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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بينما تقترب التظاهرات واالعتصامات يف مدن 
وسط وجنوب العراق من دخول شهرها الثالث، 
بدا واضحاً، أمس السبت، االرتباك داخل الربملان، 
إذ برزت الخالفات إىل العلن بني الكتل السياسية 
األمتر الذي أخل بالنصاب يف بتادئ األمر لتؤجل 
 ، الجلستة نصف ستاعة، لكتن الحال لتم يتغيرّ
فاضطترت رئاستة الربملتان إىل تأجيتل انعقاد 
الجلستة التي كان يجب ان تشتهد استتجواب 

وزير الصناعة إىل يوم االثنني املقبل.
وعتزت النائبتة عن ائتتالف النرص ندى شتاكر 
تأجيل جلستة الربملان اىل عتدم حضور أعضاء 
الكتتل الستنية ملجلتس النواب لغرض افشتال 

استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري.
وقالت شتاكر يف ترصيح صحفتي إن “أعضاء 
الكتل الستنية تغيبوا عن جلسة مجلس النواب 
وكتر  الصناعتة  وزيتر  استتجواب  إلفشتال 
النصتاب”، الفتتة إىل إن “رئيتس كتلتة املحور 
النيابيتة احمتد الجبتوري يقتف خلف إفشتال 

االستجواب”.
وأضافت أن “وزارة الصناعة تعد من استحقاق 
وعمليتة  الجبتوري  بأحمتد  املتمثتل  املحتور 
االستجواب ال تصب بمصلحته الحزبية”، مبينة 
أن “الكتل الستنية ال تريتد إقالة وزير الصناعة 
وتعمتل عىل تعطيل وتستويف استتجوابه عرب 

عدم الحضور ملجلس النواب وكر النصاب”.
وقتررت كتلتة تحالتف القتوى العراقيتة، من 
جانبهتا، تعليتق عضويتها يف حضور جلستات 

مجلس النواب. 
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استيعاهبم يف دوائر املحافظة

رشطة ميسان تكشف عن حصيلة 
»املجرمني واملتهمني« امللقى القبض 

عليهم يف األيام املاضية 

الدفاع تعلن مواعيد 
استقبال املعينني من املهندسني 

واالختصاصات االخرى

       بغداد / المستقبل العراقي

شتن وزير الخارجية الصينتي وانغ يي، هجوما حادا عىل 
الواليات املتحدة وسياستاتها تجاه بتالده، واصفا إياها 

بأنها أكرب عامل لعدم االستقرار يف العالم.
وشتدد وانغ أثنتاء لقاء عقتده أمس الستبت مع نظيه 
الهولندي ستيف بلوك عىل هامش اجتماع وزراء خارجية 
دول مجموعتة العرشين )G20( املنعقتد يف مدينة ناغويا 
اليابانية، عىل أن بعض السياستيني األمريكيني يشوهون 
ستمعة الصني يف مختلف أنحاء العالم دون تقديم أي أدلة 
تثبت مزاعمهم.واتهم عميد الدبلوماستية الصينية هؤالء 
السياسيني األمريكيني باستغالل أدوات السياسة املتاحة 
لدولتهتم بغيتة الحد متن املصالتح املرشوعتة للرشكات 

الصينيتة وبتوجيته اتهامتات باطلة إىل هتذه الرشكات، 
معتتربا ذلتك »عمتال بلطجيا«. كما نتدد الوزيتر الصيني 
بالسياستات األمريكية تجاه أزمة هونتغ كونغ، محمال 
الواليتات املتحدة املستؤولة عن استتغالل قانونها املحيل 
للتدخل بشكل صارم يف شؤون الصني الداخلية يف محاولة 
لتإرضار بنموذج »دولتة واحدة-نظامان اثنان« ونستف 

استقرار وازدهار املستعمرة الربيطانية السابقة.
وتابتع »الواليتات املتحتدة متورطة عىل نطاق واستع يف 
الخطتوات أحاديتة الجانب والحمائية، وتتر بالتعددية 
والنظتام التجاري متعتدد األطراف، وقتد تحولت إىل أكرب 

عامل لعدم االستقرار عىل مستوى العالم«.
وشتدد وانغ، عىل أن نمو الصني هو نزعة تاريخية ال مفر 

منها وليس بإمكان أي قوى وقفه.

