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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

غائب املوت أحق منتظر

 وأقرب قادم

ص2عبداملهدي: اننا ننظر اىل االمام يف استعداداتنا إلجراء التعداد العام للسكان 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

قائد امني كردي يعلن إخالء )400( قرية بكردستان ويرمي باللوم عىل حزب العامل

املحكمة االحتادية العليا تصدر حكام بشأن مفهوم املعارضة الربملانية

»نورمربغ عراقية« ملحاكمة عنارص »داعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد كريم خان، الذي يقود تحقيقات األمم 
املتحدة حول جرائ�م اإلرهابيني، أنه عىل 
غرار ما حصل مع النازية، يجب تش�كيل 
محكمة »نورم�رغ« جديدة، ولكن هذه 
املرة لالستماع إىل ضحايا تنظيم »داعش« 
و«تفكيك« عقيدته. ومنذ نحو عام يجول 
املحامي الريطاني يف العراق مع نحو 80 
ش�خصاً لجم�ع األدلة والش�هادات التي 
تدي�ن ارت�كاب تنظيم »داع�ش« لجرائم 

ضد اإلنسانية يف العراق.
ووصف خ�ان، الحقوق�ي ورئيس فريق 

التحقي�ق التاب�ع لألم�م املتح�دة لتعزيز 
املس�اءلة عن الجرائم املرتكبة من جانب 
تنظي�م »داع�ش« )يونيتاد( ب�أن العمل 
الذي يقوم به بأنه »جبل يجب تس�لقه«، 
بالتزامن مع قيام األم�م املتحدة بتحليل 
م�ا يص�ل إىل 12 أل�ف جثة اس�تخرجت 
م�ن من أكثر من مئت�ي مقرة جماعية، 
و600 ألف رشيط فيدي�و لجرائم تنظيم 
»داع�ش«، إضاف�ة إىل 15 أل�ف وثيق�ة 

لبريوقراطية التنظيم نفسه.
وقب�ل نحو خم�س أع�وام، كان التنظيم 
اإلرهاب�ي يس�يطر ع�ىل أراض تس�اوي 
مساحة بريطانيا، و«الخالفة املزعومة« 

تس�يطر عىل س�بعة ماليني شخص بني 
الع�راق وس�وريا، م�ع إدارات وم�دارس 

وأطفال جنود.
أما بالنس�بة ألبناء األقلي�ات الذين كانوا 
يعترون »زنادقة« أو »شيطانيني«، فقد 
ُقت�ل اآلالف منهم، فيما تع�رض آخرون 
للتعذيب أو االسرتقاق. وقال خان لوكالة 
فرانس برس، يف مقر األمم املتحدة الشديد 
التحصني يف بغداد، إن تنظيك »داعش« لم 
يكن عصاب�ة أو جماعة متمردة متنقلة، 
كان�ت جانبا غ�ري معت�اد« بالنس�بة اىل 

العدالة الدولية.
التفاصيل ص2

احلمداين يفتتح 
معرض النحت السنوي عىل 

أنغام املونامور

حمافظ بغداد يوجه بالبدء بعملية الفرز 
االلكرتوين ألسامء املتقدميـن لتعيينـات 

الرتبية اعتبارًا من اخلميس

جملس البرصة يتفق مع رشكة صينية 
عىل تأهيل »6« أهنر ومشـروع سكنـي 

ومرشوعني صناعيني

األمم املتحدة تؤكد على ضرورة »القضاء« على أفكار التنظيم اإلرهابي وإمساع صوت الضحايا للعامل
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احلشد الشعبي تعزز حتصني »السدة الرتابية« بني العراق وإيرانالنفط تعلن زيادة فرص تعيني خرجيي اهلندسة الكيمياوية اىل )250( درجة
التعليم ترد عىل طلب للنائب حممد الشياع بشأن إكامل الطلبة من ذوي الشهداء لدراستهم املسائية 

الزراعة حتصل عىل التصنيف 
األول ملختبـرات فحص وتصديق 

»ISTA« البذور من قبل
ص8 ص3 ص3

املعارضة السودانية تدرس »وقف التفاوض« مع املجلس العسكري
      بغداد / المستقبل العراقي

تدرس قوى »إعالن الحرية والتغيري« املعارضة 
يف الس�ودان، مقرتح�ا بوق�ف التف�اوض م�ع 
»املجل�س العس�كري«، احتجاج�ا ع�ىل مقتل 
وإصابة الع�رات يف تظاهرات اندلعت بمدينة 

األبيض غربي البالد.
وقال قيادي يف ق�وى »إعالن الحرية والتغيري«، 
إن مكونات التحالف تدرس وقف التفاوض مع 
»املجلس العس�كري« لنقل الس�لطة للمدنيني، 
كرد عىل أح�داث مدينة األبيض، مش�ريا إىل أن 
»هن�اك تباينا يف صف�وف قوى إع�الن الحرية 

والتغي�ري بش�أن ه�ذه الخط�وة، حي�ث يرى 
املؤي�دون أنه�ا رضوري�ة باعتب�ار أن املجلس 
العسكري مسؤول عن الضحايا الذين سقطوا 
يف تظاهرات )االثنني(، بينما يش�دد الرافضون 
ع�ىل رضورة اس�تمرار التف�اوض وترسيع�ه 
لتس�ليم الس�لطة، باعتب�اره مطلب�ا ش�عبيا 

ووسيلة ناجعة لوقف تلك املمارسات«.
وكان�ت »قوى إعالن الحري�ة والتغيري« حملت 
»املجلس العسكري« مسؤولية سقوط ضحايا 
خالل تظاهرة طالبي�ة، اليوم االثنني، يف مدينة 
األبيض، ودعت إىل تس�يري مواكب بجميع مدن 

البالد للتضامن مع الضحايا.

وأصدر وايل والية ش�مال كردفان، قرارا بإعالن 
حظر التجول بمدن الوالية، اعتبارا من الساعة 
التاس�عة مس�اء وحت�ى الس�اعة السادس�ة 

صباحا، حتى إشعار آخر.
وق�ال تقارير إعالمي�ة إن التظاهرات انطلقت 
احتجاجا ع�ىل قط�ع الكهرباء وأزم�ة الوقود 

والخبز.
وأظه�ر مقط�ع فيديو، نره تجم�ع املهنيني 
الس�ودانيني املعارض عر »فيس�بوك«، لحظة 
إط�الق الن�ار عىل الط�الب، الذي�ن خرجوا من 
حامل�ني  التظاه�رة  إىل  وانضم�وا  مدارس�هم 

حقائبهم املدرسية.

وزير الكهرباء: عام ونصف مدة انجاز الربط 
الكهربائـي مع »4« دول جماورة

منح إجازة استثامرية إلنشاء مستشفى بكلفة تتجاوز 
243 مليون دوالر يف قضاء الزبري 3

        بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  العملي�ات  إدارة  رئي�س  رّصح 
التابع�ة لهيئ�ة األركان العام�ة للق�وات 
املس�لحة الروس�ية الفريق أول س�ريغي 
العس�كرية  ال�ركات  أن  رودس�كوي، 
األمريكية الخاصة تزيد من عدد موظفيها 
يف املواق�ع النفطي�ة الس�ورية يف الفرات 

وعددهم اضحى يتجاوز 3.5 ألف. 
وق�ال رودس�كوي “يف اآلون�ة األخ�رية، 
يالح�ظ أنه يف هذه املنش�آت ي�زداد عدد 
موظفي الركات العس�كرية األمريكية 

الخاصة بشكل نشط. واليوم، يف سوريا ، 
يتجاوز عدد مرتزقة الركات العسكرية 

الخاصة 3.5 ألف شخص”. 
ووفق�ا رودس�كوي، “يتم نق�ل جزء من 
املس�لحني الذي�ن تم تدريبه�م يف منطقة 
التن�ف الت�ي تس�يطر عليه�ا الوالي�ات 
املتحدة بواسطة طائرات هليكوبرت تابعة 
للق�وات الجوي�ة األمريكي�ة إىل منطق�ة 
رشق الفرات، يتم إرسال أفضل املخربني 
املدرب�ني إىل املناطق الخاضعة لس�يطرة 
الوضع”.   الحكوم�ة لزعزع�ة اس�تقرار 
وأضاف رودسكوي “مهامهم هي القيام 

بعمليات تخريب وتدم�ري البنية التحتية 
للنفط والغ�از وارتكاب أعم�ال إرهابية 
ضد الق�وات الحكومي�ة. ولوحظ تواجد 
مث�ل ه�ذه الجماعات يف بلدات الس�ويدا 

وتدمر وأبو كمال.
املدرب�ون  “يق�وم  رودس�كوي  وق�ال   ”
املس�لح  التش�كيل  بإع�داد  األمريكي�ون 
“مغاوي�ر الثورة” وعدد م�ن املجموعات 
املس�لحة الصغ�رية تابع�ة ملا يس�مى ب� 
“جيش الكتائب العربي�ة” يف منطقة ال� 

55 كيلومرتا يف التنف”. 
التفاصيل ص2

األركان الروسية: مدربون أمريكيون يعدون 
»تشكيالت مسلحة« قرب التنف 

الدفعة الثانية للرحلة
 العالجّية السادسة تنطلق من ديوان 

حمافظة البرصة إىل اهلند
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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النفط تعلن زيادة فرص تعيني خرجيي اهلندسة الكيمياوية اىل )250( درجة
     بغداد / المستقبل العراقي 

رفعت وزارة النفط، أمس االثنني، فرص 
التعيني بصفة عقود لخريجي الهندس�ة 
الكيم�����ياوية اىل 250 فرص���ة بدال 

من 200.
وق�ال بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي«، نس�خة منه، ان زيادة الفرص 
ات�ت بناء عىل »توجيه�ات وزارية وتوفر 

شواغر يف الرشكات النفطية«.
يش�ار اىل ان »ال�وزارة كان�ت ق�د اعلنت 
االس�بوع امل�ايض عن توف�ر 200 فرصة 

للتعيني بصفة عقود«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد كريم خ�ان، الذي يقود تحقيقات 
األمم املتح�دة حول جرائم اإلرهابيني، 
أن�ه عىل غ�رار ما حصل م�ع النازية، 
يج�ب تش�كيل محكم�ة »نورمربغ« 
جديدة، ولكن هذه املرة لالس�تماع إىل 
ضحاي�ا تنظيم »داع�ش« و«تفكيك« 
يج�ول  ع�ام  نح�و  ومن�ذ  عقيدت�ه. 
املحامي الربيطاني يف العراق مع نحو 
80 ش�خصاً لجمع األدلة والشهادات 
الت�ي تدي�ن ارتكاب تنظي�م »داعش« 

لجرائم ضد اإلنسانية يف العراق.
ورئي�س  الحقوق�ي  خ�ان،  ووص�ف 
فري�ق التحقيق التابع لألم�م املتحدة 
لتعزيز املس�اءلة عن الجرائم املرتكبة 
من جانب تنظي�م »داعش« )يونيتاد( 
ب�أن العمل الذي يقوم ب�ه بأنه »جبل 
يج�ب تس�لقه«، بالتزام�ن م�ع قيام 
األم�م املتحدة بتحليل م�ا يصل إىل 12 
أل�ف جث�ة اس�تخرجت من م�ن أكثر 
م�ن مئتي مقربة جماعية، و600 ألف 
رشيط فيديو لجرائم تنظيم »داعش«، 
إضافة إىل 15 ألف وثيقة لبريوقراطية 

التنظيم نفسه.
وقبل نحو خمس أعوام، كان التنظيم 
اإلرهابي يس�يطر عىل أراض تس�اوي 

و«الخالف�ة  بريطاني�ا،  مس�احة 
املزعومة« تس�يطر عىل سبعة ماليني 
ش�خص ب�ني الع�راق وس�وريا، م�ع 

إدارات ومدارس وأطفال جنود.
أما بالنسبة ألبناء األقليات الذين كانوا 
يعت�ربون »زنادقة« أو »ش�يطانيني«، 
فقد ُقت�ل اآلالف منه�م، فيما تعرض 

آخرون للتعذيب أو االسرتقاق.
وق�ال خ�ان لوكالة فران�س برس، يف 
مق�ر األمم املتحدة الش�ديد التحصني 
يف بغداد، إن تنظي�ك »داعش« لم يكن 
عصاب�ة أو جماعة متم�ردة متنقلة، 
كان�ت جانبا غري معتاد« بالنس�بة اىل 

العدالة الدولية.
وأضاف أنه لم تكن لدى تنظيم )داعش( 
»أي محرمات )...( من كان يعتقد أنه 
س�ريى يف القرن الح�ادي والعرشين، 
عملية صل�ب، إحراق رج�ال أحياء يف 
أقف�اص، واس�تعباد جن�ي، وإلقاء 
رجال من األس�طح وقط�ع رؤوس؟، 
وكل ذل�ك تح�ت أع�ني الكام�ريات«. 
وش�دد خان عىل أنه رغم ذلك الرعب، 
تل�ك الجرائ�م »ليس�ت جدي�دة )...( 
الجديد م�ع داعش ه�و األيديولوجية 
التي تغذي الجماعة اإلجرامية«، »مثل 
النازي�ني« من قبلهم. وكان للفاش�ية 
 1945 ع�ام  نورم�ربغ  يف  األملاني�ة 

و1946 أول محكمة دولية يف التاريخ 
الح�رب  انش�ئت ملحاكم�ة مجرم�ي 
النازيني املس�ؤولني ع�ن عمليات قتل 
يهود بش�كل منهجي. وق�ال خان إنه 
بع�د تنظيم )داع�ش( »يحتاج العراق 

واإلنسانية نورمربغ خاصة«، مضيفاً 
أنه بعد ه�ذه املحكمة »ال يمكن ألحد 
أن يتبن�ى مبادئ )كفاح�ي( )الكتاب 
ال�ذي كتبه أدولف هتل�ر( وأخذه عىل 
محمل الجد، س�يتم تنش�يط إشارات 

اإلنذار للوعي الجماعي«.
نورم�ربغ  إن  الق�ول  خ�ان  وتاب�ع 
أيض�اً »فصل�ت اس�م الفاش�ية ع�ن 
الش�عب األملاني«، مؤكداً إنه »لم تكن 
هن�اك مس�ؤولية جماعية« ب�ل أفراد 

مس�ؤولون، ومدان�ون. وبالتايل، فإن 
محكمة لتنظيم )داعش( »قد تساعد 
ع�ىل فصل اس�ّم داعش ع�ن الطائفة 
السنية« األقلية يف العراق، الذي يشكل 

املسلمون الشيعة ثلثي سكانه.
وكما »علمت نورمربغ أملانيا وأوروبا« 
، ف�إن محاكم�ة لتنظي�م )داع�ش( 
ستستخدم العراق و«أطراف أخرى يف 
العال�م، حيث قد تكون هناك مكونات 
عرض�ة للس�قوط يف دعاي�ة داعش«، 
وف�ق خ�ان. ولف�ت خ�ان إىل أن ذلك 
سيس�اعد أيضاً عىل »إزال�ة الغموض 
وتفكي�ك ه�ذه األيديولوجية، ويمكن 
حقيق�ة  ي�درك  أن   )...( للجمه�ور 
واضح�ة: إنه�ا الدولة األقل إس�المية 
فري�ق  يح�اول  بينم�ا  الوج�ود«،  يف 
»يونيت�اد« إثب�ات وق�وع جريمة ضد 
اإلنس�انية أو جريمة ح�رب أو »إبادة 
جماعي�ة«، وهي الجرائ�م األخطر يف 

القانون الدويل.
وحذر خان من أن هذه األدلة التي تم 
جمعه�ا من مقاب�ر جماعية أو خيام 
النازح�ني أو م�ن محفوظ�ات تنظيم 
)داعش( »لن تبقى يف مكتب للزينة«، 
مضيفاً »س�رتون يف غضون شهرين، 
أننا س�نأتي بعنارص لتعليمات جارية 

يف بعض البلدان«، من دون تسميتها.

الت�ي  ال�«يونيت�اد« يرف�ع قضاي�اه 
قد تس�مح لل�دول، ع�ىل غ�رار أملانيا 
له�ا والي�ة قضائي�ة عاملي�ة، بالحكم 
يف الجرائ�م، بغ�ض النظر ع�ن مكان 

ارتكابها وهوية الجناة والضحايا.
وبالفع�ل، فق�د أجري�ت محاكم�ات، 
خصوصاً يف فرنس�ا لهجم�ات تبناها 
تنظيم »داع�ش«، أو يف ميونيخ حيث 
دينت أملانية بعدما تركت فتاة أيزيدية 
»بيع�ت يف س�وق النخاس�ة«، تم�وت 

عطشاً.
لك�ن، وف�ق خ�ان، ف�إن »أول متل�ق 
ملعلوماتن�ا هو الع�راق«، حيث يحكم 
ع�ىل عراقيني يومي�ا باإلع�دام غالباً، 
بتهم�ة االنتماء إىل تنظي�م »داعش«، 

سواء شاركوا يف املعارك أم ال.
يؤكد خان أن »أهمية املكان صغرية«، 
خصوصاً وأن خي�ار املحكمة الدولية 
قد ذكر يف بع�ض العواصم، لكن يبدو 
أنه غ�ري مرجح يف املس�تقبل القريب. 
لكن األسايس وفق املحامي هو ضمان 

»حق الضحايا يف إسماع أصواتهم«.
تل�ك األص�وات بقيت مكتوم�ة لثالث 
الدعاي�ة  ضوض�اء  بفع�ل  س�نوات 
اإلرهابية واملعارك، وهي تكافح اليوم 
كي ال تذهب قضيتهم أدراج النس�يان 

يف عراق ما بعد تنظيم »داعش«.

