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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

الـعـفـو عــنـوان الـنـبـل العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جملـس مكـافـحة الفـسـاد يعلن بحث تقرير التزوير والتالعب بالتسجيل العقاري 
السوداين يتحدث عن )8( ماليني مواطن فقري ويؤكد: ال حل إال بالضامن الصحي

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل رئيسا الجمهورية والربملان إضافة إىل وزير 
املالي�ة، أم�س الثالث�اء، إىل أربيل عاصم�ة إقليم 
كردس�تان وذلك إىل ح�ل الخالفات ب�ن حكومة 
اإلقلي�م وبغداد، فضالً عن التباح�ث للوصول إىل 
توافق�ات تضمن تمرير موازن�ة 2020، وضمان 

عدم تفاقم األزمة بن الطرفن.
ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح ووفد من 
الحكوم�ة االتحادية يرأس�ه نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير املالية فؤاد حس�ن اىل مدينة اربيل، 
حي�ث كان يف اس�تقبالهم يف مط�ار أربيل رئيس 
االقلي�م نيجريف�ان بارزان�ي. وكش�ف االتح�اد 
الوطني الكردس�تاني عن تفاصي�ل زيارة رئيس 
الجمهوري�ة برهم صالح اىل اربي�ل، وقال عضو 
االتح�اد غي�اث الس�ورجي يف ترصي�ح صحفي 
إن “زي�ارة رئي�س الجمهورية بره�م صالح اىل 
اربي�ل اعتيادي�ة باعتباره�ا محافظ�ة عراقي�ة 
اال انها س�يطرح ع�دة ملفات مهم�ة”. واوضح 
الس�ورجي ان “صال�ح س�يطرح قضايا تصدير 
النفط يف كردس�تان وموازنته لعام 2020 فضال 
عن قان�ون االنتخابات املحلي�ة وامللفات العالقة 
للتهيئة التفاق تاريخي بن الطرفن يف حال توفر 
الظروف املالئمة والرغبة بن الطرفن”. بدورها، 
أكدت مصادر أن رئيس الربملان محمد الحلبويس 
ي�زور اربي�ل من اج�ل بحث مل�ف الخالفات بن 
حكوم�ة بغ�داد واقليم كردس�تان. وع�د النائب 
عن تيار الحكمة جاس�م البخات�ي زيارة رئييس 
الجمهوري�ة والربملان إىل اربي�ل يف آن واحد بانها 

مهمة وبعيدة عن املجامالت.
التفاصيل ص2

رئيسا اجلمهورية والربملان يف أربيل للوصول إىل »اتفاق تارخيي« مع اإلقليم
صاحل واحللبوسي يسعيان إىل »توافقات« تنهي »اخلالفات« وتضمن تصدير النفط »بال مشاكل« ومترير موازنة 2020

رئيس الوزراء حللف الناتو: العراق يسري باإلجتاه واحلكومة 
ص2»تعمل بجد« لسيادة القانون

مستشار عبد املهدي: برنامج زيارة 
الصني يتضمن مشاريع كربى يف الطرق 

والنقل واخلدمات 

وزير النقل: عازمون عىل 
تنفيذ البـرنامـج احلكومـي ونتطلـع 

لالنضامم اىل »طريق احلرير«

استثامر البرصة وجلنة الكهرباء بمجلس 
املحافظة يتفقان مع »جنسز« السويرسيـة 

عىل نصب معمل حلرق النفايات
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تونس: جولة انتخابات رئاسية ثانية بال »حرس قديم«
الربملان يصوت عىل رفع احلصانة عن النائب فائق الشيخ عيل 
جهاز املخابرات وخلية الصقور حيبطان عملية هتريب أدوية فاسدة عرب مطار النجف 

جملس الوزراء يقرر اجراء »دور ثالث«.. ويوافق عىل قانون »جملس االعامر«
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رئيس جملس البرصة يعلن اجياد
 »أراض  بديلة« ملامرسة االعامل التجارية 

ملعارض السيارات واالثاث

حمافظ بغداد : مديريات
 الرتبية أهنت قرعتها للمتقدمني 

للعناوين الوظيفية اإلدارية

توزيع كهرباء اجلنوب تعلن 
انجاز »٤٠« مرشوعًا لتطوير الشبكة 

الكهربائية 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات يف تونس، أمس 
الثالثاء، نتائج الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية، موضحة 
أن جولة ثانية س�تجرى بن مرشحن اثنن هما قيس سعّيد 

ونبيل القروي.
وأوضح�ت الهيئة أنه »لعدم حصول أي مرش�ح عىل أكثر من 
50 باملئة م�ن األصوات املرصح بها، س�تنظم دورة ثانية من 
االنتخابات الرئاسية يتقدم بها املرشحان الحاصالن عىل أكثر 

عدد من األصوات، وهما قيس السعّيد ونبيل القروي«.
وحصل س�عّيد ع�ىل مليون و125 ألف�ا و364 صوت�ا، أي ما 
يعادل 18,4 باملئة من األصوات، فيما حصل القروي عىل 525 

ألفا و517 صوتا، بنسبة 15,58 باملئة من األصوات.

وكش�فت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، أن عدد الناخبن 
املس�جلن هو 7 مالين و74 ألف�ا و566 ناخب، فيما لم يتعد 
ع�دد الناخبن الذي�ن أدلوا بأصواته�م يف االنتخابات 3 مالين 

و465 ألف و184 ناخب.
وأضافت أن عدد األصوات املرصح بها هو 3 مالين و372 ألف 

و746 صوت.
ام�ا فيم�ا يتعلق باألص�وات امللغ�اة، فقد وصل�ت إىل 68 ألف 
و125 ورق�ة، بينما بلغ عدد أوراق التصويت البيضاء 24 ألف 

و85 ورقة.
وي�ؤدي صع�ود س�عّيد والقروي إىل ط�رد الح�رس القديم يف 
السياس�ة التونسية، وهم اولئك الذين كانوا سياسين يف عهد 
الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل، أو حّتى الذين ش�اركوا 

يف الحكومات التي تلت ثورة الياسمن عام 2011.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالث�اء، 
استقالة وزير الصحة عالء العلوان، فيما 
اصدر قرارات عدة منها االلتزام بتوقيتات 
القبول املرك�زي املعتمدة يف وزارة التعليم 

العايل دون انتظار نتائج الدور الثالث. 
وذك�ر بي�ان للمجل�س تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »مجلس الوزراء 
عق�د جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس 
مجل�س الوزراء ع�ادل عبدامله�دي، فيما 
بح�ث العديد م�ن القضايا املع�ّدة لجدول 
اعماله وأصدر القرارات الالزمة بشأنها«.

وأض�اف أن »املجل�س بح�ث ع�دداً م�ن 

املس�تجدات ومن بينها موضوع استقالة 
وزي�ر الصحة ع�الء عبدالصاحب العلوان 
م�ن جمي�ع جوانبه�ا وم�اورد برس�الة 
االستقالة واألسباب التي دعته لتقديمها« 
. وأعرب مجلس الوزراء عن »تضامنه مع 
وزير الصحة وتأييده ملوقف رئيس مجلس 
ال�وزراء يف رس�الته الجوابي�ة بعدم قبول 
االس�تقالة ومن�ح وزي�ر الصح�ة إجازة، 
مؤكدي�ن رضورة توف�ري البيئة الس�ليمة 
لعودت�ه ولنج�اح عم�ل جميع ال�وزراء، 
وحرصه�م ع�ىل التع�اون م�ع الس�لطة 
املش�رك  الس�عي  وتعزي�ز  الترشيعي�ة 
لتحقي�ق مصلح�ة الدولة والش�عب وفق 
القانون واألصول«. ولفت إىل أن »املجلس 

أصدر عدة ق�رارات من ضمنه�ا املوافقة 
ع�ىل تعديل الفقرة )2( م�ن قرار مجلس 
ال�وزراء رق�م )20( لس�نة 2018 لتصبح 
بالش�كل اآلت�ي: اس�تيفاء املبال�غ كاف�ة 
املرتبة بذمة املشمولن بالوصف املذكور 
يف الفق�رة )1(التي ت�م حذفها بعد اصدار 
كتاب االمانة العام�ة ملجلس الوزراء رقم 
37161 وامل�ؤرخ ب�� 1 /2015/12 وفقا 
الحكام قانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم )56( لسنة 1977 املعدل«.
وبّن أنه »تم اقرار توصية املجلس الوزاري 
للطاقة بش�أن تفعيل الفق�رة )رابعا(من 
احكام امل�ادة )11( يف الفص�ل الثالث من 
قانون الرشكات العامة )22( لسنة 1997 

املع�دل لتك�ون حص�ة الخزين�ة العام�ة 
)45%( فق�ط وحصة الرشي�ك الحكومي 
)55%( م�ن صايف الربح ولفصول الس�نة 
كافة ليتم توزيعها عىل النسب املحددة يف 

املادة املذكورة انفاً«.
وأكد املجلس، أنه »تم إقرار توصية املجلس 
الوزاري للطاقة من ضمنها تمديد نافذية 
العم�ل يف الفق�رة )1( م�ن ق�رار مجلس 
الوزراء )4( لسنة 2019 ملدة )ستة اشهر 
اخرى( للحاجة الرضورية لتس�مية اآلبار 
والس�تخدام��ات رشك�ة نف�ط الب�رصة 
حرصاً ويت�م تحديدالكميات املطلوبة من 

الرشكة آنفاً«. 
التفاصيل ص2
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خيانة باريسية
 تنقـل أريـوال إلـى ريال

 مـدريـد
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جملس كربالء يصوت عىل ختصيص )100( مليون دينار شهريا ملعاجلة احلاالت الرسطانية
     بغداد / المستقبل العراقي 

ص�وت مجل�س محافظ�ة كرب�الء، أمس الثالث�اء، عىل 
تخصي�ص 100 ملي�ون دينار ش�هريا ملعالجة الحاالت 
الرسطاني�ة يف املحافظ�ة ودع�م مركز اإلمام الحس�ن 

لعالج االورام وامراض الدم.
وقالت عضو املجلس برشى حس�ن عاشور إن “مجلس 
املحافظة ص�وت باالغلبية عىل تخصي�ص 100 مليون 
يف  الرسطاني�ة  الح�االت  مل��عالج�ة  ش�هريا  دين�ار 

املحافظة”.
وأضافت أن “القرار جاء منس�جما مع مطالب ش�عبية 
كبرية شهدتها مواقع التواصل االجتماعي لدعم مرىض 
الرسطان الذين بدأت اعدادهم تزداد يف الفرتة االخرية”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل رئيسا الجمهورية والربملان إضافة إىل وزير املالية، 
أمس الثالثاء، إىل أربيل عاصمة إقليم كردستان وذلك إىل 
ح�ل الخالف�ات بن حكوم�ة اإلقليم وبغ�داد، فضالً عن 
التباح�ث للوص�ول إىل توافق�ات تضمن تمري�ر موازنة 

2020، وضمان عدم تفاقم األزمة بن الطرفن.
ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح ووفد من الحكومة 
االتحادية يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية 
فؤاد حس�ن اىل مدينة اربيل، حيث كان يف استقبالهم يف 

مطار أربيل رئيس االقليم نيجريفان بارزاني.
وكشف االتحاد الوطني الكردستاني عن تفاصيل زيارة 
رئي�س الجمهورية بره�م صالح اىل اربي�ل، وقال عضو 
االتحاد غياث الس�ورجي يف ترصي�ح صحفي إن “زيارة 
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح اىل اربي�ل اعتيادي�ة 
باعتبارها محافظة عراقية اال انها سيطرح عدة ملفات 

مهمة”.
واوضح الس�ورجي ان “صالح س�يطرح قضايا تصدير 
النف�ط يف كردس�تان وموازنت�ه لع�ام 2020 فضال عن 
قان�ون االنتخاب�ات املحلي�ة وامللف�ات العالق�ة للتهيئة 
التف�اق تاريخ�ي ب�ن الطرفن يف ح�ال توف�ر الظروف 

املالئمة والرغبة بن الطرفن”.
بدورها، أكدت مصادر أن رئيس الربملان محمد الحلبويس 
ي�زور اربيل م�ن اجل بحث ملف الخالف�ات بن حكومة 

بغداد واقليم كردستان.

وع�د النائ�ب عن تي�ار الحكمة جاس�م البخات�ي زيارة 
رئي�ي الجمهورية والربملان إىل اربي�ل يف آن واحد بانها 

مهمة وبعيدة عن املجامالت.
وق�ال البخات�ي إن “الزيارة التي يق�وم بها حاليا رئيس 
الن�واب محم�د  الجمهوري�ة بره�م صال�ح ومجل�س 

الحلبويس مهمة وان املعلومات التي حصلنا عليها تؤكد 
أنها ستكون زيارة مصارحة وبعيدة عن املجامالت”.

واض�اف ان “الك�رد مازال�وا يتبعون سياس�ة املرواغة 
واعط�اء وع�ود مفتوح�ة وغري مح�ددة بزم�ن للتهرب 
من دف�ع ما عليهم من مس�تحقات للحكومة خاصة يف 

االستحقاق النفطي واملنافذ الحدودية«، مبينا ان “هذه 
املرة س�وف لن نرضخ او نتس�اهل معهم اذا لم يسلموا 
كامل مس�تحقات الخزينة املركزية للسنوات السابقة ” 
. ولف�ت البخات�ي إىل أن “20 نائب م�ن الحكمة ومعهم 
اضع�اف عدده�م مصممون ع�ىل ع�دم التصويت عىل 
موازنة 2020 بشان استحقاق االقليم دون االيفاء بدفع 
املس�حقات املطلوبة منهم وبعكس�ه سوف نغادر قاعة 

الربملان ونمتنع عن التصويت”.
م�ن جانبه�ا، اك�دت النائب ع�ن تحالف الق�وى زيتون 
الدليم�ي ان زي�ارة الحلب�ويس تهدف اىل ح�ث القيادات 
الكردي�ة بمختل�ف تواجهاته�ا عىل بذل اق�ى الجهود 

للوصول اىل توافقات بشان القوانن الخالفية.
وقال�ت الدليمي إن “زيارة رئي�س مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس اىل اربيل لها اهمي�ة كبرية خاصة وان رئيس 
املجل�س اعلن عن ع�رض كافة القوان�ن الخالفية التي 
م�ى عليها س�نوات طويلة ول�م تقر بس�بب خالفات 
الك�رد مع باق�ي املكون�ات العراقية ع�ىل املجلس الجل 

اقرارها لهذا الفصل”.
واضافت ان “الزيارة ستحث القيادات الكردية بمختلف 
اتجاهاته�ا ع�ىل ايجاد صي�غ توافقية مع باق�ي الكتل 
السياس�ية العراقي�ة لغ�رض اقراره�ا , خاص�ة قانون 

النفط والغاز واملحكمة االتحادية”.
واش�ارت الدليمي إىل أن “الزيارة ستكرز عىل بحث ملف 
انتخابات كركوك ومس�تحقات الحكومة االتحادية من 

نفط االقليم واملقرر يف موازنة العالم الجاري 2019”.

صاحل واحللبوسي يسعيان إىل »توافقات« تنهي »اخلالفات« وتضمن تصدير النفط »بال مشاكل« ومترير موازنة 2020
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جملس الوزراء يقرر اجراء »دور ثالث«.. ويوافق عىل قانون »جملس االعامر«
        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، استقالة 
وزي�ر الصح�ة ع�الء العل�وان، فيم�ا اصدر 
قرارات عدة منه�ا االلتزام بتوقيتات القبول 
املركزي املعتمدة يف وزارة التعليم العايل دون 

انتظار نتائج الدور الثالث. 
»املس�تقبل  تلق�ت  للمجل�س  بي�ان  وذك�ر 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »مجلس الوزراء 
عق�د جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، فيما بحث 
العدي�د من القضاي�ا املعّدة لج�دول اعماله 

وأصدر القرارات الالزمة بشأنها«.
م�ن  ع�دداً  بح�ث  »املجل�س  أن  وأض�اف 
املس�تجدات وم�ن بينها موضوع اس�تقالة 
وزي�ر الصحة عالء عبدالصاحب العلوان من 
جميع جوانبها وماورد برس�الة االس�تقالة 

واألسباب التي دعته لتقديمها« .

وأعرب مجلس الوزراء عن »تضامنه مع وزير 
الصحة وتأييده ملوقف رئيس مجلس الوزراء 
يف رس�الته الجوابية بعدم قبول االس�تقالة 
ومنح وزير الصحة إجازة، مؤكدين رضورة 
توفري البيئة الس�ليمة لعودته ولنجاح عمل 
جميع الوزراء، وحرصه�م عىل التعاون مع 
الس�لطة الترشيعية وتعزيز السعي املشرتك 
لتحقي�ق مصلح�ة الدول�ة والش�عب وف�ق 

القانون واألصول«.
ولفت إىل أن »املجلس أصدر عدة قرارات من 
ضمنها املوافق�ة عىل تعديل الفقرة )2( من 
قرار مجلس الوزراء رقم )20( لس�نة 2018 
لتصبح بالشكل اآلتي: استيفاء املبالغ كافة 
املرتتبة بذمة املش�مولن بالوصف املذكور يف 
الفقرة )1(التي تم حذفها بعد اصدار كتاب 
االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء رقم 37161 
وامل�ؤرخ ب�� 1 /2015/12 وفق�ا الح�كام 
قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 

لسنة 1977 املعدل«.
وبّن أنه »تم اق�رار توصية املجلس الوزاري 
للطاق�ة بش�أن تفعي�ل الفق�رة )رابعا(من 
اح�كام امل�ادة )11( يف الفص�ل الثال�ث من 
قانون الرشكات العامة )22( لس�نة 1997 
املعدل لتك�ون حصة الخزينة العامة )%45( 
فق�ط وحص�ة الرشي�ك الحكوم�ي )%55( 
م�ن ص�ايف الرب�ح ولفص�ول الس�نة كافة 
ليتم توزيعها عىل النس�ب املح�ددة يف املادة 

املذكورة انفاً«.
وأكد املجل�س، أنه »تم إقرار توصية املجلس 
ال�وزاري للطاقة من ضمنه�ا تمديد نافذية 
العم�ل يف الفق�رة )1( م�ن ق�رار مجل�س 
الوزراء )4( لس�نة 2019 ملدة )س�تة اشهر 
اخ�رى( للحاج�ة الرضورية لتس�مية اآلبار 
والس�تخدامات رشكة نف�ط البرصة حرصاً 
ويت�م تحديدالكميات املطلوب�ة من الرشكة 
آنفاً«. وأشار إىل أنه »تم التأكيد عىل الرشكة 

العامة لالسمنت العراقية عىل حصولها عىل 
.»)API( شهادة

وتاب�ع املجل�س، أن�ه »بناء ع�ىل ماعرضته 
وزارة املالية بخصوص مس�تحقات العمالة 
املرصية ولغ�رض امليض بمس�رية العالقات 
املمي�زة ب�ن البلدين ق�رر مجلس ال�وزراء 
املوافق�ة عىل معامل�ة مس�تحقات العمالة 
املرصفي�ة )االمانات( املش�ار اليه�ا بكتاب 
وزارة املالي�ة عىل وفق مذك�رة التفاهم من 
قبل املصارف املعنية«، و االتفاق مع الجانب 
امل�رصي الع�ادة الرخص�ة )اج�ازة العمل( 
لفرع مرصف الرافدي�ن يف القاهرة املجمدة 
من�ذ ع�ام 2005 م�ن قب�ل البن�ك املركزي 

املرصي واعادة انشطة الفرع كافة« .
ولف�ت إىل أن�ه »بن�اء ع�ىل ماعرض�ه وزير 
الرتبي�ة وكالة بش�كل طارئ خالل جلس�ة 
اجتم�اع مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء 
تخوي�ل وزير الرتبية وكال�ة صالحية اجراء 

امتحانات لل�دور الثالث للصف�وف املنتهية 
واالعدادي�ة  املتوس�طة  الدراس�ة  ملرحت�ي 
وللراس�بن بم�ا اليزيد عن ثالث�ة دروس، و 
تخويل وزير الرتبية وكالة صالحية استيفاء 
اج�ور الخدم�ات االمتحاني�ة م�ن الط�الب 
الراغب�ن ب�اداء االمتحانات ع�ىل ان تتحول 
املبال�غ املس�توفية اىل وزارة الرتبية بش�كل 

مبارش« 
وأض�اف املجل�س، أن�ه »ت�م التصويت عىل 
االلتزام بتوقيتات القب�ول املركزي املعتمدة 
يف وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي دون 

انتظار نتائج الدور الثالث«.
واس�تطرد، أنه »تم�ت املوافقة عىل مرشوع 
قان�ون مجلس االعمار واحالت�ه اىل مجلس 
النواب استناداً اىل احكام املادتن )61/البند 
اوال ،و80/ البن�د ثاني�اً( من الدس�تور، مع 
االخذ بع�ن االهتمام املالحظات التي اش�ار 

اليها االمن العام ملجلس الوزراء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف مستش�ار رئيس الوزراء عبد الحس�ن الهنن، أمس 
الثالث�اء، ع�ن اهم اجن�دة زيارة رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي اىل جمهورية الصن الش�عبية، التي تب�دأ الخميس 
املقب�ل، مؤك�دا ان التوج�ه املقب�ل س�يكون نح�و الواليات 
املتح�دة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق األبواب مع الجوار 

واالشقاء.
وقال الهنن لوكالة األنباء العراقية«واع«: ان »رئيس الوزراء 
سيتوجه إىل الصن يوم الخميس عىل رأس وفد كبري، يتصف 

بمالمح اقتصادية واضحة، ويش�مل وزراء ومستشارين و 
16 محافظاً«.  واضاف ان »برنامج الزيارة املقبلة وامللفات 
االقتصادي�ة، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مش�اريع 
ك�ربى يف الط�رق والنق�ل، والخدم�ات والتعلي�م والصح�ة 
وغريه�ا«، مش�رياً إىل أن »الجانبن العراق�ي والصيني قاما 
بالتحضري بش�كل جيد للزيارة يف األشهر املاضية، من خالل 
اللقاءات املستمرة مع رشكات صينية كربى، وإكمال نموذج 

التمويل عرب صندوق اإلعمار العراقي - الصيني املشرتك«.
ورج�ح الهن�ن ان »يت�م التوقيع خ�الل الزي�ارة عىل عقود 
واتفاقي�ات ك�ربى يف قطاع�ات الصناعة والزراع�ة، وبناء 

امل�دارس واملستش�فيات واإلس�كان، والط�رق والقطارات 
والجسور«، عادا الزيارة »تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء 
يف االنفت�اح عىل العالم، وأن الع�راق صديق للجميع، وعامل 

مؤثر يف العالم، ويشكل جرساً بن جميع دول العالم«.
واك�د ان  »الص�ن لن تكون األخرية يف ه�ذا التعامل، فهناك 
توج�ه كبري نحو الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة لتوقيع عقود 
ك�ربى جاه�زة مع رشكات أمريكي�ة، اضاف�ة إىل أن العراق 
فتح أبوابه أمام جريانه للعمل واالس�تثمار فيه، وعىل رأس 
هذه الدول اململكة العربية السعودية، وإيران، وتركيا وقطر 

ومرص وبقية دول الخليج«.

