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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

أهل الدنيا كركب يسار بهم 

وهم نيام

ص2كتلة نيابية جتدد رفضها للنظام االنتخايب احلايل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

واشنطن بوست تكشف تسلل عنارص لـ »داعش« من سوريا إىل العراق

نائب يكشف عن مساع خلصخصة التعليم وإلغاء جمانيته 

العراق يقود »وساطة جديدة« حللحة االزمة يف املنطقة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو ان رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
ل�م يتمالكه اليأس من التوصل اىل وس�اطة 
اقليمي�ة ودولي�ة من اجل خف�ض التوتر يف 
املنطق�ة، اذ تؤك�د مص�ادر ان عب�د املهدي 
حمل وس�اطة جديدة اىل طهران مع ارتفاع 

مستوى التوتر يف املنطقة مجدداً.
واجرى عبد املهدي اتصاالً مع وزيرة الدفاع 
الربيطاني�ة قبل حلوله يف طه�ران يف زيارة 
تخي�م عليها اجواء تصاعد التوتر يف منطقة 
الخلي�ج ومحاولة نزع فتيل االزمة املتفجرة 

بني الغرب وإيران.
وقبيل مغادرته بغداد بس�اعات متوجهاً اىل 

طهران يف زيارة رس�مية غ�ر معلنة، تلقى 
رئي�س ال�وزراء عادل عب�د امله�دي اتصاالً 
هاتفياً م�ن وزيرة الدف�اع الربيطانية بيني 
موردون�ت بحث�ت مع�ه االم�ن االقليم�ي 
وس�بل التهدئ�ة والعم�ل عىل ت�ايف عوامل 
التصعي�د حيث أّك�دا ع�ىل رضورة تحقيق 
األمن واالستقرار يف منطقة الخليج والرشق 
األوس�ط وعىل اهمية حري�ة املاحة لجميع 
الدول واح�رام القانون ال�دويل واتفقا عىل 
التعاون لتحقيق ذلك. وبحس�ب بيان ملمتب 
عبد املهدي تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، فان املباحث�ات تناولت أيضا العاقات 
العراقية الربيطانية وُسُبل تدعيمها بما ُيلبِّي 
طم�وح ش�عبيهما. ووصل رئي�س الوزراء 

ام�س االثنني إىل إي�ران ع�ىل رأس وفد ضم 
نائبي رئيس ال�وزراء وزيري املالية والنفط 
ووزي�ري الدف�اع والنقل ومستش�ار األمن 
الوطني وعددا من املسؤولني واملستشارين.

وبح�ث رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي مع الرئيس اإليراني حس�ن روحاني 
تط�ورات األوض�اع يف املنطق�ة وس�بل نزع 

فتيل األزمة الراهنة.
وذكر بيان ملكتب عب�د املهدي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »رئيس 
مجلس الوزراء التقى يف العاصمة اإليرانية، 

طهران، الرئيس االيراني حسن روحاني«.

التفاصيل ص2

الزراعة: املوسم احلايل 
هو األكرب بكميات استالم 
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مديرة عام دائرة االعامر اهلنديس 
تطلع ميدانيًا عىل اربعة مشاريع ترشف 

عليها الدائرة يف حمافظة بابل

مـحافظ بغـداد يفتتـح 
مـركزًا صحيًا خيدم »4« آالف 

عائلة يف حي تـونس
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اردوغان ينقلب عىل الالجئني السوريني يف اسطنبول
      بغداد / المستقبل العراقي

أمهل�ت محافظة اس�طنبول الس�وريني الذين 
يعيش�ون فيه�ا، وال يملك�ون هوي�ات حماية 
مؤقتة صادرة عنها، شهراً للعودة إىل املحافظات 
املسجلني فيها، محذرة من أن الذين ال يعودون 
طواعية س�يتم ترحيلهم. ونقلت صحيفة يني 
شفق املقربة من الحكومة الركية وموقع  »يس 
أن أن تورك« بياناً عن مديرية اإلعام والعاقات 

العامة بدائرة محافظة اس�طنبول جاء فيه أنه 
»تم إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 آب / أغسطس 
2019 لألجان�ب من الجنس�ية الس�ورية الذين 
يملكون هوي�ات حماية مؤقت�ة يف محافظات 
غر اس�طنبول ويعيشون يف اس�طنبول، حتى 
البي�ان:  وأض�اف  محافظاته�م«.  إىل  يع�ودوا 
»والذين ال يع�ودون حتى نهاي�ة املهلة املؤقتة 
س�يتم ترحيلهم إىل املحافظات املس�جلني فيها 
وف�ق تعليم�ات وزارة الداخلي�ة. وذك�ر أنه تم 

إغاق باب التس�جيل الجديد للحماية املؤقتة يف 
اس�طنبول«. ويأتي هذا البيان بعد جدل واسع 
حول ترحيل س�وريني م�ن مدينة اس�طنبول. 
ويعيش يف املدينة – بحس�ب البيان - نحو 547 
ألف س�وري يحملون هوي�ات الحماية املؤقتة. 
وأشار بيان محافظة اسطنبول »تستمر بإلقاء 
القب�ض ع�ىل الداخل�ني إىل الب�اد بطريقة غر 
رشعي�ة وتق�وم بإخراجهم من الب�اد وذلك يف 

إطار مكافحتنا للهجرة غر الرشعية«.

استثامر البرصة: جملس الوزراء يقر توصيات ثورية 
لتحسني بيئة األعامل و االستثامر

هيئة االستثامر: سيتم تسليم الوجبة األوىل من شقق 
2مرشوع »بوابة العراق السكني« 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و لجنة األمن الدفاع يف الربملان 
العراق�ي عدنان االس�دي، ام�س االثنني، 
عزم الربملان إعادة فتح التحقيق بمجزرة 
رشكة باك ووتر والتي ارتكبتها يف ساحة 
النس�ور عام 2007 والت�ي راح ضحيتها 

17 عراقيا واصيب 20 آخرون بجروح .
ونقل�ت وكال�ة س�بوتنك الروس�ية ع�ن 
االس�دي قوله: “اآلن هو الوقت املناس�ب 
املتورط�ني،  وماحق�ة  التحقي�ق  لب�دء 

وس�تبدأ لجنة األمن والدف�اع التحقيق يف 
القضي�ة ، ودعوة املنظم�ات ذات الصلة 
وإجراء محادثات مع الحكومة كون هذا 
االم�ر يتطلب ق�رارا برملاني�ا أو مرشوع 
قان�ون”. واض�اف أن “التحقيق س�يبدأ 
بع�د عودة الربملان من العطلة الترشيعية 
“، وفيما يتعلق بأس�باب تأخر التحقيق 
س�ابقا، عزا االسدي أن “السبب الرئييس 
هو محاربة داعش االرهابي يف الباد النه 
يمثل االولوية بالنسبة لها”.  وكان مرتزقة 
باك ووتر قد فتحوا النار يف 16 ايلول من 

عام  2007 ، عىل الس�كان املحليني العزل 
أثناء مرافقتهم الدبلوماسيني األمريكيني 
، زاعم�ني أن القافل�ة كان�ت مس�تهدفة 
بس�يارة مفخخ�ة. ل�م يتم العث�ور عىل 
متفجرات يف الس�يارة. بعد ذلك ، فيما تم 
حظر باكووتر مؤقًتا من العراق. وقالت 
وزارة الداخلي�ة العراقي�ة يف ذل�ك العام ، 
مستش�هدة بنتائ�ج التحقي�ق األويل ، إن 
املرتزقة مس�ؤولون مسؤولية كاملة عن 

قتل املدنيني.
التفاصيل ص2

جملس النواب يعتزم إعادة فتح التحقيق يف »جمزرة بالك ووتر« 
بساحة النسور

بالتفاصيل.. 
عدد املقاعد االنتخابية ملجالس 

املحافظات لعام ٢٠١٩
ص2
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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هيئة االستثامر: سيتم تسليم الوجبة األوىل من شقق مرشوع »بوابة العراق السكني«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت هيئة استثمار بغداد، امس االثنني، أن الرشكة املنفذة ملرشوع )بوابة العراق السكني( ستسلم خالل 
االيام املقبلة، الوجبة األوىل من الش�قق، بينما اكدت تقدم مراحل االنجاز بمجمع بيت الحكمة الس�كني. 
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاميل إن “الرشكة املنفذة ملرشوع )بوابة العراق السكني( املشيد 
عىل أرض مطار املثنى والبالغ عدد وحداته الكلية ثالثة االف، تس�تعد خالل األيام القليلة املقبلة، لتس�ليم 
ثالث بنايات للمس�تفيدين بواقع 246 وحدة متكاملة الخدمات ضمن املرحلة األوىل للمرشوع”. واضاف 
الزاميل، ان “التسجيل سيستمر عىل باقي الوحدات التي تتميز بفخامة البناء والرشفات الواسعة«، مشريا 
اىل ان البنى التحتية للمرشوع متكاملة من ناحية املاء والكهرباء واملجاري، وبطريقة تضمن تقديم أرقى 
الخدمات للس�اكنني، مع وجود خدمات الصيانة لها عىل مدار الساعة وضمان استمرار التيار الكهربائي 
24 ساعة يوميا”.  واوضح الزاميل ان “املرشوع يتضمن مركزا تجاريا ومستشفى ومدرسة دولية وناديا 
صحي�ا وهو مزود بتربي�د مركزي ومنظومات غاز مركزي، ومنظوم�ات للتخلص من النفايات، واطفاء 

الحرائق، عالوة عىل اروقة تجارية خارجية وكذلك مساحات خرضاء شاسعة”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو ان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
التوص�ل اىل  الي�أس م�ن  ل�م يتمالك�ه 
وساطة اقليمية ودولية من اجل خفض 
التوتر يف املنطقة، اذ تؤكد مصادر ان عبد 
املهدي حمل وس�اطة جديدة اىل طهران 
م�ع ارتفاع مس�توى التوت�ر يف املنطقة 

مجدداً.
واج�رى عبد امله�دي اتصاالً م�ع وزيرة 
الدفاع الربيطاني�ة قبل حلوله يف طهران 
يف زيارة تخيم عليها اجواء تصاعد التوتر 
يف منطق�ة الخليج ومحاول�ة نزع فتيل 

االزمة املتفجرة بني الغرب وإيران.
وقبيل مغادرته بغداد بساعات متوجهاً اىل 
طهران يف زيارة رسمية غري معلنة، تلقى 
رئي�س الوزراء عادل عب�د املهدي اتصاالً 
هاتفياً من وزيرة الدفاع الربيطانية بيني 
موردون�ت بحث�ت معه االم�ن االقليمي 
وس�بل التهدئة والعمل عىل تاليف عوامل 
التصعيد حي�ث أّكدا عىل رضورة تحقيق 
األم�ن واالس�تقرار يف منطق�ة الخلي�ج 
وال�رشق األوس�ط وع�ىل اهمي�ة حرية 
املالح�ة لجميع الدول واح�رام القانون 
ال�دويل واتفق�ا ع�ىل التع�اون لتحقي�ق 

ذلك. وبحس�ب بي�ان ملمتب عب�د املهدي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ف�ان املباحث�ات تناولت أيض�ا العالقات 
العراقية الربيطانية وُس�ُبل تدعيمها بما 

ُيلبِّي طموح شعبيهما.
ووص�ل رئيس ال�وزراء ام�س االثنني إىل 
إي�ران ع�ىل رأس وفد ض�م نائبي رئيس 
ال�وزراء وزيري املالي�ة والنفط ووزيري 
الدفاع والنقل ومستش�ار األمن الوطني 

وعددا من املسؤولني واملستشارين.
وبح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل 
عبد امله�دي مع الرئيس اإليراني حس�ن 
روحان�ي تط�ورات األوض�اع يف املنطقة 

وسبل نزع فتيل األزمة الراهنة.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب عبد امله�دي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »رئي�س مجل�س ال�وزراء التق�ى يف 
العاصم�ة اإليراني�ة، طه�ران، الرئي�س 

االيراني حسن روحاني«.
وأض�اف أنه »ج�رى خالل اللق�اء بحث 
العالقات بني البلدين والشعبني الجارين 
وتطورات االوضاع يف املنطقة وسبل نزع 

فتيل األزمة الراهنة«.
وبحس�ب مص�ادر مطلع�ة، ف�ان عب�د 
املهدي حمل يف زيارته اىل طهران وساطة 

اقليمي�ة ودولية جدي�دة لتخفيف االزمة 
يف املنطقة. وقالت املصادر ان الوس�اطة 
تهدف اوال اىل حلحلة االزمة عىل مستوى 
اقليم�ي ومن ثم توس�يعها اىل مس�توى 
دويل، الفت�ة اىل ان دول اوروبي�ة تدع�م 

العراق يف موقفه هذا.
بدوره، قال مصدر منفصل أن زيارة عبد 
امله�دي مقررة منذ اس�بوع وس�يناقش 
خاللها عدة قضايا تتعلق بامللف النووي 
والتصعيد بني الواليات املتحدة وبريطانيا 
من جهة واي�ران من جهة أخرى وطرح 
فك�رة عقد مؤتمر دويل يف العراق برعاية 
االتح�اد االوربي وقضايا ترتبط بالطاقة 

واالقتصاد والتبادل التجاري.
واضاف�ت أن عب�د املهدي سيس�عى لدى 
املس�ؤولني اإليرانيني لتخفي�ف التوتر يف 
منطق�ة الخليج  وتحقيق تهدئة يف هذه 
األزم�ة ب�ني واش�نطن وطه�ران والتي 
كان قد اش�ار يف وقت س�ابق اىل إرس�ال 
وفدي�ن عراقي�ني إىل واش�نطن وطهران 
للمس�اعدة عىل احتواء التوت�ر  بينهما، 
موضح�ا أن الع�راق يلع�ب دور تهدئ�ة 
فق�ط ولي�س وس�اطة بينهم�ا. وحول 
املؤتمر الدويل اشار املتحدث باسم وزارة 
الخارجي�ة العراقية أحم�د الصحاف أن 

دوال أوروبية وعربية تتفق مع العراق يف 
رؤيته تجاه األزم�ة األمريكية اإليرانية. 
وق�ال الصح�اف يف ترصيح صح�ايف إن 
وزارة الخارجي�ة تعمل مع دول فاعلة يف 
االتح�اد األوروب�ي ودول عربية من أجل 
إيجاد صيغ توافقي�ة للحد من التصعيد 

املستمر بني إيران وواشنطن.
وأضاف »مقارباتنا تس�تند إىل إيجاد حل 
محاي�د خ�الل الح�وارات بنحو يس�مح 
بمنع التصعيد وتجنيب املنطقة مخاطر 

ومغبة الحرب«.
وكان عب�د امله�دي قد اعل�ن نهاية مايو 
م�ن  كال  قريب�ا  س�يزور  أن�ه  امل�ايض 
واشنطن وطهران لبحث أوضاع املنطقة 
ع�ىل خلفي�ة األزمة ب�ني البلدي�ن اال ان 
مص�ادر عراقي�ة اوضحت قب�ل ايام ان 
االدارة االمريكي�ة طلب�ت تأجي�ل زيارته 
اىل الواليات املتحدة وس�ط صمت رسمي 
كش�فت  امل�ايض،  واالس�بوع  عراق�ي. 
فيدري�كا موغرين�ي مفوض�ة االتح�اد 
األوروب�ي لألم�ن والسياس�ة الخارجية 
عن دع�م االتح�اد ملقرح عراق�ي لعقد 
مؤتمر إقليمي هدف�ه الحد من التصعيد 
بني الواليات املتحدة وإي�ران ونزع فتيل 

التوتر من املنطقة.

رئيس الوزراء محل تفاصيلها اىل طهران.. واالحتاد االوربي يدعم مساعي بالد الرافدين ويبدي استعداده لعقد مؤمتر ببغداد

العراق يقود »وساطة جديدة« حللحة االزمة يف املنطقة

جملس النواب يعتزم إعادة فتح التحقيق يف »جمزرة بالك ووتر« بساحة النسور

كتلة نيابية جتدد رفضها للنظام االنتخايب احلايل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و لجنة األم�ن الدف�اع يف الربملان 
العراقي عدنان االس�دي، ام�س االثنني، عزم 
الربملان إعادة فت�ح التحقيق بمجزرة رشكة 

بالك ووتر والتي ارتكبتها يف س�احة النسور 
ع�ام 2007 والت�ي راح ضحيته�ا 17 عراقيا 

واصيب 20 آخرون بجروح .
ونقلت وكالة س�بوتنك الروسية عن االسدي 
لب�دء  املناس�ب  الوق�ت  ه�و  “اآلن  قول�ه: 

التحقيق ومالحقة املتورطني، وس�تبدأ لجنة 
األم�ن والدفاع التحقي�ق يف القضية ، ودعوة 
املنظم�ات ذات الصلة وإج�راء محادثات مع 
الحكومة كون هذا االمر يتطلب قرارا برملانيا 
أو مرشوع قان�ون”. واض�اف أن “التحقيق 

سيبدأ بعد عودة الربملان من العطلة الترشيعية 
“، وفيم�ا يتعل�ق بأس�باب تأخ�ري التحقيق 
س�ابقا، عزا االسدي أن “السبب الرئييس هو 
محارب�ة داعش االرهاب�ي يف البالد النه يمثل 
االولوية بالنس�بة له�ا”. وكان مرتزقة بالك 

ووت�ر ق�د فتحوا الن�ار يف 16 ايل�ول من عام  
2007 ، ع�ىل الس�كان املحلي�ني الع�زل أثناء 
مرافقتهم الدبلوماسيني األمريكيني ، زاعمني 
أن القافلة كانت مستهدفة بسيارة مفخخة. 
ل�م يت�م العثور ع�ىل متفجرات يف الس�يارة. 

بع�د ذلك ، فيما تم حظر بالكووتر مؤقًتا من 
العراق. وقالت وزارة الداخلية العراقية يف ذلك 
العام ، مستشهدة بنتائج التحقيق األويل ، إن 
املرتزقة مسؤولون مسؤولية كاملة عن قتل 

املدنيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمه، 
امس االثن�ني، رفض كتله للنظ�ام االنتخابي 
الح�ايل، منوها اىل أن النظام الحايل يعيد انتاج 
نفس القوى السياسية املتحكمة باملشهد، وال 
تتاح فرصة لربوز قوى سياسية ناشئة تسهم 

باحداث تغيري س�يايس.وقال طعمة يف موتمر 
صحفي عقده يف مجلس النواب »نكرر رفضنا 
للنظام االنتخابي سانت ليغو املعدل )1,9( او 
)1,7( كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية 
املتحكمة باملش�هد الس�يايس وال تتيح فرصة 
لربوز قوى سياس�ية ناشئة تس�هم باحداث 
تغيري س�يايس مقبول«. وأضاف، أن »اعتماد 

ذل�ك النظ�ام س�يضعف التمثي�ل الحقيق�ي 
ب�ارادة  الدول�ة  ادارة  ويح�رص  للمواطن�ني 
محدودة مقترصة عىل اشخاص بعدد اصابع 
اليد ويعطل الدور الرقابي وممارسة املساءلة 
واملحاسبة للفاش�لني واملقرصين واملتورطني 
يتس�بب  كم�ا  االداري،  و  امل�ايل  بالفس�اد 
بعزوف شديد عن املش�اركة يف االنتخابات اىل 

نس�ب متدنية جدا قد تقارب نس�ب املؤيدين 
لالنظم�ة الش�مولية، وهو ما يعني اس�تبدال 
ديكتاتوري�ة  بنظ�ام  الديمقراط�ي  النظ�ام 
اح�زاب مح�دودة ال تش�كل نس�بة مؤيديهم 
واملصوتني لهم الحد االدنى املقبول يف االنظمة 
الديمقراطي�ة«. وتابع، »ل�ذا نطالب باعتماد 
النظ�ام االعىل اصواتا ليمن�ح فرصة حقيقية 

للتعبري ع�ن ارادة الناخبني وافراز مرش�حني 
يعكس�ون تمثيل واقعي للمواطنني ويحملون 
همومهم ويسعون يف انجاز مطالبهم ال انجاز 
مطال�ب الزعم�اء السياس�يني، وايضا حرص 
التصويت بالبطاق�ة البايومرية مع رضورة 
اتخ�اذ اإلج�راءات والتدابري الالزم�ة لتحديث 
وتس�ليم البطاقة البايومرية للناخبني لتصل 

اىل نس�ب مقبول�ة«. وأع�رب طعم�ة، »ع�ن 
قلقه يف ح�ال اعتماد التصوي�ت عىل البطاقة 
االلكرونية القديم�ة الحتمال حصول تالعب 
وتزوير بارادة الناخبني«. يشار اىل أن طعمه، 
أكد يف وقت سابق أن نظام سانت ليغو املعدل 
)1,7( سيزيد ركود املشهد السيايس وجموده 

عىل نفس الكيانات والوجوه السياسية.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائب عن كتلة النهج الوطني 
حسني العقابي، االثنني، الرائاسات 
الثالث اىل معالجات اس�تثنائية غري 

تقليدية وقرارات جريئة وحاس�مة 
بش�أن الواق�ع املآس�اوي والراجع 
الخط�ري يف العملي�ة الربوية، فيما 
يدف�ع  الح�ايل  املنه�ج  أن  اىل  ن�وه 
باتج�اه خصخصة التعلي�م وإلغاء 

مجانيت�ه. وقال العقاب�ي يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ده يف مجل�س النواب 
النهائي�ة  االمتحان�ات  »نتائ�ج  إن 
للمرحلة املتوس�طة كش�فت واقعا 
مأساويا وتراجعا خطريا يف العملية 

الربوي�ة، واألش�د خط�را م�ن ذلك 
الفع�ل  وردود  االهتم�ام  غي�اب 
الحكومي�ة ازاء ه�ذا الح�دث، فل�م 
تكلف الجهات املسؤولة يف الحكومة 
والربملان نفسها لعقد جلسة طارئة 

ملناقش�ة تداعي�ات ه�ذه الكارث�ة 
واتخ�اذ ما يل�زم ملعالجته�ا وإنقاذ 
الواق�ع الرب�وي الذي يع�د مرتكزا 
وضم�ان  الوط�ن  لبن�اء  اساس�يا 
مستقبل شبابه واجياله القادمة«. 

نائب يكشف عن مساع خلصخصة التعليم وإلغاء جمانيته 

        بغداد / المستقبل العراقي

االثن�ني،  ام�س  التخطي�ط،  وزارة  كش�فت 
ع�ن احصائي�ة رس�مية تتضمن ع�دد املقاعد 

االنتخابية ملجالس املحافظات لعام 2019.
وحلّت بغ�داد يف املرتبة االوىل يف عدد املقاعد، اذ 
تجاوز عدد مقاعدها نسبة 20 باملئة من عموم 

مقاعد العراق، بمجموع نحو ٥0 مقعداً، بينما 
حل�ت محافظة نين�وى باملرتب�ة الثانية بعدد 

مقاعد يبلغ نحو 27 مقعداً. 
باملقابل حلّت محافظة البرصة باملرتبة الثالثة 

بعدد مقاعد يبلغ 21 مقعداً.
وتراوحت نسبة املحافظات االخرى يف الجنوب 

والشمال بني 4 و٨ باملئة.

