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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من راى املوت بعني يقينه

 رآه قريباً

ص2نائب يصف عودة البيشمركة اىل كركوك بـ »األمر املستحيل«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

النزاهة الربملانية تتحدث عن »خمالفة املالية« لقانون املوازنة بسبب دفعها امواال لالقليم

جملس نينوى يطالب باعتبار اجلرائم بحق االيزيديني »ابادة مجاعية«

اليوم.. اجتامع عريب ببغداد لبحث »ثالثة ملفات« عاجلة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ينعقد يف بغداد اليوم األحد اجتماع وزاري 
ثالث�ي عراق�ي م�ري أردن�ي لتعزي�ز 
وتوس�يع  اإلره�اب  ملكافح�ة  التع�اون 
االستثمار بني الدول الثالث وإعادة إعمار 

العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجية 
اف يف بيان تلقت »املس�تقبل  أحمد الصحَّ
العراقي« نسخة منه إن االجتماع الوزاري 
الثالثي هذا س�ينعقد عىل ُمستوى وزراء 
خارجّي�ة الع�راق محم�د ع�ي الحكيم، 
وم�ر س�امح ش�كري، واألردن أيم�ن 

الخارجّي�ة يف  الصف�دي، يف مق�ر وزارة 
بغداد. وأش�ار إىل أن املُجتِمعني سيحثون 
موضوعات مكافحة اإلرهاب واالستثمار 

املشرتك ودعم العراق يف إعادة اإلعمار.
ويأتي ه�ذا االجتم�اع اس�تكماالاً للقمة 
العراقي�ة املرية األردني�ة، التي عقدت 
يف القاهرة يف 24 مارس املايض، وشددت 
عىل العمل عىل مكافحة اإلرهاب بجميع 

صوره ومواجهة داعميه.
ت�رأس القم�ة الثالثية الرئي�س املري 
عبد الفتاح السييس والعاهل األردني عبد 
الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد املهدي، حيث اس�تعرضوا التطورات 

التي تشهدها املنطقة، وأكدوا عىل أهمية 
بينهم،  التعاون والتنسيق االس�رتاتيجي 
ودع�م العراق يف جهود إعادة اإلعمار بعد 

االنتصار عىل تنظيم داعش.
ا من األفكار لتعزيز  كما ناقش القادة عدداً
التكامل والتعاون االقتصادي، ومن بينها 
املش�رتكة،  الصناعي�ة  املنطق�ة  تعزي�ز 
وشددوا عىل أهمية العمل لتعزيز مستوى 
التنس�يق بني الدول الثالث، واالس�تفادة 
م�ن اإلمكان�ات الت�ي يتيحه�ا تواصلها 
الجغرايف وتكامل مصالحها االسرتاتيجية 

واالقتصادية.
التفاصيل ص2

املنتجات النفطية تعلن 
خطتها لتجهيز املولدات 

بزيت الغاز لشهر آب

حمافـظ بغـداد  
يعلن انجاز ٤١٪ من اعامل 

مسـتـشفى الشعـب
حمافظ البرصة هيدد باجراءات بحق ضباط ومنتسبي 

اجلهاز االمني حال ثبوت تقصري جتاه حفظ األمن 

املؤمتر الوزاري يضم العراق ومصر واألردن.. ويناقش مكافحة اإلرهاب واالستثمار وإعادة اعمار املناطق احملررة
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مـبـابـي
 يوجـه رسالـة لنيمـار 

حول مستقبله
ص3 ص3 ص3

السودان حيتفل باتفاق »الوثيقة الدستورية« واجلامعة العربية ترحب
      بغداد / المستقبل العراقي

رحبت جامعة ال�دول العربية باإلعالن الذي تم، 
أمس السبت، بتوصل املجلس العسكري االنتقايل 
يف الس�ودان وق�وى إع�الن الحري�ة والتغيري إىل 
اتف�اق حول نص الوثيقة الدس�تورية الحاكمة 
خالل الفرتة االنتقالية تمهيدااً لتوقيعه باألحرف 
األوىل خ�الل اليومني املقبل�ني. واعتربت األمانة 
العامة للجامعة العربية أن التوافق عىل الوثيقة 
الدس�تورية االنتقالية من ش�أنه أن يطلق، بعد 
التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع 
تنفيذ ما يتطلع اليه الشعب السوداني من حكم 

مدني ديمقراطي، وتحقيق الس�الم الش�امل يف 
ربوع البالد. وج�ددت الجامعة العربية التزامها 
بالوقوف بكل قوة إىل جانب الجهات الس�ودانية 
االنتقالي�ة املتواف�ق عليه�ا لتحقي�ق تطلع�ات 
الش�عب الس�وداني يف الس�الم والديمقراطي�ة 
واالستقرار والتنمية الشاملة وهو ما سينعكس 
بدون ش�ك عىل دعم جهود الس�الم واالستقرار 
يف الوط�ن العرب�ي. وتوّصل املجلس العس�كري 
الس�وداني وحركة االحتج�اج ل�«اّتفاق كامل« 
حول اإلعالن الدس�توري، عىل ما أعلن وس�يط 
االتحاد اإلفريقي محمد الحس�ن لبات، ما ُيمهد 
الطري�ق لتش�كيل حكومة مدنية تدي�ر املرحلة 

االنتقالي�ة وتع�د أحد أب�رز مطال�ب املحتجني. 
وأعل�ن املبع�وث األفريق�ي إىل الس�ودان محمد 
ولد لبات، اتفاق الفرقاء الس�ودانيني عىل كامل 
نقاط الوثيقة الدستورية، مشريا إىل أن املجلس 
العس�كري وقوى الحرية والتغيري س�يواصالن 
اجتماعاتهما بش�أن ترتيبات التوقيع النهائي. 
وفور اإلعالن عن التوصل لالتفاق عمت األفراح 
واالحتف�االت العاصم�ة الس�ودانية الخرط�وم 
وم�دن أخ�رى يف الب�الد،  ورغ�م تأخ�ر اإلعالن 
حتى لحظ�ات الفجر، خرج مئات الس�ودانيني 
يف الخرط�وم للتعبري عن فرحته�م الكربى بهذا 

االتفاق الذي طال انتظاره.

وزير التجارة: نسعى لدعم وتشجيع املنتوج املحيل 
واجياد بيئة مناسبة لتطوير القطاع اخلاص

وزيـر الدفـاع يعلـن عـن اسـتـعـدادات 
3مبكرة للزيارة االربعينية 3

        د. صابر العيساوي

كن�ت اتمنى ان ات�ن�اول ملفات اكث�ر اهمية 
من مرشوع تطوير قناة الجيش، ولكن كثرة 
الحدي�ث واللغ�ط حول ه�ذا العق�د اجربني 
عىل تناول�ه كأول مل�ف ورشح كل تفاصيله 

واالجابة 
عىل الكثري من التساؤالت وكاآلتي :- 

يعترب هذا املرشوع باكورة تجميل مدينة بغداد 
مع ش�ارع مط�ار بغداد وش�وارع ابو نؤاس 
والس�عدون والنض�ال باالضاف�ة اىل تطوي�ر 
ش�وارع اخ�رى وزي�ادة املس�احة الخرضاء 
واكس�اء مليون�ي م�رت مرب�ع م�ع فعاليات 
اخ�رى ، ضمن خطة دعم أمانة بغداد لس�نة 

2011 لنف�ض الغبار عن بغداد بعد س�نوات 
عجاف من حروب وارهاب وعسكرة للمدينة 
، واستقباال للقمة العربية ضمن تخصيصات 

خارج ميزانية امانة بغداد التقليدية .
ونس�جل النق�اط التالية حول ه�ذا املرشوع 

املهم والحيوي ...
1- امل�رشوع اكرب بكثري م�ن مرشوع تطوير 
ش�ارع املطار اذ يبلغ طول املرشوع اكثر من 

23 كلم بينما طول شارع املطار 11كلم
2- م�رشوع ش�ارع املط�ار يعت�رب مرشوع 
تجمي�ي ، بينم�ا م�رشوع قن�اة الجيش يعد 
من املش�اريع الخدمية والرتفيهي�ة والبيئية 

باالضافة لكونه تجميي .
3- موقع عمل شارع املطار كان جاهز بدون 

معوقات او تج�اوزات وكان محمي بالكامل 
مما س�هل ع�ىل الرشك�ة العمل لي�ال ونهارا 

وبالتايل رسعة االنجاز .
بينم�ا موقع عمل قن�اة الجي�ش يعترب اكرب 
واطول وفيه الكثري من املعوقات والتجاوزات 
منه�ا تج�اوزات س�كنية احتاج�ت اىل وقت 

الزالتها .
3- يعت�رب موض�وع اع�ادة قن�اة الجيش اىل 
مناس�يبها االصلي�ة وحفرها وتبدي�ل الرتبة 
ورف�ع املخلفات الطيني�ة ومخلفات الرف 
الصح�ي وتبط�ني القن�اة بالكونكري�ت من 
االعمال الكب�رية واملهمة النجاز املرشوع وقد 

تم ذلك.
التفاصيل ص4

مـشـروع تـطـويـر قـنـاة الـجـيـش

نائب عنها: هناك
 »مؤامرة أمريكية« الستهداف

 احلشد الشعبي يف نينوى
ص2

اصدر امرًا بإيقاف العمل باملوازين األرضية.. وتربع بـ »25« مليون دينار 
للطالب االول على العراق
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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املرجعية حتدد أيام عيد األضحى: يبدأ يف 12 آب
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مكتب املرجع الديني األعىل الس�يد 
ع�ي السيس�تاني أن ي�وم االثن�ن من 
األس�بوع املقبل س�يكون أول أيام عيد 

األضحى.
وذك�ر املكتب يف بي�ان مقتض�ب تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، أن 
»ي�وم الثال�ث م�ن آب الج�اري هو أول 
أي�ام ش�هر ذي الحج�ة الح�رام لع�ام 
١٤٤٠ للهج�رة، وس�يكون ي�وم االثنن 
بعد املقب�ل، املصادف ١2 من ش�هر آب 

الجاري أول أيام عيد األضحى«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ينعق�د يف بغ�داد اليوم األح�د اجتماع 
وزاري ثالث�ي عراق�ي م�ري أردني 
لتعزي�ز التع�اون ملكافح�ة اإلره�اب 
وتوسيع االس�تثمار بن الدول الثالث 

وإعادة إعمار العراق.
وقال املتحدث باس�م وزارة الخارجية 
تلق�ت  بي�ان  يف  �اف  الصحَّ أحم�د 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن 
االجتماع الوزاري الثالثي هذا سينعقد 
عىل ُمس�توى وزراء خارجّي�ة العراق 
محم�د ع�ي الحكيم، ومر س�امح 
ش�كري، واألردن أيم�ن الصف�دي، يف 

مقر وزارة الخارجّية يف بغداد.
املُجتِمع�ن س�يحثون  أن  إىل  وأش�ار 
اإلره�اب  مكافح�ة  موضوع�ات 
واالس�تثمار املش�رك ودعم العراق يف 

إعادة اإلعمار.
ويأتي هذا االجتماع اس�تكماالاً للقمة 
العراقية املرية األردنية، التي عقدت 
امل�ايض،  م�ارس   2٤ يف  القاه�رة  يف 
وش�ددت ع�ىل العم�ل ع�ىل مكافحة 
اإلره�اب بجمي�ع ص�وره ومواجهة 

داعميه.

ترأس القم�ة الثالثية الرئيس املري 
عبد الفتاح الس�ييس والعاهل األردني 
ال�وزراء  الثان�ي ورئي�س  الل�ه  عب�د 
العراق�ي ع�ادل عب�د امله�دي، حي�ث 
اس�تعرضوا التطورات التي تش�هدها 
املنطق�ة، وأكدوا عىل أهمي�ة التعاون 
والتنسيق االس�راتيجي بينهم، ودعم 
الع�راق يف جه�ود إعادة اإلعم�ار بعد 

االنتصار عىل تنظيم داعش.
ا م�ن األفكار  كم�ا ناقش الق�ادة عدداً
لتعزيز التكامل والتعاون االقتصادي، 
وم�ن بينها تعزي�ز املنطقة الصناعية 
املشركة، وش�ددوا عىل أهمية العمل 
لتعزيز مس�توى التنس�يق بن الدول 
الثالث، واالستفادة من اإلمكانات التي 
يتيحه�ا تواصله�ا الجغ�رايف وتكامل 
مصالحها االسراتيجية واالقتصادية، 
التاريخي�ة  الرواب�ط  إىل  إضاف�ة 
واالجتماعية والثقافية بن الش�عوب 
الثالث�ة، وذلك لتطوي�ر التعاون بينها 
»يف ظ�ل ظروف دقيقة تم�ر بها األمة 
مس�بوقة  غ�ر  وتحدي�ات  العربي�ة، 
يواجهه�ا األمن القومي العربي«، كما 

قال بيان مشرك للقمة.
أكد القادة كذل�ك عىل أهمية مكافحة 

اإلرهاب بصوره كاف�ة ومواجهة كل 
م�ن يدعم�ه بالتمويل أوالتس�ليح أو 
توفر املالذات اآلمنة واملنابر اإلعالمية، 

مشددين عىل أهمية استكمال املعركة 
ا  الش�املة ع�ىل اإلرهاب وامل�ي قدماً
لتعزيز التكام�ل والتعاون االقتصادي 

بن ال�دول الثالث، وم�ن بينها تعزيز 
وتطوير املناطق الصناعية املش�ركة 
والتعاون يف قطاع�ات الطاقة والبنية 

التحتي�ة وإعادة اإلعم�ار وغرها من 
قطاع�ات التع�اون التنم�وي، إضافة 
إىل زي�ادة التب�ادل التج�اري وتعزي�ز 
وتطوي�ر  املش�ركة  االس�تثمارات 

عالقات التعاون الثقايف.
وق�رر الق�ادة تش�كيل فري�ق عم�ل 
ملتابعة أعمال هذه القمة تحت رعاية 
القادة الثالثة لتنس�يق أوجه التعاون 
والس�يايس  واإلنمائ�ي  االقتص�ادي 
واألمن�ي والثق�ايف، كم�ا اتفق�وا عىل 
معاودة االجتماع يف موعد ومكان يتم 

االتفاق عليه يف ما بينهم.
وقال املتحدث باس�م وزارة الخارجية 
أحمد الصح�اف إن »االجتماع الثالثّي 
س�يعقد عىل ُمس�توى وزراء خارجّية 
يف  وذل�ك  وم�ر  واألردن،  الع�راق، 
بغداد ي�وم األح�د املُواِف�ق الرابع من 
الش�هر الجاري«. وأض�اف الصحاف، 
تعزي�ز  »املُجتِمع�ن سيناقش�ون  أن 
العالق�ات العربّية، والت�ي تمثل هدفااً 
رئيسااً يف سراتيجّية وزارة الخارجّية، 
والدوائ�ر  ال�راكات،  ولتنوي�ع 
تتي�ح  الت�ي  دة  املُتع�دِّ االقتصادي�ة 
االنفت�اح عىل اآلخر، ودع�م العراق يف 
تثبيت االس�تقرار، وتحقي�ق التنمية، 

وترس�يخ التع�اون، والعم�ل العرب�ّي 
املُشرَك، كما س�يبحثون موضوعات 
مكافح�ة اإلره�اب، واالس�تثمار عرب 
سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضّمن 
التنس�يق االقتص�ادّي، ودع�م العراق 
يف إع�ادة إعم�ار املناط�ق املُحرَّرة من 

سيطرة تنظيم داعش اإلرهابّي«.
»املُجتِمع�ن س�يتبادلون  أن  وتاب�ع، 
الُرؤى، واألف�كار حول أه�مِّ القضايا 
ذات االهتمام املُشرَك، وتقييم ُمجَمل 
رات اإلقليمّي�ة، ورضورة الدفع  التطوُّ
بمسرة التضاُمن العربّي بما ُيساِهم 
يف تحقيق آمال ُش�ُعوب البلدان الثالثة 
بالتنمي�ة، واالزده�ار«. وبن املتحدث 
الرس�مي، أن »هذا االجتماع يعرب عن 
ح�رص البل�دان الثالثة عىل التش�اور 
املُس�تِمّر حول ُس�ُبل تعزيز التعاون، 
ل إىل تحقيق التكامل يف ش�تى  والتوصُّ
ُمخرَج�ات  ع�ىل  والبن�اء  املج�االت، 
القم�ة الثالث�يَّة التي جرت يف القاهرة 
بُحُضور رئيس مجل�س الوزراء عادل 
عبد امله�دي، ورئيس جمهورّية مر 
العربّية عبد الفتاح الس�ييس، وعاهل 
اململك�ة األردنّية الهاش�مّية امللك عبد 

الله؛ لتحقيق األهداف املُشرَكة«.

املؤمتر الوزاري يضم العراق ومصر واألردن.. ويناقش مكافحة اإلرهاب واالستثمار وإعادة اعمار املناطق احملررة

اليوم.. اجتامع عريب ببغداد لبحث »ثالثة ملفات« عاجلة

نائب يكشف وجود )6( آالف ملف فساد لدى األجهزة الرقابية
        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف النائب ع�ن تحالف س�ائرون رياض 
املس�عودي ب�دء رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي بمل�ف مكافحة الفس�اد من مجلس 
النواب ب�«الخطأ الس�راتيجي«، فيما كشف 
ع�ن وج�ود اكث�ر م�ن 6 آالف و5٠٠ مل�ف 
فس�اد موجود حاليا لدى االجهزة الحكومية 

الرقابي�ة.  ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
عن املس�عودي القول إن »جميع الحكومات 
الس�ابقة تضمن�ت حاالت تلوي�ح بمكافحة 
الفس�اد بش�كل واضح م�ن خ�الل الهيئات 
واملؤسس�ات الت�ي تعن�ى به�ذا املل�ف لك�ن 
الجانب التطبيقي لم يكن بمس�توى مقبول، 
حي�ث ان�ه ل�م يتج�اوز م�ا نس�بته العرة 
باملئة«، مبين�ا ان »حكومة عادل عبد املهدي 

تم اتاحة الفرصة لها بش�كل كبر من خالل 
الض�وء االخرض الذي منح لحكومته من قبل 
الكتل السياس�ية، كم�ا ان تش�كيل املجلس 
االعىل ملكافحة الفس�اد ه�و خطوة تنظرية 
الدارة ملف مكافحة الفس�اد مايعطي هذه 
الحكوم�ة ميزات افض�ل للتعام�ل مع ملف 
مكافح�ة الفس�اد«. وأضاف املس�عودي، أن 
»الخطأ الذي وقع به رئيس الحكومة الحالية 

يف التعامل مع هذا امللف هو البدء من مجلس 
النواب وهو خطأ س�راتيجي س�وف يكلفه 
كث�را، وكان االجدر به املب�ادرة عىل الوزراء 
الس�ابقن والبع�ض م�ن السياس�ين الذين 
لديه�م يد ط�وىل يف ملف الفس�اد ب�دل البدء 
بالحلقة االقوى وهي مجلس النواب«.ولفت 
املس�عودي، اىل أن  »هناك اكثر من ستة االف 
و5٠٠ مل�ف فس�اد موج�ودة ل�دى االجهزة 

الحكومي�ة الرقابية يت�م التعامل معها وفق 
االط�ر القانوني�ة، كم�ا ان رئي�س الحكومة 
سبق له وان اشار يف تقريره لوجود ٤2 ملف 
فس�اد كبرة ج�دا كلفت الحكوم�ة العراقية 
ماب�ن 25٠-3٠٠ ملي�ار دوالر بالت�ايل فكان 
االجدر بعبد املهدي البدء بالحلقات الس�ابقة 
وم�ن ثم التحول اىل مجلس النواب«، مش�ددا 
عىل ، أن »اس�تهداف س�معة مجلس النواب 

من خالل التلويح بوجود نواب عليهم ملفات 
فساد هو خطوة غر سليمة«.

وكان رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض 
فائ�ق زيدان طالب، االثن�ن 22 تموز 2٠١9، 
مجل�س النواب برفع الحصان�ة عن أعضائه 
»املتهمن بقضايا فساد« أثناء توليهم مهام 
تنفيذي�ة، مش�ددااً ع�ىل التعاون ب�ن جميع 

األجهزة يف مجال قضايا النزاهة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب ع�ن ائتالف دولة القانون 
منصور البعيجي، أمس الس�بت، ان 
محافظ�ة كركوك تمثل عراق مصغر 
يضم جميع اطي�اف وقوميات ابناء 
الش�عب العراق�ي، فيما اش�ار اىل ان 
ع�ودة البيش�مركة اىل املحافظة امر 

مس�تحيل. وق�ال البعيج�ي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »كركوك تمث�ل عراق مصغر 
يضم جميع اطي�اف وقوميات ابناء 
الش�عب العراقي م�ن حيث التعايش 
الس�لمي بن جمي�ع مكوناتها بعيدا 
عن سيطرة حزب اوجهة معينة عىل 
هذه املحافظة العريق�ة »، مبينا ان 

»فرض القان�ون واالمن يف املحافظة 
هو من واج�ب الحكوم�ة االتحادية 
وهي الجهة املس�ؤولة عن هذا االمر 
واليمك�ن الرج�وع اىل ماقب�ل اجراء 

استفتاء اقليم كردستان نهائيا«.
واضاف ان »عودة قوات البيش�مركة 
اىل كركوك امر مس�تحيل«، مشرا اىل 
ان »التواف�ق الذي حص�ل بن الكتل 

السياس�ية والتصوي�ت ع�ىل فق�رة 
اجراء االنتخابات يف كركوك امر مهم 
جدا«. ودعا البعيجي »الجهات املعنية 
واملختصة اىل االبتعاد عن التس�ويف 
واملب�ارشة باجراتها لضمان حصول 
عملية انتخابية نزيهة يف كركوك وهم 
من س�يختارون حكومته�م املحلية 
بارادته�م بعي�دا ع�ن اي ضغوط قد 

تمارس عليهم من اي جهة كانت«.
ودع�ا عض�و الح�زب الديمقراط�ي 
املن�دالوي،  صبح�ي  الكردس�تاني 
ق�وات  ع�ودة  اىل  س�ابق،  وق�ت  يف 
الكردي�ة اىل محافظ�ة  البيش�مركة 
كرك�وك للحفاظ عىل امنها، مش�ددا 
عىل ان ع�ودة البيش�مركة تاتي من 

مصلحة ابناء املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب مجلس محافظة نينوى، أمس السبت، 
املجتمع الدويل واالمم املتحدة باعتبار الجرائم 
الت�ي حدثت ضد االيزيدين يف قضاء س�نجار 
يف املحافظة. وقال رئيس املجلس س�يدو جتو 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »األيزيدين مكون اصيل من مكونات 
نين�وى، تعرض�وا ط�وال عق�ود اىل فرمانات 

وك�وارث وعمليات قتل جماع�ي ممنهج من 
ق�وى همجي�ة مختلفة كان آخره�ا عمليات 
االبادة الجماعية الت�ي قام بها تنظيم داعش 

االرهابي بدم بارد«.
واضاف جتو ان »مجلسنا ومنذ بداية ارتكاب 
داعش لهذه الجرائم اجتمع يف 2٨/2٠١٤/٨ 
وأصدر ق�رارااً باعتبار ماحل باملكون األيزيدي 
)جينوس�ايد(  جماعي�ة  إب�ادة  س�نجار  يف 
وق�د تحركنا منذ ذل�ك الوق�ت للحصول عىل 

اعراف دويل لهذه الجرائم البش�عة من خالل 
املنظمات الدولية واالجتماعات الرس�مية مع 
ممثي الدول الكربى«. وتاب�ع اننا »كحكومة 
نينوى املحلية ندعو العالم اجمع اىل املساهمة 
يف تهيئ�ة الظ�روف املالئمة وتذلي�ل العقبات 
امام اعادة النازح�ن االيزيدين اىل مناطقهم 
وقراه�م وبيوته�م ونطال�ب جمي�ع االجهزة 
االمني�ة اىل بذل املزيد م�ن التحريات والجهود 
مختط�ف  االف   3 م�ن  يق�ارب  م�ا  إلع�ادة 

ومختطف�ة من االطفال والنس�اء والش�يوخ 
مازال�وا مفقودين ويف قبض�ة عنارص داعش 

وبقاياه«.
واردف انن�ا »ندع�و اىل املس�اهمة الجدي�ة يف 
مس�اعدة الناجيات منهم بعد كل الذي عانوه 
طوال سنوات األرس«، مطالبا »املجتمع الدويل 
واالم�م املتحدة باعتبار الجرائم التي حدثت يف 
س�نجار جرائم ابادة جماعية ) جينوس�ايد ( 

ضد االنسانية«.

