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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال عـلـم ملـن ال بـصـيـرة لــه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلشد يكشف صدور »قرار حكومي« يقطع الطريق امام حماوالت »قصف« خمازن العتاد جمددا
نائب عن النرص: االقليـم استـوىل عىل )25( تريليـون دينـار من كركـوك 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�رر مجل�س ال�وزراء، أم�س الس�بت، ش�مول 
العاملني بصيغة عقود بامتيازات مماثلة ملوظفي 

املالك الدائم يف املؤسسات الحكومية.
وبحس�ب ق�رر مجل�س ال�وزراء، ال�ذي تلق�ت 
“املستقبل العراقي” نسخة منه فقد منح مجلس 
الوزراء بموجب قراره رقم )315( لس�نة 2019 
امتي�ازات كب�رة للعاملني بصيغة عقود، أس�وة 

بموظفي املالك الدائم.
ووجهت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء الوزارات 
والجه�ات غ�ر املرتبط�ة ب�وزارة واملحافظ�ات 
الق�رار  بتنفي�ذ  كاف�ة،  املحافظ�ات  ومجال�س 
الذي حمل الرقم 315 لس�نة 2019، باس�تكمال 
إجراءات تحوي�ل األجراء اليوميني اىل عقود ممن 
مىض عىل تش�غيلهم بأجر )مدة ال تقل عن سنة 
واح�دة فق�ط( ويجري إيق�اف التعي�ني بأوامر 
وزاري�ة أو إداري�ة لألج�راء اليومي�ني إال ضم�ن 
استمارات التشغيل، وأال تتجاوز مدة عمل األجر 
)ثالثة أشهر( غر قابلة للتجديد ويجري إعتماد 
ج�داول إحتس�اب روات�ب املتعاقدين ح�دا أدنى 
والذي يبدأ بش�هادة الدكتوراه وينتهي بش�هادة 

محو االمية. 
ون�ص الق�رار عىل قي�ام دي�وان الرقاب�ة املالية 
االتح�ادي بح�ر أع�داد العاملني بعق�ود واجر 
يوم�ي ضم�ن النفق�ات الجاري�ة أو املرشوعات 
اإلس�تثمارية أو النفق�ات التش�غيلية للجه�ات 
املذكورة، م�ع تصنيف العاملني وفقاً لتحصيلهم 
الدرايس ومقدار الراتب الش�هري وأوامر التعيني 

وتصنيف العاملني عىل أساس سنوات الخدمة.
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جملس الوزراء يقرر حتويل »األجور« إىل عقود
القرار يضمن للمتعاقدين احلصول على األراضي والقروض ويسمح هلم بالكفالة.. و »األقدمية« قد تتيح »التثبيت« مستقباًل
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اىل ساحة لتالقي املصالح 
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بأجور ال تتجاوز 10 آالف دينار.. 
مكتب السيد السيستاين يعلـن عن توفري 

جهاز ملعاجلة وكشف الرسطان

وزيـر الـنـفـط: 
تذبـذبـات حــادة وراء عـدم 

استقرار السوق العاملية

الرافدين يعلن توسيع املجمعات 
املشمولة بقـروض )100( مليـون 

لرشاء الوحدات السكنية
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بريطانيا ترفض إخالء سبيل مؤسس ويكيليكس رغم انتهاء فرتة احتجازه

ري تغيريات عىل »رتب عليا« جلنراالته يف العراق  اجليش األمريكي جيجُ
احلشد الشعبي يشكل »جملس استشاري« بعد إغالق مكاتبه يف املحافظات 
مدير املرور يصـدر توجــيــهـا بـشـأن إجـازات السـوق

رئيس الربملان يعقد اجتامعًا مع رؤساء الكتل للتنسيق 
بشأن املرحلة املقبلة
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حمافظ البرصة للمواطنني:
 محلة التجاوزات ال تستهـدف 

الـفـقـراء

حمافظ بغداد يعلن تنفيذ 
محلة خدمية واسعة يف النهروان بمشاركة 

16 بلدية وأكثر من »100« آلية

وزير النقل يعلن منح األجواء 
العراقية ممرًا ثالثًا لرشكات الطريان 

بني آسيا وأوربا

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطات الربيطانية أن مؤس�س موقع »ويكيليكس« 
جوليان أس�انج س�يبقى وراء القضب�ان حتى انته�اء النظر 
يف طل�ب الوالي�ات املتحدة بتس�ليمه إليها، رغ�م انتهاء الفرتة 
القانوني�ة الحتجازه قريبا. وأكدت القاضية فانيس�ا بارايتزر 
يف محكمة وستمنس�رت االبتدائية أن أس�انج كان سيخرج من 
س�جن »بيلمارش« اللندني يف 22 أيلول الحايل، غر أن القضاء 
ل�ن يوافق عىل ذلك، وس�يبقى وراء القضبان مع تغير صفته 
من سجني يقيض عقوبة إىل شخص مهدد بالرتحيل. وأشارت 
بارايت�زر إىل وج�ود »أرضية ملموس�ة« لالعتقاد بأن أس�انج 
س�يحاول مرة أخرى الهروب م�ن القضاء يف حال اإلفراج عنه 
بكفالة، الفتة يف الوقت نفس�ه إىل أن محامي أس�انج لم يقدم 
طلبا إلخالء س�بيل موكله. وزج بأسانج يف السجن خالل شهر 

نيس�ان املايض ملدة 50 أسبوعا بعد حرمانه من صفة الجئ يف 
سفارة اإلكوادور بلندن حيث أمىض نحو ثمانية أعوام، غر أن 
محاميه أكد سابقا أن موكله قد يخرج من السجن بعد قضائه 
نصف مدة العقوبة. يف الوقت نفسه، ينظر القضاء الربيطاني 
يف طلب الواليات املتحدة بتس�ليم أس�انج، ومن املقرر أن تعقد 
جلس�ات اس�تماع رئيس�ية يف املوضوع أواخر ش�باط املقبل، 
بع�د أن يق�دم الطرف�ان براهينهما إىل املحكمة. ولجأ أس�انج 
إىل الس�فارة اإلكوادوري�ة بع�د اإلفراج املرشوط عن�ه لتفادي 
تس�ليمه إىل الس�ويد حي�ث وجهت إلي�ه تهم�ة اغتصاب عام 
2010، غر أنه يرفض بشدة هذه االتهامات وير عىل وجود 
دوافع سياسية وراء هذه القضية، وخاصة أنه يواجه عقوبة 
قضائية قاسية يف الواليات املتحدة لنرش موقعه »ويكيليكس« 
معلوم�ات حساس�ة متعلق�ة باألنش�طة املثرة للج�دل التي 

تمارسها الحكومة األمريكية يف مختلف أنحاء العالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د رئي�س مجلس الن�واب محمد الحلب�ويس، أمس 
الس�بت، اجتماعا ضمَّ رؤس�اء الكت�ل النيابية؛ لبحث 
أهم امللف�ات التي تتعلق بعمل مجلس النواب يف مجال 
الرقاب�ة والترشي�ع خالل الفص�ل الترشيع�ي األول/ 

للسنة الترشيعية الثانية/ الدورة النيابية الرابعة.
وتقرر خالل االجتماع:

أواًل:
1- تشكيل لجنة ملتابعة اإلجراءات الحكومية من أجل 
اتخ�اذ التدابر الالزمة لحفظ س�يادة العراق، وتتكون 
من رؤس�اء الكتل النيابية وممثلني ع�ن لجان )األمن 

والدفاع - العالقات الخارجية - القانونية(.
2- تش�كيل لجن�ة لبح�ث مل�ف املفقودي�ن واملغيبني 
وإع�ادة النازحني، وتتكون من رؤس�اء الكتل النيابية 
وممثلني عن اللجان )القانونية - الهجرة واملهجرين/ 

األمن والدفاع - حقوق اإلنسان(. 
ثانًي�ا: امل�يض بالترشيع�ات التالي�ة خالل الجلس�ات 

القادمة وإعطائها األولوية:
1- إلغاء مكاتب املفتشني العموميني.

2- التعديل األول لقانون النزاهة. 
3- قانون الخدمة املدنية.

4- قانون الضمان الصحي.
5- قانون الرشاكة مع القطاع الخاص. 

6- قانون املحكمة االتحادية.
7- قانون االتصاالت واملعلوماتية.

8- قانون االستثمار املعدني.
9- قانون هيئة التصنيع الحربي.

ثالًثا: مفاتحة الحكومة إلرسال القوانني التالية:
1- ق����انون التقاعد والضمان االجتماعي.

2- قانون ملعالجة أزمة السكن.
3- قانون النفط والغاز. 

4- قانون مجلس اإلعمار.
5- قانون املوازنة االتحادية لسنة 2020.
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الرافدين يعلن توسيع املجمعات املشمولة بقروض )100( مليون لرشاء الوحدات السكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلشن مشرف الرافدين، امس سشبت، عن توسشيع املجمعات املششمولة بقشروض 100 مليون لشراء الوحدات 
السشكنية.  وقال املكتب االعالمي للمرف ان »املجمعات االسشتثمارية السكنية التي تمت إضافتها وقد استوفت 
كافشة الروط القانونيشة والتي يتم عىل اثرها منح القروض لراء الوحدات السشكنية هشي )مجمع درة كربالء 
السكني يف محافظة كربالء املقدسة - مجمع الكوثر السكني يف الحلة - مجمع مسلم بن عقيل السكني يف النجف 
األرشف - مجمع مدينة لؤلؤة السكني يف محافظة املثنى - مجمع الون السكني يف جلوالء - مجمع باب النارصية 
السشكني يف محافظشة ذي قار( اىل جانب املجمعات التي تم ششمولها سشابقا بقشروض 100 مليون وهي )مجمع 
األمل السشكني يف محافظة البرة - مجمع العزيز السشكني يف محافظة النارصية - مجمع بيسشان السشكني يف 
محافظة النارصية - مجمع مروع اسكان الدوحة يف محافظة السماوة(«. واضاف »بإمكان املوظفني الراغبني 
بمنحهم قروض 100 مليون دينار واملواطنني الذين تم تحديد 50 مليون دينار لراء الشقق السكنية التوجه لتلك 
املجمعات لالطالع عىل مواصفات تلك الشقق«، مشريا اىل ان »األيام املقبلة سيتم اإلعالن عن العديد من املجمعات 

السكنية املشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قرر مجلشس الشوزراء، أمس السشبت، ششمول العاملني 
بصيغشة عقود بامتيازات مماثلة ملوظفي املالك الدائم يف 

املؤسسات الحكومية.
وبحسشب قرر مجلس الشوزراء، الذي تلقت “املسشتقبل 
العراقي” نسشخة منه فقد منح مجلس الوزراء بموجب 
قراره رقم )315( لسنة 2019 امتيازات كبرية للعاملني 

بصيغة عقود، أسوة بموظفي املالك الدائم.
ووجهت األمانة العامة ملجلس الوزراء الوزارات والجهات 
غري املرتبطة بشوزارة واملحافظات ومجالس املحافظات 
كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسشنة 2019، 
باسشتكمال إجراءات تحويل األجشراء اليوميني اىل عقود 
ممشن مىض عىل تششغيلهم بأجر )مدة ال تقل عن سشنة 
واحشدة فقط( ويجري إيقاف التعيشني بأوامر وزارية أو 
إدارية لألجراء اليوميني إال ضمن اسشتمارات التششغيل، 
وأال تتجشاوز مشدة عمل األجري )ثالثة أششهر( غري قابلة 
للتجديشد ويجشري إعتمشاد جشداول إحتسشاب رواتشب 
املتعاقديشن حشدا أدنشى والذي يبشدأ بششهادة الدكتوراه 

وينتهي بشهادة محو االمية. 
ونشص القرار عىل قيام ديشوان الرقابشة املالية االتحادي 
بحر أعداد العاملني بعقود واجر يومي ضمن النفقات 
الجارية أو املروعات اإلستثمارية أو النفقات التشغيلية 
للجهات املذكورة، مع تصنيف العاملني وفقاً لتحصيلهم 
الدرايس ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيني وتصنيف 
العاملني عىل أساس سنوات الخدمة، فضال عن التنسيق 
بني الديوان والجهات آنفا لتزويد دائرة التقاعد والضمان 
اإلجتماعشي للعمال بالبيانشات األلكرتونيشة أو الورقية، 
يف موعشد أقصشاه 30 ترين الثانشي 2019، بغية إنجاز 

اإلحصاء التام ألعداد العاملني. 
والشزم املجلس الجهات املذكورة بتوطني رواتب العاملني 
بعقد فورا أو قيام املتعاقد أو األجري بفتح حساب مريف 
ويجري إيشداع الراتب حرا وتتحمشل الجهات املخالفة 
املسؤولية عن عدم توطينها خالل مدة أقصاها شهرين 
بشدءا من تأريخ إصشدار هذا القرار، عشىل أن تقوم وزارة 

املالية بإيقاف تمويل تلك الرواتب بعد املدة املذكورة.
وجشاء يف القشرار بعشد توطشني رواتشب العاملشني وجرد 
أعدادهشم، تتشوىل املالية توفشري التخصيصشات املطلوبة 
يف قانشون املوازنشة العامشة /2020 وتسشتمر الشوزارات 

املعنيشة بتحويل األجراء اىل عقود عشىل املالك املؤقت عىل 
أن تشرف الفروقشات املالية بعشد إقرار قانشون املوازنة 
/2020، أمشا الوزارات التي يتوافشر فيها تخصيص مايل 
فتقوم بشرف الفروقات بدءا من إصدار قرار تحويلهم 
اىل عقشود، والزم املجلس الوزارت والجهات غري املرتبطه 
بشوزارة واملحافظات بعدم تششغيل متعاقديشن أو أجراء 
يوميشني جدد ألعمشال يمكشن أن تعلن للقطشاع الخاص 
بصفشة مقاولة عامشة مثل )تنظيف الششوراع واملدارس 
العامشة  الحدائشق  اسشتدامة  والدوائشر،  واملستششفيات 
وتطويرهشا، صيانة وتطويشر الطرق العامشة الخارجية 
بشني املحافظشات وتاثيثهشا، نصشب وإدارة املوازيشن يف 
الطرق العامة وتششغيلها وغريها مشن األعمال(، عىل أن 
تربم العقود بششفافية وروح تنافسية عالية، من خالل 
إتباع إحدى أساليب التعاقد املنصوص عليها يف تعليمات 
العقشود الحكوميشة رقم 2 لسشنة201٤ أو عقود رشاكة 
)ppp( دون أن يخشل ذلشك بعمل املتعاقديشن املوجودين 

حاليا لألعمال املذكورة.
ومنح القشرار الشوزارات والجهات غشري املرتبطة بوزارة 
واملحافظشات تضمشني العقشود بمشا يأتشي: )للمتعاقشد 
العمشل يف القطشاع الخشاص عشىل أال يرتتشب عشىل ذلشك 
تضشارب بشني الجهتني او الجهات التشي يعمل بها بما ال 
يخشل بالتزاماتهم التقاعدية وله إكمال دراسشته األولية 
والعليشا عشىل أال يتعشارض مع سشاعات العمشل املحددة 
بالعقشد بحسشب رغبتشه، مع عشدم املمانعة مشن منحه 
إجازة دراسشية لغشرض تطوير عمل الدائشرة وبموافقة 
الوزير أو رئيشس الجهة غري املرتبطة بوزارة أو املحافظ 
بما ينجسشم وحاجة الدائرة لتخصصشه كما يحق إيفاد 
املتعاقد والسماح له برئاسة اللجان واملناصب التنفيذية 

باستثناء الدرجات العليا. 
كمشا قىض القشرار باسشتمرار رصف راتشب املتعاقد ملدة 
شهرين عند فسشخ العقد ألسباب غري متعلقة به وربط 
األجر الذي يتقاضشاه بمهاراته وكفاءته الفنية ومؤرش 

اإلنتاجية والخدمة املقدمة، باإلضافة اىل شمول املتعاقد 
باالمتيازات والحقوق التشي يحصل عليها موظف املالك 
الدائم مثل )القروض، قطع األرايض السشكنية، الكفالة، 
الدورات التدريبيشة، املكافآت، وغريها(، كما يتم تكييف 
أوضشاع املتعاقدين بالششكل الذي ينطبشق عىل موظفي 
املشالك الدائم بموجشب القوانني والقشرارات النافدة فيما 
يخص مساواتهم يف الحقوق والواجبات بما فيها القرار 
رقم )٦03 لسشنة 19٨٧( وياتي يف النص إعطاء األولوية 
للمششمولني بقرار مجلس الوزراء ) 315 سشنة 2019( 
التعيشني عشىل املشالك الدائم بحسشب األقدميشة يف تأريخ 
املبشارشة والحاجة واالختصاص وفقشا للقانون وعندها 
تحتسشب الخدمة السشابقة ألغشراض العشالوة والرتفيع 
والتقاعشد، وتعتمد اإلدارات الحكوميشة انموذج الصيغة 
العقديشة الشذي سشيجري تضمينه مشع ضوابشط القرار 
وتتشوىل اإلدارات الحكومية التنسشيق بينها والدوائر ذات 
العالقشة يف وزارة العمشل والششؤون اإلجتماعيشة لتنفيذ 
قانشون العمشل رقم)3٧لسشنة 2015(وقانشون التقاعد 
والضمان اإلجتماعي للعمال )رقم 39لسنة 19٧1 او أي 

قانون يحل محلها. 
ويأتشي يف القشرار أيضشا قيشام الشوزارات والجهات غري 
املرتبطشة بشوزارة واملحافظشات بإعداد جشداول تتضمن 
التوصيشف أو الوصشف الوظيفشي لألعمال املراد ششغلها 
ملوظفشي العقشود، وأعشداد العاملشني ونوعيشة أعمالهم 
وخرباتهم وتخصصاتهم يف موعد أقصاه 30/11/2019 
عشىل أن تعرض الجشداول عىل لجنة مؤلفشة من وزارتي 
املاليشة والتخطيشط واألمانشة العامشة ملجلشس الشوزراء 

ملراجعتها ويتعرض املخالف املساءلة القانونية.
هشذا وتعمشل وزارة املاليشة عىل تضمني مشروع قانون 
املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية/2020 مايضمن 
السماح ملوظفي املالك الدائم بموافقة دوائرهم من غري 
األطباء وأسشاتذة الجامعات اىل التقاعد برط أن تكون 
لديهشم خدمشة وظيفية فعليشة )15 سشنة فأكثر( دون 
تقييد أعمارهم بخمسني سنة، والسماح ملوظفي املالك 
الدائم بالتحول اىل موظفي عقود ممن أعمارهم دون 55 

سنة .
و يمنح املذكورين يف الفقرتني آنفا واملوظفني عىل املالك 
الدائم املتمتعني بإجازة الخمس سشنوات الذين ينتقلون 
اىل العمل يف القطاع الخاص عند انتقالهم نهائيا من ذلك 

القطاع وقطع صلتهم بالوظيفة العامة.

القرار يضمن للمتعاقدين احلصول على األراضي والقروض ويسمح هلم بالكفالة.. و«األقدمية« قد تتيح »التثبيت« مستقباًل

جملس الوزراء يقرر حتويل »األجور« إىل عقود
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رئيس الربملان يعقد اجتامعًا مع رؤساء الكتل للتنسيق بشأن املرحلة املقبلة
        بغداد / المستقبل العراقي

محمشد  النشواب  مجلشس  رئيشس  عقشد 
الحلبشويس، أمشس السشبت، اجتماعا ضمَّ 
رؤسشاء الكتل النيابية؛ لبحث أهم امللفات 
التي تتعلشق بعمل مجلس النواب يف مجال 
الرقابة والتريع خالل الفصل التريعي 
األول/ للسشنة التريعية الثانية/ الدورة 

النيابية الرابعة.
وتقرر خالل االجتماع:

أواًل:
اإلجشراءات  ملتابعشة  لجنشة  تششكيل   -1
الحكومية من أجشل اتخاذ التدابري الالزمة 
مشن  وتتكشون  العشراق،  سشيادة  لحفشظ 
رؤسشاء الكتل النيابية وممثلني عن لجان 
)األمشن والدفشاع - العالقشات الخارجية - 

القانونية(.
2- تششكيل لجنة لبحث ملشف املفقودين 
واملغيبشني وإعادة النازحشني، وتتكون من 
رؤساء الكتل النيابية وممثلني عن اللجان 
)القانونيشة - الهجشرة واملهجرين/ األمن 

والدفاع - حقوق اإلنسان(. 
ثانًيشا: املشي بالتريعشات التالية خالل 

الجلسات القادمة وإعطائها األولوية:

1- إلغاء مكاتب املفتشني العموميني.
2- التعديل األول لقانون النزاهة. 

