوا ألنفس�هم الذيلية والتبعية 
او يطمح�وا للع�زة والريادة انها قضي�ة العقيدة وما 

ينبثق عنها من قيم وتصورات ونظم وقوانني

ميزة جديدة يف »آيفون« تطيل عمر البطارية!
أش�ار خرباء التقني�ة إىل ميزة 
أنظم�ة  يف  س�تظهر  جدي�دة 
iOS، لتس�اهم يف إطال�ة عم�ر 
البطاريات يف هواتف »آيفون«. 
وستأتي هذه امليزة التي تسمى 
 optimized battery charging
يف نسخة ios-13 التي ستطرح 
الخري�ف الق�ادم، لتقل�ل م�ن 
البطاري�ة  اس�تهاك  رسع�ة 
وتطيل عمرها االفرايض. وعند 
تفعي�ل هذه امليزة م�ن قائمة 
 Battery« اإلع�دادات يف قس�م
الهات�ف  س�يقوم   »Health
البطاري�ة  م�ن   %80 بش�حن 
أثن�اء وصله بالش�احن طوال 

اللي�ل، أم�ا ال�� 20% املتبقي�ة 
فس�يقوم بملئه�ا قبل س�اعة 
واح�دة فقط من االس�تيقاظ، 
ما سيس�اعد عىل عدم اكتمال 
وتفريغه�ا  البطاري�ة  ش�حن 
بش�كل مس�تمر ط�وال الليل، 
األم�ر الذي يق�رص من عمرها 
املف�رض  وم�ن  االف�رايض.  
العدي�د  إىل   13-ios يص�ل  أن 
من هواتف »أب�ل« والتي منها 
و«آيف�ون-7«   »SE-آيف�ون«
و«8  و«آيفون-8«   ،»7plus»و
plus« و«6s« و »x«، باإلضافة 
إىل الجي�ل الجدي�د م�ن أجهزة 

»آيبود«.

»واتس آب« تتوعد بمقاضاة منتهكي سياساهتا
تعه�دت »وات�س آب« بمقاض�اة مس�تخدمي 
تطبيقها الذين ينتهكون قواعدها، حتى لو كان 
الدلي�ل الوحيد عىل ذلك موجودا يف منصة أخرى 
مملوك�ة لرشكة »فيس�بوك«، والقايض الوحيد 
هو الذكاء الصناعي. وحذرت الرشكة يف منشور 
ص�در االثن�ني 10 يوني�و: »س�تتخذ واتس آب 
إجراءات قانونية ضد من نقرر أنهم متورطون 

أو يساعدون اآلخرين يف سوء االستخدام .. حتى 
ل�و كانت هذه اإلس�اءة مبنية ع�ىل املعلومات 
املتاحة فقط خارج نظامنا األسايس«. وتوعدت 
الرشك�ة بأن اخ�راق قواعدها ل�ن يؤدي فقط 
إىل حظ�ر املس�تخدم من التطبيق، ب�ل أيضا إىل 
تداعي�ات قانوني�ة. وأضافت الرشك�ة: »واتس 
آب ملتزم�ة باس�تخدام امل�وارد املوجودة تحت 

ترصفه�ا، بما يف ذلك اإلج�راءات القانونية ملنع 
إس�اءة االس�تخدام التي تنتهك رشوط الخدمة 
الخاص�ة بنا، مثل الرس�ائل اآللية أو املراس�لة 
الجماعية أو االس�تخدام غري الش�خيص، ولهذا 
السبب نتخذ أيضا إجراءات قانونية ضد األفراد 
أو ال�رشكات التي نربطه�ا بأدلة عىل مثل هذه 

اإلساءات عىل النظام األسايس«.

