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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ال عيـش أهنـأ مـن حسـن

 اخلـلـق

ص2جهاز مكافحة االرهاب حيدد مواعيد استقبال املفسوخة عقودهم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

البزوين يشيد بالطاقات
 الشبابية االكاديمية : حجر االساس 

العادة تأهيل البرصة
ص3

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2 مقرتح برملاين ملنح الطالب الراسبني )10( درجات 

دبابة »الكفيل« تشارك بواجبها األول بحامية طريق احلجاج

الشهداء الربملانية تطالب االدعاء العام بمقاضاة منظامت متجد البعثيني 
قائد عمليات البرصة يعلن اختاذ »إجراءات« حلامية احلقول النفطية يف املحافظة

ص2 13 قياديا يف حزب »بيارق اخلري« يعلنون »استقالة مجاعية«

عملية »إرادة النرص« مستمرة: تطهري نصف الصحراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

العملي�ات  باس�م  الرس�مي  الناط�ق  أك�د 
املشرتكة، العميد يحيى رسول، اليوم األحد، 
أن الق�وات األمني�ة قطعت أكث�ر من نصف 
الصح�ارى ضم�ن عملي�ة »إرادة الن�ر«، 
مبين�اً أن الغاية من »العملي�ة هي التطهري 
وإرس�ال رس�الة إعالمية دقيق�ة وواضحة 
لعصاب�ة داعش، بأن العراقيني مس�تمرون 

بمالحقة اإلرهاب.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات املشرتكة 
يحي�ى رس�ول يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »عملية إرادة النر 

مستمرة من أجل تحقيق أهدافها يف تفتيش 
صحراء العراق التي تربط ثالث محافظات، 
هي صالح الدين ونينوى واألنبار، وصوالً إىل 

نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا«.
وأوض�ح أن »جمي�ع القوات العس�كرية يف 
الع�راق، اش�رتكت يف هذه العملي�ة، لتعقب 
عصاب�ات داع�ش. وخ�الل األي�ام الثالث�ة 
املاضية تمّكنت من تدمري العديد من األنفاق 
والكه�وف، باإلضاف�ة إىل مواقع لوجس�تية 
لإلرهابيني والسيطرة عىل املركبات املفخخة 

ووثائق مهمة، وقتل واعتقال إرهابيني«.
وأش�ار إىل أن »الق�وات العراقي�ة وصلت إىل 
مناط�ق مهجورة منذ س�نني، كان التنظيم 

اإلرهابي يستغلها قبل أحداث 2014، وكانت 
مركزاً مهماً للتدريب والتخطيط، ومن هناك 
انطلقت العلميات اإلرهابية يف كثري من مدن 
العراق، وبس�ببها س�قطت املدن واحدة تلو 

األخرى بيد تنظيم داعش«.
م�ن  »الغاي�ة  أن  الرس�مي  الناط�ق  وأك�د 
العملي�ات ه�ي التطهري، وإرس�ال رس�الة 
إعالمي�ة دقيقة وواضح�ة لعصابة داعش، 
بأن العراقيني مستمرون بمالحقة اإلرهاب. 
وحت�ى اآلن قطع�ت قواتنا أكث�ر من نصف 

الصحاري ضمن عملية إرادة النر«.

التفاصيل ص2

انطالق عمليات جديدة يف اجلبال.. والعثور على مضافات وخمازن سالح وتدمري »مواقع لوجستية« لإلرهاب

رئيس اجلمهورية يوجه بادراج فقرة يف املوازنة لدعم املبدعني وتوفري العناية الصحية للرواد

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد بي�ان فرنيس بريطاني أملاني مش�رتك، 
أمس األحد، أن البلدان الثالثة تجدد التزامها 
باتفاق إي�ران النووي رغ�م وجود مخاوف 

من انهياره. 
وج�اء يف البي�ان املش�رتك، ال�ذي وّزع عىل 

وسائل اإلعالم، أن الدول الثالث قلقة للغاية 
بعد الهجمات التي وقعت يف الخليج العربي 
وتردي األوضاع األمنية يف املنطقة، كما أكد 
عىل أن الوقت قد حان للترف بمس�ؤولية 
التصعي�د  لخف�ض  ط�رق  ع�ن  والبح�ث 

واستئناف الحوار.
وأعرب�ت الدول الث�الث عن قلقه�ا العميق 

من احتمالية انهي�ار االتفاق املوقع يف مثل 
هذا اليوم قبل أربع س�نوات، بعد اس�تمرار 

الواليات املتحدة يف فرض العقوبات.
ولف�ت البي�ان إىل أن خطر انهي�ار االتفاق 
»يفرض ع�ىل األطراف املوقعة عليه التأني، 
والتفك�ري يف العواق�ب الت�ي ق�د تنجم عن 

أعمالهم«.

باريس ولندن وبرلني جتدد التزامها باالتفاق النووي مع إيران

حمافظ بغداد
 يعلن انجاز تبليط شارع السوق 

الكبري يف احلسينية

حمافظ البرصة: 
اسرتجعنا »98« مليار دينار من واردات 

منافذنا للعام املايض
ص3ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين حيدد قروض )100( مليون دينار الصحاب اجلامعات و)75( للمدارس و)25( لرياض األطفال 
     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�دد مرصف الرافدين، أمس األحد، ق�روض الصحاب الجامعات 
وامل�دارس األهلي�ة ورياض األطف�ال والتي تص�ل اىل 100 مليون 

دينار.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »ولغرض تقديم الدعم للجامعات واملدارس األهلية 
واملس�اهمة يف تهيئة البيئة الرتبوية تق�رر منح قروض الصحاب 

الجامعات ورياض األطفال واملدارس لتوسيع أعمالهم«.
وأشار إىل أن »رياض األطفال حدد لها قرض 25 مليون دينار و50 
مليون دين�ار للمدارس االبتدائية واملدارس املتوس�طة واإلعدادية 
حدد لها 75 مليون دينار وأصحاب الجامعات يكون مبلغ القرض 

100 مليون دينار.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد الناطق الرس�مي باسم العمليات 
املش�رتكة، العميد يحيى رسول، اليوم 
األحد، أن الق�وات األمنية قطعت أكثر 
م�ن نصف الصح�ارى ضم�ن عملية 
»إرادة الن�رص«، مبين�اً أن الغاي�ة من 
»العملية هي التطهري وإرسال رسالة 
إعالمي�ة دقيق�ة وواضح�ة لعصاب�ة 
داع�ش، ب�أن العراقي�ن مس�تمرون 

بمالحقة اإلرهاب.
وقال الناطق باس�م قي�ادة العمليات 
املشرتكة يحيى رس�ول يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»عملية إرادة النرص مستمرة من أجل 
تحقي�ق أهدافه�ا يف تفتي�ش صحراء 
الع�راق التي تربط ث�الث محافظات، 
هي ص�الح الدي�ن ونين�وى واألنبار، 
وصوالً إىل نقطة النهاية، وهي الحدود 

مع سوريا«.
وأوضح أن »جميع القوات العسكرية 
يف العراق، اش�رتكت يف ه�ذه العملية، 
وخ�الل  داع�ش.  عصاب�ات  لتعق�ب 
األي�ام الثالث�ة املاضي�ة تمّكن�ت من 
تدم�ري العديد من األنف�اق والكهوف، 

لوجس�تية  مواق�ع  إىل  باإلضاف�ة 
لإلرهابين والس�يطرة ع�ى املركبات 
املفخخة ووثائق مهمة، وقتل واعتقال 

إرهابين«.
وأشار إىل أن »القوات العراقية وصلت 
إىل مناط�ق مهجورة منذ س�نن، كان 
التنظيم اإلرهابي يستغلها قبل أحداث 
2014، وكان�ت مركزاً مهم�اً للتدريب 
انطلق�ت  هن�اك  وم�ن  والتخطي�ط، 
العلمي�ات اإلرهابي�ة يف كثري من مدن 
العراق، وبسببها سقطت املدن واحدة 

تلو األخرى بيد تنظيم داعش«.
وأكد الناطق الرس�مي أن »الغاية من 
العمليات هي التطهري، وإرسال رسالة 
إعالمي�ة دقيق�ة وواضح�ة لعصاب�ة 
داع�ش، ب�أن العراقي�ن مس�تمرون 
بمالحقة اإلرهاب. وحتى اآلن قطعت 
قواتنا أكثر من نصف الصحاري ضمن 

عملية إرادة النرص«.
م�ن جانب�ه، ق�ال القي�ادي يف املحور 
الش�مايل م�ن الحش�د الش�عبي، عيل 
الحس�يني، إن »عملي�ة إرادة النرص، 
واس�عة ج�داً، والقطعات العس�كرية 
املش�اركة فيه�ا، لها مواق�ع محددة، 
ومحورن�ا بعي�د عن مح�اور الجيش 

األخ�رى،  العس�كرية  والتش�كيالت 
والتغطية الجوية ليس�ت كما ُيش�اع 
بأنها من ط�ريان التحالف الدويل، إنما 

من طريان القوة الجوية العراقية«.
وأضاف: »باألصل نحن ال نريد حماية 
جوي�ة، ألن عملنا ع�ى األرض يتمّثل 

بالتطه�ري ولي�س الحرب، م�ع العلم 
أنن�ا لم نطلب الدعم الجوي يف العملية 
الحالية، عى اعتبار أن نشاطنا بري«. 

إىل ذلك، أف�ادت وزارة الدفاع بانطالق 
عملي�ة عس�كرية جنوب�ي خانق�ن، 
الفتة إىل العثور عى 6 مضافات تابعة 

لتنظيم داع�ش ومواد تفجري مختلفة 
جنوبي سلسلة جبال حمرين.

وقال�ت وزارة الدف�اع يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»قيادة عمليات دياىل واملتمثلة بقيادة 
الفرقة الخامس�ة وبمشاركة الحشد 
الش�عبي وبإسناد من طريان الجيش، 
رشعت بتنفيذ عملية تفتيش واس�عة 
جنوبي سلسلة جبال حمرين ملالحقة 

بقايا عصابات داعش اإلرهابية«.
وأضاف�ت ان »العملي�ة انطلق�ت من 
إم�ام وي�س،  4 مح�اور يف منطق�ه 
جنوبي خانق�ن، واملناط�ق املحاذية 
له�ا، وحققت أهدافها املرس�ومة مع 
بداية س�اعتها األوىل، إذ أس�فرت عن 
العث�ور عى 6 مضاف�ات تحتوي عى 
أحزمة ناسفة عدد 3 واعتدة مختلفة 
وأجهزة اتصاالت ومواد غذائية فضالً 
ع�ن العثور ع�ى 18 عب�وة وتدمري 3 
عبوات والعثور عى دراجات نارية تم 

تدمريها«.
ولفت�ت إىل، أن »ه�ذه العملي�ة تأتي 
تزامناً م�ع عملية أرادة النرص لغرض 
أينم�ا  اإلجرام�ي  داع�ش  اوكار  دك 

وجدت .

انطالق عمليات جديدة يف اجلبال.. والعثور على مضافات وخمازن سالح وتدمري »مواقع لوجستية« لإلرهاب
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رئيس اجلمهورية يوجه بادراج فقرة يف املوازنة لدعم املبدعني وتوفري العناية الصحية للرواد 

        بغداد / المستقبل العراقي

نرش جه�از مكافحة اإلره�اب، أمس األحد، 
جدوالً بمواعيد استقبال املفسوخة عقودهم 
بعد سقوط مدينة املوصل يف حزيران 2014.

وذكر بيان للجهاز تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »ولحاقا بالبيانات السابقة 
الصادرة من رئاس�ة جهاز مكافحة اإلرهاب 

العراق�ي تدع�و اللجن�ة املركزي�ة الخاص�ة 
املفس�وخة  واملرات�ب  الضب�اط  باس�تقبال 

عقودهم بعد تاريخ 10 حزيران 2014«.
وأضاف »منتسبينا من الضباط واملراتب من 
ذوي الش�هداء الدرج�ة االوىل والثانية )االب، 
االم، االخ�ت، االخ ( واملهجري�ن ق�را م�ن 
محافظاتهم والجرحى اىل مراجعة اكاديمية 
جهاز مكافحة اإلرهاب قاعة الش�هيد اللواء 

فاضل جميل ب�رواري للفرتة من )20 وحتى 
27( تم�وز الح�ايل وحس�ب الج�دول ادن�اه 
واملعتم�د ع�ى الح�روف االبجدي�ة الغراض 
اج�راء املقابل�ة الش�خصية من قب�ل اللجنة 

بغية النظر يف اعادتهم اىل الخدمة:
1. ي�وم الس�بت 20 تم�وز 201٩ الح�روف 

)أ،ب،ت،ث،ج(.
الح�روف   201٩ تم�وز   21 االح�د  ي�وم   .2

)ح،خ،د،ذ،ر،ز(.
3. ي�وم اإلثن�ن 22 تم�وز 201٩ الح�روف 

)س،ش،ص،ض،ط،ظ(.
4. ي�وم الثالث�اء 23 تم�وز 201٩ الح�روف 

)ع،غ،ف،ق(.
5. ي�وم االربع�اء 24 تم�وز 201٩ الح�روف 

)ك،ل،م،ن(.
6. ي�وم الخمي�س 25 تم�وز 201٩ الحروف 

)ه�،و،ي(.
لكاف�ة   201٩ تم�وز   27 الس�بت  ي�وم   .7

املتخلفن عن الجدول اعاله.
ولف�ت البي�ان ان�ه »وعطف�ا ع�ى تنويهن�ا 
السابق نوجه عنياتكم بان يتم التعامل فقط 
مع صفحتنا الرس�مية املوثقة يف الفيس بوك 
 ) ICTS جه�از مكافح�ة االرهاب العراق�ي(
يف تلق�ي اي بي�ان او توجيه�ات او تعليمات 

تخص جهاز مكافحة االرهاب، وبذلك يكون 
الجهاز غري مسؤول عن اي صفحة اخرى يف 

الفيس بوك«.
ون�وه اىل ان »ه�ذه الدعوة تش�مل الغائبن 
والهاربن من منتس�بي الجه�از للمرة االوىل 
فقط« داعياً اىل »جلب املستمسكات االصولية 
الخاص�ة ملن لم يجلبها يف املرة الس�ابقة مع 

أربع صور حديثة .

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهورية برهم صالح، أمس االحد، 
عى رضورة تقديم الرعاية واالهتمام بالصحفين 
واألدب�اء والفنان�ن خاص�ة كب�ار الس�ن منهم، 

موجها بادراج فقرة يف املوازنة العامة للعام 2020 
لدعم املبدعن وتوفري العناية الصحية للرواد. 

وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س الجمهورية 
برهم صالح اس�تقبل وزير الصح�ة والبيئة عالء 

الدين العل�وان ووزير الثقافة والس�ياحة واآلثار 
عبد األمري الحمداني ونقيب الصحفين العراقين 
مؤي�د الالمي ونقيب الفنانن الفنان جبار جودي 
ورئي�س األتحاد العام لألدب�اء والكتاب يف العراق 
ناجح املعموري«. وأضافت، أن »الرئيس معصوم 

اس�تمع الحادي�ث مفصلة من الوفد اس�تعرضوا 
فيها املعوقات التي تواجه عمل األدباء والصحفين 
والفنان�ن يف العراق«، موجه�ا ب� »ادراج فقرة يف 
موازن�ة عام )2020( لتأس�يس صن�دوق خاص 
لدعم املبدع�ن يف مجال األدب والثقافة واملجاالت 

االخ�رى، كما وج�ه بمعالجتهم يف املستش�فيات 
املتخصصة س�واء يف بغداد او يف اقليم كردس�تان 
وحس�ب الحاجة«. وتاب�ع، أن »الرئيس تطرق اىل 
املس�ؤولية الكبرية امللقاة عى عات�ق الصحفين 
واألدب�اء والفنانن بعد هزيم�ة تنظيمات داعش 

االرهابية، ورضورة توعية املواطنن وتس�ليحهم 
باملعرف�ة، وجعله�م يدركون حقائ�ق االمور من 
خ�الل النتاج�ات الفكرية والثقافي�ة، فضالً عن 
دورهم يف إعادة بغداد اىل تألقها ومكانتها كمركز 

للحضارة واالشعاع الفكري«.

        بغداد / المستقبل العراقي

استنكرت لجنة الشهداء والسجناء 
الربملاني�ة، أمس االح�د، التحركات 
املنظم�ات  لبع�ض  “املش�بوهة” 
بتمجيد النظام البائد يف املحافظات 

الجنوبي�ة، داعية اىل تحريك دعاوى 
قضائية ضدها.

وقال رئيس اللجنة عبد اإلله النائيل 
يف ترصيح صحفي إن “اآلونة األخرية 
شهدت تحركات وتظاهرات يف عدد 
م�ن املحافظات من قب�ل منظمات 

وجمعيات ينتمي أصحابها إىل حزب 
البعث املقبور”.

وأض�اف أن “اللجنة تس�تنكر هذه 
التحركات وترفض رفضاً قاطعاً كل 
املحاوالت التي تمجد بجالدي العراق 
الصدامي�ن”،  املجرم�ن  البعثي�ن 

داعي�ا “االدع�اء الع�ام إىل تحري�ك 
ش�كاوى ضد هذه التح�ركات التي 
تزيد م�ن اآلم وجراحات املترضرين 

من النظام البعثي الهدام”.
يش�ار اىل ان دائ�رة املنظم�ات غري 
الحكوم����ي�ة يف مجل�س الوزراء 

اإلج�راءات  ب�”اتخ�اذ  طالب�ت 
القانونية بحق ه�ذه املنظمات من 
منطل�ق الدور الترشيع�ي والرقابي 
وتش�خيص بع�ض املنظم�ات التي 
كان له�ا دور وارتب�اط م�ع داعش 

اإلجرامي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن 13 قيادي�اً من اصل 1٩ يف حزب »بيارق 
الخري«، أمس االحد، استقالة جماعية، عازين 
ذلك اىل استقالة رئيس الحزب خالد العبيدي. 

وقال االعض�اء يف بيان مش�رتك »نعلن اننا ال 
نستطيع االستمرار بالعمل املوحد داخل حزب 
بيارق الحق بع�د ان وصلنا اىل قناعة تامة ان 
املكل�ف باالمانة العامة لف�رتة محددة محمد 
الخالدي فقد بوصلة العمل الوط���ني املبني 

ع�ى املن�����ه�ج الديمقراط�ي واس�تغالله 
للتكلي�ف بش�كل مخال�ف وتف�رده بقرارات 

مهمة«.
واضافوا، »نعلن ابتداء من )األحد( استقالتنا 
الجماعي�ة من حزب بيارق الخري تضامنا مع 

قرار خالد العبيدي باالنس�حاب من الحزب«، 
مطالب�ن مفوضي�ة االنتخاب�ات ب�«النظ�ر 
برشعية استمرار حزب بيارق الخري بعد هذه 
االس�تقالة الجماعية التي اعلنها 13 عضوا يف 

االمانة من اصل 1٩ عضوا«.

الشهداء الربملانية تطالب االدعاء العام بمقاضاة منظامت متجد البعثيني 

13 قياديًا يف حزب »بيارق اخلري« يعلنون »استقالة مجاعية«

        البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن قائد عملي�ات الب�رصة الفريق درع 
الركن قاسم نزال، عن اتخاذه عدة اجراءات 
لحماي�ة الحق�ول النفطي�ة يف املحافظة. 
وقال نزال، خالل حضوره احتفالية افتتاح 
الرقع�ة التاس�عة لحق�ل الفيح�اء ضمن 
الحدود الجغرافية لحقل مجنون بحس�ب 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أن »القي�ادة اتخذت ع�دة إجراءات 
أمنية لحماي�ة الحقول النفطية وحس�ب 

اس�تحداث الخطط األمني�ة الخاصة بتلك 
الحقول«، مش�ريا اىل أن »الث�روة النفطية 
تش�كل العمود الفقري لالقتصاد العراقي 
وأن تأم�ن الحماي�ة له�ذه املواقع واجب 
وطني عى جمي�ع العراقين«.وأضاف أن 
»القيادة قطعت شوطا كبريا يف هذا املجال 
بالتنس�يق مع الجهات املختصة يف رشكة 
نف�ط البرصة«، مش�يداً ب� »ال�دور الكبري 
ألبن�اء محافظ�ة البرصة يف تقدي�م الدعم 
واإلسناد للقوات األمنية واإلحساس العايل 

باملسؤولية تجاه املنشأة الحيوية .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت فرق�ة العب�اس القتالية )الل�واء 26 
حش�د ش�عبي( عن »اش�رتاك دباب�ة الكفيل 
بحماي�ة طريق حجاج بيت الله الحرام املمتد 
من مدينة كربالء املقدسة وحتى منفذ عرعر 
الحدودي مع الس�عودية، وذل�ك كأول واجب 
تنف�ذه بع�د إزاحة الفرق�ة الس�تار عن تلك 

الدبابة املطورة.
وقال احد املسؤولن عن هذه العملية يف بيان 
للفرق�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »الدبابة ستنفذ واجبها وفقا للنظام 
التعبوية الش�رتاك هذه املعدة وهو خروجها 
كقطع�ة عس�كرية متكامل�ة تحت�وي ع�ى 
رسي�ة مدرعة وفصي�ل ق�وات نخبة ورسب 
طائرات مس�رية وفريق الح�رب اإللكرتونية 

الهاون�ات الخفيف�ة م�ع  وبطري�ة مداف�ع 
بطرية الصواريخ إضافة لإلسناد اللوجستي 

واملعلوماتي بن القطعة ومركز القيادة«.
واوضح املسؤول، انه »أنظمت إىل هذه املعدة 
رسية املهم�ات الخاصة الت�ي تتحرك حرصاً 
بتوجيه�ات القي�ادة وتش�رتك يف الواجب�ات 
الخاصة جداً وبتوجيه مب�ارش من العمليات 
املش�رتكة الت�ي ت�رشف ع�ى إدارة الق�وات 
العراقي�ة بكاف�ة تش�كيالتها وصنوفها من 

الوزارات واملؤسسات األمنية والعسكرية«.
جدير بالذكر بأن فرقة العباس القتالية كانت 
قد أعدت خط�ة أمنية وخدمية لتأمن طريق 
حج�اج بي�ت الله الح�رام واس�تنفرت كافة 
أقس�امها لتنفيذ ذلك الواجب للعام الخامس 
عى التوايل منذ إعالن تأس�يس الفرقة تزامناً 

مع صدور فتوى الدفاع املقدسة.

