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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بش�كل  األمن�ي  املل�ف  تنظي�م  إىل  طريقه�ا  يف 
أوس�ع، واس�تعداداً لضبط األوضاع بشكل أكرب، 
تعت�زم وزارة الداخلي�ة إىل تس�ليم املل�ف األمني 
يف املحافظ�ات إىل الرشطة االتحادي�ة، يأتي ذلك 
فيم�ا تخوض هذه الق�وات حرباً رضوس�اً عىل 
اإلش�اعات، وخاّصة فيم�ا يخ�ّص تواجد قوات 

التحالف الدويل يف العراق.
وأمس السبت، رد املتحدث باسم قيادة العمليات 
املش�ركة العميد يحيى رسول يف تسجيل صوتي 
ع�ىل األنب�اء التي نرشتها وس�ائل إع�ام محلية 
مؤخراً بش�أن “قيام قوة أمريكية بقطع الطريق 
الربي ب�ن مدينت�ي املوص�ل وقض�اء الرشقاط 
التابعة ملحافظة صاح الدين”، مؤكدا انها “غري 
صحيحة”. وقال رس�ول يف تس�جيل صوتي وّزع 
عىل وسائل اإلعام إنه “أجرى اتصاال هاتفيا مع 
قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان عبدنجم 
الزوبع�ي وكذلك م�ع قائد عملي�ات صاح الدين 
الل�واء الرك�ن عبد املحس�ن حاتم م�وىس حيث 
اك�د له الجانب�ان انه ال توجد اي قوة س�واء من 

التحالف الدويل او امريكية  عىل االرض”.
واضاف “قد تكون قطعاتنا العسكرية  موجودة 
يف ذل�ك الطري�ق الراب�ط به�ددف ماحق�ة فول 
تنظي�م داع�ش”، مؤك�دا ان “التقاري�ر التي تم 
تداولها يف وس�ائل االعام املحلية بخصوص قيام 
ق�وات امريكية بقطع الطريق بن نينوى وصاح 
الدي�ن غري دقيقة”. ونقلت وس�ائل اعام محلية 
عن مصادر امنية قولها أن “قوة امريكية قطعت 

الطريق الربي بن مدينتي املوصل .
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       بغداد / المستقبل العراقي

حذر القائد العام للجيش اإليراني اللواء عبد الرحيم موسوي، 
أم�س الس�بت، الق�وى األجنبي�ة يف الخلي�ج من أنها س�تجد 
نفسها يف »وضع غري آمن« حال تصعيد التوتر وزعزعة األمن 

يف املنطقة.
وق�ال موس�وي، يف كلمة القاها يف مدينة ق�م، »ما الذي جلبه 
نظام الهيمنة بزعامة أمريكا املجرمة للش�عوب غري الدمار؟ 
إنه�م غ�ري مقتنعن بس�لب هوية البل�د وكرامت�ه ومكانته، 
ولكنهم يس�عون الس�تعباد جميع البلدان والش�عوب بشكل 
تام«. واعترب موس�وي أن »املقاومة النشطة« من قبل باده، 
أدت إىل »فشل اسراتيجية أمريكا يف ممارسة حملة الضغوط 
القصوى ضد الشعب اإليراني«، مضيفا: »اليوم أصيبت أمريكا 
باإلحباط االسراتيجي نتيجة إخفاقاتها املتتالية يف املنطقة«. 
وتابع قائا »نحذر األجانب من أنهم س�يكونون يف وضع غري 

آمن للغاية يف حال زيادة التوتر وزعزعة األمن يف املنطقة«.

وأوضح القائد العام للجيش اإليراني أن »الجاهزية النفس�ية 
للقوات املسلحة تعد عاماً رئيسياً يف ردع تهديدات األعداء«.

ويش�هد التوتر بن الواليات املتحدة وإيران تصاعدا متسارعا 
من�ذ 8 ماي�و 2018، حينما أعلن الرئيس األمريكي انس�حاب 
ب�اده م�ن االتفاق حول الربنام�ج الن�ووي اإليراني، وفرض 
عقوب�ات موجع�ة ع�ىل الجمهوري�ة اإلس�امية يف قطاعات 
مختلف�ة بينها النف�ط، حيث تتهم واش�نطن طه�ران بدعم 

اإلرهاب والتدخل يف شؤون الدول األخرى.
ويف غضون األش�هر الس�ابقة، نرشت الوالي�ات املتحدة قوات 
إضافي�ة يف منطق�ة الخلي�ج ملن�ع م�ا وصفت�ه بالتهديدات 

اإليرانية، تزامنا مع تصاعد اللهجة العسكرية من الجانبن.
وع�ىل خلفية حوادث متزايدة متعلقة بأم�ن ناقات النفط يف 
الخليج خال األش�هر األخرية، أعلنت كل من الواليات املتحدة 
وبريطانيا عملهما عىل خطتن منفصلتن حول تأمن املاحة 
يف الخليج وخاصة مضيق هرمز، وس�ط معارضة شديدة من 

قبل إيران.

        المستقبل العراقي / محمد سامي

املحافظ�ات  طليع�ة  يف  الب�رة  حل�ت 
املحكوم�ن  املتهم�ن  ألع�داد  العراقي�ة 
عن قضاي�ا املخدرات، بينم�ا كانت بغداد 
بجانبيها يف املرتب�ة الثانية عىل الرغم من 
تصدرها ع�دد املتهمن مم�ن مازالوا قيد 
التحقيق، يف وقت أرجع قاض عن البرة 
املخ�درات  ظاه�رة  اس�تفحال  أس�باب 
هن�اك إىل تنوع اس�اليب التهري�ب بتنوع 
املناف�ذ الحدودية وضع�ف الرقابة عليها. 
وأوردت إحصائية رس�مية حصلت عليها 
»القضاء« لألش�هر الستة األوىل من العام 

الح�ايل أن عدد املتهم�ن يف طور التحقيق 
باإلضافة إىل املحكومن بمختلف األحكام 
عن قضاي�ا املخدرات يف عم�وم الباد عدا 
إقليم كردس�تان، بلغ 6842 متهما منهم 
من تلقى حكما عقابيا ومنهم ما يزال قيد 
التحقيق. وأوضحت اإلحصائية أن »نسبة 
املتهمن ممن مازالوا قيد التحقيق يقارب 
ضعف نس�بة أقرانهم املحكومن، إذا بلغ 
عدده�م 4201 مته�م يف جمي�ع محاك�م 
التحقيق التابعة اىل املناطق االس�تئنافية 
بينم�ا عدد املدان�ن املحكومن بلغ 2641 
محكوما«، الفت�ة إىل أن »اغلب التهم التي 

وجهت إليهم هي الرويج واملتاجرة«.

واحتل�ت محافظة البرة النس�بة األعىل 
بن املحافظ�ات من حيث عدد املحكومن 
أطلق�ت قضاته�ا  إذ  املخ�درات  بجرائ�م 
أحكاما عقابية بحق 870 متهما، تراوحت 
أحكامهم بن السجن 15 سنة اىل السجن 
املؤبد، بحس�ب اإلحصائية التي ذكرت أن 
اغلب هذه االحكام كانت بحق أش�خاص 
يعملون بتجارة املواد املخدرة او ترويجها. 
وأفادت اإلحصائية ب�أن »العاصمة بغداد 
حلت باملرتبة الثانية بعد البرة من حيث 
ع�دد املحكوم�ن عن قضايا املخ�درات إذ 

وصل عددهم إىل 676 محكوما«.
 لك�ن بغ�داد بجانبيها الك�رخ والرصافة 

املتهم�ن  بع�دد  املحافظ�ات  تص�درت 
الذي�ن مازال�وا يخضع�ون اىل التحقيق إذ 
بل�غ عدده�م 1152 متهم�ا بواق�ع 766 
رئاس�ة  اىل  التابع�ة  املحاك�م  يف  متهم�ا 
محكمة اس�تئناف الرصافة و386 متهما 
قي�د التحقي�ق يف جانب الكرخ، بحس�ب 
اإلحصائية. بينما سجلت محافظة صاح 
الدي�ن العدد األق�ل من املتهم�ن بقضايا 
املخ�درات خ�ال النص�ف األول م�ن عام 
2019 سواء ممن تم الحكم عليهم أو ممن 
مازالوا قيد التحقيق، حيث بلغ املحكومن 

عدد 11 فقط، أما الذين مازالوا .
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جلنة برملانية تكشف عن توجه لزيادة ختصيصات احلامية االجتامعية بموازنة 2020
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشف عضو لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية النيابية ستار جبار العتابي، أمس 
السبت، عن وجود توجه لزيادة التخصيصات املالية للحماية االجتماعية يف موازنة 
الع�ام املقبل 2020، مبينا أن وزارة العمل بص�دد إعداد برنامج الكرتوني يهدف إىل 

دمج األسماء القديمة مع األسماء الجديدة.
وقال العتابي يف ترصيح صحفي إن لجنته “وبالتعاون مع وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة بصدد إط�اق برنامج الكرتوني دمج األس�ماء القديم�ة مع الجديدة 

لشمولها برواتب اإلعانة االجتماعية”.
وأضاف أن “هناك توجه بزيادة التخصيصات املالية يف موازنة 2020 لش�مول اكرب 
عدد من املس�تفيدين”، مبين�ا أن “قلة التخصيصات املالية اثرت بش�كل كبري عىل 
تأخر شموال العوائل الفقرية”. ولفت العتابي إىل أنه “ال توجد لغاية االن احصائية 

دقيقة عن نسبة الفقر يف العراق”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف طريقها إىل تنظيم امللف األمني بشكل أوسع، واستعداداً 
لضب�ط األوضاع بش�كل أكرب، تعت�زم وزارة الداخلية إىل 
تسليم امللف األمني يف املحافظات إىل الرشطة االتحادية، 
يأتي ذلك فيما تخوض هذه القوات حرباً رضوس�ًا عىل 
اإلش�اعات، وخاّصة فيما يخّص تواج�د قوات التحالف 

الدويل يف العراق.
وأم�س الس�بت، رد املتح�دث باس�م قي�ادة العملي�ات 
املش�رتكة العميد يحيى رس�ول يف تس�جيل صوتي عىل 
األنباء التي نرشتها وس�ائل إعام محلية مؤخراً بش�أن 
“قي�ام قوة أمريكية بقط�ع الطريق ال�ربي بني مدينتي 
املوص�ل وقض�اء الرشق�اط التابع�ة ملحافظ�ة ص�اح 
الدي�ن”، مؤك�دا انها “غ�ري صحيحة”. وقال رس�ول يف 
تس�جيل صوت�ي وّزع عىل وس�ائل اإلعام إن�ه “أجرى 
اتص�اال هاتفيا م�ع قائد عملي�ات نينوى الل�واء الركن 
نوم�ان عبدنجم الزوبعي وكذلك مع قائد عمليات صاح 
الدين اللواء الركن عبد املحسن حاتم موىس حيث اكد له 
الجانبان انه ال توجد اي قوة سواء من التحالف الدويل او 

امريكية  عىل االرض”.
واضاف “قد تكون قطعاتنا العس�كرية  موجودة يف ذلك 
الطري�ق الرابط به�ددف ماحقة ف�ول تنظيم داعش”، 
مؤك�دا ان “التقاري�ر التي تم تداولها يف وس�ائل االعام 
املحلية بخصوص قيام قوات امريكية بقطع الطريق بني 

نينوى وصاح الدين غري دقيقة”.
ونقلت وس�ائل اعام محلية عن مصادر امنية قولها أن 
“قوة امريكية قطعت الطريق الربي بني مدينتي املوصل 
مرك�ز محافظ�ة نين�وى والرشق�اط بمحافظة صاح 
الدي�ن”. وقال�ت املص�ادر إن “قوة أمريكي�ة مكونة من 
ث�اث همرات قطع�ت الطريق الربي موص�ل – رشقاط 

فجر الس�باب غري معلومة”، وان “القطع اس�تمر ثاث 
ساعات قبل ان تنسحب القوة اىل مخمور”.

بدوره، اعلن املتحدث باس�م وزارة الداخلية اللواء سعد 
مع�ن عن الق�اء القبض ع�ىل ٣٧٦ ارهابي�ا وتحرير ١٥ 
مختطف�ا ومقت�ل 2٧ ارهابيا بينهم ق�ادة وتدمري ١٥٣ 

مضافة ووكر لداعش خال السنة الحالية .
وقال معن، يف مؤتمر صحايف عقده يف مقر قيادة الرشطة 

االتحادية بحضور قائ�د الرشطة االتحادية اللواء الركن 
جعف�ر البط�اط، ان »ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة القت 
القبض عىل ٣٧٦ ارهابيا وتحرير ١٥ مختطفا وقتل 2٧ 
ارهابي�ا بينهم قادة وتدم�ري ١٥٣ مضافة ووكر لداعش 

خال السنة الحالية«.
واضاف ان »استخبارات الرشطة االتحادية القت القبض 
عىل ش�بكة لنقل الربي�د بني قادة داع�ش وزعيمهم ابو 

بكر البغ�دادي والقبض عىل مس�ؤولني وقادة يف واليات 
الجزيرة ودجلة وكركوك«.

واوض�ح ان�ه »ت�م القبض ع�ىل ٣ ارهابيني يف س�امراء 
يعمل�ون عىل نصب العبوات الناس�فة كما القت القبض 
ع�ىل املكن�ى ابو خطاب ال�ذي يقوم بنقل االنغماس�يني 

واالنتحاريني يف الحويجة«.
واشار اىل ان »قوات الرشطة االتحادية قتلت ٣ انتحاريني 
وتدم�ري مضافته�م يف وادي الزغيت�ون باملوصل وقتل ٣ 

اخرين يف كركوك .
وكشفت وزارة الداخلية أيضاً عن وجود جدولة قانونية 
ودس�تورية الس�تام الرشطة االتحادية امللف األمني يف 
املحافظ�ات. وقال املتحدث باس�م الداخلية اللواء س�عد 
مع�ن إن »هناك جدولة فيما يتعلق بعملية تس�لم امللف 

األمني للرشطة االتحادية دستورياً وقانونياً«.
وأضاف معن، أن »الرشطة االتحادية تمكنت من تحرير 

١٥ مختطفاً خال العام الجاري وقتل 2٧ إرهابياً«.
وبش�أن خطة ش�هر محرم الحرام، أش�ار مع�ن، إىل أن 
»هناك اس�تعدادات كاملة بشأن ش�هر محرم الحرام«، 
مؤك�داً »وج�ود انتش�ار لوجس�تي وجهد اس�تخباري 

بالتنسيق مع باقي القطعات العسكرية«.
وب�ني مع�ن، أن »الق�وات األمنية بارشت بخطة ش�هر 
محرم، وتم التنسيق مع هيئة املواكب والدوائر الخدمية«، 
مطالباً املواطنني ب� »االباغ عن اي حالة مشبوهة، كما 
تم التوجيه بعدم تواجد املنتسبني داخل مواكب العزاء«. 
وتابع، »هناك مسح ميداني ملديرية مكافحة املتفجرات 

للطرق التي يسلكها الزائرين«.
م�ن جانبه ق�ال قائد الرشط�ة االتحادية الل�واء جعفر 
ص�دام، »يف ال�������قري�ب العاج�ل س�يكون وج�ود 
الرشط�ة االتحادية يف جمي�ع محافظات العراق ملس�ك 

امللف األمني«.

الداخلية وضعت جدولة قانونية للملف.. وإحصائية دقيقة بالعمليات املتحققة ضد »داعش« والعصابات خالل )9( أشهر

االحتادية يف طريقها إىل تسلم امللف األمني يف املحافظات
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املحكومون بقضايا املخدرات: البرصة تتصدر.. وبغداد ثانيًا.. وصالح الدين األقل
املتهمون بلغوا حنو )7( آالف منهم من تلقى حكمًا عقابيًا ومنهم ما يزال قيد التحقيق

        المستقبل العراقي / محمد سامي

حل�ت البرصة يف طليعة املحافظات العراقية 
ألع�داد املتهم�ني املحكوم�ني ع�ن قضاي�ا 
املخ�درات، بينما كان�ت بغ�داد بجانبيها يف 
املرتب�ة الثانية عىل الرغ�م من تصدرها عدد 
املتهم�ني ممن مازالوا قيد التحقيق، يف وقت 
أرجع قاض عن البرصة أس�باب اس�تفحال 
ظاه�رة املخ�درات هن�اك إىل تنوع اس�اليب 
التهري�ب بتن�وع املناف�ذ الحدودية وضعف 
الرقاب�ة عليه�ا. وأوردت إحصائية رس�مية 
حصل�ت عليه�ا »القضاء« لألش�هر الس�تة 
األوىل م�ن العام الح�ايل أن ع�دد املتهمني يف 
إىل املحكوم�ني  التحقي�ق باإلضاف�ة  ط�ور 
بمختل�ف األحكام ع�ن قضاي�ا املخدرات يف 
عموم الباد عدا إقليم كردستان، بلغ ٦842 
متهما منهم من تلقى حكما عقابيا ومنهم 

ما يزال قيد التحقيق. وأوضحت اإلحصائية 
أن »نسبة املتهمني ممن مازالوا قيد التحقيق 
يقارب ضعف نس�بة أقرانهم املحكومني، إذا 
بلغ عدده�م 420١ مته�م يف جميع محاكم 
التحقي�ق التابع�ة اىل املناطق االس�تئنافية 
بينم�ا ع�دد املدان�ني املحكومني بل�غ 2٦4١ 
محكوم�ا«، الفت�ة إىل أن »اغل�ب التهم التي 

وجهت إليهم هي الرتويج واملتاجرة«.
واحتلت محافظة البرصة النسبة األعىل بني 
املحافظات من حيث عدد املحكومني بجرائم 
املخدرات إذ أطلقت قضاتها أحكاما عقابية 
بح�ق 8٧0 متهم�ا، تراوح�ت أحكامهم بني 
الس�جن ١٥ سنة اىل الس�جن املؤبد، بحسب 
اإلحصائية التي ذكرت أن اغلب هذه االحكام 
كانت بحق أش�خاص يعملون بتجارة املواد 
املخ�درة او ترويجه�ا. وأف�ادت اإلحصائية 
ب�أن »العاصمة بغداد حل�ت باملرتبة الثانية 

بعد الب�رصة من حيث ع�دد املحكومني عن 
قضاي�ا املخ�درات إذ وصل عدده�م إىل ٦٧٦ 

محكوما«.
 لك�ن بغ�داد بجانبيه�ا الك�رخ والرصاف�ة 
تص�درت املحافظ�ات بعدد املتهم�ني الذين 
مازالوا يخضعون اىل التحقيق إذ بلغ عددهم 
١١٥2 متهما بواق�ع ٧٦٦ متهما يف املحاكم 
التابعة اىل رئاسة محكمة استئناف الرصافة 
و٣8٦ متهم�ا قيد التحقيق يف جانب الكرخ، 
بحس�ب اإلحصائية. بينما سجلت محافظة 
صاح الدين العدد األقل من املتهمني بقضايا 
املخدرات خال النصف األول من عام 20١9 
سواء ممن تم الحكم عليهم أو ممن مازالوا 
قيد التحقي�ق، حيث بلغ املحكومني عدد ١١ 
فقط، أم�ا الذين مازالوا يخضعون للتحقيق 
فه�م 4٦ متهم�ا يف مختل�ف الجرائ�م التي 
تتعلق باملخدرات. إىل ذلك يقول رئيس الهيئة 

الثانية يف محكم�ة جنايات البرصة القايض 
ري�اض عب�د العب�اس إن »ظاه�رة تعاطي 
وتج�ارة املواد املخدرة يف الع�راق عموما ويف 
محافظ�ة الب�رصة خصوص�ا أصبحت من 
الظواه�ر املجتمعي�ة الش�ديدة الخط�ورة، 
كم�ا لم تع�د منح�رصة بفئة عمري�ة دون 
أخ�رى او بجنس دون آخ�ر بل أصبحنا نرى 
طيفا واس�عا مم�ن انحدر ووص�ل به األمر 
اىل التعاط�ي او الرتوي�ج او املتاجرة وحتى 

تهريبها«.
ويعتق�د الق�ايض عب�د العب�اس يف مقابلة 
م�ع »القض�اء« أن »أس�باب انتش�ار هذه 
الظاهرة عديدة الس�يما يف محافظة البرصة 
التي تحوي ع�ىل عدد من املناف�ذ الحدودية 
الربية كونها محاطة بثاث دول وهي ايران 
والكوي�ت والس�عودية باالضاف�ة اىل املنفذ 
البح�ري الوحيد للع�راق من خ�ال الخليج 

العربي«، ويرى عبد العباس أن »هذا التنوع 
الحدودي يس�اهم يف ازدياد وتنوع أس�اليب 
تهريب امل�واد املخدرة اىل املحافظة ومنها اىل 
سائر الباد«. وأكد القايض أن »من األسباب 
الت�ي أدت إىل ازدياد عملي�ات التهريب أيضا 
ضعف الرقابة االمني�ة عىل الحدود العراقية 
ونخص بالذكر محافظة البرصة وعدم قدرة 
ق�وات حماي�ة الح�دود عىل ضب�ط الحدود 
الربية بالشكل املطلوب باإلضافة اىل قلة عدد 
منتس�بي رشطة مكافحة املخ�درات وعدم 

كفاءة البعض منهم من جهة أخرى«.
ويؤكد الق�ايض عبد العب�اس ان »محكمته 
أص�درت أحكام�ا عقابي�ة بح�ق مروج�ي 
ومتاج�ري املخدرات يف الب�رصة وبعقوبات 
مختلف�ة تص�ل ج�زء منه�ا اىل املؤب�د وفق 
أحكام قان�ون املخدرات واملؤث�رات العقلية 

رقم ٥0 لسنة 20١٧«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائب ع�ن تحالف الفتح محمد كريم 
البلداوي، أمس السبت، ان الجانب الكويتي 
ما زال يتبع سياسة غري صحيحة بالتعاطي 
باالزم�ات م�ع الع�راق، مش�ددا أن العراق 
س�يتخذ كافة االجراءات القانونية والطرق 
الس�لمية وم�ن بنيها مراجع�ة االتفاقيات 

الس�ابقة واالس�تفادة من بعضها كاوراق 
ضغط عىل الكويت. 