األمم املتحدة تؤكد على ضرورة »القضاء« على أفكار التنظيم اإلرهابي وإمساع صوت الضحايا للعامل

»نورمربغ عراقية« ملحاكمة عنارص »داعش«

األركان الروسية: مدربون أمريكيون يعدون »تشكيالت مسلحة« قرب التنف 
الشركات األمريكية زادت عدد موظفيها يف املواقع النفطية يف الفرات

        بغداد / المستقبل العراقي

رّصح رئي�س إدارة العملي�ات العامة التابعة 
املس�لحة  للق�وات  العام�ة  األركان  لهيئ�ة 
الروس�ية الفريق أول س�ريغي رودس�كوي، 
أن ال�رشكات العس�كرية األمريكية الخاصة 
تزيد من ع�دد موظفيه�ا يف املواقع النفطية 
الس�ورية يف الفرات وعددهم اضحى يتجاوز 
3.5 ألف. وقال رودسكوي “يف اآلونة األخرية، 

يالحظ أنه يف هذه املنشآت يزداد عدد موظفي 
الخاص�ة  األمريكي�ة  العس�كرية  ال�رشكات 
بشكل نشط. واليوم، يف سوريا ، يتجاوز عدد 
مرتزقة الرشكات العسكرية الخاصة 3.5 ألف 
شخص”. ووفقا رودسكوي، “يتم نقل جزء 
م�ن املس�لحني الذين تم تدريبه�م يف منطقة 
التنف التي تس�يطر عليها الوالي�ات املتحدة 
بواس�طة طائ�رات هليكوبرت تابع�ة للقوات 
الجوي�ة األمريكية إىل منطق�ة رشق الفرات، 

يتم إرسال أفضل املخربني املدربني إىل املناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة لزعزعة استقرار 
الوضع”.  وأضاف رودسكوي “مهامهم هي 
القيام بعمليات تخريب وتدمري البنية التحتية 
للنفط والغ�از وارتكاب أعم�ال إرهابية ضد 
الق�وات الحكومية. ولوحظ تواجد مثل هذه 
الجماع�ات يف بل�دات الس�ويدا وتدم�ر وأبو 
كم�ال.” وقال رودس�كوي “يق�وم املدربون 
األمريكيون بإعداد التشكيل املسلح “مغاوير 

الث�ورة” وع�دد م�ن املجموع�ات املس�لحة 
الصغرية تابعة ملا يس�مى ب� “جيش الكتائب 
العربية” يف منطقة ال� 55 كيلومرتا يف التنف”. 
ووفقا لرودس�كوي، ف�إن مروحيات القوات 
الجوية األمريكية يف رشق الفرات تقوم بنقل 
املس�لحني، الذين أنهوا فرتة اإلعداد يف التنف. 
وأضاف رودس�كوي “يتم إرسال املخربني إىل 
املناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية 
لزعزعة استقرار الوضع ومنع تقوية مواقع 

الحكومة السورية هناك”. ويف السياق، لفت 
رئي�س إدارة العمليات العام�ة التابعة لهيئة 
األركان العام�ة للق�وات املس�لحة الروس�ية 
إىل أن الهي�اكل األمريكي�ة نظمت اس�تخراج 
وبيع النفط الس�وري م�ن حقول “كوناكو” 
و “العم�ر” و “تاناك” ع�ىل الضفة الرشقية 
من الفرات. وقال رودسكوي “يتم استخراج 
وبيع النفط الس�وري م�ن حقول “كوناكو” 
و “العم�ر” و “تان�اك” الواقع�ة عىل الضفة 

الرشقية لنهر الفرات. هناك مخطط إجرامي 
لنق�ل النف�ط الس�وري عرب الح�دود، يحدث 
ببس�اطة نهب الث�روة الوطنية الس�ورية “. 
وأعلن رئيس إدارة العملي�ات العامة التابعة 
املس�لحة  للق�وات  العام�ة  األركان  لهيئ�ة 
الروس�ية، الفريق أول، س�ريغي رودسكوي، 
اليوم االثنني، أن املدربني األمريكيني يقومون 
بإعداد التش�كيل املس�لح “مغاوير الثورة يف 

منطقة ال� 55 كيلومرتا يف التنف السورية.

        بغداد / المستقبل العراقي

حرض  رئي�س مجلس الوزراء الس�يد 
عادل عبداملهدي امس االحتفال باليوم 
العامل�ي للس�كان الذي اقامت�ه وزارة 
التخطيط بمناسبة مرور 50 عاما عىل 
تأسيس صندوق األمم املتحدة للسكان 

وتزامن�ا مع اس�تعداد الع�راق لتنفيذ 
التع�داد الع�ام 2020 . وق�ال يف كلمة 
القاها خالل االحتف�ال : إن هذا اليوم 
هو يوم مهم بالنس�بة لنا وتلتقي فيه 
اهدافنا م�ع املجتمع الدويل، وألنه يوم 
يجعل االنسان هدفا وقيمة عليا مثلما 
كرّمه الله ، والخري يف التنمية والتطور 

اذا لم يكن هدفها االنس�ان الذي يجب 
تحقي�ق  ويت�م  االولوي�ة  يعط�ى  ان 
تطلعاته يف الصحة والتعليم واملجاالت 
والتنمي�ة  واالقتصادي�ة  العلمي�ة 
وعملن�ا  مااكدن�اه  وه�و  البرشي�ة، 
ب�ه يف برنامجن�ا ال�وزاري ومانه�دف 
اليه م�ن خالل التعداد ، مش�ريا اىل ان 

الح�روب دم�رت الكثري م�ن منجزات 
رئي�س  وتاب�ع   . العراق�ي   الش�عب 
مجل�س الوزراء : اننا ننظ�ر اىل االمام 
يف اس�تعداداتنا إلج�راء التع�داد العام 
للس�كان وهو هدف اس�اس بالنسبة 
لن�ا الن بياناتنا يش�وبها الخلل وعدم 
الدقة لك�ون العراق لم ينفذ فيه تعداد 

منذ 30 عام�ا تقريبا ، ونحن ماضون 
بهذا املس�عى رغ�م الصعوبات ليكون 
التع�داد محققا لاله�داف التي نصبو 
اليها  ، وهذه املرة س�نعمل عىل اتباع 
الع�د االلكرتوني للم�رة االوىل، وهناك 
عمل دؤوب لتحقيق ذلك باالس�تفادة 

من التجارب الدولية الناجحة .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائ�د حرس الح�دود بإقليم كردس�تان 
ش�ريكو زنكنة، أمس االثنني، إخالء نحو 400 
قرية باإلقليم، بس�بب نش�اطات منظمة »بي 

كا كا« يف املناطق الحدودية مع تركيا.  ونقلت 
وكال�ة االناض�ول الرتكي�ة ع�ن زنكن�ة قوله 
ان »س�كان العدي�د من الق�رى التابعة إلقليم 
كردستان يف شمال العراق باملناطق الحدودية 
م�ع تركي�ا، اضط�روا إىل مغ�ادرة مناطقهم 

وترك ممتلكاتهم من أجل س�المتهم؛ بس�بب 
أنش�طة وتحركات ب�ي كا كا يف تلك املناطق«. 
وأضاف »بسبب األرضار الجسيمة التي لحقت 
باملنطقة والقرى الحدودية بإقليم كردستان يف 
شمال العراق، تم إخالء 400 قرية حتى اآلن«، 

مشريا اىل ان »عمليات النزوح مازالت مستمرة 
من تلك الق�رى«.  ولفت زنكنة إىل أن »أرضارا 
بمالي�ني ال�دوالرات تلح�ق س�نوًيا باملزارعني 
الذين يعيش�ون يف املناطق الحدودية، بس�بب 

تواجد بي كا كا يف مناطقهم«.

عبداملهدي: اننا ننظر اىل االمام يف استعداداتنا إلجراء التعداد العام للسكان 

قائد امني كردي يعلن إخالء )400( قرية بكردستان ويرمي باللوم عىل حزب العامل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة الحش�د الش�عبي، أم�س 
االثن�ني، ع�ن تعزي�ز تحص�ني »الس�دة 
الرتابية« بني العراق وإيران، مشرية اىل أن 
املجهود الذي جاء بطلب من وزارة النفط 
يأتي لحماية االنت�اج النفطي والصناعة 
النفطية وخطوط الطاقة.  وقال املعاون 
التنفيذي لنائب رئيس الهيئة نعمة الكويف 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الجهد الهنديس للحشد مستمر 
بتحص�ني الس�دة الرتابي�ة ب�ني الع�راق 
واي�ران«، مبين�ا أن »هذه الجه�ود تأتي 

بطل�ب م�ن وزارة النفط به�دف حماية 
الصناع�ة النفطية«.وأض�اف الكويف، أن 
»الهندس�ة العس�كرية للحش�د الشعبي 
تواصل عملها منذ ش�هرين لحماية حقل 
الفيح�اء النفطي«، مش�ريا اىل أن »وزارة 
النف�ط تقدمت بطلب لهيئة الحش�د عىل 
إثر موس�م االمط�ار والفيضان�ات العام 
املايض من أجل صيانة السدة املذكورة«. 
وأض�اف الك�ويف، »املتوق�ع أنه س�يكون 
املوس�م املقبل كما العام املايض موس�ما 
رطب�ا كث�ري األمطار، لذلك تأت�ي الجهود 
الهندس�ية لحماية انتاجنا النفطي ايضا 

وخطوط الطاقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بن�اء ع�ىل الطلب ال�ذي تقدم ب�ه النائب 
محمد شياع السوداني بينت وزارة التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي بموجب كتابها ان 
بإمكان الطلبة من ذوي الش�هداء إكمال 

دراستهم املسائية.
اوضحت الوزارة ان الدراس�ات الصباحية 
وم�ا يتعل�ق به�ا م�ن منحه�م اإلج�ازة 
الدراسية او التفرغ الجزئي من اختصاص 

دوائرهم حرصا.

التعليم ترد عىل طلب للنائب 
حممد الشياع بشأن إكامل الطلبة من 

ذوي الشهداء لدراستهم املسائية 

احلشد الشعبي تعزز حتصني »السدة الرتابية« 
بني العراق وإيران 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة االتحادي�ة العليا حكماً 
املعارض�ة  كتل�ة  مفه�وم  بخص�وص 
الربملاني�ة، مؤكدة أن ألعضائها ممارس�ة 

كامل الضمانات الدستورية.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكمة إياس 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الس�اموك 
العراق�ي«، إن »املحكم�ة االتحادية العليا 
عقدت جلس�تها برئاس�ة القايض مدحت 
املحم�ود وحضور القض�اة االعضاء كافة 
ونظرت طلباً من مجلس النواب بخصوص 
مفهوم املعارضة السياسية ومدى ارتباطه 

بأحكام املادة 76 من الدستور«.
واض�اف الس�اموك، ان »الطل�ب تضم�ن 
الس�ؤال عن مدى رسيان مفهوم املخالفة 
يف امل�ادة )76( م�ن الدس�تور ليفهم منه 
الح�ق للكتل�ة أو الكت�ل الت�ي ال تنظم إىل 
الكتل�ة النيابي�ة االكث�ر عدداً أو تنس�حب 

منها لتمثل كتلة املعارضة الربملانية«.
وتابع الساموك، أن »الطلب تضمن معرفة 
م�دى احقي�ة كتل�ة أخ�رى أو اعض�اء يف 
مجلس النواب االنضمام إىل جبهة أو كتلة 
املعارضة بنفس االلية التي سجلت فيها«. 
واش�ار إىل أن »الطلب تضمن االستفس�ار 
عن الضمان الدس�تورية الت�ي توفر لهذه 
الكتلة يف النظام الربملاني اس�تناداً ألحكام 
الدستور وما استقر عليه الفقه املقارن«.

وب�ني أن »املحكمة وج�دت أن املادة )76( 
م�ن الدس�تور س�بق ان بينت�ه يف حكمها 
بتاري�خ )3/25/ 2010(،  بالع�دد )25/ 
قراره�ا  يف  واكدت�ه   )2010 اتحادي�ة/ 
حكمه�ا بتاري�خ )8/11/ 2014( بالعدد 

)54/ ت.ق/2014(«.
وزاد، أن »املحكم�ة عرف�ت خ�الل هذي�ن 
الحكم�ني مفه�وم الكتلة النيابي�ة االكثر 

عدداً وهي التي تكونت بعد االنتخابات من 
خالل قائم�ة انتخابية واحدة وحازت عىل 
الع�دد االكثر من املقاع�د او التي تجمعت 
من قائمتني او اكثر من القوائم االنتخابية 
وحازت عىل العدد االكثر من املقاعد وحاز 
كل اعضاءه�ا صف�ة النائ�ب بع�د حلفه 
اليمني الدس�تورية والتي يكلف مرشحها 

بتشكيل مجلس الوزراء«.
وبني أن »املحكمة االتحادية العليا أوضحت 
أن من بقي من النواب فهو عىل وفق النظام 
النياب�ي الديمقراط�ي الذي تبن�اه العراق 
بموجب نص املادة )1( من دستوره لعام 
2005 ، ول�م ينضم�وا اىل الكتل�ة النيابية 
االكثر عددا والتي ش�كل مرشحها مجلس 
ال�وزراء فهم بالخيار اما ان يش�كلوا كتلة 
معارضة وفق منهاج معني وتشعر رئاسة 
مجلس النواب بأس�ماء نوابها ومنهاجها، 
او البق�اء ف�رادا يعارض�ون م�ا يري�دون 
معارضته من عمل الس�لطة التنفيذية او 

يؤيدونه حسب قناعاتهم«.
ون�ّوه، إىل أن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
ذكرت أن لكتلة املعارضة التي تشكلت وفق 
خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات 
الدس�تورية التي كفلها الدس�تور وقانون 
مجلس الن�واب بممارس�ة االختصاصات 
والصالحي�ات باعتبارهم يمثلون الش�عب 
العراق�ي بأكمل�ه اضافة للحصان�ة التي 
يتمت�ع بها عما يديل ب�ه النائب من اراء يف 

اثناء دورة االنعقاد«.
وم�ى إىل أن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
وج�دت أن ألعض�اء كتل�ة املعارض�ة كما 
ألعضاء الكتلة النيابية االكثر عددا التحول 
اىل اي م�ن الكتل خالل ال�دورة االنتخابية 
حس�ب قناعاته�م وضمانا لحري�ة الراي 
والخصوصية استنادا للمادتني )17/اوال( 

و )38/اوال( من الدستور .

املحكمة االحتادية العليا تصدر حكاًم بشأن مفهوم 
املعارضة الربملانية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1955( الثالثاء  30  تموز  2019 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، عن حملة ص�ادرت خاللها عدداً من العربات 
املسماة شعبياً ب� )الستوتات( جنوبي بغداد .

وذك�ر بيان لألمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»بلدية الرش�يد نف�ذت حملة صادرت خاللها عدد من الس�توتات 

املتجاوزة«.
وأض�اف البي�ان ان »اصحاب هذه الس�توتات يقومون بالتجاوز 
عىل االرصفة والش�وارع العامة واس�تخدامها كمح�الت متنقلة 
لبي�ع الفواكه والخرض واألس�ماك وغريها ال س�يما عىل الطريق 

الرسيع بغداد بابل ضمن منطقة السيدية«.
وأشار اىل انه »تم اخذ تعهد اصحاب العربات خطياً بعدم معاودة 

التجاوز مرة اخرى.

   بغداد / المستقبل العراقي

استئنفت وزارة االعمار واإلس�كان والبلديات العامة وعن طريق 
رشك�ة الف�او الهندس�ية العامة التابع�ة لها، العم�ل يف مرشوع 
انشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة يف محافظة بابل، والذي كان 

متوقفاً بسبب االزمة املالية«.
وب�ن املرك�ز اإلعالمي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، بان 
»امل�رشوع يتك�ون من عقدي�ن، يتضمن االول بن�اء )25( عمارة 
س�كنية بثالث طوابق كل عماره تحتوي عىل )12( شقة وانشاء 
مدرس�ة وبناية إدارة واس�تعالمات وأس�واق بكلف�ة بلغت )28( 
ملي�ار دينار«.واض�اف »فيما تضم�ن العقد الثان�ي تنفيذ )15( 
بناية وبثالث طوابق وروضة وحضانة وجامع مع كافة ش�بكات 
ال�رف الصح�ي والش�بكات الكهربائي�ة والكراج�ات والطرق 

والحدائق بكلفة 16 مليار دينار.

   بغداد / المستقبل العراقي

حصلت وزارة الزراعة عىل التصنيف األول 
)A( ملخت�رات دائ�رة فح�ص وتصدي�ق 
البذور إحدى تش�كيالت ال�وزارة من قبل 
 )ISTA( االتح�اد الدويل لفح�ص الب�ذور
ومقرها زي�ورخ، عن فحوص�ات اإلنبات 
والنقاوة للبذور واملحاصيل املختلفة التي 

تقوم بها الدائرة«.
ل�«املس�تقبل  لل�وزارة ورد  بي�ان  واف�اد 
فح�ص  »مخت�رات  ان  العراق�ي«، 
والتصدي�ق الب�ذور نال�ت ه�ذا التصنيف 
نتيجة االختبارات الت�ي يقوم بها االتحاد 
ال�دويل )ISTA( ع�ىل املخت�رات املعتمدة 
املنضوي�ة تحت مظلته بصورة مس�تمرة 
لبيان م�دى كفاءته�ا وتطوره�ا وجودة 
الفحوصات التي تنفذها ومدى مطابقتها 
للفحوصات العاملية، إذ تم إرس�ال نماذج 
من الب�ذور العاملية املختلف�ة )بذور رتب 
علي�ا، محاصيل خرض، أدغال، األش�جار 
والش�جريات( تم اختبارها م�ن قبل أكثر 
م�ن )1000( مختر عىل مس�توى العالم 

وبمشاركة )100( دولة«.
يذك�ر إن دائرة فح�ص وتصدي�ق البذور 
الع�راق  دائ�رة يف  أول  ومختراته�ا تع�د 
تحصل عىل ش�هادة االعتماد حسب نظام 
ال)ISO( العامل�ي يف ع�ام 2018 نتيج�ة 
الفحوصات املخترية املتطورة التي تقوم 

بها واحتواءها عىل أجهزة حديثة.

   بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت الرشكة العام�ة للحديد والصلب 
إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
مطالبتها ودعوتها اىل الوزارات والدوائر 
الحكومي�ة والرشكات النفطي�ة القتناء 
منتجها م�ن االنابيب الحديدية امللحومة 
حلزوني�ا والتي تس�تخدم يف نقل النفط 
ومش�تقاته ونقل املاء وكركائز للجسور 

والعبارات وغريها.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة عب�اس حيال 
ل�«املس�تقبل  ورد  لل�وزارة  بي�ان  يف 
العراقي«، ان »مصنع االنابيب الحديدية 
م�ن املصان�ع الحديث�ة يف الرشكة يعمل 
بمكائن ومعدات حديثة ذات منشأ املاني 
ويتكون من خط طالء خارجي لالنابيب 
بم�ادة الب�ويل اثيل�ن وبث�الث طبق�ات 
هي االيبوك�ي باودر واملادة املس�اعدة 
)االدهس�ف( باالضافة اىل الب�ويل اثيلن 
وخط اخر للتبط�ن الداخيل بااليبوكي 
الغذائي فضال عن احتوائه عىل مخترات 

السيطرة النوعية«.
واض�اف، ان »منتج األنابي�ب الحديدية 
مطابق للمواصفات العاملية ملعهد البرتول 
االس�تعداد  مبدي�ا   ،  )API( االمريك�ي 
لتجهي�ز القطاعن العام والخاص بهذه 

االنابيب بالكميات واملواعيد املطلوبة.

الزراعة حتصل عىل التصنيف 
األول ملختربات فحص وتصديق 

»ISTA« البذور من قبل

احلديد والصلب تدعو 
مؤسسات الدولة القتناء إنتاجها 

من األنابيب احلديدية

    بغداد / المستقبل العراقي

أقام�ت وزارة النق�ل حمل�ة ك�رى للقضاء ع�ىل التج�زأة وذلك 
للحف�اظ عىل إنس�يابية النق�ل وضمان عدم تجزئ�ة الخطوط يف 

عموم املحافظات.
واوضحت الرشك�ة العامة ألدارة النقل الخاص احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل يف بي�ان وردج ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »ت�م 
تنظي�م حملة ملنع النقل الجائر ومتابع�ة مركبات النقل الخاصة 
من�ذ إنطالقها من املرآئب وص�والً اىل نهاي�ات الخطوط للحفاظ 
ع�ىل إنس�يابية النق�ل وضمان ع�دم تج�زأة الخط�وط يف عموم 

املحافظات«.
وبين�ت ان »الحملة اس�تمرت عىل مدار اليوم ولس�اعات متأخرة 
مس�اءاً من أج�ل تطبيق القوان�ن والحفاظ ع�ىل ديمومة النقل 
وحق�وق املواطن�ن بالوص�ول اىل آخ�ر منطقة ت�م االتفاق عىل 

إيصاله لها«.
وأكدت أن »الحملة ستس�تمر بالتعاون مع االجهزة االمنية طيلة 

االيام القادمة خدمة للصالح العام.

النقل تنظم محلة كربى للقضاء عىل التجزأة 
للحفاظ عىل انسيابية النقل يف عموم البالد

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س هيئ�ة االس�تثمار يف البرة 
املهندس عالء عبد الحس�ن سلمان عن منح 
إجازة استثمارية ملستشفى تتجاوز كلفتها 
ال��24 ملي�ون دوالر.وق�ال عبد الحس�ن ، 
ان�ه” تم منح إجازة اس�تثمارية للمس�تثمر 
)عودة حميد يارس(  بكلفة 24 مليون و288 
أل�ف دوالر أمريكي عىل مس�احة 1985 مرت 
مرب�ع” فيما س�يوفر امل�رشوع 100 فرصة 
عم�ل .وأضاف  أن” املرشوع االس�تثماري ) 
مستشفى دار الش�فاء األهيل العام ( بسعة 

60 رسي�ر يتكون من 5 طوابق و كراج تحت 
األرض ,  و يحت�وي عىل 5 غ�رف عمليات و 
50 غرفة رقود و غرفة عمليات ليزك إضافة 
إىل مركز لطب األسنان و مركز لطب العيون 
و قس�م ال�والدة و قس�م العناي�ة املركزة و 
قسم الطوارئ و مخترات و صيدلية و قسم 
ألطفال األنابيب  ”.وأوضح إن” قضاء الزبري 
يحت�اج إىل تطوير القطاع الصحي من خالل 
زيادة املستشفيات االستثمارية والتي تقدم 
خدم�ات صحية متط�ورة وبأجه�زة تقنية 
حديثة بدال من توج�ه املرىض للعالج خارج 

القضاء أو خارج القطر”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الكهرباء، ل�ؤي الخطي�ب، أن 
م�رشوع الربط الكهربائي م�ع دول الجوار 
يتطلب انجازه عام ونص�ف العام، الفتا إىل 
أن »مطلع ايلول املقبل سيتم البدء بمرشوع 

الربط مع األردن«.
وق�ال الخطي�ب، إن »م�وض��وع ال�رب�ط 
الكهربائ�ي م�ع دول ال�ج��وار يعد واح�داً 

م��ن األم��ور الت�ي يس�اء فهمه�ا، علم�اً 
ان�ه يأت�ي لخلق س�وق كهرب�اء واع���دة، 
وف��ي ال�ن�ه�اي�ة ه�ي أس���واق ع�رض 
وط�ل�ب وه��و اق�ت�ص�اد س��وق ح��ر 
م���ع  ك�ه�رب�ائ��ي  رب���ط  ول�دي�ن��ا 

إي����ران«.
ال�رب��ط  ع�ىل  ن�ع�م��ل  »اآلن  وأض�اف: 
الخليجي ع�ن ط�ري�ق الكويت والسعودية 
بص�ورة مب�ارشة وم�ع كل م�ن ت�رك�ي��ا 

واألردن، وخ��الل س�ن�ة سيتحقق ال�رب�ط 
ال�خ�ل�ي�ج�ي وه�ن�اك م�ف�اوض�ات مع 
ال��ت��رك��ي ل�ت�ف�ع�ي�ل  ال��ج��ان��ب 

ع�م�ل�ي�ة ال�رب�ط معها«.
وتاب�ع: »أم��ا بالنس�بة للرب�ط الكهربائي 
م�ع األردن فيتطل�ب إن��ج���ازه م���دة 
ت�ص�ل ال�ى س��ن�ة ون�ص�ف ال�س��ن�ة 
ع�ل�ى أن ي�ن�ف�ذ عىل األرايض العراقية من 
قب�ل مالكات الوزارة، وس�تتم املبارشة بهذا 

املرشوع يف مطلع ش�ه�ر أي�ل�ول امل�ق�ب�ل 
ع�ل��ى أن ينجز خ�الل ع�ام ونصف العام 

الستكمال الربط«.
وأكد الوزير، أن »هذه امل�ش�اري�ع بالنهاية 
ت�وف�ر ط�اق�ات انتاجية يف حالة االسترياد 
أن  وي��ج���ب  للطاق�ة،  ناق�ل  كبل�د  أو 
ن�ش��ت�رك ب��ه���ذا امل��ش���روع ألن�ه 
سيخلق س��وق كهرباء واع�دة وي�در عىل 

العراق منافع اقتصاديه كبرية .

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وكيل وزارة الرتبية للش�ؤون الفنية عيل مسعد االبراهيمي 
بوفد السفارة الفرنسية متمثال باملستشار الثقايف لديها والدكتورة 
سلوى ناكوزي ملحق التعاون يف السفارة الفرنسية لدى العراق«.

وأضاف املكتب اإلعالمي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تم 

االتفاق عىل قيام الس�فارة الفرنسية بتنفيذ برنامج تدريب كافة 
مدريس اللغة الفرنس�ية، وكذلك الرشوع بإنش�اء اقس�ام علمية 
ناطقة باللغة الفرنس�ية يف مدرس�تن متميزتن بحس�ب مذكرة 
التفاه�م الت�ي وقعت بن الجان�ب العراقي املتمث�ل بوزير الرتبية 
وكالًة قيص الس�هيل والسفري الفرني يف العراق برونو اوبري، هذا 
وتم�ت موافقة الطرفان عىل ترش�يح 10 مدريس للغة الفرنس�ية 

واختيار نصفهم تمهيدا لتدريبهم يف فرنس�ا بعد خوضهم اختبار 
داخل املعهد الثقايف الفرني، عالوة عىل ذلك جرى الحديث بإعادة 
فتح املدرس�ة العراقية يف باريس«.ولفت إىل ان اللقاء ضم كل من 
مفت�ش عام الوزارة ومدير عام العالق�ات الثقافية ومدير التبادل 
الثق�ايف، باإلضاف�ة اىل مدي�ر املدرس�ة العراقي�ة يف باريس ومدير 

العالقات العامة واإلعالم يف الوزارة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنفرت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
الهن�ديس  والجه�د  الهندس�ية  ، مالكاته�ا 
التابع اىل قس�م خدمات الصيانة املركزي يف 
مقر الرشكة بحملة واس�عة لرفع األنقاض 
واملخلف�ات م�ن األرايض املخصص�ة لذوي 
الش�هداء يف محافظة النج�ف، وذلك لغرض 
تهيئته�ا خالل امل�دة املحددة وه�ي ثالثون 

يوماً ».
وقال مدير عام الرشكة كاظم مسرييف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، تاب�ع تنفي�ذا 

لتوجيه�ات نائ�ب رئي�س الوزراء لش�ؤون 
الطاق�ة و وزي�ر النف�ط ثام�ر الغضبان تم 
توزيعه�ا ع�ىل الش�هداء املس�تحقن خالل 
الش�هرين القادمن«، مضيفاَ ان »   املنطقة 
تش�هد حالياً بذل جهوداً كب�رية ومتواصلة 
تقوم بها مالكات رشكة التوزيع بمش�اركة 
آلياتها املختلفة لرفع األنقاض من املساحة 
املخصصة«.واض�اف، »  ش�هد موقع العمل 
زيارة نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي 
ملتابع�ة س�ري العم�ل، وأع�رب عن ش�كره 
وثناءه ع�ىل جهود رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة الس�باقة دائماً اىل تبني املش�ارع 

عمله�ا  جان�ب  اىل  واإلنس�انية  الخدمي�ة 
األس�ايس مما جعلها تحتل مكانة مهمة يف 
الواقع يش�هد لها الق�ايص والداني . وتابع، 
كما أثن�ت » الجه�ات ذات العالقة واملتمثلة 
باملحافظ وباقي السؤولن يف املحافظة عىل 
إهتمام وزي�ر النفط ورشكة التوزيع،  فيما 
أشاد املواطنون بالجهود املبذولة معربن يف 
الوقت ذاته عن ش�كرهم وتقديرهم للكوادر 

املشاركة يف هذه الحمالت .
من جانبه بن مدير قس�م خدمات الصيانة 
املرك�زي، التاب�ع اىل رشك�ة التوزيع مهدي 
ش�ويل، أن » القس�م بكافة مالكاته يواصل 

جه�وده يف حملة التنظي�ف ورفع األنقاض 
لح�ن إكمال املهم�ة بأفضل ص�ورة مؤكداً 
بأن رشكة التوزي�ع تحرص دائماً عىل تبني 

املشاريع الخدمية واالنسانية« .
من الجدير بالذكر أن » رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة ش�اركت يف العدي�د م�ن الحمالت 
الواس�عة من خالل مالكاته�ا وآلياتها لرفع 
االنق�اض والتنظيف يف محافظ�ات النجف 
وكربالء والبرة وذي قار وواس�ط وغريها 
لتحس�ن الواقع الخدمي والبيئي وس�عيها 
ال�دؤوب ومس�اهمتها لتوف�ري بيئ�ة أجمل 

وأنظف ملحافظاتها العزيزة.

منح إجازة استثامرية إلنشاء مستشفى بكلفة تتجاوز 24 مليون دوالر يف قضاء الزبري

وزير الكهرباء: عام ونصف مدة انجاز الربط الكهربائي مع »4« دول جماورة

الرتبية تناقش مع وفد السفارة الفرنسية آفاق التعاون الرتبوي

املنتجات النفطية تستنفر مالكاهتا بحملة لرفع األنقاض من األرايض املخصصة للشهداء يف النجف

     بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، 
يف ورشة تش�اورية نظمتها مؤسسة املحطة 
لألعم�ال الريادية حول رؤية وزارة التخطيط 
 ،2030 املس�تدامة  للتنمي�ة  االقتصادي�ة 
بمشاركة الس�يد وديع الحنظل رئيس رابطة 
املصارف الخاصة العراقية، وعدد من أصحاب 
املش�اريع الش�بابية الصغرية واملتوس�طة«. 
وأوضح الدليمي خالل الورشة التي حرضها 
مدير قس�م العالقات العامة واإلعالم يف وزارة 

التخطي�ط عب�د الزه�رة الهن�داوي بحس�ب 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي« ، الخطوات 
الج�ادة التي اتخذته�ا ال�وزارة يف بناء قطاع 
خاص وطن�ي ج�ريء وُممّك�ن، ويف مقدمة 
ه�ذه الخط�وات )املجل�س األع�ىل لتطوي�ر 
القطاع الخاص( الذي وّفرت الوزارة الظروف 
املناس�بة النطالق اعماله خالل الفرتة املقبلة 
ضمن تمثيل مناسب للشباب؛ بهدف تحسن 
وحماية وضمان حق�وق العاملن يف القطاع 
الخ�اص، وتوفري بيئ�ة جاذبة لالس�تثمار. ، 
الفت�ا اىل أهمي�ة زي�ادة مراك�ز تطوير ودعم 

يف  بفاعلي�ة  للدخ�ول  وتأهيله�م  الش�باب 
جمي�ع مج�االت العم�ل م�ن خ�الل توف�ري 
الدعم االقتصادي ال�الزم، مؤكداً دعم الوزارة 
ملراك�ز التدريب املهنية يف جمي�ع املحافظات 
بالتعاون مع البنك الدويل، وتوفري سبل الدعم 
الصغرية واملتوس�طة،  للمش�اريع  املناس�بة 
من خ�الل الق�روض امليرسة ب�دون فوائد او 
ضمانات«. واضاف البيان ان » الوزير استمع 
إىل جمل�ة م�ن االف�كار وال�رؤى واملقرتحات 
الهامة التي قدمها ش�باب مؤسسة املحطة، 
مؤكداً اس�تثمار هذه األفكار ومواءمتها مع 

اس�رتاتيجيات ال�وزارة، فيما أطلع س�يادته 
عقب انتهاء الورش�ة عىل اقس�ام مؤسس�ة 
املحط�ة وطبيع�ة املب�ادرات واالعم�ال التي 
نفذتها املؤسس�ة خالل الفرتة املاضية«. من 
جانبه�م اع�رب املش�اركون يف الورش�ة عن 
خال�ص تقديره�م ملش�اركة الدكت�ور نوري 
الدليمي يف الورش�ة التش�اورية واجابته عن 
االستفس�ارات وتوضي�ح ابرز مح�اور رؤية 
الوزارة االقتصادية، مؤكدين اسهام إجراءات 
التعاون التي وجه بها الس�يد وزير التخطيط 

يف دعم وتطوير القطاع الخاص.

وزير التخطيط: نسعى لتوفري سبل الدعم املحلية والدولية للمشاريع الشبابية الصغرية واملتوسطة

   البصرة/مصطفى محمد األسدي

انطلقت األحد، من ديوان محافظة البرة إىل الهند، الدفعة 
الثاني�ة ضم�ن الرحل�ة العالجّية السادس�ة، ملرشوع عالج 
امل�رىض خارج العراق للحاالت املرضّية املس�تعصية، والذي 

تتبناه الحكومة املحلّية للمحافظة.
ويف حدي�ٍث خاص إلع�الم ديوان محافظة الب�رة، أوَضح 
رئي�س لجنة عالج امل�رىض »مصع�ب مهيوب قاس�م« إنُه 
“انطلقت اليوم إىل الهند الوجبة الثانية من الرحلة العالجّية 
السادسة لعالج أمراض )القلب والجملة العصبية والجراحة 
العام�ة(، بع�د إن أكملت اللجنة ملف�ات 14 مريضاً كدفعة 
ثانية، ضم�ن برنامج ع�الج الحاالت املرضّية املس�تعصية 
خارج العراق، واملدعوم من قبل حكومة البرة املحلّية ”. 

الجدير بالذكر إن األس�بوع املايض ش�هد انط�الق  رحلتان 
عالجّيتان إىل )الهند وتركيا( كدفعة أوىل للوجبة السادس�ة، 
والخاصت�ان بأم�راض القل�ب والجراحة املعق�دة والجملة 

العصبية، وبواقع 36 مريضاً.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج، فيضا نعمة، املنافع 
االجتماعية للمناطق القريبة من حقول النفط.