قائد عمليات البرصة يعلن اختاذ »إجراءات« حلامية 
احلقول النفطية يف املحافظة

دبابة »الكفيل« تشارك بواجبها األول بحامية
 طريق احلجاج

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة يف 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
بالسجن ملدة خمس عرشة سنة ملدانتن 
من دولة قريغستان عن جريمة االنتماء 
االرهابي�ة. وأوضح  لعصاب�ات داع�ش 
بيان صادر عن املرك�ز االعالمي ملجلس 
القضاء االع�ى أن«االرهابيت�ن أعرتفتا 
خالل التحقيق بانهن حرضنا اىل سوريا 
ع�ن طريق تركي�ا لاللتح�اق بعصابات 

داع�ش االرهاب�ي م�ع ازواجه�ن ،الفتا 
إىل أنهن«انتقلت�ا اىل الع�راق بصورة غري 
رشعي�ة وس�كنا يف منطق�ة تلعف�ر يف 

محافظة نينوى«.
كانت�ا  أن«املدانت�ن  إىل  البي�ان  وأش�ار 
تستلمان كفاالت مالية بعملة )الدوالر( 
من قبل عصابات داعش االرهابي،مبينا 
كافي�ة  االدل�ة  وج�دت  أن«املحكم�ة 
لتجريمه�ن وفقا الحكام امل�ادة الرابعة 
م�ن قانون مكافح�ة االره�اب رقم 13 

لسنة 2015«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تقدم النائب يف الربملان محمد شياع 
السوداني بمقرتح إىل وزير الرتبية 
من�ح الطلب�ة الراس�بن يف الصف 
الثالث املتوس�ط 10 درجات. وقال 
السوداني يف بيان تلقت “املستقبل 
العراق�ي” نس�خة منه إن�ه “نظراً 
لكث�رة الرس�وب يف مرحل�ة الثالث 
املتوس�ط، وتدن�ي نس�ب النجاح؛ 
والوضع الصعب الذي كان يعيشه 

الطال�ب يف أثناء االمتح�ان  تحديداً 
م�ا يخص عدم اس�تقرار الكهرباء 
درج�ات  ارتف�اع  م�ع  بالتزام�ن 
الحرارة  وملناش�دات كثرية وصلتنا 
من أولي�اء أمور الطلبة نتمنى عى 
وزير الرتبية وكالة قيص الس�هيل 
درج�ات   10 ق�رار  بمن�ح  النظ�ر 
لتاليف الدرج�ات الحرجة”. وطالب 
الس�وداني ب�” من�ح فرصة أخرى 
للذين رس�بوا بثالث�ة دروس باداء 

أمتحان الدور الثاني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة علميات بغ�داد، أمس االحد، 
والتزوي�ر  باإلره�اب  متهم�ن  اعتق�ال 
والتهديد بالعاصمة. وقالت القيادة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الق�وات األمنية يف عمليات بغداد، تمكنت 
م�ن الق�اء القبض ع�ى مته�م باإلرهاب 
يف منطق�ة ال�دورة«. واضاف�ت ان�ه »ت�م 
اعتقال متهم باالحتي�ال يف مدينة الصدر، 
واعتق�ال متهم آخ�ر بالتهدي�د يف منطقة 

حي البساتن شمايل رشق بغداد«.

اجلنائية املركزية حتكم بالسجن )15( سنة
 ملدانتني من دولة قريغستان

مقرتح برملاين ملنح الطالب الراسبني
 )10( درجات 

عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمني 
باإلرهاب والتزوير والتهديد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1944( االثنين  15  تموز  2019 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئ�ة الحج والعمرة، ارتفاع عدد الحجاج الواصلني للديار 
املقدسة.

وقالت الهيئة، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»عدد الحجاج الواصلني للديار املقدسة ارتفع اىل 2317 حاجا«.

وبدأ العراق بتسيري الرحالت الجوية والربية للحجاج العراقيني إىل 
الديار املقدسة منذ ال�11 من الشهر الحايل.

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة النف�ط ممثلة برشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
محطة وقود )النرس�يان( الحكومية املتكاملة بعد اعادة تإهيلها 

بشكل كامل، وبكلفة ٥٠٠ مليون دينار.
وق�ال وكيل وزارة النف�ط حامد يونس يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »محطة النرس�يان واحدة من محطات الوقود التي 
تعم�ل وزارة النفط من خالل رشك�ة التوزيع عىل اعادة تاهيلها، 
»مشريا اىل ان الوزارة قطعت شوطا كبريا يف اعادة تأهيل محطات 

الوقود وباقي املنشآت والبنى التحتية.
واوض�ح مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية كاظم مس�ري 
ياسني ان »املحطة اهلت بشكل كامل وتقدم الخدمات للمواطنني 
بان�واع الوق�ود مو البنزين وزي�ت الغاز والبنزين املحس�ن بواقع 
1٦ مضخة للبنزين وس�ت مضخات لزيت الغاز )الكاز( ومضخة 
تزود املواطنني بالنزين للمولدات املنزلية«، منوها اىل »نية الرشكة 
افتتاح منفذ للغاز السائل الخاص بالسيارات، الفتا اىل ان املحطة 
تخدم احياء العامرية والخرضاء وتقع عىل طريق املؤدي للمناطق 

الغربية.
واوض�ح مدير هيأة توزيع بغداد صباح حس�ن حافظ ان »تأهيل 
املحط�ة تم عىل مرحلتني واس�تبدل فيها جمي�ع الخزانات وصب 
االرضيات لتكون خزانات البنزين بواقع 21٦ الف لرت و1٠٨ لرتات 
م�ن زيت الغ�از ، الفتا اىل ان«محط�ة ال�دورة الحكومية وبعض 

املحطات الحكومية سيتم افتتاحها يف االشهر القليلة القادمة .

   المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

اعل�ن محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة نصيف 
جاس�م الخطاب�ي ، ان�ه بص�دد ع�رض 
خطة جدي�دة لبناء امل�دارس يف املحافظة 
وس�يقوم بعرضها عىل مجلس املحافظة 

االسبوع املقبل 
وقال الخطابي ، إنه«ق�ام بعرض الخطة 
االس�تثمارية لع�ام 2٠1٩ع�ىل املجل�س 
والت�ي تم�ت املصادق�ة عليها«،مبينا ان 
»الخطة شملت عدد من املشاريع يف مركز 
املدين�ة واالقضية والنواح�ي موزعة عىل 
اساس نس�ب التعداد السكاني لكل وحدة 

ادارية«.
واض�اف الخطاب�ي، ان« الخط�ة ش�مل 
مركز املحافظة وجمي�ع اقضية ونواحي 

محافظة كربالء املقدسة«.
واشار اىل انه«تم تحديد اولويات العمل يف 
املش�اريع حس�ب مدى ارتباطها بالحياة 
اليومي�ة للمواطنني كالرتبي�ة والكهرباء 

واملاء والصحة واالمن .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، عن فتح باب التقديم 
ل� ٨٠٠ درجة وظيفية شاغرة.

وقال�ت الوزارة، يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الدائ�رة االداري�ة واملالية 
والقانونية يف الوزارة واستنادا اىل تعليمات 
قانون املوازنة االتحادية لعام 2٠1٩ تعلن 
عن حاجتها للوظائف الش�اغرة والبالغة 
)٨٠٠( درج�ة وظيفية للتعي�ني املبينة يف 

الجدول املثبت بالرابط«.
وأض�اف البيان: »فعىل الراغبني ومن يجد 
يف نفسه الكفاءة من الذين تنطبق عليهم 
الرشوط وحس�ب االختصاصات املطلوبة 
التقدي�م ومل�ئ االس�تمارة االلكرتوني�ة 
واس�تمارة طلب الدخ�ول للخدمة املدنية 

عىل الرابط التايل :
h t t p : / / w w w. i q m o h s e r v. c o m /

/emp2019
وأشار البيان إىل أن »املدة ستكون اقصاها 
2٠ يوم�ا تبدأ م�ن الس�اعة الثانية عرش 
ولغاي�ة   2٠1٩/7/11 املص�ادف  ظه�را 
الساعة الثانية عرش ظهرا)7/3٠/2٠1٩( 
وعىل ان يكون من س�كنة محافظة بغداد 

)حرصا( .

حمافظ كربالء يعلن 
عن خطة جديدة لبناء 

املدارس يف املحافظة

الصحة تفتح باب 
التقديم لـ »800« 

درجة وظيفية شاغرة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، عن مصادرة عدد كبري من العربات الصغرية ) 
الستوتات( جنوبي بغداد.

وذك�ر بي�ان لالمانة تلق�ت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، ان 
»مالكاته�ا يف بلدية الرش�يد وخالل حمالتها املس�تمرة بمصادرة 
ع�دد كب�ري من ) الس�توتات( م�ن عدة ش�وارع أبرزها الش�ارع 

الرئييس بغداد بابل«.
وأضاف البيان ان »اصحاب ) الس�توتات ( تجاوزوا عىل االرصفة 
والش�وارع الرئيس�ية باالضاف�ة اىل جم�ع األموال م�ن املواطنني 

بداعي جمع نفاياتهم ورميها بعد ذلك يف الساحات العامة .

امانة بغداد تصادر عرشات 
»الستوتات« جنويب بغداد

    البصرة/ مصطفى محمد

أك�د معاون محافظ البرصة لش�ؤون األقضي�ة والنواحي ودوائر 
الزراع�ة »عرب الجزائ�رّي«، إن الحكومة املحلّية أعدت وأرس�لت 
كش�وفات )2٩ ألف دونم( م�ن األرايض الزراعّي�ة املترضرة جراء 
الس�يول والفيضان�ات التي رضب�ت املحافظة يف وقٍت س�ابق إىل 
رئاس�ة ال�وزراء، مؤكداً نهاية أزم�ة ملوحة املياه والس�د امللحّي 
الذي عانت منه املحافظة يف الس�نوات السابقة. وقال »الجزائرّي« 
يف ترصي�ٍح صح�ايفٍّ خص به إع�الم ديوان محافظ�ة البرصة، إنُه 
“تابعنا كحكومة محلّية ومكتب معاون محافظ البرصة لش�ؤون 

األقضي�ة والنواحي ودوائ�ر الزراعة، أعمال س�د الفتحة اإلروائّية 
التي تربط ب�ني أهوار الحويزة وحقل مجنون إىل نهر الس�ويب”، 
منوهاً إىل إن “األعمال شارَكت بها بلديات القرنة والثغر والنشوة، 
وجاَءت للحفاظ عىل خزين املاء املوجود يف س�د مجنون، وبقاِئها 
مخزون�ة يف حوض دجل�ة، واالس�تفادة منها الحتياج�ات املوارد 
املائّي�ة” وتابع، إن “الس�دود فتحت بش�كٍل إرادٍي م�ن الحكومة 
املركزّي�ة واملحلّية لتقلي�ل الخطورة عىل الحق�ول النفطّية، ونتج 
ع�ن فتحه�ا فيضان�ات وس�يول أدت إىل أرضار باملزارعني وغرق 
األرايض الزراعّية بمساحة 2٩ ألف دونم”، مؤكداً إن “شعب زراعة 
القرن�ة وزراعة الثغر وزراعة النش�وة، أعدوا الكش�وفات الالزمة 

لهذه األرضار، وأرس�لت من خاللنا إىل رئاس�ة الوزراء وشكل عىل 
أثرها لجنة لجرد األرضار برئاس�ة وزير الزراعة”.  وأوضح »عرب 
الجزائ�رّي«، إن “محافظ�ة البرصة س�تنتفع من مياه الس�يول 
والفيضان�ات لدفع اللس�ان امللحّي، عرب زي�ادة اإلطالقات املائّية، 
وقدمنا ع�دة مقرتح�ات عرضت ع�ىل )لجنة أزم�ة الفيضانات( 
للعم�ل بها مس�تقبالً ملواجه�ة أزم�ات الفيضانات واالس�تفادة 
منه�ا”، موضحاً عن “إنش�اء س�دود مطاطّية من خ�الل )لجنة 
لة برئاس�ة محافظ البرصة املهندس أسعد عبد  املحميات( املش�كَّ
األم�ري العيدانّي، إلزالة امللوحة من مياه األهوار، وذلك عرب تنظيم 

عملية دخول وخروج املياه”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النقل عبدالل�ه لعيبي، عىل اع�ادة تفعيل العمل باالش�ارات 
الضوئي�ة املروري�ة وال�زام امان�ة بغ�داد بتاثي�ث الش�وراع بالعالمات 

وتخطيطها وفقا للمعايري الهندسية والزم اصحاب العمارات واملجمعات 
التجارية بانش�اء كراجات للسيارات خاصة بزبائنها.وذكر بيان لوزراة 
النقل تقلت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن«الوزير ترأس اللجنة 
الوطنية لتسهيل النقل والتجارة يف اجتماعها الثاني والعرشين لتسهيل 

النق�ل والتج�ارة يف منطقة االس�كوا بحضور وكالء الوزارات ورؤس�اء 
اتحادت القطاع الخاص واعضاء اللجنة«. وتطرق االجتماع اىل »رضورة 
االرساع بتنفي�ذ مرشوع املدن الخزنية )املدن اللوجس�تية( حول مدينة 

بغداد ملنع دخول الشاحنات الكبرية اىل داخل العاصمة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل، إعادة تشغيل معمل خراطة 
العجالت يف الش�الجية بعدد توقف دام أكثر  من 
1٠ س�نوات.وقالت الرشك�ة العام�ة للس�كك 

الحديد العراقية )احدى تشكيالت وزارة النقل(، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »تم إعادة تش�غيل  معم�ل خراطة عجالت 
قطارات وعربات الس�كك يف الش�الجية بعد أن 
كان متوق�ف عن العمل أكثر من 1٠س�نوات«.

وأوضح�ت الرشك�ة، أن »نش�اط عم�ل وحدة 
العج�الت ج�اء  بجه�ود املنتس�بني يف املعام�ل 
باصالح وخراطة عجالت الش�احنات بأنواعها 
فض�ال عن عج�الت نق�ل املس�افرين«.وبينت، 
انه�ا »تعمل عىل تش�غيل جمي�ع ورش معامل 

الش�الجية بدون اس�تثناء وباالتجاه الصحيح 
ضم�ن الخطة االس�تثمارية لع�ام 2٠1٩ لرفع 
كفاءة عجالت الشاحنات والعربات وزج العديد 
منها يف الخدمة وتعزيز املعمل بأجهزة الخراطة 

الحديثة املتطورة مكائن )cnc( فوق األرض .

   البصرة/ مصطفى محمد األسدي

انطلق�ت فجر الس�بت، من دي�وان محافظ�ة الب�رصة إىل الجمهورّي�ة الرتكية، 
الرحلة العالجية الخامس�ة ملرشوع عالج املرىض خ�ارج العراق للحاالت املرضّية 
املس�تعصية، والذي تتبناه الحكومة املحلّية للمحافظة. وقال رئيس لجنة عالج 
امل�رىض »مصعب مهيوب قاس�م« إلعالم ديوان محافظة الب�رصة، إنُه “انطلقت 
فجر الس�بت الوجبة الخامس�ة لع�الج )أمراض القل�ب والجراح�ة املعقدة(، إىل 
تركي�ا، وبواقع 1٥ مريض�اً، ضمن برنامج ع�الج الحاالت املرضّية املس�تعصية 
خارج العراق، واملدعوم من الحكومة املحلّية ملحافظة البرصة”. الجدير بالذكر إن 
الدفعة األوىل ضمن الوجبة الخامسة والخاصة بأمراض القلب والجملة العصبّية 

والجراحة املعقدة، انطلقت األسبوع املايض إىل الهند، بواقع 1٥ مريضاً.

تركيا تستقبل الوجبة اخلامسة ضمن مرشوع حكومة 
البرصة املحلّية لعالج املرضى خارج العراق 

   بغداد / المستقبل العراقي

أبرمت الرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية 
اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عقدا مع رشكة 
توزيع كهرباء بغداد لتجهيز ب)1٠٠٠( محولة مختلفة 
القدرات«.وقال مدير عام الرشكة س�عدي هاشم قاسم 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »ه�ذا التعاون 
ج�رى بعد التوجيه�ات التي صدرت مؤخ�را من املجلس 
الوزاري للطاقة الذي تم انعقاد جلسة له برئاسة رئيس 
ال�وزراء بتاري�خ 2٠1٩/٦/3 وكان أهمه�ا قي�ام وزارة 
الصناعة واملعادن الرشكة العامة للصناعات الكهربائية 

وااللكرتوني�ة بتزويد وزارة الكهرب�اء بمحوالت واصالح 
املح�والت العاطل�ة واعادتها اىل الخدمة ».واش�ار إىل أن 
»قيمة العق�د االجمايل ثمانية مليارات وثمانمائة مليون 
دين�ار عراقي وبم�دة تجهي�ز )12٠ ( يوم وع�ىل اربعة 
دفع�ات اعتبارا من تاريخ توقي�ع العقد ، الفتا إىل أنه قد 
تم فعليا تزويد الجهة املس�تفيدة ب)٨٦( محولة بقدرة 
)2٥٠( KVA و) ٨٦( بق�درة )٤٠٠( KVA وباملواصفات 
املطلوبة«.وأك�د املدير الع�ام ان »رشكت�ه تمتلك القدرة 
واإلمكان�ات الكافي�ة لتوف�ري الكمي�ات املطلوبة ضمن 
املواصفات القياس�ية بم�ا يلبي حاج�ة وزارة الكهرباء 

واإلسهام يف تعزيز ودعم الطاقة الكهربائية يف البالد.

الصناعات الكهربائية وااللكرتونية توقع عقدًا لتجهيز 
توزيع كهرباء بغداد بألف حمولة

معاون حمافظ البرصة يؤكد إرسال كشوفات 29 ألف دونم من األرايض املترضرة جراء السيول إىل رئاسة الوزراء

النقل تويص بإلزام أصحاب املجمعات التجارية بانشاء كراجات خاصة بسيارات الزبائن

بعد توقف »10« سنوات.. إعادة تشغيل معمل خراطة العجالت يف الشاجلية

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغداد فالح الجزائري، انجاز تبليط ش�ارع الس�وق 
الكبري يف منطقة الحس�ينية ضمن قض�اء الزهور.وقال الجزائري 
ان«انجاز هذا املرشوع يأتي ضمن سلس�لة من مش�اريع اإلكساء 

الت�ي تنفذها محافظة بغداد/ بلدية الزهور يف منطقة الحس�نيية 
ضمن حملة خدمة بغداد رشف لنا«.واضاف، ان«طول الشارع بلغ 
اكثر ٥٥٠ مرت فضال عن رصف الجزرة الوسطية باملقرنص ولنحو 
3٥٠٠ م�رت مربع«.واش�ار اىل«املبارشة بتبليط ش�ارع ابو س�مري 

الجزء الثاني و البدء بأعمال املقرنص لشارع الشهيد رائد .

حمافظ بغداد يعلن انجاز تبليط شارع السوق 
الكبري يف احلسينية

   المستقبل العراقي/ الغانم

كش�ف محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، عن ادارج مرشوع 
مج�اري الجانب االيمن ملدينة الكوت ضمن الجدول االس�تثماري 

لوزارة التخطيط.
وق�ال املياح�ي يف » بع�د الجهود االس�تثنائية ت�م ادراج مرشوع 
مج�اري الجانب االيم�ن ملدينة الكوت املتضمن ش�بكات مجاري 
وخط�وط ناقل�ة ملناط�ق الفالحية والسياس�يني واالم�ام الرضا 
والجامع�ة والثقل�ني، بكلف�ة تقديري�ة تتج�اوز ال��112 مليار، 

وتخصيصات سنوية مقدارها 27 مليار«.
واضاف« س�يعلن عن بدء املرشوع خ�الل ايام املقبلة«، مبينا ان« 
ه�ذا املرشوع كفيل بتطوي�ر الجانب األيمن وانه�اء معاناة اهلنا 

يف واسط .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، ان الوزارة س�تنرش 
اليوم االثنني عرب موقعها االلكرتوني وصفحات التواصل املعتمدة 
أس�ماء األرس املقب�ول اعرتاضها يف بغ�داد واملحافظ�ات والبالغ 

عددها ٦32٥ أرسة.
ودع�ت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، اىل »البدء 
بمراجعة اقس�ام الحماية اعتبارا من ي�وم الثالثاء 7/2٠1٩/1٦ 
باستثناء محافظتي }البرصة والديوانية{ ستكون املراجعة حسب 
املوعد املثبت امام كل اس�م مع االلتزام باملوعد من اجل انسيابية 

العمل ومنعا للزحام«.
وأضاف ان »عىل املنشورة أسماؤهم جلب املستمسكات الرسمية 
النجاز معامالت ش�مولهم براتب االعانة واصدار بطاقة ال� }كي 
كارد{ تمهي�داً إلط�الق رواتبهم«.وأش�ارت ال�وزارة إىل ان »قوائم 
األس�ماء س�تتضمن )أس�م املتقدم للش�مول+ اس�م االم+ اس�م 
القس�م( )اي ان عىل صاحب االس�م الذي سيظهر قبول اعرتاضه 
مراجعة القسم املؤرش امام اسمه يف القائمة(«.وأكدت ان »عملية 
نرش أس�ماء األرس املقبول اعرتاضها من اللجان العليا سيس�تمر 
تباعا وبنفس الصيغة، ومن لديه اي استفسار االتصال عىل الرقم 

)1٠1٨( خالل أوقات الدوام الرسمي .

