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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عىل طاولة الربملان العديد من امللفات التي تنتظر 
انتهاء العطلة الترشيعية، فهناك نحو 150 قانوناً 
بانتظار التصويت عليها، وهنا ملفات استجواب 
وتحدّيات، وهناك أيضاً أمور أساسّية مثل الدفاع 
عن الس�يادة من خالل إعادة فتح النقاش بشأن 
اتفاقية اإلطار االسرتاتيج�ي يف مقدمة لتعديلها 

أو إللغائها.
وكش�فت اللجنة القانوني�ة النيابي�ة عن وجود 
نحو 150 ترشيع�ا بانتظار التمرير خالل الدورة 

النيابية الحالية.
وق�ال عضو اللجنة حس�ن العقاب�ي يف ترصيح 
صحف�ي ان “الربمل�ان ق�دم نح�و 100 مق�رتح 
قان�ون اغلبها لدعم الربنامج الحكومي وتحديث 

ترشيعات خاصة باالقتصاد واالستثمار”.
واض�اف العقابي ان “اب�رز القوانن العالقة هي 
املحكم�ة االتحادي�ة وإدارة الدول�ة والدين العام 
ومجل�س الخدمات االتح�ادي واللجن�ة االوملبية 
والنف�ط والغاز وغرها«، مش�راً إىل ان “مجلس 
النواب تس�لم نح�و 30 مقرتح�ا للقوانن فضال 
ع�ن وج�ود نحو 20 قان�ون اخ�ر ورثها مجلس 
الن�واب من الدورات الحالي�ة”. وأكد أن »املجلس 
مل�زم بدع�م الربنامج اإلصالح�ي للحكومة عرب 
تمرير قوانن خاصة بها خالل الدورة االنتخابية 
الحالية«.واك�د عضو اللجن�ة القانونية بمجلس 
النواب النائب حس�ن العقابي ان الربملان امامه 
ثالثة تحديات مهمة تتعلق بالجوانب الترشيعية 
والرقابية والس�ياسية خالل الفص�ل الترشيعي 

املقبل والذي سيبدأ اليوم الثالثاء.
التفاصيل ص2

الربملان يعاود العمل: )150( قانون بانتظار التصويت
انتهاء العطلة التشريعية واتفاقية »اإلطار االسرتاتيجي« مع واشنطن و »انتهاك السيادة« على رأس األولوايات

الرافدين يوضح آلية
 منح قروض الـ)100( مليون دينار 

لرشاء الوحدات السكنية
ص2

وزير التخطيط يعلن إطالق
 أكثر من »74« مليار دينار ملشاريع 

وخدمات أمانة بغداد

رئيس جملس املحافظة
 يعلن جهوزية كربالء الستقبال 

حشود الزائرين

النزاهة والسفارة االسرتالية
 تبحثان آلية اسرتداد املتهمني بقضايا 

الفساد الكربى من سدين

ص3

ص3

ص2

السيد نرص اهلل: إرسائيل أهون من بيت العنكبوت

اليوم.. وزير اخلارجية يعتزم بحث »االعتداءات األخرية« عىل دول املنطقة مع ابو الغيط 
عمليات الرافدين تعلن مشاركة )10( آالف عنرص يف خطة تأمني شهر حمرم

هيئة اإلعالم واالتصاالت تعلق رخصة »احلرة« وتوقف انشطتها وتطالبها باعتذار

قصة ماء بغداد... العاصمة تتسع واملاء يشح

ص2

ص3

ص3 ص3 ص3

حمافظ بغداد
 يعلن إحالة انشاء مرشوع جماري 

ابو غريب إىل التنفيذ

الرتبية تناقش آلية 
قبول الطلبة يف مدارس املتميزين 

وثانويات كلية بغداد

التعليم تقرر فصل الدراسة
 املسائية عن الصباحية يف اجلامعات 

والكليات األهلية

       بغداد / المستقبل العراقي

قال األمن العام لحزب الله الس�يد حسن نرص الله إن الطائرتن 
املس�رتن اللت�ن أس�قطتا يف لبنان األس�بوع املايض فش�لتا يف 
العملي�ات املخصصة لهما، مش�راً إىل أن الحزب لن يقبل بفرض 
مع�ادالت جديدة. وأض�اف نرص الله »كان يمكن أن نس�كت وال 
نكش�ف عىل نوايان�ا ونباغت العدو اإلرسائييل بال�رد، لكن الجزء 
األس�ايس من معركتنا معنوي وله عالقة باملواجهة، وقلنا للعدو 
منذ اليوم األوىل انتظرنا نحن قادمون«. وتابع »من يوم الخطاب 
ملا حصل يوم )األحد( مجموعة عقاب للعدو وردع للعدو ومواجهة 
معه، ونحن أمام عملية مركبة جزء منها نفيس ومعنوي وإطالق 
صواريخ وهي متعددة األش�كال«. وأكمل »إرسائيل أخلت بشكل 
كام�ل مواقعها عىل الح�دود، وأنا قل�ت لكم انضب�وا فقط، وتم 
إخالء لثكنات إرسائيلية بشكل كامل، وكان لهم إجراءات مشددة 

وف�وق العادة، وتم تفعيل كل إمكانيات الدفاع الجوي«.  وأش�ار 
الس�يد ن�رص الله، إىل أن ما ح�دث إلرسائيل ذل وه�وان، وأكد أن 
الع�دو أه�ون من بي�ت العنكوب، متابع�اً: »الجي�ش اللبناني لم 
يغ�ادر الح�دود واملقاومون تواج�دوا بأماكنهم، وأهلنا مارس�وا 
تحركاتهم بش�كل طبيع�ي«.  وحول تقييم العملية، قال الس�يد 
ن�رص الل�ه: »املقاوم�ة عملت يف وض�ح النهار وع�ىل مقربة من 
الح�دود وأمام الطائرات اإلرسائيلية املُس�رة ونحن تعمدنا أن ال 
نعمل يف الليل، والقرار كان أن نعمل بالنهار الذي كان أحد أسباب 
التأخر، ففي الليل يمكن أن نحصل عىل فرص أكرب والهدف كان 
يف العمق وليس الرشيط الحدودي«. وأضاف: »رغم كل اإلجراءات 
واأله�داف اإلرسائيلي�ة الوهمية والُدم�ى، إال أن املقاومة رصدت 
وتابعت ورضبت الهدف وأصابته بكل تأكيد واليوم العالم رأت ما 
ُنرش يف وسائل اإلعالم«. وأكد السيد نرص الله أن عىل اإلرسائيلين 

أن يعرفوا أن زمن الهوان انتهى.

             د. صابر العيساوي  /  الحلقة الثانية
            

ُيعدُّ إنت�اج املاء الصالح للرشب وإيصاله 
إىل املواط�ن ضمن حدود العاصمة واحداً 
م�ن أبرز مه�ام وواجبات أمان�ة بغداد. 
وبع�د تس�ّنمي منص�ب أم�ن بغ�داد يف 
نهاية عام 2005، كانت معالجة الشحة 
يف إنت�اج ماء الرشب عىل رأس أولوياتي، 
واألم�ر الذي جعل من إنت�اج املاء أولوية 
تفرض نفس�ها بقوة هو عدم تنفيذ أي 
م�رشوع للماء الص�ايف يف مدين�ة بغداد 
من�ذ ثمانين�ات الق�رن امل�ايض، حي�ث 
كان آخر املش�اريع املنج�زة يف بغداد هو 
م�رشوع ماء الكرخ ال�ذي تم تنفيذه ثم 

افتتاح�ه عام 1985. لق�د شهدت بغداد 
يف النص�ف الثان�ي من عق�د الثمانينات 
وخالل عقد التس�عينات وما تاله تمدداً 
أُفقياً، وتوسعاً سكانياً، وزيادة ملحوظة 
يف عدد نفوسها، وهو م�ا يتطلب تطوراً 
يف الخدم�ات يتس�ق مع تل�ك املتغرات، 
ويستجيب لها، وهو أمر طبيعي يف حياة 
امل�دن الك�ربى.  كان�ت املعادل�ة شديدة 
الوضوح، لكنه�ا، يف الوقت ذاته، شديدة 
التعقي�د، إذ أن هن�اك زي�ادات كب�رة يف 
استه�الك ماء الرشب بس�بب زيادة عدد 
املس�تهلكن، يقاب�ل ذل�ك توّق�ف إنجاز 
مش�اريع انتاج املاء، بعبارة اخرى، فإن 
األف�واه بدأت تتس�ع، واملاء راح يش�ح، 

والنتيجة الحتمية لتلك العالقة العكسية 
بن املاء ومس�تهلكيه هي أن النقص بدأ 
يتفاقم ويتعمق حتى زاد عىل مليون مرت 
مكعب يومياً. لقد تركزت شحة املياه يف 
جانب بغداد الرصاف�ة، ورافقتها حاجة 
ضاغطة لتجديد الكثر من شبكات املاء 
يف مناط�ق ومح�الت العاصم�ة، فض�ال 
ع�ن ايص�ال الخدم�ات للمناط�ق غ�ر 
املخدومة بهذه الشبكات. وملعالجة ذلك 
الش�ح املتفاقم وضعنا خط�ة متكاملة 
ارتكزت ع�ىل التعاقد وإنج�از عدد كبر 
من املش�اريع منذ األيام األوىل لتس�نمي 

منصب أمن بغداد.
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الرافدين يوضح آلية منح قروض الـ)100( مليون دينار لرشاء الوحدات السكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، أم�س االثنني، ان ق�رض 100 ملي�ون دينار 
الت�ي تمن�ح كحد أع�ى للموظفني ل�راء وحدات سكنية يف املش�اريع 
االستثماري�ة ينبغ�ي ان يغطي 50 باملئة من رات�ب املوظف الكيل مبلغ 

القسط والفائدة الشهرية.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »هذه القروض وضعت لها رشوط من أهمها ان يكون 
املوظ�ف عى امل�الك الدائم ومس�تمر بالخدمة بكتاب تأيي�د من دائرته 
ويفض�ل ان يكون من الذين ت�م توطني راتبه لدى املرف باالضافة اىل 

ذلك ان ال يكون قد استلم قرضا سكنيا من أي مرف«.
وأش�ار اىل ان »ق�رض 100 ملي�ون دين�ار يكون للمش�اريع الس�كنية 

االستثمارية العمودية او األفقية .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عى طاولة الربملان العديد من امللفات التي تنتظر انتهاء 
العطل�ة التريعي�ة، فهناك نح�و 150 قانون�اً بانتظار 
التصوي�ت عليه�ا، وهنا ملف�ات استج�واب وتحدّيات، 
وهن�اك أيضاً أم�ور أساسّية مث�ل الدفاع عن الس�يادة 
م�ن خالل إع�ادة فت�ح النقاش بش�أن اتفاقي�ة اإلطار 

االسرتاتيجي يف مقدمة لتعديلها أو إللغائها.
وكش�فت اللجنة القانونية النيابية عن وجود نحو 150 

تريعا بانتظار التمرير خالل الدورة النيابية الحالية.
وقال عضو اللجنة حس�ني العقاب�ي يف تريح صحفي 
ان “الربمل�ان قدم نحو 100 مقرتح قان�ون اغلبها لدعم 
الربنامج الحكومي وتحديث تريعات خاصة باالقتصاد 

واالستثمار”.
واضاف العقابي ان “ابرز القوانني العالقة هي املحكمة 
االتحادي�ة وإدارة الدولة والدين العام ومجلس الخدمات 
االتح�ادي واللجن�ة االوملبي�ة والنفط والغ�از وغريها«، 
مش�رياً إىل ان “مجل�س النواب تس�لم نح�و 30 مقرتحا 
للقوان�ني فض�ال عن وجود نح�و 20 قان�ون اخر ورثها 

مجلس النواب من الدورات الحالية”.
وأك�د أن »املجل�س مل�زم بدع�م الربنام�ج اإلصالح�ي 
للحكوم�ة عرب تمرير قوان�ني خاصة بها خ�الل الدورة 

االنتخابية الحالية«.
واك�د عضو اللجن�ة القانوني�ة بمجلس الن�واب النائب 
حس�ني العقابي ان الربملان امام�ه ثالثة تحديات مهمة 

تتعلق بالجوانب التريعية والرقابية والسياسية خالل 
الفصل التريعي املقبل والذي سيبدأ اليوم الثالثاء.

وقال العقاب�ي إن “الفصل التريعي الثالث الذي سيبدأ 
اعمالة )اليوم( الثالث�اء امامه ثالثة تحديات مهمة البد 
من حسمها واال فان الربملان سيكون غري فاعل ومنتج”. 
واضاف ان “تل�ك التحديات تتلخص بث�الث مراحل هي 

تريعي�ة تق�ف يف اولوياتها حس�م القواني�ني املختلف 
عليها منها قانون املحكمة االتحادية وقوانيني الوزارات 

التي لم يصوت عى قوانينها”.
وتاب�ع: “اما الجانب الرقابي فيتعل�ق يف االداء يف تركيبة 
الحكومة من خالل ضع�ف الكفاءه واالداء والبد من ان 
يضع الربملان معالجات لها واليمكن لنا القبول باستمرار 

بهذا الوضع القائم وغري منتج” .
واش�ار العقاب�ي إىل أن “التح�دي الثال�ث وه�و التحدي 
الس�يايس ويعترب من اهم اولوي�ات املجلس ويحتاج اىل 
اتخ�اذ مواقف وق�ررات مهم�ة خاص�ة وان املنطقة يف 
وض�ع محتقن وان الع�راق يبدو وكان�ه ساحة وميدان 

النفجار اي تصادم”.
إىل ذلك، كش�ف تحالف سائرون ع�ن عزم كتل سياسية 
يف مقدمتمه�ا الفتح وسائرون تفعي�ل التواقيع النيابية 

الخاصة بالغاء اتفاقية االطار االسرتاتيجي.
وقال النائب عن التحالف رعد حسني إن “تحالفي الفتح 
وسائرون وكت�ل اخرى ستفعل جم�ع التواقيع التي تم 
جمعها نهاية الفصل التريعي الفائت بش�أن املطالبة 
بالغ�اء اتفاقية االطار االسرتاتيجي املوقعة مع الواليات 
املتح�دة االمريكية لكون االخ�رية اخلت بتنفيذ ما عليها 

ضمن االتفاقية”.
وأض�اف حس�ني، أن “م�ا ح�دث م�ن اعت�داءات خالل 
االسابيع املاضية قد دفعنا بش�كل جدي اىل تفعيل جمع 
التواقي�ع”، مبين�ا أن “جلس�ة االفتتاح سيتم مناقش�ة 
الجانب الس�يايس خاص�ة االعت�داءات االرسائيلية التي 
طالت االرايض العراقية واستهداف مقار ومواقع الحشد 

الشعبي”.
واش�ار حس�ني إىل أن “الكت�ل الس�ياسية عازم�ة ع�ى 
اتخاذ قرارات واجراءات مناسبة تصون حرمة الس�يادة 
الوطنية ومنع تك�رار تلك الخروقات واالستهدافات ضد 

املصالح الوطنية بكل اشكالها” .
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نائب: عملية حزب اهلل عىل ارسائيل حدت من عدوان تل أبيب عىل العراق  

اليوم.. وزير اخلارجية يعتزم بحث »االعتداءات األخرية« 
عىل دول املنطقة مع ابو الغيط 

        بغداد / المستقبل العراقي

رجح نائب عن تي�ار الحكمة، أمس االثنني، 
ان ي�ؤدي رد ح�زب الله ع�ى ارسائيل امس 
يف الح�د بنس�بة عالي�ة م�ن الع�دوان ع�ى 
العراق، متوقعا انه بحال حصول اي عدوان 
جدي�د عى العراق فس�يكون بطريقة اخرى 

»مغايرة«. 

وقال حس�ن فدع�م يف تري�ح صحفي ان 
»الكيان الصهيوني كان حذرا جدا يف تعامله 
م�ع الع�دوان الذي حص�ل يف الع�راق، حيث 
ان�ه لم يص�در اي بي�ان رسم�ي يتبنى تلك 
الرضبات وكان يف بعض احاديث مس�ؤوليه 
ينفي او يلمح عالقته بتلك الرضبات«، مبينا 
ان »التحقيقات العراقية اشارت اىل وجود يد 
خارجي�ة خلف العدوان عى مقرات الحش�د 

وتم تحدي�د نوع الصاروخ ون�وع الطائرات 
املس�رية التي حلق�ت فوق مقرات الحش�د، 
لكنه�ا لم تحدد بالضب�ط الجهة التي نفذت 

تلك الرضبات بشكل دقيق %100«.
واض�اف فدع�م، ان�ه »وبع�د رد ح�زب الله 
عى الخروق�ات الصهيونية يف جنوب لبنان، 
اضاف�ة اىل التحرك الذي تق�وم به الحكومة 
العراقية دبلوماسيا والضغوط التي مورست 

عى االدارة االمريكية فانها جميعا قد تكون 
سبب�ا يف ان تحد بنس�بة عالية م�ن العدوان 
الصهيوني عى العراق مجددا«، مش�ددا عى 
ان�ه »بح�ال حص�ول اي ع�دوان جديد عى 
العراق فسنعتقد انه سيكون بطريقة اخرى 
مغايرة تبع�د خيوط الوص�ول اىل منفذ تلك 

الرضبات«.
واك�د فدع�م، ان »الع�دوان الصهيوني عى 

الع�راق ك�ان يتضم�ن رسائ�ل اىل الع�راق 
واي�ران وارسلت تل�ك الرسائ�ل ووصلت اىل 
الجهات املس�تهدفة بتلك الرسائل«، مرجحا 
ان »يبتع�د الكيان الصهيوني عن اي تصعيد 
الن االستمرار به سيصعب املوقف عليهم يف 
ظل االزمات السياسية والحكومية الحرجة 
يف الكيان الصهيون�ي والتي ستنعكس سلبا 

عليهم بحال قيامهم باي تصعيد جديد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجي�ة محمد ع�يل الحكيم، 
أمس االثن�ني، أنه سيبحث م�ع االمني العام 
للجامع�ة العربي�ة أحم�د اب�و الغي�ط غداً، 

االعتداءات األخرية عى دول املنطقة. 
وق�ال الحكي�م يف تغري�دة ع�ى موقع�ه يف 
»توي�رت« :«نس�تقبل االمني الع�ام للجامعة 

العربية )الثالثاء( يف بغداد ونجري مباحثات 
يف وزارة الخارجية«.

وأض�اف أن »املباحث�ات ستش�مل االجتماع 
الوزاري ل�وزراء الخارجية الع�رب األسبوع 
املقبل يف مقر الجامعة برئاسة العراق، وبحث 
التط�ورات يف املنطقة العربية، وسبل خفض 
حدة التوت�رات يف منطقة الخليج، فضالً عن 

االعتداءات االخرية عى دول املنطقة«.