        بغداد / المستقبل العراقي

حذرت صحيفة »واشنطن بوست« من أن العديد 
من مس�لحي تنظيم »داعش« تمكنوا من التسلل 
إىل الع�راق بع�د هزيمتهم العس�كرية يف ش�مال 
رشق س�وريا. ونقل�ت الصحيفة عن مس�ؤولني 
أمنيني تأكيدهم أن ه�ؤالء »الدواعش« يواصلون 
أنش�طتهم بوت�رية منخفض�ة وس�ط وش�مال 
العراق«. وانضم املسلحون، ومعظمهم عراقيون، 

بحس�ب الصحيفة إىل خاليا »داعشية« تختبئ يف 
مناطق ريفية، مس�تفيدين م�ن معرفتهم لهذه 
األرايض، وخاص�ة األنفاق تحت األرض، ومخابئ 
أخرى، ليش�نوا هجمات تس�تهدف غالبا عنارص 
أمنية ومسؤولني محليني. وعىل الرغم من إطالق 
القوات العراقية مؤخرا عملية عس�كرية واسعة 
النط�اق لتأمني املناط�ق الصحراوي�ة عىل طول 
الحدود مع س�وريا، أقر ضابط رفيع املستوى يف 

الجيش أن هذه املهمة شبه مستحيلة.

بالتفاصيل.. عدد املقاعد االنتخابية ملجالس املحافظات لعام ٢٠١٩

واشنطن بوست تكشف تسلل عنارص لـ »داعش« 
من سوريا إىل العراق         بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم النائب حس�ن س�الم كتاباً ملحوق�اً التواقي�ع التي 
جمعه�ا من موظف�ي وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار 
إىل نائب رئيس�ة لجنة الثقافة والس�ياحة واآلثار سميعة 
الغالب لتحس�ني رواتب موظف�ي الوزارة.ووعدت الغالب 
برف�ع كت�اب ترف�ع اىل وزير الثقاف�ة لتويص ب�أن يقوم 
وزير الثقافة باقراح قيمة الزيادة والس�عي الستحصال 
موافقة رئاسة الوزراء. يشار اىل ان موظفي وزارة الثقافة 
والس�ياحة رواتبهم منخفضة بشكل كبري، عىل الرغم من 

الدور الذي يقدموه لخدمة الثقافة والسياحة يف العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

هددت نقابة الصحفيني العراقيني، امس االثنني، 
باجراءات رادعة بحق اعالمي�ني يعتزمون زيارة 
ارسائي�ل، مبين�ة ان العقوبات س�تتضمن ترقني 

قيد الصحفي وفصله من عضوية النقابة.
وقالت النقابة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
انه�ا »اطلع�ت ع�ىل اإلنباء الت�ي أعلنته�ا وزارة 
الخارجية اإلرسائيلية من ان وفداً يضم صحفيني 
ع�رب بينه�م س�عوديون وعراقيون س�يزورون 
إرسائيل األسبوع املقبل«، مستنكرة »تلك الزيارة 

التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها 
الوطني الرافض لكل اش�كال التطبيع مع الكيان 
الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية 
وشعوبها واغتصابه الرض فلسطني واالنتهاكات 
الصارخة وممارسة القتل والترشيد التي يتعرض 
له�ا ش�عب فلس�طني العربي ع�ىل اي�دي جنود 

االحتالل االرسائييل«.
وه�ددت النقابة ب�«اتخ�اذ اج�راءات وعقوبات 
رادع�ة بح�ق اي صحفي عراق�ي تثب�ت زيارته 
الرسائيل االن ومس�تقبالً بما فيها عقوبة ترقني 

قيده وفصله من عضوية النقابة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عملي�ات بغداد، ام�س االثنني، 
عن مالحق�ة زوارق القي�ادة للدواعش ضمن 
املرحل�ة الثاني�ة م�ن عملي�ة »ارادة النرص«.
وقالت القيادة إن »فوج مغاوير فرقة املش�اة 
السادسة ارشف عىل تسيري الدوريات بالزوارق 
النهرية ش�مال بغداد وتنفيذا لتوجيهات قائد 
عملي�ات بغ�داد الفريق الركن جلي�ل الربيعي 

وضمن عملية ارادة النرص }املرحلة الثانية{«.  
وأضاف�ت أن »ه�ذه العملية ج�اءت لتطهري 
منطقه الطارمية شمال بغداد من العصابات 
اإلرهابية حيث بارش فوج مغاوير فرقة املشاة 
السادسة بتس�يري الدوريات الليلية والنهارية 
بواس�طة الزوارق النهرية يف نهر دجلة ضمن 
املنطق�ة املمت�دة م�ن منطق�ة العبايج�ي اىل 
منطقة التاجي«، مبينة أنه »تم مصادرة )7( 

زوارق نهرية.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت ق�وة أمني�ة، القب�ض ع�ىل ارهابي يف 
محافظة دياىل.

وذكر بيان ملديرية االس�تخبارات العسكرية 
تلقت »املستقبل العراقي« ان »مفارز شعبة 
االستخبارات العسكرية يف الفرقة الخامسة 

تمكن�ت م�ن اإلطاح�ة بأح�د اإلرهابي�ني يف 
منطق�ة س�يف س�عد ناحي�ة }ق�ره تب�ه{ 

بمحافظة دياىل«.
وب�ني ان االرهابي »من املجامي�ع اإلرهابية 
املتواجدة يف بح�رية حمرين حيث عمل قائداً 
ملجموع�ة الهاونات التي اس�تهدفت نواحي 

السعدية والطبج من البحرية املذكورة.

نائب يقدم طلبًا لرفع رواتب موظفي وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار 

نقابة الصحفيني هتدد بإجراءات رادعة بحق اعالميني 
يعتزمون زيارة ارسائيل

عمليات بغداد تالحق »دواعش الطارمية« بالزوارق  القوات االمنية تعلن اإلطاحة بقائد جمموعة 
اهلاونات يف دياىل
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   بغداد / المستقبل العراقي

ترأس الس�يد وزي�ر الصحة والبيئ�ة الدكتور عالء الدي�ن العلوان 
أم�س  االثنني اجتماعا م�ع وفد رشكة س�امراء لصناعة االدوية 
وبحض�ور مستش�ار رئي�س ال�وزراء الدكت�ور حم�ودي عباس 
حمي�د ووكي�ل وزارة الصناع�ة االس�تاذ عادل كريم ومستش�ار 
وزي�ر الصناعة العلمي االس�تاذ عمار عبد الله حم�د ومدير عام 
معمل أدوية س�امراء الصيدالني عب�د الحميد عبد الرحمن محمد 
واملختصني يف وزارة الصحةوتم خالل االجتماع إس�تعراض واقع 
انتاج مصنع سامراء ومناقشة معوقات العمل التي تواجهه واكد 
الس�يد الوزير دعم وزارة الصحة للمنت�ج الوطني واتخاذ الوزارة 
لقرارات وتوصيات لدعم الصناعة الدوائية الوطنية.ومن جهتهم 
عرب الحضور عن شكرهم للتفاعل اإليجابي للسيد الوزير والعمل 
عىل زيادة التعاون مع اللجان التنسيقية املختصة يف الوزارة.يذكر 
ان وزارة الصح�ة اتخذت ع�دة خطوات لدع�م الصناعة الوطنية 

ومنها دعم منتوج معمل سامراء لصناعة األدوية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن فرع توزيع كهرب�اء محافظة ذي قار،، عن ازالة 434 حالة 
تج�اوز عىل الش�بكة الكهربائي�ة يف اطار حملة واس�عة تنفذها 

اللجان الفنية املكلفة برفع التجاوزات.
وقال الفرع يف بيان ، إن »الحملة أسفرت عن رفع هذه التجاوزات 
بينها 278 تجاوز منزيل و 156تجاري فضالً عن تنظيم 68 اشرتاك 

أصويل وربط 52 مقياس كهربائي«.
واض�اف، ان » الحمل�ة ته�دف للقضاء عىل ظاه�رة التجاوز عىل 
الش�بكة الكهربائية لتقليص نس�بة الضائعات و الهدر الحاصل 
يف الطاق�ة وتنظيم عملية االس�تهالك بما يؤم�ن التوزيع العادل 

للطاقة بني املواطنني ويضمن استمرارية التيار الكهربائي«.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النف�ط، ثام�ر الغضب�ان، االثنني، 
وصول معدالت االنتاج يف مصفى الصمود 

يف بيجي اىل 70 الف برميل باليوم .
وق�ال الغضب�ان، يف بي�ان، إن »امل�الكات 
الوطني�ة يف القط�اع النفطي اس�تكملت 
اعمال املرحل�ة الثانية من عمليات تأهيل 
مصفى الصمود يف بيجي ، وتمكنت بجهد 
ووقت قياس�يني من اعادة تأهيل وحدتي 
الهدرج�ة وتحس�ني البنزي�ن يف مصف�ى 
ص�الح الدين / 1 لرتتف�ع معدالت االنتاج 

اىل 70 الف برميل باليوم«.
وأش�ار إىل، أن »ذلك يأت�ي ضمن الربنامج 
الحكوم�ي لتطوي�ر الصناع�ة النفطي�ة 

والغازية يف البالد«.
م�ن جانب�ه، قال وكي�ل الوزارة لش�ؤون 
التصفي�ة حام�د يون�س خ�الل افتتاحه 
وحدت�ي الهدرج�ة وتحس�ني البنزي�ن يف 
مصفى صالح الدين / 1 نيابة عن الوزير 
إن »عمليات التأهيل يف الوحدتني ستؤمن 
انتاج املش�تقات النفطي�ة بمعدالت تصل 
اىل )3( مالي�ني لرت من مادت�ي زيت الغاز 
والنف�ط االبي�ض ، فض�ال ع�ن )1,300( 
ملي�ون وثالثمائ�ة لرت م�ن البنزين يوميا 

و)350( طن من الغاز السائل يوميا«.
ب�دوره، لف�ت املتحدث الرس�مي باس�م 
ال�وزارة عاص�م جه�اد، إىل أن »عملي�ات 
وتحس�ني  الهدرج�ة  لوحدت�ي  التاهي�ل 
البنزي�ن س�تؤمن احتياج�ات محافظ�ة 

صالح الدين من املشتقات النفطية«.
مس�تمرة  »ال�وزارة  أن  جه�اد،  وش�دد 
بعملي�ات التأهي�ل ضمن املرحل�ة الثالثة 
بعد انجاز املرحلت�ني االوىل والثاني لتصل 
معدالت االنت�اج يف املرحلة الثالثة اىل 140 

الف برميل باليوم«.
ويذك�ر ان عمليات التأهيل تمت بالجهود 
الوطنية ملالكات رشكات مصايف الش�مال 
النفطي�ة وخط�وط االنابيب  واملش�اريع 
الثقيل�ة  الهندس�ية  واملع�دات  النفطي�ة 
الجن�وب  ومص�ايف  الوس�ط  ومص�ايف 

والجهات الساندة يف وزارة الصناعة.

ارتفاع معدالت إنتاج مصفى 
الصمود يف بيجي 

إىل 70 ألف برميل باليوم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، إزالة تجاوزات »جسيمة« يف العاصمة.
وقال�ت األمان�ة، يف بيان، إن »مالكات بلدية الص�در الثانية قامت 
بازالة بناية ش�يدت خالفاً للضواب�ط يف مدينة الصدر املحلة 516 
حي جميلة بعد ان قام صاحبها بمخالفة منطوق اجازة البناء«.

وأضاف�ت، أن »بلدية الش�عب قامت هي االخرى بمنع اش�خاص 
من االس�تيالء ع�ىل ارض حكومية من خالل تس�يجها ومحاولة 
تقطيعها واالس�تيالء عليها وبيعه�ا كقطع أرايض ضمن منطقة 

حي البساتني«.
وأش�ارت إىل، »إزالة اساس�ات ) رفت ( ش�يدت تجاوزاً عىل ارض 

حكومية ضمن شارع ميسان قرب الرشكة لتجارة السيارات.

أمانة العاصمة تعلن إزالة 
جتاوزات »جسيمة« يف بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة/ رشكة ما بني النهرين العامة للبذور، 
إن املوس�م الحايل يعد األكرب يف معدالت اس�تالم بذور الرتب 
العليا ملحاصيل الحنطة والش�عري العلفي والذرة الصفراء يف 
املحافظات كافة.وقال مدير عام الرشكة، نس�يم عريبي، يف 
بيان للوزارة إن »الكميات املستلمة من بذور الرتب العليا تعد 
األكرب يف تاريخ العراق، إذ بلغت الكميات املس�تلمة من بذور 
الرت�ب العليا ملحصول الحنطة أكثر من 113 ألفاً و484 طناً 

م�ن أصل 126 ألف طن وهي الخط�ة املوكلة للرشكة، فيما 
بلغت الكميات املس�تلمة من بذور محصول الشعري العلفي 
أكثر من 578 ألف طن وما زالت عمليات االس�تالم مستمرة 
يف محافظة نينوى، وبلغت الكميات املس�تلمة من محصول 
الذرة الصف�راء وحبوبها أكثر من 39 ألف طن للوجبة األوىل 
و36 ألف طن للوجبة الثانية«.وبني، إن »املوسم الحايل شهد 
نش�اط كبري وضخم يف عمليات االس�تالم م�ن قبل الرشكة 
ووزارة الزراع�ة بفض�ل توجيه�ات وزير الزراع�ة الدكتور 
صالح الحس�ني واملجلس الوطني للب�ذور من خالل افتتاح 

ع�دد كبري من مراكز االس�تالم يف املحافظ�ات كافة والعمل 
عىل تذليل العقبات خالل موسم االستالم، فضال عن تكاتف 
جه�ود الكوادر املختصة يف دوائ�ر ورشكات الوزارة من اجل 
الوص�ول إىل مرحلة االكتف�اء الذاتي من إنت�اج بذور الرتب 
العليا للمحاصيل الس�رتاتيجية بصورة خاصة«.كما أوضح 
عريب�ي إن »الرشكة قامت بافتتاح ع�دد من املراكز لتوزيع 
األع�الف عىل مربي الثروة الحيوانية وخاصة مربي الدواجن 
م�ن حبوب الذرة الصفراء املحلية والش�عري العلفي والزالت 

عمليات التوزيع مستمرة حتى اآلن«.

   المستقبل العراقي/ جاسم كريم الطائي

بابل زارت مديرة عام دائرة االعمار الهنديس التابعة لوزارة 
االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة املهندسة 
آس�يا محمد حسن جولة ميدانية لالطالع عىل سري العمل 

يف اربعة مشاريع ترشف عليها الدائرة يف محافظة بابل .
وقالت مدي�رة عام دائرة االعمار الهن�ديس خالل زيارتها 
امليدانية ان كوادرنا الهندس�ية والفني�ة يف محافظة بابل 
تواص�ل عملها ب�االرشاف الهن�ديس عىل ثالثة مش�اريع  
استثمارية لصالح هيئة أستثمار بابل باالضافة اىل زيارة 
مرشوع بناي�ة مديرية رشطة محافظة باب�ل  .مبينة ان 
الزي�ارة ش�ملت أيضا مق�ر قيادة رشط�ة محافظة بابل 
ومقر هيئة أس�تثمار بابل والتباحث معهم لغرض أيجاد 
الس�بل والحلول املناس�بة النج�از املش�اريع التي ترشف 
عليه�ا دائرتنا والحصول عىل مش�اريع جدي�دة . مؤكدة 
أن هن�اك تع�اون كبري بني الدائ�رة وهيئة أس�تثمار بابل 
للنه�وض بالواق�ع العمران�ي يف محافظ�ة باب�ل كون ان 

الدائ�رة تمتلك كفاءات هندس�ية وفنية يف مجال االرشاف 
الهن�ديس والتصامي�م يمكنه�ا م�ن التناف�س م�ع بقية 

الرشكات املحلية..
فيما اش�ار مدير قسم املش�اريع يف الدائرة املهندس عادل 

حمدي خالل حضوره الجولة امليدانية ان املش�اريع التي 
تق�وم الدائرة باالرشاف عليها هي مرشوع أنش�اء معمل 
لصناعة مواد التعبئة والتغليف الذي سيتم أفتتاحه قريبا 
بعد ان تم أنجاز نس�بة 99% من�ه ومرشوع مجمع ارض 
بابل السكني الذي بلغت نسب االنجاز فيه 82% ومرشوع 

معارض السيارات الذي بلغت نسب االنجاز فيه %52
فيما ن�وه مدير دائرة مهندس مقيم املهندس هيثم حاتم 
ان الدائرة تمكنت من القي�ام بعمليات االرشاف الهنديس 
عىل العديد من املشاريع ومنها مرشوع بناية رشطة بابل 
الذي من املؤمل أس�تئناف العمل ب�ه يف أقرب وقت ممكن 
وم�رشوع مجمع ت�الل بابل الس�كني وم�رشوع املعمل 
الشامل لتصليح آليات رشطة بابل ومرشوع محطة وقود 
ناحية النيل ومرشوع انش�اء عم�ارة تجارية وغريها من 

املشاريع االستثمارية يف محافظة بابل.
وأك�د ان الدائرة حصلت ع�ىل درع االبداع والتميز من قبل 
هيئة أس�تثمار بابل كأفضل جهة أستشارية مرشفة عىل 

املشاريع االستثمارية يف محافظة بابل.

الزراعة: املوسم احلايل هو األكرب بكميات استالم بذور الرتب العليا

مديرة عام دائرة االعامر اهلنديس تطلع ميدانيًا عىل اربعة مشاريع 
ترشف عليها الدائرة يف حمافظة بابل

من ضمنها مقر قيادة الشرطة وهيئة أألستثمار

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
ع�ن إس�تعداداتها ملوس�م الحج له�ذا العام 
وإس�تناداً اىل توجيهات نائ�ب رئيس الوزراء 
لش�ؤون الطاقة معايل وزي�ر النفط الدكتور 
ثامر الغضبان حيث أوعز مدير عام الرشكة 
املهندس كاظم مس�ري بتجهيز رشكة آشور 
وزارة  اىل  التابع�ة  اإلنش�ائية  للمق�اوالت 
واألش�غال  والبلدي�ات  واإلس�كان  االعم�ار 
العامة بكميات مختلفة من أنواع املش�تقات 
النفطية بلغ�ت )160( ألف لرت من منتوجي 
زي�ت الغاز والنف�ط األبيض وكذل�ك تجهيز 

)500( ط�ن م�ن اإلس�فلت وذل�ك ألغراض 
صيانة طريق الحج الربي الرابط بني الحدود 
العراقي�ة – الس�عودية عن�د منف�ذ طريبيل 
الحدودي والذي يعترب الطريق الرئييس ملرور 
قوافل الحج�اج براً وذلك س�عياً من الوزارة 
ورشك�ة التوزيع ع�ىل توف�ري الطريق اآلمن 
واإلنس�يابي لحجاج بي�ت الله الح�رام لهذا 
العام واألع�وام املقبلة ، مع العرض بأن آلية 
تس�ديد أقي�ام املنتجات املجهزة يتم حس�ب 
الكمي�ة املطلوب�ة من الجهة املس�تفيدة عن 
طريق الدف�ع باآلجل ، وهذا يعترب من ضمن 

التسهيالت التي تقدمها رشكة التوزيع .
من جهته فّصل مدير هيأة التجهيز يف رشكة 

التوزي�ع املهندس إحس�ان م�وىس الكميات 
�ز فرعن�ا يف كرب�الء  املجه�زة بالق�ول » جهَّ
املقدس�ة رشكة آش�ور للمقاوالت االنشائية 
ب�� )132( أل�ف لرت من زيت الغ�از ،و) 28( 
ألف لرت من النفط األبيض وحسب الضوابط 
وال�رشوط مبين�اً يف ذات الوق�ت ب�أن منافذ 
التجهي�ز تم إختيارها وفقاً لحس�ابات فنية 
به�دف إنجاز العم�ل ليكون جاه�زاً بأرسع 

وقت .
ويف ذات الس�ياق أوع�زت رشك�ة املنتج�ات 
النفطي�ة لفرعها يف األنب�ار بتجهيز مولدات 
ومنف�ذ  النخي�ب  ناحي�ة  مديري�ة  وآلي�ات 
عرعر الحدودي وهما املس�ؤوالن عن تقديم 

الخدمات للحجاج املسافرين عن طريق الرب 
بم�ا يقارب م�ن )108( ألف ل�رت من منتوج 
زي�ت الغ�از و)25( أل�ف ل�رت م�ن البنزي�ن 
وبالسعر الرسمي املدعوم موزعة بني اآلليات 
العاملة مديرية النخيب ومنفذ عرعر وكذلك 
املولدات املوجودة يف مسقفات الحجاج وذلك 
ضمن مس�اهمتها بتقديم الخدم�ات تزامناً 

مع موسم الحج. 
يف جانب متصل قررت رشكة توزيع املنتجات 
النفطية زيادة الكمي�ة املخصصة للمولدات 
الس�كنية يف محافظة بغداد من منتوج زيت 
الغاز لشهر تموز الجاري حرصاً من الرشكة 

عىل توفري الطاقة الكهربائية للمواطنني . 

وعن كمية الزيادة ذكر مس�ري » إس�تناداً اىل 
توجيه�ات وزارة النفط قررن�ا زيادة حصة 
املول�دات الس�كنية ملحافظ�ة بغ�داد لتكون 
)25( ل�رت لكل kva ب�دالً م�ن )20( لرت لكل 
kva أي بمقداد زيادة بلغ ) 5( لرت وبالس�عر 

الرسمي لشهر تموز . 
وكانت رشكة التوزيع قد أعلنت يف وقت سابق 
ع�ن الكمي�ة التي يت�م تجهيزه�ا للمولدات 
الس�كنية الخاضعة اىل نظام الخصخصة يف 
محافظ�ة بغ�داد حيث بلغ�ت )10( لرت لكل 
kva من منت�وج زيت الغاز للش�هر الجاري 
بالس�عر الرس�مي املدعوم ألغ�راض تجهيز 

الطاقة الكهربائية .

املنتجات النفطية جتهز وزارة اإلعامر والدوائر اخلدمية يف األنبارباملشتقات إستعدادًا ملوسم احلج
أعلنت زيادة حصة املولدات من زيت الغاز يف بغداد

     بغداد / المستقبل العراقي

بالرشك�ة  متمثل�ًة  النق�ل  وزارة  ش�اركت 
العام�ة لخدمات املالحة الجوي�ة يف اجتماع 
مس�قط ال�ذي نظمته س�لطنة عمان تحت 
شعار )ايجاد خطط آنية ومستقبلية الدارة 

الحركة الجوية لدول الرشق االوسط ( والذي 
حرضه اكثر من خمس�ة ع�رش دولة وعدد 
م�ن املنظمات الدولية والخرباء املختصني يف 

الخدمات املالحية الجوية .
اىل  االجتم�اع  الع�راق م�ن خ�الل  وس�عى 
ط�رح خططه ورؤيته املس�تقبلية من اجل 

فت�ح مم�رات جوية آمن�ة م�ع دول الجوار 
لتعزيز وزيادة الحركة الجوية من الش�مال 
االجتم�اع  ،وكان  وبالعك�س  الجن�وب  اىل 
فرصة مهمة لاللتق�اء بالرشكاء االقليميني 
والتعاون مع الخرباء لتعزيز نشاط الحركة 
الجوي�ة العراقي�ة ع�ىل املس�توى االقليمي 

والعاملي.وتس�عى الرشك�ة العامة لخدمات 
املالح�ة الجوية عىل تطوي�ر وتعزيز جميع 
اس�رتاتيجيتها واعمالها ع�رب انظمة االدارة 
املالحية لضمان تحقيق السالمة وانسيابية 
الحرك�ة الجوي�ة يف االجواء العراقي�ة وفقاً 

ملعايري السالمة املحلية والدولية .

