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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من اجتر بغير فقه فقد ارتطم

 بـالـربـا 

ص2املالية الربملانية: موازنة 2020 ستحدث »طفرة« يف االقتصاد العراقي 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التخطيط تشكو من »املبالغ املتواضعة« لدعم ختفيف نسبة الفقر بحلول 2022

رئيس اجلمهورية يؤكد احلرص عىل متتع الفلسطينيني يف العراق بكامل حقوقهم 

بغداد وأربيل: عودة إىل »اللجان« حلل »األزمات«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن رئيس وزراء اقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي، أم�س الثالث�اء، عن االتف�اق مع 
الرئاس�ات الثالث يف العراق ع�ى بدء اللجان 
الفني�ة ب�ن اربيل وبغ�داد بالح�وارات لحل 

الخالفات والقضايا العالقة بن الجانبن.
وقال بارزان�ي يف ترصيح ادىل به للصحفين 
عق�ب اجتم�اع جمعه م�ع رئي�س مجلس 
النواب محمد الحلبويس يف بغداد ان »الهدف 
م�ن زيارتنا هو م�ن اجل الب�دء بالحوارات 
لحل الخالفات والقضاي�ا العالقة بن اربيل 
وبغداد«. واضاف ان »تفهما جيدا جدا تحقق 

بنتائج االجتماعات مع الرئاس�ات الثالث«، 
الفتا اىل انه »يف املستقبل القريب سيتم البدء 
بالحوارات الفنية لحل املسائل الخالفية بن 
اربيل وبغداد«. بدوره، أكد الرئيس العراقي، 
برهم صالح، لرئيس حكومة إقليم كردستان 
الع�راق، م�رسور بارزاني أهمي�ة الحوار يف 
تسوية الخالفات بن بغداد وأربيل. وأوردت 
الرئاس�ة، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن صالح أبرز، أثناء استقباله 
لبارزان�ي والوفد املرافق له يف قرص الس�الم 
ببغ�داد، »أهمي�ة تنس�يق الرؤى املش�ركة 
واعتماد لغة الحوار البناء لحل كافة القضايا 
العالقة ب�ن الحكومة االتحادي�ة وحكومة 

اإلقلي�م، وفقا للدس�تور واملصلحة الوطنية 
وتحقي�ق العدالة«. وج�اء يف البيان أيضا أن 
رئي�س الدول�ة »أع�رب ع�ن ثقت�ه بتحقيق 
التوافق ب�ن األط�راف السياس�ية لالرتقاء 
بمس�توى العالق�ات، وتذلي�ل العقبات أمام 
توفري الخدمات للشعب العراقي«، فيما أبدى 
بارزاني رغبة حكومت�ه »بتكثيف الحوارات 
واالحتكام إىل الدس�تور، بما يضمن تحقيق 
املصالح املشركة ويعزز العالقات األخوية«. 
كما أشار البيان إىل أن الطرفن ناقشا كذلك 
»تطورات األوضاع السياسية عى الصعيدين 

اإلقليمي والدويل«.
التفاصيل ص2

حمافظ بغداد يرعى ندوة
 علمية عن مواقع التواصل االجتامعي 

وتاثريها يف املجتمع

وزير التجارة يرحب بتأطري 
العالقات االقتصادية مع فلسطني 

وتوقيع االتفاقية الثنائية

حمافظ البرصة يعلن إحالة 
مشاريع البنى التحتية لدور الرشطة إىل 

رشكة وصفها بالرصينة

بارزاني وعد عبد املهدي بالعمل على »تصفري« املشاكل بني بغداد وأربيل.. وصاحل يدعو إىل »التنسيق املشرتك«
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رشطة النجف تنفي وجود تعذيب يف سجون املحافظة وتوضح مالبسات وفاة أحد النزالء مزارع العتبة احلسينية تزود السوق بـ »500« طن من األسامك
مفوضية االنتخابات تدعو مؤسسات الدولة إىل حث موظفيها عىل حتديث بياناهتم 

رد حـاد 
مـن وكيـل بيـل علـى 

اهتامم توتنهام
ص2 ص3 ص3

العقوبات الغربية حتارص تركيا
      بغداد / المستقبل العراقي

أصب�ح مجال املن�اورة أم�ام الرئي�س الركي 
أضي�ق من أي وقت مىض، فبينما يحاول رجب 
طي�ب أردوغان أن يس�ابق الزم�ن لثني اإلدارة 
األمريكي�ة عن فرض عقوبات عى تركيا، تلقى 

صفعة من االتحاد األوروبي.
وب�دأت موجة العقوبات م�ن االتحاد األوروبي 
الذي تح�رك يف وجه عملي�ات التنقيب الركية 

غري الرشعية يف املياه القربصية.
وترب�ك ه�ذه العقوب�ات حس�ابات أردوغ�ان 
املتبعثرة أصال وس�ط أزم�ة اقتصادية تعصف 
بالب�الد، يف ظ�ل انخفاض ح�اد لل�رية الركية 

وأرق�ام مهول�ة ع�ن نس�ب البطال�ة وغريها 
من مظاه�ر رك�ود اقتص�ادي، أدى إىل تراجع 
ش�عبية الرئيس وحزبه يف االنتخابات األخرية، 
وخس�ارته العاصمة أنق�رة، إىل جانب عاصمة 

الحكم - كما يسميها - إسطنبول. 
ويف بروكسل، حيث اجتمع أعضاء االتحاد، اُتخذ 
قرار تعليق املفاوضات حول اتفاق النقل الجوي 
الش�امل، ووقف اجتماعات مجل�س الرشاكة، 
واالجتماعات رفيعة املس�توى م�ع تركيا. كما 
قرر املجلس تخفيض حجم املس�اعدات لركيا 
خالل ع�ام 2020. وقالت مص�ادر أوروبية إن 
التخفيض يتمث�ل يف اقتطاع حوايل 146 مليون 

دوالر، من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية.

كم�ا طلب أعض�اء االتحاد من بنك االس�تثمار 
األوروبي إعادة النظر يف الرشوط املحددة لتوفري 
الدع�م املايل ألنق�رة. وفيم�ا يتعل�ق بعقوبات 
واشنطن قال الرئيس الركي، بلغة طغى عليها 
الكثري من التودد واالستعطاف، إن ترامب يملك 
س�لطة وقف أو تأجي�ل تطبي�ق عقوبات عى 
تركيا، بعد اس�تالمها أول دفع�ة من منظومة 
الدفاع الجوية إس-400. ويف حديثه للصحافة 
الركي�ة، غ�ري أردوغان م�ن لهجت�ه املتحدية 
التي يستخدمها دائما، ولعب عى وتر إمكانية 
أال يتف�ق ترام�ب يف الرأي مع م�ن هم دونه، يف 
إشارة لبعض املس�ؤولن األمريكين، وأن عليه 

إيجاد حل وسط يف هذا الخالف.

مرصف الرشيد يعلن استمراره منح املتقاعدين 
سلف بمبلغ )3( و)5( ماليني دينار

 »IATA« وزير النقل: بدأنا تنفيذ خطوات فعاله مع منظمة
3سعيًا لرفع احلظر االوريب عن الناقل الوطني 2

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة عادل 
الش�هر  ان  الثالث�اء،  أم�س  امله�دي،  عب�د 
الحايل سيش�هد اعالن نتائ�ج تنظيم ارتباط 
الحش�د الش�عبي بالق�وات االمني�ة.  وقال 
عب�د امله�دي يف كلم�ة ل�ه خ�الل املؤتم�ر 
االس�بوعي إن »رئيس اقليم كردس�تان اكد 
وجود ني�ة حقيقية لحل املس�ائلب العالقة 
يف اط�ار الدس�تور«. واض�اف عب�د املهدي، 
»نسعى لحس�م ملف تنظيم ارتباط الحشد 
الش�عبي بالق�وات االمنية والجي�ش«، الفتا 

اىل ان »فصائل الحش�د اكدت التزامها باالمر 
الديواني الخاص بتنظي�م االرتباط بالقوات 
االمني�ة«. وتاب�ع عب�د املهدي، أن »الش�هر 
الحايل سيش�هد اعالن نتائ�ج تنظيم ارتباط 
الحش�د الش�عبي بالقوات االمنية«. كما اكد 
رئي�س مجلس ال�وزراء إن »رشكة س�يمنز 
العاملي�ة طمأنت الع�راق بتحقي�ق انتاجية 
اكرب للطاقة يف االش�هر املقبلة«. واضاف أن 
»املفوضي�ة االوربي�ة اكدت ان الع�راق بات 
رشيكا اساسيا وقصة نجاح كبرية يف الرشق 
االوسط«. وتابع رئيس الحكومة، أن »العراق 
داعم للقضية الفلس�طينية بش�كل كامل«، 

مستدركا »تسلمنا وثيقة هامة من الجانب 
الفلس�طيني تخص ملكية مقابر الش�هداء 
العراقي�ن يف نابل�س«. واكد عب�د املهدي ان 
80% من العراقين يملكون سكناً، فيما أشار 
إىل أن 10% فقط يسكنون باإليجار. وقال إنه 
»حس�ب املعلومات فان 80% م�ن العراقين 
يس�كنون يف منازل مملوكة له�م«، الفتاً إىل 
ان »10% م�ن املن�ازل اما مس�كونة للدولة 
او رشكات تس�كنها«. وأضاف ان »10% من 
العراقين فقط يس�كنون باإليجار«، مؤكداً 

أن »الحكومة تتابع ملف السكن«.
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء حيدد موعدًا لـ »تنظيم احلشد«.. ويصدر تطمينًا 
بشأن انتاج الكهرباء

نفط البرصة تعلن
 إمخـاد حـريـق املينـاء 

وإصابة »4« عاملني
ص3
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مرصف الرشيد يعلن استمراره منح املتقاعدين سلف بمبلغ )3( و)5( ماليني دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرش�يد، أم�س الثالثاء، انه مس�تمر بمنح 
س�لفة املتقاعدين والت�ي ترتاوح ماب�ن )٣( مليون كحد 
ادنى و)٨( مليون كحد اعىل«، مبينا ان »تلك السلفة تمنح 

للمتقاعد االصيل والتمنح لخلفه«.
وق�ال يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»ه�ذه الس�لفة تمنح لحام�ي بطاقة )نخي�ل ( حرصا«، 
داعيا »كافة الراغبن اىل التسليف مراجعة فروعه يف بغداد 

واملحافظات لرتويج طلباتهم«.
 وكان م�رصف الرش�يد اعلن، يف وقت س�ابق، عن اطالق 
سلف العرشة مليون دينار للموظفن، فيما نرش التعليمات 

الخاصة بهذه السلفة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن رئي�س وزراء اقلي�م كردس�تان 
م�رور بارزان�ي، أمس الثالث�اء، عن 
االتفاق مع الرئاس�ات الثالث يف العراق 
عىل بدء اللجان الفنية بن اربيل وبغداد 
بالح�وارات لح�ل الخالف�ات والقضايا 

العالقة بن الجانبن.
ب�ه  ادىل  ترصي�ح  يف  بارزان�ي  وق�ال 
للصحفين عق�ب اجتم�اع جمعه مع 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
يف بغداد ان »الهدف من زيارتنا هو من 
اج�ل الب�دء بالحوارات لح�ل الخالفات 

والقضايا العالقة بن اربيل وبغداد«.
واض�اف ان »تفهم�ا جيدا ج�دا تحقق 
بنتائ�ج االجتماع�ات م�ع الرئاس�ات 
الث�الث«، الفت�ا اىل ان�ه »يف املس�تقبل 
القريب س�يتم البدء بالحوارات الفنية 
اربي�ل  ب�ن  الخالفي�ة  املس�ائل  لح�ل 
وبغداد«. بدوره، أكد الرئيس العراقي، 
بره�م صال�ح، لرئيس حكوم�ة إقليم 
كردس�تان الع�راق، م�رور بارزان�ي 
أهمية الحوار يف تس�وية الخالفات بن 
بغداد وأربيل. وأوردت الرئاسة، يف بيان 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
أن صالح أبرز، أثناء استقباله لبارزاني 
والوف�د املراف�ق ل�ه يف ق�رص الس�الم 
ببغداد، »أهمية تنسيق الرؤى املشرتكة 
واعتم�اد لغة الحوار البن�اء لحل كافة 
القضايا العالقة بن الحكومة االتحادية 
للدس�تور  وفق�ا  اإلقلي�م،  وحكوم�ة 
واملصلحة الوطني�ة وتحقيق العدالة«. 
وج�اء يف البيان أيض�ا أن رئيس الدولة 
»أعرب عن ثقت�ه بتحقيق التوافق بن 
األطراف السياس�ية لالرتقاء بمستوى 
العالقات، وتذلي�ل العقبات أمام توفري 
فيم�ا  العراق�ي«،  للش�عب  الخدم�ات 
أب�دى بارزاني رغبة حكومته »بتكثيف 
الدس�تور،  إىل  واالحت�كام  الح�وارات 
بم�ا يضمن تحقيق املصالح املش�رتكة 

ويعزز العالقات األخوية«.
كما أش�ار البيان إىل أن الطرفن ناقشا 
كذلك »تطورات األوضاع السياسية عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل«.
م�ن جانب�ه، أكد رئيس مجل�س وزراء 
إقليم كردستان مرور بارزاني لرئيس 
مجل�س ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي، 
اس�تعداد حكومة اإلقلي�م لحل جميع 

املسائل العالقة. 
وذكر مكتب عبد امله�دي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
»رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه 
الرسمي رئيس حكومة اقليم كردستان 

والوفد املرافق له«.
إىل  اللق�اء،  خ�الل  بارزان�ي  وأش�ار 
»حرصه عىل زيارة بغداد كأول محطة 
له بعد اس�تالمه مهام منصبه رئيس�اً 
للحكوم�ة«، مؤكداً »اس�تعداد حكومة 
االقليم للعمل املشرتك والتعاون وتعزيز 
الحكوم�ة  م�ع  اإليجابي�ة  العالق�ات 
االتحادية لحل جميع املس�ائل العالقة 
وفق الدس�تور«. من جانبه، ش�دد عبد 
املهدي، ع�ىل أن »الحكوم�ة االتحادية 
ترحب بأج�واء التع�اون والتفاهم مع 
حكوم�ة االقلي�م والحكوم�ات املحلية 
م�ن اجل تعزي�ز التكامل وح�ل جميع 
االش�كاالت ملصلح�ة جمي�ع العراقين 
وتحت سقف الدس�تور ووحدة شعبنا 
وبلدن�ا«. إىل ذل�ك، أكد رئي�س مجلس 
النواب محمد الحلبويس لبارزاني، وجود 
نية صادقة يف الربملان لوضع حلول لكل 
الخالف�ات  وذك�ر مكت�ب الحلبويس يف 

بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »رئيس مجلس النواب استقبل 
رئيس حكومة إقليم كردس�تان والوفد 

الحكومي املرافق له«.
إىل  اللق�اء،  الحلب�ويس خ�الل  وأش�ار 
»رضورة أن تم�ي حكوم�ة اإلقلي�م 
ُقُدماً لخدمة العراق الواحد املوحد، وأن 
تط�رَح خطاب�ا متوازنا وش�فافا لحل 
جمي�ع املش�اكل العالق�ة ب�ن اإلقليم 

والحكومة اإلتحادية«.
وش�دد ع�ىل أن »هن�اك ني�ة صادق�ة 
يف مجل�س الن�واب لوضع حل�ول لكل 
الخالف�ات، وس�يوفر املجل�س الغطاء 
الس�يايس والترشيع�ي له�ا ووف�ق ما 
مؤك�داً  العراق�ي«،  الدس�تور  أق�رُه 
»دعم�ه ومس�اندته لتقري�ب وجهات 
النظر وتسوية كل الخالفات بما يخدُم 

مصلحة العراق العليا«.
من جانبه، أوضح رئيس حكومة إقليم 
كردستان إن زيارته وأعضاء حكومته 
لبغ�داد بع�د يوم واح�د من تش�كيلها 
ه�ي تعبرٌي عن النواي�ا الصادقة للعمل 
ع�ىل تصفري كل املش�اكل بروح األخوة 

واالنتماء الوطني.

بارزاني وعد عبد املهدي بالعمل على »تصفري« املشاكل بني بغداد وأربيل.. وصاحل يدعو إىل »التنسيق املشرتك«

بغداد وأربيل: عودة إىل »اللجان« حلل »األزمات«

رئيس الوزراء حيدد موعدًا لـ »تنظيم احلشد«.. ويصدر تطمينًا بشأن انتاج الكهرباء
أكد متابعة ملف السكن.. واجمللس يتخذ قرارات خبصوص اإليزديات وأوضاع حقوق اإلنسان

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة عادل 
عب�د املهدي، أم�س الثالثاء، ان الش�هر الحايل 
سيش�هد اع�الن نتائج تنظيم ارتباط الحش�د 

الشعبي بالقوات االمنية. 
وق�ال عبد امله�دي يف كلم�ة له خ�الل املؤتمر 
االس�بوعي إن »رئي�س اقلي�م كردس�تان اكد 
وجود ني�ة حقيقية لحل املس�ائلب العالقة يف 

اطار الدستور«.
واض�اف عب�د املهدي، »نس�عى لحس�م ملف 
تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات االمنية 
والجيش«، الفتا اىل ان »فصائل الحش�د اكدت 
التزامه�ا باالم�ر الديوان�ي الخ�اص بتنظي�م 
االرتباط بالقوات االمنية«. وتابع عبد املهدي، 

أن »الشهر الحايل سيشهد اعالن نتائج تنظيم 
ارتباط الحشد الشعبي بالقوات االمنية«.

كم�ا اكد رئي�س مجل�س ال�وزراء إن »رشكة 
س�يمنز العاملي�ة طمأن�ت الع�راق بتحقي�ق 

انتاجية اكرب للطاقة يف االشهر املقبلة«.
واضاف أن »املفوضية االوربية اكدت ان العراق 
بات رشي�كا اساس�يا وقصة نج�اح كبرية يف 
الرشق االوس�ط«. وتابع رئي�س الحكومة، أن 
»الع�راق داعم للقضية الفلس�طينية بش�كل 
كامل«، مس�تدركا »تس�لمنا وثيقة هامة من 
الجان�ب الفلس�طيني تخ�ص ملكي�ة مقابر 
الشهداء العراقين يف نابلس«. واكد عبد املهدي 
ان ٨0% م�ن العراقي�ن يملكون س�كناً، فيما 

أشار إىل أن 10% فقط يسكنون باإليجار.
وق�ال إنه »حس�ب املعلوم�ات ف�ان ٨0% من 

العراقين يس�كنون يف من�ازل مملوكة لهم«، 
الفت�ًا إىل ان »10% م�ن املن�ازل اما مس�كونة 

للدولة او رشكات تسكنها«.
وأضاف ان »10% من العراقين فقط يسكنون 
باإليج�ار«، مؤك�داً أن »الحكوم�ة تتابع ملف 

السكن«.
وأوضح، أن »بناء املجمعات الس�كنية يخضع 
للعرض والطلب«، مش�رياً إىل ان »هناك عوامل 
مالية وادارية ومرصفي�ة تؤثر عىل موضوعة 

الطلب عىل الشقق السكنية«،
ولف�ت، إىل ان »الطلب عىل الوحدات الس�كنية 

التي تبنيها الدولة ليست بنسب عالية«.
إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية 
برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي. وشهدت الجلسة املوافقة عىل مرشوع 

قان�ون التعدي�ل االول لقان�ون التع�داد العام 
للسكان واملساكن رقم )40( لسنة 200٨ .

وقرر مجلس الوزراء إستثناء وزارة التخطيط 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لس�نة 2014 والضواب�ط امللحقة به�ا لرشاء 

مستلزمات التعداد العام للسكان واملساكن.
وتمت املوافق�ة عىل اقرتاض الرشك�ة العامة 
لتجارة الحب�وب / وزارة التجارة من املرصف 
العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة 
مليار دينار عراقي لغرض تس�ديد مستحقات 

الفالحن لعام 2019 .
وبخص�وص أولويات مش�اريع القوانن، فقد 
تمت املوافقة ع�ىل التوصية اىل مجلس النواب 
العراق�ي بش�أن امل�ي يف ترشي�ع مرشوعي 
)قان�ون التعدي�ل الس�ادس لقان�ون التنفيذ 

رقم )45( لس�نة 19٨0، وقانون معالجة مدة 
تس�لم الطلب�ات املنص�وص عليه�ا يف قانون 
رقم )1٣( لس�نة 2016 التعديل األول لقانون 
عائدية الوثائق التي تحمل األسماء املستعارة 
لس�نة   )79( رق�م  واملهاجري�ن  للمهجري�ن 

.2012
ووافق املجلس عىل م�رشوع قانون الناجيات 
االيزيدي�ات واحالته اىل مجل�س الدولة لغرض 
تدقيق�ه بحس�ب األصول، ومن ث�م إعادته إىل 
األمان�ة العامة ملجلس الوزراء من أجل إحالته 

مبارشًة إىل مجلس النواب.
وناق�ش مجل�س ال�وزراء تقاري�ر جمهورية 
العراق بشأن حقوق االنسان / قرار توصيات 
اللجن�ة املركزي�ة )اللجن�ة الوطني�ة لكتاب�ة 
التقاري�ر التعاهدي�ة لالتفاقي�ات التي انضم 

أو ص�ادق العراق عليها وال�رد عىل املالحظات 
والتوصي�ات التي ت�رد من اللج�ان التعاهدية 

املعنية بحقوق االنسان( واملتضمنة :-
أ. تقري�ر جمهورية العراق الخ�اص باتفاقية 
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية .

ب. تقري�ر جمهورية العراق الخاص باتفاقية 
االختف�اء  م�ن  االش�خاص  جمي�ع  حماي�ة 

القري.
ج�� . تقري�ر جمهوري�ة العراق للعه�د الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .
كما قرر مجلس الوزراء اعادة عرض مرشوع 
قان�ون التعدي�ل الح�ادي والعرشي�ن لقانون 
امل�الك رق�م )25( لس�نة 1960 مج�دداً ع�ىل 

مجلس الوزراء واحالته اىل مجلس النواب.

        بغداد / المستقبل العراقي

املالي�ة  اللجن�ة  يف  مص�در  كش�ف 
النيابي�ة، أمس الثالث�اء، عن موعد 
العام�ة  املوازن�ة  اس�تالم مس�ودة 
ان  اىل  اش�ار  فيم�ا   ،2020 لع�ام 
املوازنة ستحدث طفرة يف االقتصاد 
العراقي. ونقلت وكالة »الغد برس« 
عن املصدر القول، ان »اللجنة املالية 

اتفقت مع وزارة املالية عىل استالم 
ايل�ول  يف   2020 موازن�ة  مس�ودة 
املقبل«، مبينا انه »س�تحدث طفرة 
نوعية يف االقتصاد العراقي من خالل 
تغيريات جذري�ة يف النفقات العامة 

واالموال االستثمارية والخدمية«.
واض�اف املص�در الذي فض�ل عدم 
الكش�ف ع�ن اس�مه، ان »موازن�ة 
مع�ززة  رقابي�ة  س�تكون   2020

بالحس�ابات الختامية وس�تتّضمن 
الجداول بش�أن املديوني�ة الداخلية 
والجمارك  والخارجي�ة والرضائ�ب 
واملناف�ذ الحدودي�ة وعوائد عقارات 

الدولة«.
م�رشوع  »مس�ودة  ان  اىل  واش�ار 
موازنة 2020 يعمل عليه االن فريق 
مخت�ص، وبإرشاف رئي�س الوزراء 
عادل عبد املهدي ستتضمن سعرين 

للنفط ثاب�ت ومتحرك«. وكش�فت 
اللجنة االقتصادية عن حراك لوضع 
س�لم رواتب جديد ملوظف�ي الدولة، 
مبينة انه سيدخل حيز التنفيذ خالل 
الع�ام 2020 املقبل. وقال مصدر يف 
اللجنة ان »هناك حراك لوضع سلم 
رواتب جديد ملوظفي الدولة ملعالجة 
بعض رواتب املوظفن البس�طاء يف 

الوزارات من حيث املخصصات«.

