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عىل أبواب العراق!

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت لجنة األم�ن والدف�اع يف يف الربملان، 
أم�س األربع�اء، انها تس�عى حالي�ا لتفعيل 
وإقرار قانون التجنيد االلزامي خالل املرحلة 
املقبلة، الفتة إىل رضورة استثمار املجندين يف 
الجوانب الخدمي�ة أو الطوارئ أو القطاعات 
األخ�رى وع�دم اقتص�ار عملهم ع�ى املهام 

الحربية.
وقال عض�و اللجنة عبد الخال�ق العزاوي إن 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
ع�ادل عبد املهدي أبدى اس�تعداده لدراس�ة 
موض�وع تفعي�ل التجني�د اإللزامي برشوط 

معين�ة بع�د أن طرحت�ه اللجنة للمناقش�ة 
لعزمها عى تطبيقه خالل املرحلة املقبلة.

وأضاف العزاوي، يف ترصيحات صحفية، أن 
م�ن أهم مميزات ه�ذا القانون ه�و االلتزام 
برشط العم�ر، ويمكن أن يكون هناك مجال 
لدفع »البدائل النقدية« مقابل اتمام الخدمة 
االلزامي�ة الت�ي س�توفر إي�راداً كب�راً ج�داً 
ل�وزارة الدفاع يمك�ن أن يدعمها يف التطوير 
والنهوض بواقع الجيش العراقي والتس�ليح 
وغره�ا حي�ث يمك�ن ان يدف�ع املش�مول 
بالقان�ون مبلغ�ا مالي�ا مقاب�ل االعفاء من 

الخدمة العسكرية االلزامية.
ومن جانبه، قال عض�و اللجنة عيل الغانمي 

إن إق�رار قانون الخدم�ة االلزامية يمكن أن 
يقيض عى نسبة كبرة من البطالة املنترشة 

يف صفوف الشباب. 
واوض�ح ان القانون لم يرس�ل حتى اآلن من 
الحكومة إىل مجلس النواب لغرض مناقشته 

بشكل مستفيض.
واش�ار إىل أّن معظ�م دول العال�م تف�رض 
الخدم�ة إاللزامية وإذا طب�ق هذا القانون يف 
العراق فإنه س�يقيض عى البطالة املوجودة 
يف صف�وف الش�باب ويتي�ح الفرص�ة له�م 

لخدمة بلدهم.

التفاصيل ص2

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة الكي�ان الصهيوني 
يرسائي�ل كات�س، أم�س االربع�اء، أن بالده 
ستش�ارك يف الق�وة البحري�ة الت�ي تس�عى 
الوالي�ات املتح�دة تش�كيلها لتأم�ن حركة 
املالح�ة يف الخليج، وس�ط تصاعد التوتر مع 
إي�ران. وقال كات�س، يف ترصيحات صحفية 
تناقلتها وسائل اعالم امركية، إن “إرسائيل 
ج�زء م�ن التحال�ف ال�ذي تق�وده الواليات 
املتح�دة لحماية طرق التج�ارة يف الخليج”، 
مضيف�ا أنه م�ن مصلحة إرسائي�ل وقف ما 
أسماه »العدوان اإليراني« يف املنطقة وتعزيز 

عالقاتها مع دول الخليج. وأش�ار كاتس إىل 
زيارت�ه لإلم�ارات يف 30 حزيران للمش�اركة 
يف مؤتمر األمم املتحدة لش�ؤون البيئة. وقال 
كات�س إن�ه التق�ى م�ع “مس�ؤول إماراتي 
رفيع املس�توى لبح�ث تعزي�ز العالقات بن 
إرسائيل وال�دول العربي�ة”. وكان كاتس قد 
رضب مث�ال بعالقات إرسائي�ل التجارية مع 
تركيا رغم ترصيح�ات الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان ضد إرسائيل، مؤكدا أنه يمكن 
إقام�ة عالقات رغم اختالف املواقف.  ونقلت 
صحيفة “جروزاليم بوست” عن كاتس قوله 
إن “هناك عداوة واضحة بن تركيا وإرسائيل 
ولك�ن التج�ارة ب�ن البلدين تواص�ل نموها 

وأقارب أردوغان يستفيدون منها”. وأضاف 
كات�س: “نح�ن ال نحبه )أردوغ�ان( وهو ال 
يحبنا، وه�م يف الخليج أيض�ا ال يحبونه ألن 
جماعة اإلخوان املسلمن بنسختها املتشددة 
يف تركي�ا وقط�ر تهددهم بدرج�ة ال تقل عن 
إي�ران”. وتاب�ع بالق�ول: “يف ه�ذه املنطقة 
هناك أصدقاء أعداء وم�ن املمكن أن نختلف 
حول أم�ر ما ونتع�اون يف أمر آخ�ر”، ورأى 
أنه ال يوجد س�بب يمن�ع إقامة وضع مماثل 
بن إرسائي�ل ودول الخليج. وأك�د كاتس أن 

“إرسائيل لديها عالقات مع دول الخليج.
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اتفاق أمريكي تركي بشأن »املنطقة اآلمنة« شامل سوريا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية الرتكية، أمس األربعاء، 
أن أنقرة اتفقت مع واش�نطن عى إقامة مركز 

عمليات مشرتك يف شمال سوريا.
وس�يكون هدف هذا املرك�ز إدارة التوترات بن 
املقاتل�ن األك�راد والق�وات الرتكية يف ش�مال 
س�وريا، بحس�ب بي�ان ال�وزارة ال�ذي نقلت�ه 
»فران�س برس«. وج�اء يف البي�ان أن الجانبن 
اتفق�ا عى »تطبيق أوىل اإلج�راءات الهادفة إىل 

تبديد املخ�اوف الرتكية بدون تأخر«، مضيفا: 
»يف هذا اإلطار إنش�اء وبرسع�ة مركز عمليات 
مشرتك يف تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة 
آمنة باالش�رتاك م�ع الواليات املتح�دة«. ومن 
جانبه�ا، قالت الس�فارة األمركية يف تركيا إنه 
»تم االتفاق مع أنقرة عى إنش�اء منطقة آمنة 
يف ش�مال س�وريا«، مضيفة »ت�م االتفاق عى 
اتخاذ إجراءات رسيعة اس�تجابة ملطالب تركيا 
األمني�ة«. وبّين�ت الس�فارة أن املنطقة اآلمنة 
»يج�ب أن تصب�ح مم�را آمنا يف إط�ار الجهود 

املبذولة إلعادة املهجرين السورين إىل بالدهم«. 
وكان وزي�ر الدفاع الرتكي، خلويص أكار، أعلن 
أن املحادثات مع الواليات املتحدة بهدف تفادي 
تدخل عس�كري تركي يف ش�مال سوريا تجري 
بشكل »إيجابي«. وقال أكار: »رشكاؤنا اقرتبوا 
أكثر م�ن موقفنا. االجتماع�ات كانت إيجابية 
وبن�اءة«، وفق م�ا نقلت »فران�س برس« عن 

وكالة »األناضول« الرسمية الرتكية.
ودخلت املحادثات الرتكية األمركية التي تنعقد 

يف أنقرة يومها الثالث.

ص2 إلقاء القبض عىل هارب من سجن القناة يف حمافظة البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو 
مهدي املهندس، أمس االربعاء، ان تنوع 
وتعاي�ش املكونات نقطة ق�وة ملناطق 
س�هل نينوى، مبينا اس�تعداد الحش�د 

لدعم تلك املناطق خدميا وانسانيا. 
وذك�ر اع�الم الحش�د الش�عبي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
أبو مه�دي املهندس زار، اليوم االربعاء، 

كنيس�ة م�ارت ش�موني ع�ى هامش 
تواجده يف محافظة نينوى التي وصلها 
ام�س األول لالرشاف عى عمليات ارادة 
النرص الثالثة«، مبينا ان »الزيارة شملت 
عددا من قواطع املسؤولية و مقر قيادة 

عمليات نينوى للحشد الشعبي«. 
اىل  البي�ان  بحس�ب  املهن�دس  واش�ار 
»اهمي�ة تعزي�ز األم�ن واالس�تقرار يف 
مناط�ق س�هل نين�وى والحف�اظ عى 
وحدة وانسجام مكوناته«، فيما اكد ان 
»تن�وع املكونات وتعايش�ها نقطة قوة 

لهذه املنطقة«.
واكد ان »الحشد الشعبي يضع األولوية 
يف مناطق س�هل نينوى لحف�ظ التنوع 
ومركزي�ة األمن وتجن�ب التوتر والعمل 
لجمي�ع  مناس�بة  بيئ�ة  توف�ر  ع�ى 
املكونات«، الفتا اىل »اس�تعداد الحش�د 
الش�عبي لدع�م تل�ك املناط�ق خدمي�ا 
وانس�انيا واعادة جمي�ع النازحن من 

املسيحين وغرهم اليها«.

التفاصيل ص2

املهندس من كنيسة بربطلة: تعايش املكونات
 نقطة قوة لسهل نينوى

الرتبية توجه بإعفاء 
مدراء املدارس ممن حققوا نسب 

نجاح متدنية يف االمتحانات
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توجيه فوري.. وزير الداخلية يأمر بحل مجيع مشكالت املواطنني يف دوائر املرور 
     بغداد / المستقبل العراقي 

امر وزير الداخلية ياسين طاهر اليارسي، أمس األربعاء، 
بالعميل الفيوري عيى حيل جمييع مشيكالت املواطنن 

واالستجابة لطلباتهم .
واسيتفرس اليارسي خالل الزيارة التي اجراها اىل مديرية 
امليرور العامية، ولقائيه املديير العيام اللواء زهير عبادة 
وكبار الضباط ومدراء االقسيام، عن الخطط املسيتقبلية 
واالسيتعدادات الجاريية ، خاصية ميع قيرب حليول عيد 

االضحى املبارك.
والتقى الييارسي عدداً من املواطنن املراجعن، واسيتمع 
بشيكل مبارش اىل طلباتهم ومشياكلهم وأمير بحلها فوراً 

واالستجابة اليها وفقاً للقانون.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشيفت لجنية األمين والدفياع يف يف 
الربمليان، أميس األربعاء، انها تسيعى 
حالييا لتفعيل وإقرار قانيون التجنيد 
االلزامي خالل املرحلة املقبلة، الفتة إىل 
رضورة استثمار املجندين يف الجوانب 
الخدميية أو الطيوارئ أو القطاعيات 
األخيرى وعيدم اقتصيار عملهم عى 

املهام الحربية.
الخاليق  عبيد  اللجنية  عضيو  وقيال 
العزاوي إن رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة عادل عبد املهدي أبدى 
اسيتعداده لدراسية موضيوع تفعيل 
التجنيد اإللزامي بيروط معينة بعد 
أن طرحته اللجنة للمناقشية لعزمها 

عى تطبيقه خالل املرحلة املقبلة.
ترصيحيات  يف  العيزاوي،  وأضياف 
صحفيية، أن مين أهيم ممييزات هذا 
القانيون هيو االلتزام بيرط العمر، 
ويمكين أن يكون هناك مجيال لدفع 
»البدائل النقدية« مقابل اتمام الخدمة 
االلزاميية التيي سيتوفر إييراداً كبراً 
جداً ليوزارة الدفاع يمكين أن يدعمها 
يف التطويير والنهيوض بواقع الجيش 
والتسيليح وغرهيا حييث  العراقيي 
يمكين ان يدفيع املشيمول بالقانون 
مبلغا ماليا مقابل االعفاء من الخدمة 

العسكرية االلزامية.
ومين جانبه، قيال عضيو اللجنة عيل 
الخدمية  إقيرار قانيون  إن  الغانميي 
االلزاميية يمكن أن يقيض عى نسيبة 

كبرة من البطالة املنترة يف صفوف 
الشباب. 

واوضيح ان القانيون لم يرسيل حتى 
اآلن مين الحكومية إىل مجلس النواب 

لغرض مناقشته بشكل مستفيض.
واشار إىل أّن معظم دول العالم تفرض 
هيذا  طبيق  وإذا  إاللزاميية  الخدمية 
القانون يف العراق فإنه سييقيض عى 
البطالة املوجودة يف صفوف الشيباب 

ويتيح الفرصة لهم لخدمة بلدهم.
وأوضيح قائالً، ان القانون سييضمن 
جمييع االعتبارات املعنويية للمواطن 
اليذي ييؤدي الخدمة اإللزاميية، وهو 
عكيس ميا كان موجوداً ابيان النظام 
السيابق واآلليات املتبعة يف ذلك الوقت 
التيي كان فيهيا الكثير مين العقيد 

والتأخر يف ترسييح من يدخل الخدمة 
السكرية.

واقرتح النائب الغانمي اسيتثمار من 
ييؤدون الخدمة يف الجوانيب الخدمية 
والطوارئ ومجياالت أخرى بعيدة عن 

املهام الحربية.
يشيار إىل أّنيه يف عيام 1935 وبعد 14 
عاميا من تأسييس الجييش العراقي 
فرضيت الحكومية العراقيية التجنيد 
اإللزاميي يف البالد حيث شيهدت البالد 
بعدهيا مشياركة الجييش يف عدد من 
الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني 
إىل أّن قام الحاكم املدني األمركي بول 
بريمر اليذي نصبته الوالييات املتحدة 
عقب سقوط النظام العراقي السابق 

عام 2003 بحل الجيش العراقي.
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الكيان الصهيوني يعتزم إرسال قوات إىل مضيق هرمز.. ويتحدث عن تنسيق مع دول اخلليج لـ »التطبيع الكامل«

الربملان يتحرك إلقرار »التجنيد االجباري« يف العراق

قوات إرسائيلية عىل أبواب العراق!

املهندس من كنيسة بربطلة: تعايش املكونات نقطة قوة لسهل نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلين وزيير الخارجيية الكييان الصهيوني 
يرسائييل كاتيس، أميس االربعياء، أن بالده 
ستشيارك يف القيوة البحريية التيي تسيعى 
الوالييات املتحيدة تشيكيلها لتأمين حركة 
املالحة يف الخليج، وسيط تصاعيد التوتر مع 

إييران. وقال كاتيس، يف ترصيحات صحفية 
تناقلتها وسيائل اعالم امركية، إن “إرسائيل 
جيزء مين التحاليف اليذي تقيوده الواليات 
املتحدة لحمايية طرق التجيارة يف الخليج”، 
مضيفيا أنه مين مصلحة إرسائييل وقف ما 
أسماه »العدوان اإليراني« يف املنطقة وتعزيز 
عالقاتهيا مع دول الخليج. وأشيار كاتس إىل 

زيارتيه لإلميارات يف 30 حزيران للمشياركة 
يف مؤتمر األمم املتحدة لشيؤون البيئة. وقال 
كاتس إنه التقى مع “مسؤول إماراتي رفيع 
املسيتوى لبحث تعزيز العالقات بن إرسائيل 
واليدول العربيية”. وكان كاتيس قيد رضب 
مثيال بعالقيات إرسائيل التجاريية مع تركيا 
رغم ترصيحات الرئييس الرتكي رجب طيب 

أردوغيان ضيد إرسائييل، مؤكيدا أنيه يمكن 
إقامية عالقات رغم اختالف املواقف.  ونقلت 
صحيفة “جروزاليم بوست” عن كاتس قوله 
إن “هناك عداوة واضحة بن تركيا وإرسائيل 
ولكين التجيارة بين البلدين تواصيل نموها 
وأقارب أردوغان يستفيدون منها”. وأضاف 
كاتيس: “نحن ال نحبيه )أردوغيان( وهو ال 

يحبنيا، وهيم يف الخليج أيضيا ال يحبونه ألن 
جماعة اإلخوان املسلمن بنسختها املتشددة 
يف تركييا وقطير تهددهم بدرجية ال تقل عن 
إيران”. وتابع بالقول: “يف هذه املنطقة هناك 
أصدقياء أعداء ومن املمكين أن نختلف حول 
أمر ما ونتعاون يف أمر آخر”، ورأى أنه ال يوجد 
سيبب يمنع إقامة وضع مماثل بن إرسائيل 

ودول الخليج. وأكد كاتس أن “إرسائيل لديها 
عالقات مع دول الخليج، عالقات دبلوماسية 
وأمنية واقتصادية، وهديف مع دعم كامل من 
رئييس اليوزراء بنيامن نتنياهيو هو العمل 
عيى التطبييع ليصبيح علنييا والتوصيل إىل 
اتفاقيات دبلوماسية مع دول الخليج مماثلة 

لالتفاقيات مع مرص واألردن”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس هيئة الحشيد الشيعبي أبو مهدي 
املهندس، أمس االربعاء، ان تنوع وتعايش املكونات 

نقطة قيوة ملناطق سيهل نينوى، مبينا اسيتعداد 
الحشيد لدعم تلك املناطق خدميا وانسيانيا. وذكر 
اعيالم الحشيد الشيعبي يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسخة منه ان »نائب رئيس هيئة الحشد 

الشيعبي أبو مهيدي املهندس زار، الييوم االربعاء، 
كنيسية مارت شيموني عيى هاميش تواجده يف 
محافظية نينوى التي وصلها امس األول لالرشاف 
الثالثية«، مبينيا ان  عيى عملييات ارادة النيرص 

»الزيارة شملت عددا من قواطع املسؤولية و مقر 
قيادة عمليات نينوى للحشيد الشيعبي«. واشيار 
املهندس بحسيب البييان اىل »اهميية تعزيز األمن 
واالستقرار يف مناطق سيهل نينوى والحفاظ عى 

وحدة وانسيجام مكوناتيه«، فيما اكيد ان »تنوع 
املكونيات وتعايشيها نقطة قوة لهيذه املنطقة«.
واكد ان »الحشيد الشعبي يضع األولوية يف مناطق 
سهل نينوى لحفظ التنوع ومركزية األمن وتجنب 

التوتير والعميل عى توفير بيئة مناسيبة لجميع 
املكونيات«، الفتا اىل »اسيتعداد الحشيد الشيعبي 
لدعيم تلك املناطق خدميا وانسيانيا واعادة جميع 

النازحن من املسيحين وغرهم اليها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف مدير مكتب بدر يف االنبار قيص 
األنباري، أمس االبربعاء، عن انسحاب 
القيوات االمريكية املتجفليه يف قاعدة 

٧0 يف الرطبية واالتجياه نحيو قاعدة 
عن االسيد، عازيا ذلك اىل فتح ممرات 
أمنه لهم داخيل االنبار.وقال االنباري 
يف ترصييح صحفيي إن “االمرييكان 
انسحبوا من قاعدة ٧0 يف قضاء الرطبة 

لفسيح املجيال اميام تنظييم داعش 
اإلجراميي للتجيول يف هيذه املنطقية 
بحريية كاملة”. وأضياف، أن “قاعدة 
الرطبة تعترب نقطية مراقبة ومتابعة 
للمثلث السعودي السيوري األردني”، 

مشرا إىل ان “بقاء القوات األمريكية يف 
الرطبة يعد معرقال لخطط الدواعش”. 
وكان الخبير األمني أحميد الريفي 
كشف يف ترصيح سيابق عن تحركات 
كثيفة للقطعات العسكرية األمركية 

من اقليم كردسيتان العراق وصوال إىل 
مدينة القامشييل السيورية، مبينا أن 
تلك التحركات تهدف إىل اسيناد قوات 
سيورية الديمقراطية “قسد” ضد اي 

تحرك تركي مرتقب.

قيادي ببدر: األمريكان يفتحون ممرات آمنة لـ »داعش« يف االنبار
        بغداد / المستقبل العراقي

اعتيرب النائيب عين تحاليف الفتيح نعيم 
العبيودي، أمس األربعياء، وجود املعارضة 
وامليواالة خطيوة باتجياه تأسييس دولة 

حضارية.
وقيال العبيودي يف ترصييح صحفيي إن 
كتلية املعارضية موجودٌة ضمن السيقف 

الديمقراطيي للعمليية السياسيية، داعيا 
اىل رضورة دعيم الحكومية الحالية لتلبية 

طموحات املواطنن.
وأشيار العبيودي اىل أن تحالفيي الفتيح 
وسائرون تبنيا الحكومة الحالية، وعليهما 
تحمل ذلك، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء 
عيادل عبد املهيدي وحكومته سييكملون 

أربع سنوات يف إدارة البلد.