وزارة النقل متثل العراق يف اجتامعات مسقط الدارة احلركة اجلوية لدول الرشق االوسط

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة ب�ان كميات الحنطة املحلية املس�تلمة من 
الفالحني واملسوقني بانواعها بلغت )4۳۸۰۹۱4٫۱۲۳( مليون طنا 
فيما ح�ددت اللجنة املركزية للتس�ويق يف الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب يف الوزارة موعدا اليقاف التس�ويق يف محافظة نينوى و 

فتح مركز تسويق روڤيا .
بي�ان للوزارة بث�ه املكتب االعالمي اش�ار بان لجنة التس�ويق يف 
رشك�ة الحبوب عقدت اجتماعا تراس�ه مدير ع�ام الرشكة نعيم 
محس�ن ج�رب جرى خالل�ه اس�تعراض املخطط البيان�ي لحركة 
ومعدل التس�ويق اليومي يف عدد من املراكز التس�ويقية يف نينوى 
والتي تبني اىل هناك كميات من الحنطة تنتظر التفريغ لكن امتالء 
الطاقات الخزنية اوش�ك عىل االمتالء ، مما ادى اىل انحسار حركة 

االستالم .
وأوضح بانه من اجل اس�تيعاب باقي كمي�ات الحنطة املحلية يف 
نينوى قررت اللجنة املركزية للتس�ويق فتح مركز تسويق روڤيا 
ليس�توعب باقي الكميات املتوقع تس�ويقها، واستثنائه من قرار 

ايقاف التسويق يف املحافظة .
مش�ريا بذلك اىل ان اللجنة املركزية للتسويق يف الرشكة قد اوصت 
بايقاف التسويق يف نينوى اعتبارا من يوم 1-8- 2019 عدا مركز 

تسويق روڤيا .
وكشف البيان بان سايلو الطوز انهى موسمه التسويقي باجمايل 

كمية مستلمة بلغت ) ۱۰۹۲۲۸٫۷۸ ( الف طن من الحنطة.

التجارة: كميات احلنطة املستلمة من الفالحني 
واملسوقني جتاوزت »٤38091٤« مليون طنًا

وزير الصحة والبيئة يرتأس اجتامعًا 
مع وفد رشكة سامراء لصناعة األدوية

كهرباء ذي قار تعلن  ازالة اكثر من »٤00« حالة 
جتاوز عىل الشبكة الكهربائية باملحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس هيئة استثمار البرصة املهندس عالء عبد 
الحس�ني س�لمان عن ورود مجموعة من التوصيات 
الت�ي اقره�ا مجل�س ال�وزراء بجلس�ته االعتيادي�ة 
الس�ابعة و العرشي�ن املنعقدة يف مطلع ش�هر تموز 
الحايل التي تهدف إىل معالج�ة التحديات التي تواجه 
العملي�ة االس�تثمارية و تحس�ني بيئ�ة األعم�ال يف 

العراق.
وق�ال عالء عبد الحس�ني إن القرارات التي وردت من 

األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء تضمنت عدة محاور 
منه�ا تخصيص األرايض املناس�بة والصالحة إلقامة 
املش�اريع االس�تثمارية, ومعاقبة الجه�ات املمتنعة 
او املعرقل�ة لتنفي�ذ هذا الق�رار، باإلضافة إىل رفع يد 
اإلصالح الزراعي عن األرايض املخصصة لالس�تثمار 
خالل ف�رتة ال تتجاوز العرشة أيام، ورفع التجاوزات 

كافة عىل األرايض املخصصة لالستثمار ..
مضيف�ا إىل تضمنه�ا توجيه�ات إىل البن�ك املرك�زي 
وهيئة االس�تثمار ملنح تس�هيالت يف من�ح القروض 
للمس�تثمرين العراقي�ني واألجان�ب, واإلع�الن ع�ن 

الف�رص االس�تثمارية .. و ذكر عبد الحس�ني إىل إن 
باقي املحاور تلخصت يف تس�هيل تس�جيل الرشكات 
و تش�جيع القط�اع الس�ياحي فيما تضمن�ت أيضا 
مجموعة من املش�اريع إلعداد تعدي�الت عىل قوانني 
ذات العالق�ة بقان�ون االس�تثمار . يذك�ر إن ه�ذه 
التوصي�ات ج�اءت كجزء م�ن رؤي�ة الحكومة من 
اج�ل تس�هيل و تنظي�م عملي�ة االس�تثمار و خلق 
مناخ مش�جع و إزالة املعوقات التي تعرتض س�بيل 
املستثمرين و بما ينعكس إيجابا عىل ترسيع عملية 

التنمية االقتصادية و إعادة أعمار العراق .

استثامر البرصة: جملس الوزراء يقر توصيات ثورية لتحسني بيئة األعامل و االستثامر

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتتح محافظ بغداد املهندس ف�الح الجزائري 
مركزاً صحياً يف حي تونس بعد اعادة تأهيله 
والذي يخدم قراب�ة 4000 االف عائلة. وقال 
محاف�ظ بغداد خالل افتتاحه املركز الصحي 
برفق�ة رئي�س مجل�س املحافظ�ة الدكتور 
ري�اض العضاض ومدير دائ�رة صحة بغداد 
الرصافة الدكتور عبد الغني الس�اعدي ان » 
املركز الصحي تم اع�ادة تأهيله وبناءه بعد 

توق�ف العمل لعدة س�نوات بس�بب االرضار 
الت�ي طالت�ه ، مؤك�دا تهديم املبن�ى القديم 
واع�ادة بن�اءه بتكاليف بس�يطة وبتظافر 
جه�ود ال�كادر املتق�دم يف املحافظة وصحة 
الرصاف�ة ».ولف�ت اىل ان » افتتاح املركز هو 
اس�تكمال لخطوات محافظة بغداد الفتتاح 
العدي�د م�ن املراك�ز الصحية ضم�ن حملة 
خدمة بغ�داد رشف لن�ا ولتقدي�م الخدمات 
الطبية والصحية االفضل للمواطن البغدادي 
».من جهت�ه اوضح مدير ع�ام دائرة صحة 

بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي 
أن » املرك�ز يخ�دم قراب�ة 4000 االف عائلة 
ويتك�ون املركز م�ن غرف لألطب�اء لفحص 
امل�رىض والخدم�ات الطبية االخ�رى وغرف 
لفح�ص وجراحة االس�نان وغرفة لتحصني 
االطفال ورعاي�ة االم والطف�ل باإلضافة اىل 
مخترب وصيدلي�ة وغرفة للصحة املدرس�ية 
وتعزي�ز الصح�ة النفس�ية واإلم�راض غري 
االنتقالية وغريها من الخدمات التي تس�هم 

يف االرتقاء بالخدمات الطبية والصحية«.

مـحافظ بغـداد يفتتـح مـركزًا صحيًا خيدم 
»٤« آالف عائلة يف حي تـونس
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2330 يف 2019/5/28 ( . وتوصيات لجنة التحريري 
عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن وحسب الكتاب املرقم ق/7 يف 2019/7/10

يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 
مرشوع )صيانة وتاهيل مرشوع ماء الرباضعية   (

- وبكلفة  تخمينية قدرها )999,965,000( تس�عمائة وتس�عة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وستون  الف  دينار 
عراقي .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
- مدة التجهيز )  240 يوم ( .

-موقع املرشوع ) املركز (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاس�عة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف هذا 

املجال و) بعرض فني (
 أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية الت�ي حددت���ها تعليمات تنفيذ    
العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس����نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األه���لية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس������م الع�������قود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقي�ت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للس�نتني التي تس�بق عام 2014 
وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقص�ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون مليون 

وتسعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي .
3- متطلبات الس�يولة النقدية : ع�ىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 
اليقل  قدره  عن )299,989,500( مائتان وتس�عة وتسعون مليون وتس�عمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة دينار 

عراقي .
• عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2- الخ�ربة والق�درة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخربة الفنية 
املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 
)299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي .

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

رابع�اً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء  املصادف 2019/7/24 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3- تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عق�د مؤتمر يف قاعة لجان الفت�ح واإلحالة يف يوم االربع�اء املصادف 2019/7/31   الس�اعة العارشة 

صباحاً
سادسا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء   املصادف 2019/8/6 الساعة 12:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل 

ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء   املصادف 2019/8/6.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9,999,650( تسعة مليون وتسعمائة  وتسعة وتسعون 
الف  وستمائة وخمسون دينار عراقي 

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

تاسعا –  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشا  -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اح�دى ع�رش  -  للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq الثاني عرش -– املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
الثالث عرش – سبب االعالن الثاني*لم يتم التقديم عليها من قبل اي  رشكة ) صفر عطاء( يف االعالن االول.

اس�تنادا اىل كتابي قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد )2357 يف 2019/5/29(
وتوصيات لجنة التحريري عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن وحسب الكتاب املرقم ق/10 يف 2019/7/21

ي�رس )محافظة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلق�ة( مرشوع )تأهيل طريق بغ�داد – ب�رصة املرحل�ة الثاني�ة  م�ن ج�رس كرم�ة ع�ىل اىل ح�دود بلدي�ة الهارث�ة (

 - وبكلفة  تخمينية قدره)15,068,785,000( خمسة عرش  مليار وثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون 
الف دينار عراقي 

 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم   لعام 2019
 - م�دة التنفي�ذ ) 480  ي�وم ( .

موق�ع امل�رشوع )الهارث�ة(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية    والصنف /  إنشائية 

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

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

ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :
1- القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

أ - معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر سبع س�نوات يجب ان ال يقل عن )12,750,510,385( اثنا عرش مليار وسبعمائة 
وخمسون مليون وخمسمائة وعرشة الف وثالثمائة وخمسة وثمانون دينار  عراقي .

ب - متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مق�دم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 
اليق�ل  عن مبلغ قدرة  )4.708.995.313( اربعة مليار وس�بعمائة وثمانية مليون وتس�عمائة وخمس�ة وتس�عون الف 

وثالثمائة وثالثة عرش دينار عراقي .
ت - الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل م�ا جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقص�ات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 

. 2017/8/29
2-  الخ�ربة والق�درة الفنية: ع�ىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�اًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة أدناه:
أ - املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 

)9,041,271,000( تسعة مليار وواحد واربعون مليون ومائتان وواحد وسبعون   الف دينار عراقي.
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية 

أ - اربعة مليار وسبعمائة وثمانية مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وثالثمائة وثالثة عرش دينار عراقي
ب -  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل  ) القسم الثالث  وثيقة االشغال (

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء   املصادف24 /2019/7  .

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتم�ر يف قاعة لجان الفت�ح واإلحالة يف ي�وم الخميس املص�ادف 2019/8/1   الس�اعة العارشة 
صباحاً

سادس�اً - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل االخميس املصادف 2019/8/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب التوقيت املحيل 
ملدين�ة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فت�ح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 
العن�وان الت�ايل  :

الوقت  : الس�اعة 12:00 ظهرا حس�ب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/8.

العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 150,687,850( مائة وخمسون مليون وستمائة وسبعة 
وثمانون الف وثمانمائة وخمس�ون   دينار عراقي. عىل ش�كل صك مصدق او سفتجة او  خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامنا-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3- تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

الثان�ي ع�رش - للدائ�رة الحق يف الغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة عرش- العنوان املش�ار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البرصة /قسم العقود الحكومية /شعبة بيع الوثائة 
القياسية

basra.gov.iq اربع عرش- املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة
خمس�ة عرش - الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
الثالث عرش – سبب االعالن الثاني*لم يتم التقديم عليها من قبل  رشكة واحدة ) عطاء واحد( يف االعالن االول.

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government
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التاريخ:2019/7/22

التاريخ :2019/7/22

العدد:3903

العدد:3904

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)صيانة وتاهيل مرشوع ماء الرباضعية   (مناقصة )7/ ماء 2019 (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)تأهيل طريق بغداد – برصة املرحلة الثانية  من جرس كرمة عىل اىل حدود بلدية اهلارثة (مناقصة )2/ بلديات   2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3164 يف 2019/7/18( .
يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة ابن املعتز مع بناء وحدات صحية 

للمدرسة القديمة بعد ازالة الصحيات (
- وبكلفبة  تخمينية قدرها)1.624.440.000( مليار وسبتمائة واربعة وعرشون مليون واربعمائة واربعون الف  

دينار عراقي 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

- مدة التنفيذ )360يوم ( .
-موقع املرشوع) الدير   (

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة    والصنف /  انشائية 
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهلية الراغببني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

1- القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ- متطلبات السبيولة النقدية : عبىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 
اليقبل عن مبلغ قدره) 487.332.000( اربعمائة وسببعة وثمانون مليون وثالثمائبة واثنان وثالثون الف  دينار 

عراقي .
•  الخرة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة أدناه:
املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن) 487.332.000( اربعمائة وسبعة وثمانون مليون وثالثمائة واثنان وثالثون الف  دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسبم غري مسبرد  قدرة 150.000 مائة وخمسبون الف دينبار عراقي اعتبارا من يبوم االربعاء  املصادف 

.  2019/7/24
خامسباً- سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجان الفتبح واالحالة يف يوم االربعباء    املصادف 2019/7/31   السباعة 

العارشة صباحاً
سادسباً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2019/8/6 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحبيل ملدينة الببرصة . العطباءات اإللكرونية )ال يسبمح بها(. العطاءات املتأخرة سبيتم رفضها. سبيتم فتح 
العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :

الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2019/8/6.

العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سبابعاً - يجبب أن يرفق بجميبع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16.244.400 ( سبتة عبرش مليون  ومائتان 
واربعة واربعون الف واربعمائة  دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويبض تحريري ملمثبل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عبىل العطاء.4- الوثائق املصبادق عليها من الجهات 
املحبددة يف ورقبة بيانات العطباء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيبل الالحق بموجب 
االسبتمارات املدرجة يف القسبم الراببع للتحقق من اهلية مقدم العطباء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم 

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

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احبد عبرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم 

العطلة 
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش -  العنوان املشبار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسبم العقود الحكومية/ شبعبة 

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

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

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

Contracts Dept Announcement2019/7/22:التاريخ العدد:3905
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة ابن املعتز مع بناء وحدات صحية للمدرسة القديمة بعد ازالة الصحيات القديمة   مناقصة )139/ تربية    2019 (

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة
تنويه 

ورد يف صحيفبة العراق االخباريبة بالعدد 965 يف 
2019/6/17 االعبالن الخباص بمحكمبة بداءة 
السبماوة العدد 888/ب/2019 حيث ورد سبهوا 
فيها رقم الدعوى 858/ب/2019 خطأ والصحيح 

هو 888/ب/2019 لذا اقتىض التنويه 
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 4111/ب2018/5

التاريخ : 2019/7/22
اىل / املدعى عليهما )حسني ابراهيم نارص وصدام 

حسني ابراهيم ( 
اصبدرت هبذه املحكمبة قرارها املرقبم 4111/

الحكبم  ب2018/5 يف 2018/11/4 واملتضمبن 
بالزام املدعى عليهما حسني ابراهيم نارص وصدام 
حسبني ابراهيبم بتأديتهما بالتكافبل والتضامن 
فيمبا بينهمبا للمدعبي املدير املفوض ملؤسسبة 
االسبكان التعاونية اضافة لوظيفته مبلغا قدره 
سبتمائة وخمسبة وسبتون دوالر امريكبي وهو 
مجمبوع املبالبغ املرتببة بذمبة املدعبى عليهما 
من مبلبغ القرض والغرامبات التأخريية بموجب 
اتفاقيبة القبرض املحبرر بتاريبخ 2017/2/23 
ولثببوت مجهوليبة محبل اقامتبك حسبب رشح 
املبلبغ القضائي يف محكمة بداءة  البياع واشبعار 
املجلس املحيل لحي الجهاد لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن عبىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/4/18
اعالن

اىل / املدعو / سعد غايل جبار الكالبي
قدم طالب حجة الوفاة غايل جبار حسني طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )سبعد غايل جبار حسبني( قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

اعالن 
قبدم املدعبي )عادل عببد الواحبد صالبح( طلبا 
يروم فيه تبديل )اسبم ابنته( من ) اسبينات( اىل 
)فلوريدا( فمن لديه اعراض عىل الدعوى مراجعة 
هبذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسبة عرش 
يوم( وبعكسبه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املبادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسة 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
املدير العام / وكالة

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
محكمة بداءة السماوة

العدد / 332/ب/2018
التاريخ 2019/7/17

اىل املدعى عليها / حميدة عبد الجليل عبد الله
اصدرت هذه املحكمة غيابيا قرارها املرقم اعاله 
يف 2019/6/16 الذي يقيض الحكم بازالة شيوع 
العقار املرقم 4/59 بسباتني الغربي بيعا وتوزيع 
صايف بدلة عىل الرشكاء فيه كل حسبب سبهامه 
بموجب صورة قيد العقار والقسبامات الرشعية 
املبرزة وتحميلهم الرسبوم واملصاريبف واتعاب 
محاماة وكيال املدعيات املحاميان سبعد حسبني 
وحسني سبعد مبلغا قدره 10% من حصة موكله 
وملجهوليبة محبل اقامتبك حسبب رشح القائبم 
بالتبليبغ واشبعار مختبار منطقة حي الحسبني 
املختار سبعد ثامر لفتبة لذا تقبرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار الحكم اعاله 
ولبك حبق الطعن به وفبق الطرق املقبررة قانونا 
وبعكسه سيكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق 

االصول
القايض

فليح حسن جاسم 
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : 290/ش/2019

التاريخ 2019/7/18
اعالن

اىل املفقود / حميد عبد الحسن حيال عباس
اقامت زوجتك املدعية ) كاظمية رسحان رجاف( 
الدعبوى الرشعيبة لبدى هبذه املحكمبة بالعدد 
290/ش/2019  والتي يطلب فيها الحكم بموتك 
ولكونبك مفقود حاليا عليه  تقبرر تبليغك  اعالنا 
وبصحيفتبني محليتبني ويف حالبة علمبك او من 
لديه  معلومات عنك مراجعة هذه املحكمة خالل 
فبرة التأجيبل اىل موعبد املرافعة املصبادف يوم 
2019/7/31 وبعكسبه سبوف  تميض املحكمة 
بالنظبر بالدعبوى واصبدار القبرار فيهبا وفبق 

القانون
القايض

ميثم عبد عيل كاظم

الحاقبا بكتابنا  ذي العبدد )3750 يف 18/ 7/ 
2019 والخاص بإعببببببالن اول للمناقصة 
6/ امن وعدالة /2019 مرشوع  )تاهيل البنى 
التحتيبة ملجمبع املحاكم ) قبرص القضاء( يف 

البرصة(
نبود ان ننوه اىل تعديل  كلفبة  املرشوع  رقماً   
)1.860.000.000 ( مليار وثمانمائة وستون 
مليون  دينار عراقي  بدال من )1,860,000,000(  
دينبار  مليبون   مليبار وثمانمائبة وسبتون 

عراقي.