      بغداد / المستقبل العراقي

اصتدر مكتب رئيتس التوزراء عادل 
عبد املهدي، أمس التتتتتسبت، بياناً 
بشتأن زيارة نائب الرئيس االمريكي 
مايتك بنتس اىل العتراق، مؤكتداً أن 
الزيتارة متفق عليهتا وتفقد خاللها 
قتوات بتالده يف قتتتتتتاعتدة عني 

األسد.
وقال املكتب يف بيان تلقت املستتقبل 
العراقي نستخة منه، إن »مايك بنس 
نائتب الرئيتس االمريكتتتتتي قتام 
بزيتارة متفق عليهتا اىل العراق تفقد 

خاللهتا قوات بتالده يف قاعتدة عني 
األسد العراقية يف اطار التحالف الدويل 
الذي يقوم بدعم القوات العراقتتتتية 
يف محاربتة داعش ومتن املتفق عليه 

ان يقوم بزيارة اربيل أيضا«.
وأضتاف أنه »جترى اتصتال هاتفي 
)الستبت( بحتدود الستاعة الثانيتة 
عترشة والنصتف ظهترا بتني رئيس 
مجلتس التوزراء عتادل عبتد املهدي 
االمتتتتتتتريكتي  الرئيتس  ونائتب 
تنتاول تعزيتز العالقات بتني البلدين 
وآفتاق التعتاون املشترك، اىل جانب 
بحث التطورات التي يشتتتتتتهدها 

العراق وجهتود الحكومة وإجراءاتها 
ملطالتب  استتجابة  اإلصالحيتة 
بنتس  أن  اىل  مشتيا  املتظاهريتن«، 
»نقتل نائب الرئيس تحيتات الرئيس 
االمريكي ترامب واستتمرار التعاون 
من اجل تطوير العالقات املتميزة بني 

البلدين«.
ولفتت البتتتتتتيتان اىل أن »رئيتس 
مجلتس الوزراء بتارك لنائب الرئيس 
وعائلتته بعيتد الشتكر، وطلتب نقل 
تحياته اىل الرئيس االمريكي والقوات 
بتتتتتتتتدريتب  تستاهم  التتي 
التتتتتقتوات العراقيتة، واكتد عتىل 

اهمية سيادة واستقالل العراق وعىل 
توفي االمن واالستقرار للبالد وحماية 
العراقيتني بمختلف  مصالح جميتع 
مكوناتهم ودياناتهم وحرص السالح 
بيتد الدولتة وتعاون البلديتن يف اطار 

االتفاقيات اإلسراتيجية بينهما«.
وقد ستار بنتس عىل خطتى الرئيس 
األميكتي دونالتد ترامتب التذي زار 
قاعتدة عني األستد يف االنبار من دون 
الزيتارة إىل بغتداد للقتاء  أن يكمتل 

املسؤولني العراقيني.

التفاصيل ص2
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ميسـي يكشـف
 عن أغىل جوائزه.. والعناق األول 

يف برشلونة
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الرافدين يوجه دعوة إىل موظفني ومتقاعدين بخصوص السلف والقروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ا م�رف الرافدي�ن، أم�س الس�بت، بع�ض موظف�ي دوائ�ر الدول�ة 
واملتقاعدي�ن من حام�ي بطاقات »الكي كارد واملاس�ر كارد« من املرف 
ح�راً إىل تحديث أرقام هواتفهم املس�جلة لدى امل�رف حتى يتم إيصال 
رس�ائل نصية لغرض شمولهم بالس�لف والقروض. وقال املكتب اإلعالمي 
للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن »بعض املوظفني 
واملتقاعدين الذين قاموا باس�تبدال أرق�ام هواتفهم أو التي تعرضت للتلف 
عليه�م تحديث ارقام هواتفهم من خالل االتصال برقم خدمة الزبائن 422 
وذلك لضمان وصول رس�ائل املرف الرويجية لهم وإبالغهم بش�مولهم 
بالسلف واالس�تفادة من الخدمات املرفية األخرى التي يمنحها املرف 
لهم«. جدير بالذكر أن مرف الرافدين بارش خالل السنوات املاضية بمنح 