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس وزراء اقليم كردسيتان، أمس 
األربعاء، تشيكيل لجنية ملتابعة املحادثات 
مع بغداد إليجاد آلية يف تنفيذ قرار املحكمة 
االتحاديية العليا الخياص باملادة 140 من 
الدسيتور. وذكر املكتيب االعالمي لرئيس 
وزراء كردسيتان، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسيخة منيه، أن »مجلس وزراء 
إقلييم كردسيتان، عقد برئاسية رئيسيه 

مرسور بارزاني، جلسته االعتيادية«.
وأضياف البييان، أن »املجليس، أشيار يف 
بداية اجتماعه إىل قرار املحكمة االتحادية 
العلييا ذي الرقيم )2009/٧1( الصادر يف 
رسييان  ببقياء  والقيايض   2019/٧/28
امليادة 140 من الدسيتور، وعيى إثر ذلك، 
تقرر تشيكيل لجنية من مجليس الوزراء 
وبالتنسييق ميع الهيئة العامية للمناطق 
اإلقلييم  ادارة  خيارج  الكوردسيتانية 
ملتابعة املحادثيات مع بغداد إليجاد آلية يف 
تنفييذ امليادة 140 بموجب قيرار املحكمة 

االتحادية«.
اآلليية  »االجتمياع، بحيث  ان  إىل  ولفيت، 
املناسيبة لتنفيذ الفقرة الثامنة من الجزء 
املتعليق باإلصالح يف الربناميج الحكومي، 

الرضيبيي  النظيام  بإصيالح  والخياص 
بالشيكل اليذي يضمين العدالية يف فرض 

الرضائب ومنع التهرّب الرضيبي«.
»أهميية  عيى  اليوزراء،  مجليس  وأكيد 
الرضائب«، مشدداً عى »رضورة أن يسدد 
جمييع األفيراد والجهيات واليركات ما 

بذمتهم من ديون ورضائب للحكومة«.
وأشار، إىل »اهمية توحيد رسوم الرضائب 
الداخلية من الناحيتن القانونية واإلدارية 
بالشيكل اليذي يراعيي العدالية، ويأخيذ 
بنظير االعتبار مسيتوى الدخل عند فرض 

الرضائب«.
وقيرر، »مراجعية قوائم أسيماء املعاقن 
وذوي االحتياجات الخاصة«، مصوتاً عى 
»إعيادة رصف رواتيب نحيو 13 الفياً من 
مستحقيها من املعاقن وذوي االحتياجات 

الخاصة«.
وناقش املجلس، »عدداً من املسائل الخاصة 
بمكتب العالقات الخارجية، وتم اتخاذ عدد 
من اإلجيراءات الالزمة«، موجهيًا وزارات 
الداخليية والبلديات والسيياحة والوزارات 
ذات العالقة، بي«اسيتقبال السياح بشكل 
الئيق وتقديم جمييع التسيهيالت الالزمة 
لهم أثناء زيارتهم إقليم كوردسيتان خالل 

أيام عيد األضحى املبارك«.

الفتح: وجود املعارضة واملواالة خطوة باجتاه
 تأسيس دولة حضارية

إقليم كردستان يقرر تشكل جلنة ملتابعة تنفيذ املادة 
)140( مع بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم القيادي باللواء 30 يف الحشد الشعبي سعد 
القدو، أميس األربعاء، قوات االسيايش الكردية 
بالتخطيط الستهداف املسيحين يف سهل نينوى 

التهام الحشيد الشيعبي بذليك، فيميا حذر من 
وجود اجندات تعميل عى افراغ محافظة نينوى 
من الشييعة. وقال القيدو يف ترصيحات متلفزة 
إن “االسيايش يخطيط السيتهداف املسييحين 
يف مناطق سيهل نينيوى من اجل اتهام الحشيد 

الشيعبي بذليك”، مشيرا إىل أن “ضابطا بقوات 
االسيايش قام بقتل امراة مسييحية مسنة تبلغ 
من العمير 90 عاما مع ابنتها التهام الحشيد”. 
وأضياف، أن “هناك اجنيدات طائفية تعمل عى 
اخراج الشييعة من نينوى”، متهميا رجال دين 

مسييحين بي”كتابة تقارير كيدية ضد الشيعة 
يف سيهل نينيوى”. ولفت القدو إىل أن “ الحشيد 
الشعبي شكل حزاما أمنيا لحماية سهل نينوى”، 
مؤكدا أن “الحشد اسيهم بتوفر يف كامل مدينة 

املوصل وليس سهل نينوى فقط”.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعيا النائب عن تييار الحكمة فيرات التميمي، 
أمس األربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد املهدي إىل 
الضغط عى الحكومية األردنية لتنفيذ مذكرات 
قبيض واسيرتداد بحيق أكثير من 20 مسيؤوالً 

سابقاً مطلوبن للقضاء العراقي يف قضايا فساد 
ميايل.  وقيال التميميي يف ترصييح صحفي، إن 
»هناك أكثر من 20 مذكرة اسرتداد وقبض بحق 
مدراء عامن ووزراء ودرجات خاصة مطلوبن 
للقضاء العراقي يف قضايا فساد مايل موجودين 
يف األردن لكين الحكومية االردنية تتلكأ يف تنفيذ 

تلك املذكرات ويطلق القضياء األردني رساحهم 
بيدل تسيليمهم للسيلطات العراقيية«. وأشيار 
التميميي، إىل أن »السيفارة العراقيية يف عميان 
قامت بكل الجهيود املمكنة لتنفيذ تلك املذكرات 
وفيق األطير القانونيية الدوليية، لكين الجانب 
األردني لم يستجب لتلك املطالبات«.وأضاف، أن 

»العراق فتح أبوابه لألردن وتم توقيع العديد من 
االتفاقيات التجارية واالقتصادية معهم، إضافة 
إىل إلغياء التعرفة الجمركية وتقديم تسيهيالت 
عديدة للركات األردنية، لكن لألسيف الشيديد 
ليم نجيد تعامل باملثيل يف قضايا مهمية للعراق 

ومن بينها قضية أولئك املطلوبن«.

القدو يتحدث عن ختطيط االسايش لـ »استهداف املسيحيني« يف سهل نينوى 

نائب يدعو إىل الضغط عىل األردن السرتداد )20( مطلوبًا للقضاء 

        بغداد / المستقبل العراقي

أفيادت مديرية نجدة بغداد، أميس األربعاء، 
بيأن قيوة أمنيية يف محافظة البيرصة ألقت 
القبيض عى أحد الهاربن من سيجن القناة 

يف بغداد.
وقاليت املديريية يف بييان تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسخة منه، إن » قوة من مكافحة 
إجرام بغيداد ألقت القبض عى احد الهاربن 
الخطريين مين سيجن القنياة يف محافظية 
البرصة«. وبينت، أن »العملية تمت بالتنسيق 

مع القوات االمنية يف محافظة البرصة«.
وذكر املركز اإلعالميي ملجلس القضاء االعى 
يف بيان بوقت سيباق، أن »محكمة التحقيق 
املركزية املختصة بقضايا اإلرهاب يف رئاسة 
محكمة استئناف الرصافة االتحادية، اتخذت 
االجيراءات القانونية واصيدرت امر بتوقيف 
خمسة ضباط وثمانية منتسبن عى خلفية 
هيروب 14 متهميا بقضايا مخيدرات بينهم 
محكوم بالسجن«، الفتا اىل ان »عدد املتهمن 
الهاربين 14 متهماً بينهيم مدان صدر حكم 

بالسجن ملدة 10 سنوات بحقه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكيد رئييس تييار الحكمية عميار الحكييم، أمس 
االربعاء، اىل السيفر الكندي ليدى بغداد أن التحدي 
القيادم اليذي يواجهيه العيراق بعيد طيي صفحة 
»عصابة داعش« هو تحدي الخدمات، مشيددا عى 
رضورة بيذل جهود اسيتثنائية لالرتقاء بها.  وقال 
الحكيم يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة 
منه، »اسيتقبلنا السيفر الكندي يف بغيداد روبرت 
جيربد وهو السفر األول لبالده يف العراق، مبينا أنه 
تم بحث العالقات الثنائية بن العراق وكندا وسيبل 

تدعيمها والفرص االستثمارية التي يقدمها العراق 
يف املجاالت كافة، فضال عن مناقشية تطور امللفات 
السياسيية يف املنطقة والعاليم. واكد الحكيم خالل 
اللقاء، ان التحيدي القادم الذي يواجهه العراق بعد 
طي صفحة التحدي العسيكري مع عصابة داعش 
هو تحدي الخدمات، مشيددا عيى رضورة أن تبذل 
جهود اسيتثنائية لالرتقاء بها. واوضح الحكيم ان 
معارضة تيار الحكمة الوطني سياسيية دستورية 
مسيار  لتصوييب  وتسيعى  االخطياء  تشيخص 
واستقرار النظام السيايس، مبينا أنه تمنى للسفر 

الكندي النجاح يف مهمته.

احلكيم للسفري الكندي: العراق يواجه حتدي اخلدمات إلقاء القبض عىل هارب من سجن القناة يف حمافظة البرصة
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد ع�ن »اكمال اس�تعداداتها لتقدي�م الخدمات 
طوال ايام عيد االضحى املبارك », مؤكدًة إضافة أماكن س�ياحية 
وترفيهية جديدة يف العاصمة ».وذكر بيان لالمانة ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، ان« املرافق الس�ياحية والرتفيهية التابعة المانة بغداد 
ال س�يما متنزه الزوراء وس�ط العاصمة بغداد وحدائق كورنيش 
االعظمية وش�ارع ابي نؤاس واملتح�ف البغدادي اصبحت جاهزة 
إلس�تقبال األرس البغدادية والوافدين من جميع محافظات البالد 
ط�وال ايام عيد االضحى املبارك .واض�اف ان » امانة بغداد هيأت 
ع�رات املتنزهات يف مختلف القواطع البلدية وجهزتها باأللعاب 
والخدم�ات الرضورية إلس�تقبال العوائل يف اي�ام العيد اىل جانب 
اضاف�ة اماك�ن ترفيهية جدي�دة منها متنزه 14 تم�وز بمنطقة 
الكاظمية ومتنزه س�ومر بمنطقة الش�عب اىل جانب تزيني عدد 
من الش�وارع ونصب نرات زينة يف عدد من التقاطعات الرئيسة  
».هذا وان  » تنس�يقا عايل املس�توى يتم بني مديرية الحراس�ات 
واألمن التابعة ألمانة بغداد و قيادة عمليات بغداد لتأمني الحماية 

لهذه األماكن طوال أيام االعياد واملناسبات الوطنية  .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدي�ن، عن إنجاز ومنح القروض بكافة أنواعها 
للمواطن�ني خالل ش�هر حزي�ران املايض.وقال املكت�ب االعالمي 
للم�رصف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»حصيل�ة القروض التي ت�م منحها للمواطنني يف ش�هر حزيران 
امل�ايض تمثلت بمنح ق�روض البناء يف قطع�ة ارض وقد بلغ عدد 
معامالت املنح 91 معاملة وقروض املشاريع الصغرية البالغة 15 
مليون دينار حيث تم منح 242 قرضاً«.وأش�ار البيان اىل انه »تم 
إقراض املواطنني الراغبني براء ش�قق بس�ماية الس�كني اذ تم 
من�ح 237 معامل�ة للمواطنني كما تم منح قروض الس�يارات اىل 
153 معاملة واقرض معامالت لتسهيالت مالية باإلضافة اىل ذلك 
تم منح ق�روض األطباء بمختلف تخصصاته�م اىل 22، وقروض 

تمويل البحوث العلمية اىل 11 مقرتضاً .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن توقيع اتفاقية 
م�ع األردن للربط ال�دويل يف مجال الطاقة 
الكهربائية، بهدف س�د النقص يف الطاقة 
مس�تقبالً يف أوقات الذروة.وقالت الوزارة 
يف بي�ان لها تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنها »متمثلة بالركة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية املنطقة الوسطى 
وقعت اتفاقية مع الجانب األردني بش�أن 
الربط الدويل يف مجال الطاقة الكهربائية«.
وأضافت، أن »الطرفني ناقشا أهم األمور 
الفنية والتجارية, وتقديم دراس�ة جدوى 
واألردن�ي  العراق�ي  للرب�ط  اقتصادي�ة 
للطاقة الكهربائي�ة, وتوصل الطرفان إىل 
مراح�ل متقدمة, وإيجاد الحلول ملعوقات 
العم�ل واالتف�اق عليها لتفعي�ل التعاون 
املش�رتك بني الجانبني, فضالً عن االتفاق 
الناقل�ة والتنس�يق  الخط�وط  ع�ى م�د 
ب�ني البلدي�ن إلكمال الربط ب�أرسع وقت 
ممكن«.وأش�ارت ال�وزارة، إىل أن »الهدف 
م�ن املروع هو س�د النق�ص يف الطاقة 
مس�تقبالً يف أوق�ات ال�ذروة للمس�اهمة 

باملنفعة املتبادلة بني البلدين .

   بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الزراع�ة صالح الحس�ني وفد 
منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم املتحدة 
الفاو برئاسة ممثل املنظمة يف العراق صالح 
الحاج حسن وبحضور منسق وزارة الزراعة 
مع املنظمة هادي هاشم«.وافاد بيان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »جرى خالل 
اللقاء مناقش�ة ع�دد من املواضي�ع املتعلقة 
بزيادة التعاون والتنس�يق بني وزارة الزراعة 
ومنظم�ة الف�او يف مجال انش�اء املش�اريع 
الزراعي�ة النباتية والحيواني�ة يف محافظات 
الع�راق، وتدريب الك�وادر الزراعية من خالل 
دورات وورش عم�ل خاصة تنظمها املنظمة 
يف ع�دد م�ن دول العربية واالوربي�ة، واعادة 
تأهيل مروع جزيرة ربيعة بعد تحريرها من 
عصابات داع�ش االرهابية عن طريق ادخال 
تقان�ات الري الحديث�ة وايصال مي�اه الري 
اليه، وتطوير م�روع التلقيح االصطناعي 
الحس�ني  اك�د  الع�راق«. حي�ث  لالبق�ار يف 
بحس�ب البيان ان »وزارة الزراعة تعمل عى 
انشاء العديد من املش�اريع الزراعية النباتية 
والحيواني�ة بالتع�اون مع منظم�ة الفاو ملا 
تمتلكه من امكانيات وخ�رات كبرية، مبينا 
ان هدف الوزارة االساس هو خدمة الفالحني 
واملزارعني واملرب�ني وتطوير القطاع الزراعي 
وزيادة امل�ردودات االقتصادي�ة للبلد وتوفري 
االم�ن الغذائ�ي للمواطن«. م�ن جانبه ابدى 
الوف�د الضيف رسوره باللقاء مؤكدا س�عي 
منظمة الف�او الدائم عى اس�تمرار التعاون 
م�ع وزارة الزراعة العراقي�ة يف مجال تدريب 
الك�وادر وتبادل الخرات وانش�اء املش�اريع 

الزراعية خدمة للمواطن العراقي.

الكهرباء: اتفاقية 
الربط مع األردن وصلت 

اىل مراحلها األخرية

وزير الزراعة يبحث مع منظمة 
»فاو« زيادة التنسيق والتعاون 

يف انشاء املشاريع الزراعية

    النجف / المستقبل العراقي

ارشف محاف�ظ النجف االرشف لؤي الي�ارسي عى حملة مديرية 
بلدي�ة الكوفة لرف�ع التجاوز ع�ى ارضيه�ا وممتلكاتها من قبل 

بعض املتجاوزين«.
الي�ارسي ويف ترصيح صحفي بني ان »حملة بلدية الكوفة جاءت 
اليقاف عملية التجاوز عى املمتلكات العام ومحاسبة املتجاوزين 

وفق القانون النافذ«.
وش�دد اليارسي عى االجهزة االمنية والبلدي�ة والرقابية التصدي 

بقوة وتطبيق القانون عى الجميع بدون اي مجاملة.

حمافظ النجف يرشف عىل محلة بلدية 
لرفع التجاوز عىل ارايض الدولة

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أف�اد مدير قط�اع املركز للرعاي�ة الصحية األولي�ة يف دائرة 
صح�ة كرب�الء املقدس�ة ، الدكت�ور عيل معز الي�ارسي ، إن 
»النصف االول من العام 2019 ، ش�هد إستقبال )159900( 
مراجع�اً ، موزعني ب�ني )42549( مراجعاً لوح�دات رعاية 
الطفل دون س�ن الخامس�ة من العم�ر ، ورصف )98672( 
لقاح�اَ ملراجع�ي وح�دات التحص�ني ، و)27987 ( مراجعاً 
لوحدات األس�نان ، و )12144( مراجعاً لوحدات رعاية األم 

وبعد الوالدة ، و)1628( مراجع�ًا لوحدات الصحة العينية ، 
و)6906 ( مراجع�اً لوح�دات الصحة املدرس�ية ، و )218 ( 

مراجعاً لوحدات السيطرة عى األمراض االنتقالية ».
واضاف يف حني »أجرت املالكات املخترية )40143 ( فحصاً 
مختري�ًا » ، و) 3550 ( مراجع�ا لوحدة النفس اجتماعية« 

و) 54 ( لوحدة االمراض الصدرية ».
 وبنَي اليارسي إن » الفرتة ذاتها ، شهدت قيام شعبة الرقابة 
الصحية بتنفيذ )48( حملة منفردة ومش�رتكة مع الجهات 
الس�اندة ، ملتابع�ة امل�واد الغذائي�ة املعروض�ة يف األس�واق 

واملح�الت التجارية ، جرى خاللها مصادرة وإتالف )3( طن 
و)390( كغم م�ن املواد الغذائية الصلبة ، و)3352( لرت من 
املواد الس�ائلة ، كما وتم اصدار )435( بطاقة صحية ومنح 
وتجديد )241( اجازه صحية وتم غلق )250( محل مخالفاً 

للروط الصحية » .
وبني »إضافة اىل » س�حب )183( نم�وذج من مياه الرب 
وإرس�الها للفح�ص املختري لبيان صالحيتها لإلس�تهالك 
الب�ري  ، فض�اًل ع�ن » القي�ام ب�� )76( زيارة ملش�اريع 

ومحطات املياه للتأكد من نسبة الكلور املطلوبة فيها .

    بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  وكي�ل  التق�ى 
والبلديات العامة لش�ؤون البلديات  استرق 
الش�وك يف مكتب�ه بمق�ر ال�وزارة، وفداً من 
املتخصص�ة  الفرنس�ية  ال�ركات  ممث�يل 
يف مج�ال مش�اريع البنى التحتي�ة واملوانئ 
واملط�ارات  والجس�ور  والط�رق  والس�دود 
واالبنية ومعالجة املياه، بحضور مدير عام 

دائرة التخطيط واملتابعة«.
ورد  بي�ان  بحس�ب  ال�وزارة  وكي�ل  واك�د 
ل�«املس�تقبل العراقي«، عى »أهمية تعزيز 
التع�اون املش�رتك ب�ني ال�وزارة والركات 
الفرنس�ية يف مج�ال اع�ادة اعم�ار املناطق 
املحررة والدخ�ول يف رشاكات مع الركات 
الحكومي�ة التابع�ة لل�وزارة خصوصاً وان 
لديها اعماالً ومشاريع يف عموم املحافظات 
كما ان للركات الفرنسية الرصينة تواجداً 

يف ساحة العمل يف العراق منذ فرتات طويلة« 
.

ووج�ه »الركات الفرنس�ية اىل املش�اركة 
يف املناقص�ات واالعم�ال الت�ي تعل�ن عنها 
ال�وزارة ومنها مروع تحلي�ة مياه البحر 
يف محافظ�ة الب�رصة وكذل�ك املش�اركة يف 
مروع انشاء املدن الجديدة التي سبق وان 
اعلن�ت عنها ال�وزارة وخصوص�ا يف مدينة 
الس�ياب ألنش�اء مايقارب )30( الف وحدة 

س�كنية فيه�ا وكذل�ك يف )بغ�داد، واس�ط، 
النج�ف االرشف( والت�ي تم توف�ري االرايض 

لها ».
من جانبه اوضح ممثل الركات الفرنسية 
ب�أن لديه�م اعم�االً ومش�اريع ضخم�ة يف 
مجال انش�اء الجس�ور واالس�س العميقة 
والرصف الصحي يف ع�دٍد من الدول العربية 
الهندس�ية  التقني�ات  اح�دث  وبأس�تخدام 

العاملية.

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مستش�ار وزارة الصناع�ة واملع�ادن العلم�ي عمار 
عبدالل�ه حمد مع الس�فري اليونان�ي لدى الع�راق ليونيذس 
كونتوفونيس�يوس بمكتب�ه يف مق�ر الوزارة اف�اق التعاون 

الصناعي املشرتك بني البلدين الصديقني وسبل تطويره«.
وقال املستش�ار خالل اللقاء بحس�ب بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »الع�راق له عالق�ات متينة م�ع اليونان منذ 
س�نوات ونتمنى ان تس�تمر هذه العالقات لف�رتات طويلة 
االمد ان العراق بلد من البلدان التي تشجع عملية االستثمار 

املحيل واالجنبي وهناك توجيه حكومي لكافة وزارات الدولة 
ومؤسس�اتها بهذا الخصوص الس�يما وان�ه يمتلك ميزانية 
تش�غيلية كب�رية مما يدع�و ال�ركات العاملية لالس�تثمار 
او املش�اركة الع�ادة وبناء رشكات القط�اع العام والخاص 
واملختلط وانتاج منتجات تضاهي االنتاج االجنبي املستورد 

لغرض التخفيف عن كاهل امليزانية التشغيلية«.
وبني ان«ال�روط الواجب توفرها لدى الجهات املس�تفيدة 
واملس�تثمرة منها نقل التكنلوجيا والخرات االجنبية للعراق 
للحف�اظ ع�ى البيئ�ة وان يكون للمس�تثمر رصان�ه مالية 
وتش�غيل االي�دي العاملة من الش�باب العراقي, مش�رياً اىل 

ان »لدينا فرص اس�تثمارية كبرية يف قط�اع الصناعة تقدر 
ب�)198( فرصة اس�تثمارية الس�يما ان هناك مدن عراقية 
تعرضت للعمليات االرهابية وتحتاج اىل تاهيل البنية التحتية 
له�ا , الفتا اىل ان اللقاء كان مثمر وبناء نحو اتفاق اويل عى 
امل ابرام عقود بني الطرفني بهذا املجال يف املستقبل القريب.