حذرت دراس�ة جدي�دة من أن 
الذي�ن يتناول�ون الكث�ري م�ن 
اللحوم الحمراء خاصة اللحوم 
املصنعة مثل الربغر والنقانق، 
للم�وت  عرض�ة  األكث�ر  ه�م 

املبكر.
تقلي�ل  أن  الباحث�ون  ووج�د 
كمية اللحوم الحمراء التي يتم 
اس�تهاكها وتعويضها ببدائل 
صحية حيواني�ة أو نباتية، قد 

يقلل من خطر الوفاة املبكرة.
أن  البح�ث  فري�ق  واكتش�ف 
اس�تبدال وجبة واح�دة يوميا 
من اللحوم الحمراء، عىل مدى 

ثماني سنوات يرتبط بانخفاض 
خطر الوفاة بنس�بة 17% يف السنوات الثماني 

التالية.
وتع�د ه�ذه الدراس�ة األوىل من نوعه�ا التي 
تبح�ث يف العاق�ة ب�ني التغي�ريات يف تن�اول 

اللحوم الحمراء وتبعاتها عىل خطر الوفاة.
وأظه�رت النتائ�ج أن تقلي�ل تن�اول اللحوم 
الحمراء مع زيادة مصادر الربوتني الصحية، 
مث�ل البي�ض واألس�ماك والحب�وب الكاملة 

والخ�روات، قد يقلل من خط�ر الوفاة بني 
الشباب مع مرور الوقت.

وت�م ربط تن�اول كمي�ات كبرية م�ن اللحوم 
الحم�راء، مث�ل لحم البقر ولح�م الضأن، مع 
ارتف�اع مخاط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القلب، 
وأن�واع معين�ة م�ن الرسطان�ات، وم�رض 

السكري من النوع الثاني، والوفاة املبكرة.
ولك�ن ل�م ُيع�رف الكث�ري ع�ن كيفي�ة تأثري 
اللح�وم الحم�راء ع�ىل  التغ�ريات يف تن�اول 

خط�ر الوف�اة. ودرس فريق من 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  الباحث�ني 
والص�ني العاقة بني التغريات يف 
اس�تهاك اللح�وم الحمراء عىل 
م�دى ثماني س�نوات مع معدل 
الوفيات خال السنوات الثماني 

التالية، ابتداء من عام 1986.
وق�د اس�تخدموا معلومات عن 
ممرض�ة   53500 م�ن  أكث�ر 
املتح�دة،  الوالي�ات  مس�جلة يف 
ت�راوح أعمارهن ب�ني 30 و55 
عاما، وأكثر م�ن 27900 مهني 
يف مج�ال الصح�ة م�ن الذكور، 
ت�راوح أعمارهم ب�ني 40 و75 
عاما، ممن لم يعانوا من أمراض 

القلب والرسطان يف بداية الدراسة.
وق�ال الربوفيس�ور فران�ك هو، م�ن جامعة 
هارف�رد: »بش�كل ع�ام، كان تقلي�ل تن�اول 
اللحوم الحمراء والتعويض عنها بتناول املزيد 
من الحبوب الكاملة أو الخراوات أو غريها 
م�ن األطعم�ة الربوتينية مث�ل الدواجن دون 
جل�د والبيض واألس�ماك، مرتبطا بانخفاض 

خطر الوفاة بني الرجال والنساء«.

مادة غذائية عدم استهالكها خيفض خطر الوفاة املبكرة!

»فيسبوك« ختطط جلمع بيانات املستخدمني 
مقابل تعويض مادي!

»سوين« تطلق هاتفا بـ 6 كامريات!

إجراءات متنع زهاء 100 مليون وفاة مبكرة 
حول العالـم! 

أعلنت »فيس�بوك« عن برنامج جديد هذا األسبوع اسمه Study، يهدف 
إىل جمع بيانات حول كيفية اس�تخدام املستخدمني لتطبيقات الهاتف 

مقابل تعويض مادي.
وتتضم�ن البيان�ات نوعي�ة التطبيق�ات املثبتة عىل هاتف املس�تخدم، 
ومقدار الوقت الذي يقضيه يف استخدام هذه التطبيقات، ومكان وجود 
املس�تخدم والجهاز الذي يستخدمه ونوع الش�بكة، باإلضافة إىل نظرة 

تفصيلية غري مسبوقة عىل امليزات املستخدمة ضمن التطبيقات.
ورفض متحدث باس�م الرشكة الكش�ف عن مقدار عدد املس�تخدمني، 

الذين سيجري تعويضهم مقابل مشاركة املعلومات.
ويف بي�ان عام، قالت الرشكة: »يف وقت س�ابق من ه�ذا العام، أعلنا أننا 
س�نحول تركيزنا عىل برامج أبحاث الس�وق القائم�ة عىل املكافآت، ما 

يعني أن جميع املشاركني يف البحوث يجري تعويضهم«.