وق�ال بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان 
الوكي�ل »اجتم�ع مع امل�الكات الفني�ة والهندس�ية لرشكة نفط 
ميس�ان، وبح�ث خ�الل ذل�ك املناف�ع االجتماعية والي�ات تنفيذ 

مشاريعها بالتعاون مع الحكومة املحلية للمحافظة«.
وتاب�ع »يتضمن ذلك رفد املناقط القريبة م�ن الحقول بحاجاتها 
االساس�ية، مثل تش�ييد املدارس واملراكز الصحي�ة، بناء الطرق، 
محطات التصفية، وتنفيذ مش�اريع ال�رف الصحي والكهرباء 

واالكساء للطرق .

الدفعة الثانية
 للرحلة العالجّية السادسة تنطلق من ديوان 

حمافظة البرصة إىل اهلند

وزارة النفط تبحث املنافع االجتامعية 
للمناطق القريبة من احلقول

امانة بغداد تنفذ محلة جديدة ملصادرة 
الستوتات جنويب العاصمة

وزارة االعامر: استئناف العمل يف مرشوع انشاء 
وحدات سكنية واطئة الكلفة يف بابل     بغداد / المستقبل العراقي

وجه محافظ بغداد ف�الح الجزائري, جميع 
مديري�ات تربية بغداد الس�تة بالبدء بعملية 
الفرز االلكرتوني ألس�ماء املتقدمن للتعين 
عىل امل�الك الرتبوي«.وق�ال الجزائري خالل 
مؤتمر صحايف بحضور مدراء عامن تربيات 
بغ�داد, إن »عملي�ة الفرز س�تبدأ اعتباًر من 
الخميس املقبل املوافق 2019/8/1, وحسب 

قان�ون  يف  ال�واردة  والتعليم�ات  الضواب�ط 
املوازن�ة االتحادي�ة العامة للع�ام الجاري«. 
الفت�ا اىل »ان الف�رز االلكرتون�ي سيس�تمر 
ملدة ش�هر كامل باس�تثناء العطل الرسمية, 
سيما وان مديريات تربية بغداد أعدت قاعدة 
بيان�ات متكاملة ودقيقة لالس�ماء املتقدمة 
عىل التعين«. واضاف املحافظ »ان محافظة 
بغداد سترشف عىل عملية الفرز االلكرتوني, 
كما ستخضع العملية لرقابة مجلس النواب 

ومجل�س محافظ�ة بغ�داد, لضم�ان نزاهة 
عملية الفرز«.، داعيا يف الوقت ذاته » جميع 
وس�ائل اإلع�الم إىل تغطي�ة عملي�ات الفرز 
االلكرتوني التي ستجري يف مقر املديريات«.
وأك�د محاف�ظ بغ�داد » تحرك�ه املس�تمر 
وس�عيه الجاد عىل جمي�ع الجهات بما فيها 
مجل�س الن�واب »كتل�ة بغ�داد«, ورئاس�ة 
الوزراء ووزارة املالية لغرض اإلرساع بحسم 

املوضوع وإعالن أسماء املقبولن .

حمافظ بغداد يوجه بالبدء بعملية الفرز االلكرتوين ألسامء 
املتقدمني لتعيينات الرتبية اعتبارًا من اخلميس

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجل�س البرة صب�اح حس�ن البزوني، عن 
االتف�اق مع رشك�ة صيني�ة متخصصة يف مج�ال العمران 
والبن�ى التحتية عىل تنفيذ مش�اريع مهم�ة ضمن القرض 
الصين�ي . وق�ال مكت�ب البزوني يف بيان تلقت » املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة من�ه، عق�ب لق�اءه بممث�يل الرشك�ة 
الصيني�ة، ذك�ر البزون�ي، ان » املش�اريع الت�ي إتفقنا عىل 
تنفيذه�ا هي تأهي�ل األنهر الس�تة باإلضاف�ة إىل مرشوع 

سكني ومرشوعن استثمارين صناعين«.
وأوضح، أن »االنهر الس�تة التي س�تبارش الرشكة بتأهيلها 
هي الرباط والجبيلة والخندق والخورة والعش�ار واملعقل«، 
الفتا اىل ان »الكش�وفات ودراسة وتصاميم الخاصة باألنهر 
معدة س�ابقا م�ن قبل رشكة متخصص�ة ووافقت الرشكة 

الصينية عىل تنفيذها«.
وتاب�ع البزون�ي، كما »أب�دت الرشك�ة إس�تعدادها لتنفيذ 
مرشوعي املنطقة الصناعية اإلس�تثمارين أحدهما وزاري 

واآلخر محيل«.

جملس البرصة يتفق مع رشكة صينية عىل تأهيل 
»6« أهنر ومرشوع سكني ومرشوعني صناعيني
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه
الحاق�ا بكتابنا  ذي العدد 3444 يف 8/ 7/ 2019 والخاص 
بإع�����الن  املناقصة 30/بلديات /2019 مرشوع )تأهيل 
وتوس�يع وتطوير وتشجري وانارة مدخل البرصة من جهة 

الزبري من الطريق الرسيع اىل بوابة الزبري (
نود ان ننوه اىل تعديل  

*تعدي�ل العم�ق املذك�ور  يف فقرة)3-أعم�ال  التس�وية 
والتعديل )للتعرض واالس�تدارات ( ان يكون )40سم( بدال 

من )70سم( .
 *عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسية للمناقصة 
)مدار البحث(مراجعة شعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم 

العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل .
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة/شعبة تخطيط 

القطاعات ذي العدد 3329 يف 2019/7/29( .

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

نرش مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل رشوط املناقصة 
وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهر يوم االربعاء  املوافق  2019/9/11 ويف حالة 
مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن  اىل ما بع�د العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر ي�وم لغلق املناقصة وفقا للرشوط 

املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأس�يس / عقد تأس�يس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأس�ييس واالعمال املماثلة 
والكف�اءة املالي�ة للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يهمل 

العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 � ش�مول 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 تق�ل 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 � تقديم  بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية املعلنة 

5 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان 
ال تق�ل م�دة نفاذيت�ه عن        )28( يوما من تاريخ نفاذ العطاء ع�ن  طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره 

)10,900 دوالر( عرشة االالف  وتسعمائة دوالر امريكي فقط 
6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها 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@src.gov.iq

9 � يكون مكان ايداع العطاءات  لدى لجنة استالم وفتح العطاءات الخارجية يف مقر الرشكة وبظرف مغلق ومختوم 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 

11 � متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 � معدل ايراد سنوي يعادل )271,000( مائتان  واحدى وسبعون الف دوالر امريكي للسنوات الخمس السابقة 

3 � سيولة نقدية تعادل )271,000 دوالر( مائتان واحدى وسبعون  الف دوالر امريكي 
ب  �الخربة والقدرة الفنية 

ع�ىل مق�دم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة ادناه  تجهيز اعمال مماثلة اىل الرشكات 
النفطية او رشكات القطاع العام يف العراق  )عقود تجهيز سابقة( 

ج � عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان الس�لع التي  يعرضها تفي بمتطلبات االس�تخدامات االتية : انابيب ملس�اء للمبادالت 
الحرارية 

 12 � تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر ال تزيد عن %10 
عن مثيالتها املس�توردة عند تحقق القيمة املظافة البالغة 20% للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحس�ب الدليل الس�نوي املعد 

من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة
13 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام

اعالن مناقصة رقم )9( لسنة 2019شعبة العقود
تعلن دائرة صحة ميسان /شعبة العقود عن اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات 
املوازنة الجارية لس�نة 2019 فعىل الراغبني من الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميس�ان 
شعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائة 
الف دينار عراقي( غري قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات املطلوبة 
داخ�ل ظرف مغل�ق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وموق�ع مع تثبيت العنوان الكامل 
ع�ىل العط�اء وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا من الي�وم املذكور يف الجدول 
ادن�اه وان الدائ�رة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور االعالن 
وس�يتم اجراء محارضة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف الي�وم املذكور يف الجدول ادن�اه لغرض توضيح 

املناقصة واالجابة عىل االستفسارات 
مالحظة : يف حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه سيتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )بدريه 
ع�يل حمد( ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب 
من)العطب�ي( اىل )املوس�وي(. فم�ن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق أحكام 
املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016.
اللواء هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األحوال املدنية والج�وازات واالقامة 
العامة 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 2100 
التاريخ : 29 / 7 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم م�ن قب�ل املدع�وة ) تغريد 
صادق ع�يل خاطر ( التي تروم فيه نصبها 
قيم�ة عىل زوجه�ا املفقود ) وع�د ابراهيم 
ع�يل خاط�ر ( ق�ررت ه�ذه املحكمة نرش 
فق�دان املدع�و ) وعد ابراهي�م عيل خاطر 
( ال�ذي فق�د يف محافظ�ة ص�الح الدين / 
ناحية االس�حاقي بتاريخ 28 / 5 / 2015 
ولم يعرف مصريه لحد االن وعىل من يعثر 
عليه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه االتصال 
بذوي�ه الس�اكنني يف ناحية االس�حاقي او 
مرك�ز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من 

اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حازم محمد احمد

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن مديرية 
الجنس�ية العام�ة / مديرية االقام�ة للرعاية 
 / بأس�م   )  0027449  ( واملرقم�ة  االجان�ب 
معصوم�ه ام�ري فرش�ته ممتاز ( فم�ن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 2074 

التاريخ : 28 / 7 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطل�ب املقدم من قبل املدعوة ) خرضه احمد 
جويري�د ( التي ت�روم فيه نصبه�ا قيمة عىل 
زوجه�ا املفقود ) يارس حامد جويريد ( قررت 
هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) يارس حامد 
جويريد ( الذي فقد يف محافظة صالح الدين / 
ناحية االسحاقي بتاريخ 28 / 5 / 2015 ولم 
يع�رف مصريه لحد االن وعىل م�ن يعثر عليه 
وتتوف�ر لديه معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه 
الساكنني يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل لنرش 

االعالن . 
القايض 

حازم محمد احمد 
��������������������������������������

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 2010/1101 

التاريخ: 2019/7/24
اىل املنفذ عليه املدين / فاضل هاشم سدخان

لق�د تحقق له�ذه املديرية من أن�ك مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة 
االمام العب�اس )ع( انك مجهول محل اإلقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تناداً للمادة 
)27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ البرصة خالل 
خمس�ة عرش يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإج�راءات التنفيذ الجربي ف�وق القانون: انك 
مدي�ن بمبل�غ ق�دره 41226880 فقط واحد 
واربعون مليون ومئتان وس�تة وعرشون الف 
وثمانمائ�ة وثمان�ون اىل الدائ�ن )مهند حاتم 

محمد(
اوصاف املحرر: قرار محكمة استئناف البرصة 
االتحادي�ة محكم�ة ب�داءة الب�رصة بالع�دد 

1069/ب/2010 يف 2010/6/30
املنفذ العدل/ فردوس حسني شاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 847/ب2019/3

التاريخ  :2019/7/28
اعالن

بناءا ع�ىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م  2/4823 حي 
االنص�ار  يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش( يوما من 
الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق الم�ر  محكمة 
ب�داءة النجف وص�ادر من م�رصف الرافدين 
رقم )7(  يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من 
االع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب 
هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 2/4823 حي االنصار يف النجف 
عب�ارة ع�ن دار تقع عىل ش�ارع بع�رض 12 
مقابل شارع بعرض 6 مر حيث انها تقع عىل 

T ( شارعني )شكل حرف  
وبمساحة اجمالية 120 مر وهو يحتوي عىل 
مطبخ وكلدور واستقبال وممر صغري وغرفة 
ن�وم ع�دد 2 وصحي�ات داخلية وه�و بطابق 
واح�د مبلط بالكايش القديم واالش�تايكر غري 
مجه�ز باملاء والكهرباء مس�قف بالش�يلمان 
غري مش�غول من احد لحظة الكش�ف وتوجد 
فيه بعض االرضار درجة عمرانه رديئة بعض 
جدران�ه أيل�ة للس�قوط وان القيم�ة الكلي�ة 
للعقار مبلغ )65,000,000( خمس�ة وستون 

مليون دينار
��������������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) عبد جالب جايد ( طلبا يروم فيه 
تس�جيل ) لقب ( من ) الس�اعدي ( اىل ) فراغ 
( فم�ن لديه اع�راض عىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة ) 24 ( ثانيا من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

اىل الرشيك / حسنة فرحان نارص 
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي لغرض 
اس�تخراج اجازة بناء للقطعة املرقمة 768 / 

1 بلدية التاجي سبع البور .
الرشيك 

مصطفى محمود عبد الجبار

فقدان هوية 
فق�دت الهوي�ة العائد للموظف » هاش�م عبد 
الرض�ا ياس�ني » يف توزي�ع كهرب�اء ميس�ان 
والصادرة من توزيع كهرب�اء الجنوب بالرقم 
64322020 ، فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها 
له يف داره الواقعة ، محافظة ميسان - قضاء 
ع�يل الغرب�ي - ح�ي األم�ري , أو االتصال عىل 

رقمه ) 07827841642(.
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة / 2019/655

التاريخ 2019/7/25
اىل املنفذ عليه 

املدين / محمد نعمة ديوان
لق�د تحقق لهذه املديرية من كت�اب مديرية تنفيذ كربالء 
املرقم 110 يف 2019/7/7 ومرفقة اشعار مختار املنطقة  
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار  يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 
27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور  يف 
مديري�ة تنفيذ الرميثة خالل خمس�ة عرش يوما تبدء من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك  
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة الرميث�ة املرق�م 58/ب/2019 يف 
2019/2/19 املتضم�ن ال�زام  املدين بتأدي�ة مبلغ قدره 
اربعة ماليني وخمس�مائة الف دينار اضافة اىل مصاريف 
الدع�وى 276,000 مائتان وس�تة وس�بعون ال�ف دينار 
واتع�اب املحام�اة 450,000 اربعمائ�ة وخمس�ون ال�ف 

دينار
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 1283/ب2017/3
التاريخ  :2019/7/28

اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم  203/3188 حي السعد  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر  محكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رصف الرافدين رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جل�ب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 203/3188 حي السعد يف النجف عبارة عن دار ركن 
ش�ارع بعرض 60 م�ر و15 مر ويتكون من جزئ�ني من الداخل 
الج�زء االول يتكون من دار بطابق�ني الطابق االريض يحتوي عىل 
حديقة واس�تقبال 5,7×7,80 وغرفة وكلدور وساحة 5,10×4,5 
ومطب�خ وطارم�ة وثالث غرف ن�وم وبابعاد 4×5 م�ر الثنني اما 
الثالثة بمس�احة 4×3,5 باالضافة اىل مخزن وصالة وس�طية اي 
ان الطاب�ق االريض بارب�ع غ�رف ام�ا الطابق العل�وي يتكون من 
اربعة غرف بقياس�ات مختلفة وصحيات عدد2 وصالة وس�طية 
وسطح يحتوي عىل مطبخ وهو مشغول من قبل قحطان وعقيل 
وقيص ودريد اوالد عبود عبد االمري مدلول وهم يرغبون بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرين اما الجزء الثاني فهو يتكون 
م�ن طابق واح�د وبغرفتني نوم وحمام ومراف�ق ومطبخ وكلدور 
وغ�ري مش�غول العق�ار مبن�ي بالطاب�وق مس�قف بالكونكريت 
مجه�ز باملاء والكهرباء درجة عمران جيدة جدا علما ان مس�احة 
العق�ار الكلية هي 592 مر مربع ان القيم�ة الكلية للعقار مبلغ 
)834,100,000( ثمنمائ�ة واربع�ة وثالث�ون ملي�ون ومائة الف 

دينار فقط ال غريها

فقدان 
الص�ادرة م�ن  الهوي�ة  فق�دت من�ي 
وزارة التخطي�ط اس�م الرشك�ة : نور 
الحق للمق�اوالت العامة املحدودة رقم 
الهوية 7528 – االختصاص الكهربائي 
وامليكانيك�ي  الدرج�ة الثالث�ة – فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 2102 
التاريخ : 29 / 7 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطلب املقدم من قب�ل املدعوة ) عيده 
ابراهي�م احم�د غزال ( الت�ي تروم فيه 
نصبه�ا قيم�ة ع�ىل زوجه�ا املفقود ) 
صادق ع�يل خاط�ر عبد الل�ه ( قررت 
ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدعو ) 
ص�ادق ع�يل خاط�ر عب�د الل�ه ( الذي 
فق�د يف محافظة صالح الدين / ناحية 
 2015  / 5 االس�حاقي بتاري�خ 28 / 
ولم يعرف مصريه لح�د االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات عنه 
االتص�ال بذوي�ه الس�اكنني يف ناحي�ة 
االس�حاقي او مركز رشطة االسحاقي 
خ�الل ش�هر م�ن الي�وم الت�ايل لنرش 

االعالن .
القايض 

حازم محمد احمد

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة 
التخطي�ط اس�م الرشك�ة : ن�ور الحق 
للمقاوالت العامة املحدودة رقم الهوية 
6680 – االختصاص االنشائي الدرجة 
الخامس�ة – فمن يعثر عليها تسليمها 