من جانبه اعرب الس�فري عن رغبة بالده الدخول يف السوق 
العراقي�ة عن طريق املش�اركة او االس�تثمار وجذب رؤوس 
االم�وال ورجال االعمال واملس�تثمرين اىل العراق وخصوصا 
هن�اك عالقات وطيدة تربط البلدين الصديقني منذ س�نوات 

طويله.

    بغداد / المستقبل العراقي

إفتتح�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية محط�ة تعبئة 
وقود آش�ور الحكومية بقضاء الرقاط يف محافظة صالح 
الدين بعد تطويره�ا وبحضور معاون محافظ صالح الدين 
وقائمق�ام القضاء ورئيس وأعضاء املجلس املحيل وذلك من 
خالل توجيهات وزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع. 
مدير عام رشكة التوزيع تابع مراحل عملية تطوير املحطة 
مبيناً ب�أن املحطة ش�هدت تطوي�راً وفق مواصف�ات فنية 

عالي�ة وبإرشاف مبارش من قبل م�الكات فرع صالح الدين 
والكوادر الهندس�ية  كاش�فاً ع�ن زيادة الطاق�ات الخزنية 
للمنتج�ات التي تجهزها ، فقد زادت طاقة البنزين من 108 
م3 اىل 216 م3 ، وزيت الغاز من54 م3 اىل 108 م3 ، والنفط 

األبيض من 54 م3 اىل 108 م3 ، يف حني 
من جانبه ذكر مدير هي�أة توزيع الغربية يف رشكة التوزيع 
س�امر عباس محمد تم خالل عملي�ة التطوير زيادة املنافذ 
التجهيزي�ة لتلك املنتج�ات للتخفيف من الضغط وتس�هيل 
عملية تزوي�د املركبات بالوقود الالزم مضيف�ًا بأنه تم بناء 

إدارة متكامل�ة بإس�تخدام أج�ود أن�واع مواد البن�اء ووفق 
املواصفات الفنية العاملية واملعمول بها لدى وزارة النفط .

من جهته أشاد معاون محافظ صالح الدين للشؤون الفنية 
بجه�ود ك�وادر رشك�ة التوزيع س�واء من خ�الل توفريها 
للمشتقات النفطية أو من خالل تطويرها للمنافذ التوزعية 

يف كافة املحافظات .
يذكر أن رشكة التوزيع قد إفتتحت يف وقٍت سابٍق العديد من 
محطات التعبئة بعد تأهيلها وتطويرها يف كافة املحافظات 

وحسب الخطة املوضوعة بهذا الصدد .

صحة كربالء تعلن عن خدماهتا املقدمة للنصف االول من العام اجلاري

االعامر تبحث مع ممثيل الرشكات الفرنسية تعزيز التعاون املشرتك

الصناعة تبحث مع السفري اليوناين افاق التعاون املشرتك وسبل تطويره

املنتجات النفطية تفتتح حمطة تعبئة وقود آشور يف صالح الدين 
بعد تطويرها وتضاعف طاقتها اخلزنية

     بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت الرك��ة العام�ة للنق��ل الب�ري 
أحدى تشكي�الت وزارة النق�ل  خالل األربعة 
أي�ام املاضية نقل أكثر من ) 19 ( ألف طن�اً 
م�ن حمول��ة الب�اخ�رة ) Lady ( املحمل�ة 
بأكثر من ) 52 ( ألف طن�اً من مادة الحنط�ة 

املست�وردة بواقع ) 476 ( نقلة من ميناء أم 
قرص الجنوبي بإتجاه سايلوات املحافظات 
كاف�ة« .واش�ارت الرك�ة يف بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراق�ي« اىل ان » ذل�ك الزخ�م 
يأت�ي بعدد النق�الت بفعل عزيم�ة وإرصار 
منس�وبي الرك�ة عى نق�ل حمولة جميع 
البواخ�ر الواصلة اىل املوانئ العراقية بارسع 

وق�ت ، وبعد وصول ثالث�ة بواخراىل منطقة 
البواخ�ر للمي�اه  األدالء ) محط�ة دخ�ول 
العراقي�ة بإنتظ��ار رس�وه�ا يف مين�اء أم 
ق�رص( أحداهن محمل�ة بم��ادة الحنط�ة 
فيما تحمل الب�اخرتني األخرتني م�ادة الرز 
املست�ورد بارش االسطول بالنقل« .يذكر ان 
الركة العامة للنقل الري تاخذ عى عاتقها 

تنفيذ عقود املناقالت الداخلية السيما عقود 
الحبوب م�ن الحنطة والرز فض�اًل عن نقل 
الحموالت كافة من الس�لع والبضائع والتي 
تتوىل شاحنات الركة تأمني بضائعها وفق 
ضوابط ومعايريالنق�ل الري بالحفاظ عى 
البضاعة وإختصارالزمن وسالسة  س�المة 

األداء .

النقل: األسطـول الربي حيقق »476« نقلـة خـالل األربعـة أيـام املاضيـة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الركة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التجارة عن »اطالق 
تجهي�ز املواطن�ني بالحص�ة الس�ابعة م�ن الطح�ني يف محافظات 
كركوك النجف وميس�ان والبرصة ومبارشة اللجان الرقابية بجوالت 
تفتيش�ية مكثفة ملتابعة عمل املطاحن .اك�د ذلك مدير عام الركة 
حسني سامي وأضاف يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »فروع 
الركة بارشت بقطع قوائم تجهيز الوكالء بمادة الطحني املخصص 
لصالح البطاقة التموينية ».مؤكدا بانه تم تجهيز املطاحن بوجبات 
من الحبوب املحلية املس�وقة حديثا بعد اصدار الش�هادات املخترية 
بصالحيتها للطحن والخبازة .مشريا اىل تحقيق انسيابية يف التوزيع 
وان لج�ان الرقاب�ة تتابع عملية االنت�اج والتوزيع وتق�وم بزيارات 
تفتيش�ية مكثف�ة للمطاحن وال�وكالء لالطالع ع�ى نوعية الطحني 
املجه�ز وم�دى مطابقت�ه للمواصف�ات املعتمدة اضافة اىل س�حب 
النماذج لغرض الفحص املختري .كما اشار سامي اىل تنفيذ اللجان 
الرقابي�ة والنوعي�ة التابعة لف�رع الركة يف الديواني�ة عدة زيارات 
ل�وكالء الطح�ني باملحافظة ملتابعة الي�ة التجهي�ز ونوعية الطحني 
امل�وزع للمواطن�ني وم�دى الت�زام ال�وكالء بالضواب�ط والتعليمات 
املعتمدة .الفتا اىل اجراء اس�تبيان بني العوائ�ل حول نوعية الطحني 

املوزع وطبيعة الخدمات التي تقدمها الركة للمواطنني .

   البصرة / المستقبل العراقي

اصدر مجلس محافظ الب�رصة، مخصصات مالية عر مجموعة 
من القرارات شملت قطاعات مختلفة من خدمات املحافظة«.

واوضح بيان للمجلس تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، 
ان املجل�س صوت عى رصف رواتب االج�ور اليومية واملتعاقدين 
للتنظي�ف والبال�غ عدده�م 4500 متعاق�د، باالضاف�ة اىل تعديل 

مشاريع خدمات تابعة لقطاع البلديات بكلفة 75 مليار دينار.
كما وق�رر املجلس تعديل مروع تابع لقط�اع توزيع الكهرباء، 
بكلفة 4 مليار دينار عراقي،  وتخصيص تمويل ملش�اريع خاصة 
بقطاع البلدية بقيمة 73 مليار دينار، تشمل مناطق افرازات مثل 
ش�هداء الحش�د واملراق الجديدة والراضعية وبعض االفرازات 

الجديدة.

التجارة تعلن اطالق جتهيز احلصة 
السابعة من الطحني يف مخس حمافظات

جملس البرصة خيصص مبالغ 
مالية للكهرباء والتنظيف

امانة بغداد تكمل استعدادهتا لعيد االضحى 
وتؤكد َإضافة اماكن سياحية وترفيهية جديدة

الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح 
القروض بمختلف أنواعها للمواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه املفتش العام لوزارة الرتبية، بإعفاء 
ومعاونيه�م  امل�دارس  إدارات  وإحال�ة 
واملعلمني واملدرس�ني واملرف�ني عليهم 
اىل التحقي�ق مم�ن حققوا نس�ب نجاح 

متدنية يف اإلمتحانات العامة.

وأعل�ن املفتش العام ل�وزارة الرتبية رائد 
كاظ�م الحداد، يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، عن »إجراءات جديدة يف متابعة 
للصف�وف  العام�ة  اإلمتحان�ات  نتائ�ج 
املنتهي�ة، مؤك�دا ان مكتب�ه اس�تحصل 
موافق�ة وزير الرتبية ع�ى إحالة إدارات 
املدارس ومعاونيهم واملعلمني واملدرسني 

واملرفني اىل التحقيق ممن حققت نسب 
نجاح متدنية يف اإلمتحانات العامة«.

وق�ال الحداد ان »التوجي�ه تضمن كذلك 
عدم منح أي مسؤولية إدارية او مناصب 
إرشافية ملدة ثالث سنوات ملدراء املدارس 
ومعاونيهم واملرفني، مشريا اىل ان ذلك 
يأت�ي ضم�ن إهماله�م يف أداء واجباتهم 

والتعليمات  الوظيفي�ة وفق�ا لألنظم�ة 
الرتبوية«.

وش�دد ع�ى ان »مس�ؤولياتنا الرقابي�ة 
تحت�م علينا ع�دم التهاون او محاس�بة 
املقرصين مثلما كانت لنا دعوى بتكريم 
العملي�ة  لتحس�ني  ضمان�ا  املتميزي�ن 
الرتبوي�ة واإلرتق�اء باملس�توى العلم�ي 

لطلبتنا«.
واشار البيان اىل ان »مكتب املفتش العام 
ل�وزارة الرتبي�ة يواصل متابعت�ه لنتائج 
اإلمتحان�ات العامة للمراح�ل املنتهية يف 
املديريات العامة للرتبية يف بغداد واصدر 
سلس�لة من اإلج�راءات التي تس�تهدف 

تحسني العمل الرتبوي يف الوزارة .

الرتبية توجه بإعفاء مدراء املدارس ممن حققوا نسب نجاح متدنية يف االمتحانات

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغ�داد ف�الح الجزائ�ري عن 
وصول نسبة االنجاز يف مستشفى الفضيلية 

العام سعة )200( رسير اىل 38 باملئة.
واكد الجزائري عى »استمرار الجهد الخدمي 
ليال وبإرشافه مبارشة ،مشريا اىل ان »العمل 
مستمر بمروع مستشفى الفضيلية العام 
س�عة )200( رسير وبنس�بة انج�از وصلت 

38٪ لجميع االعمال كافة«.
واض�اف الجزائ�ري »حيث ش�ملت االعمال 
الحالية )صب( س�قف الطاب�ق االول لبناية 

رقم )3( بكمية )540م3(«.
واش�ار اىل »ابتدء )الصب( الساعة السادسة 
مس�اء ويستمر )10( س�اعات، اذ تم انجاز 
الهيكل للمروع بنس�بة نحو 85٪ وس�يتم 

االنتهاء منه نهاية شهر أيلول املقبل.
م�ن جهته�ا وعى صعي�د مختل�ف أصدرت 
محافظ�ة بغ�داد، توضيح�ا بش�ان الزخ�م 
الحاصل بأعداد املراجعني املفصولني سياسيا 
لخزينة بغداد التابعة ل�وزارة املالية يف دائرة 

التعويضات التابعة ملحافظة بغداد.
وقال�ت املحافظ�ة ان »محافظ بغ�داد فالح 
الجزائ�ري يتابع بقلق الزخم الكبري الحاصل 
للمراجعني من املفصولني سياس�يا لخزينة 
بغداد التابعة لوزارة املالي�ة وغياب التنظيم 
واالكتظ�اظ يف دائرة التعويضات«، مبينة ان 
»دور محافظة بغداد هو مساند لعمل خزينة 
بغداد حيث تش�غل االخرية مقرا لها يف دائرة 
التعويضات بمنطقة )السنك( وتستضيفها 

منذ عام 2012«.
واك�دت ان�ه »يف حالة اس�تمرار الوضع عى 

ما ه�و علي�ه ف�ان املحافظة س�تضطر اىل 
غلق دائرة التعويضات للحفاظ عى س�المة 

املواطنني وحرصا منها عى تنظيم العمل«.
ودع�ت املحافظ�ة وزارة املالي�ة والخزين�ة 
اىل »تحم�ل مس�ؤولياتها وان تق�وم بتوزيع 
املتقدمني جغرافياً عى مناطقهم كأن يكون 
يف الرتبيات او املدارس او موسس�ة السجناء 
االس�تمارة  اعتم�اد  حت�ى  او  الش�هداء  او 
اإللكرتوني�ة للتخفيف م�ن الضغط والزخم 
الحاصل عى املوظف�ني ودائرة التعويضات, 
وتمديد مدة املراجع�ات للمواطنني اىل نهاية 
الش�هر وزيادة اعداد املوظفني الس�تقبالهم 
وتوف�ري الحماي�ة األمني�ة واالهتم�ام بذلك 
والحرص ع�ى اعتم�اد الضوابط وتس�هيل 
اإلج�راءات م�ن الدوائ�ر ذات العالقة لغرض 

انسيابية العمل واملراجعات.

احملافظة تصدر توضيحًا بشأن زخم املراجعني إلحدى دوائر وزارة املالية

حمافظ بغداد يعلن انجاز »38« باملئة من مرشوع مستشفى الفضيلية العام
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)احتياجات مديرية انتاج الطاقة الكهربائية ( مناقصة )1/ كهرباء انتاج طاقة 2019(

)مناقصة عامة – اعالن اول(
)انشاء البنى التحتية للمجمع السكني اخلاص بموظفي جملس املحافظة )جممع الرحاب( يف الكزيزة  مناقصة )7/ بلدية 2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3430 يف 2019/8/4 ( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مرشوع )احتياجات مديرية انتاج الطاقة الكهربائية (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )4.972.078.000( اربعة مليار وتس�عمائة واثنان وس�بعون مليون وثمانية وس�بعون 

الف  دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .

- مدة التجهيز )180  يوم ( .
موقع املرشوع)عام(

تبويب املرشوع )22.3.12.2.1.47.2(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 

يف هذا املجال  ) بعرض فني (
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء م�ن خ����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية الت�ي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

لج��ميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 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 املشرتي ( ما ييل :

• القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني 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 .
2- معدل اإليراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن)1.491.623.400( مليار واربعمائة وواحد 

وتسعون مليون وستمائة وثالثة وعرشون  الف واربعمائة  دينار عراقي .
3- متطلبات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضيح املق�درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية 
بمبلغ اليقل  قدره  عن)1.491.623.400( مليار واربعمائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وثالثة وعرشون  الف 

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

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن)1.491.623.400( مليار واربعمائة وواحد وتس�عون مليون وس�تمائة وثالثة وعرشون  الف واربعمائة  دينار 

عراقي.
لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس   املصادف 2019/8/8 
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 بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مق�دم 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 االربعاء  املصادف 2019/8/21   الساعة العارشة 

صباحاً
سابعاً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء    املصادف 2019/8/28 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املح�يل ملدين�ة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

التاريخ : يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامن�اً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )49.720.780(تس�عة واربعون مليون وس�بعمائة 
وعرشون  الف  وسبعمائة وثمانون  دينار عراقي.

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

عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�د ع�رش- اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة .
اثن�ى ع�رش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

استنادا اىل كتب  قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد ) 3412 يف 2019/8/1.
ي�رس )محافظة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مرشوع 
)انش�اء البن�ى التحتي�ة للمجمع الس�كني الخ�اص بموظفي مجل�س املحافظة )مجم�ع الرحاب( يف 

الكزيزة 
- وبكلف�ة  تخمينية ق�دره)1.833.000.000(  واحد ملي�ار وثمانمائة وثالثة وثالث�ون  مليون  دينار 

عراقي .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019 

- مدة التنفيذ ) 180  يوم ( .
- موقع املرشوع )املركز   (.

- تبويب املرشوع )3,21.13.4.1.47.1.4(
- 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- يمكن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغب�ني 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 

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

أ - القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة 
النقدي�ة اليقل عن مبلغ قدره )549.900.000( خمس�مائة وتس�عة واربعون مليون وتس�عمائة  الف  

دينار عراقي.
2- الخ�ربة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يق�دم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
1- املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة 

وبمبلغ اليقل عن)549.900.000( خمسمائة وتسعة واربعون مليون وتسعمائة  الف  دينار عراقي.
 لتنفي�ذ عقود مماثله ألعم�ال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيدات�ه ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب 

العمل( 
ب-  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�رتد  قدرة )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
الخميس املصادف 2019/8/8   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء  املصادف 2019/8/21   الساعة 
العارشة صباحاً

سادس�اً - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/8/28 الس�اعة 2:00 ظهرا     
حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم 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 االربعاء املصادف 2019/8/28.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم�ة ) 18.330.000 ( ثمانية عرش مليون 
وثالثمائة وثالثون الف  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.
عارشاً -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 

يوم العطلة.
اح�د ع�رش-  للدائ�رة الحق يف الغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقب�ل االحالة وع�دم 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/قسم العقود الحكومية/ 
شعبة  بيع الوثائق القياسية

basra.gov.iq ثالثة عرش -   املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربع�ة  ع�رش - الزام ال�رشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائ�رة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3430 يف 2019/8/4 ( .
يير )محافظة البرصة / قسيم العقيود الحكومية ( دعوة مقدميي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تجهيز محوالت توزيع 250 ك ف أ عدد )130((
- وبكلفة  تخمينية قدرها )923.000.000( تسعمائة وثالثة وعرشون   مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
- مدة التجهيز )40  يوم ( .

تبويب املرشوع )19.6.12.2.1.47.2(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 

يف هذا املجال  ) بعرض فني (
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفييذ    العقيود الحكييييييييييوميية العامية رقيم )2( لسيييينة 2014 والصيادرة مين وزارة التخطيط ، 

ومفييييتوح لجييميع   املتناقصن.
ثانيياً- يمكين للمناقصين ذوي األهيييليية الراغبين أن يحصليوا عيى معلوميات إضافية من )قسييييييم 
العيييييييقود الحكومية  / شيعبة اعالن املشياريع( وذلك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسيب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسيابات ختامية الخر سينتن فيتم تقديم حسياباتها الختامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسيتنادا اىل ميا جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسيم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السنوي عى مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن)276.900.000( مائتان وستة وسبعون  

مليون وتسعمائة الف  دينار عراقي .
3- متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن)276.900.000( مائتان وستة وسبعون  مليون وتسعمائة الف  دينار عراقي .
• عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2- الخيربة والقدرة الفنية: عى مقدم العطاء أن يقدم دليياًل موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:

املشياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسينوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن)276.900.000( مائتان وستة وسبعون  مليون وتسعمائة الف  دينار عراقي .

لتنفييذ عقيود 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( .

رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملية باللغة العربية من قبل املناقصين الراغبن من لجنة بيع 

الوثائق القياسيية  / قسيم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسيم غري مسرتد  
)100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس    املصادف 2019/8/8 

خامساً – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)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- تفوييض تحرييري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطياء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهليية مقدم العطاء  او وثائيق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

استبعاد العطاء
سادسياً:- سييتم عقد مؤتمير يف قاعة لجان الفتح واإلحالية يف يوم االربعاء  املصادف 2019/8/21   السياعة 

العارشة صباحاً
سيابعاً - يجب تسيليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء    املصادف 2019/8/28 السياعة 2:00 ظهرا   حسيب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  وعى العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة 

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

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

التاريخ : يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنياً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضميان العطاء بقيمة )9.230.000(تسيعة مليون ومائتان وثالثون  
الف دينار عراقي.

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

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

العطلة .
اثنى 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 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3430 يف 2019/8/4 ( .
يير )محافظة البرصة / قسيم العقيود الحكومية ( دعوة مقدميي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تجهيز محوالت توزيع سعة 400 ك ف أ عدد )200(( 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.840.000.000( مليار وثمانمائة واربعون   مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
- مدة التجهيز )50  يوم ( .