نائب يصف عودة البيشمركة اىل كركوك بـ األمر املستحيل«

جملس نينوى يطالب باعتبار اجلرائم بحق االيزيديني »ابادة مجاعية« 

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر النائ�ب عن محافظ�ة نينوى مختار 
املوس�وي، أم�س الس�بت، م�ن “مؤامرة 
امريكية” تحاول استهداف الحشد الشعبي 

ورموزه السياسية داخل املحافظة.
وق�ال املوس�وي يف تري�ح صحف�ي إن 
“جهات سياس�ية )لم يس�مها( فشلت ىف 
الحصول عىل بعض املناصب داخل نينوى 

تعمل عىل اس�تبعاد الحش�د الشعبي بأي 
شكل من األش�كال”. وأضاف، أن “جهات 
سياس�ية ضالعة وراء ماحدث مؤخرا وما 
س�يحدث الحقا ولها اليد الط�وىل بالتآمر 
عىل نين�وى”. ولفت املوس�وي وهو نائب 
عن تحالف الفتح إىل أن “تلك الشخصيات 
بع�د أن فش�لت يف الحص�ول ع�ىل بع�ض 
املناصب املهمة داخل املحافظة جعلت من 

نفسها عبيدا المركا”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكم�ة جنايات املثنى احصائية 
حول األحكام التي طال�ت املدانن بجرائم 
العقلي�ة يف  املخ�درة واملؤث�رات  الحب�وب 

املحافظة خالل ستة أشهر.
وق�ال مراس�ل املرك�ز االعالم�ي ملجل�س 
القضاء األعىل إن »محكمة جنايات املثنى 

اصدرت أحكاما قضائي�ة بحق 33 متهما 
ع�ن جرائم الحب�وب املخدرة ت�راوح من 
خمس س�نوات وش�هر اىل خم�س عرة 

سنة«.
وأضاف املراسل أن »االحصائية التي اعلنت 
عنها محكمة جنايات املثنى تخص النصف 
االول من العام الحايل والتي ش�هدت ايضا 

مصادرة كميات كبرة من تلك الحبوب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت لجنة النزاهة النيابية, أمس السبت، 
ان وزارة املالي�ة خالف�ت قان�ون املوازنة 
بش�ان االقليم حيث قامت برف االموال 
اىل االقلي�م دون االلت�زام االخ�ر بتس�ليم 
حصته من انتاج النفط اىل س�ومو, مشرا 
اىل ان وزير النفط اعرف بان االقليم يصدر 

٤5٠ ألف برميل يوميا.
وقال عضو اللجنة يوسف الكالبي يف تريح 
صحفي إنه “ت�م توجيه استفس�ارات اىل 

وزي�ر املالي�ة خ�الل اس�تضافته األخرة 
بشأن املخالفة التي ارتكبتها وزارة املالية 
بارس�ال االم�وال اىل االقلي�م دون تنفي�ذ 
التزامه بقان�ون املوازنة”, مبينا ان “وزير 
املالي�ة لم يأت بأي س�بب مقن�ع الرتكابه 
املخالف�ة القانونية الت�ي وردت يف موازنة 

.”2٠١9
واضاف الكالبي، أن “اللجنة ستدرس كافة 
اجوبة وزير املالي�ة التي تم طرحها خالل 
االس�تضافة”, مرجحا ان “اللجنة ستقوم 

بمناقشة امكانية استجوابه”.

نائب عنها: هناك »مؤامرة أمريكية« الستهداف
 احلشد الشعبي يف نينوى

النزاهة الربملانية تتحدث عن »خمالفة املالية« لقانون 
املوازنة بسبب دفعها امواالً لالقليم

جنايات املثنى عاقبت )33( مدانًا بتجارة املخدرات 
خالل ستة أشهر

        بغداد / المستقبل العراقي

والناط�ق  املفوض�ن  مجل�س  عض�و  اعل�ن 
الرس�مي باس�م مفوضية االنتخاب�ات رياض 
البدران عن قرار ملجل�س املفوضن بفتح مدة 
جديدة لتحديث س�جل الناخبن يف محافظتي 
كرك�وك ونينوى.وق�ال الب�دران يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه إنه “تطبيقا 
للبن�د ثانيا من املادة ٤7 م�ن قانون انتخابات 
مجال�س املحافظ�ات غ�ر املنتظم�ة باقلي�م 
رق�م ١2 لس�نة 2٠١٨ املع�دل ف�ان مجل�س 
املفوض�ن يف مفوضي�ة االنتخاب�ات قرر فتح 
يف  الناخب�ن  س�جل  لتحدي�ث  جدي�دة  م�دة 
محافظتي كركوك ونينوى حرا واعتبارا من 

١ /٨ / 2٠١9 ولغاي�ة ١5 /١٠ /2٠١9 بن�اء 
للظرف االس�تثنائي التي مرت به املحافظتان 
املذكورت�ان وحركة الن�زوح الداخي ولضمان 
تصوي�ت الناخبن فيهما يف مناطق س�كناهم 
الجديدة الت�ي نزحوا اليها يف تل�ك املحافظتن 
“. ودع�ا الب�دران “الناخب�ن النازح�ن ممن 
يحق لهم التصوي�ت يف املحافظتن املذكورتن 
تحديث بياناتهم يف سجل الناخبن )بايومريا( 
واجراء عملية تغير  مراكز اقراعهم ملن يرغب 
منهم بالتصويت يف مراكز االقراع القريبة من 
مناطق س�كناهم الجديدة داخل املحافظة ويف 
حال عدم اج�راء عملية تغير مراكز اقراعهم 
فلن يتم الس�ماح له�م بالتصويت اال يف مراكز 
االقراع االصلية يف املناطق التي نزحوا منها”.

مفوضية االنتخابات متدد حتديث سجل الناخبني
        بغداد / المستقبل العراقي يف نينوى وكركوك

اعل�ن الناط�ق االعالمي باس�م قيادة رشط�ة دياىل 
العميد غالب العطية، أمس السبت، عن تنفيذ عملية 
امنية يف قرى وبساتن ناحية ابي صيدا شمال رشق 
املحافظة. وق�ال العطية يف بيان تلقت »الغد برس«، 
نس�خة من�ه، إن » ق�وة امني�ة من اقس�ام رشطة 

العبارة والسالم وابي صيدا وقوة من مديرية شؤون 
اف�واج الط�وارئ وف�وج ط�وارئ دي�اىل النموذجي 
ومفارز من مكافح�ة املتفجرات وفصيل من الجهد 
الهن�ديس، نفذت عملية امني�ة يف منطقة ابي كرمة 
وبس�اتينها التعزي�ز تواجد الق�وات االمني�ة ومنع 
عصاب�ات داعش االرهابية من ايجاد مالذ امن داخل 

غابات البساتن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تيار الحكمة النيابية جاسم البخاتي، 
أمس الس�بت، ان الفصل التريعي القادم سيشهد 
اس�تجواب عدد من ال�وزراء، مبينا أن أب�رز الوزراء 

الذين سيتم استجوابهم وزير املالية فؤاد حسن.
وقال البخاتي يف تريح صحفي إن “أعضاء مجلس 
النواب س�يرعون خالل الفص�ل التريعي القادم 
باس�تجواب ع�دد م�ن ال�وزراء بينهم وزي�ر املالية 

السباب تتعلق بسوء اإلدارة”.

رشطة دياىل تنفذ عملية امنية شامل رشق املحافظة 

نائب عن احلكمة: الفصل املقبل سيشهد استجواب وزراء
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   بغداد / المستقبل العراقي

اطل�ق مرصف الرافدين وجب�ة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدولة عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر 
الدول�ة ألكثر من خمس�ة االف موظف الذين ت�م توطني رواتبهم 

لدى املرصف وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ثم ابالغ املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذل�ك بعد ان اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانونية ملنح�ه اياها 
ورصفه�ا عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والت�ي تمت تعبئة 

الرصيد املايل اليها .

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلن وزير الدفاع نجاح الش�مري، ع�ن نجاح تفويج حجاج بيت 
الله الحرام اىل الديار املقدسة، مشريا اىل وجود استعدادات مبكرة 

النجاح زيارة اربعينية اإلمام الحسني )عليه السالم(«.
وقال الشمري يف مؤتمر صحايف عقده بمحافظة كربالء املقدسة، 
إن »زيارتن�ا الي�وم اىل كرب�الء املقدس�ة وقاطع عملي�ات الفرات 
االوس�ط جاءت ملناقش�ة الخطط االمنية الخاص�ة بتأمني طريق 
عودة الحجاج بع�د ان تم تفويجهم بنجاح امني كبري، فضال عن 

الخطط املتبعة يف تأمني بطولة غرب اسيا«.
واض�اف ان�ه »تم مناقش�ة الخطط االمني�ة الخاص�ة بالزيارات 
املليونية التي ستش�هدها كربالء املقدس�ة يف الشهرين املقبلني«، 

مؤكدا ان »هناك استعدادات امنية مبكرة للزيارة االربعينية .

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، 
جمي�ع مؤسس�ات الدولة بقب�ول كفالة 
منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع للتقديم 

عىل السلف والقروض.
وذك�رت الوثيق�ة الص�ادرة ع�ن األمانة، 
حصلت »املس�تقبل العراقي« عىل نسخة 
من�ه فأن�ه« تم توجي�ه مرصف الرش�يد 
بقبول كفالة منتس�بي وزارت�ي الداخلية 
والدف�اع للتقديم عىل الس�لف والقروض 

وفق ما جاء بالضوابط .

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجلس القضاء األعىل، ترقني قيد أي 
ق�اض يعمل خارج مجلس القضاء األعىل 
بأي صفة كانت، عم�اًل بمبدأ الفصل بني 

السلطات.
وقال املجل�س، يف بيان تلقته »املس�تقبل 
خ�الل  ناق�ش  »املجل�س  إن  العراق�ي«، 
جلس�ته األخ�رية موض�وع عم�ل بعض 
التابع�ة  الدول�ة  مؤسس�ات  يف  القض�اة 
للس�لطة التنفيذية ووج�د أن الجمع بني 
صف�ة م�ن يعم�ل يف الس�لطة التنفيذية 
وصف�ة القايض ال يتفق م�ع مبدأ الفصل 
ب�ني الس�لطات بموجب امل�ادة )47( من 
دس�تور جمهوري�ة العراق لس�نة 2005 
املادة )98( منه التي حظرت عىل القايض 
وعضو االدعاء العام الجمع  بني الوظيفة 
الترشيعي�ة  والوظيفت�ني  القضائي�ة 

والتنفيذية«.
وتاب�ع البي�ان أن »من يعمل يف الس�لطة 
التنفيذية ال يرتبط بأي شكل من األشكال 
إداري�اً ومالي�اً بمجلس القض�اء األعىل”، 
الفتاً إىل أن “املجلس قرر باإلجماع اعتبار 
الق�ايض ال�ذي يعم�ل يف أي دائ�رة خارج 
مجلس القضاء األعىل س�واء كانت تابعة 
للس�لطة الترشيعي�ة آو التنفيذي�ة مرقناً 
قيده من مجلس القضاء األعىل من تاريخ 
مبارشت�ه يف عم�ل آخ�ر خ�ارج مجل�س 

القضاء األعىل .

االمانة العامة ملجلس الوزراء 
توجه بقبول كفالة منتسبي 

الداخلية والدفاع

القضاء: ترقني قيد القضاة 
العاملني مؤسسات 

الدولة األخرى

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط، آلية عمل التعداد السكاني 2020.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، إن »العراق اطلع عىل تجارب 
دول س�بقته إىل ذلك، كم�رص واألردن، ونعمل عىل تدريب عّدادين 
عراقيني عىل األجهزة اللوحية، والتي ستكون مرتبطة عرب شبكة 

مؤمنة باملركز الوطني يف وزارة التخطيط«.
ولف�ت إىل، أن »العدَّاد س�يقوم بتدوين البيان�ات الخاصة باألرس 

العراقية، موفراً دقة باملعلومة ورسعة يف نقلها«.
وأعلن�ت وزارة التخطيط، )األربعاء 15 ايار 2019(، بدء إجراءات 
التعداد السكاني للعراق 2020، مشرية أنها مستعدة للتعاون مع 

املنظمات الدولية املختصة بهذا املجال بغية إنجاح املرشوع.

التخطيط تكشف آلية عمل التعداد 
السكاين 2020

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للسمنت العراقية إحدى رشكات وزارة 
الصناعة واملعادن، عن تحقيق إيرادات بلغت 75 مليار دينار 

خالل النصف األول من هذا العام.
وقال مدير عام الرشكة حس�ني محس�ن الخفاجي، يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، أنه عقد اجتماعا ملجلس االدارة 
يف مق�ر معاونية معامل الس�منت الش�مالية بحضور كافة 

أعض�اء املجلس بدورت�ه الجديدة، و جرى خالله مناقش�ة 
املشاكل واملعوقات القائمة والحلول املناسبة لها، كما اطلع 
املجلس خالل الجلسة عىل تحققات معامل الرشكة للنصف 
االول م�ن العام الح�ايل والذي تج�اوز )2.5( مليون طن تم 
تس�ويقه بالكام�ل مانتج عنه تحقيق اي�رادات بلغت )75( 
مليار دينار مع العلم ان كمية االنتاج لنفس الفرتة من العام 
املايض كان )1.8( طن مايدل عىل ان مبيعات الرشكة يف تزايد 
مس�تمر«. وأضاف، بأنه قام ايضا بعق�د مؤتمر صحفي يف 

مقر معاونية الس�منت الشمالية لتوضيح موضوع الرواتب 
املرتاكمة واجراءات الرشكة والوزارة واملتابعة املستمرة من 
قبل الوزير صالح عبدالله الجبوري مع الجهات ذات العالقة 
حول املوضوع والتي أثمرت عن إكمال التحقيق األمني لكافة 
املوظفني يف معاونية السمنت الشمالية بموجب كتاب جهاز 
االمن الوطني املرقم 5375 يف 2019/7/28 والذي يش�ري اىل 
إنجاز اعمال التدقيق األمني واملوجه اىل وزارة املالية إلطالق 
مستحقات املوظفني املشمولني ورصف رواتبهم املرتاكمة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر التج�ارة، محم�د العاني، س�عي 
وزارت�ه إىل دع�م وتش�جيع املنت�وج املحيل، 
وإيجاد بيئة مناسبة لتطوير القطاع الخاص.

وذكر اعالم التجارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »العاني، التق�ى وفداً ضم كل 
من رئيس الغرف التجارية العراقية، ورئيس 
اتح�اد الصناعات، ورئيس اتح�اد املقاولني، 
ومجل�س اعمال الوطن�ي العراقي، واملجلس 

االقتصادي العراقي«.وقال وزير التجارة، إن 
»املرحل�ة املقبل�ة تتطلب مزيداَ م�ن التعاون 
والتنس�يق بني مؤسس�ات الدول�ة والقطاع 
الخ�اص وإيجاد الية تدفع بعمل هذا القطاع 
وتسهم يف وضع القوانني التي تتعلق بالعمل 
التج�اري«، الفتاً إىل ان »ه�ذا القطاع اصبح 
يمتل�ك االرضي�ة الصلبة للتطوي�ر والرشاكة 
مع نظ�رية االقليمي والدويل بع�د ان ازدادت 
خربات العاملني فيه«.واش�ار، إىل »اس�تعداد 
وزارة التج�ارة ملس�اعدة القط�اع الخ�اص 

واالتح�ادات الرشعية التي تمثل�ه من خالل 
توفري البيئة املناس�بة الداء دوره واملشاركة 
يف اع�داد القوان�ني والق�رارات الت�ي تس�هم 
يف رس�م السياس�ة التجاري�ة للبالد«.وأك�د، 
»س�عي ال�وزارة اىل دع�م وتش�جيع املنتوج 
املح�يل ورضورة حمايت�ه  للتقليل والحد من 
االسترياد وتشجيع الصناعة العراقية«، الفتاً 
إىل ان »هن�اك ني�ة للوزارة لدراس�ة مرشوع 
اقام�ة معرض يضم مجموع�ة من املنتجات 
الت�ي تدخ�ل يف مج�ال الصناع�ات العراقية 

منه�ا ما يخص امل�واد الغذائي�ة، الصناعية، 
االتصاالت، الكهرب�اء وغريها من املجاالت«.

من جانبهم، رحب الحضور ب�«هذا املقرتح«، 
مبدين »االستعداد الكامل للمساهمة والدعم 
القام�ة مثل هكذا مش�اريع لدع�م وتطوير 
الصناعة العراقية يف مج�ال القطاع الخاص 
والعام خدم�ة للنهوض باالقتص�اد الوطني 
وتلبي�ة احتياجات البالد من مختلف الس�لع 
واملنتوجات التي كانت تالقي رواج واسع من 

قبل املواطنني سابقاَ .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن الخطة الش�هرية 
املتعلق�ة بتجهيز املولدات الس�كنية ومول�دات دوائر الدولة 
والقط�اع الخ�اص بمنت�وج زيت الغ�از لكاف�ة املحافظات 

لشهر آب الجاري.
وذكرت الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، جهزنا 
املولدات الس�كنية يف محافظات )النج�ف األرشف – كربالء 
املقدس�ة- البرصة – ميس�ان- ذي قار، املثنى – الديوانية – 
بابل – دياىل – واسط – كركوك( ب� 20 لرت لكل kva من زيت 
الغاز وبالس�عر الرس�مي وذلك بتوجيه مع�ايل وزير النفط 
ومتابعة الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع وذلك تزامناً 
م�ع إرتفاع درجات الح�رارة وحرصاً من الرشكة عىل توفري 

الطاقة الكهربائية للمواطنني .
واوض�ح البي�ان خط�ة تجهي�ز مول�دات القط�اع الخاص 

واملختلط لتل�ك املحافظات عن تجهيز الراغبني بكمية 5 لرت 
لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ 700 دينار / 
 kva لرت فيما ُجهزت مولدات دوائر الدولة ب� 5 لرت أيضاً لكل

بالسعر الرسمي .
من جهت�ه أضاف مدي�ر هي�أة التجهيز احس�ان غانم بأن 
رشكة التوزيع جهزت أيضاً األقضية والنواحي يف محافظات 
املنطق�ة الغربية }نينوى ، صالح الدي�ن واألنبار{ ب� 30 لرت 
ل�كل kva من مادة زيت الغاز للمولدات الس�كنية يف املناطق 
التي التجهز بالكهرباء الوطنية ، و20 لرت لكل kva للمولدات 
السكنية يف املناطق التي تجهز بمعدل 10 ساعات / يوم فما 
دون كهرباء وطنية ، و10 لرت لكل kva للمولدات السكنية يف 
املناطق التي تجهز بمعدل }11 اىل 20 { ساعة / يوم كهرباء 
وطنية و5 لرت لكل لkva للمولدات السكنية التي تجهز ألكثر 

من 20 ساعة / يوم كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي«.
وتاب�ع البيان ان » مول�دات دوائر الدولة ُجه�زت ب� 10 لرت 

م�ن زيت الغاز لكل kva وحس�ب الضوابط أم�ا فيما يتعلق 
بدوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حس�ب 
س�اعات القطع ، وأكد غانم ان عملية التجهيز تكون حسب 
الضواب�ط والتعليم�ات وبعد التأكد من عم�ل هذه املولدات 
وتجهيزها للمناط�ق املذكورة بالطاق�ة الكهربائية الالزمة 
، مضيف�اً : تم تجهيز مولدات القط�اع الخاص واملختلط يف 

هذه املحافظات 5 لرت لكل kva وبالسعر التجاري .
و كش�فت رشك�ة التوزيع ع�ن الكمية التي يت�م تجهيزها 
للمولدات السكنية يف محافظة بغداد ب� 25 لرت لكل kva من 
زيت الغاز وبالس�عر الرسمي فيما ُجهزت املولدات السكنية 
 kva الخاضع�ة اىل نظام الخصخصة يف بغداد ب� 10 لرت لكل
من منت�وج زيت الغاز للش�هر الج�اري وبالسعرالرس�مي 

املدعوم ألغراض تجهيز الطاقة الكهربائية .
يذكر أن تلك الكميات خاضعة للزيادة منذ بدء فصل الصيف 

حرصاً عىل توفري الطاقة الكهربائية لجميع املحافظات.