واض�اف املصدر ان »س�لم الرواتب 
س�يدخل حي�ز التنفي�ذ م�ن خالل 
املعيش�ة  لتحس�ن  موازن�ة 2020 
لجميع موظف�ي الدولة يف العراق«، 
مبين�ا ان »موازن�ة 2020 س�تكون 
خالي�ة من فق�رة الت�زام الحكومة 
االتحادي�ة بدف�ع روات�ب موظف�ي 
جمي�ع  ورف�ع  كردس�تان  إقلي�م 

االمتيازات التي تمنح لإلقليم«.

املالية الربملانية: موازنة 2020 ستحدث »طفرة« يف االقتصاد العراقي 
كشفت عن وضع سلم رواتب جديد وأكدت دخوله حيز التنفيذ العام املقبل 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
الثالث�اء، موق�ف الع�راق الداعم للش�عب 
الفلس�طيني، مش�رياً إىل ح�رص الع�راق 
ع�ىل تمت�ع الفلس�طينين املقيم�ن فيه 
بكامل حقوقهم املرشوع�ة وضمان كافة 
استحقاقاتهم.  وقالت رئاسة الجمهورية 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »رئي�س الجمهورية برهم صالح 
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية والوفد املرافق له، وبحث معه تعزيز 
العالق�ات الثنائي�ة وس�بل تطوي�ر آف�اق 
التع�اون بن البلدين وبم�ا يخدم املصالح 

املش�رتكة«. وأض�اف البي�ان، أن الطرفن 
التطورات واملس�تجدات  »اس�تعرضا آخر 
والدولي�ة، ورضورة  العربي�ة  السياس�ية 
مش�رتكة  إقليمي�ة  منظوم�ة  تأس�يس 
مس�تندة إىل التع�اون والتكامل الس�يايس 
واالمني واالقتصادي، بما يحقق االستقرار 
والتقدم واالزدهار لشعوب املنطقة«. وأكد 
صالح، وفقاً للبيان، »موقف العراق الداعم 
للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل 
العادل والش�امل للقضية الفلس�طينية«، 
مش�رياً إىل »ح�رص الدول�ة العراقية عىل 
تمت�ع الفلس�طينين املقيم�ن يف الع�راق 
بكامل حقوقهم املرشوع�ة وضمان كافة 

استحقاقاتهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أم�س الثالث�اء، ال�وزارات والهيئ�ات غري 
املرتبطة بوزارة اىل حث موظفيها لتحديث 
بياناته�م بايومرتي�ا اس�تعدادا النتخابات 
مجال�س املحافظات. وق�ال عضو مجلس 
املفوض�ن يف املفوضية ري�اض البدران يف 
بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، انه »يدع�و جميع الوزارات والهيئات 
غري املرتبط�ة ب�وزارة اىل رضورة التعاون 
والتنس�يق م�ع مفوضي�ة االنتخابات عرب 
حث املوظفن اىل االرساع بتحديث بياناتهم 

بايومرتي�ا وتدقيق بياناتهم وتقاطعها مع 
سجل الناخبن وعرب الفرق الجوالة التابعة 
للمفوضي�ة«. واكد البدران عىل »تس�خري 
امكانيات الوزارات والهيئات غري املرتبطة 
بوزارة ووس�ائل االعالم التابعة لها لغرض 
الرتويج وزيادة الوعي االنتخابي والتثقيفي 
لحث الناخبن عىل املشاركة يف االنتخابات 
املقبل�ة«. وتابع ان »املفوضي�ة وبالتعاون 
مع االمانة العامة ملجلس الوزراء / مكتب 
االع�الم واالتصال الحكومي ش�كلت لجنة 
التثقي�ف االعالمي االنتخاب�ي لغرض رفع 
الوعي االنتخابي والتثقيف للناخب العراقي 

ومنهم موظفو الوزارات«.

رئيس اجلمهورية يؤكد احلرص عىل متتع الفلسطينيني 
يف العراق بكامل حقوقهم 

مفوضية االنتخابات تدعو مؤسسات الدولة إىل حث 
موظفيها عىل حتديث بياناهتم 

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مديرية رشط�ة محافظ�ة النج�ف، أمس 
الثالث�اء، وج�ود تعذي�ب يف س�جون املحافظ�ة، 
موضحًة مالبس�ات حادثة »تعذيب« بأحد مراكز 

التحقيق التي أدت لوفاة شاب.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أن »ما تناقلته بعض مواقع التواصل 
االجتماع�ي ووس�ائل اإلع�الم عن وج�ود حاالت 
تعذي�ب يف س�جون املحافظ�ة، ه�ي انب�اء غ�ري 
حقيقي�ة«، مبينة أن »جميع الس�جون خاضعة 

للمعايري القانونية واللجان الرقابية املختصة«.
وأوضح�ت املديري�ة، تفاصيل حادث�ة وفاة احد 
املوقوف�ن يف مكت�ب الغ�ري ملكافح�ة اإلج�رام 
التابع إىل مديري�ة مكافحة اجرام النجف، قائلة: 
أن�ه »قبل 17 يوم�اً، تم القاء القب�ض عىل املتهم 
املذكور، وفق املادة 444 بموجب امر قضائي وتم 

تحقي�ق معه يف الي�وم األول وعرضه أمام قايض 
التحقيق وانتهى التحقيق معه«.

وأضافت أنه »بعد حوايل 15 يوما تدهورت حالته 
الصحي�ة وعىل اثرها تم مفاتح�ة القضاء ونقله 
اىل مستش�فى الصدر التعليمي وتبن أن املوقوف 
يعاني من فش�ل كلوي مزمن وه�و مصاب بهذا 
املرض س�ابقا، وقد رقد املتهم ملدة يومن وتلقى 
الع�الج من قب�ل األطب�اء اال انه ف�ارق الحياة يف 
الي�وم الثالث بس�بب املرض م�ع مالحظة أن كل 
م�ا ذكرناه أع�اله مثبت بتقارير طبية رس�مية 

وقرارات قضائية«.
وتابعت أنه »خ�الل فرتة توقيفه تم زيارة مكتب 
مكافحة الغري من قبل لجان مختصة ووجهات 
رقابية ومنظمات حقوق اإلنسان واجرت كشفا 
ع�ىل جمي�ع املوقوف�ن واي�دت عدم تع�رض اي 
موق�وف ألي تعذيب وبموجب محارض رس�مية 

مصدقة من املوقوفن أنفسهم«.

رشطة النجف تنفي وجود تعذيب يف سجون املحافظة 
وتوضح مالبسات وفاة أحد النزالء 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التخطيط، أم�س الثالثاء، 
عن اسرتاتيجيتها لخفض معدالت الفقر 

يف البالد حتى عام 2022.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد 
الزه�رة الهن�داوي، إن “ال�وزارة وضعت 
اس�رتاتيجية لخف�ض مع�دالت الفقر يف 
البالد، خ�الل فرتة خمس س�نوات، بدأت 
من�ذ ع�ام 201٨ وتنته�ي نهاي�ة ع�ام 

.”2022
م�ن  “اله�دف  أن  الهن�داوي،  وأض�اف 
االس�رتاتيجية خفض مع�دالت الفقر من 
22% إىل 16% نهاي�ة عام 2022، مبيناً أن 
“االه�داف تتضم�ن ايضا تحس�ن حياة 
الفقراء وتمكينهم يف املس�ارات الرئيسية 
التي تتضمن الس�كن والصح�ة والتعليم 

والدخ�ل”. وتاب�ع املتحدث باس�م وزارة 
التخطي�ط، أن “االس�رتاتيجية تتضم�ن 
أيض�اً تأمن عودة النازح�ن إىل مدنهم”، 
مش�رياً إىل أن “املبالغ التي خصصت لهذا 

الغرض متواضعة جدا”.
وكان البن�ك ال�دويل، قد ذك�ر يف تقرير له 
بوقت س�ابق، أن “معدل الفقر يف العراق 
وفق�ا لخ�ط الفق�ر املحدد ب�� ٣.2 دوالر 
يف الي�وم هو 17.9% فيما ترتفع النس�بة 
باحتس�اب 5.5 دوالر دخ�ل يف الي�وم إىل 

57.٣ دوالراً”.
يف  االنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة  وكان�ت 
العراق، ق�د حّملت الحكوم�ات املتعاقبة 
بعد 200٣ املس�ؤولية الكاملة عن تدهور 
الخدم�ات وتراج�ع القطاع�ات املختلفة 
وعدم انس�جامها مع الزيادة السكانية يف 

البالد.

التخطيط تشكو من »املبالغ املتواضعة« لدعم ختفيف 
نسبة الفقر بحلول 2022
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   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلنت دائ�رة صحة كربالء املقدس�ة انها 
»ارس�لت مستش�فى ميدان�ي مصغر و ) 
8 ( عجالت إس�عاف فوري ، بالتزامن مع 
إنطالق أوىل رح�الت القوافل الربية للديار 

املقدسة عرب منفذ عرعر الحدودي«. 
وقال مدير ع�ام الدائرة صباح نور هادي 
املوس�وي ، إن »املستشفى سيكون محل 
تواج�ده يف محط�ة إس�راحة الحج�اج 
بعجلت�ن  وُمَجه�ز  املش�كاة(  )منطق�ة 

إحداهما للعمليات واألخرى صيدلية«.
 واض�اف إن »عج�الت اإلس�عاف التي تم 
األدوية واملس�تلزمات  تجهيزها بمختلف 
الطبي�ة خاص�ة املُنق�ذة للحي�اة ق�د تم 
نرشها عىل طريق )كرب�الء - عن التمر( 
ومحط�ات تجم�ع الحج�اج وق�رب مدن 
الزائري�ن ملح�اور كرب�الء الثالث�ة يف حال 
مبي�ت الحجاج فيه�ا ، إضافة إىل مرابطة 
ثالثة من العجالت بالقرب من املستشفى 
الطبي�ة  الخدم�ات  لتقدي�م  امليدان�ي 
املحافظ�ة ونظرائهم  والصحية لحج�اج 

من املحافظات األخرى.

   بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزي�ر االعمار واالس�كان والبلديات 
العام�ة بنكن ريكاني »اجتماعا موس�عا 
يف مقر دائرة االس�كان ملناقشة املشاريع 
الس�كنية الت�ي تنفذه�ا رشكات الوزارة, 
وحرض االجتم�اع وكيل الوزارة لش�ؤون 
االس�كان جاب�ر الحس�اني ومدي�ر ع�ام 
التخطي�ط ومدي�ر ع�ام دائرة االس�كان 
اضافة اىل املدراء العامن لرشكات املنصور 

والفاو واملعتصم والرشيد والفاروق«.
وبن املركز االعالم�ي للوزارة يف بيان ورد 
»االجتم�اع  ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
تضمن متابعة مواقف مشاريع املجمعات 
الس�كنية الت�ي اس�تأنف العم�ل بها بعد 
توف�ر التخصي�ص املايل والس�بل الكفيلة 
النجازه�ا, وبه�ذا الص�دد وج�ه الوزي�ر 
بأكمال كش�وفات االندثار لهذه املشاريع 
نهاي�ة الش�هر الحايل, مخ�وال صالحيات 
الوزير فيم�ا يخص توقيع مالحق العقود 
مع الرشكات اىل مدير عام دائرة االسكان 
من اجل مرونة ورسعة االجراءات الالزمة 

الكمال هذه املشاريع«. 
وطالب الوزير »باستغالل قرارات مجلس 
ال�وزراء الخاص�ة بالس�كن واالس�تثمار 
لتخطيط مش�اريع س�كنية برؤيا جديدة 
تس�هم بتوفري ع�دد اك�رب م�ن الوحدات 
سكنية بالتوازي مع خطة الوزارة الرامية 
النش�اء مدن س�كنية متكامل�ة مالصقة 
ملراكز املدن, اخذي�ن بنظر االعتبار حاجة 
العراق يف قطاع السكن والتي تقدر بمئتي 

الف وحدة سكنية سنويا.

صحة كربالء ترسل مستشفى 
ميداين ملرافقة احلجاج الذين 

يسلكون الطريق الربي

االعامر تعقد اجتامعًا ملتابعة االجراءات 
الالزمة النجاز املشاريع السكنية 

التي تنفذها رشكات الوزارة

   بغداد / المستقبل العراقي

بن وزير النقل عبد الله لعيبي ان »الخطوط الجوية العراقية 
ب�دأت مرحلة التنفي�ذ بوضع اليات عملي�ة وفنية تهدف اىل 
رفع الحظر االوربي وتأهيلها للعودة اىل االجواء االوربية من 
خالل منحها ش�هادة الس�المة العامة لالتحاد الدويل للنقل 

الجوي)IATA( للعودة كعضو فاعل فيها« .
واوض�ح لعيب�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه 
»ت�م التعاقد مع منظم�ة )IATA( لتطبي�ق املعايري الدولية 
للنه�وض بواقع الناقل الوطن�ي العراقي من خالل االرشاف 
املب�ارش م�ن قب�ل خ�رباء ومستش�ارين املنظم�ة عىل كل 
مفاصل العمل للوصول اىل منح رخصة مش�غل البلد الثالث 

tco االمر الذي يفتح االبواب امام الخطوط الجوية العراقية 
للعودة لالجواء االوربية«.من جانبه، بن مدير عام الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ان »نتائج توقيع العقد اليوم س�ينعكس 
بص�ورة ايجابية ع�ىل تطوير األداء والخدم�ات املقدمة عىل 
متن طائراتنا مما يفتح االفاق من اجل تعدد الوجهات التي 

يقصدها الطائر االخرض.

   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجل�س القض�اء األعىل الق�ايض فائ�ق زيدان، 
مع رئيس مجلس الش�ورى اإلس�المي ع�ي الريجاني تطوير 
العالق�ات يف املج�ال القضائي ب�ن الع�راق وايران.وذكر بيان 

ملجلس القضاء االعىل تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »الق�ايض فائ�ق زيدان والوف�د القضائي املراف�ق له التقوا 
عي الريجاني يف جمهورية إيران اإلس�المية«، مبيناً ان »اللقاء 
اس�تعرض عمق العالق�ة التاريخية بن الع�راق والجمهورية 
اإلس�المية ورضورة تطوره�ا يف كاف�ة املجاالت الس�يما يف ما 

يخص املج�ال القضائي«.واض�اف البي�ان ان »رئيس مجلس 
القضاء االعىل القايض فائق زيدان عرب عن تقديره للجمهورية 
اإلس�المية، وان لإليرانين مكانه خاص�ة يف قلوب العراقين«، 
مؤكدا »حرصه عىل تطوير العالقات مع الجمهورية اإلسالمية 

السيما مع سلطتها القضائية من أجل العدالة املنشودة.

    بغداد / المستقبل العراقي

رح�ب وزير التج�ارة محم�د هاش�م العاني ، 
بتوقي�ع اتفاقية ثنائية بن العراق وفلس�طن 
لتأطري العالقات االقتصادية و التجارية لتكون 
اساسا لعقد اللجان املشركة ، مبينا ان العراق 
شهد مطلع هذا العام جهودا كبرية يف االنفتاح 
االقتص�ادي مع ال�دول الش�قيقة و الصديقة.

وق�ال العاني ال�ذي رحب بالوفد الفلس�طيني 
الزائر مؤكدا اهمية توطيد العالقات االقتصادية 

والتجاري�ة بن بلدين�ا الش�قيقن، ومعربا تم 
أمله من هذا اللقاء تعزيز العالقات االقتصادية 
بكافة أش�كالها . وذّكر ان�ه »بداية مطلع هذا 
الع�ام ش�هد العراق جه�ود كب�رية يف االنفتاح 
االقتص�ادي والتع�اون التج�اري م�ع ال�دول 
الصديق�ة والش�قيقة وكان�ت ثماره�ا العديد 
م�ن امللتقيات تمهي�دا لعقد اتفاقي�ات تعاون 
اقتص�ادي وتج�اري بن ه�ذه الدول«.ومىض 
اىل الق�ول »بهذا الصدد نرح�ب بامليض بتوقيع 
اتفاقي�ة ثنائي�ة بن الع�راق وفلس�طن وذلك 

لتأطري العالقات االقتصادية والتجارية وتكون 
أساسا لعقد اللجان املش�ركة التي من شأنها 
أن تعزز س�بل التعاون املش�رك بن البلدين«.

واع�رب ع�ن أمل�ه يف أن تس�لط ه�ذه الزيارة 
الضوء ع�ىل القطاع الخ�اص وإعطاءهم ادور 
أك�رب يف عملية التنمية االقتصادية س�واء فيما 
يتعلق بإنش�اء املش�اريع والتجهيز واملشاركة 
إىل  إضاف�ة  املتخصص�ة  الدولي�ة  باملع�ارض 
املساهمة يف الفرص االستثمارية ، مشربا اىل ان 
ه�ذا امللتقى يعد فرصة لالط�الع عىل تجربتكم 

يف مج�ال االقتصاد واالس�تثمار وذلك لتحقيق 
أعىل املستويات للتعاون املشرك . واكد السعي 
إليجاد حلول تخدم مصلحة العراق والدول التي 
تدخل طرفا بأي اتفاق ثنائي يف املستقبل مبينا 
أن الفرة املقبلة ستشهد خارطة طريق جديدة 
يف عملي�ات الرشاكات واالس�تثمارات واكد انه 
س�يتم بلورة هذه املواضيع م�ن خالل تفعيل 
اللجان املش�ركة ، مقدما الش�كر االمتنان إىل 
دولة فلس�طن الش�قيقة حكومة وشعبا عىل 

هذا التواصل.

    ميسان / حيدر السعد

أعلن�ت الرشك�ة العامة لنقل الطاق�ة الكهربائية يف الجن�وب عن توقيع 
العقد ، مع رشكة س�يمنز االملانية إلنشاء 13 محطة تحويلية فضال عن 
تجهي�ز 30 محولة ق�درة يف املنطقة الجنوبية والفرات االوس�ط .  وقال 
مدي�ر عام الرشكة املهندس » زياد عي فاضل« يأتي التوقيع اس�تكماال 
التف�اق خارط�ة الطريق ب�ن الع�راق و املاني�ا لتطوير البني�ة التحتية 
للمنظوم�ة الكهربائي�ة يف الع�راق ، مببنا بان العق�د الجديد هو مرحلة 
التنفيذ الفع�ي التفاق خارطة الطريق والذي اب�رم يف العاصمة االملانية 
برل�ن ب�ن وزارة الكهرباء العراقي�ة ورشكة س�يمينز االملانية بحضور 
رئيس ال�وزراء الدكت�ور عادل عبد امله�دي واملستش�ارة االملانية انجيال 
مريكل ، واستطرد« بان العقد يتضمن انشاء ثالثة عرش محطة تحويلية 

جه�د 33/132 ك ف بس�عات 270 و189 مي�كا واط ل�كل محطة وفق 
اح�دث املواصفات املعمول به�ا دوليا , اىل جانب تجهي�ز محوالت قدرة 
رئيس�ية بع�دد 30 محول�ة 33/132 ك ف , س�عة 63 ام يف اي , ضم�ن 
املرحل�ة االوىل من االتفاق , بهدف توس�يع ق�درة املحطات يف يف املنطقة 
الجنوبية والفرات االوس�ط , وخالل فرة زمنية ال تتجاوز ال 18 ش�هرا 
من تاريخ توقيع العقد .واوضح »فاضل » بان هذه املحطات واملحوالت 
الجديدة سيكون لها االثر الكبري يف حل االختناقات وبالتايل زيادة ساعات 
التجهيز يالطاق�ة الكهربائية , مضيفا ان حصة محافظة البرصة منها 
4 محطات هي) ش�مال القرنة واملدينة واملطار واملعهد الصناعي يف ابي 
الخصي�ب , فيما س�تكون حصة محافظة ميس�ان محطت�ن يف )قلعة 
صالح والبترية ( , كذلك انش�اء محط�ة ) رشق النارصية ( يف محافظة 

ذي قار , اضافة لعدة محطات يف املنطقة الجنوبية والفرات االوسط .

    النجف / المستقبل العراقي

عق�د محاف�ظ النجف االرشف ل�ؤي اليارسي 
ورئي�س مجل�س املحافظة خض�ري الجبوري 
وممث�ل الرشك�ة الصيني�ة مؤتم�را صحفي�ا 
لبي�ان تفاصي�ل املباحثات االس�تثمارية التي 
جرت خالل الفرة الس�ابقة وطبيعة املشاريع 
الت�ي ُعرضت عىل الحكوم�ة املحلية يف النجف 
االرشف«.وبن اليارسي يف حديثه اننا بينا للوفد 
الصيني االستثماري ان النجف االرشف مدينة 

تحمل طابع ديني تاريخي سياحي وهي امنة 
ومس�تقرة وتمتلك املؤهالت القامة مش�اريع 
اس�تثمارية بمختل�ف املج�االت موضح�ا ان 
الحكومة املحلية كانت وما تزال توجه الدعوات 
للرشكات العاملية لالستثمار يف املحافظة واننا 
يف الس�لطتن التنفيذي�ة والترشيعية س�نقدم 
الدعم ال�الزم النج�اح مهمتهم ومش�اريعهم 
يف النجف«.واض�اف ان »الجانب الصيني قدم 
مجموعة من االقراحات ملش�اريع استثمارية 
منها سكة حديد تربط مدينتي النجف االرشف 

وكرب�الء املقدس�ة مش�ريا اىل ان الص�ن م�ن 
الدول الت�ي تمتاز باملش�اريع املتطورة يف هذا 
املج�ال كما بن املحافظ انه يمكن االس�تثمار 
يف مج�االت الطاقة وبناء املجمعات الس�كنية 
ومعام�ل  مصان�ع  وانش�اء  الكلف�ة  واطئ�ة 
متنوعة ذات مواصفات عالية وانش�اء الطرق 
الرسيعة«.واك�د الي�ارسي للجانب الصيني ان 
النجف االرشف تمتل�ك موارد طبيعية متنوعة 
يف منطق�ة بادية النجف التي تمتد ملس�احات 
كبرية ويمكن اس�تثمار هذه االرايض يف اقامة 

مش�اريع اس�تثمارية صناعية متنوعة يمكن 
ان يك�ون له�ا االثر الواض�ح يف تطوير الواقع 
االقتص�ادي يف الع�راق بش�كل ع�ام والنجف 
بش�كل خاص.من جانبه اكد الجانب الصيني 
ان هن�اك تفاهم كبري م�ع الحكومة املحلية يف 
النج�ف االرشف عىل تبني مجموعة مش�اريع 
اس�تثمارية يف النجف وس�يكون هناك تنسيق 
ع�ايل لدراس�ة املش�اريع الت�ي ت�م اقراحه�ا 
وعرضه�ا من قب�ل الحكومة املحلي�ة لغرض 

الرشوع بتطبيقها عىل ارض الواقع.