ني�وز« ع�ن  »الس�ومرية  ونقل�ت وكال�ة 
البل�داوي القول إن »انش�اء الع�راق مليناء 
الفاو الكبري س�يمثل خارطة طريق جديدة 
لطرق التج�ارة واملاحة عرب البحار خاصة 
بحال انش�اء القناة الجاف�ة التي تربط مع 
اوربا«، مبينا ان »الكويت تدرك جيدا اهمية 

ه�ذا امل�رشوع ماجعلها تعمل عىل انش�اء 
ميناء مبارك وتتخذ اجراءات متعددة تلحق 

الرضر ب العراق«.
وأضاف البلداوي، أن »العراق حني استخدم 
حقه املرشوع بالتوجه اىل املنظمات الدولية 
دون اللجوء اىل تجهاتا حربية او عس�كرية 
او خيارات عنف، فه�و دليل حرص العراق 
ع�ىل حس�ن الج�وار ، لك�ن وم�ع ش�ديد 

االس�ف نج�د ان الجان�ب الكويت�ي ما زال 
يتبع سياس�ة غري صحيحة بالتعاطي مع 
االزمات مع العراق«، الفتا اىل اننا »س�نتخذ 
كافة االجراءات القانونية والطرق السلمية 
وم�ن بنيه�ا مراجعة االتفاقيات الس�ابقة 
بعضه�ا  م�ن  واالس�تفادة  الكوي�ت  م�ع 
كاوراق ضغ�ط ومن بنيه�ا اتفاقية الربط 

السككي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أق�ام املعه�د القضائ�ي بالتعاون 
للصلي�ب  الدولي�ة  اللجن�ة  م�ع 
األحم�ر ورش�ة العمل املوس�ومة 
اإلنس�اني  ال�دويل  ب�)القان�ون 
والتحديات اإلنس�انية املعارصة يف 
العراق( للفرتة من 4-٥ من الشهر 

الجاري 20١9.
اإلعام�ي  املرك�ز  مراس�ل  وق�ال 
ملجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان 
إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
»الورشة اس�تعرضت عدة محاور 
تعلقت بالقانون الدويل اإلنس�اني 
والضمان�ات  اإلنس�ان  وحق�وق 
القانونية الواجب توفرها  للمتهم 

يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة«.
وتابع انه »شارك فيها )24( طالبا  
م�ن ط�اب املرحل�ة األوىل للدورة 
)4١( الج�اري تأهيله�م م�ن قبل 
املعه�د القضائ�ي للعم�ل كقضاة 
الدراس�ة  بعد إكماله�م متطلبات 

العملية والنظرية ملدة سنتني .

القوات األمنية تطلق »خطة أمنية« لتأمني زيارة العارش من حمرم احلرام
وزير الدفاع حبث اخلطة مع عمليات الفرات االوسط.. واحلشد الشعيب نفذ عملية يف جرف النصر

نائب عن الفتح: سنراجع االتفاقيات مع الكويت ولن نسمح بأي مرشوع يرض بالعراق 

املعهد القضائي
 يستضيف ورشة 

لـ »اللجنة الدولية 
للصليب األمحر«

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد موقع »روسيا اليوم« االخباري، 
أمس الس�بت، بأن العراق وسوريا 
يستعدان الفتتاح املنطقة التجارية 
بينهم�ا خ�ال الفرتة املقبل�ة، بعد 

إعادة فتح منفذ القائم الحدودي.
وكان من املق�رر أن يتم فتح منفذ 
القائ�م، أم�س الس�بت، لكنه أجل 
إىل ثاثة أيام أخ�رى وفقا لفرحان 
مجل�س  عض�و  الدليم�ي  محم�د 

محافظة األنبار.
ووث�ق املوق�ع اثناء جول�ة تفقدية 
املنطق�ة الحدودي�ة ب�ني البلدي�ن 
ومراح�ل إنج�از منطق�ة التب�ادل 
التج�اري التي من املتوق�ع أن يتم 

افتتاحها خال أيام قليلة.
ويرتب�ط العراق مع س�وريا بثاثة 
معاب�ر رس�مية، تحمل تس�ميات 
مختلفة ع�ىل الجانبني، هي القائم 
م�ن الجانب العراق�ي، الذي يقابله 
الس�وري،  الجان�ب  يف  البوكم�ال 
والوليد م�ن جانب العراق، ويقابله 
التنف عىل الجانب السوري، ومعرب 
ربيع�ة من الجانب العراقي، يقابله 

اليعربية يف سوريا.
وأغلقت املعابر الثاثة إثر س�يطرة 
ع�ىل  االرهاب�ي،  داع�ش  تنظي�م 
مناطق شمايل وغربي العراق خال 
العام�ني 20١٣ و20١4، إضافة إىل 
مناطق شاس�عة يف الط�رف اآلخر 

من الحدود السورية.

قريبًا.. العراق وسوريا يستعدان الفتتاح 
املنطقة التجارية 

        بغداد / المستقبل العراقي

خف�ض الق�ايض الفي�درايل االمريكي رويس الم�ربث عقوب�ات ثاثة من 
متعاقدي رشكة باك ووتر س�يئة الصيت عن جريمة اطاق النار يف بغداد 
ع�ام 200٧ والت�ي ادت اىل مقت�ل ١4 عراقي�ا وجرح ١٧ آخرين يف س�احة 

النسور.
وذكرت قناة فوك�س نيوز ان قايض املحكمة رويس المربث حكم عىل كا 
من بول ساو وإيفان ليربتي وداستن هريد بالسجن ١٥ سنة و ١4 سنة و 

١2 سنة وسبعة أشهر عىل التوايل.
وكان الثاث�ة ق�د حكم عليهم بالس�جن مل�دة ٣0 عاما يف ع�ام 20١٥ بعد 
إدانتهم يف العام الس�ابق بتهم تشمل القتل غري العمد ومحاولة القتل غري 
العم�د، حي�ث كانت األحكام ه�ي العقوبة اإللزامية الرت�كاب جناية أثناء 
استخدام ساح ناري عس�كري. وكان املتعاقد الرابع والعنرص الرئييس يف 
الجريمة نيكوالس س�اتن ،قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته 

يف نفس محاكمة القتل من الدرجة األوىل.

القضاء األمريكي 
خيفض العقوبة عىل متعاقدي »بالك ووتر« 

ممن ارتكبوا جرائم يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد رئيس حكومة اقليم كردستان 
م�رور بارزان�ي، أمس الس�بت، 
الت�زام حكوم�ة االقلي�م وجديتها 
بالتوص�ل التفاق ش�امل مع بغداد 

بخصوص القضايا االساسية. 
وقال مكت�ب بارزاني يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»بارزاني اجتمع صباح )الس�بت( 

يف مصيف صاح الدين بنواب كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني« 

.
واض�اف املكت�ب، أن »اللق�اء كان 
الت�زام  مهم�ا ج�دا، حي�ث ج�دد 
حكومت�ه وجديته�ا بالتوص�ل إىل 
اتف�اق ش�امل م�ع بغ�داد بش�أن 
يضم�ن  بم�ا  األساس�ية  امللف�ات 
حق�وق والتزام�ات الطرف�ني وفق 

الدستور«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، 
ع�ن اعتق�ال عصاب�ة »الدعلج« يف 

بغداد. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء 
س�عد مع�ن يف مؤتمر صح�ايف، ان 
الرشط�ة  اس�تخبارات  »مديري�ة 
ع�ىل  القب�ض  الق�ت  االتحادي�ة 
عصاب�ة املدعو عب�اس الدعلج مع 
ثاثة متهمني من افراد عصابته يف 

بغداد«.

واض�������اف ان »من اهم اعمال 
ه�ذه العصاب�ة ه����ي الخط�ف 
والس�طو  واملس�����اومة  والقتل 

املسلح«.
يذك�ر أن العاصم�ة بغ�داد تش�هد 
ب�ني الحني واآلخ�ر عمليات خطف 
للس�يارات  ورسق�ة  للمدني�ني 
عصاب�ات  قب�ل  م�ن  واألم�وال 
مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية 
وقي�ادة عمليات بغ�داد عن تحرير 
مختطف�ني واعتقال العديد من تلك 

العصابات.

        بغداد / المستقبل العراقي

انفجرت عبوة ناس�فة، أمس السبت، بمنطقة البلديات يف العاصمة بغداد 
كان�ت موضوعة عىل جانب الطريق، فيما انفج�رت أخرى يف منطقة باب 

الشيخ.
وق�ال مصدر أمن�ي يف ترصيح صحفي أن “عبوة ناس�فة كانت موضوعة 
ع�ىل جان�ب الطريق يف منطق�ة البلدي�ات انفجرت؛ وأس�فر االنفجار عن 

إصابة مدنيني اثنني بجروح مختلفة”.
بدورها، أفادت وكاالت أنباء عن ارتفاع حصيلة املصابني إىل ثاثة، مضيفة 

أن عبوة أخرى انفجرت يف منطقة باب الشيخ وخلفت 4 مصابني.

بارزاين جيدد
 التزام كردستان بالتوصل إىل »اتفاق 

شامل« مع بغداد 

القوات األمنية تعلن تعلن اعتقال عصابة 
»الدعلج« يف بغداد 

انفجار عبوتني ناسفتني يف البلديات وباب الشيخ.. 
واحلصيلة )7( جرحى

        بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد القوات األمنية، بكافة صنوفها، إىل االستعداد لتأمني 
زيارة عاش�وراء وذلك بعدد يف املناطق، وبإرشاف املس�ؤولني 

األمنيني الكبار. 
وق�د وص�ل وزير الدف�اع نجاح الش�مري إىل قي�ادة عمليات 
الف�رات االوس�ط لبح�ث الخطة االمني�ة لزي�ارة العارش من 

محرم الحرام.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، أن »الش�مري وصل إىل قيادة عمليات الفرات االوس�ط، 
فيما عقد اجتماعا امنيا موسعا مع قطعات الجيش والحشد 

الشعبي يف مقر القيادة«.
وأض�اف البي�ان، أن »اللق�اء بح�ث الخطة األمني�ة الخاصة 

بزيارة العارش من شهر محرم الحرام.

بدورخ�ت، نف�ذت قي�ادة عمليات الفرات األوس�ط للحش�د 
الشعبي، عملية أمنية موس�عة يف منطقة جرف النرص بحثاً 
ع�ن خايا عصاب�ات داعش اإلرهابية التي قد تس�تغل زيارة 

العارش من محرم الحرام.
وقال معاون قائد عمليات الفرات األوس�ط للحش�د الشعبي 
لش�ؤون العمليات س�جاد األس�دي، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »قي�ادة عمليات الفرات األوس�ط 
للحش�د الشعبي نفذت عملية أمنية موسعة يف منطقة جرف 
النرص وعدد من املناطق املحيطة بها بحثاً عن خايا نائمة قد 

تشن هجمات يف زيارة العارش من محرم الحرام«.
واضاف االس�دي، أن »هذه العمليات شملت مسح وتفتيش 
ع�دة مناط�ق تفصل ش�مال بابل وح�زام بغ�داد«، مبيناً أن 
»العمليات مش�رتكة مابني األجهزة األمنية والحشد الشعبي 

لتأمني مراسيم زيارة عاشوراء.
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

عقد محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي اجتماعا 
ض�م مع�اون املحافظ لش�ؤون االعم�ار محمد عري�ان ومعاون 
املحافظ لش�ؤون الخدم�ات محمد كام�ل ومدراء دوائ�ر البلدية 
واملجاري واملاء والكهرباء واملوارد املائية وصيانة مشاريع املوارد 
املائية«.وجرى خالل االجتماع مناقش�ة عدد من املش�اكل الفنية 
واملالية يف عدد من املش�اريع«.وكذلك مناقشة موضوع مضخات 
ضخ الرزارة وارتفاع مناسيب املبازل ومرشوع توسعة باب بغداد 
وازالة التعارضات واكمال تبطني نهر الحسينية ومعالجة ارتفاع 
منس�وب مب�زل حي العباس وان�ارة مداخل املحافظ�ة وعدد من 

القضايا التي تخص جانب تقديم الخدمات للمواطنني.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، دعوة مهمة اىل جميع 
طلبة السادس االعدادي.

وذكر بيان ملكتب وزير التعليم تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، انه ع�ى الطلبة »مراجعة ادارة مدارس�هم خالل االس�بوع 
الحايل لغرض استالم الرقم الرسي لالستمارة االلكرتونية/ لغرض 
التقديم للكليات واملعاهد العراقية للعام الدرايس 2020/2019«.

وبني ان »اس�تالم الرق�م يكون من قبل الطالب نفس�ه وال تجوز 
اإلنابة عنه يف استالم الرقم .

    المستقبل العراقي/ غازي مزهر الميالي

أعلن�ت العتبة الحس�ينية، ع�ن املبارشة بأعمال تش�ييد مرشوع 
مجم�ع مدارس لأليت�ام مجان�ا يف مدينة كربالء«.وق�ال املرشف 
عى تنفيذ املرشوع س�الم سعدون بحس�ب موقع العتبة ، إنه تم 
املب�ارشة بوض�ع الركائز ملرشوع مجم�ع مدارس األيت�ام التابع 
للعتب�ة الحس�ينية، ويقع املرشوع يف منطقة حي الس�الم جنوب 
غ�رب مركز مدينة كربالء، ويضم مجموعة من املدارس االبتدائية 
واملتوس�طة والثانوي�ة املخصصة لرشيحة األيت�ام للبنني وأخرى 
مش�ابهة له�ا للبنات، فضال ع�ن روضة ومركز صح�ي متكامل 
للتعلي�م املجاني.وأش�ار إىل أن املجم�ع يضم كذل�ك بناية خاصة 
ل�إدارة باإلضاف�ة إىل الس�احات والقاعات املخصصة لألنش�طة 
الرياضة واملدرسية.وأوضح أن املجمع يشيد عى ارض مساحتها 
)9( دونم، الفتا إىل أن املدة املحددة النجاز املرشوع عامني فقط .

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القييس وفد منظمة 
)ZOA( الهولندية برئاسة إيسرت كرسنج والوفد املرافق لها.وافاد 
بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تم خ�الل اللقاء 
مناقش�ة إمكانية التعاون املشرتك بني املنظمة ووزارة الزراعة يف 
ما يخص دعم رشيحة الفالحني واملزارعني من خالل تحسني بيئة 
العم�ل ودعم الصناع�ات والحرف اليدوي�ة والصناعات الصغرية 
املرافق�ة للعملية الزراعية كمش�اريع تعلي�ب الطماطة وصناعة 
االلب�ان ومش�تقات الحلي�ب املختلف�ة األخرى«.م�ن جانبه ثمن 
القييس »عمل املنظمة يف سهل نينوى ومناطق الرمادي والفلوجة 
والخالدية، وأبدى ترحيبه بالعمل املشرتك مع املنظمة والتوسع يف 
مناطق الدعم لتشمل الجنوب وباالخص األهوار التي تحتاج دعماً 
دولياً موازيا لذلك املقدم يف املحافظات املحررة حيث عانت األهوار 
كثرياً من اإلهمال والتجفيف يف ما مىض«.واشار البيان اىل انه »يف 
ختام اللقاء ثمن الوفد الضيف تسهيالت وزارة الزراعة وانفتاحها 
عى الرشكات واملنظمات العاملية و منها الهولندية من أجل إدخال 
التكنلوجي�ا الحديثة و األفكار املتطورة للقطاع الزراعي بش�قيه 

النباتي و الحيواني.

حمافظ كربالء يناقش املشاكل الفنية واملالية 
يف عدد من املشاريع مع مدراء الدوائر

    بغداد / المستقبل العراقي

يف إط�ار اس�رتاتيجيتها الهادف�ة إىل تعزيز 
أعلن�ت  اإللكرتوني�ة،  املالي�ة  الخدم�ات 
)زي�ن كاش( إح�دى أب�رز بواب�ات الدف�ع 
اإللكرتوني عرب الهات�ف املحمول واإلنرتنت 
يف الع�راق عن رشاكتها م�ع املرصف األهيل 
العراقي م�ن خالل ربط حس�اب »راتبي«، 
يت�م  الت�ي  املوظف�ني  لروات�ب  املخص�ص 
تحويله�ا من جه�ات العم�ل املختلفة، مع 
املحفظ�ة اإللكرتونية لزين كاش. س�تتيح 
أم�ام أصح�اب  الفرص�ة  ه�ذه الرشاك�ة 
هذه الحس�ابات الس�تخدام كافة خدمات 
وممي�زات محفظ�ة زين كاش من س�حب 

الروات�ب ودفع الفواتري م�ن خالل أكثر 
م�ن 4000 وكيل معتم�د لزين كاش يف 
كافة أنحاء العراق، ويتم ربط الحساب 
البنكي باملحفظة االلكرتونية بس�هولة 
م�ن خالل تطبي�ق زي�ن كاش وإضافة 

رقم الحساب املرصيف فقط.
إطالقه�ا  ومن�ذ  كاش  زي�ن  س�اهمت 
من قبل زي�ن العراق، يف توف�ري الحلول 
والس�هلة  الرسيع�ة  الرقمي�ة  املالي�ة 
واآلمن�ة للمواط�ن العراقي. إذ تس�مح 
هذه املحفظ�ة الكرتونية املربوطة عى 
خط الهاتف النق�ال، بالقيام بعدد كبري 

م�ن املعامالت املالي�ة اليومية مثل س�حب 
األم�وال وتحويلها، دف�ع الفواتري، عمليات 

الرشاء من املواقع التجاري�ة واإللكرتونية، 
عمليات الدفع يف املراكز التجارية واملطاعم 
واملقاه�ي، إىل جان�ب تعبئة رصي�د الهاتف 

بقيمة مخفضة م�ن خالل تطبيق زين 
كاش. 

ي�زن  كاش  لزي�ن  التنفي�ذي  الرئي�س 
التميمي ويف مع�رض تعليقه عى هذه 
الرشاك�ة مع امل�رصف األه�يل العراقي 
قال: “سعداء جداً بهذه الرشاكة والتي 
تأتي يف إطار التزامنا بتطوير الخدمات 
املالي�ة اإللكرتوني�ة يف الع�راق وتعزيز 
الش�مول املايل، فنحن نؤمن أن الرتابط 
املالي�ة  التكنولوجي�ا والخدم�ات  ب�ني 
سيساهم بش�كٍل كبري يف تمكني األفراد 
الذي�ن ال يمكنه�م الوص�ول إىل األدوات 
املرصفي�ة التقليدية، من خ�الل بوابة آمنة 

وأساليب سهلة ورسيعة«.

مدي�ر عام املرصف األه�يل العراقي..... أكد 
م�ن جهته ع�ى أهمي�ة الرشاكة م�ع زين 
الع�راق، من خ�الل إتاحة الفرص�ة لعمالء 
املرصف لالس�تفادة من خدمات زين كاش 
الرشاك�ة ستس�ّهل كاف�ة  وق�ال: »ه�ذه 
اإلجراءات املالية ع�ى عمالئنا الذين لديهم 
حس�اب »راتبي«، بحيث يمكنهم استخدام 
كافة الخدمات الت�ي توفرها محفظة زين 

كاش بطريقة سهلة ورسيعة وآمنة ».
أح�دث تطبيق زي�ن كاش من�ذ إطالقه من 
قبل زين العراق، تغيريات جوهرية ساهمت 
يف تطوي�ر الخدم�ات املالي�ة اإللكرتونية يف 
العراق، األمر الذي انعكس إيجاباً عى تنمية 

املجتمع وحياة الناس.

زين كاش تعلن عن رشاكتها مع املرصف األهيل العراقي من خالل ربط حساب »راتبي« 
مع حمفظة زين كاش لتسهيل كافة املعامالت املالية للموظفني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الداخلية ياسني اليارسي، عبور أول رحلة من 
الزائرين اإليرانيني إىل العراق عرب منفذ املنذرية الحدودي، 

بعد فتحه ظهر اليوم.
وذكر مكتب اليارسي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »وزي�ر الداخلي�ة التقى، نظ�ريه اإليراني محمد رضا 

رحماني«.
وأكد اليارسي خالل اللقاء، أنه »تنفيذاً لتوجيهات رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي بتسهيل اإلجراءات أمام 
الوافدي�ن م�ن الزائرين اإليراني�ني افتتحنا الي�وم، منفذ 
املنذرية الحدودي«، مؤكداً »تش�ديد رئي�س الوزراء عى 
إنج�اح زيارة اإلمام الحس�ني )عليه الس�الم( وتس�هيل 

الحركة أمام الوافدين«.وأوضح أن »افتتاح منفذ املنذرية 
جاء تطبيقاً ملذكرة التفاهم املوقعة بني الجانبني العراقي 
وااليراني وذلك لتنش�يط الحرك�ة االقتصادية من جانب 
وتيس�ري عبور الزائرين الكرام وصوالً للعتبات املقدس�ة 
م�ن جان�ب آخ�ر«، مبين�اً أن »وزارة الداخلية س�تقوم 
بتأش�ري الجوازات يف املنفذ«.وأشار إىل أنه »تم عبور أول 
رحل�ة من الزائرين اإليرانيني إىل العراق، اليوم، عرب منفذ 
املنذري�ة الحدودي«، كاش�فاً عن »التباح�ث مع الجانب 
اإليران�ي حول التنس�يق ما ب�ني البلدي�ن لتنظيم عملية 
دخ�ول الزوار االيرانيني عرب معرب املنذرية الحدودي ألداء 
مراس�يم زيارة االربعني واالعداد التي يمكن اس�تيعابها 
وامكاني�ة توف�ري كل املتطلب�ات واالحتياج�ات وخاصة 

اللوجستية ومنها النقل وتأمني املسارات الربية .

عبور أول رحلة من الزائرين اإليرانيني 
عرب منفذ املنذرية

التعليم توجه دعوة لطلبة السادس 
اإلعدادي ملراجعة مدارسهم

العتبة احلسينية تعلن املبارشة ببناء 
جممع مدارس جماين لأليتام

 »ZOA« مستشار وزارة الزراعة يلتقي وفد منظمة
اهلولندية لبحث افق التعاون املشرتك

لفيف من أهايل منطقة عويريج يناش�دون محافظ 
بغ�داد املحرتم بالتدخ�ل إلنقاذ قريته�م ) قرية زيد 
الظاه�ر( بط�ول 2٣00م التابع�ة اىل بلدي�ة ناحية 
الرش�يد م�ن الحال�ة الكارثي�ة يف املنطق�ة بس�بب 
الش�وارع التي تفقد التبليط والحالة املأساوية التي 

تعيش�ها شوارع املنطقة ،لذا نطالب السيد املحافظ 
بالتدخ�ل الف�وري إلنق�اذ القرية تزامن�ا مع حلول 
موس�م الش�تاء وما يرافق�ه من أحداث مأس�اوية 
يعانيه�ا األهايل بس�بب ش�لل الحركة ال�كيل خالل 

موسم األمطار .

اىل السيد حمافظ بغداد املحرتم ..مناشدة...