3- قانون الخدمة املدنية.
٤- قانون الضمان الصحي.

5- قانون الراكة مع القطاع الخاص. 
٦- قانون املحكمة االتحادية.

٧- قانون االتصاالت واملعلوماتية.
٨- قانون االستثمار املعدني.

9- قانون هيئة التصنيع الحربي.
ثالًثا: مفاتحة الحكومة إلرسشال القوانني 

التالية:
1- قانون التقاعد والضمان االجتماعي.

2- قانون ملعالجة أزمة السكن.
3- قانون النفط والغاز. 

٤- قانون مجلس اإلعمار.
5- قانون املوازنة االتحادية لسنة 2020.

        بغداد / المستقبل العراقي

أجريت يف بغداد، أمس السبت، مراسم نقل مهام القيادة 
يف قوة املهام املشرتكة الخاصة بالجيش األمريكي.

ووفقا لبيان وزع عىل وسشائل اإلعالم، فقد توىل الفريق 
يف الجيشش األمريكشي “بات وايشت” قائشد الفيلق املدرع 
الثالث، قيادة قوة املهام املشرتكة من الفريق يف الجيش 

األمريكشي “بشول الكامشريا” قائشد الفيلشق الثامن عر 
املجمشول جوا. وقشد الفريق الكامشريا املنتهيشة مهمته 
الششكر إىل جنود وأعضاء التحالف خالل فرتة قيادته يف 

قوة املهام املشرتكة – عملية العزم الصلب.
وقال القائد العشام للقيادة املركزيشة األمريكية الجنرال 
يف مششاة البحرية األمريكية، كينيث. إف. ماكنزي الذي 
ترأس حفل نقل املهام إن موجها كالمه للقائد الكامريا 

“لقشد حققت أنشت والفيلق الثامن عشر املحمول جوا 
تقدما هائال عىل مدار املايض عرب كل الجبهات يف حملة 
هزيمشة داعش يف الرعاق ويف ششمال سشوريا”، مضيفا 
أن “يشوم 23 آذار – مشارس يمثشل عالمة بشارزة لنهاية 
سشيطرة داعش عشىل منطقة جغرافيشة تتويجا ملعركة 
دامت خمس سشنوات حولشت داعشش إىل منظمة تحت 

األرض”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيادي يف الحشد الشعبي محمد البري، أمس 
السشبت، عن اصدار القائد العام للقوات املسشلحة عادل 
عبشد املهدي قراراً مهماً من ششأنه قطشع الطريق امام 

محاوالت قصف مقار مخازن العتاد التابعة للحشد.
وونقلشت وكالة »بغشداد اليوم« عن البشري القول إن 

»عبد املهدي اصدر قراراً بنقل االسشلحة التابعة للحشد 
اىل مخشازن وزارة الدفاع«، مبيناً أن »هذا القرار سشيتم 
تطبيقه عىل جميع الوية الحششد عىل اعتبار ان ثكنات 
الدفشاع امنشة«. واوضح ان »تلك الخطشوة الهدف منها، 
قطشع الطريشق امام كل مشن يحاول املسشاس بمخازن 

االسلحة من جديد والحفاظ عىل اسلحة الحشد«.
وتابشع ان » الحششد مؤسسشة امنيشة فتيشة ال تمتلشك 

مخشازن لخشزن العتاد واالسشلحة املتطشورة فضالً عن 
عدم تخصيص معسشكرات خاصة بألوية الحشد لغاية 

االن«.
وكانت وزارة الدفاع، قد أكدت السبت )1٤ أيلول 2019(، 
أن الحشد الشعبي قام بنقل أسلحته اىل مخازن الوزارة 
من اجل حمايتها، فيما أششارت اىل أن العراق بحاجة اىل 

معدات معينة لحماية اجوائه.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن ائتالف النر يوسف الكالبي، 
أمشس السشبت، ان حكومة اقليم كردسشتان 
استولت عىل 25 تريليون دينار من بيع نفط 

محافظة كركوك خالل ثالث سنوات.
وقشال الكالبشي يف مؤتمشر صحفشي عقشده 

بمجلشس النشواب بحضشور عدد مشن النواب 
مشن مختلف الكتل النيابية، انه »اسشتنادا اىل 
البيانشات الرسشمية مشن وزارتشي التخطيط 
واملالية فأن املبالغ املسشتلمة مشن قبل إقليم 
کردسشتان مشن 2005 ولغايشة 201٦، تبلغ 
)٨9( تريليشون دينشار عراقشي كذلشك قشام 
االقليشم باالسشتيالء عشىل نفشط كركشوك من 

)201٤/٦/11(، ولغاية )10/1٨/ 201٧(، 
حيشث يقشدر أجمايل مبالشغ التصديشر حوايل 

)20( تريليون دينار عراقي«.
واضشاف ان »االقليشم اسشتلم أيضشا مبالشغ 
عائشدات تصديشر نفشط كردسشتان وكذلشك 
عائشدات املنافذ الحدوديشة التي قدرتها هيئة 
املنافشذ الحدودية بحشوايل )٨ - 10( تریلیون 

دینشار عراقي سشنويا عشدا أمشوال الرضائب 
والرسوم االتحادية«.

وتابع ان »اإلقليم يمتنع رسشميا من السماح 
لديشوان الرقابشة املالية االتحشادي من تدقيق 
الحسشابات الختامية لإلقليم مما دعا ديوان 
الرقابة املالية إىل إقامشة دعوى قضائية ضد 

اقليم كردستان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب رئيس تيشار الحكمة عمشار الحكيم، 
أمس السبت، أن الواقع الرتبوي والتعليمي 
يف العراق »دون مستوى الطموح«، الفتاً إىل 
خمسة عوامل للنهوض بالواقع التعليمي، 
فيمشا رأى أن انبثشاق املعارضة السياسشية 
سشيثري العملية السياسشية ويسشاعد عىل 
تطويشر االداء الحكومي والسشيايس. وقال 
الحكيشم يف كلمشة خشالل »ملتقى الششباب 
العربي لريادة األعمشال«، إنه »من الواضح 
أننا ال نستطيع التقدم نحو املستقبل املعقد 
إذا بقينشا ننظشر إىل املايض أو اسشتمرينا يف 
مسشارنا الحشايل، وإذا اردنا التطشور فعلينا 
التفكري بصورة مختلفة يف استثمار قدراتنا 
وامكانياتنا«.وأضشاف الحكيشم: »ال يمكن 
الحديشث عن بنشاء وتنمية الششباب يف بيئة 
وأجواء طاردة ومنفشرة ألي عملية تقويم، 
فهشل من املعقشول ان نتحشدث عن رضورة 
اسشتثمار املوهوبشني واملبدعشني.. وواقعنا 
الرتبوي والتعليمي دون مستوى الطموح«.

وتابع: »أي واقع ممكشن أن نتصوره، وما 
زلنشا نتعامشل مع أهشم وزارة تمشس حياة 
مئشات االالف من العوائشل العراقية كوزارة 
الرتبيشة، وهي مشا زالت تشدار بالوكالة منذ 
مشا يقشارب العام عشىل تششكيل الحكومة، 
والجميشع مطلع عىل النتائشج املتدنية التي 
يحصل عليها ابناؤنا يف مراحلهم الدراسشية 

يف كل عام لألسف الشديد«.

ري تغيريات عىل »رتب عليا« جلنراالته يف العراق  اجليش األمريكي يجُ

نائب عن النرص: االقليم استوىل عىل )25( تريليون دينار من كركوك 

احلشد يكشف صدور »قرار حكومي« يقطع الطريق امام حماوالت »قصف« 
خمازن العتاد جمددًا

احلكيم: املعارضة ستثري 
العملية السياسية وتسـاعد 
عىل تطوير االداء السيايس

        بغداد / المستقبل العراقي

ششدد رئيشس الجمهوريشة برهشم 
صالح، أمس السشبت، عىل رضورة 
ان يتحول العراق من ساحة للتنازع 

اىل ساحة لتالقي املصالح. 
وقال صالح يف كلمته خالل انطالق 
العربشي  الششباب  اعمشال ملتقشى 

يف  »االجشواء  ان  االعمشال،  لريشادة 
املنطقشة ملبشدة بالقلشق«، مبيينشا 
يف  الحشرب  يتمنشى  ال  »العشراق  ان 
ان  صالشح  واكشد  منطقشة«.  اي 
»قطاع الششباب يحتاج العديد من 
االهتمام«، مشددا عىل رضورة »ان 
يتحشول العراق من سشاحة للتنازع 

اىل ساحة لتالقي املصالح«.

رئيس اجلمهورية: يب ان يتحول العراق 
من ساحة للتنازع اىل ساحة لتالقي املصالح 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس السشبت، ضبط 20 عبوة ناسشفة ومواد تدخل 
يف صناعتها جنوبي بغداد. 

وقالشت الوزارة يف بيان تلقت »املسشتقبل العراقي« نسشخة منه، إن »خلية 
الصقور االستخبارية التابعة لوزارة الداخلية تتمكنت اليوم من ضبط 20 
عبوة عبارة عن جليكان سشعة 20 لشرت و332 صائق و 155 مؤقت تفجري 

15 مرت فتيل واعتدة وموصالت تفجري«.
واضافت الوزارة، أن »هذه املواد ضبطت يف منطقة عكر السشعدان جنوبي 
العاصمة بغداد بالتنسشيق مشع الفرقة 1٧ وبإرشاف من قيشادة العمليات 

املشرتكة، وقد تم التعامل مع املواد املضبوطة أصوليا«.

الداخلية تعلن ضبط )20( عبوة ناسفة 
جنويب بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أمشر نائشب رئيشس هيشأة الحششد 
الششعبي أبو مهدي املهندس، أمس 
السبت، بتشكيل مجلس استشاري 
يضم عدة شخصيات بهدف »تنظيم 
العمشل وتقديشم الخدمشات لعوائل 
الششهداء والجرحشى واملقاتلشني«، 
بعشد إغالق مكاتب الحششد يف كافة 

املحافظات.
وأظهشرت وثيقشة رسشمية تحمشل 
توقيشع املهنشدس، أمشراً بش«إلغشاء 

الحششد  )هيشأة  التعبئشة  مديريشة 
الششعبي( واملكاتشب التابعة للهيأة 
يف املحافظات كافشة وانهاء تكليف 

مدراء املكاتب ومديرية التعبئة«.
املهندس بش«تششكيل مجلس  وأمر 
)معاونيشة  ضمشن  استششاري 
شؤون الششهداء واملقاتلني(، يضم 
يف  اسشمائهم  وردت  ششخصا   1٤
الكتاب لش«االسشتفادة من خرباتهم 
وتجاربهم القيمشة يف تنظيم العمل 
وتقديم الخدمات لعوائل الششهداء 

والجرحى واملقاتلني.

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس حسشن كريم الكعبي النائب 
األول لرئيشس مجلس النواب، أمس 
السبت، أجتماعا مهما للجنة االمن 
النيابيشة بحضشور كامل  والدفشاع 
اعضائهششا، حيث جرى استضافة 
مستششار األمشن الوطنشي ورئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض 
لبحث قضية االستهدافات املتكررة 
ملخشازن االعتشدة الشششتابعة لهيئة 
الحششد الششعبي عشرب الطائشرات 

املسرية. 
واكد الكعبي ان مجلس النواب ارتأى 
ان تكون قضية اسشتهداف مخازن 
االعتدة ضمن اوىل اهتماماته ومدار 
بحثه خالل بداية الفصل التريعي 
الحايل، مششددا عىل رضورة توحيد 
القشرارات والتريحشات واملواقف 

الوطنيشة، وادارة ازمة اإلسشتهداف 
»ششجاعة«  و  »حكمشة«  بشكل 
و«توازن«، فضال عن تنسيق الرؤى 
امشام كل االسشتفزازات والهجمات 
الخارجيشة التي تسشتهدف سشيادة 
الدولشة وحفظ امن البلشد، داعيا اىل 
اإلرساع بإعالن نتائشج التحقيقات 
التي كششفت اولياتهشا انها اعمال 

»مدبرة« و«خارجية«.
وجشرى خشالل اإلجتماع مناقششة 
تفاصيل حوادث اإلعتداءات املتكررة 
عشىل مخشازن االعتشدة، ومجموعة 
تكرارهشا  ملنشع  املتخشذة  التدابشري 
مسشتقبال، بينها السشيطرة التامة 
عشىل األجواء العراقيشة وإيقاف كل 
الرخشص، واإلرساع يف نقل مخازن 
العتاد اىل االماكشن املؤمنة والبعيدة 
عشن املناطشق السشكنية، وتعويض 

الخسائر البرية واملادية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات نينوى الهيئة الثالثة حكما باالعدام ششنقا حتى 
املوت بحق مدان باالنتماء اىل عصابات داعش اإلرهابية واالششرتاك بهجوم 

عىل القوات االمنية.
وذكر مراسشل املركز االعالمي ملجلس القضاء االعشىل أن »االرهابي اعرتف 
باششرتاكه يف عدة علميات ارهابية اسشتهدفت قشوات الجيش العراقي من 
خشالل زرع عبوات ناسشفة عىل طريشق املوصل الجديد واإلصشالح الزراعي 

وطريق بغداد والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى«.
وأششار املراسشل إىل أن »اإلرهابشي بحسشب اعرتافاته دخشل دورة تدريبية 
عسكرية ملدة ثالثني يوما من اجل القتال ضمن العصابات االرهابية«،الفتا 
إىل أن »املدان قتل أيضاً ثالثة منتسشبني من الرطة العراقية لم يستطيعوا 
مغادرة مدينة املوصل بعد اطالق النار عليهم عىل منطقة الرأس من خالل 

سالحه الخاص )املسدس(«.
وأضشاف أن »الحكم ششنقا حتى املوت صشدر بحق االرهابشي بعد اعرتافه 
الريشح امام املحكمة ووفقشا الحكام املادة الرابعة  مشن قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005«. 

احلشد الشعبي يشكل »جملس استشاري« 
بعد إغالق مكاتبه يف املحافظات 

الكعبي يرتأس اجتامعًا 
للدفاع الربملانية بحضور الفياض للوقوف 

عىل قضية استهداف احلشد

جنايات نينوى حتكم باإلعدام عىل إرهايب 
شارك هبجوم عىل القوات األمنية
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية املرور العامة، أمس الس�بت، ع�ن إصدار مديرها 
الل�واء زه�ر الخفاج�ي توجيه�اً إىل جميع مواقع تس�جيل منح 
إج�ازات الس�وق بأحقي�ة املواط�ن ب�أن يخت�ر لطل�ب اإلجازة 

باملركبات املتوفرة ذات نقل حركة العادي أو االوتوماتيكي.
وقال إعالم املديرية، إنه »ن�زوالً عند رغبة املواطنني ولعدم وجود 
مانع قانوني، وجه مدير املرور العام إىل كل مواقع تس�جيل منح 
اإلج�ازات بأن�ه من حق املواط�ن ان يختر لطلب اجازة س�وق يف 
مواق�ع التس�جيل باملركبات املتوف�رة ذات نقل حرك�ة العادي او 

األوتوماتيكي )الكر االوتوماتيك(«.
وأضاف إعالم املديرية يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، 
أنه »س�يتم تعميم برقية فورية إىل كل املواقع حسب أمر وتوجيه 

مدير املرور العام«.
وكان�ت مديري�ة امل�رور العامة دع�ت، االثنني )2 أيل�ول 2019(، 
املش�مولني بالحصول عىل إجازات الس�وق للمراجعة تفادياً ألي 
زخم مس�تقبال، مبين�ًة أنه عند دخول قانون امل�رور حيز التنفيذ 

الشهر املقبل فأن عدد طالبي إجازة السوق سيزداد.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعاد محافظ ذي قار عادل الدخييل، النظر بقطع األرايض السكنية 
املستبدلة املوزعة لبعض املستفيدين والتي جرى استبدالها خالفاً 

للضوابط والتعليمات الوزارية املعتمدة.
وقال الدخييل، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»شّكل لجنة برئاسة معاونه لشؤون التخطيط واالستثمار عادل 
حامد كنو، ومعاون قس�م الشؤون القانونية يف ديوان املحافظة، 
ومعاون قسم شؤون املواطنني، للنظر يف جميع عمليات االستبدال 

الخاصة بقطع األرايض«.
وطال�ب ب�� »تقدي�م تقري�ر مفّص�ل وتحدي�د أس�ماء املوظفني 
املقرصين ومعرفة األس�ماء املس�تفيدة خارج الضوابط الوزارية 
والقانوني�ة«، مش�راً إىل »املصادق�ة ع�ىل توصي�ات اللجنة حال 

انجازها تقريرها النهائي .

    بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة املوارد املائية ، املواطنني من ارتفاع مناس�يب املياه 
يف نهر الفرات«.

 واش�ارت وثيقة صادرة ع�ن الوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منها، ان »مناس�يب املياه ارتفعت يف بحرتي سد حديثة 
والحباني�ة«، مبين�ة انه »س�يتم تحويل تصاريف املياه من س�د 

حديثة اىل مؤخرة سدة الرمادي«.
ودعت الوزارة بحس�ب الوثيقة املواطن�ني يف تلك املناطق اىل »اخذ 

الحيطة والحذر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد، ع�ن حملة الزال�ة تجاوزات ع�ىل االرصفة 
والطرق رشقي العاصمة بغداد«.

وذك�ر بيان لألمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»مالكاته�ا يف بلدي�ة الص�در الثاني�ة قامت بحملة جدي�دة الزالة 
التج�اوزات ع�ن القاطع بش�كل عام وش�ارع الق�دس عىل وجه 
الخصوص«.وأضاف ان »الحملة تضمنت ازالة أكش�اك وسقائف 
وبس�طات ومحال وغرها من التجاوزات التي استغلت االرصفة 
والطرق�ات العام�ة وس�ببت إرب�اكاً يف حركة الس�ر والس�ابلة 

وتشويهاً للمنظر العام.

مدير املرور يصدر توجيهًا بشأن 
إجازات السوق

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغ�داد املهندس ف�الح الجزائري 
تنفي�ذ حملة خدمية واس�عة يف ناحية النهروان 
بمش�اركة واس�تنفار 16 بلدية واكثر من 100 
الي�ة تخصصي�ة .وق�ال محاف�ظ بغ�داد خالل 
النه�روان  لناحي�ة  امليداني�ة  زيارت�ه وجولت�ه 
بحض�ور اعض�اء مجل�س املحافظ�ة وال�كادر 
املتقدم للمحافظة ان » الحملة ستش�مل تنفيذ 
اعم�ال مختلف�ة وبمش�اركة واس�تنفار لجهد 
16 بلدي�ة باإلضاف�ة اىل ارشاك اكث�ر م�ن 100 
الي�ة تخصصي�ة ، مبينا ان الحمل�ة تأتي ضمن 
خطتن�ا الت�ي انطلقنا به�ا واس�تكمال لحملة 
#خدمة_بغداد_رشف_لن�ا ».وأوض�ح الجزائري 
ان » االعم�ال ستش�مل ق�ص وتس�وية الطرق 
وفرش�ها بم�ادة الح�ى الخابط )الس�بيس( 
ويعد ح�ال مؤقتاً لحني الب�دء بمرشوع مجاري 
النهروان االس�راتيجي الذي س�بق اإلعالن عنه 
، مؤك�دا تكليف م�دراء 16 بلدية بمتابعة العمل 
ميداني�اً والن�زول اىل الش�ارع برفق�ة الك�وادر 
والجهد االيل ».وتابع » الحملة ستشهد مشاركة 

55 الي�ة تخصصية للقيام بأعم�ال مختلفة اىل 
جانب مشاركة 16 الية تخصصية تابعة ملديرية 
مج�اري محافظة بغداد للقيام باعمال تس�ليك 
وتنظيف ش�بكات الرصف الصح�ي ،فضال عن 
مش�اركة 35 الية تخصصي�ة تابعة ملديرية ماء 

محافظة بغداد تشمل حوضيات وحفارات ».
واش�ار الس�يد املحافظ اىل ان محافظة بغداد » 

انه�ت صيانة م�رشوع توس�عة م�اء النهروان 
بطاقة 1000 مر مكعب وحالياً يدخل املرشوع 
بالض�خ التجريب�ي باإلضاف�ة اىل تنفي�ذ اعمال 

ربطات تقوية للماء يف املناطق املحتاجة ».
إىل ذل�ك، اعل�ن الجزائ�ري ع�ن انج�از 47% من 
اعم�ال م�رشوع مستش�فى النعم�ان الع�ام.