الرشكة العامة للسمنت: إيراداتنا بلغت »75« مليار دينار خالل النصف األول من العام احلايل

وزير التجارة: نسعى لدعم وتشجيع املنتوج املحيل واجياد بيئة مناسبة لتطوير القطاع اخلاص

املنتجات النفطية تعلن خطتها لتجهيز املولدات بزيت الغاز لشهر آب

     المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

 اعلنت وزارة االتصاالت، فرض عقوبات عىل 
ال�رشكات املتلكئة وإنش�اء مرك�ز عمليات 

ملراقبة خدمة االنرتنت يف البالد.
وذكرت ال�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن�ه »بعد إعط�اء املهلة الخاصة 
بتحس�ني خدم�ة االنرتني�ت اجتم�ع وزي�ر 
االتص�االت نعي�م الربيع�ي م�ع ال�رشكات 
املجهزة لخدم�ة االنرتنيت يف عم�وم العراق 

واعلن يف مؤتم�ر صحفي عن بدء العقوبات 
لل�رشكات املتلكئة وإنش�اء مرك�ز عمليات 
مش�رتك بإرشاف ال�وزارة يعمل ع�ىل مدار 
الساعة بالدوامني الصباحي واملسائي وذلك 
ملراقب�ة خدمة االنرتنيت وتقوي�م األداء من 
قبل مختص�ني وممثلني عن ال�رشكات مع 
الحفاظ عىل خصوصية بيانات كل رشكة«. 
كم�ا أوض�ح الربيع�ي إن »ال�وزارة س�تبدأ 
منذ إعالن البيان بتش�غيل مرك�ز العمليات 
وتصدر عنه تقارير شهرية للحد من تهريب 

االنرتنيت«، مش�رياً إىل أن »الس�قف الزمني 
للبدء بالعقوبات سينفذ بشكل فوري وذلك 
برفع التخفيضات التي حددتها الوزارة منذ 
بداي�ة هذا الش�هر إذ تحول م�ن 700 دوالر 
إىل 500 دوالر وتطال�ب ال�رشكات املتلكئ�ة 
بأس�عار االنرتنيت املمنوح�ة بأثر رجعي أذا 
لم يقدم السعات اإلضافية للمواطنني ويعود 
للسعر القديم وهناك إحصائيات ستحاسب 

وفقها الرشكات عىل تهريب السعات«.
وجاءت هذه العقوبات »بعد أطالق استمارة 

تقيي�م األداء من قب�ل وزارة االتصاالت كما 
أن الرشك�ة املتلكئ�ة س�تحرم م�ن التقديم 
للمنافس�ة يف املراح�ل املقبلة بع�د إعطائها 
مهلة إىل بعد عيد األضحى املبارك إذ إن اغلب 
الرشكات تنتهي عقودها يف املنافذ الحدودية 
بتاريخ 2019/8/15 وس�تعلن خالل هذه 
الف�رتة ضوابط جدي�دة للخدم�ات الداخلة 
الخدم�ات بأس�عار  للع�راق م�ن ضمنه�ا 
منافس�ة وتقدم خدمة للمواطنني بأس�عار 

رمزية«.

االتصاالت تفرض عقوبات عىل الرشكات املتلكئة وإنشاء مركز ملراقبة خدمة االنرتنيت

   المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

أك�د محاف�ظ كربالء نصي�ف جاس�م الخطابي، تأيي�ده لخطبة 
املرجعية الدينية بشأن تنشيط القطاع الخاص يف املحافظة.

وق�ال الخطابي إن »الحكومة املحلية يف كربالء املقدس�ة تس�عى 
وبش�كل جاد وحثيث من اجل تحقيق ما تناولته خطبة املرجعية 

الدينية اليوم، يف تنشيط القطاع الخاص«.
وأضاف أن »الحكومة املحلية يف املحافظة داعمة ومساندة لكافة 
الرشكات املس�تثمرة من اجل تنشيط هذا القطاع املهم باالضافة 
اىل العمل عىل حماية املنتج املحيل من املفسدين وتشجيع الصناعة 
الوطنية«.وأش�ار الخطاب�ي، إىل أن »املحافظ�ة تس�عى لالهتمام 
بالجان�ب الرتبوي واالهتمام بالكفاءات وحملة الش�هادات والتي 
ستكون لنا مخاطبات مع االمانة العامة ملجلس الوزراء والوزارات 

االتحادية ذات العالقة النصاف هذه الرشيحة املهمة«.
وتاب�ع، أنه »فيما يخ�ص قطاع املرور فقد وج�ه محافظ كربالء 
املقدس�ة وتحدي�داً ي�وم ام�س، مديري�ة م�رور كرب�الء بتطبيق 
ومتابع�ة اجراءات الس�المة املرورية ومتابعة الح�االت الخاطئة 
يف حركة الس�ري واملرور ومحاس�بة املخالفني باالضافة اىل تفعيل 
االش�ارات املرورية واضافة اش�ارات أخرى جدي�دة لتغطي كافة 

الطرق والتقاطعات وتأهيل الطرق واكساءها .

   بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت قيادة عمليات بغداد، ضوابط خاصة بش�أن نقل املوايش 
واالعالف«.

وقالت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»ع�ىل ضوء توجيهات األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء بخصوص 
ضواب�ط نقل امل�وايش واالعالف املحلية من واىل بغ�داد، ومن اجل 
اطالع االخوة أصحاب املوايش ع�ىل تلك التعليمات وعدم تأخرهم 
او منعهم من عبور الس�يطرات نود ان نبني ان الضوابط الخاصة 
به�ذا املوض�وع تتضم�ن حص�ول املوافق�ات األصولي�ة املتمثلة 
بالش�هادة الصحي�ة الص�ادرة عن الدوائ�ر البيطري�ة إضافة اىل 
ترصي�ح اإلخ�راج الصادر م�ن املحافظة ع�ىل ان تكون النس�خ 

االصلية وليست مصورة«.
واضافت: »لذا نهيب باألخوة أصحاب املوايش االلتزام بالتعليمات 
الصادرة من الجهات املسؤولة تجنبهم الوقوف واالنتظار الطويل 

يف السيطرات .

حمافظ كربالء يؤكد تأييده خلطبة 
املرجعية بشأن تنشيط القطاع اخلاص

عمليات بغداد تصدر ضوابط 
خاصة لنقل املوايش واالعالف

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف موظفي الدولة

وزير الدفاع يعلن عن استعدادات 
مبكرة للزيارة االربعينية

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغ�داد فالح الجزائ�ري، انجاز 41٪ من 
اعمال مرشوع مستش�فى الش�عب الع�ام يف منطقة 

البنوك«.
وق�ال املحافظ خ�الل متابعته اعم�ال )الصب( لبناية 
الجراحية وبحسب بيان ملكتبه االعالمي ، ان » ترسيع 
وت�رية العمل إلنجاز املستش�فى ين�درج ضمن حملة 
خدم�ة بغ�داد رشف لنا ووفق�ا لخطة أعدت مس�بقا 
لتجاوز الروتني والتلكؤ الحاصل الذي يواجه املرشوع«، 
الفتا اىل ان »مستشفى الشعب تبلغ سعته 200 رسير 
ويض�م جمي�ع االختصاصات الطبية ويق�دم مختلف 

الخدمات الصحية خدمة الهايل بغدادنا الحبيبة«.
واوض�ح الجزائري، ان »االعمال ش�ملت صب الطابق 
االول لبناية الجراحية التي تتكون من 3 طوابق بكمية 
كونكريت 1400 م3 ابتدأ من الساعة الخامسة عرصا 
بسبب درجات الحرارة املرتفعة واستمر حتى ساعات 
الفجر«، مبينا ان »ش�هر ايلول املقبل سيش�هد إكمال 

جميع الهيكل االنشائي للمستشفى«.
من جه�ة اخرى بارشت لج�ان الصيان�ة يف محافظة 
بغداد بتأهيل وصيانة املركز الثقايف البغدادي يف شارع 

املتنبي«.
بيان العالم محافظة بغداد أشار اىل ان » اعمال التاهيل 
تأت�ي ضم�ن حمل�ة خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا برعاية 

وإرشاف محاف�ظ بغ�داد املهن�دس ف�الح الجزائ�ري 
التي تش�مل ايضا الجوانب الثقافية »، مش�ريا اىل ان » 
االعمال تشمل تأهيل ارضية املركز والقاعات واملرسح 
وجمي�ع املراف�ق والخدم�ات يف املركز إلظه�اره بحلة 
جدي�دة تليق برواد ومثقفي املرك�ز الثقايف البغدادي يف 

شارع املتنبي«.
يش�ار اىل ان املركز الثقايف البغدادي ال�ذي تم افتتاحه 
يف ع�ام 2011 اس�تقبلت قاعاته ومرسح�ه املئات من 
النش�اطات الثقافي�ة املتنوع�ة مجانا حت�ى بات هذا 
الرصح الرئ�ة واملالذ التي يتنفس م�ن خالله املثقفني 
ويجتمع�ون كل جمع�ة إلقام�ة الن�دوات ومختل�ف 

األنشطة والفعاليات.

مـحـافـظ بـغـداد  يعـلـن انـجـاز ٤١٪ مـن اعـمـال مـسـتـشـفـى الـشـعـب

    البصرة / المستقبل العراقي

ه�دد رئيس اللجنة االمنية العليا يف محافظة 
البرصة املحافظ اس�عد عب�د االمري العيداني 
كافة الجه�ات االمني�ة يف محافظة البرصة 
باتخاذ اج�راءات قانونية بحق اي ضابط او 
منتس�ب يتهاون يف عمله تج�اه حفظ امن 
املواطن�ني يف البرصة ، مش�دداً ع�ىل القوات 
التفتي�ش  ونق�اط  الس�يطرات  يف  االمني�ة 
برضورة التحقق من املركبات التي ال تحمل 
لوحات ثبوتية رسمية حتى وان كانت تابعة 
اىل اي جهة كانت ، الفتاً اىل ان »القانون فوق 

الجميع وعىل الجميع االلتزام بالقانون ».
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر عن 
مكتبه االعالم�ي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، »عق�ب اجتماع امني عقد يف مقر 
قيادة رشطة املحافظة بحضور قائد رشطة 
الب�رصة الفريق الركن رش�يد فلي�ح وكافة 
مس�ؤويل الس�يطرات االمني�ة يف املحافظ�ة 
ان�ه ل�ن يته�اون باتخ�اذ أق�ى العقوبات 
القانوني�ة بحق اي منتس�ب او ضابط يثبت 
فش�له وتقص�ريه يف اداء الواجب�ات االمنية 
لحفظ امن املحافظة ، مش�دداً عىل رضورة 

مطاردة العصاب�ات االجرامية الذين صدرت 
بحقهم أوامر قبض قضائية سابقة متعلقة 
بمختلف الجرائم ، مؤكداً حرصه عىل احرتام 
وتطبيق كاف�ة االوامر القضائية التي تصدر 
من القضاء بح�ق املطلوبني والخارجني عن 

القانون ».
واضاف  ان »املحافظة تشهد استقرار امني 
ملح�وظ باخت�الف ع�ن باق�ي املحافظ�ات 
العراقي�ة والي�وم البرصة واهله�ا يف أعناقنا 
جميع�اً والدلي�ل وج�ود العوائ�ل يف مختلف 
الرتفيهي�ة وش�وارع  واألماك�ن  املتنزه�ات 
املدينة يف س�اعات متاخرة م�ن الليل ، مبيناً 
انه »سيقوم بعمل جوالت وزيارات مفاجئة 
ملختلف السيطرات ونقاط التفتيش ومراكز 
الرشكة وس�يتم االط�الع عىل س�جل الدوام 
واملنتس�بني  الضب�اط  ملختل�ف  الرس�مي 
وس�يتخذ اجراءات قانونية صارمة وشديدة 
بحق اي مقرص كون�ه رئيس اللجنة االمنية 

العليا يف املحافظة« .
وذك�ر » رئي�س اللجن�ة األمني�ة العلي�ا يف 
املحافظ�ة ان�ه س�يقوم بمكافئ�ة العنارص 
بواجباته�ا  واملخلص�ة  الفاعل�ة  األمني�ة 
الصحيح�ة والدقيقة بتنفي�ذ اوامر القبض 

بحق املطلوبني للقضاء والتشديد عىل حفظ 
ام�ن املدين�ة م�ن خ�الل الواجب�ات األمنية 
املختلفة ، داعياً كافة ابناء محافظة البرصة 
للتع�اون م�ع األجه�زة االمنية لإلب�الغ عن 
اي ح�االت مش�بوهة للح�د م�ن العصابات 
االجرامي�ة التي ال تريد االس�تقرار االمني يف 

املحافظة .
من جهته » ثمن قائد رشطة البرصة الفريق 
الرك�ن رش�يد فلي�ح دور محاف�ظ البرصة 
ومجل�س املحافظة يف دع�م األجهزة األمنية 
م�ن خ�الل التصوي�ت يف جلس�ات املجل�س 
الرس�مية الس�ابقة لتخصيص االموال التي 

تتعلق برشاء العجالت االمنية ملختلف صنوف 
األجهزة االمنية.

وع�ىل صعيد مختلف ت�ربع محافظ البرصة 
بمبل�غ )25 ( ملي�ون دين�ار م�ن حس�ابه 
الش�خيص لعائل�ة الطالب حس�ن محس�ن 
معي�وف من اه�ايل محافظة ذي ق�ار والذي 
حصل عىل مرتب�ة االول عىل العراق ويتكفل 

باجوره الدراسية ملدة )٦( سنوات«.
ومن جانب آخر وجه محافظ البرصة أسعد 
العيداني، الخميس، بايقاف العمل باملوازين 

األرضية عىل الطرق الخارجية يف املحافظة.
وقال العيداني يف كتاب رسمي يحمل توقيعه 
وموج�ه إىل مديرية طرق وجس�ور البرصة، 
إنه »تقرر ايقاف العمل باملوازين عىل الطرق 
الخارجي�ة يف محافظتن�ا كاف�ة، بن�اًء عىل 
اتص�ال هاتفي مع وزير االعمار واالس�كان 

والبلديات واالشغال العامة«.
باملوازي�ن  العم�ل  أن«ايق�اف  واض�اف، 
األرضي�ة باملحافظة يس�تمر »لح�ني زيارة 
لجن�ة مش�كلة يف وزارة اإلعمار واالس�كان 
)ملحافظ�ة البرصة(، لغرض تقييم اداء عمل 
تلك املوازين، والنظر يف اسعار الجباية وكافة 

املتعلقات التي تخص املوضوع .

اصدر امرًا بإيقاف العمل باملوازين األرضية.. وتربع بـ »25« مليون دينار للطالب االول على العراق

احملافظة باشرت بتأهيل وصيانة املركز الثقايف البغدادي يف شارع املتنيب

حمافظ البرصة هيدد باجراءات بحق ضباط ومنتسبي اجلهاز االمني حال ثبوت تقصري جتاه حفظ األمن 
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يعترب هذا املرشوع باكورة تجميل مدينة 
بغداد مع ش�ارع مطار بغداد وش�وارع 
ابو نؤاس والسعدون والنضال باالضافة 
اىل تطوير شوارع اخرى وزيادة املساحة 
الخ�راء واكس�اء مليوني م�ر مربع 
م�ع فعاليات اخ�رى ، ضمن خطة دعم 
أمانة بغداد لس�نة 2011 لنفض الغبار 
عن بغداد بعد سنوات عجاف من حروب 
وارهاب وعس�كرة للمدينة ، واستقباال 
للقمة العربية ضمن تخصيصات خارج 

ميزانية امانة بغداد التقليدية .
التالي�ة ح�ول ه�ذا  النق�اط  ونس�جل 

املرشوع املهم والحيوي ...
1- امل�رشوع اك�رب بكث�ر م�ن مرشوع 
تطوي�ر ش�ارع املط�ار اذ يبل�غ ط�ول 
املرشوع اكث�ر من 23 كل�م بينما طول 

شارع املطار 11كلم
2- مرشوع شارع املطار يعترب مرشوع 
تجمي�ي ، بينم�ا مرشوع قن�اة الجيش 
يعد من املش�اريع الخدمي�ة والرفيهية 

والبيئية باالضافة لكونه تجميي .
3- موقع عمل شارع املطار كان جاهز 
وكان  تج�اوزات  او  معوق�ات  ب�دون 

ع�ى محم�ي بالكامل مما س�هل 
الرشك�ة العمل لي�ا ونهارا 

وبالتايل رسعة االنجاز .
بينم�ا موق�ع عم�ل قن�اة 
الجيش يعت�رب اكرب واطول 
وفيه الكثر م�ن املعوقات 
والتجاوزات منها تجاوزات 
س�كنية احتاجت اىل وقت 

الزالتها .
موض�وع  يعت�رب   -3
اع�ادة قن�اة الجيش اىل 
االصلي�ة  مناس�يبها 
وحفره�ا وتبديل الربة 
ورفع املخلفات الطينية 
ال�رف  ومخلف�ات 
وتبط�ن  الصح�ي 
بالكونكري�ت  القن�اة 
الكبرة  االعم�ال  من 
النج�از  واملهم�ة 
ت�م  وق�د  امل�رشوع 

ذلك.
املرشوع يحوي   -4
م�ن  العدي�د  ع�ى 
الفعاليات الخدمية 
ع�ى  والرفيهي�ة 
طول القناة وعى 
م�ن  جانبيه�ا 

البح�رات وب�اركات الس�يارات 
االطف�ال  والع�اب  الش�وي  واماك�ن 
واملراف�ق الصحي�ة وغره�ا الكثر مما 

ع يجعل�ه يختلف كث�رة عن  ر ش�ا
املطار ويجعله اكثر اهمية 

للمواطن البغدادي .
5- تموي�ل امل�رشوع من 
امليزانية الشغيلية وليس 
من امليزانية االستثمارية 
وه�ذا يعني ان التمويل 
االعم�ال  ام�وال  م�ن 
كالصيانات  اليومي�ة 
والنظاف�ة وغره�ا ، 
يعني انجاز مرشوع 
ضخم م�ن ميزانية 
يومي�ا  ت�رف 

وش�هريا ولم تؤخذ االموال من ميزانية 
املش�اريع وهذا يحس�ب لنا بان نتعاقد 
ع�ى مرشوع مه�م وكبر م�ن امليزانية 

التشغيلية .

6- هناك لغط كثر حول كلفة املرشوع 
لذا نؤكد ان الكلفة معتدلة وتم تدقيقها 
من عدة جه�ات وهو ارخص من بعض 
املش�اريع املش�ابهة لجه�ات حكومية 

اخرى .
وهن�اك حديث ب�ان مبل�غ العقد رصف 
كاما للمقاول وه�ذا ايضا غر صحيح 
، الن�ه لو دفع كاما مل�ا تحججت امانة 
بغداد بع�دم اكمال املرشوع لعدم وجود 
تخصيص�ات مالي�ة ، باالضاف�ة اىل ان 
للمقاول مبالغ لم يستلمها لحد االن عن 

بعض االعمال التي نفذها .
7- بدأ العمل باملرشوع شهر نيسان من 
سنة 2011 وانا اس�تقلت وتركت امانة 
بغداد ش�هر أيلول من سنة 2012 ، بعد 
ان وصلت نس�بة االنجاز يف املرشوع اىل 
50  %  ، ع�ى ان يس�تكمل العم�ل بعدي 
باملرشوع اسوة باملشاريع غر املكتملة 
االخ�رى ،الن�ه حالة طبيعي�ة تحصل يف 
الطبيع�ي  الن   ، الدول�ة  وزارات  كاف�ة 
عندم�ا يتغ�ر الوزي�ر تس�تمر االعمال 
وتس�تمر املش�اريع غر املكتمل�ة النها 
منظومة اداري�ة ال يؤثر عليها وجود او 
ذهاب ش�خص واحد ) تغي�ر الرأس قد 
واألفضل  يؤثر 

ان يك�ون التغي�ر نحو 
االحسن (.

8- بع�د ترك�ي للمنصب اس�تمر العمل 
بش�كل طبيع�ي ) وه�ذا هو 

املنطق�ي ( لف�رة 
اش�هر قليلة ث�م حصلت التط�ورات او 

االحداث التالية :- 

أوال :- قرار كرس ظهر املرشوع ...
عن�د حص�ول موج�ة االمط�ار نهاي�ة 
سنة س�نة 2012 وبداية س�نة 2013 ، 
وحصول تجمع ملياه االمطار يف مناطق 
رشق بغ�داد اتخ�ذ ق�رار ابس�ط ما 
يق�ال عنه انه قرار 
عاطف�ي وخاطيء 
وه�و املوافق�ة عى 
البلدية  الدوائر  قيام 
يف رشق القناة بعمل 
قناة  باتج�اه  منافذ 
لترسي�ع  الجي�ش 
تريف مياه االمطار 

.
وه�ذا ادى اىل حص�ول 
ارضار جدي�ة بتبط�ن 
القناة مع ارضار اخرى 
يف موق�ع املرشوع ، ادى 
ه�ذا القرار املت�رسع اىل 
تحميل امانة بغداد كلفة 
االرضار والت�ي تج�اوزت 
الع�رشة ملي�ارات دين�ار 
للمق�اول كمبل�غ  دفع�ت 

اضايف !!! 
وقد تسبب ايضا هذا القرار 
باالضاف�ة اىل مبلغ االرضار 
تنفي�ذ  تاخ�ر  اىل  اع�اه 

املرشوع .
لو ل�م يتخ�ذ هذا الق�رار من 
قب�ل امان�ة بغ�داد ومجل�س 
املحافظة لتقدم العمل بش�كل 
مبل�غ  ولس�اهم  متس�ارع 
الع�رشة مليارات يف تنفيذ نس�بة مهمة 
من املرشوع وملا وصلنا اىل س�نة الشحة 
املالية وانخفاض اسعار النفط ومن ثم 
انخفاض تموي�ل امانة بغداد بداية 
ت�ويل الس�يد العبادي 

رئاسة الحكومة.
] يعني خس�ار اموال 
)10( مليارات وخسارة 
وق�ت وارضار بالكث�ر 
م�ن الفعالي�ات املنجزة 

من املرشوع [.
دون الخ�وض بم�ن اتخذ 
الق�رار الن�ة م�ن واج�ب 
العراقية معرفة  الحكوم�ة 
ذلك وحتى ال ادخل بسجاالت 

ال فائدة منها .
ثانيا :- دخول داعش وانخفاض اسعار 

النفط

رئاس�ة  العب�ادي  الدكت�ور  ت�ويل  بع�د 
الحكوم�ة وانخف�اض موازن�ة الدول�ة 
بش�كل كبر ، أثر ذلك عى اكمال الكثر 
من املش�اريع املس�تمرة عى مس�توى 
االرادة  غي�اب  ذل�ك  راف�ق   ، الع�راق 
الحقيقي�ة والهم�ة العالية ع�ى تجاوز 
بع�ض املش�اكل املالي�ة والركي�ز عى 
اكم�ال بعض املش�اريع وخاص�ة التي 

تج�اوزت نس�بة االنج�از 
فيها اكثر من 50  %  .