حمافظ واسط يكشف عن ادارج 
مرشوع هام جدًا ملدينة الكوت

العمل تعلن أسامء األرس املقبول اعرتاضها 
بشأن رواتب احلامية االجتامعية

هيئة احلج تعلن ارتفاع عدد احلجاج الواصلني 
للديار املقدسة اىل »2317« حاجًا

إفتتاح حمطة وقود حكومية متكاملة 
يف العامرية بعد اعادة تأهيلها

    البصرة / المستقبل العراقي 

اكد محافظ البرصة اس�عد العيداني ، عن اسرتجاع 
املحافظ�ة ٩٨ ملي�ار دين�ار م�ن ورادات املناف�ذ 

الحدودية للسنة املاضية.
وذكر العيداني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي« ، 
إن« محافظة البرصة اسرتجعت ٩٨ مليار من وزارة 

املالية محفوظة يف حساب املحافظة لالمانات«.
واضاف ان« املبالغ خصصت جميعها ملشاريع املاء 

يف محافظة البرصة«.
وش�هدت محافظة البرصة تظاه�رات خالل االيام 
املاضي�ة للمطالب�ة بتوف�ري الخدم�ات األساس�ية 

وفرص العمل«.
وكانت احتجاجات البرصة قد انطلقت يف تموز من 

العام امل�ايض اعرتاضا عىل س�وء الخدمات والبنية 
التحتية والبطالة يف املحافظة رغم أنها تحتوي عىل 
٦٠ يف املئة من احتياطات النفط املثبتة يف العراق«.

وع�ي صعيد متصل اعل�ن محافظ البرصة اس�عد 
ألعيدان�ي دعمه ألي تظاهرات للمطالبة بتحس�ني 
الواقع الخدمي باملحافظة لكنه بني انه لن يس�مح 
ب�ذات الوق�ت ب�ان يك�ون للقادم�ني م�ن خ�ارج 
املحافظ�ة قي�ادة التظاه�رات لتخري�ب املحافظة 
او املس�اهمة بزعزع�ة امنه�ا .وق�ال العيدان�ي يف 
ترصي�ح خاص للمربد إن اي ش�خص س�يأتي من 
خارج البرصة لقيادة التظاهرات س�يتم مس�ائلته 
من األجهزة االمنية عن س�بب املج�يء للمحافظة 
وأس�باب اإلقامة فيها.مبينا التظاهر حق مرشوع 
لكن يجب ان يكون ضم�ن األطر التي نصت عليها 

القوان�ني مبين�ا ان ع�ىل م�ن يحش�د للتظاه�رات 
عليه تقديم طلب رس�مي للمحافظ بصفته رئيس 
اللجن�ة االمنية العالي�ا باملحافظة لغ�رض توجيه 
القي�ادات األمنية بحماية تل�ك التظاهرات واال فان 
الخروج بالتظاهرة التي س�يكون عنوانها س�لمي 
ومضمونه�ا قد يؤج�ج الوضع مج�ددا باملحافظة 
فان القوات األمنية س�تتصدى مل�ن يحاول ان يعيد 
البرصة اىل مربع الحرق والتخريب.واضاف العيداني 
ان املطالب�ة بالحق�وق م�ن املتظاهري�ن لحكومة 
الب�رصة او االتحادية امر مرحب ب�ه لكن رشيطة 
ع�دم أخذه طري�ق الحرق والتخري�ب وغريها.هذا 
وتداولت مواق�ع التواصل االجتماع�ي فديو لجهة 
فيه�ا اعض�اء من الب�رصة وخارجه�ا تحدثت عن 

تحشيدها لتظاهرات يوم الجمعة املقبل.

حمافظ البرصة: اسرتجعنا »98« مليار دينار من واردات منافذنا للعام املايض

    البصرة/ المستقبل العراقي

اش�اد رئي�س رئي�س مجل�س محافظة 
الب�رصة الحقوقي صباح حس�ن البزوني 
بالطاق�ات الش�بابية األكاديمية، واصفا 
اياها بالحجر االساس العادة بناء وتأهيل 
البرصة، جاء ذلك خالل استقباله الطالبة 
الثالثة عىل كلية هندس�ة البرصة-القسم 

املعماري، ابتهال ثاني.
وقال البزون�ي، للمركز االعالمي«باالمس 
اس�تقبلنا الطالبة االوىل عىل كلية هندسة 
املهندس�ة  املعم�اري،  البرصة-القس�م 
ش�هد العبادي ومرشوعها )تصميم منفذ 
الش�المجة(، واليوم نس�تقبل املهندس�ة 
الثالثة عىل القسم ابتهال ثاني بمرشوعها 
)انش�اء م�رشوع ترفيه�ي ع�ىل ضفاف 

س�وف  ان  اىل  منوه�ا  بالب�رصة(،  نه�ر 
يس�تقبل املهندس�ة الثاني�ة عىل القس�م 
زه�راء ومرشوعها حول النقل البحري او 

النهري.
الش�بابية  الطاق�ات  وتابع«ه�ذه 
االكاديمي�ة يف الب�رصة، خالق�ة ومبدعة 
ويج�ب االس�تفادة منها، ويمك�ن لها ان 
تكون حجر االس�اس العادة تأهيل وبناء 

البرصة.
بمواضي�ع  يعن�ي  واضاف«املجل�س 
ع�ىل  والنموذجي�ة  الحديث�ة  املش�اريع 
املس�توى العمران�ي، وه�ذه املخططات 

يجب االستفادة منها، قدر االمكان.
واش�ار اىل ان املجلس ش�كل لجن�ة فنية 
وهندسية تدرس مرشوع املهندسة ابتهال 
ثاني لتعطين�ا كافة املالحظ�ات ومن ثم 

اعداد الكش�وفات للم�رشوع الذي يمكن 
ان ينف�ذ عىل ضف�اف اي نه�ر بالبرصة، 
وم�ن ثم يع�رض كمرشوع االس�تثماري 
عىل القطاع الخاص بعد تقديم تسهيالت 

كبرية له.
وب�ني ان الحكوم�ة املحلية س�تعمل عىل 
تاس�يس قاع�دة بيانات بهذه املش�اريع 
وعرضها كمش�اريع استثمارية مهمة يف 

البرصة.
من جانبها قدمت املهندس�ة ابتهال ثاني 
شكره وتقديرها لرئيس مجلس محافظة 
البرصة الحقوقي صباح حس�ن البزوني، 
عىل دعمه للطاقات الشبابية، مؤكدة انها 
وزمالءها مس�تعدين لتقديم كل الخربات 
والعلوم الت�ي نهلوه�ا بالجامعة لخدمة 

البرصة واهلها.

خالل استقبال الطالبة الثالثة على اهلندسة

أكد دعمه ألي تظاهرات تطالب بتحسني الواقع اخلدمي

البزوين يشيد بالطاقات الشبابية االكاديمية: حجر االساس العادة تأهيل البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1944( االثنين  15  تموز  2019 اعالنات4

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة في محافظ��ة البص��رة املرق��م )2886 في 
.)2019/7/2

  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع )اعادة تأهيل بناية مديرية بلديات البصرة(

- وبكلفة  تخمينية قدرها)1،661،493،000(  واحد مليار وستمائة وواحد وستون مليون واربعمائة 
وثالثة وتسعون دينار عراقي 

 - ضمن اخلطة التشغيلية لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .

- موقع املشروع) عام (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة   والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والص��ادرة من وزارة التخطيط ، 

ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

املالية اآلتية:
أ- متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد املالية 
كالس��يولة النقدية اليق��ل عن مبل��غ ق��دره )498،447،900( اربعمائة وثمانية وتس��عون مليون 

واربعمائة وسبعة واربعون الف وتسعمائة   دينار  عراقي 
اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية   •

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع   -2
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن )498،447،900( اربعمائة وثمانية وتس��عون مليون واربعمائة وسبعة 

واربعون الف وتسعمائة   دينار  عراقي.
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداته ، األساليبوالتكنولوجيااملس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات 

صاحب العمل( .

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

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

يوم االثنني  املصادف 2019/7/15  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة في يوم االح��د   املصادف 2019/7/21   

الساعة العاشرةصباحاً
  سادساً-يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/28 الساعة 1:00 ظهرا 
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16،614،930 ( ستة عشر  مليون 
وستمائة واربعة عشر  الف وتسعمائة وثالثون  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة 

او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

تعويض جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العن��وان املش��ار إلي��ه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود 

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

اربع��ة  عش��ر – ال������زام الش�����ركات بش��راء منتج��ات وزارة 
الصناعة واملعادن اس��تنادا الى م��ا جاء بكتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود احلكومية /قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)اعـــادة تأهيـــل بنايــة مديريـــة بلديـــات البصــرة

 مناقصة )1/ بلديات   2019 (

املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

  اس��تنادا ال��ى كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة في محافظ��ة البص��رة املرق��م )2953 في 
.)2019/7/7

  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(مشروع )انشاء بناية مديرية شؤون افواج الطوارىء( 

- وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها)581،168،000(  خمس��مائة وواح��د وثمانون ملي��ون ومائة  وثمانية  
وستون الف دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 720  يوم ( .

- موقع املشروع) عام (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والص��ادرة من وزارة التخطيط ، 

ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقصني ذوي األهلي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 
العقود احلكومية  /ش��عبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 

2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل 

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

املالية اآلتية:
1- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفير املوارد املالية 
كالس��يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )174،350،400( مائة واربعة وس��بعون مليون وثالثمائة 

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

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع 
الس��ابقة ومببلغ اليقل عن )174،350،400( مائة واربعة وس��بعون مليون وثالثمائة وخمسون الف  

واربعمائة   دينار  عراقي 
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداته ، األساليبوالتكنولوجيااملس��تخدمة املش��ار اليها في الفصل الس��ادس )متطلبات 

صاحب العمل( .

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

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي��ة من قبل املناقصني الراغبني 
في العنوان أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 

االثنني  املصادف 2019/7/15  .
خامس��اً- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جل��ان الفتح واالحالة في يوم االح��د   املصادف 2019/7/21   

الساعة العاشرةصباحاً
  سادساً-يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/28 الساعة 1:00 ظهرا 
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
س��يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

س��ابعاً - يج��ب أن يرفق بجميع العط��اءات ضمان العطاء بقيمة ) 5،811،680 ( خمس��ة  مليون 
وثمامنائة  واحدى عشر  الف وستمائة وثمانون  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة 

او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

تعويض جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العن��وان املش��ار إلي��ه 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  عشر – ال�����زام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة 
واملعادن اس��تنادا الى ما جاء بكت��اب وزارة الت�����خطيط /دائرة 
العق��ود احلكومي��ة /قس��م االستش��ارات والتدري��ب 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 (
)انشـــاء بنايـــة مديريـــة شـــؤون افـــواج الطــوارىء  

مناقصة )13/ امن وعدالة   2019 (

املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2874 في 2019/7/2 ( .
  يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعييوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة(مشروع )مد خط ناقل ملناطق االهوار بطول 10 كم بقطر 10 اجن   (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2،993،605،000( اثنان مليار  وتسييعمائة وثالثة وتسييعون  مليون وستمائة وخمسة  

الف دينار  عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

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

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

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات تنفيذ 
العقييود احلكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييييينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيييط ، ومفييييتوح جلييميع 

املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهيييلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسيييييييم العيييييييقود 
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 :

القييدرة املالية:علييى مقدم العطيياء 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 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،081،500( ثمامنائة وثمانية وتسعون 

مليون واحد وثمانون الف  وخمسمائة دينار عراقي .
3- متطلبييات السيييولة النقدية : على مقييدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية مببلغ اليقل  قدره  عن )898،081،500( ثمامنائة وثمانية وتسييعون مليون واحد وثمانون الف  وخمسمائة 

دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنيةاملدرجة أدناه: 

اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضييح إمكانيته على تلبية متطلبات   •
اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السبع السابقة ومببلغ 
اليقل عن )898،081،500( ثمامنائة وثمانية وتسعون مليون واحد وثمانون الف  وخمسمائة دينار عراقي.

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعاً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن منشييعبة 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 2019/7/15
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-تفويييض 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 الرابييع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيييتم اسييتبعاد 

العطاء
سادسيياً:- سيييتم عقييد مؤمتر في قاعيية جلان الفتييح واإلحالة في يييوم االحد املصييادف 2019/7/21   السيياعة 

العاشرةصباحاً
  سييابعا - يجب تسييليم العطيياءات في أو قبل يييوم االحد   املصادف 2019/7/28 السيياعة 1:00 ظهرا حسييب 
التوقيييت احمللي 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 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/7/28.
العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد( / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )29،936،050( تسييعة وعشييرون مليون وتسعمائة 
وستة وثالثون  الف  وخمسون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

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

يوم العطلة .
الثاني عشيير - للدائرة احلق في الغيياء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و 

اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
.  basra.gov.iq الثالث 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 (
)مد خط ناقل ملناطق االهوار بطول 10 كم بقطر 10 انج(

 مناقصة )13/ ماء 2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2904 في 2019/7/3(.
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي   

عطاءاتهم )املغلقة(مشروع )انشاء موقع طمر صحي / الزبير (
- وبكلفة  تخمينية قدره)6،254،770،000(  سييتة مليار ومائتان واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وسبعون 

الف دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

 - مدة التنفيذ ) 730  يوم ( .
 - - موقع املشروع )الزبير  (

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة       والصنف /  إنشائية و) بعرض فني (  
  أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/شييعبة اعالن املشيياريع( في العنوان أدناه 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 صاحب العمل ( ما يلي :

القييدرة املالية:علييى مقدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرته على القيييام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدالإليراد السيينوي على مدى اخر سبع سيينوات يجب ان ال يقل عن )4،691،077،500( اربعة مليار وستمائة 
وواحد وتسعون مليون  وسبعة وسبعون الف وخمسمائة  دينار عراقي

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )1،563،692،500( مليار وخمسييمائة وثالثة وستون مليون وستمائة واثنان وتسعون الف 

وخمسمائة  دينار عراقي
احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 
حالة عدم امتالك الشييركة حسييابات ختامية الخر سنتن فيتم تقدمي حسيياباتها اخلتامية للسنتن التي 
تسييبق 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-اخلبرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة  أ - 
ومببلغ اليقل عن)3،752،862،000( ثالثة مليار وسبعمائة واثنان وخمسون مليون وثمامنائة واثنان وستون الف  
دينييار عراقي لتنفيييذ عقود مماثله ألعمال هذا العقييد و مت أجنازها بنجاح  بالكامييل. و يعنى باملماثلة  حجم 
العمل ، تعقيداته ، األساليبوالتكنولوجيااملستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل(

ب-  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  في الوثيقة القياسية 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن  املصادف 2019/7/15   

خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتيير في قاعة جلان الفتييح واإلحالة في يييوم االحد  املصادف 2019/7/28   السيياعة 
العاشرةصباحاً

  سادساً-يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2019/8/4 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/8/4.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 62،547،700 ( اثنان وستون مليون وخمسمائة 
وسييبعة واربعون الف وسييبعمائة دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

)1- رسييالة العطيياء وملحق العطاء 2-اجلييداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات   -3
احملييددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطيياء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االستمارات املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/شعبة  

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

خمسة  عشيير – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسييتنادا الى ما جاء بكتيياب وزارة التخطيط /دائرة العقييود 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 (
)انـــشــاء مــوقــع طـــمــر صــحــي / الــزبـيــر (

مناقصة )34/ بلديات    2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1944( االثنين  15  تموز  2019 اعالنات6

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة ذي العدد  )2904 في 2019/7/3(.
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود احلكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي   

عطاءاتهم )املغلقة(مشروع )انشاء موقع طمر صحي على جزء من القطعة 2 مقاطعة 19 ارض الصبخ ( 
- وبكلفة  تخمينية قدره)6،285،385،000(  سييتة مليار ومائتان وخمسيية وثمانون مليون وثالثمائة وخمسة 

وثمانون الف دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
 - - موقع املشروع )ابو اخلصيب  (

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة       والصنف /  إنشائية و) بعرض فني (  
  أوالً-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/شييعبة اعالن املشيياريع( في العنوان أدناه 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 صاحب العمل ( ما يلي :

القييدرة املالية:علييى مقدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرته على القيييام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

معدالإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )4،714،038،750( اربعة مليار وسبعمائة 
واربعة عشر  مليون  وثمانية وثالثون  الف وسبعمائة وخمسون  دينار عراقي

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية كالسيولة  أ - 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )2،095،129،000(  اثنان مليار وخمسيية وتسعون مليون ومائة وتسعة وعشرون  

الف دينار عراقي
احلسييابات اخلتامييية معدل ربح ألخر سيينتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسييب قانوني   -2
معتمييد وفي حالة عدم امتالك الشييركة حسييابات ختامية الخر سيينتن فيتم تقدمي حسيياباتها اخلتامية 
للسيينتن التي تسييبق عام 2014 وذلك اسييتنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية 

العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات   •

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة  أ - 
ومببلغ اليقل عن)3،771،231،000( ثالثة مليار وسييبعمائة وواحد وسييبعون مليون ومائتان وواحد وثالثون  الف  
دينييار عراقي لتنفيييذ عقود مماثله ألعمال هذا العقييد و مت أجنازها بنجاح  بالكامييل. و يعنى باملماثلة  حجم 
العمييل ، تعقيداته ، األسيياليب والتكنولوجيا املسييتخدمة املشييار اليها في الفصل السييادس )متطلبات 

صاحب العمل(

ب-  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  في الوثيقة القياسية 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في العنوان أدناه* 
ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن  املصادف 2019/7/15   

خامسيياً- سيييتم عقد مؤمتيير في قاعة جلان الفتييح واإلحالة في يييوم االحد  املصادف 2019/7/28   السيياعة 
العاشرةصباحاً

  سادساً-يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2019/8/4 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/8/4.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )62،853،850 ( اثنان وستون مليون وثمنمائة 
وثالثة وخمسييون الف وثمامنائة وخمسييون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

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

)1- رسييالة العطيياء وملحق العطاء 2-اجلييداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويييض حتريييري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيييع على العطاء.4- الوثائق املصييادق عليها من اجلهات 
احملييددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطيياء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االستمارات املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

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

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

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود احلكومية/شعبة  

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

خمسة  عشيير – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
اسييتنادا الى ما جاء بكتيياب وزارة التخطيط /دائرة العقييود 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 (
)انشاء موقع طمر صحي عىل جزء من القطعة 2 مقاطعة 19 ارض الصبخ (  

مناقصة )35/ بلديات    2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

  استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )2881 في 2019/7/2( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة(مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة ابن خلدون االبتدائية 18 صف ثالث طوابق (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)  1،600،000،000(   واحد مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

- موقع املشروع) املركز (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة   والصنف /  انشائية 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود 
احلكومية  /شييعبة اعالن املشيياريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

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

يلي :
القييدرة املالية:على مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبات   -1

املالية اآلتية:
متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية  أ - 

كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار  عراقي 
اخلبييرة والقدرة الفنية:على مقييدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضييح إمكانيته على تلبية  ب - 

متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع   -2

السابقة ومببلغ اليقل عن )480،000،000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار  عراقي
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليبوالتكنولوجيااملسييتخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب 

العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعيياً- ميكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية ميين قبل املناقصن الراغبن في 

العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
االثنن  املصادف 2019/7/15  .

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االحد   املصادف 2019/7/21   الساعة 
العاشرةصباحاً

  سادسيياً-يجب تسييليم العطاءات في أو قبل يييوم االحد  املصادف 2019/7/28 السيياعة 1:00 ظهرا 
حسييب التوقيت احمللييي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية )ال يسييمح بهييا(. العطاءات املتأخرة 
سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجييود ممثلن عن املناقصن الذييين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

سييابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16،000،000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

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

يلي يوم العطلة .
احييدى عشيير - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة ميين مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضليية  وحسييب مقتضيات املصلحيية العامة و اليحق للمشييركن في املناقصيية املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
اثنى عشيير -  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 بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية /قسييم االستشييارات 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 (
)هدم واعادة بناء مدرسة ابن خلدون االبتدائية 18 صف ثالث طوابق(  

مناقصة )133/ تربية   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1944( االثنين  15  تموز  2019 اعالنات7

 الحاق�ا بكتابن�ا ذي العدد )3184 يف 
بإع���ان  الخ�اص   )2019/6/27
اول للمناقص���ة 1/ صح�ة  2019 
م�روع ) تجهيز ونصب وتش�غيل 
وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات 

الطبية عدد 5 مختلفة االحجام  (
ن�ود ان نن�وه اىل تمدي�د موع�د غلق 
املناقص�ة اع�اه ليكون  ي�وم االحد 
الس�اعة   2019/7/21 املص�ادف 
1:00 ظه�راً ب�دال م�ن ي�وم االح�د 

.2019/7/14

 الحاق�ا بكتابنا  ذي العدد ) 3204 يف  
2019/6/27( الخاصة  بإع�����ان 
اول للمناقص�ة 24/ بلدي�ات  2019 
مروع ) افراز ترابية وس�بيس عىل 
القطعة املرقم�ة )36/12( يف قضاء 

شط العرب (
ن�ود ان نن�وه اىل تمدي�د  موعد غلق 
املناقص�ة  اعاه  ليك�ون يوم االثنني 
الس�اعة   2019/7/22 املص�ادف  
1:00 ظه�راً ب�دال م�ن ي�وم الثن�ني 

.2019/7/15
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 .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر
 عالن مناقصةإ

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
TENDER ANNOUNCEMENT 

 
لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ"المشغل") الشركات  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  ازبرومغ شركةبهذا تدعو 

 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 
 1207المناقصة رقم 

 اسم المناقصة: إدارة مخيم بدرة الرئيسي ومنشآت أخرى للشركة

TENDER No.  1207  
TENDER NAME:  MANAGEMENT OF BADRA BASE CAMP AND OTHER COMPANY FACILITIES 

 العام لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل ضمن هذه المناقصة يضم وال يحصر على:الوصف 
 مقيم في المخيم؛ 500خدمات التموين ألكثر من  -
 خدمات الضيافة في غرف السكن ومكتب الفضاء المفتوح؛ -
 خدمات الغسل اليومية؛ -
ف��������ق واآلب�������ار المائي��������ة خط�������وط المراخ�������دمات الص��������يانة الفني�������ة والتص��������ليح ف�������ي غ��������رف الس�������كن والمكت��������ب و -

 ومولدات الديزل ووحدات التناضح العكسي لتنقية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي؛
 ؛معالجة النفايات ومكافحة اآلفات -
 خدمات الهندسة الطبيعية؛ -
 خدمات النقل. -

Brief description of works/services required by the Operator under this Tender includes, but not limited to: 
- catering for more than 500 residents; 
- housekeeping in accommodation rooms and office space; 
- daily laundry services; 
- technical maintenance and repair of living and office facilities, utility lines, water wells, diesel generators, 
  reverse osmosis water treatment units and sewage treatment units;  
- waste management and pest control;  
- landscaping; and  
- transportation services. 