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الصحة استقطاع مبالغ مالية من خدمات 
التربع ونقل الدم.وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف 
الب�در يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
: تناقلت بعض وس�ائل التواصل االجتماعي وعرضت 
قناة الرشقية يف برنامج »الجمهورية السادسة« خربا 
عن استقطاع وزارة الصحة مبالغ مالية مقابل خدمات 
التربع ونقل الدم«.واكد ان »كافة خدمات التربع ونقل 
ال�دم تتم بش�كل مجاني تماما يف كاف�ة مصارف الدم 

الرئيسية والفرعية يف بغداد واملحافظات .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن رصف وجبة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي ترتاوح مابني ٣ و5 و 
8 و 10 ماليني دينار عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني«.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ، انه »ت�م رصف دفعة جديدة من 
س�لف املتقاعدين املدنيني والعس�كريني ألكثر من 2٣00 
متقاعد«.وأوض�ح البيان ان »رصف تلك الس�لفة تم عن 
طريق ابالغ املتقاعد عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره 
بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كاف�ة اإلجراءات 
القانونية ملنح�ه اياها ورصفها عن طري�ق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

الصحة تنفي استقطاع مبالغ مالية 
من خدمات التربع ونقل الدم

الرافدين يعلن رصف دفعة 
جديدة من سلف املتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية، 
الس�بت، مبارشتها وع�رب اللج�ان التابعة 
لف�رع كرب�الء لتوزي�ع املنتج�ات النفطية 
بتجهيز الهيئات واملواكب الحسينية بالغاز 
الس�ائل والنفط االبيض وزيت الغاز.وقال 
مدير عام رشك�ة توزيع املنتجات النفطية 
كاظم مسري ياسني يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »الرشكة اعدت خطة مسبقة 
ملوس�م زيارة عاش�وراء تعتمد عى اساس 
توزيع املدينة اىل قطاعات مختلفة«، مشريا 

اىل »طبيعة تنفيذ املهمة من خالل الحضور 
امليدان�ي ومتابعة ش�ؤون املواك�ب لتوفري 
النفطي�ة«. املش�تقات  م�ن  احتياجاته�ا 

م�ن جانبه ق�ال مدير فرع كرب�الء لتوزيع 
املنتجات النفطية حس�ني مجيد الخرسان 
ان »م�الكات الفرع ومن�ذ االول من محرم 
الح�رام الج�اري ب�ارشت بتجهي�ز الهيات 
واملواكب الحس�ينية بالغاز السائل والنفط 
االبي�ض لتش�غيل املخابز واالف�ران وزيت 
الغاز لتشغيل املولدات الكهربائية«.وأضاف 
ان »تجهي�ز جميع املش�تقات النفطية تم 
بالس�عر الرس�مي البال�غ 150 دين�ار للرت 

الواحد بالنسبة للنفط االبيض و400 دينار 
س�عر اللرت الواح�د من زي�ت الغاز«.وفيما 
يتعل�ق بخط�ة تجهيز الغ�از الس�ائل قال 
مدير الفرع ان »الهيات واملواكب الحسينية 
واالس�تهالك اليومي للسكان يتطلب توفري 
كمي�ات كب�رية م�ن الغ�از الس�ائل العداد 
الطع�ام واملرشوبات الس�اخنة خالل هذه 
املانسبة وقد وضعت خطة خاصة لضمان 
رسعة التجهيز ش�ارك فيه�ا اكثر من ٣00 
وكيل جوال مقس�مة عى 9 معامل لتعبئة 
الغاز السائل وهناك لجان ارشاف ومتابعة 
وتوزي�ع م�ن قب�ل ف�رع كرب�الء لتوزي�ع 

املنتجات النفطي�ة لتقديم افضل الخدمات 
للزائرين الوافدين اىل كربالء املقدسة خالل 
هذه املناسبة«.وبالنس�بة لضمان ديمومة 
توفري الغاز الس�ائل يف معام�ل التعبئة قال 
الخرس�ان »عن�د وض�ع الخط�ة الخاصة 
بهذه املناسبة تم مفاتحة الرشكة ملفاتحة 
رشك�ة تعبئة الغ�از لزيادة ال�وارد اليومي 
ليكون 400 طن طيلة فرتة الزيارة واسناد 
فرعنا ب 10 س�يارات ناقلة للغاز الس�ائل 
م�ن مص�در التجهي�ز اىل معام�ل التعبئ�ة 
مع اعط�اء االولوية لفرعن�ا بالتحميل من 

مصادر التجهيز طيلة ايام الزيارة .

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

ق�ال مصدر اعالم�ي يف الهيأة العامة للمي�اه الجوفية ان 
»الهي�أة تس�تمر بعزمه�ا لتحقيق االه�داف املطلوبة من 
خ�الل الس�عي للوص�ول اىل اعى النس�ب يف اعم�ال حفر 
االب�ار ونصب طواق�م الضخ يف جمي�ع املحافظات خدمًة 
للمناطق التي تعاني من شحة املياه  وتوفريه للمواطنني, 
واس�تخدام املياه يف اعمالهم اليومية املختلفة , باالضافة 
اىل اس�تغالل املياه الجوفية لالغراض الزراعية و توس�يع 
الرقع�ة الخرضاء يف مناطق واس�عة من بلدن�ا ، مبينا انه 
»كانت حصيلة هذه الجهود انجاز )70 ( برئ خالل ش�هر 
آب م�ن عام 2019 باالضافة اىل فح�ص )51( برئ وكذلك 

صيانة )٣4( طاقم ضخ ».
وأك�د املص�در اإلعالمي إن »أه�م اآلبار التي ت�م انجازها 
هي )4( آب�ار يف محافظة بغ�داد باالضافة اىل فحص)5( 
ابار بجهود العامل�ني يف مرشوع بغداد فرقتي حفر )50( 
و)78( مث�ل  برئي الفرقة التاس�عة / بطرية خفيفة ٣7  

وب�رئ الفرقة التاس�عة / آمري�ة املدفعي�ة و بعمق )19( 
م ل�كل برئ منها ملس�اندة الق�وات العس�كرية يف املنطقة 
واالس�تفادة من املياه لالغراض اليومية املختلفة ، وكذلك 
برئ وزارة امل�وارد املائية /4 بعمق )26( م للمس�اهمة يف 
توف�ري املياه لس�قي الحدائق باالضافة اىل زي�ادة الرقعة 
الخ�رضاء واس�تغالل املي�اه الجوفية لالغ�راض اليومية 

والزراعية املختلفة« .
واضاف كما »بارشت املالكات الفنية والهندسية يف الهيأة 
العامة للمياه الجوفية / مرشوع واسط وبتوجيه مبارش 

من وزير املوارد املائية بحملة حفر ابار بساتني بدرة »  .
حيث اكدت الهيأة عى انجاز ابار بساتني قضاء بدرة للنفع 
الع�ام للمواطنني اصح�اب البس�اتني واالرايض الزراعية 
التي يكثر فيها زراعة النخيل وتلبية لكثرة الطلبات بحفر 

االبار التي تقدم بها املستفيدين يف القرى ».
واوض�ح انه »نظرا الهمية املياه التي تعترب عصب للحياة 
ومن اهم مقوماتها كثفت الهيأة جهودها وذلك باملبارشة 
بتنفيذ )٣5( برئ بجهود فرقة حفر )74( العاملة يف مرشوع 

واسط يف قضاء بدرة , حيث تقدر املساحة الكلية للبساتني 
يف هذا القضاء حوايل )٣000( دونم وقد تم انجاز )6( ابار 
يف ه�ذه الحملة من مجم�وع )٣5( برئ يف مناطق متعددة 
من املحافظة منها منطقة نهري وعرفات )قنرب بيك سابقا 
( و الكمكمي�ة وقرية جعفر بيك وغريها من القرى .وبعد 
اجراء العديد من الدراس�ات الهيدروجيولوجية عن طريق 
الفرق الحقلية املختص�ة وتحديد اماك���ن االب��ار تمت 
املبارشة بحفرها وباعماق )60( م لكل برئ وبانتاجي���ة 
ترتاوح ما بني )5 – 8 ( لرت/ ثا ونسب���ة االم���الح لهذه 
االبار ترتاوح ما بني )٣000 – 4500 ( مايكروموز / س�م 
, وق�د تضمنت هذه االعمال فحص ونصب طواقم الضخ 
املناس�بة حرصاً من الهيأة عى تشجيع املزارعني وتزويد 
بس�اتينهم باملياه الكافية لزراعة النخيل التي تنتج انواع 
عديدة من التم�ور دعما لالقتصاد الوطن�ي لبلدنا العزيز 
بصورة عامة ومحافظة واس�ط بصورة خاصة والتاكيد 
عى توفري هذه التمور وجعلها يف متناول املواطنني ودعم 

اسعارها يف االسواق املحلية.

املنتجات النفطية جتهز املواكب احلسينية بالوقود ضمن خطة زيارة عاشوراء

املياه اجلوفية تنجز »70« بئرًا يف آب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أعلن موافقة اجمللس الوزاري لالقتصاد على تنفيذ مدارس حديثة وذكية

حمافظ البرصة يوجه بعدم عرض أي قطعة أرض 
»عرصة« ضمن املشاريع املشمولة بالبنى التحتية

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ البرصة اس�عد عبد االمري 
العيدان�ي دائرت�ي البلدي�ة والبلدي�ات يف 
محافظة البرصة بع�دم عرض اي قطعة 
ارض )عرصة( ضمن املشاريع املشمولة 
باعم�ال البنى التحتية.وق�ال العيداني يف 
بي�ان صحفي صدر ع�ن مكتبه االعالمي 
الخ�اص ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»وجه دائرتي البلدية والبلديات يف البرصة 
بع�دم ع�رض اي قطع�ة ارض )عرص�ة 
باعم�ال  املش�مولة  املش�اريع  ضم�ن   )
ايصال البنى التحتي�ة واملدرجة يف خطط 
املحافظة لالستثمار او املساطحة اال بعد 
عرض املوضوع ع�ى الحكومة املحلية«.
ولف�ت محاف�ظ الب�رصة ان�ه »س�يقوم 
باتخ�اذ اج�راءات قانوني�ة بح�ق من ال 
يلت�زم يف البلدي�ة والبلدي�ات باإلجراءات 

واملخاطبات التي تتعل�ق باملوضوع«.من 
جهة اخ�رى، أعلن محاف�ظ البرصة عن 
»موافقة املجلس ال�وزاري لالقتصاد عى 

قيام محافظة الب�رصة بتوجيه الدعوات 
املب�ارشة لل�رشكات الرصينة بم�ا ال يقل 
ع�ن )٣( رشكات لبناء م�دارس متطورة 

».وق�ال  املحافظ�ة  يف  وذكي�ة  حديث�ة 
العيداني ان »املجلس ال�وزاري لالقتصاد 
اطلع يف جلس�ته الس�ابقة التاسعة عرش 
والتي عقدت بحضوره عى كتاب مرشوع 
امل�دارس الحديث�ة حي�ث واف�ق املجلس 
ع�ى تنفيذ امل�دارس الحديث�ة والذكية يف 
البرصة ،الفتاً اىل ان »مثل هكذا مش�اريع 
ستس�اهم يف تطوير العملي�ة الرتبوية يف 
الب�رصة ».ولفت محافظ الب�رصة اىل ان 
»املجلس ال�وزاري لالقتصاد وافق عى ان 
تقوم املحافظة بتوجيه الدعوات املبارشة 
امل�دارس  لتنفي�ذ  الرصين�ة  لل�رشكات 
الحديث�ة والذكية اس�تثناًء من أس�اليب 
التعاق�د املادة )٣( خامس�اً من تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 
2014 م�ع توف�ري التخصيص�ات املالي�ة 
الالزمة أصولي�ًا واكمال متطلبات اإلدراج 

وبالتنسيق مع وزارة التخطيط .

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اج�رى محافظ بغداد ف�الح الجزائري 
زي�ارة اىل دي�وان ألوق�ف 
برئيسها  والتقى  الس�ني 

عبد اللطيف الهميم«.
خ�الل  املحاف�ظ  وق�دم 
اىل  التهان�ي  زيارت�ه 
الوق�ف  دي�وان  رئي�س 
الس�ني بمناس�بة الع�ام 
مش�ريا  الجديد،  الهجري 
بغ�داد  »حكوم�ة  ان  اىل 
تعت�ز بجمي�ع مكون�ات 
البغ�دادي  املجتم�ع 
تنوع  بأعتباره�م مصدر 
الحبيبة  للعاصم�ة  وقوة 

بغداد«.
كم�ا اكد املحاف�ظ خالل 
اللقاء عى تضافر جميع 
الواق�ع  لتغ�ري  الجه�ود 
لبغداد مستدركا  الخدمي 

ان »الع�راق وبعد االنتصار عى داعش 
وتحقي�ق االس�تقرار األمن�ي انعكس 
ايجاب�ا عى تقدي�م الخدم�ات وتنفيذ 

املشاريع والحمالت الخدمية«.

بزي�ارة  الهمي�م  رح�ب  جهت�ه  م�ن 
املحاف�ظ، مثمن�ا جه�وده املتميزة يف 
توف�ري الخدمات للمواطنني عرب نتائج 

حملة خدمة بغداد رشف لنا.

حمافظ بغداد ورئيس ديوان الوقف السني يؤكدان 
عىل رضورة تضافر اجلهود للنهوض بالعاصمة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

جتهيز قابلو )1*400( ملم 2 33 ك ف بطول 87 كم                 مناقصة )1/ كهرباء توزيع /فرع البرصة     (

جتهيز حموالت قدرة سعة 31,5 ام يف أي 11/33 ك.ف عدد)6(                       مناقصة )4/ كهرباء توزيع /فرع البرصة (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3751 يف 2019/8/28 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تجهيز قابلو )1*400( ملم 2 33 ك ف بطول 87 كم 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )4,350,000,000(اربعة مليار  وثالثمائة وخمسون  مليون دينار عراقي  . 

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

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 
يف هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عن )1,305,000,000( واحبد مليار وثالثمائة 

وخمسة  مليون دينار عراقي 
3-متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
) 1,305,000,000(  واحد مليار وثالثمائة وخمسة  مليون دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن) 1,305,000,000 ( واحد 

مليار وثالثمائة وخمسة  مليون دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و 
يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شبعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات املدرجة 

يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجبان الفتح واإلحالة يف يوم االحبد املصادف 2019/9/15   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : الببرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة الببرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 43,500,000( ثالثة واربعون مليون  وخمسمائة  الف 
دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد 
الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنبى عرش - للدائرة الحق يف الغباء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
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  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3751 يف 2019/8/28 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تجهيز محوالت قدرة سعة 31,5 ام يف أي 11/33 ك.ف عدد)6(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )4,320,000,000( اربعة مليار  وثالثمائة وعرشون  مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز ) 270  يوم ( .

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 19,6,12,2,1,47,2 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 
يف هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

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

) 1,296,000,000(  واحد مليار ومائتان وستة وتسعون  مليون دينار عراقي 
3-متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
) 1,296,000,000(  واحد مليار ومائتان وستة وتسعون  مليون دينار عراقي 

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )1,296,000,000(  واحد مليار ومائتان وسبتة وتسبعون  مليون دينار عراقبي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا 

العقبد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة 
املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شعبة بيع الوثائق 
القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسرتد  )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقبدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/15   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينة البرصة  وعىل العنبوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافبق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)43,200,000( ثالثة واربعون مليون  ومائتان  الف 
دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي ييل يوم 
العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقببل االحالبة وعدم اجبراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحبق للمرشكن يف املناقصة املطالببة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

انشاء حمطة ثانوية )2*31,2( ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو                             مناقصة )6/ كهرباء توزيع /فرع البرصة     (

انشاء حمطة ثانوية )2*31,5( ام يف أي 11/33 ك.ف الرومية                                          مناقصة )7/ كهرباء توزيع /فرع البرصة(

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3692 يف 2019/8/27 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع انشاء محطة ثانوية )2*31,2( ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو 
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 4,057,000,000( اربعة مليار  وسبعة وخمسون  مليون دينار عراقي .  

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

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 
يف هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معبدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عبن )1,217,100,000( واحبد مليار ومائتان 

وسبعة عرش مليون   ومائة الف  دينار عراقي .
3-متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن
) 1,217,100,000( واحد مليار ومائتان وسبعة عرش مليون   ومائة الف  دينار عراقي .

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

عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )1,217,100,000( واحد مليار ومائتان وسبعة عرش مليون   ومائة الف  دينار عراقي  .
لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هذا العقد و تبم أنجازها بنجاح  بالكامبل. و يعنى باملماثلة  حجم العمبل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شبعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات املدرجة 

يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجبان الفتح واإلحالة يف يوم االحبد املصادف 2019/9/15   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : الببرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة الببرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)40,570,000( اربعون مليون  وخمسبمائة   وسببعون 
الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد 
الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنبى عرش - للدائرة الحق يف الغباء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة 

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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3692 يف 2019/8/27 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع انشاء محطة ثانوية )2*31,5( ام يف أي 11/33 ك.ف الرومية
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 3,997,000,000 ( ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون  مليون دينار عراقي   

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

- موقع املرشوع ) مركز ( 
- تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 
يف هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )1,199,100,000 (واحد مليار ومائة وتسعة 

وتسعون مليون   ومائة الف  دينار عراقي 
3-متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن )1,199,100,000( واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون   ومائة الف  دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ اليقل 
عبن) 1,199,100,000( واحد مليار ومائة وتسبعة وتسبعون مليون   ومائة الف  دينبار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله 
ألعمبال هبذا العقد و تم أنجازهبا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شبعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات املدرجة 

يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجبان الفتح واإلحالة يف يوم االحبد املصادف 2019/9/15   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : الببرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة الببرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافبق بجميع العطاءات ضمبان العطاء بقيمة)39,970,000( تسبعة وثالثون مليون  وتسبعمائة 
وسببعون  الف دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

العطلة .
اثنبى عرش - للدائرة الحق يف الغباء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة 

و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

االعامل املتبقية ملرشوع )تبليط االعامل املتبقية من افراز 140-142 احلكيمية(                                   مناقصة )11/ بلدية2019(

) جتهيز ونصب وصيانة اجهزة الرقابة الدوائية وحسب الكشوفات (                                           مناقصة )11/ صحة   2019 (

 استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3693 يف 2019/8/27 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة االعمال املتبقية ملرشوع تبليط االعمال املتبقية من افراز 140-142 الحكيمية 
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,321,650,000 ( واحد مليار  وثالثمائة وواحد وعرشون  مليون  وسبتمائة وخمسبون 

الف دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

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

- تبويب املرشوع 7,1,9,3,1,47,2 
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 . 
2 -متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 
اليقل  قدره  عن )396,495,000( ثالثمائة وستة وتسعون   مليون واربعمائة وخمسة وتسعون  الف   دينار عراقي 

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

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

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )396,495,000( ثالثمائة وستة وتسعون   مليون واربعمائة وخمسة وتسعون  الف   دينار عراقي  

لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هذا العقد و تبم أنجازها بنجاح  بالكامبل. و يعنى باملماثلة  حجم العمبل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار  اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شبعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقبدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/15   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينة البرصة  وعىل العنبوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافبق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 13,216,500( ثالثة عرش مليون  ومائتان وسبتة 
عبرش  الف دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطباب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعبد تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

العطلة .
اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقببل االحالبة وعدم اجبراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحبق للمرشكن يف املناقصة املطالببة  بأي تعويض جراء 

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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3673 يف 2019/8/25( .
يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعوة مقدمبي العطباءات املؤهلن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تجهيز ونصب وصيانة اجهزة الرقابة الدوائية وحسبب الكشبوفات(
 - وبكلفة تخمينية قدرها )2,000,000,000(  اثنان مليار دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التجهيز ) 180  يوم ( .

 - موقع املرشوع ) عام (
  - الدرجبة والصنف املطلوبة : الدرجة / السبابعة  والصنبف /كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/رشكات متخصصة يف 

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

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

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

1- الحسبابات الختامية معدل ربح الخر سبنتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 
2014 وذلك استنادا اىل ماجاء بكتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة / قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29
2- معبدل االيبراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجبب ان اليقبل عبن )600,000,000( سبتمائة مليون 

دينارعراقي.
3- متطلببات السبيولة النقدية : عىل مقبدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره )600,000,000( ستمائة مليون دينارعراقي .
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات *الخرة الفنية املدرجة ادناه

الخرة والقدرة الفنية :  •
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة ادناه

املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )600,000,000( ستمائة مليون دينارعراقي .

لتنفيبذ عقبود مماثلة العمال هذا العقد وتبم انجازه بنجاح بالكامبل . ويعني  باملماثلة حجبم العمل ,تعقيداته , 
االساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(

رابعباً- يمكبن رشاء مجموعبة وثائق العطاء الكاملبة باللغة العربية مبن قبل املناقصن الراغبن من شبعبة بيع 
الوثائق القياسبية / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  قدرة 

)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8  .
خامسا- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسبا- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/15  السباعة العارشة 

صباحاً
سبابعا -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا حسبب التوقيت 

املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
- سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل :

     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/9/22.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 

)20,000,000 ( عرشون مليون دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 
بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعاً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احبد عبرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعبد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم 
العطلة 

اثنبا عرش - للدائبرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسبب 
مقتضيات املصلحة العامبة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة 

البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية 
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العدد )1978( االحد  8  أيلول  2019 اعالنات7
اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

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

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
جتهيز اليات ختصصية ) سيارات فحص عدد 1+مواد فحص(                                                   مناقصة )20/ كهرباء توزيع /فرع البرصة     (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3691 يف 2019/8/26 ( .
  يبر )محافظبة الببرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة مرشوع تجهيز اليات تخصصية ) سيارات فحص عدد 1+مواد فحص( 
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 730,000,000 ( سبعمائة وثالثون مليون  دينار عراقي   .