النزاهة والسفارة االسرتالية تبحثان آلية اسرتداد املتهمني بقضايا الفساد الكربى من سدين
        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س هي�أة النزاهة ص�الح نوري 
خلف، االثن�ني، مع الس�فارة االسرتالية يف 
العراق آلية اإلطالع عى ادلة اإلدانة بقضايا 

الفساد الكربى. 
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان »رئي�س الهيئة 
التقى الس�فرية األسرتالية يف العراق )جون 

لونديز(«.
وأوض�ح البيان، أن »الطرف�ني تبادال خالل 

اللقاء، وجهات النظر بشأن تمكني الجانب 
العراق�ي م�ن االطالع ع�ى األدل�ة املتعلقة 
بقضايا الفس�اد الكربى واس�رتداد األموال 
واملتهم�ني املطلوب�ني للجان�ب العراقي يف 
أسرتالي�ا م�ن خ�الل التنس�يق املبارش مع 
ذات  والجه�ات  األس�رتايل  الع�ام  االدع�اء 

العالقة«.
ودعا خلف خ�الل اللقاء، إىل »تعزيز أوارص 
التع�اون مع الجان�ب األس�رتايل وال سيما 
يف مج�ال اسرتداد األموال وقضايا الفس�اد 
الكربى، فض�اًل عن قضية )اونا اويل( التي 

قام�ت الهيأة بمخاطب�ة الجانب األسرتايل؛ 
بغية تمكينها م�ن األدلة املتوفرة لديهم، و 

سبل املحافظة عليها«.
م�ن جهته�ا، أك�دت الس�فرية األسرتالية، 
سعيه�ا الج�اد لتعزي�ز أوارص التعاون مع 
العراق بشكل عام واألجهزة الرقابيَّة بشكٍل 
، وال سيم�ا يف مجال تطوير مهارات  خاصٍّ
وخربات مالكاتها خاصة التحقيقيَّة منها، 
شارحًة اآللي�ة التي يتم من خاللها مراقبة 
الحكوم�ة  يف  املس�ؤولني  أم�وال  تضخ�م 

األسرتالية.

             د. صابر العيساوي    /   )الحلقة الثانية(
            

ُيعدُّ إنتاج املاء الصالح للرب وإيصاله إىل املواطن 
ضم�ن ح�دود العاصم�ة واح�داً من أب�رز مهام 
وواجبات أمانة بغداد. وبعد تسّنمي منصب أمني 
بغداد يف نهاية عام 2005، كانت معالجة الش�حة 
يف إنت�اج م�اء الرب ع�ى رأس أولوياتي، واألمر 
ال�ذي جعل من إنتاج املاء أولوية تفرض نفس�ها 
بق�وة هو عدم تنفيذ أي م�روع للماء الصايف يف 
مدينة بغ�داد منذ ثمانينات الق�رن املايض، حيث 
كان آخر املش�اريع املنج�زة يف بغداد هو مروع 
م�اء الك�رخ الذي ت�م تنفيذه ث�م افتتاح�ه عام 
1985. لق�د ش�هدت بغداد يف النص�ف الثاني من 
عقد الثمانينات وخالل عقد التسعينات وما تاله 
تمدداً أُفقياً، وتوسعاً سكانياً، وزيادة ملحوظة يف 
عدد نفوس�ها، وهو ما يتطلب تطوراً يف الخدمات 
يتسق مع تلك املتغريات، ويستجيب لها، وهو أمر 

طبيعي يف حياة املدن الكربى. 
كانت املعادلة ش�ديدة الوضوح، لكنها، يف الوقت 
ذاته، ش�ديدة التعقيد، إذ أن هن�اك زيادات كبرية 
يف اس�تهالك م�اء ال�رب بس�بب زي�ادة ع�دد 
املس�تهلكني، يقابل ذل�ك توّقف إنجاز مش�اريع 
انت�اج امل�اء، بعب�ارة اخرى، ف�إن األف�واه بدأت 
تتس�ع، واملاء راح يش�ح، والنتيجة الحتمية لتلك 
العالقة العكس�ية ب�ني املاء ومس�تهلكيه هي أن 
النقص بدأ يتفاق�م ويتعمق حتى زاد عى مليون 

مرت مكعب يومياً.
لقد تركزت ش�حة املياه يف جانب بغداد الرصافة، 
ورافقته�ا حاج�ة ضاغط�ة لتجدي�د الكث�ري من 

شبكات املاء يف مناطق ومحالت العاصمة، فضال 
ع�ن ايص�ال الخدم�ات للمناطق غ�ري املخدومة 

بهذه الشبكات.
وملعالج�ة ذل�ك الش�ح املتفاق�م وضعن�ا خط�ة 
متكامل�ة ارتكزت عى التعاق�د وإنجاز عدد كبري 
من املش�اريع من�ذ األيام األوىل لتس�نمي منصب 
أمني بغداد، وقد كان�ت حصيلة ذلك الجهد وثمار 
تل�ك الخطة زيادة يف كمي�ات ماء الرب يف بغداد 
بلغت أكثر م�ن مليون ونصف املليون مرت مكعب 

يومياً.
اس�تطيع القول، وبثقة، ان بغداد تحولت بفضل 
تلك املش�اريع من مدينة عطىش إىل عاصمة تنعم 
بفائض مائي؛ ومع الزيادات الهائلة يف إنتاج املاء 
تم تجديد الش�بكات الناقلة ل�ه لعرات املحالت 
السكنية مع خدمة أغلب املناطق غري املخدومة. 

مشاريع املاء التي تم التعاقد عليها والتي أنجزت 
هي:

1. م�روع التوس�يع الثاني مل�روع ماء رشق 
دجلة بطاقة )180( ألف مرتمكعب/ يوم ش�مال 

االعظمية.
2. تجهيز ونصب وتشغيل مروع ماء الكاظمية 
بطاق�ة )112.5( ألف مرت مكع�ب / يوم لتجهيز 
منطقة الكاظمي�ة والعطيفية واملناطق املجاورة 

باملاء الصايف.
3. تنفي�ذ م�روع ماء الص�در يف كرسة وعطش 
بطاق�ة )90( ألف مرت مكعب / ي�وم ليكون أول 
م�روع ينفذ ضم�ن ح�دود مدينة الص�در منذ 

تأسيس املدينة.
4. تجهيز ونصب وتش�غيل مروع ماء البلديات 

بطاق�ة ) 225( ألف م�رت مكعب / ي�وم لتجهيز 
مناطق الصدر والبلديات واملناطق املجاورة باملاء 

الصايف.
5. تش�غيل مروع ماء الرصافة بطاقة إنتاجية 
)910( أل�ف م�رت مكعب / ي�وم ليغ�ذي مناطق 
رشق القناة ومدينة الصدر وقاطع بغداد الجديدة 
والغدير والش�عب للقضاء عى شحة املاء الصايف 

يف تلك املناطق.
وه�ذا املروع يعترب أكرب م�روع ماء يف العراق 

واملنطقة.
6. تحس�ني وتوس�يع م�روع م�اء الرش�يد يف 
معس�كر الرش�يد بطاقة )60( ألف مرت مكعب / 
يوم لخدمة منطقة الزعفرانية واملناطق املحيطة 
بها، وه�ذا املروع لم يكتمل إىل حد اآلن بس�بب 
س�حب العمل من الركة إلنته�اء الوقت املحدد 

بالعقد عام 2014.
7. إنجاز وتشغيل الخزان األريض )R5( يف منطقة 
النهض�ة بطاق�ة خزنية مقداره�ا )75( ألف مرت 
مكعب لتغذية مناطق الرصاف�ة )مركزالرصافة 
– ش�ارع فلس�طني( لتأم�ني كميات كب�رية من 
املياه لهذه املناط�ق وإعادة تعقيم املياه املنتجة 

للحفاظ عى نوعية املاء املجهز.
8. إنجاز وتش�غيل الخ�زان األريض R7 يف منطقة 
املش�تل بطاقة خزنية مقداره�ا )120( ألف مرت 
مكعب لتغذية مناطق املشتل والعبيدي والبلديات 
ومناط�ق رشق القن�اة لتأمني كمي�ات كبرية من 
املياه لهذه املناط�ق وإعادة تعقيم املياه املنتجة 

للحفاظ عى نوعية املاء املجهز.
يف   )R14( األريض  الخ�زان  وتش�غيل  إنج�از   .9

منطق�ة مدينة الصدر )الحبيبي�ة( بطاقة خزنية 
مقداره�ا )110( ألف م�رت مكعب لتغذية مناطق 
مدينة الصدر لتأمني كميات كبرية من املياه لهذه 
املناطق وإعادة تعقيم املياه املنتجة للحفاظ عى 

نوعية املاء املجهز.
يف   )R3( األريض  الخ�زان  وتش�غيل  إنج�از   .10
منطقة الص�در )كرسة وعط�ش( بطاقة خزنية 
مقداره�ا )120( ألف م�رت مكعب لتغذية مناطق 
أط�راف مدين�ة الص�در وباألخ�ص القطاع�ات 
األخ�رية لتأم�ني كميات كب�رية من املي�اه لهذه 
املناطق وإعادة تعقيم املياه املنتجة للحفاظ عى 

نوعية املاء املجهز.
يف   )R9( األريض  الخ�زان  وتش�غيل  إنج�از   .11
منطق�ة الجادرية بطاقة خزني�ة مقدارها )30( 
ألف مرت مكعب لتغذية مناطق الجادرية والكرادة 
لتأمني كميات كبرية من املياه إىل منطقة الكرادة 
وإعادة تعقيم املي�اه املنتجة للحفاظ عى نوعية 

املاء املجهز.
12. إنش�اء ع�رات الكيلومرتات م�ن الخطوط 
الناقلة الرئيسية لنقل املياه من املشاريع )الواردة 
أع�اله( وإيصالها للخزانات األرضي�ة وللمناطق 

املختلفة.
13. تجديد الش�بكات القديمة لع�رات املناطق 

واملحالت يف مدينة بغداد.
14. خدمة أغل�ب املناطق واملحالت غري املخدومة 

بشبكات ماء صالح للرب. 
وفق ما ورد أع�اله، فأني أود أن إيضاح الحقائق 

التالية:
أوالً: لم يكن قبل ع�ام 2006 مروع ماء خاص 

بمدين�ة الصدر، ويف وقتي نفذت أربعة مش�اريع 
خاصة باملدينة واملناطق املحيطة أو املرتبطة بها 
باإلضافة اىل استفادتها من مروع ماء الرصافة 

الكبري.
ثانياً: لم يسبق أن نفذ مروع ماء خاص بمدينة 
الكاظمي�ة، ويف عه�دي ت�م تنفي�ذ م�روع ماء 
الكاظمي�ة يف منطق�ة العطيفية لتعزي�ز تجهيز 
املاء للمدينة وخاصة يف أوقات الذروة كاملناسبات 

الدينية.
ثالث�اً: بع�د اس�تقالتي ل�م يت�م التعاق�د عى أي 
م�روع جديد إلنت�اج امل�اء أو لتحس�ني توزيع 

املياه ولسبع سنوات.
رابع�اً: بهذه املش�اريع أع�اله، ولوج�ود فائض 
باإلنتاج، أصبحت أمان�ة بغداد قادرة عى تجهيز 
بع�ض مناط�ق بغ�داد الواقع�ة خ�ارج ح�دود 
العاصم�ة يف بع�ض مناطق األقضي�ة واألطراف 

ملحافظة بغداد.
خامس�اً: مروع ماء الرصافة األك�رب يف العراق 
واملنطقة س�يتم تناوله يف مقال مس�تقل كقصة 
نج�اح بدء من توف�ري التخصيص ال�الزم وتهيئة 
وثائ�ق امل�روع للتعاق�د والتنفي�ذ وم�ن ه�ي 
الش�خصيات التي كان لها الدور األبرز يف نجاحي 
بالتعاق�د عى ه�ذا املروع ليك�ون قصة نجاح، 
ولكن مع األسف يف نهايتها غصة فساد حدثت يف 

زمن حكومة الدكتور حيدر العبادي.
سادس�اً: مروع واحد لم يكتم�ل إىل حد االن إال 
وهو مروع تحسني وتوس�يع ماء الرشيد قرب 
الزعفراني�ة، إذ ت�م س�حب العم�ل م�ن الركة 
املنفذة عام 2014، ولم تحرك أمانة بغداد س�اكن 

ولخمس سنوات وكأن الحياة توقفت إذ كان عى 
أمان�ة بغداد أن تق�وم إما بمن�ح فرصة للركة 
إلكم�ال املروع -وخاص�ة انها رشك�ة ممتازة 
ومجربة بأعمال س�ابقة ق�د نفذتها مثل مجرس 
الطالبي�ة- أو قيام أمانة بغ�داد بإكمال املروع 
عى حس�اب الرك�ة، لكن غي�اب اإلرادة وغياب 
الح�رص والالمب�االة منعت إنجاز ه�ذا املروع 

املهم ملنطقة الزعفرانية واملناطق املجاورة لها.
س�ابعا: املبال�غ املروفة ع�ى املش�اريع أعاله 
زادت ع�ى امللياري دوالر وهي تمثل أكثر من ثلث 
موازن�ات األمانة لس�بع س�نوات وجميع األموال 
م�ن ميزانية الحكوم�ة العراقية عدا مروع ماء 

الصدر كان تمويله أمريكي.
ثامناً: قد تحصل شحة هنا أو هناك أسبابها آنية 
مثل انقطاع الكهرباء أو التالعب بأقفال الخطوط 
الناقلة الرئيس�ية أو التجاوز عليها أو مش�اكل يف 

التوزيع وغريها من املعوقات أو املشاكل اآلنية.
ومن الله التوفيق.. 

مقالتي القادمة )الحلقة الثالثة( ستكون بعنوان 
)م�روع م�اء الرصاف�ة الكب�ري.. قص�ة نجاح 

ختامها غصة فساد(.

قـصـة مـاء بـغـداد... الـعـاصـمـة تـتـسـع والـمـاء يـشـح
تساؤالت ضاغطة وإجابات شافية!

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد تحالف البناء، أمس االثنني، أن 
إمكانيات الحشد الشعبي الدفاعية 
قادرة ع�ى صد إي اعتداء إرسائييل 
متوق�ع بعد تغريدة رئي�س الكيان 

الصهيوني نتنياهو األخرية.
وقال�ت النائبة ع�ن التحالف منار 
عب�د املطل�ب يف تري�ح صحف�ي 
إن “تغري�دة نتنياه�و التي حملت 
عب�ارة )دي�روا بالكم( تع�د تهديدا 
رصيحا ملواقع الحشد الشعبي وقد 
تك�ون عرضة السته�داف جديد”، 
الفت�ة إىل إن “جمي�ع االستهدافات 
التي تعرض�ت لها مقرات الحش�د 

الكي�ان  خلفه�ا  يق�ف  الش�عبي 
الصهيوني بشكل رصيح”.

وأضاف�ت أن “الق�درات الدفاعي�ة 
لق�وات  العس�كرية  واإلمكاني�ات 
الحش�د الش�عبي ق�ادرة ع�ى صد 
أي اعت�داء إرسائي�يل مرتق�ب ق�د 
تنفذه الطائرات املس�رية”، محذرة 
“الحكوم�ة م�ن وج�ود استهداف 
جديد ملواقع الحش�د الش�عبي بعد 
تغري�دة نتنياه�و األخ�رية”. وكان 
رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل بنيامني 
نتنياه�و، قد انهى تغريدته األخرية 
قائال : “قد قل�ت لهم هذا األسبوع 
بأفعاله�م  يح�ذروا  أن  عليه�م  إن 

واليوم أقول لهم: “ديروا بالكم”.

البنـاء عـن اعتـداء إرسائيلــي متوقــع: 
دفاعات احلشد الشعبي قادرة عىل الصد 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات الرافدين، أمس االثنني، عن مش�اركة 10 االف عنر 
امني يف خطة تأمني أجواء شهر محرم«.

وق�ال قائد العمليات، اللواء عيل إبراهيم دبعون، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »خطة تأمني أجواء شهر محرم، ستتم بمشاركة 
أكث�ر م�ن 10 االف عنر امني«، مبين�اً ان »الخطة ت�م اعدادها من قبل 

قيادة العمليات وبالتنسيق مع قيادة رشطة محافظة املثنى«.
واوض�ح أن »الخطة االمنية تضمنت حماية الطرق التي تس�لكها املواكب 
الحسينية ونر اطواق امنية لحماية املواطنني الذين يمارسون الشعائر، 
باالضاف�ة اىل تس�يري دوري�ات راجله يف االحي�اء الس�كنية واالعتماد عى 
الجه�د االستخباري من خالل تنفيذ عمليات احرتازية واستباقية يف عموم 
املحافظة والتنس�يق مع هيئة املواكب الحسينية من خالل التبليغ عن اي 
حالة يتم مش�اهدتها تعكر صفو الش�عائر«. وشدد دبعون، عى »رضورة 
تش�ديد الحماي�ة الالزمة لبادي�ة الس�ماوة والريط الح�دودي وتكثيف 

الدوريات االلية والراجلة ملنع حدوث اي تسلل او خرق أمني .

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئ�ة االعالم واالتصاالت، أمس االثنني، تعليق رخصة عمل مكاتب 
قناة »الحرة« يف العراق ملدة ثالثة اشهر عى خلفية بث القناة تقريرا تحدث 

عن الفساد يف املؤسسة الدينية والسنة يف العراق.
وقررت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »تعليق رخصة 
عمل مكاتب  قناة الحرة يف العراق ملدة ثالثة اشهر، وايقاف انشطتها لحني 

اعادة تصويت موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي«.
وطالبت الهيئة »ببث اعتذار رسمي من مكتب ادارة قناة الحرة يف العراق ملا 
تس�ببه الربنامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات املؤسسات الدينية 

والتي ارضت بسمعتها ومكانتها يف نفوس الشعب العراقي«.
وأش�ارت إىل، رضورة »التعهد بالتزام مكتب القناة يف العراق بالئحة قواعد 
البث االعالمي وعدم تجاوز موادها يف تقاريرها املعدة يف الش�أن العراقي«، 
ع�ادة هذه »ه�ذه االج�راءات بمثابة ان�ذار نهائي للقن�اة، وسيتم اتخاذ 
عقوب�ة اكثر شدة يف حال تك�رار االساءة، وخرق م�واد الئحة قواعد البث 

االعالمي مرة اخرى«.

