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ال مـرض أضنى مـن قلة العقـل العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس اجلمهورية يؤكد حلقوق 
اإلنسان عىل أمهيـة متابعة قضايـا 

الشهداء واملصابني واملعتقلني
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العتبة احلسينية: بإمكان الطالب اجلمع بني املشاركة بالتظاهرات السلمية والدراسة
بعثة االمم املتحدة عن مرشوع قانون االنتخابات: حيتاج إدخال حتسينات 

ص2

ص3

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف محاولية جدييدة لتلبيية مطاليب املحتجين، 
صوت الربملان عيى الغاء االمتيازات الكبرية التي 
يتمتيع بها كبار املسيؤولن منذ سيقوط النظام 
السيابق عام 2003.وصوت الربمليان عى قانون 
إلغياء االمتييازات املاليية لكبيار املسيؤولن يف 
الدولة. وتضمن القانون الذي حصلت »املستقبل 
العراقي« عى نسيخة منه 11 مادة تشيري األوىل 
منهيا اىل الغياء »قانون تخصييص املنحة املالية 
املخصصية  وهيي   »2005 لسينة   )13( رقيم 
للرئاسات الثالث للجمهورية والحكومة والربملان 
والنواب والوزراء ومن هم بدرجاتهم، فيما تنص 
امليادة الثانيية عى منع تخصييص مبالغ للعالج 
يف الرئاسيات الثالث وجميع املؤسسيات األخرى 
وكذليك منيع تخصيص بيدالت إيجار ملين يملك 
عقياراً يف بغداد من املشيمولن بالقانون.وحرص 
القانيون عيدد السييارات املخصصية للرؤسياء 
الثالثة بخميس، ولنوابهم بأربيع وللوزراء ومن 
هم بدرجتهم، واملحافظن بثالث سيارات واثنتن 
ليوكالء الوزارات واملستشيارين وسييارة واحدة 
للمدراء العامن ومن بدرجتهم، وعدم تخصيص 
القانيون  الربملان.ومنيع  نيواب  اىل  سييارة  أي 
اسيتئجار الطائيرات الخاصية )ماعيدا طائيرة 
رئاسية الحكومة( للرئاسيات الثالث من خزينة 
الدولية اال للوفود الرسيمية وتتحمل كل رئاسية 
الكليف املرتتبة عى ذليك. كما نص عى تخفيض 
مسيتحقات املسيؤول املوفيد بنسيبة 50 باملائة 
ومنيع اليرصف النقدي ألجيور وقود السييارات 

واستبدالها بكوبونات.
التفاصيل ص2

»الكبار« بال »امتيازات«
إلغاء مبالغ »العالج«.. وتقليل عدد السيارات واحلمايات.. ومنع »الطائرات اخلاصة« على حساب الدولة.. والتنفيذ يبدأ مطلع عام ٢٠٢٠ االعامر تكشف
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حمافظ البرصة
 يـتـدخـل لفتـح الطـرق املـؤديـة
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هيئة رأي وزارة الرتبية تصوت عىل العمل بنظام املحاوالت وحتسني املعدل
وزير العمل يعلن إطالق الدفعة األوىل من راتب املعني املتفرغ لـ »16«ألف مستفيد
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رئيس الوزراء لشيوخ عشائر: التظاهرات كشفت عوامل 
اخللل يف النظام السيايس 
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حبوب التجارة: ميسان وخان بني 
سعد تبارشان باستالم حمصول الشلب للعام 

احلايل 2019 املسوق من الفالحني

حمافظ كربالء: سنكمل 
مابـدأنـاه من محلـة البنـاء 

واالعامر يف املحافظة

مرصف الرافدين يوجه فروعه 
برصف مستحقات اصحاب املنافذ 

اخلاصة من دون عراقيل

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، أمس 
االربعياء، أن التظاهرات كشيفت عوامل 
ومختليف  السييايس  النظيام  يف  الخليل 
شؤون الحياة التي يجب معالجتها، فيما 
لفيت اىل أن حكومته مصممة عى خدمة 
العراق وشيعبه ومحاربة الفقر والفساد 

وتحقيق اإلصالح املنشود.
وقيال مكتيب عبيد املهدي يف بييان تلقت 
املسيتقبل العراقي نسخة منه، إن األخري 
»استقبل جمعاً كبرياً من شيوخ ووجهاء 
الوسيطى  املحافظيات  مين  العشيائر 

والجنوبية، للتيداول يف األوضاع التي تمر 
بها البالد واإلجراءات اإلصالحية والحلول 
املطروحة وسبل تعزيز األمن واالستقرار 
وتلبية املطاليب املرشوعية للمتظاهرين 
وعميوم املواطنن«، موضحيا أن »اللقاء 
حرضه وزير الداخلية ياسن اليارسي«.

وأضياف املكتيب، أن »شييوخ العشيائر 
عرضوا خيالل اللقياء واقيع املحافظات 
من النواحي األمنية والخدمية واملعيشية 
والعدييد من اآلراء واملطاليب واملقرتحات 
املتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل املعامل 
املتوقفية وتوفيري فيرص العميل ودعيم 
البطاقة التموينية والتعويضات، اىل جانب 

الدعوة إلجراء تعديالت دستورية وفرض 
سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ عى 
موارد الدولة واملمتلكات العامة والخاصة 

واملوانئ واملنافذ الحدودية«.
وأكد عبد املهدي، بحسيب البيان، أن »كل 
املطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون يف الرساء 
واليرضاء وتحميل املسيؤولية املشيرتكة 
من أجيل مصلحة العيراق«، الفتيا اىل أن 
»العشيائر كانيت يف الصيف األول يف كل 
العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش 
بالرجيال الشيجعان وهيي حقيا جيش 
املرجعيية والشيعب ووقفيت ميع قواتنا 

حتى تحقيق النرص«.

وأشيار اىل أن »الحكومية يف عامهيا األول 
واجهيت وتجياوزت العديد من املشياكل 
والتحدييات والرتاكمات، واننا مصممون 
عى خدمة بلدنا وشيعبنا ومحاربة الفقر 
والفسياد وتحقييق اإلصيالح املنشيود«، 
مؤكدا أن »التظاهرات مرشوعة والدستور 
يحرتم حرية التعبري وقد كشيفت عوامل 
ومختليف  السييايس  النظيام  يف  الخليل 
شؤون الحياة التي يجب معالجتها ، كما 
يجب توفري بيئة اسيتثمارية آمنة لجذب 
اليرشكات ولتقلييل االعتماد عيى النفط 

ولزيادة املوارد وفرص العمل«.
التفاصيل ص2

ص7

رشط إنريكي
 وراء اإلطـاحــة بـمـوريـنـو 

من تدريب إسبانيا

ص3

بكني هتدد أمريكا بـ«إجراءات انتقامية« بسبب »دعم« تظاهرات هونغ كونغ 
       بغداد / المستقبل العراقي

اسيتدعت وزارة الخارجية الصينية، أمس األربعاء، دبلوماسييا 
أمريكيا رفيع املسيتوى، وهيددت الواليات املتحيدة بي«إجراءات 
انتقاميية«، بعيد تبنيي مجليس الشييوخ األمريكي نصيا يدعم 
املتظاهريين يف هونغ كونغ، التي تشيهد احتجاجات منذ يونيو 
امليايض. وقاليت الخارجيية الصينيية يف بييان، إن نائيب وزير 
الخارجية الصيني ما جاوتشيو، استدعى القائم بأعمال سفارة 
الواليات املتحدة بالنيابة وليام كلن، لتقديم »احتجاج رسيمي« 
و«االعيرتاض« عى هيذا النص. مين جانبه، قال الناطق باسيم 
وزارة الخارجيية الصينيية غينيغ شيوانغ، إن هيدف الوالييات 

املتحدة »ليس سوى دعم املتطرفن والعنارص العنيفن املعادين 
للصن، الذيين يحاولون زرع الفوىض يف هونغ كونغ«. واعتربت 
الصين أن الهدف مين الخطيوة األمريكية هيو »تحقيق هدفها 
املشؤوم بعرقلة تنمية الصن عرب استغالل قضية هونغ كونغ«، 
حسيب ما ذكيرت وكالة فرانس بيرس. وكان مجلس الشييوخ 
األمريكي قد أقر باإلجماع مرشوع قانون يدعم »حقوق اإلنسان 
والديمقراطيية« يف هونيغ كونغ، ويهدد بإلغياء الوضع الخاص 
الذي تمنحه واشنطن للمدينة.ووافق املرّشعون األمريكيون أيضا 
عى إجراء يحظر بيع سيلطات هونغ كونغ الغاز املسيل للدموع 
والرصاص املطاطي، وغريها من املعدات التي تستخدمها قوات 

األمن لقمع االحتجاجات املستمرة هناك منذ أشهر.
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هيئة رأي وزارة الرتبية تصوت عىل العمل بنظام املحاوالت وحتسني املعدل
     بغداد / المستقبل العراقي 

وزارة  يف  ال�رأي  هي�أة  ق�ررت 
الرتبي�ة برئاس�ة وزي�ر الرتبي�ة 
الدكت�����ورة س�ها خليل العيل 
بك، امس األربعاء، الت���صويت 
عىل اعادة العمل بنظام املحاوالت 
للراسبني س�نتني متتاليتني عام 

.2018/2017
وصوتت الهي���أة ايضاً عىل قرار 
الن���اجحني يف  املعدل  تحس�ني 
الدور االول فق�ط واعادة جميع 

املواد. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مطال�ب  لتلبي�ة  جدي�دة  محاول�ة  يف 
املحتج�ني، ص�وت الربمل�ان ع�ىل الغ�اء 
االمتي�ازات الكبرية الت�ي يتمتع بها كبار 
املس�ؤولني منذ س�قوط النظام الس�ابق 

عام 2003.
إلغ�اء  قان�ون  ع�ىل  الربمل�ان  وص�وت 
االمتي�ازات املالي�ة لكب�ار املس�ؤولني يف 

الدولة.
وتضمن القانون الذي حصلت »املستقبل 
العراقي« عىل نس�خة منه 11 مادة تشري 
األوىل منه�ا اىل الغ�اء »قان�ون تخصيص 
املنح�ة املالية رق�م )13( لس�نة 2005« 
الث�اث  للرئاس�ات  املخصص�ة  وه�ي 
للجمهوري�ة والحكومة والربملان والنواب 
وال�وزراء وم�ن ه�م بدرجاته�م، فيم�ا 
تنص امل�ادة الثانية ع�ىل منع تخصيص 
مبالغ للعاج يف الرئاسات الثاث وجميع 
املؤسسات األخرى وكذلك منع تخصيص 
بدالت إيجار مل�ن يملك عقاراً يف بغداد من 

املشمولني بالقانون.
وحرص القانون عدد السيارات املخصصة 
للرؤس�اء الثاثة بخمس، ولنوابهم بأربع 
وللوزراء ومن هم بدرجتهم، واملحافظني 
بثاث س�يارات واثنتني ل�وكاء الوزارات 
واملستش�ارين وس�يارة واح�دة للم�دراء 

العام�ني ومن بدرجتهم، وعدم تخصيص أي س�يارة اىل 
نواب الربملان.ومنع القانون استئجار الطائرات الخاصة 
)ماعدا طائرة رئاس�ة الحكومة( للرئاس�ات الثاث من 
خزين�ة الدولة اال للوفود الرس�مية وتتحمل كل رئاس�ة 
الكلف املرتتبة عىل ذلك. كما نص عىل تخفيض مستحقات 
املسؤول املوفد بنس�بة 50 باملائة ومنع الرصف النقدي 
ألجور وقود الس�يارات واس�تبدالها بكوبون�ات وتحديد 

كمي�ات الوق�ود املرصوفة للس�يارات واالليات يف جميع 
مؤسس�ات الدولة وتحدي�د املبالغ املخصص�ة للضيافة 
واملرشوب�ات فيها.ويوض�ح القان�ون ان احكامه هذه 
تش�مل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه 
ورئيس الربمل�ان ونوابه ورئيس مجل�س القضاء االعىل 
ورئي�س واعض�اء املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا واعضاء 
الربمل�ان وال�وزراء وم�ن بدرجته�م ورؤس�اء الهيئ�ات 
املس�تقلة واملحافظني واملدراء العامني. ويش�ري القانون 

يف الختام اىل انه سينفذ منذ االول من العام الجديد 2020 
وانه قد رشع به�دف تخفيض النفقات والغاء امتيازات 
املس�ؤولني يف الدولة من اجل تحقيق العدالة االجتماعية 
بني ابناء الش�عب العراق�ي. ويف التفاصل املتعلقة بمواد 
قانون الغ�اء االمتيازات، اش�ار رئيس اللجن�ة املالية يف 
الربمل�ان هيثم الجبوري، خ�ال مؤتمر صحفي مع عدد 
م�ن أعضاء اللجن�ة، اىل ان القانون ألغ�ى بدالت اإليجار 
ألعضاء مجلس النواب وتخصيصات العاج يف الرئاسات 

الثاث ومؤسس�ات الدول�ة وتقليل عدد 
الس�يارات وتحديده�ا وتحوي�ل مبال�غ 
رصف الوقود ملواكب املسؤولني بكوبون 

لحصص الوقود.
وأوضح أن القانون قلل من عدد سيارات 
املس�ؤولني وتحديده�ا وتوط�ني رواتب 
عنارص الحمايات ملنع االس�تحواذ عليها 
م�ن قب�ل املس�ؤولني والن�واب وإيقاف 
ب�أي  الخاص�ة  الطائ�رات  اس�تئجار 
ح�ال م�ن األح�وال وتكون ع�ىل النفقة 
الخاصة وإلغاء وس�حب حمايات جميع 
املس�ؤولني الس�ابقني والرئاسات الثاث 
ومستش�اريهم من�ذ ع�ام 2003، وت�م 
تكلي�ف القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
عادل عبد املهدي بسحب تلك الحمايات. 
كم�ا ت�م إلغاء جمي�ع أف�واج الحمايات 
للرئاس�ات الث�اث وال�وزراء والدرجات 
الخاص�ة وإلغ�اء مخصص�ات الضيافة 
للرئاس�ات الث�اث وجعلها ع�ىل النفقة 

الخاصة.
وأوض�ح الجب�وري أن�ه بش�أن عنارص 
الحماي�ة، فقد كان س�ابقاً يتوىل النائب 
عملي�ة االرشاف والتعاقد معهم فأصبح 
هذا االمر بعد التصويت عىل القانون من 
مهمة الدائرة القانونية لكل رئاسة فهي 
املعني�ة بالتعاقد م�ع عن�ارص الحماية 
بش�كل مبارش ومتابعة ش�ؤونهم املالية 
واالداري�ة. وأكد أنه ت�م ايقاف اس�تئجار الطائرات ألي 
سبب كان ويف حال استخدامها يتحمل املستأجر تكاليف 
االيج�ار كم�ا ت�م تخفي�ض مخصص�ات االيف�ادات اىل 
النصف. وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ 
االول من الش�هر املايض تظاهرات ش�عبية ضد الطبقة 
الحاكمة، ورسعان ما توس�عت بانضمام حشود هائلة 

من مختلف األطياف العراقية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الوزراء عادل عبدامله�دي، أمس االربعاء، أن 
التظاه�رات كش�فت عوامل الخلل يف النظام الس�يايس 
ومختل�ف ش�ؤون الحياة الت�ي يجب معالجته�ا، فيما 
لفت اىل أن حكومته مصممة عىل خدمة العراق وشعبه 

ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق اإلصاح املنشود.
وقال مكتب عبد املهدي يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، إن األخري »استقبل جمعاً كبرياً من شيوخ 
ووجهاء العش�ائر من املحافظات الوسطى والجنوبية، 
للت�داول يف األوض�اع الت�ي تمر به�ا الب�اد واإلجراءات 
اإلصاحي�ة والحل�ول املطروح�ة وس�بل تعزي�ز األمن 

واالس�تقرار وتلبي�ة املطال�ب املرشوع�ة للمتظاهرين 
وعم�وم املواطن�ني«، موضحا أن »اللق�اء حرضه وزير 

الداخلية ياسني اليارسي«.
وأض�اف املكت�ب، أن »ش�يوخ العش�ائر عرض�وا خال 
اللقاء واقع املحافظات م�ن النواحي األمنية والخدمية 
واملعيش�ية والعدي�د م�ن اآلراء واملطال�ب واملقرتح�ات 
املتعلق�ة بمحاربة الفس�اد وتش�غيل املعام�ل املتوقفة 
التمويني�ة  البطاق�ة  ودع�م  العم�ل  ف�رص  وتوف�ري 
تعدي�ات  إلج�راء  الدع�وة  جان�ب  اىل  والتعويض�ات، 
دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ 
عىل م�وارد الدولة واملمتلكات العامة والخاصة واملوانئ 

واملنافذ الحدودية«.

وأكد عبد املهدي، بحس�ب البيان، أن »كل املطالب قابلة 
للتنفيذ بالتعاون يف الرساء والرضاء وتحمل املس�ؤولية 
املشرتكة من أجل مصلحة العراق«، الفتا اىل أن »العشائر 
كانت يف الصف األول يف كل العهود ومدت ساحات القتال 
ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقا جيش املرجعية 

والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النرص«.
واجه�ت  األول  عامه�ا  يف  »الحكوم�ة  أن  اىل  وأش�ار 
وتج�اوزت العديد من املش�اكل والتحديات والرتاكمات، 
وانن�ا مصممون ع�ىل خدمة بلدن�ا وش�عبنا ومحاربة 
الفقر والفس�اد وتحقيق اإلصاح املنش�ود«، مؤكدا أن 
»التظاهرات مرشوعة والدس�تور يح�رتم حرية التعبري 
وقد كش�فت عوامل الخلل يف النظام السيايس ومختلف 

ش�ؤون الحياة التي يجب معالجته�ا ، كما يجب توفري 
بيئة اس�تثمارية آمنة لجذب الرشكات ولتقليل االعتماد 

عىل النفط ولزيادة املوارد وفرص العمل«.
وتاب�ع، »ح�ني تولينا املس�ؤولية اتجهن�ا لإلعتماد عىل 
اإلنسان العراقي وباألخص الفاحون يف قضية استثمار 
موس�م االمطار وزراعة الحبوب الت�ي حققت زيادة يف 
معدالت االنتاج وتسليمهم مستحقاتهم عىل الفور رغم 
األزمة املالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفاحني 
بزراع�ة ارضهم يف املواس�م املقبل�ة وتعزي�ز اإلقتصاد 
الع�راق«، مؤك�دا ان »اإلعتم�اد ع�ىل الدول�ة خطر إلن 
احتكارها لألموال يش�يع الفس�اد ولذل�ك نحاول تغيري 

هذه السياقات برؤية جديدة«.

إلغاء مبالغ »العالج«.. وتقليل عدد السيارات واحلمايات.. ومنع »الطائرات اخلاصة« على حساب الدولة.. والتنفيذ يبدأ مطلع عام ٢٠٢٠

»الكبار« بال »امتيازات«
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        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح 
للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان، 
أمس األربعاء، أهمية متابعة قضايا 
املصاب�ني و«الش�هداء« واملعتقلني 
ونق�ل الحقيقة إىل الجهات املعنية، 
فيم�ا لفت رئي�س املفوضية عقيل 
املوس�وي إىل تواج�د املفوضي�ة يف 
س�احات التظاهر ملتابعة األحداث 
بص�ورة مب�ارشة والتواص�ل م�ع 

الحكومة لنقل التطورات.
وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن »رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح اس�تقبل رئي�س املفوضية 
العليا لحقوق اإلنسان عقيل جاسم 

املوسوي والوفد املرافق له«.

وأكد صالح، وفقاً للبيان، »رضورة 
أن تعم�ل املفوضي�ة العليا لحقوق 
اإلنس�ان عىل دعم الجهود املبذولة 
االنته�اكات  ح�االت  م�ن  للح�د 
له�ا  يتع�رض  الت�ي  والخروق�ات 
املواطن�ون«. وش�دد صال�ح ع�ىل 
»العمل بما يقتضيه الواجب املهني 
واإلنساني وضمن املعايري الدولية«، 
مش�رياً اىل »أهمي�ة متابعة قضايا 
املصابني والشهداء واملعتقلني ونقل 

الحقيقة إىل الجهات املعنية«.
ب�دوره، لفت املوس�وي إىل »تواجد 
التظاه�ر  س�احات  يف  املفوضي�ة 
من خ�ال الف�رق الرصدية ملتابعة 
األحداث بصورة مبارشة، والتواصل 
التط�ورات  لنق�ل  الحكوم�ة  م�ع 
وبم�ا  الوطن�ي  الواج�ب  وضم�ن 

يرسخ حقوق اإلنسان يف الباد«.

رئيس اجلمهورية يؤكد حلقوق اإلنسان عىل أمهية 
متابعة قضايا الشهداء واملصابني واملعتقلني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبي�ة، أمس االربعاء، عن اتخاذ اجراءات عدة 
بشأن الدراسة منها تقليص عطلة نصف السنة للعام الحايل، 
فيم�ا دعت التاميذ والطلبة واملاكات التعليمية والرتبوية اىل 

االلتزام بالدوام واملواظبة عليه.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، إن 
»يف هذا الظ�رف الذي يمر به بلدنا العزيز ف�أن وزارة الرتبية 
تثم�ن الروح الوطنية لدى ابنائه�ا التاميذ والطلبة فهم امل 
الباد وصناع مس�تقبله وتحي�ي الوزارة الهيئ�ات التعليمية 
والتدريس�ية فهم الرشيحة التي اوكل لها املجتمع مسؤولية 
تربي�ة االجي�ال وتعليمه�م وغ�رس روح املواطن�ة وقيمه�ا 
الصحيحة فيهم«. وأضافت أن »س�احات التظاهر حق كفله 

الدس�تور فأن تحصيل العلم واملعرفة واجب بل انه فريضة يف 
الرشائع السماوية فكاهما تعرب عن السلوك الوطني القويم 
لذا ف�أن علينا جميعاً ان نؤدي واجبن�ا اوالً من خال انتظام 

الدراسة والسعي الجاد لتحصيل العلم واملعرفة«.
ودعت الوزارة التاميذ والطلبة واملاكات التعليمية والرتبوية 
اىل »االلت�زام بال�دوام واملواظب�ة علي�ه«، مناش�دة »الهيئات 
االجتماعي�ة واملهني�ة والثقافي�ة ومجالس االب�اء واملعلمني 
واولي�اء االم�ور بالتعاون جميع�اً من اجل ديموم�ة العملية 

الرتبوية ضماناً ملستقبل آمن ومزدهر لألجيال«.
ولف�ت بيان ال�وزارة اىل أنه »ت�م اجتماع مع امل�دراء العامني 
يف املحافظ�ات واجتم�اع اخ�ر لهيأة ال�راي وتم اتخ�اذ عدد 
من االجراءات اهمها، اس�تكمال الس�اعات الدراسية املقررة 
بموج�ب امل�ادة )17( م�ن قان�ون وزارة الرتبية رق�م )22( 

لس�نة 2011 والت�ي تنص عىل ان )التقل م�دة العام الدرايس 
ملراحل التعليم عن )32( اسبوعا عدا العطلة وال تقل ساعات 
الدراس�ة االسبوعية عن )30( ساعة والتي تمثل الحد االدنى 
املطلوب من الكفايات العلمية واملعرفية واملهارية التي تؤهل 

التاميذ والطلبة لانتقال اىل املرحلة االعىل(«.
ومن ضمن االجراءات بحس�ب البي�ان »تقليص عطلة نصف 
الس�نة للعام الدرايس الحايل، وتنظم ادارات املدارس دروس�ًا 
اضافية الكم�ال املنهج الدرايس املقرر، وإج�راء االمتحانات 

املدرسية للفصل االول وفقاً للسياقات املعتمدة«.
وأك�دت ال�وزارة يف بيانها »تحم�ل املديريات العام�ة للرتبية 
واملديرية العامة لارشاف الرتبوي وادارات املدارس مسؤولية 
تنفي�ذ م�ا ورد يف اعاه وبخاف�ه تطبق القوان�ني واالنظمة 

والتعليمات النافذة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية الصق�ور االس�تخبارية، أمس 
األربعاء، قتل ستة »إرهابيني« يف جبال بادوش 
كانوا ينوون ش�ن عملي�ات »إرهابية« داخل 
مدين�ة املوصل، مش�ريًة إىل ضب�ط بندقيات 
وصواري�خ  الصق�ة  وعب�وات  كاش�نكوف 
وأحزمة ناس�فة خال العملية األمنية ذاتها. 
وقالت الخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، إنه »بعد متابعة مستمرة لفلول 

داع�ش اإلرهابي�ة التابع�ة لوالي�ة نينوى يف 
منطقة سلس�لة جب�ال بادوش وعطش�انة 
وبإس�ناد من قوات التحال�ف الدويل، تمكنت 
خلية الصقور وفريقها التكتيكي يوم االثنني 
اس�تباقية  وبعملي�ة   19/11/18 املواف�ق 
اس�تمرت ليوم الثاثاء من قتل ستة عنارص 
م�ن أفراد هذا العصاب�ة والذين كانوا ينوون 

شن عمليات إرهابية داخل مدينة املوصل«.
وأضاف�ت الخلي�ة، أن�ه »ثاثة منه�م كانوا 
يرت�دون أحزمة ناس�فة، والثاث�ة اآلخرين 

وه�م  للص�وت،  كاتم�ة  أس�لحة  يحمل�ون 
متحصن�ون داخ�ل إح�دى االنف�اق يف جبال 
بادوش«، مش�ريًة إىل »ضبط ث�اث بندقيات 
كاشنكوف و50 عبوة الصقة محلية الصنة 
تم تفجريها داخ�ل النفق، وكاتم صوت عدد 
٦، وأرب�ع رمان�ات هجومي�ة يدوي�ة، و10 
صواري�خ قاذف�ة RPG، و15 حش�وة قاذفة 

.»RPG7
وتابع�ت، أنه�ا ضبط�ت أيض�اً » 1٦ مخزن 
بندقي�ة  مخ�زن  و12   ،M1٦ بندقي�ة 

كاشنكوف، وأربع عبوات ناسفة )مسطرة( 
تم�ت معالجته�ا، وقن�اع وقاي�ة ض�د املواد 
الكيمياوي�ة عدد 2، و50 موبايل نوكيا يربط 
بالعبوات الاصقة، وموبايل نوع سامسونج 
كاالك�ي عدد 9، وأس�اك تفج�ري متنوعة، 
وثاث�ة أحزمة ناس�فة مع�دة للتفجري عدد 
تم�ت معالجته�ا داخ�ل النفق، وم�واد حفر 
انف�اق، ومواد لح�ام )كاويات وس�ليكون(، 
ومابس عس�كرية )زي الجي�ش العراقي(، 

وجهاز حاسوب محمول )البتوب(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة تحقي�ق كركوك 
الخاص�ة بنظ�ر قضاي�ا النزاهة، 
أمس األربعاء، صدور أمر استقدام 
بحق 13 عضواً من مجلس كركوك 

للتحقيق يف »قضايا فساد«. 
ملجل�س  اإلعام�ي  املرك�ز  وق�ال 
»محكم�ة  إن  األع�ىل،  القض�اء 
تحقيق�ات   - كرك�وك  تحقي�ق 
النزاهة، أصدر أمر اس�تقدام بحق 
13 عض�واً م�ن أعض�اء مجل�س 

محافظة كركوك«.
تلق�ت  بي�ان  يف  املرك�ز  وأوض�ح 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، أن 
»األمر يأتي اس�تنادا ألحكام املادة 

3٤0 من قانون العقوبات«. 
وتن�ص امل�ادة 3٤0 م�ن قان�ون 
العقوب�ات العراقي ع�ىل: »يعاقب 
بالس�جن م�دة ال تزيد عىل س�بع 
س�نوات أو بالحب�س كل موظ�ف 
أو مكل�ف بخدم�ة عام�ة أح�دث 
عم�داً رضراً بأم�وال أو مصال�ح 
الجه�ة التي يعمل فيه�ا أو يتصل 
به�ا بحك�م وظيفت�ه أو بأم�وال 

األشخاص املعهود بها اليه«.