وزير النقل: بدأنا تنفيذ خطوات فعاله مع منظمة »IATA« سعيًا لرفع احلظر االوريب عن الناقل الوطني

رئيس القضاء االعىل يبحث مع رئيس جملس الشورى االيراين تطوير العالقات يف املجال القضائي

وزير التجارة يرحب بتأطري العالقات االقتصادية مع فلسطني وتوقيع االتفاقية الثنائية

مدير عام نقل الطاقة يف اجلنوب يوقع عقدًا مهاًم مع رشكة سيمنز ويعلن بدء التنفيذ الفعيل التفاق خارطة الطريق املربم بني العراق واملانيا لتطوير قطاع الكهرباء 

حمافظ النجف يبحث إقامة جمموعة مشاريع استثامرية مع وفد صيني

   البصرة / المستقبل العراقي

اك�د عض�و مجل�س محافظ�ة الب�رصة 
مجيب الحس�اني، إن “قرار وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية بإل�زام الرشكات 
النفطية واالستثمارية بتوظيف 50% من 

العمالة العراقية ضمن مالكاتها لم يطبق 
لغاية اآلن”، الفتا إىل إن “عدم االلتزام يعد 
مخالفة قانونية تحاسب عليه الرشكات 

النفطية”.
وأض�اف أن “مجل�س محافظ�ة البرصة 
داع�م للتظاه�رات األخرية الت�ي نظمها 

ع�دد من الخريجن العاطل�ن عن العمل 
الذين يتج�اوز عدادهم اآلالف”، مبينا أن 
“الحكوم�ة ل�م تحقق أي وع�د ملحافظة 
الب�رصة بم�ا يتعل�ق إيجاد ع�رشة آالف 

درجة وظيفية للخريجن”.
وكانت لجنة الشباب والرياضة النيابية، 

ق�د اعت�ربت، بن�ود الربنام�ج الحكومي 
لرئي�س الوزراء عادل عبد املهدي بش�أن 
توظي�ف الش�باب الخريج�ن بأنه “حرب 
ع�ىل ورق”، فيم�ا بين�ت أن الحكومة لم 
تلت�زم بتنفيذ برنامجه�ا الحكومي حتى 

اآلن.

جملس البرصة: الرشكات النفطية لـم تلتزم بتوظيف العاملة املحلية

   بغداد / المستقبل العراقي

نفت الهيئة العامة للكمارك، بيع سفينة يف ميناء ام قرص.
وق�ال بيان للهيئ�ة، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»الهيئة العام�ة للكمارك تنفي بيعها لس�فينة املانية يف ميناء ام 
قرص جنوب محافظة البرصة«. وبينت الهيئة، بحسب البيان، أن 
»جمي�ع عمليات بيع االموال املص�ادرة واملروكة بموجب احكام 
قضائي�ة تت�م اس�تنادا اىل احكام قان�ون الكمارك رقم 23لس�نة 
1984 املعدل ونظام بيع االموال املصادرة واملروكة رقم 14 لسنة 

. 1985

   بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح العراق واململكة العربية الس�عودية، ام�س الثالثاء، منفذ 
عرعر الحدودي لعبور الدفعة االوىل من حجاج الرب، بحضور رئيس 
الهيئ�ة العليا للحج والعمرة خالد العطية والس�فري الس�عودي يف 
بغداد عبد العزيز الش�مري«.وذكر املتحدث الرسمي باسم الهيئة 
حسن فهد الكناني، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان العطية 
والسفري الشمري »ودعا الدفعة األوىل من حجاج بيت الله الحرام 
البال�غ عدده�م )1880( حاج�ا م�ن محافظ�ات دياىل وواس�ط 
والديوانية واملثنى واألنبار«.وأضاف ان »الدفعة األوىل تتضمن 20 
قافل�ة بواقع 80 حافل�ة، حيث تحتوي كل قافل�ة عىل متعهدين 
اثنن ومس�اعد متعهد ومرش�دين دينين اثنن«.واكد العطية ان 
»منفذ عرعر سيفتتح أمام املعتمرين العام القادم، مما سيساهم 
بذهاب عدد كثري من املعتمرين العراقين برا إىل الديار املقدس�ة،« 
مبين�ا ان »املنف�ذ س�يكون أيضا مفتوح�ا للتب�ادل التجاري بن 
العراق والس�عودية، مما يساهم يف دعم االقتصاد الوطني«.وقدم 
العطية ش�كره اىل القوات املس�لحة من وزارتي الدفاع والداخلية 
والحش�د الش�عبي وطريان الجي�ش وباقي التش�كيالت االخرى، 
وكذلك الدوائر املدنية والعتبتن الحس�ينية والعباس�ية والوقفن 
السني والشيعي ومحافظتي كربالء واالنبار عىل جهودهم املثمرة 

يف دعم عمل الهيئة وانجاح تفويج الحجاج.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن »فتح احد الشوارع املهمة بمنطقة الكرادة 
املغل�ق من�ذ ع�ام )2003( بعد ازالة تجاوزات الس�وق الش�عبية 

املتسببة بإغالقه« .
وذك�ر بيان لالمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»م�الكات دائرة بلدية الكرادة بالتع�اون مع القوات االمنية ازالت 
سوق مندرين املتجاوزة ضمن املحلة )909( واعادة فتح الشارع 

الفرعي املغلق منذ عام) 2003( بسبب تجاوزات السوق .
واضاف ان »الدائرة املذكورة ازالت جميع االكشاك واملحال املشيدة 

تجاوزاً بعد توجيه االنذارات الرسمية ألصحابها«.

امانة بغداد تعلن فتح شارع مهم 
يف الكرادة

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة نفط البرصة، إخماد حريق امليناء النفطي وإصابة 
4 عاملن.وقال إعالم الرشكة، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »يف الس�اعة 5:00 فج�ر ي�وم 2019/07/16 حصل حريق يف 
أحد طوابق بناية س�كن العاملن يف ميناء البرصة النفطي«.وأكد 
البيان، »السيطرة عىل الحادث وأخليت البناية احرازيا من جميع 
العامل�ن الذين كان�وا جميعا بحالة جيدة، ع�دا إصابات طفيفة 
ج�دا ألربعة من أفراد الطاقم«.وتابع، أنه »بعدها تم إعادة الحالة 
التش�غيلية للميناء بش�كل كام�ل، والتوجد توقف�ات يف االرصفة 

التصديرية واملنصات العائمة.

   المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اعلن قسم التنمية الزراعية التابع للعتبة الحسينية املقدسة، عن 
موعد رفد االس�واق املحلية يف مدينة كربالء واملحافظات املجاورة 
باألس�ماك الطازجة.وق�ال الخبري الزراعي عدن�ان عوز يف حديث 
ملوقع العتبة ، ان » العتبة الحسينية حددت شهر اب لرفد السوق 
باألس�ماك الطازجة بعد عمل اس�تمر ال كثر من 3 اشهر«، مبيناً 
ان »م�ن املتوق�ع ان تصل الطاقة االنتاجية ملزارع االس�ماك اكثر 
م�ن 500 طن ».وب�ن عوز ان »العمل مس�تمر من قب�ل الكوادر 
الفني�ة واملرشفة ملضاعف�ة الطاقة االنتاجية ألجل دعم الس�وق 
بأجود االنواع«، مش�رياً اىل »رفد البح�ريات بأصناف جديدة اال ان 
الصنف الذي س�يطرح يف الس�وق هو نوع ) ال�كارب( والذي يعد 
اكثر االنواع رغبة يف االس�واق املحلية«.واش�ار الخبري الزراعي اىل 
ان »هذه املش�اريع الهدف منها دعم االقتصاد الوطني والحفاظ 
عىل القيم�ة الرشائية لألس�ماك العراقي والحفاظ عىل االس�عار 
ومنع عملية االس�ترياد الت�ي ترهق االقتص�اد العراقي«.يذكر ان 
العتب�ة الحس�ينية قامت بزيادة ع�دد االح�واض اىل 10 احواض 
بع�د ان كان�ت يف الع�ام امل�ايض 4 اح�واض بع�د تخصيص 500 
دونم، كما ويعد قس�م التنمية الزراعية من االقس�ام املهمة التي 
تبنت انش�ائها العتبة دعم االقتصاد العراقي من خالل املنتوجات 

الزراعية والحيوانية .

نفط البرصة تعلن إمخاد حريق 
امليناء وإصابة »4« عاملني

مزارع العتبة احلسينية تزود السوق
بـ »500« طن من األسامك

الكامرك تنفي بيع سفينة 
يف ميناء ام قرص

إفتتاح منفذ عرعر مع السعودية 
أمام احلجاج العراقيني

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

برعاي�ة وحض�ور محاف�ظ بغ�داد املهندس 
ف�الح الجزائ�ري عق�دت محافظ�ة بغ�داد، 
اليوم الثالثاء،يف مبنى املحافظة ندوة علمية 
بالتع�اون م�ع لجنة الرعاي�ة االجتماعية يف 
مجلس محافظة بغداد ملناقش�ة اثار مواقع 

التواصل االجتماعي عىل املجتمع.

واوضح الجزائري،يف ترصيح له عىل هامش 
الن�دوة الت�ي حرضه�ا ع�دد من االس�اتذة 
وش�خصيات ديني�ة وسياس�ية واجتماعية 
وعدد م�ن منظمات املجتم�ع املدني، اهمية 
عق�د مث�ل هك�ذا ن�دوات بحضور اس�اتذة 
مختصن ألرسال رسالة اىل الجهات املسؤولة 
بأن يكون هناك استخدام واع ملواقع التواصل 
االجتماع�ي وتوفري ف�رص افضل للش�باب 

به�دف عدم اش�غاله بأمور تس�بب اضعاف 
النس�يج االجتماع�ي والتف�كك االرسي.ويف 
خت�ام الندوة، دعا محافظ بغداد املس�ؤولن 
يف الدول�ة ومنظمات املجتم�ع املدني ورجال 
الدين والعلماء اىل تحمل املسؤولية واالنتباه 
للرس�ائل السلبية التي ترس�ل من قبل هذه 
املواق�ع والبحث ع�ن حلول افضل للش�باب 

العراقي وبناء املجتمع.

حمافظ بغداد يرعى ندوة علمية عن مواقع التواصل 
االجتامعي وتاثريها يف املجتمع

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني أن األس�بوع املقبل 
سيش�هد إحال�ة مش�اريع البن�ى التحتي�ة ل�دور الرشطة 

)مقاطعتي 74 و76( ، إىل رشكة وصفها بالرصينة.
وق�ال العيداني ان�ه التقى الي�وم بأهايل املنطق�ة املذكورة 
واس�تمع إىل مطالبه�م مبين�ا أن األهايل طلبوا من�ه إحالة 
مش�اريع مناطقهم اىل  رشكة النرجس للمقاوالت، حس�ب 

قوله.
وأوض�ح أن املحافظة بانتظ�ار مصادق�ة وزارة التخطيط 
عىل خطة مش�اريع العام الج�اري بغية إحالة مرشوع تلك 

املقاطعتن  لرشكة رصينة لها تجربة يف تنفيذ املشاريع.
يش�ار إىل أن أه�ايل دور الرشطة كانوا ق�د نظموا تظاهرات 
ووقف�ات احتجاجية ضد واقع الخدم�ات وطالبوا باإلرساع 
بإيج�اد ح�ل ملعاناتهم وإحالة م�رشوع البن�ى التحتية إىل 

إحدى الرشكات.

حمافظ البرصة يعلن إحالة مشاريع البنى التحتية 
لدور الرشطة إىل رشكة وصفها بالرصينة
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ي�ر محافظ�ة النجف االرشف /املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /ش�عبة العق�ود  ان تعلن عن اجراء 
ع�دد من املناقصات  كما مذكور يف الجدول املرفق طي�ا برتميم عدد من املدارس يف املحافظة وبالكلفة التخمينية املؤرشة 
ازاء كل مناقص�ة ضمن مش�اريع املوازن�ة الجارية لعام 2019 )فقرة صيانة املباني( فعىل الراغبني باالش�رتاك فيها  من 
اصح�اب رشكات املق�اوالت االنش�ائية واملقاولني العراقيني التي ال  تق�ل عن درجة التصنيف )الس�ابعة ( والصادرة من 
وزارة التخطي�ط مراجع�ة املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف � الش�ارع الع�ام نجف / كوفة مقابل حي 
االمري لغرض رشاء مستندات املناقصات لقاء مبلغ قدره ) 100,000( فقط )مائة الف ( دينار عراقي ال  غريه ) عن كل 
مناقصة( غري قابل للرد وتقديم التأمينات االولية بنسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية )لكل مناقصة( بشكل خطاب 
ضمان او صك مصدق نافذ ملدة )120(  مائة وعرشون يوما بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة بكل مناقصة 
داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م الرشكة الراغبة باالش�رتاك بش�كل واضح وتوضع يف 
صن�دوق العط�اءات ل�دى مقرر لجنة فتح العطاءات يف ش�عبة العقود يف ه�ذه املديرية واخر موع�د لتقديم العطاءات يف 

الساعة الحادية عرش صباحا من يوم )االربعاء( املصادف 2019/7/31 )وال يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( 
املستمسكات املطلوبة :

1 � شهادة تأسيس الرشكة عند تقديم العطاء  مصادقتها من الجهات املعنية 
2 �  هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنش�ائية التي تبدء بالدرجة )الخامس�ة( او هوية تصنيف املقاولني العراقيني التي 
ال تقل عن  الدرجة )الس�ابعة( والصادرة من وزارة التخطيط نافذة عند تقديم العطاء حتما )الهوية االصلية مع نس�خة 

مصورة( يتم اعادتها بعد فتح العطاء
3  � الهوية الرضيبية ) الهوية االصلية مع نسخة مصورة(  يتم اعادتها بعد فتح العطاء

4 � املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة )هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية � بطاقة السكن( او )البطاقة 
املوحدة( 

5 � تقدي�م م�ا يثبت امتالكه الس�يولة النقدية البالغة ) 30%( م�ن الكلفة التخمينية بتقديم كش�ف مصدق من مرصف 
معتمد يبني حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل تغطية )ثلث املدة التعاقدية( 

6 � تقدي�م كت�اب براءة الذمة )نس�خة اصلية ( صادر من الهيئ�ة العامة للرضائب معنون اىل املديري�ة العامة للرتبية يف 
محافظة النجف االرشف  ونافذ عند تقديم العطاء

7 � تقدي�م التأمين�ات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق معنون اىل 
املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف ) ويف حالة الرشكاء يكون بأسمهم جميعا(

8 � تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني مصدقة حس�ب االصول تظهر الكفاءة املالية ومقدار االرباح املتحققة من 
االعمال الس�ابقة بالنس�بة لرشكات املقاوالت واملقاولني اذا كان للرشكات اعمال منفذة يف الس�نوات التي تس�بق االزمة 

املالية  )عىل اعتبار ان شهر حزيران عام 2014 هو تاريخ بدء االزمة املالية(
9 � مقرتحات حول بنود االشغال التي ستعطى ملقاولني ثانويني والتي ال تزيد عن )30%( من اجمايل العقد

10 � تقديم اثبات توفر العاملني ) الكادر القيادي ( املقرتح استخدامهم يف تنفيذ العقد محددا خرباتهم السابقة
11 � تقديم اثبات ملكيته او حيازته للمعدات الرئيسية )خباطة ، هزاز ، مولدة  ... الخ( 

12 � تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل 
13 � وصل الرشاء )النسخة االصلية( 

املالحظات :
1 � ت�دون االس�عار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء اذا كان خ�الف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك 

والشطب  واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الرشكة.
2 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

3 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة. ) تدفع نقدا اىل املديرية ( 
4 � يستبعد عطاء الرشكة غري الكفوءة من خالل التجربة مع املديرية 

5 �  س�يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفس�ارات الرشكات يوم )الخميس ( املصادف 2019/7/25 الس�اعة العارشة 
صباحا يف ملحق بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف الطابق االريض شعبة العقود.

6 � تفت�ح العطاءات يف يوم الغلق الس�اعة  الثانية ع�رش ظهرا من يوم )االربعاء( املص�ادف 2019/7/31 او اليوم الذي 
يلي�ه يف ملحق بناية املديرية العامة للرتبي�ة يف محافظة النجف االرشف وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم 

قانوناً .
7 � مدة نفاذية العطاء املقدم ) 90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات .

8 � للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء.
9 �  يك�ون صاح�ب الرشك�ة ه�و املس�ؤول ع�ن اوراق العطاء املق�دم وال يج�وز ملقدم العطاء ش�طب اي بن�د من بنود 

املناقصة.
10 � يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة مع توقيع املدير املفوض.

11 � يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.
12 � رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما.

13 � يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة.
14 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع او تجهيز مواد العقود.

15 � الرشكات الحكومية تعترب مؤهلة فقط اذا اثبتت انها مستقلة قانونيا وماليا وتعمل وفق القانون التجاري وقانون 
الرشكات العامة وتقدم النظام الداخيل للرشكة مع اوراق العطاء .

16 � تقديم نس�خة من اتفاقية ائتالف الرشكات ) عقد رشاكة(  موقع من قبل جميع الرشكاء ومصدق حس�ب االصول 
من كاتب عدل.

17 � ارفاق تخويل ملمثيل املرشوع املش�رتك موقع من املخولني القانونيني للرشكاء يف املرشوع  املش�رتك كافة مصدق من 
كاتب عدل.

18 �  س�يتم اس�تبعاد العطاء يف حالة عدم االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها مما يقتيض ذلك عند 
التقديم .

19 � يف حالة مصادفة يوم غلق املناقصات عطلة رسمية او محلية  فيتم غلق املناقصات اىل اليوم الذي يليه .
العنوان : محافظة النجف االرشف/ الشارع العام : نجف � كوفة / مقابل حي االمري
الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /شعبة العقود

al.najaf.directorate.cd@gmail.com
لالستفسار االتصال عىل  الرقم :

07812849333

اعـالن

اسم المدرسة والموقع الجغرافي

)استبدال المراوح السقفية الغير امنة للمدارس ضمن قاطع مركز النجف االشرف ومركز 
الكوفة المقدسة ( بواقع 50 مدرسة
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المستجار / الشهيد فيصل الزاملي / النجف /حي الميالد 7
االماني / حواء / النجف /حي االنصار 8

الجنان / المرسالت / النجف / حي العسكري 9
الشهيد مهدي الحكيم / النجف /حي السالم  10

ع. الكوثر المهنية / النجف / الجديدة الرابعة  11
النهضة /الحور العين / النجف /الجديدة الثانية  12

ديوان المديرية تربية النجف االشرف 13
االسكندرية /الودق / النجف / الجديدة الرابعة  14

ذات السالسل / المنذرية / النجف / حي العسكري  15
م . اوراس / ع. انتفاضة صفر / النجف / حي الزهراء  16

ع . خولة بنت االزور / النجف / حي العلماء  17
ع . الزهراء / م. الظالل / النجف / حي المكرمة 18

النور / االرتقاء / النجف / حي االنصار 19
الطائف / الرياض / النجف / حي االنصار 20

معهد الفنون الجميلة للبنات / النجف /حي السالم  21

متوسطة النجف المسائية للبنين / متوسطة النجف للبنين / النجف /الجديدة الثانية  22

المرتضى / الشريف الرضي / النجف / حي الزهراء 23
سكينة / قباء / مركز / المشرق  24

القاهرة / الريان / النجف / الجديدة الرابعة 25
متوسطة زهرة الوادي / النجف / حي الوفاء 26

ع . االبتهال / ث . الشهيد فاضل ابو صيبع  / النجف / حي الميالد 27
التقوى / النجف / حي الغري  28
العاصفة / النجف /حي االسكان 29

موسى بن نصير / المحبة / النجف / حي الميالد 30
بلقيس االساسية / النجف / الحنانة  31

ثغر العراق / ثانوية النرجس / النجف / شقق السالم  32
متوسطة وادي الرافدين / النجف /حي الميالد  33

عبد هللا بن رواحة / دار المقامة / النجف / حي النصر 34
اعدادية االصيل للبنات / النجف /حي الجمعية  35
ثانوية المتميزين للبنين /النجف /حي الجمعية  36

الشعب /النجف /حي الجزيرة  37
اعدادية الزاكيات / الكوفة / حي ميثم التمار 38

ال البيت / بالل الحبشي / الكوفة / حي كنده  39
م. مضر الجنابي / م. فضة / الكوفة / حي ميثم التمار  40

م. الشهيد عبد المنعم الفارس / ع. المشكاة /الكوفة / الجمهورية  41
العباس بن علي / طوعة المرادية / الكوفة /حي ميسان 42

االزدهار /نور الزهراء/ الكوفة / شارع المعمل  43
م . المسجد النبوي / ث . تدمر المسائية / الكوفة / حي ميسان  44

ع . مسلم بن عقيل /الكوفة / مقابل جامعة الكوفة  45
مدرسة الشهيد شاكر الكفائي / مصباح الهداية / الكوفة /حي ميسان  46

الرافدين / مسلم بن عوسجة / الكوفة / شارع المعمل  47
ثانوية الطليعة / متوسطة الضفاف /الكوفة / حي ميسان  48

البيت العتيق / براثا / الكوفة /حي ميسان 49
االهرام / بطلة كربالء / الكوفة / شارع المعمل  50

استبدال المرواح السقفية و المراوح العاطلة او المستهلكة / قضاء المناذرة ونواحي 
الكوفة وناحية الحيدرية بواقع 90 مدرسة 

منطقة الرضوية  البطولة 1
الحيرة  م شقائق النعمان  2
الحيرة  عمر المختار  3
الحيرة  احمد الوائلي 4
الحيرة  السلوك القويم  5

المشخاب / الهارمية  التأخي 6
المشخاب / الهارمية  ث . الخوارزمي 7
المشخاب / المركز   ابي تمام  8

المشخاب االمام جعفر الصادق 9
القادسية الثبات  10
المناذرة  المشرق العربي  11
القادسية االمام العسكري 12

القادسية /المركز ع القادسية 13
القادسية / الطرمة البالغة 14
المشخاب /الكليبي العرفان 15

المشخاب  الصراط المستقيم  16
القادسية /المركز يافا 17

المشخاب / راك الحصوة الناصرة 18
المناذرة ث المعارف  19
المناذرة ع المناذرة الصناعية  20
المناذرة المسار 21
المشخاب االسراء 22
المشخاب الحديبية  23
المشخاب م  . المشخاب /االمام الجواد  24
المشخاب االفتخار / عبد هللا بن الحسين  25
المشخاب نجد 26
المشخاب عبد االمير الفتالوي 27
المشخاب سامراء  28
المشخاب ابي فراس  29
المناذرة رفح 30
المناذرة ع. االبراج 31
المناذرة ابو صخير 32
المشخاب الخورنق  33
المشخاب اليرموك 34

المناذرة /المركز ابن زيدون 35
المشخاب السرور 36

اسم المدرسة والموقع الجغرافي استبدال المراوح السقفية والمراوح 
العاطلة اوالمستهلكة  من االنواع االخرى  / قضاء المناذرة ونواحي الكوفة 