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظ�ة صالح الدين 
واملنشات 

العدد : 786 
التاريخ : 29 / 5 / 2019 

اىل / كافة مديريات رشطة املحافظات 
واملنشات 

املوضوع / فقدان 
كتاب قسم رشطة تكريت 670 يف 29 / 
5 / 2019 تنفيذا لقرار قايض التحقيق 
املتضمن تعميم اوصاف هوية املوظف 
الص�ادرة م�ن رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطية صالح الدي�ن املرقمة 19877 
محم�ود  وس�ام   ( للمخ�رب  والعائ�دة 
ط�ه ( يرج�ى التفض�ل بتعميمها عىل 
كافة توابعكم للتح�ري عنها واعالمنا 

االجراءات .
اللواء الحقوقي 

قنديل خليل محمد 
قائ�د رشط�ة محافظ�ة ص�الح الدين 

واملنشات

العدد :15686
التاريخ 2019/7/28

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق

املدير العام

المالحظات التأمينات االولية  الهوية المطلوبة تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم 

المناقصة

اعالن 
للمرة 
الثانية

قيمة التأمينات االولية 
تبلغ 11,000,000 
فقط احد عشر مليون 
دينار عراقي والبالغة 
1%من القيمة التقديرية

مكتب علمي مسجل في 
وزارة الصحة شرط 

ان يكون وكيال للشركة 
المصنعه او شركة 
استيراد وتصدير

الثالثاء 
2019/8/6

االخميس 
2019/8/8 9

مناقصة 
تجهيز 
تفتيت 
الحصى

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
538/ 2019 E  

للمرة االولى

 Seamless Tubes for  Heat Exchangers 
انابيب ملساء للمبادالت الحرارية المبلغ التخميني للمناقصة )542,000( خمسمائة واثنان 

واربعون الف دوالر امريكي   
200.000 IQD



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1955( الثالثاء  30  تموز  2019 اعالنات5

تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )انش�اء ش�بكات مجاري مياه االمطار ورصف صحي يف الش�طرة / حاوي العباس والغراف 
والدواي�ة(  ضم�ن خط�ة تنمية االقالي�م لعام 2019  واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة م�ن وزارة التخطيط 
والضواب�ط امللحق�ة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  ع�ن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
 )                                (

وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها 
كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم 
بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة 
عند الساعة )12( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2019/8/8 يف بناية مديرية  ماء ذي قار  فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني املصنفني 
من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان 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  لكل مرشوع :
1 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية :   الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال  تقل عن عرشة سنوات والخربة التخصصية ولعقد عدد )1(  وبمبلغ ال يقل عن )696,580,000( 
ستمائة وستة وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون الف دينار عراقي  وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 

ب � واالليات املعدات

ج�  الكوادر الفنية :

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

2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 
ثاني�ا : امل�وارد  املالي�ة  )الس�يولة النقدية (  من خالل تقديم م�ا يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي  )522,435,000( خمس�مائة واثنان 

وعرشون مليون واربعمائة وخمسة وثالثون الف دينار عراقي  
ه� � املتطلبات القانونية :  

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

استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف 
املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة ، 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 للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية 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 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من 
مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر 
فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد 
اص�دار كت�اب االحال�ة قبل توقيع العق�د تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة ع�ىل ان يكون خطاب ضمان او صك 

مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيته�ا ملعايري التاهيل املحدده فيها 
بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها  

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

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

تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد 

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

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

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

12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم 
وبخالفه ال يمكن قبوله

13 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه  مدى مطابقتها للمواصفات 
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3

14 � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2019/8/21 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية 
يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار 
العراق�ي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتك�ون جميع االوراق مختومة بختم 
املق�اول م�ع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة 
التمويني�ة وم�ا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة 
عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
15 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

وثائق العطاء القياسية 
جتهيز السلع

صادرة يف :  /   /2019
تجهيز اكياس بوني بروبلني كمية )5( مليون كيس 

العطاءات التنافسية العامة رقم
املرشوع : تجهيز اكياس بويل بروبلني كمية )5( مليون كيس 

جه�ة التعاقد : الرشك�ة العامة للس�منت العراقي�ة /معاونية 
السمنت الشمالية 

املشري: الرشكة العامة للس�منت العراقية /معاونية السمنت 
الشمالية

نموذج: اعادة اعالن مناقصة استريادية 
العدد : 

تاريخ الغلق: 2019/8/18
الساعة )12( ظهرا

الكلفة التخمينية : )900000 دوالر( 
االعالن: للمرة الثانية 

اىل: السادة مقدمي العطاءات رقم
مناقص�ة تجهيز اكياس ب�ويل بروبلني كمي�ة )5( مليون كيس 
ملعام�ل املعاوني�ة ي�ر )معاونية الس�منت العراقي�ة ( بدعوة 
مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم 
لتجهي�ز )اكي�اس بويل بروبل�ني كمية )5( ملي�ون كيس ملعمل 

املعاونية ( 
مع مالحظة ما يأتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحصول عىل 
معلومات اضافية االتصال )بمعاونية السمنت الشمالية( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � ) عىل املش�اركني يف املناقصة مراجعة القسم التجاري ملىلء 

استمارات تقديم العطاءات (
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء بعد 
 )n trading@icsc.gov.iq( تقدي�م طل�ب تحري�ري اىل العن�وان
يف ورق�ة بيانات العط�اء ويتم دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة 

)150000 دينار( 
4 � أ � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : )العراق � املوصل 
� حي الوحدة الس�ايدين( يف املوع�د املحدد تبدأ من تاريخ النرش 
لغاي�ة تاري�خ الغلق اع�اله العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغب�ني بالحض�ور يف العن�وان االتي : الع�راق � املوصل � حي 

الوحدة  السايدين يف مقر املعاونية 
ب � الدوام الرس�مي للمعاونية يبدأ )الساعة السابعة والنصف 

صباحا وينتهي يف الساعة الثانية والنصف بعد الظهر(
5 � عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :

1 � ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مسجل داخل العراق 
او خارجه وان يكون معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق

2 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة بنس�بة )1%( م�ن اجم�ايل الكلفة 
التخمينية بمبلغ )9000 دوالر( بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان يكون من مرصف عراقي معتمد ويذكر بالخطاب عبارة 
) تأمين�ات اولي�ة للمناقص�ة                                ولي�س دخ�ول 
مناقصة ( او سفتجة صادر من مرصف معتمد )ال تقل نفاذيتة 
عن 3 اشهر من تاريخ غلق املناقصة                             مع اضافة 
م�دة )28 يوم( اىل مدة النفاذية ( ما عدا املصارف التالية )البالد 
االس�المي ، الوركاء لالستثمار ، الش�مال دار السالم لالستثمار 
، دجلة والفرات للتنمية واالس�تثمار، البرصة الدويل لالس�تثمار 
، الرواحل االس�المي لالس�تثمار والتمويل ، بنك اس�يا الركي  ، 
بنك بارس�يان ، االقتصاد االستثماري والتمويل ، مرصف ايالف 

االسالمي( 
3 � تقديم كتاب عدم ممانعة للحصول عىل املواصفات والرشوط 

املناقصة اعاله عن طريق موقع املعاونية 
مع التقدير

www.ncsciraq.gov.iq

رشكة نفط الشامل /رشكة عامة
كركوك

اعالن للمرة الثانية
تعل�ن رشكة نفط الش�مال / رشكة عامة /كركوك عن اج�راء مزايدة علنية لتاجري العقاري�ن العائدين لها 
واملدرج�ة تفاصيله�ا يف الجدول ادناه وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 
املعدل وذلك يف تمام الس�اعة العارشة من صباح االيما املؤرشة ازاء كل كش�ك علما ان مدة االيجار )3( ثالث 

سنوات
فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدتني ادناه مراجعة قس�م العقود / عرفة /كرك�وك  لالطالع عىل الرشوط 
وتقديم املستمس�كات املطلوبة وتس�ديد مبلغ التأمينات اىل قسم الحسابات العامة ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجورخدمة مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة 

املستمسكات املطلوبة :
1 � هوية االحوال املدنية

2 � شهادة الجنسية العراقية 
3 � بطاقة السكن 

4 � البطاقة التموينية 
5 �  براءة ذمة من الرضيبة 

ء/ املدير العام

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 2018/561

التاريخ 2019/7/29
اعالن

العق�ار تسلس�ل  الب�رصة  تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ 
450/2071 الواقع يف الرباط الكبري  العائد للمدينني 
عبد الحميد عبد الرزاق عبد الحسني ونديمه ونبعه 
ووحي�دة بنات عب�د ال�رزاق عبد الحس�ني وايمان 
كاظم جاس�م وفريدة وساره ورس�ل وخالد وعيل 
ومهن�د ورضا اوالد وليد عبد ال�رزاق املحجوز لقاء 
طلب الدائن كريم عيل طعمه البالغ 288,405,000 
دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 

فردوس حسني شاوي
املواصفات :

1 � موقعة ورقمه : 450/2071 الرباط الكبري
2 � جنسه ونوعه : عرصة خالية ملك رصف

3 � ح�دوده واوصاف�ه : يق�ع يف منطق�ة الخليج 
شارع فرعي مبلط

4 � مشتمالته 
5 � مساحته 368 م2

6 � درجة العمران
7 � الشاغل

8 � القيمة املقدرة 276,000,000 )مائتني وس�تة  
وسبعون مليون دينار(

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو 
العدد 26/ب/2019

التاريخ 2019/7/28
اعالن

املدع�ي / 1 � يوس�ف حس�ني محمد / وكيل�ه املحامي 
نجاح خضري املرشد

املدعى عليها / 1 � سعيدة حسني محمد
اس�تنادا لقرار ه�ذه املحكم�ة الع�دد 26/ب/2019 يف 
2019/5/12 املكتس�ب الدرجة القطعية املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م )1425/2( مقاطع�ة / 6 الف�ا 
وبيع�ا فان ه�ذه املحكمة تبي�ع وباملزاد العلن�ي العقار 
املرق�م )1425/2( مقاطع�ة /6 الف�ا والكائن يف قضاء 
الفاواملنطقة الجنوبية وهو عبارة عن دار سكنية مؤلفة 
من طاب�وق واحد ويحت�وي عىل غرفة اس�تقبل وصالة 
غرفتني من�ام ومطبخ وحم�ام ومراف�ق صحية وخالل 
ثالثون يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
الثالث�ني الثان�ي للنرشمس�تصحبني معه�م التامين�ات 
القانونية بنسبة  10% من القيمة املقدرة البالغة خمسون 
مليون دينار للعقار اعاله واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية فسوف تجري املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

املشري اجور الداللية ورسوم التسجيل وفق االصول
القايض االول

معتز صالح الحسن
االوصاف :

القطعة / ر2/ 1425 م6 الفاو مس�احتها )301,2( مر 
مرب�ع / القيمة املقدرة خمس�ون مليون دين�ار للعقار 
بان الش�اغل للعقار الوريث املدعي يوسف حسني محمد 
يرغب بالس�كن يف العقار بعد بيعه يف املزاد العلني بصفة 

مستأجر

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التسجيل العقاري
العدد: 2252 

التاريخ: 2019/7/28 
م/اعالن

بن�اءا عىل الطل�ب املقدم من قب�ل وكيل املواطن�ني يف ادناه 
املحام�ي )حس�ام س�ليمان ناي�ف( بتاري�خ 2019/7/28 
لتس�جيل عم�وم العق�ار املرق�م 175م غربية باس�م ورثة 
املرحوم ش�اكر س�الم عيل وه�م كل من 1. محمود ش�اكر 
س�الم 2. سالم ش�اكر س�الم 3.محمد شاكر س�الم 4.نور 
الدين ش�اكر سالم 5.بلقيس ش�اكر سالم 6.ميسون شاكر 
سالم 7.ساجد محمود ثيل لتسجيل العقاري تسجيالً مجدداً 
والبال�غ مس�احته )200( م�ر مرب�ع باعتباره�م حائزين 
له بصف�ة املالكني للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهي�داً للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل 
العق�اري قررنا االن اعالن الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق عينية عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل م�دة 30 يوم اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش اإلعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار الس�اعة 

العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن
مع التقدير.

عدنان داود طعمة 
مالحظ التسجيل العقاري / سامراء

اعالن 
اىل الرشيك

مصطفى نعيم وهب
اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي الكائن يف 
)الب�رصة : ك�وت الحجاج / مجمع وزارة االس�كان تقاطع 
ح�ي الرس�الة ( وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام 
الرشيك ) نادية جميل صاحب( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطعة املرقمة ) 2269/827( مقاطعة )القبله( لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مده اقصاه�ا )15( يوما 
داخ�ل العراق وش�هرا خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف اعراض مستقبال

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
نقابة املهندس�ني العراقية بأسم / 
س�نان جاس�م هادي – فم�ن يعثر 
عليها تس�ليمها اىل مق�ر النقابة يف 

املنصور .

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ني فرع 
 2015/8/10 بتاري�خ   / النج�ف 
بأسم / محمد عيل حسني من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )11( خطة تنمية جملس النواب  2019 
اىل  / كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

اعالن 

العدد  :1717
التاريخ 2019/7/29

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

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

العدد د3/اعالم/87968
التاريخ 2019/7/28

مبلغ التأمينات موقع المزايدة تاريخ المزايدة  المأجور ت

)555,000(  خمسمائة وخمسة 
وخمسون الف دينار 

عرفة /مجموعة 
أ أ 2019/8/19 كشك لبيع المواد الغذائية / عرفة مجموعة 

أ أ 1

)1,950,000( مليون وتسعمائة 
وخمسون الف دينار

عرفة / 
مجموعة ل 2019/8/21 كشك لبيع المواد الكهربائية والعدد اليدوية / 

عرفة مجموعة ل 2

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف 
على االقل

التأمينات 
المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة 
العمل سعر الكشف المصادق ت

250,000
الف دينار 

انشائية
سادسة

1%من قيمة 
الكشف التخميني الدواية مديرية ماء 

ذي قار
انشاء شوارع م ع شبكات مجاري مياه االمطار وصرف 

صحي في الشطرة / حاوي العباس والغراف والدواية
 365

يوم 1,741,450,036 1

500,000
الف دينار

انشائية
سادسة

1%من قيمة 
الكشف التخميني

سوق 
الشيوخ

مديرية ماء 
ذي قار

اعداد دراسات وتصميم وتنفيذ مجمع ماء سعة 1000 م 3 
/ سا في قضاء سوق الشيوخ 

 540
يوم 3,000,000,000 2

العدد االليات والمعدات ت
3 شفل  1
3 كريدر 2
15 لوري قالب 3
3 حفارة كبيرة 4
3 حادلة ضلفية 5
3 حادلة استيل 6
3 خباطة مركزية  7
1 معمل كونكريتي 8
3 تنكر ماء 9
1 توفير او )التعاقد( مع معمل اسفلت 10

العدد الكوادر الفنية  ت
3 مهندس مدني 1
3 مساح 2

3 اداريين 3

1/ALL/2019

1/ALL/2019

1/ALL/2019

1/ALL/2019

1/ALL/2019

1/ALL/2019
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العدد )1955( الثالثاء  30  تموز  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

بغداد / المستقبل العراقي

يبقى الحديث عن بناء الدولة املدنية الحديثة سجاال 
ب�ن ممكن�ات الحارض واس�رجاع امل�ايض، ويرى 
األس�تاذ الدكتور عامر حس�ن في�اض/ عميد كلية 
العلوم السياسية يف جامعة النهرين، ان ما يستحقه 
العراق ليس اسرجاع املايض او البناء عىل معطيات 

الحارض بل املستقبل األفضل.
وأشار األستاذ الدكتور لبنان الشامي، رئيس جمعية 
السياس�ات العامة والتنمية البرشية ان تناول مثل 
ه�ذه الس�جاالت الفكرية يف املتلقي الش�هري الذي 
عقدته الجمعية يوم السبت )2019/7/27( يف نادي 
الصيد العراق�ي، يكون انعطافه يف التحش�يد لفكر 
نخبوي متج�دد يقدم الحلول املقرحة للسياس�ات 

العامة يف بناء الدولة املدنية الحديثة.
دولة لم تتكون بعد

 ويف موضوع محارضته، شدد الدكتور عامر حسن 
فياض عىل ان الحديث اليوم عن دولة لم تتكون بعد، 
وم�ا هو موجود مجرد  كيان س�يايس ما زال يفتقد 
اىل أعمدة رئيسية، مؤكدا عىل ان الهوس بالتاريخ يف 
املنطقة عموما وليس يف العراق فحسب يف اسرجاع 
اس�تحضاره  ولي�س  علي�ه  واالعتي�اش  امل�ايض 
واالس�تفادة من�ه، وح�دد مجموع�ة أولوي�ات عىل 
فك�رة بناء دولة مدنية حديثة تب�دأ يف أولوية  الثقة 
بن الحاكم واملحكوم، وم�ا وصفه ب)قلعة اعلوية 
القانون ( والفارق بن رجل الس�لطة ورجل الدولة 
يف القمم املش�ركة  لاليمان –العلم – الوطنية، التي 
تص�ب كله�ا يف اإلجابة عىل الس�ؤال الس�جال لبناء 

دولة  مدنية حديثة.
واعترب فياض التداخل بن مصالح الداخل والخارج 
من األمور الواقعية يف عرص االمس واليوم، ومعضلة 
إدارة الدولة تتمثل يف معادلة تقليل مصالح الخارج 
عىل الدولة مقابل  تغليب مصلحة الوطنية العراقية 
ع�ىل مصال�ح الخارج، وق�دم يف ذلك مثال�ن، األول 

يف تكوي�ن الدولة العراقية الحديث�ة والرصاع مابن 
املصالح الربيطانية واملصالح الوطنية العراقية التي 
انتهت اىل ثورة العرشين، مقابل إدارة مصالح عراق 
الي�وم مقاب�ل مصالح خارجي�ة دولي�ة وإقليمية، 
مطلوب عىل املتصدي للس�لطة إدارة األمور باتجاه 
تغلي�ب املصلحة الوطنية يف بناء الدولة عىل مصالح 
الخ�ارج. م�ن الجدلي�ات األخ�رى، ط�رح في�اض 
موضوع الوحدة الوطنية، ومخاوف التجزئة، هكذا 
تك�ون الع�راق م�ن 3  والي�ات كانت تح�ت اإلدارة 
العثماني�ة، فيما يتخوف الي�وم البعض من الحديث 
ع�ن الفيدرالية وتوصف بكونها نوع من التقس�يم، 
هكذا ظهرت املواقف من اس�تفتاء إقليم كردستان 
عىل االستقالل، وأيضا من مطالب البرصة بالتحول 
اىل إقلي�م. وم�ن ه�ذه الجدليات، موض�وع الهوية 
املجتمعية الك�ربى وتلك الهوي�ات الفرعية األصغر 
مقاب�ل وجود التنوع االجتماعي يف باقة من الورود، 
فاملثال يبقى قائما يف الحديث عن التنوع بن الرجل  
واملرأة،  واالكاديمي والطالب، وبن املهندس والعامل 
وهكذا هناك تنوعا بن املذاهب والقوميات األصغر، 

لك�ن الهوية الدس�تورية له�ذا التنوع يف الدس�تور 
العراقي وضعت بدقة وعناية  يف باب الحريات.