        بغداد / المستقبل العراقي

يف عملي�ة نوعية نفذها جهاز املخابرات العراقي وخلية 
الصقور االس�تخبارية وفريقها التكتيكي، يوم االثنن، 
تكمن�ت م�ن إحباط عملي�ة تهريب أدوية فاس�دة عرب 

مطار النج�ف الدويل والتي أرشف ع�ىل تنفيذها رئيس 
جهاز املخابرات. 

و ج�رى مراقب�ة عملي�ة التهري�ب من�ذ خروجه�ا من 
املطار عىل ش�كل ش�حنة أدوية مغطاة بشحنة مالبس 
يف عج�الت حمل باتجاه دار يف قرية الغدير يف محافظة 

النجف.
وضبط�ت العج�الت وت�م التحف�ظ ع�ىل ال�دار املمتلئ 
باألدوي�ة الفاس�دة، فضال عن اص�دار مذك�رات القاء 
القبض بحق س�تة أش�خاص متورطن يف القضية من 

قبل قايض تحقيق محكمة النجف.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب املهندس محمد شياع السوداني ان 
قانون الضمان الصح�ي من القوانن املهمة 
للدول�ة واملجتم�ع وه�و األس�اس يف إصالح 
النظام الصح�ي يف العراق بم�ا يؤمن تقديم 
الخدمات الصحية للمواطنن بجودة وعدالة. 
وقال الس�وداني يف بيان ان “وزارة التخطيط 

أعلنت ع�ن مؤرشات الفقر الت�ي بلغت اكثر 
م�ن 20% والبطالة التي بلغ�ت 14% مايعني 
وجود نحو ثماني�ة مالين مواطن دون خط 
الفق�ر وهذا يجب ان يؤخ�ذ بنظر االعتبار”. 
وبن الس�وداني ان “هنالك اس�تثناء لبدالت 
االش�رتاك يف مرشوع هذا القانون لكن يهمنا 
ان نتأك�د م�ن نوع الخدمة وحج�م التغطية 
للبطاقة الصحية التي سوف تمنح للفقراء”، 

مش�ريا اىل ان “فلس�فة القان�ون تعتمد عىل 
مبلغ اش�رتاك يدف�ع بأس�عار متباينة وتبعا 

لهذه األسعار تكون نوعية الخدمة”.
وشدد الس�وداني عىل رضورة “اعفاء األرس 
ممن هم دون خط الفقر واملشمولن بشبكة 
الحماي�ة االجتماعية من دفع االش�رتاك مع 
وجوب معرف�ة نوع الخدم�ة املقدمة لهم”، 
مؤكدا “ع�ىل تأمن خدم�ات صحية بأفضل 

املس�تويات للطبقات الفق�رية النها هي من 
يحت�اج هذه الخدم�ات قبل فئ�ات املجتمع 
األخرى”. واستدرك “ان مرشوع هذا القانون 
ل�م يبن وجه�ه نظ�ر الحكومة ع�ىل الرغم 
م�ن انه�ا مهمة ج�دا ويجب االط�الع عليها 
م�ن خ�الل وزارة الصحة كونها تؤس�س اىل 
نظام صحي يمتد س�نوات وسيحدد األسعار 

واألدوية والنفقات واألقساط”.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس مكافحة الفس�اد، أمس 
الثالث�اء، جلس�ته واطلع ع�ىل تقرير 
اللجنة املشكلة للنظر بحاالت التزوير 
والتالعب يف دوائر التس�جيل العقاري 

وعقارات الدولة. 
وق�ال مكتب رئي�س ال�وزراء يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، إن »املجل�س األع�ىل ملكافح�ة 
الفس�اد عقد جلس�ته الثامنة عرشة 
برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبداملهدي وحضور األعضاء« .
واض�اف املكت�ب، أن »املجل�س اطلع 
ع�ىل مجم�ل القضاي�ا املدرج�ة عىل 
ج�دول اعمال�ه ويف مقدمته�ا تقرير 
اللجنة املشكلة للنظر بحاالت التزوير 
والتالعب يف دوائر التس�جيل العقاري 
وعقارات الدولة ووضع اولوية قصوى 
لعم�ل اللجن�ة والحفاظ ع�ىل حقوق 
املواطن�ن واتخ�اذ اق�ى العقوبات 

بحق املتالعبن ومن يثبت تورطهم«.
وتاب�ع املكت�ب، أن »املجل�س ناق�ش 
تقري�ر هيئ�ة النزاهة بش�أن الجدول 
الزمني الواجب التنفيذ من قبل وزارة 
النف�ط واملرتبط باالج�راءات الهادفة 
للحد من حالة التهريب والفس�اد عىل 
مس�توى ال�رشكات ومفاص�ل العمل 
يف الوزارة، وإطلع ع�ىل الخطة املعّدة 
لتعزيز الجانب الوقائي يف كل مايتعلق 

بالفساد كظاهرة« .

مستشار عبد املهدي: برنامج زيارة الصني يتضمن مشاريع كربى يف الطرق والنقل واخلدمات 
الوفد العراقي يشمل وزراء ومستشارين و)١٦( حمافظًا

السوداين يتحدث عن )8( ماليني مواطن فقري ويؤكد: ال حل إال بالضامن الصحي

جهاز املخابرات وخلية الصقور حيبطان عملية هتريب أدوية فاسدة عرب مطار النجف 

جملـس مكـافـحة الفـسـاد 
يعلن بحث تقرير التزوير 

والتالعب بالتسجيل العقاري 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أم�س الثالث�اء، أن الع�راق يش�هد 
اس�تقراراً واضحاً ويسري باإلتجاه 
الصحيح يف جميع املجاالت، مشرياً 
بج�د«  »تعم�ل  الحكوم�ة  أن  إىل 
لسيادة القانون وحرص السالح بيد 

الدولة. 
وق�ال مكتب عب�د امله�دي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن األخ�ري »اس�تقبل األمن 
العام لحلف الناتو ينس ستولتنربغ 
والوف�د املراف�ق ل�ه ال�ذي يتك�ون 
م�ن القائد األعىل لق�وات الحلف يف 
أوروب�ا، ومس�اعدي األم�ن العام 

للحلف، وقائد البعثة يف العراق«.
ونقل البيان عن عبد املهدي قوله إن 

»العراق يسري باإلتجاه الصحيح يف 
جميع املجاالت ويش�هد اس�تقراراً 
واضحاً«، معرباً عن »شكره لحلف 
النات�و للمس�اعدة يف قت�ال داعش 

وهزيمتها«.
وأضاف عب�د املهدي، أن »الحكومة 
للحل�ول  واضح�ة  رؤي�ة  لديه�ا 
الداخلي�ة  التحدي�ات  وملواجه�ة 
والخارجي�ة ونعم�ل بجد لس�يادة 
بي�د  الس�الح  وح�رص  القان�ون 

الدولة«.
وأكد، أن »سياستنا املتوازنة تخدم 
دول  وجمي�ع  الع�راق  اس�تقرار 
املنطقة ونترصف بمسؤولية تجاه 
األزم�ة االقليمي�ة الحالي�ة لحفظ 
مصال�ح ش�عوب املنطق�ة ودولها 
واليمكن ان يتس�بب الع�راق بأذى 

ألشقائه وجريانه«.

رئيس الوزراء حللف الناتو: العراق يسري باإلجتاه 
واحلكومة »تعمل بجد« لسيادة القانون

        بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس النواب، أمس الثالثاء، عىل رف�ع الحصانة عن النائب فائق 
الشيخ عي. 

وقال مصدر نياب�ي إن »الربملان صوت عىل رفع الحصانة عن النائب فائق 
الشيخ عي«.

جدي�ر بالذكر أن مجلس النواب صوت عىل إدراج فقرة التصويت عىل رفع 
الحصانة عن النائب فائق الشيخ عي ضمن جدول أعمال جلسة األمس.

وكانت مستش�ارة رئيس الوزراء لش�ؤون امل�رأة حنان الفت�الوي أعلنت، 
قب�ل أي�ام، أن ثالثة طلبات وصل�ت إىل الربملان لرفع الحصان�ة عن النائب 
فائق الش�يخ عي، فيما أش�ارت إىل أنها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء 

باجراءات رفع الحصانة عنه.

الربملان يصوت عىل رفع احلصانة عن النائب 
فائق الشيخ عيل 

        بغداد / المستقبل العراقي

القضاء  اس�تقبل رئي�س مجل�س 
األعىل الق�ايض فائق زيدان »رئيس 
وأعضاء اللجنة القانونية يف مجلس 

النواب«.
وذكر بيان رس�مي ملجلس القضاء 
األعىل ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
أن »اللقاء ناقش سبل التعاون بن 
مجل�س الن�واب ومجل�س القضاء 
األع�ىل الس�يما ترشي�ع القوان�ن 
بص�ورة عامة وما يخ�ص القضاء 

منها بصورة خاصة«.
ولفت إىل أن »أه�م تلك الترشيعات 

قان�ون العقوبات الجديد، واإلرساع 
يف ترشيع قانون املحكمة االتحادية 
ملعالج�ة حال�ة الفراغ الدس�توري 
بالقض�اء  األم�ر  تعل�ق  وبق�در 
الدس�توري لع�دم وج�ود ن�ص يف 
الدس�تور أو أي قان�ون نافذ حاليا 
يب�ن آلية تعي�ن رئي�س وأعضاء 
ال  ش�اذة  حال�ة  وه�ي  املحكم�ة، 
بالع�راق كدول�ة ديمقراطية  تليق 
قائمة عىل أس�اس احرتام الدستور 

والقانون«.
وأضاف البي�ان أن »اللقاء حرضه 
الس�ادة رئيي جهاز االدعاء العام 

واإلرشاف القضائي .

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، مع س�فري مملكة 
هولندا يف بغداد ايرك س�رتاتنك سبل التعاون بن البلدين يف مجال مكافحة 

االرهاب.
وذكر بيان ملكتب رئيس مجلس القضاء االعىل تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »القايض فائق زيدان استقيل اليوم، سفري مملكة هولندا 

يف بغداد ايرك سرتاتنك«.
واضاف، ان »الطرفن بحثا س�بل التعاون ب�ن البلدين يف املجال القضائي 

ومكافحة االرهاب .

رئيس جملس القضاء األعىل يناقش مع اللجنة 
القانونية الربملانية التعاون املشرتك

العراق وهولندا يبحثان سبل التعاون
 يف جمال القضاء ومكافحة االرهاب
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء 
الجن�وب، ع�ن إنجاز ٤٠ مرشوعا لتحس�ن 
وتطوي�ر الش�بكة الكهربائي�ة يف محافظة 

ميسان ضمن خطتها لعام ٢٠١٩«.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة نش�أت كاظ�م 
ياس�ن الكنعان�ي يف بيان تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي«، ان »املالكات الهندس�ية والفنية 
يف ف�رع توزي�ع كهرباء ميس�ان أنجزت ٢٦ 
مرشوع استحداث وتأهيل ومناقلة مغذيات 

)١١ك.ف(«.
واض�اف ان »من ضمن الخطة إنجاز س�تة 
مش�اريع الس�تحداث وتأهيل ونقل مصادر 
التغذي�ة لخط�وط )٣٣ ك.ف(،، إضاف�ة اىل 
الخطوط لتغذية محط�ات الزيوت يف: املجر 

الكب�ر، وامليمون�ة، وميس�ان، والصناعية، 
ومتنقلة الهادي الثانوية )١١/٣٣ ك. ف(«.

واوضح ان »هناك خمسة مشاريع لتحسن 
وتطوي�ر عمل محط�ات )١١/٣٣ ك.ف( يف: 
قلعة صالح الجديدة، والصناعية، والرموك، 
وامل�رشح، وع�ي الرشق�ي الجدي�دة، وبني 

هاشم، والبالستك الثانوية«.
واشار إىل أن »نوع املشاريع تطوير املحطات 

، استبدال قواطع الدورة ، نصب محولة قدرة 
س�عة )١٦ ام. يف. اي(، واستبدال خانة )٣٣ 
ك.ف(، اس�تبدال منظم الفولتي�ة ومقاومة 

التأريض«.
وزاد الكنعان�ي »ومن ضمن املش�اريع التي 
أطلق العمل فيها، إنش�اء املحطات الثانوية 
)١١/٣٣ ك.ف( يف العم�ارة: مغرب�ة، وح�ي 
الرس�الة، وتأهي�ل محطة ع�ي الرشقي، يف 

ناحية عي الرشقي من حيث البناية واملعدات 
الكهربائية«.

ون�وه إىل أن »األعمال جارية وهنالك نس�ب 
إنجاز متباينة فيها«، خاتماً حديثه »بوجود 
املحافظ�ة  مرك�ز  يف  متفرق�ة  مش�اريع 
واس�تبدال  لنص�ب  والنواح�ي  واألقضي�ة 
محوالت مختلفة السعات لتحسن وتطوير 

وحل اختناق شبكات األحياء .

توزيع كهرباء اجلنوب تعلن انجاز »٤٠« مرشوعًا لتطوير الشبكة الكهربائية 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتصنيع الحب�وب يف وزارة التجارة عن 
»مبارشته�ا بقط�ع قوائم تجهيز الوكالء للوجب�ة الثامنة من 
مادة الطحن املوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية« .وقال 
مدي�ر عام الرشكة حس�ن س�امي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »تعميم�ا ص�در م�ن الرشك�ة يتضم�ن جدوال 
بمواعيد القط�ع ومراجعة الوكالء حس�ب التوقيتات الزمنية 
املحددة اس�تنادا للخطة التس�ويقية املركزية« .داعيا الوكالء 
اىل مراجع�ة مراكز القطع يف بغداد واملحافظات لتس�لم قوائم 

التجهي�ز .واش�ار اىل »توجي�ه اللج�ان الرقابي�ة واملواطن�ن 
بمتابعة خت�م املطحنة وتاريخ االنتاج قبل اس�تالم الحصص 
املقررة لضم�ان عدم حدوث حاالت تالعب يف الكميات املوزعة 
واالبالغ عن الحاالت السلبية ».وشدد عىل »االمتناع من استالم 
امل�ادة الغر مطابق�ة ملعاي�ر ومواصفات الطح�ن املعتمدة 
التخاذ االجراء املناسب ومعالجة الحاالت السلبية«.فيما دعت 
ال�وزارة جميع املواطنن اس�تالم حصصهم من مادة الطحن 
بعد التأكد من س�المة الكميات املجهزة واالبالغ عن املخالفات 
املوجودة من خالل االتص�ال بفروع رشكة تصنيع الحبوب يف 

املحافظات لغرض اتخاذ االجراءات املناسبة بحق املخالفن.

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير النقل عبد الله لعيبي باهض االجتماع الثالث للجنة 
االمر الديواني ٧٠ لس�نة ٢٠١٨، الستعراض اهم بنود جدول 
اعم�ال اللجنة.وبن الوزير يف بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بالتزامن مع 
زيارة وفد رفيع املستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل 
عبد املهدي اىل الصن الش�عبية لغرض اتم�ام وانجاز العديد 
من الفقرات واملواضيع املشرتكة بن البلدين بما يعود بالنفع 
عىل بلدنا الحبي�ب«. وناقش خالل االجتماع امكانية االرساع 
باجراءات انضمام العراق اىل بنك االس�تثمار االس�يوي للبنى 
التحتي�ة الذي يعن�ى بفتح القروض لل�دول االعضاء لتمويل 

تنفيذ مشاريع الطرق والجسور واملوانئ واملطارات والسكك 
الحدي�د ،عىل طول طري�ق الحرير الجديد«. وق�ال لعيبي ان 
»املوق�ع الجغرايف للعراق يؤهل�ه من ان يكون طريق لوصول 
البضائ�ع الصيني�ة اىل اوربا ع�ر الحزام البح�ري املمتد من 
املوانئ الصينية واملوانئ األسيوية املطلة عىل املحيط الهندي 
وبحر العرب ،والذي س�يكون ميناء الف�او نقطة النهاية له، 
عوضا ع�ن القنوات املالحي�ة االخرى ،فالع�راق يمثل حلقة 
وصل بن ال�رشق والغرب ،ووجود موانئه يف ش�مال الخليج 
العرب�ي وحدوده الش�مالية الرية مع الج�ارة تركيا تؤهله 
للوصل«.ودعا لعيبي اىل عقد ورشة عمل مشرتكة تجمع بن 
الجانب العراقي والجانب الصيني للوصول اىل خارطة طريق 

واضحة بن الجانبن خالل االيام املقبلة.

التجارة تعلن املبارشة بقطع وجتهيز الوجبة 
الثامنة من طحني البطاقة التموينية

وزير النقل: عازمون عىل تنفيذ الربنامج احلكومي 
ونتطلع لالنضامم اىل »طريق احلرير«

    بغداد / المستقبل العراقي

قطعت رشكة توزيع املنتجات النفطية شوطاً 
كبراً بم�ا يتعلق بتجهيز مركب�ات املواطنن 
ودوائ�ر الدولة بوقود الغاز الس�ائل من خالل 
التوزيعي�ة  املناف�ذ  يف  املنت�رشة  منظومات�ه 
العائ�دة للرشك�ة فيم�ا بين�ت ان اإلقبال عىل 
مزود الغاز الس�ائل يش�هد تصاعداً ملحوظاً 
للت�زود به من قبل أصح�اب املركبات املحورة 
، يأتي ذلك وفق خطط مدروسة أقرتها وزارة 
النفط وتم أعداد مخططاتها وتصاميمها من 
قبل رشك�ة تعبئة الغاز بالتع�اون مع رشكة 

توزيع املنتجات النفطية.