م�ن   %47 »انج�از  ت�م  ان�ه  الجزائ�ري  وق�ال 

م�رشوع مستش�فى النعم�ان الع�ام«، مبين�ا 
ان »املستش�فى تبلغ س�عته 75 رسي�را ويضم 
جمي�ع االختصاص�ات الطبية وصال�ة عمليات 
جراحية متكامل�ة وبمواصفات عاملية حديثة«.

وأض�اف ان »املستش�فى يأت�ي لخدم�ة أه�ايل 
منطق�ة االعظمي�ة والصلي�خ ويغطي ش�ارع 
حيف�ا وج�زء من العطيفي�ة واملناط�ق القريبة 
من املستش�فى«، الفت�ا اىل ان »نهاية هذا العام 
ستش�هد اكمال الهيكل االنشائي للمستشفى«.

من جهة اخرى حددت محافظة بغداد االسبوع 
الح�ايل موعد إلجراء القرع�ة العلنية للمتقدمني 
لتعيين�ات مدي�رات تربية بغداد الس�تة وإعالن 
ان  للمحافظ�ة  بي�ان  الفائزة.وذك�ر  االس�ماء 
»اللجنة املركزية حددت يوم غد االثنني ، الساعة 
الع�ارشة صباحا لربيات الك�رخ االوىل والثانية 
والثالث�ة إلجراء القرع�ة العلني�ة يف مديرياتهم 
للدرج�ات املش�مولة بنظ�ام القرع�ة وإع�الن 
االس�ماء الفائ�زة يف املكان نفس�ه، يف حني حدد 
الثالث�اء املقب�ل موعدا إلج�راء القرع�ة العلنية 
والثالث�ة«. والثاني�ة  االوىل  الرصاف�ة  لربي�ات 

وأشارت املحافظة اىل ان »تنظيم عملية القرعة 

س�تكون بش�كل واضح من خالل اعداد محرض 
)يحتوي عىل األسماء الفائزة(، وبتوقيع اعضاء 
اللجن�ة الفرعية وبمصادقة مدير عام الربية يف 
املديرية ويص�ادق عليه من قبل اللجنة املركزية 
املعنية وبدورها ترفع املحرض بقوائم االس�ماء 
يف اليوم ذاته اىل الس�يد املحافظ للمصادقة عليه 
وتحتفظ اللجنة الفرعية بنسخه من املحرض«.

كم�ا دع�ت املحافظ�ة »أعضاء مجل�س النواب 
واعضاء مجلس محافظة بغداد ووسائل االعالم 
وجمي�ع الجه�ات الرقابي�ة اىل توثي�ق وتغطية 
عملي�ة القرعة العلنية كما تتوىل ش�عب اإلعالم 
الرب�وي يف كل مديرية بتصوي�ر عملية القرعة 
وتوثيقها«.واكدت املحافظة بان »اختيار اسماء 
الفائزي�ن يت�م يف كل مديرية«، مش�رة اىل ان » 
محافظ بغداد فالح الجزائري وجه ايضا بتشكيل 
لجنة لقبول االعراضات والشكاوى واملظلومية 
ل�كل متقدم التخاذ اإلج�راءات الرادعة وإعطاء 
كل ذي ح�ق حقه«.وكان�ت محافظ�ة بغداد قد 
اعلن�ت عن وج�ود نحو 13 ال�ف درجة وظيفية 
يف حني بلغ ع�دد املتقدمني لتل�ك الدرجات 150 

الف متقدم.

أعلن إجناز »47« باملئة من اعمال مستشفى النعمان.. وحيدد موعد قرعة تعيينات تربية بغداد

حمافظ بغداد يعلن تنفيذ محلة خدمية واسعة يف النهروان بمشاركة 16 بلدية وأكثر من »100« آلية

    النجف / المستقبل العراقي

اعلن مكتب املرجع الديني األعىل الس�يد السيستاني، عن 
توف�ر جهاز )البيتاس�كان(، للمعالجة والكش�ف املبكر 
عن الرسطان، مبيناً ان اجور الفحص ال تتجاوز 10 االف 
دينار«. وقال املكتب يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه » بأمٍر مبارش من قب�ل املرجع الديني األعىل الس�يد 
السيستاني )دام ظلّه( تم افتتاح جهاز )البيتاسكان(، يف 
مستشفى أمر املؤمنني عليه السالم يف النجف األرشف«.

واضاف ان »الجهاز ينافس كبار املستش�فيات يف العراق 
وبأس�عار رمزية فقط تصل إىل 10 آالف دينار، وسيجنب 

الجهاز عناء الس�فر إىل الدول املتطورة طبيًّا الس�تخدام 
هذا الجهاز وبأسعار باهضة تصل إىل 1500 دوالر«.وذكر 
ان »ه�ذا الجهاز يعتر أكثر تطوراً من جهازي الس�ونار 
والرن�ني املغناطي�ّي، حيث يمكن األطباء من اكتش�اف 
م�رض الرسط�ان ُمبكراً، ويح�دد مكان امل�رض ودرجة 
استجابة الجسم للعالج عند املصابني بعد جلستني عالج 
كيميائ�ّي فق�ط، وبوض�وح تام م�ن خالل ص�ورة أكثر 
وضوحاً من االشعة الس�ينّية والتصوير املقطعي، وبذلك 
يوف�ر عىل املرىض تكاليف الجلس�ات العالجية املتكررة«.

واكد عىل ان » الفحص بهذا الجهاز املكلف سيكون مجاناً 
للفقراء واملتعففني وحسب تشخيص الحالة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املفتش العام يف وزارة الصح�ة، عن منع هدر اكثر 
م�ن 343 ملي�ار دينار بالنص�ف االول من الع�ام الحايل.

وق�ال املفت�ش العام لل�وزارة ابراهي�م الزبي�دي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان »مكتبن�ا حقق انجازات 
مهمة خالل الس�تة اشهر االوىل من عام 2019 نتج عنها 
املحافظ�ة عىل املال الع�ام من خالل املبالغ املس�تحصلة 
واملمنوعة من الهدر اضافة اىل املبالغ املوىص باسرجاعها 
والت�ي تج�اوزت مبل�غ )43،905،000،000( ثالثة مائة 
وثالثة واربعون مليار وتس�عمائة وخمسة مليون دينار 

عراقي«.واص�اف أن »الج�زء االكر من املبال�غ املذكورة 
كان نتيج�ة اعادة النظر برنام�ج التحصني )اللقاحات( 
وانته�اج الوزارة مع املكتب سياس�ة جدي�دة قائمة عىل 
اعادة تقيي�م وتقويم برنامج التحصني املهم والحيوي يف 
القطاع الصحي من الناحيتني االدارية والتعاقدية«.ولفت 
اىل أن »التعاقد اصبح يتم مع جهات عاملية رصينة تضمن 
مناشئ موثوقة واسعار مناسبة مثل منظمة اليونسيف 
العاملية«، الفتا اىل أنه »رغ�م املخاطر والعراقيل املختلفة 
اال ان الجهود الزالت مستمرة ألكتشاف حاالت الفساد يف 
املؤسس�ات الصحية والبيئي�ة ومتابعتها بما يطور قدرة 

تلك املؤسسات عىل تقديم خدمات افضل للمواطنني .

بأجور ال تتجاوز 10 آالف دينار.. مكتب السيد السيستاين 
يعلن عن توفري جهاز ملعاجلة وكشف الرسطان

الصحة تعلن منعها هدر »343« مليار دينار 
بالنصف االول من العام احلايل

حمافظ ذي قار يعيد النظر بقطع األرايض 
املستبدلة ويشكل جلنة حتقيقية لتدقيقها

املوارد املائية حتذر املواطنني من ارتفاع 
مناسيب املياه يف هنر الفرات

امانة بغداد تنفذ محلة إلزالة جتاوزات 
عىل األرصفة والطرق رشقي بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعن�ت قي�ادة عمليات بغداد، رف�ع 408 كتلة كونكريتي�ة يف العاصمة 
خ�الل األس�بوع املايض.وذكر بي�ان الع�الم القيادة تلقت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة من�ه، ان »الجه�د الهن�ديس يف قيادة عملي�ات بغداد 
يواص�ل رف�ع الكتل الكونكريتي�ة وفتح الطرق املغلق�ة يف العاصمة«.

وأض�اف انه »تم رفع 408 كتل�ة كونكريتية يف العاصم�ة بغداد خالل 
األسبوع املايض .

    بغداد / المستقبل العراقي

اجتمع وفد وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار املتمثل برئيس هيئة السياحة 
حمود محس�ن حس�ن املش�ارك يف اجتماعات الجمعي�ة العمومية برئيس 
مدي�ر عام العالقات يف منظمة الس�ياحة العاملية )مارس�يلو(«.وذكر بيان 
لوزارة الثقافة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »تم التطرق اىل 
أهمية إدارة ورئاس�ة الجانب العراقي الجتماعات الدورة الثالثة والعرشين 
باعتباره نائب رئيس الجمعية العمومية«.وأضاف البيان »كما التقى الوفد 
العراق�ي باملدير اإلقليمي للجنة الرشق األوس�ط التابعة للمنظمة )بس�مة 
امليمان( والتي أكدت عىل أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه العراق يف املنظمة«.

ولف�ت اىل، انه »ت�م من خالل االجتماع االتفاق ع�ىل تفعيل مذكرة التفاهم 
بني العراق ومنظمة السياحة العاملية من اجل تطوير الواقع السياحي.

عمليات بغداد تعلن رفع »408« كتلة 
كونكريتية خالل األسبوع املايض

تفعيل مذكرة تفاهم بني العراق ومنظمة 
السياحة العاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النق�ل، عبد الله لعيبي، عن اس�تحصال 
املوافقة عىل نرش ممر جديد من اقى جنوب العراق 
اىل نقطة kaban يف اقى الش�مال العراقي باتجاه 
تركيا.وج�اء ذلك خالل مش�اركة الوف�د العراقي يف 
اجتماع االيكاو الخاص بتطوير املمرات الجوية بني 
ال�رشق االوس�ط واورب�ا )31g/RDGE( يف باريس 
بنس�خته الح�ادي والثالثون.واوض�ح لعيبي يف بني 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الوزارة حملت عىل 
عاتقها منذ تأسيس الرشكة العامة لخدمات املالحة 

الجوي�ة ع�ىل تطوي�ر املم�رات الجوي�ة والخدمات 
املتنامي�ة يف  الحرك�ة  املالحي�ة، وذل�ك الس�تيعاب 
االجواء العراقية، وجعل الحركة تتسم بالديناميكية 
والس�المة العاملية وفقا ملعاي�ر املنظمات الدولية«.

وأضاف، ان »العراق طالب ومنذ سنوات بافتتاح هذا 
املمر اال انه لم يلق طلبه اس�تجابة، اال ان الخطوات 
الجدي�ه لوزارة النقل وك�وادر املالحه الجوية عملت 
جاه�دًة لي�ل نهار لكس�ب ثق�ة املنظم�ات الدولية 
والعمل برشوط السالمة و االمن الدويل التي تعتمدها 
منظمة الطران املدني )lCAO(«.وأشار وزير النقل 
اىل ان »العراق كان يمتلك ممريني عامليني يف س�مائه 

والي�وم اصبح لدين�ا ثالث ممرات عامل�ة باالضافه 
اىل حصوله�ا عىل موافق�ه بتقليل املس�افة االفقية 
للطائ�رات من )20( مي�اًل اىل 10 أمي�ال والتي تزيد 
من انس�يابية حرك�ة املالح�ة ومضاعفاتها«.وأكد 
لعيبي ان »ه�ذا االنجاز الكبر يأتي بس�عي الوزارة 
لدعم ال�دور الريادي واملهم للرشكة العامة لخدمات 
املالحة الجوية والتي صارعت الزمن حتى نجحت يف 
جذب رشكات الطران عر مرور طائراتها من خالل 
اجوائن�ا بإعداد تضاعف�ت عما كانت عليه س�ابقا 
لتحت�ل مكان�اً مرموقاً يف ال�رشق االوس�ط والدول 

االقليمية .

   المستقبل العراقي/ الغانم

كش�ف محافظ واس�ط محمد جميل 
املياح�ي، ع�ن س�ر عم�ل املش�اريع 
يف املحافظ�ة، فيم�ا أمه�ل ال�رشكات 
العامل�ة 10 ايام الثبات مدى جديتهم 

يف العمل.
وق�ال املياحي: »نركز كثراً عىل مركز 
الكوت  الحبي�ب، مدينتن�ا  املحافظ�ة 
الغالية بأهله�ا نتطلع إىل مقرحاتكم 
وافكاركم لتطوير الساحات والشوارع 
والش�واطئ ,نتابع العمل بشكل شبه 
يومي يف مناطق الضباط هذا املرشوع 
الذي أرهق الحي وأهله وعازمون عىل 

إنجازه رغ�م كل التحديات والعراقيل 
واملش�اكل الت�ي رافقت�ه من�ذ بداي�ة 
اإلحال�ة وصوال إىل توقف�ه لعدة أعوام 
وإعادة العمل به من جديد بغية إنهاء 
أن  الكرام«.واض�اف  اهلن�ا  معان�اة 
»الحقوقيني و املأمون و حي الحوراء، 
نس�عى ملضاعفة الجه�ود قبيل فصل 
الش�تاء، لتقديم ش�ئ ألهلنا الكرام يف 
هذه األحياء«.وتاب�ع أن »الفالحية و 
االنوار مس�تمر العمل بهما، وش�ارع 
مرق�د الس�يد أب�و الحس�ن يف ط�ور 
اإلنج�از ولدين�ا مش�اريع أخ�رى يف 
هذين الحيني الحبيبني«.وبني أن »حي 
الجهاد تس�تمر وترة العمل باالرتفاع 

ونلم�س تق�دم كبر واملراق�ب لوضع 
الحي ب�ني العام امل�ايض، واآلن مؤكد 
سيالحظ الفرق الكبر وعمل الرشكة 
الذي يتطور ويتس�ارع كذلك األعمال 
البلدية تميض ضمن الخطة املوضوعة 
لها بنجاح«.واوضح أن »الس�فحة تم 
إنجاز الطريق الحويل لتقصر الطريق 
عىل أهلنا يف الجان�ب األيمن، الذاهبني 
بإتجاه الجنوب، سيما طلبتنا االعزاء 
الجديد«.واكد  ال�داريس  املوس�م  قبيل 
وضعن�ا  الس�كنية..  »العم�ارات  أن 
خطة لص�ب مداخل العمارات املقابلة 
لگ�راج بغداد.. وايض�ا املقابلة لقيادة 
الرشطة.. نعل�م حجم معاناة اهلنا يف 

هذه املنطقة، سيما يف فصل األمطار.. 
ونحرص عىل وضع ح�د لها«.وزاد أن 
»الفالحية مس�تمر العمل البلدي فيها 
وتم الرشوع يف صب الشوراع املفتوح 
العمل فيه«.وقال املياحي: »استدعينا 
و  املحافظ�ة  يف  العامل�ة  ال�رشكات 
ال نس�مح ب�أي تلكؤ ألي س�بب كان 
و امهلناه�م 10 أي�ام، إلثب�ات م�دى 
جديتهم بالعم�ل وقدرتهم عىل إنجاز 
لهم.«واض�اف: »ال  املوكل�ة  األعم�ال 
نس�مح ايضاً بأي إبت�زاز أو محاوالت 
عرقل�ة لعمل هذه ال�رشكات من قبل 
أي جه�ة وتصلن�ا تقاري�ر يومية عن 

تفاصيل عملها ومشاكلها.

وزير النقل يعلن منح األجواء العراقية ممرًا ثالثًا لرشكات الطريان بني آسيا وأوربا

حمافظ واسط يمهل الرشكات العاملة باملحافظة »10« ايام إلثبات جديتها يف العمل

حمافظ البرصة للمواطنني: محلة التجاوزات ال تستهدف الفقراء
أعلن وجوب إظهار وجه احملافظة احلقيقي الذي فقد بضياع القانون

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

اس�عد  املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ  اك�د 
ان  العيدان�ي  االم�ر  عب�د 
حمل�ة ازالة التج�اوزات ال 
ابناء  الفقراء من  تستهدف 
املحافظ�ة، مس�تغرباً م�ن 
واإلشاعات  األصوات  بعض 
التي ب�دأت تروج م�ن قبل 
البع�ض عىل ان الحملة هي 
ابناء  ضد الفق�راء، مطالباً 
الشعب البرصي اىل رضورة 
وج�ه  إظه�ار  اىل  النظ�ر 

البرصة الحقيقي.
بي�ان  يف  العيدان�ي،  وق�ال 
تلقت »املس�تقبل العراقي« 
البع�ض  ان  من�ه،  نس�خة 
مش�اعر  اس�تغالل  يحاول 
اش�اعات  بب�ث  الن�اس 
ومنشورات بحجة ان حملة 
رف�ع التج�اوزات ه�ي ضد 
الفق�راء ونؤك�د ان الحملة 
هدفها إظهار وجه البرصة 

الحقيقي والي�وم يجب ان يطب�ق القانون 
اىل  ننظ�ر  وال  تج�اوز  ه�و  تج�اوز  واي 

االشخاص والجماعات.
ولفت محافظ البرصة بالقول أن »رسالتي 

اىل الش�عب البرصي وهي يجب ان ننظر اىل 
املصلحة العامة والله هو يعلم اننا ال نقصد 
باالمر دعايه او ماشابه وانما الهدف األهم 

بناء دولة فقدت بضياع القانون«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون 
الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، 
ان الفائ�ض النفط�ي يف االس�واق 
النفطية العاملية مازال يمثل تحدياً 
كب�راً ام�ام املنتج�ني م�ن داخ�ل 
منظم�ة )اوب�ك( وم�ن خارجه�ا، 
وال�ذي ادى ظهور تذبذب�ات حادة 
وعدم اس�تقرار يف الس�وق يف شهر 

اب املايض.
ج�اء ذلك بعد اختتام اعمال اللجنة 
الوزارية املشركة ملتابعة ومراقبة 
آالنتاج ملنظمة )اوبك( واملتحالفني 

معها من خارجها يف ابو ظبي.
وق�ال الغضبان يف بي�ان ان »الطل�ب العاملي 
للنفط الخام قد ش�هد نموا عند )1.1- 1.3( 
ملي�ون برمي�ل بالي�وم ، وتتطل�ب املرحل�ة 
الالحقة مزي�داً من العمل الجماعي وااللتزام 
باتف�اق خف�ض االنت�اج ، النه�ا مس�ؤولية 
مش�ركة لجميع الدول املنتجة للنفط بهدف 
تحقي�ق ضم�ان اس�تقرار وت�وازن الس�وق 
النفطية العاملية ،مؤك�داً التزام العراق بقرار 

خفض االنتاج وصوالً اىل تحقيق الهدف .
واش�ار الغضب�ان اىل ان ه�ذا االجتم�اع هو 
ملراجعة ومتابعة اتف�اق قرار خفض االنتاج 

وتقديم التوصي�ات لالجتماع ال�وزاري الذي 
يعق�د يف فيين�ا قبل نهاية الع�ام الجاري مع 
مراعاة املتغرات والتطورات التي قد تشهدها 

السوق النفطية خالل الفرة املقبلة.
من جانبه أشاد وزير البرول والثروة املعدنية 
السعودي عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة 
بتعاون والتزام الدول املنضوية يف هذا االتفاق 
وان الف�رة املقبلة ستش�هداً التزاما اكر من 
الدول املنتجة ، مشيداً بالعالقات الثنائية بني 
الع�راق واململكة وان الفرة املقبلة ستش�هد 

تطوراً ونمواً كبراً.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط عاصم 

ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  ان  جه�اد 
النف�ط  وزي�ر  الطاق�ة  لش�ؤون 
ق�د ح�رض اجتماع�اً ض�م وزراء 
االتحادي�ة،  وروس�يا  الس�عودية، 
ودول�ة االم�ارات العربي�ة املتحدة، 
والجزائ�ر، ونيجريا ت�م فيه بحث 
تط�ورات الس�وق النفطية واتفاق 

خفض االنتاج.
»اجتماع�ات  ان  جه�اد  واض�اف 
اللجن�ة الوزاري�ة ملراقب�ة االنت�اج 
ه�ي اجتماعات دوري�ة يتفق عىل 
مواعيدها مسبقا، تهدف اىل دراسة 
وضع سوق النفط العاملية وافاقها 
ع�ىل املدي�ني القص�ر واملتوس�ط، 
ومستويات تطابق تعديالت االنتاج 
مع التزامات اعضاء منظمة البلدان املصدرة 
للنف�ط )اوبك ( والبل�دان املتحالفة معها من 

خارجها عىل رأسها روسيا.
يذك�ر ان اتفاق�ا ق�د وق�ع يف كان�ون الثاني 
ع�ام 2018 ب�ني ال�دول املنتج�ة م�ن داخل 
)اوبك( وال�دول املنتجة م�ن خارجها، ينص 
عىل تخفيض مش�رك النت�اج النفط بمعدل 
1.2مليون برميل يوميا منها 800 الف برميل 
يومي�اً للمنتجني من داخ�ل املنظمة ، و400 
الف برميل من الدول املتحالفة، وهذا االتفاق 
يهدف اىل اعادة التوازن بني العرض والطلب.