وناحية الحيدرية
ت

المشخاب /العزامية الكسائي  37
المشخاب / طبر سيد نور  ابن الهيثم 38
المشخاب / شويلة مزهر  الفضائل 39

المشخاب الهناء /االخاء 40
الحيرة/ الصنين الجواهري 41

كوفة / البو حداري  الكميت  42
العباسية /المركز مروج الذهب  43

العباسية / ابي غرب االحسان 44
العباسية /الريف االدريسي 45

العباسية /ام عباسيات  محمد بن الحسن المثنى 46
العباسية /الوهابي الرصافي 47

العباسية م. قرطاجة  48
العباسية / الشريمة الفائزين 49

العباسية /الريف ابن ماجد 50

الكلفة التخمينية اسم المناقصة والموقع الجغرافي رقم المناقصة ت

331،337,000
)مدرسة الرحمة االبتدائية للبنين ( النجف 
االشرف ـ حي الشهداء )روضة الشموع( 

النجف االشرف ـ الشقق السكنية
10/ت/2019 1

335،653،500

)مدرسة م الهادي للبنين ( النجف االشرف 
/حي االمير

)مدرسة ع. الحيرة للبنين( النجف 
االشرف /ناحية الحيرة

11/ت/2019 2

321,987,000 )مدرسة م .حلب للبنين( النجف االشرف / 
قضاء الكوفة ـ حي الشرطة  12/ت/2019 3

445,457,000

استبدال المراوح السقفية غير االمنة 
للمدارس المتفرقة لمحافظة النجف 

االشرف بالكامل وبالقوائم المرفقة طيا 
وبواقع مركز النجف االشرف والكوفة 

بواقع 50 مدرسة وقضاء المناذرة 
ونواحي الكوفة وناحية الحيدرية بواقع 90 

مدرسة

13/ت/2019 4

1,434,434,500 المجموع الكلي للمناقصات

العباسية /الريف النيل 51
الحرية / منطقة التيل المستقبل 52
العباسية /المركز  ع. المربد 53

العباسية زنوبيا 54
العباسية /جزار ال دهيم امير المؤمنين  55

الحرية /الزرفات  سيناء  56
الحرية / الخاجية  الشعلة  57

الحرية  لبنان العربي  58
الحرية  ابن سينا  59
الحرية  ع. الفدائي 60
العباسية الخلود 61
العباسية الصمود 62
العباسية قرطبة 63
الفزوينية المثنى 64
العباسية شط العرب 65
الزركة  الضفاف 66

الكوفة / الصوب الصغير عمار بن ياسر 67
العباسية العلويين 68

العباسية/ ابي غرب غانم المحنة 69
الكوفة / البو حداري االزهر الشريف 70

العباسية اسوان 71
العباسية الفارابي 72

العباسية / الوهابي مدرسة الجوادين 73
العباسية / ابو غرب مدرسة المفاخر 74

الحرية ابن رشد  75
الكوفة / البو ماضي مدرسة اور 76
العباسية / الحيدري البحتري 77
الحرية / السريدات الغافقي 78
الحرية / المركز ابن خلدون 79

ابي زيد لواء الحمد 80
المركز الشموس )النجوم(   81
المزوكة غرناطة 82

ام دبينة / 167 القسطل 83
المركز ث . الزهاوي 84
المزارع سيد الشهداء  85

أل شمخي  اقرأ 86
ابو تفيجة الجيل الجديد 87
المركز  ايوب )الحبوبي(  88
المركز المنارة 89

قرب مزارع البحراني  مدرسة المباهلة )البشرى(  90

د. عادل ناجح عباس البصييص 
املدير العام
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

2nd Time Public Tender Announcements for Tender No: 029-SC-19 
Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 
the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite you to tender 
Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites. 
 
Tender Title: Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites 
Tender No.: 029-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the second time. 
All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 
with EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get 
the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two contractors who have the qualified professional 
experience for Provision of maintenance service for EBS camp and surrounding sites. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 26th July 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM of 2nd Aug 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 31st July 2019 by Email to 
yangtingmin@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender shall pay the announcement fee. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

2nd time Public Tender Announcements for Tender No: 025/PC/19 
Supplying Chemical Injection Package 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

 
Tender Title: Supplying Chemical Injection Package 

Tender No.: 025-PC-19 

Tender Information:  

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

Supply 13 set of chemical (demulsifier or asphaltene inhibitor) injection packages for well downhole, wellhead and 
process test facilities. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

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

4:00 PM on 6th Aug 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

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

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

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

Public Tender Announcements for Tender No: 031/PC/19
Provision of ESP Package for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, repre-
sented by Mr Chen Pei, President of the Company.
Tender Title: Provision of ESP Package for EBS Oilfield
Tender No.: 031-PC-19
Tender Information: 
Part One: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional experience and can Provision of ESP 
Package for EBS Oilfield for EBS Oilfield OM Department, and technical requirement as follow:
1) ESP Down-hole equipment
2) ESP Surface equipment
3) Diesel gen-sets (option)
4) Diesel gen-sets operational maintenance (option)
5) ESP installation and pulling out service
6) ESP well management service
7) ESP equipment remote surveillance service
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 4:00 PM on 30th 
July 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM 
on 6th Aug 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp 
before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s information should be clearly men-
tioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. before the date of 4th Aug 2019 by Email to nidawei@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@
ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee

Public Tender Announcements for Tender No: 048/SC/19
Provision of General Civil Work Package Service for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, represented by Mr Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of General Civil Work Package Service for EBS Oilfield
Tender No.: 048-SC-19
Tender Information: 
Part One: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional experience and provide 
General Civil Work Package Service for EBS Oilfield.
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 
4:00 PM on 30th July 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before 4:00 PM on 6th Aug 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be sub-
mitted strictly in accordance with the ITB documents and the flap of the sealed envelope shall be stamped, and the 
cover of the sealed envelope shall include but not limit to the following information: project name, tender number, 
bidder name, bidder email address, bidder phone number and bidder address. Any offer not submitted as request 
will be disqualified.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. before the date of 4th Aug 2019 by Email to :
zhangxianqiao@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com /baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@
ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee

Public Tender Announcements for Tender No: 032/PC/19
Purchasing Casing for 6 Zubair Formation Wells

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr Chen 
Pei, President of the Company.
Tender Title: Purchasing Casing for 6 Zubair Formation Wells
Tender No.: 032-PC-19
Tender Information: 
Part One: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional experience and can Purchasing Casing for 6 
Zubair Formation Wells for EBS Oilfield, and technical requirement as follow:

Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 4:00 PM on 30th July 
2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM on 6th 
August 2019 based on the ITB documents.
The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the 
deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in ac-
cordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s information should be clearly mentioned on the 
envelope.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before 
the date of 4th August 2019 by Email to nidawei@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.
com/cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee

Public Tender Announcements for Tender No: 050/SC/19
Provision of Fire Fighting System, Flare and Storage Tank Area Construction for PTF Upgrading
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, repre-
sented by Mr Chen Pei, President of the Company.
Tender Title: Provision of Fire Fighting System, Flare and Storage Tank Area Construction for PTF Upgrading
Tender No.: 050-SC-19
Tender Information: 
Part One: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional experience and can provide Procure-
ment, Construction and Commissioning service to Provision of Fire Fighting System, Flare and Storage Tank Area Construction 
for PTF Upgrading for EBS Oilfield, and technical requirement as follow:
1. Twenty-five sets of 100m3 horizontal storage tanks (supplied by EBS) to be set for temporary storage of treated oil, Install the 
accessories (supplied by EBS) and the pipe etc.
2. The firefighting system shall be upgrading and reconstructed.
3. The flare system shall be upgrading.
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 4:00 PM on 30th 
July 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM 
on 30th July 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp 
before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s information should be clearly men-
tioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. before the date of 28th July 2019 by Email to nidawei@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiao-
fang@ebspetroleum.com/cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner company of the tender should pay the announcement fee

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

2nd time Public Tender Announcements for Tender No: 025/PC/19 
Supplying Chemical Injection Package 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
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answering as soon as possible before the bidding date. 

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

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

2nd time Public Tender Announcements for Tender No: 025/PC/19 
Supplying Chemical Injection Package 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

 
Tender Title: Supplying Chemical Injection Package 

Tender No.: 025-PC-19 

Tender Information:  

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

Supply 13 set of chemical (demulsifier or asphaltene inhibitor) injection packages for well downhole, wellhead and 
process test facilities. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

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

4:00 PM on 6th Aug 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

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

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

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

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

2nd time Public Tender Announcements for Tender No: 025/PC/19 
Supplying Chemical Injection Package 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

 
Tender Title: Supplying Chemical Injection Package 

Tender No.: 025-PC-19 

Tender Information:  

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

Supply 13 set of chemical (demulsifier or asphaltene inhibitor) injection packages for well downhole, wellhead and 
process test facilities. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

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

4:00 PM on 6th Aug 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

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

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

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

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

2nd time Public Tender Announcements for Tender No: 025/PC/19 
Supplying Chemical Injection Package 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

 
Tender Title: Supplying Chemical Injection Package 

Tender No.: 025-PC-19 

Tender Information:  

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

Supply 13 set of chemical (demulsifier or asphaltene inhibitor) injection packages for well downhole, wellhead and 
process test facilities. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

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

4:00 PM on 6th Aug 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

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

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

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



Apago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1946( االربعاء  17  تموز  2019 اعالنات6

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
ف�رتة )15( خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
)100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة 
اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة  مديرية بلدية العمارة  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خالل ف�رتة )10( عرشة ايام من 

تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فرتة التأجري او عن�د انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 
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سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة )100%( م�ن القيمة التقديرية 
وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من 
تاريخ النرش وعىل قاعة  مديرية بلدية العمارة  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون 
موعده�ا اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش �  وكافة املصاريف 
املرتتب�ة ع�ىل ذلك مع جل�ب هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون علي�ه مراجعة 
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
العدد /7/تسجيل مجدد/2019

التاريخ 2019/7/1
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اء عىل صدور قرار تثبي�ت العائدية تمام 
العقار تسلس�ل )350( الرشقي يف السماوة 
القايض بتثبيت امللكية بأس�م ورثة املرحوم 
حس�ني يون�س داود بموج�ب ق�رار تثبيت 
العائدي�ة امل�ؤرخ 2019/7/1 الص�ادر من 
لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة واس�تنادا اىل احكام 
املادة 49 من قانون التس�جيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 املع�دل نعل�ن ه�ذا القرار 
م�دة ثالث�ني يوما وع�ىل من لدي�ه اعرتاض 
ع�ىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�رش هذا االع�الن وعند انته�اء املدة وعدم 
ورود اشعار من رئاس�ة االستئناف بوقوع 
الطعن عىل القرار لديها خالل املدة املذكورة 
ستبارش هذه الدائرة بالتسجيل وفقا لقرار 

تثبيت العائدية 
القايض

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
قايض محكمة البداءة يف السماوة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

العدد / 466/ش/2019
التاريخ 2019/6/30

اعالن
اىل املدعى عليه / يارس عبد زيد كريم

بن�اء ع�ىل اقام�ة الدع�وى بالع�دد 466/
ش/2019  م�ن قبل املدع�ي )لقاء صاحب 
حني�وي( ض�د املدع�ى علي�ه )ي�ارس عب�د 
زي�د كريم( وال�ذي يطلب فيه اثبات نس�به 
من ي�ارس عبد زي�د كريم ونفي نس�به من 
صاح�ب حتيوي س�لمان ولغرض حضورك 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار املختار املرف�ق بادلعوى 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
صب�اح ي�وم 2019/7/18 ويف حال�ة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
������������������������������������

اعالن
العدد : 1267/ب/2019

التاريخ 2019/6/25
اىل املدعى عليهما / 1 � ميثم محمد ش�بالن   

2 � فضاء محمد شبالن 
)مل�وك محم�د ش�بالن(  املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى املرقمة اع�اله والت�ي تطلب فيها 
ازالة شيوع العقار املرقم  57/49 مقاطعة 
4 بس�اتني الس�ماوة الغربية قسمة ان كان 
قاب�ال للقس�م وبيع�ه  وتوزيع ص�ايف ثمنه 
عىل الرشكاء حس�ب س�هامهم وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
صالح ثجيل الزيادي امل�ؤرخ 2019/6/17 
واش�عار مخت�ار محل�ة الغرب�ي � امل�دراء 
يف الس�ماوة املختار حس�ن مس�لم حس�ني 
تبليغ�ك  تق�رر  ل�ذا   2019/6/17 امل�ؤرخ 
اعالما بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد 
املرافعة املوافق الساعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2019/7/21 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ين�وب عنك قانون�ا او بي�ان معذرة 
مرشوع�ة س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابا 

وعلنا وفق االصول والقانون
القايض

حسني فاضل عيل 

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

اعالن املحكمة العسكرية الثالثة 
اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء كل منكم 
من قانون العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا 
اقت�ى تبليغك�م يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية الثالثة خالل م�دة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابي�ا وحجز اموالكم املنقولة والغري منقول�ة واعطاء الحق للموظفني 
العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العس�كرية بذلك اس�تنادا للمادة 

)81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

اعالن املحكمة العسكرية الثالثة 
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اقت�ى تبليغك�م يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية الثالثة خالل م�دة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابي�ا وحجز اموالكم املنقولة والغري منقول�ة واعطاء الحق للموظفني 
العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العس�كرية بذلك اس�تنادا للمادة 

)81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016

العدد : 25080
التاريخ : 2019/7/8

العدد : 25674
التاريخ : 2019/7/11

العدد : 25079
التاريخ : 2019/7/8

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

مدة 
التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك 

ورقمه ت

3سنوات 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار  4م2 سوق حي الحسين 

العصري
حانوت رقم 

15 1

3سنوات 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار  4م2 سوق حي الحسين 

العصري
حانوت رقم 

16 2

3سنوات 900,000 تسعمائة الف 
دينار  16م2 سوق حي الحسين 

العصري
حانوت رقم 

19 3

3سنوات 350,000 ثالثمائة 
وخمسون الف دينار  9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 

48 4

3سنوات 375,000 ثالثمائة 
وخمسة وسبعون الف دينار  5م2 سوق الثورة 

العصري
حانوت 
رقم 7 5

3سنوات 700,000 سبعمائة الف 
دينار  14م2 سوق الثورة 

العصري
حانوت رقم 

17 6

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء 

العلوة القديمة
حانوت رقم 

22 7

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء 

العلوة القديمة
حانوت رقم 

85 8

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء 

العلوة القديمة
حانوت 
رقم 6 9

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء 

العلوة القديمة
حانوت 
رقم 7 10

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء 

العلوة القديمة
خانة رقم 

164 11

3سنوات 1,600,000 مليون 
وستمائة الف دينار 16م2 قطاع 15 شعبان خانة رقم 2 12

3سنوات 500,000 خمسمائة الف 
دينار  14م2 سوق الرافدين خانة رقم 3 13

مدة 
التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 159 1

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 160 2

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 161 3

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 162 4

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 163 5

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 170 6

3سنوات 600,000 ستمائة الف 
دينار  7,5م2 42 نهر الكحالء العلوة 

القديمة حانوت رقم 171 7

3سنوات 700,000 سبعمائة 
الف دينار  16م2 حي الحسين القديم 

130/52 حانوت رقم 8 8

3سنوات 700,000 سبعمائة 
الف دينار  16م2 حي الحسين القديم 

130/52 حانوت رقم 9 9

3سنوات 500,000 خمسمائة 
الف دينار  10م2

الصناعية الخدمات 
جزء من 225/118 

نهر الكحالء
حانوت رقم 39 10

3سنوات 650,000 ستمائة 
وخمسون الف دينار  14م2 سوق الرافدين خانة رقم 7 11

3سنوات 400,000 اربعمائة 
الف دينار  14م2 سوق الرافدين خانة رقم 18 12

3سنوات 650,000 ستمائة 
وخمسون الف دينار  14م2 سوق الرافدين خانة رقم 4 13

3سنوات 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار  4م2 سوق حي الحسين 

العصري خانة رقم 12 14

3سنوات 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار  4م2 سوق حي الحسين 

العصري خانة رقم 13 15

مدة 
التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك 

ورقمه ت

3سنوات 350,000 ثالثمائة وخمسون 
الف دينار  30م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 

118 1

3سنوات 350,000 ثالثمائة وخمسون 
الف دينار  16 م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 

119 2

3سنوات 650,000 ستمائة وخمسون 
الف دينار  16م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 

120 3

3سنوات 350,000 ثالثمائة وخمسون 
الف دينار  12م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 

124 4

3سنوات 350,000 ثالثمائة وخمسون 
الف دينار  12م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 

128 5

3سنوات 300,000 ثالثمائة الف دينار  14 م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 
131 6

3سنوات 750,000 سبعمائة وخمسون 
الف دينار  779,8م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 

133 7

3سنوات 300,000 ثالثمائة الف دينار  28م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 
134 8

3سنوات 600,000 ستمائة الف دينار  1644م2 مجاور كراج االقضية كشك رقم 
347 9

3سنوات 600,000 ستمائة  الف دينار  9,84م2 مجاور كراج االقضية كشك رقم 
348 10

3سنوات 775,000 سبعمائة وسبعة 
وخمسون الف دينار  9,84م2 ابو رمانة كشك رقم 

197 11

3سنوات 550,000 خمسمائة وخمسون  
الف دينار  9,84م2 ابو رمانة كشك رقم 

172 12

3 سنوات 400,000 اربعمائة الف دينار  16م2 قطاع 15شعبان كشك رقم 13 13

3 سنوات 300,000 ثالثمائة  الف دينار  16م2 قطاع 15شعبان كشك رقم 34 14

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون 
الف دينار  6م2 حي الحسين القديم /سياج 

المقبرة
كشك رقم 

453 15

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
456 16

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
457 17

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
462 18

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
463 19

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون 
الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 

464 20

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
449 أ 21

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
352 22

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري  كشك رقم 
363 23

اعالن
العدد : 1275/ب/2019

التاريخ 2019/6/25
اىل املدعى عليهم�ا / 1 � ميثم محمد 

شبالن   2 � فضاء محمد شبالن 
اقامت املدعية )ملوك محمد ش�بالن( 
الدع�وى املرقمة اع�اله والتي تطلب 
فيه�ا اع�ادة الح�ال اىل م�ا كان عليه 
قب�ل التعاقد ع�ىل بيع العق�ار املرقم 
58/49 مقاطعة 4 بس�اتني السماوة 
الغربية بموجب مقاولة البيع املؤرخة 
2013/10/31 والزامكم�ا بتأديتكما 
مبلغا مقداره ثمانية وعرشون مليون  
دينار عراقي وملجهولية محل اقامتك 

وحس�ب رشح القائم بالتبليغ صالح 
ثجي�ل الزيادي امل�ؤرخ 2019/6/17 
واشعار مختار محلة الغربي � املدراء 
يف السماوة املختار حسن مسلم حسني 
املؤرخ 2019/6/17 لذا تقرر تبليغك 
اعالما بواس�طة صحيفتني محليتني 
الس�اعة  املواف�ق  املرافع�ة  بموع�د 
التاسعة من صباح يوم 2019/7/21 
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا او بي�ان معذرة مرشوعة 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول والقانون
القايض

حسني فاضل عيل 

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) مطر جاسم 
قاس�م ( الذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب من ) 
القاسم ( اىل ) املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

العامة

فقدان
فقدت مني الوثيقه املدرسيه الصادره من اعداديه 
االم�ري للبن�ات املرقم�ه ) 129222 ( واملعنونه اىل 
مديري�ه تربي�ه النجف باس�م ) انع�ام موىس عبد 
الصاح�ب ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

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

اىل الرشي�ك ) رع�د عبد زي�د حام�د ( توجب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه التج�ف لغ�رض اصدار 
اجازه بن�اء للعقار املرق�م 52478 /3 حي النداء 
خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه كرار جواد كاظم

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
النق�ل / الرشكة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود بأس�م ) ص�ادق عب�ود ش�بل ( 
ع�ىل من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 2001 /3 حي 
الحس�ني باس�م ) محي عيل محمد ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة /وكالة

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة /وكالة



Apago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1946( االربعاء  17  تموز  2019 ر�أي7

محلة وطنية لبناء املدارس

اإلمجاع العلمي و»املعرفة« اجلزئية

          عبدالزهرة محمد الهنداوي 

)تعلموا، فالعلم مفتاح العىل، لم يبِق 
باباً للس�عادة مغلقاً... ثم اس�تمدوا 
من�ه كل قواكُم ان الق�وّي بكل أرض 
ُيتق�ى(.. هكذا قال حاف�ظ إبراهيم، 
وه�و يحث الش�عب ع�ىل التعلم، وال 
ش�ك، ان َمن يريد ان يتعل�م، يحتاج 
اىل ظ�روف وبيئ�ة مناس�بة للتعليم، 
والتعلي�م يف الصغ�ر، مث�ل النقش يف 
الحجر، ووفق هذه الرؤية واملفهوم، 
تضع ال�دول املتقدمة خططها بعيدة 
املدى للنهوض بواقع التعليم بوصفه 
األس�اس  واملرتك�ز  األوىل  الركي�زة 
الياب�ان  فف�ي  التنمي�ة،  لتحقي�ق 
مث�ا، ال يقترص التعليم عىل إرس�ال 
ب�ل يس�بقه  امل�دارس،  اىل  األطف�ال 
تعلي�م منزيل واجتماع�ي، وحتى يتم 
زج األطف�ال يف دورات اس�تطاعية 

يف ال�ركات العام�ة، اذ من املحتمل 
ان تك�ون ل�دى الطفل مي�وٌل معينة 
يكتشفها يف نفسه عند زيارته لهذه 
الرك�ة أو ذاك املصن�ع، فض�ا عن 
كرس حاج�ز الخوف والخج�ل وبناء 
ش�خصية جريئة غري مه�زوزة.. أما 
الدراس�ة يف امل�دارس االبتدائي�ة وما 
قبلها وم�ا بعده�ا فوضعها مختلف 
يف تل�ك البل�دان، اذ يج�د التلمي�ذ كل 
يشء متوف�راً، وبالتايل ينش�أ يف بيئة 
س�ليمة متكامل�ة، وعندم�ا يدخ�ل 
ُمنِتج�اً  يدخ�ل  الحي�اة،  مع�رك  اىل 
معط�اًء يمتلك القدرة ع�ىل اإلضافة 
والتحسني، وهذه هي أهداف التنمية 
املستدامة.. ودعونا نرك الحديث عن 
واقع بلدان اخرى ال تشبهنا يف يشء، 
ونتحدث عن واقعنا والتفكري يف آليات 
املعالجة، ولن نش�ري هن�ا اىل التعليم 
االجتماع�ي أو التدريب يف الركات، 