وق�ال مدير عام رشكة التوزيع كاظم مس�ر 
ياس�ن يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«،ان 
»وزارة النف�ط وم�ن خ�الل رشكت�ي توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة وتعبئ�ة الغاز تس�عى اىل 
تش�جيع املواطنن اىل إس�تخدام وق�ود الغاز 
السائل كونه صديقاً للبيئة عالوًة عىل رخص 
ثمن�ه إذ يبلغ س�عر اللرت الواح�د منه )٢٠٠( 

دينار«.
وعن تفاصيل منافذ الغاز الس�ائل بن مسر 
واألهلي�ة  الحكومي�ة  املحط�ات  »أع�داد  ان 
املزم�ع تنفيذها لغاية نهاية العام الحايل يبلغ 
)٩5( منف�ذ تقريب�اً ما بن حكوم�ي وأهي، 
ت�م تنفي�ذ )٤١( منفذ لغاي�ة اآلن منها )٢٢( 

منف�ذ ) أه�ي وحكوم�ي( يوجد في�ه منافذ 
لتزويد الغاز الس�ائل ) LPG ( عائد اىل رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطية عم�وم املحافظات 
باإلضاف�ة اىل وجود محطات حكومية وأهلية 
قيد اإلنجاز إلضافة منافذ جديدة وستدخل اىل 

الخدمة خالل الفرتة القادمة«.
وأض�اف »أم�ا بالنس�بة لرشكة تعبئ�ة الغاز 
فيوج�د)١٨( محط�ة أومعمل غ�از حكومي 
ي�زود املواطن�ن بالغازالس�ائل تاب�ع لرشكة 
تعبئ�ة الغ�از ضمن املعام�ل الحكومية يف كل 
محافظ�ة .وع�ن تفاصي�ل محط�ات الوقود 
وأس�ماءها والتي تحتوي ع�ىل مزودات الغاز 
الس�ائل فّصلها مدير هي�أة التجهيز املهندس 

إحس�ان غانم وحس�ب كل محافظة » بغداد 
)املنص�ور الحكومي�ة + الكيالن�ي الحكومية 
+ املثن�ى الحكومي�ة + ال�وزارة الحكومية + 
اإلبتس�ام الحكومية – املش�تل الحكومية ( / 
ويف بابل ) محطة حموراب�ي الحكومية ( أما 
الديواني�ة ) محطة الوافدين النموذجية ( ويف 
ذي ق�ار ) محطة خرات ذي ق�ار النموذجية 
+ محط�ة التضحية النموذجي�ة / ويف صالح 
الدين ) محطة العس�كرين النموذجية ( ، أما 
كربالء املقدسة ) محطة الوزني النموذجية + 
الغارضية النموذجية ( ويف ميس�ان )محطة 
 ( الب�رة  ( ويف  املش�يدة  ريحان�ة ميس�ان 
محط�ة الحي املرك�زي النموذجي�ة ، محطة 

املعارض النموذجية ، أرض الذهب النموذجية 
( / فيم�ا ت�زود محافظة األنبار وق�ود الغاز 
الس�ائل ع�ر محطت�ي )اإلتح�اد النموذجية 
+ األوائ�ل النموذجي�ة ( واملثن�ى من) محطة 
املثنى الجديدة الحكومية ( / والنجف األرشف 
من) محط�ة بواب�ة الق�دس النموذجية(أما 
دي�اىل فت�زود من) محط�ة بعقوب�ة الجديدة 
الحكومية(«.ولف�ت اىل ان الرشك�ة »تس�عى 
لزي�ادة أع�داد تل�ك املناف�ذ وتحقي�ق كميات 
ومبيعات أكث�ر وصوالً اىل تنفيذ الخطة املعّدة 
لهذا الغرض ، الفتاً اىل بلوغ معدالت اإلستهالك 
اىل )٧٧٧( ألف لرت من الغاز السائل للسيارات 

يف شهر تموز املايض.

املنتجات النفطية تعلن توفر منافذ جتهيز الغاز للسيارات يف كافة املحافظات

     المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

اعلن�ت مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة ع�ن ط�رح انتاجه�ا م�ن التم�ور العربي�ة 
والعراقية ومن االصناف النادرة واملميزة يف االسواق«.

وقال مدير املزرعة املهندس فائز عيىس ابو املعايل يف حديث 
للموقع الرسمي » تم طرح انتاج هذا العام الخاص بمزرعة 
ف�دك للنخيل من اج�ود انواع التمور العربي�ة والعراقية يف 
االسواق املحلية ملدينة كربالء املقدسة«.واضاف ان »اصناف 
التمور التي طرحت لهذا العام ) املجهول, الس�اير, الريم, 
الخ�راوي, الرح�ي, املط�وك, االرشيس, البلكة ( وهذه 
االصن�اف هي من اص�ل ٧٠ صن�ف مختل�ف يف املزرعة«.

وتابع« تم تس�ويق انتاج التمور يف اغلب محطات التسوق 
يف محافظة كربالء, الفتا اىل اعداد خطط مس�تقبلية لس�د 
حاجة الس�وق العراقي والتصدير اىل خ�ارج العراق«.واكد 
ابو املعايل عىل ان« مجمل اسعار التمور مدعومة باملقارنة 
مع الس�وق العاملية واملحلية«.من جانبه اش�ار مس�ؤول 
اع�الم املزرعة محمد عالء اىل »ان ط�رق التعليب والتغليف 
تم�ت بطرق حديث�ة حيث تم اس�تخدام العل�ب الصديقة 
للبيئ�ة الصالح�ة لالس�تخدام البرشي فضال ع�ن توفرها 
بأوزان مختلفة بحسب حاجة املستهلك ».يذكر ان املزرعة 
بمساحة ٢٠٠٠ دونم وتحتوي عىل ١٦٠٠٠ نخلة بمختلف 

االصناف العربية والعراقية النادرة.

مزرعة فدك التابعة للعتبة احلسينية 
تطرح يف االسواق منتوجها 

من اصناف التمور املميزة والنادرة
    بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الرتبية ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث 
للصفوف املنتهية للدراستن املتوسطة واإلعدادية .

وأوضح�ت مديري�ة العالق�ات العامة واإلع�الم يف الوزارة 

ان�ه يحق للطالب ان يش�رتك يف امتحانات الدور الثالث اذا 
كان راسباً يف الدور الثاني بثالثة دروس ولكال الدراستن، 
مضيفًة انه يس�توىف مبل�غ )٢5٠٠٠( خمس�ة وعرشون 
الف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب من قبل ادارة 

املدرسة وتسلم اىل املديريات العامة للرتبية .

كم�ا ح�ددت ال�وزارة ي�وم ١٩ ايل�ول ٢٠١٩ اخ�ر موعد 
للمديري�ات العام�ة للرتبية يف بغ�داد واملحافظ�ات كافة 
إلرسال املراكز االمتحانية للدراستن املتوسطة واإلعدادية 
بفروعه�ا اىل اللجن�ة الدائم�ة لالمتحان�ات ، منوه�ة إن 

االمتحانات ستجري يف املدارس لكال الدراستن .

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت مديري�ة صيانة مش�اريع الري 
والبزل يف محافظة ميسان، وبالتنسيق 
املائي�ة )ش�عبة  امل�وارد  مديري�ة  م�ع 
ري امل�رشح( بأعم�ال صيان�ة وتأهيل 

الس�داد الفيضانية بهدف حماية القرى 
واألرايض الزراعي�ة من الس�يول يف حال 

ورودها.
وق�ال بيان للمديرية، تلقته »املس�تقبل 
غل�ق  تضم�ن  »العم�ل  ان  العراق�ي«، 
الك�رسات الفيضاني�ة يف منطقة جرس 

فيص�ل ومويلح�ة وكرسة ش�ويطيات 
اضاف�ة اىل تأهيل صيانة س�داد املرشح 
وتهذي�ب الجان�ب األيرس لنه�ر املرشح 
الجان�ب األيم�ن من�ه وبط�ول ١١ ك�م 

وباستخدام االليات املتخصصة«.
امل�وارد  مديري�ة   ، اىل  البي�ان  وتط�رق 

املائية يف ميس�ان ، الت�ي قامت بأعمال 
تعلي�ة وتعري�ض اكت�اف مه�رب ع�ي 
الغربي الشمايل وبطول ١.٢ كم وبكمية 
ترابية بلغ�ت ٧٠٠٠٠م٣ ومن الجانبن 
بهدف تس�ليك موجات الس�يول يف حال 

ورودها.

    البصرة / المستقبل العراقي

انتش�لت الرافعة ) ابا ذر ( من قس�م اإلنقاذ البحري يف الرشكة 
العام�ة ملوانئ العراق وحدة بحرية غارقة منذ عام ١٩٩١ والتي 
كان�ت تعيق حركة الس�فن يف مين�اء أم ق�ر الجنوبي.وذكر 

مدير قسم االنقاذ البحري يف الرشكة زامل البدران بحسب بيان 
للرشكة  تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »تنفيذاً للخطة املعدة 
النتش�ال جميع الغوارق يف القنوات البحري�ة التي تعيق حركة 
املالحة للس�فن القادمة اىل موانئنا » انتش�لت الرافعة ) ابا ذر ( 
الغري�ق الجاثم منذ عام ١٩٩١ والذي كان يعيق حركة الس�فن 

بالق�رب م�ن رصي�ف رق�م )٩( يف مين�اء أم ق�ر الجنوبي«.
واضاف أن »العمل مس�تمر النتش�ال جميع الغ�وارق البحرية 
وتأثيث القنوات املالحية من أجل تأمن السالمة ومرور السفن 
القادمة لقناتي ش�ط العرب وخور عبدالله وارصفة وواجهات 

املوانئ كافة بسواعد رجال املهمات من قسم اإلنقاذ البحري .

الرتبية تصدر ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف املنتهية

الري والبزل تتخذ إجراءات حلامية االرايض الزراعية من السيول يف ميسان

موانئ العراق تنتشل وحدة بحرية غارقة منذ عام 1991 يف ميناء أم قرص اجلنويب

رئيس جملس البصــرة يعلـن اجيــاد »أراض بديلـة« 
ملامرسة االعامل التجارية ملعارض السيارات واالثاث

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

الب�رة  كش�ف رئي�س مجل�س محافظ�ة 
الحقوق�ي صباح حس�ن البزوني ع�ن ايجاد 
ارايض بديلة عن املسقفات التي ازيلت بحملة 
رفع التجاوزات ملمارس�ة االعمال التجارية يف 

املحافظة«.
وق�ال البزوني عقب االنتهاء من اجتماعه مع 
اللجنة املش�كلة اليج�اد البدائ�ل ، ان »اللجنة 
ح�ددت يف ج�دول اعمالها املنطق�ة التجارية 
الت�ي تق�ع بمحاذات ش�ط البرة ملمارس�ة 
االعمال التجاري�ة  والتي تتضمن لبيع ورشاء 
الس�يارات ومعارض لالث�اث وبعض االعمال 
االخ�رى مؤكدا ان�ه س�يبدأ العم�ل فيها عر 
تخطيطها من قبل املهندس�ن والجهات ذات 

العالقة ».
واضاف ان »عملية رفع التجاوزات هو تطبيق 
للقانون ومطلب حكومي وجماهري ليس يف 
مركز املدين�ة بل يف جميع املحافظة مؤكدا ان 
املجلس داع�م للمحافظ والجه�ات التنفيذية 
االخ�رى يف رف�ع التج�اوزات واظه�ار وج�ه 

البرة الحقيقي«.

م�ن جانب�ه وص�ف مس�ؤول خلي�ة املتابعة 
ملجل�س ال�وزراء ع�ن مكت�ب الب�رة واث�ق 
املالكي االلية التي عملت عليها اللجنة اليجاد 
البدائ�ل لرف�ع التجاوزات وتش�غيل العاطلن 
عن العمل بالجيدة مؤكدا انه يوم غد سيكون 

عمل حقيقي يف املنطقة التي حددت عىل شط 
البرة بن جرس الزبر وجرس محمد القاسم 
لغ�رض  حدوده�ا  وتثبي�ت  فرزه�ا  لغ�رض 
توزيعه�ا عىل املس�تحقن  التي وزعت عليهم 

االنذارات برفع التجاوز من ابناء املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

املهن�دس ف�الح  بغ�داد  اعل�ن محاف�ظ 
الحزائ�ري ع�ن انته�اء مديري�ات تربية 
بغداد الس�ت من القرع�ة العلنية الختيار 
املتقدم�ن للعناوين الوظيفي�ة االدارية.

جولت�ه  خ�الل  املحاف�ظ  الس�يد  وق�ال 
امليداني�ة لإلرشاف عىل القرعة التي جرت 
الي�وم يف مديريات تربي�ة الرصافة االوىل 
والثاني�ة والثالثة، ان » جمي�ع مديريات 
الرتبية يف جانب�ي الكرخ والرصافة أنهت 
قرعتها الختيار اسماء املتقدمن للتعين 
بصف�ة )ح�ارس لي�ي وس�ائق وموظف 
خدم�ة وح�ريف وكات�ب طابع�ي(«، الفتا 
اىل ان » مديري�ات الكرخ ب�ارشت بنرش. 
اس�ماء الفائزين لقرعتها امس االثنن يف 
صفحاتها الرس�مية عىل مواقع التواصل 
االجتماعي«.واكد الجزائري، ان » االنتهاء 
من اختي�ار الفائزي�ن بالعناوين االدارية 
خطوة مه�م للبدء بال�رشوع للمتقدمن 
للتعي�ن بصف�ة م�درس ومعل�م والت�ي 
ستحس�م ايضا قب�ل بدء الع�ام الدرايس 

ع�ىل  بغ�داد  محاف�ظ  الجديد«.وش�دد 
رضورة غل�ق الطريق عىل كل من يحاول 
ابتزاز اآلخري�ن, او يمارس عملية ضغط 

او تهدي�د او م�داراة اح�د ع�ىل حس�اب 
املتقدم�ن للتعين«, مؤكدا عىل »رضورة 

تحقيق العدالة واملساواة بن الجميع«.

حمافظ بغداد : مديريات الرتبية أهنت قرعتها 
للمتقدمني للعناوين الوظيفية اإلدارية

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور جاسب لطيف 
الحجام�ي نائب نقيب املهن الصحي�ة ورئيس لجنة البريات يف 
مكتبه وتم مناقش�ة س�بل التعاون بن الدائ�رة والنقابة وتعزيز 

تطبيق القانون ومحاربة السلبيات .
وش�دد الحجامي بحس�ب بيان للدائرة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، عىل »االلتزام بالقان�ون والذي يحدد ضوابط مزاولة 
املهن�ة وكل ضم�ن اختصاص�ه ومس�اندة امل�الكات التمريضية 
والصحية مبينا الدور املهم للمالكات التمريضية والصحية للعمل 

جنبا اىل جنب مع املالكات الطبية.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم 

التق�ى محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي »بوفد 
برنام�ج االم�م املتحدة االنمائ�ي وبحضور مدير مكت�ب برنامج 

االمم املتحدة االنمائي يف كربالء املقدسة عي كمونة«.
وجرى خالل اللقاء بحث ومناقش�ة ع�دد من برامج الرشاكة مع 
منظم�ات االمم املتح�دة يف املجال الس�ياحي والزراع�ي وتطوير 

القطاع الخاص«.
واك�د الخطاب�ي ع�ىل ان »الحكومة املحلي�ة يف املحافظ�ة تؤمن 
برنام�ج الرشاك�ة الحقيقية م�ع املنظمات الدولي�ة وان العراق 
ليس للمس�اعدات مل�ا فيه من موارد برشي�ة وطبيعية وبذلك البد 
ان يك�ون هنال�ك برنام�ج واضح وآلي�ات عمل لتطوي�ر القطاع 
الس�ياحي والزراعي والقطاع الخاص وس�نكون مساندين لهذه 

الرامج واالفكار.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س لجن�ة الكهرب�اء يف مجل�س محافظ�ة البرة عن 
االتف�اق ع�ىل وضع مذك�رة تفاهم ب�ن هيئة اس�تثمار البرة 
ولجنة الكهرباء ومديرتي نقل الطاقة والبلدية مع رشكة جنس�ز 
الس�ويرسية لنصب معمل حرق النفايات بمعدل ١٢٠٠ اىل ١٤٠٠ 
ط�ن يومي�ا النتاج ٣٠ مي�كا واط ضمن ش�بكة الب�رة وانتاج 

الطابوق الحجري من املخلفات.

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشكة العامة للمنتوج�ات الغذائية احدى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، م�ع رشك�ة INTER OiI الريطاني�ة آفاق 
التعاون املش�رتك لرفع مستوى االنتاج وتحس�ن نوعيته وتبادل 
الخرات.وق�ال مصدر مخول يف الرشكة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »رئيس مجموعة أنرت أويل والوفد املرافق 
له اج�رى زيارة اىل الرشك�ة العامة للمنتوج�ات الغذائية والتقى 
مديره�ا العام وع�دد من الس�ادة مدراء االقس�ام لبح�ث تعزيز 
التعاون ومجاالت االس�تثمار بن الجانب�ن بما يصب يف مصلحة 
الطرفن ويس�هم يف تطوي�ر الصناع�ة الوطنية«.وأضاف البيان، 
أن »املباحثات اس�فرت عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية تتضمن 
وضع االس�س واالطر لدراسة وتحديث الخطوط االنتاجية ملصنع 

ومزرعة قصب السكر يف محافظة ميسان .

مدير عام صحة بغداد يناقش مع املهن 
الصحية سبل التعاون املشرتك

حمافظ كربالء يبحث عددًا من برامج 
الرشاكة مع برنامج االمم املتحدة االنامئي

استثامر البرصة وجلنة الكهرباء بمجلس 
املحافظة يتفقان مع »جنسز« السويرسية 

عىل نصب معمل حلرق النفايات

رشكة املنتوجات الغذائية تبحث تطوير 
معمل سكر ميسان مع رشكة بريطانية
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)تشغيل ونصب وتشغيل وصيانة اجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد)5( خمتلف االحجام مناقصة )1/ صحة  /2019 (

)انشاء معامل اوكسجني عدد)4( وحسب الكشوفات الفنية م القرنة ’م. املدينة ’م . البرصة ’ م. الشفاء  مناقصة )2/ صحة  /2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3764 يف  2019/8/29( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مرشوع )تشغيل ونصب وتشغيل وصيانة اجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد)5( مختلف االحجام  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2.819.500.000(  اثنان مليار وثمانمائة وتسعة عرش مليون وخمسمائة الف  دينار عراقي .

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

-موقع املرشوع )عام(
- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / السادس�ة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمي�اوي – رشكات متخصصة يف هذا 

املج�ال ) بع�رض فن�ي( 
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ����الل إج�راءات العطاءات التنافس�����ية الوطني�ة التي حددت���ه�ا تعليمات تنفيذ    
العق�ود الحك����������ومي�ة العام�ة رقم )2( لس����نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطي�ط ، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود الحكومية  

/ شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

الق�درة املالية:عىل مق�دم العط�اء أن يق�دم أدل�ة موثق�ة تثب�ت قدرت�ه ع�ىل القي�ام باملتطلب�ات املالي�ة اآلتي�ة:  •
1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حس�ابات ختامية رابحة  الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتني التي تس�بق عام 
2014 وذلك اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع سنوات يجب ان ال يقل عن)845.850.000(ثمانمائة وخمسة واربعون مليون 

وثمانمائة وخمسون  الف  دينار عراقي .
3-متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن)845.850.000(ثمانمائة وخمسة واربعون مليون وثمانمائة وخمسون  الف  دينار عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  أ - 

2-الخ�ربة والق�درة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 
وللس�نوات) 7( السبع الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن)845.850.000(ثمانمائة وخمسة واربعون مليون وثمانمائة وخمسون  

الف  دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى 

باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب 
العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
/ قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مسرتد  )150,000( مائة وخمسون الف 

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 2019/9/18 
خامس�ا- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة أقس�امها واملتمثلة ب�

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة 
بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م 

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسا – سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/9/24   الساعة العارشة صباحاً

س�ابعا:- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2019/10/1 الس�اعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2019/10/1.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامن�ا- يجب أن يراف�ق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيم�ة)28.195.000( ثمانية وعرشون مليون ومائة وخمس�ة 
وتس�عون ال�ف  دين�ار عراقي. عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خط�اب ضمان نافذ مل�دة 28 يوم بع�د تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى عرش  - اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق 

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

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3764 يف  2019/8/29( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مرشوع )انشاء معامل اوكسجني عدد)4( وحسب الكشوفات الفنية م القرنة ’م. املدينة ’م . البرصة ’ م. الشفاء  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2.410.000.000(  اثنان مليار واربعمائة وعرشة مليون    دينار عراقي .

 - ضم�ن برنام�ج تنمي�ة االقالي�م لع�ام 2019
 - مدة التجهيز )180 يوم ( .

-موق�ع امل�رشوع )ع�ام(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادس�ة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمياوي – رشكات متخصصة يف هذا 

املجال ) بعرض فني( 
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية التي حددت���ه�ا تعليمات تنفيذ    
العق�ود الحك����������ومي�ة العامة رقم )2( لس����نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي�ط ، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األه���لي�ة الراغبني أن يحصلوا عىل معلوم�ات إضافية من )قس������م الع�������قود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذل�ك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقي�ت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حس�ابات ختامية رابحة  الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتني التي تسبق عام 
2014 وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن)723.000.000(سبعمائة وثالثة وعرشون مليون   

دينار عراقي .
3-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن)723.000.000(س�بعمائة وثالثة وعرشون مليون   دينار عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  أ - 

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 
وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن)723.000.000(سبعمائة وثالثة وعرشون مليون   دينار عراقي .

لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعم�ال ه�ذا العق�د و ت�م أنجازه�ا بنج�اح  بالكام�ل. و يعن�ى 

باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب 
العمل( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكامل�ة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  )150,000( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 2019/9/18 
خامسا- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3-تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املص�ادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورق�ة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس�ا – س�يتم عق�د مؤتم�ر يف قاعة لجان الفت�ح واإلحالة يف ي�وم الثالثاء املص�ادف 2019/9/24   الس�اعة العارشة 

صباحاً
س�ابعا:- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2019/10/1 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل 

ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 
العطاءات.

- العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
- سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :

الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2019/10/1.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامن�ا- يجب أن يرافق بجمي�ع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)24.100.000( اربعة  وع�رشون مليون ومائة الف  دينار 

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

عارشا  - يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق 

للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرصة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)تأهيل وترميم مقر القوة البحرية               مناقصة )7/ امن وعدالة /2019 (

)جتهيز اليات ختصصية ملديرية ماء البرصة              مناقصة )29/ ماء  /2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3807 يف  2019/9/1( .
  يير )محافظية البرصة / قسيم العقود الحكومية ( دعيوة مقدمي العطياءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تأهيل وترميم مقر القوة البحرية (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )616.616.000(  ستمائة وستة عرش مليون وستمائة وستة عرش الف  دينار عراقي 

.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )90 يوم ( .
-موقع املرشوع )خور الزبري(

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنف / انشائية 
 أوالً-  سييتم تنفيذ العطاء من خييييالل إجراءات العطاءات التنافسيييييية الوطنية التي حددتيييها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكييييييييييومية العامة رقم )2( لسييينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفييييتوح 

لجييميع   املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهيييلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسيييييم العيييييييقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية   -1

اليقل  قدره  )185.000.000(مائة وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي.
الخربة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة   -2

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 

وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن)185.000.000(مائة وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي.
لتنفييذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تيم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
*توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 

) القسم الثالث وثيقة االشغال(
رابعياً- يمكين رشاء مجموعة وثائق العطياء الكاملة باللغة العربيية من قبل املناقصن الراغبن من شيعبة بيع 

الوثائق القياسية  / قسم العقود الحكومية / 

محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 
االربعاء املصادف 2019/9/18 .

خامساً – سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/9/24   الساعة العارشة 
صباحاً

سادساً:- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2019/10/1 الساعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2019/10/1.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سيابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)6.166.160( سيتة مليون ومائة وستة وستون 
الف ومائة وستون   دينار عراقي. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات 
ثامناً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عيارشا  - اذا صيادف ييوم غلق املناقصة عطلة رسيمية يكون  موعيد الغلق يف يوم الدوام  الرسيمي الذي ييل يوم 

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

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عرش- العنوان املشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية / شعبة بيع 

الوثائق القياسية 
ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

basra.gov.iq 
اربعية عيرش – اليزام اليرشكات بيرشاء منتجيات وزارة الصناعية 
واملعادن اسيتنادا اىل ما جاء بكتياب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشيارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3920 يف  2019/9/8( .
  ير )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مرشوع )تجهيز اليات تخصصية ملديرية ماء البرصة (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )6.000.000.000(  ستة مليار    دينار عراقي .

 - ضمين برناميج تنميية االقالييم لعيام 2019
 - مدة التجهيز )120 يوم ( .

-موقيع امليرشوع )املركيز(
- الدرجية والصنيف املطلوبة : الدرجة / الرابعية  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيميياوي – رشكات متخصصة يف هذا 

املجال ) بعرض فني( 
 أوالً-  سييتم تنفييذ العطاء من خيييييالل إجراءات العطاءات التنافسيييييية الوطنية التي حددتيييهيا تعليمات تنفيذ    
العقيود الحكييييييييييوميية العامة رقم )2( لسيييينة 2014 والصادرة من وزارة التخطييط ، ومفييييتوح لجييميع   

املتناقصن.
ثانيياً- يمكين للمناقصن ذوي األهيييليية الراغبن أن يحصلوا عىل معلوميات إضافية من )قسييييييم العيييييييقود 
الحكوميية  / شيعبة اعالن املشياريع( وذليك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسيب التوقييت املحيل ملحافظة 

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

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
1- الحسيابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسيابات ختامية رابحة  الخر سينتن فيتم تقديم حسياباتها الختامية الرابحة  للسينتن التي تسبق عام 
2014 وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السينوي عىل مدى اخر سيبع سينوات يجب ان ال يقل عن)4.200.000.000(اربعة مليار ومائتان مليون   

دينار عراقي .
3-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن)4.200.000.000(اربعة مليار ومائتان مليون   دينار عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  أ - 

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

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 
وللسينوات) 7( السيبع السيابقة وبمبلغ اليقل عن)3.600.000.000(ثالثة مليار وسيتمائة مليون   دينار عراقي .

لتنفييذ عقيود مماثليه ألعميال هيذا العقيد و تيم أنجازهيا بنجياح  بالكاميل. و يعنيى 

باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسياليب والتكنولوجيا املسيتخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب 
العمل( 

رابعياً- يمكين رشاء مجموعية وثائق العطاء الكاملية باللغة العربية من قبيل املناقصن الراغبن من شيعبة بيع الوثائق 
القياسيية  / قسيم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )200,000( مائتان 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 2019/9/18 
خامسا- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي

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

 3-تفوييض تحرييري ملمثل مقدم العطياء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصيادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقية بيانيات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسيتمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسيا – سييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/9/29   السياعة العارشة صباحاً

سيابعا:- يجب تسيليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/10/6 السياعة 2:00 ظهرا   حسيب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/10/6.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)60.000.000( ستون مليون  دينار عراقي. عىل شكل صك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق 

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

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )
(ايصال املاء اىل جممعات السورة والتوانس يف املدينة   مناقصة (٣٠/ ماء  /٢٠١٩ )

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٩٢٠ يف  ٢٠١٩/٩/٨) .
  يرس (محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(املغلقة) 

مرشوع (ايصال املاء اىل مجمعات السورة والتوانس يف املدينة )
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٦٦٤٫٦٠٠٫٠٠٠)  ستمائة واربعة وستون مليون وستمائة الف  دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز (٢٧٠ يوم ) .

-موقع املرشوع (املدينة)
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمياوي – رشكات متخصصة يف هذا املجال 

( بعرض فني) 
 أوالً-  سـيتم تنفيـذ العطـاء من خــــالل إجـراءات العطاءات التنافســـــية الوطنيـة التي حددتـــهـا تعليمات تنفيذ    
العقـود الحكــــــــــوميـة العامـة رقم (٢) لســــنة ٢٠١٤ والصادرة مـن وزارة التخطيـط ، ومفــــتوح لجــميع   

املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

/ شعبة اعالن املشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :

القـدرة املالية:عىل مقـدم العطـاء أن يقـدم أدلـة موثقـة تثبـت قدرتـه عـىل القيـام باملتطلبـات املاليـة اآلتيـة:  •
١- الحسـابات الختامية معدل ربح ألخر سـنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسـب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسـابات ختامية رابحة  الخر سـنتني فيتم تقديم حسـاباتها الختامية الرابحة  للسـنتني التي تسـبق عام 
٢٠١٤ وذلك اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسـم املناقصات والعقود ذي العدد 

١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل االيراد السـنوي عىل مدى اخر سـبع سـنوات يجب ان ال يقل عن(١٩٩٫٣٨٠٫٠٠٠)مائة وتسـعة وتسـعون مليون 

وثالثمائـة وثمانـون الـف   دينـار عراقـي .
٣-متطلبات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن(١٩٩٫٣٨٠٫٠٠٠)مائة وتسعة وتسعون مليون وثالثمائة وثمانون الف   دينار عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  أ - 

٢-الخـربة والقـدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد 
وللسـنوات( ٧) السـبع السـابقة وبمبلغ اليقل عن(١٩٩٫٣٨٠٫٠٠٠)مائة وتسعة وتسـعون مليون وثالثمائة وثمانون الف   

دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى 

باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة املشـار اليها يف الفصل السـادس (متطلبات صاحب 
العمل) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعـة وثائق العطاء الكاملـة باللغة العربية من قبـل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف 

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/٩/١٨ 
خامسا- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

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

 ٣-تفويـض تحريـري ملمثل مقدم العطـاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقـة بيانـات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسـا – سـيتم عقـد مؤتمـر يف قاعة لجان الفتـح واإلحالة يف يـوم الثالثاء املصـادف ٢٠١٩/٩/٢٤   السـاعة العارشة 

صباحاً
سـابعا:- يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/١٠/١ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت املحيل 

ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح 
العطاءات.

- العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
- سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/١٠/١.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٦٫٦٤٦٫٠٠٠) سـتة مليون  وسـتمائة وسـتة واربعون الف 

دينار عراقي. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسـو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احـدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسـمية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق 

للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسـمي لديوان محافظة البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد )
الحاقـا بكتابنا ذي العـدد (٥٠٨٢ يف 
بإعـــالن  الخاصـة   (٢٠١٩/٨/٢٩
اول  للمناقصـة ١٠/ صحة  ٢٠١٩ . 
مرشوع ( هدم واعادة انشاء وتجهيز 

طبي وتأثيث مركز الفاو الجنوبي 
 نـود ان ننـوه اىل تمديـد موعد غلق 
املناقصـة اعـاله ليكون يـوم االثنني 
املصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ الساعة الثانية  
ظهراً بدالً من يـوم الثالثاء املصادف 

 املهندس ٢٠١٩/٩/١٧.
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

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

فعصىل الراغبصن باالشصراك باملناقصة الحضصور اىل مقر الرشكة الكائصن يف منطقة الشصعيبة / محافظة البصرة للحصول عىل 
رشوط املناقصة وحسصب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق  السصاعة الثانية عرش ظهرا يوم املوافق االحد  
2019/10/30  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسصمية يسصتمر االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر 

يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 ص تقديم كافة مستمسصكات الرشكة )شصهادة تأسيس / عقد تأسصيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس واالعمال 
املماثلصة والكفاءة املالية للرشكة ص شصهادة تأسصيس للرشكة الرئيسصة  للصرشكات التي لديها  فرع او مكتصب اقليمي يف العراق ( 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 ص  شمول العمال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 ص  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 ص تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية  مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات )MSDS( بالنسبة للطلبيات الكيمياوية املعلنة 
5 ص تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة 
عصىل ان ال تقصل مصدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهصاء نفاذ العطاء عن طريق مرف عراقصي معتمد لدى البنك املركزي 

العراقي وبمبلغ قدره )14,700( دوالر اربعة عرش الف وسبعمائة دوالر امريكي فقط  
6 ص مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

7 ص لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

contracts@src.gov.iq  : 8 ص لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل
9 ص تقديم الوثيقة كاملة او مىلء القسصم الرابع من الوثيقة باملواصفات الفنية وجداول االسصعار وحسصب ما موضح بالوثيقة 
القياسصية ويجب ان تكون مختومة وموقعة يكون مكان ايداع العطاءات لدى لجنة اسصتالم وفتح العطاءات الخاريجة وبطروف 

مغلقة ومختومة 
10 ص متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ ص القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 
1 ص الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتن متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 ص  معدل ايراد سنوي يعادل )367.000( ثالثمائة وسبعة وستون الف دوالر  للسنوات الخمس السابقة  

3 ص  سيولة نقدية تعادل )367.000( ثالثمائة وسبعة وستون الف دوالر  
ب  صالخربة والقدرة الفنية 

عصىل مقصدم العطاء ان يقدم دليال موثقا  يثبت بان يقدم دليال موثقا يوضصح امكانيته عىل تلبيه متطلبات الخربة الفنية املدرجة 
ادناه 

تقديم ادله تثبت تجهيزه .. معدات واجهزة كهربائية ومراكز قدرة 400 فولت لتوزيع القدرة الكهربائية يف املواقع الصناعية 
12 ص تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بسعر ال تزيد 
عن 10% عن مثيالتها املسصتوردة عند تحقق القيمة املضافة البالغة 20% للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسصب 

الدليل السنوي املعد  من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة 
13 ص يجصب عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسصية بكافة اقسصاماه  الصرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة 

القياسية املرفقة بكافة اقسامها

العدد : خ126/6 / 25159
التاريخ : 2019/9/16

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
487/2019/E 

للمرة االولى

 Lv motor control centers
المبلغ التخميني للمناقصة )734,000(

سبعمائة واربعة وثالثون  الف  فقط  

 200.000
IQD
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
اعلان   2019/9/16 بتاريلخ   )1982(
وزارة النفلط الرشكلة العاملة للمعدات 
الهندسية الثقيلة مناقصة رقم 7/م/م.

هلل . ث / 2019 حيلث لم يذكر سلهوا 
العناوين االلكرتونية 

الربيد االلكرتوني لوزارة النفط
E-mail.Ministry of oil@oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني للرشكة :
E-mail: info@heesco.oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للرشكة : 
www.heesco.oil.iq

لذا اقتىض التنويه

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
رقم القضية / 1266 / 2018 

التاريخ : 31 / 10 / 2018 
قرار حكم 

عقلدت محكمة قوى االملن الداخيل الثالثة – للمنطقة الثالثة جلسلتها العلنية 
ليوم االربعاء املوافق 31 / 10 / 2018 برئاسة اللواء الدكتور عبد الرزاق حسني 
كاظلم وعضوية كل من ) العميد الحقوقي قحطان عبد الله سللمان ( والعميد 
الحقوقي سللمان مزبان شلناوه – واصدرت بحق املتهم الهاري ش . م ) ايوب 
محمد سلمني ابراهيم ( املنسلوب اىل قيادة حدود املنطقة الثالثة باسلم الشعب 

) قرارها ( االتي : 
1 – تعديلل ملادة االحاللة من امللادة ) 32 / اوال ( من ) ق ع د ( رقم 14 لسلنة 
2008 املعدل اىل املادة ) 32 اوال وثانيا ( من نفس القانون استنادا الحكام املادة 

) 31 ( من ) ق أ د ( رقم 17 لسنة 2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان .
2 – السلجن مللدة ) سلبعة سلنوات ( وفق احلكام امللادة ) 32 اوال ( من ) ق ع 
د ( رقم 14 لسلنة 2008 املعدل الختاسله البندقية الحكومية نوع كاشنكوف 

املرقمة ) 850910 ( .
3 – تضمينه مبلغ قدره ) 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مايني دينار عراقي عن قيمة 
البندقية الحكومية املرقمة ) 850910 ( وفق احكام املادة ) 32 / ثانيا ( من ) ق 
ع د ( رقم 14 لسنة 2008 املعدل عىل ان يستحصل املبلغ وفق احكام القانون .

4 – يعد املحكوم عليه مطرود من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
املادة 38 / اوال من ) ق ع د ( رقم 14 لسنة 2008 . 

5 – اعطلاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبلض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائها .

6 – حجز امواله املنقولة وغري املنقولة .
7 – اعتبار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف اسلتنادا الحكام املادة 21 / أ / 

6 ( من ) ق ع ( رقم ) 6 ( لسنة 2009 املعدل .
8 – تعميلم اوصلاف البندقية الحكومية نوع كاشلنكوف املرقمة ) 850910 ( 

عىل كافة تشكيات وزارة الداخلية واالجهزة االمنية .
9 – مصلادرة البندقية نوع كاشلنكوف املرقملة ) 850910 ( ذات الرقم املحيل 
وفق احكام املادة 117 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية .
10 – الحكم باتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) ثامر سللمان جاسلم ( البالغة 
) 000 ، 30 ( ثاثلون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتسلاب الحكم 

الدرجة القطعية . 
11 – قلرارا غيابيا صلادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة ) 60 سادسلا ( 
وبدالللة امللادة ) 61 / اوال ( ملن ) ق أ د ( رقلم 17 لسلنة 2008 وبداللة املادة 
) 69 / اوال وثانيلا وثالثلا ورابعا ( منله قابا لاعرتاض اسلتنادا الحكام املادة 
) 71 ( وبدالللة امللادة ) 73 / رابعلا ( من نفلس القانون وافهلم بتاريخ 31 / 

. 2018 / 10
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 583 

التاريخ : 20 / 8 / 2019 
اىل / السيدة رانيه سعد حلحيل 

اعان 
للطلب املقدم من قبل السليدة وسلن طالب كريم والتي 
تلروم نصبهلا وصية علىل القارصيلن كل من عائشلة 
وزهراء بنات مقدام طالب كريم وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائلم بالتبليغ ومختلار منطقة 
حي الكراملة والعروبة قضلاء املقداديلة وكتاب مركز 
رشطلة املقداديلة بالعلدد 746 يف 4 / 8 / 2019 وعليه 
قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني بالحضور ويف 
حالة عدم الحضور وعدم االعرتاض واتباع طرق الطعن 

القانوني سوف تصدر حجة الوصايا حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
اىل الرشيك / هيفاء خلف مطر 

اقتىض حضلورك اىل صندوق االسلكان العراقي الكائن 
يف البلرة – كلوت الحجلاج – مجملع وزارة االعملار 
واالسلكان – تقاطع حي الرسلالة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقلة علىل قيام الرشيك ) عبلد الرحيم كريم خنفر 
( بالبنلاء عىل حصته املشلاعة يف القطعلة املرقمة 811 
/ 387 لغلرض تسلليفه قلرض االسلكان وخلال مدة 
اقصاهلا 15 يوملا داخل العراق وشلهرا خلارج العراق 
من تاريخ نرش االعان وبعكسله سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبا .

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
اعالن للمرة االوىلجلنة بيع واجيار اموال الدولة 

تعلن رشكة مصايف الجنلوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية االوىل اليجار قطعة 
ارض مسلاحتها )800( م2 املرقملة )10584/14( مقاطعلة )55( النجملي الجنوبلي 
ناحيلة خور الزبري واملزمع انشلاء مجمع صحي )عيادات طبيلة( ويخضع عقد االيجار 
املزمع ابرامه بني الطرفني لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسلنة 2013 املعدل 
وملدة )10( عرشة سلنوات يف تما السلاعة )التاسلعة( من صباح يوم )االثنني( املصادف 
2019/10/14 فعلىل الراغبلني باالشلرتاك يف املزايدة العلنية الحضلور يف الزمان واملكان 
املحددين مسلتصحبني معهم مبلغ التامينات القانونية البالغة )6144000( ستة مايني 
ومئلة واربع واربعني الف دينار عراقي  ال غريهلا وجلب هوية االحوال املدنية او البطاقة 
الوطنيلة املوحدة مع بطاقة السلكن )االصلية واالستنسلاخ( مع بلراءة ذمة صادرة من 
الهيئلة العامة للرضائب ضمن منطقة سلكناهم ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور 
نلرش االعان والدالليلة وتقديم اجازة النشلاء املجمع الصحي املتخصلص وتخضع الية 
البناء والخرائط واالمور الفنية والتصاميم لضوابط وتعليمات وزارة الصحة ودائرة صحة 

البرة ونقابة االطباء 
ماحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم موعد الغلق

العراق ل برة ل الشعيبة 
ص.ب 84977

الربيد االلكرتوني :
Src-basrah@yahoo.com

Office@src.gov.iq

العدد : 47
التاريخ 2019/9/17

املدير العام
رئيس جملس االدارة

حسام حسني ويل

اىل / مسامهي رشكة مرصف اربيل لالستثامر والتمويل مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اسلتنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسلنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة املرقم ) 61 ( واملؤرخ يف 20 / 6 / 2019 .

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سليعقد يف السلاعة الحادية عرش من صباح يوم 
السبت 5 / 10 / 2019 يف اربيل / قاعة فندق الشرياتون ملناقشة جدول االعمال التايل :

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه 
2 – مناقشلة تقريلر مراقب الحسلابات حلول امليزانية  للسلنة املالية املنتهيلة يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليه . 
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها .

4 – مناقشلة تقرير لجنة مراجعة الحسلابات للسلنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 
عليه . 

5 – مناقشلة تعيني مراقبي حسلابات لعلام 2019 وتحديلد اجورهما وفق ضوابلط مجلس املهنة 
واملصادقة عليهما . .

6 – مناقشلة ابلراء ذمة رئيلس واعضاء مجلس االدارة للسلنة املالية املنتهيلة يف 31 / 12 / 2018 
واملصادقة عليها .

7 – مناقشلة توزيع مقسلوم االرباح للسلنة املالية املنتهيلة يف 31 / 12 / 2018 واتخلاذ القرارات 
املناسبة .

8 – تعديلل املادة ) خامسلا ( من عقد تاسليس الرشكة بزيادة عدد اعضلاء مجلس االدارة من ) 5 ( 
اعضاء اصليني اىل ) 7 ( اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .

9 – انتخاب ) 7 ( اعضاء ملجلس االدارة اصليني ومثلهم احتياط النتهاء دورة املجلس الحايل 
10 – تعيني لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليها .

راجلني الحضلور اصالة او انابة احد املسلاهمني بموجب سلند انابة او توكيل الغلري بموجب وكالة 
صادرة من كاتب عدل عىل ان تودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة االوراق املالية قبل ثاثة ايام يف االقل 
من املوعد املحدد لاجتماع استنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 
املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل االجتماع اىل االسلبوع التايل يوم السلبت 12 / 

10 / 2019 يف ذلك الزمان واملكان اعاه .
رئيس جملس االدارة 

حممد سعدي امحد سيد حممد سعيد

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعللن رئاسلة جامعة الكوفة / قسلم القانونية  عن اجراء املزايلدة العلنية  لتأجري بناية 
العقارات  العائدة  لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة 
مراجعلة ديوان الجامعة / الشلؤون القانونية الواقع يف املدينلة الجامعية طريق كوفة / 
نجلف لاطاع علىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخلال مدة ثاثون يوما ابتداء 
ملن اليلوم التايل لنرش االعان اذ سلتجري املزايدة يف السلاعة العلارشة صباحا من اليوم 
االخري  للمدة اعاه بديوان الجامعة مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %50 
ملن القيملة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسلة جامعة الكوفلة / صندوق التعليم 
العلايل وكتاب براءة ذمة  ملن دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن علدم املمانعة يف الدخول 
باملزايلدات لنفس سلنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبلي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
السكن وهوية االحوال املدنية عىل ان يتم جلب عدم املحكومية والتريح االمني للمتقدم 
للمزايدة  وبحسلب محافظته  عىل ان يقوم املسلتاجر بايداع تأمينات مقدارها 10% من 
قيمة عقد االيجار السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب مبالغ 
بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفني الذين 
ذكرتهلم احكام امللادة )4( من قانون بيع وايجلار اموال الدولة النافلذ يف هذه املزايدات 
وسليتحمل من ترسلو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار 

اليه اعاه 
اوال / مكتب استنساخ  / كلية الطب البيطري

1 ل القيمة التقديرية السنوية : )2,000,000(  مليونان دينار
ثانيا /كافرتيا / كلية الفقه 

1  لالقيمة التقديرية السلنوية )8500000( ثمانية مايني وخمسلمائة الف دينار 
ثالثا / كافرتيا /كلية العلوم السياسلية 

1 ل القيمة التقديرية السنوية )3650000( ثاثة مايني وستمائة وخمسون الف دينار

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
بالنظرلحصول حالة كرس قرار  

 تعللن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كرباء املقدسلة  عن ايجلار )العقارات ( املدرجة اوصافها ادناه 
وذلك بعد مرور ) 7( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك 
باملزايلدة الحضلور يف ديوان البلدية يف تمام السلاعة العارشة صباحا مسلتصحبني معهلم وصل التامينات 
القانونيلة البالغة 30% ملن القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونسلخة من هوية االحلوال املدنية  وبطاقة 
السلكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسلامة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة %2 
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال 
يجلوز الدخول باملزايدة اال صاحلب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسلمي قانوني وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسلنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسلديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار 
ملع املصاريف  وخال 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املسلتأجر بتقسليط بدل االيجار 
يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية 

لاطاع عىل رشوط املزايدة

العدد : 26658
التاريخ 2019/9/16

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

ثالث سنوات
 4053750 اربعة مليون وثالثة 

وخمسون الف وسبعمائة وخمسون  
دينار سنويا 

2000م2 مشتل في حي النصر المرقم 
جزء من تصميم 624 1

ثالث سنوات 1265000 مليون ومائتان  وخمسة 
وستون الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير رقم 95 2

سنة واحدة
17365000سبعة عشر مليون 

وثالثمائة وخمسة وستون الف دينار 
سنويا  

750م2
عرصة خالية التخاذها معرض 
تجاري وبدون مشيدات ثابتة 

والمرقمة 61/1763/1 في حي 
الحسين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اىل / مسامهي رشكة مرصف القرطاس االسالمي لالستثامر والتمويل مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 87 ( من قان�ون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا 
لقرارات مجلس االدارة املرقمة ) 19 و 20 ( واملؤرخة يف 30 / 6 / 2019 و 30 / 7 / 2019 .

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة الحادية عرش من صباح 
يوم الخميس 3 / 10 / 2019 يف اربيل فندق الشرياتون ملناقشة جدول االعمال التايل : 

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه 
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليه . 
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامي�ة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 واملصادق�ة 

عليها.
4 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليها .
5 – مناقشة تعيني مراقبي حسابات لعام 2019 وتحديد اجورهما واملصادقة عليهما .

6 – مناقش�ة توزيع مقس�وم االرباح للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 
عليها.

7 – مناقشة تعيني لجنة مراجعة الحسابات .
8 – مناقش�ة تقري�ر لجن�ة مراجعة الحس�ابات للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليه .
9 – مناقش�ة تقري�ر الهيئة الرشعية للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليه 
10 – مناقش�ة كتاب البنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة / قس�م مراقبة املصارف 
االس�امية / ش�عبة التس�جيل والرتاخيص واالمور الفنية املرقم 9 / 3 / 17722 يف 28 / 7 / 
2019 واملتضمن املوافقة عىل قيام املرصف باملشاركة يف رشاء معمل لصهر وانتاج الحديد مع 

رشكة هيند لصهر وانتاج الحديد املحدودة .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة 
صادرة من كاتب عدل عىل ان تودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة االوراق املالية قبل ثاثة ايام يف 
االقل من املوعد املحدد لاجتماع اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( 
لسنة 1997 املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل االجتماع اىل االسبوع التايل 

يوم الخميس 10 / 10 / 2019 يف ذلك الزمان واملكان اعاه .

حمافظة النجف االرشف
مديرية بلدية حمافظة النجف االرشف

شعبة / القانونية / وحدة العقود
اعالن مناقصات رقم )2( لسنة 2019

تعلن محافظة النجف االرشف / مديرية بلدية النجف االرشف عن اجراء )املناقصات العامة املبينة ادناه( واملدرجة ضمن تخصيصات )املوازنة 
االتحادية لحكومة العراق-املوازنة التشغيلية ملديرية بلدية النجف االرشف( لسنة )2019( وبالكلف التخمينية املبينة ازاؤها

فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة من ال�رشكات واملقاولني املصنف�ني والرشكات العربي�ة واالجنبية من ذوي الخ�رة واالختصاص تقديم 
عطاءاته�م خال اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان الت�ايل )العراق-النجف االرشف-حي الفرات-بناية هيئة اعم�ار النجف االرشف-لجنة فتح 
العطاءات-س�كرتري لجنة فتح العطاءات( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه 

االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :-
1-التأمينات االولية والبالغة حس�ب الجدول املرفق من الكلفة التخمينية بش�كل خطاب ضمان او صك مصدق معنون اىل مديرية بلدية النجف 

االرشف وتكون نافذة ملدة )120 مائة وعرشون يوما(
2-براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل )محافظة النجف االرشف/مديرية بلدية النجف االرشف( وتكون بالنسخة االصلية

3-شهادة تأسيس الرشكة
4-هوية تصنيف نافذة ومطابقة وصادرة من وزارة التخطيط العراقية 

5-وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6-نس�خ مصورة من املستمس�كات الش�خصية للمدير املفوض واملساهمني )هوية االحوال املدنية-شهادة الجنس�ية-بطاقة السكن( للرشكة 

املحلية ونسخة مصورة لجواز السفر للمدير املفوض للرشكات االجنبية 
7-شهادة تأسيس للرشكة االجنبية يف بلد الرشكة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التأسيس

علما ان مبلغ رشاء مستندات كل مناقصة البالغ )50,000 خمسون الف دينار( غري قابل للرد وان اسلوب الدفع سيتم من خال الدفع املبارش 
اىل مسؤول صندوق بيع العطاءات يف قسم الحسابات يف بناية مديرية بلدية النجف الواقعة يف )حي الحسني( ويبدأ البيع يف يوم الثاثاء املوافق 

2019/9/17
ويكون موعد غلق املناقصة حس�ب الجدول ادناه وس�يتم فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا وافق يوم 

الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

وس�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 11 الحادية عرش يف يوم االربعاء املوافق 2019/9/25 
يف )النجف االرشف/حي الحس�ني/بناية بلدية النجف االرشف/شعبة املش�اريع( مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا لدرجة التصنيف 

املطلوبة حسب كل مناقصة.

املاحظات :-
1-تحتفظ دائرتنا بحقها بالغاء االعان او االحالة يف اي وقت ترتئيه وال يحق للرشكات املتقدمة املطالبة بالتعويض 

2-مدة العمل املذكورة اعاه عىل ان ال تتجاوز يف كل االحوال تاريخ 2019/12/31
3-يف حالة مصادقة يوم فتح العطاءات عطلة رسمية يتم فتح العطاءت يف اليوم الذي يليه

اعان 
اىل املتهم / ن . ع رياض احمد فرج شوزي 

الخطاوي 
محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة 

الثالثة 
العنوان / محافظة واسط / قضاء بدرة 

بم�ا انك متهم وفق احكام املادة ) 5 ( من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولي�ة 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخيل الثالثة املنطقة الثالثة خال 
م�دة اقصاه�ا ثاث�ون يوما اعتب�ارا من 
تاريخ تعليق هذا االع�ان يف محل اقامتك 
وتجي�ب عىل التهمة املوجه�ة ضدك وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 66 
( م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 
لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.

اللواء الدكتور 
عبد الرزاق حسني كاظم 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
املنطقة الثالثة 

����������������������������������
اعان 

اىل املته�م / ش . اول هيث�م مطرش عكلو 
سعد الحلفي 

محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة 
الثالثة 

العنوان / محافظة بغداد – الطالبية 
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة ) 5 ( من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولي�ة 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخيل الثالثة املنطقة الثالثة خال 
م�دة اقصاه�ا ثاث�ون يوما اعتب�ارا من 
تاريخ تعليق هذا االع�ان يف محل اقامتك 
وتجي�ب عىل التهمة املوجه�ة ضدك وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 66 
( م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 
لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.

اللواء الدكتور 
عبد الرزاق حسني كاظم 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
املنطقة الثالثة 

����������������������������������
اعان 

اىل الرشيك / سهر طالب مهدي 
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي الكائن يف البرصة – كوت الحجاج 
 – واالس�كان  االعم�ار  وزارة  مجم�ع   –
تقاطع حي الرس�الة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام الرشيك ) احمد رس�ن 
رداد ( بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف 
87 مقاطع�ة  القطع�ة املرقم�ة 608 /  
الشمال  لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخال مدة اقصاها 15 يوما داخل العراق 
وش�هرا خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش 
االعان وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبا .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 983 / ش / 2019 
التاريخ : 17 / 9 / 2019 

اعان 
املدعي / عيل شوقي كاظم 

املدعى عليه / كفاح عيل كاظم 
اق�ام املدعي الدعوى الرشعية املرقمة 983 / ش 
/ 2019 موض�وع الدع�وى مطاوعة بتاريخ 18 
/ 6 / 2019 وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ لغرض 
تبليغ املدع�ى عليها بموع�د املرافعة املصادف 8 
/ 9 / 2019 اعي�دت الين�ا ورقة التبليغ حس�ب 
كتاب مرك�ز رشطة الخالص بالع�دد 13641 يف 
20 / 7 / 2019 ومرفق�ه ورق�ة تبليغ مرشوحا 
عليه�ا من قب�ل املبلغ عباس س�الم يف 20 / 7 / 
2019 ومرفق�ة اش�عار مختار منطق�ة الغربية 
صباح مهدي حس�ن واملتضمن ارتحالك اىل جهة 
مجهول�ة وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني بموعد املرافع�ة املصادف 
25 / 9 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
يف موع�د املرافعة اعاه س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

رحيم ساهي عبد 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة : 1840 / 2017 
التاريخ : 17 / 9 / 2019 

اىل / املنفذ عليه / سعد حسني حافظ 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن اش�عار القائم 
بالتبليغ وكتاب مركز رشطة باب الش�يخ 7309 
يف 15 / 7 / 2019 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الرصافة خال خمس�ة عرش يوما 
تب�دا من الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

احمد صداع محمد 
اوصاف املحرر : 

تقديم كفي�ل ضامن لدي�ن االضب�ارة التنفيذية 
املرقمة 1840 / 2017 وبعكسه سوف يصار اىل 
منعك من الس�فر اس�تنادا للمادة 30 من قانون 

التنفيذ .

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1697 / ب / 2019 
التاريخ : 15 / 9 / 2019 

اعان 
اىل / املدعى عليه / عدنان عذافة مزيد السعد 

اقام املدعي املصفي القانون�ي للرشكة العراقية 
للغ�ازات الصناعي�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
البدائية املرقمة 1697 / ب / 2019 ضدك والذي 
تطل�ب فيه مبل�غ ق�دره ) مليون وخمس�مائة 
واثنان وثمانون الف وسبعمائة وخمسون دوالر 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك عليه تق�رر تبليغك 
اعان�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
29 / 9 / 2019 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

علوان بربوت البزوني

العدد: ب/    / 313530
التاريخ: 2019/9/17

املحافظ
لؤي جواد اليارسي

حمافظة النجف االرشف

الكلفة التخمينيةاسم المناقصةرقم المناقصةت
درجة 

التصنيف 
المطلوبة

مدة 
موعد غلق المناقصةالتأمينات االوليةالعمل

1 لسنة 1
2019

تأهيل الشارع خلف الملعب 
االولمبي

)400,800,000( فقط اربعمائة مليون 
وثمانمائة الف دينار عراقي ال غيرها

العاشرة لغاية 
يوم االثنين الموافق 904,010,0002019/9/30 يوماالولى

الساعة 12 ظهراً

2 لسنة 2
2019

تأهيل شوارع حي السالم 
)المرحلة الثانية(

)1,535,300,000( فقط مليار 
وخمسمائة وخمسة وثالثون مليون 
وثالثمائة الف دينار عراقي ال غيرها

السابعة لغاية 
االولى

 120
يوم االثنين الموافق 2019/9/30 15,400,000يوم

الساعة 12 ظهراً

3 لسنة 3
2019

تأهيل شارع العلوة )من شارع 
الحزام االخضر ولغاية شارع 

كراج بغداد(

)1,093,200,000( فقط مليار وثالثة 
وتسعون مليون ومائتان الف دينار عراقي 

ال غيرها

الثامنة لغاية 
االولى

 100
يوم االثنين الموافق 2019/9/30 10,100,000يوم

الساعة 12 ظهراً

رئيس جملس االدارة 
امحد يونس اسامعيل

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة( 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعان طلبية الرشاء املرقمة 2019/512  :

فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشك�ة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول ع�ىل رشوط املناقصة 
وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق  الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم )االثنني( املصادف 2019/11/4  ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان  اىل ما بعد العطلة ويعتر اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة 

ادناه :
1 � تقديم كافة مستمسكات الرشكة )شهادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس واالعمال املماثلة والكفاءة 
املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العاقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  ش�مول العم�ال العراقي�ني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة م�ع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي والزام تلك 

الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذية العط�اء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العط�اء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او 

اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل 
م�دة نفاذيت�ه عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )1550( 

الف وخمسمائة وخمسون دوالر امريكي فقط
5 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاه

6 � لاطاع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

7 � لاستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

8 � يك�ون م�كان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياس�ية  ل�دى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مق�ر الرشكة وبظروف مغلقة 
ومختومة

9 � يجب عىل الرشكات االجنبية ان تحصل عىل  اجازة تسجيل من  وزارة التجارة العراقية للمشاركة يف الطلبية 
10 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 
1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد

2 �  معدل ايراد سنوي يعادل )38.000( ثمانية وثاثون  الف دوالر امريكي للسنوات الخمس السابقة  
3 �  سيولة نقدية تعادل )38,000 ( ثمانية وثاثون  الف دوالر امريكي

ب  �الخرة والقدرة الفنية 
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليا موثقا  بان لديه اعمال مماثلة اىل الرشكات النفطية او رشكات القطاع العام يف العراق )عقود تجهيز سابقة(

ج � عىل مقدم العطاء ان يقدم دليا موثقا يوضح ان السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات االستخدامات االتية مواد احتياطية الجهزة السيطرة 
يف املفتية

العدد : خ24783/1/126/6
التاريخ : 2019/9/12

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
512/2019/E 

للمرة الثانية

SPARE PARTS TO ALMOFTIYA CONTROL SYSTEM 
المبلغ التخميني للمناقصة

)76000( $ ستة وسبعون الف دوالر  امريكي فقط  
 200.000

IQD
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد : 1346/س2019/2

التاريخ : 2019/9/11

اعالن
اىل / املستأنف عليه :  نزار جاسم عبد

للطعن االس�تئنايف املق�دم من قبل املس�تأنف )امني بغداد / 
اضافة لوظيفته( بالدعوى املرقمة اعاله عىل القرار البدائي 
الصادر م�ن محكمة ب�داة بغ�داد الجديدة بالع�دد 1278/

ب/2014 يف 2019/8/8 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور اىل هذه 
املحكم�ة صباح يوم املرافعة املوافق 2019/9/22 ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق االصول

اعالن
مديرية ش�ؤون االحوال املدنية 

يف الديوانية  
 ق�دم املواط�ن )هزاع هاش�م 
محمد( طلباً يروم فيه تسجيل 
لقبه وجعل�ه )الخويلدي( بدال 
من الفراغ واس�تناداً اىل احكام 
املاده )24( من قانون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 
املعدل ولغرض نرش هذا االعالن 
يف الجريدة الرس�مية فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل ع�رشة ايام من 

تاري�خ الن�رش  .
اللواء

نشأت ابراهيم شالل
املدني�ة  االح�وال  ع�ام  مدي�ر 

والجوازات واالقامة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 760 / 2018 

التاريخ : 16 / 9 / 2019 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة العقار تسلسل 
3 / 22 / م3 برغ�ة والحدي�د الواق�ع يف 
برغ�ة / التمايم�ة العائ�د للمدين عدنان 
جميل خضري املحج�وز لقاء طلب الدائن 
ن�ارص مهدي نارص البالغ ) 000 ، 500 ، 
12 ( دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة 
من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل 
املواصفات :

قري�ة   / برغ�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   –  1
التمايم�ة والعنبكي�ة 3 / 22 / م3 برغة 

والحديد .
2 – جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة 
للدول�ة حق الت�رف للعراقي�ني عدنان 

جميل خضري وحسني علوان جميل .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : قري�ة التمايمة 
ال�دور  م�ن  خالي�ة  ارض   / والعنبكي�ة 
الس�كنية ويوج�د فيها غرف ع�دد ) 2 ( 
بل�وك متهالكة وخ�زان س�منت متهالك 
اليصلح لالس�تعمال ) 2 ( غرفة متهالكة 

و ) 1 ( سايلو سمنت متهالك .
4 – مس�احته : 32 م2 / 5 دونم / حصة 

املدين 5 / 2 دونم وستة عرش مر .
5 – درجة العمران : .........

6 – الساغل : خالية من الشواغل .
7 – القيمة املقدرة : 000 / 500 * 5 / 2 
دونم = 000 / 500 / 12 فقط اثنتا عرش 

مليون وخمسمائة الف دينار .

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام   القانون ) 35 
لس�نة 1983 ( وقان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املع�دل( فعىل الراغبني بالتأجري 
الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة ) 20%( م�ن القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري 

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قس�م الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/608

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 

الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املتهم الغائب  : الرشطي عيل 

حسن حسني مزبان البهاديل
3 �  رقم الدعوى : 2019/608

 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ   �  4
2019/1/29

5 � تاريخ الحكم 2019/8/5
6 �  املادة القانوية املادة  )5( من ق ع 

د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7  املنس�وب اىل / مديرية اس�تخبارات 

مكافحة ارهاب البرة
8 � خالصة الحكم 

)خم�س  مل�دة  الش�ديد  الحب�س   �  9
س�نوات( وفق احكام املادة 5 من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة 
املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 
17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 

2019/1/29 ولحد االن
10 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن 
الداخ�يل وتنحية عن الوظيف�ه نهائيا  
اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل   بداللة 
املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 
2008    بع�د اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  11
صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الص�ادر بحق�ه وال�زام 
املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري 
منقول�ة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي 
املنت�دب )جب�ار عات�ي ج�ر( البالغة 
25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار 
ت�رف ل�ه م�ن خزين�ة ادلول�ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا غيابي�ا ص�ادر باتف�اق االراء 
اس�تنادا الح�كام املادة 60 / سادس�ا  
م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالع�راض والتميي�ز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة  71/ اوال وثاني�ا   م�ن نف�س 

القانون وافهم بتاريخ 2019/8/5
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

االوىل

املنطقة الخامسة

����������������������������

فقدان
فق�د من�ي وص�ل القبض 
الصادر م�ن مديرية بلدية 
السماوة املرقم ) 939987( 
امان�ات   2016/5/25 يف 
بمبل�غ   )7  ( رق�م  مح�ل 
)810،000( دينار بأسم ) 
كرار باسم كاظم مذبوب( 
عىل من يعثر عليه تسليمه 

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

فقدان وصل قبض
فق�د من�ي وص�ل القبض 
يف   1351782 املرق�م 
املبل�غ   2018/3/20
226,000  امان�ات مزايدة 
بأس�م   14 رق�م  حان�وت 
عيل عبد الخ�ر جار الله 
الصادر م�ن مديرية بلدية 
علي�ه  يعث�ر  الرميثةم�ن 

تسليمه لجهة االصدار

فقدان
فق�د مني وصل االمان�ات الصادر 
من مديرية بلدية الس�ماوة املرقم 
 2016/5/25 يف   )939994  (
امان�ات مح�ل رق�م ) 7( بمبل�غ 
)1،350،000( دينار بأسم ) دالل 
يون�س محمد( عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد / 2323/ب/2019
التاريخ 2019/9/17

اىل املدعى علي�ه / مصطفى نعيم 
ظاهر 

اق�ام املدع�ي فاخر عطي�ة جبري 
الدعوى املرقمة اعاله بطلب دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بتسديد 
مبل�غ ثالث�ة مالي�ني واربعمائ�ة 
وثمانون الف دينار عن دين قرضة 
حس�نة وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار محلة حي 
الجه�اد / الثقل�ني واملرفق بكتاب 
مرك�ز رشطة حي الجه�اد بالعدد 
تق�رر   2019/9/8 يف   14296
تبليغك بمضمون عريضة الدعوى 
املرقم�ة 2323 /ب/2019 ونرش 
بصحيفت�ني محليتني ل�ذا اقتىض 