على الوثائق القياسية لهذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورق يحمل ترويسة الشركة المقدمة العطاء موقع  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
لوثائق من قبل ممثلها المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل ا

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصالالقياسية للمناقصة، وأي
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
حال فقدانها  و بعد استالم الطلب الخطي لمقدم العطاء، سيرسل المشغل الوثائق القياسية له عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية في

 أو الوصول المتأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

 وهي:متطلبات األدنى من الالحظوا أنه أيجب أن يستجيب مقدم العطاء من أجل المشاركة في إجراءات التقييم الالحقة للمستوى 
 

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:   

 باألعمال أو تقديم الخدمات موضع البحث في أراضي الجمهورية العراقية؛ أن يكون مخوال بالقيام -
 باألعمال أو تقديم الخدمات المماثلة لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل بهذه المناقصة؛أن يملك خبرة في القيام  -
 راغبا بالقيام باألعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة بهذه المناقصة؛أن يكون مستعدا و -
 دوالر أمريكي؛ 500،000.00(ضمان عطاء) بمقدار أن يقدم ضمانا مصرفيا  -
 دوالر أمريكي في حال منح العقد؛ 1،000،000.00ضمان مصرفي (ضمان أداء) بمقدار  أن يكون مستعدا لتقديم -
 أن يحظى باستقرار مالي ويكون قادرا على تمويل أداء األعمال أو تقديم الخدمات ضمن هذه المناقصة؛ -
 أن يستجيب لجميع متطلبات المشغل ذات العالقة بمجال الصحة وسالمة العمل والبيئة واألمن؛ -
 بل الشروط األساسية لمشروع العقد الذي سيقدمه المشغل ضمن هذه المناقصة.أن يق -

-     be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 
-     be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the  
      Operator under this Tender 
-     be ready and willing to perform all works/services required under this Tender; 
-     provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 500,000.00; 
-     be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 1,000,000.00, 
      in case of contract award; 
-      be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender; 
-     comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
-     accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  

العرض وفق الضوابط العراقية، سيستقطع المشغل مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع مقدم 
 الفائز.

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder 
 

إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم للعرض  لمشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو
 ودون تقديم مبررات لذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

غرينيتش  توقيت /(بالتوقيت العالمي  17:00إن الموعد النهائي لتقديم العروض ضمن هذه المناقصة (التاريخ والساعة المقررين لتقديم العروض) هو 
 .2019آب  25) من 3:00+

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
August 25, 2019. 

 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر قسم العقود والمشتريات لشركة
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صورة العراق
          د.محمد فلحي

يزدح�م الفضاء االعالم�ي العربي بقنوات 
تلفازي�ة وإذاع�ات، متباين�ة االتجاه�ات 
واأله�داف والخطابات، وذل�ك وفقاً لتعدد 
املتضاربة،  السياسية ومصالحها  االنظمة 
ويعد اتحاد اذاعات الدول العربية، من أهم 
املنظم�ات االقليمي�ة العربي�ة املتخصصة 
يف تنس�يق وتبادل البث االعالم�ي العربي، 
منذ خمس�ن عاماً، م�رّت خاللها املنطقة 
العربية بتغريات جوهرية وكوارث ونكبات، 
جعلت من حلم الوحدة العربية مس�تحيالً 
يف املس�تقبل املنظور، ولم يتبق من قرارات 
مؤتم�رات القم�ة العربية املتعددة س�وى 
أكداس من الورق ال�ذي ينطوي عىل وعود 
سياس�ية واقتصادي�ة وأمنية، ل�م يحصد 

منه�ا املواطن العربي س�وى ال�راب، أما 
قضية فلس�طن التي كان�ت قضية العرب 
األوىل فق�د غاب�ت خلف ضجي�ج الحروب 
واالنقس�امات وتي�ارات الفك�ر التكفريي 

اإلرهابي!
وس�ط ه�ذا املش�هد العرب�ي نظ�م اتحاد 
اذاع�ات الدول العربي�ة  يف تونس املهرجان 
دورت�ه  يف  والتلفزي�ون  لإلذاع�ة  العرب�ي 
العرشين أواخر الش�هر املايض، وقد تزامن 
املهرجان مع الذكرى الخمس�ن لتأس�يس 
االتح�اد ال�ذي انطلق م�ن الخرط�وم عام 
1969 ث�م القاه�رة، واس�تقر، منذ مطلع 
الثمانينيات، يف تون�س، وهو يواصل اليوم 
مس�ريته نح�و صياغ�ة خط�اب إعالم�ي 
عربي موضوعي مت�زن، يجمع وال يفرق، 
عرب التنسيق والتعاون والتكامل والتبادل، 

حيث يكون العقل العربي هو ميدان العمل، 
ويصبح التنافس مرشوعاً، يف فضاء اإلبداع 
اإلعالمي والثقايف والفن�ي. حضور اإلعالم 
العراقي ومشاركته يف فعاليات ومسابقات 
املهرج�ان يفتح نوافذ متع�ددة نحو رؤية 
جديدة للعالقة مع األش�قاء العرب ويقدم 
صورة حقيقية ع�ن التجربة الديمقراطية 
الجديدة، بعد أن ظل العراق عقوداً طويلة، 
مص�در رصاع وع�داء وتش�ويه، وع�اش 
بع�د س�قوط النظ�ام الدكتات�وري محنة 
س�وء الفهم من قبل بعض األش�قاء، الذي 
انعك�س يف خطاب�ات عربي�ة منح�ازة، يف 
ظل تجاذبات املنطق�ة، وتداعيات األحداث 
الدولي�ة.  املصال�ح  وتناقض�ات  الجس�ام 
ش�اركت ش�بكة االعالم العراقي من خالل 
وف�د رفيع يف نش�اطات املهرجان، وضمت 

اإلذاعي�ة  مس�ابقاته  يف  التحكي�م  لج�ان 
والتلفازية عدداً من اإلعالمين األكاديمين 
املهنين، وحصد العراق جوائز مهمة، رغم 
ش�دة املنافس�ة، يف مقدمتها الجائزة األوىل 
يف الربام�ج الحواري�ة الرس�مية، لربنامج 
)دين�ار( االقتص�ادي الذي يع�ده ويقدمه 
قيس املرش�د، يف حن حصل�ت قناة كربالء 
الفضائي�ة عىل الجائزة الثاني�ة يف الربامج 
الحوارية للقنوات الخاصة لربنامج )خلف 
األب�واب( االجتماعي، وت�م تكريم مقدمة 
الربنامج زهراء فوزي بجائزة اإلبداع، ومن 
املؤس�ف أن كث�رياً م�ن القن�وات العراقية 
الحزبية والخاصة لم تش�ارك يف املهرجان، 
وفقدت فرصة الظهور والتنافس االبداعي 

يف أهم مهرجان اعالمي رسمي عربي!
وق�د بلغ�ت األعمال املرش�حة ملس�ابقات 

املهرجان نحو 140 عمالً ومشاركة ثالثن 
هيئة اذاعية وتلفزيونية رسمية )عمومية( 
وست عرشة هيئة خاصة، عربية وإقليمية 
تجربت�ي  خ�الل  م�ن  ويمك�ن  وعاملي�ة. 
املتواضعة يف لجنة تحكيم املهرجان لعامن 
متتالين أن أق�دم بعض املالحظات املفيدة 
للقنوات واإلذاعات التي ترغب يف املشاركة 

يف املهرجان مستقبالً، وكما يأتي:
1- إنَّ االنتم�اء اىل اتح�اد اذاع�ات ال�دول 
االذاعي�ة  املؤسس�ات  العربي�ة م�ن قب�ل 
والتلفزيوني�ة يع�دُّ رشط�اً للمش�اركة يف 
فعالي�ات املهرجان الس�نوي، ويتعن عىل 
تل�ك املؤسس�ات الدخ�ول اىل ه�ذا الفضاء 
االعالمي التعاوني وعدم التغيب عن فرصه 
ونش�اطاته املتعددة، وأال تش�كل الرس�وم 
املالي�ة لالنتماء مانعاً أم�ام اقتحام ميدان 

املنافس�ة االبداعي�ة. 2- رضورة تش�كيل 
لجن�ة الختي�ار وترش�يح الربام�ج يف كل 
إذاعة وقن�اة تلفازية، وذلك قبل إرس�الها 
اىل لجان التحكي�م يف املهرجان، وأن تغطي 
امل�واد املرش�حة كل مس�ابقات املهرج�ان 
وتشمل نرشات األخبار والربامج الحوارية 
العلمي�ة  والربام�ج  والدرام�ا  والتقاري�ر 
وبرام�ج األطف�ال التوجيهي�ة، والربام�ج 
الوثائقي�ة وبرام�ج الس�هرات واملنوع�ات 
الفني�ة والربام�ج الرياضي�ة )االس�توديو 
التوعي�ة والتنوي�ه  التحلي�ي( وومض�ات 
االذاعي ومقدمة الربنامج ونهايته )التيرت(. 
وقد لوحظ أنَّ أغلب القنوات لم تش�ارك يف 
كل املسابقات، وأن اختيار الربامج املرشحة 
القليلة املرس�لة لم يخضع ملعايري انتقائية 
دقيق�ة وموضوعية وإبداعي�ة لكي تكون 

قادرة عىل خوض املنافس�ة ومن ثم الفوز. 
3- هن�اك مواصف�ات ينبغ�ي مراعاتها يف 
املشاركة يف مسابقات املهرجان، من أهمها 
الروح االبداعية والتميز يف مضمون وشكل 
الربنامج، ابتداًء من الفكرة أو الرس�الة ثم 
اإلعداد والتقديم واإلخراج وتوفر التقنيات 
املتطورة يف الديكورات واملؤثرات الس�معية 
والبرصي�ة واإلن�ارة والوس�ائط املتع�ددة 

والتفاعلية.
4- إنَّ نش�اطات املهرج�ان ال تقترص عىل 
املس�ابقات الربامجية فحس�ب، بل تشمل 
الندوات التخصصي�ة التقنية حول التبادل 
واإلرسال والحفالت الفنية وتكريم املبدعن 
الع�رب، ويمك�ن ل�كل مؤسس�ة اعالمي�ة 
عربي�ة الحضور واملش�اركة يف ظل س�باٍق 

سنوي إبداعي راٍق.

توليفة النجاح
          جينفر روبن

»الجمهوري�ون« الذي�ن يزعم�ون أن رونالد ريجان 
ف�از باالنتخاب�ات ألن�ه كان أكثر املرش�حن تميزا 
بالنهج األيديولوجي »املحافظ«، و»الديمقراطيون« 
الذي�ن يزعم�ون أن ب�اراك أوباما ف�از باالنتخابات 
ألنه كان األكثر تقدمية، يضخمون من ش�أن قطاع 
الناخبن الذين يخت�ارون الرئيس بناء عىل النقطة 

التي يحتلها بن اليمن واليسار.
وإذا كان معظم الناخبن عام 2020 يعلقون أهمية 
ع�ىل الش�خصية وآداب اللياق�ة واإلمل�ام والرصانة 
والس�مات املحورية األخرى التي يج�ب توافرها يف 
ش�خص جدير باالحرتام، فقد يرى »الجمهوريون« 
الس�ابقون الغاضبون أن أي منافس »ديمقراطي« 

جاد لن يكون أسوأ من ترامب.
واآلن دعن�ا ننظر إىل انتخابات عام 2018 والتوليفة 
التي تحقق النج�اح ل�»الديمقراطين« عام 2020. 
لقد ف�از »الديمقراطيون« ع�ام 2018 بزيادة عدد 
املش�اركن يف االنتخابات من غري البيض والش�باب 
والحاصلن عىل تعليم جامعي والنس�اء البيضاوات 
الالئ�ي صوتن وتطوعن وتربعن، ب�ن فئات أخرى، 
لع�دد أك�رب م�ن املرش�حات ع�ن أي وق�ت مىض. 
وخ�اض »الديمقراطي�ون« حمالته�م عىل أس�اس 
برنام�ج »أوباماكري« يف االنتخابات التمهيدية وعىل 
أس�اس الدع�وة إىل الدفاع ع�ن الديمقراطية وآداب 
اللياقة. وتحدثوا عن القيم األمريكية الحقيقية. ولم 
يستعيدوا السيطرة عىل مجلس النواب بالرتكيز عىل 

الرجال البيض من الطبق�ة العاملة الذين يكرهون 
املهاجري�ن. ومع تعزيز توليفة 2018 إىل مس�توى 
انتخابات رئاسية، يستطيع »الديمقراطيون« الفوز 
ع�ام 2020. ومن يريد لعب مباراة إمكانية الفوز يف 
االنتخاب�ات، فأفض�ل خي�ار ل�»الديمقراطين« قد 

يكون امرأة.
التص�ور الذي يقدم�ه املرش�ح »الديمقراطي« عن 
أم�ريكا والطريقة التي يربط بها نفس�ه بالناخبن 
س�يكون أكث�ر حس�ما يف االنتخاب�ات العام�ة من 
األيديولوجي�ا. ويف كل الح�االت، تمث�ل الع�ودة إىل 
الوس�ط حيل�ة ت�م تجريبه�ا وثبت�ت نجاعته�ا يف 
االنتخابات العام�ة. و»الديمقراطيون« لديهم وقت 
كث�ري لتنقيح مواقفهم والدفاع عنها ويتعن عليهم 

ذلك.
ويجب أن يكون هدف »الديمقراطين« الحفاظ عىل 
أص�وات النس�اء البيضاوات الحاص�الت عىل تعليم 
جامع�ي- الالئ�ي س�يقتحمن أي آالم للتخلص من 
ترام�ب والالئي يتمي�زن بتقدمية أكث�ر من الرجال 
البي�ض الحاصل�ن عىل تعلي�م جامعي- ب�دالً من 
الس�عي إىل اس�تعادة تأييد أصوات الناخبن البيض 
من الطبقة العاملة. وهؤالء الناخبات الالئي يتفوقن 
يف الع�دد ع�ىل الرجال البي�ض غ�ري الحاصلن عىل 
تعليم جامعي- وليس الرجال البيض من املعارضن 
لرتام�ب- ه�م الالئي يتع�ن ع�ىل »الديمقراطين« 
االحتف�اظ بأصواته�ن. فهؤالء النس�اء أكثر تقدما 
م�ن  األيديولوجي�ة  الخالف�ات  تج�اه  وتس�امحا 

الرجال.

اعالن
رقم االخطار
2015/435

من / محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة 

اىل املته�م الهارب / )الرشط�ي طاهر رايض 
طاهر ( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 
مل�ا كن�ت متهما وفق املادة 5 م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مق�ر عملك من  
تاري�خ 2014/7/30  ولح�د االن  وبم�ا ان 
محل اختفائك مجهول اقامتك اقتىض تبليغك 
به�ذا االع�الن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخي االوىل / املنطقة الخامسة 
الب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ 
ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة محلي�ة يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب 
عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االم�ن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008
رئيس محكمة 

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1992/ب/2018
التاريخ 2019/7/9

اعالن
املدعيان :

1 � حس�ن  عبد االمري رايض
2 � انوار جبار ش�مخي  / اصالة عن نفسها 
وحس�ب وصايته�ا ع�ىل القارصي�ن ه�دى 

وسجى  وعباس وحسن
املدعى عليهم :

عب�د الل�ه وحس�ن وس�عاد ونج�اة وايمان 
وابتسام ومنتهى اوالد عبد االمري رايض 

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 
624/40 الرب�اط الكب�ري مس�احته 170 م2 
وهو عبارة عن دار سكن تقع يف منطقة حي 
الزهراء فرع ش�ارع حسينية س�يد الشهداء 
وانه مؤل�ف من ثالث اجزاء الج�زء االول من 
طارم�ة وهول وغرفة من�ام ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي وانه مش�غول م�ن قبل عائلة 
عب�د الله عبد االم�ري الذي يرغ�ب البقاء فيه 
بصفة مس�تأجر بعد البيع ام�ا الجزء الثاني 
متكون من طابق�ن من هول وغرفتن منام 
وحمام ومرفق صحي البناء عموم العقار من 
الثرمس�تون والبلوك ومس�قف بالكونكريت 
االرضية من الكايش درجة عمرانه قديم فمن 
له الرغب�ة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
 %10 البالغ�ة  القانوني�ة  التأمين�ات  ودف�ع 
م�ن القيم�ة املقدرة للعق�ار البالغ�ة مائتان 
وخمسة وثالثون مليون دينار وبصك مصدق 
المر هذه املحكمة وستجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم الخامس عرش 
من اليوم التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور 

املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد : 338/ب/2019
التاريخ : 2019/7/10

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا ) ص�الح جميل كري�م ورجاء جميل 

كري�م اضاف�ة لرتك�ة مورثكم�ا جمي�ل عب�د الكري�م( 
اق�ام املدع�ي عادل قاس�م ن�ارص اضافة لرتك�ة مورثه 
قاس�م نارص الدعوى البدائية املرقمة )338/ب/2019( 
لدى هذه املحكمة  يطالبكما فيه بتمليك سهام مورثكما 
يف العقار تسلسل 2/85 الرباط الكبري وتسجيلها بأسمه 
يف مديري�ة التس�جيل العقاري يف البرصة اس�تنادا لقرار 
مجل�س قيادة الث�ورة املنحل املرقم 1198 لس�نة 1977 
املع�دل ( وق�د عن ي�وم 2019/7/23 موع�دا للمرافعة 
وملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د املجل�س البل�دي يف منطق�ة التميمي�ة والخندق 
بانتقالكم�ا اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغكما بصحيفتن 
محليتن يوميتن رسميتن ويف حالة عدم حضوركما اىل 
املرافعة فانه س�وف يتم اجراء املرافع�ة بحقكما غيابيا 

وفق القانون
القايض

عالء حسن صيهود

�������������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/430
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�ي االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي منجد عبد الله عبد النبي االمارة 
)مطرود من الخدمة( 

3 � رقم الدعوى : 2019/430
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008

5 � تاريخ الحكم : 2019/6/11
6 � امل�ادة القانوي�ة )5 و34( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل
7 � املنسوب اىل / مديقيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالصة الحكم : عدم اجراء  محاكمة املتهم اعاله عن التهمة 
املس�نده اليه وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
ع�ن فرتة غيابه م�ن تاري�خ 2010/11/29 ولغاي�ة طرده من 
الخدمة بتاري�خ 2016/7/4 بموبج االمر االداري املرقم 56355 
يف 2016/7/4 والص�اد من املديرية العامة الدارة املوارد البرشية 
/التقاعد لس�بق الحك�م عليه م�ن قبل هذه املحكم�ة بموجب 
قراره�ا املرق�م  )2017/1022( يف 2017/11/20 وع�ن نفس 
وقائ�ع هذه القضية  عمال باحكام امل�ادة 85 م ن ق أ د رقم 17 
لس�نة 2008 واملادت�ن 300 و301 م ن قانون اصول املحاكمات 

الجزائية املرقم 23 لسنة 1971 املعدل
 9 � تبديل مادة االحالة من املادة 34 /اوال وثانيا  من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 37 اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن 

الداخي وعمال باحكام املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
10 � عدم اجراء محاكمة املتهم اعاله  عن التهمة املس�نده اليه 
وفق احكام املادة  37/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
لسبق ش�موله بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بموجب قرار 
لجن�ة العفو رقم 19 لس�نة 2008 يف محكم ة اس�تئناف البرصة 
الدرج�ة  املرق�م 485 يف 2011/11/26 واملكتس�ب  االتحادي�ة 
القطعي�ة ع�ن تهمة اهمالة وتس�ببه بح�دوث ارضار يف العجلة 
الحكومي�ة الت�ي بذمته واملرقم�ة )216( نوع ف�ورد عام 2008 

وعن نفس وقائع هذه القضية 
اربع�ة مالي�ن  11  �تضمين�ه مبل�غ مق�داره )4,840,000( 
وثمانمائة واربعون  الف دينار وفق املادة 37 ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 عن قيمة االرضار الحاصلة بالعجلة الحكومية 

املوصوفة اعاله تستحصل منه  بالطرق التنفيذية 
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ن عبد 
االم�ري جابر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابي�ا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 2019/6/11
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

فقدان 
فق�دت من الهوية الصادرة من وزارة 
الكهرباء باسم )قاسم فوزي محمد( 
الرجاء م�ن يعثر عليها تس�لميها اىل 

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

 وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/1449

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

الخامسة
2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي صالح حريب عبد مسكن

3 � رقم الدعوى : 2018/1449
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/1/1

5 � تاريخ الحكم : 2018/11/21
6 � املادة القانوية )5 و35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
8 � خالص�ة الحك�م : ايقاف االج�راءات القانوني�ة بحقه وقفا 
نهائي�ا عن التهمة املس�نده  الي�ه وفق امل�ادة 5 م ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل وذل�ك لغياب�ه ع�ن مقر عمل�ه بتاريخ 
لش�موله   2012/2/13 بتاري�خ  عودت�ه  ولغاي�ة   2012/1/7

بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
 9 � ان الجريمة ليست من الجرائم املستثناة حسب نص املادة 4 

من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
10 � عدم اس�تفادة املتهم من قانون العفو العام رقم 19 لس�نة 
2008 او اي عف�و خ�اص وحس�ب كتاب قس�م تحقي�ق االدلة 
الجنائية  / التسجيل الجنائي يف مديرية رشطة محافظة البرصة 

املرقم 18881 يف 2018/9/9
11 �  يف حال�ة اذا ارتكب املتهم الذي اعف�ى عنه بموجب احكام 
ه�ذا القان�ون جناية عمدي�ة خالل خمس س�نوات م�ن تاريخ 
االعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفى منها وتحرك االجراءات 

الجزائية بحقه 
12 � ع�دم ش�موله بقان�ون العفو الع�ام رقم 27 لس�نة 2016 
عن التهمة املس�نده الي�ه وفق املادة 35 / لعدم اعادة املس�دس 

الحكومي املرقم ادناه الذي بذمته او دفع مبلغ التضمن 
13 � السجن ملدة )سبع سنوات(  وفق احكام املادة 35/اوال من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد 61/اوال و69/اوال م 
ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدس الحكومي الذي 
بذمت�ه واملرقم GGW843 نوع كلوك م�ع ملحقاته و30 ثالثون 
اطالف�ه من نوع�ه والذي اس�تصحبه مع�ه عند غياب�ه بتاريخ 