تبويب املرشوع )19.6.12.2.1.47.2(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 

يف هذا املجال  ) بعرض فني (
أوالً-  سييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفييذ    العقيود الحكييييييييييوميية العامية رقيم )2( لسيييينة 2014 والصيادرة مين وزارة التخطيط ، 

ومفييييتوح لجييميع   املتناقصن.
ثانيياً- يمكين للمناقصين ذوي األهيييليية الراغبين أن يحصليوا عيى معلوميات إضافية من )قسييييييم 
العيييييييقود الحكومية  / شيعبة اعالن املشياريع( وذلك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسيب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسيابات ختامية الخر سينتن فيتم تقديم حسياباتها الختامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسيتنادا اىل ميا جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسيم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السينوي عى مدى اخر سيبع سينوات يجب ان ال يقل عن)552.000.000( خمسيمائة واثنان 

وخمسون مليون دينار عراقي .
 3- متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن)552.000.000( خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار عراقي .
• عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2- الخيربة والقدرة الفنية: عى مقدم العطاء أن يقدم دليياًل موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:

املشياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسينوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن)552.000.000( خمسمائة واثنان وخمسون مليون 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( .

رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملية باللغة العربية من قبل املناقصين الراغبن من لجنة بيع 

الوثائق القياسيية  / قسيم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسيم غري مسرتد  
)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس    املصادف 2019/8/8 

خامساً – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)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- تفوييض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطياء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهليية مقدم العطاء  او وثائيق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

استبعاد العطاء
سادسياً:- سييتم عقد مؤتمير يف قاعة لجان الفتح واإلحالية يف يوم االربعاء  املصادف 2019/8/21   السياعة 

العارشة صباحاً
  سيابعاً - يجب تسيليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء    املصادف 2019/8/28 السياعة 2:00 ظهرا   حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  وعى العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة 

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

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

التاريخ : يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامناً- يجيب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمية )18.400.000(ثمانية عرش مليون واربعمائة 
الف دينار عراقي.

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

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

العطلة .
اثنى 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 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

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 (
)جتهيز حموالت توزيع 250 ك ف أ عدد )130(( مناقصة )14/ كهرباء توزيع / فرع شامل البرصة(

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز حموالت توزيع سعة 400 ك ف أ عدد )200(( مناقصة )15/ كهرباء توزيع / فرع شامل البرصة(

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

 املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة 
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3430 يف 2019/8/4 ( .
يير )محافظة البرصة / قسيم العقيود الحكومية ( دعوة مقدميي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تجهيز محوالت قدرة سعة )31.5(  ام يف اي 11/33 ك.ف عدد)4(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2.560.000.000( ملياران وخمسمائة وستون مليون دينار  عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
- مدة التجهيز )90  يوم ( .

تبويب املرشوع )19.6.12.2.1.47.2(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة   والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 

يف هذا املجال  ) بعرض فني (
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفييذ    العقيود الحكييييييييييوميية العامية رقيم )2( لسيييينة 2014 والصيادرة مين وزارة التخطيط ، 

ومفييييتوح لجييميع   املتناقصن.
ثانيياً- يمكين للمناقصين ذوي األهيييليية الراغبين أن يحصليوا عيى معلوميات إضافية من )قسييييييم 
العيييييييقود الحكومية  / شيعبة اعالن املشياريع( وذلك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسيب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسيابات ختامية الخر سينتن فيتم تقديم حسياباتها الختامية للسنتن التي تسبق 
عام 2014 وذلك اسيتنادا اىل ميا جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسيم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السينوي عى مدى اخر سيبع سينوات يجب ان ال يقل عن)768.000.000( سيبعمائة وثمانية 

وستون مليون دينار الف  عراقي .
 3- متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن)768.000.000( سبعمائة وثمانية وستون مليون دينار الف  عراقي .
• عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2- الخيربة والقدرة الفنية: عى مقدم العطاء أن يقدم دليياًل موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:

املشياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسينوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن )768.000.000( سبعمائة وثمانية وستون مليون دينار الف  عراقي .

لتنفييذ عقيود 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( .

رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملية باللغة العربية من قبل املناقصين الراغبن من لجنة بيع 

الوثائق القياسيية  / قسيم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسيم غري مسرتد  
)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس املصادف 2019/8/8 

خامساً – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)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- تفوييض تحرييري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عى العطياء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحيددة يف ورقية بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهليية مقدم العطاء  او وثائيق التأهيل الالحق بموجب 
االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سييتم 

استبعاد العطاء
سادسياً:- سييتم عقد مؤتمير يف قاعة لجان الفتح واإلحالية يف يوم االربعاء  املصادف 2019/8/21   السياعة 

العارشة صباحاً
سيابعاً - يجب تسيليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء    املصادف 2019/8/28 السياعة 2:00 ظهرا   حسيب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  وعى العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة 

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

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

التاريخ : يوم االربعاء   املصادف 2019/8/28.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )25.600.000(خمسة وعرشون مليون وستمائة  
الف دينار عراقي.

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

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

العطلة .
اثنى 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 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز حموالت قدرة سعة )31.5(  ام يف اي 11/33 ك.ف عدد)4(مناقصة )13/ كهرباء توزيع / فرع شامل البرصة(

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Second Announcements for Tender No: 006-SC-19  
Provision of CPF Tank Farm EPCC Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 

under the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, 
hereby gladly invite you to tender Provision of General Wellsite and access road 
building package. 

Tender Title: Provision of CPF Tank Farm EPCC Project  
Tender No.: 006-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for Second time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one company who has the qualified professional 
experience can Provide CPF Tank Farm EPCC Project. CPF Tank Farm EPCC Project includes 2 sets 
of 10,000 m3 oil tank, 2 sets of 3,000 m3 oil tank, piping and auxiliaries including Fire Protection System, 
Drainage System, Instrument and Electrical cables and accessories, ground levelling, fire dikes and 
pavement of inner dike area and other necessary accessories. 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM on/before 20th Aug 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Deadline for Submit the Proposal: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on/before 31st Aug 2019 based on the ITB documents. 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 27th Aug 2019 by Email to 
wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the 
purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
 

Public Tender Announcements for Tender No: 036-SC-19 2nd Announcement 
Provision of Property Insurance Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Property Insurance Service 
Tender No.: 036-SC-19 2nd Announcement 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the above tender for the SECOND time, 
companies who have the qualified international professional experience and can carry out Provision of 
Property Insurance Service, are welcomed to contact with EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P 
Dept, starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of work 
The scope of work for Provision of Property Insurance Service covers physical damage, operator’s extra 
expense, third-party liability, environmental impact insurance, cash accident insurance, vehicle 
insurance. 
 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB & Submit the Proposal: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM on/before 28 Aug 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond with 3 separately 
sealed and stamped envelopes before 4:00 PM on/before 28 Aug 2019 based on the ITB documents. 
 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond. 
1. The above required documents should be put in THREE SEPARATE stamped and sealed 
envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, 
tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the 
envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 26 Aug 2019 by Email to tangxing@ebspetroleum.com/ 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
 

Public Tender Announcements for Tender No: 036-PC-19 
Supplying Explosion-proof materials for PTF and FSF 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Supplying Explosion-proof materials for PTF and FSF 
Tender No.: 036-PC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the above tender for the FIRST time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request.  
 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one company who has the qualified professional experience 
for supplying explosion-proof materials for PTF and FSF. 
 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB & Submit the Proposal: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM on/before 28 Aug 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond with 3 separately 
sealed and stamped envelopes before 4:00 PM on/before 28 Aug 2019 based on the ITB documents. 
 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 26 Aug 2019 by Email to tangxing@ebspetroleum.com/ 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Announcements for Tender No: 054-SC-19  
Provision of EPCC Service for S2 Loading Station 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of EPCC Service for S2 Loading Station 
Tender No.: 054-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for FIRST time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified EPCC contractor to provide EPCC service for 
S2 loading station. Include but not limited to detail engineering, procurement, construction, commission 
for Oil system, Open drainage system, Fire Fighting System, electrical system, instrumentation and 
Concrete. 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM on/before 28th August 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Deadline for Submit the Proposal: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on/before 28th August 2019 based on the ITB documents. 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 26th August 2019 by Email to 
yangguang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the 
bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

فقدان وثيقة  مدرسية
فق�د من�ي الوثيق�ة املرقمة 
17593 يف سنة  2018 بأسم 
)ليىل كاظم حاجوز( الصادرة 
م�ن دي�وان الوقف الش�يعي 
يف املثن�ى م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2008/951

التاريخ : 2019/8/7
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 
609 الواقع  يف حويش  العائد للمدين صباح 
عزيز حميد املحجوز لقاء طلب الدائن حامد 
دخيل الله حميد البالغ )مليار وخمس�مائة 
مليون دينار ( فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة )ثالثني(  يوما تبدأ 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية  عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 609  حويش
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته  :  العق�ار يق�ع عىل ش�ارع 
فرع�ي 3 م�رت ويتال�ف م�ن ممر ي�ؤدي اىل 
غرف عدد س�تة ومطب�خ وصحيات وغرف 
عدد اربعة تحتوي عىل صحيات وان جدران 
عم�وم الطاب�ق االريض مطلية باالس�منت 
والنص�ف من الكونكريت املس�لح واالرضية 
م�ن الكايش الع�ادي ومجهز م�اء وكهرباء 
االول ويحت�وي  الطاب�ق  اىل  ي�ؤدي  وس�لم 
عىل س�تة غرف وحم�ام وتوالي�ت الجدران 
مطلية بمادة االس�منت والصبغ االريض من 
الكايش العادي والس�قف كونكريت مس�لح 
وس�لم ي�ؤدي اىل الطاب�ق الثان�ي ويحتوي 
ع�ىل غرفتني صغرية  متخذ مخزن س�قفها 
كونكريت مس�لح والج�دران مطلية بمادة 
االس�منت والصبغ االرضية مبلطة بالكايش 
الع�ادي ومجهز م�اء وكهرب�اء وباب يؤدي 
اىل س�طح العقار الس�طح مطيل باالسمنت 

والفريش  
5 � مساحته : 1,64,71م 

6 � درجة العمران :متوسط 
7 � الش�اغل  محم�د عب�اس حس�ن يرغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر 
8 � القيم�ة املق�درة  للعق�ار ارض�ا وبناءا 
البالغ�ة  : مائت�ان وتس�عة واربعون مليون 
وستمائة وتسعة وعرشون الف وخمسمائة 

دينار  

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد : 57/س/2019

التاريخ 2019/8/5
اىل املستأنف عليه / مرض مجبل كرم 

اعالن
ملقتضيات حس�م الدعوى االستئنافية 
باملس�تأنف  اع�اله والخاصة  املرقم�ة 
صب�اح ناجي حس�ن واملس�تانف عليه 
م�رض مجبل كرم بم�ا انه  س�بق وان 
تم تبليغك بالحض�ور اىل هذه املحكمة 
بصحيفت�ني رس�ميتني فق�د اجري�ت 
ولع�دم  حضوري�ا  بحق�ك  املرافع�ة 
حضورك فق�د قررت املحكم�ة تبليغك 
بصيغ�ة اليم�ني التالية ) اقس�م بالله 
الذم�ة  العظي�م بان�ي غ�ري مش�غول 
للمس�تأنف صباح ناجي حسن باملبلغ 
املطالب به والبالغ ثمانية  ماليني دينار 
وال اقل وال اكثر من ذلك والله( علما ان 

موعد املرافعة هو 2019/8/19 
الرئيس

رحيم صالح الجوراني
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة جنح الكوت 

رقم الدعوى : 2052/ج/2019
التاريخ : 2019/8/6

اعالن
اىل املتهم الهارب : رضا مظلوم حس�ني 

الشمري
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م يف القضي�ة 
املرقم�ة 2052/جن�ح/2019 م وف�ق 
احكام املادة )432( عقوبات فقد تقرر 
تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني 
محليتني للحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف ي�وم 2019/9/17  م ويف حالة عدم 
حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
الهيئ�ة   � واس�ط  جناي�ات  محكم�ة 

الجنائية االوىل 
العدد : 499/ج/2019
التاريخ 2019/7/25

اىل املتهم الهارب / هشام حسني علوان 
البلحاوي

اعالن
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م يف القضي�ة 
املرقم�ة اع�اله وف�ق اح�كام 28/اوال 
من قانون املخ�درات واملؤثرات العقلية 
رقم 50 لس�نة 2017 فقد تقرر تبليغك 
باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور 
2019/9/25 ويف حال�ة عدم حضورك 
س�وف تجري املحاكمة   غيابيا حسب 

االصول
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط /الهيئة 

االوىل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7171

التاريخ : 2019/8/7
طل�ب املواطن  )هيث�م واوي جعاز( ايل ي�روم تبديل 
اس�م وال�ده املت�ويف )واوي جع�از خ�وان( وجعل�ه 
)وادي( ب�ال  من ) واوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�ده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
رقم الدعوى : 721/ج/2019

التاريخ : 2019/8/4
اعالن

اىل املته�م الهارب : عيل عيىس عامر جياد الش�مري/  
واسط / النعمانية 

بالنظ�ر اىل مجهولية محل اقامت�ك بالوقت الحارض 
ولكون�ك متهم بالقضية املرقم�ة 721/جنح/2019 
م وفق احكام امل�ادة )1/456/أ( عقوبات فقد تقرر 
تبليغ�ك باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف يوم 2019/9/9  ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 75202/3 حي السالم

املحلة او رقم واسم املقاطعة :
الجنس : دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة : 205
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : 
مقدار املبيع  مجهول االقامة

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2  باملزايدة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن / غفران واثق محمد 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) مرصف املنصور لالس�تثمار ( 
البالغ )248,375,000( دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )   248,375,000  ( دينارا وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
عيل عماد عبد العزيز

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف

�������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / )حيدر كاظم جابر(

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
يف محافظ�ة النجف ش�ارع الغدير وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل عىل قيام رشيكك الس�يد 
) انم�ار ص�الح حمي�دي( بالبناء ع�ىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ) 3/34975م4( 
جزي�رة النج�ف ح�ي العدال�ة لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

فقدان هوية 
فق�دت من�ي  هوي�ة رشك�ة ارض 
الغرب�اوي للمقاوالت العامة مديرها 
 ) املف�وض   )نج�اح داود س�لمان 
الصادرة من وزارة التخطيط  درجة 
ثالث�ه فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
�������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب 
رقم االضبارة : 470/ت/2017

التاريخ : 2019/7/24
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل 2/111م3 
الواقع  يف املش�خاب العائ�د للمدين فائق عبد الكاظم مجبل 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن صائل عضي�د محم�د البالغ 
)150,000,000( دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة )15(  يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية  عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : مشخاب / شارع مشخاب قادسية
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مش�تمالته  : بي�ت مس�احته 550م2 م�ع ملحقات له 
عب�ارة عن دارين مع وج�ود حديقة امامية 440م2 الطابق 
االول بناء حجر والثاني طابوق اربعة غرف يف الطابق االول 

واربعة غرف 
5 � مساحته : 4 دونم ، 21 اولك 

6 � درجة العمران :جيدة 
7 � الشاغل  املدين فائق عبد الكاظم مجبل 

8 � القيم�ة املق�درة  : 740,000,000  س�بعمائة واربعون 
مليون دينار فقط

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 212/26  املشخاب
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18/ املشخاب

الجن�س : داري�ن / غرفتي نوم واس�تقبال وه�ول ومطبخ 
والبناء الكونكريت املسلح العادي 

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الشقة
املساحة : 

املشتمالت : غرفتي نوم واس�تقبال وهول ومطبخ ومرافق 
صحية والبناء من الكونكريت 

املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : املستأجر
مقدار املبيع  مجهول االقامة

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن / خريية حمزة كاظم 
لق�اء طلب الدائن ) فارس عبد املحس�ن عباس ( املس�تحق 
البالغ )20,000,000( دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )   70,000,000  ( سبعون مليون دينارا وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
عامر شاني ظاهر املحنة

مدير اقدم مالحظية  التسجيل العقاري املناذرة
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 895/ حجة وفاة

التاريخ :2019/6/19
اعالن

اىل / املدعوة / بنني صدام عبد االمري مسلم شكري 
ق�دم طالب حج�ة الوفاة صدام عبد االمري مس�لم ش�كري 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة 
بحق املدعوة )بنني صدام عبد االمري مس�لم شكري( قررت 
املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/311

التاريخ : 2019/7/9
اىل / املنفذ عليه / خالد حسن مريبط املدير املفوض لرشكة 
ارض انكيدو للتج�ارة واملقاوالت العامة املحدودة / اضافة 

لوظيفته 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي 
ملديري�ة تنفي�ذ كربالء و مختار منطق�ة الجمعية يف كربالء 
حس�ن احمد حس�ني انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤقت او مختار  يمك�ن اجراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة ) 27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور  يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدء م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك  ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي  
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة بداءة النج�ف بالع�دد 1508/ب2018/3 يف 
2018/12/30 واملتضم�ن الزام�ك بتأدية مبل�غ اربعمائة 

مليون دينار اىل الدائن حسن محمود رمضان
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : فقدان

التاريخ :2019/8/5
اعالن

اىل / املدعو / حيدر عبد الجبار عبد الله
ق�دم طالب حجة الفق�دان  رائد عبد الجبار عب�د الله طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار فق�دان بحقك كونك 
مفقود  وملجهولية محل اقامتك وفق اشعار مختار املنطقة 
املدعو ) هادي طاهر حبيب االسدي( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
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ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر 
بلدية العمارة خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة )100%( من القيم�ة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا 
يف الي�وم الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاع�ة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم 
املزاي�دة عطلة رس�مية يكون موعده�ا اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش �  
وكاف�ة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة 
مديري�ة بلدية العمارة خ�الل فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل 

وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض 

او اللجوء اىل املحاكم املختصة

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء مصول ولقاح 

مناقصة رقم :  VACC 2 /2019/A عىل املوازنة الجارية  
 )2A( : رقم كتاب الدعوة

2� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة 

للتعاقد  )تجهيز االدوية (
3  � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة 
لجمي�ع مقدم�ي العطاءات من ال�دول املؤهلة قانوني�ا كما تم تحدي�ده يف وثيقة 

املناقصة 
يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني وم�ن ذوي االهلي�ة القانوني�ة الحصول عىل 
معلوم�ات اضافي�ة من )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملستلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق 
الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكروني dg@kimadia.iq واملوقع االلكروني 
لكيمادي�ا www.kimadia.iq واالطالع عىل وثائق املناقص�ة عىل العنوان ادناه من 

الساعة الثامنة والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
4 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات  
القانونية  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة  وس�وف يعتمد« هامش 
افضلية للس�لع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يت�م تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفق�رة 30/االفضلية املحلية من تعليمات 

اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء ( 
5 � يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة 
باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد 

تسديد الرسم غري القابل لالسرداد وبمبلغ مقطوع والكالتايل
ا � مليون دينار عراقي  عن املناقصة   التي تقل  قيمتها  عن مليون دوالر  

ب � مليوني دينار عراقي  عن املناقصة  التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر  وبخالفه 
فان العروض سوف تهمل 

طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار 
اليه�ا يف تعليم�ات مقدمي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي س�بق  له االش�راك يف 

املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
6 � تاريخ اعالن املناقصة يوم 2019/8/8 وسيكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاصة  
باالجاب�ة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة ي�وم 2019/9/2 يتم تس�ليم 

العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل
 )9/8/ 2019لغاي�ة نهاية الدوام الرس�مي س�وف يتم رفض العط�اءات املتأخرة 
سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور 
ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موعد فت�ح العطاءات اليوم التايل من يوم غلق 
املناقص�ة يف مقر كيماديا وبصورة علني�ة ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح 

العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  م�ن قبل مقدم العط�اء او )اي من املس�اهمني يف 
الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مشاركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما 

يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العامة م�ن تقديم التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن 

التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة 

لتسويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع 
العق�د بعد التبليغ بأم�ر االحالة وتتخذ بحق�ه كافة االج�راءات القانونية االخرى 
املنص�وص عليها يف ه�ذه التعليمات ويتم مصارة التأمين�ات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطاءه خالل فرة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة 
وتتخ�ذ بحق�ه االج�راءات القانونية املنص�وص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العقود 

الحكومية 
ط � تك�ون مدة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بع�د انتهاء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوين املشار اليها سابقا هي بغداد   �  باب املعظم  � وزارة الصحة  / البيئة  
/ الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق السادس  
/ القسم القانوني لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم 
العطاءات هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074 هاتف البدالة: 