حضورك يوم 2019/9/25 
القايض

����������������������������
محكمة بداءة الزبري

العدد 492/ب/2019
التاريخ 2019/9/16

اعالن
اىل املدع�ى عليه�م / 1 � صال�ح 
محسن جاس�م  2 � فالح محسن 
جاس�م   3 � عيل محس�ن جاسم    
4 � بدر محس�ن جاس�م  5 � منى 
محسن جاسم   6 � سعاد محسن 
جاسم  7 � رسمية محسن جاسم  

8 � بدرية محسن جاسم   
اق�ام املدع�ي ع�يل عزي�ز حم�د 
492/ب/2019  املرقم�ة  الدعوى 
ام�ام ه�ذذ املحكمة وال�ذي طلب 
فيها ازالة ش�يوع العقار تسلسل 
لع�دم  وذل�ك  الع�رب   /   1868
االستفادة من البقاء عىل الشيوع 
وعند اج�راء تبليغك�م فقد وردت 
التبال�غ مرشوحا عليه�ا من قبل 
القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة 
الع�رب بانك�م مرتحل�ني اىل جهة 
مجهولة واملؤيد من املجلس البلدي 
محل�ة  ومخت�ار  الزب�ري  لقض�اء 
الع�رب / 2 ل�ذا وملجهولي�ة محل 
اقامتكم ق�ررت املحكمة تبليغكم 
ع�ن طري�ق الن�رش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
التاسعة  يف 2019/10/1 الساعة 
صباحا ويف حال�ة عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا 
مرشوع�ة  مع�ذرة  ابدائك�م  او 
فس�تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض االول

ايهاب محمود زبون

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية   1500 37/دونم 41 / تل الصيد 3/1 1
زراعية 900 78/دونم اعوينات 1414/6 2
زراعية 3000 4/دونم 9/جعيد وحربة 11/23 3
زراعية 3000 8/1/دونم 9/جعيد وحربة 11/23 4
زراعية 800 61/دونم 48/ المعيبدي 157/12 5
زراعية 700 75/دونم 48/ المعيبدي 157/12 6
زراعية 1000 164/دونم 50/ صديرة البو عجيل 6/19 7
زراعية 900 50/دونم 50/ صديرة البو عجيل 4/19 8
زراعية 900 150/دونم 9/الجزيرة 510/1 9
زراعية 900 150/دونم 9/الجزيرة 510/1 10
زراعية 900 150/دونم 9/الجزيرة 510/1 11
زراعية 900 100/دونم 21 /ديوم تكريت 1363/17 12
زراعية 2100 141/دونم 18/الرمضانية 31/106 13
زراعية 1800 100/دونم 18/الرمضانية 31/106 14
زراعية 2100 130/دونم 18/الرمضانية 31/106 15
زراعية 900 5/دونم 13/الملحة 10/98 16
زراعية 3000 3,95/دونم 38/تلول شكر 17/72 17
زراعية 800 66/دونم 40/سياح الجبل  25/1 18
زراعية 700 25/دونم 40/سياح الجبل  25/1 19
زراعية 700 34/دونم 40/سياح الجبل  25/1 20
زراعية 800 65دونم 40/سياح الجبل  25/1 21
زراعية 700 34/دونم 40/سياح الجبل  25/1 22
زراعية 700 100 دونم 33/الجزيرة 15/3 23
زراعية 700 100دونم 33/الجزيرة 15/3 24
زراعية 600 41/الخزامية الشرقية 8 دونم 225/295 25
زراعية 900 165 دونم 69/ تل كصيبة 16/27 26
زراعية 700 35 / دونم 41/ الخزامية الشرقية 225/295 27

املهندس 
عيل زيدان خلف

معاون املدير العام/السمنت الشاملية

وثائق العطاء القياسية
جتهيز السلع

صادرة يف   /   /2019
تجهيز طابوق ناري عايل االلومينا كمية )400(طن

ملعمل سمنت حمام العليل الجديد
املناقصة العامة رقم 

املرشوع )تجهيز طابوق ناري عايل االلومينا كمية 400 طن ملعمل سمنت حمام العليل الجديد (
جهة التعاقد الرشكة العامة للسمنت العراقية / معاونية السمنت الشمالية 

املشري / الرشكة العامة للسمنت العراقية / معاونية السمنت الشمالية 
نموذج : اعالن مناقصة استريادية 

العدد :
تاريخ الغلق 2019/9/30

الساعة 12 ظهرا 
الكلفة التخمينية 600000 دوالر 

االعالن املرة االوىل  
اىل / السادة مقدمي العطاءات رقم                                                    مناقصة تجهيز طابوق ناري عايل 
االلومينا كمية 400 طن ملعمل س�منت حمام العليل الجديد يرس )معاونية الس�منت الش�مالية بدعوة 
مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�ر لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )طابوق ناري عايل االلومينا كمية 

400 طن ملعمل سمنت حمام العليل الجديد( مع مالحظة ما ياتي :
1 � ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتص�ال بمعاونية 

السمنت الشمالية وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � عىل املشاريكن يف املناقصة مراجعة القسم التجاري ملىلء استمارات تقديم العطاءات 

3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان
ntrading@icsc.gov.iq يف ورقة بيانات العطاء ويتم دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 150,000 دينار 

4 � أ � يتم تسليم العاطءات اىل العنوان التايل :
)العراق � املوصل / حي الوحدة / الس�ايدين ( يف املوعد املحدد تبدا من تاريخ النرش لغاية تاريخ الغلق 
اعاله العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني يف الحضور يف العنوان االتي 
العراق � املوصل / حي الوحدة السايدين يف مقر املعاونية 

ب � الدوام الرس�مي للمعاونية يبدأ من الس�اعة الس�ابعة والنصف صباحا وينتهي يف الس�اعة الثانية 
والنصف بعد الظهر 

5 � عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :
1 � ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مس�جل داخل العراق او خارجه وان يكون معروف عنوانه 

وهاتفه داخل العراق
2 � تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة 1% من اجمايل الكلف�ة التخمينية بمبل�غ 6000 دوالر بموجب صك 
مص�دق او خط�اب ضمان يكون من  مرف عراق�ي معتمد ويذكر يف الخطاب عب�ارة تأمينات اولية 

للمناقصة 
                                                     ولي�س دخ�ول املناقص�ة او س�فتجة ص�ادر م�ن م�رف معتم�د ال تقل 

نفاذيته عن ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
                                            م�ع اضاف�ة م�ده 28 ي�وم اىل م�دة النفاذي�ة م�ا ع�دا املصارف التالية )البالد 
االسالمي � الوركاء لالستثمار � الشمال � دار السالم لالستثمار � دجلة والفرات للتنمية واالستثمار � 
البرة الدويل لالس�تثمار � الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل � بنك اسيا الركي � بنك بارسيان � 

االقتصاد االستثماري والتمويل � مرف ايالف االسالمي (
3 � تقدي�م كتاب عدم ممانعة من الريبة لغرض االش�راك يف املناقص�ات نافذ للعام الحايل ملزيد من 

املعلومات للحصول عىل املواصفات ورشوط املناقصة اعاله عن طريق موقع املعاونية مع التقدير 
www.ncsciraq.gov.iq

3/New Hammam -2019 

3/New Hammam -2019 

3/New Hammam -2019 

3/New Hammam -2019 

3/New Hammam -2019 

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
اعالن للمرة الثانيةجلنة بيع واجيار اموال الدولة 

تعل�ن رشك�ة مصايف الجن�وب )رشكة عامة( ع�ن اجراء املزاي�دة العلني�ة الثانية اليجار 
بناية س�احة وقوف سيارات النفثة  يف تمام الساعة )التاسعة( من صباح يوم )الثالثاء( 
املصاف�د 2019/10/8  فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية الحض�ور يف الزمان 
واملكان املحددين مس�تصحبني معه�م مبلغ التامين�ات القانونية البالغ�ة )1800000( 
ملي�ون وثمانمائة ال�ف  دينار عراقي ال غريه�ا وجلب هوية االحوال املدني�ة او البطاقة 
الوطني�ة املوحدة مع بطاقة الس�كن )االصلية واالستنس�اخ( مع ب�راءة ذمة صادرة من 
الهيئ�ة العامة للرائب ضمن منطقة س�كناهم ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن والداللية 
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم موعد الغلق

العراق � برة � الشعيبة 
ص.ب 84977

الريد االلكروني :
Src-basrah@yahoo.com

Office@src.gov.iq

العدد : 46
التاريخ 2019/9/17

املدير العام
رئيس جملس االدارة

حسام حسني ويل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل 
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 
بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة 

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة 

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل 
عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن 

مهني�اً: انتبه من مغالط�ات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوع�ود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 
تجاري�اً . عاطفياً: يوم عاطف�ي للغاية وتفاهم 
تام مع الرشيك، وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية 
. صحي�اً: تتعدد املش�اريع الرتفيهي�ة املعروضة 

عليك، وكلها مفيدة للصحة فاخرت ما يناسبك 

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو 
بمس�تجّداته . عاطفياً: األخطاء الكبرية يمكن 
أن تؤث�ر يف العالق�ة، وحاول النه�وض مجدداً، 

األسلحة الالزمة بني يديك 

مهنياً: قد تحصل عىل عائدات كبرية وغري منتظرة، 
وه�ذا يزيد من حماس�تك ويدفع�ك اىل الرتكيز عىل 
مرشوع مهم . عاطفياً: تحاول تجاوز خالفاتك مع 
الرشي�ك، لكن هذا االمر يواج�ه بعض الصعوبات. 
حياً: عدم حصولك عىل النتائج املرجوة من الحمية 

يولد لك خيبة إال أنك تستدرك األمر برسعة 

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح 
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له 

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم . عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بش�كل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله 

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية 
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً 

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل 
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته 

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعف�ة .عاطفي�اً: مصاع�ب غري 
محس�وبة النتائ�ج، وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك 

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار 
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجع�ة . عاطفي�اً: إهم�ال الرشيك س�يكون 
مكلفاً جداً، فس�ارع اىل تصحي�ح األوضاع قبل 

فوات األوان.

العذراء

احلوت

تناول ال سمك جينبك مرضًا خطريًا
خلص�ت دراس�ة علمي�ة حديث�ة، إىل أن 
تناول ثالث وجبات من السمك أسبوعيا، 
يقلل بشكل كبري خطر اإلصابة برسطان 
»تلغ�راف«  صحيف�ة  األمعاء.وذك�رت 
الربيطاني�ة، األربع�اء، ب�أن باحث�ني يف 
الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان جمعوا 
بيانات نحو نصف مليون ش�خص، عىل 

مدار 15 عاما يف الدول األوروبية.
وأظهرت الدراس�ة الخاصة بالوكالة أن 
خطر اإلصابة برسطان األمعاء انخفض 
بنس�بة 12 يف املئ�ة ب�ني أولئ�ك الذي�ن 
يواظب�ون عىل تن�اول الس�مك عىل نحو 

أسبوعي، 3 مرات عىل األقل.

ورضب الباحث�ون أمثل�ة عىل األس�ماك 
التي تحمي م�ن رسطان األمعاء، ومنها 

اإلسقمري والس�لمون، التي يعتقد أنها 
تقلل أيضا خطر اإلصابة بأمراض القلب، 
وذل�ك بس�بب احتوائه�ا ع�ىل أحماض 

أوميغا 3 الدهنية.
ووف�ق الباحث�ني ف�إن ه�ذه الدراس�ة 
تع�د األوىل من نوعه�ا والت�ي تربط بني 

استهالك األسماك ورسطان األمعاء.
وقال�ت الدكت�ورة آن�ا دياز فون�ت، من 
الصندوق العاملي ألبحاث الرسطان، الذي 
مول البحث، إن هذه الدراس�ة الضخمة 
تضي�ف أدل�ة علمية جدي�دة تؤك�دا أن 
اس�تهالك األس�ماك يمك�ن أن تقلل من 

خطر اإلصابة برسطان األمعاء.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير
x 8 عدد فص ثوم )مقطع ترانشات(
x 6 عدد سوسيس )مقطع ترانشات(

x 3 كيس إندومي )شعرية مقلية(
x 2 معلقة صغرية زيت عباد شمس

½ x حزمة سبانخ )األوراق فقط(
الخطوات

املرحلة األوىل: يحمر الثوم بالزيت ثم يضاف إليه الهوت دوغ والسبانخ 
حتى تذبل .

املرحلة الثانية : نغيل 3 كوب من املاء ويضاف إليها ش�عريية االندومي 
ملدة ثالث دقائق غاليان وبعدها تصفى من املاء ويضاف إليها البهارات 
املوج�ودة مع ظ�رف االندومي وظ�رف الزيت وظرف الصوي�ا والفلفل 

الحار
املرحل�ة الثالث�ة : يضاف الخليط املح�ر يف املرحل�ة األوىل اىل الخليط 

املحر يف املرحلة الثانية ويخلط جيدا.

إندومي مع اهلوت دوغ

حرك عود الثقاب

ثعلب يتسلل إىل مستشفى ويعض مريضة
زي�ورخ  بمستش�فى  مريض�ة  ثعل�ب  ع�ض 
الجامع�ي يف ذراعه�ا، ما أس�فر ع�ن إصابتها 

بجرح بسيط.
باس�م  املتحدث�ة  وق�ال 
كين�دي  املستش�فى 
األنب�اء  لوكال�ة  م�ادر 
الي�وم  الس�ويرسية 
االثنني: »الثعلب تسلل إىل 
الغرف�ة عرب باب الرشفة 

املفتوح«.
أن  املتحدث�ة  وأضاف�ت 
املريض�ة ل�م تتعامل مع 
محم�ل  ع�ىل  الح�ادث 

الجد، واس�تدركت املتحدثة قائلة: »ولكنه كان 
حق�ا صدفة س�يئة الحظ«، الفت�ة إىل أنه ربما 
املريض�ة رافعة ذراعها  كانت 

عىل حافة الفراش.
أف�راد  أن  املتحدث�ة  وأك�دت 
املستش�فى اعتن�وا باملريضة، 
وقام�وا بتطه�ري الج�رح لها، 
وقالت أيضا: »هناك الكثري من 

الثعالب باملدينة«.
وأش�ارت مادر إىل أن الس�بب 
إىل  الثعل�ب  تس�لل  وراء 
املستشفى من األساس ال يزال 

غري واضح.

الكلمة المفقودة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

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

فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة 
للحص�ول عىل رشوط املناقصة وحس�ب املبلغ امل�ؤرش ازائها وغري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق  الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا ليوم 2019/11/5  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن  اىل ما بعد 

العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأسيس / عقد تأس�يس الرشكة مع محر االجتماع االول 
التأس�ييس واالعمال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة � شهادة تأسيس للرشكة الرئسية للرشكات التي لديها 
فرع او مكتب اقليمي يف العراق ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من 

املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء 

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات 
بالنسبة للطلبيات الكيمياوية املعلنة 

5 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها 
اىل رق�م واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما م�ن تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق 
م�رصف عراق�ي معتمد ل�دى البنك املركزي العراق�ي وبمبلغ قدره بقيم�ة  )4,320( اربع�ة االف وثالثمائة 

وعرشون امريكي فقط  
6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

7 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

contracts@src.gov.iq : 8 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل
9 � يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف 

مقر الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة 
10 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � الق�درة املالي�ة : القدرة املالية ع�ىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القيام باملتطلبات 
املالية االتية : 

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 �  مع�دل اي�راد س�نوي يع�ادل )108.000( مائ�ة وثماني�ة االف دوالر امريك�ي فقط للس�نوات الخمس 

السابقة  
3 �  سيولة نقدية تعادل )108,000 ( مائة وثمانية االف  دوالر امريكي فقط

ب  �الخربة والقدرة الفنية 
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا  يثبت بان لديه عقود تجهيز منفذة سابقا وبانه وكيل رشكة مصنعة 

لصمامات السيطرة لوحدة الغاز ومعروفة عامليا )حرصا( 
11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

12 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة 
اقسامها

العدد : خ126/1 / 25325
التاريخ : 2019/9/17

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
515/2019/E 

للمرة االولى

صمامات سيطرة لوحدة الغاز الثانية 
المبلغ التخميني للمناقصة

(216,000( مائتان وستة عشر الف  دوالر  
امريكي فقط  

 200.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب



رياضة11
العدد )1984( االربعاء  18  آيلول  2019

خيانة باريسية تنقل أريوال إىل ريال مدريدرسالن حنون: هذا سبب انضاممي لنفط الوسط.. وحلمي اللعب للمنتخب
             المستقبل العراقي/ متابعة

لم تك�ن رغبة رايض شنيش�ل، م�درب نفط 
للفري�ق  الوس�ط، يف ض�م رس�ان حن�ون 
اعتباطي�ة، أو مجامل�ة، بل إنه�ا جاءت عن 

قناعة تامة.
ف�رايض شنيش�ل كي�ان يلعب بمرك�ز قلب 
املداف�ع، ويعي بش�كل دقيق م�ن يجيد أداء 
أدوار هذا املركز، ومواصفات من سينجح يف 

أداء هذا الواجب، فكان اختيار رسان حنون، 
ألدائه الرجويل، وقدراته الكبرية.

وأج�رى  ح�واًرا م�ع الاعب كش�ف فيه عن 
طموح�ه الش�خيص، وطموحات�ه مع نفس 

الوسط.
وجاء الحوار عىل النحو التايل:

بعد 4 مواسم مع نفط ميسان ما الذي دفعك 
لانتقال لنفط الوسط؟

لقد قضيت 4 سنوات رائعة مع نفط ميسان، 

وحققت مع الفريق نتائج مميزة، لكن الحال 
يختلف يف نفط الوسط والطموحات أكرب.

نفط الوس�ط لديه منظومة إدارية محرتمة 
ومستقرة، وفكر تدريبي عىل مستوى مميز، 
وفلسفة تدريبية ال يشق لها غبار متمثلة يف 

املدرب رايض شنيشل.
سعدت كثريًا عندما علمت أنَّ برغبة شنيشل 
يف ضم�ي إىل كتيبت�ه، ول�م أت�ردد يف قب�ول 

املهمة.
لك�ن انترشت أخبار عن رغب�ة القوة الجوية 

يف التعاقد معك..
نعم، واألخبار كان�ت صحيحة؛ حيث وجدت 
نفيس محرًجا من رغب�ة إدارة القوة الجوية 
الت�ي طلب�ت من�ي االنضم�ام بش�كل أويل 
للفري�ق، وأقدر رغبتها يف ه�ذا الجانب، لكن 

مع نفط الوسط، فرصة التألق أكرب.
ال أُُخف�ي رغبت�ي يف أن يك�ون ه�ذا املوس�م 
مختلًف�ا، ووج�دت يف نف�ط الوس�ط املكان 
املثايل مع كل احرتام�ي إلدارة القوة الجوية، 
والطاقم الفني وجماهري هذا النادي العريق، 
لك�ن الجميع يقدر م�ا ذكرت�ه، وأتمنى لهم 

التوفيق.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يف الي�وم األخ�ري م�ن املريكات�و الصيف�ي 
تناقل�ت وس�ائل األنباء املرتقب�ة لصفقات 
الدقائق األخ�رية تطورات صفق�ة تبادلية 
مث�رية للج�دل، انتق�ل بموجبه�ا ح�ارس 
عرين ريال مدريد كيلور نافاس إىل باريس 
س�ان جريمان، فيما انتق�ل حارس األخري 
ألفونس أريوال إىل القلعة امللكية، عىل سبيل 
اإلعارة ملوسم واحد.لكن هل كانت الصفقة 
مريحة لجميع األطراف املش�رتكة يف هذه 
الصفق�ة؟ عىل األق�ل أريوال ال�ذي ُتوج يف 
2018 بطاً للعالم مع منتخب فرنسا، كان 
مس�تاء للغاية قبل إتمام الصفقة. ووفقاً 
لصحيفة »ليكي�ب« فإن الحارس الفرنيس 
توخي�ل  توم�اس  األملان�ي  امل�درب  حّم�ل 
مسؤولية رحيله عن باريس سان جريمان، 
ألن األخري »تنصل من عوده« ألريوال البالغ 
من العمر 26 عام�اً، كما تقول الصحيفة.

وقال الحارس الفرنيس إن توخيل أفهمه يف 
يوليو/ تموز املايض أنه سيصبح الحارس 
األول لعري�ن باريس س�ان جريمان.وحتى 

مطلع أغس�طس / أب امل�ايض كان أريوال 
ع�ىل اعتقاد تام بأنه س�يقف كحارس أول 
يف مرم�ى بطل ال�دوري الفرنيس بدعم من 
توخيل، لكن يف ال� 18 من الش�هر ذاته قال 
امل�درب األملان�ي يف مقابل�ة صحفي�ة بهذا 
الش�أن: »كا، ال يمكنن�ي تأكي�د أن�ه هو 
الحارس األول لباريس سان جريمان، طاملا 

كانت نافذة االنتق�االت ما تزال مفتوحة«.
وبحس�ب الصحيفة الفرنسية فإن توخيل 
ليس وحده ال�ذي وج�ه انتقاداته ألريوال، 
وإنم�ا املدي�ر الري�ايض للن�ادي ليوناردو، 
كان ضد الحارس الفرنيس منذ البداية ألنه 
كان يحلم بالحصول عىل خدمات الحارس 

الدويل اإليطايل جانلويجي دوناروما.