 وي�رى الفي�اض ان ابرز ه�ذه الجدلي�ات تتمثل يف 
مس�تلزمات بن�اء الدول�ة وعنارصه�ا، ويحدد ذلك 
بالف�وارق ب�ن الف�رد والجماع�ات وبن الس�لطة 
السياس�ية، مؤرشا اىل وج�ود عدة أن�واع من الفرد 
أهمه�ا »الف�رد املواط�ن« مقاب�ل أن�واع ان�وع من 
الف�رد التابع الذي ال ينتج س�لطة دولة بل س�لطة 
جماعات، لذل�ك  يغلب نموذج املكونات عىل  نموذج 
الدول�ة، ونموذج محاصصة الس�لطة ع�ىل نموذج 
رجال الدولة، بما يحتم العمل عىل اعلوية الدس�تور 
ونف�اذ القانون إلح�الل نموذج رج�ال الدولة الذين 
باس�تطاعتهم اكم�ال واغن�اء برنام�ج عمله�ا يف  
استحضار املايض  وتوظيفه وليس االعتياش عليه.

ويش�دد عىل ان تحديات مكونات بناء الدولة املدنية 
الحديث�ة تب�دأ يف  ممارس�ة الس�لطة الديمقراطية 
م�ن اش�خاص ال يؤمن�ون بالديمقراطية  أساس�ا 
، ويقدم�ون املكونات ع�ىل اطل  مفه�وم املواطنة، 
واملصال�ح الذاتي�ة عىل اعلوي�ة الدس�تور، واعتماد 

مح�اوالت التس�قيط الس�يايس يف  االس�تجوابات 
الربملاني�ة والتخ�ادم الس�يايس ب�دال م�ن رشعي�ة 
املقبولي�ة  م�ا بع�د  االنتخابات  من خالل  سلس�لة 
اإلنجازات، فتكون النتيجة ظهور  الفساد يف مراتب  

متعددة من سلطة الدولة.
ويح�دد عمي�د كلي�ة العل�وم السياس�ية يف جامعة 
النهري�ن، واملؤل�ف لعدد  م�ن الكتب الت�ي عالجت 
جدلي�ة  تطبي�ق الديمقراطي�ة مواصف�ات رج�ال 
الدول�ة، ودع�ا الحضور اىل تطبيقه�ا عىل املتصدين 

للسلطة يف عراق اليوم وهي:
 أوال:  ان يك�ون رجل الدول الدولية بعقلية تكوينية 
الستثمار  املوجود يف  ديمومة البناء  وليس  تصفريا  

باعتبار  ان ما قبله  غري  مقبوال .
ثانيا: امتالك ثقاف�ة  املعارضة يف  عملية البناء  ويف  

االستماع  للراي االخر  وليس العناد واملماطلة .
 ثالث�ا: أهمي�ة  ان يع�رف رج�ل الدول�ة بثقاف�ة 
االس�تقالة  حن الفش�ل  وليس التمسك بالسلطة، 
ويف ذات الوقت قبول االستقالة حن يجد  ان الواقع 
الس�يايس  مغلقا ال يس�تطيع  فتح ثغ�رة  لضمان 

ديمومة بناء الدولة  وليس العكس.
رابعا: مطلوب  من رجل الدولة عدم ش�يطنة الدولة  
ب�ل العم�ل بص�ورة طوعي�ة الس�تحضار التاريخ 
وعش�ق املس�تقبل  لالنتق�ال  م�ن مظاه�ر  كي�ان  
س�يايس  معرف للدول�ة  اىل بناء  حقيق�ي  للدولة  

املدنية  الحديثة .
خامس�ا: ال يعب�ث رج�ل الدولة بأولوي�ات املجتمع 
،حي�ث  بن�اء الثق�ة الكاملة ب�ن املواط�ن  والدولة 
ولي�س  بين�ه  وبن جمه�ور املكونات فه�ذه الثقة 
وحدها الكفيلة بالدفاع  عن سيادة الدولة، فالحكمة 
الصينية تش�ري اىل إمكانية التنازل عن الغذاء  وقوة  

الجيش مقابل  ضمان  والء  الشعب للدولة.
 واختت�م الفي�اض محارضت�ه بالق�ول )الش�عب 
العراقي ال يستحق ماضيه وال حارضه بل يستحق 
مستقبال افضل يف ظل دولة مدنية قائمة عىل ثنائية 

املواطنة والعدالة االجتماعية( .
 يف تعقيب�ه، قال الدكتور عبد العظيم جرب، ان عراق 
اليوم  ما زال يعيش جدلية الخارج  والداخل ، فحن 
قدم�ت ث�ورة العرشي�ن نموذج�ا ملرشوع س�يايس 

ب�دال لالحتالل، ما بعد 2003  م�ا زال العراق يعيش 
مرشوعا غ�ري  واضحا يطرح جمي�ع  جدليات بناء  

الدولة املدنية الحديثة.
 وتس�اءل الدكت�ور جرب، االس�تاذ املس�اعد يف كلية 
العلوم السياس�ية لجامعة النهرين، عن استحضار 
مواق�ف تاريخية من عمر الدول�ة العراقية الحديثة 
يف عرشين�ات القرن امل�ايض حول اإلقلي�م الكردي، 
وإقليم البرصة ، واطلق س�ؤاله ، من نحن؟، جدلية 
الهوية  ما زالت قائمة فالعراق اليوم  يطرح السؤال 
هل  هم عربيا ام هي هوية  وطنية عراقية ، يف  حن  
حدد الدستور العراقي  هذه الهوية بان العراق جزء  
من العالم العربي وعضو يف جامعة الدول العربية  .

وردا عىل جدليات بناء الدولة، يرى الدكتور جرب، ان 
مستلزمات بناءها تتطلب وجود قانون له االعلوية 
يف التطبيق، وبدونه ال يقوم النظام العام  وال يستقر 
الواض�ع االجتماع�ي او االقتصادي ، وه�ذا يحتاج  
م�ن  وجه�ة نظ�ره  ، وج�ود  حكومة » رش�يدة » 
ديمقراطي�ة  املبادئ ، راعية ملصالح الجميع، قادرة 
عىل تلبي�ة حاجاتهم  األساس�ية ، فعال�ة يف رعاية 

الطبقة الوسطى .
ويج�د ان ه�ذه املس�تلزمات تتطل�ب نموذج�ا من 
القضاء العادل، يفض املنازعات بن افراد املجتمع، 
وبينهم وب�ن الدولة يف وقت واحد وب�ذات النموذج 
من العدال�ة الش�املة، وضمان ذل�ك يتطلب وجود 
مجتم�ع مدني واع يمتلك مفاتيح معادلة الس�لطة 
السياس�ية، حينها يمك�ن القول ان ثم�ة  خطوات  

حقيقية لبناء دولة مدنية حديثة.
 رئيس الجمعية العراقية للسياسات العامة، األستاذ 
الدكتور لبنان الش�امي، وزع الش�هادات التقديرية 
للمشاركن يف اعمالها، مؤكدا عىل ان الهيأة اإلدارية 
للجمعية تعمل كفريق عمل منسجم يف انجاز اعمال 
امللتقي�ات العلمي�ة وبقية النش�اطات التي تحش�د 
الراي الع�ام النخبوي نحو تفاع�ل إيجابي مع بناء 

دولة مدنية حديثة.. دولة املواطنة الفعالة.

الفياض يطرح جدليات بناء الدولة للنقاش املعريف..  وحيدد مواصفات ) رجل الدولة(
في الملتقى العلمي للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية

C فوائد مذهلة لفيتامني
فيتام�ن C هو فيتامن قاب�ل للذوبان يف 
املاء، ويعترب أفضل عالج للربد، كما يمكن 
الرسط�ان،  أم�راض  درء  يف  يس�اعد  أن 

والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.
ويساعد الفيتامن C الجسم عىل:

امتصاص الحديد من الطعام
إنتاج الكوالجن

تكوي�ن وإص�الح خالي�ا ال�دم الحم�راء 
والعظام واألنسجة األخرى

الحف�اظ عىل جدران الش�عريات الدموية 

واألوعية الدموية
الحماية من الكدمات

وتضمي�د  اللث�ة  صح�ة  ع�ىل  الحف�اظ 
الجروح

الحماية من العدوى ع�ن طريق الحفاظ 
عىل الجهاز املناعي

منع التجاعيد
حماية القلب

زيادة قوة الدماغ
حفظ النظر

مشاكل النقص:
االس�قربوط، وهو مرض يس�بب فقدان 

األسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة
مصادر الغذاء:

ثم�ار الحمضي�ات، والت�وت، والبطي�خ، 
الداكن�ة،  الورقي�ة  والخض�ار  والفلف�ل 

والبطاطا، والطماطم.
الكميات الزائدة:

 C قد يس�بب اإلكث�ار من تن�اول فيتامن
اإلسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

ماما خوليا متتلك أول منزل
خولي�ا  البوليفي�ن  س�ن  عمي�دة  تلق�ت 
فلوري�س كولكي�ه الت�ي تنتمي إىل ش�عب 
بلوغه�ا 118  كيتش�وا، األح�د، بمناس�بة 
عام�اً، هدية م�ن الس�لطات البوليفية هي 
عبارة ع�ن أول منزل تملكه ش�خصياً عىل 
م�ا أف�اد مص�در رسمي.وتس�لمت »ماما 
خوليا« كما تسمى يف بلدة ساكابا يف وديان 
كوتش�امامبا يف وس�ط البالد حي�ث تقيم، 

املنزل البالغة مساحته 51 مراً مربعاً. وقد 
كلف 15500 دوالر يف إطار برنامج رس�مي 
للمس�اعدة عىل اإلس�كان موجه ألصحاب 
الدخل املتدني.وقد تلقت السيدة املسنة التي 
تتمتع بكامل قواها الذهنية وبصحة جيدة 
آلة »تش�ارانغو« الوتري�ة املعروفة يف جبال 
األندي�س من قب�ل الرئي�س البوليفي إيفو 
موراليس الذي نرش عىل حسابه عرب خدمة 

»توير« مش�اهد من املراسم. وهي لم تعد 
قادرة عىل عزف املوس�يقى لكنها تس�تمع 
إليها.وقال رئيس البالد أمام أقارب السيدة 
املس�نة إن خوليا »رمز للعائلة البوليفية«.
وكانت خوليا التي تتكلم لغة كيتشوا، تقيم 
يف الس�ابق عند أقارب لها يف منزل مصنوع 
من الربة املدكوكة ويحظى بحديقة صغرية 

ترسح فيها الكالب والقطط والدجاجات.

سودوكو
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C فوائد مذهلة لفيتامني
فيتامـني C هو فيتامني قابـل للذوبان يف 
املاء، ويعترب أفضل عالج للربد، كما يمكن 
الرسطـان،  أمـراض  درء  يف  يسـاعد  أن 

والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.
ويساعد الفيتامني C الجسم عىل:

امتصاص الحديد من الطعام
إنتاج الكوالجني

تكويـن وإصـالح خاليـا الـدم الحمـراء 
والعظام واألنسجة األخرى

الحفـاظ عىل جدران الشـعريات الدموية 

واألوعية الدموية
الحماية من الكدمات

وتضميـد  اللثـة  صحـة  عـىل  الحفـاظ 
الجروح

الحماية من العدوى عـن طريق الحفاظ 
عىل الجهاز املناعي

منع التجاعيد
حماية القلب

زيادة قوة الدماغ
حفظ النظر

مشاكل النقص:
االسـقربوط، وهو مرض يسـبب فقدان 

األسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة
مصادر الغذاء:

ثمـار الحمضيـات، والتـوت، والبطيـخ، 
الداكنـة،  الورقيـة  والخضـار  والفلفـل 

والبطاطا، والطماطم.
الكميات الزائدة:

 C قد يسـبب اإلكثـار من تنـاول فيتامني
اإلسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

ماما خوليا متتلك أول منزل
خوليـا  البوليفيـني  سـن  عميـدة  تلقـت 
فلوريـس كولكيـه التـي تنتمي إىل شـعب 
بلوغهـا ١١٨  كيتشـوا، األحـد، بمناسـبة 
عامـاً، هدية مـن السـلطات البوليفية هي 
عبارة عـن أول منزل تملكه شـخصياً عىل 
مـا أفـاد مصـدر رسمي.وتسـلمت «ماما 
خوليا» كما تسمى يف بلدة ساكابا يف وديان 
كوتشـامامبا يف وسـط البالد حيـث تقيم، 

املنزل البالغة مساحته ٥١ مرتاً مربعاً. وقد 
كلف ١٥٥٠٠ دوالر يف إطار برنامج رسـمي 
للمسـاعدة عىل اإلسـكان موجه ألصحاب 
الدخل املتدني.وقد تلقت السيدة املسنة التي 
تتمتع بكامل قواها الذهنية وبصحة جيدة 
آلة «تشـارانغو» الوتريـة املعروفة يف جبال 
األنديـس من قبـل الرئيـس البوليفي إيفو 
موراليس الذي نرش عىل حسابه عرب خدمة 

«تويرت» مشـاهد من املراسم. وهي لم تعد 
قادرة عىل عزف املوسـيقى لكنها تسـتمع 
إليها.وقال رئيس البالد أمام أقارب السيدة 
املسـنة إن خوليا «رمز للعائلة البوليفية».
وكانت خوليا التي تتكلم لغة كيتشوا، تقيم 
يف السـابق عند أقارب لها يف منزل مصنوع 
من الرتبة املدكوكة ويحظى بحديقة صغرية 

ترسح فيها الكالب والقطط والدجاجات.

سودوكو

طرق التخلص من اإلجهاد
هـل تشـعر باإلجهاد بـني الحـني واآلخر؟ 
اإلجابـة بالتأكيد «نعـم».. فكلنا تمر عليه 
تلك اللحظات التي نشـعر خاللها باإلجهاد 
والكسـل وعدم القدرة عىل أداء أي أنشطة 
بدنية.والشـعور باإلجهاد له عدة أسـباب، 
مثـل عـدم أخذ القسـط الكايف مـن النوم، 
وكذلك الضغط النفـيس والعصبي. كما أن 
اإلصابـة ببعض األمـراض كاألنيميا تعترب 
من أبرز األسباب املؤدية للشعور باإلجهاد.

 Webmedوعـىل ذمـة موقـع «ويـب ميـد
«، فـإن هنـاك بعـض الحيـل الحيـل التي 
تسـاهم يف التخلص والقضاء عىل الشعور 
باالجهاد الذي يرتك آثاراً سـلبية علينا.هل 
تعلم أن هناك بعض التمارين التي تساهم 

يف شـعورك بالطاقـة اإليجابيـة وتخلصك 
من الشـعور باإلجهاد؟ فممارسة تمارين 
التنفـس كالشـهيق والزفـري تقـيض عىل 
اإلجهاد وتمدك بالسعادة، نتيجة الستنشاق 
الهواء النظيف وإدخال األكسجني مبارشة 
إىل الجسـم.كما أن التحـدث عـن األشـياء 
السلبية التي تشعر بها وإخراجها ُتعد من 
األمـور الجيدة التي تسـاهم بشـكل كبري 
يف والتخلـص من الشـعور باإلجهـاد، ولذا 
ينصح األطباء وخرباء التنمية البرشية بأن 
يحاول الشخص إخراج طاقته السلبية عن 
طريق التحـدث مع شـخص قريب له عن 
كل مـا يضايقه.ومن أهـم النصائح أيضاً 
للقضاء عـىل اإلجهاد ممارسـة الرياضة، 

فهـي تعمـل عـىل تنشـيط خاليا الجسـم 
والحـد من اإلصابة بالتوتـر واإلجهاد. ولذا 
حاول أن تتخلص من الشعور باإلجهاد عن 
طريق ممارسـة بعض التمارين، ويف حالة 
عدم قدرتك عىل الذهاب للصاالت الرياضية 
يمكنك املـيش يوميـًا فله مفعول السـحر 
يف التخلـص والقضاء عـىل جميع طاقاتك 
السلبية.وأخرياً، هل تعلم أن نوعية الطعام 
الذي تتناوله قد يكون السـبب يف تخليصك 
من الشعور باإلجهاد؟ فالطعام يلعب دوراً 
كبـرياً يف القضـاء عىل اإلجهـاد، ولذا عليك 
اتباع نظام غذائي صحي متوازن السعرات 
الحراريـة، ويحتـوي عىل جميـع العنارص 

الغذائية التي يحتاجها الجسم.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة 

املقادير:
٤ x عـدد بيضـة - ٣ x معلقة كبرية دقيـق - ٣ x عدد صدور 
دجاج مخلية - ٣ x عدد فص ثوم مهروس - ٣ x عدد مكعب 
مرقـة دجاج - ٣ x عدد حبهـان - ١ x معلقة صغرية بهارات 
 x معلقـة صغرية ملح (او حسـب الحاجة) - ١ x لحمـة - ١
معلقة صغرية فلفل اسـود مطحون - ١ x كوب زيت ذرة - ١ 

x كوب زيتون أخرض (مخيل)
الخطوات:

هنضـع كل املكونات السـابقة ىف الخالط وتـرضب املكونات 
جيدا.