أنموذجي�ة،  الصف�وف  تك�ون  وأْن 
وإْن كانت تلك األم�ور من املتطلبات 
أْن  إنم�ا نري�د  للتعلي�م،  ة  األساس�يَّ
نج�د عاجاً ناجع�اً للواق�ع الربوي 
والتعليمي يف العراق، وواحدة من أهم 
املشاكل والتحديات التي تعصف بهذا 
الواق�ع، هي النقص الح�اد يف األبنية 
ة، إذ تش�ري التقديرات اىل أنَّ  املدرس�يَّ
حاجة العراق من املدارس ال تقل عن 
١٠ آالف مدرس�ة يف الوق�ت الح�ايل، 
وهذه الفجوة قابلة لاتس�اع بلحاظ 
الزي�ادة الس�كانية الت�ي ال تقل عن 
مليون إنسان سنوياً!، ويضاف لهذه 
الفج�وة، حال�ة التق�ادم والتده�ور 
الش�ديد يف عدد غري قلي�ل من األبنية 
املدرس�ية، فضاً عن مشهد املدارس 
الطيني�ة ال�ذي م�ا زال يش�خص يف 

بعض املحافظات.
وال نريد أيضاً أْن نثري إشكالية جدلية 

عَمن هو الس�بب وراء ه�ذا التدهور 
يف الواق�ع الربوي، فالحديث يف هذه 
الجزئي�ة س�يطول، وال طائ�ل م�ن 
ورائ�ه، فَمن مات ف�ات، وكل ما هو 
آٍت آت -كما يقول قس بن س�اعدة- 
إنما الس�ؤال، كيف يمكنن�ا معالجة 
املش�كلة، وتوف�ري األبنية املدرس�ية 
ه�ل  الب�اد؟..  عم�وم  يف  الكافي�ة 
الحكومة قادرة لوحدها عىل التصدي 
للمش�كلة؟.. طبعا، ينبغي ان تكون 
قادرة فهذه من مهامها األساس�ية، 
ولك�ن يف ض�وء املعطي�ات املوجودة، 
فان اإلمكانات املتوفرة لدى الحكومة 
مع اتساع الفجوة، غري كافية يف بحر 
ثاث أو حتى خمس سنوات لتجسري 
الفج�وة، إذا كان مع�دل البناء ينتج 
١٠٠٠ مدرسة سنوياً، وهنا سنكون 
بحاجة اىل ١٠ سنوات ملعالجة الواقع 
بوضعه الح�ايل، من دون األخذ بنظر 

االعتبار ان ١٠ مايني إنسان سيأتون 
اىل سطح العراق.! وهنا فإنَّ املشكلة 

ستتفاقم بنحو مرعب.
إذن م�ا الح�ل؟. الحل يكم�ن يف عدة 
مس�ارات، املس�ار األول يأت�ي م�ن 
خ�ال تخصيص أم�وال جيدة ضمن 
املوازن�ات الس�نوية وتكون مس�ماة 
)لبن�اء املدارس( ح�رصاً، لكي ال يتم 
تحويلها اىل مفاصل أخرى، واملس�ار 
الثاني وهو ثيمة ه�ذا املقال، أْن يتم 
إطاق حمل�ة وطنية لبن�اء املدارس 
تش�رك فيها جميع مفاص�ل الدولة 
)الس�لطات التريعي�ة والتنفيذي�ة 
والقضائي�ة والحكوم�ات املحلي�ة يف 
والنقابات  واالتح�ادات  املحافظ�ات 
ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات 
االجتماعي�ة،  والفعالي�ات  الديني�ة 
والقط�اع الخاص.. إلخ( بحيث تتوىل 
كل جه�ة من هذه الجه�ات اقتطاع 

جزٍء م�ن تخصيصاته�ا أو إيراداتها 
ع�دة  لبن�اء  وتخصصه�ا  الس�نوية 
م�دارس، عىل أال تتوقف هذه الحملة 
عند سنة واحدة، وال مانع من أْن يتم 
اختيار أس�ماء املدارس املش�يدة من 
قب�ل الجهات التي قام�ت بتنفيذها، 
كم�ا أنَّ العمل ينبغ�ي أال يتوقف عند 
البناء وحسب، إنما رضورة أْن يكون 
البناء مع التجهيز الكامل للمدرسة، 
وم�ن الرضوري جداً ان تس�بق هذه 
الوطنيَّ�ة، حمل�ة توعويَّ�ة  الحمل�ة 
ح�ل  يف  ودوره�ا  املب�ادرة  بأهمي�ة 
املش�كلة، من قبل املرجعيات الدينية 
أو وسائل اإلعام املختلفة، فلو قامت 
كل وزارة أو جهة غري مرتبطة بوزارة 
او محافظ�ة أو اتحاد أو نقابة أو أي 
فعالية أخ�رى ببناء مدرس�ة واحدة 
اىل ثاث م�دارس، من خ�ال تحويل 
جزء م�ن تخصيصاته�ا أو إيراداتها 

اىل الصن�دوق الذي س�يتم تأسيس�ه 
لهذا الغرض وتحت مسمى الصندوق 
العراق�ي لتموي�ل الحمل�ة الوطنيَّ�ة 
لبن�اء امل�دارس، أو أي مس�مى آخر، 
ويس�تقبل هذا الصن�دوق أيضا املُنح 
والق�روض الدولي�ة املقدم�ة للعراق 
ألغراض بناء املدارس، الختلف الواقع 

كثرياً.
أعتق�د أنَّ ه�ذا املق�رح ل�و ج�رى 
تفعيل�ه، فسيس�هم يف التخفيف من 
املش�كلة، التي لم يعد باإلمكان غض 
الطرف عنها، بعد أْن أصبحت املدرسة 
الواح�دة ث�اث م�دارس! ويجلس يف 
الص�ف الواحد أكثر م�ن ٦٠ طالباً يف 
بعض املدارس، فأي مستوى تعليمي 
ننتظره يف ظل ظروف بهذا املس�توى 
الرب�وي  الواق�ع  القس�وة؟..  م�ن 
بحاجة اىل هزه عنيفة النتشاله مما 

هو فيه.

          ديفيد فون درهل

إنني من أكثر املشجعني للعلم، ومن املعجبني بالعباقرة 
م�ن العلم�اء، ل�ذا فأن�ا أؤيد عم�ل العلم�اء يف املايض 
والحارض، وآمل أن يقوم املزيد من العلماء بأعمال أكثر 
امتيازاً م�ن خال مجموعة متزايدة من االكتش�افات 
يف املس�تقبل. إنن�ي كذلك أقدر العل�م الخالص والعلوم 
التطبيقية. وال أجد اخراق�ات علمية مثرية للقلق، بل 
عىل العكس. إنني أس�تمتع بشعور اس�تيعاب معرفة 

جديدة وضمها إىل مخزوني من املعرفة.
ومن أكثر األمور التي أفهمها عن العلوم هو أن العلماء 
يعرفون اق�ل بكثري مما نؤمن به نحن الناس العاديني 
يف بعض األحيان. وأش�ك أن هناك مجاالً علمياً واحداً، 
حي�ث يعرف البر حتى نصف م�ا يجب معرفته. ويف 
العدي�د من املجاالت، أش�ك يف أن الب�ر يعرفون حتى 

ُعر أو ١? أو ١? من كل ما يمكن معرفته.

اتس�اع املعرفة غري املكتش�فة يعطي كل جيل سعادة 
جدي�دة بجهل األجيال الس�ابقة. ولن�ا أن نتعجب: كم 
كان�وا حمقى لقياس حجم الجمجمة كوس�يلة للتنبؤ 
بالش�خصية، وك�م كان�وا بدائي�ني يف اعتقاده�م أن 
اإلجهاد يسبب القرحة، وكيف لم يروا أن الديناصورات 
أبناء عمومة الدجاج؟ إن نفس هذا االتس�اع، با شك، 
س�يجعل هذا الع�رص يبدو أحمق بالنس�بة لجيل أكثر 

استنارة يوما ما.
إنن�ي ألق باللوم ع�ىل صحفيني أمث�ايل ألنهم يجعلون 
العل�م يبدو قادراً ع�ىل كل يشء. ه�ذا ألن التعلم يزداد 
بش�كل تدريجي، ل�ذا فنحن نتعامل مع كل اكتش�اف 
علم�ي باعتباره إنجازاً، أو عىل ش�فا أن يكون إنجازاً، 
أو )يف أسوأ األحوال( عىل بعد خطوة واحدة من تحقيق 
نج�اح كبري. دائماً ما يتم فك غموض األلغاز يف صورة 
الصحاف�ة العلمية. لغز االنفجار الكوني أو لغز الذكاء 

االصطناعي أو الرسطان وما إىل ذلك.

ومع ذلك فإن كل باب يتم فتحه يكش�ف عن املزيد من 
األبواب التي تضم مزيداً من األلغاز التي تنتظر الحل.

وه�ذا أم�ر رائع إذا كن�ت تح�ب العلم. فهن�اك الكثري 
لتتعلم�ه! ويكون عم�ق وتعق�د املجهول أم�راً رائعاً، 
ولك�ن فقط بالنس�بة للش�خص الذي يس�عد بقراءة 
القصص املث�رية صفحة صفحة. أما بالنس�بة لهؤالء 
الذي�ن يفضل�ون القفز إىل آخر الفق�رات ملعرفة نهاية 

القصة، قد يكون املجهول مؤملاً.
وكان الن�اس ع�ر العص�ور يتوق�ون إىل معرفة كيف 
س�تنتهي قص�ة البرية. وتعت�ر ملحمتنا ب�دءاً من 
»االس�رالوبيثكس« أو الق�ردة الجنوبي�ة )جنس من 
أش�باه البر( إىل »أبوكاليب�س« )أقوى متحول وأكر 
رشي�ر( ه�ي كت�اب ال يمك�ن ألح�د أن يق�رأه طوال 
الطريق. وكل واحد من�ا ُمقدر له أن يغادر يف منتصف 
الدراما كما كان الحال مع من سبقونا، وهذه املغادرة 

هي جزء صغري مطوي من صفحات الكتاب.

إننا نس�خر من جهل آبائنا الذين بحثوا يف املذنبات عن 
ُنذر النهاية. ولكن ما مدى اختافنا؟ أليس من املمكن 
أن يثب�ت عرصن�ا أنه مس�حور للغاي�ة بتوقعات تغري 

املناخ يف نهاية العالم، يف أسوأ األحوال؟
هذه حالة كاس�يكية للعلم الجزئ�ي الذي يغذي رؤى 
نهاي�ة العالم. وقد ف�رس العلم املش�كلة: هناك غازات 
معين�ة يف الغاف الج�وي تحبس الحرارة عىل س�طح 
األرض. ووج�ود املزي�د م�ن تل�ك الغ�ازات س�يحبس 
ق�دراً أك�ر من الح�رارة، فتنطلق سلس�لة م�ن اآلثار 
غري املتوقع�ة. وكما هو الح�ال دائماً م�ع العلم، فإن 
املعرف�ة غري املكتش�فة تظه�ر املزيد م�ن األلغاز التي 
يجب استكش�افها. كيف سيكون رد فعل مناخ األرض 
املعق�د، وم�ا م�دى رسعته؟ وكي�ف س�يكون رد فعل 
األن�واع األكثر إبداعاً وأكثر قابلي�ة للتكيف، أي البر، 

للتكيف مع النتيجة؟
إن تحدي التغري املناخي يتطلب استجابة عاجلة وليست 

تنبؤية. عىل س�بيل املثال، أصبح من الش�ائع يف بعض 
الدوائر أن يقول الناس إنهم لن ينجبوا أطفاالً بس�بب 
الجحيم الوشيك بسبب الجفاف والحرائق والفيضانات 
والعواص�ف الت�ي س�تدمر الحي�اة يف املس�تقبل. فما 
م�دى ش�يوع ذلك؟ لق�د قدمت عض�وة يف الكونجرس 
تأييداً. وقالت النائبة »ألكس�اندريا أوكاسيو-كورتيز« 
)ديمقراطية –نيويورك( »أساساً، هناك إجماع علمي 
عىل أن حياة األطفال ستكون صعبة للغاية. وأعتقد أن 
هذا سيجعل الشباب يطرحون سؤاالً مروعاً: هل من 

املقبول أن تنجب أطفاالً؟«
هذه ليس�ت لغة العلم. ه�ذا اإلجماع »القاتم« ليس له 
ادع�اء علمي. وبدالً م�ن ذلك، ومع وج�ود الكثري مما 
يجب تعلمه وأداة العلم القوية، يجب أن يكون التفاؤل 

هو االتجاه الجدير السائد يف املستقبل.

اعان
اىل املتهم الغائب / )العريف حيدر جاني سعيد مشحوت( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة نفط الجنوب
العنوان / محافظة البرصة � الكزيزه

بم�ا انك متهم وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم ١4 لس�نة 2٠٠8 
لغيابك عن مقر عملك وعدم التحاقك لحد االن وملجهولية اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا االع�ان عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�ي االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرصة خ�ال مدة 
ثاثون يوما من تاريخ نر هذا االعان يف صحيفة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد  )٦5 و ٦8 و ٦9( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم ١7 لسنة 2٠٠8
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

�����������������������������������������������������
اعان

اىل املتهم الغائب / )الرطي عي ثجيل سمري جايل( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة � الحكيمية
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم ١4 لس�نة 2٠٠8 
لغيابك عن مقر عملك وعدم التحاقك لحد االن وملجهولية اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا االع�ان عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�ي االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرصة خ�ال مدة 
ثاثون يوما من تاريخ نر هذا االعان يف صحيفة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد  )٦5 و ٦8 و ٦9( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم ١7 لسنة 2٠٠8
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2٠١9/4١١
مقتبس حكم غيابي

١ � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب : الرطي حيدر جاسم شبيب عداي املوزاني  

3 � رقم الدعوى : 2٠١9/4١١
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : ١3/١2/2٠١3

5 � تاريخ الحكم : 3/٦/2٠١9
٦ � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم ١4 لسنة 2٠٠8  

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خاصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 
2٠١٦ كون�ه ما زال ماكثا يف الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد او اس�تقالة 

حسب كتاب دائرته املرقم 797 يف 23/١/2٠١9 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر ( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم ١4 
لس�نة 2٠٠8 كون القانون االصلح للمتهم عما باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 
١١١ لس�نة ١9٦9 املعدل بداللة املواد ٦١/اوال و٦9/اوال من ق أ د رقم ١7 لس�نة 

 2٠٠8
وذلك لغيابه من تاريخ 2٠١3/١2/١3 ولحد االن 

١٠ � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/ثانيا  م�ن ق ع د رقم ١4 
لس�نة 2٠٠8 كون القانون االصلح للمتهم عما باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 

١١١ لسنة ١9٦9 املعدل بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم ١7 لسنة 2٠٠8 
بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية 

١١ � اعط�اء املوظفني العموميني صاحية الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام 

املادة ٦9/ثانيا وثالثا رقم ١7 لسنة 2٠٠8
١2 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة ٦9/ رابعا من 

ق أ د رقم ١7 لسنة 2٠٠8  
١3 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عبد االمري جابر( البالغة 
)25,٠٠٠( خمس�ة وعرين الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة ٦٠ / سادس�ا  من ق أ 
د  رقم ١7 لس�نة 2٠٠8 قابا لاعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 7١/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 3/٦/2٠١9
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

تنويه 
ن�ر يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي الخمي�س 27 / ٦ / 2٠١9 
الع�دد ١939 اعان محكمة االحوال الش�خصية يف املعقل 24٠١ 
/ ش / 2٠١9 ذكر اس�م املحكمة محكمة االحوال الش�خصية يف 
البرصة خطأ والصحيح محكمة االحوال الشخصية يف املعقل لذا 

اقتى التنويه .
���������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3442 / ش3 / 2٠١9 

التاريخ : ١٦ / 7 / 2٠١9 
املدعى عليها ) ارساء محمد اسماعيل ( 

م / اعان 
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى املرقمة بالع�دد اع�اه واملقامة من 
قبل املدعي ) قيس احمد محمود ( والتي موضوعها ) مش�اهدة 
ابناءه كل من مرتجى وريتاج ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مبلغ مركز رشطة الحرية – عليه قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بالحضور ام�ام هذه 

املحكمة بتاريخ 3٠ / 7 / 2٠١9 .
القايض 

عبد املطلب حمدان جر 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 354/ب/2٠١9
التاريخ : ١١/2٠١9/7

اعان
اىل املدعى عليه )بسام عبد الحميد احمد( 

مجهول محل االقامة
اقام املدعي )محمد س�امح س�عود العجلون�ي / املدير املفوض 
لرك�ة النهرين للنق�ل والخدمات املاحية /اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة )354/ب/2٠١9( ل�دى ه�ذه املحكمة يطلب 
فيه�ا )بتس�ديد مبلغ مق�داره ثاث�ة واربع�ون ملي�ون ومائة 
وخمسة وعرون الف دينار( وقد صدر فيها قرارا غيابيا بحقك 
يق�ي )برد دع�وى املدع�ي محمد س�امح س�عود العجلوني/ 
املدي�ر املف�وض لرك�ة النهرين للنق�ل والخدم�ات املاحية  / 
اضاف�ة لوظيفته( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة ياسني خريبط حي الغدير 
والنتقال�ك اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني ويف ح�ال عدم تقديم�ك طعنا بالق�رار فانه 

سوف يكتسب الدرجة القطعية بحقك
القايض

عاء حسني صيهود
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 3١4/ب/2٠١9

التاريخ ١١/2٠١9/7
اعان

اىل املدعى عليها / فضيلة راشد حران 
اق�ام املدعي )محمد عزيز عي( الدع�وى البدائية املرقمة 3١4/

ب/2٠١9 ض�دك مع املدع�ى عليهم وزي�ر املالية ووزي�ر العدل 
ومدي�ر التس�جيل العقاري اضاف�ة لوظائفهم واخاص حس�ن 
حسني واياد عبد الدايم احمد يطلب فيها الزام املدعى عليه االول 
باعادة العقار املرقم 2584 مقام عي بأسمه او دفع قيمة العقار 
البالغة خمسمائة مليون دينار عراقي والزامك مع املدعى عليهم 
الرابع والخامس بتخلية العقار وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعانا يف صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف ي�وم 2٠١9/7/24 ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال   من ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا 
القايض

مصطفى شاكر عي

الحاقا بكتابنا ذي العدد )3١٦٠ يف 2٠١9/٦/2٦( الخاص 
بإع��ان اول للمناقص��ة )١٠/ امن وعدالة  / 2٠١9 (

م�روع )بناء مراك�ز رشط�ة يف )الزوي�ن , كرمة عي , 
الرصيف�ة ,س�فوان , الراضعية , اب�ي الخصيب , الزبري , 

املدينة , نظران(  
نود ان ننوه اىل:

١- تعدي�ل فق�رة االعمال املدني�ة واملعماري�ة )9( اعمال 
االنه�اء الداخ�ي , عىل الركات القاطعة ل�راء الوثيقة 
القياس�ية للمناقصة )مدار البحث ( مراجعة ش�عبة بيع 
الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستام ورقة 

التعديل 
2- تمديد غلق اعان املناقصة اعاه لتكون يوم الخميس 
املصادف 2٠١9/7/25 الس�اعة ١:٠٠ ظهراً بدال من يوم 

االربعاء املصادف 2٠١9/7/١7 الساعة ١2:٠٠ ظهراً. 
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة / شعبة تخطيط 

القطاعات ذي العدد )3٠84 يف ١5/2٠١9/7( .

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

Contracts Dept Announcement
العدد :3618                                                                                                           التاريخ: 2019/7/15

) تنوية و متديد(

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة
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رشكة طريق اخلازر النتاج وجتارة املواد االنشائية واالستثامرات العقارية 
واملقاوالت العامة ) مسامهة خمتلطة ( 

اىل / السادة مسامهي الرشكة املحرتمون 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة 

استنادا اىل احكام املادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة يف جلس�ته الس�ابعة املنعق�دة بتاريخ 22 / 4 / 

 . 2019
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة املزمع انعقاده يف مقر الرشكة 
الكائ�ن يف منطق�ة الخازر ) طريق موصل – اربيل ( يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح يوم املصادف السبت 3 / 8 / 2019 وذلك ملناقشة جدول اعمال اجتماع 

الهيئة العامة كاالتي : 
1 – مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية االتحادي / دائرة تدقيق املنطقة االوىل 
/ املوصل املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واتخاذ القرار املناسب بخصوص ذلك. 
2 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2018 واملصادق عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادق 

عليه . 
4 – مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار املناسب بشانه .

5 – ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة لسنة 2018 .
يرج�ى حضوركم اصالة انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل 
الغ�ر بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت 
يف مق�ر الرشكة قبل ثالثة اي�ام عىل االقل من موعد املحدد لالجتماع اس�تنادا 
الحكام املادة 91 من قانون الرشكات مس�تصحبني معكم شهادة االسهم ويف 
حال�ة عدم اكتم�ال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع ع�ىل ان يعقد يف نفس 

املكان يف االسبوع التايل يوم السبت املصادف 10 / 8 / 2019 .