زيدان يف حرية 
بسبب هازارد

             المستقبل العراقي/ متابعة

بع�د غيابه عن بداي�ة مش�وار الفريق يف 
املوس�م الحايل، قد تكون املب�اراة املرتقبة 
اليوم األربعاء أمام باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس، ه�ي أفض�ل لحظ�ة ممكن�ة 
ليكشف فيها إيدن هازارد عن مدى أهميته 

لفريقه الجديد، ريال مدريد اإلسباني.
ولك�ن البداي�ة غ�ري املوفق�ة للبلجيك�ي 
هازارد م�ع الريال، عندما لعب يف وس�ط 
الش�وط الثاني من مباراته أمام ليفانتي 
ي�وم الس�بت امل�ايض، ق�د تدف�ع املدرب 
الفرن�يس زين الدي�ن زي�دان، إىل الرتدد يف 
الدف�ع به يف مباراة الغد التي تمثل اختبارا 
صعبا للغاية للفريق خارج ملعبه يف بداية 

رحلة البحث عن لقب أوروبي جديد.
وكان ه�ازارد هو الصفق�ة األبرز واألغىل 
للري�ال يف ف�رتة االنتق�االت ه�ذا الصيف، 
ويأم�ل امللك�ي بالطب�ع يف أن يس�اعده 
اللق�ب  اس�تعادة  يف  البلجيك�ي  الاع�ب 

األوروبي الذي أحرزه  13 مرة.
ولكن مش�اركة هازارد يف وس�ط الشوط 
الثان�ي من مباراة ليفانتي لم تكن مقنعة 

يف بداية ظهوره مع الفريق يف املباريات.
وكان أح�د الصحفي�ن البارزي�ن يف عالم 
ك�رة الق�دم بإس�بانيا أش�ار، نق�ا ع�ن 
مصادر داخل النادي امللكي، إىل أن هازارد 
يعاني من زيادة يف ال�وزن يف فرتة اإلعداد 

قبل انطاق املوسم.
كم�ا تعرض الاع�ب، املنتق�ل للريال من 
عضلي�ة  إلصاب�ة  اإلنجلي�زي،  تش�يليس 
أرجأت ظهوره األول مع امللكي إىل مباراة 

ليفانتي مطلع األسبوع الحايل.
ولع�ب ه�ازارد يف آخ�ر نصف س�اعة من 
مباراة ليفانتي عندما كان الريال متقدما 
3 / 1 ولكنه لم يقدم للفريق ما يس�تحق 
ذكره كما قلص املنافس الفارق يف وجوده 

لينتهي اللقاء بفوز األبيض 3 / 2.
وقال البلجيكي اآلخر تيبو كورتوا حارس 
مرم�ى الري�ال ، بع�د املب�اراة: »انزعجت 

بعض اليشء ألنه فقد الكرة مرتن«.
وكان كورت�وا زمي�ا لهازارد يف تش�يليس 

بخاف زمالتهما يف املنتخب البلجيكي.
وما من أحد يف مدريد يشكك يف اإلمكانيات 
العالي�ة له�ازارد أو أنه س�يحقق النجاح 

لفرتة طويلة مع الريال.

حتديد مدة غياب 
مهند عيل عن الدحيل

توخيل أمام أزمة 
جديدة بعد ضجة نيامر

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثبتت الفحوص�ات الطبية التي خض�ع لها العراقي 
مهند عيل »ميمي«، مهاجم الدحيل، إصابته يف عضلة 
الس�مانة لقدمه اليرسى، وهو ما يرتتب عليه غيابه 

ملدة 3 أسابيع.
كان ميمي، أصيب يف الشوط الثاني من مباراة الريان 

بالجولة الثالثة من الدوري القطري.
وأوىص الجهاز الطبي برضورة خضوعه للراحة عىل 
أن يقوم بعدها بعمل تدريبات التأهيل قبل االنضمام 

لزمائه يف التدريب بالكرة بعد 3  أسابيع.
وترضب اإلصابات فريق الدحيل منذ املوس�م املايض، 
وكان آخرهم املغربي مهدي بنعطية الذي أصيب قبل 
بداية املوسم يف مباراة السد بدوري األبطال اآلسيوي، 

وعاد يف املباراة األخرية فقط أمام الريان.

كوفاتش يعلن مدة غياب أالبا ويزف برشى لكوتينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نيك�و كوفات�ش، م�درب باي�رن 
ميونخ، مدة غياب ديفيد أالبا عن املاعب 
قبل مواجه�ة النجم األحمر الرصبي عىل 
ملعب أليانز أرينا، غًدا األربعاء، يف الجولة 
االفتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال 

أوروبا.
وق�ال كوفات�ش، يف مؤتم�ر صحفي، إنَّ 
الظهري النمس�اوي ديفيد أالبا، س�يغيب 
مل�دة أس�بوعن ال أكث�ر، بعدم�ا تعرض 

إلصابة بتمزق يف عضات الفخذ األيرس.
وأض�اف: »إنه العب مهم ولس�وء حظنا 
س�نفتقده بالفرتة املقبل�ة، لكن لوكاس 

هرينانديز، أظهر براعته يف مركز الظهري 
األيرس، كما أن ألفونسو ديفيز قادر عىل 

شغله أيًضا«.
 وتح�دث كوفاتش، عن وض�ع الربازييل 
فيلي�ب كوتينيو مع الفري�ق، قائًا: »إنه 
الع�ب مهم لن�ا. نح�ن مقتنع�ون بذلك، 
لكنه ال يزال يف مرحلة استعادة جاهزيته 

البدنية، وهو ما سيتطلب وقًتا«.
وأضاف: »كوتينيو يفضل اللعب يف مركز 
صان�ع األلعاب، لذا س�نحاول تقديمه يف 

هذا املكان«.
 وشدد املدرب الكرواتي عىل أهمية التأهل 
للدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة، 
مضيًف�ا: »أن�ا متأك�د م�ن قدرتن�ا عىل 

الذهاب لنقطة أبعد من املوسم املايض«.
وبس�ؤاله ع�ن م�دى تطبيقه لسياس�ة 
امل�داورة، أج�اب: »باألس�ابيع املاضي�ة 
شارك الاعبون مع منتخبات بادهم، لذا 
نح�ن حريصون عىل إرشاكه�م يف أفضل 
حالة. أعتقد أنهم جاهزون بنسبة %100 
بعدم�ا حصلن�ا ع�ىل راح�ة س�لبية هذا 

األسبوع«.
 وُس�ئل كوفات�ش ع�ن رأي�ه يف الج�دل 
الدائ�ر ح�ول الح�ارس األح�ق بحماي�ة 
عري�ن املانش�افت، ب�ن مانوي�ل نوير، 
وتري ش�تيجن، فأجاب: »مانويل يف حالة 
رائعة، وقدم مستوى مبهرًا أمام اليبزيج 

ومع املانشافت«.

 وأكم�ل: »ت�ري ش�تيجن، ح�ارس عاملي 
أيًضا، لكن امل�درب يواكيم لوف، مضطر 

لاعتماد عىل أحدهما«.
كان تري ش�تيجن، حارس برش�لونة، قد 
أثار جداًل واس�ًعا بع�د ترصيحاته، التي 
عرب خاله�ا ع�ن امتعاضه م�ن وضعه 
األملان�ي، يف ظ�ل  املنتخ�ب  الح�ايل م�ع 
تهمي�ش دوره لصال�ح نوي�ر، ح�ارس 

بايرن ميونخ.
وأثنى املدرب الكرواتي عىل النجم األحمر، 
مش�رًيا إىل امتاك�ه تاريخ كب�ري لفوزه 
بالعديد من األلقاب، عىل رأس�ها الكأس 
ل�دوري  القديم�ة  النس�خة  األوروبي�ة، 

األبطال، عام 1991.

مدافع أتلتيكو عن رونالدو: علينا إزعاجه دائاًم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدافع أتلتيكو مدريد، ماريو هريموسو، الثاثاء 
أن�ه ال يوجد »ثأر« يف كرة الق�دم، نظرا ألن قصة كل 
مب�اراة تختلف عن األخ�رى، وذلك عش�ية مواجهة 
يوفنتوس اإليط�ايل يف دور املجموعات بدوري أبطال 
أوروب�ا.وكان »البيانكون�ريي« ق�د أطاح باإلس�بان 
املوس�م املايض م�ن ثمن نهائ�ي التش�امبيونز ليج 
بعد س�يناريو دراماتيكي، حيث قدم أتلتيكو مباراة 

ذهاب مقنعة وف�از 2-0، قبل أن يرد اليويف يف أرضه 
بفضل »جاده« الربتغايل كريس�تيانو رونالدو الذي 
س�جل هاتريك، ليطي�ح ب�«الروخيبانكوس«.وقال 
هريموس�و، املنتقل يف يوليو/ تموز املايض لصفوف 
الفريق املدريدي قادما من إس�بانيول: »ال يوجد ثأر 
يف كرة القدم، إال لو كنت ستلعب أمام نفس املنافس 
يف الي�وم الت�ايل، أعتقد أنه ال يوج�د. فكلها مباريات 
مختلفة«.وبخصوص صفقة انتقاله ألتلتيكو، قال: 
»كان�ت أوقات عصيب�ة، هناك أم�ور ال تعتمد عليك 

وح�دك ألنها بن نادين، عليهم�ا أن يتوصا التفاق 
فيم�ا بينهما، وهذا هو املبدأ، فالاعب ال يملك الكثري 
من التأثري يف مثل ه�ذه األمور«.وأضاف: »الحقيقة 
أنن�ي حققت قفزة كب�رية بانتق�ايل ألتلتيكو، فريق 
كبري ينافس يف كربى املنافس�ات املهمة، منافس�ات 
جذابة للغاية مثل التش�امبيونز ليج واملنافس�ة مع 
كب�ار الليجا، إنه�ا قفزة جي�دة للغاية«.وبخصوص 
الف�ارق يف الطم�وح ب�ن األتلتي وإس�بانيول، قال: 
»هنا من الرضوري الف�وز كل يوم، وهذا هو األهم، 

واألصع�ب يف ه�ذه الرياضة«.وع�ن املناف�س غ�دا، 
ق�ال: »يوفنتوس دائم�ا ما يكون مرش�حا للتتويج 
بالتش�امبيونز، إن�ه ن�اد كب�ري، يمتلك العب�ن كبار 
ويناف�س ع�ىل أعىل مس�توى من�ذ فرتة كب�رية، إنه 
فريق ينبغ�ي دائما احرتامه«.وتاب�ع يف مقابلته مع 
وكالة األنباء اإلسبانية: »أتوقع غدا مباراة تنافسية 
للغاية، نرغب يف الع�ودة للنتائج الجيدة )بعد التعثر 
أم�ام ريال سوس�يداد 2-0(، وأعتق�د أنها لن تكون 

فقط مجرد مباراة يف دور املجموعات«.

مواجهات متكافئة يف انطالقة الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

تنطل�ق مس�اء الي�وم األربع�اء، منافس�ات الدوري 
العراق�ي املمت�از ملوس�م 2019 – 2020 بإقام�ة 6 
مباري�ات بعدة مدن، بينما تق�ام بعد غد 3 مباريات 

فقط.
ويبقى مصري املباراة العارشة مجهوال يف ظل الشكوك 

املحيطة بمشاركة الطلبة يف الدوري هذا املوسم.
لقاء متكافئ

املباراة األوىل س�تقام يف ملعب النجف ما بن صاحب 

األرض والضيف الكهرباء.
 ورغم التكافؤ الواضح بن طريف اللقاء لكن الكهرباء 
يبدو مستقرا من املوسم املايض، فيما يراهن النجف 
ع�ىل عب�ور أزمته املالي�ة واإلعداد املثايل يف معس�كر 

تركيا لتحقيق نتيجة إيجابية.
الوافد الجديد

الوافد الجديد للدوري املمتاز فريق القاسم سيصطدم 
بالنف�ط يف ملع�ب الكفل ال�ذي س�يحتضن جمهور 

األول.
مش�كلة الضيف الجديد إىل اآلن أنه لم يحس�م مدربه 

الذي س�يقود الفريق يف هذا املوس�م، وس�يعتمد عىل 
امل�درب الس�ابق جاس�م جرب ال�ذي اعت�ذر عن عدم 

استكمال املشوار لكنه سيقود املباراة األوىل.
أم�ا النفط فيطم�ح لبداية جيدة مع امل�درب الخبري 

الدكتور يحيى علوان.
ديربي منتظر

شاءت األقدار أن تكون انطاقة املوسم بديربي يجمع 
نفط الوس�ط وجاره الديوانية، واملباراة س�تكون يف 
ملع�ب كرباء الثانوي بس�بب خضوع ملعب النجف 

الدويل لعملية صيانة.

 نفط الوس�ط يدخل املوسم بطموحات كبرية ويأمل 
يف اس�تعادة األمج�اد واملنافس�ة عىل اللق�ب، بينما 
س�يكون اللقاء اختبار صعب ملدرب الديوانية صادق 

سعدون.
مباراة تحدي

س�يخوض أمانة بغداد مباراة التحدي عندما يواجه 
القوة الجوية املستقر بشكل كبري.

ورغم أن املباراة س�تكون يف ملعب بغداد، لكن القوة 
الجوية املرشح للمنافسة عىل اللقب يريد بداية تسعد 

لجماهريه وتمنحه الدافع املعنوي الازم للتألق.

الكشف عن تفاصيل عقد فايت مع برشلونة

مانشسرت يونايتد يستهدف صفقة 
بريطانية جديدة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، ف�إن فات�ي وق�ع ع�ىل عق�د 
جدي�د م�ع برش�لونة يف يولي�و/ تم�وز 
امل�ايض، وال�ذي يمتد حتى صي�ف 2022 
م�ع إمكاني�ة التمدي�د ملوس�من آخرين.

ويتضمن عقد فاتي مع برش�لونة رشًطا 
جزائًيا يس�مح ل�ه بالرحي�ل مقابل 100 
مليون يورو، بينما حصل الاعب الش�اب 
صاح�ب ال��16 عاًم�ا ع�ىل مكاف�أة بعد 
التجديد تبلغ 700 ألف يورو.ووفًقا للعقد 
الجديد، فإن راتب فاتي سيزيد تدريجًيا يف 
حالة اس�تمراره بفرق الش�باب من 300 
ألف يورو يف السنة األوىل إىل 600 ألف يورو 
يف السنة السادس�ة.أما يف حالة انضمامه 
فس�يحصل  برش�لونة،  يف  األول  للفري�ق 
عىل ملي�ون يورو كراتب يف الس�نة األوىل، 

ومليون و250 ألف يورو يف السنة الثانية، 
وملي�ون و500 أل�ف يف الس�نة الثالث�ة.

يذكر أن فاتي اس�تغل غياب ليونيل مييس 
ولوي�س س�واريز وعثم�ان ديمبيل خال 
الفرتة األخرية لإلصابة، وأثبت قدراته مع 
الفريق األول لربشلونة من خال املشاركة 

وصناعة وإحراز األهداف بالليجا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطان�ي، عن هدف 
جدي�د ملانشس�رت يونايتد، من أج�ل دعم خط 
هجوم�ه يف املوس�م الحايل.ووفًق�ا لصحيف�ة 

»ذا صن« الربيطانية، فإن مانشس�رت يونايتد 
يس�تهدف ض�م كال�وم ويلس�ون، مهاج�م 
بورنم�وث صاحب ال��27 عاًما.وأش�ارت إىل 
أن اختي�ار ويلس�ون ج�اء بناء عىل سياس�ة 
مانشسرت يونايتد الجديدة، التي تهدف إىل دعم 
الفريق باعبن شباب وبريطانين.وأوضحت 
أن قيم�ة انتق�ال ويلس�ون م�ن بورنموث إىل 
مانشسرت يونايتد ترتاوح بن 30 و40 مليون 
جنيه إس�رتليني، وهو رقم يس�تطيع النادي 
تلبيته.وشارك ويلسون يف إحراز 26 هدًفا منذ 
مطلع املوسم املايض، حيث ال يتفوق عليه أي 
العب بريطاني س�وى رحيم س�تريلينج )32 
هدًفا(.يذكر أن الش�ياطن الحمر خرسوا هذا 
املوس�م جه�ود روميل�و لوكاكو وأليكس�يس 
سانشيز، اللذين انتقا إىل صفوف إنرت ميان.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يعيش توماس توخيل، مدرب باريس س�ان جريمان، أكثر 
من أزمة قبل مباراة الفريق ضد ريال مدريد، غدا األربعاء، 

يف دوري أبطال أوروبا.
وذك�رت صحيفة »ليكيب« يف تقرير لها أن توخيل لم ينعم 
بالراحلة بسبب الضجة املثارة حول نيمار جونيور مهاجم 
الفري�ق، والت�ي انتهت باس�تمراره مع الن�ادي البارييس 

وتعطل انتقاله إىل برشلونة اإلسباني هذا الصيف.
وأضاف�ت الصحيف�ة: »نيمار عاد للمش�اركة، وس�جل يف 
شباك سرتاس�بورج ورغم غيابه عن مواجهة ريال مدريد 
لإليقاف، فإنه يس�تعد ملواجهة أخ�رى صعبة ضد أوملبيك 

ليون األسبوع املقبل«.
وكش�فت أن نيم�ار وما تردد حول رحيل�ه املحتمل ال يعد 
األزم�ة الوحيدة التي يعان�ي منها توخيل، بل أش�ارت إىل 
أن العاقة بن املدرب األملاني وإدينس�ون كافاني مهاجم 

الفريق تدهورت كثريا يف األسابيع األخرية.
ويغي�ب كافاني ع�ن لقاء ري�ال مدريد لع�دم تعافيه من 
إصابة عضلية، وقد يعوض غيابه إما الكامريوني تش�وبو 
موتينج أو م�اورو إيكاردي الوافد الجدي�د من إنرت ميان 

هذا الصيف.

عامد حممد: العراق واإلمارات األقرب إىل كأس آسيا للناشئني
              المستقبل العراقي/ متابعة

الناش�ئن  منتخ�ب  م�درب  ق�ال 

العراق�ي، عماد محمد، إن املنافس�ة 
يف املجموعة السادس�ة من تصفيات 
كأس آس�يا، محصورة بش�كل كبري 

بن فريقه واإلمارات.
وأض�اف محم�د يف املؤتمر الصحفي 
منتخب�ات  ملدرب�ي  عق�د  ال�ذي 
املجموعة السادسة التي تستضيفها 
قريغيزستان،  أن املنافسة محصورة 
بن الفريق�ن العربي�ن رغم تطور 

املنتخبات اآلسيوية األخرى.
وأشار إىل أن مهمته األساسية تكمن 
يف خل�ق جيل جديد للكرة العراقية يف 
الوق�ت الحايل، واملنافس�ة بقوة عىل 
بطاقة التأهل بعد املعس�كر املميز يف 

تركيا.
وأك�د محم�د أن�ه يمتل�ك معلومات 
جي�دة ع�ن املنتخب�ات املوج�ودة يف 

املجموعة.
قريغيزس�تان  »منتخ�ب  وأكم�ل: 
منتخ�ب جي�د ويلع�ب ع�ىل أرضه،، 
إىل  باإلضاف�ة  فري�ق جي�د  ولبن�ان 
الكب�ري للمنتخ�ب اإلماراتي  التطور 

عىل صعيد هذه الفئة«.

نيفيل: فابينيو أفضل العب وسط دفاعي يف العالـم
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال جاري نيفيل، أس�طورة مانشس�رت يونايتد، إن فابينيو، 
نجم ليفربول، أفضل العب وسط مدافع يف العالم خال الوقت 
الحايل. وقال نيفيل، يف ترصيحات أثناء تواجده بقناة »سكاي 

س�بورتس«: »أعتقد أن فابينيو هو أفضل العب وسط مدافع 
يف العال�م بالوقت الحايل، واختي�اري جاء ألن الاعب الربازييل 
ال يس�رتيح أثن�اء املباريات، ويظل واقًف�ا يف الخلف«. وتابع: 
»هناك نجوم يف نف�س مركزه يركزون عىل التمرير العريض، 

فعندما يستلمون الكرة يمررون ملن بجوارهم«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ُيص�اب بعض كب�ار الس�ن بحالة 
طبية تؤدي إىل فقدان البرص يف مركز 
املج�ال الب�رصي، تس�مى الضمور 
 ،)ARMD( البقع�ي املرتبط بالعمر
بسبب التلف الذي يلحق بالشبكية. 
ويأت�ي ARMD يف ش�كلني: الرطب 
والجاف، حيث يعد الش�كل الرطب 
أكثر خطورة، ما يتس�بب يف تدهور 
رسي�ع يف الرؤية. ولس�وء الحظ، ال 
يوج�د عالج لحال�ة ARMD، ولكن 
هناك حقن يمكن أن توقف تقدمها 
ل�دى بع�ض امل�رىض. ل�ذا، ينبغ�ي 
تش�خيص الضم�ور مبك�را، حيث 

يمك�ن أن تؤدي الحالة إىل عم�ى جزئي حال 
تركت دون عالج.