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

- موقع املرشوع ) عام ( 
- تبويب املرشوع 23,3,12,2,1,47,2 

  - الدرجبة والصنبف املطلوبة : الدرجة / العبارشة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 
يف هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  سبيتم تنفيذ العطاء من خببببالل إجراءات العطاءات التنافسببببية الوطنية التي حددتبببها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح لجببميع   

املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسببببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حسباباتها الختامية للسبنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )219,000,000 ( مائتان وتسعة عرش   مليون 

دينار عراقي. 
3-متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره عن) 219,000,000(  مائتان وتسعة عرش   مليون دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

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

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )219,000,000  ( مائتان وتسعة عرش   مليون دينار عراقي   لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها 
بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشار اليها يف الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شبعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد املصادف 2019/9/8 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقبدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/15   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/9/22 السباعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحبيل ملدينة البرصة  وعىل العنبوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/22.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنبا- يجب أن يرافق بجميبع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 7,300,000( سببعة مليون  وثالثمائة  الف دينار 
عراقي. عىل شبكل صك مصدق او سبفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي ييل يوم 
العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 
وقببل االحالبة وعدم اجبراء املفاضلة  وحسبب مقتضيبات املصلحة 
العامبة و اليحبق للمرشكن يف املناقصة املطالببة  بأي تعويض جراء 

ذلك 
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ير وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصات املبن تفاصيلها بالجدول 
ادناه  

1 ب عىل املجهزين الراغبن واملؤهلن من ذوي الخرة واالختصاص باالشرتاك يف املناقصات ادناه   
بتقديم املستمسبكات املطلوبة ) شهادة تأسبيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2019 
من مسبجل البرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسبيس يف العراق ، حجبب البطاقة التموينية 
ملن يشبمله قرار الحجب  حسبب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحسبابات الختامية 
واملوقبف املايل )الكفاءة املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاسبب قانوني للسبنتن املاليتن 
االخريتن ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املسبتفيدة للسبنوات الخمسة االخرية مع االيراد 
السنوي ، شهادة التأسيس لفرع الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها 
الثبوتيبة املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج ويلتبزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم 
الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتسبجيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون 
كما مثبتة يف القسبم السبادس ، جميع املناقصن يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل 
القسم التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول ومحرض التأسيس والنظام الداخيل 
وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسبة املهنة او هويبة تصنيف املقاولن لرشكات املقاولة عىل 
ان ال يقبل رأسبمالها عن ملياري دينار عراقبي او ما يعادلها ، كتاب عدم ممانعة يف االشبرتاك 
باملناقصبات من الهيئة العامة للرضائبب معنون اىل رشكة نفط ذي قبار للمجهزين العراقين 
رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة عىل  وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق 

العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
2 ب تقدم التأمينات عىل شبكل خطاب ضمان او صك مصدق او سبفتجة مثبتا فيها اسم ورقم 

املناقصة صادرة من مرصف عراقي متعمد حسبب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 ب يتبم تسبليم العطباءات اىل العنبوان االتي :  عىل ان تبودع يف صندوق اللجنبة الدائمية لفتح 
عطباءات طلبيات الرشاء املحلية )صندوق الفتح الخباص باللجنة( الكائن يف )املوقع الرئييس( 
لرشكبة نفبط ذي قار / املجمبع النفطي عىل ان تكون بنسبختن مع قرص مدمبج ابتداء من 
اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسبيتم رفض العطاءات 

املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 ب املوعبد النهائبي لغلبق املناقصبة الوقبت )السباعة الواحبدة بعد الظهبر  من يبوم الثالثاء 

  )2019/10/1
5 ب مبكان وزمبان عقد املؤتمر للرد عىل استفسبارات املجهزين كاالتي : سبيتم عقد املؤتمر يف 
)مقر رشكة نفط ذي قار /املجمع النفطي /هيأة الحقول(  يف تمام الساعة العارشة من صباح 

يوم االحد 2019/9/24(  
6 ب زمبان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات : سبيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق 
وبعد سباعة الغلق املحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبن بالحضور يف 
مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا 

صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسبارات عطلة رسمية يعتر اليوم الذي يليه هو املوعد 
لذلك

7 ب الرشكبة غبري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسبو عليه املناقصة اجور نرش 
االعالن او اي مصاريف اخرى ترتتب من جراء املناقصة 

8 ب يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني 
)Toc.oil.gov.iq(

9 ب املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

نوع 
الموازنة

نفاذية 
العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

االستثمارية  120
يوم

250000
مائتان وخمسون 

الف دينار

69,000 تسعة 
وستون الف 

دوالر 

 2,300,000
$ مليونان 

وثالثمائة الف 
دوالر 

)1001/19/76(
معدات سلكية 
عدد 2/اعالن 

اول
1

االستثمارية  120
يوم

250000
مائتان وخمسون 

الف دينار

69,000 تسعة 
وستون الف 

دوالر 

 2,300,000
$ مليونان 

وثالثمائة الف 
دوالر 

)1005/19/76(
معدات االسمنت 

التخصصية/
اعالن اول

2

االستثمارية  120
يوم

150000 مائة 
وخمسون الف 

دينار

10500 عشرة 
االف وخمسمائة 

دوالر

 350,000
ثالث وخمسون 

الف دوالر 
)1006/19/79(

معدات االكمال 
الباكرات /اعالن 

اول
3

االستثمارية  120
يوم

175000
مائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
عراقي

 $ 13800
ثالثة عشر الف 
وثمانمائة دوالر

 460000
اربعمائة 

وستون الف 
دينار 

)1007/19/79(
معدات مختبر 
فحص السمنت /

اعالن اول
4

التشغيلية  120
يوم

175000
مائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
عراقي

10500 عشرة 
االف وخمسمائة 

دوالر

 350,000
ثالث وخمسون 

الف دوالر 
)2006/19/74(

صمامات 
وبراغي الرابط 
وحلقات العزل / 

اعالن اول
5

التشغيلية  120
يوم

200000
مائتان الف 

دينار

 $60000
ستون الف 

دوالر 
 $2000000
مليوني دوالر )2004/19/79(

معدة الحامض 
التخصصية / 

اعالن ثاني
6

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة

املدير العام
عيل وارد محود
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فقدان
فقدت هوية األحوال املدنية  باسم املواطن ) الحسن 
ع�اء محمد هاش�م ( 850910 الص�ادرة من دائرة 

األحوال املدنية ميسان / عمارة 
عىل كل من يعثر عليها االتصال عىل الرقم  

8477 555 770 964+
او تس�ليمها اىل مكتبة التفكر مجاور نقابة املعلمني 

شارع دجلة
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بدرة
العدد : 80/ت/2019
التاريخ : 2019/9/4

اعان
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر عن ه�ذه املديري�ة املؤرخ 
2010/9/4 املتضمن بيع حصة املواطنة بدرية ملك 
كل محمد لصالح الدائنة س�ناء عب�د عيل عبد النور 
وحليمة كل محمد حجي يف القطعة املرقمة 638/1 
م16 الس�جلة والصبخ�ة الواقع�ة يف قض�اء ب�درة 
بامل�زاد العلني خال ثاثني يوما تبدء من اليوم التايل 
للنرش فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
105 م�ن القيمة املقدرة بصك مص�دق مالم يكونوا 
م�ن ال�رشكاء معن�ون اىل مديريتنا وس�وف تجري 
املزاي�دة يف الس�اعة الثانية عرش ظه�را واذا صادف 
اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم التايل موعدا 
للمزاي�دة ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة  اجور 

النرش واملناداة
القايض

ياسني خضري الدريعي
املنفذ العدل يف بدره

�������������������������������������������
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحي

اعان تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / ميسون حميد غافل

نوع التبليغ نهائي
التسلسل او رقم القطعة 528/1 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : مقاطعة 14 الراشدية 
الجنس : عرصة

رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة

مقدار الدين ) 60,000,000( ستون مليون دينار
اسم الدائن املرتهن : جعفر جمعة عيل

تاريخ االستحقاق : 
وصف سجل التأمينات العينية : 19 اب 2016 جلد 8

محل االقامة املبني بالعقد الحي / حي الوحدة
بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اع�اه وطل�ب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه 
ليس ل�ك محل اقامة معل�وم غريه فتعت�ر بذلك مجهول 
مح�ل االقام�ة فعلي�ه قررن�ا تبليغ�ك بل�زوم دف�ع الدين 
وتوابعه خال 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االعان واال فسيباع عقارك املوصوف اعاه باملزايدة وفقا 

للقانون
سعد غانم حسان

ماحظ التسجيل العقاري يف الحي

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

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 74644/3 حي 

النرص باسم رسول جدوع رحيل
�������������������������������������������

اعان
اىل ال�رشكاء س�عد صاح�ب م�وىس وهدى 
هال ناجي توجب عليكم الحضور اىل مقر 
بلدي�ه النج�ف لف�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 43382/3 حي الغري خال 
عرشه ايام وبخافه س�تتم االجراءات دون 
حض�ورك  طالب االجازه رش�ا عبد محمد 

حسن
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 2380 
التاريخ : 3 / 9 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة ) ح�ا ابراهيم عبد 
ف�رج ( الت�ي ت�روم فيه نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجها 
املفقود ) عدنان احمد فرحان عبد الله ( قررت هذه 
املحكمة ن�رش فقدان املدعو ) عدن�ان احمد فرحان 
عب�د الل�ه ( ال�ذي فق�د يف محافظة ص�اح الدين / 
ناحية االسحاقي بتاريخ 7 / 10 / 2014 ولم يعرف 
مص�ريه لحد االن وعىل من يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي خال شهر 

من اليوم التايل لنرش االعان .
القايض 

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

فقدان 
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة م�ن صناع�ة 
انتفاض�ة البرصة – تربية البرصة باس�م / يوس�ف 
محم�د خلف – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4191 / ش4 / 2019 

التاريخ : 3 / 9 / 2019 
اىل / املدعى عليها ) زهراء حكمت عبد املنعم ( 

م / اعان 
ملقتضيات الدع�وى الرشعية املرقمة اعاه واملقامة 
م�ن قبل املدعي ) عبد الس�تار رش�يد حميد ( والتي 
موضوعه�ا ) اس�قاط حج�ة وصاي�ة ( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مركز رشط�ة الوحدة 
املرق�م 3171 يف 21 / 8 / 2019 واملختوم�ة بخت�م 
املجلس البلدي لناحية الوحدة قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني بالحضور يف 
موع�د املرافع�ة يف 16 / 9 / 2019 ويف حال�ة ع�دم 

حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

منذر خالد خضري

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

اعان
ق�دم املواطن ) ماجد مظفر عبد الحس�ني( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللق�ب يف قيده  
وجعله ) الجنابي(  وعم�ا باحكام املادة )24(  من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�ال فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعان

ق�دم املواط�ن ) حس�ني مظفر عبد الحس�ني( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده  
وجعله ) الجنابي(  وعم�ا باحكام املادة )24(  من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�ال فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعان

قدم املواط�ن ) احمد مظفر عبد الحس�ني( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللق�ب يف قيده  
وجعله ) الجنابي(  وعم�ا باحكام املادة )24(  من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�ال فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 5682
التاريخ 2018/7/22 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�و )احمد 
هادي شاكر ( لغرض تبديل لقبه وجعله ) السعدي( 
ب�دال من )الس�امي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( 
وبعكس�ه سس�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
الواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 5696
التاريخ 2018/7/22 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي )حس�ن 
ش�اكر عبود( لغرض تبديل لقبه وجعله ) السعدي( 
ب�دال من )الس�امي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( 
وبعكس�ه سس�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
واالمر االداري  املرقم 24195 يف 2016/6/12 

اللواء
نشات ابراهيم الخفاجي

مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
مديرية شؤون البنى التحتية 

العدد : 4506
التاريخ : 2019/8/21

اعان
1 � تعلن مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
ع�ن بي�ع امل�واد املس�تهلكة املتضمن�ة )العج�ات 
املختلفة االنواع والدراج�ات النارية( يف املزاد العلني 
وف�ق   قانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم )21( 
لس�نة 2013 املع�دل يف مق�ر ش�عبة امل�واد املع�ادة 
واملس�تهلكة الكائنة يف منطقة الشعيبة قرب مركز 

التدريب املتقدم يف الجنوب 
2 � ع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة الش�عبة اعاه 
لبدء رغبتهم باالش�رتاك بامل�زاد العلني عىل ان يودع 
كل منه�م تأم�ني ال يقل عن )20%( م�ن قيمة املواد 

املراد بيعها وقدره )2,000,000( مليونان دينار 
3 � يك�ون ب�دء املزاي�دة الس�اعة الع�ارشة صباحا  
من ي�وم 2019/9/11 ومن تنطب�ق عليه الرشوط 
يس�تصحب معه )البطاقة الوطنية او هوية االحوال 

املدنية مع شهادة الجنسية ، بطاقة السكن (
للتفضل باالطاع واعامنا 

ء. الفريق ق.خ الحقوقي
رشيد فليح الحلفي

قائد رشطة محافظة البرصة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2018/519

2018/520
التاريخ : 2019/9/1

نظ�را لعدم بل�وغ بدل املزايدة لرشاء س�هامك يف العقار تسلس�ل 
80م11 الجربوعية أل حافظ الكائن السماوة / الجربوعية العائد 
للمدي�ن لؤي عباس محمد لقاء طلب الدائن هاتف س�عدون لذيذ 
البال�غ اربع�ون مليون دين�ارا 80%  من القيمة املق�درة لذا تقرر  
تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل 
الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة ه�ذه املديري�ة خال امل�دة املذكورة 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة  من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ

املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي 

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : 80م11 الجربوعي�ة أل حافظ /س�ماوة /

الجربوعية أل حافظ
2 � جنس�ه ونوعه : زراعية تس�قى بالواس�طة مملوك للدولة /

حق الترصف
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تماته : زراعية تس�قى بالواس�طة ومش�يد عليها دور 
سكنية بصورة غري منتظمة

5 � مساحته : 17,20دونم
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل  : الرشكاء 
8 � القيمة املقدرة : 31,395,508 واحد وثاثون مليون وثاثمائة 

وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وثمانية دينار
9 � بدل املزايدة االخري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة / 3021
التاريخ : 2019/9/3

اىل املدعوه/ فاطمة سامي حاتم
اعان

ق�دم طالب حجة الوفاة خولة كاظ�م كريم طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو ) فاطمة سامي حاتم( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خال 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعان  وبخافه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

اثري فاهم محسن
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 133/خ/2019

التاريخ : 2019/9/4
نظ�را لعدم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 8215 براق 
جدي�دة الكائن براق جديدة العائ�د للمدين املدير املفوض ملرصف 
الش�مال ولاس�تثمار والتموي�ل اضاف�ة لوظيفت�ه  لق�اء طلب 
الدائن رشكة الرشق االوس�ط النتاج املرشوبات الغازية واملعدنية  
واملرطبات اضاف�ة لوظيفته البال�غ 19459566411 دينار %80 
م�ن القيمة املق�درة لذا تقرر تمديد ملدة خمس�ة ع�رش يوما من 
الي�وم التايل للنرش  فعىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خال املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�وم التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 8215 براق جديدة
2 � جنسه ونوعه : مرصف الشمال
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مشتماته : العقار يقع عىل شارع املدينة ويتم الصعود له من 
س�لم صغري يتالف من بايه عدد اثنان ث�م مدخل صغري يودي اىل 
قاعة كبرية مستخدمة عىل ش�كل كاونرت ومخصصة للموظفني 
وم�ن ضم�ن القاعة هنال�ك ثاثة غ�رف تق�ع يف نهاي�ة القاعة 
وصحي�ات مش�رتكة وان عموم الطابق االرضي�ة من اكلونكريت 
املسلح ومغلف بالسقوف الثانوية والجدران من الطابوف ومطيل 
باالسمنت والبورك وان االرضية مبلطة بالكايش املوزائيك العادي 
ومجه�ز ماء وكهرباء وس�لم يودي الطاب�ق االول مغلف كرانيت 
والطابق االول يتالف من قاعة مطلة عىل الطابق االريض ويحتوي 
عىل خمس�ة غرف ومطب�خ صغري وصحي�ات عدد اثنان وس�لم 
صغري يودي اىل قاعة كبرية ومن ثم هنالك س�لم يودي اىل س�طح 
العق�ار وان عم�وم الطابق االول للعقار س�قفه م�ن الكونكريت 
املس�لح والجدران من الطابوق ومطيل بمادة االس�منت والبورك 
ومغلف بالسقف الثانوي واالرضية من السرياميك وسطح العقار 
قس�م منه مطيل بمادة الزفت والفان كوت والقس�م االخر مبلط 
باالش�تايكر ومجه�ز ماء وكهرب�اء وهو متخذ مرصف الش�مال 

للتمويل واالستثمار فرع النجف
5 � مساحته : 252 مرت 

6 � درجة العمران : جيدا
7 � الشاغل  : الحارس / عبد االمري عبد الكريم داخل 

8 � القيمة املقدرة : تسعمائة وواحد وثاثون مليون دينار 

9 � بدل املزايدة االخري/ ال يوجد

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1927/ب/2019
التاريخ : 2019/9/1

اىل / املدعى عليه / عباس جبار حايف
اعان

اقام املدعي )مصطفى عبد الحس�ني احمد( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  1927/ب/2019  املرقم�ة  البدائي�ة 
املحكمة ض�دك يطلب فيها الحك�م بمنع معارضته 
يف املش�يدات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي مهند محس�ن عبد الحس�ني وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطق�ة البرصة ح�ي املهلب قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعان�ا يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 
2019/9/15 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال 
من ينوب  عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2001/ب3/ 2019

التاريخ 2019/9/3
اعان

اىل املدعى عليه / )محمد جاسم محمد( 
اق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف اضاف�ة  
لوظيفته( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاه ضدك والتي 
يطل�ب فيها  )الحكم بابطال كافة قي�ود العقار املرقم 
3/62573 ح�ي املياد ( واعادة تس�جيله بأس�م دائرة 
املدع�ي اعاه ( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتك كون 
العن�وان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار حي العروبة/2 حس�ني حس�ن الكاب�ي عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/9/16 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 480/ت/2019

التاريخ : 2019/9/3
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة س�هام يف العقار تسلس�ل 
4913/19 الواق�ع يف الكوفة العائ�د للمدين هاتف كاظم 
حم�زة املحج�وز لق�اء طلب الدائن س�يف مس�لم بريهي 
البالغ 75,000,000 خمسة وسبعون مليون دينار عراقي 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خال مدة 
ثاث�ني يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي عدد السهام املراد بيعها نصف العقار 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

ابراهي�م /  1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة / ح�ي س�يد 
4913/19

2  �جنسه ونوعه / عرصة
3 � حوده وواصافه / بلدية الكوفة

4 � مش�تماته / العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 12 مرت 
ويتال�ف م�ن س�احة امامية بضمنه�ا 4 مراف�ق صحية 
ومدخ�ل وصالة داخلية وغرفة ضم�ن الصالة ومجموعة 
صحي�ة داخلي�ة وغرف�ة متخذة كصف وس�لم ي�ؤدي اىل 
الطاب�ق االول ويحتوي عىل غرفة عدد اثنان وس�لم يؤدي 
اىل الس�طح وهذا العقار مفتوح عىل العقار املجاور املرقم 
4915/19 ارضي�ة الطابق�ني مرم�ر كراني�ت الج�دران 
مغلفة بالس�رياميك ويحتوي عىل  سقوف ثانوية والسلم 
مغل�ف بالكراني�ت والصحي�ات مغلفة بالس�رياميك وكا 
الطابق�ني مجهز باملاء والكهرباء وكا س�قوف الطابقني 
من الكونكريت املس�لح والعقار متخذ كمدرسة ) مدرسة 

السفراء االهلية االبتدائية ( 
5 � مساحته : 250 مرت مربع
6 � درجة العمران : جيد جدا

7 � الش�اغل : فاطم�ة عب�اس ترغ�ب بالبقاء بع�د البيع 
بصفة مستأجر

8 � القيمة املقدرة : للس�هام امل�راد بيعها 145,500,000 
مائ�ة وخمس�ة واربعون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار 

عراقي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 704/ب/2019
التاريخ  :2019/9/5

اعان
بناءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل  )436/13م18 عل�وة الفحل( محلة )   (  
يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور 
اع�اه واملبين�ه اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خ�ال )ثاثني( يوما من 
الي�وم الثان�ي لن�رش االعان مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة بموجب صك 
مص�دق الم�ر  محكمة بداءة الكوفة وص�ادر من مرصف 
الرافدي�ن فرع مس�لم بن عقيل )ع( يف الكوفة وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخري 
من االع�ان يف قاع�ة املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : 

دار س�كن يقع عىل الش�ارع الفرعي الخلف�ي عرضة 20 
م امل�وازي للش�ارع الع�ام التجاري لطري�ق كوفة � نجف 
ويحتيو عىل س�احة امامية كبرية متخ�ذة كحديقة وهي 
مرتوك�ة وس�احة خلفية صغ�رية وكراج للس�يارة مهدم 
ويحت�وي  الطابق االريض عىل ث�اث غرف نوم وصالة من 
ضمنها املطبخ ومرافق صحية وحمام مبني من الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت املس�لح ويحتوي عىل س�لم يؤدي 
اىل الطاب�ق االول ال�ذي يحتوي ع�ىل غرفة نوم املس�قفة 
بالش�يلمان والدار مجهزة باملاء والكهرباء تبلغ مساحته 
800م2 و6 اولك و 26 سم 2 ومساحة البناء تبلغ 200م2 
للطاب�ق االريض و 30 م2 للطاب�ق االول ويحت�وي ايض�ا 
عىل باب�ني خارجيتان مصنوعة م�ن الحديد االوىل صغرية 
والثاني�ة كب�رية الحج�م وان البن�اء قديم جدا والس�قف 
متهدم وفيه ارضار كبرية ونس�بة اندث�اره عالية ودرجة 

عمرانه رديئة 
القيمة املقدرة :

1 � القيم�ة التقديرية ل�ارض )806,260,000 ثمانمائة 
وستة مليون ومائتني وستون الف دينار(

2 � القيمة التقديرية للبناء ) 5,000,000 خمس�ة مايني 
دينار(

القيم�ة التقديري�ة العمومي�ة للعق�ار ) 811,260,000 
ثمانمائ�ة واح�دى ع�رش ملي�ون ومائت�ان وس�تون الف 

دينار( 

�������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2019/613

التاريخ : 2019/9/5
اعان

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة العقار تسلس�ل 1016 الغربي 
الواقع يف الرميثة والعائد للمدين عيل عبد الحسني نغيمش 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن نعيم�ة كامل عب�اس البالغ 
25,000,000 خم�س وعرشون مليون دينار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

ثابت نافع الجيايش
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الرميثة 1016 الغربي
2 � جنسه ونوعه : محات تجارية 

3 � حدوده واوصافه : الغربي شارع النرص 
4 � مشتماته : يحتوي عىل خمس محال تجارية 

5 � مساحته : 59,40 م2
6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : املدين واشقائه 

8 � القيمة املقدرة : سهام املدين هي 28,636,363 ثمانية 
وعرشون مليون وستمائة وس�تة وثاثون الف وثاثمائة 

وثاثة وستون دينار

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1518 / ب3 / 2019 
التاريخ : 5 / 9 / 2019 

اعان 
اىل / املدعى عليه / عمر محمد خليل 

اقام املدعي هن�اء محمد عبد الله الدعوى البدائية املرقمة 
1518 / ب3 / 2019 والت�ي تتضم�ن مطالب�ة املدع�ى 
عليه بتس�ديد مابذمته من املبل�غ البالغ ) عرشون مليون 
دين�ار ( بموجب الكمبيالة املرقم�ة 32416 يف 31 / 10 / 
2018 مابتعلق بموضوع الدعوى ولثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب مامثبت يف كت�اب مركز رشط�ة التحرير 
املرق�م 12269 يف 6 / 8 / 2019 وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ املف�وض مهدي ابراهي�م نجم بتاري�خ 4 / 8 / 
2019 وحسب اشعار مختار منطقة التحرير املدعو هيثم 
كاظ�م خليل وختم من قبل املجلس املحيل لقضاء بعقوبة 
وقائممقامي�ة قضاء بعقوبة تقرر تبليغك نرشا بالصحف 
املحلي�ة بالحض�ور اىل محكمة بداءة بعقوب�ة صباح يوم 
22 / 9 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 