4158401,5,7,8 بدالة ذات اربعة خطوط

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري االمالك 
املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة مراجعة 
سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة )100%( من القيمة التقديرية وينادى 
للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش 
وع�ىل قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها 
الي�وم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش �  وكاف�ة املصاريف املرتبة 
عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية 
العم�ارة خالل فرة )10( ع�رشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل 

وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

اعالن
اىل املتهم الغائب  ) العريف عالء كاظم صفر ناجي( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة � قضاء املدينة � البو شاوي 

بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة )32( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل الختالسك االس�لحة واالعتدة والتجهيزات 
الحكومية التي بذمتك وملجهولية  محل اقامتك اقتىض تبليغك 
بواس�طة هذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل الثالثة املنطقة الثالثة خالل مده اقصاها ثالون يوما 
اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب 
عىل التهم�ه املوجهه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 66( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء  الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
العدد : 1926/جنح/2019

التاريخ : 2019/8/5
اعالن

اىل املتهم الهارب: كرار ماجد حميد حسني
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك 
مته�م يف القضي�ة املرقم�ة 1926/جن�ح/2019  وفق 
اح�كام امل�ادة )1/413( عقوب�ات  فق�د تق�رر تبليغك 
باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني للحض�ور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 2019/9/8  ويف حال عدم 
حضورك  س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
العدد: 2079/جنح/2019

التاريخ : 2019/8/5
اعالن

اىل املتهم الهارب: ارشف راجي رشاد
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 
2079/جن�ح/2019  وف�ق اح�كام املادة 
)32( م�ن قان�ون املخ�درات وامل�ؤرشات 
العقلي�ة رق�م 50 لس�نة 2017  فقد تقرر 
تبليغ�ك باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفتني 
محليت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/9/8  ويف ح�ال عدم حضورك  
س�وف تج�ري املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا 

وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
العدد : 2078/جنح/2019

التاريخ : 2019/8/5
اعالن

اىل املتهم الهارب: مصطفى رضغام صلف 
موىس

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 
2078/جن�ح/2019 م وف�ق احكام املادة 
)32( م�ن قانون املخدرات رقم 50 لس�نة 
2017  فق�د تق�رر تبليغ�ك باالع�الن ع�ن 
طريق صحيفتني محليت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/9/8  ويف 
حال عدم حضورك  سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح  الزبيدية 
العدد / 324/ج/2019

التاريخ 2019/8/4
اعالن

اىل املته�م اله�ارب : حم�زة من�ي صباح 
مزعل البوطيف

بالنظ�ر ملجهولية محل  اقامت�ك يف الوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضية 324/

ج/2019 وف�ق اح�كام امل�ادة )229( من 
قان�ون العقوب�ات رقم 111 لس�نة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
الن�رش يف الصحيفتني املحليت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم املحاكمة املوافق 
2019/9/8 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول 
القايض

غازي رحيم التميمي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
العدد : 1938/ج/2019

التاريخ : 2019/8/5
اعالن

اىل املتهم الهارب : رسمد فارس عيل عسكر 
الوردي / كوت حي الربيع  

بالنظ�ر اىل  مجهولية محل اقامتك بالوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 
1937/جن�ح/2019  وف�ق اح�كام املادة 
)459( عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم 2019/9/9  ويف 
حالة عدم الحضور سوف تجري املحاكمة 

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
رقم الدعوى : 1962/ج/2019

التاريخ : 2019/8/4
اعالن

اىل املتهم�ة الهارب�ة : ام�ل حبي�ب مل�وح 
العجييل/ بغداد / الرشاد محلة 731 زقاق 

78 الدار 11
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك بالوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 
1962/جن�ح/2019  وف�ق اح�كام املادة 
)432( عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم 2019/9/9  ويف 
حالة عدم الحضور سوف تجري املحاكمة 

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح  الزبيدية 
العدد / 314/ج/2019

التاريخ 2019/7/29
اعالن

اىل املتهم الهارب : هاني رعد عيدو متي
بالنظ�ر ملجهولية محل  اقامت�ك يف الوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضية 314/
ج/2019 وف�ق اح�كام امل�ادة )432( من 
قان�ون العقوب�ات رقم 111 لس�نة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
الن�رش يف الصحيفتني املحليت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم املحاكمة املوافق 
2019/9/2 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول 
القايض

احمد حامد الكالبي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واس�ط � الهيئة الجنائية 
االوىل 

العدد : 514/ج/2019
التاريخ 2019/8/1

اىل املته�م اله�ارب / 1  � عزيز لطيف عبد 
الساده االمارة

2  � بالل نوري حميد الجعيفري
اعالن

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 
اعاله وفق احكام 333 عقوبات فقد تقرر 
تبليغ�ك باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف 2019/10/1 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري املحاكم�ة   غيابيا حس�ب 

االصول
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئي�س محكمة جناي�ات واس�ط /الهيئة 

االوىل 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت 
رقم الدعوى : 1852/ج/2019

التاريخ : 2019/7/30
اعالن

اىل املته�م الهارب : اس�عد عبد الكريم بهاء 
الدراجي / يسكن كوت الرشقية

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك بالوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م بالقضية املرقمة 
1852/جن�ح/2019 م وف�ق احكام املادة 
)229( عقوبات وبداللة مواد االشراك 47 
و48 و49 من�ه فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم 2019/9/2  ويف 
حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

جه�ة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنصب : )املدير العام / وكالة  /رئيس مجلس االدارة ( 

التوقيع )  موقع   (
التاريخ )  /   /2019  (

العدد : 27672
التاريخ : 2019/7/30

العدد : 27676
التاريخ : 2019/5/23

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 800,000 ثمانمائة الف دينار  13,5م2 الصناعية القديمة جزء من 
225/118 نهر دجلة حانوت رقم 54 1

3 سنوات 800,000 ثمانمائة الف دينار  13,5م2 الصناعية القديمة جزء من 
225/118 نهر دجلة حانوت رقم 66 2

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 28 3

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 29 4

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 30 5

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 31 6

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 32 7

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 33 8

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 34 9

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 35 10

3 سنوات 1,100,000 مليون ومائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 22 11

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 23 12

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 24 13

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 25 14

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 26 15

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 كراج علي حانوت رقم 27 16

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة
مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 750,000 سبعمائة وخمسون 
الف دينار  9م2 ابو رمانة  كشك رقم 178 1

3 سنوات 750,000 سبعمائة وخمسون 
الف دينار  9م2 ابو رمانة  كشك رقم 205 2

3 سنوات 750,000 سبعمائة وخمسون 
الف دينار  9م2 ابو رمانة  كشك رقم 212 3

3 سنوات 750,000 سبعمائة وخمسون 
الف دينار  9م2 حي الرسالة كشك رقم 224 4

3 سنوات 550,000 خمسمائة وخمسون 
الف دينار 9م2 حي الرسالة كشك رقم 237 5

3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون 
الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 278 6

3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون 
الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 292 أ 7

3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون 
الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 293 أ 8

3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون 
الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 294  9
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ  االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكرخ 
رقم الدعوى / 2795 / ش / 2019 

شكلت محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ بتاريخ 30 / 
5 / 2019 برئاسة القايض السيد سعد عيدان جرب املاذون 

بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها االتي : 
املدعي / املحامي عالء شون املشايخي / وكيلته املحامية 

ايناس امني 
املدعى عليها / شريين عبد الخالق اسماعيل 

القرار :
لدع�وى املدعي وطلب�ه الحكم باجر مث�ل اتعاب املحاماة 
وللمرافعة الغيابية العلني�ة واطالع املحكمة عىل اضبارة 
الدع�وى املرقم�ة 3511 / ش / 2018 والحك�م الص�ادر 
فيه�ا بتاري�خ 25 / 6 / 2018 والوكال�ة املمنوح�ة م�ن 
املدعى عليها اىل املدعة واربعة محاميني اخريني واملصادق 
عليها من كاتب عدل الكرخ املسائي بالعدد 11867 سجل 
30 يف 30 / 5 / 2018 والق�رار املدع�ي ع�ىل ع�دم وجود 
اتفاق تحريري يخ�ص اتعاب املحاماة وحيث ان املحامي 
يس�تحق اتعابه عن االعمال املكلف القي�ام بها حتى ولو 
حس�مت الدعوى صلحا كما انه يس�تحق اتعاب املثل عن 
الجهود التي بذلها ولتقري�ر الخبري القضائي املقدم الذي 
يصل�ح اعتماده س�ببا للحكم ولكل ماتق�دم قرر الحكم 
بالزام املدعى عليها بتاديتها للمدعي مبلغ وقدره مليون 
دين�ار كاتعاب محاماة وتحميل املدع�ى عليها املصاريف 
القضائي�ة واتعاب محاماة وكيل�ه املدعي مبلغ مائة الف 
دينار وصدر القرار اس�تنادا الحكام املواد 34 / 37 / 39 
/ اح�وال ش�خصية 32 / 76 اثب�ات 161 / 166 / 177 
/ 203 مرافع�ات مدنية 63 و 64 محام�اة معدلة حكما 

غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا .
القايض 

سعد عيدان جرب 
�����������������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 117/ش/2019

التاريخ :2019/8/7 
م/ تبليغ

املرقم�ة )117/ الدع�وى الرشعي�ة  ملقتضي�ات حس�م 
ش/2019( واملقامة من قب�ل املدعية )رقية جادر طالب 
حم�ادي( واملدع�ى علي�ه ادي�ب ظاهر جاس�م حمادي( 
املتضمن طل�ب التفريق للرضر وملجهولي�ة محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واملؤيد من قب�ل مختار 
منطق�ة 17 اب�ار بطيخ وتأييد املجلس البل�دي لهذا تقرر 
اج�راء تبليغ�ك بصحفيت�ني يوميت�ني يف موع�د املرافعة 
املص�ادف 2019/8/20 ويف ح�ال عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
مع التقدير

القايض 
حازم محمد احمد

�����������������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) وجيهه نجم عبود ( توجب عليك الحضور اىل 
مقر بلديه النجف لفرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
3/47254 ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه عيل كاظم حميد

�����������������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
2019/7/24 لتسجيل تمام العقار تسلسل 2136 محلة 
)الرشيدية ( بأس�م / مديرية بلدية الزبري مجددا باعتبار 
حائ�زا له بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق 
معين�ة ع�ىل ه�ذا العق�ار تقديم م�ا لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض 
نجم عبد الله حسني 

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
�����������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكة /  دنيا محمد عباس .

اقت�ى حضورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 11555 .

الرشيكة 
زهراء عال عباس 

�����������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / عالء سلمان مزعل .

اقت�ى حضورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج اجازة بناء 
للعقار املرقم 15653 سبع البور .

الرشيكة 
سناء فاضل سلمان 

�����������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / خالد ابراهيم فياض 

اقتى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي مكتب بلد 
والدجي�ل الكائن قض�اء بلد / يف قائممقامي�ة قضاء بلد 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد 
س�عد ابراهي�م حس�ني بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقمة ) 22 / 1371 ( مقاطعة 9 تل مس�كني 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش ي�وم داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .
�����������������������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواطن ) عبد الهادي اب�و حليبه ( طلبا لتبديل لقبه 
وجعله ) االبراهيمي ( بدال من ) الباليل ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما من تاريخ 
النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل اح�كام املادة 22 م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له 
حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق 
االع�رتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة 
عرش ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3442 / ش3 / 2019 

التاريخ : 7 / 8 / 2019 
املدعى عليها ) ارساء محمد اسماعيل ( 

م / اعالن 
الدعوى املقامة من قبل املدعي ) قيس احمد محمود ( والتي موضوعها 
) مش�اهدة االطفال ( وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مبلغ مركز 
رشطة الحرية يف بغداد – عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 

يوميتني محليتني بقرار الحكم الذي صدر بحقك غيابيا اصوليا .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3047 / ش2 / 2019 

التاريخ : 1 / 8 / 2019 
اىل / املدعى عليها ) ارساء محمد اسماعيل ( 

م / اعالن 
بتاري�خ 1 / 8 / 2019 اص�درت هذه املحكمة قرار الحكم بالعدد اعاله 
واملتضم�ن ق�رار الحكم بمطاوع�ة زوجك قيس احمد محم�ود ولكونك 
مجهول�ة مح�ل االقامة تق�رر تبليغك بالحك�م الغيابي الص�ادر بحقك 
بواس�طة صحيفتني محليتني ووفق االصول ول�ك حق االعرتاض ضمن 

املدة القانونية .
القايض 

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

تنويه 
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي االربعاء 7 / 8 / 2019 
الع�دد 1961 اعالن محكمة بداءة اب�ي الخصيب 17 / ب 
/ 2019 ذك�ر مبلغ املقدر للمش�يدات 000 / 250 / 389 

خطا والصحيح 000 / 925 / 38 لذا اقتى التنويه .
�����������������������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء الرشكة العامة 
النت�اج الطاقة الكهربائي�ة البرصة – املنطق�ة الجنوبية 
باس�م / حس�ن مصطف�ى ترك�ي – فم�ن يعث�ر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ 

محكمة األحوال الشخصية يف الكرخ 
رقم الدعوى / 2795 / ش / 2019 

ل�دى ذهاب�ي اىل العن�وان املثب�ت يف ورقة التبلي�غ إلج�راء التبليغ وعند 
الوصول فقد وجدت الدار مقسمة اىل عدة وحدات سكنية منها مشغولة 
ومنها خالية وبعد السؤال واالستفسار من احدى الوحدات التي امتنعت 
عن إعطاء اس�مها واب�راز هويتها وقد افادة ان املطل�وب تبليغها كانت 
تس�كن احد الدور وق�د تركت الدار وانتقلت اىل جه�ه مجهولة ثبت ذلك 
عىل ورقة التبليغ لذا يتعذر علينا التبليغ حس�ب اإلش�عار املذكور وذلك 

يف2019/6/20
القايض 

سعد عيدان جرب
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

العدد : 337/ب/2019
التاريخ 2019/8/7

اعالن
املدع�ني / 1  � ع�يل 2 � محم�د 3 � اقب�ال 4 � ابته�ال 5 � علي�ه /ابناء 

سعيد كاظم
املدعى عليهم / 1 � حسني 2 � عباس 3 � حسيبة / ابناء سعيد كاظم

تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلسل 3693/2071 
الرب�اط الكبري مس�احته 1 اول�ك و50 م2 يقع يف منطقة حي الحس�ني 
/4 وهو عبارة عن دارس�كن مؤلف من طابق�ني الطابق االريض مؤلف 
من ثالث غرف نوم واس�تقبال وحمام ومراف�ق صحي البناء من البلوك 
ومس�قف بالكونكريت ومش�غول من قبل عباس سعيد كاظم والطابق 
العل�وي مؤلف من ثالث غرف نوم ومطبخ والبناء من البلوك ومس�قف 
بالش�يلمان العكاده ومش�غول من قبل حس�ني س�عيد ودرجة عمران 
الدار متوس�طة واالرضية مبلطة بالكايش فمن له الرغبة برشاء العقار 
مراجع�ة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية البالغة 10% من قيمة 
املق�درة للعقار والبالغة ثمانون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار وبصك 
مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من 

ظهر يوم الثالثني التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور املنادات
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�����������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ شط العرب 
رقم االضبارة : 2018/415

التاريخ : 2019/8/6
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ ش�ط العرب  العقار تسلس�ل 9/22 م14 نهر حس�ن يف قضاء 
ش�ط الع�رب  العائد للمدين عبد الرحيم زيدان جاس�م املحجوز لق�اء طلب الدائن  
غ�ايل نجم مطر واحمد عامر فاخ�ر البالغ )140,000,000( مائة واربعون مليون 
دينار عدا الرس�وم فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )ثالثني(  
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  

عىل املشرتي 
املنفذ العدل االقدم
فائزة صادق خليل

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : 22/م م14 نهر حسن / قضاء شط العرب

2 � جنسه ونوعه : بستان
3 � حدوده واوصافه : بستان يحتوي عىل دور سكنية وهياكل ومحالت 

4 � مشتمالته  : دور سكنية ومحالت ومغروسات خفيفة
5 � مساحته : 12 دونم و18 اولك / اسهم املدين البالغة )7950( 

6 � درجة العمران :متوسطة 
7 � الشاغل  الدائن

8 � القيم�ة املق�درة  : 149,460,000  مائة وتس�عة واربعون ملي�ون واربعمائة 
وستون الف دينار ال غريها 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 6982 
التاريخ : 4 / 8 / 2019 

اىل / قسم شؤون الجنسية يف النجف االرشف 
م / بيان رأي 

احالت الينا دائرة احوال الكوفة بكتابها املرقم 14112 يف 1 / 8 / 2019 
طل�ب املواطن ) صبحي عب�د زيد حبيب ( لغرض تبدي�ل لقبه وجعله ) 
الكرعاوي ( بدال من ) الرماحي ( يرجى بيان رأيكم بش�أن املوافقة عىل 

تبديل لقبه املذكور واعالمنا .. مع التقدير 
العقيد الحقوقي 

حيدر عبد جاسم عنوز 
مدير شؤون االحوال املدنية 

يف النجف االرشف 
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 5 / 8 / 2019 
اعالن وفاة 

اسم املتوفية / سندس حميد داود 
بتاري�خ 5 / 8 / 2019 قدمت املدعوة ) نضال جمعة س�ميط ( طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة الص�دار حجة وفاة ابنتها ) س�ندس حمي�د داود ( عليه 
ق�ررت املحكمة االعالن عن ذلك بواس�طة صحيفت�ني محليتني وملن له 
ح�ق االعرتاض تقديم�ه للمحكمة او من لدي�ه اي معلومات عن حياته 
او ممات�ه يدليها لهذه املحكمة خالل مدة عرشة ايام من تاريخ االعالن 

الجراء الالزم وفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2000 / ش3 / 2019 

التاريخ : 4 / 8 / 2019 
املدعى عليه ) خالد عبد االمري كريم ( 

م / اعالن 
ملقتضيات حس�م الدعوى املرقمة بالعدد اعاله واملقامة من قبل املدعية 
) مه�ى عيل حس�ني ( والت�ي موضوعها ) نفقة ماضية ومس�تمرة لها 
والطفالها ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مبلغ مركز رشطة 
الص�دور – علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 

محليتني بالحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 18 / 8 / 2019 .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف 

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العق�ار املبينه تفاصيله ادناه  العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب 
مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق 
املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد 
املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة 

النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21 
8 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

 BRC 9 � الساحة يكون سياجها من مادة  بدون اي مشيدات
K-spane   10 �  يلتزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس يعمل واجهة من مادة بطول 4م

11 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ رقم 6782 يف 2018/5/20
 12 � عىل املستأجر دفع بدل االيجار السنوي للمدة كامال

جلنة البيع واالجيار الثانية 
يف حمافظة نينوى

)تنويه(
كنا قد نش�رنا يف اعالننا الثاني املرقم )81( 
يف  واملنش�ور   2019/8/4 يف  والص�ادر 
جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد )1959( يف 
2019/8/5 ع�ن تاجري امالك مديرية بلدية 
ربيعة وقد سقط س�هوا من االعالن الفقرتني 

املدونتني يف ادناه:
 1 � يكون االعالن عن تاجري علوة املخضرات 

اعالن نكول 
2  � تأجري علوة االغنام على جزء من القطعة 
املرقمة 2966/5 م66 الس�عدة ومبس�احة 

7500م2
لذا اقتضى التنويه

مدة التأجير  المساحة م2 الرقم البلدي الجديد  نوع الملك والموقع واالستعمال 
اثنان سنة 15م2 711ـ713ـ705ـ706ـ710ـ837ـ838 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة 15م2 113ـ114ـ122ـ135ـ156ـ125ـ121ـ124ـ134 حانوت ـ السوق العصري
اثنان سنة 30م2 180 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
اثنان سنة 15م2 757ـ769ـ770 حنوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  15م2 426ـ555ـ334ـ442ـ479ـ198ـ199 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
اثنان سنة 60م2 435 مخزن مؤقت ـ الشوق الشعبي  ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 78ـ79ـ85ـ86ـ90ـ93ـ94ـ95ـ99ـ38ـ43ـ45ـ47ـ52ـ55ـ69ـ71ـ72ـ73ـ74ـ76ـ77ـ56ـ57ـ58ـ65 كشك مؤقت ـ السوق العصري
اثنان سنة  9م2 698 كشك سندويج بنل ـ شارع نجف كربالء
اثنان سنة  15م2 795ـ800ـ827ـ835ـ836ـ801ـ810 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء

اثنان سنة  7.5 1145ـ1146ـ1147ـ1148ـ1149ـ1150ـ1153ـ1154ـ1155ـ1157ـ1158ـ1159ـ1160ـ1164ـ
1165 كشك حديد ـ شارع نجف كربالء

اثنان سنة  15م2 684ـ688ـ689ـ692 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  15م2 9ـ10ـ18ـ19 كشك مؤقت ـ قرب مصرف الرافدين 

اثنان سنة  15م2 29 كشك مؤقت  ـ الجانب االيمن ـ مجاور القسم البلدي 

اثنان سنة  15م2 34 كشك مؤقت ـ مقابل دائرة االتصاالت
اثنان سنة  15م2 1031ـ1102 كشك مؤقت  ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي  

اثنان سنة  1650م2 41 ساحة مخزن وبيع الزيوت ـ شارع نجف كربالء 

اثنان سنة 24م2 617ـ638 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  300م2 1169 مخزن للمواد االحتياطية للسيارات قرب معرض السيارات 
مجاور علوة المخضرات ـ حي التحدي

اثنان سنة  15م2 843 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر الشارع العام ـ واجهة ساحة رقم 5 

اثنان سنة  15م2 1182 كشك سندويج بنل ـ خلف المستشفى

450م2 اثنان سنة 19 ساحة لبيع التجهيزات ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ  خلف 
المحالت 

اثنان سنة 400م2 22 ساحة مؤقتة لتنصيب انترنيت ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف ـ 
كربالء

اثنان سنة  600م2 56 ساحة كمخزن للحديد ـ الحي الصناعي ـ الشارع الحولي

اثنان سنة  450م2 782 كازينو رقم 2 الشارع العام ـ الجانب االيسر 

العدد : 82
التاريخ 2019/8/7

عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف  

رئيس اللجنة
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العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

هذا الي�وم قد نجد تناقض يف الجان�ب املايل فرغم حصول 
املال وزي�ادة يف األرباح ق�د يرافق ذل�ك مرصوفات كبرية 
.البعض قد يجري تداخل جراحي ألغراض تجميل وهي يف 

الوقت السلبي تكوينيا .