2014/1/1 ول�م يق�وم باعادت�ه لح�د االن
14  �تضمينه مبلغ مقداره )5,300,000( خمسة مالين وثالثة 
مائ�ة الف دينار اس�تنادا للفقرة ثانيا من امل�ادة اعاله عن قيمة 
املس�دس املختلس املوصوف اعاله م�ع )30( ثالثون اطالقه من 
نوع�ه اس�تنادا الحكام  الفق�رة ثانيا من امل�ادة 35/ منه ق ع د 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
15 � اعتبار جريمته مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21/أ � 6 ق 

ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
16 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي عمال باحكام املادة 

41/اوال أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
17 � تعميم اوصاف املسدس املشار اليه اعاله وفق القانون

18 � تنزي�ل املس�دس املختلس املوص�وف اعاله م�ن الذمة بعد 
اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

19 � اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق املتهم اع�اله ع ن فرتة 
غياب�ه من 2014/1/1 ولحد االن وفق اح�كام املادة 5  من ق ع 

د رقم 14 لسنة 2008 
20 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وج�د لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
21 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
22 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ن عبد 
االم�ري جابر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابي�ا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 2018/11/21
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد    عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/4/3
اعالن

اىل / املدع�وة / زين�ب صال�ح مه�دي
قدم طالب حجة الوف�اة صالح مهدي زيدان 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة )زين�ب صال�ح 
مه�دي( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2012/631

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

املنطقة الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشطي ماجد عط�وان عبد 

السادة
3 � رقم الدعوى : 2012/631

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/9/7
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/28

6 � املادة القانوية )37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
7 � املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشأت 
8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العفوالع�ام  رقم 27 لس�نة 2016 لعدم تس�ديده املبلغ 

املرتتب بذمته   
9 � الحبس البسيط ملدة )ثالثة اشهر( وفق احكام املادة 
)37( الشق االول من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 الهماله 
بحص�ول االرضار بالعجلة الحكومي�ة املرقمة 993 نوع 
كيا صال�ون والتي بذمته حس�ب ما جاء بق�رار اللجنة 

الفنية املرقم 308 يف 2011/9/7
10 � تضمينه مبلغ مقداره )100,000( مائة الف دينار 
وف�ق امل�ادة 37 ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
ع�ن قيمة االرضار الحاصلة بالعجلة املش�ار اليها اعاله 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11 �  اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخي اس�تنادا 
الحكام املادة 42/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة املادة 89/

اوال من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذالحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ن باالخبار ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار 
عات�ي ج�رب( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 
/ سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/10/28
العمي�د الحقوق�ي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/4/3
اعالن

اىل / املدعوة / شهالء صالح مهدي
قدم طالب حجة الوف�اة صالح مهدي زيدان 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة )ش�هالء صالح 
مه�دي( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1718

التاريخ 2019/7/11
اىل  /املنفذ عليه 

زيد عبد االمري عبد الحسن
العنوان / سماوة � الرميثة /الغربي

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح املبلغ 
القضائي لهذه املديرية ومختار محلة الرباق 
حس�ن عي كاظم انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف النجف 
 2019/2/7 يف  102/ش2019/1  بالع�دد 
مئت�ان  مبل�غ  بتأدي�ة  الزام�ك  واملتضم�ن 
وخمس�ون الف دينار ش�هريا لكل واحد من 
االوالد حيدر وحسن وتخويل الدائنة انصاف 

شاكر عنرب بأستالمها 
�������������������������������������

تنويه 
اع�الن الص�ادر من مديري�ة االح�وال املدنية 
والجوازات واالقامة تغيري لقب من العيس اىل 
العبس املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد 1818 يف 3 كانون الثاني 2019 حيث 
س�قط سهوا اس�م اللواء ميثم فاضل عباس 

الغرباوي لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة  بداءة النجف
العدد : 4123/ب2019/3

التاريخ : 2019/7/11
اعالن

اىل املدعى عليه / )حيدر محمد عبد الله(
اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله 
ضدك والتي يطلب فيها )الحكم بابطال كافة 
قي�ود العق�ار املرق�م 77665 /3 حي النرص 
واعادة تس�جيله بأس�م دائرة املدعي اعاله ( 
ونظ�را ملجهولية محل اقامتك ك�ون العنوان 
ال�وارد وهميا حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار حي الغ�ري 2 كاظم محمود 
االس�دي عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2019/7/24 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة : 2013/174

التاريخ 2019/7/10
اىل  /املنفذ عليه 

االسم / ادريس عباس عبد
العنوان / سماوة � الرميثة /الغربي

لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار املختار 
املؤرخ 2019/7/9  انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الخ�رض خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

غانم فرج محمد
مديرية تنفيذ الخرض

اوصاف املحرر:
مجهول محل االقامة

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

اىل الرشيك / حسن عبد الكريم جاسم
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النجف 
وذلك الصدار اجازة بناء للعقار املرقم 61661 
/ ح�ي الن�داء ع�ن طريق رشي�كك يف العقار 
اع�اله املواطن معت�ز جمعه عب�د وعند عدم 
حضورك س�وف تصدر االجازة وفقا للقانون 

والضوابط الالزمة
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )74(  الصادر  2019/6/24 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات  املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية  تلكيف وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية  فعلى الراغب�ن باالجيار مراجعة مديرية بلدية تلكيف وخالل مدة 
)30(  ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مس�تصحبن معهم 
التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر 
االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرس�وم 
االخ�رى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( م�ن تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وخبالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل 
وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة 
اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية 

بلدية تلكيف 
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط 

عل�ى طالب تأجري س�احة الغاز والنف�ط االبيض تقديم خط�اب ضمان مببلغ 
)250/000( مليون دينار

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه ت

1/101 م8 تلمثة الدكاكين المرقمة 
)162و163و164و166و186( 1

140/26م1 قبر مريم بمساحة 1500م2 مشتل 205 2
1108/10 تلكيف بمساحة 1850م2 ساحة وقوف السيارات 202 3
1681 تلكيف بمساحة 2047/50 م2 ساحة وقوف السيارات 203 4

33/26 م1 قبر مريم بمساحة 747/66م2 معرض سيارات 200 5
34/26م1 قبر مريم بمساحة 744م2 معرض سيارات 201 6

129/26 م1 قبر مريم بمساحة 1000م2 ساحة بيع الغاز والنفط االبيض 
204 7

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2016/902

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسم املجرم الغائب : الرشطي ميثاق عبد الكاظم جاسم حميدي االمارة
3 ـ رقم الدعوى : 2016/902

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2013
5 ـ تاريخ الحكم : 2019/6/23

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

8 ـ خالصة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل اىل املادة 35/اوال وثانيا م ن ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل 

قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
  9ـ  عـدم شـمول املتهـم  اعاله بقانـون العفو العام رقم 27 لسـنة 2016 عن التهمة املسـندة 
اليه وفق احكام املادة 35 من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 لعد م اعادة ما بذمته او تسـديد مبلغ 

التضمني املرتتب بذمته 
10 ـ السـجن ملدة )سـبع سـنوات( وفق احكام املادة 35 /اوال من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 
وبداللـة املـواد 61/اوال و69/اوال من ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 الختالسـه املسـدس الحكومي 

الذي بذمته واملرقم
X28075Z نوع برتا مع مخزن واحد عام 2013 

11  ـتضمينه مبلغ مقداره )6,025,000( سـتة  ماليني وخمسـة وعرشون الف دينار عن قيمة 
املسـدس املختلس املوصوف اعاله مع  مخزن مسـدس واحد من نوعه اسـتنادا للفقرة ثانيا م ن 

املادة 35 من ق ع د تستوفال من ه بالطرق التنفيذية 
12 ـ طـرده مـن الخدمة وتنحيته عـن الوظيفة نهائيا عمال باحكام املـادة 41/اوال /أ من ق ع 

د رقم 14 لسنة 2008
13 ـ اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ  ـ 6 ق ع 

14ـ  اعطـاء املوظفـني العموميني صالحيـة القاء القبض عليه اينما وجـد لتنفيذالحكم الصادر 
بحقـه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املـادة 69/ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
15 ـ حجـز اموالـه املنقولـة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعا مـن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008  
16 ـ تعميم اوصاف املسدس املشار اليه اعاله وفق القانون

17ـ  تنزيل املسـدس املختلس املوصوف اعاله  مع مخزن واحد من نوعه من الذمة بعد اكتسـاب 
قرار الحكم الدرجة القطعية

18 ـ مصادرة املسدس املرمز محليا بنفس الرقم االصيل للمسدس الذي جلبه عوضا عن املسدس 
املختلس اعاله وتسـليمه اىل مديرية البنى التحتية قسـم املواد املعادة واملسـتهلكة بعد اكتساب 

قرار الحكم الدرجة القطعية عمال باحكام املادة 117 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
19 ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسني عبد االمري جابر( البالغة )25,000( خمسة 

وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا  من ق أ د  رقم 17 لسـنة 
2008 قابـال لالعرتاض والتمييز اسـتنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيـا من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2019/6/23
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
اعالن 

محكمة االحوال الشـخصية يف بلدروز طالـب حجة القيمومة ) 
كاظمية عبود هكور ( بلدروز .

قدمت املستدعية ) كاظمية عبود هكور ( طلبا يطلب فيه نصبه 
قيما عىل ولدها املفقود ) عمر عدنان زيدان ( وذلك لعدم معرفة 
حياتـه مـن مماتـه – عليه قررت نـرش هذا االعـالن يف الصحف 
املحليـة وخالل مـدة ) 15 ( خمسـة عرش يوما من اليـوم التايل 
للنرش فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املحكمة وبعكسه سوف 

تقوم املحكمة بنصب املستدعي املذكور قيما عىل املفقود .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية يف السيبة
مكتب الباحث االجتماعي

العدد / 14 / بحث / 2019 
التأريخ / 10 / 7 / 2019

إعــــالن
إىل / املدعي عليه / فيصل حاتم عبود / ايراني الجنسية

أقامـت زوجتـك املدعية ) منـى عبيد ابراهيم ( دعـوى الرشعية 
امـام هذه املحكمـة تطلب فيهـا ) التفريق القضائـي للهجر ( 
وملجهوليـة محـل اقامتك يف الوقت الحارض حسـب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس  املحيل  لناحية السيبة عليه تقرر تبليغك 
نرشاً بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام مكتب 
الباحـث االجتماعي يف هذه املحكمة صباح يوم 25 / 7 / 2019 
ويف حالة عدم حضورك أو أرسـال من ينوب عنك قانوناً سيجري 

البحث بحقك غيابياً وعلناً وحسب االصول.
القايض

أحمد سعيد طعمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة

العدد : 1438/بحث/ 2019 
التأريخ : 10 / 7 / 2019

إعـــــــالن
إىل املدعي عليه /   عقيل سالم جازع

أقامت املدعية )  شـذى سليم جاسـم   ( الدعوى املرقمة  1438 
/ بحـث / 2019 تطلـب  فيهـا )التفريق  للهجـر (  وقد لوحظ 
مـن الرشح الواردة مـن املجلس البلدي ملنطقـة ) حي الخرضاء 
واالطبـاء ( والقائم بالتبليغ انك مرتحـل إىل جهة مجهولة وغري 
معلومـة . عليه قرر تبليغك إعالنـاً بصحيفتني يوميتني محليتني  
بالحضـور صبـاح يـوم 7 / 8/ 2019 امـام  مكتـب البحـث 
االجتماعـي وعنـد  عدم حضورك  سـوف بجري  بحقـك غيابياً 

وعلناً وفق القانون .
القايض

وليد خالد عبد اللطيف

جملس القضاء االعىل 
رئاسة حمكمة استئناف الكرخ 

حمكمة بداءة الكرخ 
ورقة تبليغ قرار احلكم الغيايب 

تبلغـت وتسـلت من القائم بالتبليغ نسـخة من الحكم الصادر بتاريـخ 30 / 6 / 2019 من محكمة بداءة 
الكرخ والجله وقعت . 

رشح القائم بالتبليغ / بعد ذهابي اىل العنوان املثبت يف ورقة التبليغ فقد تبني ان الدار مغلق ومرتوك ولدى 
السـؤال مـن املجاورين عن الرشكة املذكورة لـم بتعرفو عليها وافادو بان الدار مغلـق منذ مدة طويلة لذا 

يتعذر علينا التبليغ حسب االشعار املذكور بتاريخ 8 / 7 / 2019 .
توقيع املطلوب تبليغه : ....... 

االسم : املدير املفوض لرشكة سما بريوت / اضافة لوظيفته . املنصور م 609 ز 3 د 3 .
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد : 2064 / ب / 2019 
التاريخ : 30 / 6 / 2019 

تشـكلت محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 30 / 6 / 2019 برئاسـة القايض السـيد عيل محمد هاشـم الناجي 
واملأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت الحكم االتي : 

املدعي / عادل حبيب عيل وكيله املحامي سمري جاسم هاشم االعظمي .
املدعى عليه / املدير املفوض لرشكة سما بريوت اضافة لوظيفته .

الحكـم / ادعى وكيل املدعي بان ملوكلـه بذمة املدعى عليه اضافة لوظيفته مبلغـا مقداره ثالثة مليارات 
وثمانمائة وتسـعون مليون ومائتان وخمسـة وثالثون الف دينار عن اعمال نفذها له يف مرشوع مسـبح 
كربـالء واملحال عليه من وزارة الشـباب والرياضة ورغـم انتهاء العمل واقرار املدعى عليـه باملبلغ اال انه 
ممتنـع عـن الرصف لذا طلـب دعوة املدعى عليـه اضافة لوظيفتـه للمرافعة والزامه باملبلـغ املذكور مع 
الفائدة القانونية بنسبة 5 % من تاريخ املطالبة القضائية وتحميل املدعى عليه املصاريف واتعاب املحاماة 
ولـدى اجراء املرافعـة الغيابية العلنية اطلعـت املحكمة عىل اضبارة الدعوى املرقمـة 2592 / ب / 2018 
املقامة من قبل املدعي عادل حبيب عيل ضد املدعى عليه حسام عبيد عيل للمطالبة بمستحقاته عن اعمال 
نفذها له يف مرشوع مسبح كربالء وان املحكمة اجرت املرافعات الحضورية فيها واصدرت حكمها املؤرخ 
27 / 1 / 2019 برد الدعوى من جهة الخصومة كما اطلعت املحكمة عىل اضبارة الدعوى املبطلة املرقمة 
3476 / ب / 2017 وعـىل الئحـة وكيـل املدعى عليه فيهـا املؤرخـة 11 / 12 / 2017 و 15 / 2 / 2018 
والتي اقر فيها بان املدعي انجز االعمال الواردة يف الجدول التي التزم بانجازها امام رشكة سـما بريوت يف 
مقاولتي مسبح كربالء والنجف االوملبيني واطلعت عىل قوائم ذرعه االعمال املنجزة ملرشوع مسبح كربالء 
االوملبي وبغية تقدير مسـتحقات املدعي فقد ركنت املحكمة اىل انتخاب خبري قضائي لتقدير مسـتحقات 
املدعـي وقدم الخبري تقريره املـؤرخ 26 / 6 / 2019 واملتضمن تقدير مسـتحقات املدعي بمبلغ مقداره 
مليارين وتسعمائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة الف دينار وملا كان الثابت ان حسام عبيد عيل وكيال 
رشكة سـما بريوت التي كانت تقوم باعمال مرشوع مسـبح كربالء االوملبي بموجب وكالة عامة وان اثر 
العقد ينرصف اىل رشكة سما بريوت وان الرشكة بموجب التوكيل املذكور خولت املدعي عىل تنفيذ املرشوع 
وحسب ماجاء بالئحة وكيل املدعى عليه يف الدعوى املرقمة 3476 / ب / 2017 املؤرخة 11 / 12 / 2017 
و 15 / 2 / 2018 وحيث يسـتحق املقاول االجرة عند تسـلم العمل لذا قررت املحكمة بالزام املدعى عليه 
املديـر املفوض لرشكة سـما بريوت اضافـة لوظيفته بتاديتـه للمدعي عادل حبيب عـيل مبلغا مقداره ) 
2941900000 ( دينار فقط مليارين وتسعمائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة الف دينار ورد املطالبة 
بالزيـادة وتحميـل الطرفني املصاريف القضائية النسـبية وتحميل املدعى عليه بـدل اتعاب محاماة وكيل 
املدعي املحامي سمري جاسم هاشم االعظمي ومقداره خمسمائة الف دينار وصدر الحكم وفق املادة 876 
مدنـي واملـواد 56 / 1 و 161 و 166 / 4 مرافعـات و 21 و 22 و 59 و 67 و 140 / اوال اثبـات و 63 / 1 

محاماة حكما غيابيا قابال لالعرتاض واالستئناف والتمييز وافهم علنا يف 30 / 6 / 2019 م .

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

قـدم املواطن )وحيـد نزال عبيـد( طلباً يروم 
فيه تسـجيل لقبـه وجعله )الشـجريي( بدال 
من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده )24( من 
قانـون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسـنه 2016 
املعدل ولغـرض نرش هذا االعـالن يف الجريدة 
الرسـمية فمن لديه حق االعـرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خالل عـرشة ايام مـن تاريخ 

النرش  .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام / وكالة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

قدم املواطن )عالء نزال عبيد( طلباً يروم فيه 
تسـجيل لقبه وجعلـه )الشـجريي( بدال من 
الفـراغ واسـتناداً اىل احكام املـاده )24( من 
قانـون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسـنه 2016 
املعدل ولغـرض نرش هذا االعـالن يف الجريدة 
الرسـمية فمن لديه حق االعـرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خالل عـرشة ايام مـن تاريخ 

النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام / وكالة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقـام املدعـي )عبـد شـاوش راشـد( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الشـمري( بدال 
مـن )الكراغـويل( فمـن لديه حـق االعرتاض 
مراجعـة هـذه املديرية خالل خمسـة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكسـه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 املعدل
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقـام املدعي )فارس شـاوش راشـد( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الشـمري( بدال 
مـن )الكراغـويل( فمـن لديه حـق االعرتاض 
مراجعـة هـذه املديرية خالل خمسـة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكسـه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 املعدل
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

جملس القضاء االعىل 
رئاسة حمكمة استئناف الكرخ 

حمكمة بداءة الكرخ 
ورقة تبليغ قرار احلكم الغيايب 

تبلغت وتسـلمت من القائم بالتبليغ نسـخة من الحكم الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2019 من محكمة 
بداءة الكرخ والجله وقعت . 

رشح القائـم بالتبليغ : بعد ذهابي اىل العنوان املثبت يف ورقة التبليغ فقد تبني ان الدار مغلق ومرتوك 
ولدى السـؤال من املجاورين عن الرشكة املذكورة لم يتعرفو عليها وافادو بأن الدار مرتوك منذ مدة 

طويلة لذا يتعذر علينا التبليغ حسب االشعار املذكور بتاريخ 8 / 7 / 2019 .
توقيع املطلوب تبليغه / ............ 

االسم : املدير املفوض لرشكة سما بريوت / اضافة لوظيفته .املنصور م 609 ز 3 د 3 .
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد : 2063 / ب / 2019 
التاريخ : 30 / 6 / 2019 

تشكل محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 30 / 6 / 2019 برئاسة القايض السيد عيل محمد هاشم الناجي 
واملأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت الحكم االتي : 

املدعي : عادل حبيب عيل وكيله املحامي سمري جاسم هاشم االعظمي . 
املدعى عليه : املدير املفوض لرشكة سما بريوت اضافة لوظيفته . 

الحكـم / ادعى وكيل املدعي بـان ملوكله بذمة املدعى عليه اضافة لوظيفتـه مبلغا مقداره مليارين 
وثمانمائة وتسـعون مليون ومائتان وخمسـة وثالثـون الف دينار عن اعمـال نفذها له يف مرشوع 
مسـبح النجف واملحال عليه من وزارة الشـباب والرياضـة ورغم انتهاء العمل واقـرار املدعى عليه 
باملبلـغ اال انـه ممتنع عن الرصف لذا طلـب دعوة املدعى عليه للمرافعة والزامـه باملبلغ املذكور مع 
الفائـدة القانونية بنسـبة 5 % اعتبارا من تاريخ املطالبة القضائيـة وتحميل املدعى عليه املصاريف 
واتعـاب املحاماة ولدى اجراء املرافعة الغيابية العلنية اطلعـت املحكمة عىل اضبارة الدعوى املرقمة 
2591 / ب / 2018 املقامـة مـن قبـل املدعـي عادل حبيب عيل ضـد املدعى عليه حسـام عبيد عيل 
للمطالبة بمسـتحقاته عن اعمال مرشوع نفذها له يف مرشوع مسـبح النجـف وان املحكمة اجرت 
املرافعـات الحضورية العلنيـة واصدرت حكمها بالعـدد 2591 / ب / 2018 يف 31 / 1 / 2019 برد 
الدعوى وقد صدق الحكم املذكور تمييزا وحيث ان الثابت ان املدعو حسام عبيد عيل وكيال عن رشكة 
سـما بريوت التي كانت تقوم باعمال مرشوع مسـبح النجف االوملبي بموجـب وكالة عامة وان اثر 
العقد ينرصف اىل رشكة سـما بريوت واطلعت املحكمة عىل الئحة وكيل املدعى عليه ) حسـام عبيد 
عـيل ( الوكيـل عن رشكة سـما بـريوت يف الدعـوى املرقمـة 3477 / ب / 2017 املؤرخـة 11 / 12 
/ 2017 و 15 / 2 / 2018 والتـي اقـر فيهـا بانجـاز املدعي لجـدول اعمال املـرز يف الدعوى وعىل 
قوائم الذرعات لالعمال املنجزة وبغية تقدير مستحقات املدعي فقد ركنت املحكمة اىل انتخاب خبري 
قضائي وقدم الخبري القضائي تقريره املؤرخ 26 / 6 / 2019 والذي جاء واضحا ومسـببا ويصلح 
اعتماده سـببا للحكم ولم يعرتض عليه املدعي وحيث يسـتحق املقاول االجرة عند تسـلم العمل لذا 
قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى عليه املدير املفوض لرشكة سما بريوت اضافة لوظيفته بتاديته 
للمدعـي عادل حبيب عـيل مبلغا مقداره ) 1997500000 ( دينار فقط مليار وتسـعمائة وسـبعة 
وتسـعون مليون وخمسمائة الف دينار ورد املطالبة بالزيادة وتحميل الطرفني املصاريف القضائية 
النسبية وتحميل املدعى عليه بدل اتعاب محاماة وكيل املدعي املحامي سمري جاسم هاشم االعظمي 
ومقداره خمسمائة الف دينار وصدر الحكم وفق املادة 876 مدني واملواد 56 / 1 و 161 و 166 / 4 
مرافعات و 21 و 25 و 59 و 67 و 140 / اوال اثبات و 63 / 1 محاماة حكما غيابيا قابال لالعرتاض 

واالستئناف والتمييز وافهم علنا يف 30 / 6 / 2019 م .