اىل / وزارة التجارة 
دائرة مسجل الرشكات املحرتمني 

م / غلق اكتتاب 
نؤيد بدأ االكتتاب لرشكة االبتهاج للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية 
املح�دودة ) م . خ ( يف مرصفن�ا بتاريخ 17 / 6 / 2019 وتم االكتتاب 
من قبل املساهمني والجمهور بكافة االسهم املطروحة والبالغة )79 ( 
مليون دينار / سهم يف الفرع الرئييس وتم غلق االكتتاب نهاية الدوام 

الرسمي ليوم الثالثاء املصادف 16 / 7 / 2019 
وحسب التفاصيل ادناه : 

1 – املساهمني خالل الخمسة عرش يوم االوىل : 
اليوج�د اي مكتت�ب م�ن قبل املس�اهمني خ�الل الخمس�ة عرش يوم 

االوىل. 
2 – الجمهور خالل الخمسة عرش يوم الثانية : 

تم االكتتاب من قبل املس�اهمني الغر مكتتبني يف الخمس�ة عرش يوم 
االوىل والجمهور بمبلغ وقدره ) 000 ، 000 ، 79 ( تس�عة وس�بعون 

مليون دينار وحسب الجدول املرفق ربطا .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 313 / ش5 / 2019 

التاريخ : 16 / 7 / 2019 
اىل / املدعى عليه / نبيل عبد الرزاق عبد الستار 

م / اعالن 
بتاري�خ 3 / 6 / 2019 اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحكم 
بالعدد 313 / ش5 / 2019 واملتضمن اثبات نس�ب الطفلة 
زين�ب اليه ولكونك مجهولة محل االقامة وحس�ب اش�عار 
مخت�ار منطق�ة املفرق وكت�اب مركز رشط�ة املفرق تقرر 
تبليغك بالحكم الغيابي الصادر بحقك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني حكم�ا غيابي�ا وعلن�ا ووف�ق االص�ول ول�ك حق 

االعرتاض ضمن املدة القانونية .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 16 / 7 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / احمد محمد احمد عايص 
بتاري�خ 16 / 7 / 2019 قدم�ت ) وال�دة ( املدع�و ) احم�د 
محم�د احمد ( تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 6 / 6 / 2014 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب ) عالهن 

عباس زيدان ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عمر حميد محمود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرمادي 
رقم االضبارة / 937 / 2019 

التاريخ / 15 / 7 / 2019 
اىل املنفذ عليه / مكي عبد الغفور ش�هاب – املدير املفوض لرشكة 

بسمة الفرات للمقاوالت .
لقد تحقق لهذه املديرية م�ن تاييد املختار واملجلس املحيل لقضاء 
هيت ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه ، واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ الرمادي 
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون : 
اوصاف املح�رر : قرار محكمة بداءة الكاظمية 316 / ب / 2017 

يف 6 / 6 / 2017 .
املنفذ العدل 

عادل محمد فرحان 

�������������������������������������������������
مديرية تنفيذ بلدروز

رقم االضبارة/ 37/ 2018
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ بلدروز/س�هام  املدين فارس عبد النبي  عبود 
من  العقار تسلس�ل 849/1م 14أم�ام منصور الواقع  فيبلدروز–  
العائ�د للمدين فارس عب�د النبي عبوداملحجوز لق�اء طلب  الدائن 
فري�ال خليف�ة س�لمان البال�غ)28000000(   ثماني�ة وعرشون  
ملي�ون دينار  فعىل الراغب بالرشاء مراجع�ة  هذه املديرية  خالل 
م�دة ثالث�ني  يوما تبداء م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه  
التامين�ات القانونية عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسيةالعراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

ميعاد منصور حسني
املواصفات

1- موقعه ورقمه:-  دياىل / بلدروز849/1م14أمام منصور
2- جنسه ونوعه:- / قطعة ارض مشيد عليها مشتل

3- حدوده واوصافه:-   كما هو مؤرش يف خارطة االفراز
4- مشتمالته:-  يحتوي عىل مطبخ وهول وغرفة وصحيات

5- مساحته:- 145 م2
6- - درجة العمران :- دون الوسط

7- الشاغل:- اليوجد
8- القيم�ة املق�درة    :- )70/000/000(  س�بعون مليون  دينار 

الغرها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2270/ب2019/5

التاريخ 2019/7/16
اعالن

اىل املدعى عليه  / احمد حسن عبد
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك واملدعى 
علي�ه )كم�ال غ�ازي جابر( وال�ذي يطلب في�ه الحكم 
بتأديتكما له بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره )2250 
دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2018/4/23  نظرا 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كرب�الء االتحادية واش�عار 
مختار ح�ي النرص 14 محمد صاحب عب�اس لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد 
املرافع�ة 2019/7/24 التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3057/ب2019/2

التاريخ 2019/7/16
اعالن

اىل املدعى عليه  / احمد حامد عبد الباقي
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك واملدعى 
عليه )عزيز حامد عبد الباقي ( والذي يطلب فيه الحكم 
بتأديتكما له بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره )1200 
دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ يوم 2018/1/9  نظرا 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة االتحادية 
واش�عار املجل�س املحيل لحي املش�تل لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
2019/7/30 التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 509 / ش / 2019 
التاريخ : 10 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / عم�ر حميد ع�يل – مجه�ول محل 

االقامة 
اقام�ت املدعي�ة ) غال احم�د خضر ( الدع�وى املرقمة 
509 / ش / 2019 والت�ي تطل�ب فيه�ا الحكم باثبات 
زواجه�ا م�ن املدعى علي�ه ) عمر حميد ع�يل ( واثبات 
نسب اطفالهما كل من ) سجاد وطيبه ابناء عمر حميد 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني رس�ميتني واسعة االنتشار وقد تم  
تحدي�د يوم 28 / 7 / 2019 موع�دا للمرافعة بالدعوى 
اع�اله وعلي�ك الحض�ور باملوع�د اع�اله ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول .
القايض 

محمد صالل حمزة

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف 

بالنظر لحصول كرس قرار  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار 
العق�ار املبين�ه تفاصيله ادناه  العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( سبعة ايام من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )%200( 
م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك مصدق وفق�ا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرق�م )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة 

كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من 

صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 � ع�ىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانوني�ا وقضائي�ا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )12078( يف 

 2012/11/21
8 � تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العق�ار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب الس�يد املحافظ املرقم 

)30( يف 2016/1/3
9 �  يلتزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس يعمل واجهة من مادة بطول 

K-spane   4م
10 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ رقم 

6782 يف 2018/5/20

اعالن
العدد : 1277/ب/2019

التاريخ 2019/6/25
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 � ميث�م محمد ش�بالن   2 � 

فضاء محمد شبالن 
اقامت املدعية )ملوك محمد شبالن( الدعوى املرقمة 
اع�اله والتي تطلب فيها اعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد عىل بي�ع العقار املرقم 65/50 مقاطعة 
4 بس�اتني الس�ماوة الغربية بموج�ب مقاولة البيع 
املؤرخ�ة 2013/10/31 والزامكما بتأديتكما مبلغا 
مقداره س�بعة عرش مليون  دينار عراقي وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ صالح 
ثجيل الزيادي املؤرخ 2019/6/17 واش�عار مختار 
محل�ة الغرب�ي � املدراء يف الس�ماوة املختار حس�ن 
مسلم حس�ني املؤرخ 2019/6/17 لذا تقرر تبليغك 
اعالما بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
املوافق الساعة التاسعة من صباح يوم 2019/7/21 
ويف حال�ة عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا او 
بيان معذرة مرشوعة س�تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول والقانون
القايض

حسني فاضل عيل 
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من وزارة 
الثقاف�ة بأس�م / ليث ط�ه امني – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2348

التاريخ 2019/7/16
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف السيارة املرقمة ) 50945 
ط بغ�داد( ن�وع نيس�ان نيف�را حمل بي�ك اب اللون 
)ابيض( دبل قمارة املودي�ل )2013( العائدة للمدين 
) فاضل مجيد حبيب( لقاء طلب الدائن )اس�عد عبد 
خلي�ل( واملدرج�ة اوصافه�ا ادن�اه فمن ل�ه الرغبة 
بالرشاء الحضور يف تمام الس�اعة الخامس�ة عرصا 
يف الي�وم الع�ارش من الي�وم التايل للن�رش يف الصحف 
املحلي�ة يف معرض كراج الكرام�ة الواقع يف النجف /

املعارض مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة باملئة من  القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
وهوية االحوال املدنية وان الثمن يدفع نقدا والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع  نيسان نيفرا حمل بيك اب دبل قمارة
2 � املوديل 2013

3 � االطارات صالحة لالستخدام
4 � البطارية صالحة لالستخدام

5 � بدن السيارة خايل من االرضار
6 � زجاج السيارة خايل من االرضار

7 � دواخل السيارة صالحة لالستخدام 
8 � القيمة املقدرة ستة عرش مليون دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
العدد: 376/ش/2019
التاريخ : 2019/7/16

اعالن
اىل / املدعى عليه / خالد جبار ابو عطره

اصدرت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2019/7/7 قرارها 
ذي العدد 376/ش/2019 حكما بالتفريق القضائي 
بينك وبني املدعية )اعتبار راهي وايل( واعتباره طالقا 
بائن بينون�ة صغرى ولكونك مجه�ول محل االقامة 
قررت املحكمة تبليغ�ك بالحكم الغيابي املرقم اعاله 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ولك 
حق االع�رتاض والتمييز حس�ب امل�دة القانونية ويف 
حال�ة عدم اعرتاضك ع�ىل القرار يعترب ق�رار الحكم 

مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
���������������������������������������������

اعالن
العدد : 1278/ب/2019

التاريخ 2019/6/25
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 � ميث�م محمد ش�بالن   2 � 

فضاء محمد شبالن 
اقامت املدعية )ملوك محمد شبالن( الدعوى املرقمة 
اع�اله والت�ي تطل�ب فيها اع�ادة الح�ال اىل ما كان 
علي�ه قبل التعاق�د عىل بي�ع العقار املرق�م 70/49 
مقاطعة 4 بساتني السماوة الغربية بموجب مقاولة 
البي�ع املؤرخ�ة 2013/10/31 والزامكما بتأديتكما 
مبلغا مقداره خمس�ة وس�تون مليون دينار عراقي 
القائ�م  رشح  وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بالتبلي�غ صالح ثجيل الزي�ادي املؤرخ 2019/6/17 
واش�عار مختار محل�ة الغربي � املدراء يف الس�ماوة 
املختار حس�ن مس�لم حس�ني املؤرخ 2019/6/17 
لذا تقرر تبليغك اعالما بواس�طة صحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة من صباح 
ي�وم 2019/7/21 ويف حال�ة عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا او بيان معذرة مرشوعة س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول والقانون
القايض

حسني فاضل عيل 
���������������������������������������������

اعالن
العدد : 1276/ب/2019

التاريخ 2019/6/25
اىل املدعى عليهما / 1 � ميثم محمد شبالن   2 � هناء 

محمد شبالن 
اقامت املدعية )ملوك محمد شبالن( الدعوى املرقمة 
اع�اله والتي تطلب فيها اعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد عىل بي�ع العقار املرقم 66/50 مقاطعة 
4 بس�اتني الس�ماوة الغربية بموج�ب مقاولة البيع 
املؤرخ�ة 2013/10/31 والزامكما بتأديتكما مبلغا 
مق�داره ثماني�ة واربع�ون ملي�ون  دين�ار عراق�ي 
القائ�م  رشح  وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بالتبلي�غ صالح ثجيل الزي�ادي املؤرخ 2019/6/17 
واش�عار مختار محل�ة الغربي � املدراء يف الس�ماوة 
املختار حس�ن مس�لم حس�ني املؤرخ 2019/6/17 
لذا تقرر تبليغك اعالما بواس�طة صحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة من صباح 
ي�وم 2019/7/21 ويف حال�ة عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا او بيان معذرة مرشوعة س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول والقانون
القايض

حسني فاضل عيل 

العدد : 63
التاريخ 2019/7/16

عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف  

رئيس اللجنة

مدة التأجير المساحةم2 الرقم الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

سنة واحدة 15 م2 3 ـ 12 ـ 1202 كشك مؤقت ـ خلف علوة االسماك

اثنان سنة 15 م2 174 حانوت  ـالشارع العام ـ الجانب االيمن

اثنان سنة  15 م2 751 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 

رئيس املجلس 
عباس مجيل جميد

املدير املفوض 
بشار شاكر حامد
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اعالن رقم )82 ـ 85( لسنة 2019
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ))وفقا للوثائق القياسية ((  وكما مبني ادناه :

وبالرشوط  التالية : 
1 ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك عند التقديم

)Word( 2 ـ  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة
ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  

3 ـ  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسـون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  الفرع الرئييس ورقم الحسـاب هو  090956 اال  
يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

4  ـيتم فتح العروض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند السـاعة العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف 
الفقرة )28( ادناه 

5 ـ يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر ـ يورو ـ دينار عراقي )CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 
6 ـ يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل 

العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني 
7 ـ يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120( يوما 

8 ـ ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
9 ـ  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب التعليمات وترفق مع العروض عىل شـكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة( نسـخة اصلية صادرة من احد املصارف 
العراقية  الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسـية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسـية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم 
ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة من  املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسـية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات 

اذا كانت عىل شكل سويفت 
10 ـ تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من ـ اىل ( 

11 ـ تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
12ـ  تقدم التأمينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسـبة ) 5% ( خمسـة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 
9  خـالل مـدة ال تتجـاوز )14( يومـا ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحـال املجهز اىل لجنة الناكلني  وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيـز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة 

ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
13 ـ تستقطع نسبة )2,7%(  من قيمة العقد كرضيبة للرشكات العراقية وللرشكات الغري عراقية والتي تستلم مستحقاتها بالدينار العراقي ويتم حجز 2,7 كامانات رضيبية وتكون النسبة 3% للعقود املتضمنة نصب 
وتدريب وارشاف موقعي وال تعاد اليكم اال بعد تزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل )30( يوم من تاريخ انجاز العمل وبخالفه يتم استقطاع ما نسبته  )10%( عرشة من املئة من قيمة العقد )وللمبالغ 

املتحققة(  وارسالها  اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء كان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة دفعات 
14 ـ تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

15 ـ يتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من   من وزارة التجارة ) الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ( للمواد الكيمياوية حرصا 
16ـ  االلتزام بتقديم شـهادة املنشـأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسـم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السـفارة يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز 

ام يف بلد الشحن( 
17 ـ يتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 

18 ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 
19  ـ منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املنايشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان(  مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 

20 ـ يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 
IIOYDS REGIDTER.INTERTEK GLOBAL.TUV RHEINLAND.DNV.ATG.SGS.B.V 21 ـ  تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية

22 ـ تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( حسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
23 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

24 ـ تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسـنة 1977 
بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر

25 ـ يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 
26 ـ يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  

املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2019/8/28
27 ـ ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مستندات الشحن( 

28 ـ تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2019/9/9 
29 ـ عىل الرشكات الراغبة باملشاركة تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة ) شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة ـ براءة 

ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي ـ  املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة الخر سنتني مالية ـ الهوية التجارية النافذة (
مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا 

30 ـ استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه 20%  فاكثر عن الكلفة التخمينية 
31 ـ للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1182 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي 

32 ـ بخصوص  الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية : 
ـ نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة  او املكتب مصادق عليها اصوليا 

من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة 
ـ نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات ) مصادق اصوليا( 
33 ـ  كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت 

مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq

وزارة الرتبية
املديرية العامة لرتبية املثنى 

اعالن
تعلـن املديرية العامة للرتبيـة يف محافظة املثنى  عن اجراء مزايـدة علنية للحوانيت 
املدرسـية للعام الـدرايس 2019 ـ 2020 فعىل الراغبني املشـاركة يف املزايدة مراجعة 

ادارات املدارس املذكورة ادناه وحسب الرشوط التالية 
1 ـ اليجـوز العضـاء اللجنة التقديريـة وااليجار والزواجهم واقاربهـم حتى الدرجة 

الرابعة املشاركة يف املزايدة
2 ـ يشـرتط عـىل املشـرتك يف املزايـدة ان يكون عراقيـا ومن ذوي االخالق الحسـنة 
والسـمعة الطيبة وغري محكوم عليه بجناية او  جنحـة مخلة بالرشف بعد ان يقدم 

املستمسكات الثبوتية 
3 ـ عىل املسـتاجر حرصا اسـماء وعناوين من يعمل معه يف الحانوت بالتنسـيق مع 

ادارة املدرسة 
4 ـ  اسـتحصال عـىل اجـازة صحيـة والزامهـم بتعهـد خطـي بعدم بيـع االطعمة 

املكشوفة 
5ـ  استيفاء التأمينات القانونية حسب )املادة 12/ الخامسة( من قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 والتي تقيض عىل دفع تأمينات ال تقل عن )%20( 

من قيمة املقدرة قبل االشرتاك يف املزايدة من كافة  املتزايدين 
6 ـ براءة ذمة من هيئة الرضائب املثنى

7 ـ  تايد من  مجلس البلدي ان يكون من سكنة املنطقة وذو سرية حسنة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الصدر الثانية 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 5828/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة م 17 تلول السديره
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 3 اولك 
املشـتمالت : يقع العقار عىل شارع فرعي يف منطقة االورفيل مفرز اىل 
ثالثة دور  بصورة غري رسمية الدار االوىل تحتوي عىل صالة واستقبال 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية طابق اريض وغرفتي نوم طابق علوي 
والثانية تحتوي عىل غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومرافق صحية 
والثالثـة تحتوي عـىل غرفة نوم واسـتقبال ومطبخ وحمـام ومرافق 

صحية طابق اريض وغرفتي نوم طابق علوي 
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : اصحاب العالقة

مقـدار املبيـع : 290000000 القيمة العمومية وحصـة املدين الراهن 
)96,660,000( سـتة وتسـعون مليون وستمائة وسـتون الف دينار  

مائة وثالثون مليون دينار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الصدر الثانية باملزايدة العلنية العقار 
املوصـوف اعـاله العائد للراهن يـاس خضري خيون لقـاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البالغ )14,375,000 ( دينارا فعىل الراغب يف 
االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالـة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمـة املقدرة للمبيع البالغة 
)96,660,000( دينارا وان املزايدة سـتجري يف الساعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري 

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الصدر الثانية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الصدر الثانية 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 5471/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة م 17 تلول السديره
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 1,45 اولك 
املشتمالت : يقع العقار عىل شارع فرعي سكني يف منطقة االورفيل 
مفـرز اىل دارين بصورة غري رسـمية الـدار االوىل تحتوي عىل غرفة 
نوم وهول ومطبخ وحمام ومرافق صحية طابق اريض وثالثة غرف 
نـوم طابـق علوي البنـاء عكاده والـدار الثانية تحتـوي عىل صالة 
واسـتقبال  ومطبـخ وحمام ومرافق صحية طابـق اريض وغرفتني 

نوم وبيتونة طابق علوي البناء مسلح اعتيادي 
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : صاحب العالقة

مقدار املبيع : 130000000 مائة وثالثون مليون دينار 
سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الصدر الثانيـة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن عيل جبار مطر لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافديـن البالغ )3,125,000 ( دينارا فعىل الراغب 
يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية 
نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )130000000( دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري 

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الصدر الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلـن لجنـة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباسـية( 
وملدة  )سنة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  
مراجعة بلدية العباسـية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مسـتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأسـتثناء املسـتأجرين الشـاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحسـاب البلدية املذكورة اسـتنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السـيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وسـتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف السـاعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسـية( ويف حالة مصادفة يوم 

املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ـ عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4ـ  استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية 
وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة

وقت المزايدة مكان المدرسة يوم المزايدة اسم المدرسة  ت
التاسعة صباحا  السماوة/ حي الغربي  2019/7/23 اعدادية السماوة للبنات 1

التاسعة صباحا  السماوة/ حي الغربي  2019/7/23 اعدادية المركزية 
للبنين 2

التاسعة ونصف صباحا السماوة/ حي 
العسكري 2019/7/23 مدرسة سيد الكونين 

االبتدائية 3

التاسعة ونصف صباحا السماوة/ حي 
العسكري 2019/7/23 مدرسة البيت العتيق 

االبتدائية 4

العاشرة صباحا السماوة/ حي 
المعلمين 2019/7/23 مدرسة 

الشيماءاالبتدائية 5

العاشرة صباحا السماوة/ حي الحكيم 2019/7/23 متوسطة االم الفاضلة 
للبنات 6

العاشرة ونصف صباحا السماوة/ حي الغسل 2019/7/23 مدرسة كفر قاسم 
االبتدائية 7

العاشرة ونصف صباحا السماوة/ حي الصدر 2019/7/23 مدرسة متوسطة 
المستقبل  8

الحادية عشر صباحا السماوة/ حي الشرقي 2019/7/23 ثانوية الزهور  للبنات 9
الحادية عشر  صباحا السماوة/ حي القشلة 2019/7/23 ثانوية فلسطين للبنات  10

الثانية عشر ظهرا  السماوة / ريف 
شنابره 2019/7/23 متوسطة الوادي 

المقدس 11

العدد : 45/2/3
التاريخ   /   /2019

العدد /131
التاريخ 2019/7/8

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
السوق العصري /الشارع العام / مقابل 

ساحة بيع الفواكة والخضر 10م2 13/14 حانوت 1

18م2 14/14 ساحة لبيع الفواكه 
والخضر 2

السوق العصري / مقابل ساحة بيع 
الفواكة والخضر  10م2 13/2 ـ 13/12  ـ 13/15 ـ 13/17 ـ 13/18 ـ 13/19   ـ 

13/20 ـ 13/29 حوانيت  3

الشارع الفرعي / مقابل كراج أل بدير  18م2 14/41 حانوت 4

السوق العصري / مقابل كراج 
الشرمان  19م2 11/8 حانوت 5

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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باسم قاسم يقرتب من التعاقد مع أحد 
األندية اللبنانية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف مدرب النفط العراقي باسم قاسم أنه 
تلقى عددا م�ن العروض املحلي�ة والعربية، 
يع�د أقربها من أحد األندي�ة الكبرية يف لبنان 
مفض�ا ع�دم الكش�ف عن اس�م الن�ادي.

وقال قاس�م يف ترصيح�ات: »العروض التي 
وصلتن�ي جميعها محط اح�رام لكن العقد 

األقرب هو املق�دم من أحد األندية الكبرية يف 
لبنان«.وتابع: »تم التفاوض بش�كل مبارش 
مع رئيس النادي وبشكل شخيص تم االتفاق 
عىل تفاصي�ل العقد، لكن هن�اك خاف عىل 
القيمة املالية للجهاز الفني املس�اعد«.وبينّ 
أن املفاوضات جارية مع النادي للوصول إىل 
صيغة تريض الطرف�ي، ويف حال تم االتفاق 
س�يتم توقيع العقد بشكل رس�مي يف أقرب 

وقت.ون�وه بأن عقده مع النفط ينتهي مع 
ختام املوس�م الحايل، وبالت�ايل »أنتظر نهاية 
الدوري وحينها يمكن اإلفصاح عن تفاصيل 
العرض اللبناني«.يش�ار إىل أن باس�م قاسم 
درب أندي�ة الزوراء والقوة الجوية والرشطة 
والنفط ودهوك وقاد املنتخب الوطني قبل أن 
يرك املهمة للمدرب الس�لوفيني كاتانيتش، 

وسبق أن توج باللقب يف 3 مناسبات.