تتحس�ن مواردك�م املالية بش�كل يس�بب لك�م نوعا من 
االرتياح ومن يبحث عن البدء بمرشوع عمل قد ال يستطيع 
ذلك فهو الوقت األكثر س�لبية يف ذلك .عاطفيا ال تخرسوا 

جهدكم السابق يف إصالح حياتكم العاطفية

يعد هذا الوقت التكويني سلبيا إذا تم فيها موضوع خطبة 
أو زواج حيث املسارات التكوينية يف الجانب العاطفي لكم 
قد تنذر بعواقب صعبة وتصل ذروتها وقد تشهد عالقاتكم 

العاطفية الكثري من التدهور الحقا

يمكنك�م تتوي�ج جهودكم بالكث�ري من النتائ�ج االيجابية 
يف محتواه�ا املادي واملهني الكثري منكم يس�تعيد وبش�كل 
مفاج�ئ امتيازات قد خرسها خالل األيام القريبة املاضية.
عاطفيا عليكم االستفادة من وجود عوامل الحظ بقربكم 

م�ن يبحث ع�ن العمل املش�رك أو العمل مع مؤسس�ات 
حكومي�ة قد ينجح يف تحقيق هذا املطلب ,كما قد ال يلعب 
الح�ظ دورا مهم�ا وايجابي يف ترس�يخ وتأكي�د نجاحكم 

املهني خالل هذا الوقت .

تكويني�ا تتواج�دون حالي�ا يف منطقة فاصل�ة بني الحظ 
واالعتماد عىل قدراتكم الذاتية .عليكم الترصف بهدوء مع 
العائلة وترك الخوض يف مواضيع تس�بب الحزن والشعور 

باإلحباط 

ش�عور نف�ي غام�ر يأخذك�م باتج�اه امل�رح والتحرك 
للمب�ادرة يف أكثر م�ن اتجاه وقد يك�ون العمل هو األكثر 
حض�ورا لك�م لهذا الي�وم كما تش�عرون بق�وة العاطفة 

تسيطر عليكم وتقربكم كثريا من القيام بمبادرة

األج�واء التكوينية لهذا اليوم ربم�ا تضعكم يف جو مريح 
حي�ث الفرص الت�ي تضمن لكم تحقي�ق منجز أو مطلب 
كما عليكم قبول مبادرات اآلخرين اتجاهكم وعدم رفضها 

فهي تصب لصالحكم يف نهاية األمر.

يمكنك�م العودة إلصالح عالقاتكم العائلية لهذا اليوم وقد 
يلعب احد أفراد العائلة دور الوس�يط يف هذه املبادرة كما 
تس�تطيعون رشاء عقار وهذا الوقت يعد األس�وأ تكوينيا 

ملن ينتقل إىل سكن جديد

مح�اور جدي�دة تضعكم يف م�كان أفضل للتح�رك وتلبية 
متطلب�ات تخ�ص أعمالكم الكثري يش�عر بم�رور الوقت 
تحرره من الضغط املس�لط عليكم لألي�ام املاضية .ماليا 

تحتاجون لوقت أخر للتخلص من اإلرباك املايل

مزي�دا م�ن الحيوية تش�عرون بها وتنجح�ون يف كثريا يف 
الحص�ول عىل مطالب يف هذا الوق�ت تتهيأ أمامكم الكثري 
م�ن الفرص والحل�ول للتخلص من األعب�اء التي أرهقت 

وضعكم الشخيص

قد ال يكون بوس�عكم لألس�ابيع األربع القادمة استثمار 
وضعك�م التكوين�ي يف مجال الس�فر الخارج�ي آو إجراء 
بع�ض التغري عىل الصعي�د النفي .عمليا ينش�د اهتمام 

الكثري منكم يف تحسني واقعه العميل.

احلوتالعذراء

تويرت تطلق موقع يتيح التنقل بني حساباتك املختلفة
أعلنت توير يف بيان حرصي عىل مستوى 
املنطق�ة ملوقع البواب�ة العربي�ة لألخبار 
التقني�ة ع�ن بدئه�ا يف إط�الق موقعه�ا 
 Twitter.com الجديد عىل شبكة اإلنرنت
اعتباًرا من اليوم، وذلك بكل ما س�يحمله 
من تحديث وتجديد، ليصبح أرسع وأسهل 

يف التصفح وأكثر تخصيصاً.
ويتمي�ز املوق�ع الجدي�د بمظهر وش�كل 
مح�دث يتم�اىش م�ع تطبي�ق توير عىل 
األجه�زة األخ�رى، مم�ا يس�هل الوصول 

إىل بع�ض ميزاتك املفضل�ة، مع مزيد من 
الخي�ارات لتتمك�ن م�ن تخصيص�ه بما 
يناس�بك.وقالت توي�ر يف بيانه�ا: “لق�د 
عملنا لفرة عىل اختبار جوانب التصميم 
الجدي�د حت�ى نتمك�ن من التأك�د من أن 
املوقع الجديد يعكس كيفية اس�تخدامك 
ل�توي�ر. وبفضل مئات اآلالف من الردود 
الت�ي تلقيناه�ا خالل تل�ك االختب�ارات، 
ستس�هم ميزات Twitter.com يف تسهيل 
الوصول إىل املحادثات ومتابعتها، وجعلها 

أكثر متعة:
محتوى أكثر عن ما يحدث: أضفنا قس�م 
ال�”استكش�اف” لجل�ب نف�س املحتوى 
الرائ�ع املوج�ود يف تطبيقاتنا؛ م�ع املزيد 
م�ن الفيديو املب�ارش واللحظ�ات املحلية 
املخصصة ل�ك أينما كن�ت يف العالم. كما 
س�تحصل عىل س�ياق يتضمن معلومات 
امللف الش�خيص داخل املحادثات ويمكنك 
التحقق من أه�م املواضيع املتداولة يف أي 

طريقة عرض حتى ال يفوتك ما يحدث.

والدته طلبت منه إغالق اهلاتف فهرب
تغي�ب الطفل الهندي محم�د برويز 15 عاما عن 
منزله قبل 12 يوما إثر وقوع مشادة كالمية بينه 
وبني والدته بس�بب انش�غاله بالهات�ف املحمول 
يف وق�ت متأخر م�ن الليل، وتلق�ى مركز رشطة 
املناط�ق الصناعية الش�امل يف 4 يولي�و الجاري 
بالغا من والد الطفل يفيد بخروج ابنه من املنزل 

فجراً دون عودته.
وقال والد الطفل املتغيب عن منزله، ل� »االمارات 

الي�وم« إن ابنه )محمد( هو الول�د الوحيد له من 
ب�ني ثالث بنات، وهو طفل ملتزم ويحفظ القرآن 
ويشارك يف الدروس الدينية يف املسجد القريب من 
املنزل يوميا منذ انتهاء العام الدرايس.وأوضح أنه 
يس�كن يف منطقة مويلح يف إمارة الش�ارقة وأن 
)محمد( كان يع�ود يوميا من املن�زل بعد انتهاء 
ال�دروس بع�د ص�الة العش�اء الس�اعة 11 ليال، 
ويتناول طعام العشاء مع األرسة ثم يذهب لقراءة 

القرآن قبل النوم.وأض�اف أنه يف 4 يوليو الجاري 
وقعت مشادة كالمية بني )محمد( ووالدته بشأن 
انش�غاله بالهاتف قبل النوم وطلب�ت منه إغالق 
الهات�ف والن�وم مبك�را، وتابع عند اس�تيقاظي 
لصالة الفجر ذهبت لغرفته فلم أجده يف رسيره، 
حي�ث ترك جمي�ع أغراضه من محفظ�ة وأموال 
وهات�ف يف غرفته وخرج من املن�زل وهو يرتدي 

كندورة بيضاء اللون ولم يعد إىل اآلن.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن أول بلد طب�ق الطريقة الدفاعية ىف 

كرة القدم الكاتناشيو هو ايطاليا .
هل تعلم أن اس�كوبار هو الحارس الذى س�جل 
ع�ن طري�ق الخطأ ىف مرم�ى فريق�ه ىف منديال 

1994
ه�ل تعلم أن�ه يف عام 1904 اسس�ت منظمة ال 

FIFA يف فرنسا.
ه�ل تعل�م أن نص�ف س�كان الك�رة األرضي�ة 

يشجعون لعبة كرة القدم
ه�ل تعل�م أن أك�ر نتيج�ة بتاري�خ لعب�ة كرة 
القدم كان�ت 149-0 كنوع من احتجاج الفريق 

املدغشقري عىل قرارات الحكم الظاملة برأيهم
هل تعلم أن أول منتخب يفوز بكأس العالم لكرة 

القدم خارج قارته هو الرازيل
تش�مل  الحواج�ز  مس�ابقات  أن  تعل�م  ه�ل 
مسابقاتها 1100 مر و 400 مر وعىل كل العب 

أن يتخطى 10 حواجز

المتاهات

ماذا حيصل للجسم عند تناول التمور يوميًا
تعت�ر التم�ور م�ن امل�واد الغذائي�ة املفيدة. ألنه�ا غنية 
بالفيتامين�ات والعن�ارص املعدني�ة وغريه�ا م�ن امل�واد 
الت�ي تؤثر إيجابيا يف حالة الجس�م الصحي�ة. ولكن ماذا 

سيحصل عند تناول التمور يوميا؟
تحت�وي التمور عىل ألياف غذائية رضورية لعمل الجهاز 
الهضم�ي بصورة طبيعية. لذلك بفضل تناول التمور يتم 
تنظيف األمعاء ألنها تمنع اإلمساك. أي أن عملية الهضم 

تجري بصورة أفضل عند تناول التمور يوميا.
الحظ العلماء أن العظام تصبح أقوى وتزداد متانتها عند 
تناول التم�ور يوميا، الحتوائها عىل عنارص الفوس�فور 
واملغنيس�يوم والبوتاس�يوم وغريه�ا التي تؤث�ر إيجابيا 
يف صح�ة العظام وتس�اعد يف مكافحة هشاش�ة العظام 

وغريها من األمراض.
تحتوي التمور عىل فيتامني В6 أي أنها تس�اعد الجس�م 
يف إنتاج هرموني س�ريوتينني ونورادرينالني، ما يحس�ن 
عم�ل وصحة الدماغ. فإذا تناول الش�خص التمور يوميا 

فإن�ه س�وف يتخلص م�ن اإلجهاد واالكتئ�اب ويخفض 
مستوى القلق.

تمن�ح التمور بفض�ل تركيبه�ا الغني بس�كر الفركتوز 
والغلوك�وز، طاقة إضافية كبرية لإلنس�ان، لذلك يفضل 
تناوله�ا ب�ني وجب�ات الطع�ام. كم�ا أن التمور تس�مح 

باستعادة النشاط املعتاد بعد التمارين البدنية الشاقة.
عند تناول التم�ور يوميا ينخفض احتمال تطور أمراض 
القل�ب واألوعية الدموي�ة، وذلك ألنها تخفض مس�توى 
الدهون الثالثية وتبطئ عمليات األكسدة يف الجسم. كما 
أن احتواءها عىل البوتاس�يوم يعتر عامال مهما للوقاية 
م�ن الجلطة الدماغي�ة وارتفاع ضغط ال�دم وغريها من 

مشكالت القلب واألوعية الدموية.
قلنا إن التمور تحسن عمل جهاز الهضم، وهذا يعني أنها 
تحمي األمعاء وتمنع وصولها إىل القولون. وهذا يعني أن 
الذين يتناولون التمور يوميا يحمون أنفس�هم من خطر 

اإلصابة برسطان القولون.
تزع�ج الحساس�ية املوس�مية الكثري من الن�اس. ولكن 
تناول ثالث حبات من التمر يوميا يساعد يف التخلص من 
مشكالت عديدة مرتبطة بالحساسية، ألن التمور تخفف 

العالمات املزعجة للحساسية.
تفيد التمور يف التخلص من الوزن الزائد. 

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 كوب ماء

x 3 عدد فص ثوم مهروس
x 2 عدد مكعب مرقة دجاج

x 2 عدد عصري ليمون
x 1 معلقة كبرية معجون طماطم

x 1 كوب عدس )بجبة(
x 1 معلقة كبرية نعناع مجفف

x 1 كوب مكرونة )مسلوقة(
الخطوات:

نغس�ل الع�دس ثم نحرض حل�ة ونض�ع فيها الع�دس واملاء 
ونركهم عىل نار متوسطة ملدة 15 دقيقة.

ثم نضي�ف مكعبني مرقة الدجاج، وعند اقراب نضج العدس 
نضيف املكرونة ومعجون الطماطم وعصري الليمون ونركها 

عىل النار ملدة خمس دقائق.
ث�م نقوم بقيل الثوم املفروم يف قليل م�ن الزيت ونضيفة عىل 
الخلي�ط ونقل�ب ثم تغ�رف ىف أطب�اق التقديم وتق�دم بالهنا 

والشفا.

شوربة العدس واملعكرونة
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سوريا والعراق يف قمة الطموحات املتناقضة بغرب آسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تتوج�ه األنظ�ار غ�ًدا الخمي�س إىل س�تاد 
كربالء الدويل الذي يحتضن مواجهة العراق 
وس�وريا، يف قمة كروية ضمن منافس�ات 
الجول�ة الثالث�ة م�ن بطول�ة غرب آس�يا 
التاسعة التي تستضيفها العراق بمشاركة 

9 منتخبات عربية.
املنتخ�ب العراقي يبحث ع�ن فوزه الثالث 
ع�ى الت�وايل بع�د تج�اوز منتخب�ي لبنان 
وفلس�طني، وضمان تأهله املبكر للمباراة 

النهائية رغم مالحقة املنتخب اللبناني.
أم�ا املنتخ�ب الس�وري فيبحث ع�ن فوز 
معن�وي يصال�ح جماه�ره الغاضبة من 
أدائ�ه ونتائج�ه، بعد أن خ�ر 2-1، أمام 

لبنان وتعادل مع اليمن 1-1.
تناقض كبر

ب�ني  متناقض�ة  والطموح�ات  األه�داف 
أفض�ل  يف  الرافدي�ن  فأس�ود  املنتخب�ني، 

والذهني�ة،  والبدني�ة  الفني�ة  حاالته�م 
بع�د فوزي�ن مهم�ني للغاي�ة يف البطولة، 
ويحظون بدع�م جماهري كبر، وفوزهم 
غًدا س�رفع من ثقة ومعنوي�ات الالعبني 
واألنص�ار، وس�يضعه يف املب�اراة النهائية 

بنسبة كبرة.
بينم�ا يعي�ش املنتخب الس�وري يف أس�وأ 
حاالته وطموحات�ه ال تتعدى تحقيق فوز 
يريض أنصاره بعد مسلس�ل م�ن الهزائم 
الثقيل�ة واألداء العقيم يف املباريات األخرة 

وبعد خروجه املبكر من دائرة املنافسة.
كف�ة املنتخ�ب العراق�ي األرج�ح لتحقيق 
الفوز، فيما التعادل س�يكون بطعم الفوز 
لنس�ور قاس�يون الذي يدرك أنه سيواجه 
أل�ف   50 م�ن  بأكث�ر  مدعوًم�ا  منتخًب�ا 

متفرج.
تشكيل جديد

للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  إبراهي�م  فج�ر 
السوري، س�يدخل مباراة العراق بتشكيلة 
جدي�دة تختلف عن مب�اراة اليم�ن، حيث 
والعبي�ه  الرابح�ة  أوراق�ه  ب�كل  س�يزج 

املخرضمني منذ صافرة البداية،.
ومن املتوق�ع أن يعيد املدرب إبراهيم عاملة 
لحراس�ة املرمى ويبدأ بتام�ر حاج محمد 
وباس�ل مصطف�ى وأحم�د الدون�ي وورد 
السالمة، فيما سيبقى أحمد الصالح وعبد 
الله الشامي يف الخط الخلفي، مع تعديالت 
طفيف�ة يف خ�ط الوس�ط، حي�ث س�يتم 
االعتماد عى أحمد األشقر ومحمد املرمور.

فوز املنتخب الس�وري لن ي�ريض أنصاره 
ولن يش�فع ملدربه فج�ر إبراهيم الذي أكد 
أن اس�راتيجيته اعتمدت ع�ى ضخ دماء 
جدي�دة يف املنتخب وزج العبني من الدوري 
املح�ي، ليكونوا قادرين عى س�د الفراغ يف 

حال غياب أي من العبي الصف األول.
املنتخب الس�وري دخل بطولة غرب آس�يا 
بغياب عدد كبر من نجومه وأبرزهم عمر 
الس�ومة وعمر خرب�ني ومحم�ود املواس 
ومؤي�د العجان وأس�امة أوم�ري ومحمد 

الواكد وشادي الحموي وعمر جنيات.
ثقة مفرطة

ب�دوره ح�ذر م�درب املنتخ�ب العراق�ي، 
سريش�كو كاتانيت�ش العبي�ه م�ن الثقة 
وطالبه�م  براخ�ي  واللع�ب  املفرط�ة 
باس�تغالل الفرص بش�كل مث�ايل واللعب 
بروح قتالية، خاصة وأن املنتخب السوري 
يمتل�ك القدرة عى قل�ب التوقعات وتقديم 

مباراة كبرة رغم جراحه.

تقديم أسطوري لداين ألفيس يف معقل ساو باولو
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�هد ملعب مورومبي تقديم الظهر الربازيي داني 
ألفي�س العب�ا جدي�دا بني صف�وف س�او باولو، يف 
احتفال يليق بع�ودة واحد من أبرز نجوم كرة القدم 
الربازيلي�ة ألرضه.وأم�ام أكثر م�ن 40 ألف متفرج 
ملؤوا معقل فريق ساو باولو الستقبال قائد منتخب 
الربازي�ل، قدم النادي العب�ه الجديد البالغ من العمر 
36 عام�ا وال�ذي يحم�ل يف جعبت�ه 40 لقبا.وكانت 

احتفالية تقديم الالعب السابق إلشبيلية وبرشلونة 
ويوفنتوس وباريس س�ان جرمان، مدوية لم تخل 
من األلعاب النارية والورق امللون ورسائل الدعم من 
العبني بارزين عى رأسهم األرجنتيني، ليونيل مييس 
والربازيي كاسيمرو.وإىل جانب ممثي إدارة النادي، 
شهدت االحتفالية أيضا حضور أسماء تركت بصمة 
يف تاري�خ س�او بول�و مث�ل كاكا ولوي�س فابيان�و 
وهرنانيس.وأمام الجماهر املتحمسة، قال ألفيس 
»فقط أود أن أقول لكم إن س�او باولو لم يتعاقد مع 

العب، بل تعاقد مع مشجع مثلكم.. شكرا جزيال عى 
هذا االس�تقبال.. كفانا حديث�ا وهيا بنا نعمل معا«.
وبدأت حالة النش�وة بني مش�جعي النادي الربازيي 
منذ اللحظة التي وصل فيها املدافع الدويل املخرضم 
ملطار س�او باولو، حيث احتشد املئات منهم بامليناء 
الج�وي للمدين�ة انتظ�اًرا أللفي�س، كما ل�و كانوا 
ينتظروا وصول أحد نجوم الروك، يف احتفالية حرمت 
النجم الربازيي، الذي كان يقيض عطلته الصيفية يف 
مدينة فورتاليزا، من مغادرة املطار بس�هولة.ونجح 

ألفيس يف مغادرة املطار بحماية رجال األمن وس�ط 
املش�جعني الذين كان�وا يهتفون باس�مه ويرفعون 
أعالم س�او باولو واستخدم بعضهم األلعاب النارية 
لتحيته.يش�ار إىل أن ألفيس الذي سرتدي القميص 
رقم 10 يف س�او باولو، س�يكون الالعب األعى راتبا 
يف ال�دوري الربازيي.وانتهى عقد ألفيس مع باريس 
س�ان جرمان الفرن�يس هذا الصيف، لينجح س�او 
باول�و يف إقناعه باالنتقال إىل صفوفه بعقد يس�تمر 

حتى ديسمرب/كانون أول 2022.