شيماء عباس عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3626/ب4/ 2019

التاريخ 2019/9/3
اعان

اىل املدعى عليها / )فخرية ظاهر نذير( 
اق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف اضاف�ة  
لوظيفته( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاه ضدك والتي 
يطل�ب فيها  )الحكم بابطال كافة قي�ود العقار املرقم 
3/17730 حي النرص ( واعادة تس�جيله بأس�م دائرة 
املدع�ي اعاه ( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتك كون 
العن�وان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار ح�ي القاس�م /أ ناجح جاب�ر العب�ودي  عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/9/16 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3626/ب4/ 2019

التاريخ 2019/9/3
اعان

اىل املدعى عليها / )رسيعة حسن عبد الله( 
اق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف اضاف�ة  
لوظيفته( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاه ضدك والتي 
يطل�ب فيها  )الحكم بابطال كافة قي�ود العقار املرقم 
3/17730 حي النرص ( واعادة تس�جيله بأس�م دائرة 
املدع�ي اعاه ( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتك كون 
العن�وان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار حي الش�هيد الصدر / الرشطي حس�ني ريسان 
الس�امي علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعانا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2019/9/16 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1413

التاريخ 2019/9/3
اىل املنفذ عليه  / كرار نسوم بخيت

لقد تحقق لهذه املديرية من خال رشح املبلغ واشعار 
مخت�ار منطقة حي ميس�ان ب�أن املدعو كرار نس�وم 
بخيت كان يس�كن الدار املرقم 31877/3 حي ميسان 
م/4  ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة  27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خال خمس�ة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باجراءات التنفي�ذ الجري وفق القانون 
جزيرة النجف وقد ارتح�ل منها اىل جهة مجهولة دون 

علم املختار بذلك
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النج�ف بالعدد 1759/ب2019/5 
يف 2019/5/13 ق�ررت  املحكم�ة الحكم بالزام املدعى 
علي�ه كرار نس�وم بخي�ت بتأديت�ه اىل املدعي س�لمان 
كاظم عنيد مبلغ قدره خمس�ة مايني دينار وذلك عن 

املبلغ املثبت يف وصل االمانة املرز 
����������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3498/ب2019/3

التاريخ 2019/9/5
اىل / املدعى عليه / )حسن رحيم عبد( 

اق�ام املدع�ي )اس�امة عيل حس�ني( الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاه والتي يطل�ب فيها الحكم بالزامك حكما 
بتس�ديدك له مبلغا مقداره خمس�ة مايني وثاثمائة 
الف دينار عن الدين الذي بذمتك له ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
بداءة املناذرة واش�عار مختار حي النعمان / الحس�ني 
املدع�و حاك�م محمد الغزي ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/9/16 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بني سعد 
العدد : 186 / ب / 2019 
التاريخ : 25 / 8 / 2019 

اعان 
تنفي�ذا للقرار الصادر من ه�ذه املحكمة يف الدعوى 
املرقم�ة 186 / ب / 2019 والقايض بازالة ش�يوع 
الركب�ة املوصوف�ة ادن�اه بيع�ا والكتس�اب القرار 
الدرجة القطعية تق�رر االعان عن بيعه يف الصحف 
املحلي�ة ملدة ع�رشة يوما يف اليوم الع�ارش من اليوم 
التايل لتاري�خ النرش فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة ) 10 % ( م�ن القيمة املقدرة والبالغة ) 000 
/ 000 / 5 ( خمس�ة ماي�ني دين�ار بص�ك مصدق 
لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري 
االحال�ة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش ظهرا م�ن ي�وم املزاي�دة وان الداللية 

ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

كاظم هادي الشمري 
اوصاف املحرر :

1 – ان املركب�ة املرقم�ة ) 5977 ( أ دي�اىل كيا حمل 
بنكو مودي�ل 2008 الحمولة واحد طن اللون ابيض 

.
2 – قيمة املركبة ) 000 / 000 / 5 ( خمسة مايني 

دينار .
 �������������������������������������������

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيد ) عبد عيل عبد 
الحس�ني زياره( الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من  
)العطبي( اىل )املوسوي( خال مده اقصاها خمسة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء الحقوقي

نشأت ابراهيم شال 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة املحلية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 884/ب/ 2019

التاريخ 2019/9/4
اىل املدع�ى عليها / لهيب محس�ن عطية /

يسكن /  السماوة / الحيدرية 
اعالن

حس�ن  ع�ي   ( الثال�ث  الش�خص  اق�ام 
محس�ن( املنظ�م اىل جانب )مليس حس�ن 
محس�ن( ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى 
يطل�ب  وال�ذي  884/ب/2019  املرقم�ة 
فيه�ا ابطال قي�د العقار املرق�م 2080/1 
م ام التل�ول والجالج�ة وملجهولية اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ يف 2019/9/4 
وحسب اشعار املختار املؤرخ 2019/9/4 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن رس�ميتن للحضور يف 
موعد املرافعة واملوافق الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم 2019/9/15 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض

عماد عي عطشان 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3135/ب3/ 2019

التاريخ 2019/9/4
اعالن

اىل املدعى عليه / )عدي محمد جودة( 
اق�ام املدع�ي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة  لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا  )الحكم 
بابطال كافة قيود العقار املرقم 3/16954 
حي العروبة( واعادة تس�جيله بأسم دائرة 
املدعي اعاله ( ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
ك�ون العن�وان وهميا حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار الش�هيد الصدر 
4 أ ع�ي عظي�م الغرابي عليه ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2019/9/12 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2008/951

التاريخ 2019/9/5
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 
العائ�د  االطب�اء  يف  الواق�ع   )2/17152(
للمدين صب�اح عزيز حمي�د املحجوز لقاء 
طلب الدائن حام�د دخيل الله حبيب البالغ 
ملي�ار وخمس�مائة ملي�ون فع�ىل الراغب 
بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ن يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل للنر 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي 
املواصفات :

ح�ي   2/17152  : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
االطباء

2 � جنسه ونوعه : هيكل مسقف
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : العقار يقع عىل شارع 15 
م�رت مقابل الح�زام االخ�ر بالكونكريت 

املسلح وتحتوي  ماء وكهرباء
5 � مساحته : 290م2

6 � درجة العمران : هيكل مسقف
7 � الشاغل : امري جواد طاهر

8 � القيم�ة املقدرة : مئة وس�تة واربعون 
مليون دينار

�����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1517/ت/2019

التاريخ 2019/9/3
اىل املنفذ عليه  / كرار نسوم بخيت

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح 
املبلغ واش�عار مختار منطقة حي ميسان 
بأن املدعو كرار نس�وم بخيت كان يس�كن 
ال�دار املرقم 31877/3 حي ميس�ان م/4  
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة  27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة عر 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للن�ر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 
باج�راءات التنفي�ذ الجربي وف�ق القانون 
جزي�رة النجف وق�د ارتحل منه�ا اىل جهة 

مجهولة دون علم املختار بذلك
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي 
اوصاف املحرر :

حس�ب الق�رار الصادر م�ن محكمة بداءة 
يف  1757/ب2019/3  بالع�دد  النج�ف 
2019/5/28 واملتضمن قرار الحكم بالزام 
املدع�ى علي�ه كرار نس�وم بخي�ت بتأديته 
مبلغ مقداره ثمانية مالين وستة وثالثون 

الف دينار للمدعي سلمان كاظم عنيد
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2948/ب4/ 2019

التاريخ 2019/9/3
اعالن

اىل املدعى عليها / )باسمة عي رحيم( 
اق�ام املدع�ي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة  لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا  )الحكم 
بابطال كافة قيود العقار املرقم 3/29434 
حي الجامعة( واعادة تسجيله بأسم دائرة 
املدع�ي اع�اله ( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك كون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الرسالة 
/1 حس�ن جاه�م الش�مري علي�ه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2019/9/16 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

 اعالن  مناقصة  خارجية)رشكة عامة( 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فع�ىل الراغبن باالش�رتاك باملناقصة الحض�ور اىل مقر الركة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة الب�رة للحصول عىل رشوط 
املناقصة وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عر ظهرا ليوم 2019/10/21  ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي يي العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للروط 

املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمسكات الركة )شهادة تأسيس / عقد تأسيس الركة مع محر االجتماع االول التأسييس واالعمال املماثلة 
والكفاءة املالية للركة � ش�هادة تأس�يس للركة الرئيسية للركات التي لديها فرع او مكتب اقليمي يف العراق(  مصادقة من قبل 
الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية 

بذلك 
2 �  شمول العمال العراقين العاملن لدى الركات االمنية املتعاقدة مع الركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة 
ع�ىل ان ال تق�ل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 

وبمبلغ قدره )800$( ثمانمائة دوالر امريكي فقط
5 � مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ 6 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والروط االخرى يمكنكم زيارة موقع الركة
contracts@src.gov.iq : 7 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

8 � يك�ون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياس�ية  ل�دى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الركة وبظروف 
مغلقة ومختومة

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

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتن متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 �   سيولة نقدية تعادل )20,000 $( عرون الف دوالر امريكي فقط 

ب  �الخربة والقدرة الفنية 
ع�ىل مقدم العط�اء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفني�ة املدرجة ادناه عىل مقدم اعلطاء ان يقدم 
 Flame دلي�ال موثق�ا  يثب�ت ان لديه خ�ربة يف مجال تجهي�ز االجهزة واملع�دات املختربية االختصاصي�ة يف مجال فحص طي�ف اللهب

photometer
)ج( عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان الس�لع التي يعرضها تفي بمتطلبات االس�تخدامات االتية : الجهاز الذي س�يتم  

)Na.k.Li..Ca( تجهيزه يفي بمتطلبات فحص العنارص املطلوبة
10 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

11 � سيتم تنفيذ العقد حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )2( لسنة 2014

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

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

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العم�ارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االم�الك املبينة يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية 
العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة )100%( م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل 
النته�اء امل�دة اع�اله من تاريخ النر وع�ىل قاعة مديرية  )بلدي�ة العمارة ( واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور الن�ر �  وكافة املصاريف 
املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
خالل فرتة )10( عرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عن�د انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3767/تصحيح خطأ مادي / 2019

التاريخ 2019/9/5
اعالن

اىل املدعى عليها )افراح قنري عيىس( 
اصدرت هذه املحكمة قراراه املرقم 3767/تصحيح خطأ مادي/ 
2019  يف 2019/7/21 واملتضم�ن الحك�م )بتصحي�ح الخط�أ 
امل�ادي الوارد يف رقم املجلد الخاص بالقيد املس�جل باس�م افراح 
قنري عيىس وجعل رقم املجل�د 976 وليس 979 ليكون رقم القيد 
الصحيح ه�و 165/ك2003/1 مجل�د 976(  ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار قرى 
بح�ر النجف فاهم كاظم الكالبي لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة :2019/622

التاريخ 2019/9/4
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة الس�يارة املرقم�ة 22084 أ  مثنى 
خصويص رصايص رمادي نوع )اوبتما صالون( موديل )2015( 
الل�ون )رصايص رم�ادي( العائ�د للمدي�ن ) املالك احم�د نوري 
جاب�ر( وذل�ك لقاء طلب الدائ�ن ) زينب خلف حس�ن( والبالغ ) 
5,300,000( خمس�ة مالين وثالثمائة الف دين�ار عراقي فعىل 
الراغ�ب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة عرة ايام 
تبدا من اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية 
والت�ي ال تقل عن 10% عرة باملائ�ة من القيمة املقدرة والبالغة 
)10,000,000( ع�رة مالي�ن دين�ار عراقي ( ويتحمل رس�م 

التسجيل والداللية املشرتي
املنفذ العدل 

ثابت نافع الجيايش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحي
العدد : 558/ش/2019

التاريخ : 2019/9/2
اعالن

املدعي / عي كامل فرهود
املدعى عليها / انتصار جاسم كريم 

اق�ام املدعي ) عي كامل فرهود( الدعوى الرعية املرقمة اعاله 
يطلب فيها اسقاط اجرة حضانة االطفال كل من )سجاد وحسن 
وحسن( لكونهم تجاوزوا س�ن الحضانة املقرر قانونا وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك لذا قررت املحكمة تبليغك عن طريق النر 
بصحيفتن محليتن بوجوب الحض�ور بموعد املرافعة املصادف 
يوم 2019/9/15 ويف حالة امتناعك عن الحضور او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

 تحسن علوان الخيكاني 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف
العدد / 39/مجدد/2006

التاريخ 2019/9/3
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناء عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل  1423 مراق والبالغ 
مس�احته ) 68 م 13 اولك( االعتبار 432 س�هام منها 216 سهم 
اىل جواد عي حس�ن و36 سهم اىل س�كينة ابراهيم عبد الله و27 
س�هم اىل كوكب محس�ن هادي و34 سهم اىل كل واحد من عمار 
وعالء وعباس ونور الدين اوالد محس�ن نور و17 سهما اىل زينب 
محس�ن نور بموجب ق�رار تثبيت العائدية الص�ادر بالعدد 39/

مج�دد/2006 بتاري�خ 2019/8/27 والصادر م�ن لجنة تثبيت 
امللكية يف النجف لذا نعلن هذه القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل 
مضمونة الطعن به  تمييزا لدى رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خ�الل مده ثالثن يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لنر هذا االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار 
لتقديم طعن س�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف النجف وفقا 

القرار تثبيت العائدية 
القايض 

خالد جابر عبيد

اىل / مسامهي رشكة مرصف املوصل للتنمية واالستثامر – مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الركات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وبن�اءا عىل ق�رار مجلس االدارة املتخ�ذ بتاريخ 16 / 5 / 2019 يرسن�ا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة لركة ) مرف املوصل للتنمية واالس�تثمار – مس�اهمة خاصة ( 
الذي س�يعقد يف مقر الركة الكائن يف بغداد ش�ارع النضال مجاور مطعم البهو يف تمام 
الس�اعة الع�ارشة من صباح ي�وم ) االحد ( املوافق 29 / 9 / 2019 وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال االتي : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

12 / 2018 واملصادقة عليهما .
3 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018 واملصادقة عليه .

4 – تعي�ن مراقبي الحس�ابات لع�ام 2019 وتحديد اجورهم وف�ق ضوابط مجلس مهنة 
مراقبة وتدقيق الحسابات .

5 – مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار املناسب بشانه .
6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

راجن حضوركم اصالة او انابة احد املساهمن بموجب صك االنابة او توكيل الغري بموجب 
وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الركات رقم ) 
21 ( لسنة 1997 املعدل مستصحبن معكم شهادة االسهم ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتماع اىل يوم االحد املصادف 6 / 10 / 2019 ويف نفس الزمان واملكان 

املعينن .

Public Tender Announcements for Tender No: 023/PC/19 2nd announcement 
Provision of Supplying Demulsifier for PTF

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 headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, repre-
sented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Supplying Demulsifier for PTF 
Tender No.: 023/PC/19 2nd announcement 
Tender Information: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited to seek one companies who have the qualified international professional experience and can 
supply Demulsifier for PTF. 
The «Demulsifier for PTF» shall be perchased for the light and heavy crude oil treatment consumption, should meet the following 
requirements:
1.The Demulsifier shall be packed in an ISO standard One-Cubic-Meter tank which has sufficient strength to avoid failure during 
handling and storage activities, the product information (such as: product name, name of manufacturer, Logo, production date, 
expiry date, material handling instruction, net weight, contract number & MSDS information, if possible) shall be clearly printed 
on all the mentioned ISO standard One-Cubic-Meter tanks.
2.The Demulsifier flash point (closed-up) shall be higher than 85(Treatment process temperature: 1st stage 60,2nd stage 
85,electric desalination 85),the appearance shall be in liquid form, flow freely, without impurities and stratification.
3.The Demulsifier quality guarantee period shall be two 2 years.(valid period must after 2021.3.31)
4.The Demulsifier for light crude oil treatment shall be at proper injection rate which must below 100 ppm and for heavy crude 
oil treatment shall be at proper injection rate which must below 120 ppm.
5. The Demulsifier which supplied by the Bidder shall be capable to treat the crude oil product salt content no exceeding 28mg/l 
and water content no exceeding 0.15%. 
6.The chemical specification of The Demulsifier should be unchanged and must be developed to give good results and to meet 
the requirements. 
Part1: Samples: Participants should provide two samples: No.1 is A 3 X 500ml bottle of Demulsifier for light crude oil processing, 
No. 2 is A 3 X 500ml bottle of Demulsifier for heavy crude oil processing before 4:00 pm 22nd September 2019
If necessary, Participants can go to EBS project, Handhyah S1 Camp to get some crude oil for analysis. Contact Person: Mr. Luo 
Yongquan 078 0408 6153; Mr. Li Tao 07809058486, Mr. Han 0773 493 7958
Part2: If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 4:00 PM 
of 19th September 2019 at Nahrawan S2 Camp  
Part Three: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM 
of 22nd September 2019 based on the ITB documents.
The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 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 com-
pile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
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.
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 19th September 2019 by Email to wuchenshen@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxi-
aofang@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. 
Contact Number : 0772 9818 999 Wu Chen Shen
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.

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

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

2nd Announcement for Tender No: 051-SC-19
Provision of EPCC Service for PTF Camp Power Supply System Upgrade

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 Opera-
tor of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite you to tender Provision of EPCC Service for PTF 
Camp Power Supply System Upgrade.
Tender Title: Provision of EPCC Service for PTF Camp Power Supply System Upgrade
Tender No.: 051-SC-192nd announcement
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 one company who has the qualified professional experience for 
Provision of EPCC Service for PTF Camp Power Supply System Upgrade.
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, 22nd Sep 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 , 22nd Sep 2019 based on the ITB documents.
Part Three: 
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s ad-
dress and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 20th Sep 2019 by Email to wuchenshen@ebspetroleum.com/ wang-
shaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift 
answering before the bidding date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

العدد : 29602
التاريخ : 2019/8/22

مدة 
التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

سنة 
واحدة 

550,000 خمسمائة وخمسون  
الف دينار  13.5م2 الصناعية القديمة 

225/118 حانوت رقم 70 1

سنة 
واحدة  800,000 ثمانمائة الف دينار 10,5م2 الصناعية القديمة 

225/118 حانوت رقم 83 2

3 سنوات 1150,000 مليون ومائة 
وخمسون الف دينار  10,5م2 الصناعية القديمة 

225/118 حانوت رقم 84 3

3 سنوات 800,000 ثمانمائة الف دينار 30م2 الصناعية القديمة 
225/118 حانوت رقم 85 4

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون 
الف دينار جزء من العقار 401  

نهر دجلة  حانوت رقم 95 5

3 سنوات 4,150,000 اربعة ماليين 
ومائة وخمسون  دينار 1800م2 حي الحسن العسكري  ساحة الباعة المتجولين جزء من 

العقار 2403/118نهر دجلة  6

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون 
الف دينار 14م2 سوق الرافدين  خانة رقم 1 7

3 سنوات 4,000,000 اربعة ماليين 
دينار 900م2 ساحة العرضات قرب 

الجامع
ساحة وقوف السيارات جزء من 

العقار 7686/55 مغربة 8

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

العدد : خ23952/1/126/6
التاريخ : 2019/9/4

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
5252019/

للمرة الثانية

Flame photometer
املبلغ التخميني للمناقصة )40,000((

( $ اربعون الف دوالر امريكي فقط  
100.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

رئيس جملس االدارة 
متكني عبد رسحان
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: تواجه�ك آراء عنيفة لكّن الحظ حليفك 
وتتخطاه�ا بالص�ر وهدوء األعص�اب وتلفت 

أنظار كبار املسؤولني عنك.
عاطفي�اً: ال تفّكر يف الطرف اآلخ�ر هذه األيام 
ألنه ال يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود 

إىل صوابه.

مهنياً: ال تعتمد عىل مساعدة زمالئك وال سيما 
ع�ىل من يفتق�دون الخ�رة يف مجال�ك املهني، 

يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد.
عاطفياً: يف قصص الحب واملغامرات العاطفية 
هناك الحلو واملّر، قد تعاكس�ك الظروف لتعود 

من ثم وتبتسم لك مجدداً.

مهني�اً: تك�ون بحاج�ة إىل م�ن يق�ف بجانبك 
ملواجه�ة التحدي�ات الت�ي تعرتض�ك يف مجالك 

املهني، فتجد الشخص املناسب.
عاطفياً: تقرر ابتداء من اليوم البحث عن رشيك 
ت�رى فيه اإلنس�ان الذي س�تميض مع�ه بقية 

حياتك، وتعرف معنى االستقرار وااللتزام.

مهنياً: تكون عرضة إلش�اعات كث�رة تحاول 
الني�ل م�ن س�معتك وتش�ويه صورت�ك أم�ام 
املس�ؤولني عنك يف العمل لدفعهم إىل االستغناء 
ع�ن خدمات�ك. عاطفي�اً: تك�ون صب�وراً جداً 
وتواج�ه التحديات التي تعرتض�ك مع الرشيك 

بروية وحكمة

مهني�اً: تبارش يومك بتفاؤل كبر وس�عي نحو 
األفض�ل، وتكون معنويات�ك مرتفعة والتوفيق 

حليفك يف كل ما تنوي القيام به.
عاطفي�اً: تنج�ي األم�ور وتتكش�ف الحقائق، 
ويع�ود نهر الح�ب إىل الجري�ان الطبيعي بينك 

وبني الرشيك.

مهنياً: ح�ان الوقت لك�ي تختار فري�ق العمل 
الذي ينس�جم مع تطلعاتك ويك�ون قادراً عىل 

تنفيذ مشاريعك الكبرة.
عاطفياً: إذا أردت أن تغر نمط حياتك العاطفية 
يجب أن تفكر جيداً يف املوضوع، ألن التغير لن 

يكون سهالً.

مهنياً: الوترة املتس�ارعة يف س�ر العمل تحتم 
علي�ك االس�تعانة بالخراء وأصح�اب الكفاءة 
املحدد.عاطفي�ًا:  الوق�ت  يف  املطل�وب  إلنج�از 
اللقاءات الرومانس�ية بينك وبني الرشيك تخف 
وترته�ا بع�ض ال�يء، راجع ج�دول أعمالك 

وخفف الضغط عنك

مهني�اً: تضط�ر إىل مواجه�ة م�ن يخطط�ون 
لقلب الطاولة عليك، وتكش�ف األوراق يف الوقت 
املناس�ب، وتضع النقاط عىل الحروف وتسّمي 

األمور بأسمائها.
عاطفي�اً: تنفذ اليوم ما وع�دت به الرشيك منذ 

مطلع السنة

مهنياً: يساورك الشك قليالً من بعض الترّصفات 
الطائشة، وتجد أن ش�خصاً ما يحاول العرقلة 

أو املماحكة أو وضع العيص يف الدواليب.
العالق�ة  يف  متاع�ب  اعرضت�ك  إذا  عاطفي�اً: 
بالرشي�ك، ح�اول أن تراه�ن ع�ىل الوق�ت وال 

تضّخم األمور.