عمليات الرافدين تعلن مشاركة )10( آالف 
عنرص يف خطة تأمني شهر حمرم

هيئة اإلعالم واالتصاالت تعلق رخصة »احلرة« 
وتوقف انشطتها وتطالبها باعتذار
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اعللن رئيلس مجللس محافظلة كربلاء املقدسلة علي املالكي عن 
استعداد محافظة كربلاء الكامل الستقبال الزائرين بمناسبة حلول 

شهر محرم الحرام .
وبني املالكي ، إن »املحافظة ومجلسلها اعلدت خطة أمنية وخدمية 
بالتعلاون مع قيلادات عمليلات الفلرات االوسط واالجهلزة االمنية 

االخرى لتأمني احياء مراسيم العارش من محرم«.
وأوضلح املالكلي انه »اىل جانلب الخطة االمنية هنلاك خطة خدمية 
تقلوم بها الدوائلر املعنية الخاصلة بدوائر البلديلة ومديرية الصحة 

ودائرة املاء و املجاري وغريها من الدوائر الخدمية يف املحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت امانة بغداد املبارشة برفع الكتل الكونكريتية والتجاوزات 
وفتح شارع يف املنصور غربي بغداد.

وقلال بيلان لامانلة، تلقلت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، 
ان »ماكلات بلديلة املنصلور رفعت الكتلل الكونكريتيلة وأزالت 
التجاوزات والعوارض الحديديلة التي كانت تغلق شارع 4 ضمن 
حي املنصور املحلة 609 وفتح الشلارع املسلمى شعبياً بشلارع 

حزب املؤتمر واملغلق سنة 2007«.
واضلاف، ان »الكلوادر الخدمية بارشت بحمللة لتنظيف وتاهيل 

املوقع.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة دياىل العامة احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، 
عن تحقيق قفزة نوعية يف مبيعاتها لشهر آب املايض من مختلف 

منتجاتها«.
وقال مديلر عام الرشكة عبدالرسول محمد علارف يف بيان تلقت 
»املسلتقبل العراقي« نسلخة منه إنه »تم تحقيلق قفزة نوعية يف 
املبيعلات خال شهر آب من هذا العام مقارنة بنفس الشلهر من 

العام املايض«.
وبلني ان »قيمة املبيعلات خال شهر آب من هذا العام بلغت ستة 
مليلارات و859 مليونلاً و743 أللف دينار، بزيادة لبغت خمسلة 
مليارات و17 مليونا و705 آالف دينار، عن قيمة مبيعات الرشكة 
يف نفس الشلهر من العام املايض والتي بلغت ملياراً و842 مليونا 

و37 الف دينار«.
وأكلد عىل »استملرار جهود الرشكة وبوترية متصاعدة لتحسلني 

منتجاتها كما ونوعا وتعظيم مواردها .

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, فصل الدراسة املسائية 
علن الصباحية يف الجامعلات والكليات األهلية ابتداء من السلنة 

الدراسية 2019/2020.
وقلال مدير دائرة التعليم الجامعي األهلي إيهاب ناجي عباس يف 
بيان ورد لل«املسلتقبل العراقلي« , ان »وزارة التعليم العايل قررت 
فصلل الدراسة املسلائية علن الصباحية يف الجامعلات والكليات 
االهليلة من خال تكليف ماك تدرييس منفصل يضم تدريسليني 

وفقا قانون التعليم العايل االهي املرقم 25 لسنة 2016«.
وأضلاف ان عىل الجامعلات والكليلات األهلية البلدء بإجراءاتها 
وتزويلد اللوزارة بها خال ملدة )15( يوم عمل ليتسلنى اعتماد 
قاعدة بيانات للدراسة املسلائية، موضحلا ان »جميع اإلجراءات 
ستخضلع إىل الرقابلة والتدقيق لضمان تنفيلذ القرار، فضا عن 
اعتملاده ألغلراض احتسلاب الطاقلة االستيعابيلة يف الدراسلة 

املسائية.

رئيس جملس املحافظة يعلن جهوزية 
    بغداد / المستقبل العراقيكربالء الستقبال حشود الزائرين

ابرمت وزارة الكهرباء متمثلًة بمدير عام الرشكة 
العاملة لتوزيلع كهربلاء بغلداد, احملد طاللب 
الحبوبي, عقلداً مع الرشكة السلعودية الحديثة 

لصناعة املعادن والكابلات والباستك )الرياض 
للكابلات واملعادن (، لتجهيلز الرشكة بقابلوات 
مختلفلة القياسات, بحضور السليد جهاد فاير 
ممثل الرشكة«.وافاد بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراقلي«، ان » العقلد تضملن تجهيلز الرشكة 

العاملة املذكورة بقابللوات مختلفلة القياسات 
) 1×400( مللم جهلد 33ك.ف و)3×150( مللم 
جهد 11ك.ف التي ستسلهم يف تشلغيل املحطات 
الثانوية وفك االختناقلات الحاصلة عىل مغذيات 
الشلبكة الكهربائيلة وملسلاحات واسعة ضمن 

الرقعلة الجغرافيلة لعمل الرشكلة العامة«.وأكد 
الحبوبلي علىل »رضورة االلتلزام باملواصفلات 
الفنيلة املعملول بهلا ملن قبلل وزارة الكهرباء 
كذلك االلتزام بالجلدول الزمني للتجهيز من قبل 
الجانلب املجهلز, اىل جانب االلتلزام بتنفيذ بنود 

العقلد يف حالة التزام الطرف االول بتنفيذ رشوط 
العقد املربم بيننا وبلني الرشكة املجهزة من أجل 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنني«.يذكر ان هذه 
االعمال بمجملها سوف تعمل عىل تحسلني واقع 

املنظومة الوطنية.

الكهرباء تربم عقدًا مع مع الرشكة السعودية احلديثة لصناعة املعادن لتجهيزها بقابلوات خمتلفة القياسات

    الديوانية / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة ومن خال مديرية زراعة الديوانية، 
أن الخطلة الصيفيلة ملحصلول الشللب بلغلت أكثر من 
151 أللف دونم للموسلم الحايل.وذكلرت مديرية زراعة 
الديوانية يف بيان ورد لل«املستقبل العراقي«، أن »الخطة 
الزراعيلة املقررة لهذا العام هلي 155 ألف دونم، وبلغت 
املسلاحات املزروعة أكثر من 151 ألف دونم للرتب العليا 
ذات األصنلاف الجيدة والنقاوة العاليلة وراثياً وفيزيائياً 
مقارنة بالسلنوات املاضية«.وأضاف البيان، أن »نسلب 

اإلنتلاج املتوقعة ستكون هي األعلىل يف تاريخ محافظة 
الديوانية والوصول إىل إنتاج 180 ألف طن لصنفي العنرب 
33 والياسمني«، مؤكداً »دقة األرقام واملساحات املزروعة 
ملن املحصول« .وأشلار إىل إن »وزارة الزراعة مسلتمرة 
بتقديم الدعم الازم للفاحلني واملزارعني وتوفري البذور 
الجيدة للرتلب العليا واألسمدة اليوريا واملركب واملبيدات 
املناسبة، فضاً عن املتابعات امليدانية لحقول الشلب من 
قبل الكوادر الفنية التابعلة للمديرية بغية زيادة اإلنتاج 
املحلي وسد حاجلة السلوق املحليلة دعملاً القتصادنا 

الوطني وتلبية رغبات املواطن العراقي .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعللن وزيلر التخطيلط، نلوري صبلاح الدليملي، علن 
مصادقتله عىل إطلاق رصف أكثر من 74 مليلار دينار 
محسلوباً عىل التخصيصات السنوية للمشاريع املدرجة 
يف جلداول تنمية األقاليلم ألمانة بغداد لعلام 2019 عدا 
املبالغ املستحقة للمقاولني، وذلك ضمن مساعي الوزارة 

لتحسني الواقع الخدمي يف العاصمة.
وأشار الدليمي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منله، اىل »مصادقتله علىل مبللغ )74,312,790,000( 

دينلار بهلدف تنفيذ علدد من مشلاريع امللاء واملجاري 
وبناء وإعادة تأهيل املتنزهات، وتنفيذ اعمال التشلجري 
والتنظيلف ورفلع املخلفلات، وتوفري كافة سبلل الدعم 
الازملة الستداملة عملل الخدملات البلديلة يف أقضيلة 

ونواحي محافظة بغداد«.
وبلني انله »ويف إطلار اختصلار الروتني وتقديلم افضل 
الخدملات للمواطنلني يف اقلر فلرة زمنيلة ممكنلة؛ 
خلّول الجهات املعنية يف أمانة بغلداد بصاحيات التنفيذ 
والرف ملع مراعاة االلتلزام بالتعليمات والصاحيات 

الخاصة بتنفيذ املوازنة االستثمارية لعام 2019 .

الزراعة: املساحة املزروعة للشلب يف الديوانية 
بلغت »151« ألف دونم

وزير التخطيط يعلن إطالق أكثر من »74« 
مليار دينار ملشاريع وخدمات أمانة بغداد

امانة بغداد تعلن فتح شارع 
باملنصور كان مغلق من عام 2007

رشكة دياىل حتقق ايرادات قاربت 
»7« مليارات دينار خالل شهر

التعليم تقرر فصل الدراسة املسائية عن الصباحية 
يف اجلامعات والكليات األهلية

    بغداد / المستقبل العراقي

بلارشت رشكة توزيلع املنتجلات النفطية، 
بتجهيلز املولدات السلكنية ومولدات دوائر 
الدوللة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز 

لكافة املحافظات لشهر أيلول الجاري«.
وذكلر مديلر علام الرشكلة كاظلم مسلري 
يف بيلان ورد لل«املسلتقبل العراقلي«، انله 
»جهزنا املولدات السكنية  يف محافظة بغداد 
بلل25 لر لكلل kva، ويف محافظات النجف 

وكرباء والبرة وميسان وذي قار واملثنى 
والديوانيلة وبابل وديلاىل وواسط وكركوك، 
بل20 لر لكل kva من زيت الغاز وبالسلعر 

الرسمي«.
واضلاف ان »تجهيز الراغبلني بكمية 5 لر 
لكلل kva من زيلت الغاز بالسلعر التجاري 
البالغ 700 دينار لللر فيما ُجهزت مولدات 
دوائر الدولة بل5 لر أيضاً لكل kva بالسلعر 

الرسمي«.
من جانبه، قال مدير هيئة التجهيز، احسان 

غانلم، ان »رشكلة التوزيلع جهلزت أيضاً 
األقضيلة والنواحلي يف محافظلات نينلوى 
 kva وصلاح الديلن واألنبار بل30 للرا لكل
من ملادة زيت الغلاز للموللدات يف املناطق 

التي التجهز بالكهرباء الوطنية«.
وتابلع »و20 للرا لكلل kva للموللدات يف 
املناطلق التلي تجهز بمعلدل 10 ساعات يف 
اليوم فما دون كهربلاء وطنية«.وتابع بأنه 
»تم تجهيز 10 للرات لكل kva للمولدات يف 
املناطلق التي تجهز بمعدل 11 اىل 20 ساعة 

  kva يف اليلوم كهرباء وطنية، و5 لرات لكل
للموللدات التي تجهز ألكثر من 20 ساعة يف 

اليوم كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي«.
واضاف »يف حني ُجهزت مولدات دوائر الدولة 
بل10 لرات من زيت الغاز لكل kva وحسب 
الضوابط أما فيما يتعلق بدوائر الدولة التي 
توجلد فيها كهرباء وطنيلة فتجهز بل5 لر 

 .»kva لكل
وأكد غانم ان »عملية التجهيز تكون حسب 
الضوابط والتعليملات وبعد التأكد من عمل 

هذه املوللدات وتجهيزها للمناطق املذكورة 
بالطاقة الكهربائية الازملة«، مضيفاً »تم 
تجهيز مولدات القطاع الخاص واملختلط يف 
هذه املحافظات 5 لرات لكل kva وبالسعر 

التجاري«.
واشلار اىل »تجهيز رشكلة التوزيع املولدات 
الخاضعلة اىل نظلام الخصخصلة يف بغداد 
بل10 للرات لكل kva من منتوج زيت الغاز 
املدعوم  الجاري وبالسلعرالرسمي  للشلهر 

ألغراض تجهيز الطاقة الكهربائية .

املنتجات النفطية جتهز املولدات الكهربائية بحصتها من الكاز لشهر أيلول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت هيئة ذوي اإلعاقة، عن الوجبة الحادية عرش من 
أسماء املشمولني براتب املعني املتفرغ، داعية املشمولني 
اىل مراجعلة الهيئلة إلكملال إجلراءات إصلدار )املاسر 
كارد(«.وقالت الهيئة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إنله »علىل املتقدملني اىل الشلمول الجديد براتلب املعني 
املتفرغ لعام 2019 ممن اكملوا اجراءات الفحص الطبي 
اىل املراجعة الستام االستمارة الخاصة باصدار البطاقة 
الذكيلة )املاسر كلارد( بحضلور املعني فقلط يف بغداد 
واملحافظات وحسلب قوائم االسماء املنشلورة ملحافظة 
بغداد«.وينتت »وذلك ابتداء من اليوم الثاثاء من الساعة 
الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف 
مع جلب املستمسلكات األصلية للطرفني املعني واملعاق، 
وصلورة علن القلرار الطبلي يف مقلر الهيئلة الكائن يف 
الوزيرية مقابل معهد النفط والقرارات الطبية املشمولة 
املنجلزة لغايلة )30-6-2019( فقط«.وتابعلت »أما ما 
يخص اقسلام الهيئة يف املحافظات فسلتكون املراجعة 
ابتلداء وفق اليلة يحددها كل قسلم وتنلرش االسماء يف 
صفحة الفيس بوك الخاصة بهم«، منوهة اىل انه »اسماء 
املشلمولني ملحافظة بغداد منشورة يف املوقع االلكروني 
والصفحلات الرسميلة العائدة لللوزارة وصفحة الهيئة 
الرسميلة عىل شكل وجبات بواقلع )200( اسم يوميا«.

واشارت اىل انله »يرجى االلتزام بالتسلسلات واملواعيد 
املحددة لضمان انسليابية العملل واملراجعة بكل سهولة 
ويلر، ولن يتم استقبلال من لم يظهلر اسمه يف قوائم 
املراجعلة التي ستكون يف مقر الهيئلة يف بغداد الوزيرية 

مقابل معهد النفط .

هيئة ذوي االعاقة تطلق 
الوجبة »11« من املشمولني 

براتب املعني املتفرغ
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة الربيلة، علن عقلد اجتماع مللدراء مدراس 
املتميزين وثانويلات كلية بغداد لجانبي الكرخ والرصافة 
لتنظيلم آليلة قبلول الطلبة وتوفلري الهيئات التدريسلية 

الكفوءة«. وقالت مديرية العاقلات واالعام يف الوزراة يف 
بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه إن »املديرية 
العاملة للتعليم العلام واالهي واالجنبي عقلدت اجتماعا 
مللدراء ملدارس املتميزيلن وثانويات كلية بغلداد لجانبي 

الكرخ والرصافة يف ديوان الوزارة«.

واضافلت أن »االجتماع تنلاول آلية تنظيم قبلول الطلبة 
املؤهللني يف اختبلارات املتميزيلن يف تللك امللدارس، وأهم 
املشلاكل واملعوقلات التي تواجله عملهلا وخاصة توفري 
الهيئات التدريسية الكفوءة يف كافة االختصاصات وسبل 

تذليها .

    ذي قار / المستقبل العراقي

 وجله محافلظ ذي قار علادل الدخيي، 
دعوة للرشكات االجنبية واملحلية لتنفيذ 
مرشوع إعلادة تأهيل مدخلل النارصية 

الغربي من جهة املثنى«.
وأعلن الدخيي يف بيان تلقته، »املستقبل 
العراقلي«، عن »مناقصة إلعلادة تأهيل 
املدخلل الغربلي ملدينلة النارصيلة ملن 
جهة محافظة املثنى ضمن خطة تنمية 

األقاليلم لعلام 2019«، داعيلاً املقاولني 
واصحاب الرشكات االجنبيلة والعراقية 
وتنفيلذه  امللرشوع  »التقديلم علىل  إىل 
»كلفلة  أن  إىل  صورة«.وأشلار  بأكملل 
امللرشوع بلغلت اكثر من مليلاري دينار 

عراقلي وبفلرة انجلاز سنلة واحدة«، 
الفتا اىل »حاجة مداخل مدينة النارصية 
الرئيسلية إىل اعادة تأهيل كونها قديمة 
ومتهالكلة وال تليلق بتاريلخ وحضلارة 

املحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، عن قرار هيئة الرأي 
يف اللوزارة بزيادة عدد وجبات مواد الطحني والسلكر وزيت 
الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية للعام الحايل نتيجة 
الزيادات الحاصلة يف الكميات املسوقة من محصول الحنطة 
خلال املوسم التسلويقي واالستفادة ملن موسم انخفاض 
االسعلار يف السلوق العاملية«.وقلال الوزير العانلي، يف بيان 
نقلله الناطق الرسمي لللوزارة ورد لل«املسلتقبل العراقي«، 
إن »هيئلة اللرأي ناقشلت زيادة وجبلات تجهيلز املواطنني 
باملفردات الغذائية ملواد الطحني حيث اصبحت عرشة وجبات 

بعلد ان كانلت سبعة، كذللك زيلادة وجبات تجهيز السلكر 
وزيلت الطعلام اىل ثماني وجبات بدال من سلت وجبات التي 
كانت معتمدة منلذ عام 2014 نتيجة االزمة املالية«.وأضاف 
العاني، أن »هيئة الرأي ناقشلت ايضا برنامج تحسني االداء 
املؤسيس يف مفاصل عمل الوزارة يف الدوائر والرشكات، فضا 
عن مناقشلة قرار مجلس اللوزراء 128 الخلاص باالسواق 
املركزيلة«، كاشفا عن »رغبة إلعلادة العمل بتلك االسواق يف 
ضلوء االستثمارات التي قامت بها الرشكة لعدد من االسواق 
املركزيلة يف بغلداد فضا عن طلرح اسواق جديلدة يف بغداد 
واملحافظلات لاستثملار لغلرض اعلادة تأهيلهلا ودخولها 
املنافسة التجارية«.وأشار إىل، »مناقشة خطة الوزارة للعام 

املقبلل والخطة االسراتيجية للسلنوات االربلع املقبلة كذلك 
اقلرار خطة طبع البطاقلة التموينية لعاملي 2021-2020 
وتسلليمها اىل املواطنلني خلال الفلرة املقبلة بعلد استام 
العلروض املقدمة ملن املطابع الحكومية«.وبلني الوزير، أن 
»الخطلة االسراتيجية تناولت الجدول املقلرح لرشاء املواد 
الغذائيلة ضملن البطاقلة التموينيلة والرباملج واملشلاريع 
املقرحة كذلك التحديلات ومعوقات العمل«.وأضاف الوزير، 
أن »الخطة تضمنلت كذلك آليات تنفيلذ الربنامج الحكومي 
اللذي اعلنه رئيلس اللوزراء واملتعلقلة بواقع عملل الوزارة 
والخاصلة بتوفلري الخزين االسراتيجلي والبطاقلة الذكية 

وزيادة دعم تخصيصات البطاقة التموينية .