سلف وقروض للموظفني واملواطنني وفق آليات وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بينما تق�رب التظاه�رات واالعتصامات 
يف مدن وس�ط وجن�وب العراق من دخول 
أم�س  واضح�اً،  ب�دا  الثال�ث،  ش�هرها 
الس�بت، االرتباك داخل الربمل�ان، إذ برزت 
الخالف�ات إىل العلن بني الكتل السياس�ية 
األم�ر الذي أخ�ل بالنصاب يف ب�ادئ األمر 
لتؤجل الجلس�ة نصف ساعة، لكن الحال 
، فاضط�رت رئاس�ة الربملان إىل  ل�م يتغيرّ
تأجيل انعقاد الجلس�ة التي كان يجب ان 
تش�هد اس�تجواب وزير الصناعة إىل يوم 

االثنني املقبل.
وع�زت النائب�ة ع�ن ائتالف الن�ر ندى 
ش�اكر تأجي�ل جلس�ة الربمل�ان اىل ع�دم 
حض�ور أعض�اء الكت�ل الس�نية ملجلس 
الن�واب لغرض افش�ال اس�تجواب وزير 

الصناعة صالح الجبوري.
وقال�ت ش�اكر يف تري�ح صحف�ي إن 
“أعضاء الكتل الس�نية تغيبوا عن جلسة 
مجلس النواب إلفش�ال اس�تجواب وزير 

الصناع�ة وكرس النص�اب”، الفت�ة إىل إن 
“رئيس كتلة املحور النيابية احمد الجبوري يقف خلف 

إفشال االستجواب”.
وأضافت أن “وزارة الصناعة تعد من استحقاق املحور 
املتمث�ل بأحمد الجبوري وعملية االس�تجواب ال تصب 
بمصلحت�ه الحزبية”، مبينة أن “الكتل الس�نية ال تريد 
إقال�ة وزي�ر الصناعة وتعم�ل عىل تعطيل وتس�ويف 
اس�تجوابه ع�رب عدم الحض�ور ملجلس الن�واب وكرس 

النصاب”.
وق�ررت كتلة تحال�ف الق�وى العراقية، م�ن جانبها، 
تعلي�ق عضويتها يف حضور جلس�ات مجل�س النواب. 
وق�ال مصدر نياب�ي ان »كتل�ة تحالف الق�وى قررت 
تعلي�ق عضويتها يف حضور جلس�ات مجلس النواب«، 
موضحاً أن  »التحالف س�يحرض الجلسات التي تشهد 

عرض القوانني املهمة فقط«.

بدوره، حمل القيادي بتحالف س�ائرون النائب صباح 
الس�اعدي رئاس�ة مجل�س الن�واب مس�ؤولية تأخ�ر 

استجواب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
وق�ال الس�اعدي، يف مؤتمر صحفي عق�ده يف مجلس 
النواب، إن »كتلة س�ائرون تقدمت بطلب الس�تجواب 
رئيس الوزراء ولكن هيأة رئاسة مجلس النواب تماطل 
يف تحدي�د موع�د االس�تجواب«، مبينا ان »اس�تجواب 

رئيس الوزراء يتناول قتل واعتقال املتظاهرين«.
وأش�ار إىل أن »هيأة رئاس�ة املجلس تتحمل مسؤولية 
تأخي تحديد موعد االستجواب، وهذا يزيد من استمرار 