وزير النفط: تذبذبات حادة وراء عدم استقرار السوق العاملية
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دائرة تنفيذ الساموة
اعالن

اىل املدين رشكة فنسان للمقاوالت العامة / مديرها املفوض عيل حيدر وزير اوغلو ، اصدرت هذه املديرية مذكرة اخبار بالتقييد لالموال املنقولة لغرض تبليغك 
بوض�ع الحج�ز التنفيذي عىل االالت واملعدات املوجودة يف موقع العمل طريق الرسيع الرابط بني مدينتي الس�ماوة / الديوانية والعائد لك،  ورد كتاب من مركز 
رشطة الوركاء مديرية تنفيذ الرميثة املرقم 315 يف 29-8-2019 واشعار مختار املنطقة بانك مجهول محل االقامة ، عليه تقرر تبليغك بالصحف املحلية مدة 
خمس�ة عرش يوم تبدا املدة من اليوم الثاني للنرش ويف حال عدم حضورك اىل هذه املديرية وتس�ديد املبلغ املنفذ والبالغ 114.487.800 مائة واربع عرش مليون 
واربعمائة وس�بعة وثمانون الف  وثمان مائة دينار بواقع 22.897.560 اثنان وعرشون مليون وثمانمائة وس�بعة وتس�عون الف وخمس�مائة وستون دينار 
للدائن�ني معت�ز حميد كريم وعامر حمي�د كريم وعبد الجواد حميد كريم ، ومبلغ 11.448.780احدى عرش مليون واربعمائة وثمانية واربعون الف وس�بعمائة 
وثمانون دينار لكل واحد من ندى ورقية ومريم وافراح حميد كريم حسب قرار محكمة العمل يف املثنى املرقم 7-4-2019 يف 13-3-2019 للدائن فهد حسيني 

كياص وبعكسه ستقوم هذه املديرية ببيع االالت واملعدات العائدة لك وفق القانون .

املواد التي وضع اليد عليها يف مقر الرشكة ادناه :

دائرة تنفيذ الساموة
اعالن

اىل املدي�ن رشكة فنس�ان للمقاوالت العام�ة / مديرها املفوض عيل حيدر وزير اوغلو ، اصدرت هذه املديري�ة مذكرة تبليغ لالموال املنقولة لغرض 
تبليغك بوضع الحجز التنفيذي عىل االالت واملعدات املوجودة يف موقع العمل طريق الرسيع الرابط بني مدينتي السماوة / الديوانية والعائد لك،  ورد 
كتاب من مركز رشطة الوركاء مديرية تنفيذ الرميثة املرقم 315 يف 29-8-2019 واش�عار مختار املنطقة بانك مجهول محل االقامة ، عليه تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية مدة خمسة عرش يوم تبدا املدة من اليوم الثاني للنرش ويف حال عدم حضورك اىل هذه املديرية وتسديد املبلغ املنفذ والبالغ 
ثالثة وخمس�ون مليون دينار حس�ب قرار محكمة العمل يف املثنى املرقم 8-4-2019 يف 28-2-2019 للدائن فهد حسيني كياص وبعكسه ستقوم 

هذه املديرية ببيع االالت واملعدات العائدة لك وفق القانون .

املواد التي وضع اليد عليها يف مقر الرشكة ادناه :

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة املوارد 
املائي�ة / الهيئة العامة لصيانة مش�اريع 
الري والبزل باس�م / حسني حميد عايص 
– فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

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

فقدان 
فقدت مني الوثيق�ة املرقمة 561 يف 29 / 
12 / 2010 والصادرة م�ن اعدادية بغداد 
املهني�ة والوثيقة املرقمة 233 يف 25 / 4 / 
2013 والصادرة من اعدادية بغداد املهنية 
بأس�م / هيثم حس�ام محمد – فمن يعثر 

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

اخطار 
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل / 

املنطقة الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) ش م محم�د عب�د 

العزيز حسن عبد الله ( 
السكن / مجهول االقامة .

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
خالل م�دة ) 30 ( يوما م�ن تاريخ نرشه 
اذا كن�ت داخل الع�راق او خارجه لالجابة 
عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة ) 32 
( ق ع د وبعكس�ه س�وف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة ض�دك وتطب�ق بحق�ك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة ماييل :
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن محل 

اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

����������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

اني املصفي ش�هاب احمد ن�ارص لرشكة 
مح�دودة  الكمرك�ي  لالخ�راج  القاس�م 
املس�ؤولية – ادعو كل من ل�ه حق او دين 
عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل – 

حي تونس م 330 ز 33 د 12 .
املصفي 

شهاب احمد نارص

اعالن 
اىل الرشكاء : 

1 – عماد الدين غازي كاظم .
2 – عيل عبد العظيم عبد الكريم .

3 – عامر جعفر علوان .
اقتى حضوركم اىل بلدية التاجي لغرض 
اس�تخراج اجازة بناء للقطعة املرقمة 1 / 

15864 سبع البور .
الرشيك 

عيل رشف حسن 
����������������������������������

فقدان 
فق�دت الوص�والت الص�ادرة م�ن بلدي�ة 
النعماني�ة رق�م 1010818 يف 30 / 1 / 
2018 بمبل�غ 393000 ثالثمائ�ة وث�الث 
وتس�عون دينار رقم امللك 221 بأسم مكي 
حس�ني منخي والوصل رقم 1010819 يف 
30 / 1 / 2018 بمبلغ 418500 اربعمائة 
وثماني�ة ع�رش ال�ف وخمس�مائة دين�ار 
بأس�م مكي حس�ني منخي رقم امللك 222 
 2018 /  1  /  30 يف   1010820 والوص�ل 
بمبل�غ 415500 اربعمائة وخمس�ة عرش 
الف وخمس�مائة دينار بأسم مكي حسني 
منخي رقم املل�ك 223 والوصل 1010821 
 415500 بمبل�غ   2018  /  1  /  30 يف 
اربعمائة وخمس�ة عرش الف وخمسمائة 
دينار بأس�م مكي حسني منخي رقم امللك 
224 فعىل من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

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

اعالن 
قدم املدعي ) حيدر قاس�م ابراهيم ( طلبا 
ي�روم فيه تبديل اللق�ب من ) نريوز ( اىل ) 
الدهميش ( واستنادا الحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن 
له ح�ق االعرتاض ع�ىل طلب�ه يف الجريدة 
الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب 
مراجع�ة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش 
يوم من تاريخ النرش وبعكس�ه سينظر يف 

الطلب وفق القانون .
اللواء الحقوقي

نشأة ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام / وكالة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )85(  التاريخ 2019/8/29 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات  املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  احلمدانية وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية احلمدانية وخالل مدة )15(  يوم تبدأ من 
اليوم التايل لنشر االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية على ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة  وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على 
ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه 
يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على 

ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية احلمدانية  
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط  

1/ تأجري ساحة لوقوف السيارات على القطعة ) 118م 154( مارقرياقوس بشموني مبساحة )2000م2( 
2 / تأجري ساحة لوقوف السيارات على القطعة ) 2/253م 154( مارقرياقوس بشموني مبساحة )2500م2(

3 / تأجري ساحة لوقوف السيارات على القطعة ) 5/98م 154( مارقرياقوس بشموني مبساحة )1200م2(
4 / تأجري ساحة لوقوف السيارات على القطعة ) 1533(  قرة قوش  مبساحة )2167م2(

5 / تأجري ساحة لوقوف السيارات على القطعة ) 112( قرة قوش مبساحة )2650م2(
6 / شقة مكونة من ست غرف على القطعة املرقمة ) 1/520( قرة قوش

7 / الشقق املرقمة )3و4و5( على القطعة املرقمة )1/821( قرة قوش
8 / شقة رقم )8( على القطعة املرقمة )2/116 م 154( مارقرياقوس بشموني

9 / تأجري الدكانني املرقمني )143و153( على القطعة املرقمة )47/130م154( مارقرياقوس بشموني
10 / تاجري الدكاكني املرقمة )86 و 91 و 92 و 93( على القطعة املرقمة )1/821( قرة قوش 

11 / تأجري الدكان املرقمة )19( على القطعة املرقمة )1/520( قرة قوش

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

حمافظة ذي قار 
املناقصة رقم )15( خطة تنمية االقاليم 2019العقود احلكومية 

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
اعادة اعالن 

الحاقا باعالننا املرقم 1846 يف 2019/8/21 
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )انشاء بناية كلية الرتبية للبنات ونادي طالبي مع سياج خارجي لجامعة الشطرة (  ضمن خطة تنمية االقاليم 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا 

املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)املستقبل العراقي � العدالة �   الزمان ( 

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

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع 
يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم االثنني  املصادف 2019/9/16 يف بناية جامعة ذي قار فعىل الراغبني من الرشكات 
واملقاول�ني العراقي�ني املؤهل�ني واملصنفني من الدرج�ة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة 
بامل�رشوع علم�ا ان س�عر العط�اء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابل�ة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عن�د رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ �  املتطلب�ات الفني�ة : الخ�ربة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عن عرشة س�نوات والخربة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل ع�ن )1,340,211,000( مليار وثالثمائة واربعون مليون ومائتان واحد عرش الف 
دينار عراقي  وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها  بنجاح وجودة كاملة 

ب � املعدات واالليات )توفري او تعاقد( 

ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 

ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب من او يساوي )1,563,580,000( واحد مليار وخمسمائة وثالثة وستون مليون وخمسمائة وثمانون الف دينار 
عراقي 

ه� � املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق 

القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه 

مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة ، جميع املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية 
للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي 
ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف 

رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحم�ل م�ن ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم الت�ي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها 

التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل 

مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 

9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 

13 � تك�ون االولوي�ة للم�واد  املصنع�ة داخل الع�راق للمرشوع مع مراع�اة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجه�زه   مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب كت�اب وزارة التخطيط الع�دد / 16135/7/4 يف 
2017/8/3

14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
15  � ان اخ�ر  ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2019/9/25 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود الحكومية يف مقره�ا الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب 
م�رصف الرش�يد � ف�رع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتاب�ة واضحة وخالية من الحك 
والش�طب وتك�ون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى 
املحافظة القديمة وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم 

مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

العدد 2019/1094
 التاريخ 2019-9-11

العدد 2019/1095
 التاريخ 2019-9-11

املنفذ العدل 
عدي حاتم صعيب الزرجياوي

اخلبري القضائي 
املحامي زيد حيي شرب

املنفذ العدل 
عدي حاتم صعيب الزرجياوي

سعر المجموعسعر المفردالعدد النوعت

مكيفات متنوعة سعة 2 طن ال تعمل بالوقت الحاضر مختلفة الماركات 1
2.400.000 مليونان واربعمائة 50.000 الف دينار48ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات 

الف دينار 

سبلت جداري متنوع سعة 2 طن التعمل بالوقت الحاضر مختلفة 2
300.000ثالثمائة الف دينار 50.000 الف دينار6الماركات ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات 

سبلت عمودي متنوع سعة 3 طن التعمل بالوقت الحاضر مختلفة 3
400.000 اربعمائة الف دينار100.000 الف دينار4الماركات ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات

8.000.000 ثمانية مليون دينار32002.500م3حصو ) سبيس ( حجم كبير 4

مولدات كبيرة غير معروفة المنشا والتعمل بالوقت الحاضر سعة 1000 5
7.000.000 سبعة ماليين 3كي في ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات

دينار 
21.000.000واحد وعشرون 

مليون دينار 

مولدات صغيرة غير معروفة المنشا والتعمل بالوقت الحاضر سعة 50 6
4.000.0000 اربع ماليين دينار2.000.0000مليونان دينار2كي في ومتروكة من اكثر من عشر سنين 

5.400.000 خمسة مليون واربعمائة 150.000 الف دينار36 طنحديد حجم 2 انج متروك وصدأ بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين7
الف دينار

4.800.000 اربعة ماليين وثمانمائة 150.000 الف دينار 32حديد حجم 2/1 انج متروك وصدأ بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين8
الف دينار 

400.000 اربعمائة الف دينار 50.000 الف دينار8طنحديد حجم 2/1 انج تالف متاكل بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين 9
150.000 مائة وخمسون الف دينار 50.000 الف دينار 3قنينة ضغط مع الكمبريسر والماطور التعمل بالوقت الحاضر10
50.000 خمسون الف دينار50000 خمسون الف دينار1حادلة سبيس صغيرة التعمل بالوقت الحاضر11

5.000.000 خمس 7خزات كاز اسطواني سعة 40.000 الف لتر12
ماليين دينار

35.000.000 خمس وثالثون 
مليون دينار

50.000 خمسون الف دينار50.000الف دينار1ماطور ماء كهربائي مع الخنزيرة متروك وعاطل عن العمل 13
 مائة10.000 الف دينار 100.000الف دينار1ماطور ماء كاز مع الخنزيرة متروك وعاطل عن العمل 14
18.000.000ثمانية عشر مليون دينار3.000.000 الف دينار 6خزان كاز مستطيل سعة 40.000 الف لتر15
150.000 مائة وخمسون الف دينار 150.000 الف دينار 1تورنة التعمل بالوقت الحاضر16
50.000 خمسون الف دينار 50.000الف دينار1بريس ضغط هيدروليكي اليعمل بالوقت الحاضر17

1.275.000 مليون ومائتان وخمسة 5.000 الف دينار 255بلوك خشبب اسود تاللف بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين18
وسبعون الف دينار 

اعمدة خشب متعددة القياسات متضرر بالوقت الحاضر سبب سوء 19
300.000 ثالثمائة الف دينار 2.000 الف دينار 150التخزين

101.825.000 مائة واحد مليون المجموع
وثمانمائة وخمسة وعشرون الف دينار 

اخلبري القضائي 
املحامي زيد حيي شرب

سعر المجموعسعر المفردالعدد النوعت

مكيفات متنوعة سعة 2 طن ال تعمل بالوقت الحاضر مختلفة الماركات 1
2.400.000 مليونان واربعمائة 50.000 الف دينار48ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات 

الف دينار 

سبلت جداري متنوع سعة 2 طن التعمل بالوقت الحاضر مختلفة الماركات 2
300.000ثالثمائة الف دينار 50.000 الف دينار6ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات 

سبلت عمودي متنوع سعة 3 طن التعمل بالوقت الحاضر مختلفة الماركات 3
400.000 اربعمائة الف دينار100.000 الف دينار4ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات

8.000.000 ثمانية مليون دينار32002.500م3حصو ) سبيس ( حجم كبير 4

مولدات كبيرة غير معروفة المنشا والتعمل بالوقت الحاضر سعة 1000 كي 5
7.000.000 سبعة 3في ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات

ماليين دينار 
21.000.000واحد وعشرون 

مليون دينار 

مولدات صغيرة غير معروفة المنشا والتعمل بالوقت الحاضر سعة 50 كي 6
2.000.0000مليونان 2في ومتروكة من اكثر من عشر سنين 

4.000.0000 اربع ماليين ديناردينار

5.400.000 خمسة مليون واربعمائة 150.000 الف دينار36 طنحديد حجم 2 انج متروك وصدأ بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين7
الف دينار

4.800.000 اربعة ماليين وثمانمائة 150.000 الف دينار 32حديد حجم 2/1 انج متروك وصدأ بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين8
الف دينار 

400.000 اربعمائة الف دينار 50.000 الف دينار8طنحديد حجم 2/1 انج تالف متاكل بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين 9
150.000 مائة وخمسون الف دينار 50.000 الف دينار 3قنينة ضغط مع الكمبريسر والماطور التعمل بالوقت الحاضر10

50000 خمسون الف 1حادلة سبيس صغيرة التعمل بالوقت الحاضر11
50.000 خمسون الف ديناردينار

5.000.000 خمس 7خزات كاز اسطواني سعة 40.000 الف لتر12
ماليين دينار

35.000.000 خمس وثالثون 
مليون دينار

50.000 خمسون الف دينار50.000الف دينار1ماطور ماء كهربائي مع الخنزيرة متروك وعاطل عن العمل 13
 مائة10.000 الف دينار 100.000الف دينار1ماطور ماء كاز مع الخنزيرة متروك وعاطل عن العمل 14

18.000.000ثمانية عشر مليون 3.000.000 الف دينار 6خزان كاز مستطيل سعة 40.000 الف لتر15
دينار

150.000 مائة وخمسون الف دينار 150.000 الف دينار 1تورنة التعمل بالوقت الحاضر16
50.000 خمسون الف دينار 50.000الف دينار1بريس ضغط هيدروليكي اليعمل بالوقت الحاضر17

1.275.000 مليون ومائتان وخمسة 5.000 الف دينار 255بلوك خشبب اسود تاللف بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين18
وسبعون الف دينار 

300.000 ثالثمائة الف دينار 2.000 الف دينار 150اعمدة خشب متعددة القياسات متضرر بالوقت الحاضر سبب سوء التخزين19

101.825.000 مائة واحد مليون المجموع
وثمانمائة وخمسة وعشرون الف دينار 

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد  :2089
التاريخ: 2019/9/11

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل 
حمافظ ذي قار

سعر العطاء بالدينار التصنيف على االقل التأمينات المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

500,000 الف دينار انشائية الخامسة 1%من قيمة الكشف التخميني الشطرة جامعة ذي قار انشاء بناية كلية التربية للبنات ونادي طالبي مع سياج خارجي لجامعة الشطرة 540 يوم 4,467,371,800 1

العدد االليات والمعدات  ت
4 قالب  1
1 شفل 2
1 حفارة 3

العدد الكوادر الفنية ت
2 مهندس مدني 1
1 مهندس كهرباء 2
1 مساح 3
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Extension Announcements for Tender No: 056-SC-19  
Provision of Shale Collapse Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests 

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

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

Tender Title: Provision of Shale Collapse Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests  
Tender No.: 056-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce Extension the tender above named for FIRST 
time. All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to 
contact with EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, 
to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents 
Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Shale Collapse 
Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests for Khasib horizontal well. 
Part Two:  
Deadline for Submit the Proposal: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the updated deadline: 20th September 2019 based on the ITB documents. 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 18th September 2019 by Email to 
yangguang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the 
bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

اعالندائرة تنفيذ الساموة
اىل املدي�ن رشكة فنس�ان للمق�اوالت العامة / مديرها املفوض عيل حي�در وزير اوغلو ، اصدرت ه�ذه املديرية مذكرة تبليغ لالم�وال املنقولة لغرض تبليغك 
بوضع الحجز التنفيذي عىل االالت واملعدات املوجودة يف موقع العمل طريق الرسيع الرابط بني مدينتي الس�ماوة / الديوانية والعائد لك،  ورد كتاب من مركز 
رشط�ة ال�وركاء مديرية تنفيذ الرميثة املرقم 315 يف 29-8-2019 واش�عار مختار املنطقة بانك مجهول محل االقام�ة ، عليه تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
مدة خمس�ة عرش يوم تبدا املدة من اليوم الثاني للنرش ويف حال عدم حضورك اىل هذه املديرية وتس�ديد املبلغ املنفذ والبالغ مليون وثمانمائة وخمس�ون الف 
دينار  حس�ب قرار محكمة العمل يف املثنى املرقم 9-4-2019 يف 28-2-2019 للدائن منش�د فليح عبيد  وبعكس�ه س�تقوم هذه املديرية ببيع االالت واملعدات 

العائدة لك وفق القانون .