مهنياً: تنقلب األم�ور ملصلحتك وتكون مفعماً 
حيوي�ة وحواف�ز كث�رة وانفع�االت يج�ب أن 

تضبطها يف وقتها.
عاطفي�اً: ال ترتّدد يف تقديم املس�اعدة للرشيك، 
وال س�ّيما أّن م�ا يواجهه أخطر مّم�ا تتصّور، 

فكن إىل جانبه.

مهنياً: املطل�وب منك تحديداً ه�ذا اليوم إنجاز 
أعم�ال متأخرة، فح�اول أن توفق ب�ني القديم 

والجديد لئال تقع ضحية الرتاكم يف العمل.
عاطفياً: تعود عالقتك بالرشيك إىل قمة التوافق 
واالنس�جام بعد س�وء تفاه�م، وتمضيان معاً 

أجمل األوقات وأسعدها.

مهنياً: تعالج هذا اليوم قضية أو رشاكة معينة، 
وتهتم أيض�اً بش�ؤون مهنية ملّح�ة وتتداخل 

الظروف بعضها ببعض.
عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتبارش 
بحماس�ة عالق�ة جدي�دة معّراً ع�ن عواطفك 

الجياشة تجاه الرشيك.

العذراء

احلوت

أطعمة حتمي القلب من خطر التلف
نصح موقع مختص يف الصحة بتناول 
6 أطعم�ة بينها، البطي�خ والطماطم، 
لحماي�ة القل�ب م�ن التع�رض لخطر 

التلف.
وحسب موقع »healthy builderz«، فقد 

تضمنت قائمة تلك األطعمة كالً من:
البطي�خ: يحتوي اللون األحمر للبطيخ 
ع�ىل الليكوب�ني وهو أمر جي�د للقلب، 
أفض�ل  البطي�خ واح�د م�ن  أن  كم�ا 
مص�ادر الفيتامينات A و C بما يف ذلك 

املغنيسيوم والبوتاسيوم.

الشوفان: يس�اعد تناول الشوفان عىل 
إخراج الس�موم م�ن الجس�م، ويعزز 
الهض�م الصح�ي ما يعني أنها س�وف 

تكون قادرة عىل حماية القلب.
 الزب�ادي: تن�اول الزبادي يس�اعد عىل 
امتصاص العن�ارص الغذائية املختلفة 
مث�ل الفيتامين�ات واملع�ادن، وكذل�ك 
مفي�دة  تعت�ر  الت�ي  »الروبيوتي�ك« 

لعملية الهضم.
 فواك�ه وخ�راوات: يس�اعد تن�اول 
الفواك�ه والخروات عىل مد الجس�م 

بمجموع�ة م�ن الفوائ�د الغذائية مثل 
الفيتامين�ات واملع�ادن م�ع مضادات 
أكس�دة إضافي�ة، األم�ر الذي يحس�ن 

صحة القلب.
 الطماط�م: يج�ب تن�اول الطماط�م 
كونه�ا تحتوي ع�ىل الاليكوب�ني الذي 

يحمي القلب من األرضار.
 الجوز: من امله�م إضافة املكرسات إىل 
النظام الغذائ�ي لحماية صحة القلب؛ 
كونها غنية بالده�ون الصحية املفيدة 

للقلب.

حيل بسيطة للتغلب عىل اخلمول
م�ن  األش�خاص  معظ�م  يعان�ي 
انخف�اض الطاق�ة يف ف�رتة م�ا بعد 
الظه�رة، وه�ي ظاهرة ش�ائعة ال 

مناص منها بشكل عام.
وتظه�ر األبحاث أن ه�ذه الظاهرة 
تشمل تخفيض درجة حرارة الجسم 
بني الس�اعة 13:00 و15:00، وهي 

إش�ارة إىل أجسامنا عىل أن النوم قد 
حان.

ولألس�ف، ال يمكنن�ا جميع�ا أخ�ذ 
قيلولة، لذا إليكم بعض األفكار حول 
كيفية تحفيز النشاط عندما يحاول 
الجسم دفعك إىل أخذ غفوة قصرة.

- تناول وجبة الغداء دون اس�تخدام 
الهاتف

م�ن  األش�خاص  معظ�م  يعان�ي 
انخف�اض الطاق�ة يف ف�رتة م�ا بعد 
الظه�رة، وه�ي ظاهرة ش�ائعة ال 

مناص منها بشكل عام.
وتظه�ر األبحاث أن ه�ذه الظاهرة 
تشمل تخفيض درجة حرارة الجسم 
بني الس�اعة 13:00 و15:00، وهي 
إش�ارة إىل أجسامنا عىل أن النوم قد 

حان.

احليوانات األليفة تساعد عىل األلـم املزمن
أك�د باحث�ون أن أصح�اب الحيوان�ات 
األليفة قد يس�تطيعون االس�تفادة من 
ه�ذه الحيوان�ات يف ممارس�ة أس�اليب 
للس�يطرة عىل األلم املزمن دون الحاجة 

لدواء.
وكت�ب فري�ق الدراس�ة يف دوري�ة »طب 
مس�نني  أن  التطبيق�ي«  الش�يخوخة 
تزي�د أعمارهم ع�ن 70 عام�اً يمتلكون 
حيوانات أليفة، ويعانون من آالم مزمنة 
قال�وا إن الحيوانات تدخ�ل عىل حياتهم 
ع�ىل  وتس�اعدهم  والضح�ك،  الف�رح 
االسرتخاء وتبقيهم نشيطني وتشجعهم 
عىل عادات طيبة أخرى، يمكن تنظيمها 

للسيطرة عىل األلم.

وقالت م�اري جينيفيت�ش، وهي باحثة 
زميل�ة يف كلية الصحة العام�ة بجامعة 
ميش�يغان: »هناك اهتم�ام أكر من أي 
وق�ت م�ى بكيفي�ة اس�تخدام الناس 
السرتاتيجيات إدراكية وسلوكية للتحكم 
يف اآلالم املزمن�ة الش�ائعة م�ع االعتماد 
بش�كل أقل عىل الدواء، وهو ما يرجع إىل 
حد ما ألزمة تعاط�ي أدوية تحتوي عىل 

مادة األفيون«.
وأضاف�ت: »األم�ر مه�م بش�كل خاص 
للمسنني، الذين يتعرضون كثرا ألرضار 
جانبية لألدوية أس�وأ مقارن�ًة بمن هم 

أصغر منهم سنا«.
وش�ّكل فريق البح�ث مجموعات تركيز 

م�ن 25 ش�خصاً لديه�م كالب وقط�ط 
وعانوا آالما مس�تمرة ع�ىل األقل لنصف 

فرتة الشهور الستة املاضية.
ووصف أصحاب الحيوانات األليفة كيف 
أّث�رت حيواناته�م عىل أس�لوب حياتهم 
اليومي وصحتهم، بما ش�مل شهورهم 

باأللم واإلجهاد.
وق�ال ه�ؤالء إن حيواناته�م زادت م�ن 
املشاعر اإليجابية لديهم، وكان لوجودها 
ن وش�جعتهم ع�ىل القيام  تأث�ر مس�كِّ
بأنشطة حتى وإن كانوا يشعرون باأللم 
وس�هلت التواصل االجتماع�ي مع الغر 
وش�جعتهم عىل اتباع نمط ثابت لقضاء 

اليوم والنوم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
x 3 معلقة كبرة زيت ذرة

x 2 كوب فريك
x 2 عدد بصل أخر

x 2 عدد خرشوف )مقطع(
x 2 كوب ماء

x 1 معلقة صغرة ملح )او حسب الرغبة(
x 1 كوب مرشوم

x 1 معلقة كبرة بقدونس طازج )مفروم(
x 1 معلقة صغرة عصر ليمون

x 1 معلقة صغرة فلفل اسود مطحون
الخطوات:

شوحى البصل ىف الزبت عىل النار حتى يتكرمل .
ش�وحي الفريك املغس�ول ىف الزيت مع البصل املفروم وامللح والفلفل األس�ود 

عىل النار .
أضيفى الخرشوف ثم إسقى الفربك بالقليل من املاء الساخن .

رىص ىف طاج�ن عىل النار البصل املكرمل وخليط الفريك وإتركى الخليط حتى 
تمام النضج .

ضيفى عند تمام النضج عصر الليمون والبقدونس املفروم وقدميه .

طاجن املرشوم بالفريك

؟؟هل تعلم
- لعب�ة التن�س يطل�ق عليها لقب 

لعبة النبالء واألمراء؟
- اعتم�دت ك�رة الي�د يف االلع�اب 

االوملبية ألول مرة عام 1936م؟
خاص�ة  كروي�ة  لعب�ة  هن�اك   -

باملكفوفني تسمى كرة الجرس؟
- للبلي�ارد ثالث�ة أن�واع: فرن�ي 

وأمريكي وانجليزي؟
- الش�قيقان ) فرنان�دو و مانيل 
يف  املكس�يك  مث�ال   ) روس�اس 
بطول�ة العال�م 1930 بأورغ�واي 
، والش�قيقان ) خ�وان وديجوب�ل 
االرجنت�ني  مث�ال   ) ايفارس�توس 
يف بطول�ة نفس�ها . و ق�د تقاب�ل 
االربعه يف مباراة واحده حني فازت 

االرجنتني عىل املكسيك 3/6
- اول هدف ذات�ي يحرزه العب يف 
مرم�اه يف تاري�خ البط�والت كان 
م�ن نصي�ب )) لوت�رش (( مدافع 
س�ويرسا ح�ني ف�ازت املاني�ا عىل 
سويرسا يف بطولة عام 1938 0/2 
... ونال رشف هذا الرقم التاريخي 
كأول الع�ب يح�رز يف فريقه وهو 

كما ترى رشف ال يتمناه احد .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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ثالثي منتخبنا الوطني يغيب 
أمام أوزبكستان

ناٍد رصيب: العبنا سريحل 
ملانشسرت سيتي

             المستقبل العراقي/ متابعة

يفق�د منتخ�ب الع�راق لكرة الق�دم، 3 
العبني من تشكيلته التي ستواجه نظريه 

األوزبكي ودًيا، اإلثنني املقبل.
وقال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب العراقي، 
باس�ل كوركي�س، إن الثالث�ي املح�رف 
وأحم�د  عدن�ان  وع�ي  م�ريام  جس�تن 
ياسني سيغيبون عن مباراة اإلثنني أمام 

أوزبكستان ألسباب مختلفة.
وأضاف أن الالعب جس�تن مريام مرتبط 
بموعد خطوبة، فيم�ا حصل املحرف يف 
الدوري األمريكي، عي عدنان عىل إجازة 

لزيارة أهله.
ون�وه كوركي�س أن أحم�د ياس�ني ل�م 
يستطع اللحاق بالفريق نظرًا الرتباطات 

شخصية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

إن  إنجلي�زي،  صحف�ي  تقري�ر  ق�ال 
مانشسر سيتي أعد جيًدا ألوىل صفقات 

املريكاتو الشتوي.
فقد ذكرت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، 
أن السيتي توصل التفاق نهائي مع نادي 
تشوكاريتشكي ستانكوم الرصبي، لضم 
املهاجم س�لوبودان تيديتش مقابل 2.7 

مليون إسرليني.
الرصب�ي  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
صاح�ب ال�19 عاًم�ا، نج�ح يف إحراز 4 

أهداف خالل 9 مباريات هذا املوسم.
وق�ال نين�اد مريوس�افليفيتش، مدي�ر 
الكرة يف نادي تشوكاريتشكي ستانكوم، 
إن مانشسر س�يتي كان يراقب الالعب 
لفرة طويلة، قبل أن يقرر التعاقد معه.

وأض�اف: »لقد ش�اهدوا جميع مباريات 
الالعب، وكل خطوة كان يقوم بها، وهذا 
أمر طبيع�ي يف الصفقات التي تقوم بها 

أكرب األندية يف العالم«.

بن�ا  اتصل�وا  »عندم�ا  بقول�ه:  وأت�م 
رس�مي،  بش�كل  س�يتي(  )مانشس�ر 
توصلنا إىل اتفاق نهائي بش�أن الصفقة 

بسهولة ورسعة«.

يوفيتش يتطلع 
إلهناء عقدته 

امللكية
             المستقبل العراقي/ متابعة

يتطل�ع املهاج�م الرصبي ل�وكا يوفيتش، 
إلنه�اء العق�دة الت�ي باتت تط�ارده منذ 
املريكات�و  يف  مدري�د  ري�ال  إىل  االنتق�ال 

الصيفي املنتهي.
ووفًق�ا لصحيفة »ماركا« اإلس�انية، فإن 
يوفيتش لم يزر الشباك منذ أن سجل هدًفا 
م�ع رصبيا يف الفوز ع�ىل ليتوانيا بنتيجة 

4-1 يف شهر يونيو/ حزيران املايض.
ومنذ لق�اء ليتوانيا، خ�اض يوفيتش 10 
مباري�ات وأكثر م�ن 420 دقيقة دون أي 
هدف.ولع�ب يوفيت�ش مبارات�ني فقط يف 
بطول�ة أوروبا ألقل م�ن 21 عاًما، عندما 
خرجت رصبي�ا من دور املجموعات، دون 

تسجيل أهداف.
وخ�اض الالعب الرصب�ي مبارات�ه األوىل 
غري الرس�مية مع ريال مدريد أمام بايرن 
ميون�خ، حي�ث لع�ب مل�دة 45 دقيقة مع 

فريق يتكون أغلبه من الالعبني الشباب.
بينم�ا جاءت املش�اركة األوىل بالتش�كيل 
يف  آرس�نال  أم�ام  ليوفيت�ش  األس�ايس 
واشنطن، ولكن تم تغيريه بعد 15 دقيقة، 
بسبب الحاجة إىل إرشاك مدافع عقب طرد 
ناتش�و فرنانديز.وتم إخراج يوفيتش من 
امللعب خ�الل الهزيمة بنتيج�ة 7-3 أمام 
أتلتيكو مدريد بس�بب اإلصابة، واس�تمر 
غيابه ض�د توتنهام وفنربخش�ة يف كأس 
أودي، بينما قدم الالعب أفضل مستوى له 

أمام سالزبورج وروما بفرة اإلعداد.
وخالل املباريات الرسمية شارك يوفيتش 
مل�دة 9 دقائ�ق فق�ط ض�د س�يلتا فيجو 
يف الجول�ة األوىل م�ن الليج�ا، بينما ظهر 
تأثريه مع الفري�ق يف الجولة الثانية أمام 
بلد الولي�د.ويف الجولة الثالثة ضد فياريال 
دفع به امل�درب الفرنيس زين الدين زيدان 
إىل ج�وار كريم بنزيم�ا، إال أن يوفيتش ما 
ي�زال ينتظ�ر هدف�ه األول حت�ى اآلن منذ 
ش�هر يوني�و/ حزيران املايض.وس�يلعب 
ال�دويل  التوق�ف  ف�رة  خ�الل  يوفيت�ش 
مباراتني مع رصبيا أمام الربتغال )اليوم( 
ولوكسمبورج )الثالثاء(، لعله يجد نقطة 

النهاية ألزمته التهديفية.

الزوراء يضم مدافع 
الطلبة السابق

أوباميانج يفتح باب 
الفتنة يف آرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئة اإلدارية لنادي ال�زوراء العراقي، مع 
العب الطلبة الس�ابق أحمد محمد، لتمثيل الفريق يف 

املوسم املقبل.
وقال مدير الفريق كريم رزاق، إن اإلدارة تعاقدت مع 

املدافع أحمد محمد،
بطلب م�ن الجهاز الفني الذي يق�وده املدرب حكيم 

شاكر.
وأشار رزاق، إىل أن الالعب سيلتحق بتدريبات الفريق 
اعتباًرا من غًدا السبت، ليندمج مع الفريق استعدادا 

للموسم الجديد.
وأوض�ح كري�م، أن اإلدارة أكمل�ت تعاقداته�ا قب�ل 
انطالق املوس�م، حيث س�بق وأن تعاقدت مع مدرب 
حراس املرم�ى جليل زيدان، ليك�ون الفريق عىل أتم 

الجاهزية النطالقة الدوري.
يش�ار إىل أن هناك أنباء ت�ردد من النادي، حول قرار 
منتظ�ر ل�إدارة بش�أن إنه�اء تعاقدها م�ع املدرب 

املساعد صفاء عدنان.

ليفاندوفسكي يستعيد ذكريات يومه األول يف بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعاد البولندي روبرت ليفاندوفس�كي 
ذكري�ات انضمام�ه لنادي باي�رن ميونخ 
األملاني عام 2014، بعدما قرر الرحيل عن 
بوروس�يا دورتمون�د، لبدء مش�واره مع 

الفريق البافاري.
 وتح�دث ليفاندوفس�كي لقن�اة نادي�ه، 
باي�رن،  يف  األول  يوم�ي  »أتذك�ر  قائ�اًل: 
والش�عور املميز ال�ذي كان بداخي عندما 
ارتديت قميص الفريق ألول مرة.. للوهلة 
األوىل، شعرت بأنني أضع قميص ناٍد كبري 

عىل جسدي«.
للن�ادي  انضمام�ه  رس  ع�ن  وبس�ؤاله   

الباف�اري قبل 5 س�نوات، أج�اب صاحب 
ال�31 عاًم�ا: »قررت اتخاذ خطوة أكرب يف 
مس�ريتي، وكان بايرن ه�و الفريق الذي 

أردت الذهاب إليه والبقاء معه«.
يناف�س ع�ىل كاف�ة   واختت�م: »باي�رن 
األلق�اب كل عام، حيث يلع�ب عىل الفوز 
دوري  وكذل�ك  ال�كأس  بالبوندس�ليجا، 

األبطال«.
 وتمكن الدويل البولندي من تس�جيل 198 
هدًفا خالل مش�اركته مع البايرن يف 247 

مباراة، عىل مدار 6 مواسم.
 يذك�ر أن ليفاندوفس�كي وق�ع عىل عقد 
جديد مؤخرًا، يقيض باس�تمراره يف أليانز 

أرينا حتى عام 2023.

نيامر يضع بصمته عىل تعادل مثري مع كولومبيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح لويس مورييل أول كولومبي يسجل هدفني يف 
ش�باك الربازيل، لكن املباراة الودية يف ميامي، الليلة 

املاضية، انتهت بالتعادل )2-2(.
وتقدمت الربازيل بهدف بعد 20 دقيقة، برضبة رأس 
من كاسيمريو، عقب ركلة ركنية نفذها نيمار العائد 
إىل تشكيلة املنتخب، بعد الغياب عن مشوار التتويج 

بكوبا أمريكا لإصابة.

وتع�ادل موريي�ل من ركلة ج�زاء بعد س�ت دقائق، 
بس�بب خطأ من أليكس س�اندرو، ثم من�ح التقدم 
لكولومبي�ا قبل 11 دقيقة من نهاية الش�وط األول، 

عندما سدد بقوة يف الشباك إثر لعب جماعي رائع.
وتط�ور أداء الربازي�ل يف الش�وط الثان�ي، وتع�ادل 
نيم�ار يف الدقيقة 58، بعدما قابل تمريرة من فيليب 

كوتينيو.
ويف مب�اراة أقيمت دون االس�تعانة بتقنية الفيديو، 
رفض الحك�م مطالبة نيم�ار بالحص�ول عىل ركلة 

جزاء، قبل ربع ساعة من النهاية، بعد كرة مشركة 
مع دافينسون سانشيز مدافع كولومبيا.

وق�ال دان�ي ألفيس قائ�د الربازي�ل »كان�ت مباراة 
صعبة، لكن أعتقد أننا صنعنا عددا أكرب من الفرص، 
وكان يمكن أن نف�وز.. إال أني أعتقد أن مباراة بهذا 

املستوى، كان يمكن أن يحسمها أي فريق«.
وس�تتوجه الربازيل إىل لوس أنجل�وس ملواجهة بريو 
ودي�ا، ي�وم الثالث�اء، بينم�ا س�تلعب كولومبيا مع 

فنزويال يف تامبا، يف الليلة ذاتها.

إيتو.. أسد كامريوين حفر اسمه يف التاريخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر الكامريون�ي صاموي�ل إيت�و، نجم برش�لونة 
األس�بق، اعتزال كرة القدم خالل الساعات املاضية، 

بعد مسرية تاريخية حافلة باإلنجازات واأللقاب.
وكان�ت آخ�ر محطات صاح�ب ال�38 عام�ا، نادي 
قط�ر القطري ال�ذي انضم لصفوفه يف أغس�طس/ 
أب 2018، قبل أن يعلن عرب حس�ابه الش�خيص عىل 
»إنس�تجرام«  مس�اء أمس الجمعة نهاية مس�ريته 

حيث قال: »النهاية إىل األمام نحو تحد جديد، ش�كرًا 
لكم جميًعا، مع حبي الكبري لكم«.