م�ع ماحظ�ة ان مرشوع 
قن�اة الجي�ش مم�ول م�ن 
التش�غيلية وليس  امليزاني�ة 
 ( االس�تثمارية  امليزاني�ة 
ميزانية املشاريع ( هذا يعني 
ه�ذا  اكم�ال  م�ن  باالم�كان 
املرشوع حتى لو كانت موازنة 
امانة بغداد االستثمارية صفر 
، واالعتم�اد ع�ى واردات امانة 

بغداد يف اكمالة .
ورغ�م ذلك خمس�ة س�نوات لم 
يت�م تحريك س�اكن وبقت االمور 
بش�كل مهمل مع العلم ان الكثر 
م�ن الفعالي�ات املنج�زة تعرضت 
لارضار بس�بب عدم استامها من 

املقاول وعدم االهتمام بصيانتها .
وبتقيي�م اقل ما يقال عن�ه بانه اهمال 

وسوء ادارة وعدم كفاءة !!؟؟ 
ثالث�ا :- هناك خطوات لتحويل املرشوع 
اىل م�رشوع اس�تثماري ، ورغ�م انه�ا 
خطوات بطيئة ولكنه�ا صحيحة اذا ما 
تم اختيار مس�تثمر يس�تكمل املرشوع 
ويمك�ن اضاف�ة فعالي�ات اخ�رى عى 
حس�اب املس�تثمر م�ع ارج�اع املبال�غ 

املروفة سابقا المانة بغداد .
هن�اك موافق�ات م�ن االمان�ة العام�ة 
ملجل�س ال�وزراء ووزارة التخطيط عى 
اس�تثمار املوقع ، يبقى دور امانة بغداد 

يف اختيار املستثمر .
مع التنبيه انه باستثماره ستكون كافة 
الفعالي�ات تقدم للمواط�ن مقابل ثمن 
عك�س م�ا كان مخطط له ب�ان يكون 

مرفق ترفيهي مجاني .
اح�د  لتصمي�م  ص�ورة  لك�م  نرف�ق 

املقاطع
أربع صور قبل واثناء التنفيذ 

وثاث صور لبعض املقاطع املنفذة رغم 
عدم وجود صيانة وادامة عليها

ومن يريد او يرغب باالطاع عى تفاصيل 
املرشوع حسب ما موضح ادناه :-

] تفاصي�ل عق�د مرشوع تطوي�ر قناة 
الجيش [

قامت أمانة بغداد بالتعاقد عى تأهيل و 
تطوير قناة الجيش الواقعة يف العاصمة 
بغ�داد /جانب الرصاف�ة و بطول 23.5 
كيل�و مر أبت�داء من ص�در القن�اة اىل 

املصب عى نهر دياىل .

املحمي�ة  ه�ذه 
الطبيعية تعرضت لركة ثقيلة لسنوات 
العجاف املاضي�ة حيث أصبحت مأوى 
للمي�اه اآلس�نة و جث�ث الحيوان�ات 
والباس�تيكية  الورقي�ة  الفض�ات  و 
واالنقاض التي يت�م القاءها يف مجرى 
القناة و بالت�ايل أدت إىل تلوث البيئة يف 

مصبه�ا 

عى 
نهر دياىل مرفقاً بالصور .

وتعامل�ت أمانة بغداد م�ع هذا املرفق 
الحيوي املندثر ومحاولة أحيائه بشكل 

والتفك�ر  البغ�دادي  باملواط�ن  يلي�ق 
بجعله منتجع�ا ترفيهيا س�ياحيا من 

خال مايي:
ال�رشكات  أح�دى  م�ع  :التعاق�د  أوالً 
الع�رب  املقاول�ون  )رشك�ة  العربي�ة 

املرية و رشكة 

الغري االردنية( ألعمال التصاميم 
والتنفي�ذ بموجب املواصف�ات العاملية 
الحديث�ة، و بكلف�ة )146.306.250( 
مليون دوالر و بمدة انجاز )760( يوم 

عمل و صيانة ملدة سنة .
ثانياُ:التعاق�د مع الجهة األستش�ارية 
رشكة األماراتية )رشكة ديوان العمارة 
( ألعمال األرشاف واألستش�ارة بكلفة 
)2 ملي�ار دينار( عراقي و بواقع )13( 
أداري  مهن�دس و )25( 

سنة  وملدة  وفني 
أثناء تنفيذ املرشوع و سنة صيانة .

ثالث�اً: بتاري�خ 2011/4/7 ت�م وضع 
الحجر األس�اس )من قبل ممثل رئيس 
ال�وزراء وممثل أمن بغ�داد و حضور 
ممث�ل الرشك�ة املري�ة و األردني�ة 
و ممث�ل القنصلي�ة املري�ة و قائ�د 

عمليات بغداد.
الفعاليات املزمع أنش�اءها عى حوض 

القناة و أكتاف شارعي القناة :- 
1- تنظيف املوقع من املخلفات وتهذيب 
القن�اة و معالج�ة القص�ب واالدغ�ال 
باملبيدات والنبات�ات ) 125مر*23.5 

كيلو مر ( . 
2- تهذي�ب القن�اة باملقط�ع املطلوب 

بطول 23.5 كيلو مر . 
 23.5 بط�ول  القن�اة  تجفي�ف   -3

كيلومر 
4- معالجتة باملبيدات الكيمياوية ملنع 
نم�و األقصاب و األعش�اب 23.5 كيلو 

مر. 
5- التس�وية و الحدل و الردم و صوالً 
للمقطع املطلوب لحوض القناة بعرض 
15.28 مر و بقاعدة )6( مر وارتفاع 

2,35 مر . 
6- تبطن القناة بالكونكريت املس�لح 
)B.R.C(و حسب املواصفات الهندسية 

املطلوبة 23.5 كيلو مر . 
)ل�رواد  س�يارات  مواق�ف  عم�ل   -7
املتنزه( بعدد )12( عى أكتاف شارعي 
قناة الجيش ويتص�ل بنفق مخفي اىل 
حوض القناة و يكون بعرض )3( مر 

سلم وارتفاع 2.5 مر.
8- عمل مسابح كبرة بعدد )4( . 

9- عمل جس�ور فلكورية عى حوض 
القناة عدد )20(. 

10- عم�ل ممايش عى ط�ول القناة و 
بع�رض )2.5*23.5( كيل�و م�ر عى 

طول كتف القناة ذهاباً و أياباً. 
11- صيانة طرق مقربات )14(. 

12- غرف حراسة ملواقف السيارات 
ال)12(. 

13- ماعب أطفال عدد )16(. 
14-غرفة كهرباءعدد )4(. 

15-مظ�ات للمس�ابح عدد )20( 
للمسبح الواحد و بطراز معماري 

 .
16- مسارح عدد )4(. 

17- كافريا عدد )10(. 
18- أكشاك صغرة عدد )40(. 
19- مجاميع مرافق عامة عدد 

.)40(
20- نافورة كبرة عدد )8(. 

ع�دد  صغ�رة  ناف�ورة   -21
 .)16(

22- تماثيل عدد )46(. 
23- محط�ات كهرب�اء )12( محط�ة 

كهرباء. 
24- أنارة شوارع )1600(عمود. 
25- أنارة حدائق )6000( عمود 

26- قابلو كهرباء 
27- سياج واقي )23.5*4(كلم . 

28- أكس�اء مناطق متررة )23.5( 
كيلو مر . 

29- زراع�ة ثي�ل بمس�احة اكث�ر من 
ضع�ف متنزه الزوراء م�ع منظومات 

الرش قفاز لكل )100( مر . 
30- مسطبات عدد )4700( 

31- زراعة نخي�ل / )100( 
نخل�ة – )600( ش�جرة لكل 
كيلو م�ر وبأرتف�اع )3-2( 

مر . 
32- مرايس زوارق عدد )8( 

املحط�ة  تأهي�ل ح�وض   -33
)150*10( م. 

34- تأهيل وتطوير محطة خام 
ص�در القناة )لاعم�ال املدنية و 

الكهربائية و امليكانيكية (. 
مس�قفة  جل�وس  أماك�ن   -35

للش�وي للعوائل عدد )40( . 
36- صيان�ة الجس�ور الحديدي�ة 

للمشاة املوجودة حالياً. 
37- تجهيز منظوم�ة ري متكاملة 

للتنقيط عى طول قناة الجيش .

مرشوع تطوير قناة اجليش
كنـت اتمنـى ان اتــنــاول ملفــات اكثــر اهميــة 

من مشروع تطوير قناة الجيش، ولكن كثرة 
الحديث واللغط حول هذا العقد اجبرني على 
تناوله كأول ملف وشرح كل تفاصيله واالجابة 

على الكثير من التساؤالت وكاآلتي :-

د. صابر العيساوي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 1/586 م 63 الدير( مناقصة )26/ تربية   2019 (

)جتهيز خمتربات قسم الكيمياء يف كلية الرتبية للعلوم الرصفة( مناقصة )6/ تعليم عايل    2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3047 يف 2019/7/10( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل القطعة املرقمة 1/586 م 63 الدير(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 1.500.000.000(  مليار وخمسمائة  مليون   دينار عراقي .

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

 - موقع املرشوع )الدير  (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظهرا 

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

الق�درة املالية:عىل مقدم العطاء أن يق�دم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة   -2
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )450.000.000( اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي .

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

أ - املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)450.000.000( اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي .

 لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيدات�ه ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليه�ا يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 

أدناه* ودفع رس�م غري مس�رد  قدرة )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار عراقي . اعتبارا من يوم 
االحد  املصادف 2019/8/4  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/8/8   الساعة 
العارشة صباحاً

  سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/22 الس�اعة 2:00 ظهرا     
حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف 

العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/22.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 6.331.930 ( س�تة مليون وثالثمائة  
وواحد وثالثون الف وتسعمائة وثالثون دينار عراقي .عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ 

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

اربع�ة  عرش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناعة 
واملع�ادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة 
العق�ود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 

16135/7/4 يف 2017/8/3 .

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3316 يف 2019/7/29( .
ي�رس )محافظ�ة البرصة / قس�م العق�ود الحكومي�ة ( دعوة مقدم�ي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم 

عطاءاتهم)الغلقة( مرشوع )تجهيز مختربات قسم الكيمياء يف كلية الربية للعلوم الرصفة(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)1.070.000.000( مليار وسبعون  مليون    دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التجهيز ) 300  يوم ( .

  - موقع املرشوع: ) عام  (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف / كهراباء – ميكانيكية وكيميائية / رشكات متخصصة 

يف هذا املجال  و)بعرض فني(
  أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من  )قس�م العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل 

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

•  القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -1
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 
ع�ام 2014 وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العق�ود الحكومية العامة قس�م املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن )321.000.000( ثالثمائة وواحد   -2

وعرشون مليون   دينار عراقي  فقط.
2- متطلبات الس�يولة النقدية : ع�ىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة   •

النقدية اليقل قدره عن )321.000.000( ثالثمائة وواحد وعرشون مليون   دينار عراقي  فقط.
الخربة والقدرة الفنية : عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة   •

الفنية املدرجة ادناه :
املش�اركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس�نوات )7( الس�بع الس�ابقة  أ - 

وبمبلغ اليقل عن )321.000.000( ثالثمائة وواحد وعرشون مليون   دينار عراقي  فقط.
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية م�ن قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرد  قدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/8/4  .

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/8/8   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادس�ا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/8/22 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 
التوقي�ت املح�يل ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعق�ل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة 

لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس  املصادف 2019/8/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )10.700.000( عرشة مليون وسبعمائة الف  دينار 
عراقي .

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

تاسعا –  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ع�ارشا  -  اذا ص�ادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة.
اح�دى ع�رش  -  للدائرة الح�ق يف الغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من 
مراحله�ا وقب�ل االحالة وعدم اج�راء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات 
املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
 basra.gov.iq الثاني عرش -– املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة



www.almustakbalpaper.net

العدد )1958( االحد  4  آب  2019 اعالنات6
اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)انشاء قاعات لكلية الطب( مناقصة )7/ أ / تعليم عايل 2019 (

)جتهيز الدمى الطبية املحاكية ( مناقصة )7 / ب / تعليم عايل    2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3316 يف 2019/7/29( .
ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)الغلقة( مرشوع )انشاء قاعات مع تجهيز مختربات كلية طب الزهراء ع ( 
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)633.193.000( ستمائة وثالثة وثالثون مليون ومائة وثالثة وتسعون الف دينار 

عراقي . 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 240  يوم ( .
  - موقع املرشوع: ) عام  (.

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

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من  )قسم العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت 

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

•  الق�درة املالية:ع�ىل مق�دم العطاء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرت�ه عىل القي�ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة   -1
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )189.957.900( مائة وتس�عة وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون 

الف وتسعمائة  دينار  عراقي 
الخ�ربة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق�ًا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات   -2

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن )189.957.900( مائة وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة  دينار  
عراقي . لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 

، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(   -
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقص�ني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراق������ي اع������تبارا من يوم االحد 

املصادف 2019/8/4  .
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/8/8   الس�اعة 

العارشة صباحاً
  سادس�اً -يج�ب تس�ليم العطاءات يف أو قب�ل يوم الخميس  املص�ادف 2019/8/22 الس�اعة 2:00 ظهرا     
حس�ب التوقي�ت املحيل ملدينة الب�رصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم 
رفضه�ا. س�يتم فتح العط�اءات فعليا  وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف 

العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/22.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 15,000.000( خمسة عرش مليون   دينار 
عراقي .

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة .
اح�دى عرش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثن�ى عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهوري�ة العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ 

ش�عبة  بيع الوثائق القياس�ية 
 basra.gov.iq ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

اربع�ة  ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
خمس�ة عرش – سبب االعالن الثاني *لم يقدم التأمينات االولية 
وعدم توازن اغلب فقرات الكش�ف الفني حس�ب توصيات لجنة 

التحليل والتقييم الثانية ذي العدد3 يف 2019/7/15.

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3316 يف 2019/7/29( .
ير )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)الغلقة( 

مرشوع )تجهيز الدمى الطبية املحاكية ( ضمن املكون ))انشاء قاعات مع تجهيز مختربات كلية طب الزهراء ع ( 
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)700.000.000( سبعمائة  مليون    دينار عراقي 

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

  - موقع املرشوع: ) عام  (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة    والصنف / كهراباء – ميكانيكية وكيميائية / رشكات متخصصة يف 

هذا املجال  و)بعرض فني(
  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء م�ن خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها تعليم�ات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من  )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة

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

الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف   -1
حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 
وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقص�ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )210.000.000( مائتان وعرشون  مليون     -2

دينار عراقي  فقط.
3-  متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 

اليقل قدره عن )210.000.000( مائتان وعرشون  مليون   دينار عراقي  فقط.
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة ادناه :  •

الخ�ربة والق�درة الفنية : عىل مق�دم العطاء ان يقدم دلي�ال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخربة   -2
الفنية املدرجة ادناه :

املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 
)210.000.000( مائتان وعرشون  مليون   دينار عراقي  فقط.

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

رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي�ة من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/8/4  .

خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/8/8   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادس�ا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/8/22 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 
التوقي�ت املحيل ملدينة البرصة  وعىل العن�وان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة 

لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس  املصادف 2019/8/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )7,000.000( سبعة  مليون دينار عراقي .
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

ثامنا-  مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
تاسعا –  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

ع�ارشا  -  اذا ص�ادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 
العطلة .

اح�دى ع�رش  -  للدائ�رة الحق يف الغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من 
مراحله�ا وقب�ل االحالة وعدم اج�راء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات 
املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
الثان�ي عرش -– املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة 

 basra.gov.iq
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)مرشوع اكامل االعامل املدنية واملاء والكهرباء ضمن مرشوع جماري النشوة  ( مناقصة )42/ بلديات   2019 (

)االعامل الغري املنجزة ملرشوع هدم مدرسة اهلارثة الصناعية 24 /صف 3 طوابق نموذجي ( مناقصة )143/ تربية   2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد )3352 يف 2019/7/30( .
يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكومية ( دعبوة مقدمبي العطاءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )مرشوع اكمال االعمال املدنية واملاء والكهرباء ضمن مرشوع مجاري النشوة  ( 
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 8.692.000.000(  ثمانية مليار وستمائة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي .

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

 - موقع املرشوع )النشوة (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة /الرابعة    والصنف /  انشائية  

- )بعرض فني(
  أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسبية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

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

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  -1
معبدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عبن )6.519.000.000( سبتة مليار  أ - 

وخمسمائة وتسعة عرش مليون   دينار عراقي  فقط.
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية  ب - 
اليقل عن مبلغ قدره )2.897.334.000( ملياران وثمانمائة وسببعة وتسبعون مليبون وثالثمائة واربعة وثالثون 

الف  دينار عراقي .
الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد  ت - 
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
الخبرة والقدرة الفنية:عبىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة   -2

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

اليقل عن)5.215.200.000( خمسة مليار ومائتان وخمسة عرش مليون ومائتان الف   دينار عراقي .
 لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامبل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قببل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي . اعتبارا من يوم االحد  املصادف 2019/8/4 .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/8/8   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/22 السباعة 2:00 ظهرا     حسبب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/22.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سبابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 86.920.000( سبتة وثمانون مليون وتسعمائة 
وعرشون الف  دينار عراقي .

عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3- تفويبض تحريبري ملمثل مقدم العطاء املخبول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصبادق عليها من الجهات 
املحبددة يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيبل الالحق بموجب 
االسبتمارات املدرجة يف القسبم الراببع للتحقق من اهلية مقبدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سبيتم 

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

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

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

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

بيع الوثائق القياسية
اربعة عرش -– املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

 basra.gov.iq 
خمسبة  عبرش – البزام الرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعة 
واملعادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسبم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

. 2017/8/3

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3237 يف 2019/7/23( .
ير )محافظة البرصة / قسبم العقود الحكومية ( دعوة مقدمبي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقبة( مبرشوع )االعمال الغري املنجزة ملرشوع هدم مدرسبة الهارثبة الصناعية 24 /صف 3 

طوابق نموذجي (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها) 544.071.000(  خمسمائة واربعة واربعون مليون وواحد وسبعون الف دينار 

عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .
 - موقع املرشوع )الهارثة  (

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة /العارشة   والصنف /  انشائية 
- التبويب )58.1.7.5.1.47.3(

  أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطباء مبن خبالل إجراءات العطباءات التنافسبية الوطنيبة التي حددتهبا تعليمات 
تنفيبذ    العقبود الحكومية العامة رقم )2( لسبنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيبط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
  ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت 

املحيل ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشبمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مسبتجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

القبدرة املالية:عبىل مقبدم العطاء أن يقدم أدلبة موثقة تثبت قدرتبه عىل القيبام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:

متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة   -2
النقديبة اليقل عن مبلغ قدره )163.221.300( مائة وثالثة وسبتون مليبون ومائتان وواحد وعرشون الف 

وثالثمائة  دينار عراقي .
الخبرة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليباًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات   •

الخرة الفنية املدرجة أدناه:
أ - املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع   -3
السبابقة وبمبلغ اليقبل عبن)163.221.300( مائة وثالثة وسبتون مليون ومائتان وواحبد وعرشون الف 

وثالثمائة  دينار عراقي .
 لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هذا العقد و تبم أنجازها بنجاح  بالكامبل. و يعنى باملماثلبة  حجم العمل ، 

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

رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطباء الكاملة باللغة العربية من قببل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدنباه* ودفع رسبم غري مسبرتد  قبدرة )100,000( مائة الف دينبار عراقبببببي . اعتببارا من يوم االحد  

املصادف 2019/8/4  .
خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/8/8   الساعة 

العارشة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/22 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/22.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سبابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطباءات ضمان العطاء بقيمة ) 5.440.710( خمسبة مليون واربعمائة 
واربعون الف وسبعمائة وعرشة  دينار عراقي .

عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم 

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

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

يوم العطلة .
اثنبا عبرش  -  للدائرة الحق يف الغباء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقببل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

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

شعبة  بيع الوثائق القياسية
اربعة عرش -– املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

 basra.gov.iq 
خمسبة  عرش – الزام الرشكات ببرشاء منتجات وزارة الصناعة 
واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 

يف 2017/8/3 .