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

Contracts Dept Announcement
العدد:3893                                                                                                                              التاريخ /2019/7/22

م/ تنوية

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1950( الثالثاء  23  تموز  2019 اعالنات6

تعلـن محافظـة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )صيانة واكسـاء مناطق متـررة من طريق نرصـ  دواية (  ضمن خطة تنمية 
االقاليـم لعام 2019  واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 املعدلة الصادرة مـن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها 
وتعليمـات تنفيـذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سـوف تنرش يف 

الجرائد الوطنية 
)الصباح الجديد ـ املدى ـ املستقبل العراقي ( 

وسـيتم العمـل عند فحص وتقييم العطاءات وفـق االلية املعتمدة للمناقصات الدوليـة العامة والتي تتيح ملقدمي العطـاءات كافة من الدول املؤهلة 
االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع 
سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات 
املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2019/7/25 يف بناية مديرية طرق وجسور ذي قار  النارصية فعىل الراغبني 
مـن الـرشكات واملقاولـني العراقيني املؤهلني املصنفني من الدرجـة املذكورة ادناه عىل االقـل والرشكات العربية واالجنبية مـن اصحاب االختصاص 
مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري 
قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية  :
1 ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :

أـ  املتطلبـات الفنيـة :   الخـربة العامـة للرشكـة التي يجـب ان ال  تقل عن عرشة سـنوات والخربة التخصصيـة ولعقد عـدد )1(  وبمبلغ ال يقل عن 
)208,680,000( مائتان وثمانية مليون وستمائة وثمانون الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 

ب ـ املعدات واالليات )توفري او تعاقد( 

جـ  الكوادر الفنية :

د ـ املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل السـابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )2( سـنة للسـنوات السـابقة يف حال توفرها او  للسنوات التي سبقت االزمة املالية هي 

)2012 ـ 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 
ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي  )208,680,000( مائتان وثمانية 

مليون وستمائة وثمانون الف دينار عراقي
هـ ـ املتطلبات القانونية :  

اوال : االهليـة وتشـمل ) جنسـية الرشكة مقدمة العطـاءـ  ال يوجد تضارب باملصالح , لـم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء , الرشكات 
اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مسـتبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيـا : لـم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ، لـم يصدر بحق الرشكة مقدمـة العطاء قرار يمنع 
املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سـنوات السـابقة ، جميع املطالبات 

املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

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

ادناه 
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 ـ كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطـاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سـفتجة 
صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود 
الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو 
عليـه املناقصـة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالـة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسـن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة 
عـىل ان يكـون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احـد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافـذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة 

وتصفية الحسابات النهائية 
3 ـ يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده 
فيهـا بفروعهـا كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسـية 

بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 ـ تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6ـ  تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 ـ يلتزم الطرف الثاني بان يشـغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن 

توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8ـ  يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
9 ـ املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

10ـ  تتحمـل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعد مـن قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمـل بأعتبارها ممثال لـرب العمل بعقد 
املقاولة 

11 ـ املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 ـ تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سـبعة ايام من تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 ـ تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزه  مدى مطابقتها 

للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 
14 ـ ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2019/8/6 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ـ قسم العقود 
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد ـ فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار  
املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
االوراق مختومـة بختـم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكـة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقـاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله 
ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسوف ترفض 
العطـاءات املتأخـرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجـل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطـاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
15 ـ  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 ـ 2020(

1ـيـر مجلس محافظـة بغداد / محافظة بغداد  االعالن مشـاريع بناء مدارس 
ضمـن قاطـع مديرية تربيـة )الرصافة الثانيـة( املدرجة ادناه ضمـن يف املوازنة 
االسـتثمارية لسـنة 2019 فعىل كافـة مقدمي العطاءات املؤهلـني وذوي الخربة 

تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية 
2 ـ  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل عىل الوثائق الخاصة 
باملشاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود 

خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا
3  ـيتضمن العرض ثالث ظروف / ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التاهيل املطلوبة )شهادة تأسيس ، عقد تأسيس ، محر 
اجتمـاع ، اجازة ممارسـة مهنة، هوية تصنيف بدرجة خامسـة انشـائية نافذة 
صـادرة مـن وزارة التخطيط  ، هوية غرفـة تجارة نافذة ، تقديـم اعمال مماثلة 
مصدقة من الجهة املستفيدة ، تقديم مستمسكات املدير املفوض ، تقديم ما يؤيد 
حجـب البطاقة التموينيـة ، تقديم براءة ذمة معنونـة اىل محافظة بغداد صادرة 
من الهيئة العامة للرائب )نسـخة اصلية( ، وصل الرشاء النسخة االصلية ، يتم 
التوقيـع والختم عـىل كافة صفحات جداول الكميات من قبـل الرشكة املتقدمة ، 
تقديـم جـدول تقدم عمل  ، تكون مـدة نفاذية العطاء 90 يومـا   ، تقوم الرشكة 
بتثبيـت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام الهواتف واملوقع االلكرتوني الخاص بها 
، يجـب ان تكـون االرقام  مدونة رقما وكتابة وان تكـون الكتابة واضحة وخالية 
من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء ، عىل الرشكات االجنبية الراغبة 
باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة 
من السفارة العراقية يف بلد التأسيس ، تلتزم الرشكة بتقديم االسعار  النهائية غري 
القابلـة للتفاوض ، تقديم جميـع العطاءات مختومة بالختـم الحراري ملحافظة 

بغداد (
4 ـ  بامـكان مقدمي العطـاءات املهتمني رشاء وثائق املناقصـة بعد تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة بغداد / قسـم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره ) 500,000( ) خمسمائة الف دينار عراقي ( لكل 

مناقصة
5 ـ يتـم تسـليم العطـاءات  اىل العنوان التـايل /  محافظة بغداد / االسـتعالمات 
االلكرتونيـة / الطابق االول يف السـاعة 12 ظهرا  مـن التوقيت املحيل ملدينة بغداد 
يوم االثنني 2019/8/19 والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضـور يف محافظة بغداد / 

قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم 2019/8/19 او اليوم الذي يليه
6 ـ يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شـكل )خطاب ضمان او صك 
مصدق او سفتجة(  لكل مناقصة يف الجدول صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة 
لدى البنك املركزي ازاء كل مناقصة يف الجدول يسـتقطع من مسـتحقات الرشكة 
املتعاقدة كافة الرسـوم والرائب املشـار اليها يف القوانني واالنظمة والتعليمات 

العراقية 
ـاذا صـادف موعد غلـق املناقصة عطلة رسـمية  فيكون موعـد الغلق باليوم  7 ـ 

التايل
8 ـ كل ما يخالف ما ورد يف اعاله ال يعتد به

9 ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغري مستجيبة
10 ـ يسـتبعد اي عطاء لم ينظم حسـب الوثيقة القياسـية وبضمنها )السـيولة 

النقدية , االعمال املماثلة( 
11   ـ للمعلومات تتم املراسلة عرب الربيد االلكرتوني 

)con .baghdad.iq(
12 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

13 ـ املناقصات املعلنة حسب الجدول ادناه :
حمافظة بغداد / قسم العقود

املناقصة رقم )8( خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

اعالن

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

العدد  :1625
التاريخ 2019/7/21

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

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

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف على 
االقل

التأمينات المطلوبة/ 
بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

150,000
الف دينار 

انشائية
عاشرة

1%من قيمة الكشف 
التخميني الدواية مديرية طرق 

وجسور ذي قار
 مشروع صيانة واكساء 

مناطق متضررة من 
طريق نصر ـ دواية

240 يوم 695,600,000 1

العدد االليات والمعدات
2 ناقلة 
1 معمل اسفلت
2 فارشة
2 حادلة استيل
2 حادلة مطاط
1 رشاش قير
1 تنكر ماء
2 شفل
2 مدرجة
8 قالب
1 قاشطة

العدد الكادر الفني 
1 مهندس مدني
1 مساح

اعالن
مناقصة رقم )29( لسنة 2019 مديرية تربية )الرصافة الثانية(

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة /

يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
مناقصة

 50,000,000
خمسون مليون 
دينار عراقي 

49ـ1ـ5ـ4ـ1ـ209ـ2 220

4,962,591,950

اربعة مليار 
وتسعمائة واثنان 
وستون مليون 

وخمسمائة وواحد 
وتسعون الف 

وتسعمائة وخمسون 
دينار عراقي

 ـ بناء مدرسة 12 
صف ابتدائية في 

ساحة مدرسة الحق / 
المعامل

 ـ بناء مدرسة 12 
صف في ساحة 
مدرسة البقاع/ 

المعامل

ـ بناء مدرسة 12 
صف في ساحة 

مدرسة نور الحق /
المعامل 

 ـ بناء مدرسة 18 
صف ابتدائي في 

ساحة مدرسة نينوى/
المعامل

مناقصة 
رقم 

 )29(
لسنة 
2019
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية 
دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : 4 / ب / 2018 
التاريخ : 22 / 7 / 2019 

م / اعالن 
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكمة 
بالع�دد 4 / ب / 2018 املؤرخ 
يف 30 / 4 / 2018 واملتضم�ن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم ) 
69 ( مقاطع�ة ) 5 ( اللقمانية 
وال�ذي ه�و عبارة عن بس�تان 
تسقى سيحا مساحتها 4 دونم 
و 15 أولك 25 م مربع بيعا عن 
طريق املزايدة والكتس�اب قرار 
الحكم الدرج�ة القطعية تقرر 
االعالن عن بيعها يف صحيفتني 
محليتني ملدة خمسة عرش يوما 
من الي�وم الت�ايل للن�رش فعىل 
الراغ�ب يف ال�رشاء الحضور اىل 
هذه املحكمة مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 
10 % م�ن القيم�ة التقديري�ة 
والبالغ�ة ) 000 ، 000 ، 40 ( 
اربع�ون ملي�ون دين�ار اذا ل�م 
يكن رشيكا وس�تجري االحالة 
القطعي�ة بعهدة الراغب االخري 
بعد الس�اعة الثاني�ة عرش من 
يوم املزايدة ويتحمل املش�ري 
اجور االعالن ورسوم التسجيل 

.
القايض 

غازي جليل عبد 
�������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف 

بعقوبة 
العدد : بال 

اعالن وفاة 
اس�م املتويف / مصطفى تركان 

سلمان 
بتاري�خ 22 / 7 / 2019 ق�دم 
املدعو ) تركان سلمان احمد ( 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة الصدار 
حجة وف�اة البن�ه ) مصطفى 
ت�ركان س�لمان ( علي�ه قررت 
ذل�ك  ع�ن  االع�الن  املحكم�ة 
محليتني  صحيفتني  بواس�طة 
وملن ل�ه حق االعراض تقديمه 
اي  لدي�ه  م�ن  او  للمحكم�ة 
معلوم�ات عن حياته او مماته 
يدليها لهذه املحكمة خالل مدة 
ع�رشة ايام م�ن تاريخ االعالن 
الج�راء ال�الزم وف�ق القان�ون 

واالصول .
القايض 

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد 

/  الكرخ
محكمة بداءة الكرخ

العدد  2368/ب /2018
اىل املدعي / عبدالحميد أمعيوف 

احمد
سبق وان اقمت الدعوى املرقمة 
أع�اله لدى ه�ذه املحكمة ضد 
املدع�ى علي�ه ) ايم�ان صادق 
مزع�ل و علياء ع�ي عبداالمري 
( ولصدور ق�رار النقض املرقم 
يف   2019/ حقوقي�ة   /45
2019/2/10 وملجهولية محل 
تبليغكبصحيفتني  قرر  إقامتك 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
الس�اعة  املوافق2019/7/31 
حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
عدم حضورك أومن ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

سيف عباس مخلف
�������������������������

فقدان
الذم�ة  ب�راءة  من�ي  فق�دت 
العامة  الهيئ�ة  الص�ادرة م�ن 
للرضائ�ب ذي العدد )10955( 
بتاري�خ 2001/7/1 واملعنونة 
اىل مديرية مرور النجف بأس�م 
)ع�ي ه�ادي عبود( م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية 

االتحادية 
 / الديواني�ة  جناي�ات  محكم�ة 

الهيئة الثانية 
العدد / 700/ج/2019

التاريخ 2019/7/21
اىل املتهمني الهاربني

ع�ي ش�هيد عب�د الكري�م ظاهر 
الفت�الوي وب�رشى ع�ي حس�ني 

شناوة عنزة 
لص�دور امر القب�ض بحقك وفق 
اح�كام امل�ادة 1/406/أ/ح م�ن 
ولهروبك�م  العقوب�ات  قان�ون 
اقامتك�م  مح�ل  ومجهولي�ة 
تع�ذر تبليغك�م قانون�ا ل�ذا قرر 
محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغك�م 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
الس�اعة الثامن�ة من صب�اح يوم 
محاكمتكم  الجراء   2019/7/28
املرقم�ة  الجزائي�ة  الدع�وى  يف 
م�ن  واملقام�ة  700/ج/2019 
قبل املدعني بالحق الش�خيص كل 
من )ناظم ش�بيب وعذاب دوحي 
بخص�وص   ) حس�ني  ورس�ول 
حادث املجنى عليها نورس عذاب 
دوح�ي ويف حالة ع�دم حضوركم 
ستجري املحاكمة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون
الرئيس 

حسون عبادي حسان
رئيس محكمة جنايات القادسية
�������������������������

جلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

القادسية االتحادية
 محكمة جنح الديوانية 
العدد : 2445/ج/2019

التاريخ 2019/7/17 
اعالن

اىل املته�م اله�ارب )حاك�م عب�د 
الحسني رباط ظاهر العبيدي ( 

الجزائي�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
وف�ق  2445/ج/2019  املرقم�ة 
احكام امل�ادة 1/456  من قانون 
العقوبات عن ش�كوى املش�تكي 
 ) كباح�ة  عب�د  كاظ�م  )قاس�م 
ولهروبك ومجهولية محل اقامتك  
بواس�طة  اعالن�ا  تبليغ�ك  ق�رر 
صحيفت�ني محليت�ني بالحض�ور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2019/8/29 الج�راء محاكمت�ك 
ويف حالة عدم حضورك س�تجري 
املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا 

ووفق القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

�������������������������
فقدان

فق�دت ب�راءة ذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب قس�م 
ال�رشكات ف�رع النج�ف بالع�دد  
13271 يف 2016/8/19 بأس�م / 

رياض ابراهيم عنون
من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
�������������������������

فقدان هوية 
فق�دت الهوية الصادرة من نقابة 
املهندس�ني فرع النج�ف واملرقمة 
133967 يف 2008/12/28 بأسم 
)رش�يد نعي�م مرشق( م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1980/ب2019/4

التاريخ : 2019/7/21
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه )صقر محمد 
خلف(

اقام املدعي )الس�يد مدي�ر بلدية 
النجف اضافة لوظيفته(  الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله ضدك والتي 
يطل�ب فيها )الحكم بابطال كافة 
قيود العق�ار املرقم 1/7639 حي 
القادس�ية واعادة تسجيله باسم 
دائ�رة املدع�ي اع�اله  ( ونظ�را 
اقامتك حس�ب  ملجهولي�ة مح�ل 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار  رشح 
مخت�ار ح�ي الحس�ني /2 حيدر 
جعفر عبد كله واستنادا اىل كتاب 
مكت�ب معلومات النج�ف  بالعدد 
وكت�اب   2019/6/27 يف   3224
مكت�ب معلومات النج�ف بالعدد 
علي�ه   2019/7/4 يف   3439/42
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2019/7/30 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
بحق�ك  املرافع�ة  تج�ري  س�وف 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

تعلن رشكة مصايف اجلنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

فعىل الراغبني باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة 
للحص�ول عىل رشوط املناقصة وحس�ب املبلغ امل�ؤرش ازائها واملبلغ غري قابل لل�رد علما بان تاريخ الغلق 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم االربعاء 2019/9/4 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يستمر 
االع�الن  اىل م�ا بعد العطلة ويعترب الي�وم الذي يي العطلة اخر يوم لغل�ق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة 

ادناه :
1 � تقديم كافة مستمسكات الرشكة )شهادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول 
التأسييس واالعمال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف 
حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 � شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء 

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � 95%  م�ن قيم�ة املواد تدفع بعد االس�تالم واملطابقة يف مقر رشكتنا من خ�الل صك مصدق او حوالة 

مرصفية و5% تدفع بعد انتهاء فرة الضمان والبالغة ستة اشهر من تاريخ استالم مطابقة املواد 
5 � تقدي�م تأمين�ات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة 
فيه�ا اىل رق�م واس�م املناقصة ع�ىل ان ال تقل م�دة نفاذيته عن 28 يوما م�ن تاريخ انتهاء نف�اذ العطاء 
ع�ن طريق مرصف عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ ق�دره بقيمة )168( مائة وثمانية 

وستون دوالر فقط 
6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازاءها اعاله 

7 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

8 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@sri.gov.iq

9 � يك�ون م�كان ايداع العطاءات التجارية والفنية لدى لجنة اس�تالم وفتح العط�اءات الخارجية يف مقر 
الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة 

10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 

Email: office@src.gov.iq
srcbasrah@yahoo.com

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع اجلنوب
فرع ميسان

اىل / كافة رشكات املقاوالت العامة

م / تنويه متديد اعالن
تحية طيبة ...

مناقصة 2019/2 االم�الءات الرابية لقطعة االرض 
املخصصة ملرأب اسطول النقل

ت�ود رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية هيئ�ة توزيع 
الجنوب فرع ميسان لفت انتباهكم حول تمديد فرة 
االعالن املنش�ور يف جريدة الصباح الجديد واملستقبل 
والبين�ة الجدي�دة ليكون موعد غل�ق املناقصة اعاله 
بتاريخ 2019/7/30 بدال من 2019/7/24 مع تغيري 
هوية  تصني�ف املقاولني املطلوبة من الدرجة الثالثة 
اىل الدرجة العارشة كحد ادن�ى لذا اقتىض التنويه اذا 
صادف موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل 

موعدا للغلق

وزارة الرتبية 
املديرية العامة لرتبية املثنى 

اعالن
تعل�ن املديرية العامة للربي�ة يف محافظة املثنى  عن اجراء مزاي�دة علنية للحوانيت 
املدرس�ية للعام ال�درايس 2019 � 2020 فعىل الراغبني املش�اركة يف املزايدة مراجعة 

ادارات املدارس املذكورة ادناه وحسب الرشوط التالية 
1 � اليج�وز العض�اء اللجنة التقديري�ة وااليجار والزواجهم واقاربه�م حتى الدرجة 

الرابعة املشاركة يف املزايدة
2 � يش�رط ع�ىل املش�رك يف املزاي�دة ان يكون عراقي�ا ومن ذوي االخالق الحس�نة 
والس�معة الطيبة وغري محكوم عليه بجناي�ة او  جنحة مخلة بالرشف بعد ان يقدم 

املستمسكات الثبوتية 
3 � عىل املس�تاجر حرصا اس�ماء وعناوين من يعمل معه يف الحانوت بالتنس�يق مع 

ادارة املدرسة 
4 �  اس�تحصال ع�ىل اج�ازة صحي�ة والزامه�م بتعه�د خط�ي بعدم بي�ع االطعمة 

املكشوفة 
5 � 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 االشراك يف املزايدة من كافة  املتزايدين 
6 � براءة ذمة من هيئة الرضائب املثنى

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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 

االتحادية
 محكمة جنح الديوانية 
العدد : 2420/ج/2019

التاريخ 2019/7/18 
اعالن

اىل املتهم الهارب )حسني رشيعة رسن 
شبيب( 

التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقمة 
2420/ج/2019 وف�ق اح�كام امل�ادة 
299 من قانون العقوبات عن ش�كوى 
جاس�م(  عب�اس  )اف�راح  املش�تكي 
ولهروب�ك ومجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  
قرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
الج�راء   2019/8/29 ي�وم  صب�اح 
محاكمت�ك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

ووفق القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 
االتحادية

 محكمة جنح الديوانية 
العدد : 2443/ج/2019

التاريخ 2019/7/21 
اعالن

اىل املتهم الهارب )عذاب راشد كاظم( 
التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقمة 
2443/ج/2019 وف�ق اح�كام امل�ادة 
1/459 م�ن قان�ون العقوب�ات ع�ن 
شكوى املشتكي )ضياء حسن برغوث( 
ولهروبك ومجهولية محل اقامتك  قرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
الج�راء   2019/8/29 ي�وم  صب�اح 
محاكمت�ك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

ووفق القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد : 2982/ش2019/5

التاريخ :2019/7/21
اعالن

منتظ�ر   / علي�ه  املدع�ى   / اىل 
محمد حسون

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها 
/2982 املرقم�ة  بالدع�وى 
 2019/6/12 يف  ش2019/5 
غيابي�ا بحقك والق�ايض الزامك 
بض�م حضانة االطف�ال كل من 
)فضل ورقي�ة( للمدعية )فاتن 
فاض�ل عب�د( وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي 
ق�ررت  النج�ف   / العس�كري 
املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ولك ح�ق االعراض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل امل�دة القانونية 
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

عامر طعمه الحار
��������������������������

اعالن
اىل الرشيك / هيثم عواد هندول 

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر 
بلدي�ة النج�ف لغ�رض اص�دار 
اجازة بن�اء للعق�ار 3/77577 
ح�ي النرص خ�الل ع�رشة ايام 
وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازة

بيان حسن جبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /1915

التاريخ :2019/7/22
اعالن

اىل / املدعو / محمد حمزة دحام
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة زهرة حم�زة دحام طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )محمد حمزة دح�ام( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /1916

التاريخ :2019/7/22
اعالن

اىل / املدعو / رضا حمزة دحام
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة زهرة حم�زة دحام طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�و )رضا حمزة دحام( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /1913

التاريخ :2019/7/22
اعالن

اىل / املدعو / عي  حمزة دحام
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة زهرة حم�زة دحام طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )عي حمزة دحام( ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /1914

التاريخ :2019/7/22
اعالن

اىل / املدعو / محي حمزة دحام
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة زهرة حم�زة دحام طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )محي حمزة دحام( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اعالن مناقصة رقم )13( لسنة 2019

تعلن دائرة صحة ميس�ان /ش�عبة العقود ع�ن اعالن املناقصة املدرج�ة تفاصيلها ادناه ضمن 
تخصيصات املوازنة الجارية لس�نة 2019 فعىل الراغبني من الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة 
دائرة صحة ميسان شعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء 
مبل�غ ق�دره )100,000 مائة الف دينار عراقي( غري قابل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق عىل ان 
يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وموع�د الغلق وموقع مع تثبي�ت العنوان الكامل عىل العطاء وان اخ�ر موعد لغلق املناقصة هو 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من الي�وم املذكور يف الج�دول ادناه وان الدائرة غ�ري ملزمة بقبول 
اوط�أ العط�اءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور االعالن وس�يتم اج�راء محارضة يف 
الساعة العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل 

االستفسارات 
مالحظة : يف حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه 

سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

وقت المزايدة مكان المدرسة يوم المزايدة اسم المدرسة  ت

التاسعة صباحا  السماوة/ حي الزهراء 2019/7/30 مدرسة النسيم االبتدائية 1

التاسعة صباحا  السماوة/ حي الزهراء  2019/7/30 مدرسة الربيع 
االبتدائية 2

التاسعة ونصف 
صباحا السماوة/ حي العسكري 2019/7/30 مدرسة التفوق 

االبتدائية 3

التاسعة ونصف 
صباحا السماوة/ الحيدرية 2019/7/30 اعدادية الزهراء للبنات 4

العاشرة صباحا السماوة/ حي الغربي 2019/7/30 متوسطة الكرامة 5

العاشرة صباحا السماوة/ القشلة 2019/7/30 متوسطة الشرارة 
االولى 6

العاشرة ونصف 
صباحا السماوة/ حي الشهداء 2019/7/30 مدرسة البيارق 

االبتدائية 7

العاشرة ونصف 
صباحا السماوة/ حي الحسين 2019/7/30 مدرسة ساوة االبتدائية 8

الحادية عشر صباحا السماوة / حي الحيدرية 2019/9/30 مدرسة االخالص 
االبتدائية 9

قاسم مطرش قاسم 
و . مديرهياة توزيع اجلنوب 

مدير فرع ميسان

قسم املوارد البرشية 
العدد 45/2/3

العدد: 19511
التاريخ : 2019/7/22

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1 521/2019 Eللمرة   
االولى

تجهيز اجهزة عد العملة بعدد خمسة المبلغ 
التخميني للمناقصة )8,400( ثمانية االف 

واربعمائة دوالر فقط
100.000 IQD

حسام حسني ويل
مديرعام رشكة مصايف اجلنوب وكالة

الدكتور الصيدالين 
عيل حممود العالق

املدير العام

المالحظات التأمينات االولية  الهوية المطلوبة تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم المناقصة

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات 
االولية تبلغ 

10,000,000 فقط 
عشرة  مليون دينار 

عراقي والبالغة 
1%من القيمة 

التقديرية

مكتب علمي 
مسجل في وزارة 

الصحة شرط 
ان يكون وكيال 

للشركة المصنعه 
او شركة استيراد 

وتصدير

الخميس 
2019/7/25

االربعاء 
2019/7/31 13

مناقصة تجهيز 
جهاز الرنين 
المغناطيسي 

المفتوح عدد )1(
 MRI Open

system

العدد :15062
التاريخ 2019/7/21



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1950( الثالثاء  23  تموز  2019 اعالنات8

1ـيرس مجلس محافظة بغداد / محافظة بغداد  االعالن مشاريع بناء مدارس ضمن 
قاطع مديرية تربية )الرصافة الثالثة( املدرجة ادناه ضمن يف املوازنة االسـتثمارية 
لسـنة 2019 فعىل كافة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم 

لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية 
2  ـ عـىل مقدمي العطـاءات املؤهلني والراغبـني يف الحصول عـىل الوثائق الخاصة 
باملشـاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود 

خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا
3  ـيتضمن العرض ثالث ظروف / ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التاهيل املطلوبة )شـهادة تأسيس ، عقد تأسيس ، محرض 
اجتماع ، اجازة ممارسة مهنة، هوية تصنيف بدرجة خامسة انشائية نافذة صادرة 
مـن وزارة التخطيط  ، هوية غرفـة تجارة نافذة ، تقديم اعمال مماثلة مصدقة من 
الجهة املستفيدة ، تقديم مستمسكات املدير املفوض ، تقديم ما يؤيد حجب البطاقة 
التموينيـة ، تقديـم براءة ذمة معنونة اىل محافظة بغداد صـادرة من الهيئة العامة 
للرضائب )نسـخة اصلية( ، وصل الرشاء النسخة االصلية ، يتم التوقيع والختم عىل 
كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة ، تقديم جدول تقدم عمل  ، 
تكون مدة نفاذية العطاء 90 يوما   ، تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع 
ارقـام الهواتف واملوقع االلكرتوني الخاص بها ، يجب ان تكون االرقام  مدونة رقما 
وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم 
العطاء ، عىل الرشكات االجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس 
وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التأسيس ، تلتزم 
الرشكـة بتقديم االسـعار  النهائية غري القابلة للتفـاوض ، تقديم جميع العطاءات 

مختومة بالختم الحراري ملحافظة بغداد (
4 ـ  بامـكان مقدمـي العطـاءات املهتمني رشاء وثائـق املناقصة بعـد تقديم طلب 
تحريـري اىل العنوان التايل ) محافظة بغداد / قسـم العقـود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائـق البالغة لقاء مبلغ قدره ) 500,000( ) خمسـمائة الف دينار عراقي ( لكل 

مناقصة
5 ـ يتـم تسـليم العطـاءات  اىل العنـوان التـايل /  محافظـة بغداد / االسـتعالمات 
االلكرتونيـة / الطابق االول يف السـاعة 12 ظهـرا  من التوقيت املحـي ملدينة بغداد 
يوم االثنني 2019/8/19 والعطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسم 

العقود الساعة 12 ظهرا من يوم 2019/8/19 او اليوم الذي يليه
6 ـ يجـب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شـكل )خطـاب ضمان او صك 

مصدق او سفتجة(  لكل مناقصة يف الجدول صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة 
لـدى البنـك املركزي ازاء كل مناقصة يف الجدول يسـتقطع من مسـتحقات الرشكة 
املتعاقدة كافة الرسـوم والرضائب املشـار اليهـا يف القوانني واالنظمـة والتعليمات 

العراقية 
7  ـاذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية  فيكون موعد الغلق باليوم التايل

8 ـ كل ما يخالف ما ورد يف اعاله ال يعتد به
9 ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغري مستجيبة

10ـ  يستبعد اي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية 
, االعمال املماثلة( 

11   ـ للمعلومات تتم املراسلة عرب الربيد االلكرتوني 
)con .baghdad.iq(

12 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
13 ـ املناقصات املعلنة حسب الجدول ادناه :

حمافظة بغداد / قسم العقود

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

 تعلـن لجنـة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسـة  عن ايجار )العقارات ( املدرجـة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات 
القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار  ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املأجور  
ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسـمية سـتجري املزايدة يف اليوم الذي يي العطلة  وال 
يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسـمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسـنة 2013 املعدل عىل 
ان يت  م تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستأجر بتقسيط بدل االيجار 

يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية  وعىل الراغبني مراجعة البلدية  لالطالع عىل رشوط املزايدة

اعالن
مناقصة رقم )31( لسنة 2019 مديرية تربية )الرصافة الثالثة(

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة /

يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
مناقصة

 35,000,000
خمسة وثالثون 
مليون دينار 

عراقي 
49ـ1ـ5ـ4ـ1ـ210ـ2 220

3,409,299,200
ثالثة مليار 

واربعمائة وتسعة 
مليون ومئتان 

وتسعة وتسعون 
ومائتان دينار 

عراقي

 ـ هدم واعادة بناء 
مدرسة 18 صف 

ابتدائية النسيم بأستثناء 
جناح الصفوف الحديثة 

االنشاء 4/32592 
وزيرية /مدينة الصدر
 ـ هدم واعادة بناء 
مدرسة االنبعاث 

االبتدائية 18 صف 
على القطعة المرقمة 
1/3505 مدينة الصدر

ـ هدم واعادة بناء 
مدرسة االبتهاج 

االبتدائية 18 صف  
على القطعة المرقمة 
4/31735 مدينة 

الصدر   
 ـ هدم واعادة بناء 

مدرسة السراج المنير 
االبتدائية  18 صف 
على القطعة المرقمة 
4/12645 وزيرية / 

مدينة الصدر   

مناقصة 
رقم 

 )31(
لسنة 
2019

فقدان 
فقـد وصل قبـض حكومـي امانات 
مـن بلدية البرصة مـؤرخ 24 / 6 / 
2018 املرقـم ) 475593 ( ومبلغه ) 
675000 ( الف بأسـم / عالء خريي 
– فمـن يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 

سامراء
العدد: 2019/5682 

التاريخ :2019/7/11
نرش اعالن

قدمت السـيدة )ساهرة رسول عي( 
طلبـاً اىل هـذه املحكمـة تطلب فيه 
اصـدار حجـة حجـر وقيمومة عىل 
املفقود )رشيد حميد محمود( والذي 
فقـد يف تاريـخ 2015/2/23 وعليه 
واسـتناداً لقانـون رعاية القارصين 
قررت املحكمة نـرشه يف صحيفتني 
محليتـني لغـرض التثبت مـن حياة 

املفقود.
مع التقدير

 القايض 
طالل خليل محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـد مني دفـرت الخدمة العسـكرية 
بأسـم / حسـني اسـماعيل قاسـم 
والصـادر مـن تجنيـد االعظميـة / 
الثانية – فمن يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقد وصل امانات صادر من بلدية 
البـرصة واملرقم 468110 يف 18 / 
6 / 2017 باسـم / سجاد حسني 
حسـن ومبلغه 000 / 350 / 1 – 
فمن يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 1876 / 2018 

 2019 / 106
التاريخ : 8 / 7 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلسـل 24 / 85 
الواقع يف محلة مناوي باشا العائد لورثة املدين احمد 
عمر العثمان كل من محمد وفاروق وفوزي ووفيقة 
وسـعاد ونجيبـة اوالد احمـد عمـر العثمـان وفهـد 
وحمد اوالد عادل احمد عمر العثمان ووئام وحسـام 
ونرسيـن ودينا وايمـن اوالد عبد الحميـد احمد عمر 
العثمـان ونواف وبهية اوالد عمر احمد عمر العثمان 
وعبد العزيز ميضان راشد ورعد ورمزي وبان وبلسم 
وريم اوالد عبد العزيز ميضان راشـد / اضافة لرتكة 
مورثهـم املحجوز لقاء طلب الدائـن رشيف عبد عي 
محمد البالغ ) 300 ، 040 ، 237 ، 1 ( مليار ومائتان 
وسبعة وثالثون مليون واربعون الف وثالثمائة دينار 
فعـىل الراغب بالـرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معـه التامينات القانونيـة البالغة عرشة يف املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي . 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : 24 / 85 مناوي باشا .
2 – جنسـه ونوعـه : ارض البسـتان مع اشـجارها 
املشـيد عليها هيكل من ثمانيـة طوابق غري مكتملة 

البناء ، ملك رصف .
3 – حـدوده واوصافه : هيكل بنـاء غري مكتمل من 

ثمانية طوابق .
4 – مشـتمالته : هيكل بناء غـري مكتمل من ثمانية 

طوابق .
5 – مساحته : 43 ، 58 م2 – 04 أولك 01 دونم.

6 – درجة العمران : ..... 
7 – الشاغل : الدائن رشيف عبد عي محمد .

 )  2  ،  007  ،  400  ،  000  (  : املقـدرة  القيمـة   –  8
مليارين وسـبعة ماليني واربعمائة الف دينار – علما 
ان املشـيدات ) البنـاء ( تعود ملكيته للدائن / رشيف 

عبد عي محمد 
املنفذ العدل

العدد : 21549
التاريخ 2019/7/22

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار وموقعه ت

ثالث سنوات 4900000 اربعة مليون وتسعمائة الف دينار سنويا 600م2 1 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 6 جزء من 61/6826/3

ثالث سنوات 2000000 مليونا دينار سنويا 318م2 2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 6 جزء من 61/6707/3

سنة واحدة  3000000 ثالثة مليون دينار سنويا 240م2 عقار تجاري في الحي الصناعي والمرقم 61/6219/3 3

سنة واحدة  5400000 خمسة مليون واربعمائة  الف دينار سنويا 600م2 4 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 1 جزء من 61/6826/3

سنة واحدة  4850000 اربعة مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار سنويا  714م2 5 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 16/2 جزء من 600 هـ

سنة واحدة  3800000 ثالثة مليون وثمانمائة الف دينار سنويا 800م2 6 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 1/23 ـ 1/24 جزء من 600 هـ

سنة واحدة  3200000 ثالثة مليون ومائتي الف دينار سنويا  876م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 16/3 ـ 16/4 جزء من 600 هـ 7

سنة واحدة  1650000 مليون وستمائة وخمسون الف دينار سنويا 156م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/6666/3 8

سنة واحدة  2450000 مليونان واربعمائة وخمسون الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 600/16 ج 9

سنة واحدة  6050000  ستة مليون وخمسون الف دينار سنويا 1000م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 2/2  جزء من 600 ج 10

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة الف دينار سنويا 504م2 خان اغنام والمرقم 49 ـ40/1/50 فريحة 11

ثالث سنوات 1500000 مليون وخمسمائة الف دينار سنويا 623م2 خان اغنام والمرقم 52- 40/1/54 فريحة 12

سنة واحدة  6300000  ستة مليون وثالثمائة الف دينار سنويا 720م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 3 جزء من 600 هـ 13

سنة واحدة  850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار سنويا  100م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 54 جزء من 61/6826/3 14

سنة واحدة  4200000 اربعة مليون ومائتي الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/12542/3  15

سنة واحدة  2850000 مليونان وثمانمائة وخمسون الف دينار سنويا 300م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 4 جزء من 61/6826/3 16

سنة واحدة  10000000 عشرة مليون دينار سنويا 103,75م2 شقة عباسية شرقية والمرقمة جزء من 73/137 17

سنة واحدة  6000000 ستة مليون دينار سنويا 100م2 حانوت عباسية غربية والمرقم 487 18
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منجزات ثورة 14 متوز
          حسن الكعبي 

تحت�ل ث�ورة 14 تم�وز وزعيمها عبد 
الكريم قاسم مكانة كبرية عند الشعب 
العراقي ونخبت�ه الثقافية، باعتبارها 
ثورة أحدثت تغي�ريات كبرية يف البنية 
االجتماعية عىل مختلف األصعدة رغم 
عمرها القصري، وتتمثل تلك التغيريات 
يف املنجزات امللحوظة يف اعقاب الثورة، 
وهي منجزات عجزت الحكومات التي 
أعقبت الثورة عن إنجاز مماثالتها اىل 
يومنا هذا، وبرغ�م االنجازات الكبرية 
التي حققتها ثورة تموز إال انها ظلت 
للش�ك والتجري�ح واعتربها  عرض�ة 
البعض بمثاب�ة التمهيد لحقبة دامية 
وفوىض مستمرة من االنقالبات وعدم 
االستقرار بالقياس للعهد امللكي الذي 
أطاحت به الثورة الذي يمثل بنظرهم 
عه�داً للديمقراطية واالس�تقرار، وان 
الخ�روج عليه وق�رارات الثورة ضده 

كانت خاطئ�ة وقد أفرزت نتيجة لهذا 
الخط�أ حقبة دموية م�ا زال املجتمع 

يعيش أزماتها وأوزارها وتبعاتها.
إنَّ االتص�ال بالتاري�خ وقراءته قراءة 
واعي�ة س�يقودنا اىل نتيجة أساس�ية 
الفكري�ة،  التص�ورات  ُبني�ْت عليه�ا 
وه�ي أنَّ الث�ورات ال تح�دث بمحض 
ق�رار أحادي، وإنما هي تحدث نتيجة 
ص�دام حاد بني البنية التحتية والبنية 
الفوقية، وهذا الصدام هو نتاج لطابع 
التناقض بني البنية التحتية والفوقية؛ 
التغي�ري  اىل  األوىل يف إط�ار مس�عاها 
والثاني�ة بوصفه�ا رافض�ة للتغي�ري 
وتس�عى اىل الثبات عىل مكتس�باتها، 
ويرص�د الدكتور عبد الخالق حس�ني 
طاب�ع التناق�ض الح�اد ب�ني البني�ة 
التحتي�ة والفوقي�ة وممانع�ة ه�ذه 
األخ�رية لالس�تجابة ملطال�ب التغيري 
االجتماعي بش�خصية نوري السعيد 
)لقد لع�ب نوري الس�عيد ال�ذي تبوأ 

رئاسة الحكومة 14 مرة، دوراً رئيساً 
يف العه�د امللك�ي يف خلق عقب�ة كأداء 
أمام تطور البنية الفوقية )السلطة(، 
إذ كان يحكم حتى يف الفرتات التي لم 

يكن فيها هو رئيساً للحكومة. 
االنتخاب�ات  املث�ال، يف  وع�ىل س�بيل 
الربملانية ع�ام 1954، حصلت أحزاب 
املعارض�ة الوطني�ة ع�ىل 11 مقع�داً 
فقط م�ن مجموع 131 مقعداً، وكان 

رئيس الوزراء آنذاك أرشد العمري. 
فل�م يتحمل نوري الس�عيد هذا العدد 
القلي�ل من نواب املعارض�ة، فما كان 
من�ه إال أْن ق�ام بانق�الب القرص عىل 
زميل�ه العم�ري، بعد 24 س�اعة من 
افتتاح الربملان بخطاب العرش، فعطل 
الربملان، وأعلن األحكام العرفية )حالة 
الطوارئ(، وألغى األحزاب ومنظمات 
املجتم�ع املدن�ي، وأغل�ق الصحف إال 
تلك املؤيدة للسلطة، وشكل الحكومة 

برئاسته. 

األس�باب  وع�رات  الس�بب  وله�ذا 
غريها، يِئس�ت املعارضة الوطنية من 
أي أمل يف اإلصالح والتغيري بالوس�ائل 
الس�لمية. وعلي�ه حص�ل االنفج�ار، 
واملس�ؤول عنه�ا ه�م أولئ�ك الذي�ن 

رفضوا التغيري السلمي(.
بن�اًء عىل هذا التأس�يس ف�إنَّ الثورة 
حدثت كحتمية تاريخية فرضها طابع 
التناقض الحاد ولم تأت الثورة بمزاج 
ش�خيص أو إنها اعتباطية وفوضوية 
ب�ل إنها حقق�ت مكاس�ب ومنجزات 
كبرية يرصد املؤرخون ومنهم الدكتور 
عبد الخالق حس�ني أهمها عىل مجمل 
األصع�دة، فع�ىل الصعي�د الس�يايس 
واالجتماع�ي )الغ�اء الث�ورة امللَكي�ة 

وإقامة النظام الجمهوري. 
وتفجري الوعي السيايس لدى الجماهري 
الشعبية الواسعة التي كانت محرومة 
من املساهمة يف النشاطات السياسية، 
تعزيز االستقالل السيايس، والحفاظ 

عىل كيان العراق السيايس، واستقالله 
الناج�ز وس�يادته الوطني�ة الكاملة، 
وإلغاء جميع املعاهدات االستعمارية 
الجائ�رة واملخلة بالس�يادة الوطنية، 
التأكيد ع�ىل رشاكة العرب واألكراد يف 

الوطن العراقي. 
ألغ�ت الثورة سياس�ة االنحي�از نحو 
الغرب واألحالف العسكرية التي سار 
عليه�ا النظ�ام امللكي، والت�ي أدت إىل 
إضع�اف الع�راق عس�كرياً، وصدور 
قانون الجمعيات ع�ام 1961، والذي 
بموجب�ه أجيزت ما يق�ارب من 700 
السياس�ية  األحزاب  جمعية. وإجازة 

املؤمنة بالديمقراطية. 
إلغ�اء األبعاد الطائفي�ة والعرقية من 
ممارس�ات الدولة الرسمية، ووضعت 
األس�س إللغ�اء التميي�ز الطائفي يف 
العراق، تلك السياس�ة التي مورس�ت 
خالل الحكم العثماني واستمر عليها 

العهد امللكي. 

توقيع معاه�دات ثقافية واقتصادية 
وعس�كرية م�ع الجمهوري�ة العربية 
املتح�دة. والعمل عىل تقوية التضامن 
العربي وتنش�يط دور الع�راق ضمن 

مؤسسات الجامعة العربية.
االنس�حاب من األحالف العس�كرية، 
م�ع  املتوازن�ة  العالق�ات  وإقام�ة 
والدولية واألفرو- اإلقليمية  التكتالت 
آسيوية، املساهمة يف تأسيس منظمة 
الدول املصدرة للنف�ط )أوبك(، والذي 
صار س�الحاً ماضي�اً لحماية حقوق 

الدول النفطية. 
إلغ�اء العالق�ات االقطاعي�ة، وإلغاء 
قانون حكم العشائر الذي كان يخوِّل 
القضاي�ا  بحس�م  اإلقط�اع  ش�يوخ 
الجزائية يف مناطقهم. وإصدار قانون 

اإلصالح الزراعي وإلغاء اإلقطاع. 
وهذا بحد ذاته ثورة اجتماعية لصالح 
املاليني م�ن الفالحني الفقراء. اضافة 
اىل مجاني�ة التعلي�م وتبني سياس�ة 

العدال�ة االجتماعي�ة ع�ىل املس�توى 
عمم�ت  حي�ث  والجغ�رايف  الطبق�ي 
املش�اريع يف جميع ميادين النش�اط 

االجتماعي واملدن العراقية.
إنَّ هذه املنج�زات وغريها الكثري مما 
تؤك�ده املص�ادر التاريخي�ة تتكف�ل 
بتكوي�ن رؤية منصفة تج�اه الثورة 
وزعيمها عبد الكريم قاسم، تبتعد عن 
التحيزات والرؤى التقديس�ية وتعاين 
منطلق�ات موضوعي�ة  األم�ور م�ن 
وق�راءة مقارناتية تكش�ف عن كون 
الث�ورة يف مدته�ا القص�رية امتلك�ت 
رؤية س�رتاتيجية بعيدة املدى يف رسم 
معالم واضحة ملس�تقبل العراق، وهو 
ما عج�زت ع�ن تكوين�ه الحكومات 
املتالحق�ة يف التاري�خ العراقي اعقاب 
ث�ورة تم�وز العظيم�ة الت�ي حققت 
وبفرتة قص�رية منجزات كبرية تؤرش 
الطابع الوطني املخل�ص يف توجهات 

الثورة وزعاماتها.

اهلجرة وتغطية أخبارها 
          آن أبلباوم

يف يوني�و 2018، رفض�ت الحكومة اإليطالي�ة املنتخبة 
حديثاً الس�ماح للس�فينة »أكواريوس«، التي كانت تقل 
600 الجئ، بالرسو يف ميناء إيطايل. ومثلت هذه القصة 
خرباً غطته صحيفة »كوريري ديال سريا« بمقاالت تتناوله 
م�ن مختلف الزواي�ا وبمختلف العناوي�ن. لكن العنوان 
ال�ذي أثر حقيقة ع�ىل القراء جاء يف نس�خة الصحيفة 
عىل الفيس�بوك، حيث كان يحمل اس�م وزي�ر الداخلية 
اإليط�ايل الجديد »ماتيو س�الفيني«، وكذلك إعالنه: »إن 
موانئن�ا مغلقة أمام الس�فينة أكواري�وس!«. وخلصت 
دراسة جديدة أجراها مروع »أرينا« التابع لكلية لندن 
لالقتص�اد، وجامعة فينيس�يا وصحيف�ة »كوريري ديال 
س�ريا« نفس�ها، إىل أن تلك القصة كان�ت ثاني موضوع 
عىل حس�اب الصحيفة يف الفيس�بوك يحص�ل عىل أكرب 
عدد من التعليقات واملشاركات وعالمات اإلعجاب وعدم 

اإلعجاب.
وأح�دث ذلك الحدث س�عادة ل�دى س�الفيني الذي كرر 
الحيلة بعد أس�ابيع قليل�ة، حيث قام بمن�ع قارب آخر 
من الرس�و يف املوانئ اإليطالي�ة. وعندما عارض املدعي 
الع�ام يف »كاتانيا« ه�ذا القرار، بث س�الفيني ترصيحاً 
غاضباً مدته 20 دقيقة عىل الفيس�بوك. وعندما نرت 
»كوريري« هذا الترصيح عىل صفحتها عىل الفيس�بوك، 
كان موض�ع جدل ش�ديد لدرجة أننا وجدن�ا أنه أصبح 
أكثر موضوع حول الهجرة ينال أكرب عدد من املشاركات 

خالل نفس العام.
ل�م يك�ن ه�ذا الحدث�ان، بطبيع�ة الح�ال، فريدين من 
نوعهم�ا. فمنذ انتخاب�ه يف ع�ام 2018 كرئيس لرابطة 
كان  الرابط�ة،  باس�م  فق�ط  اآلن  املعروف�ة  الش�مال، 
س�الفيني يس�تخدم عمداً لغة مثرية للجدل، ويشري إىل 
أحداث أثريت عمداً للدفع باس�مه يف العناوين الرئيسية. 
ومؤخ�راً، فعل نفس اليشء مرة أخ�رى، ليس فقط من 

خالل منع سفينة إنقاذ التقطت بعض األشخاص كانوا 
عىل وشك الغرق، ولكن أيضاً من خالل الدعوة إىل القبض 

عىل القبطان األملاني »كاروال راكيت« )31 عاماً(.
وق�د ُكت�ب الكثري، بم�ا يف ذلك م�ا كتبته أن�ا، عن تأثري 
وس�ائل التواصل االجتماعي عىل السياسة، السيما عن 
الطريقة التي تنر بها الخوارزميات املدمجة يف فيسبوك 
ويوتيوب عمداً، لغًة سياس�ية غاضبة ومتطرفة ومثرية 
لالس�تفزاز. ال ُيع�رف س�وى القليل ع�ن الطريقة التي 
تتعامل بها وسائل اإلعالم الرئيسية مع نفس النوع من 
اللغ�ة. وحالياً، هناك نوع من الدوامة الريرة: فالعديد 
من الصحف، خاصة تلك التي ال تملك قواعد اش�رتاكات 
كبرية، تعتمد عىل س�وق التكنولوجي�ا اإلعالنية، والذي 
يحق�ق املزيد من العائ�دات للصفحات الت�ي تولد املزيد 
م�ن الجدل وردود الفع�ل، بغض النظر ع�ن نوعه. وقد 
تعلم ساس�ة أمث�ال س�الفيني، املدعوم�ون أحياناً من 
قب�ل مواقع إلكرتونية حزبي�ة، باإلضافة إىل جيوش من 
املتابعني الحقيقيني والزائف�ني، أن يخلق هذا النوع من 
الجدل. وتش�عر الصحف »الرئيس�ية« بأنه يتعني عليها 
تغطي�ة ما يقولون، بغض النظر عما إذا كان حقيقياً أم 
كاذباً، ألنها بحاجة لعائد اإلعالنات، وألنها س�تبدو غري 
ذات صلة بما يج�ري، مما يخلق حافزاً أكرب لنر مزيد 

من الترصيحات الفظيعة واألحداث املدبرة، وهكذا.
وقد وجدنا أن تأثري هذه الدوامة الريرة عىل الجمهور 
واض�ح وصارخ. ففي عام 2018، انته�ت أزمة الهجرة 
بالفعل يف إيطاليا. ويف الواقع، تراجعت أعداد املهاجرين 
القادمني بنحو 87% مقارنة بعام 2015، ويرجع الفضل 
يف ذل�ك إىل جهود الحكومة اإليطالية الس�ابقة واالتحاد 
األوروب�ي، وه�و املؤسس�ة الت�ي غالب�اً م�ا يهاجمها 
س�الفيني. لكن حتى مع تراجع معدالت الهجرة، ارتفع 
ع�دد القص�ص املكتوبة ع�ن الهجرة بش�كل كبري. وقد 
شوه »تأثري سالفيني« الواقع بالفعل، وخلق مستويات 
جديدة من الجدل والغضب حول قضية اختفت بالفعل.