الرتبية تناقش آلية قبول الطلبة يف مدارس املتميزين وثانويات كلية بغداد

حمافظ ذي قار يوجه دعوة للرشكات لتنفيذ مرشوع تأهيل مدخل النارصية من جهة املثنى

التجارة: هيئة الرأي تناقش خطة الوزارة للعام املقبل وتقرر زيادة وجبات مفردات بالبطاقة التموينية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اجلزائري عقد اجتماعًا مركزيًا يف النهروان إلجياد حل جذري لشح املاء

حمافظ بغداد يعلن إحالة انشاء مرشوع جماري ابو غريب إىل التنفيذ
     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد فاح الجزائري عن احالة 
إنشلاء مرشوع مجاري قضلاء ابو غريب اىل 

التنفيذ.
وقاللت املحافظلة يف بيان ورد لل«املسلتقبل 
العراقلي«، ان »محافظ بغداد ومنذ تسلنمه 
املسلؤولية ومع إطاقه حمللة خدمة بغداد 
رشف لنلا، حلرص الجزائلري علىل ايجلاد 
مشلاريع اسراتيجية وجذرية لخدمة اهلنا 
يف األقضيلة والنواحلي، واليوم قطلف ثمار 
امليدانية  االجتماعلات املسلتمرة والجلوالت 
واللقلاءات املكثفلة التلي تمثللت باإلعلان 
علن اهم املشلاريع االسراتيجيلة التي طال 

انتظارها«.
واضافلت انله »سيتلم االعلان ايضلا علن 
مشلاريع مجاري ) سبلع البلور والنهروان 
وحلي الوحدة( بعد إكملال متطلبات االعان 
واإلحاللة، لنؤسلس لبنلى حقيقيلة تكلون 
مقدملة لللرشوع بإنجلاز مشلاريع مقبلة 
للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني ملناطق 

األطراف«.
ووجهت الشلكر اىل وزير التخطيط واعضاء 
مجللس النلواب وأعضاء مجللس محافظة 

بغلداد وموظفلي محافظلة بغلداد وكل من 
اسهم معنا يف تحقيق هذا االنجاز«.

وعلىل صعيد خدمي متصلل اعلنت محافظة 
بغلداد عقلد اجتماع مركلزي يف مركلز ماء 
النهروان ضم اعضاء مجلس النواب ومجلس 
محافظلة بغداد وممثلني علن رئيس الوزراء 
وكذلك مدير ملاء محافظة بغداد رعد خريي 

واملجلس املحي والوحدات االدارية«.

وذكلر بيلان للمحافظلة، ان » مديلر ملاء 
محافظلة بغداد اعلن خلال االجتماع وجود 
اتفلاق وتواصل دائم بني رئيس الوزراء عادل 
عيد املهلدي ومحافظ بغداد فلاح الجزائري 
إليجلاد حلل جلذري الزملة انقطلاع املاء يف 
النهلروان وتأمني الخزين املائي للنهر املبطن 
العائد اىل وزارة املوارد املائية«، مشلريا اىل ان 
» االجتملاع تضملن دراسة موضلوع األزمة 

املائيلة وطرح املعوقات وتحديد التزامات كل 
جهة لغرض ايجاد حلول  جذرية«.

أوىص  االجتملاع   « ان  املحافظلة  وتابعلت 
بإللزام وزارة امللوارد املائيلة توفلري حصلة 
كامللة شهريا ملن الوقود ملحطة 9 نيسلان 
بكمية 30 الف للر باإلضافة اىل ايداع خزين 
بكميلة50 الف للر لحاالت الطلوارئ فضا 
عن تشلغيل املحطة لتوفري املاء الخام للنهر 
املبطلن وبمعدل 12 ساعلة يوميا«، الفتة اىل 
ان »الرقابلة عىل عمليات التشلغيل ستكون 
مشلركة بني مكتب رئيس الوزراء والوحدة 
اإلداريلة واللجنلة التنسليقية ومديرية ماء 
محافظة بغداد ووزارة املوارد املائية لضمان 
عدم تخفيض املنسوب وتأمني وصول املاء يف 

النهر ».
كما بينت املحافظة ان » التوصيات تضمنت 
التجلاوزات  ازاللة  استملرار ودعلم حمللة 
وتشلكيل خليلة مشلركة النخاذ إجلراءات 
قانونيلة رادعلة ضلد املتجاوزيلن، وكذللك 
فحلص دوري مللاء النهلر الخلام ومخاطبة 
وزارة اإلعملار واالسكلان والبلديات لتحديد 
موعلد ثابت إلنجلاز محطة الخلام ملرشوع 
الحلل الدائلم لاستفادة منهلا ولحني إنجاز 

املرشوع بالكامل .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة النقل العراقية ، مواصلتهلا القيام بحمات 
تطوعيلة لرفلع كفاءة خطلوط السلكك يف الحلة لضمان 
انسليابية سري القطلارات الصاعلدة والنازلة بلني بغداد 

واملحافظات الوسطى والجنوبية«.
واوضحت الرشكة العامة للسلكك 
الحديلد العراقية احدى تشلكيات 
وزارة النقل يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، انه »تلم تكثيف الجهود 
من قبلل مفلارز اللحلام الحراري 
يف الحلله لعلدة نقاط ملن خطوط 
 - )مسليب  قطاعلي  يف  السلكك 
اسكندريله( و )حلله - محاويلل( 

وبعدد 7 نقاط لحام«.
واضافلت »كذللك قاملت ماكات 
الرشكلة بصيانلة مفاصلل قاطع 
الهاشمية ومحطة قوجان  محطة 
إضافة العمال تحشية خط السكة 
ونلرش علوارض كونكريتيلة عدد 
 )139-138( كلم  يف  عارضله   40
ألستبدالهلا بالجديدة بلدل التالفة 

مع القيام بحملة إزالة األدغال والحشلائش من عىل خط 
السكه لنفس القطاع ويف كم )143-142( ».

يذكلر ان هنلاك حملة تطوعية أخلرى يف املنطقة بصيانة 
وتصليلح العربلات السلياحية املهيئة للزيلارة االربعينية 
املباركة تقوم بتاهيلها كلوادر الهندسة االلية الكهربائية 

يف الحلة .

النقل تعلن رفع كفاءة خطوط السكك يف احللة 
لضامن انسيابية سري القطارات الصاعدة والنازلة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة احلكيمية خلف قيادة الرشطة مع منطقة هنري الليل)       مناقصة (١٠/ بلدية   ٢٠١٩ )

(تطوير دوائر ومديرية األحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف البرصة )                 مناقصة (١٧/ امن وعدالة   ٢٠١٩ )

  اسـتنادا اىل كتاب قسـم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٦٧٢ يف ٢٠١٩/٨/٢٥) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقـود الحكومية ) دعـوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـربة لتقديم 
عطاءاتهم(املغلقة) مرشوع (تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية خلف قيادة الرشطة مع منطقة نهري 

الليل)
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١٥٫٢٩٩٫٩٢٩٫٠٠٠)  خمسـة عرش مليار ومائتان وتسـعة وتسعون مليون وتسعمائة 

وتسعة وعرشون  الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مـدة التنفيـذ ( ٣٦٠  يـوم ) .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية   والصنف /  انشائية 

- موقـع املـرشوع( مركـز )
  أوالً-  سـيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانيـاً- يمكـن للمناقصني ذوي األهلية الراغبـني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسـم العقود الحكومية  
/ شـعبة اعالن املشـاريع) يف العنوان أدناه وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسـب التوقيت املحيل 

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

القدرة املالية:  •
 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

الحسـابات الختامية معدل ربح ألخر سـنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -١
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حسـابات ختامية الخر سـنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 
عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ .
-معدل االيراد السـنوي عىل مدى اخر سـبع سـنوات يجب ان ال يقل عن ( ١٦٫٨٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستة عرش   -٢

مليار وثمانمائة وثالثون مليون دينار عراقي . 
٣- متطلبـات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطـاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 

بمبلغ اليقل  قدره  عن (٥٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ) خمسة عرش مليار ومائة مليون   دينار عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  •

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

٣- املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن (٩٫١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) تسعة مليار ومائة وثمانون مليون  دينار  عراقي .

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

ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبـل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غري مسرتد  قدرة 
 (٢٠٠,٠٠٠) مائتـان الـف دينـار عراقـي اعتبـارا مـن يـوم االربعـاء  املصـادف ٢٠١٩/٩/٤  .

خامسـاً- سـيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني  املصادف ٢٠١٩/٩/١٦   الساعة العارشة 
صباحاً

  سادسـاً -يجـب تسـليم العطاءات يف أو قبـل يوم الثالثاء  املصادف ٢٠١٩/٩/٢٤ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا     حسـب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٩/٢٤.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
( ١٥٢٫٩٩٩٫٢٩٠ ) مائة واثنان وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وتسعون  دينار عراقي 

. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(١- رسـالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسـم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.٤- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقـة بيانـات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احـد عـرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسـمية يكون  موعـد الغلق يف يوم الدوام الرسـمي الذي ييل يوم 

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

  وحسـب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة 
املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq ثالث عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربعة عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن 
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /
قسم االستشارات والتدريب ذي العـــــــــــــدد ١٦١٣٥/٧/٤ 

يف ٢٠١٧/٨/٣ .

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٦٦٧ يف ٢٠١٩/٨/٢٥) .
  يـرس (محافظـة البرصة / قسـم العقـود الحكومية ) دعـوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـربة لتقديم 

عطاءاتهم(املغلقة) مرشوع (تطوير دوائر ومديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة يف البرصة )
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١٫٤٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠)  واحد مليار واربعمائة واربعة وتسعون مليون  دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٦٠ يوم ) .

- موقع املرشوع( مركز )
تبويب املرشوع (٣٣,٧,١٫٤,١,٤٧,٢)

  - الدرجـة والصنـف املطلوبـة : الدرجـة / الثامنة  والصنف /  انشـائية / كهرباء ميكانيـك كيمياوي / رشكات 
متخصصة يف هذا املجال ( وبعرض فني )

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

  ثانيـاً- يمكـن للمناقصني ذوي األهليـة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسـم العقود الحكومية  
/ شـعبة اعالن املشـاريع) يف العنوان أدناه وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسـب التوقيت املحيل 

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

القدرة املالية:  •
 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

٣- متطلبات السـيولة النقدية : عىل مقـدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية 
بمبلغ اليقل  قدره  عن (٤٤٨٫٢٠٠٫٠٠٠ ) اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائتان الف   دينار عراقي .

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

٣- املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف 
( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السـابقة وبمبلغ اليقل عن (٤٤٨٫٢٠٠٫٠٠٠ ) اربعمائة وثمانية واربعون مليون 

ومائتان الف   دينار عراقي .
 لتنفيـذ عقود مماثله ألعمال هذا العقـد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعـاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطـاء الكاملة باللغة العربية من قبل  املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة 

 (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف ٢٠١٩/٩/٣  .

خامسـاً- سـيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني  املصادف ٢٠١٩/٩/٩   السـاعة العارشة 
صباحاً

  سادسـاً -يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف ٢٠١٩/٩/١٧ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا     حسـب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . 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 ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
( ١٤٫٩٤٠٫٠٠٠) اربعة عرش مليون وتسـعمائة واربعون الف دينار عراقي . عىل شـكل صك مصدق او سفتجة او 

خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(١- رسـالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.٤- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقـة بيانـات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احـد عـرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسـمية يكـون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسـمي الذي ييل يوم 

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

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

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

خمسـة عرش – الـزام الـرشكات بـرشاء منتجـات وزارة الصناعة 
واملعادن اسـتنادا اىل ما جاء بكتـاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشـارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف 

. ٢٠١٧/٨/٣

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

   العدد:٥١٣٦

   العدد:٥١٣٥

التاريخ:٢٠١٩/٩/٢

التاريخ:٢٠١٩/٩/٢
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه
نود إعالمكم بان املرشوع الخاص 
باملناقص�ة رق�م )٤٩( واملعلنة يف 
صحيفتنا بتاريخ )   8/6/201٩( 
والع�دد )   1٩60( واملتضمن بناء 
املرقم�ة  القطع�ة  ع�ى  مدرس�ة 
15/7م٩ ام العصافري الدورة وهي 
ان عدد صفوفها 18 وليس 12 كما 

منشور.

دائرة صحة بغداد الرصافة / مستشفى جراحة اجلملة العصبية 
مناقصة تنظيف مستشفى جراحة اجلملة العصبية 

اىل  /الرشكات واملكاتب املختصة بالتنظيف 
م / عقد تنظيف مستشفى جراحة اجلملة العصبية اجلناح العام

1� يرس )دائرة صحة بغداد الرصافة/ مستش�فى جراحة الجملة العصيبة( 
دع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل 

الخاص )عقد تنظيم مستشفى جراحة الجملة العصبية الجناح العام(  
2 � تتوف�ر ل�دى دائرة صح�ة بغداد الرصافة / مستش�فى جراح�ة الجملة 
العصبية التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء 
منها لتنفيذ الخدمات )عقد تنظيم مستشفى جراحة الجملة العصبية الجناح 

العام( 
3 � بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعط�اء باللغة العربية 
مراجعة مستشفى جراحة الجملة العصبية والكائن يف )بغداد � الباب الرشقي 
ق�رب تقاط�ع قرطبة وبعد دف�ع قيمة البي�ع للوثائق غري املس�ردة البالغة 
)خمس�ون الف دينار الغريها ( بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول 

عى املزيد من املعلومات عى العنوان املبني اعاله 
٤ � تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي مستشفى جراحة الجملة العصبية يف 
املوعد املحدد من الساعة الثامنة صباحا تبدأ من اليوم االول من نرش االعالن 
يف الصحف الرسمية ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 201٩/٩/15  وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء  )موجب 
ص�ك مصدق وبمبلغ 1% من قيمة الكلف�ة التخمينية البالغة 1٤0,000,000 

مائة واربعون مليون دينار ال غري

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري بناية 
العقارات  العائدة لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعى الراغبني يف االشراك باملزايدة   املذكورة 
مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / 
نجف لالطالع عى التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء 
من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل  للمدة اعاله بديوان الجامعة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %50 
من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعليم 
الع�ايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول 
باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
الس�كن وهوية االح�وال املدنية  او البطاق�ة الوطنية املوحدة ع�ى ان يتم جلب  كتاب 
مكتب التس�جيل الجنائي للمتقدم للمزايدة  وبحس�ب محافظته يف حال رس�و املزايدة 
عى ان يقوم املس�تاجر باي�داع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي  
يت�م ارجاعها بعد انته�اء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب مبال�غ بذمته نتيجة مخالفة 
رشوط العق�د او ارضاره باملأج�ور وال يجوز اش�راك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام 
امل�ادة )٤( من قان�ون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من 

ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / حانوت قسم االمري الداخيل 

1 � القيمة التقديرية السنوية : )1,000,000(  مليون دينار

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اج�راء املزايدة العلني�ة  لتأجري االموال 
العائدة لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعى الراغبني يف االشراك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان 
الجامع�ة / الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طري�ق كوفة / نجف لالطالع عى 
التفاصي�ل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابت�داء من اليوم التايل 
لن�رش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخ�ري  للمدة اعاله 
بدي�وان الجامعة مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 50% م�ن القيمة املقدرة 
وبص�ك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة  
من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة 
وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية  عى 
ان يت�م جلب  كتاب مكتب التس�جيل الجنائي للمتقدم للمزايدة  وبحس�ب محافظته يف حال 
رس�و املزايدة عى ان يقوم املس�تاجر بايداع تأمين�ات مقدارها 10% من قيم�ة عقد االيجار 
السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة 
رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشراك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )٤( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة   

اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / مكتب  القرطاسية والهدايا / كلية الربية االساسية 

1 � القيمة التقديرية السنوية : )٤,200,000(  اربعة ماليني ومائتان الف دينار
ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف/ حدائق املكتبة املركزية 

1 � القيمة التقديرية السنوية )2,500,000(  مليونني خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد/  356/ب/201٩

التاريخ 8/2٩/201٩
اعالن

اىل الشخص الثالث  /نرسين عباس عبد الكريم 
اق�ام املدع�ي غالب عبد الس�ادة ذياب الدع�وى املرقمة 356/

ب/201٩ام�ام هذه املحكمة طالبا الحكم فيها بتمليكه كامل 
السهام املباعة للقطعة املرقمة 23 مقاطعة 8 املشخاب وببدل 
قدره اربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار  مقبوض بموجب 
ورق�ة بيع خارجي�ة وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا 
يف الدع�وى اىل جان�ب املدع�ى عليهم وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب ما جاء برشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة 
الدبينية لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
رسميتني للحضور الس�اعة الثامنة من يوم املرافعة املصادف 
201٩/٩/17 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا وبخالف�ه 

ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد/  356/ب/201٩

التاريخ 8/2٩/201٩
اعالن

اىل الشخص الثالث  / شهد جليل عباس 
اق�ام املدع�ي غالب عبد الس�ادة ذياب الدع�وى املرقمة 356/

ب/201٩ام�ام هذه املحكمة طالبا الحكم فيها بتمليكه كامل 
السهام املباعة للقطعة املرقمة 23 مقاطعة 8 املشخاب وببدل 
قدره اربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار  مقبوض بموجب 
ورق�ة بيع خارجي�ة وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا 
يف الدع�وى اىل جان�ب املدع�ى عليهم وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب ما جاء برشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة 
الدبينية لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
رسميتني للحضور الس�اعة الثامنة من يوم املرافعة املصادف 
201٩/٩/17 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا وبخالف�ه 

ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن

مديرية زراعة  صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين للمرة الثانية عن 
تاجري املس�احات املدرج�ة تفاصيلها ادناه  وفق 
اح�كام القانون ) 35 لس�نة 1٩83( وقانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدول�ة رقم ) 21 لس�نة 2013 / 
املع�دل ( فعى الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر 
مديرية زراعة صالح الدين الساعة )10( صباحا 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 
20%( م�ن القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري 
املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوم�ا اعتبارا من اليوم 

التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد/  357/ب/201٩

التاريخ 8/2٩/201٩
اعالن

اىل الشخص الثالث  /نرسين عباس عبد الكريم 
اق�ام املدع�ي غال�ب عب�د الس�ادة ذي�اب الدع�وى 
املرقم�ة 357/ب/201٩امام ه�ذه املحكمة طالبا 
الحكم فيها بتمليكه كامل الس�هام املباعة للقطعة 
املرقم�ة 2٤ مقاطع�ة 8 املش�خاب وبب�دل ق�دره 
ملي�ون وثمنمائة الف دينار مقبوض بموجب ورقة 
بي�ع خارجية وق�د قررت املحكمة ادخالك ش�خصا 
ثالث�ا يف الدعوى اىل جان�ب املدعى عليهم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب ما جاء ب�رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطق�ة الدبينية لذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني 
للحضور الس�اعة الثامنة من يوم املرافعة املصادف 
201٩/٩/17 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد/  357/ب/201٩

التاريخ 8/2٩/201٩
اعالن

اىل الشخص الثالث  / شهد جليل عباس
اق�ام املدع�ي غال�ب عب�د الس�ادة ذي�اب الدع�وى 
املرقم�ة 357/ب/201٩امام ه�ذه املحكمة طالبا 
الحكم فيها بتمليكه كامل الس�هام املباعة للقطعة 
املرقم�ة 2٤ مقاطع�ة 8 املش�خاب وبب�دل ق�دره 
ملي�ون وثمنمائة الف دينار مقبوض بموجب ورقة 
بي�ع خارجية وق�د قررت املحكمة ادخالك ش�خصا 
ثالث�ا يف الدعوى اىل جان�ب املدعى عليهم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب ما جاء ب�رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطق�ة الدبينية لذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني 
للحضور الس�اعة الثامنة من يوم املرافعة املصادف 
201٩/٩/17 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد/  356/ب/201٩

التاريخ 8/2٩/201٩
اعالن

اىل الشخص الثالث  / عادل عباس عبد الكريم
اقام املدعي غالب عبد السادة ذياب الدعوى املرقمة 
356/ب/201٩ام�ام ه�ذه املحكم�ة طالبا الحكم 
فيها بتمليكه كامل السهام املباعة للقطعة املرقمة 
23 مقاطع�ة 8 املش�خاب وبب�دل ق�دره اربعمائة 
وخمسة وسبعون الف دينار مقبوض بموجب ورقة 
بي�ع خارجية وق�د قررت املحكمة ادخالك ش�خصا 
ثالث�ا يف الدعوى اىل جان�ب املدعى عليهم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب ما جاء ب�رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطق�ة الدبينية لذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني 
للحضور الس�اعة الثامنة من يوم املرافعة املصادف 
201٩/٩/17 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن
������������������������������������������

تنويه
ن�ود إعالمكم بان املرشوع الخ�اص باملناقصة رقم 
)٤1( واملعلن�ة يف صحيفتن�ا بتاري�خ )   ( والع�دد 
)   ( واملتضم�ن بناء مدرس�ة ع�ى القطعة املرقمة 
15/7م٩ ام العصافري الدورة وهي ان عدد صفوفها 

18 وليس 12 كما منشور.
������������������������������������������

تنويه
ن�ود إعالمكم بان املرشوع الخ�اص باملناقصة رقم 
)٤٩( واملعلن�ة يف صحيفتن�ا بتاري�خ )   ( والع�دد 
)   ( واملتضم�ن بناء مدرس�ة ع�ى القطعة املرقمة 
15/7م٩ ام العصافري الدورة وهي ان عدد صفوفها 

18 وليس 12 كما منشور.

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار 

المساحة 
بالدونم المقاطعة القطعة ت

زراعية  800 / 72
دونم

42 / العكله  
والذكورة  157 1

زراعية 800  /75
دونم

 /41
الخزامية 
الشرقية

225/295 2

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

الدكتور 
وليد خالد محيد

مدير مستشفى جراحة اجلملة العصبية
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 057-SC-19 
Provision of internet and satellite link services for EBS  

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 internet and satellite link 
services for EBS  
 
Tender Title: Provision of internet and satellite link services for EBS  
Tender No.: 057-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named. 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 contractor for provision of internet and satellite link 
services for EBS  
 
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 of 17th  September 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 of 17th  September 2019 at Nahrawan S2-1 Camp 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. 
2. 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. 
3. 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 15th September 2019 by Email to yangtingmin@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. 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3746/ب2019/3

التاريخ : 2019/8/29
اعالن

اىل  /املدعى عليه )جالل محمد دخن( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية  
مصطف�ى حي�در خليف�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى 
املرقمة اع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم بالزامك 
بتأديتك له وبالتكافل والتضامن  مع املدعى عليه الثاني 
حيدر حس�ن هادي محمد ع�ي مبلغا قدره 1200$ عن 
الق�رض امل�ؤرخ 2018/4/25 ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة 
بداءة الرصافة / محكمة بداءة الش�عب واشعار مختار 
املجلس املحي حي اور لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2019/9/8 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد

����������������������������������������
مديرية تنفيذ الكوفة 

العدد : 1181/ت/2018
التاريخ 2019/9/2

اعالن
اس�تنادا للمادة )71( م�ن قانون التنفي�ذ تبيع مديرية 
تنفيذ الكوفة السيارة املرقمة 49663 أ نجف خصويص 
املدرج�ة اوصافه�ا ادن�اه العائدة للمدي�ن احمد صالح 
مشكور لقاء طلب الدائن ملياء عبد الحسني خادم البالغ 
)9300دوالر( تسعة االف وثالثمائة دوالر امريكي فعىل 
الراغب�ني بالرشاء الحضور يف الزمان  واملكان املذكورين 
ادن�اه خالل عرشة اي�ام اعتبارا من الي�وم التايل للنرش 
مستصحب معه التامينات القانونية البالغة 10%  بصك 
مص�دق م�ع هوية االح�وال املدني�ة ويتحمل املش�ري 
اجور التس�جيل والداللية م�ا يعادله بالدين�ار العراقي 
)11067000( اح�د عرش مليون وس�بعة وس�تون الف 

دينار 
1�الس�يارة املرقمة 49663 أ نجف خصويص شوفرليت 
كابتيفي�ا ستيش�ن اللون رص�ايص ط�راز 2013 اربعة 

راكب
2  � مواصفات السيارة : ذات بدن سليم من االرضار عدا 
خ�دوش بس�يطة بالدعامية االمامي�ة يف الجانب االيمن 
االط�ارات والزج�اج يف حالة س�ليمة والغرف�ة الداخلية 
س�ليمة ونظيفة وال يوجد فيها ارضار واملقاعد نظيفة 
ومغلفة بالدوشمة املحرك والكهربائيات سليمة وصالة 
للتش�غيل والعمل واالستخدام ويوجد عطب يف البطارية 

فقط 
3 � امل�كان : الكوف�ة / معرض تراث بغداد � ش�ارع 17 

تموز مقابل مستشفى بالل االهي 
4 � الزم�ان : الس�اعة الرابع�ة عرصا من الي�وم االخري 

للنرش
5 � القيم�ة املقدرة : اربعة ع�رش مليون واربعمائة الف 

دينار عراقي
6 � تقدم التأمينات القانونية بصك مصدق

مالحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتجري 
املزايدة يف يوم الدوام الرسمي الذي يي العطلة 

املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة  العيساوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة الرميثة
العدد  /465/ب/2019

التاريخ 2019/8/19
اىل /املدعى عليه / كاظم عبد الحسني محمود / يسكن 
مدينة الرميثة / حي العس�كري مجه�ول محل االقامة 

حاليا
اعالن

بتاري�خ 2019/6/26 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها 
املرق�م 465/ب/2019 الخاص باملدع�ي )ميثم  لطيف 
عب�ادة( واملتضم�ن رد دع�وى املدع�ي )ميث�م لطي�ف 
عبادة( الص�ادر بحقك وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عاراملختار )كريم عبد الحسني جاسم( وكتاب مركز 
رشطة الجوادين بالع�دد 8273 يف 2019/8/7 لذا تقرر 
تبليغ�ك عن طريق الن�رش بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالق�رار وبعك�س ذلك س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 483/ب/2019
التاريخ  :2019/9/1

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العق�ار املرق�م  )202/19( )م18 الكوف�ة(  عليه تعلن 
ه�ذه املحكم�ة عن بيع العق�ار  املذكور اع�اله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالث�ون  ( يوما من الي�وم التايل 
لن�رش االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق 
المر  محكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين 
/ ف�رع مس�لم ب�ن عقي�ل )ع(  يف الكوف�ة  وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : 

عبارة عن دار س�كن مس�احتها 360 مر ويقع يف حي 
الصحة يف الكوفة وهو دار مفرزة منه مشتمل بمساحة 
90 م�ر ويحتوي عىل صالة وغرفة نوم ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية مبلط بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء 
وهن�اك دار تحتوي عىل غرفتني نوم وصالة واس�تقبال 
ومطب�خ وحمام ومرافق صحية مبلط بالكايش ومجهز 
باملاء والكهرباء ومساحة مكشوفة وسقف بالكونكريت 
املس�لح مساحة 270 مر يقع عىل شارع 15 مر فرعي 

ودرجة العمرانية متوسط 
القيمة املقدرة :

اوال : قيم�ة االرض بمبلغ 252,000,000 مائتان واثنان 
وخمسون مليون دينار

ثاني�ا : قيم�ة  املنش�ات بمبل�غ 45,000,000 خمس�ة 
واربعون مليون دينار

املجم�وع : 297,000,000 مائت�ان وس�بعة وتس�عون 
مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد/  357/ب/2019

التاريخ 2019/8/29
اعالن

اىل الشخص الثالث  / عادل عباس عبد الكريم 
اق�ام املدعي غال�ب عبد الس�ادة ذي�اب الدعوى 
املحكم�ة  ه�ذه  357/ب/2019ام�ام  املرقم�ة 
طالبا الحكم فيها بتمليكه كامل الس�هام املباعة 
للقطعة املرقمة 24 مقاطعة 8 املش�خاب وببدل 
ق�دره ملي�ون وثمانمائ�ة ال�ف دين�ار مقبوض 
بموج�ب ورقة بيع خارجي�ة وقد قررت املحكمة 
ادخالك ش�خصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعى 
عليه�م وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ما جاء 
ب�رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة 
الدبيني�ة ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني رس�ميتني للحضور الس�اعة 
الثامنة من ي�وم املرافعة املصادف 2019/9/17 
او ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه ستجري 

املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عدي فاهم محسن
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد / 1300/ب/2019

التاريخ 2019/9/2
اعالن

عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة السماوة 
بالعدد 1300/ب/2019 يف 2019/6/18 واملكتسب 
الدرجة القطعية املتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 
21/17 مقاطع�ة 4 بس�اتني الس�ماوة الغربي�ة يف 
الس�ماوة املوصوف ادناه بيع�ا باملزايدة العلنية ملدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن واذا 
صادف اليوم االخري عطلة رسمية فتكون املزايدة يف 
الي�وم التايل الذي يليه يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة البالغ�ة )138,000,000( مائة 
وثماني�ة وثالث�ون ملي�ون بصك مص�دق المر هذه 
املحكم�ة مع تقدي�م البطاق�ة الوطنية او ش�هادة 

الجنسية العراقية وستجري االحالة وفق االصول
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف /

االرض املش�يد عليها دار س�كنية من طابقني مبنية 
من الطابوق واالسمنت ومسقفه بالحديد الشيلمان 
الطابق االريض يش�تمل عىل اس�تقبال وثالثة غرف 
نوم ومطب�خ ومجموعة صحي�ة وطارمه تطل عىل 
حديق�ة امامي�ة والطاب�ق االول يتش�مل عىل غرفة 
واح�دة درجة عمران�ه دون املتوس�ط جنس العقار 

ملك رصف

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة االحوال الشخصية يف منديل 
العدد : 383 

التاريخ : 1 / 9 / 2019 
م / اعالن 

س�بق وان قدم�ت املس�تدعية ) بي�داء ع�ي 
جاس�م ( طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
نصبه�ا قيم�ا عىل زوجه�ا املفقود ) حس�ن 
نصيف جاس�م ( الذي فقد بتاريخ 12 / 7 / 
2017 اثناء اقتحام مجموعة مس�لحة لداره 
واقت�ادوه اىل جهة مجهولة ولم يعد لحد االن 
ولم يع�رف عنه اي اخبار فع�ىل من لديه اي 
معلوم�ات عن املفق�ود او لديه اعراض عىل 
نص�ب املس�تدعية قيما عىل زوجه�ا املفقود 
الحضور اىل هذه املحكمة خالل مدة خمسة 
عرش يوم�ا من تاريخ النرش يف هذه الجريدة 
وبخالف�ه س�وف تق�وم املحكم�ة بتنصيب 
املس�تدعية قيما عىل زوجها املفقود املذكور 

اعاله وفقا للقانون .
القايض 

قحطان خلف خالد 
�������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 1175 
التاريخ : 28 / 8 / 2019 

اعالن 
قدم املس�تدعي ) مؤيد ابراهيم عذاب ( طلبا 
اىل محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الدجي�ل 
يطلب فيه نصبه قيما عىل ولده املفقود ) اثري 
مؤيد ابراهيم ( وذلك لكونه فقد بتاريخ 18 / 
7 / 2016 وانقطع�ت اخباره فعىل من لديه 
اعراض عىل ص�دور الحجة تقديم اعراضه 

خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 398 / ب / 2018 
التاريخ : 22 / 8 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
املرقم 398 / ب / 2018 واملؤرخ 27 / 12 / 2018 
واملتضمن ازالة ش�يوع القطعة املرقمة 1 / 5039 
مقاطعة 14 امام منصور فقد تقرر اعالن عن بيعه 
باملزايدة العلنية خالل خمس�ة عرش يوما من اليوم 
التايل للن�رش وعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
10 % من القيمة املقدرة البالغة ) 000 ، 000 ، 930 
( تس�عمائة وثالث�ون مليون دينار وس�وف تجري 
املزاي�دة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
واذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم 
التايل موعد املزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملناداة .
القايض 

عي سلمان ابراهيم 
االوصاف : 

-العقار املرقم 1 / 5039 مقاطعة 14 امام منصور 
عبارة عن دار س�كن مساحتها 900 م2 ملك رصف 
باس�م العراقي محمد حس�ني عي ) مورث املدعني 
واملدع�ى عليه�م ( يحت�وي العقار ع�ىل اربعة دور 
س�كنية ومنها ال�دار االصلية وكذلك مش�يد عليها 

اربعة محالت تجارية .
-ال�دار االصلي�ة مس�احتها 290 م2 تحت�وي عىل 
غرفتي ن�وم واس�تقبال ومطبخ وحم�ام وتواليت 

ومضاف اليه غرفة نوم وصالة وحمام .
-مش�يدات عب�ارة عن دار س�كن مس�احتها 145 
م2 ويحت�وي ع�ىل غرفتي نوم ومطبخ واس�تقبال 
وصحي�ات ومخ�زن وتوالي�ت خارج�ي والطاب�ق 
الثاني يحتوي عىل غرفتي نوم واس�تقبال ومطبخ 

وصحيات .
-مش�يدات عبارة عن دار سكن مساحتها 100 م2 
وتحتوي عىل غرفة نوم واس�تقبال ومطبخ وحمام 
وتواليت ام�ا الطابق الثاني يحتوي عىل ثالثة غرف 

نوم .
-مش�يدات عب�ارة عن دار س�كن مس�احتها 200 
م2 يحت�وي ع�ىل غرفت�ي ن�وم واس�تقبال وصالة 

وصحيات .
-مش�يدات يف الواجه�ة االمامية للعق�ار من جهة 
الش�ارع العام عبارة عن محالت تجارية عدد ) 6 ( 

ومساحتها 70 م2 

�������������������������������������

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
الصادرة من املديرية العامة للربية 
واملرقم�ة  النج�ف  محافظ�ة  يف 
بأس�م   2008/7/16 يف   )31663(
)ب�رشى عبد الحس�ني ناجي( فعىل 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
�������������������������������������

محكمة جنح شيخ سعد 
العدد : 124/جنح/2019

التاريخ 2019/9/1
اعالن

اىل املتهم�ني الهارب�ني عىل كل م�ن عي عبد 
الكريم ابو ريش�ة الالمي وتحس�ني عي عبد 
الكريم الالمي ومحمد عي عبد الكريم الالمي 
ترك�ي عبد الكريم ابو ريش�ة الالمي / محل 
سكناهم ميسان /عي الغربي  سابقا وحاليا 

هاربني 
بالنظر الحالتك�م عىل هذه املحكمة من قبل 
املكتب القضائي يف ش�يخ س�عد ملحاكمتكم 

وفق املادة 366 من قانون العقوبات . 
ولعدم حضوركم وتغيبكم دون عذر مرشوع 
وملجهولي�ة محل اقامتكم ل�ذا تقرر تبليغكم 
بهذا االعالن عن طريق الصحيفتني املحليتني 
موع�د  يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
املحاكمة  املصادف 2019/9/30 او تس�ليم 
نفس�كم اىل اق�رب مركز للرشطة وبعكس�ه 

ستجري محاكمتكم غيابا وفق االصول 
القايض

هادي حمود حليحل
قايض محكة جنح شيخ سعد

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكم�ة جنايات واس�ط � الهيئ�ة الجنائية 

االوىل
العدد : 556/ج/2009
التاريخ 2019/8/28
اىل املتهمني الهاربني 

1 � س�عد صربي محمد الجحي�ي 2 � عمر 
محمد بادي الشجريي 

3 � رضوان امني حمزة الشجريي
اعالن

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك�م يف الوقت 
القضي�ة  يف  متهم�ني  ولكونك�م  الح�ارض 
املرقم�ة اعاله وف�ق اح�كام 4 /ارهاب فقد 
تقرر تبليغكم باالعالن عن طريق صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
2019/10/28 ويف حال�ة ع�دم حضورك�م 
سوف تجري املحاكمة غيابا حسب االصول 

القايض
محمد حنظل عزيز الشمري

رئي�س محكم�ة جناي�ات واس�ط / الهيئة 
الجنائية االوىل

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قسم القانونية  عن اجراء املزايدة 
العلنية  لتأجري بناية العقارات  العائدة لجامعتنا  واملدرجة ادناه  
فع�ىل الراغب�ني يف االش�راك باملزاي�دة   املذكورة مراجع�ة ديوان 
الجامعة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة الجامعية طريق 
كوفة / نجف لالط�الع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا 
وخالل م�دة ثالثون يوما ابت�داء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن اذ 
ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل  للمدة 
اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 
البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة 
جامع�ة الكوفة / صن�دوق التعليم العايل وكت�اب براءة ذمة  من 
دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات 
لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاق�ة الس�كن وهوية االح�وال املدنية  او البطاق�ة الوطنية 
املوحدة عىل ان يتم جلب  كتاب مكتب التسجيل الجنائي للمتقدم 
للمزايدة  وبحس�ب محافظته يف حال رس�و املزايدة عىل ان يقوم 
املس�تاجر بايداع تأمين�ات مقدارها 10% من قيم�ة عقد االيجار 
الس�نوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب 
مبالغ بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور 
وال يجوز اش�راك املوظفني الذين ذكرتهم اح�كام املادة )4( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل 
م�ن ترس�و عليه املزايدة   اج�ور الخدمة  وكاف�ة املصاريف وفق 