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1958( االحد  4  آب  2019 اعالنات8

اعالن
وزارة الصحة  / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز ) املواد املذكورة يف الجدول ادناه ( والواردة ضمن حسابات 
املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة 

 )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kim-moh.net(
علما ان ثمن مستندات املناقصة التي )1000000( مليون دينار  للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و)2000000( 
مليونان دينار  للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه فان العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة 
اج�ور االع�الن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنس�بة %1 
من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ  من املرصف اال بكتاب من الرشكة 
يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان 
طريقة الدفع ستكون حسب رشوط املناقصة CIP وطريقة الشحن او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن االداء( البالغة 5% من قيمة 
االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية 
ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات 

املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2019/8/8 
مالحظ�ة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة  رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي ه�و اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

املدير العام

اعالن تأجري
تعلن عم�ادة املعهد التقن�ي / بعقوبة عن اج�راء مزايدة 
علنية لتأجري االمالك املدرجة ادناه وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل وملدة ) س�نة 

دراسية (
علما انه يوجد يف املعهد ) 10 ( اقس�ام دراس�ات صباحية 
منها خمسة اقسام فيها دراسة مسائية للمرحلتني االوىل 

والثانية وان عدد الطلبة اكثر من 5000 طالب وطالبة 
االمالك

اوال«:كش�ك مأك�والت ع�دد / 2ثاني�ا«: كش�ك تصوي�ر 
فوتوغرافيعدد / 1

ثالثا«: كشك استنساخ عدد / 2رابعا«:النادي الطالبي
فعىل الراغب�ني بالتأجري مراجعة الش�عبة املالية يف املعهد 
لغرض الحصول ع�ىل الرشوط واملواصف�ات مقابل مبلغ 
وقدره ) 150000 ( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابلة 
لل�رد . اعتبارا من االثن�ني5 / 8 / 2019ولغاية الثالثاء3/ 

2019/ 9
 مع دفع التامينات البالغة 20 % من القيمة املقدرةويكون 
موعد املزايدة يف الساعة العارشةمن صباح يوم االربعاء4/ 
9 / 2019يف قاعة املؤتمرات للمعهد التقني بعقوبة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور اإلعالن والنرشوالداللية

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  عن تاجري االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الدبوني وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة مديرية بلدية الدبوني خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما  تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة 
)الع�ارشة صباحا ( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 
واصلي�ة ويتم االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

النعمانية 
مكتب البحث االجتماعي 

العدد : 121 / بحث / 2019 
التاريخ : 1 / 8 / 2019 

اعالن 
املدعية / اقبال يعقوب عذاب 

املدع�ى عليه / حس�ني محس�ن 
عيل 

اقام�ت املدعي�ة الدع�وى املرقمة 
البح�ث  مكت�ب  ل�دى  اع�اله 
االجتماعي يف هذه املحكمة تطلب 
الحكم بالتفريق ولكونك مجهول 
محل االقامة لذا اقتىض حضورك 
امام مكت�ب البحث االجتماعي يف 
هذه املحكمة يف الساعة التاسعة 
م�ن صباح ي�وم 21 / 8 / 2019 
ويف حالة عدم حضورك سوف تتم 

الجلسة غيابيا بحقك .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 
قايض محكمة االحوال الشخصية 

يف النعمانية 
���������������������������

فقدان 
فقد من�ي الوصل املرق�م 28417 
بتاريخ 21 / 1 / 2015 والصادر 
م�ن دائ�رة العق�ارات محلة 340 
ن�وار مزه�ر –  باس�م   / بأس�م 
فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .
���������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) 
حمي�د مهدي صالح ( الذي يطلب 
في�ه تبديل ) لق�ب ( من ) العطب 
لدي�ه  فم�ن   ) املوس�وي   ( اىل   )
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام 
امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دياىل 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 29 / 7 / 2019 
اع�الن مفق�ود / صكب�ان رحيم 

ابراهيم 
م / تبليغ 

بتاري�خ 29 / 7 / 2019 قدمت ) 
زوجت�ه ( املدع�وة ) ربيعة طالب 
ابراهيم ( تطلب فيه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 5 / 
5 / 2014 ول�م تعد لح�د االن لذا 
تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
هذه الحالة ع�دم حضورك خالل 
خمسة عرش يوم من اليوم الثاني 
من تاريخ النرش س�وف تنصب ) 
ربيعة طالب ابراهيم ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك مع فائق التقدير .
القايض 

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

اخطار 
من / محكمة قوى االمن الداخيل 

/ املنطقة الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) ن ع ع�يل 
حس�ني فاضل عبد االمري الزبيدي 

( الساكن / مجهول االقامة .
ه�ذه  ام�ام  حض�ورك  اقت�ىض 
املحكم�ة خالل م�دة ) 30 ( يوما 
من تاري�خ ن�رشه اذا كنت داخل 
الع�راق او خارج�ه لالجاب�ة عن 
الجريمة املسندة اليك وفق املادة ) 
5 ( ق ع د املعدل وبعكس�ه سوف 
القانونية ضدك  تتخذ االج�راءات 
وتطبق بحقك احكام املادة 69 ق أ 

د املتضمنة ماييل : 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة 

لجريمتك .
2 – اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحية القاء القبض عليك اينما 

وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخبار عن 

محل اختفائك .
4 – حجز اموال�ك املنقولة والغري 

املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي 

حسن حسني احمد 
االم�ن  ق�وى  محكم�ة  رئي�س 

الداخيل 
املنطقة الثانية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 29 / 7 / 2019 
اعالن مفقود / اركان رهيم ابراهيم 

م / تبليغ 
 ) ام�ك   ( قدم�ت   2019  /  7  /  29 بتاري�خ 
املدعوة ) خرييه علي�وي خميس ( تطلب فيه 
نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ 
5 / 5 / 2014 ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية ويف هذه الحالة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم 
الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب ) خرييه 
عليوي خمي�س ( قيمة عليك الدارة ش�ؤونك 

مع فائق التقدير .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1085 / ب3 / 2018 

التاريخ : 24 / 7 / 2019 
اعالن حكم غيابي 

اىل / املدعى عليه / محمد كمال محمد 
ه�ذه  اص�درت   2018  /  4  /  14 بتاري�خ 
املحكم�ة قرارها واملتضمن الزام�ك بالتكافل 
والتضام�ن بتاديت�ك للمدع�ي ) املدي�ر العام 
مل�رصف الرافدين مبلغ ق�دره ) 242 ، 951 ، 
15 ( خمس�ة عرش مليون وتس�عمائة وواحد 
وخمسون الف ومئتان واثنان واربعون دينار 
وذلك ع�ن املتبقي من مبلغ الق�رض املمنوح 
للمدع�ى علي�ه االول بكفال�ة املدع�ى علي�ه 
الثاني مع الفائدة االتفاقية البالغة 8 % و 2 % 
والتاخريية حسب التعليمات من تاريخ الحكم 
اىل تاري�خ التادي�ة الفعلية باملبل�غ وتحميلك 
املصاريف والرس�وم وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الرشق�ي العدد 
6445 يف 5 / 5 / 2019 متضم�ن رشح املبلغ 
يف املركز اعاله احم�د محمد كامل يف 5 / 5 / 
2019 ومرفقه اش�عار مختار بعقوبة املركز 
حي رقم 2 املدعو جودت ابراهيم ناجي العدد 
ب�ال يف 5 / 5 / 2019 تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني واسعتي النطاق 
بقرار الحك�م املرقم اعاله ولك حق االعرتاض 
ضمن امل�دة القانونية وبعكس�ه يعترب القرار 

مكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1199 / ش3 / 2018 

التاريخ : 24 / 7 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) محمود عيل محمد ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعي�ة املرقمة اعاله 
واملقامة من قبل املدعية ) نهى غازي علوان ( 
والتي موضوعها ) تفريق للهجر ( وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مبلغ مركز رشطة 
املفرق – عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بالحضور يف 
موعد املرافعة يف 7 / 8 / 2019 ويف حالة عدم 

حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 84 / ب / 2019 

التاريخ : 30 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليهم ) حس�ني محمد زين الدين 
وعاصم وهاشم وفاطمة ونضيمة وهاشميه 
ونافع�ة اوالد وبن�ات عب�د الرحم�ن النقي�ب 
واحم�د عفيف وزه�راء ولدي ضي�اء الدين ( 

مجهولة محل االقامة . 
اق�ام املدع�ي ) محمود عبد الخالق حس�ني ( 
الدع�وى املرقم�ة 84 / ب / 2019 لدى هذه 
املحكم�ة والت�ي يطل�ب فيه�ا ازالة الش�يوع 
البس�تان املرقمة 101 مقاطع�ة 43 زهريات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامته�م حس�ب اش�عار 
املخت�ار ورشح القائم بالتبليغ ق�رر تبليغهم 
ن�رشا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني لغرض 
حضوره�م صباح ي�وم املرافعة املصادف 8 / 
8 / 2019 وبعكس�ه ستجري املرافعة بحقها 

غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
Lawdep@grainp.iq / القسم القانوين
Import1@grainb.iq /قسم االسترياد
market@grainb.iq /قسم التسويق

computer@grainb.iq : اعالن للمرة االوىلقسم احلاسبة
1 � يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة  من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعيني 

لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب � ) تحميل وتفريغ الحبوب يف )فرع نينوى / سايلو تلعفر( 
2 � تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام 
ج�زء منه�ا لتنفيذ الخدم�ات )اعم�ال التحميل والتفري�غ لكميات الحبوب الت�ي تخص )فرع نينوى /س�ايلو 

تلعفر( 
3 � بامكان مقديم العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد �  باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الطابق االول ( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )750000( سبعمائة وخمسون الف دينار  بأمكان مقدمي 

العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله
4 � يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

�  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
� هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء 

� بطاقة السكن
�   البطاقة التموينية 

 � شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
5 � تس�لم العط�اءات يف العن�وان :  )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائ�ن يف بغداد  � باب 
املعظم � مدخل الشيخ عمر � الطابق الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء( 
املصادف 2019/8/27 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان ) الرشكة العامة لتجارة الحبوب / بغداد � باب املعظم � مدخل الش�يخ 
عم�ر � الرشكة العامة لتجارة الحبوب � قاعة مكتب الس�يد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ ) الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا من يوم )الثالثاء( املواف�ق  2019/8/27 يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من 
مقدم�ي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق( وبمبلغ )100000000( مائة مليون 
دين�ار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق / البن�ك املركزي العراقي � علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات
جدول الفعاليات )فرع نينوى /سايلو تلعفر(

مالحظات : 
1 � تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

2 � سيتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام 
من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم 2019/8/21

3 � تك�ون مدة نفاذية خطاب الضمان س�ارية املفع�ول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذي�ة العطاء املحددة يف وثائق 
املناقصة بمدة ال تقل عن )28( يوم

4 � يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2019/8/27 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد 
املدير العام

رئيس جلنة
البيع واالجيار يف املعهد

العدد 2125
التاريخ 2019/7/28

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت

حي البتول سنة واحدة   6 1 كشك 1

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

رقم املناقصة 2019/8
رقم التبويب / 351

ع / املدير العام
قيس عبد الرضا اسامعيل

مدير القسم القانوين وكالة

الكلفة التخمينية 
الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقما
الف وثمنمائة دينار 1800 تفريغ الحبوب المكيس 1

الفا دينار 2000 تفريغ الحبوب الفل 2
الفا دينار 2000 تحميل الحبوب المكيس 3

الفان ومائتا دينار  2200 تحميل الحبوب الفل 4
التغطية النظامية المحكمة لالكداس )8×14( مع رفع االغطية 5

مليون وستمائة الف دينار 1600000 التنظيف 6
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اعالن تنويه
تنويه يف املس�تقبل العراقي بالعدد 
والخاص�ة  1953 يف 2019/7/28 
الع�دد  ذات  املنتج�ات  بتنفي�ذ 
2017/470  ذك�ر  املس�احة 55 م 
خطأ  والصحيح  550 م لذا اقتىض 

التنويه
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 363 / ب / 2019 
التاريخ : 28 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه ) ع�ي عباس محس�ن ( 

مجهول محل االقامة . 
اقام املدعي ) حيدر كري�م عبيد ( الدعوى 
ه�ذه  ل�دى   2019  / ب   /  354 املرقم�ة 
املحكم�ة يطال�ب فيه�ا ) بتس�ديد مبل�غ 
مقداره خمس�ة ماليني وخمس�مائة الف 
دين�ار بموج�ب الكمبيال�ة املرقمة 7171 
س�جل 36 يف 10 / 3 / 2019 الص�ادرة 
م�ن دائ�رة كات�ب ع�دل البرة املس�ائي 
واملس�تحقة حني الطل�ب ( وقد صدر فيها 
ق�رارا غيابي�ا بحق�ك يق�ي ) بالزام�ك 
بتاديت�ك للمدع�ي مبلغ�ا ق�دره خمس�ة 
ماليني وخمسمائة الف دينار ( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي ملنطقة حي الس�الم 
جه�ة  اىل  والنتقال�ك  الثاني�ة  والضب�اط 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني ويف ح�ال عدم تقديمك 
طعنا بالقرار فانه س�وف يكتسب الدرجة 

القطعية بحقك .
القايض 

عالء حسني صيهود 
�����������������������������������

اعالن 
اىل املتهم الغائ�ب ) ر ع عدي عباس نارص 

ضاحي املالكي ( 
املنس�وب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة 

الرابعة .
العنوان / محافظة البرة – ابي الخصيب 

– باب طويل .
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
بتاريخ 24 / 8 / 2017 وعدم التحاقك لحد 
االن وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تح�ر امام محكمة قوى 
االمن الداخ�ي االوىل / املنطقة الخامس�ة 
الب�رة خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا م�ن 
تاري�خ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 65 و 68 و 69 
( من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية 
لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008 .

اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

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

نقابة املعلمني / فرع دياىل
  اعالن

تعلن نقابة  املعلمني العراقيني / فرع دياىل  عن 
مساطحة االرايض  العائدة لها

يف قطاع�ات املقدادي�ة املركزوالخال�ص املركز 
وبن�ي س�عد وكما مب�ني تفاصي�ل كل منها يف 
ادناه حس�ب  قانون بيع وايج�ار اموال الدولة 

رقم 21 لسنة 2013
فع�ىل الراغبني باالستش�مار تقدي�م العروض 

الخاصة بهم لغاية  يوم الخميس املوافق
2019/9/5 ويك�ون  العط�اء  مقاب�ل  مبل�غ 
ق�دره) 200000( مائتا الف دين�ار غري  قابلة 
لل�رد ويتحمل من  ترس�و علي�ه املوافقة اجور 

االعالن
تفاصيل  وموقع كل من االرايض كما ياتي

اوال/ قطعة ارض مساحة ) 750( م2 من اصل 
القطع�ة  املرقم�ة 95/1 مقاطعه 75 عليبات) 

قطاع  الخالص املركز(
ثانيا / قطعة ارض  بمس�احة ) 1200(م2 من 
اصل القطعة املرقم�ة 1695/21 مقاطعة 27 

الركاع ضمن قطاعة املقدادية املركز
)1000(م2  بمس�احة  ارض  قطع�ة  ثالث�ا/ 
من اص�ل القطعة املرقم�ة 924/21 مقاطعة 

جقجق والركاع  ضمن قطاع املقدادية املركز
رابعا / قطعة ارض  بمساحة) 2000( م2  من 
اص�ل  القطعة املرقم�ة 924/21 مقاطعة 27 

جقجق والركاع ضمن قطاع املقدادية املركز
خامس�ا /قطع�ة ارض  بمس�احة ) 500( م2 
من القطعة املرقمة 28/26 مقاطعة 13 خيط 

الفرس ضمن  قطاع بني  سعد

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 453/ب/2019
التاريخ : 2019/7/29

اىل / املدع�ى علي�ه االول ) محم�د طاه�ر 
عصفور ( ذي قار � سوق الشيوخ � كرمة 
بني س�عيد مجرية سابقا / مجهول محل 

االقامة حاليا
اعالن

ه�ذه  اص�درت   2019/6/24 بتاري�خ 
املحكم�ة قرارها املرقم 453/ب/2019 يف 
2019/6/12 الخ�اص باملدع�ي )  عالوي 
جاس�م حس�ني ( واملتضمن الحكم بازالة 
شيوع العقار املرقم 334/الشامية حكما 
غيابي�ا بحقك قاب�ال لالع�راض والتمييز 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار 
املختار ) صادق مزيهر عزيز( وكتاب مركز 
رشط�ة كرم�ة بني س�عيد بالع�دد 3793 
يف 2019/7/4 واملتضم�ن تع�ذر تبليغ�ك 
وكتاب محكمة بداءة سوق الشيوخ بالعدد 
615 يف 2019/7/4 لذا تقرر تبليغك بقرار 
الحك�م املرقم 453/ب/2019 الصادر من 
محكمة ب�داءة الرميثة ع�ن طريق النرش 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالق�رار 
وبعكس ذلك سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسني عاشو

وزارة الكهرباء 
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى

)L4G-020( اعادة اعالن املناقصة العامة املحلية املرقمة
تعل�ن الرشك�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة الوس�طى )للم�رة الثانية ( عن املناقصة املرقمة اع�اله والخاصة بتجهيز )مادة 
معط�ل الفنادي�وم( ملحطة كهرباء جن�وب بغداد الغازية / الثانية ) ضمن املوازنة التش�غيلية لعام 2019 وضمن الحس�اب 27/321 املواد 

الكيمياوية )وحسب الكلف والكميات املبينة ادناه ( :

*بامكان مقدم العطاء التقديم عىل احد الراكيز او كليهما اعاله ويتم التوصية عىل احد النوعني عند الدراسة
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم  عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز  املادة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية :

1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية  / املنطقة 
الوسطى( عرب الربيد االلكروني :

املوقع االلكروني  للرشكة :
WWW.gcep.moelc.gov.iq.com

الربيد االلكروني للقسم التجاري :
commercia.dept.m@moelc.gov.iq – 37

وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس ) من الس�اعة الثامنة صباحا اىل الس�اعة الثانية ظهرا( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي 
العطاءات 

2 � متطلبات التجهيز املطلوبة )كما موضحة يف وثائق العطاء( 
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء تقديم دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي غري قابل 

للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات 
4 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي : )مقر الرشكة الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة محلة )109( ش�ارع )19( بناية )15( 
ص.ب )1085( ويك�ون اخ�ر موعد لتقدي�م العطاءات )تاريخ الغلق( يوم الثالثاء املصادف ) )2019/8/20( الس�اعة 12:00 ظهرا يف حال 
صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف نفس اليوم الذي يي العطلة :العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي  ) مقر الرشكة( يف نفس يوم غلق العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات ويتحمل من  ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن وتكون املنايشء املطلوبة واملبلغ التخميني حس�ب اس�تمارة املناطق 

االقتصادية ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق املناقصة مع مراعاة ما يي :
1 � يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه 

2 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها  ولالطالع  عىل التعليمات ملقدمي 
العطاءات املبينة فيها ، وبخالفه س�يتم اس�تبعاد عطائه ، مع مراعاة مىلء القسم الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقديمها ورقيا بعد 
ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب فرص ال� )CD( الذي يس�تلمه اضافة اىل اس�تمارة تقديم 
العطاء )االس�تمارتني 1و2 ونموذج ضمان العطاء )الكلفة املرفية ( والنموذج االسرش�ادي )صيغة العقد(  )ملئها بشكل واضح وبلون 

مميز( )مهم جدا(
3 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه 

4 � عىل مقدم العطاء ان يس�لم جداول الكميات املس�عرة للس�لع والخدمات املتصلة بها بحس�ب منشأتها مس�تخدما النماذج املوجودة يف 
)نماذج العطاء( 

5 � سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل 
املوقع االلكروني للوزارة الكهرباء:

www.moelc.gov.iq.com

حمافظة البرصة 
املديرية العامة للرتبية يف حمافظة البرصة 

مناقصة عامة حملية – اعالن اول شعبة العقود 
اىل / كافة رشكات القطاع الحكومي والخاص 

تجهيز وسائل تعليمية مدرسية ملختربات املدارس الفيزياء والكيمياء واالحياء والحاسوب 
مناقصة ) 1 تربية / تجهيز / 2019 ( 

ي�ر املديرية العامة للربية يف البرة / ش�عبة العق�ود – دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم ) املغلقة ( ملرشوع ) تجهيز سبورات تفاعلية مع ملحقاتها واجهزة حاسوب ) البتوب ( واذاعة مدرسية 
مع مجسم ) هيكل عظمي ( تستخدم يف املختربات املدرسية وباالمكان رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري 
هم او وكالئهم املخولون عن طريق دائرة الكاتب العدل اىل ديوان املديرية العامة للربية يف البرة / ش�عبة العقود 
يف ) منطق�ة املعق�ل ( لقاء مبلغ قدره ) 000 ، 200 ( مئتي ال�ف دينار غري قابل للرد اال اذا الغيت املناقصة من قبل 

مديرية تربية البرة .
- وبكلف�ة تخميني�ة قدرها ) 000 ، 800 ، 789 ( قدرها س�بعمائة وتس�ع وثمانون ملي�ون وثمانمائة الف دينار ) 

ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام 2019 ( .
- مدة التجهيز ) 45 يوم ( مكان التسليم ) مخازن املديرية الكائن يف منطقة الجمعيات ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة الخامسة فما فوق والصنف كهرباء ميكانيك كيمياوي ( 
- سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة لجميع مقدمي العطاءات املؤهلني 
كم�ا تم تحديده يف وثيقة املناقصة من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية العامة رقم ) 2 ( لسنة 2014 الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها . 
- يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتم�ني ذوي الخربة واالختصاص الحصول عىل معلوم�ات اضافية من ديوان املديرية 
العامة للربية يف البرة / شعبة العقود الكائن يف منطقة املعقل وذلك من الساعة 00 : 8 صباحا اىل الساعة 00: 2 

ظهرا حسب التوقيت املحي ملدينة البرة واثناء الدوام الرسمي .
- س�يتم عقد مؤتمر يف ديوان املديرية العامة للربية يف البرة لالجابة عن استفس�ارات مقدمي العطاءات وذلك يف 

الساعة العارشة صباحا قبل سبعة ايام من موعد الغلق .
مؤهالت التاهيل املطلوبة : 

الوثائق املطلوبة عند رشاء املناقصة : 
- املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسية – شهادة جنسية او ) البطاقة الوطنية ( بطاقة السكن ( . 

- عىل ممثل الرشكة تقديم مايؤيد تخويله رشاء اوراق املناقصات وتقديم العروض باسمها .
الوثائق املطلوبة عند تسليم العطاءات :

- وصل رشاء املناقصة وتهمل العطاءات بخالف ذلك .
- 1 - رسالة العطاء وملحق العطاء 2 – الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياس�ية وج�داول الكميات املس�عر وبموج�ب امل�واد ) 12 – 14 ( من التعليم�ات اىل مقدمي العط�اءات وباللغة 

العربية. 
- تامين�ات اولي�ة غري مرشوطة ) خطاب ضمان او صك مصدق ( تقدم من قبل مقدمي العطاءات او املدير املفوض 
او املؤسسني للرشكة املشاركة يف املناقصة من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي المر املديرية العامة 
للربية يف البرة وبرقم املناقصة اعاله وبمبلغ قدره ) 000 ، 796 ، 15 ( خمس�ة عرش مليون وس�بعمائة وس�تة 
وتس�عون ال�ف دين�ار عراقي فقط من مبل�غ الكلفة التخمينية نافذ مل�دة ) 28 ( يوم بعد تاري�خ نفاذية العطاءات 
وبظ�رف مغل�ق منفصل يرف�ق مع ظرف الوثائق املطلوبة ويش�ري بش�كل واضح اىل رقم املناقصة واس�م املرف 
العراق�ي املص�در لخطاب الضمان او الصك املص�دق وتصادر هذه التامينات يف حالة ع�دم توقيع العقد بعد ) 14 ( 
ي�وم من تاريخ التبلغ باالحالة مع اتخاذ االج�راءات القانونية واالدارية بحق املقاول ويهمل اي عطاء اليحتوي عىل 
التامين�ات االولية وتفض�ل املديرية العامة للربية التعامل م�ع املصارف املعتمدة لدى البن�ك املركزي العراقي ولها 

فروع يف البرة .
- املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسية – شهادة الجنسية – او البطاقة الوطنية – بطاقة سكن – بطاقة 

تموينية . 
- تقديم شهادة تاسيس الرشكة وبنسخة ملونة مصدقة من مسجل الرشكات لعام 2019 .

- هوية تصنيف وتسجيل املقاولني من ) الصنف الخامس ( فما فوق نافذة لعام 2019 ) صورة ملونة ( .
- تقديم كتاب يبني سالمة املوقف الريبي من الهيئة العامة للرائب . 

تقديم الوثائق التالية التي تثبت القدرة املالية وحسب املتطلبات االتية :
-  الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتايتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حسابات ختامية الخر سنتني التي تسبق عام 2014 
وذلك استنادا اىل ماجاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 

4 / 7 / 18256 يف 29 / 8 / 2017 . 
- متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مقدم العط�اء تقديم مايثبت املق�درة املالية وتوف�ر املوارد املالية ) الس�يولة 

النقدية(. 
- كتاب حجب البطاقة التموينية .

- تقديم الهوية الريبية صادرة من وزارة املالية / الهيئة العامة للرائب نافذة لعام 2019 .
- تقديم ملخص لالعمال املماثلة التي قامت بها الرشكة مؤيدة من جهات التعاقد املعنية ) اعمال مماثلة ( . 

- يج�ب تس�ليم العطاءات عىل العنوان التايل : الب�رة / املعقل / مبنى ديوان املديرية العام�ة للربية يف البرة / 
شعبة العقود اثناء اوقات الدوام الرسمي خالل ) 15 ( خمسة عرش يوم عمل من تاريخ اخر نرش لالعالن يف الجريدة 

الرسمية . 
- العطاءات االلكرونية ) اليسمح بها ( العطاءات املتاخرة سيتم رفضها .