اإلنسان عىل القمر!

إنقاذ ساندرز

          ستيف دونو

تح�ل الش�هر الج�اري الذكرى الخمس�ني 
لهبوط اإلنسان عىل س�طح القمر يف يوليو 
1969. وكان الرئي�س ج�ون كين�دي أعلن 
عن هدفه الطم�وح أمام الكونجرس يف 25 
ماي�و 1961، وأوض�ح بإيج�از: »أعتقد أن 
ه�ذه األمة عليها أن تلزم نفس�ها بتحقيق 

ه�دف هب�وط اإلنس�ان عىل س�طح القمر 
وعودته بس�الم إىل األرض قبل نهاية العقد 

الجاري«.
وتناول كتابان ن�را حديثاً القصة املعقدة 
لهبوط اإلنس�ان عىل القم�ر، وميالد قطاع 
الفض�اء. والكتاب�ان هما »س�باق الفضاء 
والرحلة االس�تثنائية ألبول�و11«، لجيمس 
دونوفان، و»جون كيندي وس�باق الفضاء 

العظيم«، لدوغالس برنكيل. ويركز دونوفان 
ع�ىل الرج�ال الذي�ن قام�وا بالرحل�ة غري 

املس�بوقة. أما برنكيل فريكز عىل كيندي. 
وبدأ الس�باق إىل الفض�اء يف نوفمرب 1957، 
بع�د إط�الق االتح�اد الس�وفييتي القم�ر 
س�بوتنيك2 يف امل�دار ح�ول األرض، وع�ىل 
متنه الكلب�ة اليكا. وأثبتت تل�ك الرحلة أنه 
يمكن لكائ�ن حي أن ينجو يف املدار، فكانت 

فكرة هبوط اإلنسان عىل سطح القمر أمراً 
حتمي�اً، ورسعان ما تط�ورت التكنولوجيا 

املداري�ة إىل التكنولوجي�ا القمري�ة. 
وكانت بعث�ة »أبولو« إىل القم�ر رؤية رجل 
واح�د. وكم�ا ق�ال قائ�د أبول�و17، ج�ني 
سرينان، عام 1999: »سبق الرئيس كيندي 
الجمي�ع إىل القرن ال��21، واقتن�ص عقداً 
م�ن الزم�ن، وغرس�ه ب�ذكاء يف س�تينيات 

وس�بعينيات القرن املايض!«.
وكما أش�ار برينكيل، كان كين�دي مدفوعاً 
بالسعي وراء البطولة وبالحاجة الربجماتية 
لالنتصار يف س�باق الفضاء ضد السوفييت. 
وقد دم�ج بني هذين الدافع�ني يف حلم كان 
أكرب من مقوماته. وق�د تمكن بمثالية من 
االنط�الق به�ذا الحل�م وتحقيق�ه. ويقول 
املؤلف: »لم يكن يمكن سوى لسيايس رفيع 

املس�توى، يف خضم حرب ب�اردة، أن يتجرأ 
ع�ىل املجازفة بامليزاني�ة األمريكية والهيبة 
الدولي�ة ع�ىل مرأى ومس�مع م�ن الجميع 
يف غض�ون ف�رتة زمنية قص�رية.. لقد كان 
كيندي الرجل املناسب يف الوقت املناس�ب«. 

وإحي�اء ذكرى »أبولو11« ال يتعلق باملايض 
فحس�ب، وإنما يأتي بس�ؤال مطروح: هل 

سيعود البر يوماً إىل القمر؟

          روس دوثات

ل�م نش�هد س�وى مناظرت�ني وم�ا تالهم�ا يف حملة 
انتخابات الحزب »الديمقراطي« التمهيدية للس�باق 
الرئ�ايس، لكن أح�د توقعات�ي لع�ام 2020 يتهاوى 
فيم�ا يبدو. فقد تنبأت يف ربيع ه�ذا العام أن »بريني 
س�اندرز« أمامه فرص�ة، فيما يب�دو، ليحاكي قفزة 
رونال�د ريجان بني عام�ي 1976 و1980 التي انتقل 
فيه�ا املتم�رد الس�ابق املرف�وض، ألنه عج�وز جداً 
ومؤدلج جداً، ليصبح مرش�حاً ثم رئيس�اً من صناع 
التاري�خ. لكن يف هذا الصيف يعاني »س�اندرز« ليس 
فق�ط م�ن انخفاض الش�عبية، بل أيض�اً من ترسب 
الدعم وانتقال املال وانتباه وسائل اإلعالم إىل آخرين، 

ويكدح للحفاظ عىل قاعدته بدالً من توسيعها.
لكن حني قدمت تصوري عن احتمال محاكاة ساندرز 
لنموذج ريجان، افرتضت أن مكانته يف اس�تطالعات 
الرأي عىل مستوى البالد أعىل- أي أن هناك ما يكفي 

من الحماس والنوايا الحسنة وسط الناخبني أصحاب 
»الديمقراط�ي«،  الح�زب  يف  اليس�ارية  التوجه�ات 
إلبق�اء مس�توى التأييد لس�اندرز يح�وم حول %20 
و30% كم�ا كان ح�ال ترامب يف خري�ف عام 2015. 
لكن هذه الفرضية لم تصمد، فقد انخفضت نس�بة 
التأييد لساندرز إىل نحو 15% يف متوسط استطالعات 
ال�رأي يف الوقت الحايل، وهو رقم ضعيف مع األخذ يف 

االعتبار شهرة اسمه الواسعة.
واس�تجابة س�اندرز حت�ى اآلن لت�اليش الدع�م ل�ه 
تدريجي�اً، تتب�ع نوعاً م�ن االس�رتاتيجية التي تعمل 
عىل القاعدة بالس�عي إىل تسجيل الناخبني والتعبئة، 
م�ع منع الزخم ال�ذي يذه�ب إىل »إليزابي�ث وارين« 
من خ�الل التأكيد عىل الطابع الخاص ل�»س�اندرز« 
باعتباره يسارياً حقيقياً يف السباق. لكن حني ننظر 
إىل اس�تطالعات ال�رأي بش�أن الخي�ار األول والثاني 
ل�»الديمقراطي�ني«، نالحظ ش�يئاً مث�رياً لالهتمام، 
وهو أن ناخبي »وارين« يمثل لهم »س�اندرز« خياراً 

بدي�اًل، وهناك بالفعل عدد أكرب م�ن ناخبي »بايدن« 
يضعون »ساندرز« كخيار بديل والعكس بالعكس.

وهذا دليل يف جانب منه عىل أن الناخبني ال ينتظمون 
وفق�اً للفئ�ات األيديولوجي�ة الت�ي ينره�ا كت�اب 
األعم�دة. لك�ن فيما يتعل�ق ب�أن بايدن يمث�ل حقاً 
مرشحاً ل�»الديمقراطيني« املعتدلني، فهذا دليل أيضاً 
عىل حجة فريق »س�اندرز«، التي يتمسكون بها منذ 
فرتة طويل�ة، وه�ي أن »بريني« يج�ري التقليل من 
جاذبيت�ه ل�دى فئة معين�ة من الناخب�ني املحافظني 
ثقافي�اً والليرباليني اقتصادياً، الذين ال يجذبهم عادة 
مرشح من أقىص اليسار. وإذا كان الحال هكذا، فقد 
يكون لدى »س�اندرز« اس�رتاتيجية أفض�ل من نهج 
التص�دي لتأثري »وارين« التي يتبناه�ا حالياً. والفئة 
الس�كانية املفرتض�ة التي تختار ب�ني بايدن وبريني 
ال تتطل�ع إىل مرش�ح لدي�ه نظرية أكثر نق�اء للتغري 
الث�وري. إنه�م يري�دون ش�خصاً يتحيز فيم�ا يبدو 
لهم ضد األثرياء أصحاب النفوذ الس�يايس، ويفضل 

املع�ارك االقتصادية عىل املعارك الثقافية، ويثقون يف 
قدرته عىل إلحاق الهزيمة برتامب.

وإذا افرتضنا أن س�اندرز اجت�از االختبارين األولني، 
ف�إن مهمته يجب أن تكون انت�زاع ناخبي بايدن من 
خالل طمأنتهم بش�أن النقط�ة الثالث�ة، بإخبارهم 
أن�ه أكثر من مجرد راديكايل، وأنه ال يمانع يف الحلول 
الوسط ويمكنه إبرام صفقات بالفعل، وأن يعمل من 
خالل قواعد اللعبة القائم�ة. أي أن انتخابه مأمون، 
حت�ى إذا ل�م يك�ن الناخ�ب تروق�ه أفكار س�اندرز 

الثورية.
والواقع أن س�اندرز لديه س�جل قد يمكنه من إقامة 
هذه الحجة. فحني كان رئيس�ًا لبلدي�ة بريلنجتون، 
اش�تهر عن�ه العمل يف حمل�ة دولية معادي�ة ملعاداة 
الشيوعية، لكنه كان رئيس بلدية براجماتياً عمل مع 
الجمهوريني يف إدارة املدينة. ولذا، حني يظهر س�ؤال 
يف مناظ�رة عن كيفي�ة تعامل الرئي�س الديمقراطي 
التايل املحتمل مع االنقس�ام يف الحكومة، ال يوجد ما 

يسوغ أن يعجز س�اندرز عن اإلشارة إىل هذا السجل 
باعتباره نقطة قوة، ويمكنه أيضاً اإلشارة إىل العمل 
م�ع الق�وى الش�عبوية يف الح�زب الجمه�وري ضد 
االحتكارات وس�لطة ال�ركات، أو التباهي بتعاونه 
يف اآلون�ة األخرية يف مج�ال السياس�ة الخارجية مع 
»الجمهوريني« املناهضني للحرب، مثل مايك يل وراند 

بول.
طريق ريجان إىل الس�لطة يف عامي 1979 و1980 لم 
تنطو فحسب عىل الرتويج لنفسه أمام الناخبني عىل 
أس�اس اتباع الفلسفة السياسية املحافظة، بل أيضاً 
انط�وت ع�ىل الرتويج لنفس�ه باعتب�اره براجماتياً 
ورئيس�اً صاحب رؤي�ة أيديولوجية مقب�والً، وليس 
مج�رد زعيم حركة. وكي يصبح س�اندرز أوفر حظاً 
للفوز برتش�يح الح�زب »الديمقراط�ي« مرة أخرى، 
علي�ه أن ي�روج لفك�رة أنه م�ن املأم�ون التصويت 
ل�ه ولي�س باعتب�اره أص�دق اليس�اريني، أو أنق�ى 

االشرتاكيني.
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املريكاتو العراقي.. سوق انتقاالت أم حرب باردة؟
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأ املريكاتو العراقي مبك�را مع الرمق 
األخ�ري ملنافس�ات ال�دوري، حي�ث ب�دأ 
الحراك رسيع�ا، وكرشت األندية الكبرية 
ع�ن أنيابها لتتحكم بس�وق االنتقاالت، 
عرب مغازلة من سطع نجمه من الالعبني 
يف املوس�م الج�اري، وبأرق�ام فلكية ال 

تتوافق مع واقع الكرة املحلية.
يرص�د يف التقري�ر الت�ايل فوىض س�وق 
االنتقاالت والح�رب الباردة التي أعلنتها 
األندية الكبرية صاحبة الس�طوة املالية 

لتفريغ األندية األخرى من نجومها.
غياب اللوائح

الفوىض التي يش�هدها سوق االنتقاالت 
ب�ني األندية العراقية تأتي وس�ط غياب 
لوائ�ح االح�راف، مم�ا دف�ع كثري من 
األندي�ة الضعيف�ة مالي�ا، م�ن التذم�ر 
واالحتجاج من مضايقات نظرياتها ذات 
امليزاني�ات املالية الضخم�ة، التي تغازل 
الالعب�ني، وتغريهم للرحي�ل قبل انتهاء 

املوسم الجاري.
مغازلة الالعبني

بعض األندية لم تحرم األوقات القانونية 
لفرات االنتقاالت، وال السياقات املهنية 
يف فت�ح املفاوضات مع األندي�ة، وبدأت 
بمغازل�ة نجوم األندي�ة الصغرية، بينما 
حصل�ت بعضه�ا ع�ى توقيع ع�دد من 

الالعب�ني بالفع�ل قبل نهاي�ة الدوري يف 
خرق واضح للوائح وقوانني االنتقاالت.

وع�ى وقع ه�ذه الف�وىض، يلجأ بعض 
لتجن�ب  الحي�ل  م�ن  لكث�ري  الالعب�ني 
اس�تكمال م�ا تبق�ى م�ن املوس�م مع 
أنديتهم، فيغيبون عن التدريبات أحيانا، 
ويراخ�ون يف مباري�ات فرقه�م أحيانا 

أخرى، خوف�ا من التع�رض ألي إصابة 
قد تفسد عليهم الفوز بمغريات األندية 
الكربى، بعد التوقيع، والوعد بمكاس�ب 
مالي�ة مهم�ة، فينعك�س ذل�ك براجع 

نتائج بعض الفرق.
ممارسات غري مرشوعة

األندي�ة الت�ي تمل�ك موازن�ات ضخمة 
ال يوقفه�ا يشء، لذل�ك تحرك�ت رسيعا 
بمفاتحة أكرب عدد من الالعبني وبقيمة 
مالية عالية لضمان الحصول عى توقيع 
األس�ماء املطلوبة حس�ب رغبة الجهاز 
الفني وبالتايل اس�تقطاب من يقع عليه 
االختي�ار فيما تتنصل ع�ن مفاوضاتها 
مع آخرين إذ لم يجدوا قبوال لدى الجهاز 

الفني.
كث�ريون  يصفه�ا  املمارس�ات  ه�ذه 
بالكاذب�ة، ألن بع�ض األندي�ة الك�ربى 
تخ�دع به�ا ع�ددا م�ن نج�وم األندي�ة 
الصغرية، بينم�ا تضغط بها عى األندية 
ذات اإلمكانيات األقل، واألندية املنافسة، 
لزعزعة اس�تقرارها، فعروضها الكبرية 

لالعبني، تدفعهم ملس�اومة أنديتهم من 
خ�الل تخيريها بني الحص�ول عى راتب 
أعى، أو الرحي�ل، وهو ما يمكن وصفه 
بالح�رب الباردة بني األندي�ة، التي يريد 
عربه�ا أصحاب الس�طوة املالي�ة الفوز 

بكل يشء.
الالعب الجاهز

الكب�رية ع�ى الالع�ب  تعتم�د األندي�ة 
الجاه�ز الذي ي�ربز نجمه فيم�ا تجتهد 
األندي�ة الفق�رية يف البحث ع�ن املواهب 
وصقلها ومنحها الفرصة يف املش�اركة، 
وه�ي املعادلة غ�ري العادل�ة التي تمنح 
ال  بمقاب�ل  يشء،  كل  الك�ربى  األندي�ة 
ي�وازي م�ا بذلت�ه األندية الفق�رية من 
مجهودات يف إبراز مواهب نجومها، لكن 
األخرية أمام عجزها املايل، ترضخ لرغبة 
الالعب�ني بمنحهم االس�تغناء حتى وإن 
كان الالعب يرتبط بعقد لعدة س�نوات، 
فتقب�ل بالفتات، يف النهاي�ة، هروبا من 
الدخ�ول يف أزم�ات لن تجن�ي منها من 

ورائها شيئا.

»3« هنائيات عربية خالصة تكشف أبطاالً ألول مرة يف غرب آسيا

نجم ليفربول يشكو التجاهل.. وغموض حول مستقبله
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يتطلع أحد نج�وم نادي ليفرب�ول اإلنجليزي حامل 
لق�ب دوري أبطال أوروبا، لبدء املفاوضات مع إدارة 
الن�ادي من أج�ل تمديد عقده ال�ذي ينتهي الصيف 

املقبل.
وقال العب وسط الريدز، جيمس ميلنر، إن املحادثات 
بينه ومسؤويل النادي حول تمديد العقد لم تبدأ بعد، 
مؤك�ًدا أن�ه ال يعرف عم�ا إذا كان لديه مس�تقبل يف 

ليفربول بعد نهاية املوسم الجديد من عدمه.
وأوض�ح ميلن�ر يف ترصيح�ات بحس�ب صحيف�ة 

»إندبندن�ت« الربيطانية: »تحدثن�ا العام املايض مع 
النادي وس�ألناهم عما إذا كان�وا يريدون فعل يشء 

فيما يخص العقد وقالوا إنه ليس الوقت املناسب«.
وأضاف: »منذ ذلك الحني لم نس�مع أي يشء منهم، 
كل م�ا يمكنن�ي فعله ه�و الركيز عى الك�رة التي 
أقدمها، لكن بالنسبة لعقدي فنحن لم نتواصل حتى 

اآلن«.
وتاب�ع ميلنر: »ال�كل يحكم عن عمري وعن أش�ياء 
أع�رف أنه�ا س�تحدث، لكن هن�اك 3 أش�ياء أتمنى 
أن أقدمه�ا وه�ي اللياقة، مس�توى األداء وأن أكون 
متاًح�ا، سأس�تمر يف الركي�ز عى كرة الق�دم التي 

ألعبه�ا، ومواصلة املس�اهمة يف ليفربول، وأن أكون 
أفضل العب ألطول فرة ممكنة«.

وواص�ل: »أتذكر أنه عند بداي�ة ظهوري مع الفريق 
كن�ت محظوظا باللع�ب إىل جانب العب�ني كبار، إذا 
استطعت أن أس�اهم مع هذه املجموعة مثلما كان 
الالعبون األكرب س�ًنا يساعدونني يف ليدز فسأعدهم 

بقدر اإلمكان«.
حصد البطوالت

وتابع: »قلت قبل 4 سنوات إنني إذا غادرت ليفربول 
م�ن دون الف�وز ب�أي يشء فس�أتعرض للدمار، أن 
تكون قادًرا عى املساعدة يف تاريخ ليفربول هو أمر 

رائع، لقد فزت بكأس كب�ري لهذا النادي، وأنا متأكد 
أنه سيكون األول وبداية الكثري«.

وأردف: »نح�ن ل�م نف�ز بالعدي�د من البط�والت يف 
تاريخن�ا الحدي�ث كم�ا كان ينبغي أن نفع�ل، لكن 
عندما كنت يف مانشس�ر س�يتي، فزن�ا بلقب كأس 

االتحاد اإلنجليزي األول يف 2011 ومن هنا بدأنا«.
وخت�م: »يمتل�ك ليفرب�ول مجموع�ة م�ن الالعبني 
املميزي�ن. ليس من الس�هل أن تفوز ب�دوري أبطال 
أوروبا، لكننا تمكنا من الفوز به، نأمل أن يساعدنا 
اإليمان والثقة وكل ما يمكننا أخذه منه ملساعدتنا 

عى االنتقال للمرحلة التالية«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

انطلق�ت بطولة غرب آس�يا لكرة القدم، 
أول مرة عام 2000 يف األردن، وش�اركت 
فيه�ا ع�دة منتخب�ات دخلت املنافس�ة 

بطموحات مختلفة.
وعى امتداد النسخ الثماني املاضية، فإن 
املنافس�ة »العربي�ة العربي�ة« عى لقب 
البطولة، كانت حارضة بقوة فيما بينها 

أمالً باقتحام قائمة األبطال.
ولعل الالفت عند التمعن بتاريخ البطولة، 
أن جميع املواجهات التي جمعت منتخبني 
عربيني يف املش�هد النهائي، كانت تس�فر 

عن إعالن بطل جديد ألول مرة للبطولة.
ويس�تعرض »« يف هذا التقرير، تفاصيل 
املواجه�ات الثالث التي جمعت املنتخبات 
العربية مع�اً يف نهائي�ات البطولة، وذلك 

وفقاً للتايل:
هدف ذهبي بأول نهائي عربي خالص

ش�هدت النس�خة الثاني�ة من مس�ابقة 
بطولة غرب آسيا التي أقيمت عام 2002 
يف س�وريا، أول نهائ�ي يجم�ع منتخبني 

عربيني.
ويف ي�وم »7-9-2002«، كانت الجماهري 
تحتش�د باس�تاد العباس�يني يف دمشق، 
لحض�ور النهائ�ي العرب�ي ال�ذي جم�ع 

املنتخبني العراقي واألردني.
ورغم تقدم منتخب األردن بهديف الس�بق 
حي�ث حم�ال إمض�اء مصطفى ش�حدة 
وعام�ر ذيب، إال أن الع�راق نجح يف قلب 

الطاولة، فخرج فائزاً يف النهاية »2-3«.
وأحرز هديف التع�ادل للعراق حينها رزاق 
فرحان ويونس محم�ود، لينتهي الوقت 

األصيل للمباراة بالتعادل »2-2«.
واحتكم املنتخبان لقاعدة الهدف الذهبي 
التي كانت معتمدة يف هذه النس�خة من 
البطول�ة، فتمك�ن من تس�جيله الالعب 
حيدر عبد األمري بالدقيقة »105«، ليقود 

منتخب العراق إلحراز اللقب ألول مرة.
النهائي العربي الثاني

غاب�ت املواجه�ات العربي�ة الخالصة يف 
نهائ�ي بطول�ة غرب آس�يا، عن النس�خ 

الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
وع�ادت املواجه�ات العربي�ة العربي�ة يف 
النهائي، بالنس�خة السابعة التي أقيمت 
الكوي�ت،  واس�تضافتها   »2012« ع�ام 
حيث جمعت املباراة العراق وسوريا يوم 

»20-12-2012« عى استاد كاظمة.
وتمك�ن املنتخ�ب الس�وري م�ن تحقيق 
الف�وز عى نظريه العراقي بهدف أحرزه 
الالع�ب أحمد الصال�ح بالدقيق�ة »75« 

ليتوج ألول مرة بلقب البطولة.
األردن وقطر

العربي�ة  العربي�ة  املواجه�ات  تك�ررت 
حي�ث  الثامن�ة،  النس�خة  يف  بالنهائ�ي 
التق�ى املنتخب األردن�ي نظريه القطري 
-1-7« ي�وم  البطول�ة«،  »مس�تضيف 

2014« عى استاد نادي السد.
وتفوق�ت قطر ع�ى األردن »2-0« حمال 
توقيع خوخي بوعالم ليمنح من خاللهما 

منتخب بالده أول لقب يف البطولة.
نهائي رابع منتظر

وينتظر أن تش�هد النسخة التاسعة 
التي تس�تضيفها الع�راق بعد أيام، 
نهائي عرب�ي خالص للمرة الرابعة 
يف تاري�خ البطولة، ع�ى اعتبار أن 

جميع املنتخبات املشاركة عربية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل 
نجم ري�ال مدريد، حقيقة انتقال الويلزي 
إىل صفوف باريس سان جريمان الفرنيس، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وخرجت تقارير صحفية تشري إىل صفقة 
تبادلية محتملة بني ريال مدريد وباريس، 
ينتقل بمقتضاه�ا نيمار للن�ادي امللكي، 

مقابل انضمام بيل إىل سان جريمان.
وذك�رت صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، 
أن بارني�ت لم يكن عى عل�م باألنباء التي 

أفادت بمقايضة محتملة بني ريال مدريد 
وباريس س�ان جريمان، مش�ريا إىل أنه لم 

يظهر اهتماًما تجاه تلك األنباء.
وق�ال بارنيت: »ليس ل�دي خطة لإلرساع 
برحيل بيل من ريال مدريد، اآلن أنا جالس 
ع�ى األريك�ة أش�اهد بطول�ة بريطانية 
املفتوح�ة للجول�ف«. وكان زي�دان، قال 
عقب املب�اراة الودية بني املرينجي وبايرن 
ميون�خ فجراألح�د، إنَّ مس�ؤويل الري�ال 
يعملون عى انتقال بيل خارج »سانتياجو 
برنابيو«، وم�ن األفضل للجميع أن يرحل 

النجم الويلزي، يف أقرب وقت.