القانون املشار اليه اعاله  
اوال / اجازة النقل الداخي يف املدينة الجامعية 

1 � القيمة التقديرية السنوية : )17000000(  سبعة عرشمليون 
دينار

2 � يلتزم املستاجر بأنشاء محطات وقوف وانتظار للطلبة بكلفة 
)5200000( خمس�ة ماليني ومائتان الف دينار وبعدد )4( اربعة 

محطات

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 2018/390

التاريخ 2019/9/2
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة تمام العقار تسلسل 197/
رش�ادية الواق�ع يف الكوفة العائد للمدين فالح حس�ن 
محمد املحج�وز لقاء طلب الدائن احمد حس�ني جواد 
البالغ )25,000,000( خمس�ة وعرشون مليون دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الكوفة / رشادية /197
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع ع�ىل ش�ارع فرع�ي 3 
م�ر يتال�ف من صال�ة وغرفت�ني نوم وحم�ام مرافق 
ومطبخ وس�لم يؤدي اىل السطح  السقف من الطابوق 
والش�يلمان ووجود فتحة تهوية وسط الصالة بقياس 
واحد مر مربع اىل الس�طح االرضية من الكايش املحي 
املتهالك والجدران مطلية بالبورك املصبوغ والصحيات  
جدرانه�ا من االس�منت ومصبوغة ووج�ود ارضار يف 

السقف ومجهز ماء وكهرباء 
5 � مس�احته : 62,20 م2 اثنان وستون مر وعرشون 

سنتيمر 
6 � درجة العمران : رديئة 

7 � الشاغل : ال يوجد شاغل اثناء كشف وضع اليد 
 ( دين�ار  ملي�ون  ثالث�ون   : املق�درة  القيم�ة   �  8

30,000,000( مليون 
������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان عثمان اياد خلف 
وس�يف مع�ن رفعت ول�ؤي ابراهي�م عبد 
الله لرشك�ة خطى التميز النت�اج وتوزيع 
وتصني�ع الغ�ازات الصناعي�ة والتج�ارة 
العامة محدودة املس�ؤولية – ادعو كل من 
له ح�ق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العنوان التايل – بغ�داد – املنصور – محلة 

611 – زقاق 77  - دار 64 .
املصفيان املحاميان 

عثمان اياد خلف وسيف معن رفعت ولؤي 
ابراهيم عبد الله

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2279

التاريخ 2019/9/2
اىل املنفذ عليه  / قيص باقر جواد

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن خالل ورقة التكليف 
بالحض�ور وحس�ب اش�عار مختار النج�ف املركز 
املدعو عي كظومي البستنجي مختار حي املعلمني  
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة  27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املحرر : قرار رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
النجف بالعدد 4235/ب2018/3 يف 2019/1/10 
واملتضم�ن الزام املدع�ى عليه )ق�يص باقر جواد( 
بتأدية مبلغ مقداره اربعة ماليني وخمسمائة الف 
دينار للمدعي )امري احمد جرب( عن اجر مثل اتعاب 

املحاماة للدعوى املرقمة 2454/ب2015/4
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 556 / ش / 2019 
اعالن 

اىل / املدع�ى عليه / نهاد كاظم محمود / مجهول 
محل االقامة .

بن�اء ع�ىل الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 556 / ش 
/ 2019 والت�ي اقامته�ا املدعية ) ش�يماء صادق 
جعفر ( والتي تطلب فيها تسليم االثاث العائدة لها 
وق�د ح�ددت املحكمة يوم 8 / 9 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مختاري حدود قضاء 
بلدروز / محافظة دياىل تقرر تبليغك باملوعد اعاله 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تس�تكمل 
املحكمة اجرائاتها القانونية بحقك وفقا للقانون.

القايض 
عي سلمان ابراهيم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 1046 / ش / 2019 

التاريخ : 1 / 9 / 2019 
اعالن 

املدعية / فوزية لطيف جاسم 
املدعى عليه / صربي جاسم لطيف 

اقام�ت املدعية الدعوى الرشعية املرقم�ة 1046 / ش / 2019 
موض�وع الدع�وى تفري�ق للهج�ر بتاري�خ 18 / 7 / 2019 
وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ لغ�رض تبليغ املدع�ى عليه بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 31 / 7 / 2019 اعي�دت الين�ا ورقة التبليغ 
حس�ب كتاب مركز رشطة سعدية الش�ط بالعدد 1181 يف 8 / 
8 / 2019 ومرفق�ة ورقة تبليغ مرشوح�ا عليها من قبل املبلغ 
بره�ان عبد الكاظ�م يف 7 / 8 / 2019 ومرفقة اش�عار مختار 
منطقة جديدة االغوات ليث عمار جاس�م واملتضمن ارتحالك اىل 
جهة مجهولة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف 16 / 9 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا يف موعد املرافعة اعاله س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

رحيم ساهي عبد

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية حماية املنشات والشخصيات يف بغداد 
قاطع حماية منشات الصالحية 

العدد : 1096 
التاريخ : 1 / 9 / 2019 
املوضوع / اعالم هارب 

يرج�ى التفض�ل باالعالم عن طري�ق جريدتكم 
املوق�رة عن الهارب الرائ�د ) عمار عيىس جعفر 
حبوش العبودي ( الذي يسكن بغداد محلة 829 
زق�اق 29 دار 17 حي االعالم وتبليغه بالحضور 
حال اىل جهة الطل�ب امام انظار رئيس املجلس 
التحقيق�ي العقيد الحقوقي قتيب�ة عبد الجبار 

عبد الكريم .. يرجى التفضل باالطالع .
العقيد الحقوقي 

قتيبة عبد الجبار عبد الكريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 1836

التاريخ : 2019/7/21
اىل املدعو/ رعد عبد الكاظم موىس

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة مياده عب�د الكاظم 
م�وىس  طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه 
اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدع�و ) رعد عبد 
الكاظ�م م�وىس ( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االع�الن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3740/ب2019/2

التاريخ : 2019/8/29
اعالن

اىل  /املدعى عليهما )احمد خرض حسن ومحمد حسن 
محمد( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكما والذي 
يطل�ب فيها الحك�م بالزامكما واملدعى عليه�ا الثالثة 
بتأديتكم له وبالتكافل والتضامن مبلغا قدره $5500 
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2018/8/19 ونظ�را ملجهولية 
مح�ل اقامتك كون العنوان الوارد وهميا حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف الكرخ 
االتحادية لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/9/8 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
خالد جابر عبيد

الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبيةوزارة الكهرباء
اىل: كافة الرشكات الراغبني يف املشاركة

اعــالن  
املناقصة رقم 2019/2

)تنفيذ خـط فــاو – شـط البصـرة – بصـرة 400( 400 ك.ف      
1. يرس الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/الجنوب دعوة مقدمي العطاءات الراغبني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
الفني��ة للعمل الخاص املذكور أعاله وضم�ن املواصفات املعتمدة يف وزارة الكهرباء وبصيغة )Turn Key( ومقابل دفع 

قيمة البيع للوثائق بمبلغ مقداره )7000000 سبع��ة مليون دينار عراقي(. 
2. ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العطاء التي تتب�ع اإلعالن عن دعوى لهذا املرشوع والتي س�وف تنرش يف الصحف الوطنية 

وكذلك يف املوقع االلكروني لوزارة الكهرباء/ الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية /الجنوب
)www.set.moelc.gov.iq(

3. يك�ون العم�ل باملناقصات العام�ة )بمرحلتي�ن( والذي يتيح ملقدم�ي العطاءات كافة تقدي�م عروضهم الفني�ة عىل 
أس�اس التصامي�م األولية واملتطلب�ات الوظيفية او وصف عام ملراحل تنفيذ العم�ل ليتم دراس�تها م�ن قبل لجنة فنية 
مختص�ة لغرض اختيار العطاءات املناس�بة ويتم توجيه الدعوى املبارشة ملقدمي العط�اءات الذين تم قبول عطاءاتهم 
الفنية وفق معايري التأهيل يف املرحلة األوىل ليتم تقديم عطاءاتهم التجارية عىل أس�اس وثائق املناقصة املعدلة ومن ثم 

السري يف العملية التعاقدي�ة وفقاً للصالحيات املمنوحة بقرار مجلس الوزراء املرقم )48( لسنة 2019. 
4. ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات إضافية االتص�ال )الرشكة العام�ة لنقل الطاقة 
الكهربائية / الجنوب -قسم الشؤون التجارية / شعبة املناقصات( من الساعة الثامنة صباحاً اىل الساعة الثانية ظهراً يف 

E-mail: so.tran.dg@moelc.gov.iq  التوقيت املحي يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
5.  الش�روط املطلوب���ة: - 

أ - ان تك�ون الرشك�ة املتقدمة للعمل من الرشكات ذات االختصاص يف اعمال انش�اء خطوط الضغ��ط العايل او الفائق 
ويتم تقديمها للعرض الفني الذي سيتم دراسته من قبل اللجان املختصة وبالتايل يتم استكمالها للمراح�ل األخرى بعد 

اجتيازها ملرحلة التأهي�ل الفني.
ب - تق�وم الرشكة بتقديم التصاميم املطلوبة لألعمال )املدني�ة وامليكانيكية والكهربائية( وبيان املوجبات التي دعت اىل 

ذلك التصميم عىل ان يكون ضمن الواصفات املعتمدة.
ج - تكون مدة تقديم العرض الفني مدة أقصاها )30( يوم من تاريخ اإلعالن.

د - مدة تنفيذ املرشوع هي )450( يوم من تاريخ توقيع العقد.
ه� - تلتزم الرشكة بفرة ضمان لكافة اعمال املرشوع ملد سنة.

و-  تلتزم الرشكة بتوريد املواد )الكهربائية واملدنية وامليكانيكية( وحسب املواصفات املعتمدة لوزارة الكهرباء.
ز- التزام الرشكة بأجراء الفحوصات املختربية للمواد االنشائي�ة باملختربات التي تتم موافق�ة الجهة املستفيدة عليها.  

ح - ان يتم توثيق االعمال املماثلة من خالل عقود موثق�ة داخل او خارج العراق.
 )65mm2/ACSR490( 6. يكون تنفيذ املرشوع باملواصفات املعتمدة للوزارة وذلك بأنشاء خطي�ن وبرج مزدوج وبسلك نوع

مزدوج.
7. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان اآلت�ي )الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائي�ة / الجنوب( وخالل فرة اإلعالن او 
لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد )الس�اعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة البرصة املحي التاريخ )2019/10/2( 
املص�ادف ي�وم األربع�اء والتقدي�م بالربيد االلكروني )غري مس�موح( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح 
العط�اءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان اآلتي )الرشك�ة العامة لنقل الطاقة 

الكهربائية / الجنوب( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه.

م/ زيـاد عيل فاضـل
املديـر العـام وكالـة
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ماجواير يطالب بتطوير أداء مانشسرت يونايتد
             المستقبل العراقي/ متابعة

طلب ه�اري ماجواير املنض�م يف صفقة 
قياس�ية ملانشس�ر يونايتد، من زمالئه 
الس�يطرة ع�ى املباري�ات بش�كل أك�ر 
وتطوي�ر مس�تواهم بع�د إه�دار نقاط 
للمب�اراة الثالث�ة ع�ى الت�وايل يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
بأول�د  التح�ق  ال�ذي  ماجواي�ر،  وق�ال 
ترافورد قادًما من ليس�ر سيتي يف بداية 
املوس�م الجاري، للصحفيني »نحن نلعب 
ك�رة هجومية، لكن ال تفهموني بش�كل 
خاط�ئ، فإننا ال نزال يف حاجة إىل تطوير 
مس�توانا خاص�ة عن�د االس�تحواذ عى 

الكرة«.
وأضاف »نفقد الكرة بسهولة، نحتاج إىل 
تطوير أنفس�نا يف هذا األمر واللعب بثقة 

عند االستحواذ عليها«.
وتاب�ع »نحن مانشس�ر يونايت�د ونريد 
السيطرة عى املباريات. يف آخر 20 دقيقة 
من الش�وط األول ويف أول 20 دقيقة من 

الش�وط الثان�ي لم نس�يطر ع�ى الكرة 
بشكل جيد وعوقبنا عى ذلك«.

وسدد يونايتد 21 كرة عى املرمى وضغط 
بش�دة بحثا عن االنتصار ق�رب النهاية، 
يلع�ب  كان  س�اوثهامبتون  أن  خاص�ة 

بعرشة العبني بعد طرد كيفن دانسو.
وقال ماجواير إن يونايتد يجب أن يستغل 

الفرص املتاحة أمام املرمى إذا كان يريد 
املنافسة عى الوجود يف املربع الذهبي.

وأضاف »هذه مباراة أخرى كنا نستحق 
الف�رص  أغل�ب  الف�وز وصنعن�ا  فيه�ا 
وفقدن�ا نقطتني، كنا نس�تحق املزيد من 
النق�اط بأدائنا، س�نواصل العمل بجدية 

ونتطور«.

تفاؤل كبري يف معسكر نفط الوسط قبل املوسم اجلديد
             المستقبل العراقي/ متابعة

وصل وف�د نفط الوس�ط، مدينة أربيل، 
للدخول يف معسكر ملدة 10 أيام، تحضريا 

للموسم املقبل.
وكان م�ن املخط�ط أن يعس�كر نف�ط 
الوس�ط يف مدينة أزمي�ت الركية، لكنه 
غ�ري بوصلته نح�و أربي�ل، بعدما تعذر 
علي�ه الحص�ول ع�ى تأش�ريات دخول 
املحرف�ني  لالعب�ني  الركي�ة  ل�أرايض 
األفارقة.وأك�د م�رشف الفري�ق فراس 
بح�ر العل�وم أن املعس�كر فرصة طيبة 
للنادي للتحضري بش�كل ممتاز للموسم 

املقبل.
وأش�ار إىل أن اإلدارة واثق�ة م�ن قدرات 
الفن�ي وخيارات�ه وس�تجتهد  الجه�از 
لتوفري س�بل النجاح له م�ن أجل إعادة 

فريق نفط الوسط إىل املنافسة.
وأوضح مدرب الفريق رايض شنيش�ل، 
املحط�ة  س�يكون  أربي�ل  معس�كر  أن 
األخرية لرفع جاهزية الفريق وتحضريه 

ملباري�ات ال�دوري، م�ن خ�الل تكثيف 
التدريب�ات وخوض 4 مباريات تجريبية 

قبل العودة إىل مدينة النجف.
وأشار إىل أن الفريق بدأ يتحسن تدريجيا 
من حيث الجاهزية البدنية واالنسجام، 
وأن املباريات التجريبية ستكون فرصة 

الختبار الفريق بشكل صحيح والوقوف 
ع�ى إمكاني�ات الالعب�ني الج�دد فرديا 
وجماعيا.وش�دد قائ�د الفري�ق محم�د 
صالح، عى أن نفط الوس�ط يف املوس�م 
املقبل سيظهر بشكل مختلف، وبطموح 

هو املنافسة بقوة عى اللقب.

مدرب سريينا 
يتحدى منظمي 
أمريكا املفتوحة

           المستقبل العراقي/ متابعة

تس�بب حديث املدرب باتريك مراد أوغلو 
إىل س�ريينا ويليام�ز يف نهائ�ي بطول�ة 
أمري�كا املفتوح�ة للتنس الع�ام املايض، 
يف إث�ارة الجدل، لكنه قال ي�وم األحد إنه 
لو تك�رر األمر فلن يغري م�ن ترصفه أي 

يشء.
وحصل�ت س�ريينا ع�ى تحذي�ر بس�بب 
ارتكاب مخالفة تتعلق بتلقي التعليمات 
م�ن م�راد أوغل�و م�ن املدرج�ات خالل 
الهزيم�ة أمام نعومي أوس�اكا يف املباراة 

النهائية.
وأسفر ذلك عن غضب عارم من سريينا، 
التي عوقب�ت بخصم نقطة بع�د ذلك ثم 
بش�وط كام�ل بس�بب مخالف�ة اللوائح 
قب�ل أن تخ�ر يف النهاي�ة بمجموعتني 

متتاليتني أمام اليابانية أوساكا.
وق�ال الفرنيس م�راد أوغل�و للصحفيني 
»ه�ل أش�عر بالن�دم؟ ال بل ش�عرت أنها 
تعثرت يف تلك اللحظة وحاولت املس�اعدة 
بالقيام بأش�ياء يفعله�ا الجميع يف لعبة 

التنس«.
وأضاف »سأفعل األمر ذاته لو تكرر األمر 

حقا، وبنسبة %100«.
ويتم السماح للمدربني بمنح النصائح يف 
بط�والت الالعبات املحرف�ات، لكن األمر 
ال يك�ون كذل�ك يف بط�والت الالعب�ني أو 

البطوالت األربع الكرى.
والحظ الحك�م كارلوس راموس أن مراد 
أوغلو منح تعليمات باإلش�ارة إىل سريينا 
من مقعده يف املدرجات يف بداية املجموعة 

الثانية أمام أوساكا.
ونف�ت س�ريينا، الت�ي كان�ت يف النصف 
اآلخ�ر م�ن امللع�ب عندما أص�در املدرب 
اإلش�ارات، أن تك�ون حصل�ت ع�ى أي 

نصائح تدريبية.
وفقدت س�ريينا نقط�ة بعد ذل�ك بعدما 
حطم�ت مرضبها ث�م عوقبت بخس�ارة 
الحك�م  ش�وط كام�ل بعدم�ا وصف�ت 

راموس بأنه »لص«.
وقال م�راد أوغل�و إن 90% م�ن املدربني 
يتجاهل�ون ق�رار منع توجي�ه النصائح 

وأن الحكام »ال يهتمون كثريا بذلك«.
وأض�اف »إنها أغبى الئح�ة، ال أعتقد أنه 

ينبغي معاقبتنا بسبب ذلك«
وتاب�ع، متحديا منظم�ي البطولة »لكن 
عندم�ا ال يتع�رض أي ش�خص تقريب�ا 
للعقوبة فال أعتق�د أنه من العدل حدوث 
ذلك لذا هل أش�عر بالندم؟ ال، هل سأكرر 
األم�ر غ�دا )يف رب�ع نهائ�ي البطولة( لو 

تطلب األمر؟ نعم«.