املواد التي وضع اليد عليها يف مقر الرشكة ادناه :

اعالن
تعل�ن الهيئة االدارية لنادي نفط ميس�ان ع�ن اجراء مزايدة 
علنية ل�رشاء تذاكر مباري�ات فريق النادي بك�رة القدم عىل 
ملعب ميس�ان االوملبي املشارك يف مس�ابقة الدوري العراقي 
املمتاز للموس�م ) 2019- 2020 ( يوم االثنني املصادف 16 / 

9 / 2019 الساعة الرابعة عرصاً يف ملعب ميسان االوملبي .
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة مراجعة مقر نادي نفط 
ميسان ابتداءاً من يوم غد الجمعة من الساعة العارشة صباحاَ 
اىل الساعة الرابعة عرصاً  لغرض الحصول عىل الرشوط لقاء 
مبل�غ قدره )50000( خمس�ون ال�ف دينار غ�ر قابلة للرد 
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية البالغ�ة 20% من 

القيمة التقديرية بصك مصدق اىل حسابات النادي .
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نرش اإلعالن.

لالستفسار االتصال عىل الرقم 07705585610
نائب رئيس النادي

اعالن دعوة دائنني 
نح�ن املصفي�ان املحاميان مرت�ى احمد عيل 
والسيدة كفاح محمد منيس لرشكة منار السالم 
للتج�ارة العامة املحدودة – ادعو كل من له حق 
او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل 

– بغداد االعظمية م 318 ز 1 د 7 .
املصفيان املحاميان 

مرتى احمد عيل والسيدة كفاح محمد منيس 
���������������������������������������

فقدان
فقدت هوية بائع غاز املتجول )وس�ام محس�ن 
يوس�ف ( ص�ادرة من رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطية / فرع ميس�ان رقمها 115عىل كل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل مقر الرشك�ة الكائن 
ميس�ان / العمارة / الكورنيش _. الش�بانة او 

االتصال عىل الرقم 07705558477

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) عدن�ان خض�ر محم�د ( يس�كن 
الخالص .

بتاري�خ 16 / 6 / 2019 قدمت لنا املدعوة ) نوفه 
س�لمان محمد ( ) زوجة ( املفقود ) عدنان خضر 
محم�د ( وال�ذي فق�د بتاري�خ 12 / 10 / 2014 
والت�ي تطلب فيه اصدار حج�ة الحجر والقيمومة 
وتك�ون قيم�ة عليك لذا تق�رر االعالن ع�ن ذلك يف 
الصحف املحلي�ة فمن له حق االع�راض مراجعة 
هذه املحكمة خالل خمس�ة ع�رش يوم من تاريخ 
ه�ذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تص�در املحكمة 

حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراعة صالح الدين عن تاجر املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وف�ق احكام   القانون ) 35 
لس�نة 1983 ( وقان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فع�ىل الراغبني بالتأجر 
الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 
البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة 

يوم الواحد والثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة : 456 / 2019 

التاريخ : 9 / 9 / 2019 
اىل / املنف�ذ علي�ه / احم�د محمد نعم�ان / مجهول محل 

االقامة 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من رشح املبل�غ يف مركز رشطة 
املأم�ون بموج�ب كتابهم املرق�م 6245 يف 12 / 6 / 2019 
وتايي�د املجل�س املحيل لح�ي الرم�وك انك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ الكرخ 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الج�ري وفق 

القانون :
املنفذ العدل 

نضال درويش كاظم 
اوصاف املح�رر : نفذت وكيلة الدائنة ) معايل عماد احمد ( 
املحامية ) ايناس امني ( قرار محكمة االحوال الشخصية يف 
الكرخ بالعدد 228 / ش / 2019 املؤرخ يف 14 / 4 / 2019 
املتضمن الزامك بتادية نفقة مستمرة لكل واحد من االوالد 
) منولي�ا ومحم�د ( مبلغ�ا مق�داره ) 000 / 200 ( مائتا 
الف دينار ش�هريا واعتبارا من تاريخ املطالبة القضائية يف 
9 / 1 / 2019 ونف�ذت وكيلة الدائنة قرار محكمة االحوال 
الشخصية يف الكرخ بالعدد 230 / ش / 2019 يف 14 / 4 / 
2019 املتضمن الزامك بتادية اىل الدائنة ) معايل عماد احمد 
( مبلغ�ا مق�داره ) 000 / 120 ( مائة وعرشون الف دينار 
ش�هريا كنفقة ماضية لها واعتب�ارا من تاريخ الرك يف 18 
/ 8 / 2018 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى يف 9 / 1 / 2019 

علما ان الحكم حضوريا .
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

م / اعالن 
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف االس�حاقي قرارها 

املرقم 70 / ش / 2019 يف 23 / 7 / 2019 
املقام�ة من قبل املدعي�ة ) اقبال ابراهيم حم�د ( املتضمن 
تصديق الزواج الخارجي وتثبيت نس�ب الطفل ) مصطفى 
وطب�ان عيل ( وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامة املدعى عليها 
) ارساء محمد رسحان ( ل�ذا تقرر اجراء تبليغك بالصحف 
الرسمية ويف حال عدم اتباعك طرق الطعن القانونية سوف 
يكتس�ب الق�رار درجة البت�ات . للتفضل باالط�الع واتخاذ 

مايلزم من قبلكم .
القايض 

حردان خليفة جاسم 

العدد 2019/1096
 التاريخ 2019-9-11

اخلبري القضائي 
املحامي زيد حيي شرب

املنفذ العدل 
عدي حاتم صعيب الزرجياوي 

سعر المجموعسعر المفردالعدد النوعت

مكيفات متنوعة سعة 2 طن ال تعمل بالوقت الحاضر مختلفة الماركات 1
2.400.000 مليونان واربعمائة 50.000 الف دينار48ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات 

الف دينار 

سبلت جداري متنوع سعة 2 طن التعمل بالوقت الحاضر مختلفة 2
300.000ثالثمائة الف دينار 50.000 الف دينار6الماركات ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات 

سبلت عمودي متنوع سعة 3 طن التعمل بالوقت الحاضر مختلفة 3
400.000 اربعمائة الف دينار100.000 الف دينار4الماركات ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات

8.000.000 ثمانية مليون دينار32002.500م3حصو ) سبيس ( حجم كبير 4

مولدات كبيرة غير معروفة المنشا والتعمل بالوقت الحاضر سعة 5
7.000.000 سبعة ماليين 10003 كي في ومتروكة منذ اكثر من عشر سنوات

دينار 
21.000.000واحد وعشرون مليون 

دينار 

مولدات صغيرة غير معروفة المنشا والتعمل بالوقت الحاضر سعة 50 6
4.000.0000 اربع ماليين دينار2.000.0000مليونان دينار2كي في ومتروكة من اكثر من عشر سنين 

5.400.000 خمسة مليون واربعمائة 150.000 الف دينار36 طنحديد حجم 2 انج متروك وصدأ بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين7
الف دينار

4.800.000 اربعة ماليين وثمانمائة 150.000 الف دينار 32حديد حجم 2/1 انج متروك وصدأ بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين8
الف دينار 

400.000 اربعمائة الف دينار 50.000 الف دينار8طنحديد حجم 2/1 انج تالف متاكل بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين 9

150.000 مائة وخمسون الف دينار 50.000 الف دينار 3قنينة ضغط مع الكمبريسر والماطور التعمل بالوقت الحاضر10

50.000 خمسون الف دينار50000 خمسون الف دينار1حادلة سبيس صغيرة التعمل بالوقت الحاضر11

5.000.000 خمس ماليين 7خزات كاز اسطواني سعة 40.000 الف لتر12
دينار

35.000.000 خمس وثالثون مليون 
دينار

50.000 خمسون الف دينار50.000الف دينار1ماطور ماء كهربائي مع الخنزيرة متروك وعاطل عن العمل 13

 مائة10.000 الف دينار 100.000الف دينار1ماطور ماء كاز مع الخنزيرة متروك وعاطل عن العمل 14

18.000.000ثمانية عشر مليون دينار3.000.000 الف دينار 6خزان كاز مستطيل سعة 40.000 الف لتر15

150.000 مائة وخمسون الف دينار 150.000 الف دينار 1تورنة التعمل بالوقت الحاضر16

50.000 خمسون الف دينار 50.000الف دينار1بريس ضغط هيدروليكي اليعمل بالوقت الحاضر17

1.275.000 مليون ومائتان وخمسة 5.000 الف دينار 255بلوك خشبب اسود تاللف بالوقت الحاضر بسبب سوء التخزين18
وسبعون الف دينار 

اعمدة خشب متعددة القياسات متضرر بالوقت الحاضر سبب سوء 19
300.000 ثالثمائة الف دينار 2.000 الف دينار 150التخزين

101.825.000 مائة واحد مليون المجموع
وثمانمائة وخمسة وعشرون الف دينار 

العدد  :2089
التاريخ: 2019/9/11

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل 
حمافظ ذي قار

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

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

حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )13( خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

 اعادة اعالن 
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )تصميم املخيم الكشفي البدعة يف قضاء الشطرة وتنفيذ املرحلة االوىل (  ضمن خطة تنمية االقاليم 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)الزوراء�  الزمان � املستقبل العراقي( 

وس�يتم العم�ل عن�د فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كم�ا هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم 
املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املشاريع 
يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/9/17 يف بناية دائرة  صحة ذي قار فعىل الراغبني من 
الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق 
الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غر قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ �  املتطلبات الفنية : الخرة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عن عرشة سنوات والخرة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل عن )675,438,000( ستمائة وخمسة وسبعون مليون واربعمائة وثمانية وثالثون 
الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها  بنجاح وجودة كاملة 

ب � املعدات واالليات )توفر او تعاقد( 

ج � الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخرتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 

ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر من او يساوي )578,947,000( خمسمائة وثمانية وسبعون وتسعمائة وسبعة واربعون الف دينار عراقي 
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق 
القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غر مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (

ثانيا : لم تظهر عقود غر منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه 
مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سنوات السابقة ، جميع املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 

ثالثا :  عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 
رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 

خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضم�ان للعط�اء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة 
التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او 
املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر 

من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعاير التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة 

يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعتر عطاءه غر مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها 

التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفر االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل 

مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 

9 � املحافظة غر مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غر ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 

13 � تك�ون االولوي�ة للم�واد  املصنع�ة داخ�ل العراق للمرشوع مع مراع�اة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه   م�دى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب كتاب وزارة التخطيط الع�دد / 16135/7/4 يف 
2017/8/3

14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2019/9/26 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب 
مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك 
والش�طب وتك�ون جميع االوراق مختومة بختم املقاول م�ع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتر التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الريد االلكروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى 
املحافظة القديمة وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم 

مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
16 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

العدد االليات والمعدات  ت
3 شفل  1
3 قالب 2
2 حادلة ضلفية 3
2 حادلة مطاطية  4
1 خباطة مركزية 5

العدد الكوادر الفنية  ت

2 مهندس مدني 1

2 مهندس كهرباء 2

2 مساح 3

1 حادلة للطبقات الحصى الخابط 4

سعر العطاء بالدينار التصنيف على االقل التأمينات المطلوبة/ الدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

250,000 الف دينار انشائية سابعة 1% من قيمة الكشف التخميني  الشطرة  مديرية تربية ذي قار 450 يوم تصميم المخيم الكشفي البدعة في قضاء الشطرة وتنفيذ المرحلة االولى 1,929,824,000 1

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية 4800 4/دونم 8/قناطر ابي الحسن 87/81 1
زراعية 4800 7,5/دونم 9/تل مسكين 22/183 2
زراعية 4800 7,5/دونم 9/تل مسكين 22/183 3
زراعية 6400 200/دونم 11/ جلوديات 68/8 4
زراعية 4800 6/دونم 13/تل صخر 4/129 5
زراعية 4800 16/دونم 13/تل صخر 4/129 6
زراعية 4800 6/دونم 13/تل صخر 4/129 7
زراعية 4800 6/دونم 13/تل صخر 4/129 8
زراعية 4000 2/دونم 5/طوير 174/1 9
زراعية 800 150/دونم 23 /الجزيرة 14/1 10
زراعية 150/دونم 800 23 /الجزيرة 14/1 11
زراعية 600 25/دونم 23 /الجزيرة 14/1 12
زراعية 700 100/دونم 23 /الجزيرة 14/1 13
زراعية 700 60/دونم 23 /الجزيرة 12/1 14

زراعية 700 100/دونم 23 /الجزيرة 15/3 15
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حمافظة ذي قار 

املناقصة رقم )12( خطة تنمية االقاليم 2019العقود احلكومية 
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

 اعادة اعالن 
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة للمشاريع املدرجه ادناه ضمن خطة تنمية االقاليم 2019  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 

االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)الصباح الجديد ـ املستقبل العراقي  ـ  العدالة ( 

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
عـىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة )12( ظهرا من يوم الخميس املصـادف 2019/9/19 يف بناية مديرية  صحة ذي قار فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادنـاه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 ـ  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ ـ  االليات واملعدات : 

ب ـ الكوادر الفنية :

ج ـ الكوادر الفنية : حسب ما مدرج يف الجدول ادناه
د ـ املتطلبات  املالية  :

اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012 ـ 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 
ثانيا : املوارد  املالية  )السيولة النقدية ( حسب ما مدرج يف الجدول ادناه 

هـ ـ املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الرشكة مقدمة العطاء ـ ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل 

( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( سـنوات السـابقة ، 

جميع املطالبات املوقوفة سوفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا :  عدم ممانعة لالشرتاك باملناقصة  )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 
رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 

خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  
سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 ـ كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة 
ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  

بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3ـ  يتـم اعتمـاد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مسـتجيبة عنـد تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 ـ تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 ـ تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 

7 ـ يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 ـ يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 

9 ـ املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 
10 ـ تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 ـ املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 ـ تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 

13 ـ تكون االولوية للمواد  املصنعة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه   مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  ـملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

15  ـ ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة )11( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2019/9/26 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ـ قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشـيد ـ فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار 
سابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني 
ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور 
اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 ـ  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 ـ 2020(

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 79 / ب / 2019 

التاريخ : 12 / 9 / 2019 
اعالن 

نظرا الكتسـاب الحكم الصادر عن هذه املحكمة بالعدد 
79 / ب / 2019 وتاريخ 21 / 7 / 2019 الدرجة القطعية 
واملتضمن ازالة شيوع السيارة املرقمة ) 21586 أ ( دياىل 
حمل بيضـاء اللون / نوع كيا / موديـل 2012 والنتهاء 
اجـراء وضع اليد قرر االعالن عـن بيعها باملزايدة العلنية 
وعـىل الراغب بالـرشاء الحضور اىل هـذه املحكمة خالل 
مـدة النرش البالغة خمسـة عرش يوما مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية البالغة 10 % مـن القيمة التقديرية 
البالغة ) ثالثة ماليني وخمسـمائة الف دينار ( وستجري 
املزايـدة يف تمـام السـاعة الثانية عرش مـن اليوم االخري 
للنـرش واذا صـادف اليـوم االخـري عطلة رسـمية يكون 
اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة ويتحمل املشـرتي رسوم 

التسجيل والداللية.
القايض 

سعد جزاع حسني 
االوصـاف : سـيارة نوع كيـا حمل موديـل 2012 ابيض 
اللـون أ عاطلـة عـن العمل لوجـود خلل يف املحـرك ب – 
كافـة اطـارات السـيارة مسـتهلكة ج – وجـود تاكل يف 
بدن السـيارة الخارجي د – وجود تاكل يف ويالت السيارة 
وانهـا متصدية هـ اسـتهالك البطارية و – هناك ارضار 
خارجية يف السيارة نتيجة تعرضها اىل الشمس والعوامل 

الخارجية كونها مرتوكة منذ عام 2013 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
محكمة اسستئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء
اعالن 

العدد /   250ش /2019
التاريخ / 2019-9-9

اىل املدعى عليه / ما جد رحيم كريم 
اقامـت املدعيـة ) صربيـة ابـو حونـه سـلمان ( دعوى 
رشعية يف هذه املحكمة بالعـدد اعاله واملتضمنة طلبها 
بالحكم عليـه بالتفريق للهجر وملجهوليـة محل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختـار منطقتك 
تقـرر تبليغك عـن طريق االعـالن بصحيفتـني يوميتني 
محليتني وقد عينت يوم 16-9-2019 السـاعة التاسـعة 
صباحـا موعدا للمرافعة فيهـا ويف حال عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونيا سيتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا 
القايض 

عبد االمري عبد الحسني حسن الشمري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1447/ 2019

التاريخ : 2019/9/12 
اىل  /املنفذ عليه ) عمار عزاوي عبد الله( 

لقـد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ يف ورقتي 
التكليف بالحضور وهامش مختار منطقة النجف املركز 
عـي دوهان ابو صيبع انك مجهـول محل االقامة وليس  
لـك موطن دائم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل خمسـة 
عـرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنـرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذيـة بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

قرار محكمة اسـتئناف النجف االتحاديـة بالعدد 160/
اسـتئناف/ 2019 يف 2019/2/24 متضمن الزام املدعى 
عليـه عمار عـزاوي عبد اللـه بتأديته للمدعـي اياد عبد 
الكاظم عبد الزهرة مبلغ مقداره خمسة وستون مليون 

دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 419/ش2019/4

التاريخ 2019/4/21
اعالن

اىل / املدعى عليه / سيف سليم رايض
اصـدرت هذه املحكمـة قرارها بالدعـوى املرقمة 419/

ش2019/4 يف 2019/2/28 غيابيـا بحقـك والقـايض 
تاييد حضانة املدعية ) هادي مرتىض منفي( البنتك )نبأ( 
وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
واشـعار مختار حـي الجمعية / النجف قـررت املحكمة 
تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق االعـرتاض عىل القرار الغيابي خـالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عباس عي  هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3839/ب2018/2

التاريخ 2019/9/4
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة  شيوع العقار 
املرقم 2/2213  حي الحسني يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بيع العقار املذكور اعاله والبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسـة عرش( 
يومـا من اليوم الثاني لنرش االعالن مسـتصحبا معه التامينات 
القانونيـة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المـر محكمة بـداءة النجف وصادر من مـرصف الرافدين رقم 
)7(  يف النجـف وسـتجري املزايدة واحالالة يف السـاع السـاعة 
الثانيـة عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية

القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقـار املرقم 2/2213 حي الحسـني يف النجـف عبارة عن دار 
تقع عىل شـارع 10 مـرت وتتكون من طابقـني الطابق االريض 
يحتوي عىل سـاحة امامية )كـراج ( وحديقة ومخزن خارجي 
وصحيات عدد 1 وصحيات ومطبخ وصالة داخلية وثالث غرف 
نوم واسـتقبال وحمام وكلـدور يف الطابـق االريض اما الطابق 
العلـوي يحتوي عىل غرفة نوم وسـطح الـدار مبلطة بالكايش 
مسقفة بالشيلمان جدرانه مغلفة بالبورك والطالء مجهز باملاء 
والكهرباء مشـغولة من قبل املدعى عليها الخامسة رشا رشيد 
يوسف وهي ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجرة 
درجة عمران الدار جيدة املساحة االجمالية 315 مرت مربع وان 
القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره ) 350,000,000( ثالثمائة 

وخمسون مليون دينار ال غريها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة فقدان
التاريخ :2019/9/12

اعالن
اىل / املدعو / نبيل عباس عي

قـدم طالب حجـة الفقدان سـعدية كاظم عبـاس طلبا 
اىل هـذه املحكمـة يـروم فيه اسـتصدار حجـة الفقدان 
بحـق املدعو )نبيل عباس عي( كونـك مفقود من تاريخ 
2014/6/10  قـررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعليـك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبيدية 
العدد / 220/ش/2019

التاريخ 2019/9/12
اىل / املدعى عليه / عقيل اسماعيل كامل

اقامت املدعية ) سارة يونس عبد الحسني( الدعى الرشعية 
املرقمة 220/ش/2019 موضوعها اثاث زوجية وملجهولية 
محـل اقامتك وارتحالك اىل جهة مجهولة وحسـب اشـعار 
مختـار ناحيـة الحمـزة الغربـي )ع( يف محافظـة بابل لذا 
قـرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني وعليك 
الحضـور امام هـذه املحكمـة يف موعد املرافعـة املصادف 
يف يـوم 2019/9/22 ويف حـال عدم حضـورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرفعة بحقك غيابا وعلنا علما ان 