مجهوريـة العـراق
وزارة العـــدل

جلنـة تثبيـت امللكيـة / البصـرة

اعـــالن
قرار تثبيت عائديه عقـار / جمدد

بنـاء عىل صـدور قـرار تثبيت العائديـة للعقار 
املرقـم )2414 الربـاط الكبـري( وبموجب قرار 
تثبيـت امللكيـة املرقم 2414 / الربـاط الكبري / 
مجدد/2019 يف 2019/6/13 والصادر من لجنة 
تثبيت امللكية ومستند اىل احكام املادة )49( من 
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971. 

تعلن هـذا القار مـدة )ثالثون يومـاً( وعىل من 
لديه اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه لدى 
رئاسة محكمة االستئناف اعتباراً من اليوم التايل 
لنرش هذا اإلعالن وعند انتهـاء املدة وعدم ورود 
إشعار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القـرار لديها خالل املدة املذكورة سـتبادر هذه 

الدائرة بالتسجيل وفقاً لقرار تثبيت العائدية.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 137 / ب / 2019

التاريخ : 11 / 7 / 2019 
اعالن 

املدعي / عبد الجبار محمد مهدي .
املدعى عليها / سعاد هادي امني .

اقـام املدعي اعاله الدعوى املرقمـة 137 / ب / 2019 امام 
هـذه املحكمـة ضد املدعـى عليهـا واملتضمن ازالة شـيوع 
العقـار 3 / 856 منصورية الشـط وحيـث ان ورقة تبليغك 
وحسـب كتاب مركز رشطة املنصـور بالعدد 5312 يف 22 / 
4 / 2019 واشـعار مختار بغداد / املنصور السـيد حمادي 
خليـل عبد الكريم بتاريخ 28 / 4 / 2019 املتضمن ارتحالك 
اىل جهـة مجهولة – عليه قررت تبليغك بصحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة املصادف 22 / 7 / 2019 وعند عدم حضورك 
او ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري بحقكم غيابيا 

وفق القانون .
القايض 

عدنان حسن عيل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه

اشـارة اىل االعـالن املنشـور يف  صحيفـة  املسـتقبل 
العدد 1939 يف 2019/7/7  ورد اسـم املدير املفوض  
ملـرصف االقتصـاد خطـاء والصحيـح هـو   ) املدير 
املفوض لرشكـة البشـائر العربية ( يف اعـالن تنفيذ 

بعقوبة 2018/1886

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف نينوى االتحادية 

محكمة تحقيق املوصل 
العدد : 12765 

التاريخ : 9 / 7 / 2019 

اعالن مفقود 
فقد املدعو ) حسـني رايض مطرش عذيـب ( بتاريخ 10 / 6 
/ 2014 يف مدينـة املوصل بعد خطفه مـن عصابات داعش 
االرهابية من سـجن بادوش ورغم البحـث والتحري عنه لم 
يتم التعـرف عىل مكان تواجده ولم يعلـم مصريه لحد االن 
فمـن يتوفر لديـه اية معلومـات عنه اخبار اقـرب محكمة 
تحقيق او مركز رشطة – وقد قدم اخيه احمد رايض مطرش 
عذيـب طلبا ليكـون قيما عىل اخيه املفقود ) حسـني رايض 

مطرش عذيب ( .
القايض 

محمد نجم فيصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت اجازة عمل صادرة مـن وزارة العمل / 
 MARY ( دائـرة االجانب والعائـد اىل الكينيـة
MUTHONI ( فمـن يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار .

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديريـة زراعة صالح الدين عن تاجري املسـاحات  املدرجة تفاصيلها 
ادناه وفق احكام   القانون ) 35 لسـنة 1983 ( وقانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل 
مقر مديرية زراعة صالح الدين السـاعة )10( صباحا  مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثني 

اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية   700 100 33/الجزيرة 15/3 1
زراعية 900 73 9/الجزيرة 510/1 2
زراعية 1000 146 9/الجزيرة 510/1 3
زراعية 900 73 9/الجزيرة 510/1 4
زراعية 900 73 9/الجزيرة 510/1 5
زراعية 1000 146 9/الجزيرة 510/1 6
زراعية 900 73 9/الجزيرة 17/17 7
زراعية 900 92 23 نهر الحديد 510/1 8
زراعية 1000 400 9/الجزيرة 510/1 9
زراعية 1000 401 9/الجزيرة 510/1 10
زراعية 1000 400 9/الجزيرة 510/1 11
زراعية 1000 412 9/الجزيرة 510/1 12
زراعية 1000 400 9/الجزيرة 71/43 13
زراعية 900 113 39 وحيلة 3163/103 14
زراعية 700 5/15 51 المجره وتل الرجم 16/27 15
زراعية 900 113 69 تل كصيبه  16/27 16
زراعية 900 137 69 تل كصيبه  16/27 17
زراعية 800 53 69 تل كصيبه  16/27 18
زراعية 900 174 69 تل كصيبه  16/27 19
زراعية 900 154 69 تل كصيبه  16/27 20
زراعية 900 110 69 تل كصيبه  16/27 21
زراعية 1000 116 44 المعيبدي 43/1 22
زراعية 900 55 44 المعبدي و43 عيثة التزكام 157/12 و57/15 23

زراعية 1000 240 9/الجزيرة 510/1 24

زراعية 1000 200 9/الجزيرة 510/1 25

زراعية 1000 220 9/الجزيرة 510/1 26

القايض
السيد علوان بربوت حسني البزوين

رئيس جلنة تثبيت العائديــة

رقم الدعوى / 2063 / ب / 2019 
التاريخ / 8 / 7 / 2019

رقم الدعوى : 2064 / ب / 2019 
التاريخ : 8 / 7 / 2019 

القايض 
عيل حممد هاشم الناجي

القايض 
عيل حممد هاشم الناجي



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1944( االثنين  15  تموز  2019
www.almustakbalpaper.net

شنيشل: نفط الوسط فقد محاس املنافسة
              المستقبل العراقي/ متابعة

برر رايض شنيش�ل، مدرب كرة نفط الوس�ط، التعادل السلبي 
أم�ام الديواني�ة يف الجولة ال��36 من ال�دوري لفقدان حماس 

املنافسة واإلجهاد.
 وق�ال شنيش�ل يف ترصيح�ات، إن الفري�ق لم يك�ن بالرتكيز 

املطلوب والالعبني فقدوا حماس املنافسة.
وأض�اف »عانين�ا من ذات املوض�وع الذي يعاني�ه الفريق منذ 
بداي�ة املوس�م إىل اآلن وهو غياب التهدي�ف برغم الفرص التي 
س�نحت لنا، لك�ن فريقنا أهدر جميع الفرص التي س�نحت يف 

املباراة«.
 وأوضح شنيش�ل، أن نفط الوس�ط حاله كحال الفرق األخرى 

عانى من اإلجهاد جراء تمدد املس�ابقة للموسم الصيفي الذي 
يشهد ارتفاًعا كبريًا بدرجات الحرارة.

وتاب�ع »الفرق الت�ي ال تملك بدائل عىل دك�ة البدالء هي األكثر 
تأث�رًيا يف ذلك اإلجهاد وفريقنا دفع ثمن عدم توفر بديل لالعب 

املجهد أو الالعب املصاب«.
 وأشار إىل أن مباراتني متبقيتني يف املوسم، تكلمت مع الالعبني 
عىل رضورة إنهاء املوس�م بالشكل الصحيح وأن نحقق نتائج 
مقبولة خصوًصا وأن النادي وفر سبل النجاح لالعبني واجتهد 
م�ن أج�ل أن يس�ري الفري�ق باالتج�اه الصحي�ح وبالتايل من 

الرضوري أن تكون نتائج الفريق بمستوى الطموح.
يشار إىل أن فريق نفط الوسط يحتل املركز التاسع برصيد 46 

نقطة يف الئحة الرتتيب.

حمافظ بغداد يرعى أوملبياد مدينة الصدر التي تقام
 للمرة االوىل عىل مستوى العراق

قصة »3« مواجهات تارخيية بني فيدرر وديوكوفيتش يف ويمبلدون
            المستقبل العراقي/ وكاالت

الغريم�ني روج�ر  ال�رصاع ب�ني  يتج�دد 
فيدرر ونوف�اك ديوكوفيتش، وذلك عندما 
يتواجه�ان يف نهائ�ي بطول�ة ويمبلدون، 
ثالث البطوالت األربع الكربى، اليوم األحد. 
وسبق وأن تواجه الثنائي 3 مرات من قبل 
يف ويمبلدون، واس�تعرض موق�ع رابطة 
محرتيف التنس قصة تلك املواجهات الثالث 
كاآلتي: نصف نهائ�ي 2012، فوز فيدرر 

)6-3( و)3-6( و)6-4( و)3-6(
تحت السقف املغلق، تمكن فيدرر من كرس 
إرس�ال ديوكوفيتش يف الشوط السادس، 
ليحس�م املجموع�ة األوىل يف غض�ون 24 
دقيق�ة، بعدم�ا ارتك�ب خطأي�ن فق�ط 
طوال املجموعة، لريفع الرصبي مس�تواه 
ليحس�م املجموعة الثانية لصالحه خالل 
30 دقيقة. واشتعلت املباراة عند الوصول 
إىل نتيج�ة 2-3 يف املجموع�ة الثالث�ة، من 
خالل ف�وز الرصبي بتبادلني وصال إىل 23 

و25 رضبة يف شوط انتهى يف 8 دقائق.
وتمك�ن فيدرر م�ن تخطي هذا الش�وط 
وحسم املجموعة الثالثة لصالحه، ليواصل 
فرض هيمنته عىل املجموعة الرابعة التي 
بدأها بالتقدم 3-0، قبل أن يفوز باملباراة 
ويص�ل إىل النهائ�ي رق�م 24 يف بط�والت 

الجراند سالم يف مسريته االحرتافية.
ومنح هذا االنتصار فرصة لفيدرر للتغلب 
ع�ىل أن�دي م�وراي يف املب�اراة النهائي�ة 
للتتويج بلقب ويمبلدون للمرة السابعة يف 
تاريخه، واعتالء صدارة التصنيف العاملي. 
نهائ�ي 2014، ف�وز ديوكوفيتش )7-6( 

و)6-4( و)7-6( و)5-7( و)4-6(
ق�دم الثنائ�ي موقع�ة ملحمي�ة أخرى يف 
بطوالت الجراند سالم، إال أن ديوكوفيتش 
كان صاحب الي�د العليا هذه املرة، ليتوج 
بلقب�ه الثان�ي يف ويمبل�دون والس�ابع يف 
بطوالت الجراند س�الم، ليس�تعيد صدارة 

التصنيف العاملي من جديد حينها.
وق�دم فيدرر مس�توى ممي�زا يف النهائي 

التاسع له يف ويمبلدون، حيث أنقذ نقطة 
لخس�ارة املب�اراة يف املجموع�ة الرابع�ة، 
وتمكن من العودة م�ن التأخر يف النتيجة 
2-5، ليحسم 4 أشواط عىل التوايل ويفوز 
باملجموعة. واشتعلت األجواء يف املجموعة 
الفاصلة، قبل أن يتمكن ديوكوفيتش من 
كرس إرس�ال في�درر يف الفرص�ة الرابعة، 
ويحسم املباراة يف غضون 3 ساعات و56 
دقيق�ة. نهائي 2015، ف�وز ديوكوفيتش 

)7-6( و)6-7( و)6-4( و)3-6(
تك�ررت املواجه�ة للموس�م الثان�ي عىل 
وحس�م  ويمبل�دون،  نهائ�ي  يف  الت�وايل 
ديوكوفيتش املواجهة مرة أخرى، ليصبح 
أول العب منذ فيدرر يف 2007، يتمكن من 

الدفاع عن لقبه بنجاح يف ويمبلدون.
وتمكن حينها كل من ديوكوفيتش وفيدرر 
من تخط�ي نص�ف النهائي بالف�وز ب�3 
مجموع�ات متتالية عىل كل من ريش�ارد 

جاسكيه وأندي موراي عىل الرتتيب.
ويف النهائ�ي أنق�ذ ديوكوفيت�ش نقطتني 

ليحس�مها  األوىل  املجموع�ة  لخس�ارة 
لصالحه، أما فيدرر فأنقذ 7 نقاط لخسارة 
املجموع�ة الثاني�ة م�ن بينه�ا 6 نقاط يف 
ش�وط كرس التعادل، الذي ف�از به فيدرر 
ليع�ادل نتيجة املب�اراة. ورد ديوكوفيتش 

بكرس إرس�ال مبكر لفي�درر يف املجموعة 
الثالث�ة، واحتاج لكرس واحد لإلرس�ال يف 
املجموعة الرابعة، ليحق�ق االنتصار رقم 
200 يف بط�والت الجران�د س�الم، ويتوج 

باللقب التاسع يف البطوالت الكربى.

            المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

برعاي�ة وحضور محاف�ظ بغداد االس�تاذ 
املهن�دس ف�الح الجزائ�ري وتح�ت ش�عار 
خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا اختتم�ت مس�اء 
الس�بت فعالي�ات اوملبي�اد مدين�ة الص�در 
لاللعاب الفردي�ة لفرق املصارعة املالكمة 

التايكواندو الجودو.واش�اد السيد املحافظ 
»بمب�ادرة مديرية ش�باب ورياض�ة مدينة 
الص�در باقام�ة اوملبي�اد لاللع�اب الفردية 
بمش�اركة اندية ومنتديات مدينة الصدر«، 
مؤك�دا »دع�م املحافظة لالوملبي�اد وجعله 
»ان  اىل  الجزائ�ري  تقلي�دا س�نويا«.ولفت 
فك�رة اقام�ة اوملبي�اد خ�اص 

بمدين�ة الصدر تع�د متمي�زة وجديدة بكل 
املقايي�س كونها يتم تنفيذه�ا الول مرة يف 
العراق«، موضح�ا ان »محافظة بغداد مع 
اقام�ة مث�ل هكذا بط�والت وس�تعمل عىل 
دعمها وجعلها سنوية لتشجيع الرياضات 
املنسية واملهملة لتحظى باهتمام القائمني 

عىل الرياضة يف العراق«.

بادرة طيبة من مكتب النائب رائد فهمي س�كرتري الحزب الشيوعي وعضو 
مجل�س النواب تم أقامة ورش�ة غاية يف األهمية إال وهي مناقش�ة قانون 
اللجنة األوملبية الذي تمت قراءته االوىل يف مجلس النواب . وبحضور النائب 
عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة باملجلس كما حرضها الخبري 
الري�ايض الدكتور باس�ل عبد امله�دي ومستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون 
الرياض�ة الس�يد أياد بني�ان وثلة م�ن املختصني واالعالمي�ني والصحفيني 

الرياضيني.
ورغم التقديم املقتضب للدكتور رائد فهمي ليبدأ النقاش من قبل الحضور 
الذين أسجل عىل األكثر منهم التفاؤل الكبري وغري املنطقي للواقع الريايض 
ف�أراد معظم الحض�ور أن يك�ون قانون اللجن�ة مثالياً يف ظ�ل برملان من 
أبرز س�ماته املحاصص�ة واملصلحية ورغم تذكري الدكتور باس�ل بمعاناته 
عندما كان مستشاراً لوزارة الشباب والرياضة عند مناقشة قانون الوزارة 
واملصلحي�ة التي طغت عىل مطال�ب الكثري من النواب الذي�ن يمثلون كتالً 

هامًة يف الربملان. 
ون�ى االخوة الحضور أن الربملان قد خصص للجنة األوملبية منحه س�ائبة 
دون ضوابط أو أبواب رصف أو نتائج تنعكس عىل أنجازات رياضية وبهذه 
شجعت املنحة املكتب التنفيذي لالوملبية عىل الترصفات املصلحية واألنفالت 

ومن ثم الفساد.
ويف عودة ألس�تقراء معطيات الورشة فاأليجابي منها ما ظهر عليه النائب 
عب�اس عليوي من إيجابية يف حني أن الكثري يحمل أنطباعاً أخر عن موقف 
النائب من خالل ما تداول يف وسائل األعالم املختلفة وأستعداده لبذل جهود 

من أجل ادخال بعض املالحظات عىل القانون.
أما الس�مة األخرى فهي أسلوب الخطابة الذي طغى عىل مداخالت البعض 
وتفاؤله�م غ�ري املنطقي وقد غاب عنه�م أن الربملان يض�م اراءاً متناقضة 
بعضه�ا غري واقع�ي بل مصلح�ي آني فه�م ال يكرتثون لرؤيا مس�تقبلية 
للرياض�ة العراقي�ة بل بعضهم يري�د تحقيق مصلحة كتلت�ه عىل مصلحة 

الوطن 
وربم�ا يحق يل أن اقول أن الورش�ة قد خلت من الط�رف األخر الذي يحمل 
أنطباع�اً يختل�ف ع�ىل اراء الحض�ور فه�م يرصح�ون علن�اً أن األوملبي�ة 
وإتحاداتها مس�تقالن وال يقبلون اي رقيب حتى وأن كان املال العام وكيف 
اندح�رت ارائه�م عندما اك�دت األوملبية الدولية عىل صح�ة تدخل الدولة يف 
كيفي�ة الرصف ومراقبته وحب�ذا لو كان هناك من حرض من هو قريب من 

املكتب التنفيذي لألوملبية.
وأخ�رياً وليس أخراً ربما يلومني البعض يف عدم ابداء رأي يف هذه الورش�ة 
وقلت لو كان الكالم من فضة فالس�كوت من ذهب حيث أنني وجدت االراء 
الت�ي طرحه�ا البعض كانت قد تضمن�ت املالحظات الت�ي هيأتها قبل بدء 
الورش�ة حيث كان البعض يريد ان يكون محارضاً وليس متداخالً فش�كراً 
ملن هيئ لنا فرصة الحضور ولكن يجب ان تكون االس�تحضارات اكثر دقة 

ولكن الورشة خرجت باأليجابية املطلوبة 
والله وراء القصد ..

ورشة مناقشة قانون اللجنة األوملبية

التفـاؤل غيـر املنطقـي 
واخلطابة ابرز سامهتا

مساحة رأي

كتب محي دواي التميمي

        المستقبل العراقي / وكاالت

رف�ض نادي باي�رن ميون�خ األملان�ي الرتاجع عن س�عيه 
نحو التعاق�د مع مهاجم تش�يليس اإلنجليزي خالل فرتة 
االنتق�االت الصيفي�ة الجارية.ووفًق�ا لصحيف�ة »دي�ي 
س�تار« الربيطانية، فإن النادي البافاري لم يعر اهتماًما 
لترصيحات فرانك المبارد، مدرب تشيليس، بشأن املهاجم 
الش�اب كالوم هودسون أودوي، مؤخرًا.وأشارت إىل عزم 
البايرن مواصلة سعيه نحو جلب الدويل اإلنجليزي، البالغ 
من العمر 18 عاًما، إىل ملعب أليانز أرينا، من خالل التقدم 
بعرض يبلغ 70 مليون جنيه إسرتليني.ويس�عى البايرن 
ب�كل ق�وة لتعزيز قوت�ه الهجومي�ة بضم جن�اح جديد، 

لتعوي�ض رحيل الثنائ�ي املخرضم فرانك ريب�ريي وآريني روبن 
بنهاي�ة املوس�م املنرصم.وارتب�ط البايرن طوال املوس�م املايض 
بأودوي، لكن النادي اللندني قاب�ل كافة عروضه بالرفض، قبل 
أن يحول أنظاره نحو لريوي ساني، جناح مانشسرت سيتي.ومع 
غموض موقف ساني من العرض البافاري، عاد البايرن للرتكيز 
ع�ىل هدفه القديم، رغم إرصار المب�ارد والبلوز عىل اإلبقاء عليه 
داخل ملعب س�تامفورد بريدج.وكان المب�ارد قد تحدث مؤخرًا 
للموقع الرس�مي لناديه، بأنه سيعقد جلسة خاصة مع أودوي، 
إلقناعه بمرشوعه وخطته للتعويل عليه فور استعادة جاهزيته 
البدني�ة بعد التعايف من اإلصابة.جدي�ر بالذكر أن أودوي تعرض 
إلصابة قوية يف وتر أكيليس خالل ش�هر أبريل / نيسان املايض، 

ليتأكد غيابه عن انطالقة الفريق اللندني يف املوسم املقبل.

بايرن ميونخ يربك حسابات المبارد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ق�ال تقرير صحف�ي إيط�ايل، إن حالة الغض�ب التي 
تسيطر عىل األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنرت 
ميالن، بعد ق�رار النادي بعودته ملدين�ة ميالنو، يهدد 

سعيه إلبرام صفقة مميزة.
وأعلن النريات�زوري، يف بيان رس�مي، أن إيكاردي لن 
يشارك يف الجولة اآلس�يوية للفريق، وعاد الالعب من 
معس�كر لوجانو إىل مدينة ميالنو، وسيتدرب منفرًدا 

وذلك بقرار مشرتك بني الطرفني.
وأك�دت صحيف�ة »ال ريبوبليكا«، أن م�ا حدث أمس 

ت�م بدون موافقة إي�كاردي، وأن الالعب لم 
يقبل بقرار إنرت ميالن.