 البداية
ولد إيت�و يف مدينة دواال يف الكام�ريون، والتي ُتعترب 
العاصمة االقتصادية للبالد، يف 10 مارس/ أذار عام 
1981.ب�دأ إيتو مس�ريته كناش�ئ يف الكامريون، ثم 
انتقل إىل أكاديمية شباب ريال مدريد موسم 1996-
1997، وتمت إعارته لصفوف ليجانيس، وبعدها تم 
تصعيده للفريق األول بالنادي امللكي لكن لم يحصل 

عىل الفرصة لريحل ُمعاًرا إىل إسبانيول ملدة موسم.
وع�اد إيتو يف صيف 1999 وش�ارك مع الفريق األول 
لري�ال مدريد كبديل يف 7 مباريات بني الليجا ودوري 
األبطال وكأس العالم لألندية، قبل أن يتم بيعه نهائًيا 
إىل ريال مايوركا يف يناير/ كانون الثاني عام 2000.
وم�ع مايوركا بدأ نجم الكامريون�ي يبزغ يف الدوري 
اإلس�باني، وخالل 154 مباراة نجح يف تس�جيل 66 
هدفا،وصنع 7 أخرى، خالل 4 س�نوات مع الفريق، 
وحص�د لقبا وحيدا وهو كأس امللك موس�م 2002-

.2003
 انفجار املوهبة

وتسبب تألقه مع مايوركا يف جذب أنظار برشلونة، 
الذي تعاقد معه يف صيف عام 2004، يف صفقة بلغت 
قيمتها آنذاك 27 مليون يورو.وشهدت فرة وجوده 
مع البلوجرانا انفجار موهبته، فخالل 199 مباراة، 
س�جل 130 هدفا وصن�ع 40 أخرى، وت�وج بهداف 
الليج�ا يف املوس�م الثاني ل�ه مع الفري�ق الكتالوني 

.)2006-2005(

سانشيز حيدد مفتاح فوز إنرت ميالن 
عىل برشلونة

أوين: راشفورد أفضل مني

              المستقبل العراقي/ متابعة

سانش�يز،  أليكس�يس  التش�يي  ح�دد 
الجن�اح املنض�م إىل صف�وف إنر ميالن 
ه�ذا الصيف، مفت�اح ف�وز فريقه عىل 
نظريه برشلونة، عندما يلتقي الفريقان 
يف مرحلة دور املجموعات بدوري أبطال 

أوروبا.
لقن�اة  وق�ال سانش�يز يف ترصيح�ات 
إن�ر مي�الن الرس�مية: »أري�د أن أف�وز 
ببطول�ة هن�ا، علين�ا أن نقات�ل ونكون 
مًع�ا ويف النهاية هذا هو املهم، فالرس يف 
تحقي�ق أهدافك هي الوحدة داخل غرفة 

املالبس«.
الس�ابق  فريق�ه  ض�د  اللع�ب  وح�ول 

برشلونة قال سانشيز: »ستكون مباراة 
خاصة عىل املستوى الشخيص، لقد فزت 

بالكثري والكثري هناك«.
وخت�م: »س�تكون مب�اراة صعب�ة جًدا 
لكننا نشعر بالثقة لخوض هذه املباراة، 
يمكننا الفوز السيما وأن لدينا الالعبون 

القادرون عىل ذلك«. 
وانضم سانش�يز لصفوف إن�ر ميالن، 
مل�دة موس�م ع�ىل س�بيل اإلع�ارة، من 

مانشسر يونايتد.
وأس�فرت قرع�ة دور املجموع�ات التي 
أجري�ت يف وق�ت س�ابق، ع�ن وق�وع 
السادس�ة  املجموع�ة  يف  النريات�زوري 
برفقة برش�لونة وبوروس�يا دورتموند 

وسالفيا براج.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد مايكل أوين نجم ليفربول ومانشسر 
مارك�وس  بق�درات  الس�ابق،  يونايت�د 
الحم�ر. الش�ياطني  مهاج�م  راش�فورد 

وقال أوي�ن يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
مرو »ال أعتقد أن تس�جيل األهداف فقط 
هو ما يجعلك تذهب إىل فراش�ك وتش�عر 
بالراحة«.وأض�اف »أعتقد أن التألق يأتي 
من تس�جيل وصناعة األه�داف والظهور 

بشكل جيد داخل املستطيل األخرض«.
وتابع »راشفورد أفضل مني، يمتلك ملسة 
رائع�ة ومهارة لم أك�ن أتمتع بها، لكنه ال 
يمل�ك غريزة الهداف القات�ل التي حظيت 
بها«.وأوض�ح أوي�ن »العب�ون مثل روبي 
فاول�ر وس�ريجيو أجويرو وه�اري كني، 
هؤالء األشخاص مهووسون باألهداف، ال 

أعتقد أن راشفورد كذلك«.

وأك�د »راش�فورد يمكنه تحس�ني مهارة 
إنهاء الفرص، لكني ال أعتقد أنه بإمكانه 

تحسني غريزة الهداف القاتل«.
وأتم »راش�فورد سيسجل عدًدا ال بأس به 
من األه�داف، لكن عندما يق�ارن باملعدل 
التهديف�ي ألجوي�رو، س�نالحظ الف�ارق 

الكبري«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

فت�ح الجابون�ي بي�ري إيمريي�ك أوباميان�ج، مهاجم 
آرس�نال، باًب�ا للفتن�ة بني صف�وف الجان�رز خالل 

املوسم الحايل.
ووض�ع أوباميانج عرب حس�ابه الرس�مي يف ش�بكة 
»إنس�تجرام« عالم�ة إعج�اب ع�ىل منش�ور ألح�د 
مش�جعي آرس�نال، يحث خالله النادي اللندني عىل 
بيع الس�ويرسي جرانيت تش�اكا يف انتق�االت يناير 

املقبلة.
وكان تشاكا قد تعرض النتقادات كبرية من جمهور 
آرس�نال يف املوسم الحايل، بس�بب تراجع مستواه يف 
املباري�ات، باإلضاف�ة إىل تس�ببه يف ركلة ج�زاء أمام 
توتنهام يف الديربي بالجولة الرابعة من الربيمريليج.

وعلق تش�اكا عىل أدائه يف الديرب�ي، قائاًل: »نعم، لقد 
ارتكب�ت خطأً يف ركلة الجزاء، لك�ن يف مجمل املباراة 
لعبن�ا بش�كل رائ�ع، وكنا نس�تحق أكثر م�ن نقطة 

التعادل«.
جدير بالذكر أن آرس�نال خرس 5 نقاط من أصل 12 
نقطة، حت�ى اآلن، يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز هذا 

املوسم.

عادل نعمة: الصناعات جاهز لرضبة البداية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب الصناع�ات الكهربائية، 
جاه�ز  فري�ق  أن�ه  نعم�ة،  ع�ادل 
النطالق الدوري املمتاز، بعد أن دخل 

يف معسكر تدريبي بمدينة أربيل.
وق�ال نعمة: »املعس�كر كان فرصة 
طيب�ة إلع�داد الفريق بش�كل مثايل 
خصوص�ا بع�د التعاق�دات الكثرية 
التي أبرمناها، وبالتايل نحن بحاجة 
واملباري�ات  التدريب�ات  م�ن  ملزي�د 
التجريبي�ة من أجل خل�ق حالة من 

االنسجام بني الالعبني«.
وتاب�ع: »الفري�ق ظه�رت مالمحه 
التجريبي�ة،  املباري�ات  م�ن خ�الل 
وتعاقداتن�ا جي�دة للموس�م املقبل 
النج�وم  اس�تقطبنا بع�ض  حي�ث 
ارتق�اء  يف  يس�اهموا  أن  ونتمن�ى 
املس�توى وأن نحت�ل ه�ذا املوس�م 

مركزا أفضل«.

وعن املب�اراة األوىل يف ال�دوري أمام 
الك�رخ، ي�وم 18 س�بتمرب/ أيل�ول 
بملع�ب األخري، أك�د أن الفريق بات 
جاهزا من خ�الل املباري�ات الودية 
التدريبي، متمنيا تحقيق  واملعسكر 

بداي�ة طيبة رغم أنهم س�يواجهون 
فريقا مميزا.

وختم: »ثقتي كبرية يف قدرة العبينا 
ع�ىل الخ�روج بنتيجة طيب�ة يف تلك 

املباراة«.

كني حياكي إنجاز لينكر مع إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

افتتح هاري كني التس�جيل ملنتخب إنجلرا أمام بلغاريا، 
مساء الس�بت، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.وجاء 
اله�دف يف الدقيق�ة 24، عندم�ا اس�تغل رحيم س�رلينج 

ارتب�اكا دفاعيا، ليخطف الكرة ويمرره�ا أمام املرمى إىل 
كني، ال�ذي أودعه�ا الش�باك.ووفقا إلحصائيات ش�بكة 
»أوبت�ا«، أصبح كني أول العب يس�جل أكثر من 23 هدفا 
للمنتخ�ب اإلنجليزي يف أول 40 مب�اراة دولية، منذ جاري 

لينكر )27 هدفا(.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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المهندس سعد المحمداوي 

يف كل س�نة ويف اول ي�وم م�ن ش�هر مح�رم 
الح�رام تتغري راي�ة الحق وااليثار والش�هادة 
نحو السماء بالراية الحمراء عىل مرقد االمام 

الحسني )ع( .
 عندها تصطب�غ القلوب والعق�ول والفضاء 
بل�ون الح�زن والدم�اء الت�ي ته�ز ضمائرنا 
وتس�تيقظ بنا الهمم والقوة ملخاطبة النفس 
والضم�ري ومراجعة االعمال ب�كل تفاصيلها 
. واه�م تلك االعمال هي الت�ي يخطها القادة 
وصناع القرار  واملسؤولون عن ارادة الشعوب  
وخاصة الذين يقف�ون ويتقدمون الجماهري 

املظلومة بمختلف االعداد والعناوين .
واكثر تلك الجماهري  ش�عب فلسطني املظلوم 

واملغتصبة حقوقه وحرياته .
السؤال املحوري :

ما ه�ي النتائ�ج املرتتب�ة عىل معرك�ة يرفع 
املجاهدون والث�وار فيها )راية ياحس�ني( يف 

سماء فلسطني؟. 
لقد مرت عقود عىل فلسطني واعداد الشهداء 
تزداد يوما بعد يوم وارض فلس�طني الحبيبة 
وخريات ارض املسجد الحرام تذهب جزءا بعد 
جزء حتى اصبحت فلسطني قصة عابرة تمر 

عىل اسماع العرب.
عندم�ا ترفع راية )ياحس�ني( ترتف�ع معها 
الش�هادة  املجاهدي�ن نح�و  ارواح  وتس�تعد 
وتقات�ل بكل عنف�وان وتتوج�ه االبصار نحو 
االنتص�ار ب�روح واثق�ة ومطمئن�ة بتحقيق 

التحرر من الظلم واالستعباد .
اي�ن ماتك�ون ه�ذه الراي�ة يك�ون االنتصار 
والش�هادة وبدم�اء الش�هداء يتعب�د طري�ق 
االنتص�ار الحتمي وترس�م الكرام�ة بوجوه 

الثوار وعشاق الثورة الحسينية.
يااهلن�ا العرب ويااهلنا بفلس�طني ويااحرار 
العالم عليكم براية )ياحس�ني(  ارفعوها بكل 
ايم�ان وتقدم�وا الجماه�ري فانه�ا مصريكم 
وعنوانك�م ومفتاحك�م نح�و التحري�ر ، الن 
لواء )ياحس�ني ( اليسري به اال الصادقون مع 
الله والذين يس�تلهمون الش�هادة من انفاس 
الحسني الثائر ااملنترص بدمائه الطاهرة والن 
راية )ياحس�ني(  اليرفعها املنافقون والخونة 

واالذالء .
يااهلنا بفلس�طني ال طري�ق لكم نحو التحرر 
واالنتصار س�وى طريق الجهاد بقيادة الثوار 
الذي�ن تحم�ل س�واعدهم ) راي�ة ياحس�ني( 
فحوله�ا تجتمع القل�وب الصادق�ة واملؤمنة 

بالنرص والشهادة.
هنيأ لعش�اق وثوار واحرار الراية الحس�ينية 
التي يس�تمد منها عنوان التح�رر يف كل بقاع 
االرض ولكل االنسانية.. فمن اراد ذلك فليكن 
ضم�ن ل�واء تتقدمهم وتنري دربه�م  )راية يا 

حسني( . وفقنا الله ملراضيه.

احلسيـــــن .. 
محمد توفيق عالويراية التحرير

زيارة االربعني يف ش�هر ش�باط عام 1977 كانت 
الح�د النهائي يف الص�دام الحقيقي ب�ني النظام 
الدكتاتوري الظالم للبعث الصدامي وبني الواقع 
االس�امي الفط�ري يف العراق؛ تمث�ل املخطط يف 
مواجهة االس�ام الش�عبي الفط�ري ) وهو غري 
االسام السيايس املتبنى من قبل اغلب الحركات 
االسامية السياس�ية يف يومنا الحايل(. لقد بدأت 
ه�ذه املواجه�ة من�ذ بداية ع�ام 1969 حيث تم 
اعتقال الش�يخ عبد العزيز عب�د اللطيف البدري 
ال�ذي كان يتعاط�ف م�ع القضية الفلس�طينية 
وين�ادي باالخ�وة الش�يعية الس�نية وكان يب�دأ 
خطبت�ه من�ذ عه�د عب�د الكري�م قاس�م وعهد 
العارفني ث�م البكر بجملة مش�هورة عنه )نعوذ 

بالله من رشور انفسنا وسيئات حكامنا(.
 لقد كان مخط�ط مكتب العاقات يف ذلك الوقت 
برئاس�ة ص�دام وبالتنس�يق م�ع ناظ�م ك�زار 

بمواجه�ة االس�ام الش�عبي ليس م�ن منطلق 
طائف�ي ب�ل من منطل�ق معاداة االس�ام كفكر 
وعاق�ة بني االنس�ان وب�ني ربه، فت�م منع رفع 
االذان يف االذاع�ة الرس�مية يف بداية الس�بعينات 
وتم قتل الش�هيد عب�د العزيز الب�دري بالتعذيب 
يف ق�رص النهاي�ة يف اواس�ط ع�ام 1969 وبدأت 
حملة مقارعة االس�ام الش�عبي بالتضييق عىل 
آية الله الس�يد محس�ن الحكيم )قدس( يف اوائل 
السبعينات وإعدام الشهداء الخمسة عام 1974 
ليس من منطلق سيايس بل من منطلق مقارعة 
االس�ام الش�عبي؛ نعم قد يزعم ص�دام انه كان 
يقارع االس�ام الس�يايس يف وقت الحق وبالذات 
بعد الثورة االسامية يف ايران ولكن ما يهمنا هو 
مقارع�ة البعث الصدامي يف ذلك الوقت لإلس�ام 
الش�عبي، لقد قام  البعث الصدامي بسحب كتب 
الدعاء والزيارة يف العتبات املقدس�ة، وتم اعتقال 
كل من يقتني )كاس�يت الردات الحس�ينية غري 
السياس�ية(. لقد كان زوار أإلمام الحس�ني )ع( 

يف  اربعينيته واملس�ريات اليه يف بداية السبعينات 
م�ن القرن امل�ايض يعدون بمئ�ات اآلالف وليس 
باملاي�ني كما يف يومن�ا الحايل، لقد كنت اش�ارك 
يف هذه الزيارات التي كانت ش�عاراتها حسينية 
بحتة يف اوائل الس�بعينات، ولكن سنة بعد اخرى 
كانت تتحول شعارات بعض املسريات اىل تمجيد 
بح�زب البع�ث وبإنجازات�ه ويت�م تردي�د هذه 
الشعارات مع رضب الصدور، ولعل البعض منهم 
كان يبتسم او يضحك عوضاً عن مشاعر الحزن 
واالل�م ألغلب املس�ريات، فكانت هذه املس�ريات 
غريب�ة ومس�تهجنة من قب�ل اغل�ب الزائرين يف 

هذه املناسبة القيمة.
 لقد كان التمييز واضحاً بني الصادقني يف والئهم 
وبكائهم عىل الحس�ني )ع( وبني الكاذبني منهم 
يف ذلك الوقت، وبلغ�ت ذروة التمييز يف اربيعينية 
االمام الحسني )ع( يف ش�هر شباط لعام 1977، 
حيث منع البعث الصدامي مراسم زيارة االربعني، 
وتح�دى ال�زوار ق�رار املن�ع، وكان م�ن اثر ذلك 

اعتقال اآلالف من الزوار وإعدام ثلة من املؤمنني 
منهم؛ لعل املش�اركني يف هذه املس�رية جميعهم 
من الصادق�ني يف والئهم وبكائهم عىل الحس�ني 
)ع(، ول�م يش�ارك الكاذبون يف والئهم للحس�ني 

)ع( يف هذه املسرية التأريخية واملفصلية.
أم�ا الي�وم فاملش�اركون يف زيارة الحس�ني )ع( 
والب�كاء علي�ه يبل�غ عدده�م باملاي�ني يف داخل 
الع�راق، لقد كان التمييز س�هاً ب�ني الصادقني 
وب�ني الكاذبني قب�ل عام 2003؛ ام�ا اآلن فكيف 
يمكننا  التمييز بني الصادقني وبني الكاذبني من 

الزائرين للحسني عليه السام.
لم يقم الحسني عليه السام بثورته الجبارة لكي 
يبكي�ه الناس ويس�ريوا اليه، وإنما ق�ام بثورته 
الجبارة انطاقاً من ه�دف واضح اعلنه يف وقته 
قائ�ًا )إني لم أخرج أرشاً، وال بطراً وال مفس�داً، 
وال ظامل�ًا، وإنم�ا خرجت لطلب االص�اح يف أمة 
ج�دي، أريد أن آم�ر باملعروف وأنه�ى عن املنكر 
فم�ن قبلني بقب�ول الح�ق فالل�ه أوىل بالحق(، 

الغريب يف هذه املقولة ان الحس�ني عليه السام 
لم يقل فمن قبلني ألني حفيد رس�ول الله )ص( 
او اي من املميزات التي يتميز فيها الحسني )ع( 
ولكنه قال )فمن قبلن�ي بقبول الحق( ألن الحق 
هو الهدف االس�اس من ثورته الجب�ارة، فالذي 
يزع�م انه يح�ب الحس�ني عليه الس�ام ويندبه 
ويبكي�ه بكاًء مراً وهو ع�ىل الباطل فهو ممن ال 
يقبل الحس�ني )ع( بقبول الح�ق، لذلك فدعواه 
بحب الحسني )ع( هي دعوى كاذبة وبكاؤه عىل 
الحسني )ع( هو بكاء كاذب، فلينظر االنسان اىل 
افعاله، فإن كان يقبل بالرشوة، ويأخذ العموالت 
عىل حس�اب مش�اريع الدولة، ويعرقل معامات 
املواطن�ني، وال ينرص املواط�ن الضعيف، ويكذب 
يف تعامله مع الناس، ويتحني الفرصة لرسقتهم 
والتحاي�ل عليه�م، وال يخلص يف عمل�ه،  فليعلم 
ان حبه للحس�ني )ع( حب كاذب وإن تصور انه 
يحب الحسني )ع(، وإن بكاؤه عىل الحسني )ع( 

وإن كان بحرقة فهو ليس ببكاء صادق.

عمار العامري

ربم�ا ال يتفق الكثري إن االس�ام االصي�ل متمثاً 
بالتشيع هو االكثر اس�تهدافاً منذ عرص الرسالة 
الت�ي أعقب�ت دول�ة  االول، وإن كل الحكوم�ات 
الرسول االكرم، حاربت التشيع وكافحت جذوره 

واضطهدت رجاله.
   ما يهمنا دراسة اوضاع شيعة العراق يف التاريخ 
املعارص، وتحديداً بعد االحتال الربيطاني للعراق 
ع�ام 1914، مقارن�ًة باجتياح عصاب�ات داعش 
للعراق صيف 2014، مئة عام من التحدي الفكري 

والعقائدي والسيايس.
   ش�يعة الع�راق كان�وا اكث�ر مظلومي�ة من قبل 
حكوم�ة الدول�ة العثماني�ة، لكنه�م اس�تنهضوا 
بفت�وى املرجعية العلي�ا ملواجهة طائ�ع القوات 
الربيطاني�ة الغازية، الت�ي وصلت موانئ البرصة، 
وبعد س�ت س�نوات م�ن ال�رصاع ب�ني الطرفني، 
اندلع�ت رشارة ث�ورة العرشين، اس�تند الش�يعة 
فيه�ا اىل )معادل�ة ثاثية االبعاد( مثل�ت عواملها 

الرئيسة:
اوالً: املرجعية الدينية -إجازة املش�اركة يف الجهاد 

والثورة-.
ثاني�اً: العش�ائر العراقي�ة -لبى رجاله�ا الفتوى 

وقدموا التضحيات-.
ثالث�اً: الق�وة الس�اندة -قدم�ت الدعم واالس�ناد 

متمثلة بالتجار والصناعيني-.
   خرس الش�يعة ث�ورة 1920 عس�كرياً وخرسوا 
الدولة سياس�ياً، بعدما تصدرت بريطانيا املشهد 
يف الع�راق، وضع�ت خط�ة اس�رتاتيجية، مك�ون 
م�ن ث�اث مراح�ل متتالية الس�تهداف التش�يع، 
كان أوله�ا ترش�يح فيصل ملكاً للع�راق، متصفاً 
ب�����)جذوره الهاشمية االكثر تأثرياً باألوساط 
الشيعية، والسمة العشائرية السائدة والحاكمة، 

والخربة السياسية، والوالء لربيطانيا(.

   نج�ح الحكم امللكي إبان الفرتة )1958-1921( 
يف تروي�ض ما يقارب 90% من رؤس�اء العش�ائر 
بطريقة الرتغيب، حيث اصبحوا أعضاًء يف مجليس 
الن�واب واالعيان، ويتمتعون بامتي�ازات جعلتهم 
بطاعته�م  ويفرط�ون  للمل�ك  بال�والء  يدين�ون 
للمرجعية، نجح االنكليز يف تنفيذ الجزء االول من 

خطتهم، وهو تحييد دور رجال العشائر.
   بعد نف�اد صاحية الحكم امللكي وانتهاء دوره، 
جاء مخطط رضب العامل الثاني للمعادلة املتمثل 
ب���)الجانب االقتصادي(، كان املخطط إن يلعب 
الحزب الش�يوعي دور املنفذ م�ن خال اطروحته 
االش�رتاكية للس�يطرة عىل الث�روات االقتصادية، 
خاص�ة الت�ي يمتلكه�ا رج�ال الش�يعة املواليني 

للمرجعية الدينية.
   اال إن ال�رصاع ب�ني الش�يوعيني والقوميني بعد 
ع�ام 1958 رجح كفة القوميني، وبس�بب فش�ل 
عبدالكريم قاس�م بمهامه حل محله عبدالس�ام 
عارف بانق�اب 1963، ال�ذي كان اكثر عنرصية 
وتطرفاً يف سياس�ته، قام األخري بتأميم االقتصاد 
الح�ر )التج�ارة والصناعة( خاصة ببغ�داد، التي 
يمتلك الش�يعة الس�يما )الكرد الفيلني( 70% من 
رؤوس ام�وال العاصمة، تم بذل�ك تقويض الدعم 

املايل للمرجعية الدينية يف النجف االرشف.
العش�ائري واالقتص�ادي  الدع�م  انه�اء     عن�د 
للمرجعية الش�يعية، اس�تعدت بريطاني�ا لتنفيذ 
املرحل�ة الثالث�ة م�ن خطته�ا، وه�ي اس�تهداف 
املرجعي�ة العلي�ا مب�ارشًة، الت�ي كان�ت متمثلة 
باإلمام محس�ن الحكيم، كونها تعد العامل االهم 
يف املعادل�ة، ألجل ذل�ك جاء االنكلي�ز بالبعث عرب 
انقاب 1968، وضع البعثيون بعد )8( اش�هر من 
انقابهم مخطط )مكافح�ة الرجعية(، قاصدين 

به رضب أركان املرجعية الشيعية.
   بدأ الرصاع يحتدم بني املرجعية الدينية وحكومة 
البعث، لك�ن املرجع الحكيم فاجئه�م حينما قاد 

تحركاً شعبياً من النجف اىل بغداد محاوالً التصدي 
للم�رشوع الربيطاني-البعثي، فس�ارع البعثيون 
بتوجيه رضبة قاصمة للش�يعة عامة واملرجعية 
الخاص�ة، باتهامه�م الس�يد مهدي نج�ل اإلمام 
الحكيم بمحاولة قل�ب نظام الحكم بالتعاون مع 
جهات خارجية، اس�تطاع بذل�ك االنكليز تحطيم 

املعادلة الشيعية والقضاء عليها.
   اس�تمرت هيمنة القوى الخارجية عىل املش�هد 
السيايس يف العراق، تحولت االدارة الحاكمة عاملياً 
من الت�اج الربيطاني اىل البي�ت البيض االمريكي، 
اللذان س�عا اىل تجفيف عوامل قوة الشيعة داخل 
العراق، اال إن القوى الشيعية السياسية املهاجرة 
اىل الخ�ارج ل�م تستس�لم لتلك املخطط�ات، التي 

احيكت ضدها ما يزيد عىل ثاثة عقود خلت.
   نس�قت املؤسس�ات الدينية والسياس�ية داخل 
البل�د وخارج�ه االم�ور فيم�ا بينه�ا، م�ن اج�ل 
اس�تمرار كفاحهم، والدفاع ع�ن كيانهم، وحفظ 
هويته�م، وتنمي�ة وع�ي جمهوره�م، وتطوي�ر 

فكرهم السيايس.
   بع�د تغي�ري النظ�ام ع�ام 2003، ب�دء الوج�ود 
الش�يعي يتعاىف داخلياً، والفكر السيايس الشيعي 
ينضج مجدداً، اس�تطاعت القوى الشيعية مسك 

زمام املبادرة، واعادة ضبط اسس املعادلة.
   وض�ع االمري�كان مخطط�اً ملواجه�ة التش�يع 
وتحطي�م معادل�ة بناءه الس�يايس يف ع�راق بعد 
نهاي�ة البعث، مع مراعاة الوق�ت، بارشوا بتنفيذ 
الخط�ة رق�م )1( الهادف�ة اىل تصف�ري العملي�ة 

السياسية من خال االتي:
1.  محاولة اشعال فتيل الحرب االهلية.