موعد املرافعة املصادف يف 2019/9/22 
القايض

غازي رحيم التميمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة : 2016/250

اعالن
تبيـع مديرية تنفيذ ابي الخصيب  العقار تسلسـل 154 مقاطع 60 
العوجـة يف ابي الخصيب العائد للمدنـي عي احمد خصاف املحجوز 
لقـاء طلب الدائن عباس احمد خصاف البالغ 234,015,000 مئتان 
واربعـة وثالثـون مليـون وخمسـة عرش الـف دينار فعـىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التـايل للنرش مسـتصحبا معه التامينات القانونيـة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

احمد فالح حمودي
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه : ابي الخصيب / العوجة /154 / مقاطعة 60
2 ـ جنسه ونوعه : بستان يسقى سيحا بمياه املد ملك رصف

3 ـ حدوده واوصافه : العقار يقع حق مرور الشـمال الرشقي 153 
م 60 العوجة الشـمال الغربي شاخه العدلة الجنوب الرشقي 154 م 

60 العوجه الجنوب الغربي 156 م 60 العوجة 
4 ـ مشـتمالته : العقـار مشـيد عليه دارين الـدار االوىل ذو طابقني 
الطابق االول ثالث غرف وغرفة استقبال ومطبخ وحمام ومبني من 
الطابوق واملسلح والثرمستون الطابق الثاني من ثالث غرف وحمام 
ومرافـق صحـي والبناء مـن الطابوق والثرمسـتون والـدار الثانية 
يشـغلها ابـن املدين املدعو قاسـم عـي احمد تحتوي عـىل غرفتني 
ومطبخ وحمـام ومرافق صحي وصالة مبنية من البلوك والسـقف 

بالكونكريت املسلح وسقف البيتونة من الجينكو
5 ـ مساحته : 11 اولك 25 مرت مربع

6 ـ درجة عمرانه : جيدة
7 ـ الشاغل : ابن املدين قاسم عي احمد

8 ـ القيمة املقدرة : 200,000,000 مئتان مليون دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة : 2016/250

التاريخ 2019/9/3
تبيـع مديريـة تنفيـذ ابي الخصيـب  العقار تسلسـل 156 
مقاطـع 60 العوجـة يف ابي الخصيـب العائـد للمدني عي 
احمـد خصـاف املحجوز لقـاء طلـب الدائن عبـاس احمد 
خصـاف البالـغ 234,015,000 مئتـان واربعـة وثالثـون 
مليـون وخمسـة عرش الـف دينار فعـىل الراغـب بالرشاء 
مراجعة هـذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة مـن القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

احمد فالح حمودي
املواصفات :

1 ـ موقعـه ورقمـه : ابـي الخصيـب / العوجـة /156 / 
مقاطعة 60

2ـ  جنسـه ونوعه : بسـتان يسـقى سـيحا بمياه املد ملك 
رصف

3 ـ حـدوده واوصافـه : العقـار يقـع حق مرور الشـمال 
الرشقـي 155 م 60 العوجة الشـمال الغربي العقار 158 م 
60 العوجـة الشـمال الرشقـي 153 و 60 العوجة الجنوب 

الغربي طريق البدن نفسه ويقع عىل طريق فرعي ترابي  
4 ـ مشـتمالته : دار يحتـوي عىل غرفتـني ومطبخ وحمام 
وموزع داخي طابق واحد مسـلح وان سـقف البيتونة من 
الجينكـو والدار مبني من البلوك بنسـبة اكتمال البناء %95 
ومجهـز باملـاء والكهرباء وجدرانـه من السـرياميك توجد 
به حظرية لرتبية املوايش بمسـاحة تقدر بــ 50م2 والبناء 

حديث 
5 ـ مساحته : 7 اولك

6 ـ درجة عمرانه : جيدة
7 ـ الشاغل : 

8 ـ القيمة املقدرة : 60,000,000 ستون مليون دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الغائب / )الرشطي  عمر عبد الكريم محمد ياسني 
الراشد( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة ـ الزبري

بمـا انـك متهم وفق املـادة /37/ من ق ع د رقم 14 لسـنة 
بالعجلـة  بـارضار  تسـبب  ممـا  الهمالـك  املعـدل   2008
الحكومية التي بذمتك و املرقمة )1133( نوع فورد بتاريخ 
2009/2/5  وملجهوليـة اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عـىل ان تحـرض امام محكمة قـوى االمن الداخـي االوىل / 
املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
نـرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل 
اقامتـك ومقـر دائرتـك وتجيب عـن التهمـة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

فقدان
فقد وصل قبض امانـات من بلدية البرصة 
املرقم 470814 مؤرخ 2017/11/1 بمبلغ 
9,000,000 مليـون بأسـم / عبـد العزيز 
عامر صباح من يعثر عليه تسـليمه لجهة 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2005/ب/2018

التاريخ : 2019/9/11
اعالن

املدعي / فراس رشيف عجيل
املدعـى عليهـم / 1 ـ دخيلة عـي سـلطان  2 ـ عصام 3 ـ 
احمـد 4 ـ عمـاد 5 ـ عبد الله 6 ـ عزام 7 ـ عي 8 ـ ندى 9 ـ 

لينا 10 ـ نور 11 ـ هيلني ابناء رشيف عجيل
12 ـ ورثة املرحوم مصطفى رشيف

1 ـ حسـام الدين 2  ـاحمد 3 ـ مروة  4 ـ صفا  5 ـ منى 6 
ـ مريم /ابناء مصطفى رشيف

ورثة عجيل كاطع 1 ـ محمد 2 ـ ماهر 3 ـ رافد 4 ـ خولة 5 
ـ ليىل 6 ـ خلود 7 ـ غفران ابناء كاطع عجيل

تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلسل 
يف  يقـع  1,60م2  و  اولـك   )5( ومسـاحته  بريهـة   80/8
منطقة بريهة وهو عبارة عن دار سكن مؤلفة من طابقني 
الطابـق االريض مؤلف  من حديقـة يف مدخل الدار وطارمة 
وكليـدور وهول واسـتقبال ومطبخ وغرفتـني نوم وحمام 
ومرفـق صحي البنـاء لعموم الدار  من الطابوق ومسـقف 
بالكونكريت االرضية مبلطة بالكايش وانه مشغول من قبل 
عماد رشيف عائلته واشـقاءه ووالدتهم  ويرغبون بالبقاء 
بالعقار بصفة مسـتأجرين بعد البيع فمن له الرغبة برشاء  
العقار  مراجعـة هذه املحكمة ودفـع التامينات القانونية 
بنسـبة 10% من القيمة املقـدرة للعقار البالغة سـبعمائة 
واثنان وخمسون مليون واربعمائة الف دينار بصك مصدق 
المر هذه املحكمة وسـتجري املزايدة السـاعة الثانية عرش 
من ظهر اليـوم الخامس عرش لليوم التـايل للنرش ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة 
القايض 

علوان بربوت البزوني 

فقدان
فقد مني سـند العقار املرقم 61465 
/3 حي السالم باسم ) عاد خالد عبد 
عي ( عىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1935/ش/2019

التاريخ :2019/9/12
اعالن

اىل  /املدعى عليه / محمد راجي كريم
اقـام املدعـي ) محمد صبحي كاظـم( الدعوى 
بالعـدد 1935/ش/2019 امام هـذه املحكمة 
يطلـب فيها تصديـق زواجه من ابنتـك املدعوة 
مريـم محمـد راجـي وملجهولية محـل اقامتك 
حسـب رشح القائـم بالتبليغ واشـعار مختار 
منطقة املتنبي يف الكوفة قررت املحكمة تبليغك 
واشـعار مختار منطقة املتنبي يف الكوفة قررت 
املحكمـة تبليغـك موضـوع الدعـوى وبموعـد 
املرافعـة اعالنا بواسـطة صحيفيتـن محليتني 
يوميتـني للحضور امام هـذه املحكمة يف موعد 
 2019/9/22 يـوم  املوافـق  القـادم  املرافعـة 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي لفته جادر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد :943
التاريخ : 2019/8/25

اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وجه السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف...

وجـه السـيد ) مديـر بلديـة النجـف اضافة اىل 
الحقوقـي يوسـف محمـود  وظيفتـه وكيلـه 
شـاكر( بموجـب وكالتـه املرقمـة ) 33033( 
يف 2018/10/3  والصـادة مـن بلديـة النجـف 
 ( العمومـي  بالعـدد  املرقـم  االنـذار  االرشف 
35001( سـجل )174( يف 2018/11/28 ويف 
سـجل االنذارات ) 2244( اىل السـيد ) املستأجر 
/ جاسـم عبد الكاظم جاسم( عنوانه / النجف 

االرشف /حي النرص
بالنظـر لقيامك بمخالفة بنود العقد املربم معك 
ولتحقـق مبالغ ديـن بذمتـك والبالغـة قدرها 
)4620000( اربعة ماليني وسـتمائة وعرشون 
الـف دينـار لذا ننـذرك بمراجعة مديريـة بلدية 
النجـف وحدة الديون لغرض تسـديد ما بذمتك 
وبخالفه سـوف يتم مراجعة املحاكم وتحميلك 

كافة التبعات القانونية 
ارسـل االنذار مع ورقتي تبليغ اىل مركز رشطة 
السـالم يف النجف لغرض تبليغ السـيد ) جاسم 
عبد الكاظم جاسـم( واعيد الينا بكتابهم املرقم 
)25517( يف 2018/12/20 مرشوحا عليه بانه 
غري متواجد يف الدار يف الوقت الحارض وحسـب 
االشـعار املرفـق بانه غري مسـجل يف سـجالت 

مخاتري منطقة حي النرص
لذا قررنا النرش يف الصحيفتني الرسميتني لغرض 
تبليغك باالنذار املرقم اعاله ويعترب التبليغ نافذ 

من تاريخ النرش 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عي الشبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد :944
التاريخ : 2019/8/25

اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وجه السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف...

وجه السـيد ) مدير بلدية النجـف اضافة اىل وظيفته 
وكيلته الحقوقية )حال رؤوف حمزة( بموجب وكالتها 
املرقمـة ) 26199( يف 2015/12/20  والصـادة من 
بلديـة النجف االرشف االنـذار املرقم بالعدد العمومي 
) 16674( سـجل )83( يف 2019/6/10 ويف سـجل 
االنـذارات ) 1262( اىل السـيد ) املسـتأجر / احمـد 
صاحـب جبـار( عنوانـه / النجـف االرشف /حـي 

العلماء /د33/ز2/م105 
بالنظـر لقيامـك بمخالفـة بنـود العقد املـربم معك 
قدرهـا  والبالغـة  بذمتـك  ديـن  مبالـغ  ولتحقـق 
وخمسـمائة  مليـون  عـرش  سـتة   )16590589(
وتسعون الف وخمسمائة وتسعة وثمانون دينارعن 
ايجار مشـتمل  لـذا انـذرك بمراجعة مديريـة بلدية 
النجف وتسـديد الدين خالل فرتة )7( ايام من تاريخ 
تبليغك باالنذار وبخالفه سـوف يتم مراجعة املحاكم 

وتحميلك كافة التبعات القانونية   
ارسـل االنـذار مع ورقتـي تبليـغ  بيد مبلـغ دائرتنا 
السيد )اكرم كرمي زغري( لغرض تبليغ السيد )احمد 
صاحـب جبـار( واعيـد الينـا بمرشوحا عليـه بانه 
مرتحل اىل جهة مجهولة وبدون علم املختار وحسب 
اشـعار مختار منطقة حي العلماء السيد )عالء عبد 

الزهرة الفضي( بتاريخ  2019/6/20    
لذا قررنـا النـرش يف الصحيفتني الرسـميتني لغرض 
تبليغك باالنذار املرقم اعـاله ويعترب التبليغ نافذ من 

تاريخ النرش وملدة سبعة ايام  
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عي الشبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد : 2279/ب/2019
التاريخ 2019/9/12

اىل املدعى عليه / هيثم ويي حسني
اعالن

اقام املدعي حسـني عي محمد الدعوى املرقمة 
اعاله يطلب دعوتك للمرافعـة والحكم بالزامك 
باعـادة حـال السـيارة املرقمة 5776/واسـط 
حمل نيسـان بيك اب ماركـة ياباني لون فيض 
وملجهولية محل اقامتك حسـب اشـعار مختار 
محلة حـي الجهاد واملرفق بكتاب مركز رشطة 
حـي الجهـاد بالعـدد 14486 يف 2019/9/12 
تقرر تبليغك بمضمون عريضة الدعوى املرقمة 
2279/ب/2019 ونـرش بصحيفتـني محليتني 

لذا اقتىض حضورك يوم 2019/9/24 
القايض

محمد حران الرساي

العدد  :2088
التاريخ: 2019/9/11

العدد الكوادر الفنية  ت
1 مهندس مدني 1
1 مهندس ميكانيك 2
1 مهندس كهرباء  3
1 مساح 4

العدد االليات والمعدات  ت
1 شفل 1
1 حفارة 2
1 حادلة للطبقات الترابية 3
1 حادلة للطبقات الحصى الخابط 4

سعر العطاء بالدينار التصنيف على االقل التأمينات المطلوبة/ الدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

500,000 الف دينار انشائية سادسة 1% من قيمة الكشف التخميني  الغراف  دائرة صحة  
ذي قار 

تأهيل وتطوير مستوصفات صحية في 
الغراف

310
يوم  2,576,680,800

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل ) 901,838,000( تسعمائة وواحد مليون وثمانمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( 1
السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة

المتطلبات الفنية
)االعمال المماثلة(

من خالل ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )773,004,000( سبعمائة وثالثة وسبعون مليون واربعة االف دينار عراقي  الموارد المالية 
)السيولة النقدية( 

500,000 الف دينار انشائية سادسة 1%من قيمة الكشف التخميني  القلعة دائرة صحة  
ذي قار 

تأهيل وتطوير مستوصفات صحية في 
القلعة 310يوم 2,630,877,000

2
الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل ) 920,886,000( تسعمائة وعشرون مليون وثمانمائة وستة وثمانون  الف دينار عراقي وللسنوات ال 

)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة
المتطلبات الفنية

)االعمال المماثلة(

من خالل ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )789,263,000( سبعمائة وتسعة وثمانون  مليون  ومائتان وثالثة وستون االف دينار عراقي  الموارد المالية 
)السيولة النقدية( 

250,000 الف دينار انشائية سابعة 1%من قيمة الكشف التخميني  الفجر دائرة صحة  
ذي قار 

تأهيل وتطوير مستوصفات صحية في 
الفجر 360يوم 1,708,793,000 3

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل ) 598,077,000( خمسمائة وثمانية وتسعون مليون وسبعة وسبعون الف  دينار عراقي وللسنوات ال 
)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة

المتطلبات الفنية
)االعمال المماثلة(

من خالل ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )512,637,000( خمسمائة واثنا عشر مليون وستمائة وسبعة وثالثون االف دينار عراقي    الموارد المالية 
)السيولة النقدية( 

500,000 الف دينار انشائية سادسة 1%من قيمة الكشف التخميني  الشطرة دائرة صحة  
ذي قار 

تأهيل وتطوير مستوصفات صحية في 
الشطرة 360يوم 2,558,755,000

الخبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات والخبرة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل ) 895,564,000( ثمانمائة وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة واربعة وستون الف دينار عراق  4
وللسنوات ال )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة

المتطلبات الفنية
)االعمال المماثلة

من خالل ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )767,626,000( سبعمائة وسبعة وستون مليون وستمائة وستة وعشرون   الف دينار عراقي    الموارد المالية 
)السيولة النقدية( 

عادل عبد احلسني عبد اهلل الدخييل 
حمافظ ذي قار
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ركالت الرتجيح حتمل نادي الرشطة
 ملنصة التتويج بالسوبر

             المستقبل العراقي/ متابعة

ت�وج فري�ق الرشط�ة ب�كأس الس�وبر 
العراقي، بفوزه امس السبت، عىل فريق 
الزوراء بركالت الرتجيح بنتيجة )3-4(، 
بع�د أن انته�ت املب�اراة بوقته�ا األصيل 
بالتع�ادل اإليجابي )1-1(، والتي أقيمت 

مساء اليوم، يف ملعب الكوت األوملبي.
س�جل ه�دف ال�زوراء ع�الء عب�اس يف 
الدقيق�ة 49 وع�ادل للرشط�ة املحرتف 

الكونغويل موبكو يف الدقيقة 60.
رغ�م أفضلية الرشطة يف الش�وط األول، 
إال أن الف�رص الت�ي حص�ل عليه�ا ل�م 
تكن بالرتكي�ز املطلوب، فأهدر عالء عبد 
الزه�رة رأس�ية علت العارضة ورأس�ية 

مل�روان حس�ن تمك�ن منه�ا الح�ارس 
فه�د طالب. فيما رد محم�د رضا جليل، 
بتس�ديدة ردها ح�ارس الرشطة محمد 
حميد، فيما حاول كرار جاسم من ركلة 

حرة لم تكن بالرتكيز املطلوب.
يف الش�وط الثان�ي، تمك�ن ال�زوراء من 
تحقي�ق بداي�ة ممي�زة فف�ي الدقيق�ة 
49 أح�رز املهاج�م عالء عباس برأس�ية 
اس�تقرت بش�باك فري�ق الرشط�ة الذي 

ضغط بقوة إلداراك التعادل.
وتحق�ق للرشط�ة م�ا أراد، ع�ر البديل 
املح�رتف الكونغويل جونيور موبكو الذي 
روض الك�رة وس�ددها أرضي�ة يف أقىص 

الزاوية معدالاً النتيجة يف الدقيقة 60.
وكاد الكونغ�ويل أن يضاعف النتيجة من 

ك�رة هائلة ردتها العارض�ة فيما تالعب 
ك�رار جاس�م بمدافع�ي الزوراء وس�دد 
الكرة لك�ن تألق الح�ارس فهد طالب يف 

إبعادها.
وكاد أن يحس�م البدي�ل ش�ركو كري�م 
النتيج�ة ملصلح�ة الرشطة، لك�ن كرته 
علت العارضة، لتنته�ي املباراة بالتعادل 
به�دف لكال الفريق�ن ويحتكما لركالت 

الرتجيح.
ويف ركالت الرتجي�ح تمك�ن الرشطة من 
إحراز اللقب، بتس�جيله 4 ركالت وأهدر 

ركلة واحدة عر سعد عبد األمر.
فيما سجل الزوراء 3 ركالت وأهدر ركلتن 
ع�ر محم�د عبد الزه�رة ومحم�د رضا 

ليتوج الرشطة بطال لكأس السوبر.

اإلصابات ترضب فريق الصناعات الكهربائية قبل انطالق الدوري
             المستقبل العراقي/ متابعة

يعان�ي فري�ق الصناع�ات الكهربائية من 
اإلصاب�ات املتك�ررة لالعبيه قب�ل انطالق 
املوس�م الكروي، وس�يغيب ثالث�ة العبن 
ع�ن الفري�ق يف املباراة األوىل أم�ام الكرخ.