رّسبت مواقع متخصصة بش�ؤون التقنية معلومات تفيد بأن رشكة 
»س�وني« تتح�ر إلطاق هات�ف بق�درات تصوير فائق�ة، تنافس 
فيه أحدث هواتف »سامس�ونغ« و«ه�واوي«. وتبعا للترسيبات فإن 
الهات�ف الجدي�د م�ن نوع Xperia س�يزود بكامريا أساس�ية بس�ت 
عدس�ات تت�وزع يف إطار مس�تطيل ع�ىل الواجهة الخلفي�ة للجهاز، 
فيها حساس�ات Timе-of-Flight التي تس�اعد عىل تقريب اللقطة 
دون ضي�اع يف دق�ة الص�ورة، باإلضاف�ة إىل كام�ريا أمامي�ة ثنائي�ة 
العدس�ة، قادرة ع�ىل التعامل مع خاصية التع�رف عىل الوجوه. كما 
من املفرض أن يأتي هذا الجه�از بمعالج Snapdragon 844 ثماني 
الن�وى، وذاكرة وصول عش�وائي 8 أو 12 غيغاباي�ت، وذاكرة داخلية 
128 غيغابايت، قابلة للتوس�يع حتى 1 تريابايت باستخدام بطاقات 
ذاكرة خارجية. أما شاشة الهاتف فمن املتوقع أن تكون بمقاس 6.4 
بوص�ة، بأبعاد 9:21، وبطاريته بس�عة 4000 مييل أمبري، فضا عن 
أنه س�يزود بمنفذين لبطاقات االتصال، وماس�ح لبصمات األصابع 

مدمج يف الشاشة.

قال خ�رباء إن عاج ضغط ال�دم وخفض امللح والدهون غري املش�بعة 
يمكن أن يمنع زهاء 100 مليون حالة وفاة مبكرة عىل مستوى العالم. 
ويمك�ن لإلج�راءات الثاث�ة أن تخف�ض مع�دل الوفاة املبكرة بس�بب 
أم�راض القل�ب واألوعية الدموية، ع�ىل مدار العرشين عام�ا القادمة. 
ويساهم امللح والدهون غري املشبعة املوجودة يف األطعمة املصنعة، مثل 
الكعك، يف ارتفاع ضغط الدم: وهو عامل خطر رئيس لإلصابة بأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموية. وق�در الباحثون أن عاج 70% من الس�كان 
لضغ�ط الدم، سيس�اهم يف الحفاظ ع�ىل حياة 39.4 مليون ش�خص. 
ويقول فريق البحث يف جامعة هارفارد إن تقليل اس�تهاك امللح بنسبة 
30%، يمك�ن أن يحف�ظ حي�اة 40 ملي�ون ف�رد. كما يمك�ن للتخلص 
من الدهون غري املش�بعة، املوجودة يف الس�من النبات�ي والطعام املقيل 
بالده�ون النباتية، أن ينقذ حي�اة 14.8 مليون فرد بحلول عام 2040- 
أي ما مجموعه 94.2 مليون شخص. ووجد الباحثون أن أكرب عدد من 
الوفيات الناجمة عن األمراض غري السارية، ينحرص ضمن الرجال، بما 
يف ذلك أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطانات والس�كري. وكتب 
الباحث�ون يف مجلة Circulation، أن التداب�ري معقولة التكلفة حتى لو 
كانت تتطلب ب�ذل جهد كبري لتنفيذها. وتتمثل إحدى االس�راتيجيات 
املهم�ة يف زيادة اس�تخدام أدوية ضغ�ط الدم، التي يك�ون الكثري منها 
آمنا وبأس�عار معقولة. وتش�مل املناطق املتوقع أن تس�تفاد أكثر من 
اإلجراءات االحرازية، رشق آسيا واملحيط الهادئ وجنوب آسيا، وكذلك 

بلدان يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى.