فشل انتقال مدافع بايرن 
ميونخ ليوفنتوس

رسميًا: يورينتي يعود 
للكالتشيو من بوابة نابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي أملان�ي، ع�ن فش�ل مفاوض�ات 
يوفنتوس مع بايرن ميونخ، لضم املدافع جريوم بواتينج، 

قبل نهاية سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وبحسب ش�بكة »سكاي سبورتس«، فإن جريوم بواتينج 
لن يرحل إىل يوفنتوس، بعدما فشلت املفاوضات، وسيبقى 

يف صفوف الفريق البافاري.
وأضاف�ت »وكي�ل بواتينج، كريس�تيان نريلينج�ر كان يف 
إيطاليا وتحدث مع إدارة اليويف، واس�تمرت املفاوضات يف 

املساء، لكن يف النهاية لم يتم التوصل التفاق«.
وكان يوفنتوس يس�عى لض�م جريوم بواتين�ج لتعويض 
إصاب�ة قائد الس�يدة العجوز، جورجي�و كيلليني بالرباط 

الصليبي مؤخرًا.
وأشار التقرير الصحفي إىل أنه سيتوجب عى بواتينج اآلن 
العمل بكامل طاقته ومحاولة فرض اس�مه مرة أخرى يف 

صفوف البافاري.

فرينر يتوهج وألكاسري يواصل التألق
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�جل تيمو فرين�ر مهاجم اليبزي�ج، أول ثالثية ش�خصية له 
األملان�ي  األوىل  الدرج�ة  دوري  يف 
لك�رة الق�دم يف االنتص�ار 3-1 عى 
مستضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ 

ليتصدر املسابقة.
وحقق اليبزيج تس�ع نقاط من أول 
ث�الث مباري�ات يف أفض�ل بداي�ة له 
ملوس�م يف الدوري األملاني، حيث هز 
فرينر الشباك يف كل املباريات الثالث 

حتى اآلن.
مهاج�م  ألكاس�ري  باك�و  وواص�ل 
بوروس�يا دورتمون�د تألق�ه، حيث 

هز الش�باك يف كل املباريات الخمس التي خاضها فريقه يف كل 
املسابقات هذا املوسم.

وس�جل الالعب اإلسباني س�تة أهداف حتى اآلن، وهز الشباك 
أيضا يف خس�ارة مفاجئة 1-3 أمام 

يونيون برلني الوافد الجديد.
وكان ف�وز بايرن ميونخ الس�احق 
6-1 ع�ى ماينز، االنتصار رقم 232 
لتوماس مولر يف 321 مباراة خاضها 

يف الدوري األملاني مع ناديه.
كما حق�ق هريتا برل�ني أيضا رقما 
قياس�يا رغم أنه ليس إيجابيا، فقد 
س�جل الفري�ق مرت�ني بالخط�أ يف 
مرم�اه يف مب�اراة واح�دة بالدوري 

ألول مرة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نابويل اإليطايل، تعاقده رسمًيا مع اإلسباني فرناندو 
يورينتي العب توتنهام السابق، لتدعيم صفوفه.

وانضم يورينتي صاحب ال�34 عاما، لصفوف البارتينوبي 
يف صفق�ة انتقال ح�ر، حيث انته�ى عقده م�ع توتنهام 

بنهاية املوسم املايض.
وع�اد يورينتي للدوري اإليطايل بعد 4 س�نوات من رحيله، 

حيث كان العًبا لصفوف يوفنتوس بطل الكالتشيو.
ول�م يكش�ف نابويل خ�الل البيان الرس�مي ع�ن تفاصيل 
الصفق�ة أو مدة التعاقد، لكن التقارير الصحفية األخرية، 
أفادت بأنه س�يلعب ملدة موس�مني، وس�يحصل عى راتب 

سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو.
وارتب�ط اس�م يورينت�ي باالنتق�ال إىل العديد م�ن األندية 
األوروبية الكرى منها مانشسر يونايتد وفيورنتينا، قبل 

أن يحسم وجهته املقبلة صوب الكالتشيو.
ويأت�ي تعاقد ناب�ويل مع يورينت�ي بعد الفش�ل يف الظفر 

بخدمات مهاجم إنر، األرجنتيني ماورو إيكاردي.

دارميان يغادر مانشسرت يونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن مانشس�ر يونايت�د أن مدافعه ماتي�و دارميان أكمل 
صفقة انتقاله إىل بارما ملدة أربع سنوات.

وخ�اض الالعب الدويل اإليط�ايل، الذي وصل يف 
يوليو/ تموز 2015 إىل أولد ترافورد من تورينو، 
92 مباراة مع يونايتد يف كل املسابقات وساعد 
الفريق ع�ى الفوز بكأس االتحاد االنجليزي يف 

أول مواسمه.
لك�ن دارميان البالغ من العمر 29 عاما خاض 
سبع مباريات فقط مع يونايتد املوسم املايض 
ولم يلعب مطلقا هذا املوسم تحت قيادة املدرب 

أويل جونار سولشار.
وذك�رت وس�ائل إع�الم بريطاني�ة أن يونايتد 
س�يحصل عى 1.5 مليون يورو )1.67 مليون 
دوالر( مقاب�ل االس�تغناء ع�ن املداف�ع متعدد 

املواهب الذي كان يتبقى له عام يف عقده.
وقال يونايتد يف بيان »نتوجه جميعا يف يونايتد 
بالش�كر إىل ماتي�و عى الخدم�ات التي قدمها 

للفريق ونتمنى له كل التوفيق يف املستقبل«.
ويأت�ي انتق�ال دارميان بع�د رحيل زميل�ه املهاجم كريس 

سمولينج إىل روما االيطايل عى سبيل االعارة ملدة موسم.
وانضم ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو 

إىل إنر ميالن.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح العزيزية
العدد : 414/ج/2009
التاريخ 2019/8/30

اعالن
اىل املجرمني الهاربني )محس�ن علوان حس�ني عبد الله 

العبودي وعلوان حسني عبد الله رصيج العبودي ( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م ق�ررت املحكم�ة  
تبليغكم اعالن�ا يف صحيفتني محليتني بالحكم الصادر 
بحقك�م بتجريمك�م غياب�ا بتاري�خ 2019/8/20 يف 
عليك�م  والحك�م  414/ج/2019  املرقم�ة  الدع�وى 
بالحبس البس�يط ملدة س�نة واحدة وف�ق احكام املادة 
1/456 من قانون العقوبات رقم )111( لس�نة 1969 
املع�دل وبداللة م�واد االش�راك 47 و 48 و48 منه لذا 
اقتىض عليكم تقديم نفس�كم اىل ه�ذه املحكمة او اىل 
اي مركز للرشطة خالل ثالثة اش�هر من تاريخ التبليغ 
وبخالفه يصبح الحكم الغيابي الصادر بحقكم بمنزلة 

الحكم الوجاهي 
القايض

حاتم طعمة نمل 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1922/ب/2017

التاريخ 2019/9/1
اعالن

املدعي / جاسم نعمة جاسم 
املدعى عليه / سمري نارص كريدي 

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 274/88 
الرباط الكبري ومساحته 266 م2 و18 سم وهو عبارة 
عن دار س�كن تقع  عى ش�ارع فرعي مبلط ركن عى 
ش�ارعني يف منطق�ة الحكيمي�ة بالق�رب م�ن جامع 
العرشة املب�رشة متكون من طارمة وهول واس�تقبال 
وثالث غرف منام وحم�ام والبناء من البلوك واالرضية 
من الكايش ومسقف بالكونكريت املسلح وانه مشغول 
م�ن املدع�ى علي�ه س�مري نارص كري�دي ال�ذي يرغب 
بالبق�اء بصف�ة مس�تأجر بعد البي�ع درج�ة عمرانه 
قدي�م ، فمن ل�ه رغبة بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
م�ع دفع التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة 
املقدرة البالغة مائتان وتس�عة عرش مليون ومائة الف 
دينار وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم الخامس عرش لي�وم التايل لنرش االعالن ويتحمل 

املشري اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح العزيزية
العدد : 416/ج/2019
التاريخ 2019/8/20

اعالن
اىل املجرم الهارب )عبد الحكيم رزاق جابر محمد 

الهالل( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة  
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني محليت�ني بالحكم 
بتاري�خ  غياب�ا  بتجريم�ك  بحق�ك  الص�ادر 
2019/8/20 يف الدعوى املرقمة 416/ج/2019 
والحكم عليك بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني وفق 
اح�كام املادة 1/459 من قان�ون العقوبات رقم 
)111( لس�نة 1969 املع�دل ل�ذا اقت�ىض علي�ك 
تقدي�م نفس�ك اىل هذه املحكم�ة او اىل اي مركز 
للرشطة خ�الل ثالثة اش�هر من تاري�خ التبليغ 
وبخالفه يصب�ح الحكم الغياب�ي الصادر بحقك 

بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

حاتم طعمة نمل 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 387/ب/2019
التاريخ 2019/8/22

اعالن
اقام املدعي / نبيل عب�د الوهاب احمد العريفان 
الدعوى البدائي�ة املرقم�ة 387/ب/2019 امام 
ه�ذه املحكمة بحق املدعى عليه�م رئيس ديوان 
الوقف الس�ني اضافة لوظيفته وجماعته والتي 
يطلب فيها الحكم بتصفية الوقف الذري للعقار 
املرقم 169 مقاطع�ة 52 محيلة الصكاروة فمن 
ل�ه عالقة بالوق�ف املذكور مراجع�ة املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق 2019/9/8 
القايض

فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح العزيزية
العدد : 415/ج/2019
التاريخ 2019/8/20

اعالن
اىل املجرم الهارب )عقيل عيل احبيش نارص املجبيل ( 

بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت املحكمة  تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني بالحك�م الصادر بحقك 
بتجريمك غيابا بتاريخ 2019/8/20 يف الدعوى املرقمة 
415/ج/2019 والحك�م علي�ك بالحبس الش�ديد ملدة 
س�نتني وفق احكام املادة 1/459 من قانون العقوبات 
رقم )111( لس�نة 1969 املعدل لذا اقتىض عليك تقديم 
نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اي مركز للرشطة خالل 
ثالثة اش�هر من تاريخ التبلي�غ وبخالفه يصبح الحكم 

الغيابي الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

حاتم طعمة نمل 

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

اىل املته�م الغائ�ب / )الرشطي  عب�د الرحمن نويف عيل 
فارس املياحي ( 

الب�رصة  اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب 
واملنشات 

العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � الجمهوري�ة � ق�رب 
حسينية العبيدي

بما انك متهم وفق املادة /34/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل الهمال�ك مما تس�بب ب�ارضار بالعجلة 
ن�وع متس�وبييش ع�ام   )210( املرقم�ة  الحكومي�ة 
2013 وع�دم التحاقك لح�د االن او دفع مبلغ التضمني  
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ىض تبليغك به�ذا االعالن عى 
ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / 
املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما 
من تاري�خ نرش هذا االعالن يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليق�ه يف مح�ل اقامتك ومق�ر دائرت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 
69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح العزيزية
العدد : 417/ج/2019
التاريخ 2019/8/20

اعالن
اىل املج�رم اله�ارب )عادل كاظم س�لمان مفتن 

الراي( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة  
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني محليت�ني بالحكم 
بتاري�خ  غياب�ا  بتجريم�ك  بحق�ك  الص�ادر 
2019/8/20 يف الدعوى املرقمة 417/ج/2019 
والحكم عليك بالحبس البسيط  ملدة اربعة اشهر  
وف�ق احكام املادة )238(  م�ن قانون العقوبات 
رقم )111( لس�نة 1969 املعدل لذا اقتىض عليك 
تقدي�م نفس�ك اىل هذه املحكم�ة او اىل اي مركز 
للرشطة خ�الل ثالثة اش�هر من تاري�خ التبليغ 
وبخالفه يصب�ح الحكم الغياب�ي الصادر بحقك 

بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

حاتم طعمة نمل 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 386/ب/2019
التاريخ 2019/8/22

اعالن
اقام املدعي / نبيل عب�د الوهاب احمد العريفان 
الدعوى البدائي�ة املرقم�ة 386/ب/2019 امام 
ه�ذه املحكمة بحق املدعى عليه�م رئيس ديوان 
الوقف الس�ني اضافة لوظيفته وجماعته والتي 
يطلب فيها الحكم بتصفية الوقف الذري للعقار 
املرقم 170 مقاطع�ة 52 محيلة الصكاروة فمن 
ل�ه عالقة بالوق�ف املذكور مراجع�ة املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق 2019/9/8 
القايض

فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنايات واسط 
الهيأة الجنائية الثانية

رقم الدعوى / 265/ج/2019
التاريخ 2019/8/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / ستار جابر عبد الله عيىس الولكاشة 

/ اسم والدته / فاطمة جاسم /تولد 1991
اىل املته�م اله�ارب / جعف�ر جاب�ر عب�د الل�ه عي�ىس 
البولكاش�ة /اس�م والدت�ه / فاطم�ة جاس�م / تولد 

1994
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك�م يف الوق�ت الحارض 
ولكونك�م متهمني يف القضية اع�اله وفق احكام املادة  
406 /أ ق .ع فق�د تقرر تبليغكم�ا باالعالن عن طريق 
صحيفت�ني محليتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
2019/11/4 ويف حالة عدم حضوركما س�وف تجري 

املحاكمة غيابا حسب االصول 
القايض

صادق  صري الجبوري 
رئيس محكمة جنايات واسط 

الهيئة الجنائية الثانية 

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

اىل الرشيك / وليد خالد شاكر 
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة الكوفة 
وبذل�ك اصدار اجازة بن�اء الخاصة بالعقار 
املرقم 85621/3 يف ميسان يف الكوفة وذلك 
عن طريق رشيكك يف العقار املواطن محمود 
ش�اكر ترك�ي وبعك�س ذلك س�وف تصدر 

االجازة وفق للقانون والضوابط الالزمة 
������������������������������������

اعالن
فق�دت  الهوي�ة العس�كرية الص�ادرة م�ن 
واملرقم�ة  7 /ل8/ف3  ف�ق  الدف�اع  وزارة 
س�الم  )مصطف�ى  بأس�م   )93160176(
مطري فع�ى من  يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2019/1743

2019/1744
التاريخ : 2019/9/1

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العق�ار تسلس�ل 3751/1م39 
الهورة الواقع يف الكوت العائد للمدين صباح بدر صر املحجوز 
لق�اء طلب الدائن بهاء عبد فرح�ان البالغ 38000000 ثمانية 
وثالث�ون ملي�ون دين�ار فعى الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري 
املنفذ العدل 
عيل الجلييل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه / العقار املرق�م 3751/1 م39 الهوره دار 
س�كن ملك رصف يتكون من طارمة امامي�ة وحديقة وغرفة 
نوم واس�تقبال ومطبخ وغرفة نوم واحدة ومجموعة صحيات 
ويف الطاب�ق العل�وي غرفتني ن�وم وه�ول ومجموعة صحيات 
بالبن�اء بالطابوق واالس�منت والس�قف بالكونكريت مس�لح 
مبلط بالس�رياميك الحديث والحمامات واملرافق الصحية يقع 

يف منطقة الهوره وحالته جيدة جدا 
2 � جنسه ونوعه :

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مشتمالته 

5 � مساحته 
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : صباح  بدر صر وعائلته
8 � القيمة املقدرة : 425000000 اربعمائة وخمسة وعرشون 

مليون دينار 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواط�ن ) عاي�د حس�ني صال�ح( طلب�ا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله ) الشمري( بدال 
م�ن )الخنزير( وعمال باحكام امل�ادة )22(  من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطل�ب باح�دى الصحف املحلي�ة فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرة خمس�ة عرشة يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة
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الرشط اجلزائي والعربونبس ال انباع الوطن ...

القاضي عماد عبد اللهمنهل عبد األمير المرشدي 

ع�رف الرشط الجزائ�ي بأنه اتفاق يحدد فيه املتعاق�دان مقدما مقدار 
التعويض الذي يس�تحقه الدائ�ن إذا لم ينفذ املدي�ن التزامه او اخل به 
او تأخ�ر يف تنفيذه وهو رشط ألنه يدرج يف األصل ضمن رشوط العقد 
األصيل ليقوم استحقاق التعويض عىل أساسه ولكن ال يوجد مانع من 
ذك�ره باتفاق الحق للعقد األصيل وه�و جزائي الن القصد منه مزدوج 
فهو تعويض للدائن عّما يصيبه من رضر وهو جزاء يفرض عىل املدين 
لعدم تنفيذ التزامه او اإلخالل بتنفيذ التزام ترتب يف ذمته أو لتأخره يف 
تنفيذه ويجب االتفاق عليه قبل اإلخالل بالعقد واال اعترب صلحا اذا تم 
االتف�اق عليه بعد اإلخالل بالعقد، وقد اش�ارت املادة 170 من القانون 

املدني اىل الرشط الجزائي.
 أما العربون فهو تقدمة يقدمها احد املتعاقدين )املش�ري( وقت البيع 
داللة ع�ىل تمام العقد او ثمن�ا لخيار العدول ويك�ون الغرض منه اما 
حف�ظ الحق لكل من املتعاقدين يف العدول عن العقد بأن يدفع من يريد 
الع�دول مقدار ه�ذا العربون للطرف اآلخ�ر وأما تأكيد العق�د يف البدء 

بتنفيذه بدفع العربون وقد أشارت اليه املادة 92 من القانون اعاله.
 ويلتق�ي الرشط الجزائي بالعرب�ون يف أن مصدر كل منهما واحد وهو 
اتفاق املتعاقدين كما ان املقصود منهما واحد وهو ضمان تنفيذ االلتزام 
وع�دم اإلخالل به لكن هناك فروق�ات بني االثنني فالرشط الجزائي هو 
تعوي�ض اتفاق�ي عن ال�رر الذي يصي�ب الدائن جراء إخ�الل املدين 
بالتزامه، اما العربون هو مقدار من املال يدفعه احد املتعاقدين للطرف 
اآلخ�ر عن�د التعاقد وذلك العطاء حق العدول ل�كل منهما فاذا عدل من 
دفعه فقده واذا عدل من قبضه رد العربون ورد مثله والعربون يستحق 
عن�د التنفي�ذ حتى ولو لم يرتب عليه اي رضر ام�ا املقدار املتفق عليه 
يف ال�رشط الجزائي فان الدائن ال يس�تحقه اال اذا لحقه رضر من جراء 
عدم التنفيذ او التأخر فيه ويجوز تخفيض املبلغ املتفق عليه يف الرشط 
الجزائي حتى يتناس�ب مع ال�رر الذي لحق الدائن ام�ا العربون فال 
يج�وز تخفيضه بل يجب دفع�ه كامال حتى ولو لم يلحق الطرف اآلخر 
اي رضر م�ن العدول ع�ن العقد والرشط الجزائي تج�ري عليه أحكام 

األعذار قبل االستحقاق اما العربون ال تجري عليه احكام االعذار.
 وبم�ا ان الرشط الجزائي يعترب للتعويض فليس للمدين الخيار بني أن 
ينفذ التزامه وب�ني ان يتنصل منه اما العربون فلكونه يعترب مقابال او 
ثمن�ا لحق املتعاقد يف العدول عن العقد ال�ذي ابرمه فانه يمنح املتعاقد 
الح�ق يف العدول عن العقد وعدم التقيد بااللتزامات التي من ش�أنه ان 
يرتبها نظ�ر دفع العربون للطرف االخر وح�ق العدول رخصة منحها 
امل�رشع للمتعاقدي�ن للتحلل من االلتزام فال تجوز اس�اءة اس�تعماله 
وبعكسه يخرس العربون ويلزم بالتعويض الذي يقدره القايض حسب 

وقائع وظروف كل قضية.