وق�ال مدرب فريق الصناع�ات الكهربائية 
ع�ادل نعم�ة، إن ثالثة العبن س�يغيبون 

ع�ن الفريق يف املب�اراة األوىل م�ن الدوري 
أم�ام الكرخ والتي س�تقام ي�وم الخميس 
املقبل يف ملعب األخر، الفتا إىل أن الالعبن 
الثالثة هم إياد خلف وحس�ن عيل ومحمد 
حس�ن. وب�ننّ أن الالع�ب الغان�ي أكوت�ي 
منساه لم يلتحق بالفريق إىل اآلن عىل أمل 
أن تكتمل تأش�رة الدخول ليعود ويلتحق 
بالفري�ق، الفتاً�ا إىل أن اإلصاب�ات جميعها 

أساس�ين  والعب�ن  الخلف�ي  الخ�ط  يف 
بالفريق. وأوضح أن الفريق استفاد كثرا 
من معس�كر أربيل واملباري�ات التجريبية، 
مؤك�دا أن الفريق س�يكون بحال مختلف 
عن املوسم املايض ويطمح لتحقيق نتيجة 
جيدة يف بداية املشوار أمام الكرخ. يشار إىل 
أن الصناعات الكهربائية اس�تعد للموسم 

الجديد بمعسكر تدريبي يف مدينة أربيل.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1996/ب/2019

التاريخ 2019/9/8
اعالن

اىل / املدعى عليهم / عبد الجبار وفوزية وزهرة وهدى ومها وفخرية وانعام 
وندى ومحمد س�عيد ابن�اء جعفر هادي / اضافة اىل ترك�ة مورثتهم ملوك 

محمد ابراهيم 
اقام املدعي ) محمد حس�ن جعفر هادي( الدعوى البدائية املرقمة 1996/

ب/2019 ام�ام هذه املحكمة ضدكم والتي يطلب فيها الحكم بفس�خ عقد 
االيج�ار الخ�اص بالعق�ارات تسلس�ل 1345 و 887 و 712 ح�ي الزهراء � 
النج�ف االرشف والزامه�م باعادة املبلغ املذكور يف العقد وقدره )تس�عمائة 
واثن�ان وس�بعون ملي�ون دينار( وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي لح�ي العدل واالس�كان عليه تقرر 
تبليغكم اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2019/9/22 وعند عدم حضوركم او ارسال من 

ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

������������������������������������������������������
وزارة املالية 

الهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف

العدد : 8369
التاريخ 2017/4/5

اىل / دائرة مسجل الرشكات
فقدان

تحية طيبة ..
اس�تنادا اىل الطل�ب املقدم الينا بالع�دد  )673( يف 2017/4/3 ( ال 
مانع لدينا من بيع اس�هم رشكة )ش�عاع الرند للتجارة واملقاوالت 
العام�ة املح�دودة( والبالغة نس�بتها )100%( من االس�هم الكلية 

للرشكة من املساهمن املدرجة اسمائهم ادناه :

خليل شاكر عباس
مدير الهيئة العامة للرضائب

فرع النجف االرشف
������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/484

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي ع�يل كامل فنج�ان طوف�ان الخزعيل  
)مطرود من الخدمة( 

3 � رقم الدعوى : 2019/484
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/10/16

5 � تاريخ الحكم : 2019/6/30
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالصة الحكم : الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة 
)5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2016/10/16 ولغاية طرده 
من الخدمة بتاريخ 2018/7/24 بموجب االمر االداري والصادر من مديرية 

ادارة املوارد البرشية / التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24   
9 �  ط�رده  من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفه نهائيا  
استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  املعدل بداللة 

املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنن باالخبار ع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار عاتي ج�ر ( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق 
أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/6/30
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

رئاسة جامعة االنبار
شعبة العقود احلكومية

إعادة إعالن مناقصة رقم )3( لسنة 2019
)جتهيز أجهزة خمتربية(

تعل�ن جامع�ة االنبار للم�رة الثانية عن إج�راء مناقصة علنية مل�رشوع ) تجهيز أجه�زة مخترية (, بكلف�ة تخمينية قدرها 
)245,475,000( مائتان وخمس�ة واربعون مليون واربعمائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار عراقي.عىل الراغبن من رشكات 
املق�اوالت والتج�ارة العام�ة واملكات�ب املتخصصة م�ن ذوي الخ�رة واالختصاص مراجعة رئاس�ة الجامعة/ ش�عبة العقود 
الحكومية يف بناية رئاس�ة الجامعة الطابق األريض للحصول عىل الوثيقة القياسية والكشوفات الخاصة باملناقصة لقاء مبلغ 
ق�دره )50,000( خمس�ون ألف دينار عراقي، وآخر موع�د للحصول عىل العطاءات نهاية الدوام الرس�مي ليوم  االحد املوافق  
2019/10/6.تس�لم العطاءات إىل ش�عبة العقود الحكومية يف رئاس�ة الجامعة، وآخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية 
ع�رش بتوقي�ت بغداد من يوم االثنن املوافق  10/7/ 2019، ويتم فتح العطاءات يف الوقت واملكان نفس�ه. يقدم العطاء مغلق 
ومختوم ومكتوب عليه اسم املناقصة ورقمها ومعنون اىل لجنة فتح العطاءات يف رئاسة الجامعة، وعىل مقدم العطاء ان يرفق 

الوثائق املدرجة يف أدناه.
الوثائق والرشوط املطلوبة :

1. تأمينات اولية بمبلغ )5,000,000( خمسة مالين دينار عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان ساري املفعول ملدة )118( 
يوما من تاريخ يوم الغلق معنون اىل رئاسة جامعة االنبار ومقدم حرصيا من املدير املفوض للرشكة او أحد املساهمن.

2. كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب ساري املفعول معنون اىل جامعة االنبار.
3. هوية الرشكات واملكاتب  نافذة املفعول .

4. قائم�ة باألعمال املماثلة خالل الس�نوات )6( الس�تة االخرة ع�ىل ان ال يقل مبلغ العمل املماثل ع�ن )123,000,000( مائة 
وثالثة وعرشون مليون دينار، وتكون مدرجة يف الحسابات الختامية للرشكة وتهمل بخالف ذلك.

5. الكفاءة املالية )السيولة النقدية( عىل شكل تأييد صادرة من مرصف معتمد معنون اىل جامعة االنبار بمبلغ يساوي او يزيد 
عن )100,000,000( مائة مليون دينار، وضمن عام 2019.

6. الحس�ابات الختامي�ة آلخ�ر س�نتن إذا كان للرشكة اعم�ال منفذة خاللها، أم�ا إذا كان للرشكة اعمال منفذة يف الس�نوات 
السابقة لألزمة املالية فقط )عىل اعتبار ان شهر حزيران 2014 هو تاريخ بدء األزمة املالية( فعليها تقديم حساباتها الختامية 

آلخر سنتن تسبق عام 2014.
7. وصل رشاء العطاء.

8. عقد وشهادة تأسيس الرشكة وهوية غرفة التجارة للمكاتب .
9. تعهد قانوني بصحة الوثائق اعاله كافة واملعلومات التي تتضمنها، مع مالحظة اآلتي :

أ . يستبعد عطاء املقاولة يف حال عدم ورود اي من الوثائق املشار اليها يف الفقرات )1-2-3-5-6-7( اعاله.
ب. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

ت. للجامعة الغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصة.
10. مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومااً ابتداءاً من تاريخ الغلق.

11. يتم عقد مؤتمر لإلجابة عىل استفسارات املتقدمن يف رئاسة الجامعة يوم االحد املوافق 2019/9/29 .
.)http://www.uoanbar.edu.iq( :12. املوقع االلكرتوني للجامعة

.)gov.contracts@uoanbar.edu.iq( :13. الريد االلكرتوني لشعبة العقود الحكومية

دع�وة مقدم�ي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة )اس�تئجار س�يارات لخطوط النقل 
الجماعي ملنتس�بي مركز وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية ومكتب املفتش العام( وكلفتها التخمينية تبلغ 
)2.050.000.000(ملياران وخمسون مليون دينار عراقي فقط علما ان تمويلها ذاتي وبمدة تنفيذ )365( يوم 

تقويمي مع مالحظة ومراعاة ما ياتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية 
� مق�ر الوزيري�ة � قس�م التوريدات والتعاق�دات ) من االح�د اىل الخميس وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة 

)9:00ص( لغاية )12:00م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلبات التأهل املطلوبة :

أ � ع�دد االعمال املماثلة )3( املنجزة للخمس س�نوات االخرة ويجب ان تكون مرتبط�ة بالعقود املماثلة وتكون 
مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية املعنية عىل ان يغطي مبلغ العمل املماثل )40%( من قيمة العقد املطلوب تنفيذه 
وان يك�ون م�ن طبيعة موضوع املناقصة التي تم وصفها يف املتطلبات وال يس�مع بجم�ع عدد من العقود لتلبيه 

قيمة العمل املطلوب اي يجب ان يتم النظر اىل قيمة كل عمل مماثل عىل حدة 
ب � معدل االيراد السنوي يجب ان يكون )30%( من الكلفة التخمينية للسنوات الخمس االخرة عىل ان يتم تأييد 
بوج�ود س�يولة نقدية من مرصف معتمد ويجب ان تكون بنس�بة )30%( من الكلف�ة التخمينية للمناقصة من 
خالل تقديم كش�ف حس�اب املشرتك من مرصف معتمد يبن حركة الحساب التجاري لفرتة )6( ستة اشهر قبل 

تاريخ الغلق مع مراعاة النسبة املذكورة اعاله 
ج � الحس�ابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للس�نتن االخرتن مدققة من قبل محاسب قانوني واذا لم 
تكن لدى الرشكة حس�ابات رابحة للس�نتن االخرتن فلها تقديم حساباتها الختامية الرابحة للسنتن السابقة 

لعام 2014 
د � توفر الباصات حس�ب الرشوط واملواصفات املطلوبة 

ه � مطابقة العطاء املقدم للرشوط املطلوبة يف الوثيقة و املوضوعة  من قبل جهة التعاقد  
و � بيان عدد العقود الحالية التي بعهدة املناقصن وكلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص 

3  �بام�كان مقدم�ي العطاء املتهمن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة 
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع غر املس�رتدة للوثائق والبالغة )250( دينار )مائتان وخمس�ون الف دينار 

عراقي فقط( 
4 � يكون البيع كل ايام االس�بوع يف رشكة املش�اريع النفطية � مقر الوزيرية قس�م التوريدات والتعاقدات من 

االحد � الخميس وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة )9,00 صباحا ولغاية 12,00 ظهرا( 
5 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) وزارة النفط � رشكة املش�اريع النفطية � مق�ر الوزيرية � بغداد 
العراق لجنة اس�تالم وفتح العطاءات ( يف موعد غلق املناقصة بتاريخ )2019/9/29( العطاءات املتأخرة س�وف 

ترفض علما ان التقديم االلكرتوني غر مسموح به 
6  �يت�م دع�وة مقدم�ي العط�اءات املخولن بحض�ور مؤتمر ما ققب�ل تقديم العط�اء للتوضي�ح واالجابة عىل 
االستفس�ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اس�بوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفس�اراتهم 

تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر
الوقت / صباحا

التاريخ /   /2019
املكان / يحدد الحقا

7 � تك�ون نفاذي�ة العط�اءات والتأمين�ات االولي�ة )120( مائ�ة وع�رشون يوم�ا م�ن تاري�خ الغل�ق
8 � تخضع هذه املناقصة اىل كافة القوانن واالنظمة والتعليمات العراقية النافذة

9 � للجان التحليل اس�تكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي الترتب عليها تغير يف اس�عار الوحدات املس�عرة من 
قب�ل مق�دم العطاء بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرش�حة لالحالة ويف حال�ة عدم قيام مقدم العطاء 

باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التامينات االولية 
أ � البيانات الفنية غر الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية

ب � الرشوط القانونية غر الجوهرية 
ج � الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءامع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات 

لها ابتداءا 
ج � ال�رشوط القانوني�ة  : الجوهري�ة عند ثب�وت امتالكها ابتداءا مع اس�تبعادها يف حالة ع�دم امتالك مقدمي 

العطاءات لها ابتداءا 
10 � املستمسكات املطلوبة :

أ � عىل مقدم العطاء تقديم شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسيس 
الرشك�ة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل واملستمس�كات الثبوتية للمدير املفوض مع تأييد الس�كن مصدق 

اصوليا او عقد ايجار لوصف  الطابو للداللة عىل العنوان مع تقديم هوية غرفة التجارة نافذة 
ب � كافة املستمسكات والوثائق املطلوبة يف املعاير

ج � وثائق الخرة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية 
د � تقديم شهادة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية موكدة ان 

موظفيها مشمولن بالضمان االجتماعي 
ه � ترفق املستمس�كات الثبوتية وعقد ايجار املكتب او الطابو باس�م صاحب املكتب او الرشكة مع تقديم تأييد 

من املجلس البلدي للرشكة او املكتب لسنة 2019 
و � تقدي�م تأيي�د وجود س�يولة نقدية لدى صاحب املكت�ب او املدير املفوض للرشكة بنس�بة )30%( من الكلفة 
التخمينية للمناقصة ومن مرصف معتمد لدى صاحب العمل من خلل تقديم كش�ف حساب املشرتك من مرصف 

معتمد يبن حركة الحساب الجاري لفرتة )6( ستة اشهر قبل تاريخ الغلق مع مراعاة النسبة املذكورة اعاله
ز � اجازة ممارسة املهنة صادرة من اتحاد الناقلن العراقين وبراءة ذمة لرشكات النقل صادرة من ادارة النقل 

الخاص
ح � تقدي�م كت�اب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لس�نة 2019 معنون اىل رشكة املش�اريع 

النفطية 
ك � تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء 

ل � وصل رشاء ثائق املناقصة االصيل
م � يلتزم مقدم الخدمة برشوط سياس�ة القيادة االمنة ومراعاة استمارة رقم )26( واملرفقة نسخة منهما طيا 

مع صيغة العقد وتكون وثيقة من وثائق العقد 
املالحظات :

*يتم تقديم العطاء يف اربعة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي كالتايل :
االول � يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله

الثاني � يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل
الثالث � يحتوي عىل الغرض التجاري املسعر � مالحظات املناقص مثبته عىل صيغة مسودة العقد

الرابع � يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة )40,000,000( دينار )اربعون مليون دينار عراقي فقط( )ويجب 
ان تكون بش�كل خطاب ضمان او س�فتجة او ص�ك مصدق صادر من مرصف عراق�ي معتمد ويوضع يف ظرف 

منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة ( 
*توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي 

والداخيل ما ييل :
أ � اسم وعنوان مقدم  العطاء

ب � عن�وان مق�دم العط�اء وفق�ا للفق�رة 24 � 1 م�ن تعليم�ات ملقدم�ي العط�اء
ج � اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية 1 � 1 من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات 

اخ�رى مذك�ورة يف بيان�ات العق�د 
د � تاريخ الغلق

ه � بيان محتوى الظرف الداخيل ) عرض فني ، عرض تجاري مسعر ، الوثائق املطلوبة ، التأمينات االولية ( 
*رشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

*يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن الخر اع�الن عن املناقصة ويتم تس�ديدها قبل توقيع 
العقد 

*تس�تبعد العطاءات غر املستوفية للمستمسكات املطلوبة وغر املستجيبة ملا تتطلبه  الوثيقة القياسية بكافة 
اقسامها 

*التقديم االلكرتوني غر مسموح به 
*يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت

Web site :www.scop.gov.iq
E.mail:scop@scop.oil.gov.iq

Pur.cus@scop.oil.gov.iq

أ.د. خالد بتال النجم
رئيس جامعة االنبار

اعادة اعالن
رشكة املشاريع النفطية  التابعة اىل وزارة النفط

مناقصة استئجار سيارات خلطوط النقل اجلامعي ملنتسبي مركز وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية ومكتب املفتش العام
رقم املناقصة : )ت2019/16( 

يرس ) رشكة املشاريع النفطية التابعة اىل وزارة النفط(

املدير العام
لرشكة املشاريع النفطية
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امـضـاءاتإصبع على الجرح

أولسنا عىل احلق؟ استهداف احلشد وأشياء أخرى

رسل جمالمنهل عبد األمير المرشدي 

»أولس�نا عىل الحق« سؤال وجودي س�جله الدهر وهو مشغول بخط سطور 
تأريخ�ه، عىل لس�ان عي ابن الحس�ن امللقب بع�ي األكرب، وهو يس�أل أباه 
عندم�ا رآه يس�رجع ويكث�ر من ق�ول » أنا لله وأن�ا اليه راجع�ون، والحمد 
لل�ه رب العاملن« وكررها مرت�ن أو ثالثة فقال عىل األك�رب » مم حمدت الله 
واس�رجعت؟ » فأجابه » يابني خفقت خفقة فهن يل فارس عىل فرس وهو 
يقول : القوم يس�رون و املنايا تس�ر اليهم، فعلمت انها أنفسنا نعيت ألينا، 
فقال عي األكرب » يا أبه ألسنا عىل الحق؟ » فقال بىل والذي اليه مرجع العباد، 

فقال عي األكرب » اذا ال نبايل أوقعنا عىل املوت أو وقع املوت علينا !
هكذا كان يقن رجال الحسن من أهله وبنيه واصحابه،ثبا همبهذه الكيفية 
الفدائي�ة هو اعج�از  بحد ذاته، بعي�داً عن ما أحيط بالواقع�ة من مفارقات 
وارهاص�ات القت بظاللها، عىل األمة اإلس�المية وتاريخها، ومش�اهد كثرة 
يق�ف العقل حائراً عن ايجاد تفس�ر منطق�ي لها٠ لم يس�تطيع العلم رغم 
م�ا وصل من تطور وحداثة ان يجد تفس�ر علمي للكث�ر من الظواهر، رغم 
اعرافه بوجودها، وتعترب القضية الحسينية احدى تلك القضايا العصية عىل 
التفس�ر والتأويل، وهذا رس حيوية »ش�عرة الحس�ن«، فمن يؤمن بأحياء 
تلك الش�عائر، فهو يضع نصب عينه تضحيات أصحاب الحس�ن، و يضعها 
يف مي�زان القي�اس، فيجد كل ما يقوم به ويقدمه ال يس�اوي ش�يئا أمام تلك 
التضحي�ات، فزوار الحس�ن بأس�تنفار دائم أيام محرم، وهم عىل اس�تعداد 
للتضحية بكل ما تجود به أيديهم وأنفسهم ، لذلك رجال الحسن ال يركضون 
عبث�اً، وال يموتون اال وه�م خالدين!  تعد محافظة كرب�الء محافظة صغرة 
نس�بياً، اال انه�ا اعتادت عىل احتضان مالين الزائرين يف كل عام من املوس�م 
الحس�يني، بكل أريحية وام�ان، وكما انه معلوم ان أي تجمع برشي يش�هد 
تزاح�م ال يخل�و من تلك الحوادث العرضية، اذ كثر ما تش�هد مواس�م الحج 
حوادث مش�ابهة لتلك الت�ي وقعت يف ركظة طويريج، بل أس�وء منها، وكلنا 
نتذكر حادثة سقوط الرافعة يف الحرم وغرها الكثر من الحوادث التي تحصل 
رغ�م كل االحتياطات واإلج�راءات التي تقوم بها الجه�ات املعنية، فربغم ما 
اتخذته األجهزة األمنية للمحافظة، اضافة إىل العاملن يف العتبتن الحس�ينية 
والعباس�ية، لتنظي�م هذه املس�رة اال ان حدوث مثل هك�ذا حادثة امر وارد، 
نظ�راً لإلع�داد الكبرة من الزائرين٠ اال ان األقالم الصف�راء تأبى اال ان تفرغ 
س�مومها، لتس�ريح مما يعريها من قلق عند رؤيتها تلك املالين الحسينية، 
فراحت تكتب بش�ماتة، مستأنسة بهكذا حوادث، وجدتها أفضل حجة للنيل 
من الشعائر الحسينية، فهم يشكلون عىل الطعام الذي يقدمه خدام الحسن 
يف املواكب،بقوله�م انها اموال مهدورة وارساف غر مربر، رغم ان ما يقدم يف 
تلك املواكب ماكل ومرشب يذهب اغلبه للعوائل الفقرة واملتعففة، انها حرب 
ال تن�ام ولن تخم�د نرانها بن معكرس الح�ق والباطل، تكش�ف لنا كل مرة 
ع�ن وجوه كالحة، كانت تس�تر بعنوان مختلفة ولكن رغم أنوفهم يس�تمر 
املسر الحسيني يف كل مرة، وبشكل اكثر تجدد وعنفوان، ليس لشيئ اال انهم 
ايقن�وا انهم عىل الحق ٠ انها قضية متوهجة باتصال مبارش مع الس�ماء، ال 

تستطيع قوى األرض ولو اجتمعت ان تطفئها٠

م�ن يتاب�ع الحمل�ة اإلعالمية الهوج�اء عىل مواق�ع التواص�ل من قبل 
البعض او بعض القنوات الفضائية  املؤدلحة واملدعومة باملال السيايس 
والخليجي عىل الحش�د الشعبي وهي ذاتها التي كانت لعدة سنن تروج 
للفتنة والتحريض وكانت لسان حال مشايخ   املنصاتو )ثوار العشائر(، 
هم أنفس�هم من كانوا يصف�ون جيش العراق بجي�ش املالكي وها هم 
اليوم انصار الجيش ضد الحش�د ..هم انفس�هم الذين ُهزموا بقوة الله 
وبإرادة الفرس�ان من أبطال الحش�د املقدس والقوات العراقية الباسلة 
. اليوم ومع التأس�يس الستقاللية الحشد كقوة مس�تقلة بإمرة القائد 
العام للقوات املسلحة  واإلعالن عن تشكيل مديرية القوة الجوية للحشد 
تظه�ر علينا األدوات نفس�ها وخزائن األموال ذاته�ا واألصوات لم تتغر 
فالنعيق ذات النعيق والنهيق ذات النهيق لكن الحجة هذه املرة الحرص 
عىل الجيش العراقي وهي كذبة ونفاق وافراء وبهتان ، فالغاية ليس�ت 
إال محاول�ة إبعاد الخطر ع�ن أرباب الدواعش الج�دد وحماية مرشوع 
تدويره�ا عىل يد امريكا. لقد فوجئت أب�واق البعث والنفاق بتنامي قوة 
الحش�د وانضواء جميع مكونات الطيف الوطني ب�ن جوانحه وقد غدا 
أكثر قوة ومهنية وانجازا . لقد أثبت الحش�د الش�عبي حقيقة أنه السند 
والداعم للقوات املس�لحة ورك�ن من اركانها  وكان ل�ه الحضور األعىل 
والتضحي�ات األكرب يف مهم�ة تحرير وفك أرس أهلن�ا يف املناطق الغربية 
ونين�وى وص�الح الدين وغره�ا واملحافظ�ة عىل س�المتهم ورعايتهم 
بعّده�ا عىل الرغم مما يعرفه العالم اجمع عن ما قام به ش�يوخ الفتنة 
م�ن جرائم ضد كل العراقين اال انه ال أحد يزايد عليهم بما قدم الحش�د  

من أخالق الفرسان السامية .
ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة التيقظ تجاه عب�ارات مس�مومة تنطلق من 
بعض السياس�ين املؤدلجن التي تتناغم مع ساس�ة الخليج وإعالمهم  
فالعراقي�ون لم يكون�وا يوما أغبياء وأدوات ألحد، ب�ل كان من حكمهم 
بالن�ار والحديد لثالث عقود من الزمن  غبيا عندما ضحك عليه االخرون 
لقتال اإلنابة تحت كذبة الدفاع عن األمة والبوابة الرشقية. فالعراق هو 

أمة مستقلة يرفع راية اإلنسانية.
الع�راق ليس س�احة نزال ملصلح�ة أحد أي�ا كانت هويته، وق�د إكتوى 

العراقيون بأكاذيب القومچين.
لنتذكر دائما وأبدا أن مش�ايخ الخلي�ج واماراتهم لم ُيقِدموا قطرة عرق 
وليس قطرة دم يف حرب سنوات الثمانينيات التي خاضها املعتوه صدام 
ضد الجمهورية االس�المية ولم يكلف أحد منهم نفس�ه بزيارة جبهات 

الحرب، وإكتفى كثر من سياسييهم بالتحريض الخفي. واملعلن
العراقي�ون اليوم غر مهتمن بيشء غر املحافظة عىل بلدهم من أخطر  
مخط�ط امريكي يس�تهدف وحدة العراق أرضا وش�عبا .. نعم املهمة ال 
تخلو من التعقيد لكن العراقيون س�ينترصون بجيشهم وحشدهم وبما 
انعم الله عليهم من اإليثار واالنسانية العظيمة . والنرص  للعراق ابدا  ان 

شاء الله شاء من شاء وابى من أبى ..