وق�ال إي�كاردي يف ترصي�ح أبرزت�ه الصحيف�ة: 
»س�أبقى هنا ملدة عامني، وأحصل عىل راتبي ولن 

أتحرك ألي مكان«.
ويس�عى إنرت ميالن لالس�تفادة من أم�وال رحيل 
إي�كاردي، يف التعاقد مع روميل�و لوكاكو، مهاجم 

مانشسرت يونايتد، يف املريكاتو الصيفي الحايل.
ومن شأن سعي إيكاردي للبقاء يف إنرت ميالن، حتى 

نهاية عقده، أن يفسد خطة النادي اإليطايل، الخاصة 
بضم لوكاكو هذا الصيف.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

شدد كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لنابويل، عىل رغبته 
يف التعاقد م�ع الكولومبي خامي�س رودريجيز، نجم 
ريال مدريد، خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وقال أنشيلوتي يف ترصيحات أبرزها موقع »كالتشيو 
االس�تخدامات،  متع�دد  الع�ب  مريكاتو«:خامي�س 
يمكن�ه اللعب س�واء كجن�اح أو خل�ف املهاجمني«.
وأضاف: »لقد أرس�لت له رس�الة تهنئ�ة بعيد امليالد، 
دعون�ا نرى كي�ف تس�ري املفاوضات، إنها تس�تغرق 
وقًتا طويالً«.وخ�رس نابويل أوىل مبارياته التحضريية 
للموس�م الجديد، أمام بينفينت�و، بنتيجة )2-1(.ويف 

هذا الص�دد، قال كارلو: »لم أكن أتوقع مباراة رائعة، 
نحن عملنا جيًدا عىل مس�تويات اللياقة البدنية، لذا 
من الطبيعي أن نلعب بأرجل ثقيلة يف شهر يوليو / 
تموز، ليس�ت لدينا تش�كيلة كاملة بعد، والالعبون 
يعودون ببطء من إجازاتهم«.وتابع: »كنا يف انتظار 

مان�والس، إنه العب رائع وسيش�كل خط�ا قويا مع 
كوليبايل، ال أس�تطيع االنتظار لرؤيتهما يلعبان مًعا، 
مع وجودهما يف الخط الخلفي، س�نكون قادرين عىل 
الرتكي�ز أكثر عىل تس�جيل األهداف«.وح�ول طريقة 
نابويل يف املوسم الجديد، ختم »عند الدفاع سنستعمل 
طريقة 4-4-2، وعند الهجوم، س�نحاول الضغط من 

الجانبني وسنستخدم ثالثة العبني يف خط الدفاع«.

غضب إيكاردي هيدد سعي إنرت ميالن 
لضم لوكاكو

أنشيلويت يعدد مميزات خاميس

             بغداد/ المستقبل العراقي

ضاعف الفرنيس بول بوجبا، العب وس�ط مانشس�رت 
يونايت�د اإلنجليزي، م�ن حالة الغم�وض التي تحيط 

بمستقبله مع الشياطني الحمر يف املوسم املقبل.
ويتواج�د بوجب�ا حالًيا م�ع بعثة مانشس�رت يونايتد 
يف أس�رتاليا، من أجل خ�وض االس�تعدادات الخاصة 

باملوسم الجديد.
ووفًقا لصحيفة »إكسربيس« الربيطانية، فإن الالعب 

الفرن�يس ل�م يك�ن يف حال�ة مزاجية جي�دة عندما 
تح�دث ع�ن مس�تقبله م�ع الصحفيني، بع�د فوز 
اليونايتد عىل بريث جلوري األسرتايل بنتيجة )0-2(، 

أمس السبت.
وعلق بوجبا عىل أنباء انتقاله إىل ريال مدريد يف املوسم 

املقبل، قائاًل »ليست هناك حاجة للحديث«.
وتشري العديد من التقارير إىل أن اليونايتد متمسك 

بالحصول عىل 180 مليون إس�رتليني، من 
أجل االستغناء عن بوجبا هذا الصيف.

بوجبا يزيد الغموض بشأن مستقبله
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أكد تقرير صحفي بريطاني، أن اإلس�باني بيب 
جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت سيتي، طلب 
التعاقد مع أحد نجوم برشلونة السابقني، 

يف املريكاتو الصيفي الحايل.
ووفًقا لصحيفة »إكس�ربيس« 
جوارديوال  فإن  الربيطانية، 
الربازي�ي  م�ع  تح�دث 

دان�ي ألفيس، الظه�ري األيمن الس�ابق لباريس 
س�ان جريمان، م�ن أجل الق�دوم إىل الس�يتي، 
عق�ب انتهاء عقده رفقة الن�ادي الفرنيس هذا 

الصيف.
وطلب الظهري الربازيي من مس�ؤويل مانشسرت 
س�يتي الحص�ول ع�ىل رات�ب أس�بوعي يبل�غ 
120 ألف إس�رتليني، يف ح�ال انتقاله إىل ملعب 

االتحاد.
وسبق أن رفض ألفيس االنتقال إىل السيتي قبل 

موس�مني مفضاًل تمثيل باريس سان جريمان،  
حتى ال يجلس احتياطًيا لإلنجليزي كايل ووكر. 
ويف حال�ة التعاق�د مع ألفيس، فإن مانشس�رت 
س�يتي س�يكون مجربًا عىل التضحية بمواطنه 

دانيلو، املطلوب يف إنرت ميالن.
يذك�ر أن ألفي�س وجواردي�وال س�بق أن عم�ال 
مًعا يف برش�لونة خالل الفرتة من 2008 وحتى 
2012، ونجح�ا يف التتويج بلق�ب دوري أبطال 

أوروبا مرتني )2009 و2011(.

جوارديوال يطلب ضم نجم برشلونة السابق

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ق�رر ن�ادي آرس�نال اإلنجليزي، فت�ح خزائن�ه من أجل 
الظف�ر بتوقيع هدف باي�رن ميونخ األملان�ي وباريس 
س�ان جريمان الفرنيس يف س�وق االنتقاالت.وبحسب 
ما ذكرت�ه صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن النادي 
اللندن�ي تقدم بالفعل بعرض رس�مي لضم اإليفواري 
نيك�والس بيبي من لي�ل الفرنيس.وأف�ادت الصحيفة 
بأن عرض آرسنال بلغ 80 مليون يورو، يدفعها النادي 
اإلنجلي�زي عىل دفعات خالل الف�رتة املقبلة.وعلم الدويل 
اإليفواري، صاحب ال��24 عاًما، بوصول العرض اللندني، 

أمس الس�بت، ومن املتوق�ع أن تبدأ املفاوض�ات بني الطرفني 
خ�الل األيام القليلة املقبلة.رغم ذلك، فإن بيبي يبدو يف طريقه 
نحو سان جريمان، ال سيما حال رحيل املهاجم الربازيي نيمار 
دا سيلفا بشكل رس�مي عن حديقة األمراء هذا الصيف.وتأتي 
ه�ذه األنباء يف ظل التقارير الت�ي ربطت الالعب باالنضمام إىل 
بايرن ميونخ، الذي يسعى بكل قوة لجلب جناح جديد إىل ملعب 
أليان�ز أرين�ا، بعد رحيل الثنائ�ي آريني روب�ن وفرانك ريبريي.

ومن املتوقع أن تنخفض قيمة بيبي الس�وقية يف املريكاتو، بعد 
ظه�وره بمس�توى باهت خالل مش�اركته م�ع منتخب كوت 
ديف�وار يف بطول�ة كأس األم�م األفريقي�ة، الجاري�ة يف مرص، 

وفشله يف مساعدته عىل تجاوز الدور ربع النهائي.

آرسنال يطارد هدف البايرن وسان جريمان
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: س�اير األوضاع وال تعرتض، وابتع�د عن املواجهة 
حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور 

عاطفي�اً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر 
سلباً يف أوضاعك العاطفية 

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل عملية ترويجي�ة ناجحة وإىل 
ع�روض مهمة تتلقاها، ق�د توقع عقداً جدي�داً أو تبارش 
عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير. عاطفياً: تختار 

الوقت املناسب لتعرب للرشيك عن مدى تعلقك به

مهني�اً: ق�د تواج�ه معارضني لخطط�ك، فتح�لَّ بالصرب 
لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك 

عاطفي�اً: تبح�ث ع�ن جديد يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق 
العاطفي الذى تمر به

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد 
تجعلك تثر بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض النتقادات 
وتجد نفسك محرجاً .عاطفياً: يساعدك الوحي عىل القيام 

بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك عىل الرشيك وتؤثر فيه 

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة كبرة، 
ل�ن تكون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة رصيدك 

الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 
عاطفياً: ال تكن كثر العتاب واال ابتعد الحبيب عنك

مهني�اً: أنّبهك إىل بعض املماطل�ة أو التأخر يف املعامالت، 
ف�ال تراهن ع�ىل الّدقة أو الخ�رب اليقني . عاطفي�ًا: ينتقل 
فين�وس اىل البي�ت التاس�ع ليبرّشك بي�وم عاطفي افضل 

بكثر من السابق وتكون عىل موعد مع تغير ايجابي

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

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

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت الثامن يف اواخر الش�هر، 
ليتح�دث عن رشاك�ة أو عالقة امل�ال بالحي�اة العاطفية، 
انتبه من بع�ض الفضائح .عاطفياً: التس�وية املطروحة 

مع الرشيك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخالفات

مهنياً: ال أنصحك الي�وم باملغامرة وكن حذراً يف الخطوات 
التي تقوم بها تجاه الزمالء 

عاطفياً: تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال تفكر 
فيه بطريقة سلبية 

مهنياً: قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عىل صعيد حياتك 
املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات البسيطة

عاطفي�اً: تصطدم ببعض األس�باب الت�ي تجعلك محبطاً 
وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة

مهنياً: من املستحسن عدم املراهنة عىل أّي نجاح، ال ترتدد 
يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء واألحّباء 

عاطفي�اً: صحيح أنك تم�ر بيوم عصيب جراء مش�كالت 
عاطفية، لكن حافظ عىل رباطة جأشك

مهنياً: ان فينوس املنتقل اىل البيت الس�ادس اي اىل االس�د 
يرّكز عىل الش�ؤون املالية، ويجعلك مزاجًيا قليالً ومتقلّباً 
وربما تنكّب عىل دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح 

املقرّبني.

احلوتالعذراء

مرشوبات للتخلص من انتفاخ املعدة
ح�دد مختص�ون يف التغذي�ة 6 مرشوب�ات 
تس�اعد عىل التخل�ص من مش�كلة انتفاخ 
الكث�ر م�ن  املع�دة، والت�ي يعان�ي منه�ا 
األشخاص وتس�ّبب أملاً وقلقاً، وتكون غالباً 

بسبب اإلفراط يف األكل والرشب.
لصحيف�ة  وفق�اً  املختص�ون  وأوض�ح 
»إكسربس« الربيطانية، أن انتفاخ املعدة قد 
يكون عالم�ة عىل وجود حال�ة صحية أكثر 

خطورة، وعادة ما يعالج عن طريق إجراءات 
بس�يطة يف نمط الحياة مثل تجنب األطعمة 

الغازية والتي يمكن أن تؤدي لتفاقمه.
وإليكم 6 مرشوبات تس�اعد يف التخلص من 

انتفاخ املعدة:
شاي النعناع: يحتوي النعناع عىل خصائص 
اسرتخاء العضالت، والتي تساعد عىل إطالق 
الغ�ازات املح�ارصة يف الجه�از الهضم�ي، 

كم�ا أنه يس�اعد يف عالج بعض التش�نجات 
واألوج�اع الناتج�ة ع�ن مش�اكل يف الجهاز 

الهضمي.
تنظي�م  الهن�د: يس�اعد ع�ىل   م�اء ج�وز 
مس�تويات اإللكرتوليت ويبقي مس�تويات 
الس�وائل منتظمة يف أجسامنا، كما أنه غني 
بالبوتاس�يوم الذي يعد عالجاً فعاالً النتفاخ 

املعدة.

األغذية املتامثلة وتأثريها عىل األمعاء
أوج�دت دراس�ة حديث�ة أن األطعمة ذات 
التصنيف الغذائي املماث�ل يمكن أن يكون 
له�ا أث�ر مختلف للغاي�ة ع�ىل ميكروبات 
األمعاء. وتضم ميكروبات أمعاء اإلنس�ان 
املفي�دة مجموع�ة واس�عة م�ن البكتريا 
املتنوع�ة، واملجتم�ع العلم�ي حريص عىل 
معرف�ة كيف ترتب�ط ميكروب�ات األمعاء 
بالصحة واملرض. فبدورهم، وجد الباحثون 
يف جامعة مينيسوتا األمركية أن األطعمة 

املنتمية لنفس الفصيلة، مثل الخرضاوات 
الورقية كالسبانخ والكرنب، لها أثر متماثل 
عىل امليكروبات، يف ح�ني أن األطعمة التي 
ال تنتم�ي إىل نفس الفصيل�ة تقريباً ولكن 
عنارصها الغذائية متماثلة للغاية تختلف 
يف أثره�ا، حس�ب موق�ع »ميدي�كال نيوز 
توداي«، كم�ا أوردت وكالة األنباء األملانية 
أمس.وكش�فت هذه الدراس�ة أنه يف حني 
أن بع�ض األطعم�ة قد تكون به�ا كميات 

متماثلة من فيتام�ني »أ« والكربوهيدرات 
أو الربوت�ني ليس بال�رضورة أن يكون لها 
النتيجة نفس�ها عىل ميكروب�ات األمعاء.

وفحصت الدراس�ة األنظمة الغذائية ل�34 
مش�اركاً وعين�ات برازه�م عىل م�دار 17 
يوم�اً، وُن�رشت يف دورية »س�يل هوس�ت 
آن�د ميكروب« ملعرف�ة االختالفات يف تأثر 
األطعم�ة عىل امليكروبات حت�ى عندما بدا 

أنها متماثلة من الناحية الغذائية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أن مصادر التلوث الع�ادي للطعام التي 
تجل�ب مختل�ف األم�راض ه�ي: الغبار 
الوس�خة،  األوان�ي  املتس�خة،  األي�دي 
واألواني تلع�ب دوراً مهماً يف هذا املجال 

فيجب أن ال تكون مرشخة أو مثلمة. 
كذلك يجب أن تكون غر قابلة للصدأ. 

أن عدد نبضات القل�ب الطبيعي تقريباً 
72 نبض�ة يف الدقيق�ة أم�ا ع�دد مرات 
التنف�س يف الدقيق�ة م�ن 15 � 18 مرة 
وهي تزيد عند اإلصاب�ة بالحمى إىل 30 

مرة يف الدقيقة . 
وتعترب درجة حرارة اإلنس�ان الطبيعية 

37 درجة مئوية .

المتاهات

تطبيق إلبعاد املراهقني عن التنمر اإللكرتوين
هل س�بق لك أن أع�دت التفكر يف يشء 
كتبت�ه ع�ىل إح�دى وس�ائل التواص�ل 
االجتماع�ي قب�ل أن تن�رشه؟ ه�ذا ما 
إىل  يه�دف  إلكرتون�ي  تطبي�ق  يقدم�ه 
إقناع الش�باب باالبتع�اد عن التنمر عىل 

االنرتنت.
يه�دف تطبي�ق إلكرتون�ي إىل مكافحة 
التنمر عىل شبكة االنرتنت من خالل إقناع 
املراهق�ني بإعادة التفك�ر بما يكتبونه 
قبل نرشه. والتطبيق الذي يحمل اس�م 
»ري ثينك« )فكر مرة أخرى( من ابتكار 
الطالب�ة يف جامعة هارف�ارد األمريكية، 
تريش�ا برابه�و )19 عام�اً(. وج�اءت 
فك�رة التطبيق، كما تق�ول برابهو، بعد 
أن قرأت تقريراً يتحدث عن انتحار فتاة 
صغرة جراء تعرضها للتنمر اإللكرتوني 

من قبل زمالئها يف املدرسة.ونقل املوقع 
اإللكرتوني »فيز دوت أورج«، املتخصص 

يف األبحاث العلمية، عن برابهو قولها :« 
رأيت اننا إذا استطعنا تعريف املراهقني 

بمخاط�ر التنم�ر عرب مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي وتمكينهم من اتخاذ القرار 
الصحي�ح، فإننا بذل�ك نعطيهم فرصة 
أخرى للتفكر قبل االنغماس يف إرس�ال 
التدوينات املس�يئة ». وانخرطت برابهو 
يف دراس�ة علوم االجتم�اع وطب النفس 
للوص�ول إىل أس�باب هذه املش�كلة من 
الناحية النفسية، وتوصلت إىل أن منطقة 
الق�رشة الجبهي�ة يف مخ االنس�ان هي 
املس�ؤولة عن اتخاذ القرارات الرشيدة، 
وأن هذا الجزء م�ن املخ ال يكتمل نموه 
بش�كل كامل ملن تق�ل أعمارهم عن 25 
عاماً. واحتفلت برابهو يف نيسان/أبريل 
امل�ايض بحص�ول تطبيقها ع�ىل جائزة 
لإلبداع من جامعة هارفارد التي تدرس 

فيها.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد سوسيس

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

x 2 عدد فص ثوم مهروس
x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
x 1 كيس مكرونة سباجتى

الخطوات:
نقطع السوسيس ايل 3 قطع بحيث تكون متوسطه الحجم.

نمس�ك حوايل 4 او 5 اعواد م�ن املكرونه االس�باجيتي وندخلهم يف 
قطع�ه من السوس�يس كأنه س�يخ وهك�ذا كل قطعة سوس�يس 

ندخلها فيها 5 أعواد مكرونه.
نس�قط املكرون�ه يف م�اء مغيل مع ملح ح�وايل 7 دقائق تس�لق ثم 

نصفيها ونقلبها بملعقه زيت.
يف مقاليه نش�وح الثوم مع الزي�ت ونضيف الصلصة مذوبة يف قليل 
من املاء ثم نتبل بامللح والفلفل وقليل من الس�كر حتي تتس�بك ثم 

نضيف املكرونة بالسوسيس وتقلب وتقدم.

معكرونة بالسوسيس
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ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح 

النرص إرادة بني من يدري وال يريد أن يدري..؟
عادل عبد الحق منهل عبد األمير المرشدي

انطلقت قواتنا املسلحة البطلة يف عملية عسكرية كربى نحو الصحراء 
لتطهريه�ا من بقاي�ا تنظيم »داعش« اإلرهابي ال�ذي حفر له جحوراً 
نتنه يختبئ فيها ويتسرت بها من أياِد الحّق ألبطالنا يف مختلف صنوف 
وتش�كيالت القوات املسلحة، وأطلق عىل العملية عنوان )إرادة نرص(، 
ولن تتوقف حتى تنظيف ما تبقى من »داعش« يف الصحراء وصوالً إىل 
الحدود الس�ورية لطي صفحة هذا التنظيم اإلرهابي املجرم والقضاء 

عىل خالياه النائمة وعنارصه بشكل نهائي.
منذ إنطالق هذه العملية راح األبطال البواس�ل من مقاتلينا األشاوس 
يطوون الصفحة تلو األخرى بنجاح ونرص وتقدم مس�تمر، ولم نألف 
من مقاتلينا وقادتهم الشجعان سوى الثبات والتضحية وزف البشائر 
الب�رى تلو األخرى لنصل وننعم بما نحن فيه اآلن بفضلهم وبفضل 
تضحياتهم وبفضل دمائه�م الزكية التي روت أرض هذا الوطن وهي 

جاهزة للنزف متى ما إحتاجها العراق وشعبه.
إن ملقاتلينا الفضل األول واألخري عىل جميع طبقات وأطياف الش�عب 
من أعىل الدرجات واملناصب إىل أبسط الناس، وما ينعمون به من أمن 
وأمان هو بس�ببهم ه�م، وبالتايل فان لهم علينا حٌق كبري كٌل حس�ب 

موقعِه ومنصبِه ويجب الوفاء بِه والعمل من اجل إحقاقه.
عىل الق�ادة العس�كريني والسياس�يني العمل بجدية وجه�د أكرب من 
أج�ل إنصاف هؤالء املقاتلني، األحياء املرابطني يف جبهات القتال منهم 
والش�هداء والجرحى وعوائلهم الكريمة، فإق�رار قانون وزارة الدفاع 
بالنس�بة ملنس�وبيها جزٌء بس�يٌط جداً من الحقوق وتفعيل املكافئات 
بمختل�ف عناوينها وأنواعها جزءاً آخر م�ن إحقاق الحق لهم، وباقي 
أجزاء الحق كثرية وعناوينها متعددة من عىل رأس السلطة هم اعرف 

بها وهم املسؤولون عن تحقيقها.
اعلم�وا جيداً إن كل م�ا نقدمه لهم ليس فضالً ب�ل حق نقدمه ونحن 
صاغري�ن أمامهم وأم�ام ما قدموه ويقدموه، ع�ىل الجميع أن يقف 

إجالالً وإكراماً لهم.
ويف مج�االت أخ�رى بعيداً ع�ن القت�ال واملقاتلني، فنح�ن بحاجة إىل 
عملي�ات ك�ربى أخ�رى بنف�س العن�وان وبنف�س اإلرصار والعزيمة 
لتوفري الخدم�ات ومحاربة الفقر والبطال�ة وإنصاف من يتظاهرون 
ويعتصمون وتوفري الس�كن وفرص العمل وتحقيق املطالب املتعددة، 
وأيض�اً محارب�ة األوبئ�ة الدخيلة ع�ىل مجتمعنا كالجريم�ة املنظمة 

واملخدرات.
كل ه�ذا وأكثر بحاج�ة إىل عمليات )إرادة نرص كربى( ش�عارها عدم 
التوق�ف حتى تحقي�ق كامل أهدافها، وال نفتقر أب�داً إىل عنارص هذه 
العمليات فكما موجودة قوات مس�لحة بمختلف الصنوف واملسميات 
والهيئ�ات والقي�ادات والتش�كيالت باس�لة عظيمة، كذل�ك موجودة 
جيوش ال تدخر جهداً يف جميع الوزارات والهيئات املدنية عىل مختلف 
مس�ؤولياتها ق�ادرة عىل إنجاز ما ي�وكل إليه�ا دون تقصري لتحقيق 
الن�رص املؤزر الكام�ل عىل جميع األصعدة ولتكتم�ل الصورة بإرادتي 

نرص عسكرية ومدنية.. )هبوا وحققوا النرصين معاً(.