الرتبيـة تقـرر »تقليـص« عطلـة نصـف السنـة للعـام احلـايل
 وتوجه املدارس بتنظيم »دروس إضافية«

عملية أمنية يف نينوى لـ »الصقور« تطيح بـ)6( »دواعش« 
وتضبط صواريخ 

الـــقـضــاء
 يصدر أوامر 

استقدا بحق
 )13( عضوًا من جملس 

حمافظة كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجل�س القضاء األعىل القايض فائق زي�دان، تطبيق القانون 
واح�رتام حق�وق االنس�ان م�ع الس�فري االمريكي يف بغ�داد. وذك�ر بيان 
صادر عن مجلس القضاء األعىل تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »رئي�س مجل�س القضاء األعىل القايض فائق زيدان اس�تقبل يف مكتبه 
الس�فري األمريكي يف بغ�داد ماثيو تولر«. وأض�اف ان »الجانبني بحثا دور 

القضاء يف تطبيق القانون وترسيخ مبادئ احرتام حقوق اإلنسان .

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات أن قرار مجلس محافظة نينوى 
يعد من القرارات الجوهرية والتي ال يمكن ملجلس املحافظة أن يتخذها يف هذا 
التوقيت ولحني اصدار قرار من املحكمة املختصة واملكتسب الدرجة القطعية. 
وصدر عن الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات كتابا رسميا يوضح فيه عدم 
رشعي�ة قرار مجلس محافظة نين������وى واس�تنادا اىل قرارات وتوصيات 
الجلس�ة )10( بتاري�خ 2019/10/28 الص�ادرة من مجلس الن�واب الفقرة 
الثانية )ت�م التصويت باملوافقة عىل حل مجالس املحافظات(، واس����تنادا 
اىل امل�ادة 51 من قان�ون املح����افظات غري املنتظمة يف اقليم رقم 21س�نة 
2008 املع�دل وال���ت�ي نصت عىل ما ييل )كل امر في�ه اعفاء او اقالة ورد يف 

هذا القانون يسبقه جلسة او استجواب الشخص املعني(.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت بعثة االمم املتحدة ملس�اعدة العراق 
مجل�س  االربع�اء،  أم�س  )يومنام�ي(، 
الن�واب اىل اج�راء تحس�ينات يف قان�ون 
االنتخاب�ات. وقالت البعث�ة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، »ب�ات 
اإلصاح االنتخابي مطلباً رئيس�ياً للعديد 
من املتظاهرين الس�لميني، ويف األس�ابيع 
األخرية سعت السلطات العراقية إىل إيجاد 
حل�وٍل ترشيعي�ٍة ُتلّب�ي دع�وات الش�عب 
إلجراء انتخاباٍت موثوق�ٍة وحرٍة ونزيهة، 
وهذه العملية هي ملٌك للعراقيني وبقيادة 
عراقية، كم�ا يجب أن تك�ون«. وأضافت 
البعث�ة، أنه »قد ق�ّدم خ�رباء االنتخابات 
فني�اً  دعم�اً  املتح�دة  لألم�م  التابع�ون 
إضافي�اً، بم�ا يف ذلك من خال مش�اركِة 
أفض�ل املمارس�ات الدولي�ة«، مضيف�ة، 

االنتخاب�ي  الترشي�ع  مس�ودة  »تتطل�ب 
قي�َد املراجع�ة حالي�اً م�ن قب�ل مجل�س 
النواب إدخ�اَل تحس�يناٍت لتلبية مطالب 
الشعب«. وأشارت املمثلة الخاصة لألمني 
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق جين�ني 
هينيس باس�خارت، بحسب البيان، »من 
صاحي�ات مجل�س الن�واب دراس�ة هذا 
الترشي�ع بحس�ب ما يراه مناس�باً، ومع 
ذلك أودُّ أن أحّث الربملانيني عىل العمل بناًء 
ع�ىل مطالب ناخبيه�م املرشوعة من أجل 
إج�راء انتخاباٍت موثوقٍة وح�رٍة ونزيهة، 
وآمُل مخلص�ًة أن تعكس خياراتهم رغبة 
الش�عب باعتماد طريقٍة جديدٍة ومختلفٍة 
يف ممارسة العمل السيايس واستعادة أمل 
الكثري م�ن العراقيني يف غٍد أكث�َر إرشاقاً، 
واألم�م املتحدة عىل اس�تعداٍد للمس�اعدِة 
يف إعداد الترشيع�ات االنتخابية التي ُتلّبي 

تطلعات الشعب العراقي بالكامل«.

رئيس جملس القضاء يستقبل السفري األمريكي 
ويبحثان تطبيق القانون

اهليئة العليا للتنسيق بني املحافظات تؤكد 
استمرارية حمافظ نينوى بعمله الوظيفي 

بعثة االمم املتحدة عن مرشوع قانون 
االنتخابات: حيتاج إدخال حتسينات 

        بغداد / المستقبل العراقي

للعتب�ة  العام�ة  االمان�ة  دع�ت 
الحسينية جميع الطلبة اىل رضورة 
االلتزام بالتظاهرات السلمية حتى 
تحقيق املطالب املرشوعة اىل جانب 
االلت�زام بمقاعد الدراس�ة يف نفس 
الوق�ت. وق�ال املتح�دث الرس�مي 
باس�م العتب�ة الحس�ينية ورئيس 
قسم التعليم العايل أفضل الشامي، 
يف ترصي�ح نرشه املوقع الرس�مي 
للعتبة، »اننا ندعو طلبتنا االعزاء اىل 
رضورة االلتزام بالتظاهر السلمي 

لتحقيق املطال�ب املرشوعة وكذلك 
االلتزام بمقاعد الدراسة«.

واض�اف ان بامكان الطالب الجمع 
بني املشاركة بالتظاهرات السلمية 
والدراسة، مبينا ان معركة االصاح 
للقضاء عىل الفساد تحتاج اىل وقت 
كم�ا ان بناء االوط�ان ال يتم اال من 

خال العلم.
وتش�هد غالبية مدارس وجامعات 
بغ�داد واملحافظ�ات الت�ي تش�هد 
تظاهرات احتجاجية، ارضابا عاما 
عن الدوام الرس�مي، للمشاركة يف 

تلك التظاهرات.

العتبة احلسينية: بإمكان الطالب اجلمع بني املشاركة 
بالتظاهرات السلمية والدراسة
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املديري�ة العام�ة للتنمية الصناعية 
أح��دى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
عن أنش�طتها والخدم�ات التخصصية التي 

قدمتها خالل شهر ترشين األول املايض .
وقال مدير عام املديرية املهندس سالم سعيد 
أحم�د يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
بأن »املديرية مس�تمرة يف تقديم التسهيالت 

الخاص�ة بمنح أجازات تأس�يس مش�اريع 
صناعية جدي�دة ولكاف�ة املحافظات والتي 
بلغت خالل شهر ترشين األول )111( أجازة 
توزعت عىل مختلف الصناعات وبزيادة عن 
املخطط للشهر نفس�ه والبالغ )95( إجازة 

وبنسبة انجاز بلغ )%117( ».
واش�ار إىل إن »الصناعات الغذائية س�جلت 
أعىل نسبة من حيث عدد األجازات املمنوحة 
والبالغة )47( إج�ازة تليها يف املرتبة الثانية 

والبالس�تيكية  الكيمياوي�ة  الصناع�ات 
والورقي�ة بع�دد )39( أج�ازة والصناع�ات 
أج�ازة   )14( بع�دد  والتحويلي�ة  املعدني�ة 
والصناعات اإلنشائية والخشبية بعدد )10( 
أج�ازة اضاف�ة اىل إجازة واح�دة للصناعات 

النسيجية ».
ولفتفي الوقت ذات�ه إىل إن »محافظة بغداد 
احتلت املرتب�ة األوىل بعدد )22( أجازة تليها 
محافظة البرصة )19( إجازة و )11( أجازة 

ملحافظت�ي ميس�ان وكرك�وك و)9( اجازة 
ملحافظ�ة كرب�الء اضاف�ة اىل محافظة بابل 
بعدد )8( أجازة والديوانية )7( أجازة و )6( 
أج�ازة لكل م�ن محافظتي االنب�ار ونينوى 
ودي�اىل  ق�ار  ذي  ملحافظ�ات  أج�ازة  و)2( 
وص�الح الدي�ن واج�ازة واح�دة ملحافظتي 

واسط والسليمانية«.
واض�اف املدي�ر الع�ام ب�أن املديري�ة قامت 
أيض�اً وخ�الل الش�هر املذك�ور بتخصيص 

واج�راء   )66( بح�دود  أرايض  قط�ع 
م�رشوع  ل��)188(  امليداني�ة  الكش�وفات 
واص�دار )172( تقادي�ر حاج�ة أضافة اىل 
أص�دار كت�ب التأيي�دات للجهات الرس�مية 
ومنح ش�هادات أكم�ال التأس�يس وتجديد 
الهوي�ات واالجراءات القانونية ونقل امللكية 
وغريها من االنشطة التي تقوم بها املديرية 
والخدم�ات التخصصية الت�ي تقدمها لدعم 

القطاع الصناعي.

التنميـة الصناعيـة متنـح »111« إجـازة تأسيـس ملشاريـع وبإنجاز بلـغ »117« باملئة

حمافظ كربالء: سنكمل مابدأناه من محلة البناء واالعامر يف املحافظة
أكد  تنفيذ مشاريع بناء مدارس جديدة

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

ق�ال محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة املهندس نصيف جاس�م 
الخطابي اننا ماضون باكمال املشاريع التي بدأنا بها منذ 
تولين�ا ادارة املحافظ�ة وحملة االعمار الت�ي نقوم بها يف 

مختلف مناطق املحافظة ».
ج�اء ذل�ك خ�الل افتتاح�ه مدرس�ة املحاس�ن يف قضاء 
الحس�ينية بع�د ترميمها بالكام�ل والتي ق�ام بتنفيذها 
قس�م الرتبية يف االدارة املحلية يف املحافظة مش�ريا اىل انه 
»ت�م االعالن عن 84 مرشوع خدم�ي وبانتظار االجراءات 

االداري�ة للب�دء بتنفيذ هذه املش�اريع الفت�ا اىل ان هنالك 
حمل�ة لبناء م�دارس جدي�دة وبعدد 48 مدرس�ة موزعة 

حسب احتياج املناطق لها وسيتم االعالن عنها قريبا
ورافقه يف االفتتاح معاون املحافظ لشؤون االعمار محمد 

    بغداد / المستقبل العراقيعريان ومدير تربية كربالء.

وج�ه مرصف الرافدين، فروع�ه يف بغداد واملحافظات 
برصف املس�تحقات املالية الصح�اب املنافذ الخاصة 

ومن دون عراقيل.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »املرصف لديه 
السيولة الكافية لتوزيع رواتب املوظفني واملتقاعدين 
ومس�تحقات اصحاب مكاتب املنافذ الخاصة وفئات 
اخ�رى وب�دون انقطاع بع�د ان تم تخصي�ص مبالغ 

مالية كبرية لتغذية فروعه«.
ودعا املرصف »املوظفني واملتقاعدين وأصحاب املنافذ 
اىل زي�ارة فروعه او اَي جهة كانت واس�تالم رواتبهم 
يف اَي وقت ،مش�ريا اىل انه يف ح�ال امتناع اَي فرع عن 
رصف مس�تحقات اصح�اب املناف�ذ فع�ىل املواطنني 
االتصال بهاتف الشكاوى ) 07901940112( وسيتم 

اتخاذ اإلجراءات بذلك .

مرصف الرافدين يوجه فروعه 
برصف مستحقات اصحاب املنافذ 

اخلاصة من دون عراقيل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حبوب التجارة: ميسان وخان بني سعد تبارشان باستالم 
حمصول الشلب للعام احلايل 2019 املسوق من الفالحني

حمافظ البرصة يتدخل لفتح الطرق املؤدية 
إىل حقول الرميلة النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة عن مبارشة 
ف�رع ميس�ان وخ�ان بن�ي س�عد 
باس�تالم محصول الش�لب املسوق 
م�ن الفالح�ني واملزارعني للموس�م 
2019 فضال عن استمرار سايلوات 
ومخ�ازن الرشك�ة العام�ة لتجارة 
الش�لبية  املحافظ�ات  يف  الحب�وب 
املس�وقة  الكمي�ات  باس�تالم 

للمحصول« .
واضاف مدير عام الرشكة املهندس 
حس�نني مهدي الزبيدي يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، بان »سايلو 
العمارة استقبل اليوم اوىل الكميات 
املس�وقة من محصول الش�لب لهذا 
املوس�م وع�ىل البطاق�ة رق�م )1( 
والتي قاربت كميتها املس�تلمة )6( 

طنا ش�لب فيما بلغت اوىل الكميات املستلمة 
يف خان بني س�عد اكثر من )43( طنا ش�لب 

عنرب ميكس« .

واش�ار اىل ان »الكميات املس�وقة اىل مخازن 
الرشكة بجمي�ع انواعها تجاوزت )14562( 
طن�ا موزعة ب�ني اكث�ر م�ن )12861( طنا 
ش�لب ياس�مني واكث�ر م�ن )1700( طن�ا 

شلب عنرب. ويف س�ياق اخر اشار الزبيدي اىل 
مبارشة س�ايلو بعقوبة التابع لفرع الرشكة 
يف دي�اىل بتجهري املطاح�ن بالحصة العارشة 

من خلطات الحنطة املعتمدة .

    البصرة / المستقبل العراقي

محافظ�ة  يف  مح�ي  مص�در  أف�اد 
البرصة، بأن املحافظ أسعد العيداني 
تدخل م�ن أجل اع�ادة فت�ح الطرق 
املؤدية إىل الحقول النفطية يف منطقة 

الرميلة الجنوبية.
وق�ال املص�در إن »محاف�ظ البرصة 
أس�عد العيدان�ي ح�اول التح�دث إىل 
الط�رق  فت�ح  الع�ادة  املتظاهري�ن 
املؤدي�ة إىل الحق�ول النفطي�ة بع�د 

اغالقها ».
وأضاف أن »املتظاهرين قاموا بفتح 
الطرق املؤدية إىل الحقول النفطية يف 
منطقة الرميل�ة الجنوبية بعد تدخل 

املحافظ أسعد العيداني«.
ُيش�ار إىل أن الفالحني يف قضاء الزبري 
والرميلة أعادوا فت�ح الطرق املؤدية 

إىل الحقول النفطية.
وقال الفالحون إن »فتحهم للطريق يأتي بعد 
تدخل محافظ البرصة اس�عيد العيداني الذي 

طلب منهم مهلة حتى يوم االحد من االسبوع 
املقبل«.

وه�ددوا بإيق�اف عملي�ات تصدي�ر النفط يف 

حق�ول الرميل�ة الجنوبي�ة يف حال ل�م تطبق 
مطال�ب الفالح�ني يف قض�اء الزب�ري وناحية 

سفوان.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مكت�ب رئيس ال�وزراء، توضيحاً 
بشأن آليات التعيني والعقود.

وذكر بيان له تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه »ن�ود التوضي�ح لجمي�ع 
املواطن�ني ب�أن آلي�ات طلب�ات التعيني 
والعق�ود س�يتم اإلعالن عنه�ا وتلقيها 

عرب نواف�ذ وعناوي�ن الكرتونية محددة 
من قبل وزارات ومؤسسات الدولة«.

الت�ي  الس�ابقة  »الطلب�ات  ان  وب�ني 
تس�لمها مكتب رئيس ال�وزراء واحالها 

اىل الوزارات يف الفرتة املاضية ومن بينها 
طلبات املفس�وخة عقوده�م واصحاب 
الشهادات العليا تمت يف ظرف استثنائي 

ومؤقت .

مكتب رئيس الوزراء يصدر توضيحًا بشأن آليات
 التعيني والعقود

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النف�ط ثامر عباس الغضبان، عن 
توف�ري 850 فرصة عمل ألبن�اء محافظة ذي 

قار ».
وق�ال الغضب�ان يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة من�ه، ان »ف�رص العمل 

س�يتم توزيعه�ا ضم�ن مس�احة العم�ل يف 
مواقع الحقول النفطية لرشكة نفط ذي قار 
ومقر الرشكة وحسب توفر الشاغر والحاجة 

والتخصص«.
م�ن جانب�ه قال مدي�ر عام رشك�ة نفط ذي 
ق�ار املهندس ع�ىل وارد ان »هذا االجراء يأتي 
حرصاً من الوزارة والرشكة عىل توفري فرص 
العم�ل للعاطل�ني ع�ن العم�ل يف املحافظ�ة 

وضمن السياقات املعمول بها من خالل توفر 
الدرجات الوظيفية الشاغرة«.

واش�ار اىل ان »ف�رص العم�ل املعل�ن عنه�ا 
تش�مل 250 درج�ة يف حقل الغ�راف النفطي 
و200 درجة يف حق�ل النارصية و400 درجة 
ملق�ر الرشكة«.واكد املدير الع�ام انه »بهدف 
تحقيق العدالة س�يكون التقدي�م عرب املوقع 

اإللكرتوني .

   نينوى / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة اس�تثمار نينوى، عن اس�تئناف العمل ب�� 25 مرشوعا 
متوقفا منذ احداث س�قوط املوصل بيد عصاب�ات داعش االرهابية يف 
العارش من حزيران 2014.وقال مس�ؤول اعالم هيئة استثمار نينوى 

س�الم االعرجي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، اليوم 
االربعاء، ان »أغلب هذه املشاريع قد وصلت إىل مراحلها النهائية حيث 
تضم مشاريع خدمية وتربوية و صحية«.واوضح انه »ستكون هناك 
مش�اريع سكنية يف ايمن املوصل سيتم تخصيصها لذوي االحتياجات 

الخاصة داخل املحافظة .

النفط توفر »٨٥0« فرصة عمل ألبناء ذي قار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، 
التعاقد مع 4 رشكات عاملية لفحص السلع 

والبضائع املستوردة للعراق يف بلد املنشأ ».
جاء ذلك خالل رعاية الدليمي ملراسم توقيع 
تراخيص الفحص م�ع الرشكات الفاحصة 
الذي وقعه رئيس الجهاز املركزي للتقييس 
والس�يطرة النوعية حس�بن ع�ي داود مع 

ممثي الرشكات الفاحصة .
وق�ال الدليم�ي يف بي�ان ل�وزارة التخطيط 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن »الربنامج 
الجدي�د للفحص الذي س�تتواله 4 رشكات 
عاملية س�يبدأ يف مطلع العام املقبل ويستمر 
مل�دة 3 س�نوات«، مؤك�دا »ش�مول جمي�ع 
املنافذ الحدودية الربية والبحرية والجوية ، 
بآلي�ات هذا الربنامج«.وأضاف ان »عمليات 
الفحص للس�لع املس�توردة س�تكون وفقا 

للمواصف�ات القياس�ية العراقي�ة واعتماد 
املعايري العاملية«.

م�ن جانبه اوض�ح رئيس الجه�از املركزي 
للتقيي�س والس�يطرة النوعية حس�ني عي 
داود، ان »هنالك 19 رشكة تقدمت للحصول 
عىل ترخي�ص الفحص، وبعد جوالت عديدة 
واج�راءات قانوني�ة وإداري�ة، اس�تغرقت 
6 اش�هر، تم اختي�ار 4 رشكات مس�توفية 

للرشوط املطلوبة«.
م�ن  تع�د  ال�رشكات  »ه�ذه  ان  وأوض�ح 
الرشكات العاملية املعروفة يف مجال الفحص 
وتنترش يف كل بلدان العالم، وسيستمر العقد 
ثالث سنوات بدءاً من عام 2020 لغاية عام 
2022«.وأش�ار إىل أن »الرشكات الفاحصة 
ستبدأ بدفع أجور الرتخيص للجهاز املركزي 
للتقييس والس�يطرة النوعية والتي ستمثل 
اي�رادا مهما سيس�تثمر يف عملي�ات تطوير 

عمل الجهاز ومالكاته .

وزير التخطيط يعلن عن فحص السلع املستوردة 
للعراق من قبل أربع رشكات عاملية

استثامر نينوى: الرشوع باستئناف »2٥« مرشوعًا متوقفًا عن العمل 
بقيمة »40« مليار دينار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االعم�ار والبلدي�ات العام�ة، أنها 
تج�ري االس�تعدادات الالزمة لتس�هيل اجراءات 
حزم�ة  ضم�ن  للمواطن�ني  االرايض  توزي�ع 
أن  مبين�ة  الب�الد،  يف  الحكومي�ة  االصالحي�ات 
م�ن بني تل�ك االس�تعدادات تفعيل قرار ش�مول 
املوظفني بتقس�يط مبال�غ األرايض.واكد مصدر 

مس�ؤول بال�وزارة قول�ه، إن “ال�وزارة وضمن 
خططه�ا وبرامجه�ا تعم�ل عىل توفري الس�كن 
املالئ�م للمواطن�ني من خ�الل انش�اء املجمعات 
الس�كنية الواطئة الكلفة من جانب وتخصيص 
وتوزي�ع االرايض م�ن جان�ب اخر”.واضاف، ان 
“الوزارة وبناء عىل ذلك ارس�لت كتابا رسميا اىل 
لجنة الخدمات النيابية يف مجلس النواب ناشدته 
خالله االرساع بترشيع قانون االستمالك العيني 

لالرايض لعالقته الوثيقة بموضوع توزيع االرايض 
ليتسنى للوزارة اتخاذ االجراءات الالزمة لشمول 
اكرب عدد من املواطن�ني بتوزيع األرايض”.ولفت 
املص�در اىل ان “هناك تج�اوزات كثرية جرت عىل 
اراض مهمة بمواقع س�رتاتيجية، بيد ان الوزارة 
وبع�د ان يت�م ترشيع هذا القانون س�تعمل عىل 
استمالك االرض وفرزها وتقطيعها وتخصيصها 
اىل الفئات املس�تحقة من املواطن�ني”، منبها ان 

“ال�وزارة اليمكنها الترصف ب�اراض التمتلكها، 
لذا فان هذا القانون سيس�هم يف تس�هيل جميع 
االج�راءات الت�ي تتعلق بحص�ول املواطنني عىل 

األرايض”.
يف الس�ياق نفس�ه، اكد املصدر ان “وزير االعمار 
بنك�ني ريكاني وافق عىل ش�مول موظفي دوائر 
الدول�ة ممن يرغبون بتقس�يط االرايض ملدة 20 
عام�ا، اذ يت�م توزي�ع االرايض ب�ني املحافظات 

بحسب الحاجة املاسة وعدد املجمعات العشوائية 
فيه�ا بموج�ب ضواب�ط تصدره�ا ال�وزارة بعد 
االنتهاء من عملية فرز االرايض من اجل تيس�ري 
حصولهم عليها”، مبينا ان “الوزير وجه مديرية 
البلديات العامة بتسهيل تقديم خدماتها والنظر 
بمعام�الت املوظف�ني ورسع�ة انجازها س�واء 
ببغداد او املحافظ�ات، بعيدا عن الروتني االداري 

من اجل انجازها بالرسعة املمكنة.

االعامر تكشف عن تسهيل اجراءات توزيع االرايض للمواطنني بالتقسيط

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة عن اس�تمرار منع استرياد محصول الشجر 
للموس�م الحايل م�ن كافة املناف�ذ الحدودية وذل�ك يف ضوء وفرة 
املنت�ج املحي يف األس�واق وطبق�ا للروزنام�ة الزراعي�ة وحماية 
املنت�ج املحي«.واف�اد بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
انه »اس�تناداً إىل كتاب مجلس الوزراء لجنة الشؤون االقتصادية 
املتضم�ن تخويل وزي�ر الزراعة صالحية فتح ومنع االس�ترياد يف 
ضوء وفرة وشحة املنتج املحي، وبالنظر اىل بداية انتاج محصول 
الش�جر للموس�م الحايل تؤك�د وزارة الزراعة عىل اس�تمرار منع 
اس�ترياد محصول الش�جر من كافة املنافذ الحدودية نتيجة عدم 
ح�دوث أي ش�حة يف الس�وق او ارتفاع يف اس�عاره حيث تم منع 
اس�ترياده منذ 2019/4/22 وحتى هذا املوس�م«.يذكر ان وزارة 
الزراعة قد منعت يف وقت س�ابق اس�ترياد )17( محصول زراعي 
باإلضاف�ة اىل الدج�اج والبي�ض واألس�ماك لوفرتها يف االس�واق 

املحلية ودعما للفالحني واملربني للنهوض باالقتصاد الوطني. 

الزراعة تؤكد استمرار منع استرياد 
حمصول الشجر لوفرته حمليا

    المستقبل العراقي/ الغانم

أصدر محافظ واس�ط، محمد جميل املياح�ي، امراً إدارياً يقتيض 
بفتح باب الرتش�يح ل� 17 منصباً محلياً يف املحافظة، مش�رياً اىل 
أن�ه »يقدر الجهود التي بذله�ا مدراء الدوائر الس�ابقني الذين تم 

إعفاءهم«.
وتضمنت الوثائق التي حصلت »املس�تقبل العراقي« عىل نس�خة 
منه�ا، أنه »اس�تجابة ملطال�ب املتظاهري�ن يف اإلص�الح اإلداري 
والقضاء عىل الفساد واملحاصصة يف محافظتنا العزيزة، ومن أجل 
االنطالق بثورة إعمار وخدمات حقيقية تستمد قوتها من الشعب 
والش�باب نطب�ق الوجب�ة االوىل م�ن االصالحات اإلداري�ة، بفتح 
الباب أمام الش�باب للتقديم وبدون اي محاصصة او واسطات أو 
محسوبيات أو أي انتماءات أخرى، لشغل هذه املناصب املذكورة 

يف األمر اإلداري الذي اصدرناه اليوم باسم الشعب«.
وأضاف أن »الجهود التي بذلها مدراء الدوائر الس�ابقني الذين تم 

إعفاءهم نقدرها«.
وتابع: »نطم�ح لبناء محافظة خالية من املحاصصة والفس�اد، 
لكي نميض بمسرية االعمار التي كان يعرقل عملها أرباب الفساد 

واالنتفاعيني من املتنفذين.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م عب�د الزمان، عن 
إط�الق الدفعة االوىل م�ن راتب املعني املتفرغ ل�16 الف مس�تفيد 

من املشمولني الجدد.
وق�ال عبد الزمان يف ترصي�ح صحفي إن “ال�وزارة أطلقت راتب 
املعني املتفرغ ل� 16 ألف مس�تفيد تقدموا بطلبات الش�مول عرب 

املوقع االلكرتوني الخاص باستمارة املعني املتفرغ”.
وأضاف أن ” الوزارة سوف تتوقف قريبا عن تسلم طلبات التقديم 
بعد ان تجاوز عدد املتقدمني 100 ألف شخص”، مؤكدا ان “جميع 
هؤالء س�يتم ش�مولهم بالراتب رشط ان تنطب�ق عليهم الرشوط 

والضوابط النافذة”.
وبني الوزير ان “الدفعة االوىل من املش�مولني لهذا العام بلغت 16 
الف مستفيد يف بغداد واملحافظات، ومن املؤمل ان تشمل الدفعات 
الالحق�ة ع�ددا اكرب بعد ان يت�م تدقيقها من قب�ل اللجان الطبية 

املختصة والتأكد من صحة التقارير الطبية”.
واردف بالق�ول ان “رصف رات�ب املعني املتفرغ س�يتم عن طريق 
بطاقة املاس�رت كارد، منوها اىل ان اطالق هذه الرواتب تزامن مع 
رصف الدفعة الثالثة م�ن منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلني عن 

العمل والتي شملت 100 الف مستفيد.