ميمي: التعادل مع السد ليس سيئًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض العراقي مهند عي »ميم�ي«، العب الدحيل، 
وصف تع�ادل فريقه م�ع الس�د )1-1( أول امس 
الثالث�اء بذه�اب دور ال��16 بدوري أبطال آس�يا، 
بالنتيج�ة الس�يئة، باعتب�ار أن املب�اراة كانت عى 

ملعب فريقه.وقال ميمي يف ترصيحات للصحفيني 
عق�ب املباراة: »النتيجة الت�ي حققها الدحيل أمام 
الس�د، جيدة وليس�ت س�يئة بالنظ�ر إىل مجريات 
اللقاء«.وأض�اف: »لعبنا مباراة قوية. الس�د تقدم 
يف الش�وط األول إال أنن�ا نجحن�ا يف إدراك التع�ادل 
بالشوط الثاني لتستمر املتعة واإلثارة بني الفريقني 

ع�ى مدار ال��90 دقيق�ة. املباراة كان�ت مفتوحة 
وكل االحتم�االت كان�ت متوقعة«.وعن مش�اركته 
يف الش�وط الثان�ي، قال: »س�واء بدأت أساس�ًيا أو 
احتياطًي�ا. الهدف األول ه�و تحقيق الفريق للفوز 
واآلن علين�ا أن ننىس املب�اراة وأن نرك�ز يف املباراة 
املقبلة من أجل تحقيق الفوز، وهو الهدف األهم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يح�رص ن�ادي إن�ر ميالن اإليط�ايل، عى 
التعاق�د م�ع البلجيكي روميل�و لوكاكو، 
مهاجم مانشس�ر يونايتد، خالل الصيف 
الجاري.وذكر موقع »كالتشيو مركاتو«، 
أن إنر تقدم بعرض جدي�د للوكاكو، بعد 
رفض العروض السابقة من قبل اليونايتد، 
م�ن أجل تدعي�م صفوف�ه بمهاجم جديد 
قب�ل نهاي�ة املركات�و الصيفي.وأض�اف 
أن النرات�زوري ق�دم عرض�ا بح�وايل 75 
مليون ي�ورو، ليق�رب أكثر م�ن القيمة 

املح�ددة من قبل الن�ادي اإلنجليزي، الذي 
يرغب يف الحصول عى 83 مليونا للسماح 
برحيل البلجيكي.ويبحث إنر عن التعاقد 
م�ع مهاجم جدي�د، بعدما خ�رج ماورو 
إي�كاردي م�ن حس�ابات الن�ادي، يف ظل 
أزمات�ه األخ�رة م�ع اإلدارة.وواج�ه إنر 
منافس�ة رشس�ة م�ع يوفنت�وس، حيث 
حاول البيانكونري التعاقد مع لوكاكو يف 
صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها ديباال إىل 
مانشسر يونايتد، قبل أن يراجع النادي 
األحمر نظرا للمطالب املبالغ فيها من قبل 

ديباال.

إنرت ميالن يقدم عرضًا جديدًا 
لضم لوكاكو

           المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، عن آخ�ر التط�ورات بش�أن املفاوض�ات الجارية بني 
يوفنتوس، وتوتنهام الطامح يف ضم األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم بيانكونري.

ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركاتو« اإليطايل، فإنه يف حال توصل الناديان إىل اتفاق بشأن 
قيم�ة الصفقة التي قد تبل�غ 70 مليون يورو، فإن توتنهام علي�ه محاولة إقناع ديباال 
بالقدوم إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.وأشار إىل أن راتب ديباال قد يقف عائقا أمام إتمام 
الصفقة، ألن الالعب يطلب الحصول عى راتب يزيد عى 11 أو 12 مليون يورو س�نوًيا، 
باإلضافة إىل عمولة الوكالء.وتبقى املش�كلة األك�رب يف صفقة ديباال هي حقوق الصور 
الخاص�ة بالنجم األرجنتيني، والتي قد تتس�بب يف دفع الالعب والنادي ما يقرب من 40 
مليون يورو.يذكر أن ديباال سبق أن رفض االنضمام إىل مانشسر يونايتد خالل صفقة 

تبادلية مع املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

بات الربازيي دانيلو لويز دا س�يلفا، العب 
مانشس�ر س�يتي، ع�ى بعد خط�وة من 

االنضمام ليوفنتوس بشكل رسمي.
س�بورت«  »توت�و  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإليطالي�ة، ف�إنَّ دانيل�و خضع للكش�ف 
الطبي يف يوفنتوس، صباح اليوم األربعاء، 
تمهي�ًدا للتوقيع بش�كل رس�مي لصالح 

السيدة العجوز.
 وأش�ارت الصحيفة، إىل أن دانيلو سيوقع 

عى عق�د م�ع الس�يدة العج�وز مدته 5 
مواسم، وس�يتقاىض راتًبا سنوًيا يبلغ 4 

ماليني يورو، باإلضافة للمكافآت.
 وضمن نفس الصفقة، س�ينتقل الظهر 
جواو كانسيلو من يوفنتوس إىل مانشسر 
س�يتي، باإلضافة لحصول اليويف عى 28 

مليون يورو.
 وخض�ع كانس�يلو للفح�ص الطب�ي يف 
الس�يتي، أمس الثالثاء، وم�ن املتوقع أن 
تحس�م الصفق�ة بش�كل رس�مي خالل 

ساعات.

ديباال يعقد رحيله إىل توتنهام

دانيلو خيضع للكشف الطبي يف يوفنتوس

اعالن ملحق مناقصة بمرحلتني رقم 2019/2

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

ير رشكة توزيع املنتجات النفطية ان تعلن عن مناقصة بمرحلتني لنقل املنتجات 
النفطي�ة عى مح�اور وزارتي )النف�ط والكهرباء( )ش�عيبة � مصف�ى الدورة ( و 
)مستودع الكرخ � انبار( و )بيجي � انبار( و )مصفى الدورة � محطة كهرباء رشق 
كربالء ( و )مصفى الديوانية � محطة كهرباء رشق  كربالء( فعى الراغبني االشراك 
باملناقصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املطلوبة  مراجعة مقر الرشكة الكائن 
يف ال�دورة اعتبارا من يوم )الخميس( املواف�ق )2019/8/8( لرشاء وثائق املناقصة 
لق�اء مبلغ قدره )2000000( مليوني دينار غر قابلة للرد ويقدم العطاء  يف ظرف 
مغل�ق ومختوم ومثبت عليه اس�م املناقص�ة ويتم وضعه يف صن�دوق العطاءات يف 
موعد اقصاه الساعة )12( عرش ظهرا من يوم )االحد( املوافق ) 2019/8/25( واذا 
صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فسيكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويف نفس الوقت 
وال يتم اس�تالم اي عطاء بعد هذا التاريخ ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
النرش واالعالن وان الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وستكون االحالة عى 
اكثر من رشكة واحدة ويلتزم مقدم العطاء بالوثائق القياسية املرفقة عى الرشوط 

 )CD( بموجب قرص مدمج
موقع وزارة النفط االلكروني : 

www.oil.gov.iq
موقع الرشكة االلكروني :

htt : www.opdc.oil.gov.iq
عنوان الربيد االلكروني :

Fax opdc@opdc.oil.gov.iq
Fax opdc1@opdc.oil.gov.iq

تنويه
حمافظة بغداد

تنوه محافظة بغداد يف إعالنها 
العق�ود  الص�ادر ع�ن قس�م 
باملناقصة رقم )41( املعلنة يف 
صحيفة )املستقبل العراق�ي(  
بالعدد الصادر )   1957 ( بتاريخ 
)  2019/8/1( بشأن الكلفة 
وخط�اب الضمان, وتنوه بان 
 )4,962,591,590( الكلف�ة 
وان خط����اب الضم����ان 

.) 50,000,000(
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 1/مجدد موحدة/ 2018
التاريخ : 2019/8/7

اعالن قرار تثبيت تمليك عقار
بن�اء ع�ى تثبي�ت تمليك تم�ام العق�ار املرق�م )635( الش�امية والبالغة 
مس�احتها )1 دونم و7 اولك و 52,82م2( باس�م طالب التس�جيل املجدد 
)مديرية بلدية الرميثة( ورفض طلب طالبوا التس�جيل املجدد يف االضبارة 
املوحدة 6/مج�دد/2019 كل من )عايد داخل عمران وحيدر داخل عمران 
وحسني محمد عي وخميس عبد االئمة عبد الكاظم( ورفض ورد اعراض  
وزارة املالي�ة يعلن هذا القرار يف الصح�ف املحلية ومن لديه االعراض عى 
الق�رار املذك�ور تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل محكمة اس�تئناف املنطقة 
خ�الل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لن�رش االعالن وعند انتهاء 
امل�دة املذك�ورة وعدم ورود اش�عار من املحكمة س�تبارش ه�ذه املحكمة 

بالتس�جيل وفقا لقرار تثبيت امللكية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

مجل�س القض�اء االع�ى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 2328

التاريخ :2019/8/5
اعالن

اىل / املدعوة / امل منعم معني
ق�دم طالب حجة الوف�اة نوال منعم مع�ني طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )امل 
منعم معني ابو صيبع( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

كاظم مسري ياسني
املدير العام /وكالة 

رئيس جملس ادارة الرشكة
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سوء إستخدام مواقع التواصل يا وايل ..هل من تايل ؟!
ا.د.ضياء واجد المهندس عادل عبد الحق

يف ظل الث�ورة العلمية والتكنولوجية وتطورها املتس�ارع، أصبح العالم أجمع 
يعتمد بش�كل كبري ع�ى االنرتن�ت يف إنجاز األعمال وتس�يري األمور وإرس�ال 
وإس�تقبال املخاطبات وغريها من مجاالت الحياة، وليصبح العالم بحق عبارة 

عن قرية صغرية، بل وصغرية جداً وبإمكان وضعها  بالجيب!.
وم�ن التط�ورات التي أصبح العال�م يعتمد عليها بش�كل ش�به كيل يف الحياة 
اليومية هي مواقع التواصل االجتماعي بش�تى مس�مياتها وبرامجها املتنوعة 
واملختلفة، فقد أصبحت هذه املواقع هي الرابط الوحيد تقريباً بني الناس الذي 

ال إستغناء عنه أبداً للتواصل والتالقي والتعارف وحتى للعمل.
وإنترشت مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمعات كالنار يف الهش�يم وإعتمد 
عليها الصغري والكبري، وصارت مفراً من الفراغ والبحث عن أناس جدد للتعرف 
والتواصل وتبادل الثقافات واألفكار واألطروحات.. كل هذا ال ضري فيه، بل عى 

العكس تماماً، فأنها حالة صحية تفيد املجتمعات والناس عى إختالفها.
ولك�ن .. رافق اإلنتش�ار الرسي�ع لهذه املواق�ع واالعتماد ش�به الكامل عليها 
س�لبيات كثرية وصلت يف بعض األحيان إىل إرتكاب الجرائم وإنتش�ار الفوىض 
وحت�ى إنحالل املجتم�ع والعائلة الواحدة، فقد جمعت ه�ذه املنصات األضداد 
واملختلف�ني بالرؤى واألف�كار واألديان واالنتم�اءات والتوجهات عى مختلفها  
لتك�ون مناب�ر للطائفية والتحريض وس�فك الدم�اء واالبت�زاز وحتى تكوين 
العصاب�ات واملتاج�رة باملمنوعات وكل هذا دفع ال�دول وحكوماتها إىل ترشيع 
قوان�ني جدي�دة تض�اف إىل قوان�ني املجتم�ع والحي�اة لوض�ع ح�د للجريمة 

االلكرتونية التي تنطلق من هذه املواقع.
وعندم�ا تتج�ول يف صفح�ات مواقع التواص�ل االجتماعي ترى ك�ٌم هائٌل من 
االختالفات والرصاع�ات الفكرية والعقائدية واملجتمعية والسياس�ية يصعب 
جداً الس�يطرة عليه�ا، فالجميع ُيس�ّقط بالجميع، والبعض يش�هر بالبعض 
اآلخر.. لتش�مل حتى بعض املقربني واألصدقاء وال تقترص عى مجتمع أو فئة 
معينة )الكل مش�مول( ليكون بعد هذا كله نس�يج املجتمع الواحد والعش�رية 
الواحدة والعائلة الواحدة متفككة، وهذا التفكك يخدم من؟ هذا الس�ؤال الذي 

ال إجابة عليه.
وتجد أيضاً الكثري من القضايا واألعمال التي ترض بالفرد واملجتمع عى مواقع 
التواص�ل االجتماعي، فتج�د العصابات الت�ي تتاجر بالبرش وتس�تخدم هذه 
املواق�ع، وكذلك أعمال الدعارة واملخدرات والقائمة تطول، ليضيع وس�ط هذا 
كله ما هو مفيد للمجتمع من عى هذه الصفحات واملنصات وليصبح رضرها 

أكثر من نفعها!
الرقابة هي إحدى الحلول التي يجب تفعيلها بشكل جدي، وعى أجهزة وجهات 
الدول�ة املختصة بهذا الش�أن تفعيل كل م�ا يمكن تفعيله للح�د من الظواهر 
الس�لبية الت�ي تنترش، ووض�ع قوانني صارمة وقاس�ية للجرائ�م االلكرتونية 

بشتى أنواعها وحتى لالستخدام السيئ لهذه املواقع.
وع�ى منظمات املجتم�ع املدني وحلقات املثقفني وكل مترضر من الس�لبيات 
بش�كل مب�ارش أو غري مب�ارش نرش الوع�ي والتثقي�ف ومحاربة كل أش�كال 
الس�لبيات م�ن ع�ى نف�س املناب�ر واملنص�ات للحف�اظ ع�ى أوارص املجتمع 
وأخالقياته وثقافاته ومعتقداته ولتعم الفائدة واملنفعة بدل التحارب والتناحر 

)حاربوا س�وء االس�تخدام للمنابر الحرة(.

اتصل�ت س�يدة عراقية س�بق ان التقينا بها م�رارا » يف مؤتمرات مجلس الخ�راء العراقي 
، وكان�ت ق�د حرضت جزء م�ن لقاءاتنا مع لجنة امل�راة يف مجلس النواب خ�الل العاميني 

املنرصميني ، وكانت تسال عن اي قسم يف كلية الهندسة يقدم ابنها ؟؟؟!!
لكن النقاش رسعان ما تحول عن مس�تقبل ابنها اىل هموم العراقيني و حال البلد ، فالذين 
قبل�ه لم يجدوا فرص�ة عمل و ال خطوة ام�ل يف البدء بالحياة ..ورسدت يل عديد و اس�ماء 

اقاربها الذين لم يجدوا اي فرصة للعمل او اي وظيفة ..
تش�ري االحصاءات اىل ان نس�بة العاطلني ع�ن العمل يف  العراق تج�اوزت ٤٠٪ ، وان معدل 
مديوني�ة املواطن تجاوزت ال ٤٠٠٠ دوالر بعد س�وء االدارة املالية لوزارة عادل عبد املهدي 
و وزي�ر ماليته ، وان مقدار اعتمادية العراق عى بي�ع النفط تجاوزت ال ٩٠٪، وان مقدار 
الص�ادرات العراقية غ�ري النفطية مع اي دول�ة من دول الجوار ال تزي�د عن ٤٪ من حجم 
التبادل التجاري ، تشكل النسبة العظمى منها للدول املصدرة  للعراق. ازدادت نسبة االمية 
يف الع�راق اىل اكث�ر من ٣٨٪ ، و املترسب�ني من املدارس و الجامع�ات و املعاهد اىل اكثر من 
٣٢٪، وان معدل انتشار املخدرات بني الشباب وصل اىل ٩٪ ،ض و ان معدل انتشار الجريمة 
ازداد بمعدل ١٦٪ ، وان نسبة الفساد يف التعيينات بلغ ٩٢٪ ، ويف املعامالت الرسمية املتعلقة 
بالكم�ارك و الرضيب�ة و العقارات تج�اوز ٩٧٪ ... لس�نا الوحيدين الذي�ن مررنا بمرحلة 
االنهيار الكيل ، فكوريا منذ بداية القرن املايض و حتى الحرب االهلية الكورية بني الشمال 
الغني باملوارد و الجنوب املتحالف مع امريكا ،يف ثالث س�نوات حرب رضوس ش�ارك فيها 
الكبار وانتهت يف ١٩٥٣ ، كانت يف انهيار كيل ،لم تبدا باالصالح اال بعد ان حكمها العسكر يف 
١٩٦١ بزعامة الجنرال تشيونغ ، الذي بدا عمله بمحاربة الفساد ،وتنشيط القطاع الخاص 
و تشجيع االستثمار ، فتحول دخل الكوري من اقل من ٩٠ دوالر سنويا اىل اكثر من ٣٠٠٠٠ 
دوالر س�نويا ، واصبحت منافسا« قويا« للبلدان الصناعية املتقدمة يف مجال االلكرتونيات 
واالتص�االت و الصناعات الثقيلة و االس�كان و الصناعات البرتوكيمياوية و الس�يارات و 
املنتج�ات االس�تهالكية وووو ...  ليس بعيدا عنها، اس�تطاعت مجموعة العس�كر بقيادة 
الجن�رال يل كوان يو س�نة ١٩٥٩   من تحويل س�نغافورة من بل�د زراعي اقطاعي غارق يف 
الديون والفس�اد اىل بلد صناعي متقدم ، كان معدل دخل الفرد السنوي فيه اليتجاوز ٣٠٠ 
دوالر ليصل اىل ٨٥٠٠٠ دوالر س�نويا«، واصبح  الناتج القومي السنوي ٣٠٠ مليار دوالر و 
حجم االحتياطي ٢ ترليون دوالر ، وس�نغافورة هي البلد االول املس�جل فيه انعدام الفساد 
واالمية ، بعد ان كانت االمية تزيد عن ٥٠٪ ،و انخفضت نس�بة البطالة اىل ما دون ١٪ بعد 
ان كانت اكثر من ١٤٪، و رئيس�ته االن  عربية مس�لمة محجبة ،اسمها ) حليمة يعقوب ( 
متزوجة من رجل يماني .. تعتر اليوم سنغافورة مرجع للتصانيف االكاديمية والجامعية، 
و مرك�ز للصناع�ات املتقدمة و املش�اريع الريادي�ة .. وقد يكون للرئي�س املاليزي مهاتري 
محمد الطبيب الجراح ، صاحب العيادة املجانية يف احد ضواحي العاصمة ، و خريج العلوم 
السياس�ية من جامعة هارفرد، الفضل االول يف انتش�ال ماليزيا من قعر الفساد واملديونية 
اىل مصاف البلدان الصناعية املتقدمة يف فرتة حكمه الذي امتدت ٢٣ عام وحتى  اس�تقالته 
يف ٢٠٠٣ ، والذي خفض خاللها معدل الفقر من ٥٨٪ اىل ٥٪ ،و قلل نس�بة االمية من ٣٩٪ 
اىل ٣٪  ،و زاد االحتي�اط النق�دي م�ن العملة الصعبة من ٣ ملي�ار دوالر اىل ٩٨ مليار دوالر 
، تش�كل املردودات من قطاع الصناع�ة والخدمات اكثر من ٩٠٪...لق�د خرجت راواندا  يف 
١٩٩٤، البلد االفريقي الذي سحقت حربها االهلية اكثر من مليون قتيل بني قبائل التوتيس 
و الهوت�و ، ليتمكن حاكمه�ا  ) بول كاغامي (من تحقيق الس�لم املجتمعي لتكون كيغايل  
عاصمة رواندا من اجمل العواصم ، واكثر املدن اس�تقباال للس�ياح،انخفضت نسبة الفقر 
من ٦١٪ اىل ٣٤٪ ، و انخفضت نسبة االمية من ٥٢٪ اىل ٢٤٪ وزاد معدل الفرد السنوي ٣٠ 
مرة  .. كنا يف ١٩٥٠ افضل من كوريا و ماليزيا و س�نغافورة و الصني و تايلند و باكستان 
و ماليزي�ا و تركي�او كل البلدان االفريقية و امريكا الجنوبية ، و يف ١٩٦٠ افضل من كوريا 
و ماليزي�ا و س�نغافورة و تركيا و معظم الدول االفريقي�ة و امريكا الالتينية ، و يف ١٩٧٠ 
افض�ل م�ن فيتنام و تركيا و ماليزيا و اندنوس�يا و البلدان االفريقي�ة و امريكا الالتينية ، 
ويف ع�ام ١٩٨٠ افض�ل م�ن االمارات و قطر و عمان و تركيا و اندنوس�يا و س�نغافورة و 
ماليزي�ا وكل ال�دول االفريقية و دول امري�كا الالتينية و يف ١٩٩٠ كن�ا افضل من بورما و 
سريالنيكا و تونس واملغرب واليمن و موزمبيق و تنزانيا  ، ويف ٢٠٠٣ كنا افضل من راوندا 
و الس�ودان و جيبوت�ي و الصومال واليمن و الكونغو  . االن نح�ن مديونون ب ١٤٠ مليار 
دوالر ، والزلنا ندفع للشقيقة الغالية الكويت تعويضات ، و صودرت طائراتنا و ممتلكاتنا 
م�ن قبل بعض ال�دول بداعي التعويض�ات ، وبالرغم من اننا نصدر ٤ملي�ون برميل اال ان 
مليون برميل يهرب من كتل واحزاب سياس�ية نافذة ، و الزال البنك املركزي العراقي يدفع 
مبال�غ خيالية من ناف�ذة مزاد العملة اليسء الصيت ، و اس�تمرت الحكومات بدفع رواتب 
و مخصصات عالية اىل املس�ؤولني الكبار، و خرسنا مئات املليارات التي تقد ب ٤٠٠ مليار 
دون معرف�ة مص�در رصفها و ابواب انفاقها ، منها ٣٥٠ مليار قيد التحقيق من قبل االمم 
املتحدة ...تنترش يف العراق ، تجارة االثار حتى تجاوزت القطع االثرية املهربة اكثر من ٢٥٠ 
ال�ف قطعة ،و معظمها تم تهريبها عر املنافذ الرس�مية من مط�ارات و موانىء و نقاط 
الحدود الرية و بعلم الحكومة و موؤسستها الفاسدة ، بل ان بعضها قد تم اخراجها عى 
انه�ا تحف صينية و تركية مس�تهلكة ، و اغرقت اس�واق عمان و ب�ريوت و دبي بالتحف 
العراقية و التي اس�تقرت يف الدول االوربي�ة و امريكا ، و بعضها يف الجامعات االمريكية و 
مع�ارض االثار والتحف مثل معرض هوبي لوب�ي.. وازدادت حركة بيع و توزيع املخدرات 
من الهريوين والحشيش�ة حتى الحبوب املخدرة و الكريس�تال بش�بكة واس�عة تمتد من 
ش�مال العراق لجنوبه ،و بحماية الرشطة و بعض الفصائل املسلحة و عصابات الجريمة 
املنظمة ، واصبح العراق س�وقا« رئيس�يا« للمخدرات بعد ان كان ممرا« خطرا« و صعبا« 
..ولي�س ببعيد تجارة االعضاء البرشية و االدوية الفاس�دة و امل�واد امللوثة ... متى نصفر 
اوضاعنا،  و نبدا من الصفر ؟!. متى يشبع سياسيونا ؟!،  و يحرتم قادتنا انفسهم ليكون 