من يتابع سرياألحداث يف العراق يجد نفسه يف حالة من الفوىض والضبابية والالوضوح 
التي تحيط باملشهد السيايس بشكل عام . ال نريد ان نسهب او نغور يف ماهية املسؤول 
عما يجري من ضعف ووهن ينتاب حضور الدولة يف حسم امللفات الشائكة ابتداءا من 
العالقة مع امريكا ودور الس�فارة األمريكية املريب يف العراق ومرورا بالعودة الجمعية 
للمجرم�ني واملدان�ني  للعملية السياس�ية واملوت الرسي�ري الذي يتف�ى يف الصناعة 
العراقي�ة وانتهاءا بما يحصل من تمادي  وتج�اوز كوردي عىل املال العراقي والقوانني 
األتحادي�ة م�ن دون رد او ردع . ارى اننا ومن دون الحاجة لتحديد الصالحيات املناطة 
بكل س�لطة عىل ح�دة فأن  رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبد امله�دي بإعتباره رئيس 
الس�لطة التنفيذية هو املس�ؤول عم�ا يجري وفقا للمه�ام والصالحي�ات املخول بها 
دستوريا وعليه فهو مطالب ان يضع الشارع املحيل يف الصورة بالشكل الذي يعرف اىل 
اين نحن ذاهبون . املشكلة يف األمر هو الطريقة التي يتعامل بها عبد املهدي مع مجمل 
األح�داث التي تعصف بالوضع العراق�ي بما فيها ذات الصلة بالرصاع األقليمي والدويل 
يف املنطقة . ال ندري اذا كان رئيس الوزراء يدري بما يجري او انه ال يدري ؟ لم نرى ما 
يرتقي ملستوى الرد يف قضية التسجيل الصوتي املرسب عن خيانة قائد عمليات األنبار 
محم�ود الفالحي يف األتص�ال الهاتفي مع عميل ال cin  لتزوي�ده باألحداثيات لتواجد 
الق�وات العراقية وقوات الحش�د الش�عبي . هل يدري عبد امله�دي ان هذا األمر يتطلب 
قرارا فوري بالقبض عىل الفالحي كونه خائن وجاسوس واحالته للمحكمة العسكرية 
لتنفيذ القصاص العادل به وهو حكم األعدام  وهل يدري ان  التس�جيل الصوتي يؤكد 
بالدليل القاطع دور السفارة األمريكية التآمري والعدائي يف العراق وضلوعها يف جرائم 
قتل ابنائنا وان ذلك اقل ما يس�توجب هو اس�تدعاء السفري األمريكي وتسليمه مذكرة 
احتاج واصدار بيان ش�جب ورفض واس�تنكار من وزارة الخارجب�ة العراقية وهو ما 
ل�م يحص�ل حتى اآلن !! هل يدري عبد املهدي بما يحص�ل من عودة جمعية للمجرمني 
واملدانني امثال نجم الدين كريم ورافع العيساوي وعيل حاتم سليمان  وغريهم معززين 
مكرمني يرسحون ويمرح�ون داخل األريض العراقية بني بغداد واربيل . هل يدري عبد 
املهدي ان األكراد ومس�عود الربزاني عىل وجه الخصوص يرسقون ما يعادل 650 الف 
برميل يوميا من النفط العراقي وليس 250 الف كما طلب منهم هو بإس�تحياء وتردد 
ووج�ل ومع ذل�ك لم يلتزموا مع�ه ولم يحرتموا طلب�ه . هل يدري ماذا يعني س�كوته 
وتغليس�ه قانونيا ودس�توريا ورشعا . هل يدري عبد املهدي ان قوات البشمركة عادت 
لتك�ر ع�ن انيابها وتقضم يف األرض مرتا بعد مرتا وباعا بع�د باع وان العني الربزانية 
ع�ىل كرك�وك التي الن�دري اذا كان عادل عب�د املهدي يدري ام ال ي�دري انها عىل ابواب 
حرب اهلية طاحنة بعدما اس�تفرد الحزبني الكرديني االتحاد والبارتي بقرار ترش�يح 
املحافظ من دون ارشاك العرب والرتكمان خصوصا وان وقائع امليدان اليوم غري األمس 
من حضور وقوة للحش�د والقوات األمنية العراقية . هل يدري عبد املهدي ان ما اعلنه 
من برنامجه الحكومي  لم يزل حربا عىل ورق فاملجلس األعىل للفس�اد لم يحاس�ب وال 
واحدا من حيتان الفس�اد والفاس�دين اكثر سطوة وفس�ادا وهل يدري يان البطالة يف 
اتس�اع والتعليم يف الهاوية والخدمات يف الحضي�ض والكهرباء حكاية ن حكايات الف 
ليل�ة وليلة والنازحني ال زالوا من غري م�أوى يف املناطق الغربية واملوصل . اخريا وليس 
آخ�را اقول هل يدري عبد املهدي ان بغداد يف ظل حكومته تصدرت مدن املنطقة يف عدد 
املالهي ونوادي الليل وحانات الخمر  وتعاطي املخدرات من دون حدود وال حس�يب وال 
رقيب وإن العراق ش�عبا وارضا يسري اىل املجهول . بقي ان اقول هل يدري السيد عادل 

عبد املهدي بكل ذلك ام ال يدري او ربما انه يدري وال يريد ان يدري .

فريوس أمعاء »أقدم من البرشية« 
قد يعالج أمراضًا خطرية!

دعها ترقص و تغني ... 

يزع�م علم�اء أنه يمكن اس�تخدام ف�ريوس أمع�اء يعود إىل 
عص�ور ما قبل التاري�خ، يف عالج حاالت مثل الس�كري وداء 
كرون. وُيعتق�د أن الفريوس هذا »أقدم من البرية«، وُوجد 
أن�ه يعي�ش يف أحش�اء غالبية الن�اس حول العال�م. ويمكن 
للفريوس املس�مى crAssphage أن يقتل البكترييا، ولكنه ال 
يؤثر عىل الجس�م بالطريقة نفسها، التي يسبب فيها مرض 
اإلنفلون�زا أو نزالت ال�ربد. ويمكن القول إن�ه فريوس حميد 
وأصب�ح »ج�زءا ال يتجزأ« من األمعاء، ألن�ه تطور مع البر 
 ،crAssphage ليصبح مفيدا. وُتس�تخدم الفريوس�ات، مثل
لع�الج املرض كبديل للمضادات الحيوي�ة، ولكن التجارب ما 
ت�زال يف املراحل املبكرة. ووجد فري�ق البحث يف جامعة والية 
»س�ان دييغو« ف�ريوس crAssphage يف ميكروبيوم األمعاء 

لدى زهاء 70% من »مجتمع البحث«. 

الكاتب محمد مهند ضبعان

فإنها مخلوقة ... 
للرقص و الغناء ... 

و لوال هذا الجنون الذي ...
يعرتيها من حني آلخر ... 

ملا عرفنا الفرق ما بني املوت 
و النساء ..  

دعها ... 
تضحك ..  

فس����تانها  ترت����دي  و 
الدانتيل ...

و تعد لك طاولة العشاء ... 
مع بعض الشموع ... 

هي فرصة تمنحك إياها ... 
لتهرب من عينيك 
بعض الدموع ... 

دعها ... 
تضع ذاك العطر الذي ...

يخرتق أنفك نحو الذاكرة ... 
و ينثر الفوىض  ... 

يف كل مكان ... 
نحن يا صديقي ...

و مهم�ا حاولن����ا قم�ع 
داخلنا ...

ذكرى و نسيان ... 
دعها ... 

اش�رتته  عم�ا  تخ����ربك 
جارتها ..  

عما فعلته خالتها ... 
عن كل األش�ياء التي تعتقد 

بأنها سخيفة ... 
ال يشء يا صديقي 

أسخف من حياة مخيفة ... 
دعها ...

أما أنت ... 
فلك سجائرك ... 

و رشودك ... 
و بعض الكلمات القذرة 

تتفوه بها ... 
عندما تس�مع نرة األخبار 

 ...
و يف الصباح ...

تلبس وجهك املعتم ... 
و تق���ف يف ط�����اب�ور 

االنتظار ... 
دعها ...

فإن الحياة ألوان ... 
ال فرق م����ا بني ذك����ر 

و أنثى ... 
فكلنا انسان   ....

القايض روائيًا.. فؤاد التكريل أنموذجًا
القاضي ناصر عمران

عندما يتس�ق معط�ف العدالة القضائي م�ع جلباب الثقافة 
االنس�اني فان ثمة رؤية جديدة تتش�كل تتخذ حيزها الجديل 
باعتباره�ا ذات إنس�انية متس�قة باألن�ا ومتضخم�ة به�ا 
وه�ي ليس�ت مقرتنة بالقايض الش�خص بقدر م�ا مرتبطة 
باملنظوم�ة االجتماعي�ة الت�ي تجعل م�ن الحال�ة القضائية 
حال�ة وظيفية متخصص�ة بإص�دار القرار وتحقي�ق الردع 
والرقاب�ة والفص�ل يف النزاع والتش�كيلة الحاضن�ة للتأهيل 
القضائي ومن بعده البيئة املؤسس�ة لس�لطة الحكم تجعل 
من القايض نسقا اجتماعيا مفصليا يضطلع بمهمة خطرية 
جدا وواقعي�ة جداً وموضوعية جدا وهذه املهمة تس�تري 
عىل حساب الجانب الشخيص التي تشكل املشاعر والعواطف 
واألحاسيس نسيجها البنائي الش�امل كحياة خاصة فحياة 
القايض الشخصية ليست بعيدة عن واقع املجتمع وتداعياته 
فه�و كائن اجتماعي يؤثر ويتأث�ر ولكنه امام صناعة القرار 
القضائي متجردا موضوعي�اً مطبقا للنص القانوني بروحه 
ولي�س باليته الروتينية الش�كلية.  ووجود ش�خصية تمتلك 
مقومات التطبيق وممارسة سلطة القرار القضائي ويف ذات 
اللحظة تعيش حاالت الس�مو الكتابي وال�ذي يعني الخروج 
من عالم الواقع باتجاه عوالم االفرتاض التي تكون محركها 
وحافزها وس�لوكها الرؤى اإلنس�انية والتي ال تصمد إزاءها 
حالة او رأي او موضوع فهذه الروح جديرة بالوقوف امامها 
بتأم�ل.  لقد قدم القايض الراحل ف�ؤاد التكريل نموذجا رائعاً 
لثنائية العدالة واإلنس�انية والتعاط�ي بهما واالنتصار للذات 
االنس�انية عرب الكتابة فهو القائل: ق�د أعطت الكتابة معنًى 
لحيات�ي… ولم تأخذ مني ش�يئاً. كانت حبل نجاة من بحرية 
الحي�اة التافهة، وأنقذتني من طموحات الوظيفة. وجعلتني 
أؤمن بأّن حياتي لم تكن عبثاً. ان منجز القايض فؤاد التكريل 

عىل املس�توى القضائي كان منجز املعالج اما عىل املس�توى 
االدبي فمنجز املشخص والكاش�ف وصورة املجتمع ولسان 
رأي�ه الع�ام واالنجاز األدبي للتكريل يش�ري بوض�وح إىل غنى 
تجربته الروحية وتميز منتجه الروائي والقصيص والذي قّدمه 
بأسلوبه األدبي الذي يجمع بني العامية والفصحى مستفيدا 
من األشكال الرسدية املعارصة مبتعدا عن االختصار القارص 
واإلس�هاب الفج، حاول جاهداً التعبري عن هموم اإلنسان يف 
مجتمع مدني يتأّس�س ومظاهر للحياة يعاد تشكيلها، ابتدأ 
س�نة 1948 بكتاب�ة روايت�ه )بصقة يف وجه الحي�اة( اال انه 
ل�م ينرها اال يف ع�ام 1980 كان متأنيا يف نر كتاباته فقد 
اس�تغرقت روايته )الرجع البعيد( مدة عر س�نوات لتظهر 
بحلته�ا الجميل�ة التي أرص فيه�ا عىل إبراز النزع�ة والحياة 
البغدادي�ة املدنية دون أي اتجاه آخر، كان رهانه العاملي عىل 
هويته فشخصياته كلها من الواقع العراقي املعارص الرافض 
ل�كل قيد وربم�ا يرج�ع التأني يف الن�ر واالهتم�ام باملنتج 
وإظه�اره يف الوقت املناس�ب اىل تأثري العم�ل القضائي عىل 
ش�خصية التكريل فلم تذهب الس�نوات الت�ي قضاها التكريل 
قاضي�اً دون ترجمتها أدبيا فامتزجت�ا معا ليقدما لنا تجربة 
حيه فاعلة، فقد س�مح ل�ه العمل القضائي ب�أن يتنّقل بني 
أمكنة ش�تى ويقرتب من تجارب عديدة ومش�كالت إنسانّية 
مخفّية يف بيئة متزمتة.   وهكذا تكشفت خفايا املجتمع امام 
برصه وبصريته، لذلك ط�رح قضايا خالفية تحتاج إىل حكم 
قانوني يف حينه مثل: زن�ى باملحارم، جرائم القتل الغامضة، 

جرائ�م ال�رف وأع�اد إنت�اج خالصته�ا ع�ىل ال�ورق.
يق�ول الكاتب املرصي ادوارد الخراط أنني ال أُطيق أن أتحمل 
يف صمت جم�ال العالم وأهواله.. فالب�د أن أقول.. ألنني أريد 
أيضا أن تظ�ل العدالة حلماً حياً ال يموت ورصخٍة ال تطفئها 
قبض�ة القهر ألنن�ي أتمنى أن يك�ون يف كلمة م�ن تلك التي 
أكت�ب أو يف مجم�ل ما أكت�ب يشء يدفع ولو قارئ�اً واحداً أن 

يرفع رأس�ه وأن يحس مع�ي أن العال�م – يف النهاية – ليس 
أرض الخراب والال معنى. بذات الرؤية كان إحس�اس التكريل 
بقيم�ة الحياة ش�غله الش�اغل وق�د وجد نفس�ه بحاجة اىل 
ول�وج املجتمع من بوابة أخرى فالعم�ل القضائي الذي منح 
التك�ريل االطالع عن كثب عىل مش�اكل املجتمع واألرسة فقد 
عمل قاضيا لألحوال الش�خصية وشخص عرب روايته )خاتم 
الرم�ل( طبيعة املش�اكل الزوجية يف املجتم�ع العراقي بل ان 
رؤيت�ه االدبية كانت انعكاس�اً لتجربته القضائي�ة فالرواية 
عنده اداة تعريفية ورحلة من التجريد إىل امللموس ووس�يلة 
لفه�م أنفس�نا وفهم عالقتن�ا باآلخر.  ربما دف�ع القدر كما 
يق�ول الق�اص )عبد االمري املج�ر ( فؤاد التكريل اب�ن العائلة 
)القانوني�ة( املعروفة لريكب قطار الحي�اة بقوة إرادة األهل 
أو بالتماه�ي م�ع )مجده�م( االجتماعي ليص�ل اىل محطة 
)القايض( التي وس�مت اس�مه قبل ان يصارع قدره ليكتب 
له اس�ماً جديداً ويعكس صورة جديدة إلنس�ان أديب اس�مه 
)فؤاد التكريل( لكنه باملحصلة ش�كل تاريخا فقد استطاع أن 
يحصد أوقات نجاحه بحرية وبال صخب روايات قليلة، إال أن 
مساحة تأثريها كانت أكرب، أنها نموذج للروايات الكالسيكية 
الحديث�ة ببنائها التي أهلت فؤاد التكريل ليكون رائدا من رواد 
القص�ة والرواية العراقية وأس�هم يف تط�ور الثقافة العربية 
وأث�رى املكتبة العربية بالكثري م�ن قصصه األدبية، لقد كان 
نقده االجتماعي للسلطة الحاكمة حارضا لكنه نقد العارف 
املوضوع�ي وال�ذي اعت�رب نق�ده طريق�ة خاص�ة يف التفرد 
والعرض القصيص والروائي. لقد كانت مهمة التكريل القايض 
والروائي الرائد بعد ذلك مع اإلنسان وبمواقعه املتعددة وحني 
وجد نفس�ه بحاجة اىل ان يك�ون يف خضم الواقع االجتماعي 
مع�ربا عنه ومش�خصا لتداعياته ومحاوال نق�ل كل ذلك من 
الراهن واليومي اىل الثقايف والفكري اتسع افقه فكان مفصال 

وحدثاً ثقافيا يف تاريخ القصة والرواية العراقية .

اشار الخبري يف مجال السجاد ومعاون رئيس 
قس�م املخازن يف العتبة الحس�ينية املقدسة 
اىل ان مخزن السجاد يف مرقد االمام الحسني 
}عليه الس�الم{ يضم كنوز ن�ادرة وثمينة ال 

تقدر بثمن.
وقال امجد حيدر حس�ن يف بي�ان،ان العتبة 
الحس�ينية تمتلك نفائس نادرة من السجاد 
الي�دوي القديم والذي يزيد عمر البعض منه 

عن }200{ عام.
واضاف، ان مرقد االمام الحسني }ع{ يمتلك 
س�جادتني نادرت�ني المثي�ل لهم�ا يف العالم 

استخدم بصناعتهما الحرير والذهب.
واوض�ح حس�ن، ان املتويل الرع�ي للعتبة 
الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عب�د امله�دي 
الكربالئ�ي اوع�ز برضورة اس�تخدام احدث 
األساليب املس�تخدمة يف العالم للحفاظ عىل 
الس�جاد النادر. وبني، ان ادارة القسم تقوم 
خالل فرتات متعاقبة بتوجيه دعوة للخرباء 
واملختصني بمجال رعاية وصناعة الس�جاد 
الي�دوي للمتابع�ة الدورية له. واكد حس�ن، 
ان القس�م يتبع االس�اليب الحديثة والطرق 
العلمي�ة يف مج�ال خ�زن الس�جاد اليدوي، 
الفت�ا اىل ان القس�م ق�ام باس�ترياد رف�وف 

خاصة م�ن رشك�ة }روز{ اإليطالية، فضال 
عن اتباع الطرق )اليابانية( يف مجال الخزن. 
وتابع، ان ادارة املخ�زن والكادر املتخصص 
تراع�ي املن�اخ املالئ�م والتغي�ري الفيزيائ�ي 
للبيئة من خ�الل التحكم بدرج�ات الحرارة 

والرطوب�ة والتحك�م باالض�اءة ع�ن طريق 
أجهزة استش�عار إلكرتوني�ة دقيقة، فضال 
عن اس�تخدام املبي�دات الخاص�ة لحمايتها 
م�ن التلف او االصابة بم�ا يعرف ب�}حرة 

العثة{ التي قد تلحق الرضر بها.

الكشف عن كنوز نادرة ال تقدر بثمن يف مرقد االمام احلسني »عليه السالم«
 VidCon أعلنت »فيسبوك« قبل انعقاد
)أكرب احتف�ال عاملي بالفيديو الرقمي 
ومنش�ئي املحتوى ع�رب اإلنرتنت(، يف 
كاليفورني�ا، ع�ن مجموع�ة خيارات 
لتحقيق املزي�د من املال للمبدعني عىل 

منصاتها.
وكش�فت الركة أنها س�تقدم طرقا 
إضافية لكس�ب امل�ال ع�رب موقعها، 
بدءا م�ن منحهم القدرة ع�ىل اختيار 
وض�ع االعالن�ات ضم�ن الفيدي�و إىل 
بي�ع العن�ارص االفرتاضي�ة كالنجوم 
التي يمكن رشاؤها أثناء البث املبارش 

لصانع املحتوى.
وتح�اول »فيس�بوك« جذب منش�ئي 

املحتوى بعيدا عن منافسيها مثل يوتيوب و
Patreon، بتوفري خيارات تدر عليهم األموال 
مثل اشرتاكات املعجبني، وهي ميزة أتاحتها 
الركة يف وقت س�ابق من هذا العام، تمكن 
املس�تخدمني م�ن الحص�ول ع�ىل محت�وى 
حرصي لقاء دفع رس�وم ش�هرية تقدر ب� 

4.99 دوالر شهريا.
وتهدف املي�زات املعلن عنها اليوم إىل إضافة 
املزيد من الطرق للمبدعني لكس�ب املال من 

املنص�ة وتخصي�ص تجرب�ة املتابع�ني عند 
زيارة صفحاتهم عىل »فيسبوك«.

م�ن  الجدي�دة  املي�زات  مجموع�ة  وتق�دم 
»فيس�بوك« أدوات تس�هل إدارة الصفحات 
تحدي�ث  ذل�ك  م�ن  الش�خصية،  وامللف�ات 
للمبدع�ني  تتي�ح  الت�ي   ،Creator Studio
واألف�كار  املش�اركات  إدارة  والنارشي�ن 
والرس�ائل يف جمي�ع صفحات »فيس�بوك« 
الخاصة باملس�تخدم )فيس�بوك، إنستغرام، 

IGTV( من مكان واحد.

ستس�مح  الجدي�دة  األدوات  وه�ذه 
بمعرف�ة التفاع�ل حت�ى أن�ه يمك�ن 
ملنش�ئي املحتوى مش�اركة املعلومات 
ع�ن متابعيهم مع ال�وكاالت اإلعالنية 
لتحسني استهدافهم يف اإلعالنات التي 

تناسبهم.
وانطالق�ا من هذا س�يتمكن منش�ئو 
املحتوى أيضا من اختيار مكان وضع 
اإلعالنات عىل مقاطع الفيديو وتحديد 
ما إذا س�يتم عرضها قبل بدء الفيديو 

يف حال كان املقطع قصريا.
وملحب�ي املجموعات فإن »فيس�بوك« 
س�تتيح مل�دراء املجموع�ات تق�ايض 
رس�وم مالية ش�هرية من املشرتكني 
فيها، هذه املجموعات الخاصة تتيح تواصال 
ش�خصيا أكثر ما بني املس�تخدمني ومدراء 
املجموعات. وأضافت »فيسبوك« أيضا ميزة 
Facebook Stars والتي تتيح للمستخدمني 
الذي�ن يظهرون يف بث مب�ارش بالفيديو بيع 
مجموعة من النج�وم لقاء مبلغ مايل محدد 
مثل 100 نجمة بسعر 1.40 دوالر ويتقاىض 
صاح�ب البث عمولة 1% ع�ن كل نجمة يتم 

استخدامها من الرصيد.

»فيسبوك« تغري املستخدمني املبدعني بكسب املال