حمافظ واسط يفتح باب الرتشيح
 لـ »17« منصبًا حمليًا يف املحافظة

وزير العمل يعلن إطالق الدفعة األوىل من راتب 
املعني املتفرغ لـ »16«ألف مستفيد
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وزارة الصناعة واملعادن 

الرشكة العامة للصناعات اهليدروليكية 
اعادة اعالن املناقصة املرقمة 2019/6

تعل�ن الرشكة العامة للصناع�ات الهيدروليكية اعالن املناقصة الخاصة ب� )تجهيز اجزاء س�يارة حوضية ش�افطة 
للنفط عدد )2( )للمرة الثانية ( ضمن املوازنة التشغيلية لعام /2019

فع�ى مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهي�ز املادة املذكورة اعاله 
وفق الرشوط التالية :

1 � عى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال ب� ) الرشكة العامة للصناعات 
الهيدروليكية ( عر الريد االلكرتوني واملوقع االلكرتوني للرشكة :

www.hiscindustry.gov.iq : املوقع االلكرتوني للرشكة
hydraulic.iraq@gmail.com:E-mail1 : الريد االلكرتوني للرشكة

وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس ) من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثالثة ظهرا( وكما موضح 
بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التجهيز املطلوبة )كما موضحة يف وثائق العطاء( 
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000( مائة وخمسون 
الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

مقدمي العطاءات 
4 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي : )مقر الرشكة الكائن يف بغداد � الس�يدية � قرب جرس الدورة الرسيع � 
مقابل مركز الوليد ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة )2:00( )الثانية بعد الظهر ( من تاريخ الغلق 
املص�ادف )2019/12/1( ي�وم االح�د ويف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رس�مية يكون يف نفس الوقت من 
اليوم الذي ييل العطلة العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) بغداد � السيدية � قرب جرس الدورة الرسيع � مقابل مركز الوليد ( يف يوم فتح 

العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
مع مراعاة ما ييل:

1 � يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق
2 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراستها واالطالع عى 
التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها وبخالفه س�يتم اس�تبعاد عطائه مع مراعاة مىء القسم الرابع من الوثائق 
وجداول الكميات وتقديمها ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه اضافة 

اىل استمارة تقديم العطاء )االستمارتني 1و2 ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( 
3 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

4 � عى مقدم العطاء ان يس�لم جداول الكميات املس�عرة للس�لع والخدمات املتصلة بها بحس�ب منشئها مستخدما 
النماذج املوجودة يف )نماذج العطاء( 

5 � سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عى العنوان التايل :
املوقع االلكرتوني للرشكة:

www.hiscindustry.gov.iq
املدير العام

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
Lawdep@grainp.iq / القسم القانوني

Import1@grainb.iq  قسم االسترياد
market@grainb.iq  قسم التسويق

computer@grainb.iq : قسم الحاسبة

1 � ي�رس الرشك�ة العام�ة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخرة  من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعي�ني لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص ب � ) تحميل وتفريغ الحبوب يف )فرع دهوك / سايلو روفيا( 

2 � تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
)اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص )فرع دهوك /سايلو روفيا( 

3 � بام�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعط�اء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحري�ري اىل الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
/ القس�م القانوني الكائن يف بغداد �  باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الطابق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة 

)750000( سبعمائة وخمسون الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى املزيد من املعلومات عى العنوان املبني اعاله
4 � يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

�  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
� هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء 

� بطاقة السكن
�   البطاقة التموينية 

 � شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
5 � تس�لم العط�اءات يف العن�وان :  )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد  � باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر 
� الطابق الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/11 وس�وف ترفض العطاءات 
املتأخ�رة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العن�وان ) الرشكة العامة لتجارة الحبوب / 
بغداد � باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الرشكة العامة لتجارة الحبوب � قاعة مكتب الس�يد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ ) الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش ظهرا من يوم )االربعاء( املوافق  2019/12/11 يجب ان تتضم�ن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات 
ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق( وبمبلغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق 

/ البنك املركزي العراقي � علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
جدول الفعاليات )فرع دهوك /سايلو روفيا(

مالحظات : 
1 � تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

2 � س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة 
واملصادف يوم 2019/12/5

3 � تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( 
يوم

4 � يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2019/12/11 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

تنويه
سبق وان نرشنا بعددنا املرقم )2023( 
والصادر يف 2019/11/18 اعالن اول 
عقد مساطحة املرقم )124( والصادر 
يف 2019/11/13 والعائ�د اىل مديرية 
بلدي�ة القوش فقد س�قط س�هوا من 
االع�الن تأج�ري محل بي�ع املرشوبات 
الغازي�ة املش�يد عى القطع�ة املرقمة 
الش�مالية  الق�وش   63 م   188/11
والبالغ مس�احتها 234م2 لذا اقتىض 

التنويه

وزارة الشباب والرياضة 
نادي الساموة الريايض

اعالن
تعل�ن الهيئة االداري�ة لنادي الس�ماوة عن اجراء 
مزايدة علنية لتاجري املحالت التابعة لها والواقعة 
مقاب�ل )الزق�ورة( وكذل�ك س�احات الخمايس يف 
الن�ادي فع�ى الراغب�ني باملزاي�دة الحض�ور يوم 
الجمع�ة املوافق 2019/12/6 الس�اعة العارشة 

صباحا يف مقر النادي طريق املهدي
مستصحبني معهم ما ييل:

1 � ص�ك مص�دق بمبلغ )500,000( خمس�مائة 
الف دينار تامينات

2 � براءة الذمة من الرضيبة
3 � هوية االحوال املدنية مصورة

عى ان يتحمل املستأجر اجور االعالن والداللية

اعالن مناقصة عامة
اىل :  مجيع الرشكات واملكاتب من ذوي االختصاص

A4 مناقصة رقم /2019 املوازنة التشغيلية � تجهيز معدات مختر السمنت
يرس )معهد التدريب النفطي /بغداد ( بدعوة مقدمي العطاءات  املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) معدات مختر 

السمنت( مع مالحظة ما يأتي:
1 � بام�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العط�اء )باللغة العربية( بعد تقديم طلب تحري�ري اىل )مدير معهد التدريب 
النفط�ي /بغ�داد( وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )300000دين�ار ( )ثالثمائة الف دين�ار عراقي( وبامكان 
مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال ب� )معهد التدريب النفطي /بغداد ( عى العنوان االلكرتوني:   

خالل ساعات الدوام الرسمي ) من 8 صباحا اىل 1 بعد الظهر ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � تسليم العطاءات اىل العنوان التايل ) معهد التدريب النفطي / بغداد / شعبة العقود واملشرتيات / صندوق العطاءات املحلية( ( 
يف املوعد املحدد يوم االثنني املصافد 2019/12/23 الساعة 1,00 بعد الظهر بتوقيت بغداد غري مسموح التقديم بالريد االلكرتوني 
س�وف ترف�ض العط�اءات املتأخرة عن التوقيت اعاله وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان التايل ) معهد التدريب النفطي / بغداد / شعبة ادارة الجودة  الطابق الثاني يف بناية االدارة الجديدة ( يف اليوم 
التايل ليوم غلق املناقصة الثالثاء املصادف 2019/12/24 يف الس�اعة 7,30 صباحا بتوقيت بغداد( كل العطاءات يجب ان تتضمن 
ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة ( وبمبلغ )5910000( دينار ) خمسة ماليني وتسعمائة وعرشة 

االف دينار عراقي( كتأمينات اولية عى ان يكون نافذا ملدة ستة اشهر من تاريخ الغلق
2 � متطلبات التاهيل املطلوبة

أ � الوثاق الخاصة بتأسيس الرشكة او املكتب كاملة ومصدقة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة 
ب � يلتزم مقدمي العطاء بارفاق كافة املستمس�كات الش�خصية الخاصة )جواز السفر واي هوية تعريفية رسمية تثبت العنوان 

الكامل ورقم الهاتف والريد االلكرتوني واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة املراسالت الرسمية التي تخص املناقصة
ج � يلتزم مقدمي العطاء بتقديم )شهادة التاسيس � عقد التاسيس � النظام الداخيل للرشكة � كتاب تخويل باملراجعة والتوقيع 
� هوية غرفة التجارة نافذة لعام 2019 � ش�هادة ممارس�ة املهنة � عقد الرشكة او املش�اركة مع وصل رشاء املناقصة � االعمال 

املماثلة( وال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني 
د � يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية يف حالة ش�موله بحجب البطاقة التموينية بالنس�بة للرشكات 

العراقية 
ه�� � كتاب عدم ممانعة من الدخ�ول يف املناقصات صادر من الهيئة اعالمة للرضائب عى ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة 

ذمته عند احالة املناقصة بعهدته بالنسبة للرشكات العراقية
و � يودع مقدم العطاء الذي تحال تحال عليه املناقصة تامينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من مبلغ العقد بموجب خطاب ضمان 

صادر من مرصف معتمد يف العراق وال تطلق االبعد اكمال متطلبات العقد وتصفية الحسابات النهائية
الكلفة التخمينية للمناقصة )295,500,000( دينار عراقي ) مئتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي(

3 � املعهد غري ملزم بقبول اوطأ العطاءات
4 � يف حالة كون تاريخ الغلق عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة

5 � تخض�ع ه�ذه املناقصة اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 وضوابطها وتعديالتها والقوانني واالنظمة 
املعتمدة يف جمهورية العراق

6 � يلتزم مقدمي العطاء بمىء القسم الرابع من الوثائق ويف حالة عدم مىء اية معلومات تخص االقسام املطلوبة يهمل العطاء
7 � يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ما يثبت وجود سيولة نقدية بمبلغ )59,500,000( دينار عراقي( تسعة وخمسون مليون ومائة 
الف دينار عراقي وان يقدم كش�ف حس�اب يؤيد الحركة النقدية من احد املصارف املعتمدة يف العراق ويف حالة عدم التقديم س�وف 

يهمل العطاء
8 � يكون مقدمي العطاء غري ملزمني بمىء اية وثيقة مثبت عليها مالحظة )غري مطلوبة ( او )ال ينطبق( 

9 � العناوي�ن املش�ار اليها انفا هي )العراق � بغداد � وزارة النفط / معهد التدري�ب النفطي /بغداد الواقع يف الوزيرية رقم املبنى 
)مقاطعة رقم 2 وزيرية( خلف وزارة العمل والشؤون االجتماعية (

10 � تكون جميع الرشكات مش�مولة بنظام فروع الرشكات االجنبية رقم 2 لسنة 2017 املادة )14/اوال( من النظام والتي نصت 
عى )يحظر عى الرشكة االجنبية ممارسة اي نشاط تجاري او فتح مقرا لها يف العراق اذا لم تمنح االجازة(

11 � تكون اسعار العطاء شامال لكل الرضائب والكمارك والرسوم واية اتعاب اخرى
12 � رشوط التجهيز : DDP واصل اىل مخازن معهد التدريب النفطي /بغداد

13 � مدة التجهيز )180 يوم( من تاريخ توقيع العقد

رئاسة جامعة تكريت
)اعالن(

مناقصة مرشوع )استكمال عمادة كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة تكريت 
تعلن رئاسة جامعة تكريت /شعبة العقود الحكومية عن املناقصة  رقم )2019/2( )التبويب : صندوق التعليم 
العايل( لتنفيذ مرشوع )اس�تكمال عمادة كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة تكريت ( فعى الراغبني 
باالش�رتاك باملناقصة من الرشكات واملقاولني من حاميل هوية تس�جيل املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط 
العراقية من الدرجة الخامس�ة /انش�ائي وحسب النموذج البالس�تيكي الجديد نافذة املفعول تقديم عطاءاتهم 
بموج�ب ال�رشوط واملواصفات التي يمكن الحصول عليها من جامعة تكريت/ ش�عبة العق�ود الحكومية لقاء 
مبلغ قدره )150000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم بختم 
الرشكة ويكتب عليه اس�م املناقصة ورقمها واس�م الرشك�ة عى ان تختم كاف�ة اوراق املناقصة بختم الرشكة 
وتوقع من قبل املدير املفوض لها ويوضع داخل صندوق العطاءات يف شعبة العقود الحكومية يكون اخر موعد 
لتقدي�م العطاءات هو الس�اعة الثانية ع�رشة من ظهر يوم االح�د املوافق 2019/12/8 وس�يكون موعد عقد 
االجتماع الخاص باالجابة عن اسئلة واستفسارات اصحاب الرشكات واملقاولني الساعة العارشة من صباح يوم 
االثنني املوافق 2019/12/2 يف قسم االعمار واملشاريع / جامعة تكريت / سوف تهمل العروض غري املستوفية 

للرشوط لالستفسار واالطالع عى املزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوني لجامعة تكريت 
WWW.tu.edu.iq

رشوط املناقصة
1 � تلتزم الرشكة بعدم بيع املقاولة وعدم تش�غيل مقاول ثاني وبخالفه يس�حب العملوتصادر تأمينات حس�ن 

التنفيذ البالغة 5% من مبلغ العقد 
2 � تلتزم الرشكة بتقديم ش�هادة منش�ا للمواد املس�توردة الداخلة يف املرشوع مصدقة من السفارة العراقية يف 

بلد املنشأ 
3 � ترف�ق تأمين�ات اولية بقيمة )10,000,000( عرشة ماليني دينار عراقي عى ش�كل )صك مصدق او خطاب 
ضم�ان ( غ�ري مرشوط صادر م�ن احد املص�ارف العراقية املعتمدة معنون اىل رئاس�ة جامعة تكريت / قس�م 

الشؤون املالية 
4 � ترفق براءة ذمة  من الهيئة العامة للرضائب )حسب النموذج املعمم من قبل وزارة املالية ( نافذة 

5 � ترفق براءة ذمة من قسم تقاعد وضمان صالح الدين 
6 � جل�ب كتاب عدم محكومية للمدير املفوض للرشكة حس�ب كتاب مكتب مع�ايل وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي ذي العدد م و248/4 يف 2013/3/17
7 � يرفق وصل رشاء املناقصة الصادر من حسابات جامعة تكريت 

8 � ترفق استمارة تقديم العطاءات مختومة بختم الرشكة وموقعة من قبل املدير املفوض لها 
9 � سيتم تحليل العطاءات واملنافسة بني الرشكات عى اساس املعايري املعتمدة يف الوثائق القياسية لتنفيذ عقود 

االشغال الصغرية املرفقة مع العطاء 
10� ال�رشوط العام�ة للعقد املدرجة ضمن الوثائق القياس�ية لتنفيذ عقود االش�غال الصغرية والرشوط العامة 

للمقاوالت والتعليمات االضافية واملخططات املرفقة مع العطاء تعتر ملزمة وجزء اليتجزأ من العطاء 
11 � يحرض املدير املفوض للرشكة حرصا عند استالم جدول الكميات وعند تسليم العطاء

12 � يف حال�ة اش�رتاك رشكتني يف التقدي�م للمناقصة تلتزم الرشكت�ان بكافة الرشوط املذك�ورة يف هذا االعالن 
وبتقديم عقد رشاكة بينهما مصدق من الكاتب العدل  وتكون كافة اوراق العطاء بضمنها وصل الرشاء وخطاب 

الضمان بأسم الرشكتني ومختومة ويوقع العقد اذا رست املناقصة عليهما من قبل مديري الرشكتني 
13 � للرشكات االجنبية الحق باالشرتاك باملناقصة وحسب التعليمات النافذة عى ان يقوم كادر الرشكة بتنفيذ 

املرشوع 
14 � الجامعة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

رئاسة جامعة تكريت
شعبة العقود احلكومية

رقم املناقصة 2019/16
رقم التبويب / 351

اعالن للمرة الثانية

ع / املدير العام
قيس عبد الرضا اسامعيل

مدير القسم القانوين وكالة

الكلفة التخمينية 
الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقما
الفا دينار 2000 تفريغ الحبوب الفل 1

الف وسبعمائة وخمسون دينار 1750 تحميل الحبوب الفل  2
الف واربعمائة دينار 1400 نقل الحبوب 3

مليون دينار على ان يكون صرف فقرة التنظيف في حالة وجود تحميل وتفريغ في الموقع  1000000 التنظيف 4

العدد /بال
التاريخ 2019/11/18

امري حسون حممد
رئيس النادي
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مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 26/د/2019 
جتهيـز ملحقــات قابلــو    

إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب( بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهيز ملحق��ات 

قابلو وفق الجدول التال�ي( 

واصل اىل مخازن مقر الرشكة يف حي الحس�ني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال 
تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
س�يتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات 

لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقدي�م العطاء من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح التقديم لجميع 

املناقصني.
تقدي�م تأمين�ات أولية صك او خطاب ضم�ان مصدق من مرصف معتم�د بمق�دار )8749500( ثمانية مليون 
وسبعمائة وتسعة واربعون ألف وخمسمائة دينار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة الكلفة التخمينية للمناقصة 
والبالغة )874095000( ثمانمائة وأربعة وس�بعون مليون وخمس�ة وتس�عون ألف دينار عراقي ويغطي فرتة 

نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات إضافية االتصال )بالرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء 
www. واملوقع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و  sedist@moelc.gov.iq :الجنوب( الربي�د االلكرتون�ي

sedist.moelc.gov.iq )ال�دوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر 
خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني ي�وم االح��د بتاري�خ 2019/12/1 الس�اعة 1300 ظهراً يف مقر 

الرشكة.
بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية وبعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املح�دد يف التعليم�ات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بي�ع الوثائق البالغة )250000( مئتان وخمس�ون ألف 
دين�ار عراق�ي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قب�ل مخول الرشكة وغري قابلة 
لإلرج�اع )اال يف حالة الغ�اء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع الع�رض للذين لديهم هوية غرفة تجارة 

درجة أوىل.
يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )مق�ر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجن�وب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقص�ات – صندوق املناقصات( وتق�دم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحت�وي عىل املواصفات الفنية 
وكافة املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار 
العراق�ي ويكت�ب ع�ىل الظرفني رق�م املناقصة وتاريخ الغل�ق وعنوان  مق�دم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم 
الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم االح���د املصادف 
2019/12/8 وعندم�ا يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح 
العطاءات الساعة 1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط 
املطلوب�ة يف الوثائ�ق التجارية والقانونية او ي��رد بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزم�ة بقبول أوطأ العطاءات 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى 

ابن غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقص�ة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه 
إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.

ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.  
املهندس عبدالكريم عبدالجليل عبود

اىل / مسامهي رشكة الرشق االوسط للتأمني مسامهة خاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اجتامع هيئة عامة 

اس�تنادا اىل احكام املادة 87 / ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا 
لق�رار مجلس ادارة الرشكة املؤرخ يف 1 / 7 / 2019 يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة 
العامة صباح يوم االربعاء املصادف 11 / 12 / 2019 يف تمام الساعة العارشة صباحا يف مقر 
الرشك�ة الكائ�ن يف بغداد / حي الوح�دة م/ 906 ز / 28 مبنى رق�م 46 ط1 مقابل الجامعة 

التكنلوجية وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل : 
1 – مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليه . 
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

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

عليها .
4 – تعيني مراقب حسابات لعام 2019 وتحديد اجوره .

5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة وتحديد مكافاتهم . 
6 – مناقشة اقرار معالجة العجز واتخاذ القرار املناسب بشانه . 

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب صك االنابة او توكيل الغري بموجب 
وكال�ة ص�ادرة من كاتب الع�دل عىل ان تودع االناب�ات او الوكاالت قبل ثالث�ة ايام من املوعد 
املح�دد وعىل ان توده لدى هيئة االوراق املالية اس�تنادا الح�كام املادة ) 91 ( من القانون ويف 
حال�ة عدم تحق�ق النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يلي�ه يف نفس الزمان 

واملكان املحدد واملصادف االربعاء 18 / 12 / 2019 .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 3989 

التاريخ : 20 / 11 / 2019 
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدع�وة ) امل حامد عطيه محمد ( طلب�ا اىل هذه املحكمة 
الس�تصدار حجة حج�ر وقيمومة عىل زوجها املفق�ود عمر غازي 
محم�د مهدي الراش�دي الذي فق�د يف قضاء بلد بتاري�خ 27 / 6 / 
2014 بع�د ان ت�م اختطافه من قبل جهة مجهول�ة ولم يعرف اي 
يشء عن مصريه لحد االن وهو من محافظة صالح الدين – قضاء 
بل�د – منطقة الرواش�د – فعىل م�ن لديه معلومات عن�ه االتصال 

بذويه او بهذه املحكمة او بأي مركز للرشطة . مع التقدير 
القايض 

يعرب عيل جاسم

محكمة بداءة شط العرب 
العدد: 84/ب/2011

التاريخ: 2019/11/17
اعالن 

تعل�ن محكمة ش�ط الع�رب عن بي�ع العقار 
املرقم 57/20 م 12 التنومة وهو يقع يف قضاء 
ش�ط العرب ش�ارع 13 املروف باإلطفاء وهو 
عبارة عن بس�تان يس�قى بمياه املد كما جاء 
يف الس�ند العقاري املرفق بالدعوى ومساحته 
1 دون�م و19 أول�ك وه�و مل�ك رصف لدائرة 
األوق�اف املغ�ارس العراقي حبي�ب عبدالرزاق 

ويس ويتكون من: - 
1. ال�دار األوىل عائ�دة للرشي�ك )فاخر حبيب 
قيمته�ا  م2   250 ومس�احتها  عبدال�رزاق( 

9000000 تسعة ماليني دينار.
2. ال�دار الثاني�ة عائ�دة للرشيك�ة )خريي�ة 
حبيب عبدالرزاق( مس�احتها 250 م2 قيمتها 

10000000 عرشة ماليني دينار.
وبذل�ك يكون املجموع الكيل لقيمة املش�يدات 
املش�يدة عىل ارض ه�ذا العق�ار 19000000 
تس�عة عرش ملي�ون دين�ار وان قيمة األرض 

56000000 ستة وخمسون مليون دينار.
 75000000=  19000000+  56000000
خمس�ة وس�بعون ملي�ون دين�ار عراق�ي ال 

غريها.
فم�ن لديه الرغب�ة بال�رشاء مراجع�ة ديوان 
هذه املحكم�ة يف الي�وم )15( الخامس عرش 
التايل لنرش اإلعالن مستصحباً معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن قيم�ة العق�ار 
أرضاً ومش�يدات وأجور الن�رش والداللية عىل 

املشرتي.
القايض/ كاظم حمود رهيج

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 841 / ش / 2019 

التاريخ : 19 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه / عمر حمي�د عيل – مجهول 
محل االقامة .

اقام�ت املدعي�ة ع�ال احم�د خض�ري الدعوى 
املرقم�ة 841 / ش / 2019 والتي تطلب فيها 
الحك�م بتاييد حضانته�ا الطفالها القارصين 
 2017 تول�د  وطيب�ه   2016 تول�د  س�جاد 
وملجهولية محل اقامت�ك قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني رسميتني واسعة 
االنتش�ار وقد تم تحديد ي�وم 1 / 12 / 2019 
وعلي�ك  اع�اله  بالدع�وى  للمرافع�ة  موع�دا 
الحضور باملوعد اعاله ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول .
القايض 

يعرب عيل جاسم
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 

االتحادية 
محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية 

العدد : 424 / ب / 2019 
التاريخ : 19 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى عليهم / 1 – رشكة س�باليز ليمتد 
املدي�ر  الجنس�ية  بريطاني�ة   supplies LTD
املفوض احمد عباس فياض البدري / اضافة 

لوظيفته . 
2 – الكفي�ل املتضام�ن احم�د عب�اس فياض 

البدري .
املدي�ر  ل  بن�ك مب�اب ش م   ( املدع�ي  اق�ام 
االقليم�ي ف�ادي ن�ور الدين االم�ني / اضافة 
لوظيفته الدعوى املرقم�ة 424 / ب / 2019 
والذي يطالبكم بالزامكم متضامنني بتاديتكم 
للمدع�ي مبلغ مق�داره ) 39 ، 327 ، 64 ، 27 
( س�بعة وعرشون مليون واربعة وستون الف 
وثالثمائ�ة وس�بعة وع�رشون دوالر وتس�عة 
وثالث�ني س�نتا امريك�ي وذلك عن تس�هيالت 
مرصفي�ة متنوع�ة ) 1 – عق�ود ق�رض الجل 
2 – عق�ود فت�ح اعتم�ادات مس�تندية 3 – 
عقد فتح اعتماد يف الحس�اب الجاري س�حب 
ع�ىل املكش�وف حس�اب ج�اري مدي�ن ( مع 
الفوائ�د االتفاقية والفوائد التاخريية والفائدة 
القضائي�ة  املصاري�ف  وتحميل�ك  القانوني�ة 
واتعاب املحاماة ( والنتقالك اىل جهة مجهولة 
ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
 2019  /  12  /  1 املواف�ق  املرافع�ة  بموع�د 
الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

ابراهيم حميد كامل

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة الثانية
تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اج�راء املزايدة 
العلني�ة الثانيةلبي�ع مواد مخزني�ة راكدة وفائضة ع�ن الحاجة 
يف تمام الس�اعة )التاس�عة( من صباح ي�وم )االربعاء( املصادف 
2019/12/4 يف مخ�ازن مقر الرشكة /الش�عيبة   فعىل الراغبني 
باالش�رتاك باملزايدة العلني�ة الحضور بالزمان وامل�كان املحددين 
مس�تصحبني معهم مبلغ التامينات البالغ�ة ) 8489400( ثمان 
مليون واربع مئة وتس�ع وثمانون الفا واربعمائة دينار عراقي ال 
غريها  وجلب هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية مع  بطاقة 
الس�كن )االصلية واالستنساخ(  مع براءة ذمة صادرة من الهيئة 
العامة للرضائب ضمن منطقة سكناهم ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن والداللية  
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التاليهو 

يوم موعد الغلق
مع التقدير

مديريـــة بلديـــة البصـــرة
شعبة تنظيم املدن

اعــالن
تعلن مديرية بلدية البرصة / شعبة تنظيم املدن اىل كاف�ة دوائ�ر 
الدول�ة والقط�اع الع�ام واملختل�ط والتعاون�ي وذوي العالق�ة من 
املواطني�ن عن املباش�رة بتصدي�ق خارط�ة تنظي�م االستعم�ال 

للقط�اع السكن�ي يف منطقة القبل���ة 818.
فع�ىل كل من لديه اع�رتاض او اقرتاح تثبيت ذلك بكتاب رس�مي 
موج�ه اىل بلدية البرصة / ش�عبة تنظيم امل�دن وخالل مدة )30( 
ثالث�ون يوم�اً من تاري�خ نرش اإلع�الن اس�تناداً اىل امل�ادة )45( 
الخامس�ة واالربعون من قانون إدارة البلديات رقم )165( لس�نة 
1964 املعدل، وبعكس�ه تقوم مديريتنا بتصدق الخارطة والعمل 

بموجبها وحسب األصول.