- يت�م فت�ح العطاءات فعليا يف نفس يوم الغلق بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم املخولني رس�ميا بعد ) 15 ( 
خمسة عرش يوم عمل من تاريخ اخر نرش يف الصحف الرسمية وعىل العنوان التايل : البرة / املعقل / مبنى ديوان 

املديرية العامة للربية يف البرة / شعبة العقود الساعة ) 00 : 12 ( ظهرا . 
- مدة نفاذية العطاء ) 90 ( يوم . 

- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجورالنرش واالعالن .
- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يي يوم العطلة . 

- للدائ�رة الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات 
املصلحة العامة واليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة باي تعويض . 

- املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
النسب املئوية ملعايري التقييم 

- 10 % اعمال مماثلة .
- 20 % خدمات مابعد البيع ووجود مركز صيانة .

- 30 % املدة الزمنية لوصول االجهزة ملوقع التسليم .
- 30 % العرض السعري .

- 10 % الحسابات الختامية للسنتني االخريتني ) 2017 / 2018 (

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات
تعل�ن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء  عن 
اعالن املناقصة  كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها 

من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرة / تقاطع الطويسة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقديم عطائهم 
حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم 
الرشك�ة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكروني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء 
مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التأمينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر 
م�ن مرف عراق�ي معتمد بمبلغ قدره ) 6,400,000( فقط س�تة  ماليني واربعمائ�ة الف عراقي   عىل 
ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم 
استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن علما  بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكروني  لوزارة الكهرباء 

www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني 

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اجراء املزايدة العلني�ة  لتأجري بناية العقارات  
العائ�دة لجامعتن�ا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االش�راك باملزايدة   مراجع�ة ديوان الجامعة 
/ الش�ؤون القانوني�ة الواق�ع يف املدين�ة الجامعي�ة طريق كوف�ة / نجف لالطالع ع�ىل التفاصيل 
والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري 
املزاي�دة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم االخ�ري  للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسة جامعة 
الكوف�ة / صن�دوق التعلي�م العايل وكت�اب براءة ذمة  م�ن دوائر الريبة  املختص�ة تتضمن عدم 
املمانع�ة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرق�م الريبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية  او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب  جلب كتاب 
مكتب التس�جيل الجنائي للمتقدم للمزايدة  وبحس�ب محافظته يف حال رسو املزايدة عىل ان يقوم 
املس�تاجر بايداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي  يت�م ارجاعها بعد انتهاء 
م�دة العقد  يف حالة ع�دم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال 
يجوز اش�راك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ 
يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون 

املشار اليه اعاله 
اوال / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية االثار

1 � القيمة التقديرية السنوية : )1000000( مليون دينار
ثانيا / محل الهدايا والقرطاسية  / كلية الهندسة 

1 � القيمة التقديرية السنوية ) 25,0000( مليونان وخمسمائة الف دينار 

حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان 

قسم االمور االدارية   واملالية والقانونية 
الشعبة القانونية 

اعالن مزايداترقم )3  ، 5 ، 6 ، 7 ، 8( لسنة 2019
تعلن لجنة االيجار املشكلة يف دائرة صحة ميسان وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21/ لسنة 
2013 ع�ن وجود مزايدات علنية لتأجري االكش�اك العائ�دة لدائرتنا  رقم )3 ، 5  ، 6 ، 7 ، 8( وكما مدرج 
تفاصيله�ا ادناه فعىل الراغبني باالش�راك مراجعة الدائرة اعاله الش�عبة القانونية خالل فرة االعالن 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية وس�تجري املزايدات يوم 1 
, 3 , 5 , 8 , 10 / 2019/9 ويعت�رب ق�رار االحالة قطعيا بعد فوات خمس�ة ايام من تاريخ االحالة وعىل 
املؤجر تسديد مبلغ االيجار خالل )30( يوما من تاريخ تبليغه باالحالة القطعية من مبلغ 2% من قيمة 
االيجار وبعكسه يتحمل غرامة تأخريية بمبلغ )25000( خمسة وعرشون الف دينار عن كل يوم تأخري 

وبعدها يعترب ناكل وتصادر تأميناته ويتحمل فرق البدلني ويتم اعادة املزايدة عىل حسابه 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21  لسنة 2013

فقدان
فقد من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
)النج�ف  االس�المية  الجامع�ة  
االرشف( كلية الربية قسم اللغة 
االنكليزي�ة باس�م )ع�الء عباس 
حس�ون عب�د( فع�ىل  م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

نادي بعقوبة للشطرنج
اعالن

تعلن الهيئة االدارية لنادي بعقوبة للش�طرنج 
عن اجراء مزاي�دة علنية لتاجري  قطعة االرض 

العائده لنادبنا
)رق�م القطع�ه/ 377/21 مقاطع�ة 1 رشقي 
ش�فته ( وبمس�احة 589م علم�ا ان  املزاي�دة  
س�تجري  يف ملعب ن�ادي  دي�اىل الريايض يوم 
االثن�ني املوافق 2019/8/19  الس�اعة العائرة  
صباحا  علما ان من ترسو علية املزايدة  يتجمل  

اجور االعالن
سالم غيدان 
رئيس النادي

العدد : 49 / 1 / 3 / 40824 
التاريخ : 30 / 7 / 2019 

د . عبد احلسني سلامن عبد احلسني 
املدير العام

العدد / 16152
التاريخ 2019/8/1

الدكتور الصيدالين / عيل حممود العالق
املدير العام

تفاصيل الكشك تاريخ ومكان 
المزايدة اليوم اسم المزايدة ت

الكشك عبارة عن كرفان ذو ابعاد طول 5 م وعرض 
2,5 الكشك يقع داخل المستشفى يفتح الساعة السابعة 

صباحا الى الساعة الثانية عشر مساءا 

 2019/9/1
قاعة مركز دائرة 

صحة ميسان
االحد

مزايدة رقم )3( لسنة 
2019 تأجير كشك 
مستشفى الزهراوي 

الجراحي
1

الكشك عبارة عن كرفان ذو ابعاد طول 5 م وعرض 
2,5 الكشك يقع داخل المستشفى يفتح الساعة السابعة 

صباحا الى الساعة الثانية عشر مساءا

2019/9/3 قاعة 
مستشفى المجر 

الكبير
الثالثاء

مزايدة رقم )3( لسنة 
2019 تأجير كشك 
مستشفى الزهراوي 

الجراحي
2

البناء عبارة عن كافتريا ذو ابعاد العرض 5 م والطول 
6 م داخل مبنى المعهد يحتوي على سبالت يحتوي 

على طاولة وكرسي عدد )16( 

2019/9/5 قاعة  
معهد المهن 

الصحية العالي 
الخميس

مزايدة رقم )5( لسنة 
2019 تأجير كشك 
مستشفى المجر الكبير

3

الكافتريا عبارة عن بناء يتكون من مطبخ وصالة ذو 
ابعاد 5 م و4م عرض والكافتريا مغلفة بالسيراميك 
واالرضية مرمر وجود مروحة سقفية عدد 2 يقع 

داخل المستشفى 

2019/9/8 قاعة 
مستشفى علي 

الغربي
االحد

مزايدة رقم )6( لسنة 
2019 تأجير كافتريا 
معهد المهن الصحية 

4

الكشك عبارة عن بناء قديم يقع داخل المستشفى وجود 
كهربائيات يحتيو على مروحية سقفية يفتح الساعة 

السابعة صباحا ويغلق الساعة الثانية عشر بعد الظهر 

 2019/9/10
على قاعة قطاع 

العماره الرابع
الثالثاء

مزايدة رقم )8( لسنة 
2019 تأجير كشك مركز 

صحي الكحالء 
5

املهندس 
حممد عبد االمري احللفي

املدير العام وكالة

مبلغ التندر المالحظات المبلغ التخميني تاريخ الغلق اسم 
المحطة المواد رقم المناقصة ت

 75,000
خمس 

وسبعون  
الف 

اعالن جديد

212,400,000

مائتان واثنا عشر 
مليون واربعائة 

الف دينار 

2019/8/12
محطة 
ذي قار 
المركبة 

تأجير خطوط لنقل 
منتسبين مشروع 
محطة ذي قار 

المركبة
2019 /  9 1 

المبلغ التخميني االجمالي )دينار عراقي(  الكمية المطلوبة )طن( نوع المعطل ت

)6,552,000,000( ستة مليار وخمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار عراقي 1170 Carboxylate Mg20% 1

)5,367,120,000( خمسة مليار وثالثمائة وسبعة وستون مليون ومائة 
وعشرون الف دينار عراقي 836 Poiymers Mg28% 2



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1958( االحد  4  آب  2019 ا�سرتاحة10

العنرصية تصل لعالـم صناعة 
الروبوتات

أصبحت العنرصية قضية أساس�ية يف املجتمعات، 
وأصب�ح الوع�ي االجتماع�ي لح�وادث العنرصي�ة 
والعنرصي�ن، أع�ى من أي وقت م�ى، ولكن هل 

يمكن أن تصل العنرصية للروبوتات؟
وكش�فت دراس�ة جدي�دة ع�ن وج�ود ش�كل من 
أش�كال العنرصية يف عالم صناع�ة الروبوتات، ويف 
اختي�ار أش�كال الروبوت�ات التي تظه�ر يف األفالم 

السينمائية.
ووفقا ملوقع »يس أن ان«، كش�فت دراس�ة جديدة 
بعنوان »العنرصية والروبوتات«، أجرتها مختربات 
التكنولوجي�ا اإلنس�انية يف نيوزيلن�دا، ع�ن وجود 

العنرصية يف الروبوتات املصنعة لتشبه اإلنسان.
وقالت الدراسة أن الروبوتات الشهرية التي تنتجها 
ال�ركات غالب�ا ما تك�ون بيضاء الل�ون، وهو ما 
ينطب�ق كذلك عى ش�خصيات الروبوت التي تظهر 

يف أفالم هوليوود.

دالالت  له�ا  األل�وان  ه�ذه  أن  الدراس�ة  وأك�دت 
اجتماعي�ة، وتح�دد كيفي�ة تفاع�ل الب�ر م�ع 

الروبوتات.
وق�ال الباح�ث الرئي�ي يف الدراس�ة، كريس�توف 
بارتيني�ك: »التحي�ز ض�د الروبوتات الس�وداء هو 
نتيج�ة للتحيز ضد األمريكين م�ن أصل أفريقي«، 
مضيفا أنه »ألمر مدهش أن نرى كيف أن األشخاص 
الذين لم يكن لديهم تفاعل مس�بق مع الروبوتات، 

يظهرون تحيزا عرقيا تجاههم«.
إىل  أن ه�ذه قضي�ة تحت�اج  الباحث�ون  ويعتق�د 
معالج�ة، وقال�وا »إذا كان من املف�رض أن تعمل 
الروبوتات كمعلم�ن أو أصدقاء أو مقدمي رعاية، 
عى س�بيل املثال، فس�تكون هناك مشكلة خطرية 
إذا كان�ت كل هذه األدوار مش�غولة فقط من قبل 

الروبوتات البيضاء«.
وش�ملت الدراس�ة الروبوت�ات التي تمتل�ك أطرافا 
تش�به اإلنس�ان، م�ع وجود 
تركيبة خارجية بلون أبيض.

ووفقا للموقع، فأنك لو بحثت 
ع�ن ص�ور روب�وت بموق�ع 
غوغل، فأن�ك لن ت�رى ألوانا 
متعددة، وس�تظهر الروبتات 
البضاء بش�كل »طاغ«، وهو 

ما يؤكد نظرية الدراسة.
وأشار بارتنيك إىل أن مصممي 
كل  م�ن  يأت�ون  الروبوت�ات 
أنحاء العالم، لكنهم عادة ما 
يصمم�ون الروبوتات باللون 
األبيض، وأضاف قائال »يجب 
أن تمث�ل الروبوت�ات األعراق 

املتنوعة للبر«.

برت األطراف األربعة المرأة 
حتب الكالب

م�ا ح�دث مع ه�ذه الس�يدة املحب�ة للكالب أش�به 
بالكاب�وس.. ب�ل ه�و الكاب�وس بعين�ه، وربم�ا قد 
يجعله�ا تكره اليوم الذي أحبت فيه هذه الحيوانات 

وأدخلتها بيتها.
فقد استيقظت السيدة ماري ترينر، وهي من محبي 
الكالب، يف املستش�فى لتجد أن الجراحن بروا يديها 
وس�اقيها بعد أن عانت من رد فعل نادر تجاه لعاب 

أحد حيواناتها األليفة.
واضطر الجراحون إىل إزالة أطراف ترينر، البالغة من 
العمر 54 عاما، إلنق�اذ حياتها من مرض الغرغرينا 
الذي اجتاح س�اقيها وذراعيها أثناء دخولها يف حالة 

غيبوبة.
ويعتق�د أن ترينر أصيبت بالعدوى عندما لعقها أحد 
الكلب�ن األليف�ن لديه�ا يف ذراعها يف ماي�و املايض، 
مما أدى إىل ش�كل م�ن أمراض املناع�ة لديها، حيث 
ب�دأت تش�عر بامل�رض ألول م�رة معتق�دة أنه�ا قد 
تكون مصابة باألنفلونزا.ولكن حالتها س�اءت أكثر 
فتم نقلها إىل املستش�فى يف والية أوهايو األمريكية، 
بع�د أن ارتفعت درجة حرارتها بش�كل مثري للقلق، 

بحسب ما ذكرت صحيفة االندبندنت الربيطانية.
ويف املستشفى اشتكت السيدة األمريكية من ألم مربح 
يف يديها وساقيها، وأصبحت غري قادرة عى التنفس 
من تلقاء نفس�ها، فاضط�ر األطب�اء إىل إدخالها يف 
حال�ة غيبوبة ووضعت عى أجه�زة دعم الحياة.ويف 
غضون ساعات، بدأت تعاني من الغرغرينا والنخر يف 
ساقيها ويديها، وأخذت حالتها تزادا سوءا وبرسعة 
كبرية بحس�ب ما ذكرت ابنة ش�قيتها جينا بريمري 
التي تعمل ممرضة يف املستشفى.وأظهرت اختبارات 
الدم الحق�ا أن ترينر أصيبت بالع�دوى الناجمة عن 
بكتريي�ا »كابنوس�يتوفاغا كانيمورس�وس« أو م�ا 
يع�رف بالعربية ببكترييا »س�خامية عضة الكلب«، 

هي نوع م�ن البكتريي�ا العصوية املوجودة بش�كل 
طبيعي يف لثة الكالب والقطط.

وم�ن املعتق�د أن مث�ل رد الفع�ل الحاد ه�ذا يحدث 
لنحو واحد من كل مليون شخص يتالمس مع لعاب 

الكلب.
وقال�ت املدير الطبي لألمراض املعدية يف مستش�فى 
أومل�ان الدكت�ورة مارغريت كوب�ي، للقن�اة الثامنة 
التابعة لش�بكة فوكس »إنه أمر ش�ائع إىل حد ما يف 
لعاب الكلب ويمكن أن ينتقل عن طريق العضة أو يف 

بعض األحيان االتصال باللعاب«.
وأوضحت إن هذه البكترييا قد تحفز الجهاز املناعي 
عى القي�ام ببعض »األمور الرهيبة«، مثل التس�بب 
بحدوث جلطات دموية ترض باألنسجة، كما حدث يف 
حالة ترينر، األمر الذي اضطر األطباء يف املستش�فى 
إىل بر أطرافها.يش�ار إىل أنه يف الع�ام املايض، برت 

أطراف رجل أمريكيا بعد إصابته بالبكترييا ذاتها.
فق�د اضط�ر األطب�اء أيض�ا إىل ب�ر أط�راق غري�غ 
مانتوفل، من ويست بند يف ويسكنسون، بعد تعرضه 
للعاب كلبه، عى الرغم من أن صحته كانت تبدو عى 

خري ما يرام.

اعالن
اىل املتهم الهارب ) جساب حربي عبيد( 

احالك السيد قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب قرار 
االحالة املرق�م 2019/397 يف 2019/7/12 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة 
وفق اح�كام املادة 28 من قان�ون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طريق صحيفت�ن محليتن وتحديد يوم 
2019/9/29 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف محافظة النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد: 6937

التاريخ : 2019/8/1
طلب الوكيل ) س�لمان نعم�ه العوادي(  لغ�رض تبديل 
لقب موكله )نعمه حس�ن فجري( وجعله ) الشبالوي( 
بدال من )الش�بالوي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة  خ�الل م�ده  اقصاه�ا )خمس�ة ع�ر يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق 
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االدايؤ املرقم 24195 

يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
اىل الريك�ة نجي�ة حس�ن ع�ي ش�رب 
اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
النج�ف االرشف  العراق�ي يف محاظف�ة 
خلف مديري�ة ماء النج�ف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة ع�ى  قي�ام رشي�كك 
نادي�ة هاتف دايخ عى حصته املش�اعة 
يف العق�ار املرق�م 47679/3 ح�ي النداء 
لغرض تس�ليمه قرض صندوق االسكان 
العراقي خالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوم داخل العراق و30 يوم خارج العراق 
عن تاريخ نر االعنال وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعراض 

اعالن
دزام  تكلي�ف   ( الهارب�ن  املتهم�ن  اىل 

جيجان ويارس عطية غازي( 
احالكم�ا الس�يد قايض محكم�ة تحقيق 
الهالل اىل محكمة جنايات املثنى بموجب 
يف   2019/121 املرق�م  االحال�ة  ق�رار 
2019/7/9 غيابيا الج�راء محاكمتكما 
بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 342 
م�ن قانون العقوبات ولع�دم حضوركما 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغكم�ا عن 
طري�ق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2019/9/17 موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضوركما سيتم اجراء محاكمتكما 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

����������������������������������
تنويه 

العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
اع�الن   2019/7/31 يف   1956 بالع�دد 
مديري�ة تنفب�ذ الس�ماوة رق�م االضبارة 
1092 /2019 حي�ث ورد يف املواصف�ات 
1 � موقع�ه ورقمه س�ماوة ح�ي الحكم 
يف ش�ارع فرع�ي 303/7 م2 ام التل�ول 
والجالجة خطأ والصحيح هو س�ماوة / 
حي الحكم يف شارع فرعي 303/7م5 ام 

التلول والجالجة لذا اقتى التنويه
����������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد : 639/ب/2019

التاريخ / 2019/7/18
اىل املدعى عليه : بشار حسن عي

اص�درت محكمة بداءة الس�ماوة قرارها 
بالع�دد 639/ب/2019 يف 2019/5/29 
غيابي�ا بحقك واملتضم�ن الحكم بالزامك 
بتأديت�ك للمدعي بكر م�وىس حمد مبلغا 
مقداره س�تة مالي�ن وخمس�مائة الف 
دين�ار عن دين مرت�ب بذمتك عن قرضة 
حس�نه وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ مصطف�ى نوري 
عطي�ة  امل�ؤرخ  2019/6/16 واش�عار 
مخت�ار محلة ح�ي الزهراء يف الس�ماوة 
املخت�ار حي�در رزاق عب�د الل�ه امل�ؤرخ 
2019/6/16 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالما 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
بقرار الحكم الغياب�ي املرقم اعاله  بغية 
تقدي�م اعراضك خ�الل ع�رة ايام من 
اليوم التايل لنر االعالن وبعكسه يسقط 
حقك يف االعراض وفق االصول والقانون

القايض
عماد ياسن خضري

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

محكمة استئناف نينوى االتحادية
محكمة تحقيق املوصل االيمن

العدد  :14371
التاريخ 2019/7/31

اعالن عن مفقود

فقد املدع�و ) صفاء عب�د الزهراء كاظم 
عب�اس ( امللصقة صورت�ه اعاله بتاريخ 
بع�د  املوص�ل  مدين�ة  يف   2014/6/10
خطفه من قبل عصابات داعش االرهابية 
ورغم البحث والتحري عنه لم يتم التعرف 
عى مكان تواجده ولم يعلم مصريه فمن 
تتوفر لديه اية معلومات عنه اخبار اقرب 

محكمة تحقيق او مركز رشطة
القايض

محمد نجم فيصل

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

العدد  :11495
التاريخ 2019/8/1

اعالن
البيان�ات الخاص�ة بالعائدية يف الس�جل 

االسايس

تنفيذا الحكام امل�ادة )1( من املادة )50( 
املكررة من قانون التسجيل العقاري رقم 
)1971 (  املع�دل فق�د تق�رر االعالن عن 
مب�ارشة التس�جيل باجراءات التس�جيل 
املجدد للعقارات املبينة اعاله وفق احكام 
امل�ادة )3( م�ن امل�ادة )45( م�ن قانون 
املذك�ور فع�ى من يدع�ي امللكي�ة او اي 
حقوق عقارية يف هذه العقارات املذكورة 
اعاله تقديم م�ا لديه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خ�الل ثالثن يوما من تاريخ نر 
االعالن والحضور يف موقع العقار الساعة 
العارشة م�ن صباح الي�وم الثاني النهاء 
مدة االعالن وذلك الثبات ادعائه بمختلف 
وسائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي 
ع�ى العقار من قبل لجن�ة تثبيت امللكية 
وبحض�ور املجاورين الذي�ن تقرر اللجنة 

حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

الثاني�ة  العق�اري  التس�جيل  مدي�ر  و. 
بالنجف االرشف

����������������������������������
فقدان 

فقد وص�ل االمان�ة الصادر م�ن مديرية 
مكت�ب  كت�اب  حس�ب  الرميث�ة  بلدي�ة 
التحقي�ق القضائ�ي يف قض�اء الرميث�ة 

املرقم 18782  يف 2019/7/22 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2012/1104
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : الرائد فالح مهدي مشاري عبد العايل املنصوري

3 � رقم الدعوى 2012/1104
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2006/1/26

5 � تاريخ الحكم : 2019/7/15
6 � املادة القانونية ) 5 و32 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م :  تبديل مادة االحالة من املادة )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل اىل امل�ادة 35 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 ك�ون الفعل وقع قبل 
ص�دور تعديل قان�ون قوى االمن الداخي وعم�ال باحكام املادة 31 م�ن ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  عن التهمة 
املس�نده اليه وفق احكام املادتن  )5 و35 (  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم 

اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ التضمن 
10 �  الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 واس�تدالال باملادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل كونها 
االصلح للمتهم بداللة املواد )61/اوال ( و )69/اوال( من ق ا د رقم 7 لس�نة 2008 

لغيابه من تاريخ 2006/11/16 ولحد االن
11  �الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35/اوال من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 
الختالس�ه االسلحة واالعتدة املس�لمة اليه بموجب مستندات اصلية وهي رشاشة 

 BKS
ع�دد )2( اثنان واملرقمتن )1229 و24646( ومسدس�ات ع�دد )10(  عرة نوع 
    H 5 4 6 6 0 Z      H54602Z       H54595Z : برتا والتي تحمل االرقام
     H54620Z       H54616Z      H54192Z        H54618Z     H54594Z