و بعد الخلط هنلف الخليط ىف سـلوفان ويشـكل عىل شـكل 
اسطوانة وبعدين هنلفه بورق الفويل.

بعد كده هنضعها عىل مصفاه موضوعة عىل حلة بها ماء و 
نرتكه يغيل من ٤٥ ل ٦٠ دقيقة.

ثم يرفع كيس الالنشون من املاء ويوضع ىف الثالجة لكى يربد, 
بعد ان يربد الالنشـون يتم تقطيعه رشائح رفيعه ويحفظ يف 

علبه يف الثالجه ويقدم ىف ساندويتشات بألف هنا وشفا.

النشون بيتي



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1955( الثالثاء  30  تموز  2019 اعالنات7

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 
اعالن مناقصة   

إىل / السادة
م / مناقصة عامة  مرقمة : )عامة دولية / س�ماد الداب / 6 /2019(   صادرة عن الرشكة العامة للتجهيزات 

الزراعية
لتجهيز  كمية )50000( خمسون الف طن من مادة سماد الداب

ي�ر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعي�ة بدعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ن و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
لتجهيز  كمية )50000( خمسون الف طن من مادة سماد الداب

مع مالحظة األتي : -
1- عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالرشكة العامة للتجهيزات 

الزراعية  )من األحد إىل الخميس و خالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضح يف ورقة بيانات العطاء .
2- تقب�ل عروض ال�رشكات املنتجة واملصنع�ة الرصينة أو وكالئه�م املعتمدون قانونا وف�ق متطلبات التأهيل 

والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء.
3- ال تقب�ل عطاءات الرشكات التي س�بق أن ت�م التعاقد معها ولم تلتزم بمواعيد التجهيز حس�ب بنود العقود 

املربمة معها من قبل الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية.
4- بإم�كان مقدمي العطاء الراغب�ن رشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحري�ري إىل العنوان املحدد يف التعليمات 
ملقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250000( مائتان وخمسون إلف دينار عراقي غري قابل للرد 
وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة )3153245( ثالثة مالين ومائة وثالثة وخمس�ون الف ومائتان وخمس�ة 

واربعون دينار عراقي
5- الكلفة التخمينية لتجهيز كمية ) 50000( خمسون الف طن فقط من مادة سماد الداب )31532450000( 
واحد وثالثون مليار وخمسمائة واثنان وثالثون مليون واربعمائة وخمسون الف دينار واصل ميناء ) ام قرص ( 
عىل ظهر الشاحنة  عىل اساس رشط البيع )CIP( ضمن تخصيصات املوازنة الجارية للرشكة العامة للتجهيزات 

الزراعية لعام 2019.
6- عىل مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤس�س للرشكة املش�اركة يف املناقصة حرصا ًتقديم التأمينات 
األولية  بمبلغ قدره )630000000( س�تمائة وثالثون مليون دينار عراقي  لضمان جدية املش�اركة يف املناقصة 
بموج�ب صك مصدق أو خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط يدفع ح�ن الطلب صادر من احد املصارف املجازة 
واملعتم�دة م�ن قبل البنك املركزي العراقي والتي تتمتع بحس�ن التعامل و غري املتلكئ�ة أو املتعثرة ألمر الرشكة 
العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اس�م ورقم وموضوع املناقصة وبإمكان الرشكات األجنبية تقديم خطاب 
ضم�ان م�رصيف غري م�رشوط يدفع حن الطلب م�ن أحد املصارف األجنبي�ة املعتمدة داخل الع�راق أو التي لها 
فروع معتمدة يف العراق أو قيام  املرصف األجنبي بإصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات األولية موجه إىل أحد 
املص�ارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نس�خة من إش�عار إص�دار خطاب الضمان 
املقابل يف عطائها ويكون نافذ ملدة )28( يوما من تاريخ إنتهاء مدة نفاذية العطاء البالغة )90( تس�عون يوماً 

من تاريخ غلق املناقصة .
7- عىل مقدمي العطاءات اإلستفسار عن املصارف غري املتلكئة واملتعثرة املجازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي 

العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق اإلتصال بشعبة العالقات عىل العنوان املبن الحقاً.
8- يجب أن يكون العطاء املقدم نافذاً ملدة ال تقل عن ) 90  ( يوما من تاريخ غلق املناقصة  يف  8/20/ 2019.

9- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالن.
10- يتم تس�ليم العطاءات إىل شعبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه يف موعد 

أقصاه الساعة الثانية عرشة ظهراًمن يوم  8/20/ 2019 وسيتم رفض العطاءات املتأخرة .
11- س�يتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات 

وذلك يف الساعة العارشة  صباحاً من يوم  8/5/ 2019    .
12-  يتم فتح العطاءات يف مقر وزارة الزراعة الكائن يف جمهورية العراق / بغداد / ساحة األندلس / قرب فندق  

السدير عند الساعة الواحدة  ظهراً من يوم 2019/8/20 . 
13- قبول العطاء األوطأ سعراً برشط أن يكون مستوفياً للمعايري والرشوط املطلوبة.

14- أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح  يف اليوم الذي يليه.
15- يحق ملقدمي العطاءات االستفس�ار عن أية معلومات تخص املناقصة عن طريق الربيد االلكرتوني الخاص 
برشكتنا )contracts@iraqiscas.com  ( وباإلمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل املوقع االلكرتوني الخاص 

.www.iraqiscas.com برشكتنا عىل شبكة االنرتنت
.... م������ع التقدير.

State Co. For Agricultural Supplies
Announcement

To/ Sirs
Subject / Tender No. (General/International/DAP/6/2019) issued by State Co. for Agricul-
tural Supplies (SCAS) to provide (50000) Fifty thousand tons of Dap Fertilizer.
State Co. for Agricultural Supplies has a pleasure to invite the eligible, qualified and expe-
rienced bidders to submit their bids to supply the above Qty., with noting the following:-
1. The eligible bidders who desire to obtain additional information communicate with SCAS 
(from Sunday to Thursday during the official work days) as specified in Bidding Data Sheet 
(BDS). 
2. The offers of firm producers and manufacturers or their legalized agents be accepted 
in accordance with the Evaluation and Qualification Requirements mentioned in Bidding 
Data Sheet (BDS). 
3. The offers, of companies with who contracted previously and did not obligate to the 
supply deadlines as per the conditions of contracts signed with them by SCAS, are not 
accepted. 
4. The bidders, who interested in purchasing the bid documents, submit a written appli-
cation to the address fixed in Instruction to Bidder (ITB) and pay the value of documents 
sale of ID (250000) (two hundred fifty thousand Iraqi Dinar) not returnable in addition to the 
service fees of documents sale ID (3153245) (three million one hundred fifty three thousand 
two hundred forty five Iraqi Dinar).
5. The estimated price to supply the above Qty., is ID (31532450000) (thirty one billion five 
hundred thirty two million four hundred fifty thousand Iraqi Dinar) delivered to Um-Qaser 
port and then on trucks on the basis of CIP within allocations the Current Budget / 2019 for 
SCAS.
6. The bidder, Managing Director or the founder of bidding company shall submit prelimi-
nary deposits of ID (630000000) (Six hundred thirty million Iraqi Dinar) being Bid Bond of 
tender under certified cheque or unconditioned bank guarantee paid as requested issued 
by one of untroubled and good stand Iraqi Banks accredited and licensed by Central Bank 
of Iraq (CBI) to the order of State Company for Agricultural Supplies indicated to tender title 
and number. The foreign companies may submit unconditioned bank guarantee paid as 
requested by one of Foreign Banks or their branches accredited in Iraq or the foreign bank 
to issue counter-L/G against the preliminary deposits to one of Iraqi Banks accredited by 
CBI with attached copy of counter-L/G notification in his bid. The tender be valid to twenty 
eight (28) days of bid expiry date ninety (90) days of the tender closing date.
7. The bidders shall have an inquiry about untroubled banks that licensed and accepted by 
(CBI) before presenting the preliminary deposits by communicating with Relation section 
on address below.
8. The bid shall be effective for (90) days from the tender closing date on 20th of August, 
2019.
9. The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
10. The bids shall be delivered in headquarters of SCAS/ Relation section, in address men-
tioned below in deadline on 20th of August, 2019 at 12.00 midday. The late bids shall be 
rejected.
11. A conference will be held at SCAS>s headquarters to answer the inquiries of bidders at 
10:00 a.m.  on 5th of August, 2019.
12. The bids will be opened in Ministry of Agriculture Centre / Al-Andulus Quarter – Bagh-
dad / Republic of Iraq / near Al-Sadeer Hotel on 20th of August, 2019, at 1.00 p.m.
13. The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling conditions and standards.  
14. If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
15. The bidding companies may contact us to enquire about any information relating to 
the tender by     E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let be knowledge on tender details by 
visiting our website www.iraqiscas.com.
Best regards.

املهندس
طالب جاسب الكعبي

املدير العام وكالة
رئيس جملس اإلدارة

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
العراق- بغداد – الوزيرية

هاتف :  0 0790575447
ص.ب: 26028 / بغداد

حملة: )305( رقم الشارع :)5( رقم البناية)6(

The Engineer
Talib Chasib Al-Kaabi

Director General/ Proxy

State Co. for Agricultural Supplies Wazzeria –Baghdad – Iraq
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470 Chairman of the Board
Quarter (305) –St. (5) –Bldg. (6)

اعالن للمرة االوىل
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / جامعة الكوفة 

انشاء مرشوع مركز دراسات الكوفة / مناقصة رقم )4( لسنة 2019
1 �  ير )جامعة الكوفة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل ) انشاء مرشوع 
مركز دراس�ات الكوفة تحوي متطلبات املركز قاعات دراسية وغرف لالساتذة واملوظفن بحيث تكون بناية متكاملة 

من جميع النواحي وتضمن ممارسات املهام العلمية واالدارية بشكل متناسق(
2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية ) الصباح ، املواطن ، املستقبل( 

3 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل )مسؤول شعبة العقود 
الحكومية ( )contracts@uokufe.edu.iq(  )07801431876( من )يوم االحد اىل يوم الخميس ومن الساعة التاسعة 

اىل الثانية بعد الظهر(
4 � متطلب�ات التأهي�ل املطلوبة )هوية تصنيف مقاولن الدرجة الس�ابعة نافذة وذات قدرة مالية تؤهلها لالش�رتاك 

باملناقصة وعىل ان ال تكون من الرشكات الواردة يف القائمة السوداء او من الرشكات املتلكئة(
5 � بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) ش�عبة العقود 
الحكومية وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )750,000( س�بعمائة وخمسون الف بالدينار العراقي( ويتم دفعها 

يف قسم الشؤون املالية / رئاسة الجامعة غري قابلة للرد(
6 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل : ) رئاس�ة جامعة الكوفة / ش�عبة العقود الحكومية / صندوق اس�تالم 
العطاءات ( يف املوعد اقصاه نهاية الدوام الرس�مي ليوم االثنن املصادف )2019/9/2( والعطاءات املتأخرة  او التي 
ال تتضمن متطلبات التأهيل س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن 
بالحضور يف العنوان التايل ) رئاسة جامعة الكوفة / شعبة العقود الحكومية / صندوق استالم العطاءات ( يف املوعد 
اقص�اه بداية الدوام الرس�مي ليوم الثالثاء املص�ادف )2019/9/3( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان  للعطاء ) 
خطاب ضمان مرصيف او سفتجة او صك مصدق(  وبملغ )10,000,000 بالدينار( اي البالغ 1% من الكلفة التخمينية  

البالغة )999,812,000( تسعمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة واثنى عرش الف دينار عراقي( 
7 � وس�يعقد املؤتم�ر الخ�اص باالجابة عىل االستفس�ارات واالس�ئلة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا ي�وم )االربعاء( 
املصادف 2019/8/21  يف محافظة النجف /شارع كوفة نجف /املوقع الدائن بناية رئاسة الجامعة / شعبة العقود 

الحكومية 
8 � علما ان صاحب الرشكة الفائز يتحمل اجور نرش االعالن 

9 � عىل الراغبن برشاء العطاء تزويدنا بنسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة واخر قرار تعديل صادر من دائرة 
تسجيل الرشكات بتغري االسم  )عىل ان تكون شهادة التأسيس وقرارات التعديل الخاصة بالرشكة مصادقة اصوليا( 

وتزويدنا باسم وعنوان املدير املفوض للرشكة واسماء وعناوين املساهمن واملؤسسون للرشكة عند رشاء العطاء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 2276/ش/2019

التاريخ 2019/7/28
اعالن

اىل املدعي عليه/ وليد خالد خنجر
اق�ام املدعي )خالد خنج�ر منصور( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة )2276/ش/2019( لدى 
هذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا )بقطع النفقة 
عن�ك( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي يف 
منطق�ة الكزي�زة امل�ؤرخ 2019/6/17 ل�ذا 
قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن محليتن 
يوميتن ويف حالة عدم حضورك فانه س�وف 
يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
علما ان موعد املرافعة يصادف 2019/8/18 

الساعة العارشة صباحا 
القايض

ليث نبيل حميد
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 6749

التاريخ 2019/7/28
طل�ب املدعو  )صباح حس�ن عبد الحس�ن( 
لغرض تبديل لقب�ه وجعله ) العكاييش( بدال 
من )ال س�واد( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�ده اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة  22 من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام/وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف منديل 
العدد : 79 / ش / 2019 

التاريخ : 29 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / محمد كامل متعب 
اقام�ت زوجتك ) هدية محمود داود ( الدع�وى الرشعية املرقمة 79 / ش / 2019 امام هذه 
املحكم�ة ضدك طالبة اثبات نس�ب ابنتها ) ابتس�ام تول�د 1 / 6 / 2008 ( من�ك وملجهولية 
اقامتك حسب اشعار مختار قرية السعادة يف ناحية منديل املؤرخ يف 23 / 5 / 2019 لذا قررت 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن وتحديد يوم 4 / 8 / 2019 موعد للمرافعة ويف 

حالة عدم حضورك سوف تجري بحقك املرافعة غيابيا وحسب االصول .
القايض 

قحطان خلف خالد

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائ�ة اىل مديري�ة بلدية جصان وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 
فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية جصان خالل فرتة )30( ثالثون 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبن معه�م التامينات القانونية 
البالغة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
يف الي�وم االخ�ري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا 
( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر 
جل�ب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

العدد 2073
التاريخ 2019/7/23

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة االيجار مساحته 
م2 رقم الملك نوع الملك ت

جصان الجديدة /حي 
الحسين سنة واحدة  430 1 دار سكن 1

جصان الجديدة /حي 
العباس سنة واحدة  300 3 دار سكن 2

جصان الجديدة /حي 
العباس سنة واحدة  9 61 ارض 

كشك 3

جصان الجديدة /حي 
العباس سنة واحدة  9 62 ارض 

كشك 4

جصان الجديدة /حي 
العباس سنة واحدة  9 63 ارض 

كشك 5

جصان الجديدة /حي 
العباس سنة واحدة  9 64 ارض 

كشك 6

جصان الجديدة /حي 
العباس سنة واحدة  9 67 ارض 

كشك 7

د . حمسن عبد احلسني الظاملي
رئيس جامعة الكوفة /اضافة لوظيفته
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كـاريكـاتـير

ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

ازمـة الـقـيـم أمريكا وإيران ومّذلة العربان 
الحقوقي ماجد عبد الغفار الحسناوي منهل عبد األمير المرشدي 
إن سيوء اإلدارة الحكوميية يرجيع اىل ضعيف يف الضمير 
املهني وال نجد لدى املوظفني الحكوميني إحساس بالواجب 
وشيعوراً باملسيؤولية ورغبة حقيقية لخدمة الناس إال ما 
ندر وإن فسياد اإلدارة ناشئ من عجز فهم الداللة الخلقية 
للعمل وفشيل الرتبية يف تنميية الضمر املهني وكإنما ليس 
للعمل اصوله وقواعده وواجباته وحقوقه وتوسيع فهمنا 
للقييم األخالقية أسياس للتخليص من هذا الداء فانتشيار 
اليروح العلميية البيد االقرتان بالصيدق واألمانية والنزاهة 
واملوضوعيية واسيتبعاد الذات ينبغي بث اخيالق العلماء يف 
نفيوس األبناء وغلبة االنانية والنزعيات الذاتية دليل قاطع 
عيى التخلف وأن سيلم القييم ظاهرة اجتماعية لتماسيك 
املجتميع وشيعور الفيرد بمصاليح مجتمعيه كما يشيعر 
بخصوصيته وانعدام العدالة يؤدي اىل التعارض بني مصلحة 
الفرد والجماعة وعندما تشيع مظاهر التفرقة واملحسوبية 
وشتى اعراض الظلم االجتماعي فيحدث رضب ورصاع بني 
املصالح الفردية واالجتماعية وحيث تسيود قوانني صارمة 
تضمن لكل فرد حقه والشيعور بالعدالة االجتماعية تكون 
االخالق رضباً من رضوب التنظيم فاملجتمعات الالاخالقية 
تسيودها فيوىض املعايير وينخير يف عظامها داء الفسياد 
واألخالق ال تفرض عى الناس بسطوة القانون والبد العمل 
عيى إرسياء تقاليد خلقية راسيخة نسيتمدها مين تراثنا 
وليس علينا نحشيد الجهد اإلعالمي ملواجهة خطر خارجي 
بيل تعبئة قيوة ملواجهية الخطير الداخيل بما فيه الفسياد 
ومظاهير انحالل السيلوك والبيد للبيت واملدرسية التعاون 
مع أجهزة االعالم لتثبيت دعائيم الصدق واألمانة والنزاهة 
وعندما يصبح الضمر الجماعي قاضياً عى ضمائر االفراد 
ويصبح الضمر الفردي نفسيه عى مسيتوى القيم البد ان 
ينشيأ وعي أخالقي يقف باملرصاد لشيتى ظروف الفوىض 
واالنحيالل واإلهمال فأزمة القيم عيرض من مرض خلقي 
وكذليك النقد مظهر من مظاهر الصحية الخلقية يزيد من 
شيعورنا بوطأة املرض ويضاعف من رغبتنا بالشيفاء إلن 
إرادة الشفاء الخطوة األوىل اللتماس العالج ومجتمعنا اشد 
احساسياً بحاجته اىل الشيفاء وهذا الرس بكثيرة األصوات 
والصيحات التي تنادي لإلصالح ويجب ان نعمق إحسياس 
املواطن بالبناء الخلقي وهذه ليسيت عملية سهلة ويسرة 
تتحقق بني يوم وليلة وهي شاقة بحاجة لتظافر الجهود يف 

سبيل العمل إلنجازها. 