اىل من يهمه االمر 
يوجد حجز عىل العقار املرقم 1 / 2501 مقاطعة 4 وزيرية والعائد 
اىل الرشكة الرشقية للصناعات املطاطية ذات املس�ؤولية املحدودة 
والكائن يف منطقة جميلة والحجز بالعدد 599 / 2 تنفيذي بموجب 
كت�اب تنفيذ الك�رادة 1534 / 86 يف 23 / 2 / 1987 حيث اجابت 
مديري�ة التنفيذ بموج�ب كتابها املرق�م 1042 يف 3 / 11 / 2019 
بتعذرهم باالجابة وذلك بسبب حرق اوليات االضبارة يف احداث عام 
2003 ، عىل من له عالقة بحجز العقار مراجعة مديرية التس�جيل 
العقاري يف مدينة الصدر االوىل وبخالفه سوف تقوم الدائرة املذكورة 
برف�ع الحجز خ�الل 30 ثالثون يوما من تاريخ التبليغ اس�تنادا اىل 

احكام املادة 103 من قانون التسجيل العقاري النافذ .
مع جزيل الشكر والتقدير ..... 

الرشكة الرشقية للصناعات املطاطية

العــــــــددالمــــــادةت

عدد 255صندوق نهاية قابلو 1 ×400 ملم2 ، 33 ك.ف خارجي1

عدد 308صندوق نهاية قابلو 1 ×400 ملم2 ، 33 ك.ف داخلي2

3GIS عدد 70صندوق نهاية قابلو 1 ×400 ملم2 ، 33 ك.ف داخلي نوع

 عدد 566صندوق نهاية قابلو 3 ×150 ملم2 ، 11 ك.ف خارجي4

عدد 466صندوق نهاية قابلو 3 ×150 ملم2 ، 11 ك.ف داخلي5

6 GIS  عدد 35صندوق نهاية قابلو 3×150 ملم2 داخلي نوع

عدد 820صندوق مستقيم 3×150 ملم2  11 ك.ف 7

عدد 420صندق مستقيم 1×400 ملم2 33 ك.ف8

املدير العام وكالة
رئيس جملس اإلدارة

العدد / 80
التاريخ /  /1441 هـ

املوافق : 2019/11/2م

رئيس جملس االدارة
حسام حسني ويل

رئيس املهندسني االقدم
علــي اسامعيـــل جاســم

مدير بلدية البرصة

داود عبد زاير 
رئيس جملس االدارة

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 6/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف سعة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S مع منظومة سكادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/5 محطة.

إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 
2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز                  محطات 
متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/5 محطة(. وفق املناش�ئ والكلف التخمينية املحددة يف 

الجدول أدناه

واصلة اىل مخازن مقر الرشكة يف حي الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة 
تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

يكون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة 
من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع املناقصني.

تقدي�م تأمين�ات أولية بص�ك او خطاب ضمان مصدق من م�رصف معتمد بمق�دار )80000000( ثمان������ون مليون دين�ار عراقي والذي يمث�ل )1%( من قيمة الكلفة 
التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

com. و  sedist@moelc.gov.iq :ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( الربيد االلكرتون�ي
sedist@moelc.gov.iq واملوقع االلكرتوني www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة 

عىل استفسارات املشاركني يوم الخمي�س بتاريخ 2019/12/5 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق 
البالغة )750000( سبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثال�ث – غرفة املناقصات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني 
مغلف�ني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمس�كات املطلوب�ة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدينار العراقي 
ويكتب عىل الظرفني رقم املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 
1300 ظه�راً لي�وم األربع���اء املصادف 2019/12/18 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد بعد  موعد الغلق والرشكة غري 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن غزوان يف منطقة العباسية

 )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة 

لعطائه وحسب القرص املدمج CD الذي يستلمه إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

80000000 ثمانون مليون دينار عراقي8000000000 ثمانيــــــة مليــــــار دينـــــــــار عراقـيأوربي

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بلد 

رقم االضبارة : 2295 / ت / 2019 
التاريخ : 10 / 11 / 2019 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 77 / 
202 م 45 بني سعد الواقع يف قضاء بلد العائد 
للمدي�ن مه�دي مجيد حس�ن املحج�وز لقاء 
طلب الدائن محمد صفاء عبد الرس�ول البالغ 
) 300000 ، 10 ( عرشة ماليني وثالثمائة الف 
دينار الغريها – فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات : 

1 – موقع�ه ورقمه : قضاء بل�د 77 / 202 م 
45 بني سعد .

2 – جنسه ونوعه : قطعة ارض .
3 – حدوده واوصافه : حدودها من الش�مال 
قطعة سكنية ومن الجنوب شارع ومن الرشق 

شارع ومن الغرب دار سكني مشيد .
4 – مشتمالته : ............

5 – مساحته : 162 م2 .
6 – درجة العمران : اليوجد .

7 الشاغل : مهدي مجيد حسن .
8 – القيم�ة املق�درة : 500000 / 17 س�بعة 
ع�رش مليون وخمس�مائة الف دين�ار عراقي 

الغريها .
��������������������������������������

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

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 45 / ش / 2018 

التاريخ : 20 / 11 / 2019 
م / تبليغ 

اىل / املدعى عليه ) لواء احمد فرحان ( 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
االس�حاقي قراره�ا يف الدع�وى املرقمة 45 / 
ش / 2018 يف 15 / 4 / 2018 واملقام�ة م�ن 
قبل املدعية ) طليعة جسام محمد ( املتضمن 
الحك�م بالتفريق للهج�ر وبالنظ�ر ملجهولية 
مح�ل اقامتك فق�د تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
يوميتني محليتني وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

قرار الحكم الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 244 / ش / 2019 
التاريخ : 24 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / مرت�ى خلي�ل خضري – 

مجهول محل االقامة 
للدع�وى املرقم�ة 244 / ش / 2019 املقامة 
من قبل املدعية نورهان خري الله خضري والتي 
تطلب فيها الحك�م بالتفريق القضائي للهجر 
بينها وبينك فقد اصدرت هذه املحكمة قرارها 
امل�ؤرخ 23 / 7 / 2019 الق�ايض ) بالتفري�ق 
القضائي بني املدعية نورهان خري الله خضري 
واملدعى عليه مرت�ى خليل خضري واعتباره 
طالق�ا بائنا بينونة صغ�رى واقعا للمرة االوىل 
واعتب�ارا من تاريخ الحكم يف 23 / 7 / 2019 
تاريخا للطالق بموجب�ه اليحل لطريف الدعوى 
اس�تئناف الحي�اة الزوجي�ة اال بعق�د ومه�ر 
جديدي�ن وعىل املدعي�ة لزوم الع�دة الرشعية 
البالغة ثالثة ق�روء ( وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني واس�عة االنتش�ار لغ�رض تبليغ�ك 
بق�رار الحكم ولك الح�ق بالحضور لالعرتاض 
عىل الق�رار املذك�ور وتميي�زه ويف حالة عدم 
حضورك خالل املدة القانونية س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض 

يعرب عيل جاسم 
��������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

رقم الدعوى : 344 / ب / 2019 
التاريخ : 10 / 11 / 2019 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املرقم�ة 344 / ب / 2019 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي عب�اس حس�ني 
جاس�م ضد املدع�ى عليهما عبد الل�ه فرحان 
جاس�م وحكيم�ه فرح�ان جاس�م ولص�دور 
ق�رار الحكم بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 29 
/ 266 مقاطع�ة 45 بن�ي س�عد بتاري�خ 29 
/ 8 / 2019 والكتس�ابه الدرج�ة القطعي�ة 
فق�د قررت ه�ذه املحكمة بيع العق�ار اعاله 
باملزايدة العلنية واملدرجة اوصافه ادناه فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة 
بعد م�رور ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % م�ن القيم�ة املقدرة 

وسيتم تسجيل العقار باسم املزايد االخري .
االوصاف :

1 – موقع العقار : قضاء بلد – حي االنتصار.
2 – جنس العقار / قطعة ارض .

3 – االوص�اف : هيكل مبني من الطابوق غري 
مكتمل البناء .

4 – املش�تمالت : هيكل حديث البناء ومش�يد 
م�ن طابق�ني بالطاب�وق والس�قف بالص�ب 
الخرس�اني ودرج�ة العمران جي�دة ويحتوي 
عىل غرف نوم عدد 2 وصالة ودرج واس�تقبال 
ومطبخ وكليدور للطابق االريض ويحتوي عىل 
مجموعة صحية والطابق العلوي يحتوي عىل 
3 غرف منام م�ع صالة للطابق العلوي ودرج 

.
5 – املالكون : املدعي واملدعى عليهم .

6 – املساحة : 250 م2 .
7 – القيمة التقديرية للعقار : سبعة وثمانون 

مليون وخمسمائة الف دينار .
القايض 

عيل منديل خريبط
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2792 /ت/2019

التاريخ : 2019/11/13 
اىل  /املنف�ذ علي�ه  / فاطم�ة رس�ول جعف�ر 

حسني
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن رشح املبلغ 
وتأييد املختار املنطقة حي الجهاد / 6 الس�يد 
حبار كري�م درب البديري  ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر:
محكمة بداءة النجف املرقم 927//ت2019/3 
واملتضم�ن الزام�ك بمبلغ مق�داره احد عرش 
مليون ومائتان وثالثة االف وس�بعمائة وستة 
ع�رش دينار من مبلغ الق�رض ومبلغ مقداره 
اربعة ماليني وس�بعمائة واثنان وسبعون الف 
وخمسمائة وثالثة وتسعون دينار عن الفائدة  

االنفاقية والتاخريية

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 7/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج 

االتصاالت عدد/5 محطة.
إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 
ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/5 محطة(. وفق 

املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول أدناه

واصلة اىل مخازن مقر الرشكة يف حي الحس�ني وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم 
اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك 

فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط مفتوح التقديم لجميع املناقصني.
تقدي�م تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من م�رف معتمد بمقدار )80000000( ثمان������ون مليون 
دين�ار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة الكلف�ة التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( 

يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq  و com.sedist@moelc.gov.iq )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى 
الس�اعة الثاني�ة ظهراً( وس�وف يعق�د مؤتمر خ�اص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم الخمي��س بتاريخ 

2019/12/5 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإم�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي 
فق�ط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخ�ول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات 
املطلوب�ة يف وثائ�ق املناقص�ة والرشوط  القانوني�ة واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي ويكتب عىل 
الظرف�ني رق�م املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان 
آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم األربع��اء املصادف 2019/12/18 وعندما يصادف يوم 
الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً 
من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد 

بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العن�وان : مق�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.  

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 12/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج 

االتصاالت عدد/4 محطة.
إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 
ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/ 4 محطة(. وفق 

املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول أدناه

واصلة اىل مخازن فرع ذي ق��ار وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد 
توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك 

فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العطاء مفتوح لجميع املناقصني.
تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرف معتمد بمقدار )64000000( اربع�ة وس�تون مليون 

دينار عراقي والذي يمثل )1%( من الكلفة التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي�د االلكرتوني: sedist@moelc.gov.iq  و com.sedist@moelc.gov.iq  )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى 
الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االح��د بتاريخ 2019/12/8 

الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإم�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي 
فق�ط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخ�ول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات 
املطلوب�ة يف وثائ�ق املناقص�ة والرشوط  القانوني�ة واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي ويكتب عىل 
الظرف�ني رق�م املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان 
آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم الثالث���اء املصادف 2019/12/17 وعندما يصادف يوم 
الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً 
من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد 

بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العن�وان : مق�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

80000000 ثمانون مليون دينار عراقي8000000000 ثمانيــــــة مليــــــار دينـــــــــار عراقـيأوربي

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 11/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج 

االتصاالت عدد/5 محطة.
إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 
ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/5 محطة(. وفق 

املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول أدناه

واصلة اىل مخازن فرع ذي ق��ار وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد 
توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك 

فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العطاء مفتوح لجميع املناقصني.
تقدي�م تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من م�رف معتمد بمقدار )80000000( ثمان������ون مليون 
دين�ار عراقي والذي يمثل )1%( من قيمة الكلف�ة التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( 

يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي�د االلكرتوني: sedist@moelc.gov.iq  و com.sedist@moelc.gov.iq  )الدوام من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى 
الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االح��د بتاريخ 2019/12/8 

الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإم�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي 
فق�ط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخ�ول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات 
املطلوب�ة يف وثائ�ق املناقص�ة والرشوط  القانوني�ة واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي ويكتب عىل 
الظرف�ني رق�م املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان 
آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم الثالث��اء املص�ادف 2019/12/17 وعندما يصادف يوم 
الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً 
من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد 

بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العن�وان : مق�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

80000000 ثمانون مليون دينار عراقي8000000000 ثمانيــــــة مليــــــار دينـــــــــار عراقـيأوربي

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

6400000000 ستـة مليــــــار واربعمائـة  مليـون أوربي
64000000 أربعة وستون مليون دينار عراقيدينـــــــــار عراقـي

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 13/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج 

االتصاالت عدد/4 محطة.
إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 
ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/ 4 محطة(. وفق 

املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول أدناه

واصلة اىل مخازن فرع ذي ق��ار وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد 
توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك 

فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العطاء مفتوح لجميع املناقصني.
تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرف معتمد بمقدار )64000000( اربع�ة وس�تون مليون 

دينار عراقي والذي يمثل )1%( من الكلفة التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq  و com.sedist@moelc.gov.iq  )ال�دوام م�ن الس�اعة الثامن�ة صباح�اً 
وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االح��د بتاريخ 

2019/12/15 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإم�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )750000( س�بعمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي 
فق�ط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخ�ول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات 
املطلوب�ة يف وثائ�ق املناقص�ة والرشوط  القانوني�ة واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي ويكتب عىل 
الظرف�ني رق�م املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان 
آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم االح��د املصادف 2019/12/22 وعندما يصادف يوم الغلق 
عطل�ة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم ال�ذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً من 
اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد بعد  

موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العن�وان : مق�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

64000000 أربعة وستون مليون دينار عراقي6400000000 ستـة مليــــــار واربعمائـة  مليـون دينـــــــــار عراقـيأوربي
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مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 17/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج 

االتصاالت عدد/2 محطة.
إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز                  محطات متنقلة 
11/33 ك. ف سعة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة سكادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/ 2 محطة(. 

وفق املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول أدناه

واصلة اىل مخازن فرع الرشكة يف املثن��ى وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة 
إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك 

فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العطاء مفتوح لجميع املناقصني.
تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )32000000( اثن�ان وثالث�ون مليون 

دينار عراقي والذي يمثل )1%( من الكلفة التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq  و com.sedist@moelc.gov.iq  )ال�دوام م�ن الس�اعة الثامن�ة صباح�اً 
وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات املش�اركني يوم االثني��ن بتاريخ 

2019/12/16 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإم�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )600000( س�تم�ائة أل�ف دينار عراقي فقط ويتم 
الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء املناقصة( 

ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات 
املطلوب�ة يف وثائ�ق املناقص�ة والرشوط  القانوني�ة واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي ويكتب عىل 
الظرف�ني رق�م املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان 
آخ�ر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم االثني��ن املص�ادف 2019/12/23 وعندما يصادف يوم 
الغلق عطلة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً 
من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد 

بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العن�وان : مق�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

تنويه
اش�ارة اىل  االعالن املنش�ور  يف  صحيفة 
املستقبل  العدد 2002 يف 2019/10/15 
ورد يف  اعالن محكمة بداءة هبهب  العدد 
349/ش/2018   خط�اء والصحيح هو 

349/ش/2019 احوال  هبهب
���������������������������������

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/236/ب/2019

اعالن  بيع عقار
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
/236 بلدروزبالع�دد  ب�داءة  محكم�ة 

 2019/6/30 ب/2019وامل�ؤرخ 
املتضمن  ازالة شيوع العقار املرقم2359 
يف   منصورالواق�ع  أم�ام   14 مقاطع�ة 
قض�اء  بلدروزواملوص�وف  ادن�اه تقرر 
وضع�ة  يف املزاي�دة  العلني�ة  ملدة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل  للنرش 
فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف هذه 
املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را مس�تصحبني معه�م التامين�ات 
القانوني�ة وق�دره )10%( م�ن القيم�ة 
املقدرة والبالغة ) 65000000( خمس�ة 
وس�تون مليون دينارالغريه�اان لم يكن  
من ال�رشكاء وعند انتهاء امل�دة املذكورة 
س�تجري  االحالة القطعية وفق االصول 
مع العل�م ان الدفع  مقدما والداللية عىل 
املش�رتي  واذا صادف يوم االحالة عطلة 
رسمية يكون اليوم الذي  يليهموعدا لذلك 
وعىل املشرتي ان  يستصحب مع شهادة 

الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

غرفت�ني  ع�ىل   تحت�وي  س�كن  دار   -1
4x4 ومطب�خ 2x4 وه�ول 6x4 وحم�ام 
2x2 وتوالي�ت خارجي�ة 2x1/1 وطرمة 
مكشوفة  وان البناء  ردىء  وغري  صالح  

للسكن
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : 149 / ب / 2018 
التاريخ : 17 / 11 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدع�ى عليه / ي�ارس محمد ماجد / 

الساكن ناحية السالم 
بتاريخ 3 / 11 / 2019 اصدرت محكمة 
بداءة هبهب قرار الحك�م الغيابي املرقم 
149 / ب / 2019 واملتضمن دفع املدعى 
عليه ي�ارس محمد ماج�د للمدعي ) عيل 
كاظم دح�ام ( مبالغ املدعى ب�ه والبالغ 
) ع�رشون ملي�ون دين�ار ( وملجهولي�ة 
محل اقامتك حسب اشعار مختار ناحية 
الس�الم / حي املصطفى – ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
وم�ن حق�ك االع�رتاض او التميي�ز عىل 
الحكم الصادر بحقك خالل مدة 30 يوما 
تب�دا من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

غازي جليل عبد 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 5284 / ش3 / 2019 

التاريخ : 17 / 11 / 2019 
املدعى عليه ) سجاد سلمان كاظم ( 

م / اعالن 
ملقتضيات حس�م الدعوى املرقمة بالعدد 
اع�اله واملقام�ة م�ن قبل املدعي�ة ) نور 
اليقني عالء حس�ام ( والت�ي موضوعها 
) التفري�ق للهج�ر ( وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب اشعار مبلغ مركز رشطة 
الكاظمي�ة عليه قررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميت�ني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 25 

 2019 / 11 /
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 14 / 10 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / حسني عيل محمود 
بتاري�خ 14 / 10 / 2019 ق�دم ) والدك 
( املدع�و ) ع�يل محمود حس�ن ( يطلب 
في�ه نصب�ه قي�م علي�ك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 6 / 1 / 2007 ولم تعد لحد االن 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش 
س�وف ينصب ) والدك ( قيم عليك الدارة 

شؤونك.
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 5591 / ش2 / 2019 

التاريخ : 20 / 11 / 2019 
اىل / املدعى عليه�ا / زهراء حكمت عبد 

املنعم 
م / اعالن 

بتاري�خ 24 / 10 / 2019 اقامت املدعية 
) ابتس�ام عب�د الس�تار حم�د ( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله والت�ي موضوعه�ا عزل 
املدع�ى عليها ) زهراء حكمت عبد املنعم 
( وانه�اء وصايتها ع�ىل الطفلة نرجس 
الزه�راء وتنصيب عمته�ا املدعية وصية 
عليه�ا وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
تايي�د مديري�ة ناحي�ة الس�الم وكت�اب 
مديري�ة رشط�ة املدائ�ن مرك�ز رشط�ة 
الوحدة تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني بموع�د املرافعة املصادف 25 / 
11 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك�م 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

االصول .
القايض 

عمر حميد محمود

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 15/د/2019
تجهي�ز محطات متنقلة 11/33 ك. ف س�عة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S مع منظومة س�كادا متكاملة بضمنها برج 

االتصاالت عدد/2 محطة.
إش�ارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرب�اء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعوة أصحاب الرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ل�� )تجهي�ز                  محطات متنقلة 
11/33 ك. ف سعة 31.5 ام. يف. اي نوع G.I.S   مع منظومة سكادا متكاملة بضمنها برج االتصاالت عدد/ 2 محطة(. 

وفق املناشئ والكلف التخمينية املحددة يف الجدول أدناه

واصل�ة اىل مخازن فرع الرشكة يف ميس���ان وعىل حس�اب الخطة االس�تثمارية والتبوي�ب )7/3/10( عىل ان ال تتم 
اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كاف�ة من الرشكات لالشرتاك 

فيها مع مالحظة ما ييل: -  
يك�ون تقديم العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العطاء مفتوح لجميع املناقصني.
تقديم تأمينات أولية بصك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )32000000( اثن�ان وثالث�ون مليون 

دينار عراقي والذي يمثل )1%( من الكلفة التخمينية للمناقصة ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدمي العطاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
الربي�د االلكرتون�ي: sedist@moelc.gov.iq  و com.sedist@moelc.gov.iq  )ال�دوام م�ن الس�اعة الثامن�ة صباح�اً 
وحتى الس�اعة الثانية ظهراً( وس�وف يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االح��د بتاريخ 

2019/12/15 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.
بإم�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )600000( س�تم�ائة أل�ف دينار عراقي فقط ويتم 
الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة الغاء املناقصة( 

ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب – الطابق الثالث – غرفة املناقصات 
– صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة املستمسكات 
املطلوب�ة يف وثائ�ق املناقص�ة والرشوط  القانوني�ة واآلخر تجاري يحتوي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي ويكتب عىل 
الظرف�ني رق�م املناقصة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم الرشكة ، علماً ان 
آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم االح��د املصادف 2019/12/22 وعندما يصادف يوم الغلق 
عطل�ة رس�مية يكون غلق العروض يف اليوم ال�ذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 1000 العارشة صباحاً من 
اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق التجارية والقانونية او ي�رد بعد  

موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.
العن�وان : مق�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإمكان جهة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية 
املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع م�ن الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم الحي 
وتوقيع�ه م�ن املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه إضافة اىل 

استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 22/د/2019 
تجهيز قابلو 1×400 ملم2 ، 33 كي. يف / 100 كم 

إش�ارة اىل الق�رار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعق�د يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( بدعوة أصح�اب الرشكات املؤهل�ني وذوي الخربة واالختص�اص لتقديم عطاءاتهم ل��� )تجهيز قابلو 
1×400 مل�م2 ، 33 ك�ي. يف / 100 كم( علماً ان س�عر النحاس يوم اإلعالن هو )5823( خمس�ة آالف وثمانمائة 
وثالثة وعرشون دوالر للطن الواحد وسيتم اعتماد معادلة )LME( إلعادة احتساب سعر النحاس للقابلو وحسب 
بورصة لن�دن وبالدوالر وبما يعادلها بالدينار العراقي يوم فتح العطاءات واصل�ة اىل مخازن مقر الرشكة يف حي 
الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل 

لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

س�يتم العمل وفق اآللية املعتم�دة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العط�اءات كافة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

يك�ون تقدي�م العطاءات من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح العطاء لجميع 

املناقصني.
تقديم تأمينات أولية صك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )1%(من مبلغ العطاء ويغطي فرتة 

نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال )بالرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء 
www. واملوق�ع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و  sedist@moelc.gov.iq :الجن�وب( الربي�د االلكرتون�ي

sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص 
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االربعاء بتاريخ 2019/11/27 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.

بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )600000( س�تمائة ألف دينار عراقي فقط 
ويت�م الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخول الرشكة وغ�ري قابلة لإلرجاع )إال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل.
يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب – الطاب�ق الثالث – غرفة 
املناقصات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار العراقي 
ويكت�ب عىل الظرفني رقم املناقص�ة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم األربع���اء املصادف 2019/12/4 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الساعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجارية والقانونية او ي�رد بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخ�رى تتالئم مع طبيعة املناقصة ب�رشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلت�زم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائ�ق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الح�ي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 21/د/2019 
تجهيز قابلو 1×400 ملم2 ، 33 كي. يف / 100 كم 

إش�ارة اىل الق�رار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة ش�ؤون الطاقة رقم 16 املنعق�د يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االس�تثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجن�وب( بدعوة أصح�اب الرشكات املؤهل�ني وذوي الخربة واالختص�اص لتقديم عطاءاتهم ل��� )تجهيز قابلو 
1×400 مل�م2 ، 33 ك�ي. يف / 100 كم( علماً ان س�عر النحاس يوم اإلعالن هو )5823( خمس�ة آالف وثمانمائة 
وثالثة وعرشون دوالر للطن الواحد وسيتم اعتماد معادلة )LME( إلعادة احتساب سعر النحاس للقابلو وحسب 
بورصة لن�دن وبالدوالر وبما يعادلها بالدينار العراقي يوم فتح العطاءات واصل�ة اىل مخازن مقر الرشكة يف حي 
الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل 

لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

س�يتم العمل وفق اآللية املعتم�دة للمناقصات املحلية العام�ة والتي تتيح ملقدمي العط�اءات كافة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

يك�ون تقدي�م العطاءات من خالل إج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح العطاء لجميع 

املناقصني.
تقديم تأمينات أولية صك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )1%(من مبلغ العطاء ويغطي فرتة 

نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كاف�ة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

ع�ىل مقدم�ي العطاءات الراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال )بالرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء 
www. واملوق�ع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و  sedist@moelc.gov.iq :الجن�وب( الربي�د االلكرتون�ي

sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص 
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االربعاء بتاريخ 2019/11/27 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.

بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف التعليم�ات ملقدم�ي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )600000( س�تمائة ألف دينار عراقي فقط 
ويت�م الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اس�تالمها من قبل مخول الرشكة وغ�ري قابلة لإلرجاع )إال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل.
يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )مقر الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب – الطاب�ق الثالث – غرفة 
املناقصات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار العراقي 
ويكت�ب عىل الظرفني رقم املناقص�ة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربي�د االلكرتوني ورقم الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم األربع���اء املصادف 2019/12/4 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الساعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجارية والقانونية او ي�رد بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظ�����ة:

بإم�كان جه�ة التعاق�د إضاف�ة بيانات أخ�رى تتالئم مع طبيعة املناقصة ب�رشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلت�زم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القس�م الرابع من الوثائ�ق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الح�ي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب القرص املدمج CD الذي يس�تلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

32000000  اثنـان وثالثون مليون دينار عراقي3200000000 ثالثـة مليــــار ومئتــان مليون دينـــــــــار عراقـيأوربي

مبلغ خطاب الضمان )1%(الكلفــــــــــة التخمينيـــــــــــــــةالمنشأ

32000000  اثنـان وثالثون مليون دينار عراقي3200000000 ثالثـة مليــــار ومئتــان مليون دينـــــــــار عراقـيأوربي
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حمكمة بداءة شط العرب

اعالن 
تعلن محكمة شط العرب عن بيع العقار املرقم 56/20 م 12 التنومـة وهو يقع يف قضاء شط العرب شارع 13 املروف باإلطفاء وهو عبارة عن 
بسـتان يسـقى بمياه املد كما جاء يف السند العقاري املرفق بالدعوى ومساحته 6 دونم و2 أولك وهو ملك رصف لدائرة األوقاف املغارس العراقي 

عبدالرزاق ويس ويتكون من: - 
مشـيد عليه حسـينية مساحتها 200 م2 ومجموعة من املحالت ومشيد عليه 6 محالت مشيدة من البلوك مسقفه بالشيلمان عىل جانب الشارع 
تقدر  بـ 80 م2 تعود للرشيك مسلم حبيب، مشيد عليه دور سكنية 12 دار )اثنا عرش داراً( الدار األوىل تعود للرشيك مسلم حبيب مشيدة من اللبن 
والطني مسقفه بالجندل مؤلفة من غرفتني ونوم واستقبال وهول كبري ومطبخ وحمام ومرافق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء وان درجة 
عمرانها قديمة ومسـاحتها 200 م2. والدار الثانية طابق واحد مشـيدة من البلوك ومسقفه بالكونكريت املسلح تعود للرشيك عقيل مسلم وهي 
مؤلفة من غرفتني نوم واسـتقبال ومطبخ وحمام ومرافق صحي مسـاحتها تقدر بحدود 150 م2 وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها 
قديمة، والدار الثالثة طابق واحد مشـيدة بالبلوك والطني ومسـقفه بالشـيلمان )عكادة( مكونة من غرف نوم واستقبال وهول ومطيخ وحمام 
ومرافق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها قديمة وهي تعود للرشيك عبد عيل حبيب مسـاحتها 175م2 وشـاغله ولده حسني 
عبد عيل والدار الرابعة طابق واحد مشـيدة من البلوك ومسـقفه بالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من غرفتي نوم وهول ومطبخ وحمام ومرافق 
صحـي وهـي مجهـزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها قديم ومسـاحتها بحـدود 250 م2 وهي تعود للرشيك فارس عبد عيل ، والدار الخامسـة 
طابق واحد مشـيده من البلوك ومسـقفه بالكونكريت املسـلح وهي مؤلفة من غرفتي نوم وهول ومطبخ وحمام ومرافق صحي وهي مجهزة 
باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها وسـط ومسـاحتها بحدود 250م2 وهي تعود للرشيك حسـنني عبد عيل، الدار السادسة طابق واحد مشيده من 
البلوك ومسقفه بالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من غرفتي نوم  واستقبال  وهول ومطبخ وحمام ومرافق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء 
ودرجة عمرانها وسـط  ومسـاحتها بحدود 250 م2 وهي تعود للرشيكة جنة عبدالواحد والدار السـابعة طابق واحد مشـيدة بالبلوك ومسـقفه 
بالكونكريـت املسـلح وهـي مؤلفة من ثالث غرف نوم وهول واسـتقبال ومطبخ وحمـام ومرافق صحي  وهي مجهزة باملـاء والكهرباء ودرجة 
عمرانها وسـط وهي تعود للرشيك سـعد ظاهر، والدار الثامنة طابق واحد مشـيدة بالبلوك ومسـقفه بالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من ثالث 
غرف نوم وهول واستقبال ومطبخ وحمام ومرافق صحي ودرجة عمرانها وسط وهي مجهزة باملاء والكهرباء ومساحتها 150 م2 تعود للرشيك 
مرتىض ظاهر، والدار التاسعة طابق واحد وهي مشيدة من البلوك وبالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم وهول واستقبال ومطبخ 
وحمام ومرافق صحي درجة عمرانها وسط وهي مجهزة باملاء والكهرباء مساحتها 150 م2 وهي تعود للرشيك عالء ظاهر والدار العارشة وهي 
مشـيدة من البلوك ومسـقفه بالكونكريت املسلح ومجهزة باملاء والكهرباء ومساحتها 250 م2  تعود للرشيك ميمون ظاهر والدار الحادية عرش 
طابقني مشيدة بالبلوك ومسقفه بالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من خمس غرف نوم واستقبال وهول وحمام ومرافق ومطبخ ومرافق صحي 
والطابق الثاني مشيد من ثرمستون  ومسقف بالكونكريت املسلح وهو مؤلف من غرفتني وهول ومجهز باملاء والكهرباء  ودرجة عمرانها جيدة 
ومسـاحتها 200م2 وهي تعود للرشيك مصطفى ظاهر والدار الثانية عرش مشـيدة بالبلوك ومسـقفه بالكونكريت املسـلح وهو مجهزة باملاء 
والكهرباء ودرجة عمرانها وسـط ومسـاحتها تقدر بـ 250 م2 وتعود للرشيك وعـد ظاهر ويوجد مساحة من األرض خالية من املشيدات وتقدر 
مسـاحتها 2 دونم توجد فيها مغروسـات من األشـجار والنخيل والسدر تقدر بعرشون شـجرة وان قيمة ارض العقار 500000000 خمسمائة 

مليون دينار والدور املشيدة عىل ارض العقار والتي تعود اىل الرشكاء كما ييل:- 
1.   الحسينية العائدة للرشيك )عبداالله حبيب( مساحتها 200 م2 قيمتها 40000000 أربعون مليون دينار عراقي 

2. الدار العائدة للرشيك )مسلم حبيب( مساحتها 200 م2   قيمتها 5000000 خمسة ماليني دينار.
3. الدار الثانية عائدة للرشيك )مسلم عقيل حبيب( مساحتها 150م2 قيمتها 6000000 ستة ماليني دينار.

4. الدار الثالثة للرشيك )عبد عيل حبيب( مساحتها 175م2 قيمتها 5000000 خمسة ماليني دينار.
5. الدار الرابعة للرشيك )فارس عبد عيل( مساحتها 250م2 قيمتها 10000000 عرشة ماليني دينار.

6. الدار الخامسة للرشيك )حسنني عبد عيل( مساحتها 250م2 قيمتها 10000000 عرشة ماليني دينار.

7. الدار السادسة للرشيكة )جنة عبدالواحد( مساحتها 250م2 قيمتها 10000000 عرشة ماليني دينار.
8. الدار السابعة للرشيك )رعد ظاهر( مساحتها   150م2 قيمتها 10000000 عرشة ماليني دينار.

9. الدار الثامنة للرشيك )مرتىض ظاهر( مساحتها   150م2 قيمتها 8000000 ثمانية ماليني دينار.
10. الدار التاسعة للرشيك )عالء ظاهر( مساحتها   150م2 قيمتها 9000000 تسعة ماليني دينار.

11. الدار العارشة عائدة للرشيك )ميمون ظاهر( مساحتها   250 م2   قيمتها 9000000 تسعة ماليني دينار.
12. الدار الحادية عرش للرشيك )مصطفى ظاهر( مساحتها   250 م2   قيمتها 9000000 تسعة ماليني دينار.

13. الدار الثانية عرش للرشيك )وعد ظاهر( مساحتها   250م2 قيمتها 10000000 عرشة ماليني دينار.
14. أربعة محالت للرشكاء )وعد وعيل ومسلم وعالء( 100 م2 قيمتها 10000000 عرشة ماليني دينار.

15. محالن للرشيكني عبداالله وفارس عبد عيل مسـاحة 250 قيمتها 4000000 أربع ماليني دينار وبذلك يكون املجموع الكيل لقيمة املشـيدات 
عـىل ارض العقـار 155000000 مائة وخمسـة وخمسـون مليون دينار وعليـه يكون املجموع الكيل لقيمة املشـيدات + املجمـوع الكيل للعقار  

500000000+155000000=655000000 ستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار.
فمـن لديـه الرغبة بالرشاء مراجعة ديوان هـذه املحكمة يف اليوم )15( الخامس عرش التايل لنرش اإلعالن مسـتصحباً معـه التأمينات القانونية 

البالغة 10% من قيمة العقار العمومية أرضاً ومشيدات واجور النرش والداللية عىل املشرتي.
القايض / كاظم محود رهيج

اىل الرشكاء
1_عذراء صاحب محسن متعب

2تيجان مكي خضري عباس
توجـب عليكم الحضور إىل مقـر بلدية النجف 
االرشف لغـرض اصدار اجازة بناء للعقار رقم 
/30241/3 حـي الجامعة خـالل عرشة أيام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازة/ليث سعيد نعمة هاشم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهويـه الصادرة من جامعة 
الكوفـة / كليـة الطـب باسـم الطالـب 
)حسـام حيـدر عبـد الرزاق(/فعىل من 

يعثر عليها تسليها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف السماوة االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد: 2546/ب/2019

التاريخ : 2019/11/20
اعالن

اىل املدعى عليه / كاظم جواد كاظم
اقـام املدعـي كامـل حبيـب حسـني الدعوى 
البدائية املرقمة 2546/ب/2019 والتي يطلب 
الحكم لـه بموجبها بتاديتك له تعويضا ماديا 
ومعنويـا والذي قـدره بمبلغ خمسـة ماليني 
دينـار وملجهولية محل اقامتك وحسـب رشح 
القائـم بالتبليغ مصطفى نوري عطية املؤرخ 
2019/11/5 واشعار مختار منطقة املشواك 
والشهداء االوىل يف السـماوة املختار اسماعيل 
هالل نـارص املؤرخـه 2019/11/5 لذا تقرر 
تبليغـك اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني 
السـاعة  املوافـق  املرفعـة  بموعـد  يوميتـني 
التاسـعة من صبـاح يـوم 2019/12/3 ويف 
حالـة عدم حضورك او من ينـوب عنك قانونا 
او بيان معذرة مرشوعة سوف تسري املحكمة 
باجـراءات الدعوى بحقـك غيابـا وعلنا وفق 

االصول والقانون
القايض

حسني فاضل عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3570/ب2019/1

التاريخ 2019/11/20
اىل املدعـى عليهـم / )عـادل وفالـح ودجلـة 

وازهار اوالد وبنات عبد شبيب( 
اقامـت املدعية ) فطيمة عجيل ثامر( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم 
بابطـال  القيـد 14 كانون االول لسـنة 1957 
مجلد 78 وجميع القيود الالحقة للعقار املرقم 
242/3188 حـي السـعد / ولثيوت مجهولية 
محـل اقامتكم حسـب رشح املبلـغ القضائي 
يـارس جبار محسـن وتأييـد مختار الشـهيد 
الصدر /الرشيط حسني ريسان السالمي عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك االعنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني للحضـور يف موعد املرافعة 
املصـادف يف يـوم 2019/11/28 وعنـد عدم 
حضـورك او ارسـال مـن ينـوب عنـك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1139/ب2019/2

التاريخ  :2019/11/18
اعالن

بناءا عـىل القـرار الصادر من هـذه املحكمة 
بازالة شـيوع العقـار املرقـم 3/34881 حي 
العدالـة يف النجف عليـه تعلن هـذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمتـه ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثـون( يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانونيـة البالغـة 10% مـن القيمـة املقدرة 
بموجـب صك مصـدق المـر  محكمـة بداءة 
النجف وصـادر من مرصف الرافدين رقم )7(  
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثانيـة عـرش مـن اليـوم االخري مـن االعالن 
يف هـذه املحكمة وعىل املشـرتي جلـب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
: العقـار املرقـم 3/34881 حـي  االوصـاف 
العدالـة يف النجف عبارة عن بنايـة مفرزة اىل 
جزئـني بصورة غري رسـمية تقع عىل شـارع 
بعـرض 10 مرت ولدى الدخـول اىل الجزء االول 
تبني انـه يحتوي عىل صحيـات خارجية عدد 
1 وصحيـات داخلية وسـاحة امامية ومطبخ 
بجزئني حار وبارد واسـتقبال وصالة وسطية 
وغرفـة نوم عـدد 2 مبني بالطابوق مسـقف 
بالشـيلمان الجزء املذكور بطابق واحد مبلط 
بالكايش والسـرياميك مجهز باملاء والكهرباء 
متوسـطة  املذكـور  الجـزء  عمـران  درجـة 
مشغولة من قبل كرار حيدر عبود وهو يرغب 
بالبقـاء يف العقار بعد البيع بصفة مسـتأجر 
مساحة الجزء االول 173 مرت اما الجزء الثاني 
يتكـون من صالة ومطبخ مدمجان وصحيات 
يف الطابـق االريض اما الطابـق العلوي يتكون 
مـن غرفـة نـوم مبنـي بالطابـوق مسـقف 
بالكونكريت املسـلح مبلط بالكايش مشـغول 
من قبل املدعوه ايمان عبود سعد وهي ترغب 
بالبقـاء يف الجـزء املذكـور بصفة مسـتأجرة 
بعـد البيع مسـاحة الجزء الثانـي املذكور 27 
مرت املساحة االجمالية للعقار 200 مرت مربع 
وان القيمـة املقـدرة للعقـار مبلـغ مقـداره 
)170,000,000( مائة وسبعون مليون دينار 

ال غريها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد  
)2020( بتاريـخ االربعـاء 13/ترشيـن 
الثاني /2019 االعـالن الخاص بمديرية 
تنفيذ الشـامية ورد اسـم املدين حسـني 
حالل حسني خطأ والصحيح هو حسني 

صالل حسني لذا اقتىض التنويه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 48/كشف2019/1

التاريخ  :2019/11/19
اىل املدعى عليها / )غصون يحيى محمد( 

اقـام طالـب الكشـف املسـتعجل )عـيل رعد 
محمد( الدعوى البدائيـة املرقمة اعاله والذي 
يطلب فيها الحكـم ) تثبيت االرضار الحاصلة 
عىل العقار املرقم 2/18425 حي الفرات والتي 
يقدرها بمبلغ خمسـون مليون دينار عراقي( 
ولثبـوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
املبلغ يارس جبار محسـن واشعار مختار حي 
الغديـر عيل عبد الحسـني الدعمي قررت هذه 
املحكمـة تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضور يف موعـد املرافعة املصادف 
يف يـوم 2019/12/1 وعند عـدم حضورك او 
ارسـال مـن ينوب عنـك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

اعالن 
قـدم املواطـن ) محمـد صالـح عبـاس ( دعوة 
قضائيـة لتغيـري اللقـب مـن ) الغريـري( اىل ) 
الشـمري ( فمـن لديه اعـرتاض مراجعـة هذه 
املديريـة خـالل خمسـة عـرش يوما مـن تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

قدم املواطن ) ايمن مروان صالح ( دعوة قضائية 
لتغيري اللقب من ) الغريري( اىل ) الشمري ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 
( مـن قانـون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسـنة 

.2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 1560/ش/2019 
التاريخ :2019/11/20

م/اعالن
اىل/ املدعى عليه )يوسف صالح جاسم( 

اقامـت املدعيـة )فاطمـة طه فرحـان( الدعوى 
والتـي  1560/ش/2019  املرقمـة  الرشعيـة 
تطلـب فيهـا التفريـق وملجهولية محـل اقامتك 
حسـب كتـاب مركـز رشطـة القادسـية بالعدد 
6868 يف 2019/11/4 واشـعار املختـار )عماد 
خضري عباس( مختار منطقة الجالم/ سـامراء 
واملذيل بتوقيع الشـاهدين )سـعد مخلف حمد و 
طـه فرحان حمد( واملصدق مـن قبل قائمقامية 
قضاء سـامراء قررت املحكمة تبليغك بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني يوميتني للحضـور بموعد 
املرافعـة املوافـق 2019/12/3 ويف حالـة عـدم 
حضـورك او مـن ينوب عنـك قانوناً فسـتجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
مـــــــــــع التــقــــــــديـــــــر...

القايض
كاظم متعب داود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

قـدم املواطـن ) عبـد السـالم صالـح عبـاس ( 
دعوة قضائيـة لتغيري اللقب مـن ) الغريري( اىل 
) الشـمري ( فمـن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خـالل خمسـة عـرش يوما مـن تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة السيبة 

العدد : 54 / ب / 2019 
التاريخ : 14 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعـى عليهما / 1 – ليلوه السـيد هاشـم 

النقيب 
2 – امنه السيد رجب النقيب 

اقـام املدعي ) عيل نارص جبار ( الدعوى البدائية 
بالعـدد 54 / ب / 2019 امـام هـذه املحكمـة 
يطلب فيها تثبيت حق املغارسـة له يف اجزاء من 
العقاريـن املرقمـني 32 / 1 و 32 / 3 مقاطعة ) 
6 ( السـيبة وملجهولية محـل اقامتكما يف الوقت 
الحارض حسب كتاب مركز رشطة السيبة بالعدد 
7773 يف 21 / 10 / 2019 وتاييـد املجلس املحيل 
يف السـيبة بموجب كتابهم بالعـدد 593 يف 21 / 
10 / 2019 عليه تقرر تبليغكما نرشا بواسـطة 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة صباح يـوم 28 / 10 / 2019 ويف حالة 
عـدم حضوركمـا او ارسـال مـن ينـوب عنكما 
قانونـا سـتجري املرافعة بحقكمـا غيابيا وعلنا 

وحسب االصول .
القايض 

احمد سعيد طعمة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة السيبة 
العدد : 55 / ب / 2019 

التاريخ : 14 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعـى عليهما / 1 – ليلوه السـيد هاشـم 
النقيب 

2 – امنه السيد رجب النقيب 
اقام املدعي ) عبد الحسني محمد جايد ( الدعوى 
البدائيـة بالعـدد 55 / ب / 2019 امـام هـذه 
املحكمة يطلـب فيها تثبيت حق املغارسـة له يف 
اجـزاء من العقارين املرقمـني 32 / 1 و 32 / 3 
مقاطعة ) 6 ( السيبة وملجهولية محل اقامتكما 
يف الوقـت الحـارض حسـب كتاب مركـز رشطة 
السـيبة بالعدد 7773 يف 21 / 10 / 2019 وتاييد 
املجلس املحيل يف السـيبة بموجب كتابهم بالعدد 
593 يف 21 / 10 / 2019 عليـه تقـرر تبليغكمـا 
نـرشا بواسـطة صحيفتـني محليتـني يوميتـني 
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 28 / 10 
/ 2019 ويف حالة عدم حضوركما او ارسـال من 
ينوب عنكمـا قانونا سـتجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض 

احمد سعيد طعمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان هوية
فقدت مني بطاقة كي كارد باسم / احمد محمد 
مهدي خضري الصادر من مالية الحشـد الشعبي 

/بغداد من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1553

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسـم املحكمة  : محكمة قـوى االمن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 ـ اسـم املتهم الغائب : الرشطي محمود محمد عباس 

خلف
3 ـ رقم الدعوى 2018/1553

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2011/1/26
5 ـ تاريخ الحكم : 2018/12/19

6 ـ املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل

7 ـ املنسـوب اىل /مديريـة رشطـة محافظـة البـرصة 
واملنشات  

8ـ  خالصـة الحكم :   عدم شـمول املتهـم اعاله بقاون 
العفـو العـام رقم 27 لسـنة 2016 كونه مـا زال ماكثا 
يف الغيـاب ولعـدم صدور امر فصل او طرد او اسـتقاله 

حسب كتاب دائرته املرقم 4327 يف 2018/4/3 
9 ـ الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5 من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعـدل وبداللة املـواد 61/اوال و 69/اوال من ق ا 
د رقـم 17 لسـنة 2008 وذلك لغيابه مـن تاريخ 1/26 

/2011 ولحد االن
10 ـ اخراجـه  من الخدمة  اسـتنادا الحكام املادة  42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرجـة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 
11 ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
عليـه اينما وجـد لتنفيذ الحكـم الصادر بحقـه والزام 
املواطنـني باالخبارعن محـل اختفائه اسـتنادا الحكام 
املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008

12 ـ   حجـز اموالـه املنقولـة والغـري منقولة اسـتنادا 
الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة

13 ـ تحديـد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسـني 
عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( خمسـة وعرشون 
الـف دينـار عراقي تـرصف له مـن خزينـة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكمـا  غيابيـا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام 
املادة 60/ سادسـا من ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/12/19
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

قـدم املواطـن ) صفـاء صالـح عبـاس ( دعوة 
قضائيـة لتغيـري اللقـب مـن ) الغريـري( اىل ) 
الشـمري ( فمـن لديه اعـرتاض مراجعـة هذه 
املديريـة خـالل خمسـة عـرش يوما مـن تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
قـدم املواطـن ) طـارق انـور شـيخة ( دعوتـه 
القضائية لتبديل لقبه من ) دزري ( اىل ) سورجي 
( واسـتنادا الحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 تقـرر نرش طلبه يف 
الجريـدة الرسـمية فمـن له حـق االعرتاض عىل 
طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض 
عـىل الطلب مراجعـة املديرية خالل 15 خمسـة 
عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسـه سـينظر يف 

الطلب وفق القانون .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 3990
التاريخ : 20 / 11 / 2019 

م / نرش فقدان 
قدمـت املدعوة وسـن جتال عبود حمـد طلبا اىل 
هذه املحكمة السـتصدار حجـة حجر وقيمومة 
عىل زوجهـا املفقود ايوب وطبان جاسـم محمد 
الراشدي والذي فقد يف قضاء بلد بتاريخ 2 / 3 / 
2015 بعد ان تم اختطافه من قبل جهة مجهولة 
ولـم يعـرف أي يشء عن مصريه لحـد االن وهو 
من سـكنة محافظة صـالح الدين – قضاء بلد – 
منطقة الرواشـد – فعىل من لديه معلومات عنه 
االتصـال بذويـه او بهذه املحكمـة او باي مركز 

للرشطة .
القايض 

يعرب عيل جاسم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 2451 / ش / 2019 
التاريخ : 19 / 11 / 2019 

اىل / املدعى عليها / فاطمة فيصل جاسب 
م / اعالن 

اقـام املدعي محسـن جابر محمد عـيل الدعوى 
الرشعية بالعدد اعـاله امام هذه املحكمة والتي 
يطلـب فيهـا الحكـم لـه بتصديـق زواجـه منك 
الواقـع خارج املحكمـة بتاريـخ 1 / 1 / 2007 
عىل مهـر معجله مليون وخمسـمائة الف دينار 
ومؤجله مليون وخمسـمائة الف دينار يسـتحق 
عن املطالبة وامليرسة حال كونك باكر وهو اعزب 
واثبات نسـب القارصات كل من مريم تولد 20 / 
1 / 2008 وزهراء تولد 15 / 7 / 2009 وشيماء 
تولـد 10 / 4 / 2015 وحـوراء تولـد 22 / 8 / 
2016 منـك وتصديق طالقه منـك الواقع خارج 
املحكمة بتاريـخ 6 / 8 / 2019 امام رجل الدين 
السـيد عبد الكاظم ياسـني الحلـو طالقا رجعيا 
غيابيا ولـدى تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة 
الزبـري بالعـدد 10168 يف 26 / 10 / 2019 تبني 
انـك مرتحلة اىل جهة مجهولة لذا قررت املحكمة 
تبليغـك بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمـة يـوم 3 / 12 / 2019 ويف حـال عـدم 

الحضور ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

فالح حسن حصني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشكاء 
1 ـ التفات عبد الله محيسن

2 ـ رزاق مدلول مشعان
3 ـ ايمان مدلول مشعان 

اقتـىض حضوركم اىل صندوق االسـكان العراقي 
فـرع النجـف االرشف وذلـك لتقبيـت اقراركـم 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيككم )احمـد عبد عيل 
ربيـع( بالبناء عـىل حصته املشـاعة  يف القطعة 
املرقمـة 63583/3 حي امليالد رقم املقاطعة )4( 
جزيـرة النجف لغرض تسـليفه قرض االسـكان 
خـالل مـدة اقصاها خمسـة عـرش يـوم داخل 
العـراق وشـهر خـارج العـراق مـن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 12350

التاريخ 2019/11/20
بنـاء عىل ما جاء بطلب املواطن )هادي طه عيل( 
لغرض تبديل لقبه وجعله )الصعرباوي( بدال من 
) السـلطاني( فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خـالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يوم 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى 
وفـق احـكام املـادة )22( مـن قانـون البطاقة 
الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 23/د/2019 
تجهيز قابلو 3×150 ملم2 ، 11 كي. يف / 50 كم 

إشـارة اىل القـرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شـؤون الطاقة رقم 16 املنعقـد يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االسـتثمارات والعقود 18008 يف 2019/1/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنـوب( بدعوة أصحـاب الرشكات املؤهلـني وذوي الخربة واالختصـاص لتقديم عطاءاتهم لـــ )تجهيز قابلو 
3×150 ملـم2 ، 11 كـي. يف / 50 كـم( علماً ان سـعر النحاس يـوم اإلعالن هو )5823( خمسـة آالف وثمانمائة 
وثالثة وعرشون دوالر للطن الواحد وسيتم اعتماد معادلة )LME( إلعادة احتساب سعر النحاس للقابلو وحسب 
بورصة لنـدن وبالدوالر وبما يعادلها بالدينار العراقي يوم فتح العطاءات واصلـة اىل مخازن مقر الرشكة يف حي 
الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل 

لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

سـيتم العمل وفق اآللية املعتمـدة للمناقصات املحلية العامـة والتي تتيح ملقدمي العطـاءات كافة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

يكـون تقديـم العطاءات من خالل إجـراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتها تعليمـات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح العطاء لجميع 

املناقصني.
تقديم تأمينات أولية صك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )1%(من مبلغ العطاء ويغطي فرتة 

نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كافـة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

عـىل مقدمـي العطاءات الراغبـني يف الحصول عىل معلومات إضافيـة االتصال )بالرشكة العامـة لتوزيع كهرباء 
www. واملوقـع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و  sedist@moelc.gov.iq :الجنـوب( الربيـد االلكرتونـي

sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص 
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االربعاء بتاريخ 2019/11/27 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.

بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف التعليمـات ملقدمـي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )600000( سـتمائة ألف دينار عراقي فقط 
ويتـم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اسـتالمها من قبل مخول الرشكة وغـري قابلة لإلرجاع )إال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل.
يتـم تسـليم العطاءات اىل العنوان التـايل )مقر الرشكة العامة لتوزيـع كهرباء الجنوب – الطابـق الثالث – غرفة 
املناقصات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار العراقي 
ويكتـب عىل الظرفني رقم املناقصـة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيـد االلكرتوني ورقم الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد السـتالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم األربعـــاء املصادف 2019/12/4 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الساعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجارية والقانونية او يـرد بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظـــــة:

بإمـكان جهـة التعاقـد إضافـة بيانات أخـرى تتالئم مع طبيعة املناقصة بـرشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتـزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسـم الرابع من الوثائـق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحـي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسـب القرص املدمج CD الذي يسـتلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

اعالن املناقصة عامة 24/د/2019 
تجهيز قابلو 3×150 ملم2 ، 11 كي. يف / 100 كم 

إشـارة اىل القـرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شـؤون الطاقة رقم 16 املنعقـد يف 2019/3/27 الوارد الينا 
بكتاب وزارة الكهرباء / دائرة االسـتثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنـوب( بدعوة أصحـاب الرشكات املؤهلـني وذوي الخربة واالختصـاص لتقديم عطاءاتهم لـــ )تجهيز قابلو 
3×150 ملـم2 ، 11 كـي. يف / 100 كم( علماً ان سـعر النحاس يوم اإلعالن هو )5823( خمسـة آالف وثمانمائة 
وثالثة وعرشون دوالر للطن الواحد وسيتم اعتماد معادلة )LME( إلعادة احتساب سعر النحاس للقابلو وحسب 
بورصة لنـدن وبالدوالر وبما يعادلها بالدينار العراقي يوم فتح العطاءات واصلـة اىل مخازن مقر الرشكة يف حي 
الحسني وعىل حساب الخطة االستثمارية والتبويب )7/3/10( عىل ان ال تتم اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل 

لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  
مع مالحظة ما يأتي:

سـيتم العمل وفق اآللية املعتمـدة للمناقصات املحلية العامـة والتي تتيح ملقدمي العطـاءات كافة من الرشكات 
لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  

يكـون تقديـم العطاءات من خالل إجـراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتها تعليمـات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح العطاء لجميع 

املناقصني.
تقديم تأمينات أولية صك او خطاب ضمان مصدق من مرصف معتمد بمقدار )1%(من مبلغ العطاء ويغطي فرتة 

نفاذية العطاء مضافاً اليها )28( يوم.
ج - الرشوط واملعايري األخرى كافـة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

عـىل مقدمـي العطاءات الراغبـني يف الحصول عىل معلومات إضافيـة االتصال )بالرشكة العامـة لتوزيع كهرباء 
www. واملوقـع االلكرتوني com.sedist@moelc.gov.iq و  sedist@moelc.gov.iq :الجنـوب( الربيـد االلكرتونـي

sedist.moelc.gov.iq )الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر خاص 
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االربعاء بتاريخ 2019/11/27 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.

بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية وبعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف التعليمـات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغة )750000( سـبعمائة وخمسـون ألف دينار 
عراقـي فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند اسـتالمها مـن قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع 

)إال يف حالة الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة اوىل.
يتـم تسـليم العطاءات اىل العنوان التـايل )مقر الرشكة العامة لتوزيـع كهرباء الجنوب – الطابـق الثالث – غرفة 
املناقصات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمسكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسعار بالدينار العراقي 
ويكتـب عىل الظرفني رقم املناقصـة وتاريخ الغلق وعنوان  مقدم العطاء والربيـد االلكرتوني ورقم الهاتف وختم 
الرشكة ، علماً ان آخر موعد السـتالم العطاءات هو الساعة 1300 ظهراً ليوم األربعـــاء املصادف 2019/12/4 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات الساعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجارية والقانونية او يـرد بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
العنوان : مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرصة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني sedist@moelc.gov.iq  ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظـــــة:

بإمـكان جهـة التعاقـد إضافـة بيانات أخـرى تتالئم مع طبيعة املناقصة بـرشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

يلتـزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسـم الرابع من الوثائـق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحـي وتوقيعه من املدير املفوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسـب القرص املدمج CD الذي يسـتلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج- يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة

رئيس جملس اإلدارة

العدد: 84/ب/2011
التاريخ: 2019/11/17
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األهداف الذهبية للتظاهرات الشعبية
           عبدالزهرة محمد الهنداوي  

املنظوم�ة  أّن  يعتق�د  ُيخط�ئ م�ن 
السياس�ية - اي منظوم�ة- تبق�ى 
بمنآى عن التأثر بالحراك الش�عبي، 
مهم�ا أمعن�ت يف حماي�ة نفس�ها، 
الس�يما الحراك السلمي، الذي ُيجرّد 
ه�ذه الطبق�ة م�ن أي أداة لحماية 
مصالحها، بلحاظ ما شهده العراق 
ومنذ مطلع ترشين األول 2019 من 
حراك جماهريي غري مس�بوق، كان 
ل�ه االثر الكب�ري والواض�ح يف تغيري 
مس�توى التفك�ري واالداء والترّصف 
ل�دى الطبقة السياس�ية بنحو عام، 
وق�د نجح�ت التظاهرات الس�لمية 
التي ش�هدتها العاصمة بغداد وعدد 
من املحافظات من إماطة اللثام عن 
الكثري من امللف�ات التي لم يكن احد 
يتجرأ يف الحديث عنها او الخوض يف 

تفاصيلها. 

ولكن عندم�ا هب الش�عب، مطالبا 
ان  التغي�ري  حت�ى  او  بالتصحي�ح، 
اقتىض الحال، كانت االس�تجابة من 
الطبق�ة السياس�ية واضح�ة، وإن 
لم تك�ن بمس�توى طم�وح الناس، 
وب�رصف النظ�ر ع�ن قناع�ة هذه 
الجه�ة السياس�ية او تل�ك بمطالب 
ان  ادرك  الجمي�ع  ان  اال  الش�عب، 
نظرية )الش�عب مصدر السلطات( 
مازال�ت نافذة ول�م ُيجّمد العمل بها 

كما يشيع البعض!.
نعم، ان االستجابة لم تكن بمستوى 
مايري�ده الش�ارع، الذي ب�دأ يرفع 
سقوف املطالب إىل اعىل املستويات، 
ولكن يف املجمل، ان هناك استجابة، 
ما يعني ان الش�باب الذين تظاهروا 
بق�وة وثب�ات، حققوا ع�دة أهداف 
ذهبي�ة، ج�اءت نتاج حرك�ة ولعب 
نظيف، اثبت فيه الشباب العراقيون، 
انه�م كان�وا ومازال�وا وس�يبقون، 

يمتلك�ون مفاتي�ح اللع�ب والتغيري 
حيثم�ا وج�دوا رضورة لذل�ك، ومن 
اج�ل ذلك، فه�م عىل اس�تعداد لبذل 
ال�ذي  التغي�ري  لتحقي�ق  دمائه�م، 

يريدون..
أما إذا اردنا استعراض األهداف التي 
حققته�ا التظاهرات، فلعلنا نش�ري 
هنا إىل ان اول األهداف، تمثل بتشكيل 
لجنة برملانية تض�م خرباء ومعنيني 
م�ن مختل�ف االختصاص�ات للعمل 
عىل التعديالت الدس�تورية املطلوبة 
التي ل�م تتمكن الطبقة السياس�ية 
من الخوض يف هذا املضمار بس�بب 
تقاط�ع املصال�ح واآللي�ات املعقدة 
الت�ي تضمنه�ا الدس�تور لتعديل�ه، 
واعتقد ان لجنة التعديل هذه، ُملزمة 
بإنجاز مهمتها مهم�ا كلفها األمر، 
وان تحق�ق التعدي�ل ف�إّن مش�اكل 
كثرية سيجري معالجتها،أما الهدف 
الثان�ي، وهو هدف ذهب�ي بامتياز، 

فتمث�ل بالخطوة الت�ي توافق عليها 
بخف�ض  »مرغم�ني«  الجمي�ع 
مستويات الرواتب املتضخمة للنواب 
الخاصة، هذه  والوزراء والدرج�ات 
االمتي�ازات التي ُس�ّنت يف ليلة غاب 
فيها القمر، وباتت تس�تنزف الكثري 
م�ن املوازن�ات، ولم يك�ن باالمكان 
الخ�وض فيها مطلق�ا، أما االن فقد 
واف�ق الجمي�ع ع�ىل األم�ر، ومعنى 
ذلك  ان شيئا من العدالة االجتماعية 
وتحقي�ق  الع�راق،  يف  س�يتحقق 
العدالة، س�يؤدي إىل خل�ق حالة من 
الرضا ل�دى الناس، وهذا كله بفضل 
التظاهرات الش�عبية، وباالنتقال إىل 
الهدف الثالث، فس�نجده متجليا يف 
تمرير التصويت عىل مجلس الخدمة 
االتحادي، الذي نام طويال يف ردهات 
السلطة التنفيذية والترشيعية، ولكن 
نتيج�ة الضغط الجماه�ريي الهائل 
ج�رى التصويت عىل رئيس وأعضاء 

املجلس الذي س�يكون ل�ه دور مهم 
يف ضبط إيق�اع الوظائف الحكومية 
التي شهدت خالل السنوات املاضية 
الكثري من التالع�ب والتحاصص ما 
أفقد الكثريي�ن فرصة الحصول عىل 
درجة وظيفي�ة وفقا ملعيار الكفاءة 

واالختصاص.. 
وحقق�ت التظاه�رات هدف�ا رابعا، 
أدان�ت  عندم�ا  كب�ريا،  وقع�ه  كان 
الحكومة نفس�ها من خالل النتائج 
التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية 
م�ن  االوىل  املوج�ة  بع�د  الوزاري�ة 
التظاه�رات، فلعله�ا امل�رة االوىل يف 
تاريخ الحكومات العراقية، ان تدين 
حكوم�ة نفس�ها، وتق�رّص أدواتها 
التنفيذية، لدرجة ان بعض املناوئني 
للحكومة، اس�تغربوا ذل�ك والبعض 

استنكر األمر..
وعندم�ا نص�ل اىل اله�دف الخامس 
فنج�ده واضح�ا يف تجري�د القوات 

األمنية من أي س�الح ن�اري، ويبدو 
مش�هد  خ�الل  م�ن  واضح�ا  ذل�ك 
يف  املنترشي�ن  الرشط�ة  رج�ال 
ش�وارع العاصم�ة وه�م اليحملون 
حت�ى مسدس�اً، ما يعكس ش�عورا 
باالطمئن�ان ل�دى الن�اس ان مب�دأ 
)الرشط�ة يف خدمة الش�عب( مازال 

سارياً.
ب�أّن  الس�ادس،  اله�دف  ويتج�ىّل 
التظاهرات، أفرزت ش�بابا يمتلكون 
قدرات هائلة، فمن يتابع أداء هؤالء 
الش�باب عرب اللق�اءات التلفزيونية 
التواج�د يف س�احة  او م�ن خ�الل 
التظاه�ر، يلم�س مس�توى النضج 
الفكري والق�درة عىل التغيري بطرق 
وأس�اليب ديمقراطي�ة، وأن�ا أق�ف 
إجالال لذلك الشاب الذي يقول »نحن 
أبن�اء العملي�ة الديمقراطية، وليس 
م�ن العقل وال املنطق ان نس�عى إىل 
تقويض او إسقاط هذه العملية التي 

ضمن�ت لنا حق التظاه�ر واملطالبة 
واجربت الحكومة عىل االستماع لنا، 
إنما الذي نريده هو تعديل مسارات 
هذه العملي�ة ومحاربة املحاصصة 
املقيت�ة الت�ي أفقدتن�ا الكث�ري م�ن 

األشياء الجميلة«..
نعم، ان األهداف التي تحققت بفضل 
الحراك الشعبي كثرية ومهمة، وهي 
ل�م ُتس�جل بس�هولة، إنم�ا جاءت 
ممهورة بدم ش�باب أحبة فقدناهم 
م�ن املتظاهري�ن والق�وات األمنية، 
وعزاؤن�ا فيهم، ان دمه�م لم يذهب 
س�دى، إنم�ا أزهر مش�اريع إصالح 
سيشهد العراقيون آثارها يف القريب 

العاجل..
الرحمة والخلود للش�هداء، والشفاء 
العاج�ل للجرحى واملصابني، وحمى 

الله العراق وأهله من كّل سوء ..
)وللحري�ة الحم�راء ب�اب، ب�كل يد 

مرضجة ُيدق(.

بيان املرجعية خارطة طريق
         تركي حمود

ليس بغريب عىل املرجعية الدينية الرشيدة 
ان تق�ف اىل جان�ب ش�عبها املنتفض ضد 
الفس�اد وقادت�ه فه�ذا يأت�ي م�ن منطلق 
مس�ؤوليتها الرشعي�ة واألخالقي�ة، فكما 
حفظ�ت ت�راب العراق من دن�س االنجاس 
داعش بفتوتها املبارك�ة بالجهاد الكفائي 
وكيف تس�ارع العراقي�ون لحماية بلدهم، 
عادت الي�وم وبكل قوة لتقف مع ش�عبها 

املطال�ب بحقوق�ه املرشوع�ة.
لق�د كان بي�ان مرجعي�ة النج�ف بمثاب�ة 
الرصخة التي أقضت مضاجع السياس�يني 
الذين فضلوا الس�كوت والنوم تحت حماية 
قذائف املس�يل للدموع ضد الشباب العزل. 
البي�ان كان واضح�ا ورصيح�ا وق�د ألجم 
جميع أفواه املطبلني للحرب الش�عواء ضد 
املتظاهرين الس�لميني فقد ج�اء تأكيدها 
ببيانها الرصي�ح عقب لقاء رئيس�ة بعثة 
االمم املتح�دة يف الع�راق )يونامي( جينني 
هينيسبالس�خارت بالقول “رضورة الكف 
ع�ن اس�تخدام العن�ف ض�د املتظاهري�ن 
الس�لميني ووقف االعتق�ال واالختطاف يف 
صفوفهم ومحاسبة من قاموا بذلك خالفا 
لل�رشع والقانون” وهذا دليل عىل س�لمية 
التظاهرات ومرشوعية مطالبها وما سفك 
م�ن دماء كان خالف�ا لرشع الل�ه وقانون 
االنس�انية وعليه يجب محاسبة املقرصين 
وع�دم االكتفاء بتش�كيل لج�ان تحقيقية 

صورية.
ولم تكتف املرجعية بالدفاع عن املتظاهرين 
فق�ط، بل ذهب�ت بعيدا ووضع�ت خارطة 
طريق واضح�ة املعالم من خ�الل قراءتها 
الدقيقة ملايجري عىل الس�احة السياس�ية 
العراقية حينما اش�ارت اىل “ان الس�لطات 

الث�الث التنفيذية والترشيعي�ة والقضائية 
اذا ل�م تكن ق�ادرة عىل اج�راء االصالحات 
الالزم�ة او ل�م تك�ن تري�د ذل�ك فالبد من 
التفكري بس�لوك طريق آخ�ر يف هذا املجال، 
فانه ال يمكن ان يستمر الحال عىل ما كان 
علي�ه قب�ل االحتجاجات”، وه�ذا بال أدنى 
شك جعل جميع القوى السياسية يف بودقة 
االختبار فمن ينتمي للش�عب سيكون معه 
وم�ن يفك�ر بمصالح�ه الفئوية س�يكون 
مصريه الرحيل املبك�ر ومن يقف متفرجا 

سيلعنه التاريخ ابد اآلبدين .
لق�د كان وج�ع املرجعي�ة واضح�ا وه�ي 
للس�لطة  للمتصيدي�ن  تحذيراته�ا  تك�رر 
الذين عميت بصائرهم وانغمس�وا يف ابتالع 
الس�حت الح�رام من اعىل رؤوس�هم حتى 
اخم�ص أقدامهم حتى ماعادوا يش�عرون 
بآالم الش�عب ال�ذي يعاني الفق�ر والجوع 
واملوت اليومي لعدم توفر االدوية وابس�ط 

مقومات الحياة الكريمة.
وال تنف�ك معاناة العراقي�ني تتزايد يوما يف 

إثر آخر بسبب هذه الطبقة.
الي�وم نتمنى ان تكون هناك صحوة ضمري 
الن الوق�ت يميض والش�عب ماع�اد يصرب 
عليك�م. ايق�اف حم�ام ال�دم والخطابات 
والبيانات”املضلل�ة”  االس�تفزازية 
لل�رأي الع�ام وصفق�ات توزي�ع املناصب 
والدرج�ات الخاص�ة التي أضح�ت كحلبة 
املصارع�ة فال�كل يتمنى الف�وز بالرضبة 
القاضيةليغ�رف منه�ا وكأن مايجري من 
غليان شعبي فرصة ذهبية للكسب وليس 
للتغي�ري.. انه�ا الفرص�ة االخ�رية لتحمل 
مس�ؤولياتكم واحرتام املطال�ب املرشوعة 
الن الن�دم حينه�ا الينفع وس�تكون كلمة 
الفص�ل للش�عب “والت حني من�دم” والله 

من وراء القصد!

زيارة اردوغان لواشنطن…ماذا حققت من نتائج؟

انتكاسة أمل 1989

         خيام الزعبي

تأت�ي دع�وة ترام�ب لرئي�س تركي�ا اردوغان إىل 
واشنطن يف وقت اس�تثنائي يتابع خالله مجلس 
النواب التحقيق يف قضية عزل الرئيس ترامب ويف 
الوقت نفس�ه انش�غال اردوغان بغزوه لسورية 
و كحاصل نهائ�ي، تعيش تركيا يف الوقت الراهن 
أس�وأ مراحلها من حيث خس�ارتها ألكرب شبكة 
تحال�ف صنعته�ا لعق�ود طويل�ة، وإخفاق�ات 
اردوغان يف سياس�ته الداخلية والخارجية. لعلنا 
هنا نتس�اءل، زي�ارة اردوغان لواش�نطن…ماذا 
حقق�ت م�ن نتائ�ج؟ يف الوق�ت الذي ش�هد فيه 
العالم أزمات كبرية تتعلق باستقرار أقاليم ودول 

وبخاصة يف منطقة الرشق األوسط.
واملتتبع للش�أن ال�دويل يدرك م�دى أهمية زيارة 
اردوغ�ان للبيت األبيض التي كانت مدفوعة بعدد 
من االعتبارات أهمه�ا: تأكدت أنقرة أن الرياح ال 
تتحرك يف صالحها، وأن نتائج الحرب يف س�ورية 
ل�م تحقق أهدافها، كم�ا أن هذه الزي�ارة ُتظهر 
ب�أن الرئيس الرتكي يتمتع بدعم الواليات املتحدة 
وتعطيه أهمية بأنه زعيم عاملي تحسب له الدولة 
العظم�ى الوحيدة يف العالم ألف حس�اب، إضافة 
اىل ذل�ك ، ستش�جع ه�ذه الزي�ارة اردوغان عىل 
مواصل�ة حملته العس�كرية ضد األك�راد وتظهر 
ع�دم اهتمام الواليات املتح�دة يف ضوء انتهاكاته 
لحقوق اإلنساني وانتهاك القانون اإلنساني، كما 

ستثبت الزيارة كذلك أن الواليات املتحدة تتجاهل 
عالق�ات اردوغان الجيدة و املتنامية مع روس�يا 
وتن�ى تماماً قي�ام أنق�رة برشاء نظ�ام الدفاع 
الج�وي الرويس S-400 عىل الرغ�م من أنه يرض 
بتطبيق�ات تقنية الناتو ومعلوماته العس�كرية. 
ويف االتج�اه األخر يبدو أن أمري�كا ال تعول كثرياً 
ع�ىل تركي�ا ألنه�ا تنظ�ر بإس�رتاتجية جديدة يف 
الرشق األوس�ط ولربما توسيع نفوذها من خالل 
س�يطرتها ع�ىل بع�ض دول املنطق�ة، وعدائه�ا 

املتواصل ضدَّ الكرد.
لك�ن لوهلة، وق�ع اردوغان املتج�ه بآمال كبرية 
إىل واش�نطن بف�خ أمريكي محك�م الصنع وعىل 
لوح�دات  األمريك�ي  الدع�م  الخص�وص،  وج�ه 

حماية الش�عب، األم�ر الذي أراد اردوغ�ان له أن 
يتوقف. وهو الخ�الف الذي اعتربته تركيا بمثابة 
تغ�ري يف السياس�ة األمريكي�ة وإعط�اء الرئيس 
األمريك�ي ظه�ره ملصالحة م�ع أنق�رة، لتتبعه 
املزي�د م�ن الخالف�ات بش�أن س�ورية واملواقف 
والترصيح�ات الرتكي�ة املعادي�ة ألمري�كا، األمر 
الذي وص�ل بالعالقات األمريكية الرتكية إىل حالة 
غري مس�بوقة من التوتر، ويف هذا التطور الجديد 
أعلنت الرئاس�ة الرتكية عزمه�ا عىل إعادة تقييم 
ومراجعة العالقات الرتكية مع أمريكا.مما ال شك 
فيه، إن ما حدث يف س�ورية من مفاجآت لم تكن 
يف حس�بان أمريكا وتركي�ا وحلفاءهم والتي من 
أبرزها صمود س�ورية وقدرة جيش�ها وصالبته 

يف مواجهة مخططاته�م اإلجرامية وتنظيماتهم 
اإلرهابية ومجاميعهم التكفريية، األمر الذي حال 
دون تحقيق مرشوعهم يف املنطقة، رغم تعويلهم 
ع�ىل أخطر ه�ذه التنظيم�ات وأكثرها رشاس�ة 
وعنف�اً وإجراماً “تنظيم داع�ش” اإلرهابي الذي 
أصيب ب�يء من الضعف والوه�ن والرتنح أمام 
الرضب�ات التي تلقاها م�ن كل القوى التي تقف 
صادق�ة يف مواجه�ة اإلره�اب، وه�ذا م�ا أحدث 
ش�عوراً ل�دى تركيا ب�رضورة التدخ�ل املبارش يف 

سورية،
عىل خط مواز، إن املنطقة تعج باألزمات املتالحقة 
والحفاظ عىل الدولة ومقدراتها يعد من الواجبات 
الوطنية األوىل يف هذه املرحلة، والش�عب السوري 

الواعي لن ينخدع مرة أخرى أمام الشائعات التي 
تستهدف وطنهم ، فمهما مارست تلك الجماعات 
اإلرهابي�ة وداعميها من الدول املارقة من حروب 
إجرامية عىل سورية، فإن دمشق واجهت ما هو 
أش�د من ذلك وانترصت بإرادتها وإرادة ش�عبها 
وأبنائه�ا املخلصني.باختص�ار ش�ديد، س�تزول 
الجماعات املتطرفة واإلرهاب من سورية لكونها 
أداة مأجورة للضغط, والرتهيب لتحقيق مكاسب 
سياسية، انتهى مفعولها بعد تثبيت أساس وحدة 
س�ورية، عن طريق الحوارات واللقاءات الوطنية 
بني أبن�اء ش�عبها، كما أثب�ت الجيش الس�وري 
للعال�م أجمع بأن�ه األقدر عىل لج�م أمريكا ومن 

يلتف معها خلف الكواليس.

         كاترينا هويفل

يف 9 نوفم�رب 1989، فت�ح الحراس األمل�ان الرشقيون جدار 
برل�ني وغ�رّيوا مس�ار التاري�خ. وقد ش�ّكل س�قوط جدار 
برل�ني بداي�ة نهاية الحرب الب�اردة. كما ش�ّكل لحظة أمل 
أيض�اً. وحتى قبل س�قوط الجدار، كان آخ�ر زعيم لالتحاد 
الس�وفييتي، ميخائي�ل غورباتش�وف، يداف�ع ع�ن فك�رة 
»بيت أوروبي مش�رتك« تلعب في�ه كل من الواليات املتحدة 
واالتحاد الس�وفييتي دوراً، وهو ما نال عليه إشادات حذرة 
م�ن الزعماء الغربيني. وقال غورباتش�وف يف يونيو 1989: 
»أعتق�د أنن�ا خرجنا م�ن فرتة الح�رب الب�اردة، حتى وإن 
بقي�ت ثمة بعض ال�ربودة وتيارات اله�واء«، مضيفاً: »إننا 
متجه�ون إىل مرحلة جديدة سأس�ّميها الفرتة الس�لمية يف 

تطور العالقات الدولية«. 
الي�وم وبعد ثالثني عام�ًا، ما انفكت تلك »ال�ربودة وتيارات 

اله�واء« تزداد قوة. فالواليات املتحدة وروس�يا منخرطتان 
يف حرب باردة جديدة باتت تش�ّكل خط�راً عىل البرشية، إذ 
يمل�ك البلدان معاً قرابة 14 ألف س�الح نووي، منها 1800 
يف حال�ة تأهب واس�تنفار دائم�ني. ووفق »ن�رشة العلماء 
الذريني«، فإن خطر »تدمري عاملنا بتكنولوجيات خطرية من 
صنعنا« يف أعىل مستوى له منذ 1953. وخالفاً ملا كان عليه 
الح�ال يف عام 1989، فلي�س ثمة أمل يف أن تخف حدة هذه 
التوت�رات قريباً.  الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب يقول إنه 
يريد »التفاهم« مع روس�يا، لكن إدارته زادت من مس�توى 
الخطر النووي. ففي هذا العام، انس�حبت الواليات املتحدة 
من معاهدة األس�لحة النووية متوس�طة املدى املوقعة عام 
1987، وه�ي خط�وة حّذر خ�رباء حظر االنتش�ار النووي 
من أنها قد تفيض إىل س�باق تس�لح جدي�د. واآلن، يبدو أن 
معاهدة »ستارت« الجديدة، التي سينقيض أجلها يف فرباير 
1921، هي االتفاقية التالية التي ستصبح جزءاً من املايض. 

وتفيد صحيفة »نيويورك تايم�ز« بأن إدارة ترامب »تعتزم 
تركها تنقيض إذا لم يتس�ن توس�يعها« لتشمل الصني التي 
تبدو »غري مهتمة«.  وهذا يعني أن عملية التحديث النووي 
األمريكي�ة والروس�ية يمكن أن تتواصل م�ن دون رادع، ما 
س�يؤدي إىل مزيد من عدم االس�تقرار يف الس�نوات املقبلة. 
ويف أفضل السيناريوهات، س�تكون لدى رئيس ديمقراطي 
منتَخب حديثاً بضعة أس�ابيع فقط عقب تس�لّمه منصبه 
لتمدي�د عمر االتفاقي�ة. ولهذا، فإن خط�ر مواجهة نووية 
»كبري ج�داً«، مثلما حّذر غورباتش�وف يف ح�وار مع هيئة 
اإلذاعة الربيطانية مؤخراً. املثري للقلق أيضاً هو اس�تفحال 
االنقس�امات يف أوروب�ا. ذل�ك أن ق�وات »النات�و« وّس�عت 
وجوده�ا حت�ى حدود روس�يا، حي�ث توجد اس�تعراضات 
يومية للبسالة والتحدي عىل الجانبني. واألدهى من ذلك هو 
أن أوكرانيا باتت ممزقة بس�بب ح�رب أهلية بني الحكومة 
املدعومة أمريكياً واالنفصاليني املدعومني روسياً يف منطقة 

دونب�اس الرشقية. ووفق مكتب املفوض الس�امي لحقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، فإن أكثر من 13 ألف شخص 
ُقتل�وا من�ذ أن ب�دأت الح�رب يف 2014، إضاف�ة إىل 30 ألفاً 

آخرين أصيبوا بجروح. 
فكيف انتقلنا من أمل 1989 إىل حرب باردة جديدة؟ 

األكيد أن السياسة الخارجية األمريكية لعبت دوراً حاسماً. 
ففي السنوات التي أعقبت سقوط الجدار، هيمنت فكرتان 
رئيسيتان عىل السياسة الخارجية األمريكية: فكرة »نهاية 
التاريخ« الجيوسياس�ية وانتش�ار الديمقراطية الليربالية، 
وفكرة الوالي�ات املتحدة ك�»دولة أساس�ية ال غنى عنها«. 
هات�ان الفكرتان أس�همتا مع�اً يف ما بات يع�رف باللحظة 
أحادية القطبية. ثم انتهك »الناتو« التطمينات التي منحها 
لروس�يا بع�دم توس�عه رشق�اً »ولو بإن�ش واح�د«، وهو 
اس�تفزاز ترتبت عنه نتائج كارثية. ويف هذا الس�ياق، حّذر 
دبلومايس الحرب الباردة األسطوري جورج كينان يف 1998 

من أن توس�يع »الناتو« يمّثل »خطأً مأس�اوياً« وس�يجعل 
روسيا »ترد عىل نحو عدائي«. 