اكتشاف يدل عىل استمرار وجود 
كائنات »انقرضت«

حقق علماء اكتش�افا مثرا بالعثور عىل قرون ٌيعتقد أنها 
تع�ود إىل ن�وع من الغزالن قي�ل أنه انق�رض يف ثالثينيات 

القرن العرشين.
ونفق�ت أعداد م�ن غزالن Schomburgk )ش�ومبورغ( يف 
ع�ام 1932، بينما نف�ق آخر حيوان مع�روف بعد نحو 6 
سنوات. ويف س�جالت موثقة يف تايالند، تعرض هذا النوع 

من الغزالن للصيد الجائر حتى انقرض.
ومع ذلك، اكتش�ف س�ائق ش�احنة يف الوس ع�ام 1991، 
 ،Schomburgk مجموعة من القرون التي تنتمي إىل غزال
وتب�دو أنها يف حالة جي�دة. واآلن، أكد باحثون من جامعة 
»ن�ورث وس�رن« يف إلين�وي، أن الق�رون تع�ود لغ�زال 
»ش�ومبورغ«، عىل الرغم من انقراض هذا النوع قبل أكثر 

من نصف قرن.

اكتشاف عيوب يف القنابل النووية 
األمريكية احلديثة

بعد اكتش�اف العي�وب يف الجيل الثاني عرش م�ن القنابل 
النووي�ة الحرارية В61، قررت الواليات املتحدة األمريكية 
تأجيل عملية إنتاجها ملدة س�نة ونصف الس�نة. بحس�ب 

.Defence News
وتشرDefence News اس�تنادا إىل ممثي اإلدارة الوطنية 
للس�المة النووي�ة )NNSA(، إىل أن التأجيل يش�مل إنتاج 
ال�رؤوس القتالية W88 أيضا.ووفق�ا للمتحدث، كان من 
املق�رر أن تب�دأ عملية إنت�اج هذه القناب�ل يف عام 2٠2٠، 
ولكن اختبارات اإلجهاد كش�فت عيوبا يف مكونات القنبلة 
والرؤوس الحربية ليس�ت طويلة األمد. وأش�ار تشارلس 
ف�ردون، نائ�ب رئيس NNSA، إىل أنه ق�د يكون باإلمكان 
تقلي�ص ف�رة التأجي�ل، وذل�ك لوجود مقرح�ات عديدة 

بشأن تبديل األجزاء الالزمة.

 القاضي عامر حسن شنته

ش�هيد عامل من دول�ة بنغالديش، يدير 
بكف�اءة عالية مح�اًل كبراً للتس�وق يف 
احد أحي�اء بغ�داد، لقاء أج�ر رمزي. يف 
املقاب�ل أنخ�رط أربعة م�ن مواطنيه يف 
عصاب�ة قام�ت باحتجاز ع�دد كبر من 
وس�ط  من�زل  يف  البنغالدي�ش  العم�ال 
الكرادة،وس�اومت ذويهم عىل دفع فدية 
نظرته�ا  قضي�ة  رساحه�م،يف  إلط�الق 

محكمة تحقيق الكرادة.
صورت�ان تلخصان واقع العمالة الوافدة 
يف الع�راق، وتأثراته�ا املجتمعية س�لباً 
وإيجاب�اً. ففي حن الينك�ر الدور الكبر 
ال�ذي تلعب�ه العمال�ة الواف�دة يف زيادة 
العملي�ة اإلنتاجية، وخف�ض تكاليفها. 
وإشغال بعض املهن التي تتطلب خربات 
معين�ة، أو مهارات خاص�ة. نجد أن تلك 
العمال�ة تحول�ت إىل مش�كلة حقيقي�ة 
تس�تدعي التص�دي العاج�ل لها.خاصة 
مع عجز الدولة ع�ن توظيف مواطنيها، 
البطالة.وتح�ول  مع�دالت  وارتف�اع 

ميزان العمل يف القط�اع الخاص لصالح 
العمال�ة الوافدة.إذ ب�ات أصحاب العمل 
يفضلون العامل الوافد، بسبب انخفاض 

أجوره،وقلة متطلباته.
والعمالة الوافدة يف العراق تولت تنظيمها 
عدد من الترشيعات.إذ نص قانون إقامة 
األجانب رقم) 76 لسنة 2٠17 (،عىل آلية 
دخول األجانب إىل العراق،ورشوط منحهم 
س�مة الدخول.وعرف قانون العمل رقم 
) 37 لس�نة 2٠15( يف امل�ادة )1/ثال�ث 
وع�رشون( منه،العامل األجنبي بوصفه 
»كل ش�خص اليحمل الجنسية العراقية 
يعمل أو يرغ�ب بالعمل يف العراق بصفة 
عامل.....« وتط�رق إىل األحكام الخاصة 
بتنظيم عمل األجانب يف الفصل الخامس 
اش�رطت  )3٠-36(.والت�ي  منه،امل�واد 
حصول العامل األجنبي،عىل إجازة العمل 
الت�ي تصدره�ا وزارة العمل لقاء رس�م 
معن. كم�ا نظم�ت العالق�ة بينه وبن 
صاح�ب العمل.أم�ا الج�زاء املرتب عىل 
مخالف�ة تلك األحكام،فيتمث�ل بالغرامة 
الت�ي تقدر بثالث�ة أضعاف الح�د األدنى 

لألجر اليومي أو الش�هري،والتي تفرض 
عىل صاحب العمل. وخول القانون وزير 
العمل إصدار تعليمات خاصة باستقدام 
وتشغيل العمال األجانب يف العراق.والتي 
لم تص�در لغاية اآلن. إذ التزال )تعليمات 
ممارس�ة األجانب للعم�ل يف العراق رقم 
18 لسنة 1987(هي التعليمات النافذة.

وبالرج�وع إىل ن�ص امل�ادة الرابع�ة من 
التعليمات املذكورة، نجد أنها اش�رطت 

رشطن إلص�دار إج�ازة العم�ل. أولهما 
مراع�اة م�دى حاج�ة الع�راق إىل األيدي 
العاملة األجنبية، وثانيهما تأييد الدوائر 

األمنية املختصة عدم وجود مانع أمني.
وتكون م�دة اإلجازة س�نة واحدة،تجدد 
وفق متطلبات الحاجة. كما أن التعليمات 
املذك�ورة اس�تثنت رعايا ال�دول العربية 
م�ن الحصول عىل تلك اإلجازة. وغر ذلك 
من األح�كام التي تضمنتها واليها نحيل 

منعاً لإلطالة.
مما تق�دم بيانه، نج�د أن خطة املرشع 
العراقي يف تنظيم عمل األجانب لم ينتظم 
ُعقدها لغاية اآلن.إذ عىل الرغم من ميض 
أربعة أع�وام عىل إصدار قان�ون العمل، 
ل�م تص�در تعليم�ات تش�غيل األجانب. 
والتزال التعليمات الس�ابقة هي النافذة، 
ع�ىل الرغ�م م�ن تناقضه�ا م�ع قانون 
العمل النافذ. نتيجة الختالف السياس�ة 
الترشيعي�ة، خاصة ما يتعلق باس�تثناء 
العرب م�ن الحصول عىل إج�ازة العمل. 
والت�ي تناقض تعريف العامل األجنبي يف 
القانون الحايل، بوصفه كل من ال يحمل 

الجنس�ية العراقي�ة. أي أن رعاي�ا الدول 
العربية مش�مولون برشط الحصول عىل 

إجازة العمل.
إن املعالج�ة الحقيقية ملش�كلة العمالة 
الواف�دة، يج�ب أن ترتك�ز ع�ىل مب�ادئ 
وإعط�اءه  العراق�ي،  العام�ل  حماي�ة 
األولوي�ة يف التش�غيل. م�ن خ�الل رفع 
الرس�وم املفروضة عىل أصح�اب العمل 
الراغبن بتش�غيل األجان�ب، لرفع كلفة 
العام�ل األجنبي. وعدم التوس�ع يف منح 
العم�ل لألجانب.وتفعي�ل دور  إج�ازات 
لج�ان التفتيش التابع�ة لوزارتي العمل 
العم�ل،  أماك�ن  والداخلية،لتفتي�ش 
والتأكد من س�المة التأشرات،وإجازات 
التفتي�ش  إج�راء  واإلقام�ة.و  العم�ل 
األمن�ي للمناط�ق الت�ي يتواج�د فيه�ا 
العمال األجانب،خش�ية م�ن تحولها إىل 
ب�ؤر للجريمة واإلرضار بأم�ن املجتمع.

تش�غيل  تعليم�ات  بإص�دار  واإلرساع 
األجان�ب. وان تتضم�ن تل�ك التعليمات 
املخالف�ن  ع�ىل  مش�ددة  عقوب�ات 

ألحكامها.

عـمـالـة وافــدة

بغداد / املستقبل العراقي
زار وف�د م�ن مرك�ز حماي�ة الصحفيات 
العراقي�ات اتح�اد الربملاني�ن العراقي�ن 
يف مبن�ى مجل�س الن�واب العراق�ي امس 
الخميس والتقى برئيس االتحاد االس�تاذ 
منت�رص االم�ارة للتعري�ف بعم�ل املركز 
واالنفتاح عىل املؤسسات الداعمة للعملية 
البل�د. وبين�ت رئيس�ة  الديمقراطي�ة يف 
املرك�ز االعالمي�ة ملي�اء العام�ري اهداف 
املرك�ز التي تاتي لبناء قدرات الصحفيات 
ملواكبة التطور العاملي لالعالم وحمايتهن 
م�ن االنته�اكات الت�ي ب�رزت يف االون�ة 
االخ�رة ع�ىل اعتب�ار ان االع�الم واجهة 

البلد املتحرض ومقي�اس التطور والتقدم 
في�ه. م�ن جانب�ه رح�ب رئي�س االتحاد 
بزي�ارة الوف�د معتربا عم�ل مركز حماية 
الصحفي�ات العراقي�ات مقارب�ا الهداف 
ومهام اتح�اد الربملاني�ن العراقين الذي 
جاء لحماية البيت الديمقراطي العراقي. 
واك�د االم�ارة دع�م االتح�اد للمركز من 
خالل رفده باملش�ورة القانوني�ة واليات 
الحماية . واتف�ق الطرفان عىل عقد لقاء 
موسع لعضوات املركز مع اعضاء االتحاد 
لتقريب الرؤى وتوضيح االهداف واالفكار 
الداعم�ة لحماي�ة العملي�ة الديمقراطية 

الصحيحة .

هبدف تبادل الرؤى واالفكار .. مركز محاية الصحفيات 
العراقيات يلتقي باحتاد الربملانيني العراقيني

نعي احلسني »عليه السالم« يف ليبيا
قرأ المقتل الدكتور علي النشمي

كنت يف أواسط التسعينيات ادرس يف ليبيا  ويف 
مرة كنت أتمىش يف منطقة يف طرابلس اسمها 
جنزور قابلني رجل عراقي  مع أرسته يدرس 
يف ليبيا وس�لم ع�ىل بحرارة ش�ديدة وقال انا 
اعرفك ومتاثر بربامج�ك وقال أن ام عي )اي 
زوجت�ه( الي�وم عاملة طبخ لالمام الحس�ن 
حيث كان يوم تس�عة مح�رم وأثناء الحديث 
مر دكتور مرصي مع عائلته وس�لم عي النه 
زمي�ي يف الجامعة الليبب�ة ولذلك دعى الرجل 
العراقي االخ املرصي وعائلته لحضور جلسة 
الهريس�ة الي�وم فوافقنا ويف املس�اء تجمعنا 
عند بي�ت العراقي وكان هن�اك مجموعة من 
األس�اتذة العراقين وعوائله�م وأثناء الطبخ 
وال�ذي كان يف حديقة املن�زل تناولنا الحديث 
واستذكار حادثة الطف وطلبوا مني الحديث 
فتكلم�ت عن رحل�ة الحس�ن عليه الس�الم 
وبالغته والظروف السياس�ية وايضا تحدثت 
عن استش�هاد اإلمام الحسن بطريقة علمية 
ولكنها بعاطفة إنس�انية لذلك بكت النس�اء 
من شدة الحزن ملا أوردت من حوادث وقعت.. 
وفج�أة قام�ت األخت املرصية زوج�ة زميلنا 
ووقفت بن الجميع وهي ترصخ بهس�ترية: 
معقولة ده يحصل لس�يدنا الحس�ن ويقتل 
بالطريق�ة ِدي وهي تح�رك أطرافها حركات 

هس�ترية من ش�دة االنفع�ال والح�زن، ثم 
ق�ام زوجها ومس�كها خوفا من أن تس�قط 
وحضنته�ا بناتها الصغ�رات وهن يبكن ثم 
طوقت بالسيدات العراقيات وهن يبكن معها 
وبعد أن هدأت قالت يل نذر عّي يا دكتور لعمل 
كل سنة اس�تذكار  وهريسة لسيدنا الحسن 
وافرقه�ا  ع�ىل روح�ه الطاه�رة يف الس�يدة 
والحسن يف مرص وبعد ذلك اكتملت الهريسة 
وطلب�ت من الجميع ان نص�ي ركعتن لروح 
اإلم�ام الحس�ن وانتهت مراس�يم اس�تذكار 
الط�ف ب�كل اح�رام وكان�ت جلس�ة علمية 
فيه�ا املعلومة واملوعظة وغرها دون لطم او 
نع�ي فإن الحديث كان مؤثرا جدا يف الحضور 
ولكن�ي نس�يت ه�ذه الحادثة ألن�ي غادرت 
ليبي�ا للتدري�س يف تونس ومن هن�اك ذهبت 
بعدها الوربا ثم رجعت للعراق ويف عام 2٠٠9 
ارسل يل احد االخوة املس�ؤولن يف ليبيا دعوة 
ألني كنت قد ارشفت عىل رس�الة املاجس�تر 
وكان متأثرا بي كث�را ومحبا وبعدها اصبح 
مس�ؤوال كبرا يف ليبيا يف حينها ولذلك ذهبت 
إىل الكلي�ة التي كنت ادرس فيها وس�ألت عن 
الزم�الء فقال�وا غ�ادروا منذ س�نن لوطنهم 
وس�ألت عن االخ املرصي فقال احد األساتذة 
ان�ه صديق�ي و عندي هاتف�ه فاتصلت به ىف 
مرص  ولم يصدق االتصال وسألت عن األخت 
ام محم�د زوجته فق�ال تعيش ان�َت ولكنها 

ظلت حت�ى وفاتها تدعو ل�ك بالخر وللعراق 
كلما س�معت اخبار الح�رب يف العراق وقال : 
كانت كل عاش�وراء تعمل هريس�ة وتفرقها  
عىل املس�اكن يف مسجد الحس�ن يف القاهرة 
وكان�ت تجم�ع اخواته�ا وتحك�ي له�م عن 
استشهاد سيدنا الحس�ن زي ما انت حكيت 
وبعدها تقوم تصي لس�يدنا الحس�ن وظلت  
كل ما تواجهها حاجة تقول ب� بركات سيدنا 
الحس�ن .  وهنا طلبت أن اكلم بناتها اللواتي 
كن صغ�رات يف حينه�ا واآلن متزوجات بعد 
عرش س�نوات فقال�ت يل ابنتها الك�ربى احنا 
بنفِتك�ر كل كالمك من يومه�ا وماما وصتنا  
قبل م�ا تموت أن نس�تمر يف عمل الهريس�ة 
والصالة لس�يدنا الحس�ن واحنا بنعمل كده 
كل س�نة وقالت لقد بقيت امي لحن  وفاتها 

متواصلة مع س�يدنا الحسن ويف يوم وفاتها 
بسبب الرسطان اجتمعت العائلة كلها حولها 
وهي بتلفظ أنفاس�ها كانت خالتي تقول لها 
ان�ت حروحي الجن�ة الن وجهك من�ور جدا 
وبيِش�ع ن�ور الهي ألن�ك مؤمنة ف�ردت أمي 
وقال�ت ال ال يااختي الن�ور هذا هو نور محبة 
سيدنا الحسن ألني كنت اذكره كل عام، وقبل 
أن تلفظ أنفاس�ها قالت) گيَّالك يا حس�ن..  
گيَّالك  يا س�يدنا وابن سيدنا الرسول.. گيَّالك 
ي�ا حبيبن�ا..  وحبي�ب س�يدنا الرس�ول ، ثم 
نطقت الش�هادة وتوفت ووجهها يشع نورا . 
ابكتني والله ه�ذة املكاملة وابكت كل عائلتها 
كم�ا انا ابكي اآلن عندم�ا اكتب هذة الكلمات 
ووجه�ي ممتل�ئ بالدموع والل�ه. رحمة الله 
عليك ي�ا اخت�ي ام محمد املرصي�ة الطاهرة 
التي اس�توعبت ال�كالم ودخل قلبه�ا املؤمن. 
اني اكتب هذة الحادثة كي اقول : ان استذكار 
اإلم�ام الحس�ن بطريقة تليق ب�ة وتعرب عن 
حقيق�ة ثورته  تجعل القل�وب تنحاز إليه  يف 
ثورته بينما ما نش�اهده  من إساءات تجعل 
املسلمن ينفرون منا ويرسلون لنا املتطرفن 
ليفجروا أجسامهم بنا ألننا يف نظرهم نخرج 
ع�ن الطري�ق القوي�م ك�م اتمن�ى ان يكون 
خطابنا الحسيني بمستوى الحسن، والله لو 
فعلناها فس�يكون كل العرب حسينن . والله 

من وراء القصد.