قائد الساموة: سنهدي املدرب نقاط مباراة النجف

ديوكوفيتش: فيدرر ونادال يلهامين
            المستقبل العراقي/ وكاالت

رصح متص�در التصني�ف العاملي لاعبي 
التن�س، الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش، أن 
روج�ر في�درر ورافائيل ن�ادال، يحفزانه 
للحفاظ عىل مستواه الحايل يف اللعب، وأنه 
يتطل�ع للتفوق عليهما، رغ�م أنه ال يعلم 
إذا ما كان سيفعل ذلك.وقال ديوكوفيتش 
الثاث�اء  الي�وم  نرشته�ا  ترصيح�ات  يف 
صحيفة »سبورتسكي زورنال« الرصبية 
الرياضية: »نكمل بعضنا البعض. نضغط 
عىل بعضنا البعض للتق�دم. هما من بي 

األس�باب الرئيس�ية يل لك�ي ألع�ب بأعىل 
مس�توى«.وأضاف: »فك�رة أن كل منهما 
صنع تاريخا يف التنس تعد حافزا يل للقيام 
بنفس األمر، أو حتى صنع املزيد«.وأشار 
ديوكوفيتش الذي توج يف ويمبلدون بلقبه 
الس�ادس ع�رش يف الجراند س�ام، إىل أنه 
اقراب م�ن األلقاب ال��18 التي يمتلكها 
ن�ادال وال�20 التي يف ح�وزة فيدرر، لكنه 
ال يعل�م ما إذا كان ق�ادرا عىل تخطيهما.
وق�ال الرصبي الذي ت�وج بلقبه الخامس 
يف البطولة العشبية بعد مباراة ماراثونية 
اس�تغرقت نح�و 5 س�اعات أم�ام فيدرر 

لتع�د أطول نهائ�ي يف تاري�خ ويمبلدون: 
»س�نرى«.وتابع: »فيدرر يلهمني حقيقة 
ملواصلة اللعب حتى 37 عاما، مثله، هذه 
ه�ي رغبت�ي. س�يعتمد األمر كث�ريا عىل 
ظروف الحياة إذا كنت س�أحظى بفرصة 
لتحطي�م الرق�م القي�ايس يف ع�دد ألقاب 
الجراند س�ام، وكذلك للرق�م القيايس يف 
ع�دد األس�ابيع الت�ي س�أبقى خالها يف 
الصدارة«.وأض�اف صاحب ال��32 عاما: 
»أنا لس�ت العب تنس فق�ط، أنا أب أيضا 
وزوج. ينبغ�ي عليه أن يجد التوازن يف كل 

يشء«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وص�ف قائد الس�ماوة حيدر صبح�ي، مباراة 
فريق�ه أمام النجف، يف الجولة 37 من الدوري 
العراقي، يوم الخمي�س املقبل، بأنها مواجهة 
موسم كامل، ويتحتم عليهم عىل األقل الخروج 
بنقط�ة للبق�اء يف البطولة.وق�ال صبحي، يف 
ترصيح�ات خاصة ل: »مب�اراة النجف مهمة 
للغاية كونها س�تحدد مص�ري الفريق، وعلينا 

ع�ىل األقل كس�ب نقط�ة إلنهاء حال�ة القلق، 
كون البح�ري منافس لنا ع�ىل الهبوط، لكننا 
نس�عى لحس�م موقفنا بأقدمن�ا دون انتظار 
النتائج األخرى«.وتابع: »ما يسهل املهمة عىل 
الفري�ق هو أن املباراة س�تكون ب�ي أنصارنا 
ويف ملعبنا، وبالتايل الفرصة متاحة لنا لحسم 
البق�اء يف ال�دوري املمتاز«.وب�ي: »املباراة لن 
تك�ون س�هلة يف املطلق ألن النج�ف هو اآلخر 
يبحث عن نفس�ه، والنقاط تهمه، لكن دافعنا 

للف�وز أكرب من املنافس، الس�يما وأن صفوف 
الفري�ق مكتملة«.وأوض�ح: »امل�درب س�مري 
كاظم اجتهد ونجح يف إنقاذ موسمنا من خال 
االقراب م�ن البقاء يف ال�دوري حيث تفصلنا 
نقطة واحدة وس�نهدي نق�اط الفوز للمدرب 
عىل جه�وده الكبرية التي بذله�ا منذ وصوله 
لقي�ادة الفريق«.يش�ار إىل أن الس�ماوة يحتل 
املرك�ز الثامن ع�رش برصيد 32 نقط�ة، فيما 

يحتل النجف املركز ال�15 برصيد 40 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثاثاء، 
قريًب�ا م�ن  ب�ات  يونايت�د  أن مانشس�ر 
االحتفاظ بحارسه اإلسباني دافيد دي خيا.
ووفًقا لش�بكة »س�كاي س�بورتس«، فإن 
الثق�ة تتزايد داخ�ل قلعة »أول�د ترافورد«، 
م�ن أج�ل توقي�ع دي خيا عىل عق�د جديد 
مع الش�ياطي الحمر، ال سيما أن تعاقده 
الحايل ينتهي يف صيف 2020.وأشارت إىل أن 

العرض األخري من جانب اليونايتد يتضمن 
حصول دي خيا عىل راتب أسبوعي يراوح 
من 350 إىل 375 ألف إس�رليني.وأوضحت 
أن املفاوض�ات التي اس�تمرت ب�ي النادي 
والحارس ألكثر من عام دون جديد، اقربت 
من الوص�ول إىل نقطة النهاية.يذكر أن دي 
خيا خال الفرة الس�ابقة ارتبط باالنتقال 
باري�س س�ان جريم�ان ويوفنت�وس،  إىل 
لكن اليونايتد اآلن متفائ�ل ببقائه يف »أولد 

ترافورد« لسنوات مقبلة.

مانشسرت يونايتد يقرتب من إهناء 
صداع دي خيا

رد حاد من وكيل بيل 
عىل اهتامم توتنهام

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أب�دى جوناث�ان بارنيت وكي�ل أعمال الويلزي جاري�ث بيل العب 
ريال مدريد، ردة فعل حادة عىل أنباء اهتمام توتنهام باس�تعادة 

خدمات نجم السبريز السابق، خال سوق االنتقاالت الصيفية.
وكانت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، قد أفادت خال الس�اعات 
املاضي�ة بتق�دم توتنهام بع�رض إلدارة ري�ال مدريد 
ي�راوح ب�ي 50 و60 ملي�ون ي�ورو لض�م بي�ل، 
واس�تعداد النادي اإلنجليزي لدفع نصف راتب 
الاعب الس�نوي الحايل م�ع املرينجي الذي 

تبلغ قيمته 17 مليون يورو.
ترصي�ح  خ�ال  بارني�ت،  وق�ال 
ُمقتضب نقلت�ه صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية: »ال أعلق 

عىل الهراء«.
وكان بارني�ت يؤك�د يف ترصيحاته 
األخرية، أن بيل ال ينوي الرحيل عن 
صف�وف املرينجي ه�ذا الصيف، 
وأنه مس�تمر حتى نهاية عقده 

املمتد حتى صيف 2022.
ُيذك�ر أن بي�ل صاحب ال��30 عاما 
يتواج�د حالًي�ا يف ُمعس�كر الفريق يف 
مدين�ة مونري�ال الكندي�ة، ضمن 

التحضريات للموسم الجديد.

        المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د تقرير صحفي إيطايل، اليوم الثاثاء، أن إنر ميان 
تح�رك للتعاقد مع أحد مهاجمي الكالتش�يو، تحس�ًبا 
لفش�ل مفاوضات ضم البلجيك�ي روميلو لوكاكو، نجم 

مانشسر يونايتد.
ووفًقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية، فإن 
إنر ميان يس�عى للتعاقد م�ع الكولومبي دوفان زاباتا، 
مهاج�م س�امبدوريا، خال ف�رة االنتق�االت الصيفية 

الحالية.

وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن قيمة صفقة زاباتا قد تكلف 
إنر ميان ما يقرب من 50 مليون يورو، خاصة بعد املستوى 
املميز الذي قدمه الاعب يف املوسم املايض، ومساعدته أتاالنتا 

عىل التأهل للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا.
وأوضح�ت أن تح�رك إن�ر صوب زابات�ا يأتي يف ظ�ل مغاالة 
مانشس�ر يونايتد يف الطلبات املادية لاستغناء عن لوكاكو، 

بعد أن اشرط الحصول عىل 80 مليون يورو.
كما رفض�ت إدارة الش�ياطي الحمر الحلول الت�ي تقدم بها 
إن�ر، لض�م لوكاكو عىل س�بيل اإلعارة مع أحقي�ة الرشاء يف 

املوسم املقبل.

إنرت ميالن يتحسب لفشل ضم لوكاكو             المستقبل العراقي / متابعة
 

أك�د ماي�كل زورك، املدي�ر الري�ايض لنادي 
بوروس�يا دورتموند األملان�ي، رحيل مدافع 
الفريق إىل باريس س�ان جريم�ان الفرنيس 

خال الساعات القليلة املقبلة.
 Ruhr« لصحيف�ة  ترصيح�ات  وخ�ال 
Nachrichten« األملاني�ة، أك�د زورك صحة 
التقاري�ر التي أف�ادت بقرب رحي�ل املدافع 
الفرنيس عبدو ديالو، إىل س�ان جريمان هذا 

الصيف.
وع�ن ذلك، ق�ال: »عب�دو قرر خ�وض تحٍد 
جدي�د، والصفقة مناس�بة لنا م�ن الناحية 

املالية، لهذا وافقنا عىل انتقاله«.
وم�ن املتوق�ع أن يعل�ن الن�ادي الباري�يس 

تعاق�ده م�ع صاح�ب ال��23 عاًم�ا خال 
الس�اعات املقبل�ة، يف صفقة تق�در بحوايل 
32 ملي�ون يورو، إىل جان�ب 2 مليون يورو 

كحوافز إضافية.
وانضم قل�ب الدفاع الفرن�يس، الذي يمكنه 
اللع�ب كظه�ري أي�ر أيًض�ا، إىل صف�وف 
دورتموند الصي�ف املايض، قادًما من ماينز 

األملاني مقابل 28 مليون يورو.
د دورتموند رحيل ديالو باس�تبعاده  ومهنّ
من رحلة الفريق صوب الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، لخ�وض جول�ة تحضريية 
الجدي�د، م�ن أج�ل منح�ه  للموس�م 
الفرصة للس�فر إىل باريس، للخضوع 
للفحوصات الطبية قبل إتمام انتقاله 

لسان جريمان.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

م�ازال الغموض، يحيط بمس�تقبل الكولومبي خاميس رودريجي�ز، نجم ريال مدريد، 
يف ظ�ل ع�دم توصل ناب�ويل اإليطايل إىل اتفاق م�ع النادي امللكي، ع�ىل ضمه يف الصيف 

الجاري.
وذك�رت صحيف�ة »كوريري ديلل�و س�بورت«، أن األيام املقبلة س�تكون حاس�مة يف 

مس�تقبل خاميس رودريجيز، مش�رية إىل أن مرور الوقت يعد يف صالح نادي أتلتيكو 
مدريد، الذي دخل بقوة للمنافسة عىل ضم الاعب الكولومبي.

وأضاف�ت أن فلورنتين�و برييز، رئيس ن�ادي ريال مدريد، ألق�ى الكرة يف ملعب 
ناب�ويل، موضحة أن�ه طلب الحصول ع�ىل إجابة نهائية من الن�ادي اإليطايل 

خال أسبوع، وإال سيوافق عىل رحيل الاعب إىل أتلتيكو مدريد.
ولفت�ت الصحيفة إىل أن برييز وضع رشًطا لرحيل خاميس، بأن يكون ذلك 
عىل سبيل اإلعارة مع التزام بالرشاء، أو الرشاء النهائي لاعب، مقابل 42 

مليون يورو يف كا الحالتي.
ويرغ�ب ن�ادي نابويل يف التعاقد مع خاميس يف الصي�ف الحايل، بناء عىل 

رغبة كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لفريق الجنوب.

دورمتوند يؤكد رحيل 
مدافعه إىل سان جريمان

برييز يلقي الكرة يف ملعب نابويل

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن ن�ادي الش�حانية القط�ري، تجديد 
عقد الدويل العراقي ريبي س�والقا، ملوسم 
إض�ايف آخر بع�د انتهاء الف�رة األوىل من 
التعاقد التي بدأت يف يناير/ كانون الثاني 

املايض.

وت�م التعاقد م�ع املداف�ع العراقي ليكون 
املحرف العربي الخامس، بحس�ب لوائح 

االتحاد القطري لكرة القدم.
 وبذلك يس�تمر الاعب مع الشحانية بعد 
أن سبق له اللعب يف صفوف املرخية، الذي 

انتقل منه إىل الخور.
من جهة أخرى يس�عى نادي الش�حانية 

للتعاقد مع العب الوسط الهولندي نايجل 
دي يونغ، الذي س�ينفصل بشكل رسمي 

عن النادي األهيل.
 وس�يكون الش�حانية هو النادي األقرب 
لضم نايجل يف املوسم املقبل، يف ظل رغبة 
مدرب الفريق، اإلسباني خوسيه مورسيا، 

يف التعاقد معه.

الشحانية جيدد عقد سوالقا
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
ع�اد الفرنيس زي�ن الدين زي�دان، مدرب 
ريال مدريد، إىل معسكر املرينجي املُقام يف 
مونريال بكندا، ملواصلة قيادة استعدادات 

الفريق امللكي للموسم الجديد.

كان زي�دان، غ�ادر معس�كر ري�ال مدري�د؛ 
بس�بب الحال�ة الصحية الخط�رية التي كان 

يمر بها شقيقه، وتويف عىل إثرها.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية، ف�إنَّ امل�درب الفرن�يس س�يقود 
م�ران املرينجي اليوم الثاث�اء، بعدما حصل 

الاعبون عىل راح�ة باألمس.ويريد املرينجي 
تحقي�ق نتائج جي�دة يف املوس�م املقبل، بعد 
موس�م كارثي.ُيذكر أن ريال مدريد أبرم هذا 
الصيف أكثر من صفقة مميزة، ويعد أبرزها 
إيدي�ن ه�ازارد، ول�وكا يوفيت�ش، وفريالن�د 

ميندي، ورودريجو جوس، وإيدير ميليتاو.

زيدان يعود ملعسكر ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د تقرير صحف�ي بريطاني، الي�وم الثاثاء، أن 
الربتغايل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، 
لع�ب دوًرا كب�رًيا يف اق�راب الهولن�دي ماتياس 
دي ليخت، مدافع أياكس، من التوقيع للس�يدة 
العجوز.وأش�ارت العدي�د من التقاري�ر إىل أن 
دي ليخ�ت س�يحرض الي�وم إىل تورين�و، عىل 
أن يخض�ع للكش�ف الطب�ي يف يوفنت�وس.
ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، فإن 

رونالدو كان الساح الحاسم يف اختيار دي ليخت لعرض 
يوفنتوس، ورفض االنتقال إىل باريس س�ان جريمان أو 
برشلونة.وأش�ارت إىل كلمات رونال�دو لدي ليخت عقب 
نهائي بطولة دوري األم�م األوروبية عندما حث الاعب 
الهولن�دي ع�ىل ارت�داء قمي�ص الس�يدة العجوز.وعلق 
دي ليخ�ت ع�ىل حديثه م�ع رونالدو، قائ�ًا: »لم أفهمه 
يف البداي�ة، ولذل�ك صدمت قلي�ًا، ثم ضحك�ت ولم أقل 
ش�يًئا«.وأوضحت الصحيفة أن رونالدو كان املثل األعىل 
لدي ليخ�ت عندما كان األخري طفًا، ولذل�ك أراد املدافع 

الهولندي أن يزامله يف تورينو.

كريستيانو السالح احلاسم يف صفقة دي ليخت

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

مهاج�م  إنس�يني،  لورين�زو  اإليط�ايل  وص�ف 
ناب�ويل، انضمام ماوريس�يو س�اري، إىل القيادة 
الفني�ة ليوفنت�وس، بأنه خيانة لفري�ق الجنوب 
وجماه�ريه. وت�وىل س�اري منصب املدي�ر الفني 
ليوفنتوس بداية من املوسم الجديد، خلًفا ملاسيمليانو 
أليج�ري، يف ق�رار القى غضب�ا عارما يف مدين�ة نابويل، 
الس�يما وأنه كان مدرًبا لفريق الجنوب لثاث سنوات.

وقال إنس�يني، يف ترصيحات أبرزها موقع »كالتش�يو 
مريكاتو«: »ساري إىل يوفنتوس؟ بالنسبة لنا هذه تعد 
خيانة«.وأضاف »نابويل مهم للغاية بالنسبة يل، عندما 
ألعب دائًما أب�ذل 100% من جهدي، نحلم بالفوز بلقب 
الدوري، لكن دعونا نرى«.وتابع »أكره الخس�ارة لكن 
ال�يء املهم هو أن نبقى متحدين بعد العزيمة«.وختم 
إنس�يني حديثه عن موقفه من االنتقال لباريس س�ان 
جريمان، وقال: »ال زالت العًبا ش�اًبا وأنا س�عيد للغاية 

بوجودي هنا يف نابويل«.

إنسيني: ساري خان نابويل
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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، 
انتب�ه من بعض 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

تصميم جديد ملقاعد الطائرات
 « اإليطالي�ة  املقاع�د  صانع�ة  قدم�ت 
أفيونتري�رز« م�ن خ�الل مع�رض باريس 
الج�وي مقع�د »س�كاي راي�در 3.0« والذي 
املقع�د  أق�ل بكث�ر م�ن  يش�غل مس�احة 
االقتص�ادي يف املتوس�ط، ويوف�ر إمكاني�ة 

السفر ملن ال يستطيع تحمل النفقات.
وقال املستش�ار الهنديس للرشكة »جياتانو 
بروجيني« إىل »يس إن إن ترافل«: »الرسالة 

هي، نحن ال نرغب يف وضع آالف يف الطائرة، 
لكنن�ا نرغ�ب يف توف�ر ترتيب�ات متع�ددة 

الطبقات.
وت�م اق�رتاح التصمي�م للم�رة األوىل يف عام 
2010، ولك�ن بع�ض املش�كالت الهيكلي�ة 
منعته من االنطالق، ثم عرض اإلصدار الثاني 

يف 2018، واإلصدار »3.0« هو األحدث.
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن هن�اك الكث�ر من 

االهتمام باملقاعد، ولكن لم تش�رت أي رشكة 
ط�ران »س�كاي راي�در« بعد، وال�ذي تأمل 
»أفيونتري�رز« أن يعزز ع�دد الركاب بحوايل 
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ه�ذا ولم تحصل تلك املقاعد عىل موافقة أية 
من س�لطات تنظيم الط�ران بعد، ومن غر 
الواض�ح م�ا إذا كان املقعد س�يلبي معاير 

السالمة يف حاالت الطوارئ.

سيجارة إلكرتونية تشوه وجه مراهق
الس�جائر  ع�ىل  ع�ادة  الن�اس  يقب�ل 
األرضار  يقلل�وا  حت�ى  اإللكرتوني�ة، 
الصحية، لكنهم ينسون أنها قد تتحول إىل 
»قنبلة موقوتة«، تنفجر يف الفم، عىل نحو 

مفاجئ، وتلحق أرضارا كبرة بالفك.
وبحس�ب ما نقل�ت صحيف�ة »نيويورك 
تايم�ز«، ف�إن عائلة من والية تكس�اس، 
اش�رتت س�يجارة إلكرتونية البنها البالغ 
م�ن العم�ر 17، يف م�ارس امل�ايض، حتى 

يبتع�د ع�ن التدخ�ني، لكنه�ا أرضته من 
حيث ال تدري.

وانفجرت الس�يجارة اإللكرتونية بش�أن 
مفاجئ يف فم الفتى، خالل س�حبه دخانا 
منه�ا، وعان�ى نزيف�ا ح�ادا، واضط�رت 
العائل�ة إىل القيادة ملس�افة تقارب مئتي 
إىل مرك�ز عالج�ي  تأخ�ذه  مي�ل حت�ى 
مخت�ص، ألنه�ا كانت تس�كن يف منطقة 

نائية بوالية نيفادا.

وت�م نرش هذه الحالة يف مجلة »نيو إنغلد 
جورنال أوف ميديس�ني«، ألج�ل التوعية 
بمخاطر السجائر اإللكرتونية، السيما أن 
حالة االنفجار األمركية ليس�ت األوىل من 

نوعها.
الطبيب�ة، كات�ي روس�ل، أن  وأوضح�ت 
خط�را  تش�كل  اإللكرتوني�ة  الس�يجارة 
محدقا، ألنها قد تنفجر يف أماكن حساسة، 

مثل الجيب أو الوجه والفم.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن النزي�ف هو خ�روج الدم خ�ارج األوردة 

والرشايني لوجود فتحة ما كجرح. 
والنزيف عدة أنواع من�ه نزيف وريدي ونزيف رشياني. 

كذلك هناك نزيف داخيل ونزيف خارجي. 
ويعال�ج النزي�ف الخارج�ي بتنظي�ف الج�رح وبوقف 
النزيف ونقل املريض أىل املستشفى إذا كان الجرح كبراً 

أو عميقاً يستدعي إجراء عملية تعطيب. 
اما النزيف الداخيل وهو انصباب الدم داخل أحد أجواف 
الجسم، ويس�تدعي ذلك نقل املريض يف حالة طارئة إىل 

املستشفى. 
ه�ل تعل�م أن أهم أع�راض النزي�ف أن يك�ون املصاب 
بالنزي�ف مصفر اللون ج�اف الفم، عطش�اناً. وتكون 
درجة حرارته منخفضة. عاني من الدوخة وطنني حاد 
يف األذن�ني. ثم يصاب باإلغماء. فإذا كان املصاب يعاني 
م�ن نزيف رشياني يف أحد األطراف نكش�ف عىل املكان، 
ونرف�ع الطرف إىل األعىل ثم نضغط ع�ىل مكان النزيف 
بقطع�ة قم�اش، ويس�تعمل رب�اط قوي أع�ىل الجرح 

وأسفله عند اإلصابة بالنزيف الوريدي.

المتاهات

» سوار جيربك عىل التوقف عن األكل
يمارس الكثر من الناس عادات سيئة قد 
تزعجه�م هم ش�خصيا، دون أن يتمكنوا 
م�ن التخلص منها، وه�و األمر الذي دفع 
رشك�ة تكنولوجيا إلنتاج »س�وار« يقوم 
بصع�ق مرتديه كهربائيا كلم�ا أقدم عىل 
ع�ادة س�يئة، أبرزه�ا اإلف�راط يف تناول 

الطعام أو التدخني.
صع�ق  ع�ىل  »بافل�وك«  س�وار  ويعم�ل 
الش�خص يف منطق�ة املعصم كلم�ا أقدم 
ع�ىل فع�ل يسء، مث�ل قض�م األظافر أو 

االستغراق يف النوم أو اإلفراط يف األكل.
يش�ار إىل أن ق�وة الصعق�ة الكهربائي�ة 
التي يتعرض لها الشخص، تصل إىل 350 

فولت.
ويرتب�ط الس�وار بتطبي�ق ع�ىل الهاتف 
الذكي، بحيث يس�جل الش�خص العادات 

الس�يئة الت�ي يرغ�ب يف التخل�ص منها، 
ويقوم من خالل التطبيق بإرسال صعقة 

كهربائية لنفسه كلما أقدم عليها.
كم�ا يمكن للش�خص أن يمنح أصدقاءه 

فرص�ة لصعقه، يف ح�ال رأوا أن�ه ما زال 
يق�وم بالع�ادة الت�ي يرغ�ب يف التخلص 
منها، وذلك من خ�الل تحميلهم للتطبيق 

نفسه.
وتعتم�د فك�رة عم�ل الس�وار ع�ىل ربط 
الع�ادة التي يرغب الش�خص يف التخلص 
منها، بالشعور اليسء املصاحب للصعقة 
الكهربائية الخفيفة، بحيث تتحول العادة 
من يشء يستمتع به الشخص، إىل مصدر 

لإلزعاج ال بد من التخلص منه.
وتكفي بطارية السوار بعد عملية الشحن 
ل��150 صعق�ة كهربائية، مم�ا يعني أن 
اس�تمراريتها تعتم�د ع�ىل م�دى إدم�ان 
الش�خص عىل العادة املرغوب يف التخلص 
منها.ويب�اع الس�وار يف موق�ع »أمازون« 

مقابل مبلغ 242 دوالرا.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 200 جرام جبنة شيدر )أو جروير الفرنسية(

x 5 عدد بطاطس )كبرة مقطعة رشائح رقيقة(
x 3 معلقة كبرة زبدة

x ¼ 1 كوب لبن كامل الدسم )ساخن(
x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(
x 1 عدد بيضة )مخفوقة(

الخطوات:
تدهن صينية فرن مربعة بالزبدة.

يسخن الفرن عىل درجة 180 مئوية، 350 فهرنهايت.
نض�ع البطاطس يف وع�اء وننثر فوقها املل�ح والفلفل ونقل�ب بأيدينا 

جيدا.
نض�ع كمية من البطاطس حوايل ثلث املقدار يف الصينية ثم ننثر فوقها 

ثلث كمية الجبن.
نض�ع الطبقة الثانية ثم الجبن ث�م نضع الطبقة الثالثة من البطاطس 

فقط.
يف وعاء يخف�ق اللبن مع البيضة والقليل من امللح والفلفل ثم يس�كب 

الخليط فوق البطاطس.
نضع الكمية األخرة من الجبن عىل الس�طح وتطهى يف الفرن ملدة 40 

اىل 45 دقيقة ثم تقدم بالهنا والشفا.