وكيل بيل يكشف حقيقة املقايضة 
مع نيامر

رابيو يعرتف باملعاناة أمام توتنهام
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد أدريان رابيو العب وس�ط يوفنتوس، أن فريقه اإليطايل واجه صعوبات كبرية خالل 
مواجهة توتنهام اإلنجليزي، والتي انتهت بخس�ارة الس�يدة العج�وز يف الكأس الدولية 
لألبطال.وش�ارك رابي�و للم�رة األوىل بقمي�ص يوفنتوس، من�ذ انضمامه ه�ذا الصيف 
للس�يدة العج�وز، يف صفقة انتقال حر، عق�ب نهاية عقده مع باريس س�ان جريمان 
الفرنيس.وق�ال رابيو يف ترصيحات أبرزتها صحيفة توتو س�بورت »بش�كل عام كانت 
مب�اراة جيدة، واجهنا بع�ض الصعوبات يف الش�وط األول، كنا نلعب أم�ام خصم رائع 
تفوق بدنًيا علينا«.وأضاف »لكن يف الش�وط الثاني، سيطرنا عى األمور وتحسن األداء، 
هن�اك الكث�ري من العمل ال�ذي يتعني عيّل القي�ام به«.وأتم »أنا بحاج�ة للنمو والتطور 
عى املس�توى البدني، لكن كونها املباراة األوىل، أش�عر أنني بخري، وجدت نفيس بش�كل 
جي�د مع زمالئي ويف مركزي عى أرض امللعب«.وس�قط يوفنت�وس يف فخ الهزيمة أمام 
توتنه�ام، بنتيج�ة )2-3(، بعد هدف قاتل س�جله هاري كني من منتص�ف امللعب، بعد 

خطأ من أدريان رابيو.

كلوب حيدد موعد عودة ماين
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف األملاني يورج�ن كلوب املدي�ر الفني لن�ادي ليفربول 
اإلنجليزي، عن موعد عودة العبه الس�نغايل س�اديو ماني، 
من أجل االس�تعداد لبداية املوس�م الجديد.وقال كلوب يف 
ترصيح�ات نرشتها صحيفة ليفرب�ول إيكو »نعرف أن 
ماني س�يعود يف الخام�س من أغس�طس/آب املقبل، 
نس�تطيع االس�تعداد بش�كل جيد ملباراة نوريتش يف 
افتتاح الربيمريليج«.وأضاف »الالعبون الذين عادوا 
إىل التدريب�ات يج�ب أن يكونوا الئق�ني بدنًيا، إنها 
فرة اس�راحة قصرية لكن يج�ب علينا أن نعمل 
مًعا«.ون�وه كلوب »م�ن النادر أن تظهر بش�كل 
جي�د يف املب�اراة األوىل باملوس�م الجدي�د، لكن نحن 
نري�د الحصول عى نتائج إيجابية«.وتابع »نحن نفقد 
م�ا يقرب من 8 العبني يف تحضرياتن�ا الحالية بالواليات 
املتحدة، لكني لس�ت قلًقا ألنني أعرف الوضع بش�كل 
جي�د«.وأردف »معس�كر التدريب مهم بش�كل كبري، 
لدينا 3 العبني س�يعودون قريًبا وهم محمد صالح 
وفريمين�و وأليس�ون باكري، يج�ب أن يكونوا عى 
ما يرام، س�نرى الحال�ة التي هم عليه�ا، نتمنى 
أن يك�ون الثنائ�ي نابي كيتا وش�اكريي يف حالة 
جيدة«. وحول رغبته يف اس�تعادة فريقه كاماًل 
قب�ل الي�وم األول م�ن انط�الق املوس�م، رصح 
كلوب س�اخرًا »أتمنى.. لكن املرة األخرية التي 

حدث فيها ذلك كان قبل 12 عاًما«.

          المستقبل العراقي / وكاالت

يواجه نادي آرس�نال اإلنجليزي منافس�ة رشس�ة من باي�رن ميونخ 
األملاني عى هدفه الرئييس يف سوق االنتقاالت هذا الصيف.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا عن سعي النادي اللندني نحو التعاقد 
مع اإليفواري ويلفريد زاها، جناح كريستال باالس اإلنجليزي، لتعزيز 
قوت�ه الهجومية.وأفادت صحيفة »م�ريور« الربيطانية بأن البايرن 
انضم إىل س�باق التعاق�د مع الدويل اإليفواري، بعد فش�له يف التعاقد 
مع لريوي س�اني، جناح مانشسر س�يتي.وحّول مسؤولو البايرن 

أنظاره�م ص�وب زاها، لعدم قدرته�م عى ضم عدد م�ن الالعبني، الذين 
وضع�وا ضمن قائمة أولويات النادي يف املريكاتو الصيفي.ورصف النادي 
البافاري نظ�ره عن التعاقد مع الويلزي جاريث بي�ل، العب ريال مدريد 
اإلس�باني، بس�بب راتبه املرتفع، باإلضافة لفش�له يف التعاقد مع عثمان 
ديمبييل، مهاجم برش�لونة اإلس�باني، نظرًا للتكلف�ة الباهظة للصفقة.

وقرر بايرن ميونخ محاولة صيد العب مانشس�ر يونايتد الس�ابق، رغم 
التقارير التي أكدت تقدم آرسنال بعرض يبلغ 40 مليون جنيه إسرليني 
لضمه.وتأت�ي ه�ذه املحاولة م�ن البايرن يف ظل س�عيه لتعويض رحيل 

الثنائي املخرضم، آريني روبن وفرانك ريبريي، بنهاية املوسم املايض.

بايرن ميونخ يزاحم آرسنال عىل صفقة إفريقية
            المستقبل العراقي / متابعة

 
لم يس�تقر األرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنر ميالن، عى 
وجهت�ه املقبلة حتى اآلن، بعد إع�الن النرياتزوري خروجه من 
حس�ابات الفريق يف املوس�م الجديد.وذكرت ش�بكة »سبورت 
ميدياس�ت«، أن إيكاردي منفت�ح لالنضمام إىل صفوف نابويل، 
مش�رية إىل أن يوفنتوس لم يعد الخيار الوحي�د أمام ماوريتو.
وأضافت أن إيكاردي يأخذ عرض أوريليو دي لورينتيس، رئيس 

ناب�ويل، عى محم�ل الجد، موضحة أن الالع�ب وضع نابويل 
يف االعتب�ار، بالرغم من أن يوفنتوس م�ا يزال خياره األول.

وتابعت أن الهداف األرجنتيني يرحب بمناقش�ة املدير الفني 
كارلو أنشيلوتي بش�أن رؤيته لدوره يف الفريق، إذا ما وافق 
عى االنضمام لنابويل.ولفتت الش�بكة إىل أن نابويل س�يكون 

مس�تعًدا لتقديم عرض بقيم�ة 60 مليون ي�ورو إلنر ميالن 
لضم إيكاردي، بجانب عقد بقيمة 7.5 مليون يورو ومتغريات 

إضافية ليصل راتب الالعب السنوي إىل 10 ماليني يورو.

تطور جديد بشأن مفاوضات نابويل وإيكاردي

             بغداد/ المستقبل العراقي

تلقى فران�ك المبارد املدير الفني الجديد 
رضب�ة  اإلنجلي�زي،  تش�يليس  لن�ادي 
موجعة خالل تدريبات الفريق يف اليابان، 

تحضريًا لبداية املوسم الجديد.
وذكرت صحيفة الدييل ميل، أن الفرنيس 
نجول�و كانت�ي العب وس�ط تش�يليس، 
تع�رض النتكاس�ة قب�ل 3 أس�ابيع من 
انط�الق منافس�ات ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.وأشارت الصحيفة إىل أن الالعب 
الفرنيس عان�ى من تكرار إصابة الركبة 

التي رضبته يف مايو/آيار املايض.
وأضافت أن كانتي ترك معسكر تشيليس 
يف اليابان وعاد إىل لندن، من أجل مواصلة 

التعايف من إصابة الركبة.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن المبارد حاول 
إعادة دمج كانت�ي تدريجًيا يف تدريبات 
البلوز، إال أن الالعب ش�عر بعدم ارتياح 
يف نف�س الركب�ة التي أصي�ب فيها قبل 

نهائ�ي الدوري األوروبي أمام آرس�نال.
وكان المب�ارد قد أكد األس�بوع املايض، 

عقب وصوله للياب�ان، أنه يثق يف 
ق�درة كانتي ع�ى خوض 

ودي�ة برش�لونة، لكن 
الالعب لم يس�تطع 

ليع�ود  الصم�ود 
إىل  رسيع����ًا 

لندن.

             بغداد/ المستقبل العراقي

قال اإلنجليزي هاري كني مهاجم توتنهام هوتسبري، إن 
الهدف الذي أحرزه يف شباك يوفنتوس اإليطايل، ببطولة 
ال�كأس الدولي�ة لألبطال، هو أحد أفض�ل األهداف التي 
سجلها خالل مسريته الكروية.وأحرز كني هدًفا رائًعا يف 
ش�باك يوفنتوس، من منتصف امللعب، منح به توتنهام 
الف�وز يف الوقت القات�ل، بنتيج�ة )3-2(، يف تحضريات 
الفريقني لبداية املوسم الجديد.وأضاف كني يف ترصيحات 

أبرزته�ا صحيف�ة »توتو س�بورت«: »رأيت 
حارس يوفنتوس يقف خارج مرماه وقلت 
أنه إذا أتيحت يل الفرصة ملفاجأته فس�أفعل 

ذلك، وحدث بالفعل وسجلت الهدف«.وتابع: 
»ربم�ا ه�ذا الهدف ه�و أحد أفض�ل األهداف يف 

مسريتي«.ويستعد توتنهام ملواجهة مانشسر يونايتد، 
الخمي�س املقب�ل، يف ثان�ي مباريات الفري�ق بالكأس 
الدولية لألبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنر 

ميالن يوم األربعاء.

المبارد يتلقى رضبة موجعة قبل ودية برشلونة

كني: هديف يف يوفنتوس ضمن األفضل بمسرييت

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تع�ددت اهتمامات صحف أملانيا، الصادرة والتي جاء 
عى رأس�ها انتصار بايرن ميون�خ عى نظريه ريال 
مدريد اإلسباني بنتيجة 3-1، ضمن منافسات 
ال�كأس الدولي�ة لألبطال.وخرج�ت صحيفة 
كيك�ر بعن�وان »ش�ديد االنفج�ار«، وذلك يف 
إش�ارة إىل مات�س هوميل�ز مدافع بوروس�يا 
العائ�د حديًث�ا لصف�وف أس�ود  دورتمون�د، 

الفيستيفال.كما أبرزت الصحيفة، ترصيحات الالعب 
الركي كريم ديمريب�اي، املنضم حديًثا لصفوف باير 
ليفرك�وزن، والذي قال »ال أظن أننا أضعف من بايرن 
ميون�خ وبوروس�يا دورتموند«.وخرج�ت صحيف�ة 
الري�ال..  أم�ام  »حفل�ة  بعن�وان   Abendzeitung
وسانشيز مستمر«، حيث سلطت الضوء عى انتصار 
باي�رن ميونخ أمام ري�ال مدريد ودًي�ا )3-1(، . كما 
أش�ارت الصحيفة إىل اس�تقرار النادي البافاري، عى 
بق�اء العب الوس�ط الربتغايل، ريناتو سانش�يز، بعد 

حديث�ه مع مدربه الكرواتي نيك�و كوفاتش، ووعده 
ل�ه بالحصول عى فرص�ة اللعب بانتظام يف املوس�م 
املقبل.بينم�ا حم�ل غ�الف صحيف�ة WAZ، عن�وان 
»بوروس�يا دورتموند فريق رائع«، وذلك عى لس�ان 
الواف�د الجديد، ثورجان ه�ازارد، املنضم هذا الصيف 
قادًما م�ن صف�وف بوروس�يا مونش�نجالدباخ.أما 
صحيفة بيلد ألقت الضوء عى موقف بايرن ميونخ يف 
املوسم املقبل، بعد نجاح عدة فرق يف تعزيز صفوفها 

ورفع جودتها يف املريكاتو الصيفي الجاري.

حفلة بايرن ميونخ تسيطر عىل صحف أملانيا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تع�ددت اهتمامات صح�ف أملانيا، الص�ادرة والتي جاء عى رأس�ها 
انتصار بايرن ميونخ عى نظريه ريال مدريد اإلسباني بنتيجة 3-1، ضمن 
منافسات الكأس الدولية لألبطال.وخرجت صحيفة كيكر بعنوان »شديد 
االنفجار«، وذلك يف إش�ارة إىل ماتس هوميلز مدافع بوروس�يا دورتموند، 

العائد حديًثا لصفوف أسود الفيستيفال.كما أبرزت الصحيفة، ترصيحات 
الالع�ب الركي كريم ديمريباي، املنضم حديًث�ا لصفوف باير ليفركوزن، 
وال�ذي قال »ال أظن أننا أضعف من بايرن ميونخ وبوروس�يا دورتموند«.

وخرجت صحيفة Abendzeitung بعنوان »حفلة أمام الريال.. وسانشيز 
مستمر«، حيث سلطت الضوء عى انتصار بايرن ميونخ أمام ريال مدريد 

ودًيا )3-1(، . كما أشارت الصحيفة إىل استقرار النادي البافاري.

حفلة بايرن ميونخ تسيطر عىل صحف أملانيا
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مهنياً: ال تس�تبعد تعاوناً مع فئ�ات جديدة وتبّدالً لبعض 
األوض�اع بحي�ث تض�ع ح�ّداً لرشاك�ة أو لتع�اون قديم.
عاطفي�اً: تتجاوز الصعوب�ات والعراقي�ل برفقة الحبيب 

وتتقرب منه أكثر فأكثر

مهني�اً: إح�ِم مصالح�ك من ال�كالم املعس�ول، وال تبحث 
ع�ن الجدال، بل ع�ن التوافق والحل�ول التي تريض معظم 
األطراف.عاطفي�ًا: أحذرك من االنفعال واملعاندة أو التكّب 

عىل الحبيب، بل بادر إىل االعتذار

مهنياً: التزم وعودك وقراراتك تجاه الزمالء وال تتهرب من 
مسؤولياتك يف العمل ونفذ املطلوب منك بحذافريه.

عاطفياً: الكثري من املوضوعات املهمة التي تناقش�ها مع 
الحبيب اليوم

مهني�اً: وج�ود القمر يف الحوت يعن�ي املزيد من الحظوظ 
واألبواب مفتوحة بانتظارك تطلق مرشوًعا جديًدا وتبارش 
مرحل�ة جي�دة من فرص النج�اح والتف�وق. عاطفياً: إذا 

كنت وحيداَ فقد تجد فارس األحالم

مهني�اً: تدهش املحيطني بك وتزي�د من عدد املعجبني عىل 
صعيد بعض األعمال ويؤدي أحدهم دوراً يف هذا املجال.

عاطفي�اً: قدرتك عىل تقديم الحج�ج املنطقية تبقى كبرية 
وتفتح أمامك األبواب، وتجد دائماً األجوبة عن كل األسئلة

مهني�اً: مصاعب وحس�د وغ�رية بانتظارك ه�ي رضيبة 
النج�اح والتفّوق، فال تقل�ق منها.عاطفي�اً: تغضب عىل 
الرشيك ألّنه ال يفه�م عليك من النظرة األوىل، وتفصل بني 

تفكريك وتفكريه مسافات. 

مهنياً: يلف الهدوء والرك�ود أجواء هذا اليوم عىل الصعيد 
املهني األمر الذي يمنع حصول التطّورات الكبرية.

عاطفياً: يتغ�رّي الوضع نحو األفض�ل وتنتعش العواطف 
مجدداً وتتحّسن الروابط وتزول االلتباسات بسهولة.

مهنياً: تش�عر بالنشاط وبالحيوية ما يساعدك عىل إنهاء 
عملك برسعة وس�هولة.عاطفياً: ال تترسع يف اتخاذ قرار 
بش�أن عالقتك بالحبيب قد تندم عليه الحقاً، ولن تجد من 

تثق به كما كنت تثق بالحبيب. 

مهني�اً: تتخلص اليوم م�ن الكثري من الضغ�وط املربكة، 
وتعرف كيف تتعامل مع املس�تجدات رغم كثرة مشاغلك.
عاطفياً: تحاول جاهداً ارضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه ال 

يبايل، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إىل نتيجة.

مهني�اً: أنت عىل بع�د خطوة واحدة م�ن تحقيق مرشوع 
أحالمك فكن عىل اس�تعداد ل�ه. عاطفي�اً: تضايقك كثرياً 
متطلبات الرشيك الت�ي ال تتوقف عند حّد وتثري أعصابك، 

وتدفعك إىل تحاشيه قدر اإلمكان.

مهني�اً: يتعك�ر مزاجك اليوم بس�بب بع�ض التأجيالت يف 
نطاق عملك، أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك بالفرتة 
املطلوبة.عاطفياً: تهمك مصلح�ة الحبيب بالدرجة األوىل 

وتحاول أن تساعده عىل تحقيق طموحه ومشاريعه

مهنياً: تكون املعنويات مرتفعة تزداد الثقة بالنفس فتجد 
نفس�ك وس�ط أش�خاص متفّهمني فال تتأخر كن جاهزا 
واخت�ار العمل الذي يصب يف مصلحتك. عاطفياً: أوضاعك 

العاطفية تبدو جيدة.

احلوتالعذراء

أطباء يزيلون فريوس اإليدز من جينات حية
تمكن باحث�ون أمريكيون، من إحراز تقدم 
علم�ي مه�م يف التص�دي لف�ريوس نقص 
املناع�ة املكتس�بة »HIV« ال�ذي ي�ؤدي إىل 
م�رض اإلي�دز، وهو م�ا يمنح بارق�ة أمل 
لنح�و 37 ملي�ون ش�خص انتقل�ت إليهم 
العدوى يف العالم.وبحس�ب الدراس�ة التي 
أجري�ت يف مدرس�ة »لوي�س كات�ز« للطب 
التابع�ة لجامع�ة نباس�كا، ف�إن العلماء 
اس�تطاعوا ألول م�رة أن يزيل�وا ف�ريوس 
نقص املناعة املكتسب من الحمض النووي 

لدى ف�ران حّي�ة كانت تحم�ل الفريوس.
مجل�ة  يف  املنش�ورة  الدراس�ة  وأوردت 
الباحث�ني  أن  كومينيكايش�نز«،  »نيت�رش 
اعتمدوا ع�ىل دواء خ�اص إىل جانب تقنية 
التعديل الوراثي ألج�ل التحكم يف الجينات، 
وقض�وا عىل الف�ريوس بش�كل كامل، لدى 
بعض الفران املصاب�ة.وال تتيح العالجات 
املتاح�ة يف الوقت الح�ايل، إزال�ة الفريوس 
الكامل من الشخص الذي يحمله، وتقترص 
األدوية ع�ىل منع املضاعف�ات، وهذا األمر 

قد يش�هد تغي�ريا جذريا، يف املس�تقبل، إذا 
تمكن املرشوع الطب�ي الطموح من امليض 
قدما.وش�ملت التجرب�ة فران�ا وجرذان�ا 
تحمل خاليا وأنس�جة برشية، وتم التحكم 
يف أجس�امها، حتى تق�وم بإنتاج ما يعرف 
بخاليا »T« التي تعرف بحساس�يتها تجاه 
فريوس نقص املناعة املكتسب.ويف املرحلة 
املوالي�ة، لج�أ األطب�اء إىل ع�الج يس�مى 
ب�«لي�زر ART«، ألجل من�ع الفريوس من 

التفاقم والتضاعف يف أجسام الحيوانات.

رضيع يتلقى هدايا من »غوغل« 
تلق�ى مولود اندوني�ي مجموعة 
م�ن الهداي�ا مقدم�ة م�ن رشكة 
»غوغ�ل« العاملي�ة، بع�د أن ق�رر 
اس�م  الطف�ل  يحم�ل  أن  وال�داه 

الرشكة.
الطف�ل  مي�الد  ش�هادة  واث�ارت 

عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
س�خرية الكثريين، بع�د أن قامت 
ق�ال  حي�ث  بنرشه�ا،  والدت�ه 
معلقون ان املولود سيجد صعوبة 
عن�د البحث عن اس�مه عىل موقع 

»غوغل«.

من جهتها أش�ارت وال�دة الطفل 
»غوغ�ل« إىل أن الرشك�ة أرس�لت 
مجموع�ة م�ن الهداي�ا تعبريا عن 
تقديرها، آملة أن يس�تلهم الطفل 
»غوغل« من موقع »غوغل« قدرته 

عىل مساعدة االشخاص.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أن بلدة كاالما التي تقع يف تشييّل تحديداً بصحراء 

أتاكاما لم يهطل عليها املطر مطلقاً.
أن رواد الفضاء ال يس�تطيعون البكاء؛ بس�بب 
عدم وج�ود جاذبّي�ة؛ مّما ي�ؤدي إىل منع تدفق 

الدموع.
أن إع�ادة تدوي�ر ج�رة مصنوع�ة م�ن الزجاج 
تس�اهم بتوفري الطاقة لعمل التلفاز فرتة ثالث 

ساعات.
أن القارة القطبّي�ة الجنوبّية ُتعّد القارة العاملّية 
أو  الثعاب�ني  فيه�ا  تعي�ش  ال  الت�ي  الوحي�دة 

الزواحف.
أن ال�بق يرضب الكرة األرضّي�ة مئة مرة يف كّل 

ثانية من الزمن.
معلومات عامة أّن شبكة اإلنرتنت التابعة لدولة 
كوريا الشمالّية تحتوي عىل 28 موقعاً إلكرتونّياً 

فقط.