الع�راق م�ن ال�دول ذات التصني�ف املتق�دم؟ !.
متى يكون من والتنا رجل يحب العراق و لو مثقال ذرة لينتفض و يرشع يف نهضة العراق؟ 
؟!!. اىل متى يبقى البعري عى التل؟!!، اىل متى يبقى العراق بال حل؟ !. اللهم نش�كو حالنا،  
و تس�لط الظاملني و الفاس�دين علينا.. اللهم انرصنا عى اعداءك الكافرين .. انت موالنا و 

نارصنا ..انرصنا عى الطغاة املتسلطني..

رصد ذوبان كارثي للجليد 
فق�د الغطاء الجليدي يف غرينالند يف األول من أغس�طس الجاري كمية 
قياسية من الجليد بلغ وزنها وفقا لحسابات الخراء ١٢.٥ مليار طن. 
يفي�د موقع Smithsonian ب�أن هذه الكمية من الجلي�د كانت كافية 
لتغطية مس�احة والية فلوريدا األمريكية بطبقة جليد تبلغ س�ماكتها 
س�نتمرتين.ووفقا للخراء، ه�ذا الذوبان الرسي�ع للجليد يحصل ألول 
م�رة منذ أن بدأت عام ١٩٥٠ عملية املراقبة املنتظمة للنقص الحاصل 
س�نويا يف الغطاء الجليدي لغرينالند. كما هو معلوم ٦٠٪ من مساحة 
غرينالند يغطيه�ا الجليد، وقد كان معدل النقص الس�نوي يف االغطاء 

الجليدي يعادل طبقة تبلغ سماكتها مليمرتا واحدا.
ويذك�ر أن عملية ذوبان الجليد عام ٢٠١٢ ش�ملت ٩٧٪ من مس�احة 
الغط�اء الجلي�دي يف غرينالن�د. ولكن يف هذه الس�نة رص�دت محطة 
Summit Station للدراس�ات الواقعة عند أعى نقطة يف غرينالند، أعى 

ارتفاع لدرجة حرارة الهواء واستمرارها. 

اصالح وزارة الداخلية يبدأ باصالح مركز الرشطة
رياض هاني بهار / خبير أمني

الب�د من نظره عاجله عى الحقبه التي تم بها اعادة بناء 
وزارة الداخلي�ة بالعراق والظ�روف املحيطه بها بعد عام 
٢٠٠٣، حي�ث كان هناك اندفاع غ�ري مدروس إلعادة بناء 
وزارة الداخلية يف بيئة من العنف املتصاعد، وتحت ضغط 
القيود التي فرضتها املقارب�ة األمرييكيه املختلة وظيفياً 
لبناء املؤسس�ات والناتجة عن االفتقار إىل املعرفة املحلية 
، ورسع�ة انضمام العن�ارص إىل هذه املؤسس�ات ، ومن 
جانب اخر هناك اجنده حاولت األحزاب السياسية فرض 
األشخاص املرتبطني بها تهدف بكسب الوالءات بالتعيني 
االجم�ايل مم�ن يواليهم فكري�ا ، وتاسس�ت القوات عى 
الكم، وليس ع�ى النوع ، هذه العوام�ل مجتمعة جعلت 
من املؤسس�ات األمنية غريكفؤه وصعبة التغيري، اضافة 
اىل ان الق�ادة العراقي�ون من جهتهم، فش�لوا يف معالجة 

الفوىض العارمة يف القطاع األمني. 
وزاره الداخلي�ه وم�ا تمارس�ه من اختصاص�ات بحكم 
واجباتها بحك�م قانونها النافذ ) رقم ٢٠ لس�نة٢٠١٦ ( 
وقانون واجبات رجل الرشطة يف مكافحة الجريمة )رقم 
١٧٦ لس�نة ١٩٨٠( وتنص )تختص ق�وى االمن الداخيل 
باملحافظ�ة ع�ى النظام واالم�ن الداخيل، ومن�ع ارتكاب 
الجرائ�م، وتعقي�ب مرتكبيها، والقبض عليه�م، والقيام 
باملراقب�ة املقتضاة لها، وحماية االنفس واالموال، وجمع 
املعلوم�ات املتعلق�ة بام�ن الدول�ة الداخيل وسياس�تها 
العام�ة، وضم�ان تنفي�ذ الواجبات الت�ي تفرضها عليها 

القوانني واالتظمة(.
ان افض�ل قياس ملعرفه االداء االمن�ي الحقيقي بالوزارة 
وقي�اس االنتاجيه لالمن يف الع�راق هو مراجعه الحوادث 
املهم�ه االره�اب والقت�ل واالغتيال والخط�ف واملخدرات 

التي وقع�ت لالعوام من )٢٠٠٤ لغايه ٢٠١٨( ومقارنتها 
مع مامكتشف منها واالحكام الصادره بحق االشخاص 
املقب�وض عليه�م، وبالت�ايل يمك�ن قي�اس االداء االمني 
املهني، وليس بالترصيحات التي كنا نشاهدها يوميا من 
قبل الناطقني الرس�ميني ، نجد تزايدا وال يوجد انحس�ارا 
للجريم�ة وعند مراجعة للوثائق الصادرة من الداخلية لم 
نجد مايشرياىل اية دراسة ميدانية اونظرية مدونة لتحديد 
املش�كالت التي تسبب يف امليل إىل االنحراف والجريمة ، او 
جدول س�نوي يحاس�ب االدارات التي اخفقت باالداء ، او 
ندوة اواجتماع بش�ان الحد من الجريمة وقرارات مدونه 
وواجبة التنفيذ ، هناك فقط قدرة بالثرثرة واللغو بالكالم 
، بعي�دة كل البعد عن االجراءات االمنية املتبعة يف العالم ، 
او يف دول الجوار عى االقل ،او حتى يف اقليم كردس�تان ، 
، ه�ذه العقلية التي تدير االم�ن بطريقة غريبه اصبحت 
صاحبة القرار ، ومقربة من املس�ؤول الضعيف الذي يتم 
تخويفة واالس�تخفاف به ، ولهذا اصبح العمل عش�وائي 
بمن�ع الجريم�ه ، يف ح�ني من�ع الجريمة عل�م ومهارات 
تكتسب باملمارسة والخرة ،وليس )بزيادة عدد الجنرالت 

ومنح رتب الكوترة(.
عند تناول إصالح مركز الرشطة يلزمنا الكثري من البحث 
املفص�ل واملوضوعي والج�ريء يف ذات الوقت ، فالحديث 
ع�ن إص�الح مرك�ز الرشط�ة يقت�ي النظ�ر إىل العلة ، 
ونتناولها هنا كعناوين عريضة ما هو إال فاتحة ومدخل 
لذل�ك ، من أين يبدأ اإلص�الح ؟ ليس هن�اك ترياق جاهز 
لإلص�الح، ، وكم�ا أن أس�باب الخلل هي حصيل�ة تراكم 
فس�اد ومصالح اختلطت باجتهادات تكونت واس�تقرت 
ع�ر مراح�ل طويل�ة م�ن الزمن، فق�د يك�ون لإلصالح 

استحقاقاته ووقته ، وبطبيعة الحال،
هن�اك نقاط اساس�ية تضع نص�ب االعني عن�د التفكري 

باإلصالح مركز الرشطة :
مركز الرشطة هو )) البيت العراقي األمن (( لكل العراقيني 
و الحجر األساس يف الكيان الرشطي ، والطليعة األوىل من 
قوة الرشطة التي تتصل اتصاالً مبارشاً باملواطنني ، وهو 
ركيزة من ركائز األمن يف املجتمع والخلية الفاعلة يف أداء 
الواجبات األمنية املطلوبة إن مركز الرشطة مس�ئوال عن 
أداء الواجب�ات، مركز الرشطة منذ العرشينات من القرن 
العرشين اس�تمر ع�ى ما هو عليه حيث ان�ه يعمل وفقا 
الختصاصه ) املحافظة عى النظام واألمن الداخيل ،ومنع 
ارت�كاب الجرائ�م ، وتعقي�ب مرتكبي الجرائ�م والقبض 
عليهم ،حماية األنفس واألموال من أي خطر يتهددها( .

ولكن بعد عام ٢٠٠٣ مرت بمراحل وكاالتي:
١- قوات التحالف كان اح�د اهدافها اعادة تنظيم مراكز 

الرشط�ة وكان عددها يف بغداد انذاك ٥٢ مركز ، وبارشت 
باع�ادة تاهي�ل) البن�ى التحتي�ة ، والهي�كل التنظيمي ، 
وتدريب الكوادر االدارية ،( وجعلت بغداد ٩ قواطع ، وكل 
مدي�ر منطقة ترتبط به مبارشة )مراكز الرشطه وقاطع 
النجدة والدوريات ورشطة املرورواالستخبارات الجنائية 
( وكان�ت الخطى نح�و اهداف بان تك�ون يف كل منطقه 
االم�ن الش�امل ، عندم�ا كان�ت ت�رشف عليه�ا الرشطة 

العسكرية.
٢- ع�ام ٢٠٠٤و٢٠٠٥ كان اهتمام الوزارة بالتش�كيالت 
القتالي�ة )اف�واج الدف�اع الوطن�ي ( ام�ا ادارات مراك�ز 
الرشطة كانت تدار من قبل الرشطة العسكرية االمريكية 

، ولم تمتلك رؤية جنائية واضحة عن العراق .
٣- عام ٢٠٠٧ عند تش�كيل عمليات بغداد وبحجة وحدة 

القي�ادة ، فبعث�رت ادارات املراك�ز ووحدته�ا ، واقحمت 
بتقييدات نتيجة ظروف العنف التي كانت سائدة .

٤- عام ٢٠٠٨ بدا فكرة باتريوس بتش�كيل )مركز امني( 
يف كل منطقة وبلغ عددها يف بغداد اربعون مركز ، وتوحد 
جهود االم�ن والخدمات من هذا امل�كان ،هدفها طمائنة 
املدنيني من االعتداءات املسلحة عنهم ، واسداء الخدمات 

املدنية بذات الوقت .
واتس�عت  التش�كيالت  توس�عت   ٢٠٠٩ ع�ام   -٥
االس�تحداثات ملركز الرشطة حي�ث) بلغت ٩٢ مركز يف 
بغ�داد ( اي ضعفي ما كانت علي�ه يف عام ٢٠٠٥ بدون 

دراسة وعشوائيه
٦- ع�ام ٢٠١٠ التش�كيالت ب�دات تنش�طر وتنعزل وال 
تس�ودها مرجعية ففي مركز الرشط�ة ) ادارة املركز ، 
واس�تخبارات الداخلية ، ومكافحة االجرام ، والش�وون 
الداخلي�ة ، ومكتب املعلومات ، وجهاز االمن الوطني ،( 
وكلن يعمل وف�ق رويته بدون قي�ادة واحده للمنطقة 

بدون جهه مرجعيه تنسيقية 
٧- واس�تمر الح�ال باالنش�طار والتف�رد بامله�ام ، ال 
س�يما ان تفرد كل م�ن هذه األجهزة بعمل�ه وابتعاده 
عن التنس�يق م�ع األجهزة األخرى من ش�أنه أن يؤدي 
إىل ضي�اع الجه�ود أو تناقضها يف بع�ض األحيان ، كان 
يكون تنس�يق العمل املناطق�ي بمكافحة الجريمة بني 
دوريات النجدة واالستخبارات الجنائية واالمن الوطني 
واية جهة ، واصبحت االجراءات ارتجالية ال تستند الي 
اس�اس او دليل عمل واضح املعالم والعشوائية بالعمل 

هي السائدة باالداء نستنتج من ذلك
١- غياب الهيكلية الس�ليمه ل�الدارة والتنظيم مما ادى 
اىل ردائ�ة الخدم�ة ٢- التعددي�ة بالتش�كيالت االمني�ة 
املتواج�دة بالرقعه الجغرافية للمركز وغياب التنس�يق 

بينهم�ا ٣- البنية التحتي�ة للمنش�ات واالدارة وتوزيع 
الق�وة ال تتناس�ب م�ع الع�رص واملرحل�ة )غ�ري مالئم 
للع�رص( ٤- ع�دم الوض�وح بالسياس�ات واالجراءات 
٥- ف�وىض باالرش�فه ٦- غياب التاهي�ل املهني االمني 
واالس�تخباري وتداخل امله�ام وخالصة القول  ال يمكن 
ل�وزارة الداخلية ان تصلح نفس�ها بنفس�ها لم يحدث 
ذل�ك يف اي مكان بالعال�م كله ، واالص�ح تكلف جهات 
وطنيه ليس لها مصالح س�وى املصلح�ه العليا للوطن 
باج�راء التغي�ريات ، وان يب�دا االصالح افقي�ا وعموديا 
وتكون االولوية افقيا ، وقد تراكمت االخطاء اإلجمالية 
بغياب الهيكلية املتماس�كة التي تستند اىل اي معيارية 
، واول عنارص االص�الح هو الجهة االرشافية عليه ، اذا 
كانت الجهة املرشفة ه�ي تعاني من االمراض وتحتاج 

اىل اصالح. 
اذا كانت الحكومة جادة بالتطوير ومعالجة معضالتها 
املقرتح اصدار امر ديواني يتضمن تش�كيل لجنة من ) 
برئاس�ة وزارة التخطيط / التطوير االداري ، وعضوية 
واربعة ضب�اط رشطة متقاعدون مم�ن عملوا ضباط 
مراك�ز، واربعة ضباط مراك�ز بالخدمة حاليا احداهما 
م�ن بغ�داد الك�رخ والرصاف�ة واثنان م�ن املحافظات 
التقل خدمتهم خمس سنوات، ومدير تخطيط الوزارة ، 
وضابط من وكالة شوؤن الرشطة ، وضابط من الوكالة 
االدارية ، وضابط من استخبارات الداخلية ، وممثل من 
جهازاالمن الوطني( مهام ه�ذه اللجنة وضع الهياكل 
واملعايري والسياسات باستحداث ملركز رشطة نموذجي 
احداهما بالكرخ واالخر بالرصافة ، ليكونا قدوة ووفق 
قياسات زمنية تستبدل املراكز االخرى تباعا ، واالرشاف 
التطويري عى تنفيذه خالل ستة اشهر منعا لتسويفه 

من قبل املترضرين واملنتفعني.

الصحفي�ني  نقي�ب  بتوجي�ه 
الالم�ي   مؤي�د  العراقييناااس�تاذ 
الصحفي�ات  ش�بكة  وف�د  زار 
 « الثالث�اء   « الي�وم  العراقي�ات 
دكتورة حنان الفت�الوي  لتقديم 
التهاني بمناس�بة تسنمها مهام 
عملها كمستشارة رئيس الوزراء 
املرأة.وتطرق�ت عض�و  لش�ؤون 
مجلس نقابة الصحفيني السيدة  
س�ناء النقاش  يف بدء الحديث اىل 
دور نقابة الصحفيني ومنجزاتها 
داخ�ل  نش�اطاتها  وتوس�ع 
العراق وخارج�ه وكيف اصبحت 
الصحاف�ة العراقي�ة يش�ار اليها 
بالبن�ان بجه�ود الس�يد النقي�ب 

واعضاء املجلس  مؤك�دة انه من الرضوري 
اع�ادة وزارة الدولة لش�ؤون امل�رأة بحقيبة 
وزارية وان تك�ون الوزيرة متمكنة  وخارج 
املحاصص�ة الحزبية لتقوم بدورها بش�كل 
كامل حيث كانت يف الس�ابق  مجرد مسمى 
و ل�م يكن لها دور حقيق�ي ولم تخدم املرأة 
بما يريض الطم�وح .من جانها قالت عضو 
مجل�س نقاب�ة الصحفيني ورئيس ش�بكة 

الصحفي�ات العراقيات ب�ان القبطان خالل 
حديثه�ا » اننا الي�وم نحتاج م�ن الحكومة 
االهتمام باملرأة بشكل حقيقي وبما يتناسب 
مع دورها ومكانتها يف املجتمع , لذلك نحتاج 
اىل ارضي�ة  مناس�بة تكون اساس�ها رصني 
وقوي ومدعوم ومسنود  وهذا يمكن تحقيقه 
من خالل انظوائها تحت مظلة وزارة للمرأة 
ع�ى ان تكون كباقي الوزارات لها هيكليتها 

وبحقيبة وبصالحيات متعددة.

وتطرق�ت القبط�ان  اىل انبثاق 
ش�بكة الصحفي�ات العراقيات 
ونشاطاتها التي قامت بها منذ 
تأسيس�يها من ن�دوات وورش 
وغ�ري ذلك .مؤكدة ان الش�بكة 
س�يكون له�ا دور فع�ال وفق 
اسرتاتيجية وضعتها ستنفذها 
مستقبال بما يخدم الصحفيات 

العراقيات بالكامل  . .
وم�ن جهتها قالت مستش�ارة 
رئيس الوزراء لش�ؤون املرأة د. 
الفتالوي خ�الل حديثها  حنان 
»اننا جميعا نشهد الدور الكبري 
وكاف�ة  الصحفي�ني  لنقاب�ة 
مؤسس�اتها يف اآلون�ة االخ�رية 
واملختل�ف ع�ن الس�ابق فاصبح نش�اطها 
اليقترص داخل العراق ب�ل تعداه اىل الخارج 
وهذا يفرحنا جدا ان يكون العراق يف الصدارة 
يف كافة املحافل .  ثم تطرقت اىل دور املرأة يف 
املجتمع مباركة انبثاق الشبكة ووعدت بان 
يكون لها حضور يف النش�اطات املستقبلية 
وستكون من املساندين ألي قرار يخدم املرأة 

وستساهم بإيصاله اىل الجهات املعنية .

وفد شبكة الصحفيات العراقيات يزور مستشارة رئيس الوزراء لشؤون املرأة 