2.  خلق اضطرابات بني الشيعة انفسهم.
3.  ايجاد مرجعيات دينية عميلة.

4.  شن حمات لاستهداف رموز التشيع.
5.  ايجاد جيل مناهض لفكر وتاريخ التشيع.

   بعد ذلك بارشت القوى الخارجية بتنفيذ الخطة 

رق�م )2( التكميلي�ة بإدخال عصاب�ات داعش اىل 
الع�راق صي�ف 2014، كان مخططاً له�ا اجتياح 
املحافظ�ات الش�يعية، وتدم�ري امل�دن املقدس�ة، 
واح�داث مجازر برشي�ة بالس�كان، اال إن االرادة 
الش�يعية الواعية كانت حارضة فاستطاعة قلب 
الطاول�ة عليه�م، والتصدي للم�رشوع املناهض 

للتشيع والوطن معاً، من خال االتي:
1.  صدور فتوى الجهاد الكفائي -كانت املرجعية 

العليا صاحبة امتياز فيها-.
2.  اس�تنهاض الش�باب الش�يعي -الذين تحملوا 

90% من التضحيات-.
3.  الدعم واالسناد الداخيل والخارجي.

   بع�د ث�اث س�نوات ونص�ف م�ن الح�رب، وما 
رافقها من تضحيات جس�ام، واراقة دماء االالف 
بني شهيد وجريح، واس�تنزاف الثروات الوطنية، 
انت�رصوا الش�يعة عس�كرياً لك�ن ل�م ينت�رصوا 
سياس�ياً، وتحق�ق ذل�ك ب���)معادل�ة االنتصار 
ثاثية االبعاد(، اصبح التش�يع اكثر استهدافاً من 
ذي قب�ل.    ب�دأت الواليات املتح�دة تنفيذ الخطة 
رق�م )3(، اس�تكماالً للمرحلتني الس�ابقتني التي 
نوهت املرجعية اليها، من خال اللقاءات الخاصة 
وخط�ب الجمعة، واش�ارت »أن املرحل�ة القادمة 
ستكون حرباً حضارية -فكرياً وثقافياً وعقائدياً 
واخاقياً-«، وحذرت م�ن »انعدام الحياء الفكري 
والعلم�ي«، وه�ذا ما اتض�ح تنفي�ذه بعد صيف 

2015 كاالتي:
1.  دعم اطروحة االلحاد بش�كل واسع، خاصة يف 

اوساط طلبة الجامعات واملثقفني غري الدينيني.
2.  دعم الواجهات الشيعية -الشخصيات الدينية 
والسياس�ية- املتقاطع�ة فكري�اً م�ع مرجعي�ة 

العليا.
واالجتماعي�ة  السياس�ية  الفعالي�ات  دع�م    .3

ملواجهة التيارات الوطنية التي ال تأتمر امريكياً.
4.  دع�م بع�ض الش�خصيات سياس�ياً واعامياً 

س�عياً إلس�قاط هيبة الرموز الدينية والسياسية 
الشيعية.

5.  دق اس�فني الفرقة بني ش�يعة العراق املوالني 
ملرجعية النجف والشيعة املوالني لوالية الفقيه.

   م�ارس االمري�كان سياس�ة الح�رب الناعم�ة 
باس�تخدامهم برامج )السوش�ل ميديا( الس�اح 
االكثر تأثرياً يف االوس�اط الش�عبية، من خال بث 
االش�اعات، وترويج االكاذي�ب، وتهويل االحداث، 
واش�غال الش�باب، فأثمرت تلك الحرب يف ارتفاع 
نس�ب االنحرافات الفكري�ة والعقائدية خاصة يف 
جامعات املدن الش�يعية، وزيادة ظواهر الرتاجع 
االخاق�ي يف املجتم�ع.    اس�تطاعت بذلك القوى 
الخارجية من تحطيم االس�وار الدفاعية للتش�يع 
يف الع�راق، من خ�ال تنفيذ خطته�ا الثاثية، ما 
يجع�ل املرجعية العليا تبدو وكأنما حارسة الرأس 

مبارشة يف مرمى االستهداف الداخيل والخارجي.
   اال إن الق�وى واملؤسس�ات الش�يعية ع�ىل مدى 
خط التاريخ لم نجدها استسلمت لنتائج الحرب، 
رغم االزمات التي ترضب اطنابها يف عمق التشيع 
محاول�ًة الرتكيز ع�ىل مفردات -الفك�ر والعقيدة 
والوع�ي- لدى الف�رد الش�يعي، وإن الش�يعة لم 
يربح�وا حت�ى ينتفض�وا مدافع�ني ع�ن كيانهم، 
محام�ني ع�ن هويته�م -الفكري�ة والعقائدية-، 

مضحني من اجل وطنهم.
   اذ إن املبادئ التي يتمس�ك بها الش�يعة الس�يما 
–االمامي�ة- كفيل�ة للتغل�ب ع�ىل رشور الح�رب 
بمختل�ف توصيفاته�ا، إذا م�ا تكاتف�وا وتوحدوا 
وتمس�كوا باملرجعي�ة الدينية الصالح�ة، وركزوا 
عىل اه�داف العدو وغاياته، ودعم�وا نقاط القوة 
وعالج�وا مواط�ن الضع�ف ل�دى ش�يعة العراق 
تحدي�داً، واعادوا ترتيب اوراقهم الداخلية بش�كل 
موضوعي، بعيداً عن الرؤى والتصورات الضيقة، 
مس�تعينني بكل ما لديهم من قوى وش�خصيات 

واعية ومخلصة ومؤثرة. 

ثورة احلسني »عليه السالم« بني البكاء الصادق عليه وبني البكاء الكاذب

هيلني ...و...احلسني .. حكاية .... الراس ...و الكأس ... وغدر الناس...

شيعة العراق ومواجهة احلرب الفكرية.. دراسة وحتليل

مرام مهدي«

أن لخط�اب  األمام الحس�ني )ع( يوم الع�ارش من املحرم  
وكامه البليغ اثأر سيكولوجيه, تعكس لنا مدى شخصية 
الحس�ني الف�ذة, والتي كانت احد أس�باب خل�ود القضية 
الحس�ينية, رغ�م مجيء الكث�ري من القضاي�ا التي تبعت 
واقع�ه كرب�اء, أال أن التاري�خ ق�د أس�دل س�تاره عليها 
وصارت طي الكتب, والقضية الحس�ينية ال تزال شاخصة 
وخالدة, ولكي نطلع عىل شخص الحسني يف واقعة كرباء 

البد من تحليل خطبته يف يوم العارش لغويا.
يبدأ الحسني خطابه بقوله«

فن�اء  دار  فجعله�ا   الدني�ا  خل�ق  ال�ذي  لل�ه  )الحم�د 
وزوال,مترصف�ة بأهله�ا ح�اال بع�د ح�ال  فاملغ�رور من 
غرته,والش�قي م�ن فتنته,ف�ا تغركم هذه الدني�ا فأنها 
تقطع رجاء من ركن أليها  وتخيب طمع من طمع فيها(

لقد بنا الحس�ني هذه الفقرة من خطابه بأس�لوب يتسم 
بوض�وح اإليق�اع, وموس�يقى يف مقاطع�ه فأكث�ر م�ن 

الفواصل ) زوال-حال_غرته_فتنته _فيها(
يذك�ر الدكتور عب�د الكاظم اليارسي أس�تاذ اللغة والنحو 
يف جامع�ة الكوف�ة يف كتابه الخطاب الحس�يني يف معركة 
ألطف إن  )أن األمام الحس�ني استخدم ما يسمى بأسلوب 

))التشخيص ((  يف رسم صورة محسوسة لهذه الدنيا (
ثم ينتقل األمام بعد الحمد والثناء  إىل الوعظ فيقول

) أيه�ا النَّاُس اْس�َمُعوا َقْويِل  َو اَل َتْعَجُلوا َحتَّ�ى أَِعَظُكْم ِبَما 
َيِحقُّ لَُكْم َعيَلَّ َو َحتَّى أُْعِذَر إِلَْيُكْم، َفإِْن أَْعَطْيُتُموِني النََّصَف 
ُكْنُت�ْم ِبَذلَِك أَْس�َعَد، َو إِْن لَْم ُتْعُطوِني النََّصَف ِمْن أَْنُفِس�ُكْم 
ًة، ُثمَّ اْقُضوا  َفأَْجِمُع�وا َرأَْيُكمْ  ُثمَّ ال َيُكْن أَْمُرُك�ْم َعلَْيُكْم ُغمَّ
إيَِلَّ َو ال ُتْنِظُروِن،  إِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَّذِي َنزََّل الِْكتاَب َو ُهَو َيَتَوىلَّ 

الِِحنَي( الصَّ
يب�دأ األمام  خطابه مس�تخدما أس�لوب النداء ث�م يتبعه 

مجموعة جمل اإلنشائية وكان أسلوب الطلب هو املهيمن, 
فالغرض كان يتطلب ذلك

يس�تخدم األمام أس�لوب النه�ي بقول�ه ) ال تعجلوا حتى 
أعظكم ( وغرض اإلمام من ذلك هو تهيئة  القوم للس�ماع 

ما يريد قوله
بعد ذلك ينتقل اإلمام إىل تقديم العذر بقوله

))ف�ان قبلت�م ع�ذري ... كنت�م اس�عد ...وان ل�م تقبل�وا 
...فجمعوا..(

إن اس�تخدام الحس�ني ألس�لوب ال�رشط  يف طل�ب العذر  
وتقدي�م الحج�ة لقدوم�ه.  ناب�ع م�ن تمت�ع الحس�ني 
بمواصفات القيادة الحقيقية وكونه حجه عىل املس�لمني 

وإمام زمانه.
فاس�تخدام اإلم�ام الحس�ني ألس�اليب الباغ�ة. )الن�داء 
،الطلب،والنهي(  نابع من عمق ش�خص الحسني وفكره 
القي�ادي, فإلقاء خطبة به�ذه الباغة الش�ك  أنها أثارت 

وقعاً يف نفوس معس�كر األعداء, وهذه دليل ذكاء الحسني 
وشخصيته الفذة .

ثم ينتقل األمام إىل جزء أخر  هو التعريف بنسبه ومحاجة 
أهل الكوفة بكون�ه حفيد النبي وأمام زمان أالمه والويص 

عليها فيقول
�ا َبْع�ُد، َفاْنُس�ُبوِني َفاْنُظ�ُروا َمْن أََن�ا، ُث�مَّ اْرِجُعوا إىَِل  )أَمَّ
أَْنُفِسُكْم َو َعاِتُبوَها َفاْنُظُروا َهْل َيْصُلُح لَُكْم َقْتيِل َو اْنِتَهاُك 

ُحرَْمِتي.

ِل  �ِه َو أَوَّ أَ لَْس�ُت اْب�َن ِبْنِت َنِبيُِّك�ْم َو اْبَن َوِصيِّ�ِه َو اْبِن َعمِّ
الُْمْؤِمِننَي الُْمَصدِِّق لِرَُسوِل اللَِّه ِبَما َجاَء ِبِه ِمْن ِعْنِد َربِِّه؟

ي؟ َهَداِء َعمِّ أَ َو لَْيَس َحْمزَُة َسيُِّد الشُّ
ي؟ يَّاُر يِف الَْجنَِّة ِبِجَناَحنْيِ َعمِّ أَ َو لَْيَس َجْعَفٌر الطَّ

أَ َو لَ�ْم َيْبُلْغُك�مْ  َما َقاَل َرُس�وُل اللَِّه يِل َو أِلَِخي َهَذاِن َس�يَِّدا 
َشَباِب أَْهِل الَْجنَِّة؟(

لقد تغريت  لغة الخطاب فقد عرب اإلمام بأس�لوب إنشائي 
مؤث�ر, بدال من أس�لوب الخرب الذي بدا  ب�ه الن هذا املقام 

يتطلب هذا النوع من
األس�اليب ألنه�ا اش�د تأثريا وأكث�ر وقعاً عىل الس�امع ثم 
يكث�ر اإلمام من اس�تخدام أس�لوب االس�تفهام اإلنكاري  
ليث�ري من خالها عواطف الق�وم ويدفعهم للتأمل يف هذه 

التساؤالت.
يف ه�ذه الجزء م�ن الخطبة املباركة التي ألقاها الحس�ني 
)ع( عىل معس�كر األعداء يتبني بوضوح ش�خص الحسني 
ونفس�يته يف تل�ك املعركة فرج�ل غري الحس�ني قادم عىل 
املوت املؤكد يصعب عليه قول كام مفهوم إال إن الحس�ني 
خط�ب بالقوم خطبة بليغة وبهذا يتبني إن الحس�ني دخل 
املعرك�ة من باب املنترص غري اآلبه للحياة ولم يكن س�وى 

اإليمان بالله دافعا ومعزز له.
يتبع يف الجزء القادم والله ويل التوفيق«

ا.د.ضياء واجد المهندس

هيلني فتاة مس�يحية، اوربية الطلة و الش�كل ، اعجبت 
بش�اب مس�لم )حس�ني عيل محمد( ، جنوبي البرشة و 
العقلية و السلوك . و بالرغم من اعجاب صديقي حسني 
بها، اال انه ال يجرؤ عىل مصارحتها بمشاعره يف زمن لم 
يكن املصارحة اال املب�ارشة ...بالرغم من رضاوة حربنا 
مع ايران ، و الخوف من املس�تقبل، و قد مرت 7 سنوات 
م�ن القتال دون ب�ادرة يف االفق النهائه�ا ، كانت جذوة 
االحساس متقدة بني حسني و هيلني ، و الني صديقهم ، 
فقد كنت مستودع ارسارهما و احاسيسهما ، انقل لهما 
كلمات املحبة و االشواق  ، واخفي عنهما العتب واملامة 
و عب�ارات الجف�اء ...كان حس�ني يرغ�ب بال�زواج من 
هيلني ، عىل ان تشهر اسامها و تتحجب كونها سافرة ، 
وهذا هو مطلب اهله ايضا« ..كانت هيلني ترفض ، النها 
التريد ان ترتك يف سمعة اهلها ندبة بني االقارب ، و النها 
ترغب يف االس�ام ، ولكنها ال تقتنع باملسلمني ..هاجرت 
هيل�ني مع اهلها اىل بريطاني�ا، وماتت يف بداية ال2000 
بامل�رض العضال ، بينما تزوج حس�ني من بنت عمه، و 
س�مى بنته الكربى )هيلني (، اال ان زوجته غريت االسم 
اىل )حنني ( ،بعد فرتة طويلة من املشاكل ..قلت ل هيلني 
عندما رفضت اشهار اسامها : املسلمون يحملون راية 

االسام و نهجه ، و ترك املسلمني يعني ترك االسام..
قال�ت يل : عندم�ا حدث�ت مج�زرة الط�ف ،حم�ل راس 
الحس�ني )ع( اىل الش�ام ، ليعرضوه ع�ىل يزيد يف قرص 
الخافة ..وكانت الناس تنظر اىل الراس العلوي املسجى 
ع�ىل الرمح الدموي ، وتحس�به من الخوارج ، ادعاء« او 
وهم�ا« او خوف�ا« و تصنعا« ،و ملا وص�ل الراس قريب 
القرص ،وضعوه يف اناء قريص )طش�ت( ..يف ذات الليله 
اس�تفاق ق�س مس�يحي روم�ي ، كان قد وف�د اىل احد 
اديرته�ا ، عىل حلم رأى فيه الس�يد املس�يح والرس�ول 
املصطف�ى ، وطلبا منه ان يضع ال�راس يف مكان طاهر 
يف الدي�ر ،ويمس�ح م�ا تراكم علي�ه من ات�راب و رمال 
الطري�ق، و يص�يل عليه ..ق�ام القس وذه�ب اىل مخيم 
جنود الس�فيانيني ، ورىش الحرس ،ودفع لهم كيس من 
الدراهم الذهبية ،عىل ان ياخذ الراس و يرس�مه ، ويعيد 
لهم فجرا«..وافق الحراس عىل ان بعضهم طلب نبيذ من 

الدير ،وان يكونوا قريبني من الدير ..
وضع القس راس الحسني عىل عتبة التطهر و الغفران ،  
ثم مس�حه و  نظفه بدمعه ،ولم يستطع ان يتوقف عن 
بكائه ، و اوقد بقربه الش�موع ، واخذ يناجي الحس�ني 

) ع ( :
من قتلك ياسبط النبي االمني ..

من ذبحك يا امام املتقني ..
من علق راسك عىل الرمح يا افضل العاملني ..

اتوا براسك لخليفة الهوى و سيد الكاس..
وضعوك عىل راس الرمح ،ثلة من االنجاس...

ايقنت ياسيد الشهداء و الصديقني ..
انك من الشهداء و من زمرة االنبياء و املرسلني ...

ما خشيت املوت و ال كنت من الفارين... 
وما رهبك الوف الجنود الفاسقني و الظاملني 

و ال كرس شوكتك غدر الناس و وجهاءهم املنافقني ....
لقد اقمت عليهم الحجة بانك ابن بنت نبيهم..
و عرفتهم بالصدق انك ابن امامهم و تقيهم..

وانك جئت مصلحا و مرشدا« لهم يف دينهم..
لقد حملت معك اهل بيتك حجة عىل من قتلك ..

وليكونوا شهودا« عىل من خذلك ..
يا حسني ستنتقل بني االرجاء و االمصار ..

لتكون خصيمهم بني الجنة و النار ..
يا سيدي ...يا سبط الرسول وحبيبه..

ما قتلك املاجن يزيد ...
و ال امراءه و جنوده العبيد ...

بل قتلك قومك الذي اخرجتموهم من دجى الجاهلية اىل 
نور االسام و وهج االيمان...

قتلك يا ابن سيدة نساء العاملني ..
من اخرجتموهم من عبادة االوثان اىل عبادة الرحمن ..

حارب�وا ج�دك اه�ل الب�داوة والغلظة عىل رس�الة جدك 
االمني ، وعىل القران يف تنزيله..

مثلما قاتلوا اباك عىل القران يف تاويله..
و قتلوك عىل القران يف تثبيته و تفصيله...

لعن الله من قتلوا ابن بنت رسولهم ...
و هتكوا حرمات اهل نبيهم ....(

قلت : ياهيلني ، هل ما قرأتيه منسوخ..
قالت : هذه من مخطوط�ات قديمة مكتوبة عىل الجلد 

، نسخها والدي ..
قلت لها : ملاذا ال ينرشها والدك ؟

قال�ت : لو كانت ل�دى علماء الش�يعة ال ينرشوها ، الن 
حكوم�ة البع�ث تعت�رب الخاف�ة االموية ه�ي الخافة 
العربي�ة االس�امية ...فكيف تريد من باحث مس�يحي 

ينرش هذه املناجاة ..
قل�ت : م�ا الذي يجعلك ، ال تش�هرين اس�امك ، مادمت 
اكثر من كثري من املس�لمات فهما لاس�ام يف العبادات 

و املعامات.. 
قال�ت : ال ارغ�ب يف ان اك�ون من امة منافق�ة ، تهرول 
ع�ىل العطايا والهدايا ، و ال ته�م بالرزايا واملنايا ، قتلت 
س�يد شباب اهل الجنة ، و رمت اهل بيت النبوة يف القتل 

واملحنة ..قوم ال يفقهون دينهم ، لن اكون منهم ...
قلت لها :هذا كام كبري 

قالت : هذا كام القس ، وانا مؤمنة به..
اللهم اجعلنا من انصار الحسني و عىل نهج الحسني ..

انك موالنا و نارصنا ، يا ارحم الراحمني..

سيكولوجيا خطاب احلسني »عليه السالم« يف يوم العارش

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والعرفان اىل مدير صحة الرصافة 
الدكتور )عبد الغني س�عدون الس�اعدي( ملا قدمه من تعاون كبري مع 
املناش�دة الت�ي قدمتها له وملا قدمه من جهد كبري وحضوره بنفس�ه 
ملتابعة الحالة الصحي�ة ملريضتي وتذليل كافة الصعاب وتجهيز كافة 
املتطلب�ات الطبية الازمة ،وكذلك لتعامله االنس�اني الرفيع مع كافة 
الحاالت واملراجعني متمنياً له دوام النجاح يف مهام عمله ودوام التوفيق 
يف خدم�ة الن�اس ، والش�كر موص�ول اىل الكادر الطبي يف مستش�فى 
العلوية التعليمي وايضا الكادر الطبي يف مستش�فى النعمان ملا بذلوه 
من جهد كبري يذكر فيشكر سائا املوىل العيل العظيم ان يوفق الجميع 

ملا فيه خدمة املواطن الكريم والعراق العزيز .

حيدر الالمي
ابو سجاد

شكر وعرفان