المتاهات

احلوامل حتتاج إىل فيتامني »د«
كشفت دراس�ة جديدة أن األطفال املولودين بمستويات 
منخفض�ة من فيتام�ني »د«، معرض�ون لخطر اإلصابة 

بارتفاع ضغط الدم غري الصحي.
ووج�دت النتائج أن األطف�ال الذين يك�ون فيتامني »د« 
لديهم، دون املستوى الكايف عند الوالدة، هم األكثر عرضة 
بنس�بة 60% لإلصاب�ة بارتف�اع ضغط ال�دم االنقبايض 
بني س�ن السادس�ة والثامنة ع�رشة.وإذا ل�م تحصل أم 
الطف�ل عىل كمي�ة كافية من الفيتام�ني »د« من الطعام 
أو التع�رض ألش�عة الش�مس أو ع�ن طري�ق املكم�الت 
الغذائية أثناء الحمل، فل�ن يتمكن الجنني من امتصاص 
الكالسيوم الذي يحتاج إليه لتطوير عظام قوية.ويمكن 
أن تك�ون لنق�ص الفيتامني »د« آث�ار كارثية عىل صحة 
القلب يف وقت الحق من الحياة أيضا، ما يزيد من مخاطر 
اإلصاب�ة بأم�راض القلب الت�ي تعد القاتل رق�م واحد يف 
الوالي�ات املتحدة.ويوج�د م�ا ال يق�ل ع�ن 30 فيتامينا 
ومعادن أساس�ية ال يستطيع الجس�م إنتاجها من تلقاء 

نفس�ه، إال أنه يحتاجها حتى يعمل بش�كل صحيح، من 
بينه�ا فيتامني »د«.ويعم�ل الفيتامني »د« والفوس�فور 
مع�ا للتأك�د م�ن أن تركيز الكالس�يوم يف دم الش�خص 
مرتفع بدرجة كافية حتى يتم ترسب املعادن يف العظام.

وتش�ري العديد من األبحاث إىل أن فوائ�د فيتامني »د« قد 

تتج�اوز العظ�ام القوية، وت�م ربط املس�تويات الكافية 
منه بانخف�اض مخاط�ر اإلصابة برسطان�ات القولون 
والبوس�تاتا والثدي، ومرض السكري والتصلب املتعدد، 
باإلضافة إىل تحس�ني وظائف املزاج والرئة، كما يبدو أن 
فيتامني »د« يساعد يف الحفاظ عىل ضغط دم صحي لدى 
البالغني.وتتبع الباحثون م�ن جامعة جونز هوبكنز، ما 
مجموعه 775 طفال أمريكي�ا منذ والدتهم حتى بلوغهم 
س�ن 18 عاما، وقام�وا بقياس مس�تويات فيتامني »د« 
يف ال�دم من الحب�ال الرسية لألطفال حديث�ي الوالدة، ثم 
واصلوا أخذ عينات الدم إىل غاية سن 18 عاما، باإلضافة 
إىل أخذ قياس�ات ضغط الدم.ووجد الباحثون أن األطفال 
الذين يملكون مس�توى منخفضا م�ن فيتامني »د« عند 
الوالدة، كانوا عرضة الرتفاع ضغط الدم بني س�ن 6 و18 
عاما.وع�ىل وجه الخصوص، كانوا أكثر عرضة للضغوط 
االنقباضية العالية، حيث أن الضغط االنقبايض هو الرقم 

األعىل يف ضغط الدم.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:

x 3 معلق�ة كب�رية كزبرة خ�رضاء - x 3 معلقة صغرية صلصة 

طماطم - x 3 معلقة كبرية ش�بت - x 3 معلقة كبرية زيت عباد 

ش�مس - x 1 عدد بصلة مفرومة )ناع�م( - x 1 معلقة صغرية 

ملح )أو حس�ب الرغبة( - x 1 ع�دد فلفل أخرض حلو )مقطع( 

 x ½ - كيلو س�بانخ x ½ - معلق�ة صغرية عص�ري ليمون x 1 -

معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

¼ x كيلو لحمة مفرومة

الخطوات:

ىف ان�اء ع�ىل النار نضع الزي�ت والبصل ونقلب مل�دة دقيقتني ثم 

نضع الفلفل االخرض.

ث�م نضيف اللحم املفروم ونقلب جي�دا حتى تنزل عصارة اللحم 

ثم نضع صلصة الطماطم ونتبل اللحم بامللح والفلفل االسود.

بعد دقائق نضيف الس�بانخ والش�بت والكزبرة الخرضاء بعد ما 

نقطعهم ثم نضيف عصري الليمون.

ل�و احتاج�ت ممك�ن ن�زود لها م�رق لح�م او دج�اج و بالهنا 

والشفا.

سبانخ باللحمة املفرومة
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ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

مميزات	املوظف	الدويل	 حجي	حممد	...
الحقوقي ماجد عبد الغفار الحسناوي منهل عبد األمير المرشدي 

يخلط الراي العام بيني ممثيل الدول يف املنظمات الدولية وبني 
املوظفيني الدوليني التيي تعينهم املنظمة لإلرشاف عىل سير 
العميل فيها وال يجيوز ان يتلقوا اوامير او تعليمات من جهة 
اخرى غر املنظمة ولبيان الفارق بني النوعني فاملوظف الدويل 
يسيال امام املنظمة اما ممثيل الدول مسيؤول امام حكومته 
وان اليدول االعضياء تعيني ممثليهيا واملنظمية الدولية تعني 
املوظفيني الذين يعملون بها واملوظف اليدويل يتمتع بحصانة 
بصفة مطلقية بغض النظر عن الجنسيية وهنياك مقومات 
يمتياز بها املوظف الدويل يفيرض وجود معاهدة دولية تنص 
عيىل تعيني موظفني تحيدد اختصاصاتهيم وطريقة مبارشة 
العميل وقد تنشيا املعاهيدة وهيئيات دولية مؤقتية او دائمة 
واملوظيف الدويل يعميل للمصلحة املشيركة لجماعية الدول 
التيي ابرميت املعاهدة كما هيو الحال لبعيض موظفي االمم 
املتحدة الذيين يعملون يف لجنة الهدنة بلبنان او فلسيطني او 
كورييا ويتمتع املوظف اليدويل بحصانات قضائيية ملا يصدر 
عنهم بصفتهم الرسيمية مين اقوال او كتابيات او ترصفات 
واالعفاء الرضيبي عيىل مرتباتهم التي تدفع لهم من املنظمة 
الدولية واعفياء زوجاتهم واوالدهم من جمييع قيود الهجرة 
وكذلك االعفاء من الخدمة العسيكرية واالعفاء من الرسيوم 
الكمركيية وتمتيع هؤالء املوظفني بتسيهيالت السيفر ومنح 
جيوازات امليرور والتأشيرات الالزمية اذا كان عملهيم يتعلق 
باملنظمية الدوليية وتنص االتفاقية املربمة بيني االمم املتحدة 
وبيني الواليات املتحيدة االمريكية عيىل ان االخيرة لن تعوق 
مرور موظفي االمم املتحدة واملنظمات املتخصصة وعائالتهم 
اىل مقر االمم املتحدة او خارجه وسيواء كان هؤالء االشخاص 
يحملون جوازات سفر صادرة من دولهم او من االمم املتحدة 
وان الدخيول والخيروج من مقر االمم املتحيدة برصف النظر 
عىل العالقة القائمة بني الحكومة التي يتبعها الشيخص وبني 
الواليات املتحدة وال يجوز ابعاد شيخص بسبب اعمال تتعلق 
بوظيفته ويف حالة االسياءة السيتعمال حق االقامة بواسطة 
االشيخاص املذكورين خارج نطاق اعمالهم الرسيمية يجوز 
للواليات املتحدة ان تطبيق قوانينها املتعلقة باإلقامة وبعض 
اليدول حرمان رعاياها من بعض االمتييازات للموظف الدويل 
كاإلعفياء املايل فالترشيع االمريكي يقير عدم تمتع املوظفني 
االمريكييني يف املنظمات الدوليية باإلعفاء من الرضائب ولكن 
هنياك انتقادات تطاليب بعدم التمييز بيني املوظفني الدوليني 

بسبب جنسياتهم.

ربميا اعتاد البعيض واعتدنيا جميعا ان نتحدث بسيلبية 
دائمة  عن مؤسسيات الدولة التي امسيت تثمل حالة من 
حاالت البؤس واملعاناة التي تضفي بتداعياتها عىل مجمل 
املشيهد العام لعمل املؤسسيات الحكومية ملا ينتابها من 
ترهيل وبطالة مقنعية  و تفيش لظاهرة الرشيوة وغياب 
الشعور باملسيؤلية فضال عن غياب الرقيب وهو مايدفع 
ثمنه املواطن املراجع ألي مؤسسة حكومية وما يشعر به 
مين ذل وابتزاز ومهانية . اليوم ارى الزاما علينا ومن باب 
قول الحق واالنصاف ان نشر اىل ما يمكن تسميته ببارقة 
امل هنا او هناك او حالة تسيتحق الثناء واالشيادة حيث 
ميا كانت يف اي ميكان من املؤسسيات الحكومية فنكون 
بذلك قد انصفنا الحقيقة ورسيمنا صورة ولو عىل شيكل 
ومضية مين االميل يف ان الدنيا لم تزل بخير وان الطيبني 
واملخلصيني والصادقني يف عملهيم ال زالوا موجودين  عىل 
الرغيم مين قلتهم اال انهيم يعملون بصميت دون انتظار 
مكافئة من احد او شيكر او ثناء . دائرة اللجان الطبية يف 
بغداد هي احدى الدوائر املهمه التي تتعامل بشكل مبارش 
ميع اعداد غفرة من املواطنيني القادمني اليها من جميع 
انحياء العراق النجاز معامالتهيم فيما يتعلق بالبحث عن 
فرصية للعالج خارج البالد للحاالت املرضية املسيتعصية 
والتي يصعب عىل مؤسساتنا الصحية عالجها فضال عما 
يتعليق ببقيية عمل اللجيان الطبية املتعليق بالتعامل مع 
الحاالت املرضية ملوظفي الدولة وفق استحقاقها . الحاج 
محمد اسيم يتبادر اىل مسيامعك حيال دخوليك اىل دائرة 
اللجيان الطبية التابعة ليوزارة الصحية يف مجمع مدينة 
الطب حيث  يكاد يكون الرجل اشيبه بداينمو الدائرة فهو 
امليرشف اداريا عىل تدقيق واسيتقبال معاميالت الحاالت 
املرضية واملوجه واملرشد الصحابها فضال عن كونه محل 
ثقة واعتماد من قبل مديرة اللجان الطبية الدكتورة شذى 
العامري التي وجدث به مصدر ثقة و اطمئنان يف التعامل 
ميع الجمييع بمسيتوى واحد مين العدل واملسياواة رغم 
ما يلمسيه املراجيع هناك من زخم وزحيام يكاد ال يطاق 
لكثيرة املراجعيني الوافدين من جمييع محافظات العراق 
الباحثني عن فرصة للحياة وامل لالنقاذ بعد ما اسيتحال 
عليهم الحصول عىل فرصة العالج يف بالدنا التي تحول بها 
الطب من الجانب االنسياني اىل الجانب التجاري والربحي 
عىل حسياب معاناة امليرىض واآلم الفقراء خصوصا ذوي 
الدخيل املحدود . ما اود ان اقوله هنا وما دعاني الن اكتب 
مقايل هنا هو ما تلقيته من مديح واشيادة من قبل اغلب 
املراجعيني يف اللجان لهذا الرجيل ) الحاج محمد ( الذي ال 
اعرف حتى اسمه الثالثي وال صفته الوظيفية ولكن اجمل 
ميا فيه انه ورغم ما يبذليه من جهد ويبدو عليه من تعب 
وارهاق اال ان االبتسيامة ال تفارق محيياه وقد انعم الله 
عليه بسيعة يف الصرب وجمال يف الخليق مكنه من احتواء 
غضب البعض من املراجعني وانفعاالتهم وبالشيكل الذي 
يسيتحق منا ان نحييه ونشد عىل يديه يف ذات الوقت الذي 
ندعيوا وزارة الصحية ان تضع دائرة اللجيان الطبية عىل 
رأس اولوياتها من حيث الدعم عىل مسيتوى سعة املكان 
وزييادة االمكانيات ليتسينى للدائيرة ان تقيوم بواجبها 
بالشكل االكمل الذي  يؤمن راحة املراجعني وتحقيق اكرب 
ميا يمكن من اليرس والسيهولة يف انجاز معامالتهم وعىل 

وجه الرسعة .  
بقيي ان اقيول ان اغلب منتسيبي دائيرة اللجيان الطبية 
يسيتحقوا منيا ما ذكرته اعياله من اشيادة واخرى وهو 
ما يحسيب الدارة الدائرة ومديرتها الدكتورة العامري من 
دون ان ننيى ما ينبغي العمل به يف ايجاد ابسيط الطرق 
لتقليل معاناة املرىض باحضيار اطباء اختصاص لجميع 
الحاالت املرضية ضمن لجنة مركزية يف نفس املكان للبت 
يف مدى استحقاق املرىض لألرسال خارج العراق من عدمه 
بيدال من ارهاقهم وزييادة معاناتهم بخطابات املراسيلة 
ملؤسسياتنا الصحيية املراميية رشقا وغربيا يف العاصمة 
بغداد الذي يمثل التنقل يف شيوارعها نهارا حالة مأساوية 
ال يتحملها االصحاء فكيف بحال من جاء يحمل جسيده 

العليل وآآلمه بني ثناياه .

القاهرة/ فراس الكرباسي

حصيد الدكتيور عقييل العيذاري 
املدرب واملستشار الدويل يف التنمية 
البرشية عىل جائيزة املدرب االول 
عىل الوطين العربي بعيد تنافس 
قوي بني الكثر مين املدربني عىل 
مسيتوى الوطن العربي يف مجال 
التنميية البرشيية لعيام 2018-

2019. وقيال مستشيار التدريب 
الدويل عقيل العذارى« اقام البورد 
يف  اليدويل  النرويجيي  واملجليس 
جمهورية مرص العربية مسابقة 
إلعيالن جائيزة امليدرب االول عىل 
الوطين العربيي للعيام 2018 – 
2019 وشيارك يف الجائيزة الكثر 
مين املدربني الدولييني العرب وانا 
مثليت بليدي العراق وقيد رسرت 
بإعيالن اسيمي كأفضيل ميدرب 
عربيي وامليدرب االول عىل الوطن 
العربيي كوني متأكد مين مهنية 
التحكيميية  اللجنية  وحياديية 
العيذاري  واضياف  للمسيابقة«. 

»شيكرا ألهلنا يف مرص املحروسة 
املجليس  ادارة  ملجليس  وشيكر 
النرويجيي اليدويل يف جمهوريية 
مرص العربية وبالخصوص املدير 
االقليميي الدكتور حسيام حلمي 
التي  لعائلتي  وشيكري وتقديري 
تعبيت وصيربت معيي ولجمييع 

مدربي العراق والوطن العربي«.
واعلين الدكتور العذاري رسيميا 
اهيداء هذا الفيوز واللقب والدرع 
اىل شيهداء العراق من الشمال اىل 
الجنوب الذين ضحوا بدمائهم من 

اجل العراق العظيم.
كميا تقدمت الهيئة االستشيارية 
العلييا للمركيز العربيي االوروبي 
بالتهنئة ايل املدرب الدويل وسيفر 
املركيز العربي االوروبيي الدكتور 
عقييل العذاري الذي حصد جائزة 
امليدرب االول عيل الوطين العربي 
مين املجليس النرويجيي اليدويل 
الذي اقيم بالقاهرة. وقال سيفر 
النواييا الحسينة الدكتور محمود 
شعبان رئيس الهيئة االستشارية 

العلييا للمركيز العربيي االوروبي 
لحقوق االنسيان والقانون الدويل 
أوسيلو  رئييس جامعية  ونائيب 
الدولية بمملكة النرويج » ان فوز 
الدكتور عقيل العذاري من العراق 
يعد انجاز متميز للعراق وللتنمية 
البرشية يف العراق والوطن العربي 
وتيم تنصييب الدكتيور العيذاري 
كسيفر للنوايا الحسينة والسالم 
يف املركز العربيي االوربي لحقوق 
االنسان والقانون الدويل يف مملكة 

النرويج«.
واضاف شعبان »انه فوز الدكتور 
نتيجية  بجيدارة  جياء  العيذاري 
الدورات والورش املجانية الكثرة 
االعميال التطوعية التيي قام بها 
خالل العيام 2018  و 2019 وهو 
يسيتحق لقيب امليدرب االول عىل 
الوطين العربيي بجيداره ملهنيته 
العالية وكذلك يحمله مسيؤولية 
كبرة للتواصل مع العالم العربي 
من اجل تقديم االعمال االنسانية 
التيي تخفيف عن كاهل الشيعب 

العراقي والعربي«.
من جهتها، قالت املدربة سياندي 
نيور من القاهيرة »قضينيا يوما 
جمييال يف احتفال أكثير من رائع 
وبحضيور جميع محبيي دكتور 
عقييل العيذارى يف حفيل تكرييم 
سيادته كأفضل مستشار تدريب 
العربيي  العاليم  مسيتوي  عييل 
وحصوله عىل الجائزة األوىل وسط 
جو مين البهجة والسيعادة التي 

انتابيت الجمييع وعندميا تحدث 
العيذاري صمت الجمييع وعندما 
الجمييع  صفيق  حديثيه  انهيى 
بحيرارة وفعيال التمييز عنوانيك 
ييا ابين العيراق الحبييب والعلم 
سيالحك واألخالق أسيلوبك ويعد 
العذاري صاحب أول فكرة النشاء 
مدرسية تدريب وفكير جديد فيه 
واول مدرسية عربية تعتمد نظام 
العربي  بالعالم  الثمان مستويات 

وترشفنا بيه يف بلده الثاني مرص 
ويف انتظيار مزييد مين التعياون 
املثمير وتنفيذ مزيد مين األعمال 
الوطين  تخيدم  التيي  الناجحية 
العربيي ومعيا يتحقيق النجياح 
ونستطيع ان نلقب الدكتور عقيل 
العذاري بلقب )قاهر الفشل ورائد 

النجاح(«.
والدكتور عقيل العذاري هو املدير 
االقليميي للرشق األوسيط للبورد 
القادة  للتدريب واعيداد  األوربيي 
الربيطانيية  املتحيدة   اململكية  يف 
وحاصل عىل شيهادتي  ماجستر 
التنميية  يف  مهنيية  دكتيوراه  و 
البرشيية جودة التدرييب العاملية  
وهيو  النروييج   ليدى  اوسيلو 
 مستشار دويل يف العديد من الدول 
ويهيدف لصناعة واعيداد مدربي 
التنميية البرشية وقيادة املجتمع  
وهو  مستشيار تدرييب دويل  لدى 
التنمية  الدوليية لعلمياء   الهيئية 
البرشية  ومؤسيس مدرسة اعداد 
املدرب املحرف يف الوطن العربي .

العراق	حيصد	جائزة	املدرب	األول	عىل	الوطن	العريب	من	املجلس	النروجيي	الدويل

»اخلوافت«..	كتاب	شعري	جديد
	يف	بريوت	وبغداد

بغداد / المستقبل العراقي

أصدر الشياعر العراقي عيل وجيه كتابه الشعري السادس )الخوافت( 
عين دار الرافديين للطباعة والنيرش والتوزيع يف بيروت وبغداد.ويأتي 
الكتياب الذي ضيم الكتاب 135 صفحية من القطع املتوسيط، امتداداً 
ملجموعته الشيعرية السيابقة »الصوائت والصواميت«، والتي أصدرها 

مطلع العام الحايل، ونفدْت طبعتها األوىل مؤخراً من املكتبات. 
ُيذكير أّن عييل وجيه من موالييد 1989 يف بغداد، وهو فضياًل عن كتبه 
الشيعرية إعالميّي ومدّون، وأصدر قبيل الخوافيت )منفائيل، أصابعي 
تتكلم جسيُمِك يسيتمع، رسطيان، دفير املغضوب عليهيم والضالني، 

الصوائت والصوامت(، وله عّدة مخطوطات أخرى.

بعد	إدراجها	يف	الئحة	الرتاث	العاملي	..	نقابة	الصحفيني	العراقيني	تنظم	سفرة	سياحية	تارخيية	لشبكتي	الصحفيات	
والصحفيني	العراقيني	إىل	آثار	بابل

بابل / المستقبل العراقي

نظميت نقابية الصحفييني العراقيني، 
وتاريخيية  سيياحية  سيفرة  عيرص 
العراقييات  الصحفييات  لشيبكتي 
والصحفيني العراقيني إىل آثار بابل بعد 

إدراجها ضمن الئحة الراث العاملي .
وقال رئيس شبكة الصحفيني العراقيني 
محمد سيالم إن »هيذه الزيارة جاءت 

بتوجيه من نقيب الصحفيني العراقيني 
األسيتاذ مؤييد الالميي بإرسيال وفيد 
ممثل لشيبكتي الصحفيات العراقيات 
والصحفيني العراقييني إىل بابل لزيارة 
آثارهيا بعد دخولهيا يف الئحية الراث 
العامليي وتحويلها من تيراث محيل إىل 
تيراث عامليي«. وأكيد سيالم أن »هذه 
الزيارة تهدف لتسليط الضوء عىل آثار 
بابل ونقيل صورة آثيار بابيل العاملية 

والحضاريية التيي اندثيرت يف اآلونية 
األخيرة ولكيي يطليع عليهيا الجميع 

ويعرف حجم تاريخ اآلثار العراقية«.
الصحفييني  نقابية  عضيو  وقاليت 
العراقيني رئيسية شيبكة الصحفيات 
»بابيل  إن  القبطيان  بيان  العراقييات 
تحوليت إىل معليم عاملي ويجيب علينا 
جميعا اظهارها بأفضل صورة ليعرف 
العالم حجم اآلثار العراقية«. وأشارت 

القبطيان إىل أن »بابيل ادرجيت ضمن 
الئحة الراث العاملي وتحتاج إىل نهضة 
شاملة وتضافر جميع الجهود«، مبينًة 
واإلعالمييني  الصحفييني  »جمييع  أن 
متضامنيني من أجل إعيالء كلمة بابل 
وآثارها«. فيما أشيادت عضو مجلس 
»بالجهيود  النقياش  سيناء  النقابية 
الكبيرة التي قام بهيا جميع القائمني 

عىل دخول بابل إىل الراث العاملي«.

بالشيكر واالمتنان  النقياش  وتقدمت 
إىل نقيب الصحفيني العراقيني االستاذ 
مؤييد الالميي عيىل جهيوده يف دعيم 
أجيل   والصحفييني مين  الصحفييات 
اظهيار آثيار العراق. يذكير أن منظمة 
األمم املتحدة للربية والعلوم والثقافة 
)اليونسيكو(، وافقت عيىل إدراج بابل 
ضمن الئحة الراث العاملي يف الخامس 

من الشهر الحايل.