وبهذا الصدد، تحدث خرباء عن طرق بسيطة 
يمك�ن أن تمنح الن�اس الوقاي�ة الالزمة من 

اإلصابة ب� ARMD، وهي:
يق�ي معظمن�ا وقتا مط�وال أم�ام أجهزة 
الكمبيوت�ر أو الهوات�ف الذكية، م�ا يؤدي إىل 
خفض مع�دل الرم�ش باألعني بمع�دل مرة 
واح�دة إىل 3 م�رات يف الدقيق�ة، عندما نركز 
ع�ى الشاش�ة، وبالت�ايل نعاني م�ن جفاف 

الع�ني والص�داع نتيج�ة إجهاد الع�ني، وفقا 
للدراسات.

وُينصح بأن نأخذ ف�رات راحة منتظمة من 
الضوء االصطناعي واألجهزة الرقمية.

- تناول أطعمة تعزز الرؤية
1- التوت: يحتوي التوت الربي عى مجموعة 
من املركبات تسمى األنثوسيانوسيدات، التي 
تساعد شبكية العني عى التكيف مع الظالم، 
وق�د ثبت أيض�ا أنه�ا تقلل من خط�ر إعتام 

عدسة العني والزرق.
2- سمك الس�لمون: يعترب السلمون مصدرا 

رائعا ألحماض أوميغ�ا 3 الدهنية، 
والتي تس�اعد عى حماي�ة األوعية 

الدموية الدقيقة يف العينني.
األوراق  تع�د  ورقي�ة:  خض�ار   -3
باللوت�ني، وه�و  غني�ة  الخ�راء 
عن�رص أس�ايس لحماي�ة العين�ني 
من األطوال املوجي�ة للضوء األزرق 

الضارة.
أن  حديث�ة  دراس�ة  وأظه�رت 
األش�خاص الذين تحت�وي أعينهم 
عى مس�تويات عالية م�ن اللوتني، 
 ٪80 بنس�بة  عرض�ة  أق�ل  كان�وا 

.ARMD �لإلصابة ب
هل الجزر فعال هو الحل؟

يمكن القول إن رواية الزوجات القديمة هذه 
صحيح�ة جزئيا، حيث تنب�ع فكرة أن الجزر 
يمك�ن أن يحس�ن الرؤية الليلية من ش�ائعة 

بدأت خالل الحرب العاملية الثانية.
ويحت�وي الجزر ع�ى مس�تويات عالية من 

فيتامني A، وهو أمر رضوري لصحة العني.
ويمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات إىل العمى 
اللي�ي، لذل�ك يف الحاالت القص�وى، يمكن أن 

يساعد الجزر عى الرؤية يف الظالم.

كيف حتمي عينيك من الرضر الناجم عن استخدام اهلواتف الذكية؟
أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أن قدرة املرأة عى إخفاء عالمات التوحد 

الشائعة قد تؤدي إىل انخفاض معدالت تشخيص املرض لديهن.
ويق�ول الباحثون م�ن جامعة كولي�دج لندن، إن ظاه�رة معروفة 
باس�م »التموي�ه االجتماعي« ربما تس�اعد املصاب�ني بالتوحد عى 
تجنب التش�خيص، وأن النساء كن أكثر عرضة إلظهار هذا التكتيك 

إلخفاء السمات املرتبطة بالحالة  أكثر من الرجال.
ويقول الباحثون املشاركون يف الدراسة إن زيادة الوعي ب�«التمويه 
االجتماع�ي« ب�ني األطباء يمكن أن يس�اعد يف تش�خيص املصابني 

بالتوحد بشكل أكرب.
وتس�تند النتائج إىل اس�تطالع عرب اإلنرنت يهدف إىل قياس الفروق 
ب�ني الجنس�ني يف التموي�ه ل�دى البالغ�ني املصاب�ني بالتوحد وغري 
املصابني بالتوحد. ويف حني لم تس�جل أي اختالفات بني استجابات 
غ�ري املصابني بالتوح�د، الحظ الباحثون وجود اختالفات س�لوكية 
بني اس�تجابات املصابني بالتوحد، وهي نتيج�ة تعكس ما توصلت 
إليه دراسات سابقة. ويقول الباحثون إن أساليب التمويه الشائعة 
ش�ملت تعل�م إج�راء اتصال أفض�ل بالع�ني وتجن�ب التحفيز عى 
التحرك بطرق مميزة لألش�خاص املصاب�ني بالتوحد مثل مصافحة 
أي شخص.وأش�ار الباحثون، وفق�ا لصحيف�ة »ذي غارديان«، إىل 
أن التموي�ه االجتماعي مس�تمد عى األرجح من قدرة النس�اء عى 
محاكاة النس�اء األخريات غري املصاب�ات بالتوحد، لتطوير نوع من 

»الشخصية« الشبيهة بهن.

اكتشاف سبب غري متوقع لتشخيص 
الذكور بالتوحد أكثر من اإلناث

اكتشاف آلية تطور مرحلة الرسطان القاتلة
اكتش�ف علم�اء جامع�ة فاندربيل�ت 
األمريكي�ة آلية جدي�دة النبثاث الورم 
الخالي�ا  أن  إىل  تش�ري  الرسطان�ي 
الرسطاني�ة تختار الطريق األقل هدرا 
للطاقة يف التمدد إىل أنس�جة الجس�م 
 MedicalXpress األخرى. ويفيد موقع
ب�أن الباحث�ني اكتش�فوا أن الخالي�ا 
الرسطاني�ة تفض�ل التنق�ل بص�ورة 
واس�عة وليس ضيق�ة يف املصفوفات 
التي بني الخاليا. وإن استهالك الطاقة 
والتمثي�ل الغذائ�ي هي م�ن العوامل 
املهمة يف نشوء بؤر رسطانية جديدة. 
ه�ذا االكتش�اف س�اعد العلم�اء عى 

التنب�ؤ بالطريق الذي س�تهاجر عربه الخاليا 
الرسطانية ورسم مسارات تحركها.

وعندما يتطور الرسط�ان تصبح املصفوفات 
خارج الخاليا غري منتظمة، وتظهر املسامات 

وقن�وات ضيق�ة عرضها ب�ني 3- 30 
ميكروم�را. وحامل�ا تنش�ئ الخالي�ا 
الرسطانية هذه القنوات تس�تخدمها 
الخاليا األخرى لالنتشار الرسيع. هذا 
يف�رس س�بب ع�دم فعالي�ة مثبطات 
 Matrix ميتالوبروتي�از  ماتريك�س 
metalloproteinase ض�د الرسطان، 
عندم�ا يبل�غ املرحل�ة النهائي�ة م�ن 
تطوره. هذا االكتشاف يجب أن يساعد 

يف ابتكار طرق عالجية جديدة.
 Matrix ميتالوبروتي�از  ماتريك�س 
بروتينات  metalloproteinase، ه�ي 
تلع�ب دورا حاس�ما يف تكوي�ن أوعية 
جديدة والهجرة وانقس�ام الخالي�ا، وبرمجة 

موتها وغريها من العمليات.

حذر علماء من أن عشاق السويش قد يتعرضون 
لخط�ر اإلصاب�ة بع�دوى مقاوم�ة للمض�ادات 
الحيوية بس�بب االنتش�ار الرسي�ع ل�«البكترييا 
الخارقة« يف البحر. ووجد العلماء الذين يدرسون 
الدالف�ني، أن عدد البكترييا غري املعالجة تضاعف 
خ�الل أكث�ر م�ن 5 س�نوات تقريب�ا. وقال�وا إن 
الدالفني كانت مؤرشا جيدا لبقية الحياة البحرية، 

الت�ي تنتهي كغذاء. وحذروا من األس�ماك النيئة 
أو غ�ري املطه�وة جي�دا، ألنه�ا قد تنق�ل أمراضا 
ال تس�تطيع أق�وى العقاق�ري عالجه�ا. وتب�ني 
أن البكتريي�ا تتعل�م التكي�ف وتصب�ح مقاوم�ة 
للعقاق�ري، عندم�ا يتن�اول الن�اس جرعات غري 
صحيح�ة من املض�ادات الحيوي�ة أو إذا أُعطيت 
دون داع. وتكمن املش�كلة يف حقيقة أنه لم يجر 

تطوي�ر مضادات حيوية جديدة منذ عقود. وقام 
فريق البحث يف جامعة فلوريدا أتالنتيك بدراس�ة 
171 م�ن الدالفني يف بحرية »إندي�ان ريفر«، بني 
عام�ي 2003 و2015. ووج�د العلم�اء أن ع�دد 
البكترييا املقاومة للمضادات الحيوية يف سالالت 
مختلفة من اإلرشيكية القولونية، يزيد بأكثر من 

الضعف بني عامي 2009 و2015.

أعلن فالريي سادوفوي، كبري أطباء القلب يف شبه جزيرة القرم، أن النوم 
عى أحد الجانبني مر للعمود الفقري والنوم عى البطن يس�بب ارتفاع 

الضغط الداخي فيها.
ووفقا له، تعترب وضعية النوم عى الظهر مثالية، وأن النوم جلوس�ا هي 

األخطر عى اإلطالق.
وق�ال مؤكدا، »وضعية النوم »جلوس�ا« تؤثر س�لبا يف القل�ب ألنها ترفع 
الضغط الداخي يف البطن، ما يسبب التورم، وهذا يؤدي إىل توسع األوردة 

والتخثر«.
إضاف�ة لهذا تح�دث أخصائ�ي القلب عن فائ�دة النوم نهارا، مش�ريا إىل 
أنه يس�اعد يف تخفيض خطر اإلصابة بأمراض القل�ب واألوعية الدموية 

ويمنح الشخص حيوية إضافية.
وينصح الخبري سادوفوي، بالنوم 8 ساعات يوميا قدر اإلمكان.

أطلقت مجموعة من 50 محاميا عاما تحقيقا جديدا بشأن مكافحة 
االحت�كار يف »غوغ�ل«، وفق�ا لتقري�ر نرشت�ه صحيف�ة »واش�نطن 

بوست«.
وبحس�بما ذكره املدعي العام لوالية تكس�اس، كني باكستون، قائد 
املب�ادرة، فإن التحقيق س�ريكز مبدئيا عى أعم�ال الرشكة اإلعالنية، 
وبش�كل أس�ايس، حول منصة وأعمال التسويق التي تديرها الرشكة 
عرب منتجاتها املختلفة، ولكن من املحتمل أن يتوس�ع ليشمل جوانب 

أخرى من كيفية ترويج الرشكة لنفسها.
وبدا توس�ع حلقة النواب املش�اركني يف القضية أم�را مفاجئا، عقب 
تقرير سابق لصحيفة »واشنطن بوست«، أشار إىل أن 25 مدعيا عاما 
فقط هم من سيشاركون يف تحقيقات انتهاك قوانني عدم االحتكار.

ويأت�ي التحقي�ق يف وق�ت أع�رب في�ه املرشع�ون الديمقراطي�ون 
والجمهوري�ون عن مخاوفهم م�ن أن مجموعة من الرشكات تهيمن 
عى الكثري من السلطة. وأكدت »غوغل« يوم الجمعة املايض، أن هذه 

القضايا ليست باألمر الجديد عليها.

خطر صحي يرتبص بعشاق السويش!

أخصائي أمراض القلب يكشف 
وضعية النوم اخلطرة

غوغل تواجه حتقيقًا بتهمة »االحتكار« 
من قبل 50 هيئة ادعاء عامة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

نتائج خطأ قايض التحقيق يف تكييف الوقائعومات األسري يف سجنه

القاضي عماد عبد الله شكورسما حسن 

 من املعلوم ان التكيي�ف القانوني هو توافق تام بني الواقعة 
الجرمي�ة وأركان الجريم�ة وف�ق عملي�ة دقيقة يق�وم بها 
القايض من خالل خربته لوجود تقارب بني اركان عدة جرائم 

واال وجب إيجاد توافق بني الواقعة وأركان جريمة أخرى.
 بمعن�ى اخر إعطاء وصف قانوني وفق مادة عقابية محددة 
لواقع�ة معينة معززا بم�ا تيرس لحظة وقوعه�ا من وقائع، 
وهي مسألة شاقة يف مراحلها األوىل ولكنها رضورية لوصف 
الواقعة يف املحر الرسمي وفق نشاط ذهني وعمل فني من 

القايض بغية مطابقة الواقعة مع نص القانون.
 فاذا أس�بغ قايض التحقي�ق وصفا قانوني�ا لواقعة ما دون 
تفرس او قبل فحص االدلة وربما خموال عن البحث والتقيص 
او لرسعة يف غري محلها او لنقص الخربة هذا الوصف الخاطئ 

يف التكييف يؤدي لنتائج عدة.
 يب�دو ان مبدأ مرشوعي�ة الجرائم والعق�اب الذي من خالله 
تح�دد وجود الجريمة أصال هو أب�رز نتائج الخطأ بالتكييف 
وإذ م�ا أخطأ الق�ايض بتجريم واقعة معينة دون ان تش�كل 
جريم�ة عندها اضحى هذا الخطأ انته�اكا للمبدأ أعاله، كما 
لو كّيف واقعة مش�مولة بس�بب من أسباب االباحة عى انها 

واقعة إجرامية.
 ويمك�ن ان نقول ان الخطأ العمي الواضح يف خرق هذا املبدأ 
ه�و توقيف الكفالء عن�د االخالل بكفالتهم وف�ق املادة 119 

األصولية.
 كم�ا ان نتائج الخطأ يف التكييف تمس علم االجرام الذي هو 
دراس�ة الجريم�ة كظاهرة فردي�ة او جماعية ملنع الس�لوك 
االجرامي ومعرفة أسباب كل جريمة وكيفية السيطرة عليها 
وبالتايل تكون الدراسات املتصلة بهذا العلم ال تفيد املرشع يف 

مكافحة الظاهرة الجرمية.
 ويم�س التكيي�ف الخاطئ كذلك االحص�اء الجنائي بتكوين 
بيان�ات غري صحيح�ة عن واق�ع االج�رام يف الدولة فيفي 
إلحصائي�ات ع�ن الجرائم خ�الف الواقع وتك�ون التحليالت 
اإلحصائي�ة مغلوطة لتميس األبح�اث ونتائجها بال قيمة وال 

يمكن التصدي للجريمة وتحديد حجمها.
 كما يؤدي ذلك الخطأ اىل قيام الدولة باتخاذ معالجات وتدابري 
وقائية يف غري محلها ويفي اىل وضع حلول ال تحقق الغاية 

املأمولة.
 إن كان التكيي�ف الصحي�ح يعت�رب ضمان�ة قانوني�ة مهمة 
للمته�م فبال�كاد يم�س التكيي�ف الخاطئ حقوق�ه يف مدى 
وجوب توقيفه يف بعض الجرائم وعدم جواز توقيفه يف أخرى 
وم�دى إمكانية إطالق رساح�ه بكفالة من عدم�ه او إصدار 
ام�ر القب�ض او ورقة التكليف بالحضور ع�ى ضوء الوصف 
القانون�ي للواقع�ة بس�بب اخت�الف الضمانات ل�كل وصف 

قانوني.
 كما وان التكييف الخاطئ نرى أثره واضحا يف قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة من خ�الل املحكمة التي س�وف تحال 
اليها القضية استنادا للتقسيم الثالثي للجرائم فتحال جرائم 
الجن�ح اىل محاك�م الجنايات او جرائم الجناي�ات اىل محاكم 
الجن�ح مما يس�بب تأخريا وإرباكا يف رسعة حس�م القضايا 

لكثرة النقض.
 ان الخطأ بالتكييف يعطي للرشطة معيارا خاطئا عند تهيئة 
الق�وة الالزمة لتنفيذ امر القبض الص�ادر او تفتيش مرسح 

الجريمة او تحديد عدد األفراد وطبيعة األسلحة لكل واجب.
 ال�رأي العام ه�و اآلخر يتأث�ر بالوصف القانون�ي للجريمة 
ويراق�ب م�دى تعامل الس�لطات التنفيذية مع تل�ك الواقعة 
ويبني تصورات إزاء نزاه�ة الجهة التحقيقية فإذا ما كيفت 
واقعة تهديد بس�يط عى انها تهديد بدوافع إرهابية وبالتايل 
فان تعامل الجهة التحقيقية مع واقعة التهديد س�وف تبني 

تصورات عن قسوة الجهة التنفيذية دون مربر.
 ومم�ا تق�دم ف�ان نتائج الخط�أ يف التكييف ي�ؤدي اىل والدة 
جرائم خالف مبدأ املرشوعية مع املساس بالدراسات املتعلقة 
بعلم اإلجرام ول�ن يقدم اإلحصاء الجنائي هو االخر البيانات 
املرجوة للدولة مع التعدي عى ضمانات املتهم وتأخري حسم 
القضاي�ا ويؤدي كذلك اىل عدم احاط�ة الرشطة والرأي العام 

بحقيقة الواقعة الجرمية.

خ�رب صغري من جمل�ة األخبار الس�يئة التي نقرأها، وترف�ع ضغط دمنا 
كل ي�وم، حت�ى اعتدنا عى مقياس ضغط دم معني، ه�و يف ارتفاع دائما. 
الخرب أن الفلس�طيني األسري، بسام الس�ايح، يحتر يف سجن لالحتالل 
اإلرسائيي، يعني أنه س�يموت يف لحظة ما يف هذا السجن، يجود بأنفاسه 

األخرية وحيدا فيه. 
ثم مات يف س�جنه، بس�ام الس�ايح، أحد األبط�ال األرسى. انتهت ملحمة 
بطولته بموته يف السجن، وهو معتقل منذ أكتوبر/ ترشين األول يف العام 
2015، حي�ث يتهم�ه االحتالل بالتخطيط لتنفيذ عملية مس�اء األّول من 
أكتوب�ر من عام 2015، وأس�فرت عن مقتل مس�توطننينْ بإطالق نار من 
نقط�ة صفر. واعتربت العملي�ة بطوليًة ونوعيًة، حي�ث ُقِتل رجل وامرأة 
إرسائيلي�ان، ولم يصب أيٌّ من األطفال يف الس�يارة التي كانا يس�تقالنها 

بأذى. 
س�نوات، ظّل األس�ري الس�ايح يعاني من رسطان العظم والدم، وتضّخم 
يف الكب�د. وحّذرت مؤسس�اٌت تعنى باألرسى من أّن قلب�ه ال يعمل بأكثر 
من ُربع طاقته، ومن تجّمع املياه يف جس�ده وع�ى رئتيه، ولكن ال حياة 
مل�ن تنادي، فل�م يؤخذ باالعتبار وضع�ه الصحي املرّدي. وق�د أفاد نادي 
األسري بأن السايح واحد من بني أكثر من سبعمائة أسري يعانون أوضاًعا 
صحية س�يئة وخط�رة، منهم ما يقارب 160 أس�رًيا بحاج�ة إىل متابعة 
طبية مس�تمرة. ويف الحقيقة، إن بعض األرسى املرىض، وغالبيتهم ممن 
ص�درت بحقهم أحكام عالي�ة، قد أُغلقت ملفاته�م الطبية، بذريعة عدم 

وجود عالج لهم. 
يف الجانب اآلخر من قصة األسري الشهيد بسام السايح، هناك سيدة تدعى 
منى أبو بكر الس�ايح، أو كما يطل�ق عليها الرجل الذي تزوجها لقب قمر 
األحرار، تلك الش�ابة م�ن مواليد 1980، وكانت تعمل يف عدة مؤسس�ات 
عامة تعنى باألرسى وحقوق اإلنس�ان، حتى تعرّفت إىل الصحايف األس�ري 
بسام السايح نهاية عام 2007 ليبدآ معا مشوار الكفاح من أجل الوطن، 

وقد دفعا ثمنه غاليا، لكن ذلك لم يزعزع رصح الحب قيد أنملة. 
خاض األسري بسام وزوجته معركة كبرية معا، لكي يصمد حبهما، ولكي 
يس�تمرا معا. ومما ترويه من�ى أن االحتالل اإلرسائي�ي منحها تصاريح 
مرات لزيارة بس�ام يف س�جنه، عى الرغم من أن قوانين�ه صارمة يف هذا 
األمر؛ ألنها أس�رية س�ابقة، وال يح����ّق لألسري الس�ابق زيارة األرسى، 
ولك�ن إص�دار تصاري�ح لزياراتها يكون لتثبي�ط هم���ته�ا وعزيمتها، 
وإدخال مزيد من الحزن واألىس عى قلب بسام، املريض خصوصا، كأنهم 
يتعّجلون نهايته، ففي كل مرة، كانت منى تزوره تفاجأ بوضعه الصحي 
امل�رّدي، وبأن�ه أصبح غ�ري قادر عى ال�كالم بس�هولة، وأصبح محموال 
ب�ني أي�دي األرسى، ويدفعونه عى ك�ريس متحرّك، ولكن�ه ظل محتفظا 
بابتس�امته حت�ى النهاية، االبتس�امة التي أوجعت قل�وب األصدقاء قبل 
األع�داء، وكان يقول فيها للجميع إن الحب س�يبقى قوي�ا، يا منى، وإن 

السجن لألبطال. 