ومن جانبها، تتحمل روس�يا املس�ؤولية عن إهدار الفرصة 
الت�ي أتاحه�ا س�قوط ج�دار برلني. فف�ي مرحلة م�ا بعد 
غورباتشوف، سمح الزعماء الروس بأن يحل محل السعِي 
وراء إصالح�ات ديمقراطية نظاُم رأس�مالية أوليغارش�ية 

غذّى مشاعر السخط واالستياء. 
والس�ؤال األهم اآلن ه�و: إىل أين س�تذهب الواليات املتحدة 

وروسيا؟
الواقع أن الصداقة بينهما قد ال تكون مطروحة عىل الطاولة 
اآلن، لكن الدبلوماس�ية والحوار ينبغي أن يكونا مطروحني 
عليه�ا. فه�ذه اللحظة تس�تدعي انخراط�اً بّن�اًء من أجل 
خف�ض التوترات النووية. كما تس�تدعي تجديد التفكري يف 
سبل إحياء رؤية غورباتشوف حول »بيت أوروبي مشرتك« 

للقرن الحادي والعرشين.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،تواجهك الي�وم صعوبة يف 
أداء الروت�ن اليوم�ي، يرجع ذل�ك بالتأكيد إىل 
الكوكبة غري املحببة حيث لن تنجح يف أي يشء 
تفعله. لكن ال تجعل إحباطك يؤثر عىل زمالئك، 
وال تنغلق عىل نفس�ك أيًضا ألن ذلك لن يس�اعد 

يف يشء.

عزيزي برج الثور، ال تص�اب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ىل الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 
ض�د رغبتك. توقعاتك غ�ري الواقعية قد تصيبك 

بخيبة األمل.

عزيزي ب�رج الجوزاء،ه�دوءك وثقتك يمنحاك 
مصدًرا طبيعًيا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية 
وحت�ى أصع�ب الظروف ل�ن تمثل أي�ة عواقب 
بالنس�بة ل�ك. تس�تطيع االنغم�اس يف الحياة 

بدون تردد.

عزي�زي ب�رج الرسطان،م�ن املحتم�ل ظهور 
أزم�ات عن قري�ب، فح�اول أن ال تفقد مزاجك 
وأعصاب�ك. اذا حافظ�ت ع�ىل رابطة جأش�ك، 
وواجه�ت األح�داث غري الس�ارة والقالقل التي 
تثريه�ا، فل�ن تدوم كثريًا ولن تس�بب خس�ائر 

مهمة. اعتني بصحتك.

عزيزي برج األس�د،أنت قادر عىل االندماج بكل 
سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود األجواء 
تناغ�م وتوافق من حولك. بإمكانك االس�تفادة 
م�ن هذا التأثري اإليجابي يف نش�اطات ترفيهية 
مذهل�ة أو يف العم�ل لدفع األم�ور وتكون فرد 

منتج.

عزيزي برج العذراء،ستواجه تحديات وعراقيل 
صعب�ة. ق�د يتواجد من يعمل ضدك أو يس�بب 
مضايق�ات بتواج�ده بامل�كان، وذل�ك س�عًيا 
لإلخ�الل بتوازن�ك، بالت�ايل يج�ب األخ�ذ بعن 
االعتبار أقل تأثري س�لبي قد يكون لتلك العوائق 

العابرة عىل مسار حياتك

عزيزي ب�رج امليزان،هناك بعض التغريات التي 
تحدث يف حياتك، فال تخجل من ذلك، واس�تقبل 
العالم برتحاب. س�وف تلتقي بأش�خاص جدد 
يمكنك االس�تمتاع معه�م وإقامة عالقات ذات 

معنى. 

عزيزي برج العقرب، ستلقى ترحاب عارم من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ىل أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء 
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك 

حياتك.

عزي�زي برج القوس،اذا كن�ت ترغب يف النجاح 
ويف تحقي�ق يشء ذو قيم�ة، فح�ان الوق�ت أن 
تتحال�ف م�ع اآلخري�ن، ق�د يكونوا أقرب�اء أو 
أصدق�اء أو زم�الء يف العم�ل. ال ت�دع الفرصة 
تفوتك، فيجب عليك االنتفاع من هذه الفرصة 

وبذل مجهود.

عزي�زي ب�رج الجدي، اس�تعد لكل م�ا هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، 

وكن شكوًرا عىل كل ما تتلقاه.

عزي�زي ب�رج الدلو،أنت أنس�ان م�رن وتتقبل 
التغي�ري، كما أنك تم�ر بفرتة سلس�ة، فكل ما 
تقوم ب�ه ال يتطلب مجهود م�ن قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم 

يف تحقيق أحالمك وطموحاتك.

عزي�زي برج الح�وت،إن العراقي�ل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة.

العذراء

احلوت

نصائح للتغلب عىل االمراض املزمنة
يعان�ي أكثر م�ن 9 م�ن كل 10 بالغن من 
كبار الس�ن م�ن أحد األم�راض املزمنة، بل 
ويصيب حوايل 8 من كل 10 منهم أكثر من 
مرض، لذل�ك فإن هناك الكث�ري من األمور 
الت�ي يمك�ن القي�ام بها لكي يعي�ش كبار 
الس�ن حياة أكثر وبدون متاعب وأمراض، 

.»WebMD « بحسب ما نرشه موقع
1- ضغط دم مرتفع

مع تقدمك يف العمر، تصبح األوعية الدموية 
أق�ل مرونة، مما يض�ع ضغًطا عىل الجهاز 
الذي ينقل الدم عرب جسمك. وهذا قد يفرس 
س�بب ارتفاع ضغط الدم ل�دى حوايل 2 من 

كل 3 أش�خاص بالغن، فوق سن 60 عاًما. 
ولكن هناك أس�باب أخ�رى يمكنك التحكم 
التخل�ص م�ن الس�منة وممارس�ة  مث�ل 
الرياض�ة واإلق�الع ع�ن التدخ�ن وتن�اول 

طعام صحي وتجنب التوتر والقلق.
2- داء السكري

من�ذ ع�ام 1980، تضاع�ف تقريب�ا ع�دد 
البالغن من متوس�طي العمر وكبار السن 
املصاب�ن بالس�كري. ولهذا الس�بب، فإن 
»مركز السيطرة عىل األمراض« يطلق عليه 
اسم »وباء السكري«. ويزيد خطر اإلصابة 
بداء الس�كري بعد بلوغ س�ن 45، إذ يمكن 

أن ي�ؤدي إىل أمراض القل�ب وأمراض الكىل 
وفق�د اإلبصار ومش�اكل أخ�رى. لذا يجب 

فحص نسبة السكر يف الدم بشكل دوري.
3- أمراض القلب

يعت�رب تراك�م الصفائح يف الرشاين س�ببا 
رئيس�يا ألمراض القلب. ويب�دأ هذا الرتاكم 
يف الطفولة ويزداد س�وًءا م�ع تقدم العمر. 
ويعد ذلك س�ببا رئيس�يا يف أن األشخاص، 
الذين ت�رتاوح أعمارهم بن 40 و59 عاًما، 
يكونون أكثر عرضة ب��5 أضعاف مقارنة 
باملرحل�ة العمرية م�ن 20 إىل 39، لإلصابة 

بأمراض القلب.

4- البدانة
إذا كن�ت مصاب�ا بالبدانة فاح�ذر ألنه 
ليست املس�ألة مجرد أنك تحمل بضعة 
كيلوغرام�ات إضافي�ة، وإنم�ا ترتب�ط 
بالتسبب يف 20 مرًضا مزمًنا عىل األقل، 
بم�ا يف ذل�ك أم�راض القلب والس�كتة 
الدماغية والسكري والرسطان وارتفاع 
ضغ�ط الدم والته�اب املفاصل. وتكمن 
أع�ىل مع�دالت الخطورة عىل مس�توى 
جمي�ع الفئات العمرية، بن من ترتاوح 
أعماره�م ب�ن 40 إىل 59 عام�ا، الذين 
يعاني 41% منهم من السمنة املفرطة.

عواقب خطرية لدى فقدان الوزن!
تتوقف العالقة ب�ن زيادة أو فقدان 
املبك�رة  الوف�اة  ومخاط�ر  ال�وزن 
بش�كل كبري ع�ىل املرحل�ة العمرية 
خالله�ا  يفق�د  أو  يكتس�ب  الت�ي 
الش�خص ال�وزن. فوفق�ا لدراس�ة 
صينية حديثة، ال تؤدي زيادة الوزن 
مع تقدم العمر بالرضورة إىل ارتفاع 
احتماالت الوفاة، بل أن فقدان الوزن 
بتلك املرحلة العمرية يرتبط بش�كل 

ملحوظ بالوفاة.
ويمكن لفقدان الوزن بنهاية مرحلة 
الشباب أو بمنتصف العمر أن يرفع 
مخاط�ر املوت املبك�ر، خاصة فيما 
يتعلق بأمراض القل�ب، حيث يقول 
األس�تاذ يف قس�م األوبئة واإلحصاء 
الحي�وي بكلي�ة »تونغج�ي« للطب 
الصيني�ة، »أن بان«: »خلصنا إىل أنه 

من األفض�ل منع زيادة الوزن خالل 
املراحل األوىل من العمر لتقليل خطر 
امل�وت املبك�ر فيم�ا بعد«.ووج�دت 
الدراس�ة أن األشخاص الذي تستمر 
الس�منة لديهم خالل فرتة الش�باب 
تزيد احتم�االت وفاته�م املبكرة، إذ 
يرتبط اكتس�اب املزي�د من الوزن يف 
العرشين�ات وحتى منتص�ف العمر 
بارتفاع مخاطر الوفاة مقارنة بمن 
يحافظ ع�ىل وزن طبيعي عىل مدار 
حياته.وشملت الدراسة أكثر من 36 
ألف ش�خص تب�دأ أعماره�م ب� 40 
عام�ا، إذ اعتمدت عىل بيانات املعهد 
القومي للصح�ة بالواليات املتحدة، 
حيث يتم إجراء استطالع سنوي عىل 
عينة ممثلة لقياس الحالة الصحية 

لدى املواطن األمريكي.

هاتف حممول يقتل امرأة بطريقة مأساوية
تس�بب هاتف محمول يف وفاة أم 
ألربعة أطفال بطريقة مأساوية، 
يف فرنس�ا، بع�د تعرضها لجروح 
مح�اوالت  كل  وفش�لت  بليغ�ة 

إنقاذها.
وذك�رت صحيف�ة »لوباريزيان« 
أن اس�تعمال الهاتف املحمول قد 
ال يخلو م�ن مخاطر عىل الصحة 
الح�واس  بع�ض  ت�رضر  مث�ل: 
كالعن واألذن أو يف بعض األحيان 
التس�بب يف إنه�اء حياة ش�خص 

ما بطريقة مأس�اوية للغاي�ة عىل غرار 
حادثة تعرض�ت لها مواطنة فرنس�ية، 

وفق ما نرشته سبوتنيك.

ولقيت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 30 
عاما، مرصعها نهاية األس�بوع املايض، 
عق�ب تعرضه�ا لصعق�ة كهربائي�ة يف 

حمام منزلها يف بلدة فرنسية.

وق�ع الحادث عندم�ا كانت املرأة 
تستحم، وسقط هاتفها املحمول 
وموص�ال  ُيش�حن  كان  ال�ذي 

بالكهرباء يف حوض الحمام.
وتم نقل السيدة للمستشفى من 
أجل إنقاذ حياتها، إال أنها توفيت 

متأثرة بجروح شديدة.
يش�ار إىل أن ه�ذه ليس�ت امل�رة 
األوىل التي يلقى فيها ش�خص ما 
حتفه، بس�بب صعق�ة كهربائية 
نتيجة استعمال الهاتف املحمول 
أثن�اء االس�تحمام، فف�ي نهاية الس�نة 
املاضية تعرضت شابة فرنسية إىل نفس 

املصري.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 150 جرام سكر بنى

x 5 عدد بطاطا
x 4 عدد بيضة )مخفوقة(

x 1 معلقة كبرية فانيليا )سائلة(
x 1 كوب عصري برتقال

½ x كوب زبدة )لبنة(
الخطوات:

تس�لق البطاطا يف ماء مغيل مع رش�ة ملح، عندما تنضج تماما نخرجها من 
املاء ونقوم بهرسها جيدا بواسطة شوكة وهي ساخنة.

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية.
يف وع�اء نخلط البطاط�ا مع الزبدة والس�كر البني وعصري الرتق�ال والفانيال 
والبيض املخفوق ونقلب جيدا بواس�طة معلقة خشبية حتى تتخلط املكونات 

جيدا.
نقوم بدهن صينية فرن بالزبدة، ثم نسكب الخليط يف الصينية وتخبز يف الفرن 

ملدة 40 دقيقة، وتقدم ساخنة، وبالها والشفا.
ها تقلل من الشعور باالكتئاب. 

تفي�د حبوب زيت الس�مك من التخلص من الكثري من األم�راض الروماتيزمية 
والتخلص من ألم املفاصل والعظام.

حلوى البطاطا بالربتقال

؟؟هل تعلم
هن�اك الكث�ري م�ن معلوم�ات هل 
تعل�م ع�ن الصحة يج�ب علينا أن 
نعرفه�ا ومنه�ا: فيتامن أ هو من 
أهم الفيتامينات التي تحافظ عىل 
صح�ة النظ�ر، والجلد، كم�ا أنها 
تقي اإلنس�ان من اإلصابة بالعىش 

اللييل. 
لو تم وضع املكياج الخاص بأحمر 
الش�فاه ع�ىل الفم لف�رتة طويلة 
من الوق�ت، فإن ذلك يؤدي إىل نقل 
الرص�اص إىل ال�دم، مم�ا يؤدي إىل 
تراجع الذاكرة واإلصابة الزهايمر. 
الضح�ك من األم�ور املفيدة جداً يف 
التخلص من العدي�د من األمراض 
منه�ا: يتخل�ص م�ن التش�نجات 
التي تصيب  العضلية، والتقلصات 
أي جزء يف جس�م اإلنسان، كما أن 
الضحك عالج سحري للتخلص من 

الصداع وألم الرقبة. 
من األعشاب التي تحتوي عىل مادة 
الس�ريوتونن الت�ي تعرف باس�م 
الزعفران،  هرمون الس�عادة، هي 
لهذا ف�إن إضاف�ة الزعف�ران عىل 

األطعمة التي يتم تناول

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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أوملبي األردن هيزم منتخبنا وحيل رشط إنريكي وراء اإلطاحة بمورينو من تدريب إسبانيا
ثالثا ببطولة ديب              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، أن 
لوي�س إنريك�ي هو س�بب ع�دم تواجد 
روبرت�و مورين�و إىل ج�واره يف الجه�از 

الفني ملنتخب إسبانيا.
وأعلن لويس روبيالي�س، رئيس االتحاد 
اإلس�باني لك�رة الق�دم، الي�وم الثالثاء، 
عودة لوي�س إنريك�ي، إىل منصبه مديرًا 
فنًي�ا ملنتخ�ب »ال روخ�ا« بع�د اعتذاره 

عن االس�تمرار يف عمله قبل أشهر قليلة 
بسبب مرض نجلته، التي توفيت يف وقت 
الحق.وأُس�ندت املهم�ة ملورين�و لخالفة 
إنريكي يف مهمته، حيث س�بق وأن عمل 
مساعًدا له يف معظم محطاته التدريبية.

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
فإن إنريكي اشرتط عدم ضم مورينو إىل 
جهازه، م�ن أجل قبول عودت�ه لتدريب 

منتخب إسبانيا.
وأشار التقرير إىل عالقة إنريكي بمورينو 
كانت متوترة للغاية يف األسابيع األخرية، 
مشرية إىل أن مدرب برشلونة السابق، لم 
يعد يمل�ك رغبة يف العمل مع مس�اعده 

مرة أخرى.
وأوض�ح روبياليس يف مؤتمره الصحفي 
أن هناك قاعدة مقدس�ة وهي أن يختار 

املديرين الفنيني مساعديهم.
وقاوم روبياليس بش�تى الطرق الكشف 
عن ما حدث بني لويس إنريكي وروبرتو 
مورينو، لكن كان من الس�هل اس�تنتاج 

أن العالقة قد توترت.

             المستقبل العراقي/ متابعة

حقق املنتخب األوملبي األردني فوًزا ثميًنا 
ع�ى نظريه العراق�ي به�دف، يف املباراة 
الت�ي جمعتهم�ا، يف خت�ام بطول�ة دبي 

الودية بكرة القدم.
س�جل هدف الف�وز ل�أردن الالعب يزن 

النعيمات يف الدقيقة 63.
ودفع أحم�د عب�د القادر م�درب األردن 
بتش�كيلة ضم�ت: رأف�ت الربيع، س�عد 
إيه�اب  الحوران�ي،  ه�ادي  الروس�ان، 
الخوالدة، ورد الربي، أحمد ثائر، إبراهيم 
س�عادة، محمد عبداملطلب، عمر هاني، 

يزن النعيمات، محمد عصام.
وق�دم املنتخ�ب األردن�ي مب�اراة مميزة 
دفاعي�ا وهجوميا، حيث بدأ اللقاء باحثا 
عن السيطرة عى وسط امللعب لكن دون 

أن يتمكن من تشكيل الخطورة املطلوبة، 
منتص�ف  يف  اللع�ب  انح�رت  حي�ث 
امليدان.وم�ع بداية الش�وط الثاني كثف 
املنتخ�ب األردن�ي هجماته ع�ى املرمى 
العراقي، ليس�جل النعيمات هدف اللقاء 

الوحيد بعدما اس�تثمر الكرة املرسلة من 
عبداملطلب فسدد داخل الشباك بالدقيقة 
»63«.وبهذا الف�وز احتل منتخب األردن 
املرك�ز الثال�ث، فيم�ا توج�ت اإلم�ارات 

باللقب وحلت كوريا الجنوبية وصيفاً.

خطة جديدة 
من يوفنتوس 

الستعادة بوجبا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أن  إيط�ايل،  صحف�ي  تقري�ر  ذك�ر 
يوفنتوس ُير عى استعادة خدمات 
العب الوسط الفرنيس بول بوجبا نجم 

مانشسرت يونايتد.
وبحس�ب صحيفة »توتو س�بورت«، 
فإن يوفنتوس يس�عى إلجراء صفقة 
تبادلي�ة م�ع مانشس�رت يونايتد، من 

أجل تقليل ثمن صفقة بوجبا.
ويتطل�ع يوفنتوس إىل ع�رض العبيه 
إيم�ري كان وماري�و ماندزوكيت�ش، 
عى مانشسرت يونايتد، نظري الحصول 

عى خدمت بول بوجبا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن يوفنتوس 
كان حريًص�ا عى ضم ب�ول بوجبا يف 
الصي�ف املايض، لكن املطال�ب املادية 

ملانشسرت يونايتد أفسدت الصفقة.
ودخ�ل بوجبا، دائ�رة اهتمامات ريال 
مدريد ويوفنتوس يف ف�رتة االنتقاالت 
الصيفي�ة املاضي�ة، لك�ن مانشس�رت 
يونايت�د اش�رتط الحص�ول عى 150 
نجم�ه  بي�ع  نظ�ريه  ي�ورو  ملي�ون 

الفرنيس.
كان  إيم�ري  الثنائ�ي  وخ�رج 
حس�ابات  م�ن  وماندزوكيت�ش 
الفن�ي  املدي�ر  س�اري  ماوريس�يو 
ليوفنت�وس، حي�ث اس�تبعدهما م�ن 

قائمة الفريق األوروبية.

صالح يوافق عىل مشاركة 
الفراعنة بأوملبياد طوكيو

فينالدوم يذكر هولندا 
بفان برييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد أحمد ش�وبري نائ�ب رئيس اتح�اد الكرة الس�ابق، 
باملستوى الرائع لالعبي املنتخب األوملبي منذ بداية بطولة 
األم�م األفريقية للش�باب تح�ت 23 عاما، وحت�ى مباراة 
جن�وب أفريقي�ا يف دور نص�ف النهائ�ي، والذي ف�از بها 

الفراعنة الصغار بثالثية نظيفة. 
وأكد شوبري خالل تريحات تليفزيونية، أن محمد صالح 
نج�م ليفرب�ول اإلنجليزي أب�دى موافقته ع�ى االنضمام 

لصفوف املنتخب األوملبي يف أوملبياد طوكيو 2020.
وقال ش�وبري: »عى مسؤوليتي الش�خصية محمد صالح 
عندم�ا حرض إىل معس�كر منتخب م�ر الوطني مصابا 
أكد للمسؤولني ترحبيه باالنضمام للمنتخب األوملبي حال 

وصولهم ألوملبياد طوكيو 2020«.
وتأه�ل منتخب مر إىل أوملبياد طوكيو 2020، بعد فوزه 
عى جنوب إفريقيا )3-0(، اليوم الثالثاء، باستاد القاهرة، 
يف نص�ف نهائ�ي كأس األم�م اإلفريقية، تح�ت 23 عاما، 

ليصعد ملواجهة كوت ديفوار يف النهائي.
وصع�د الفراعنة لأوملبياد، بعد غياب عن دورة ألعاب ريو 

هاتريك فينالدوم يقود هولندا الكتساح إستونيا2016، وذلك للمرة ال�12 يف تاريخهم.
              المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق منتخ�ب هولندا فوًزا س�احًقا عى 
إستونيا، بخمسة أهداف نظيفة، يف املباراة 
الت�ي جمعتهم�ا بملعب يوه�ان كرويف 
أرين�ا، يف املرحل�ة األخرية م�ن التصفيات 

األوروبية املؤهلة ليورو 2020.
أح�رز جورجين�و فينالدوم ثالث�ة أهداف 
يف الدقائ�ق 6، 66 و78، فيم�ا أحرز ناثان 
أكي هدًفا بالدقيق�ة 19، ومايرون بوادو 

بالدقيقة 87. 
ورفع املنتخ�ب الهولندي رصي�ده إىل 19 
نقطة يف املركز الثاني خلف أملانيا متصدر 
املجموع�ة الثالث�ة، بينم�ا تجم�د رصيد 

إستونيا عند نقطة واحدة. 
ونج�ح املنتخب الهولن�دي يف إحراز هدف 
أول فرص�ة  م�ن   6 الدقيق�ة  يف  التق�دم 
للطواحني عى املرم�ى بعد مجهود فردي 
ممي�ز من ممفيس ديباي الذي مرر الكرة 
إىل برومي�س يف الجه�ة اليمن�ى، ليم�رر 
األخرية ك�رة عرضي�ة يقابله�ا فينالدوم 

برأسية يف الشباك. 
وفوت ياسرب سيليس�ني، حارس هولندا، 
الفرص�ة ع�ى منتخ�ب إس�تونيا، بعدما 
ُنفذت ركلة ركنية كادت أن تخدع الدفاع، 

لوال خروج سيليسني الذ أمسك بالكرة. 
ويف الدقيق�ة 19، ضاع�ف ناث�ان آك�ي، 
مداف�ع هولندا، النتيج�ة ألصحاب األرض 

بعد عرضية متقنة من ديباي من الناحية 
اليرسى، ينقض عليها آكي ويس�دد الكرة 
برأس�ه يف الش�باك. وأه�در باتري�ك فان 
أنهول�ت، العب هولن�دا، فرصة تس�جيل 
اله�دف الثالث بعد هجم�ة مرتدة رسيعة 
س�دد خاللها كرة ضعيفة يف يد الحارس.
وواصل املنتخب الهولن�دي محاوالته عن 
طري�ق العرضي�ات، وبالدقيق�ة 28 مرر 
بروميس كرة عرضي�ة جديدة قابلها لوك 
دي يونج برأس�ية وصلت سهلة للحارس 
اإلس�توني.وعاد فينالدوم مجدًدا وكاد أن 
يس�جل هدف الطواح�ني الثان�ي، بعدما 
حص�ل عى الك�رة داخل منطق�ة الجزاء، 
ليس�دد بيمن�اه ك�رة قوية م�رت بجوار 

أوىل  إلس�تونيا.وجاءت  األي�رس  القائ�م 
محاوالت إس�تونيا عى املرم�ى بالدقيقة 
36، بعدم�ا حص�ل س�ورجا ع�ى الك�رة 
وس�دد من مسافة بعيدة كرة مرت بجوار 
قائم سيليسني األيرس.ومع بداية الشوط 
الثان�ي، كاد برومي�س أن يتوج مجهوده 
به�دف، بعدم�ا وصلته الكرة ع�ى حدود 
منطقة الجزاء، لرياوغ ويس�دد كرة قوية 
بقدم�ه الي�رسى، يتصدى له�ا ليبميتس 
حارس إستونيا، عى مرتني. ووقع ميتس 
مدافع إس�تونيا يف خطأ فادح بعدما فشل 
يف تمرير الك�رة ليحصل فينال�دوم عليها 
وينطل�ق نحو املرمى ويس�دد كرة أرضية 

تسكن الشباك بالدقيقة 66.

أنشيلويت يشتبك مع ريتزويل حول الفيديو
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال كارلو أنش�يلوتي، مدرب ناب�ويل، لرئيس لجنة 
الحكام التابعة لرابطة دوري الدرجة األوىل اإليطايل، 
إن الق�رارات يج�ب أن تك�ون دائم�ا بي�د الحكم يف 
امللعب، وليس يف أيدي مس�ؤويل غرفة الفيديو، وذلك 

خالل نقاش حاد بينهما، اليوم الثالثاء.

وقال أنشيلوتي، خالل مؤتمر نظمه االتحاد اإليطايل 
للعبة، بش�أن نظام حكم الفيديو املساعد »املشكلة 
الرئيسية تتمثل يف تحديد الشخص الذي يدير املباراة 
بالفعل، أحيانا أش�عر بأن املباراة يديرها مس�ؤولو 

الفيديو«.
وأش�ار إىل اثن�ني من أب�رز الح�كام يف إيطاليا، حني 
ق�ال »يمكنن�ي أن أتقبل أخط�اء ارتكبه�ا )بيريو( 

جياكومي�ي و)جيانل�وكا( روك�ي، لكنن�ي ال أتقبل 
أخطاء الفيديو«.

ويطبق نظام حكم الفيديو للموسم الثالث، يف دوري 
الدرج�ة األوىل اإليط�ايل، لكن�ه يواصل إث�ارة الجدل، 

سواء عند مراجعة اللعبة أو عدمها.
وشعر أنشيلوتي بغضب، إزاء ما جرى خالل مباراته 

أمام أتاالنتا، حني طالب فريقه بركلة جزاء.

وكان نابويل متقدما )2-1( حينها، لكن أتاالنتا أحرز 
هدف التعادل بعدها مبارشة.

وق�رر الحكم جياكوميي ع�دم مراجعة اللقطة عى 
الشاش�ة، يف جانب امللعب، وانته�ت املباراة بالتعادل 

.)2-2(
وكان�ت هذه نقطة تحول لنابويل، الذي لم يحقق أي 

انتصار خالل املباريات الثالث التالية.

مانشيني يعيد بناء إيطاليا بالشباب والوجوه اجلديدة
              المستقبل العراقي/ متابعة

قبل 14 ش�هرا فقط كان اإليطاليون يتساءلون عن 
الكيفي�ة التي س�يجد بها روبرتو مانش�يني مدرب 
املنتخ�ب الوطني العبني يتمتع�ون بالجودة الكافية 
لبن�اء فري�ق جدي�ر بتاري�خ الب�الد العري�ق يف كرة 

القدم.
وكان أب�رز العب�ي الفري�ق يف الثالثينات م�ن العمر 
بينما كان الش�بان الواعدون يجلسون بني البدالء يف 

أندية دوري الدرجة األوىل اإليطايل.
وق�ال مانش�يني يف ذلك الوقت »ل�م ترتاجع معدالت 
االستعانة بالعبني إيطاليني )يف األندية( عى اإلطالق 

لهذا املستوى املتدني«.
أما اآلن فإن أكرب صداع يواجه مانش�يني هو تحديد 
م�ن الالعب�ني الذي�ن سيس�تبعدهم من تش�كيلته 
املؤلفة من 23 العبا يف بطولة أوروبا 2020 يف يونيو 

حزيران.
ونج�ح مدرب�ون قليلون فق�ط يف إعادة بن�اء فريق 

بنفس رسع�ة وبراعة مانش�يني الذي ت�وىل املهمة 
يف ماي�و أيار من العام امل�ايض يف وقت كان املنتخب 
اإليط�ايل يعاني فيه من انتكاس�ة اإلخفاق يف التأهل 

لكأس العالم 2018.
وبعد الخس�ارة 1-صف�ر أمام الربتغال يف س�بتمرب 
أيل�ول من الع�ام امل�ايض، والتي كانت راب�ع مباراة 
رس�مية تخوضه�ا إيطالي�ا ب�دون انتص�ار، س�اد 
ش�عور ب�أن حتى مانش�يني لن يك�ون بإمكانه أن 
ينقذ الفريق، وقالت صحيفة جازيتا ديلو س�بورت 

»منتخب إيطاليا يف انهيار«.
لك�ن إيطاليا تأهلت إىل بطولة أوروبا 2020 بس�جل 
مث�ايل، وكللت مس�ريتها بالف�وز 9-1 ع�ى أرمينيا 
أمس االثنني، وحققت 11 انتصارا متتاليا وهو رقم 
قيايس.وأظهر مانش�يني )54 عاما( قدرا رائعا من 
اإليمان بقدرات الالعبني الش�بان وموهبة يف منحهم 
الثقة ومساعدتهم عى استخراج أفضل ما عندهم.