  H54598Z    H54617Z
م�ع امللحقات وهي 25 خمس�ة وعرون مخزن مس�دس و 180 مائ�ة وثمانون 
اطالقة  مس�دس وكذلك البندقية الحكومية  املرقمة )5237028( نوع كالشنكوف 
مع ملحقاتها وهي مخزن عدد )2( اثنان وعتاد عيار 7,62 ملم عدد )60( اطالقه 

من نوعه والتي اختلسها املتهم اعاله عند غيابه بتاريخ 2006/11/16
12 � تضمين�ة مبلغ مقداره ) 87,400,000( س�بعة وثمان�ون مليون واربعمائة 
الف دينار عن قيمة االس�لحة واالعتدة وملحقاتها املوصوفه اعاله استنادا للفقرة 

ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
13 � ط�رده م�ن الخدمة وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا عمال باح�كام املادة  41/

اوال/أ   من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
14  �اعتب�ار جريمته الواردة يف الفقرة )11( اعاله مخله بالرف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق ع 
15 � تنف�ذ العقوبت�ان اعاله بالتعاقد عمال باحكام امل�ادة 143/اوال من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل
16 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنن باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
17 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من ق 

ا د  رقم 17 لسنة 2008
18 � تعميم اوصاف االسلحة املوصوفة اعاله وفق القانون  

19 � تنزيل االس�لحة واالعت�دة وملحقاتها املوصوفة اعاله من الذمة بعد تس�ديد 
مبلغ التضمن  

20 � تحدي�د  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن عب�د االمري جابر( البالغة 
) 25,000( خمس�ة وع�رون الف دينار عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/15
العميد الحقوقي 

مرتى هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري  يف غماس
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 339/506
املحلة او رقم واسم القطعة : الغرب

الجنس دار سكن 
النوع 

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 60م2 
املش�تمالت : غرفة وصالة وصحيات وبناء 

بلوك والسقف شيلمان وساحة مكشوفة
الشاغل

مقدار البيع 
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف غماس 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاله 
العائ�د للراه�ن ماج�د ماصخ تعب�ان لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرته�ن م�رصف الرافدي�ن 
 )25,635,000( البال�غ  غم�اس  ف�رع   /
خمسة وعرون مليون وستمائة وخمسة 
وثالث�ون ال�ف دينار عراقي فع�ى الرابغ يف 
االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
30 يوم�ا اعتب�ارا م�ن ال�وم الت�ايل لتاريخ 
نر هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع البالغة 
) 35,000,000( خمس�ة وثالث�ون مليون 
دينار عراقي وان املزايدة ستجري يف الساعة 

12 ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :4632/ش2019/2
التاريخ : 2019/8/1

اعالن
اىل / املدعى عليه / خرض مهدي صالح

اقام�ت املدعية ) منال ب�در رايض( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  4632/ش2019/2  بالع�دد 
ماضي�ة  نفق�ة  فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار محلة حي الجمعية 
/ النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن وعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2019/8/21 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :4409/ش2019/7
التاريخ : 2019/7/31

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / محم�د ع�ي كاظ�م 

جربين
 ) مه�دي  فائ�ز  زين�ة   ( املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى بالع�دد 4409/ش2019/7 امام 
ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها نفق�ة ماضية 
ومستمرة للمدعية ونفقة مستمرة لولدها 
الق�ارص )رض�ا( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
محل�ة حي العدالة / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2019/8/20 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

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

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه
الحاق�ا بكتابن�ا  ذي الع�دد ب / 4207 يف 31/ 7/ 2019 
والخ�اص بتنويه  للمناقصة 2/بلدي�ات  /2019 مروع 
)تأهي�ل طريق بغداد – ب�رصة املرحل�ة الثانية  من جرس 

كرمة عى اىل حدود بلدية الهارثة (
نود ان ننوه اىل تعديل :

معدل االيراد السنوي ليكون )11.985.770.000(احد   -1
عر مليار وتسعمائة وخمسة وثمانون مليون وسبعمائة 
وسبعون  الف دينار عراقي بدال من )15.402.962.000(
خمس�ة عر مليون  واربعمائة واثنان مليون وتسعمائة 

واثنان وستون الف دينار عراقي 
ع�ى ال�ركات القاطع�ة ل�راء الوثيقة القياس�ية   -2
للمناقص�ة )م�دار البح�ث( مراجعة ش�عبة بي�ع الوثائق 
القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل

احلقوقي
اياد كاظم مبارك  

مدير العقود احلكومية

التاريخ:2019/8/1العدد:4324
مالحظات بيانات 

العقار
جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل 

رقم 
االبواب دار العمارة 1178 1

ورثة / 
عبد احمد 

حسين
54/102 2

العائدية المبلغ  التاريخ  رقم 
الوصل ت

مديرية 
بلدية 
الرميثة

 3700,000
ثالثة مليون 
وسبعمائة 
الف دينار

2018/5/20 1352333 1

كلمات متقاطعة
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أمانة بغداد يضم 3 العبني.. ويتوصل 
التفاق مع االحتاد السكندري

              المستقبل العراقي/ متابعة

افتت�ح ن�ادي أمان�ة بغ�داد تعاقداته 
للموس�م املقبل، بضم 3 العبني بشكل 
رس�مي، وه�م: ثام�ر برغ�ش قادما 
من نف�ط ميس�ان، وي�ارس نعيم من 

الكهرب�اء، وأحمد جب�ار العب النجف 
السابق.

الن�ادي  وص�ل  أخ�رى،  جه�ة  وم�ن 
إىل اتف�اق ش�به رس�مي م�ع االتحاد 
الس�كندري املرصي، لتجديد استعارة 
الالع�ب محم�د جرب، الذي مث�ل أمانة 

بغ�داد يف املوس�م امل�ايض، وق�دم أداَءً 
طيًبا.

يش�ار إىل أن أمانة بغ�داد أحتل املركز 
الثامن، يف النسخة األخرية من الدوري 
العراق�ي املمت�از، تحت قي�ادة املدرب 

الشاب عصام حمد.

قرعة صعبة بانتظار نادال يف بطولة مونرتيال لألساتذة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يستعد النجم اإلس�باني رافائيل نادال للمشاركة يف 
بطولة مونرتيال لألس�اتذة هذا األس�بوع، بحًثا عن 

الدفاع عن لقبه الذي توج به املوسم املايض.
ويف ح�ال أراد اإلس�باني التتويج بلقب�ه الخامس يف 
البطول�ة، فعيله تخط�ي بعض العقب�ات يف األدوار 

األوىل.
ويس�تهل نادال مش�واره يف البطولة بمواجهة أحد 
نج�وم الجيل الواعد وهو أليكس دي مينوار أو العب 

قادم من األدوار التمهيدية يف الدور الثاني.
ويتحىل دي مينوار البالغ من العمر 20 عاًما بالكثري 

م�ن الثقة، بع�د تتويجه بلقب�ه الثاني يف مس�ريته 
األسبوع املايض يف بطولة أتالنتا.

وس�بق وأن لع�ب نادال م�ع دي مين�وار مرتني من 
قبل، وحس�م اإلسباني املباراتني يف ويمبلدون 2018 

وأسرتاليا املفتوحة هذا العام.
إال أن مستوى األسرتايل تطور بشدة بفضل الرسعة 
الكب�رية الت�ي يتمتع بها، وقدرته ع�ىل إعادة الكثري 
م�ن الكرات يف التبادالت مجربًا خصومه عىل حس�م 

املواجهة بأنفسهم وعدم انتظار األخطاء املبارشة.
كما أظهر دي مينوار قوة كبرية عىل اإلرسال يف أتالنتا 
األسبوع املايض، حيث لم يخرس سوى 7 نقاط فقط 
عىل اإلرس�ال األول طوال البطولة، وبات ثالث العب 

منذ بداي�ة ظهور اإلحصائيات يف ع�ام 1991، الذي 
يتمك�ن من الف�وز بلقب بطول�ة دون التعرض ألي 
نقطة لكرس إرس�اله، بعد تومي ه�اس يف ممفيس 

عام 2007 وجون إيسنر يف نيوبورت عام 2017.
وأول الع�ب مصنف من املمك�ن أن يواجهه نادال يف 
مونرتيال، هو وصيف البطولة الختامية عام 2017 
دافيد جوفني وذلك يف ال�دور الثالث، ويعد البلجيكي 
واحد من اثن�ني العبني تمكنا م�ن الفوز بمجموعة 
أمام اإلس�باني يف روالن جاروس هذا العام، وبشكل 
ع�ام يتفوق نادال عىل جوفني يف املواجهات املبارشة 

.1-4
وينتظ�ر ن�ادال يف ربع النهائ�ي مواجه�ة محتملة 

مع اإليط�ايل فابيو فونيني، والذي س�بق وأن أطاح 
باإلس�باني يف نص�ف نهائ�ي بطولة مونت�ي كارلو 
ه�ذا العام، يف طريق�ه للفوز بأول لقب يف مس�ريته 

ببطوالت األساتذة.
ويتف�وق ن�ادال يف املواجهات املب�ارشة عىل فونيني 
11-4، إال أن اإليط�ايل دائًم�ا م�ا يق�دم مس�تويات 
مميزة أم�ام اإلس�باني يف البطوالت الك�ربى، حيث 
س�بق وأن أقص�اه من بطول�ة أمري�كا املفتوحة يف 
عام 2015.ويعد نادال حامل اللقب حيث توج بلقب 
البطول�ة الع�ام املايض يف تورنتو، أم�ا آخر من توج 
باللقب يف مونرتيال، هو األملاني ألكسندر زفرييف يف 

عام 2017.

سيميوين: نعاين بسبب الريال وبرشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب أتلتيك�و مدري�د، األرجنتين�ي دييجو 
س�يميوني، أن�ه ع�ىل الرغم م�ن النتائ�ج الجيدة 
التي حققها فريقه خالل الس�نوات األخرية، يظل 

»الروخيبالنكوس« يعاني دائما.
ويف مؤتم�ر صحف�ي قدمه الجمعة بمدينة س�ان 
لويس بوتويس، وس�ط املكسيك، حيث سيخوض 
األتلت�ي ودي�ة أم�ام أتلتيكو س�ان لوي�س املحيل 

السبت، قال س�يميوني »نحن نعاني دائما، مهما 
حققنا الفوز ال تتوقف املعاناة، املنافسة يف الليجا 
أم�ام عمالقة مثل برش�لونة وريال مدريد، أفضل 

فريقني بالعالم، ليست أمرا سهال«.
وأضاف: »حقيقة أننا انهينا املوسمني املاضيني يف 
وصافة الليجا، بدأت تمنحنا شعورا بأننا أصبحنا 

أقرب ملنافستهما«.
وأكد س�يميوني »قدمنا عمال جي�دا حتى اآلن، ال 
نتحدث عن نس�ب، بل عن واقع، الجهد الجماعي 

باإلضاف�ة إىل املوهبة يجعالن الفريق أفضل وحني 
توجد املوهب�ة والجهد الجماعي هناك فرص أكرب 

لتحقيق االنتصارات«.
وذكر املدرب األرجنتين�ي بأنه يف كرة القدم ُتبعث 
الرس�ائل باألفع�ال ولي�س بالكلمات، مش�ريا إىل 
أن�ه عىل م�دار س�بع س�نوات ونصف ع�ىل رأس 
اإلدارة الفني�ة للفريق املدريدي، كان الهدف األهم 
هو إيج�اد طريقة للمنافس�ة تق�رب الفريق من 

احتياجات الالعبني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ظفر النف�ط بخدمات مهاجم الطلبة عبد 
القادر طارق، بش�كل رس�مي بعقد يمتد 

ملوسم واحد.
وقال م�درب النف�ط يحيى عل�وان ل، إن 
الالعب يش�كل إضافة نوعية للفريق، وأن 

واألي�ام املقبلة ستش�هد إضاف�ة عدد من 
الالعبني الجدد.

وب�ني أن اإلدارة أك�دت تمس�كها بجميع 
الالعب�ني الذي�ن مثل�وا الفريق يف املوس�م 
املنتهي.يش�ار إىل أن ن�ادي النفط س�يبدأ 
تحضريات�ه للموس�م املقب�ل يف النص�ف 

الثاني من الشهر الجاري.

نجم الطلبة ينتقل إىل النفط

         المستقبل العراقي/ وكاالت

وض�ع برش�لونة بنًدا يف صفق�ة انتقال الربازي�يل مالكوم دي أوليفريا، إىل زينيت س�ان 
بطرسربج الرويس، يراعي إمكانية تألق الالعب مستقباًل. فقد كشفت صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الكتالونية، أن الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو، باإلضافة إىل 5 ماليني 
كمتغريات، مع بند يس�مح لربشلونة بالحصول عىل نسبة 7.5% من إعادة البيع، يف ظل 
احتم�ال توه�ج مالكوم، وانتقاله بعد ذلك إىل ناٍد آخر بمقابل ضخم. وكان البارس�ا قد 
تعاق�د مع مالكوم قبل عام واح�د، قادما من بوردو الفرنيس مقاب�ل 41 مليون يورو، 
بعد رصاع قوي مع روما. ولم يس�تطع مالكوم الحصول كثريا عىل فرصة، للمش�اركة 
يف التشكيل األسايس لربشلونة خالل املوسم املنتهي، كما أنه خرج من حسابات املدرب 

اإلسباني إرنستو فالفريدي، بعد التعاقد مؤخرًا مع النجم الفرنيس أنطوان جريزمان.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

يتجه األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم 
إنرت مي�الن، صوب البق�اء ضمن صفوف 
رغ�م  الجدي�د،  املوس�م  يف  النريات�زوري 
خروجه م�ن حس�ابات امل�درب أنطونيو 
كونتي.ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيتا ديللو 
س�بورت« اإليطالية، فإن هناك أنباء بأن 
واندا نارا، زوجة إيكاردي، حامل، وبالتايل 
فإن ضي�ق الوقت قب�ل بداية املوس�م لن 

يسمح لالعب باالنتقال من مدينة ميالنو.
وينوي إي�كاردي رفض كل العروض التي 
س�تقدم له، بما يف ذلك القادمة من ناديي 
يوفنتوس ونابويل.ويخطط إيكاردي للبقاء 
ملدة 6 أشهر أو موسم عىل األقل رفقة إنرت 
ميالن، قبل أن يحدد وجهته املقبلة خارج 
ميالنو.يذكر أن عالقة إيكاردي توترت مع 
مس�ؤويل إنرت ميالن، بعد أن رفض الالعب 
التوقيع عىل عقد جديد وفضل املس�اومة 

بشأن راتبه السنوي.

برشلونة يضمن نصيبه من مستقبل 
مالكوم

سبب عائيل يدفع إيكاردي للبقاء 
مع إنرت ميالن

مانشسرت سيتي املتجدد يتحدى ليفربول التقليدي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يق�رتب موعد مباراة درع املجتمع بني مانشس�رت 
سيتي وليفربول، التي ستقام مساء غد األحد عىل 
ملعب »ويمبيل« الشهري، حيث ستستمر املنافسة 
ب�ني أفض�ل فريق�ني يف الك�رة اإلنجليزي�ة حاليا.

وس�يخوض مانشس�رت س�يتي اللق�اء بصف�وف 
مكتملة، وتغيريات طفيفة، عقب نشاط واقعي يف 

فرتة االنتقاالت الصيفية، بعدما أحرز الفريق جميع 
األلقاب املمكنة يف الك�رة اإلنجليزية.وعقد النادي 
صفقتني يف الصيف الحايل، األوىل تمثلت يف استعادة 
خدمات الظهري األيرس اإلسباني أنجيلينو، والثانية 
حصل من خاللها عىل توقيع رودري، العب وس�ط 
أتلتيك�و مدري�د، يف صفقة قياس�ية بلغت قيمتها 
70 ملي�ون ي�ورو.وكان الهدف من ض�م أنجيلينو 
الذي نش�أ يف س�يتي، وبرز بعدها بش�كل الفت يف 

ال�دوري الهولندي، مع بري�دا وآيندهوفن، هو حل 
مش�كلة الظه�ري األي�رس، يف ظل تواص�ل إصابات 
بنجامني مندي، علما بان العب الوس�ط األوكراني 
أولكس�ندر زينتشينكو، يؤدي هذا الدور مؤقتا.أما 
رودري فُيتوقع أن يخلف الربازييل فرناندينيو )34 
عام�ا(، يف مركز العب الوس�ط املتأخر.وقد يرتتب 
ع�ىل الصفق�ة أيضا، إمكاني�ة إجراء امل�درب بيب 

تكتيك�ي، عرب جواردي�وال لتغيري 

إرشاك رودري وفرنانديني�و معا يف وس�ط امليدان، 
ضمن خطة اللعب »2-5-3«.

»ليفربول التقليدي«
ويف الناحية املقابلة، فإن أكثر ما يخش�اه جمهور 
ليفربول، هو أن املنافسني قد حفظوا أسلوب لعب 
الفري�ق والعبيه، نتيج�ة عدم وج�ود أي تعديالت 
إطالق�ا عىل التش�كيلة األساس�ية.وعقد ليفربول 
صفقتني مؤخرا، من خالل رشاء املدافع الهولندي 

س�يب ف�ان دير ب�ريج )17 عاما(، وه�رييف إليوت 
)16 عام�ا(، وهما العبان ل�ن يحصال عىل فرصة 
اقتحام التش�كيل األسايس، يف املس�تقبل القريب، 
وقد تتم إعارة أي منهما.نضيف إىل ذلك، أن الجناح 
السنغايل س�اديو ماني، س�ينضم ملعسكر الفريق 
بع�د ي�وم واحد من مب�اراة درع املجتمع، بس�بب 
إجازته املطولة عقب مشاركته مع منتخب بالده، 
يف نهائيات أمم إفريقيا 2019، علما بأن خصمه يف 

النهائي القاري، الجزائ�ري رياض محرز، انخرط 
يف تدريب�ات مانشس�رت س�يتي.وهذا األم�ر يضع 
م�درب الري�دز يورجن كل�وب يف حرية م�ن أمره، 
خصوص�ا أن امل�رصي محم�د ص�الح انض�م قبل 
أيام قليلة ملعس�كر الفريق، وخ�اض مباراة ودية 
واحدة، وهو ما ينطبق أيضا عىل الربازييل روبريتو 
فريمين�و، الذي فاز مع منتخب ب�الده بلقب كوبا 

أمريكا 2019.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أب�دى الفرن�يس كيلي�ان مباب�ي، مهاجم باريس س�ان 
جريم�ان، رغبته يف بقاء زميله الربازييل نيمار دا س�يلفا 

ضمن صفوف الفريق.
وقال مبابي، خالل مؤتمر صحفي بالصني، عشية مباراة 
كأس الس�وبر الفرن�يس أم�ام ري�ن يف مدينة ش�ينزين: 
»نيم�ار؟ إنه يف وضع يعرفه الجميع، هو يتدرب بكفاءة 

كما يفعل دائًما، وأريد منه أن يبقى معنا«.
وأضاف: »هو بالفعل يعرف رأيي يف موقفه، وتحدثت معه 
بن�اًء عىل العالق�ة بيننا، واملبنية عىل الص�دق واالحرتام، 

فأنا أحرتمه ومعجب به«.وتطرق مبابي للشائعات حول 
إمكانية رحيل املهاجم األوروجوائي، إدينس�ون كافاني، 
ع�ن حديقة األمراء، مؤكدا أنه يرغب يف اللعب »إىل جانب 
العب�ني عظم�اء، وكافاني يع�د واح�دا منهم«.وواصل: 

»أتح�دث دائما مع املدير الفن�ي، ونتناقش حول 
املهام التي أنفذها داخل امللعب، وفقا ملصلحة 

الفري�ق، ومنده�ش مم�ا يقال ح�ول أنني 
أس�عى ألكون رأس الحربة الرصيح.. لدينا 
إدينسون كافاني، وهو هداف قدير، ويمدنا 
بالتمريرات الحاس�مة.. ال أتطلع لالستيالء 

عىل مكانه«.

ريال مدريد يدفع مانشسرت يونايتد نحو نجم برشلونةمبايب يوجه رسالة لنيامر حول مستقبله

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد تقرير صحف�ي إيطايل، أن نادي روما يخطط لبدء 
مفاوضات التجديد مع نجمه الصاعد بقوة.

ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن روما 
س�يبدأ املفاوضات مع وكيل الالع�ب  نيكولو زانيولو، 
األسبوع املقبل، بهدف إقناعه بالتوقيع عىل عقد جديد 

يؤمن بقاءه رفقة الذئاب خالل السنوات املقبلة.

ويطل�ب زانيول�و الحص�ول عىل 2.5 ملي�ون يورو 
كراتب سنوي باإلضافة إىل املكافآت، للتجديد رفقة 
نادي العاصم�ة اإليطالية.ويحظى الالعب الش�اب 
باهتمام يوفنتوس الذي سبق أن دخل يف مفاوضات 
م�ع وكي�ل زانيول�و واتف�ق مع�ه ع�ىل ال�روط 
الش�خصية لالنتقال إىل تورينو.كما يطلب توتنهام 
ضم زانيولو ضمن صفقة انتقال توبي ألديرفرييلد 

إىل صفوف روما يف املوسم املقبل.

               المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقري�ر صحفي بريطان�ي، اليوم الس�بت، عن 
الرات�ب الذي س�يحصل عليه هاري ماجواي�ر، مدافع 
ليس�رت س�يتي، عق�ب إتم�ام انتقال�ه إىل مانشس�رت 

يونايتد.
وقال�ت صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة، إن ماجواير 
س�يحصل عىل راتب أس�بوعي رفقة الشياطني الحمر 

يبلغ 190 ألف إسرتليني.
وأش�ارت إىل أن قيمة انتقاله من ليسرت سيتي إىل قلعة 

»أولد ترافورد« تبلغ 80 مليون إس�رتليني، بعدما 
توصل الناديان إىل اتفاق نهائي بش�أن الصفقة، 

أمس الجمعة.
 وس�يصبح ماجواي�ر أغ�ىل مداف�ع يف العال�م، 
متفوًق�ا عىل الهولن�دي فريجيل فان دي�ك، الذي 
انتقل من س�اوثهامبتون إىل ليفرب�ول مقابل 75 

ملي�ون إس�رتليني. وخ�اض ماجواي�ر 32 مب�اراة 
بقميص ليس�رت س�يتي يف املوس�م امل�ايض، ونجح يف 
تس�جيل هدفني، كما يعد عنرًصا أساس�ًيا يف تشكيلة 

منتخب إنجلرتا.