صح�وت من منامي  مفزوعا م�ن حلم رأيته وقد أقلقن�ي تعقيد مفردات ما 
رأيت وصعوبة تفس�ره وألن�ي ليس بمكان صاحب املق�ام العايل ملك مرص 
األعظم أمن حوتم  ألستدعي الكهنة واملعربين لتفسر رؤياي  مثلما شاهدنا  
يف مسلسل يوسف الصّديق فقد لجأت اىل صديقي سلمان الذي يمتلك صيتا يف 
تفس�ر االحالم. طلب مني أن اقص علي�ه ما رأيت فقلت   . كأني جالس عىل 
رحلتي يف الصف األول األبتدائي مع زمالئي من التالميذ أنفس�هم كاظم رايض 
وقاس�م رومي وكريم برزان وماجد هالل  ولكني كنت جالس�ا بينهم بعمري 
هذا وبش�يبي هذا وببؤيس هذا وقد دخل علينا معلم اللغة العربيه ) القراءة ( 
األستاذ جبار لكنه كان يرتدي زّيا غريبا يجمع يف مضمونه كل أطياف الشعب 
العراقي فقد كان يرتدي ) الجراويه( باليش�ماغ وقميص بنصف ابيض اللون 
ونص�ف أس�ود وربطة العن�ق التي تحمل أل�وان العلم العراق�ي  مع الرسوال 
الك�ردي وع�ىل كتفه )غ�رة( بيضاء ويف  ي�ده اليمنى مس�بحة خراء ويف 
الي�رسى وردة حمراء  . لقد فرحنا كث�را حني رأيناه وتفاجئنا بغرابة  لكنته 
وضعف مفرداته .   قبل ان يس�تدير  اىل الس�بورة وبمس�ك الطبش�ور لرسم 
خارط�ة العراق قال  : نحن دعوناك�م لنكافئكم ألنكم تمثلون بقايا من بقايا 
جيل الطيبة والوطنية والنقاء والتحدي والجهاد وأنتم الذين عشتم املظلومية 
بك�ل معانيه�ا لثالث عق�ود من زمن الطاغ�وت  فقررنا ان نمن�ح كل  منكم 
قطع�ة ارض لتبنوا فيه�ا بيوتا تليق بكم وبتأريخك�م النضايل وهذه خارطة 
الع�راق أم�ام اعينكم لتختاروا موق�ع األرض حيثما تش�ائوا ولكن عليكم ان 
تتجنب�وا بعض املواق�ع ألنها تقع ضم�ن املناطق املحجوزه سلف�ا أو الحقا 
أو انه�ا بحكم املحظور لوج�ود من ينوي حجزها فيما بع�د خصوصا وانكم 
تعلم�ون ان األعمال بالنيات ولكل إمرإ ما ن�وى وهذا ما ينص عليه الدستور 
العراقي الذي ال يتعارض م�ع الرشيعة األسالميه كما يضمن حقوق األقاليم 
حت�ى وان نه�ب االقليم الجمل بما حمل .  مس�ك األست�اذ جبار عصاه وراح 
يش�ر اىل املناطق املحجوزة  واملحظورة  واملنوي عىل حجزها فابتدأ من أعىل 
الخارط�ة ونزل حتى اسثقطع كل شمال العراق وق�ال هذه املناطق املؤطرة 
باللون األصفر  تجم�ع بني الحجز والحظر والربزنة والفدرلة معا وعليكم أن 
تنسوا تماما أي امل بإمتالك قطعة أرض فيها وال حتى شربا واحد . ثم وصل 
اىل بغ�داد وأش�ار اىل مناطق مؤرشة بنق�اط خراء وزرق�اء وحمراء  فقال 
انصحك�م ان التفكروا فيه�ا فهي اما صارت ملكا لقوم مؤمنني جدا جدا جدا 
او يف طور التمليك لجهات محددّة بعينها  أما هذه التي تشاهدون تحتها لون 
داك�ن فإنها خارج التصميم األسايس لكنها ضم�ن النوايا املباركة للرئاسات 
م�ا سلف منه�ا وما تبقى منها  او سيأتي وهي بالتايل محجوزة كس�ابقاتها 
وم�ا يتبعها اما فيما يخص شواطئ األنهار فأظنكم  تدركون سطوة األخيار 
وفطاح�ل األب�رار    وإستحال�ة الحصول فيه�ا عىل سنتمر واح�د . وقبل أن 
يتج�ّه بعصاه ص�وب الجنوب قفزت م�ن نومي مرعوبا مم�ا رأيت . نظر يل  
جارن�ا سلمان وه�و يحّدق بي بطرف عينه ويس�ألني  ه�ل كنت عىل وضوء  
قل�ت نعم قال يعني كان حلمك بع�د صالة الفجر قلت نعم قال هل تذكر ماذا 
كان عش�اءك باألمس قبل أن تنام  ؟ قلت خبز وجبن وشاي .  تبسم صديقي 
سلمان وتلفت يمينا وشماال ليتأكد إننا لوحدنا وال أحد يس�معنا وهو يداعب 

لحيته بأنامله وينظر يل بعينه اليرسى وقال يل ) بس ال إنباع الوطن (

اكتشاف طفرة تقي من فريوس اإليدز
تمك�ن علماء يف معهد Instituto de Salud Carlos III اإلس�باني، من 
العثور ع�ىل طفرة جينية، تحمي من اإلصاب�ة بفروس نقص املناعة 
 PLOS البرشي�ة »اإليدز«. وجاء يف نتائج الدراس�ة، التي نرشتها مجلة
 ، TNPO3 العلمي�ة، أن الحدي�ث ي�دور عن طف�رة يف جني Pathogens
الذي يؤدي إىل تطور واس�تفحال م�رض نادر-  ضمور عضالت العضد 
والح�وض. ولك�ن هذه الطف�رة تحم�ي املري�ض، يف ذات الوقت، من 
ف�روس نق�ص املناع�ة البرشية املكتس�ب. لق�د أظهرت الدراس�ات 
املختربي�ة » in vitro » )خ�ارج الكائن الح�ي(، أن خاليا املرىض الذين 
يعان�ون من هذه الطفرة، تقاوم اإلصابة بعدوى اإليدز. ويرى العلماء 
أن�ه يمكن اس�تخدام، خاليا املرىض الذين يعان�ون من هذا املرض، من 
أجل تكوين اس�راتيجيات لع�الج اإليدز. وهذه هي امل�رة الثانية التي 
ُتظه�ر فيه�ا الطف�رات الجينية مقاوم�ة لفروس اإلي�دز، ففي وقت 
س�ابق، أش�ار العالم الصيني هي جيانكوي، إىل والدة أطفال تم تعديل 
الحمض النووي لديهم باس�تخدام الطف�رة CCR5CR32.  ووفقا له ، 

تسمح هذه الطفرة، ألجسامهم fمقاومة فروس اإليدز.

متى ال ينصح بتناول اجلبن؟
يؤكد األطب�اء وخرباء التغذية عىل رضورة اس�تبعاد الجب�ن من النظام 
الغذائ�ي يف حاالت كثرة من أمراض الجهاز الهضمي ويف حاالت مرضية 
أخرى. ووفق�ا لعلماء من معهد روزويل ب�ارك للرسطان األمريكي، من 
ال�روري اس�تبعاد الجبن من الوجبات الغذائي�ة، أو تناول كمية قليلة 
منه، خاصة النس�اء اللواتي يف أرسهم نس�اء أصبن برسطان الثدي. ألن 
الجبن يزيد من خطر اإلصابة برسطان الثدي. فقد بينت نتائج الدراسة، 
أن تناول منتجات األلبان يخفض خطر اإلصابة برسطان الثدي بنس�بة 
15%، يف ح�ني تن�اول الجب�ن فقط يزيد م�ن خطر اإلصاب�ة بهذا املرض 
بنس�بة 53%. وعالوة عىل ه�ذا، ينصح جميع الذين يعان�ون من ارتفاع 
ضغط ال�دم وقصور القلب املزمن بعدم اإلفراط بتناول الجبن، ويف حالة 

أمراض الكبد فينصح بتناوله بكميات قليلة جدا.
ول�دى تفاقم أم�راض الجهاز الهضمي مث�ل التهاب األمعاء واإلس�هال 
وأمراض البنكرياس، والرسطان والتهابات الكبد املختلفة يجب االمتناع 
نهائي�ا ع�ن تناول الجب�ن. كما ال ينصح األش�خاص الذي�ن يعانون من 

أمراض الكىل بتناوله. ألنه يحتوي عىل نسبة عالية من امللح والربوتني.

جامع�ة  باحث�و  يق�ول 
إن  »سترلنغ« يف إسكتلندا، 
طباع�ة العب�ارة التحذيرية 
القائل�ة: »التدخ�ني يقت�ل« 
الفردي�ة  الس�جائر  ع�ىل 
يمكنه�ا أن تثني الناس عن 

التدخني.
الفكرة  الباحث�ون  واخت�رب 
 120 ع�ىل  للج�دل  املث�رة 
مدخنا، بلغ�ت أعمارهم 16 
عاما أو أكثر، وسألوهم عن 
آرائهم. ويف الدراس�ة، شعر 
املش�اركون أن التحذير عىل 
إىل  س�يؤدي  س�يجارة  كل 
إطالة أمد الرسالة الصحية، 
حيث س�تكون مرئي�ة عند 
إخراجه�ا من العلبة. وقالوا 
إن التحذي�ر غ�ر مبالغ به، 
حي�ث كش�ف العدي�د م�ن 

النساء أنه تذكر مخيف بمخاطر التدخني.
 األخرى ويقرح املخطط إجراء تغيرات عىل 
»اللون والتكوين أو كتابة رسائل تحذير عىل 

كل سيجارة«.

ولكن أحد املنتقدين البارزين هاجم االقراح، 
قائال إنه ال يوجد ش�خص واحد يف بريطانيا 

غر مدرك لخطر هذه العادة السيئة.
وقال املعد الرئيس الدكتور، كروفورد مودي، 
إن اإلجم�اع عىل تغلي�ف الس�جائر الفردية 

باألمر  لي�س  بالتحذي�رات، 
السهل. وتش�ر الدراسة إىل 
أن إدخ�ال التحذي�ر يمك�ن 
أن يؤث�ر عىل عملي�ة صنع 
للمدخنني،  بالنس�بة  القرار 
كما تدل ع�ىل أن هذا النهج 
ه�و خي�ار سياس�ة قابلة 
للتطبيق وخيار من ش�أنه- 
ألول م�رة- ن�رش الرس�ائل 

الصحية لتجربة التدخني.
أعل�ن  امل�ايض،  الع�ام  ويف 
أنه�م  كن�دا  املس�ؤولون يف 
يفكرون يف إجبار املصنعني 
ع�ىل طباعة التحذيرات عىل 

السجائر.
يذكر أن التدخني ينتج مواد 
كيميائية تس�بب ما ال يقل 
ع�ن 15 نوع�ا مختلف�ا من 
األم�راض. وتش�ر الدالئ�ل 
إىل أن�ه يس�بب نحو 70% م�ن جميع حاالت 

اإلصابة برسطان الرئة.
 Addiction وُنرشت نتائج الدراسة يف مجلة
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م�ن أج�ل أن نحاف�ظ عىل 
األوعية الدموية بحالة جيدة 
ومن�ع انس�دادها بلويحات 
التي تشكل  الكوليس�رول، 
عقبة أمام تدفق الدم، يجب 
تقليص تن�اول بعض املواد 

الغذائية.
ينصح خرباء التغذية قبل كل 
يشء بتخفيض كمية السكر 
التي يس�تهلكها الش�خص 
يعتق�د  البع�ض  الي�وم.  يف 
أن تن�اول الش�اي والقهوة 
م�ن دون س�كر يس�اعد يف 
مكافحة هذا املنتج الخطر. 
ولكن العلم�اء يؤكدون عىل 
أن هذا غر صحيح واعتقاد 

خاطئ.
امل�واد  جمي�ع  يف  موج�ود  عملي�ا  الس�كر 
الت�ي نتناوله�ا يوميا- يف الخب�ز واملعجنات 
والحلوي�ات والش�وكوالتة واملي�اه املح�الة 
والصلصات وغره�ا. لذلك اإلفراط يف تناول 
املواد املحتوية عىل الس�كر يمك�ن أن يؤدي 
األوعي�ة  ج�دران  يف  تش�ققات  ح�دوث  إىل 

الدموية، ما يس�بب زيادة يف الوزن والسمنة 
وبالنتيج�ة أم�راض القلب. كما قد يس�بب 

مرض السكري.
بالطبع اس�تبعاد الس�كر من املواد الغذائية 
اس�تهالكه  تقلي�ص  ولك�ن  ممك�ن،  غ�ر 
ممكن. وفق�ا للخرباء، بما أن الس�كر مادة 

كربوهيدراتية  فيفضل تناوله صباحا.

كما ينصح الخرباء بالتخيل 
تماما عن تناول املرشوبات 
تناول هذه  الكحولي�ة. ألن 
بالدرجة  يؤث�ر  املرشوب�ات 
األوعي�ة  حال�ة  يف  األوىل 
الدموية، ألن الكحول يسبب 

ارتفاع ضغط الدم.
تن�اول  له�ذا،  إضاف�ة 
املرشوب�ات الكحولية مر 
بالدرج�ة األوىل للكبد، الذي 
ب�دوره  يس�بب انخف�اض 
الدموي�ة.   األوعي�ة  مرون�ة 
كونه�ا مرتبط�ة بالجه�از 
ال�ذي ه�و اآلخر  العصب�ي 

يترر من تناول الكحول.
كما تتأثر األوعي�ة الدموية 
من تناول اللح�وم املصنعة 
ومنتجاتها. وهنا يش�ر العلماء إىل أن األذى 
لي�س م�ن اللحم، ب�ل م�ن امل�واد الحافظة 
واملرسطن�ة املس�تخدمة يف تصنيع�ه. هذه 
املواد ترفع مس�توى الكوليس�رول يف الدم، 
وه�ذا يش�كل خط�ورة ع�ىل حال�ة األوعية 

الدموية أيضا.

كيف نحافظ عىل األوعية الدموية بحالة جيدة؟فكرة مثرية للجدل لإلقالع عن التدخني

جزيئات معدنية سامة تترسب من إبر الوشم إىل الغدد اللمفاوية
وجدت دراسة جديدة أن الحرب ليس 
األثر الوحيد الذي يركه الوشم عىل 
الجلد بل إن جزيئات معدنية صغرة 
من إبر الوش�م تدخل الجلد وتنتقل 

عرب الجسم إىل العقد اللمفاوية.
الباحث�ون م�ن مرف�ق  واكتش�ف 
األوروبي  الس�نكروتروني  اإلشعاع 
)ESRF( يف غرونوبل بفرنس�ا، أن 
الني�كل والك�روم، وهما مس�ببان 
للحساس�ية، يتم إلقاؤهما من إبر 
الوشم يف الجلد عند استخدام صبغة 

معينة، تتمثل يف صبغة بيضاء.
»ثنائ�ي  الصبغ�ة  وتس�مى ه�ذه 

أكس�يد التيتاني�وم«، وغالب�ا ما يت�م خلطها 
بألوان زاهية مثل األزرق واألخر واألحمر.

ويعتقد الفريق أن املعادن الثقيلة املرسبة من 
اإلبر املس�تخدمة يف الوش�م، قد تفرس س�بب 
تعرض بعض األشخاص لردود فعل سيئة عىل 

الوشم، ويعتزم الباحثون التحقيق 
يف املزيد من اآلثار الصحية للمعادن 
الس�امة املحتملة التي يتم إلقاؤها 

عىل الجلد عند إجراء الوشم.
وتع�د ردود الفع�ل الس�لبية بع�د 
الحصول عىل الوشم شائعة، حيث 
ُيبل�غ األش�خاص ع�ن احم�رار أو 
ت�ورم أو طفح جل�دي حول موقع 
الوش�م. وأجرت جامع�ة نيويورك 
يف عام 2015، دراس�ة استقصائية 
ل�300 مش�ارك ممن يح���ملون 
وش�ما، وكان أكثر م�ن 10% منهم 
يعانون من رد فعل س�لبي. وحتى 
وقت قري�ب ألقى معظم الخ�رباء باللوم عىل 

األحبار املستخدمة يف الوشم.

وجدت دراسة جديدة تتبعت 20 مليون والدة، 
أن األطفال الذين يولدون بعملية قيرصية هم 
أكثر عرضة بنس�بة 33% لإلصابة باضطراب 
طي�ف التوح�د. كم�ا أوضحت النتائ�ج، التي 
جمعت 61 دراسة من 19 دولة يعود تاريخها 
إىل ع�ام 1999، أن األطفال املولودين قيرصيا 
لديه�م احتم�ال أك�رب بنس�بة 17% لإلصابة 

باضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط.
وقال مؤلفو الدراس�ة من معهد كارولينسكا 
الس�ويدي وأس�راليا: »إن الوالدة القيرصية 
كانت مرتبطة بش�كل كب�ر باضطراب طيف 
االنتباه/ف�رط  نق�ص  واضط�راب  التوح�د 
النش�اط«. لكن الدراس�ة لم تثب�ت أن حاالت 
ال�والدة القيرصية املخط�ط له�ا أو الطارئة 

تس�بب مبارشة مثل هذه الح�االت. وأوضح 
الباحث�ون أن العوام�ل الت�ي ت�ؤدي إىل إجراء 
العملي�ة، بم�ا يف ذلك ك�رب س�ن األم أو خطر 
ال�والدة املبكرة، يمكن أن تفرس هذا االرتباط. 
وأش�ار علم�اء لم يش�اركوا يف الدراس�ة عرب 
صحيفة »تلغراف« الربيطانية، إىل أن النتائج 

»معيبة بشكل كبر«.

الوالدة القيرصية هتدد األطفال بمرض اجتامعي