مع بدء األزمة بني أمريكا وإيران وتصاعد مدياتها وطبول 
الحيرب التيي  باتت تقرع حتيى تصّور العاليم ان الحرب 
قائمة ال محال خرج املرشد األعى للثورة األسالمية  السيد 
عيل الخائمني ليطلق عبارته الشيهرة عى املأل إن الوضع 

بني ايران وأمريكا هو )ال حرب وال مفاوضات ( . 
هيدد تراميب وعربيد وفيرض العقوبيات تليو العقوبات 
عيى أهيم مفاصيل األقتصياد اإليرانيي يف النفيط والغاز 
والبرتوكيمياوييات وأتبعهيا بالحديد والصثليب واألملنيوم 
وأعلن شيعار تصفر صادارات النفيط اإليراني لكن إيران 
ليم ترضخ وليم تجلس لطاولية التفاوض وفيق الرشوط 
األمريكيية كما انها ليم تخىش التهديد بالحيرب بل اثبتت 
قدرتهيا عيى املواجهية يف اول محاولة لجيس النبض من 
الجانب األمريكي فكان اسيقاط الطائرة األرقى واألحدث 
يف الرتسيانة األمريكيية مين قبيل الدفاعيات الصاروخية 
ألييران بمثابية الصفعية والصدمية ألمرييكا وادواتها يف 
املنطقة   ليبلعها ترامب ومستشياريه وكأن شيئا لم يكن 
ميررا عدم الرد  بانه تحاىش مقتل 150 ايراني يف األهداف 

املزمع رضبها . 
بعد ذليك دخلت بريطانيا  عى الخيط وتورطت  بإحتجاز 
الباخرة اإليرانية يف جبل طارق  بحجة انها تخالف الحظر 
الدويل عى دمشق وتنقل النفط اىل سوريا وبعد ان لم تجد 
املناشيدات اإليرانية ألطالق الباخرة توعد السيد الخامنئي 
إنه ما لم تطلق بريطانيا رساح الباخرة االيرانية فأن  الرد 
سييكون قريبا جيدا وفعيال وبعد 48 سياعة من ترصيح 
السييد الخامنئي جاء الرد اإليرانيي بإحتجاز ناقلة النفط 
الريطانية من قبل الحرس الثوري جهارا نهارا وبالصورة 
والصوت لتعلم أمريكا وارسائيل والغرب ان هناك اختالف 
يف معادلية اليرصاع يف املنطقية وان اييران غير األعيراب 
وانظمة اليذل والخليوع فالجمهورية األسيالمية تتعامل 
معهيم معاملة الند للند عيى قاعدة العيني بالعني بالعني 
والسين بالسين والبادئ اظلم . لقد  اصبيح األمر واضحا 
وضوح الشمس يف رابعة النهار  ان العالم يحتقر الضعيف 
ويحرتم القوي وان  ما تقوله ايران تفعله وما قاله السييد 
الخامنئي وما سيوف يقوله هو األكثر واقعية ومصداقية 
والقابل للتنفيذ فالحرب وال تفاوض برشوط  ترامب او ما 

تتمناه ارسائيل ومشايخ  النفط  ومحمد بن سلمان .  
تراميب ييزداد وقاحة مع حلفائيه واتباعه بعيد ان اذعن 
صاغيرا لحقيقة الند اإليراني ضمين معادلة توازن الرعب 
فعاد ليجدد حلب مشيايخ الخليج مين دون حتى ان يلزم 

نفسه بحماية تجارتهم ونفطهم فللبيت رب يحميه .
 لم يعد امام محمد ابن سلمان ان يدفع املزيد  وهو مكرشا 
عن ابتسامته البائسة الذلية فجل طموحه اآلن  هو بقائه 
يف الحكيم وضمان  تاج ابيه االييل اىل القر فلم يعد رضب 
ايران ضمن ما يطمح اليه  بعد ما غسل يديه ورجليه وما 
بني فخذيه من ذلك الحلم رغم مئات املليارات من الدوالرات 
التي دفعها لرتامب يف سيبيل اقناعه بذليك ولكنه ادرك ان 
اييران يشء آخر  كما ادرك ذليك ترامب  وعرف معنى املثل 

القائل )مو كل مدعبل جوز ( . 
لسيت منحازا اىل اييران انحيياز الجاهل األعميى  انما انا 
قارئ لواقع يستحق الفخر متمثال بموقف مرشف للقيادة 
األيرانيية وصميود مثايل للشيعب األيرانيي  يقابله موقف 
مخيزي  وحالة ينيدى لها الجبني لحيكام العوائل املتعفنة 
مين اعيراب الذل  فآل سيعود الييوم بني مطرقية الهزائم 
وسيندان اإلذالتل األمريكيي فال نرص يذكير يف اليمن كما 
كان يحلم  اإلبن وابيه والبؤس املسيتمكن فيه بعدما اعلن 
عن انتهاء عقد الرشاكة مع األمارات  وانسحاب  السودان 
فضيال عين خيبية كبيرة وهزيمة اكير  يف سيوريا التي 
بدأت تسيتعيد عافيتها  رغم الدمار والخراب الذي اشاعه 
األعراب وبذخوا من اجله املال والسالح  ناهيك عن هزيمة 
امليرشوع  السيعودي الخليجيي يف العيراق عى ييد ابطال 
الحشيد الشيعبي وتاليش مرشوعهم الطائفي وبث الفتنة 
والفرقية بني مكونات الشيعب العراقيي .  انها بإختصار 
فصيل من فصيول القصة التي لم تنهي بعيد تحت عنوان 

امريكا وايران ومذلّة العربان .

حتذير من مادة غذائية تسبب 
مرض الشيخوخة!

حيدد فرييق مين العلماء مين جامعيات الوالييات املتحيدة األمريكية 
وأسرتاليا وقطر املنتج الغذائي الذي يؤدي تناوله إىل تضاعف احتماالت 

ظهور أعراض خرف الشيخوخة.
ووجد الخراء أن األشيخاص، الذين يقبلون عيى تناول الفلفل الحار، 
معرضيون أكثر من غرهم لخطر الرتاجيع الرسيع ملقدراتهم املعرفية 
يف الشييخوخة. ولتأكييد املفعيول الضار للفلفيل الحار، قيام العلماء 
بتحلييل البيانات لي 5 آالف شيخص من سيكان الصيني، جمعت عى 
مدى 15 عاما. وكان متوسيط أعمار املشاركني بالتجربة، عند البداية، 
63.5 سينة. وخالل مدة التجربة بالكامل كانيوا يخضعون الختبارات 
يف القيدرات الفكريية )املعرفيية(، بموازة تسيجيلهم اليوميي لقائمة 
األطعمية التي يتناولونها. واكتشيف العلمياء أنه كلما زاد اسيتخدام 
الناس لألطعمة الغنية بالتوابل وخاصة الفلفل الحار، انحرست لديهم 

القدرات املعرفية العقلية.

السبب الرئيس للوفيات املفاجئة؟
اكتشيف علماء جامعة ييل األمريكية، أن بنية أنسجة املصفوفة خارج 
الخلية واملشياركة بدعم الخاليا، قد تلعيب دورا مهما يف تطور أمراض 

القلب الخطرة بما فيها اعتالل عضلة القلب الضخامي.
يفييد موقيع MedicalXpress بأنه يف هذه الحالة قد يتوىف الشيخص 

الذي يبدو بحالة صحية جيدة، بصورة مفاجئة، نتيجة مجهود بدني.
واكتشف الباحثون، أن املصفوفة خارج الخاليا تشارك يف تطور اعتالل 
عضلة القلب الضخامي- وهو اضطراب وراثي ينتج عنه تضخم عضلة 
القلب.كميا درس العلمياء األنسيجة الرابطة املكونية للمصفوفة عند 
الخنازير، التي كانت نموذجا حيا العتالل عضلة القلب الضخامي. أبدل 
الباحثون خاليا القلب املصابة يف النسيج بخاليا عضلة القلب السليمة. 
اتضيح مين هذه العمليية ان الخاليا السيليمة أصبحت أقل اسيرتخاء 
وانقباضا. واتضح أن أنسجة القلب عى املصفوفة املصابة تحتاج لبذل 
جهيود مضاعفة لتتمدد إىل نفس طول النسييج املوجيود يف املصفوفة 
السيليمة. لذلك تجير صالبة الهياكل الداعمة للخالييا لتصبح أكر، ما 

يفرس النمو املفرط وتضخم العضالت يف اعتالل عضلة القلب.

مهنة تسبب تقلص حجم الدماغ
حيدد علماء مين روسييا وبلجيكا 
والوالييات املتحدة املهين التي تؤثر 
سيلبا يف العملييات الفسييولوجية 

الجارية يف الدماغ.
جاء ذلك من خالل نتائج الدراسية 
التيي أجراها الفريق العلمي الدويل، 
حيث تبينّي أن األخيدود املركزي يف 
الدمياغ الفاصل بني الفص الجبهي 
والفص الجداري لدى رواد الفضاء 
يصبح ضيقا، بينميا تتحرك قرشة 
الدمياغ نحيو األعيى يف الجمجمة، 
وتضطيرب دورة السيائل الدماغي 
النخاعيي يف الفصيوص الجدارية، 

حيث تتناسيب فرتة وجود الرواد يف الفضاء 
طرديا مع مسيتوى هذه التغرات. يالحظ 

كذليك تقلص مؤقت يف حجم املادة الرمادية 
يف الجزء الصدغي للقرشة الدماغية بمقدار 
3%، بينما تتضاءل كمية املادة البيضاء عى 

نحو دائم ال رجعة فيه.
األجيرة،  سييارات  سيائقي  أميا 
فقيد لوحيظ لديهم تأثير عكيس، 
فخيالل تدريباتهيم عيى القييادة، 
ازداد حجيم الحصني بعض اليشء، 
وهيو ميا يربطه العلمياء برضورة 
حفظ املسيارات والخرائط والطرق 
املختلفية. لكن تطبيقيات وأجهزة 
الحديثة  اإللكييييييرتونية  املالحة 
إىل حالتيه  الحصيني  تعييد حجيم 
األوليييية، بسيييبب أن تطبيقات 
اإللكتييييييرونية  املالحة  وأجهزة 
تحل عمليا محل الحصني، وتعوض 
السيائق عين رضورة حفظ عيدد كبر من 

املسارات والطرق.

عالمة خفية يف اليدين والقدمني تدل عىل نقص فيتامني هام يف جسمك!
يعيد فيتاميني B12 عنيرصا حيوييا هاميا يف 
إنتياج خاليا اليدم الحمراء يف الجسيم، وكذلك 
يف الحفياظ عيى صحية األعصياب. ويمكين 
أن ييؤدي نقيص هيذا الفيتامني يف الجسيم، 
إىل تليف األعصاب والشيعور بالتعيب، وكذلك 
التأثر عى عدد خالييا الدم الحمراء. ويف حال 
ُتركيت هيذه الحالية دون عيالج، قيد تحدث 

مضاعفات تشيمل قصور القلب، خاصة لدى 
األشيخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا 
فقط، حييث أن فيتامني B12 يتوافر بكثرة يف 
األطعمة الحيوانية. وكشيف خراء الصحة أن 
نقص فيتامني B12 يمكن أن يسيبب أعراضا 
العصبيي«،  »االعتيالل  باألعصياب  مرتبطية 
قيد تؤثر عيى الحركة واإلحسياس خاصة يف 

السياقني، بما يف ذلك الشعور بالخدر، أو وخز 
اإلبر، مع قلة الحساسية للمس أو االهتزاز أو 
األلم. ويمكن أن يسيبب نقص هذا الفيتامني 
االرتباك واالكتئاب وضعف الرتكيز والنسيان، 
وكذلك الشيعور باأللم الحياد والوخز يف راحة 
أحيد أو كلتيا اليدين، بشيكل مفاجيئ ودون 

سبب واضح يف طرف إصبع الخاتم.
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عيى أنغيام املوناميور افتتيح الدكتور عبيد األمر 
الحمداني وزير الثقافة والسيياحة واآلثار معرض 
النحيت السينوي لدائيرة الفنيون العامية اميس 
االثنيني والذي تضمن 66 قطعية نحتية ل63 فنان 
تشكييل عراقي وبحضور جمهور النخبة امتزجت 
أنغيام املعزوفة مع نتاجيات الفنانني لرتقي الفن 
التشيكييل العراقي إىل أوج اإلحساس اإلبداعي عى 

أروقة دائرة الفنون العامة.
وقيال وزيير الثقافة والسيياحة واآلثيار  الدكتور 
عبد األمر الحمدانيي »إن فن النحت ظهر يف األلف 
الخاميس قبل امليالد واسيتمر إىل يومنيا هذا، وتعد 
املدرسية العراقية من أهم املدارس الفنية يف العالم 
فال غرابة أن تكون هناك منحوتات متعددة األنواع 
واألهداف والرسائل كما إن اغلب املعروضات حملت 
اللمسية السيومرية األصيلة، فالفنان ال يسيتطع 
الخيروج من البيئة التيي ينتمي لها وهذا واضح يف 

تأثر الحضارة الرافدينية عى األعمال املعروضة«
ودعيا الحمداني الجمهور لزييارة املعرض واقتناء 
األعميال مؤكيداً انيه سييقتني بعضاً منهيا، كما 

إن اليوزارة جادة يف تسيهيل خروج هيذه األعمال 
للمشياركة يف معيارض خيارج العيراق وإخيراج 
الثقافة العراقية من اإلطار املحيل إىل اإلطار الدويل.  

فضالً عن وجود مشياركات خارجية يف العديد من 
دول الجوار إضافة إىل األسيابيع الثقافية العراقية 
يف كوريا والصني والكويت مشيراً إن هذه األعمال 

سرتسل للمشاركة يف هذه النشاطات.
مين جانب أخر أوضيح املدير العيام لدائرة الفنون 
العامية الدكتيور عييل عوييد العبيادي »إن الدائرة 
تقييم معيرض سينوي متخصص للنحيت ويعنى 
باملنحوتات الفنية للفنان التشكييل العراقي، ويتم 
فييه اختييار األعميال من قبيل لجنية متخصصة 
بالنحت تشيرتط فيه إن يكون العمل يعرض للمرة 

األوىل مع ترك موضوع العمل الفني للنحات« 
وأكد العويد »إن دائرة الفنون تعنى بمختلف مجاالت 
الفن التشيكييل والتي حظيت باهتمام معايل وزير 
الثقافة والسياحة واآلثار ملا لها من أهمية بالغة يف 
روح الفن العراقي األصيل وتاريخه، لهذا تم افتتاح 
معيرض النحت يف أجواء فنية متخصصة وتصميم 
عرض املنحوتات بشكل يتالءم مع الطرح املعارص 

للفن ممزوج بعزف موسيقي النغام املونامور«
عى صعيد متصل بيني الدكتور جبار جودي نقيب 
الفنانيني العراقييني إن النقابية تسيعى للتواجيد 
والحضور ورعاية كل الفعاليات، مشيراً إن نقابة 
الفنانني سيتقيم يف املستقبل القريب أضخم عرض 
تشكييل عى قاعة كولبنكيان. من الجدير بالذكر إن 
املعرض سيسيتمر ملدة أربعة أيام عى أروقة وزارة 

الثقافة والسياحة واآلثار دائرة الفنون العامة.

احلمداين يفتتح معرض النحت السنوي عىل أنغام املونامور