واختار مانشيني 65 العبا خالل 19 مباراة من بينهم 
24 العبا شاركوا ألول مرة عى الصعيد الدويل.

حتديد موعد قرعة تصفيات أمريكا اجلنوبية للمونديال

الرفض األملاين يقرب مورينيو 
من مقعد بوكيتينو

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تضيف مق�ر اتحاد أمري�كا الجنوبية 
لكرة القدم )كونميبول(، يف 17 ديسمرب/
كانون أول املقب�ل، قرعة تصفيات القارة 

املؤهلة ملونديال 2022 بقطر.
وأعل�ن االتحاد ع�ن موعد القرع�ة، التي 
املواجه�ات  وتواري�خ  ج�دول  س�تحدد 
ب�ني منتخبات أمري�كا الجنوبي�ة، والتي 

ستنطلق يف مارس/آذار 2020.
وس�تجرى القرعة يف الس�اعة 10.00 )ت 

م( بمدينة لوكي.
وجاء يف بي�ان )كونميبول(، أن املنتخبات 
ال�10 يف أمريكا الجنوبية، ستحرض قرعة 
التصفي�ات املؤهلة ملوندي�ال قطر 2022، 
الذي س�يجرى يف الفرتة بني 21 نوفمرب/
ترشين ثان 2022، و18 ديس�مرب/كانون 

أول من نفس العام«.

وكان�ت منتخب�ات الربازي�ل وأوروجواي 
واألرجنت�ني وكولومبيا، ق�د مثلت أمريكا 
 ،2018 روس�يا  موندي�ال  يف  الجنوبي�ة 
إضافة إىل ب�ريو، التي عادت لكأس العالم 
للم�رة األوىل منذ 36 عام�ا، بعد تأهلها يف 

امللحق عى حساب أسرتاليا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

الس�ابق  امل�درب  موريني�و،  جوزي�ه  يع�د 
ملانشس�رت يونايت�د، أب�رز املرش�حني لت�ويل 
القي�ادة الفنية لتوتنه�ام، خلًفا لأرجنتيني 
املقال من منصبه اليوم الثالثاء، ماوريس�يو 
صحفي.فق�د  لتقري�ر  وفق�ا  بوكيتين�و، 

أن  س�بورتس«،  »س�كاي  ش�بكة  ذك�رت 
املدرب الربتغ�ايل يتقدم ع�ى األملاني يوليان 
ناجيلسمان، املدير الفني لاليبزيج، يف سباق 
تدري�ب الس�بريز.وظل موريني�و ب�ال عمل 
من�ذ إقالته م�ن تدريب مانشس�رت يونايتد، 
املايض.وأضاف�ت  أول  ديس�مرب/كانون  يف 
الش�بكة أن ناجيلس�مان )32 عاًم�ا( بعي�د 
ع�ن القلع�ة اللندنية، بس�بب تمس�ك ناديه 
باستمراره، إضافة إىل اهتمام بايرن ميونخ 
ومانشس�رت يونايت�د أيض�ا بالحص�ول عى 
خدماته.ويحتل اليبزي�ج حالًيا املركز الثاني 
يف ال�دوري األملاني، كما يتصدر مجموعته يف 
دوري أبط�ال أوروبا، لذا ال توجد أي نية لدى 
اإلدارة، للتخ�ي عن مدربه�ا الناجح.وكانت 
»سكاي سبورتس« قد أشارت يف وقٍت سابق، 
إىل أن موريني�و حريص عى العودة للتدريب 
يف إنجل�رتا، حيث يرغ�ب يف الفوز بالبطوالت 
الك�ربى، مع ناٍد ثالث م�ن الربيمريليج، بعد 

تشيليس ومانشسرت يونايتد.

               المستقبل العراقي/ متابعة

س�جل ال�دويل الهولن�دي، جورجيني�و فينال�دوم، نج�م 
ليفرب�ول، 3 أه�داف )هاتريك( ملنتخ�ب الطواحني، خالل 
الفوز عى إس�تونيا )5-0(، اليوم الثالث�اء، ضمن الجولة 

األخرية من تصفيات )يورو 2020(.
وبحس�ب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن فينالدوم نجح 
يف تسجيل أول هاتريك، سواء مع األندية أو منتخب بالده، 

منذ 4 سنوات و32 يوًما.
ويعود آخر هاتريك أحرزه العب الوسط، إىل أكتوبر/ترشين 
أول 2015، عندما أحرز رباعية يف ش�باك نورويتش سيتي 

بالربيمريليج، حينما كان العًبا يف صفوف نيوكاسل.
أما ش�بكة »س�كواكا« فذكرت أن هاتري�ك فينالدوم، هو 

األول ملنتخب هولندا منذ 6 سنوات.
وكان روب�ن ف�ان برييس صاح�ب آخر هاتري�ك بقميص 
الطواح�ني، وق�د س�جله يف ش�باك املجر، خ�الل أكتوبر/

ترشين أول 2013.

إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام
              المستقبل العراقي/ متابعة

رس�مًيا،  هوتس�بري  توتنه�ام  أعل�ن 
إقال�ة مدربه األرجنتيني ماوريس�يو 

بوكيتينو من منصبه.
واتخ�ذ توتنه�ام ه�ذا الق�رار، بعد 5 
مواس�م قضاها بوكيتين�و يف القيادة 

الفنية للفريق.

وق�اد بوكيتينو الس�بريز، إىل الدخول 
ضمن املراكز األربعة األوىل، يف الدوري 
م�ن   4 خ�الل  املمت�از،  اإلنجلي�زي 

مواسمه ال�5 مع النادي اللندني.
كم�ا تأه�ل للمب�اراة النهائية 
أوروبا، املوس�م  أبطال  لدوري 
امل�ايض، قب�ل الخس�ارة أمام 

ليفربول )0-2(.
الكارثية  البداي�ة  لكن ج�اءت 
للس�بريز ه�ذا املوس�م، لتجرب 
دانييل ليف�ي، رئيس توتنهام، 
بامل�درب  اإلطاح�ة  ع�ى 

األرجنتنيني.
الرابع  املركز  ويحتل توتنه�ام 
ع�رش يف الربيمريلي�ج حالي�ا، 
برصي�د 14 نقط�ة، بعد مرور 
 3 حق�ق  حي�ث  جول�ة،   12
انتص�ارات فق�ط، وتع�ادل 5 
مرات، بينم�ا تلقى الهزيمة يف 

4 مناسبات.

نادال حيافظ عىل آمال إسبانيا أمام روسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أهدى النجم رافائيل نادال الفريق اإلس�باني نقطته األوىل، 
يف كأس ديفي�ز للتن�س، بعدما فاز بصعوب�ة عى الرويس 
كارين خاش�انوف، بمجموعت�ني دون رد، الي�وم الثالثاء، 
ليؤجل حس�م املواجه�ات بني الفريقني، ضم�ن املجموعة 

الثاني�ة، ملباراة الزوج�ي الحاس�مة.واحتاج املصنف األول 
عامليا، وقائد الفريق اإلسباني، لساعتني و20 دقيقة، ليفوز 
بنتيج�ة 6-3 و7-6 )9-7(، ليحاف�ظ ع�ى آم�ال أصحاب 
الضيافة يف حصد أول انتصار لهم، يف النسخة الجديدة من 
البطولة.وكان�ت روس�يا قد فازت يف املب�اراة األوىل، بفضل 

أندريه روبليف الذي أسقط روبرت باوتيستا أجوت.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مرشوب يومي يساعد عىل خفض خطر املوت املبكر
أثبتت دراس�ات عدة أن الحمية الغذائية التي 
يتبعه�ا الفرد لديها تأثري كبري عىل متوس�ط 
العم�ر املتوق�ع، لذل�ك يرك�ز الباحث�ون عىل 
دراس�ة األطعمة املحددة التي يمكن أن تؤثر 

بالفعل عىل مدة العمر.
وعندم�ا يتعلق األم�ر بالعمر املدي�د املتوقع، 
فإنه ُينص�ح يف الغالب بتن�اول طعام صحي 
مت�وازن، وتجن�ب التدخني وعدم اس�تهالك 
الكحول وغريه�ا من اإلج�راءات املعروفة يف 
الحف�اظ عىل الصحة، وبالتايل ضمان العيش 

لعمر مديد.
ولك�ن الدراس�ة الحديثة، كش�فت أن رشب 
القه�وة يس�اعد ع�ىل العي�ش لف�رة أطول، 
ويقول الباحث�ون إن القهوة واحدة من أكثر 

املرشوبات صحة عىل الكوكب.

وتحت�وي القه�وة ع�ىل املئات م�ن املركبات 
املختلفة، يوفر بعضه�ا فوائد صحية هامة، 
مثل تل�ك املضادة لألكس�دة، التي تحمي من 
اإلجه�اد التأكس�دي يف الجس�م، الناجم عن 
إتالف الج�ذور الحرة. ويف الواق�ع، يعتقد أن 

األكسدة هي واحدة من اآلليات الكامنة وراء 
الشيخوخة والحاالت الخطرية الشائعة بما يف 

ذلك معظم أنواع الرسطان وأمراض القلب.
وح�دد الباحثون ما يقرب م�ن 1000 مضاد 
أكس�دة يف حبوب البن واملئات اإلضافية منها 

التي تتطور أثناء عملية التحميص.
وتحارب مض�ادات األكس�دة االلتهاب، وهو 
الس�بب الكام�ن وراء العدي�د م�ن األمراض 
املزمنة، بما يف ذلك الته�اب املفاصل وتصلب 

الرشايني والعديد من أنواع الرسطان.
وتقوم القه�وة بتحييد الج�ذور الحرة، التي 
تح�دث بش�كل طبيعي يف الجس�م كجزء من 
وظائ�ف التمثي�ل الغذائ�ي اليومي�ة، ولكنها 
يمك�ن أن تس�بب اإلجه�اد التأكس�دي الذي 

يؤدي إىل مرض مزمن.

املي�زات  م�ن  العدي�د   13  iOS نظ�ام  أت�اح 
املفيدة والعملية ألجه�زة آبل لكن العديد من 
مس�تخدمي هذه األجهزة يجهلون وجودها 

أصال.
جه�ات  تطبي�ق  داخ�ل   Animoji إنش�اء 

االتصال:
ب�ات بإمكان مس�تخدمي أجهزة آبل إنش�اء 

Animoji يف أي جه�ة اتصال قديمة موجودة 
يف هاتف�ه أو جه�ة اتص�ال يري�د إضافته�ا 
للهات�ف ذل�ك بالضغ�ط ع�ىل خي�ار Edit يف 
جه�ة االتصال، ومن ث�م Animoji ، واختيار 

التصميم املناسب للرمز الذي اختاره.

مع إطالق iOS 13 أصبح بإمكان املستخدمني 

تفعي�ل هات�ني الخاصيتني برسع�ة وعملية 
وع�رض الش�بكات واألجه�زة املتاح�ة دون 
الحاج�ة إىل التوج�ه إىل قائمة اإلع�دادات، إذ 
يكف�ي إزاحة »الس�تارة« الت�ي تحتوي عىل 
رم�وز هات�ني امليزت�ني، والضغط ع�ىل الزر 
الخاص بميزة Wi-Fi مثال لتظهر الش�بكات 

املتوفرة.

تلقي دراسة جديدة الضوء عىل سبب كون بعض األفراد »بدناء ويتمتعون 
باللياقة البدنية« يف الوقت نفسه.

وكش�ف باحث�ون من جامع�ة »لي�دز« الربيطانية، أن األش�خاص الذين 
يعان�ون من زيادة ال�وزن ولكن عملية االس�تقالب لديهم صحية عىل ما 

يبدو، قد يكون لديهم مخزون دم جيد لخالياهم الدهنية.
وقالت الدكتورة ناتايل هايود، التي قادت الدراس�ة: »الخرافة تكمن يف أن 
تك�ون تعاني من زيادة الوزن والصحة الجيدة – ولكن األش�خاص الذين 
لديه�م إم�داد أفضل من ال�دم إىل خالياهم الدهنية، قد يكون االس�تقالب 
لديه�م أكثر صحة، وق�د يكونون محمي�ني من أمراض القل�ب واألوعية 
الدموية«. ويف الدراسة، بحث العلماء مستقبالت تسمى R-IGF1، والتي 

ُيعرف أنها تلعب دورا يف نمو األوعية الدموية الجديدة.
وحج�ب الفريق هذا املس�تقبل يف الخالي�ا املبطنة لألوعي�ة الدموية لدى 
الف�ران، التي تغذت ع�ىل نظام غذائي غني بالده�ون، ووجد أن األوعية 

الدموية الجديدة نمت ضمن الدهون.

نفت »واتس آب« املزاعم األخرية حول استغالل قراصنة اإلنرنت التطبيق 
لتثبيت برامج التجسس عىل الهواتف رسا.

وكش�ف تقرير مريب أن تطبيق املراسلة األكثر ش�عبية يف العالم، يحوي 
خل�ال يف التصميم ق�د يس�مح للقراصنة باس�تهداف الهوات�ف عن بعد، 

ورسقة الرسائل وامللفات، وفقا لصحيفة »ذي صن« الربيطانية.
وزعم موقع The Hacker News أنه كان بإمكان قراصنة اإلنرنت إرسال 
ملف�ات MP4 إىل مس�تخدمي »وات�س آب«، ويف حال فتحها، س�يكونون 
قادرين عىل رسقة الصور والرس�ائل واملعلومات الخاصة باملس�تخدمني. 

ولكنه أوضح أن املشكلة ُحلّت يف الشهر املايض.
ويف الوقت نفس�ه، قللت »واتس آب« من شأن االنتهاك املذكور، قائلة إنه 
 Sun ال يوج�د س�بب« لالعتقاد بأن املس�تخدمني تأث�روا.ويف حديثه مع«
Online، قال متحدث باس�م الرشكة: »تعمل »واتس آب« باس�تمرار عىل 
تحس�ني أمن خدمتنا. ونحن نصدر بانتظام تقارير عامة حول املشكالت 

املحتملة، التي حددناها بما يتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة«.

ميزات جيهلها الكثريون يف iOS اجلديد

علامء يكشفون رس لياقة بعض البدناء 
دون غريهم!

خلل يف »واتس آب« يتيح رسقة
 رسائل املستخدمني!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

ال موت.. ال حياةلعله يبتسم أكثر! 

 سما حسنأماني عّياد

رّن هاتف�ي التقليدي، بعد اإلعالن عن هدنة، ما يعني أن جولة جديدة 
م�ع املوت ق�د انتهت. ذلك الجه�از املنيس عىل طاول�ة صغرية يف ركن 
قيص من البيت، وكثريون طلبوا مني رفعه، فلم يعد له حاجة، فهناك 
الهوات�ف الخلوية، ولكني يف كل مرة أش�عر مع�ه ببعض الحنني ألياٍم 
كنت أتحدث من خالله بالساعات. ويوم أن سمعتني أمي أخرب زميلة 
يف املدرس�ة أن »نفسيتي تعبانة« بسبب تعطل الدراسة أكثر من شهر 
ألحداث انتفاضة الحجارة وقتها. استعاذت أمي من الشيطان الرجيم، 
وأصدرت قرارا بمنعي من الحديث يف الهاتف، ألني أبث إشاعاٍت سيئة 
ع�ن نفيس، ف�ال يوجد يف قاموس�ها بنت متعبة نفس�يا، فه�ذا يعني 

بوارها وخراب ديارها. 
ل�م تنزح هذه الذك�رى من ذاكرتي إطالقا، ذك�رى منعي من الحديث 
بالهاتف، وكذلك اعرايف بأني متعبة نفسية، بسبب أحداث االنتفاضة، 
ووقتها كنت طالبة يف التوجيهي، وكنت أشعر بفداحة ضياع الدروس 
يف املدرس�ة، واقراب موعد االمتحانات، ولم أكن أرى خسائر أكثر من 
ذل�ك، حتى مىض بنا العمر وعش�نا أحداث أكثر م�ن عدوان يف جوالٍت 
متباع�دٍة حينا ومتقارب�ة حينا آخر عىل غزّة، فاكتش�فت أن ما كنت 
أش�عر بس�ببه بتعب نفيس كان تافها وحقريا، مقارنة بما يحدث كل 
م�رة، حتى تصّدعت جدران الروح، وأصب�ح إصالحها وإقامتها وهي 
توش�ك أن تنه�ار أمرا صعبا، فاملوت ينترش بب�ذخ، والحياة تخرج من 
قط�ارة دواء بصعوب�ة، والع�ودة إىل ما قب�ل هذا الجنون م�ن الدماء 
واألشالء واألنقاض الذي يتش�كل أمام ناظريك كخشبة مرسح عبثي 

رضب من املستحيل. 
س�اهم تطور وس�ائل اإلعالم يف نقل فداحة املص�اب وتضاعف التعب 
النفيس. وأس�همت وس�ائل التواص�ل االجتماعي يف ن�رش ما حدث يف 
األماك�ن البعي�دة، حيث ال يس�تطيع أحد أن يصل إىل هن�اك إال املوت، 
فوصل�ت إلين�ا ص�ور الخ�وف والج�زع ودهش�ة األطف�ال الحزينة، 
وتس�اؤالتهم التي ال تجد أجوبة، ولكنها تسحبهم من أرّستهم الدافئة 
وتنثرهم يف العراء بعد تطاير سقوف بيوتهم املتهالكة، وبعد أن تتطاير 
معها أشالء األب واألم ويصبحوا بال حصن منيع وال سد مكني، وليس 
أمامهم س�وى برودة األيام القادمة املوحشة القاسية املنذرة بالوجع، 
وأنت ترى هذا وتش�عر وتتألم وترى أن العودة ملا قبل هذا أيضا رضب 

من الجنون. 
عندما يعلن عن هدنة تش�عر أن من الس�خف أن تفكر بأي يشء كنت 
تفعل�ه قبلها، ال تريد أن تعي�د رص األطباق واألكواب الفخمة الالمعة 
يف خزانته�ا مقابل طاولة الطعام العريضة، فربما يف املرة املقبلة تأتي 
الحرب، فال تجد من يتناولها ويوّزعها أمام املقاعد الخش�بية يف نظاٍم 

مذهل، فربما أصبحت املقاعد فارغة.

ق�رأت واس�تمعت لتفاصيل قصة س�فاح أمريكي قتل م�ا يقارب 100 
امرأة. ووجدتني أصيح غري مصدقة: يا لإلنس�ان! يا لهذا املخلوق املعقد 

العجيب!
أصب�ح اإلعالم األمريكي، وبضغ�ط هائل من املجتم�ع املدني والقوانني 
الحديثة، أكثر حرصاً يف عرض قصص السفاحني وعتاة اإلجرام وتداول 
تاريخهم وإظهارهم للعامة يف حوارات صحافية وتلفزيونية. والس�بب 
أن الس�يكوباتيني، بالطبيعة، يحظون بدرجات فائقة من الذكاء والجلد 
وال�دأب يف تحقي�ق األه�داف تجعلهم يظه�رون للضعفاء واملهمش�ني 

كاألبطال الخارقني. 
ومن أمثلة ذلك سفاح الثمانينيات األشهر، تيد باندي، الذي كان محامياً 
ومتحدثاً سياس�ياً ش�هرياً، ثم اكتش�فوا قيامه بقتل ثالثني س�يدة بدم 
بارد. وكانت املفاجأة األدهى اس�تمرار تعاط�ف الكثري من الناس معه 

بعد الحكم عليه وكأنه بطل مظلوم أو سيئ الحظ!
لكنني أظن أن مهمة اإلعالم األمريكي كانت أسهل يف هذه القضية التي 
لفتتني مؤخ�راً. فاملجرم هنا بخلفية اجتماعية تؤهله لإلجرام بجدارة، 
وتتدنى لتس�لبه أي تعاطف ش�عبي ممكن. لكنها للح�ق تبقى قارصة 
ع�ن تزويده باملدد ال�الزم ملا اقرفه من إزهاق مري�ع لألرواح، يف درجة 
من العنف والتبلد التي تبقى مس�تعصية ع�ىل الفهم مهما قرأ املرء عن 
تفاصيلها.  الس�فاح رقم واحد يعتقد أن الله ما زال ينظر إليه ويبتسم. 
ويظن أنه يفعل خرياً س�يجعل املوىل يف عليائه يزيد من ابتسامه ولطفه 
معه! سامويل ليتل، أمريكي أسود يناهز الثمانني. مسجون منذ سنوات 
بأح�كام مؤّبدة ألربع جرائم قتل ارتكبها منذ ما يقارب العرشين عاماً. 
رجل ترع�رع يف الحضيض بال أب، وبأم تعمل يف البغاء، ودارت به الدنيا 
يف دروب التيه والضياع فلم يتوان عن خوضها كلها. شب وشاخ متنقالً 
م�ن ال�رب، للرسقة، للنصب، ملحاوالت االغتصاب، للس�طو املس�لح، 
وص�والً إىل القت�ل. وقادت املصادفة وحدها إىل س�جنه بعدم�ا دّل عليه 

تحليل الحمض النووي إلحدى الجثث املجهولة.
قصة تبدو إىل اآلن عادية، لكنها تحولت لتصبح حديث الساعة منذ أيام 
بعدما تش�ككت إحدى املحققات يف أن للس�جني العج�وز عالقة ببعض 
حوادث القتل القديمة التي لم يس�تدل عىل فاعلها. وكانت املش�كلة أن 
الرجل ينكر عىل طول الخط، ويرفض التعاون مع الس�لطات، وال يوجد 
دليل مادي يربطه بالجرائم التي أثارت انتباه الرشطية اليقظة. ففكرت 
يف التعاون مع صحايف متميز اشتهر بقدرته عىل محاورة السيكوباتيني 
م�ن عت�اة املجرم�ني، وجرهم لالع�راف بم�ا فعل�وه. وبالفعل جلس 
الصحايف مع املجرم العجوز لجلس�ات طويلة، واستطاع فتح الصندوق 
األس�ود للرجل، لتكتش�ف أمريكا أنها حصلت للتو عىل س�فاحها األكرب 

بال منازع. 

كيف تفقد وزنك أثناء النوم؟
أشارت مجلة »فرويندين« األملانية إىل أن النوم 
الجيد يس�اعد الجسم عىل فقدان الوزن الزائد، 

وذلك لألسباب التالية:
1- ثبات االتزان الهرموني

يؤث�ر مقدار النوم عىل إنتاج الجس�م لهرمون 
اللبت�ني، حيث يتم إفرازه م�ن الخاليا الدهنية 
لتنظيم الش�هية، ويرتب عىل قلة النوم زيادة 
الش�هية، حت�ى أن الش�خص يش�عر بالجوع 
مبارشة بعد تناول وجبة دس�مة، كما يضمن 
النوم بش�كل كاٍف بق�اء الهرمون�ات يف حالة 
توازن يف الجسم، وبالتايل منع الرغبة الشديدة 

يف تناول الطعام.
2- عدم تخزين الدهون يف البطن

يرتب�ط الحرم�ان من الن�وم بزي�ادة هرمون 
الكورتيزول، وهو الهرمون املسؤول عن التوتر 
والعصبية، وق�د أثبتت دراس�ة ملجلة »أبحاث 
الده�ون« أن ثم�ة عالق�ة ب�ني النوم الس�يئ 

وتراكم الدهون يف منطقة البطن.
3- املحافظة عىل األمعاء

تعترب األمعاء هي املركز املسؤول عن العديد من 
الهرمونات املعززة للشعور بالشبع أو الجوع، 
ويرت�ب عىل زي�ادة ن�وع معني م�ن البكريا 
قلة إفراز هرمون الش�بع، وه�و ما يجعل من 

الصعب االلتزام بأي نظام غذائي، ويؤثر النوم 
واألمعاء كل منهما عىل اآلخر، كما أن النوم قد 

يؤثر بالسلب عىل الجراثيم املعوية.
4- قوة اإلرادة

يؤثر النوم بش�كل كبري عىل الحالة النفس�ية، 

فقد أثب����تت دراس�ة ملجلة النوم »س�ليب« 
وج�ود عالقة واضح�ة بني قلة الن�وم ونقص 
الداف�ع، وكلم�ا ش�عر امل�رء بقوت�ه كان أكثر 
تمسكا بالقواعد، وخاصة املوضوعة له ضمن 

نظامه الغذائي.

أول عيادة لعالج إدمان األلعاب اإللكرتونية

تعت�زم اإلم�ارات افتت�اح أول عي�ادة لعالج 
إدمان األلعاب اإللكرونية، خالل الربع األول 

من العام املقبل.
وأعل�ن الدكتور حمد الغاف�ري، مدير املركز 

الوطن�ي للتأهيل، عن اعت�زام املركز افتتاح 
األلع�اب  إدم�ان  لع�الج  خارجي�ة  عي�ادة 
اإللكروني�ة الع�ام املقب�ل وذل�ك يف املق�ر 

الرئييس للمركز يف أبوظبي.

وقال الغافري، لوكالة أنباء اإلمارات »وام«، 
إن العي�ادة س�تقدم خدماته�ا للمواطن�ني 

واملقيمني عىل حد سواء.
وكان�ت منظمة الصحة العاملي�ة قد دمجت 
ضم�ن  اإللك����روني�ة  األلع�اب  إدم�ان 
تصنيفه�ا ال�دويل لألمراض، حي�ث يعد هذا 
التصني�ف مرجع�ا عامليا موثوق�ا لألعراض 

الصحية.
واستضاف املركز، االسبوع املايض يف أبوظبي 
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، أعمال 
االجتم�اع الس�ادس للس�لوكيات اإلدمانية 
وتأثرياتها عىل الصحة العامة بمشاركة نخبة 
من األكاديميني واألطباء، وذلك لبحث إدمان 
األلع�اب اإللكروني�ة واألع�راض الصحي�ة 
وسبل التش�خيص وبرامج التأهيل املرتبطة 
اإللكرونية  املف�رط لأللع�اب  باالس�تخدام 

ووسائل التواصل وألعاب اإلنرنت.
وق�ال الغافري، يف كلمة ل�ه خالل االجتماع: 
»شهدنا خطوة مهمة بإضافة إدمان األلعاب 
اإللكرونية إىل التصنيف الدويل لألمراض من 
منظمة الصحة العاملية حيث أس�همت هذه 
الخط�وة يف تعمي�ق فهمن�ا له�ذه الظاهرة 

سواء يف دولة اإلمارات أو حول العالم«.