بطاطس دوفينوييس
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التصدي للجريمة مسؤولية وطنية املال املنهوب يف البلد املنهوب ..
الحقوقي ماجد الحسناوي منهل عبد األمير المرشدي 

ان مهم�ات االمن تتعل�ق بتوفري االس�تقرار وحماي�ة ممتلكات 
املواطن�ن وتش�كل الخارط�ة االساس�ية لألمن باحرتام س�لطة 
القانون وس�يادة الوطن وهناك عالقة جدلية بن االجهزة االمنية 
واملواطن وال يمكن اطالق تحقيق الهدف االمني املنشود دون ادراك 
واجب كل ط�رف ومهما كانت االجهزة االمنية من س�عة وحجم 
وتقني�ة ال يمكنها توفري الحماية دون تع�اون وتفاعل املواطنن 
فأن االهمية االسرتاتيجية لدور املواطن نفسه يف تحقيق وصيانة 
االم�ن الوطني وم�ن الدوافع لتحم�ل املس�ؤولية الوطنية اتجاه 
املجتمع ثقة املواطن بالنظام السيايس قائمة عىل االيمان ونزاهته 
وفلس�فته السياس�ية وهذه إلقامة جس�ور التفاع�ل والتعاون 
املشرتك بن املؤسسات االمنية واملواطن عىل العكس من ذلك كلما 
اهتزت ثقة املواطن بالنظام السيايس او ضعفت تراجعت الدوافع 
يف صيانة االم�ن ولتعزيز ثقة املواط�ن ودوره للتصدي للجريمة 
من خالل اج�راءات تتخذها االجهزة االمني�ة يف مقدمتها احرتام 
املواطن وتبني شكواه بروح عالية من الشعور باملسؤولية وزرع 
الثق�ة برج�ال االم�ن الداخيل كاالنضب�اط العايل ودق�ة الترصف 
ورسع�ة االس�تجابة اضاف�ة اىل التعامل االنس�اني واالبتعاد عن 
اي ترصف يخدش كرامته والحفاظ عىل رسية اس�ماء وعناوين 
املواطنن الذين يبادرون التعاون مع اجهزة االمن الوطنية وازالة 
الحواج�ز الروتيني�ة واملعوقات التي تبعد املواطن عن املس�اهمة 
يف مس�ؤولية الكش�ف عن االنحراف والجريمة وتجن�ب املحاباة 
بن مواطن عىل حس�اب آخ�ر وعدم التمييز بينهم وعند ش�عور 
الفرد بأن املؤسس�ات االمنية قوى قرسية وليست اجهزة وطنية 
مهمتها اش�اعة االمن واالس�تقرار وصيانة حقوق الشعب فهذا 
االنغالق يخلق اخطار واخطاء ولذلك عىل وزارة الداخلية ان تقوم 
ببن�اء جس�ور الثقة وامل�ودة واالحرتام مع اف�راد املجتمع ومنها 
فتح ابوا املؤسس�ات االمنية امام املواطنن واالستماع لشكواهم 
ومش�اكلهم واملبادرة بحلها يف ظل مبدأ سيادة القانون فتح خط 
مبارش بن االجهزة االمنية واملواطنن وعقد ندوات اس�بوعية مع 
املواطنن لرتس�يخ الوعي االمني وزيارات الوزير االمني امليدانية 
لألحي�اء واللقاء املبارش باملواطنن واالعت�زاز بآراء ومقرتحاتهم 
وكذلك االنفتاح عىل وس�ائل االعالم وممارسة االمن الوقائي قبل 
وقوع الجريمة وكذلك املتابع�ة امليدانية املتواصلة وبهذه الحالة 
يكون املواطن عىل ش�عور وحس وطني لكش�ف عن االنحرافات 
والجريمة دون التس�رت عليها لتطهري املجتمع من الشوائب التي 
ترض ببن�اء الوطن فالتصدي للجريمة مس�ؤولية وطنية لتأهيل 

مجتمع ينشد التنمية واالزدهار .

كلم�ا تأملنا يف معاناة الن�اس يف بالدنا نجد انفس�نا ازاء حالة يندر 
حصوله�ا يف اي بل�د آخ�ر وال مثيل له�ا يف التأريخ .. بل�د يمتلك من 
الثروات الطبيعية ما تتحرس عىل عرش اجزائها دول وامم وش�عوب  
ويحت�ل املرتب�ة الثاني�ة  يف احتياطي النف�ط بالعال�م ولديه نهرين 
يمت�دان يف ربوع�ه من الش�مال اىل الجن�وب وأرض خصبة صالحة 
للزراعة منذ االلف سنن . كل هذا ونحن اليوم نحتل موقع الصدارة 
يف نس�بة األمية باملجتمع والبطالة والفقر والفقراء . كل هذا ونحن 
اليوم البلد األس�وأ يف التعليم والخدم�ات فال ضمان صحي للمواطن 
وال مؤسسات صحية تضمن عالج املواطن وال كهرباء  مستقرة وال 
مصان�ع وال اعمار وال رعاية وال حقوق لكبار الس�ن واملتقاعدين . 
اموال العراق مألت بنوك العالم وتوزعت عىل شكل عقارات وارصدة 
يف عم�ان ولندن وجنيف وبريوت وانقره وحيثما وجد الرّساق مكانا 
ألي�واء ما رسقوا من اموال هذا الش�عب املبتىل املظلوم واملركون . يف 
بالدن�ا كل من ص�ار نائبا يف الربمل�ان او وزيرا او بدرج�ة مدير عام 
وما ش�ابه ذل�ك من الدرج�ات الخاصة فإن�ه وبقدرة ق�ادر وعصا 
س�احر ويف ليلة وضحاها ينقلب رأس�ا عىل عق�ب من فقري اىل ثري 
ومن بائس تعيس اىل رجل ارس�تقراطي من الطراز األول  . يف بالدي 
كل م�ن حصل عىل موقع بدرجة خاصة فال تس�أل عنه بعد ذلك وال 
تسأل كيف صار وكم يملك وكم يستلم راتبا ومخصصات وامتيازات 
وايفادات وقروض مطفية وهبات منسية ورصفيات مطوية ومنافذ 
مخفي�ة . هناك عملية نهب مرشعن ومنّظم ومدس�رت للمال العام , 
نهب محرتم مؤطر بقانون وال يخالف الدس�تور . ولنأتي عىل سبيل 
املثال ال الحرص اىل مجلس النواب  الذي هو من يرشع القوانن التي 
تؤم�ن العدالة يف املجتمع واملس�اواة يف الحقوق والواجبات فهو اول 
الناهب�ن واكربه�م واكثرهم ج�رأة وتجاوزا وصالف�ة . خالفا لكل 
برملات العالم الربملاني الوحيد الذي يس�تلم من الراتب واملخصصات 
م�ا يف�وق راتب رئيس دول�ة هو الربملان�ي العراقي . ه�و الربملاني 
الوحيد الذي يس�تلم اضافة لراتبه الذي يتج�اوز العرشة االف دوالر 
رواتب خمس�ة عرش حارس الحمايته  من دون داع وال حاجة لذلك 
وم�ن دون ان يك�ون هذا العدد موجود فعال  ل�دى الغالبية العظمى 
منهم يعني )س�حت حرام ( . يف كل العالم يعترب الصعود اىل الربملان 
هو تكليف من الش�عب وليس تعين تماما كما هي املجالس البلدية 
وغريه�ا  يعود العضو فيها اىل وظيفته الس�ابقة عند انتهاء الدورة 
الربملاني�ة اال يف بالدنا املنهوبة وخالفا ل�كل قوانن األرض واعرافها 
فأن للنائب وعضو املجلس تقاعد مجزي بدرجة ووزير بل ان  السيد 
الحلب�ويس حفظه الله ورعاه  وب�كل قوة وفخر وارصار وبال خجل 
وال وج�ل وال تردد او ارتباك يطلع علينا وه�و يطلب التصويت عىل 
اعتبار النواب الذين الغيت عضويتهم ألي سبب كان حتى لو خدموا 
اس�بوع واحد  كنواب س�ابقن يتمتعون بكاف�ة األمتيازات فيطرق 
املطرقة لريفع ممثيل الش�عب ايدهم  بال خجل وال وجل وال تردد او 
ارتباك موافقن باألجماع  و )عىل عناد الش�عب وطز بالشعب ( . يف 
بالدي يحق للربملاني ان يعالج نفس�ه اذا تعرضألضطرابات مزاجية 
أو وعكة صحية بما فيها االنفالونزا  او الحوضة او لعبان النفس او 
تجمي�ل األنف او تصليح عطل يف املقعد او عمل التاتو بأرقى املراكز 
الصحي�ة خارج البالد وعىل حس�اب الدولة وبالس�عر الذي يأتي به 
عىل وصوالت لم يسأله احد ان كانت وهمية او شكلية وبالرقم الذي 
يحدده فالس�يد النائب معصوم من الشك منزه عن التهمة والكذب 
والنفاق والدجل  خصوصا وهو الذي يخدم الشعب يف الليل اكثر من 
النه�ار  رغم انه يعان�ي من راتب هزيل ال يتج�اوز مع مخصصات 
حمايت�ه الثالثن مليون دينار فق�ط ال غريها   لوال ان تداركه نعمة 
م�ن الحلبويس وخصص له مخصصات س�كن ثالثة مالين ونصف 

لنبذ بالعراء وهو مذموم فأنقذه الحلبويس وجعله من املرتفن . 
بينم�ا هن�اك يف بالدي دائ�رة بوزارة الصحة تس�مى دائ�رة األخالء 
الطبي لفحص املىض ممن ال يمكن عالجهم داخل العراق وارسالهم 
ع�ىل الخطرية ومن جميع املحافظات اكثرهم مات وانتقل اىل رحمة 
الل�ه وهو يراجع من ش�هر اىل ش�هر ومن فح�ص اىل فحص يف ذلة 
ال مثي�ل له�ا رهنا ملزاج طبي�ب او ضمري يف س�بات . يف بالدي هناك 
معضل�ة مرشعن�ة لنهب امل�ال العام  بحج�م الكارثة يطل�ق عليها 
الرئاس�ات ولكل رئيس نوابه وملحقاته وتبعات�ه وافرازاته  رواتب 
ال تخط�ر عىل بال وال حتى يف األحالم وال تحتمل الس�ؤال وال الجدال  
وحمايات تعادل افواج ورسايا  ومواكب تقشعر لها األبدان وتطرش 

من وصوصتها األذان  .
 اىل هن�ا نكون ق�د وقفنا عىل الف باء البحث يف امل�ال املنهوب بزمن 

النهب يف البلد املنهوب ولله يف خلقه شؤون .

نج�ح أطب�اء يف فصل توأم ن�ادر ملتصق بع�د عمليات 
جراحية بلغت مدتها نحو 50 ساعة يف أحد مستشفيات 

العاصمة الربيطانية لندن.
وكان�ت الطفلتان، صفا ومروة الله )من تشارس�ادا يف 
باكستان( ملتصقتن من منطقة الجمجمة، ما اضطر 
الفريق الطبي إىل إجراء 3 عمليات رئيسية يف مستشفى 
»غريت أورموند س�رتيت« )GOSH( لفصلهما. وجرت 
العملية األوىل يف أكتوبر 2018، عندما بلغ عمر الطفلتن 
19 ش�هرا فق�ط، ونجح�ت عملية الفص�ل أخريا خالل 
العملية الجراحي�ة األخرية، يف 11 فرباير من هذا العام.
واس�تخدم الخ�رباء الواقع االفرتايض إلنش�اء نس�خة 
طبق األصل عن الت�وأم، حتى يتمكنوا من تصّور هيكل 
الجماج�م وكذلك وضعي�ة األدمغة واألوعي�ة الدموية. 
كما اس�تخدموا الطباع�ة ثالثية األبعاد إلنش�اء نماذج 
بالس�تيكية للهياكل، التي يمكن اس�تخدامها للتدريب. 
وأثن�اء الجراحة، عم�ل األطباء أوال ع�ىل فصل األوعية 
الدموية لدى الطفلتن، ثم أدخلوا قطعة من البالس�تيك 
يف منطقة الرأس للحفاظ عىل تباعد الدماغن واألوعية 

الدموية.
وتضمنت العملية الرئيسية األخرية بناء جماجم جديدة 
باس�تخدام عظام الطفلتن. وتبع العملي�ة الجراحية، 
التي تحّمل تكاليفها رجل األعمال الباكس�تاني مرتىض 
الخان�ي، عدة إج�راءات صغرية س�تمّكن الطفلتن من 

العيش بشكل مستقل.
وش�ارك يف العملي�ات الجراحي�ة 100 عض�و من هيئة 
الصحة والس�المة GOSH، بقيادة جراح األعصاب نور 
العويس جيالني، والجراح الربوفيس�ور ديفيد دونواي. 
وقالت زينب بيبي، والدة التوأم )عمرهما سنتان(، التي 
أنجبت س�ابقا 7 أطف�ال: »نحن مدينون للمستش�فى 
والطاق�م الطبي، ونود أن نش�كرهم عىل كل ما فعلوه. 
نح�ن متحمس�ون للغاي�ة فيم�ا يتعل�ق باملس�تقبل«. 
وخرج�ت الطفلتان، اللت�ان تويف والدهما بس�بب نوبة 
قلبية أصابته قبل والدتهما، من املستش�فى يف 1 يوليو. 
واآلن، تقي�م الوال�دة زين�ب يف لن�دن مع الج�د، محمد 

سادات حسن، وعم الطفلتن، محمد إدريس.

كش�فت دراس�ة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء 
الح�روق الكيميائية ق�د يتمكنون من الرؤي�ة يوما ما 

مجددا بفضل عالج ثوري جديد.
وتعمل الدراسة الربيطانية عىل اختبار إنزيم كوالجيناز 
ل�دى 30 مريضا تعرضوا لهجم�ات حمضية أو حوادث 
صناعية، حي�ث تبن أن تطبيق ه�ذا اإلنزيم يف القرنية 
التالف�ة يمك�ن أن ي�ؤدي إىل تلين األنس�جة الكامنة يف 

أعن األرانب.
وسمحت هذه الطريقة للخاليا الجذعية املوجودة تحت 
القرني�ة بالتكاثر والتجدد، ما أدى إىل جعل الجرح يقوم 

بإصالح نفسه.
وه�ذه هي الدراس�ة األوىل التي يتم فيه�ا اختبار هذه 
التقني�ة لدى م�رىض حقيقي�ن من الب�رش، حيث من 

املتوقع أن يتم اإلعالن عن النتائج يف عام 2021.
وس�تنفذ الدراسة يف جامعة نيوكاس�ل بقيادة الدكتور 
ري�كاردو جوفي�ا، وق�ال املؤلف املش�ارك يف الدراس�ة، 
الدكت�ور ت�ي كونون، أس�تاذ هندس�ة األنس�جة، إن 
البس�اطة والتكلف�ة املنخفض�ة نس�بيا له�ذا الع�الج، 
مقارن�ة باملناهج الحالية، حيث ال يتطلب األمر س�وى 
زراعة الخاليا الجذعية، سيحدث ثورة يف عالجات فقدان 
البرص الناتج عن بعض الحوادث. وتعرف القرنية بأنها 
الطبق�ة الخارجية للعن التي تلعب دورا مهما يف تركيز 
الرؤي�ة، وهي مغطاة بحاجز رقيق يحمي إىل حد ما من 

األرضار املادي�ة ويمنع مس�ببات األم�راض من دخول 
العن.

ويمك�ن اعتماد الخاليا الجذعي�ة ملعالجة تلف القرنية، 
نظرا ألن هذه الخاليا تملك قدرة عىل التحول ألي خاليا 
أخرى يف الجس�م، حيث كش�فت التج�ارب أن بإمكانه 
عالج الجروح ع�رب تكاثر الخاليا الجذعية وتجديدها يف 

املنطقة التالفة.
وكش�ف الدكتور جوفي�ا أن التطبي�ق املوضعي إلنزيم 
كوالجين�از أظهر أنه آم�ن وفعال يف اس�تعادة الصالبة 
الطبيعي�ة للقرني�ة، وس�اعد يف تجدي�د األنس�جة عن 
طري�ق منع تمايز وفق�دان الخاليا الجذعي�ة بعد هذه 

اإلصابات.

عالج جديد يعيد البرص إىل املكفوفني جراء احلوادث!بعد عمليات استمرت 50 ساعة.. نجاح فصل توأم سيامي نادر!

سجلت رشكة IBM براءة اخرتاع جديدة لساعة ذكية متطورة، ستكون 
األوىل م�ن نوعها يف العال�م. ووفقا للمكتب األمريك�ي لرباءات االخرتاع 
USPTO ف�إن ال�رباءة التي س�ّجلت بتاريخ 11 يونيو الفائت تش�ري إىل 
تطوي�ر س�اعة ذكية مزودة بشاش�ة مرن�ة قابلة للط�ي يمكن تغيري 

حجمها وفقا لرغبة املستخدم«. 
واملث�ري لالهتمام يف هذه الس�اعة أن شاش�تها س�تكون مخفية تحت 
الغط�اء الخارجي، وتتكون من 8 لوح�ات رقمية صغرية بمقاس 3/2 
بوصة، يمكن اس�تعمال واحدة منها لتعمل كشاش�ة عرض الساعات 
الذكي�ة التقليدية، ويمكن إخراج اثنتن أو أربع�ة منها أو كلها، لتعمل 
مجتمعة كشاش�ة كبرية بمقاس شاش�ة الحاس�ب اللوح�ي. ويف حال 
نج�اح هذه التجربة قد تصبح س�اعة IBM نموذج�ا معتمدا لألجهزة 
الذكي�ة املحمول�ة يف املس�تقبل، والتي س�تكون ثالثة بواح�د )الهاتف 

والحاسب اللوحي والساعة الذكية(.

تتحول ساعة  أول  تطور   IBM
 إىل حاسب لوحي!

خرباء حيذرون من تفيش وباء جنون البقر من جديد! شكر وتقدير
بعد م�رور 20 عاما تقريب�ا عىل ظهور أول 
حالة ملرض جنون البقر، يحذر خرباء من أن 

اململكة املتحدة قد تواجه وباء قاتال آخر.
ويعتقد العلماء أنه بالنس�بة لبعض الناس 
ف�إن فرتة حضان�ة املرض ت�رتاوح بن 30 
و50 عام�ا، مما يجدد املخ�اوف من حدوث 

وفيات يف املستقبل.
وكش�ف تحليل أجرته BBC أن أي ش�خص 
أكل لح�م البق�ر بن عام�ي 1986 و1989، 
يمك�ن أن يك�ون ق�د تن�اول ع�دة وجبات 
مصابة بم�رض جنون البقر، م�ا يعني أنه 
ربم�ا احتض�ن امل�رض القات�ل دون إدراكه 

لذلك.
ويقول ريتشارد نايت، أستاذ علم األعصاب 
يف وحدة مراقبة CJD يف إدنربة: »ما زلنا غري 

واثق�ن من ع�دد األفراد املصاب�ن باملرض 
)بصم�ت( يف اململك�ة املتح�دة. ويف الوق�ت 
الحايل، كل التوقعات تش�ري إىل أنه س�تكون 
هن�اك ح�االت وفاة أخ�رى«. ويع�د مرض 
جن�ون البق�ر فت�اكا ألن العوام�ل املعدي�ة 
تتك�ون من أح�د الربوتينات يف الجس�م، ما 

يجعل الجهاز املناعي غري قادر عىل التصدي 
له.وح�ذر الخ�رباء من انتش�ار وباء مرض 
جنون البقر الجديد يف بريطانيا، وفقا لفيلم 

.BBC2 وثائقي تحذيري ُيعرض عىل
وتش�ري أدلة جديدة إىل أن األش�خاص الذين 
اعتقدوا س�ابقا أنهم محصن�ون، يمكن أن 
يقع�وا ضحية لهذا امل�رض املدمر. وبمعنى 
آخر، يمك�ن أن تكون هن�اك قنبلة موقوتة 

لوباء جديد يف اململكة املتحدة.
وحتى اآلن، تويف 178 فردا يف اململكة املتحدة 
بس�بب مرض »جاك�وب كورتزفلد املتغري« 
)Vcjd(، وهو نوع من أمراض الدماغ ضمن 
عائلة اعتالالت الدماغ اإلس�فنجية املعدية، 
حيث ينترش بس�بب تن�اول اللح�م البقري 
.)BSE( املصاب بالتهاب الدماغ اإلسفنجي

عالمتان حتذيريتان خلطر اإلصابة بنوبة قلبية!
تعد النوب�ات القلبية أو أمراض القلب التاجية 
سببا رئيسيا للوفاة يف جميع أنحاء العالم، لذا 
ف�إن اكتش�اف األعراض األولي�ة أمر رضوري 
لحماي�ة أنفس�نا م�ن اإلصاب�ة بنوب�ة قلبية 

قاتلة.
وتمث�ل هذه الحالة الصحي�ة أمرا طبيا طارئا 
وخط�ريا، حيث تح�دث النوبة القلبية بش�كل 

مفاج�ئ م�ع منع وص�ول ال�دم إىل القلب، ما 
يؤدي إىل تلف عضلة القلب بشكل خطري يهدد 
حياة املريض. ويصف مصطلح »مرض القلب 
التاجي« ما يحدث عندما يجري حظر أو إعاقة 
تدفق الدم يف القلب، بسبب تراكم املواد الدهنية 
يف الرشاي�ن التاجي�ة. وبم�رور الوقت، يمكن 
أن تصب�ح جدران الرشاين مغمورة برواس�ب 

دهنية، أي ما ُيعرف باس�م تصل�ب الرشاين، 
وه�ي حال�ة قد تك�ون مميتة. وق�ال الطبيب 
تشارلز تشامربز، مدير مخترب قسطرة القلب: 
يج�ب مراجع�ة الطبيب خاصة عن�د بلوغ ال� 
60 عاما أو أكث�ر، أو إذا كنت تعاني من زيادة 
الوزن أو مرض السكري وارتفاع الكوليسرتول 

يف الدم، أو ارتفاع ضغط الدم. 

يف ظل التحدي�ات الكبرية التي تواج�ه عراقنا ورغم 
م�ا عان�اة رئيس واعض�اء اللجنة الخاص�ة يف زمن 
النظام السابق ، اال ان ذلك قد اعطاهم حافز الرحمة 
واالس�تقبال الحسن للسجناء السياسين وهو دليل 
االيمان والخلق الع�ايل واملبدئي يف انصاف املظلومن 

وهذا ما ملسناه من السادة:
1- رائ�د ري�اض رئي�س اللجن�ة الخاص�ة صاحب 

الشخصيه املميزة
2- عيل عبدالواحد عضو اللجنة االنسان املتواضع .

3- الس�يده هدي�ل حس�ن هن�دي عض�وة لجن�ه 
االبتسامه  صاحبة  االس�تجواب 

مع املظلومن.
4- حس�ن رحي�م ابوالهي�ل 
القانونية صاحب  موظ�ف 

الكلمة الطيبة. 
واخ�ريا نق�ول ش�كرا لكم 
وفقك�م الل�ه لعم�ل الخري 

ومن الله التوفيق.
الصحفيون االستقصائيون 

الى اللجنة الخاصة في مديرية سجناء الرصافة