روما يبدأ خطة تأمني هدف يوفنتوس 
وتوتنهام

             بغداد/ المستقبل العراقيالكشف عن قيمة راتب ماجواير مع مانشسرت يونايتد
 

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، اليوم السبت، عن تطور جديد 
يف االنتق�ال املحتمل لباولو ديباال، مهاجم يوفنتوس، صوب 

مانشسرت يونايتد.
ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، ف�إن الالعب 
م�رتدد يف تقديم املوافقة ع�ىل انتقاله إىل الش�ياطني الحمر 
ضمن صفقة تبادلية يرتدي من خاللها روميلو لوكاكو قميص 

يوفنتوس.
ويعود س�بب تردد ديباال إىل أن يونايتد لن يشارك بدوري أبطال 
أوروبا يف املوس�م املقب�ل، باإلضافة إىل أن املهاج�م األرجنتيني 

س�يحتاج إىل التكيف مع بطول�ة دوري جديدة بعدما اعتاد عىل 
الكالتشيو.

وعىل الجانب االقتصادي، فإن األمر ال يتوقف عىل طلبات ديباال 
فيما يتعلق بالراتب العايل، ولكن األمر يعود أيًضا إىل وكيله الذي 

يطلب عمولة تبلغ 15 مليون يورو.
وس�يكون اليونايت�د مضط�رًا ل�راء حقوق الص�ور الخاصة 
بديب�اال، والت�ي ت�م بيعها إلحدى ال�ركات وتبل�غ قيمتها 40 

مليون يورو.
 ويش�رتط ديب�اال أن ينخف�ض ال�رط الجزائ�ي يف عقده مع 
اليونايت�د بقيم�ة 25%، إذا لم يتأه�ل الفري�ق إىل دوري أبطال 

أوروبا، وهو ما يرفضه الشياطني الحمر.

ديباال يضع العقبات أمام انتقاله إىل مانشسرت يونايتد

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د صان�ع ألعاب وقائ�د أتلتيكو 
مدريد، كوكي ريسوريكسيون أن 
فريقه يس�عى للجمع بني الجودة 
والعمل م�ن أجل بداية موس�مية 

جيدة.
وق�ال كوك�ي يف مؤتم�ر صحفي 
مس�اء الجمع�ة بمدين�ة س�ان 
لويس بوتويس بوسط املكسيك 
حيث سيخوض األتلتي السبت 
املح�يل  الفري�ق  أم�ام  ودي�ة 

»لقد عززنا صفوفنا بش�كل جيد، 
انض�م إلينا العب�ون كلهم طموح 
ويتمتع�ون بح�س ك�روي ع�ال، 
إذا جمعن�ا بني الج�ودة والعمل.. 

سيكون هذا أمرا رائعا«.
وأوضح النجم البالغ من العمر 27 
عام�ا أن الالعبني الجدد »اندمجوا 
بش�كل جي�د وه�م متواضع�ون 
ويحب�ون العم�ل، وه�ذا ه�و م�ا 

نبحث عنه«.
وذكر كوك�ي أن أتلتيكو تعادل يف 
أول مباراة له بالدوري اإلس�باني 

لكرة القدم يف املوسمني املاضيني، 
لذل�ك أش�ار إىل أن الفريق يس�عى 

اآلن لتغيري هذا األمر.
أج�ل  م�ن  نعم�ل  »إنن�ا  وتاب�ع: 
الوصول بشكل جيد للمباراة األوىل 
بالليجا، ألننا تعادلنا يف املوسميني 
املاضي�ني ونريد الب�دء بفوز هذه 

املرة، هذا هو الهدف الرئييس«.
وسيس�تهل أتلتيكو موسم الليجا 
بمواجهة خيتايف يف 18 أغسطس/

ج�والت  ب�أوىل  الج�اري  آب 
املسابقة.

أتلتيكو مدريد يستهدف جتنب إخفاق البدايات

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

يواص�ل مانشس�رت يونايتد بحثه عن صفقة ممي�زة لدعم صفوفه يف خط 
الوس�ط خالل املوس�م املقبل.ووفًقا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن 
مانشس�رت يونايت�د ب�ات قريًبا م�ن خس�ارة برونو فرناندي�ز، نجم 
س�بورتينج لش�بونة، بعد أن كان الش�ياطني الحم�ر عىل أعتاب 
إغ�الق الصفقة لصالحه.ودخل ريال مدريد وتوتنهام مؤخرًا يف 

مفاوضات جادة للتعاقد فرنانديز يف املريكاتو الصيفي.وأشارت الصحيفة 
الربيطاني�ة إىل أن اليونايت�د وجه أنظاره إىل الخطة »ب« يف وس�ط امللعب، 
حيث إن�ه منفتح اآلن صوب ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، العب وس�ط 
برش�لونة.وأوضحت الكث�ري م�ن التقاري�ر أن راكيتيتش ع�ىل أعتاب ترك 
برش�لونة ه�ذا الصيف، حي�ث إن اإلدارة تفاض�ل اآلن بينه وبني التش�ييل 
أرتورو فيدال يف قائمة املوس�م الجديد.يذكر أن إنرت ميالن هو أبرز منافيس 

مانشسرت يونايتد عىل ضم راكيتيتش يف املريكاتو الحايل.
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استثامر الفساد عىل اعتاب السفارات
ماجد عبد الغفار الحسناوي منهل عبد األمير المرشدي

ان إحال�ة مش�اريع ومقاوالت يف س�اعات دون ضوابط وال س�ياقات 
إدارية وفنية وتدفع نسبة معينة إىل املسؤولني يف الوزارات واملحافظات 
وتس�تثمر ه�ذه إىل جيوب اإلرهاب واصبح الفس�اد يف نظر املس�ؤول 
ش�طارة وهن�اك فرص�ة لكل وزي�ر ورجل دول�ة تنظي�ف نحيطه من 
مس�تثمري الفس�اد والجهلة قص�ري النظ�ر الذين يعمل�ون لتكبيل 
حركة املجتمع وخلق اقتصاد مختلف وركود اجتماعي وتفيش الرذائل 
واالنحراف وانتش�ار اليأس يف النفوس وترس�يخ الخالف�ات بني الكتل 
السياس�ية الستثمار الفس�اد وتقاس�م الحصص وابتزاز املستثمرين 
مم�ا يخل�ق الظل�م والفوىض والفس�اد لم يف�رق بني لقم�ة طعام أو 
قطع�ة س�الح والذين نهب�وا املال الع�ام بماليني الدوالرات واش�هرهم 
ح�ازم الش�عالن وزي�ر الدفاع األس�بق ومجموع�ة الضب�اط الذين تم 
أدانتهم باستراد أجهزة كشف املتفجرات مما تتولد بيئة غر مستقرة 
وملعالج�ة ه�ذه الظاهرة بأعداد م�روع وبرامج توعوي�ة وتثقيفية 
يف املدارس والجامعات واألوس�اط الشعبية وترس�يخ األخالق والوازع 
الديني وتفعيل القوانني الرادعة والكلمة الحرة هي التي أشعلت الضمر 
اإلنساني يف كل العصور والكاتب ينتظره الناس ان يكتب عن همومهم 
ال ذل�ك ال�ذي كان يطلب منه واعظم معركة ت�دور هي معركة النفس 
اإلنس�انية بينها وبني ش�هواتها الضارة لتقرير مص�ر مجتمع أما ان 
تض�ع األمة يف مصايف التقدم واالزده�ار أو تنزل إىل درك املذلة ولتوحيد 
الجه�ود ونك�ران ال�ذات وإص�الح الضال ولي�س من الس�هل معالجة 
الفس�اد ولكنه ليس من املس�تحيل عند توف�ر اإلرادة والرغبة وانتر 
الوب�اء يف مرافق الدولة واصبح من املألوف ب�ني الناس وضعف الكثر 
ملواجهة الفاس�د مما دفع بشموخ الفاس�دين وعدم اإليمان بالقوانني 
التي تصدر بحق الضالني واصبح حرفه يتعاطاها كبار الساسة وانتج 
الفقر الشامل لسواد العراق والبطالة املتفشية بني العاملني واملتعلمني 
وعم الخراب واتس�عت دائرة الرخاء للفئة الغارقة يف ترفها والناس�ية 
لهموم الناس وشقاءهم من جميع الحقوق وأصاب هذا البلد األمراض 
واآلف�ات السياس�ية وابتىل بحكوم�ات تدعمها املصال�ح األجنبية وال 
يعجبها ان نرى نور الشمس واصبح شقاء الجموع فريسة للمفسدين 
وال يحمل الناس لهم االحتقار ومصرهم أس�وء مصر ودون معالجة 
الفس�اد ال تس�تطيع الحكوم�ة ان تطعم الجائ�ع أو تكس�وا العريان 
وتعطي األرض ملن ال مأوى له واذا تعرفنا عىل املسبب وألزمناه بعقاب 
مناسب لفس�اده وتبديد األموال العامة فنضع أساسا صحيحاً بحيث 
يخضع املس�ؤول ويف املس�تقبل هدر الثروات وتنكش�ف الغيوم السود 
الذي نسجها الفساد فطغى لونها عىل منفذ للضياء وإزاله اليأس الذي 
ش�اع يف كثر وانعدام املس�ؤولية جعل الحكومة عاج�زة عىل صد تيار 

الفساد كمصحف كريم يف بيت زنديق. 

ج�اء يف مذك�رات الجن�رال األكليزي  مود س�تالني أب�ان الحرب 
العاملي�ة األوىل إن�ه وخ�الل تقدم الق�وات الربيطاني�ة عىل إحدى 
املناط�ق  الع�ام 1917 واجهت مقاومة ش�ديدة م�ن األهايل التي 
وقفت تتصدى للق�وات الربيطانية الغازية بكل قوة وصالبة مما 
اضطره�م اىل التوقف والرتاجع بعد ان تكبدوا خس�ائر جس�يمة 
باألرواح واملعدات . مع هطول الظالم ش�اهد األنكليز راعي أغنام 
وبرفقته كلب حراس�ة عىل مقربة م�ن الوادي الذي يفصلهم عن 
تل�ك املنطقة  وأخربوا الجنرال مود بذلك  فأمرهم  بجلبه اليه هو 
وكلب�ه. أح�روا له الراعي م�ع الكلب  فتوج�ه للراعي وطمأنه  
وطلب من املرتجم ان يق�ول للراعي  ماذا يفعل بهذا الكلب وماذا 
يمث�ل ل�ه  فأجابه�م الراعي انه يح�رس له اغنامه وه�و بمثابة 
صدي�ق ويف ال يس�تطيع فراقه . ثم قال م�ود للمرتجم اخربه  إن 
الجنرال سيعطيك جنيه اس�رتليني اذا ذبحت الكلب وكان الجنيه 
وقته�ا يمث�ل مبلغا ليس هيّن�ا  لكن الراعي رفض وق�ال لهم ان 
كلبه عزيز عليه وال يس�تطيع التفريط به كونه يسر له القطيع 
ويس�اعده بحماية أألغنام م�ن الوحوش فعرض علي�ه الجنرال 
ان يعطيه خمس�ة جنيهات وقال له ستس�تطيع ان تش�رتي بها 
قطيعا كامال . فرح الراعي وجاء بالكلب وقام بذبحه تحت اقدام 
الجن�رال . عندها قال له الجنرال مود  س�أضاعف لك املبلغ رشط 
أن تس�لخه فقب�ل الراعي عىل الف�ور وقام بس�لخ الكلب  . فقال 
ل�ه مود س�أزيدك جنيه�ا آخ�ر اذا إذا قمت بتقطي�ع  لحم الكلب  
وفع�ال  قط�ع الكلب قطع صغ�رة فأعطاه االجن�رال الجنيهات 
وان�رف  . أرسع الراع�ي يركض خلف الجن�رال  مود ويقول له 
.. س�يدي إذا اعطيتني جنيها آخر فسوف آكل لحمه  فالتفت اليه 
الجنرال س�اخرا محتقرا وقال له ال حاجة لذلك فقد اطمأن قلبي 
وعرفت إننا سننتر عليكم حتما ما دمتم مستعدين ألن  تذبحوا  
وتس�لخوا وتقطعوا اغىل صديق عندك�م ورفيقكم من اجل بضع 
جنيهات وأنتم مس�تعدين حتى الكل�ه مقابل جنيه آخر  وهذا ما 
نحتاجه هنا . بعدها التفت لجنوده وقال لهم مادام هناك الكثر 
م�ن ه�ذه العقليات هنا فال تخش�وا يشء وفعال ما ه�ي اال ايام 
واحتل األنكليز تلك املنطقة . ما اشبه اليوم بالبارحة فهاهم عبيد 
ال�دوالر اليوم ورثة عبيد الجنيه�ات يتوافدون زرافات عىل بعض  
الس�فارات ليعلنوا ال�والء والطاع�ة مقابل حفن�ة دوالرات وهم 
مس�تعدين ألن يضحوا بدماء الش�هداء وابطال الحشد  ويتنازلوا 
عن كرك�وك  ويطبعوا مع ارسائيل ويغلّس�وا عن س�يادة العراق 
ونفطه وماله وتأريخه وحارضه ومس�تقبله ومن ال يصدق  كل 

ما فات فليسال عما يجري يف السفارات .

يف مبادرة متميزة

 حمافظ البرصة اسعد العيداين يكرم الطالب 
حسن حمسن معيوف االول عىل العراق

تكفل بأجوره الدراسية لـ 6 سنوات

ت�ربع محافظة البرة املهندس )اس�عد العيدان�ي ( بمبلغ 25 مليون 
دينار اىل عائلة الطالب حس�ن محس�ن معيوف من قضاء قلعة س�كر 
بمحافظة ذي قار وتكفل العيداني باالجور الدراس�ية للطالب حس�ن 
محس�ن ل� 6 س�نوات ، وذلك تكريما وتقديرا لتفوقه املتميز وحصوله 

عىل معدل 99,86 يف امتحانات الدراسة االعدادية ، الفرع االحيائي .
شكرا نقولها   للمحافظ الذي عودنا عىل مثل هذه املبادرات االنسانية 
يف جميع املجاالت ، مما يجس�د مبادئه الوطنية  و الدينية والعشائرية  

فيمساعدة وتسهيل امور املواطنني ورعاية الكفاءات بكل املجاالت.

أمهية األسربين يف خفض خطر اإلصابة 
برسطان قاتل!

قال مس�ؤولون يف مجال الصحة، إن آالف األشخاص الذين يعانون من 
حالة وراثية ش�ائعة، يجب أن ُيقدم لهم األسربين يوميا لخفض خطر 

اإلصابة برسطان القولون واملستقيم.
ويواجه األفراد الذي يعانون من متالزمة »لينش« )LS(، خطرا متزايدا 
م�ن اإلصاب�ة باملرض القات�ل. ولكن دراس�ة كربى أظه�رت أنه يمكن 
خف�ض احتماالت تطور املرض، عن طريق تناول األس�ربين يوميا ملدة 
عام�ني، وذلك عىل الرغم من حظ�ر إدارة الصحة الوطني�ة الربيطانية 
)NHS( لوصفات العالج »غر املبارش«، يف محاولة بائسة لتوفر املال.

وترتبط متالزمة LS بإصابات رسطان القولون واملس�تقيم أو األمعاء، 
وكذلك بطانة الرحم والجلد والدماغ.

 LS باإلرش�ادات، التي تويص مرىض Bowel Cancer UK ورحب مركز
بتناول األس�ربين، الذي ثبت أنه يقدم فائدة نموذجية قد تحمي املرىض 

من الرسطان القاتل.

نقابة الصحفيني العراقيني حتتفي باالعالمية االيزيدية )امرية عتو(

بغداد / المستقبل العراقي 

احتف�ت نقابة الصحفي�ني العراقيني / رابطة 
امل�رأة الصحفي�ة وبرعاية نقي�ب الصحفيني 
العراقي�ني االس�تاذ مؤي�د الالم�ي  باالعالمية 
االيزيدية أمرة عتو يف ندوة حوارية )دور املرأة 
االعالمية يف محاربة داعش ( يف فندق املنصور 
ميليا.  وتحدثت عتو عن الدمار واملأس�اة التي 
عاشها املكون االيزيدية والتهجر القرسي من 
قبل داعش وإس�قاط مناطق سنجار بايديهم 
وس�بي املئات من نس�اء االيزيديات . وطالبت 
عتو الحكومة العراقية واملجتمع الدويل بتقديم 

املساعدات ملخيماتهم التي تعاني من نقص يف 
امل�واد الغذائية والدوائية اضاف�ة اىل قلة مياه 
ال�رب ، وهن�اك الكثر من الح�االت املرضية 
الت�ي تحت�اج اىل العناي�ة الصحي�ة . وبين�ت 
رئيس�ة رابطة املرأة الصحفية يف العراق زهرة 
الجب�وري ان احتفاؤنا اليوم يأت�ي تزامنا مع 
اليوم اإلب�ادة للمكون االيزي�دي الذي يصادف 
ي�وم 3 اب ، ال�ذي اقدمت ب�ه عصابات داعش 
بقتل اكثر من )3000( ش�خص من االيزيدين 
بمقاب�ر جماعية 63  مقربة . وقالت الجبوري 
ه�ذا الي�وم يعد يوم اس�ود بتاريخ االنس�انية 
، وإذ الي�وم نحتض�ن اعالمي�ة إيزيدية للننقل 

للعال�م من خالل وس�ائل االع�الم ماجرى من 
حقائ�ق  ونزيح قن�اع الكذب والغ�ش باتخاذ 
داعش الدين وسيلة الفعاله اإلجرامية ولنثبت 
ان العراق واحد وان فكر داعش تهش�م بارادة 
أبناؤه  حيث استطاعت فتاة بسيطة اليتجاوز 
عمرها 25 بافتتاح مكتبة لتنر الطفال املخيم 
ولش�بابه وتعرفهم مب�ادى الس�الم واملحبة . 
ادار الجلس�ة االعالمي االس�تاذ باسم الشيخ ، 
وتمي�زت الندوة بحضور نوع�ي ، وقدمت عتو 
ش�هادة تقديرية لنقيب الصحفيني العراقيني 
االس�تاذ مؤي�د الالم�ي تثمينا ل�دوره يف نفل 

ماساة  االيزيدين اىل العالم.

بغداد / المستقبل العراقي 

عقدت ش�بكة الصحفي�ات العراقي�ات يف نقابة 
الصحفي�ني العراقيني جلس�ة حوارية ملناقش�ة 
ملف اعادة وزارة املرأة التي تم الغاؤها ابن وجود 
رئي�س الوزراء الس�ابق حيدر العب�ادي بحضور 
رئيسة شبكة الصحفيات العراقيات بان القبطان 
وعضو مجلس النقابة سناء النقاش املرف عىل 
الش�بكة  وعضو مجلس النواب السيدة  انسجام 
الغ�راوي. وقالت عضو مجلس النقابة ورئيس�ة 
الش�بكة الس�يدة  ب�ان القبط�ان ان اقامة هذه 

الجلس�ة جاء برعاية نقيب الصحفيني العراقيني 
األس�تاذ  مؤي�د الالم�ي ملناقش�ة دع�وات إعادة   
وزارة املرأة من جديد حيث ان شبكة الصحفيات 
هي املعنية بش�ؤون املرأة الصحفي�ة واإلعالمية 
فصار لزاماً عليها اليوم مناقشة موضوع يخص 
صاحبة نصف املجتمع وأم نصفه الثاني. واكدت 
القبط�ان ان اجتماع اليوم خ�رج بعدة توصيات 
س�تعرض ع�ىل نقي�ب الصحفي�ني لرتف�ع بع�د 
ذل�ك اىل الحكوم�ة للنظ�ر بها كونها ج�اءت بعد 
نقاشات مطولة مع عدد من الصحفيات يف بغداد 
واملحافظات حيث ان اعادة هذه الوزارة س�يزيد 

من تمثيل املرأة يف الحكومة وتفعيل دورها يف بناء 
البل�د. فيما أك�دت عضوة مجلس النقابة س�ناء 
النق�اش ان املجتمعون اكدوا عىل ان يكون هناك 
وجود وزارة حقيقية تليق  باملرأة العراقية وليس 
وزارة ش�كلية فقط وان تكون ذات قيمة معنوية 
لجميع النس�اء العراقي�ات وان يك�ون لها تأثر 
يف صنع الق�رار الس�يايس بعيدا ع�ن التجاذبات 
السياس�ية ولي�س بال�رورة أن تك�ون الجهة 
املعنية باملرأة وزارة وإنما تشكيل بقيادة نسوية 
قوية تلملم ش�تات التشكيالت املختلفة املوجودة 

اليوم وبعيدا عن املحاصصة والتحزب .

المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

بحض�ور محاف�ظ كربالء املهندس نصيف جاس�م 
الخطابي ومدير دائرة الحش�د الش�عبي السيد عيل 
املربقع وعدد من املس�ؤولني وذوي الشهداء اقامت 
مديرية ش�هداء كربالء املقدس�ة احتفالية ووزعت 
م�ن خاللها منحا عقارية عىل ذوي ش�هداء جرائم 
النظام البائد وش�هداء الحش�د الش�عبي ويف كلمة 
له خ�الل االحتف�ال وعد محاف�ظ كرب�الء بالوفاء 
للش�هداء وعوائلهم وب�ذل كل االمكانيات من اجل 
اعطاء حقوقه�م املروعة وضمن االطر القانونية 

مؤكدا ان جميع ذوي الش�هداء س�وف يس�تلمون 
اراض س�كنية خ�الل الفرتة املقبلة موع�زا للدوائر 
املختصة ذات العالقة عىل تس�هيل االجراءات لذوي 
الش�هداء واكمال معامالتهم بعيدا عن الروتني  من 
جانب اخر قال مدير دائرة الحش�د الش�عبي السيد 
ع�يل املربق�ع ان جمي�ع املخطط�ات الت�ي احيكت 
ض�د الع�راق والت�ي ردت بفض�ل فت�وى الجه�اد 
الكفائ�ي بعد ان لب�ى غيارى العراق ه�ذه الفتوى 
وتصدوا الك�رب تنظيم اجرامي من عصابات داعش 
االرهابي�ة واقزام البعث املقب�ور  مضيفا ان عوائل 
ش�هداء الحشد الشعبي امانة يف اعناقنا وان كل ما 

نقدمه له�م من حقوق ال يضاهي قطرة دم واحدة 
سقطت من شهيد او جريح  ويف تريح خص به) 
املستقبل العراقي( قال مدير مديرية شهداء كربالء 
الس�يد عيل هادي العرداوي ان شهداء العراق الذين 
استش�هدوا عىل يد ازالم اكرب طاغية عرفه التاريخ 
ص�دام املقب�ور وتنظيم�ات داع�ش االرهابية هم 
ال�رساج الذي ييضء لنا درب الحري�ة من اجل بناء 
عراق املس�تقبل مضيفا ان دماء الشهداء الزاكيات 
ه�ي امان�ة يف اعناقنا وحاف�زا لتقدي�م كل ما من 
شأنه ان يحفظ حقوق ذويهم ويف ختام االحتفالية 

وزعت املنح العقارية عىل ذوي الشهداء.

مؤسسة شهداء كربالء توزع اكثر من 18 مليار دينار كمنح عقاريةشبكة الصحفيات العراقيات تناقش  اعادة وزارة املرأة أو ال