قمع املتظاهرين«.
وب�ني إن »كتلة س�ائرون والكتل املتضامن�ة معها لن 
يتس�اهلوا مع تأخي اس�تجواب رئيس ال�وزراء، ولن 
نراج�ع ع�ن ذل�ك«، الفت�ا اىل أن »عىل رئي�س مجلس 
النواب، محمد الحلبويس، ان يعلم ان تأخي اس�تجواب 

رئيس الوزراء، سيدعونا اىل سلوك الطرق األخرى«.
وأص�در رئي�س الربمل�ان بيان�اً، إال أن�ه لم يتط�رق إىل 
الخالفات الحاصل�ة تحت قبة الربملان. وأكد الحلبويس 
ع�ىل أهمية امليض بإق�رار مرشوع قانون�ي املفوضية 

وانتخابات الربملان.
وق�ال يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
»نؤكد أهمية امل�يض بإقرار مرشوع قانوني املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات وانتخابات مجلس النواب 

العراقي«.
وأضاف أن »هذين القانونني سيتصدران جدول أعمال 
جلس�ة ي�وم االثنني بع�د أن أك�دت اللجن�ة القانونية 

جاهزيتها«.
عىل صعيد القوانني، اعلن�ت اللجنة القانونية النيابية، 
عن اجراءاتها بشأن التعديالت عىل قانوني االنتخابات 

واملفوضية.

جاء ذلك خالل عقدها اجتماعا برئاس�ة 
ريب�وار ه�ادي رئي�س اللجن�ة وحضور 
انتخاب�ات  قان�ون  ملناقش�ة  اعضائه�ا 

مجلس النواب.
واك�دت اللجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »العم�ل عىل 
ترشي�ع قانون انتخاب�ات مجلس النواب 
وقان�ون املفوضي�ة بصيغتهم�ا الجديدة 
داخل اللجنة القانونية ينسجم وتوجيهات 
املرجعية الرشيدة برضورة ترشيع قانون 
يك�ون ملبي�ا لطم�وح الش�عب العراقي 
ويحق�ق تطلعاته بتحقيق تمثيل واس�ع 

لجميع رشائحه«.
وبين�ت اللجن�ة »انه�ا بص�دد مخاطب�ة 
املختص�ني ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي 
والنقابات وممثي االمم املتحدة يف العراق 
باالضاف�ة اىل النخ�ب االعالمي�ة فض�ال 
عن ممثل�ني ع�ن التظاهرات لالس�تماع 
ملقرحاته�م وارائه�م بش�أن التعدي�الت 

املقرحة عىل القانونني املذكورين«.
إىل ذل�ك، تعتزم لجنة الخدم�ات واالعمار 
دمج مرشوعني مهمني يخص املتجاوزين 

بمرشوع قانون واحد.
ج�اء ذلك خالل عقده�ا اجتماعا برئاس�ة ليىل مهدي 
عضو اللجنة وحضور مس�ؤولني عن وزارتي البلديات 

والزراعة وامانة بغداد ملناقشة مشكلة السكن.
وذك�ر بي�ان للجنة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه انها ناقش�ت يف االجتم�اع الذي ح�رضه الوكيل 
البلدي المانة بغ�داد ومدراء عامني يف وزارتي البلديات 
التج�اوزات  معالج�ة  قان�ون  مرشوع�ي  والزراع�ة، 
الس�كنية وقان�ون اف�راز االرايض والبس�اتني الواقعة 

ضمن التصميم االساس ملدينة بغداد والبلديات.
وأضاف »كما بحث االجتماع يف جهود دمج املرشوعني 
بقان�ون واح�د م�ع تضم�ني املالحظ�ات املقدمة من 
الجهات الحكومية للميض بإجراءات ترشيعه من قبل 

مجلس النواب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اص�در مكتب رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي، أمس 
السبت، بياناً بش�أن زيارة نائب الرئيس االمريكي مايك 
بن�س اىل العراق، مؤك�داً أن الزيارة متف�ق عليها وتفقد 

خاللها قوات بالده يف قاعدة عني األسد.
وقال املكتب يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »مايك بنس نائب الرئيس االمريكي قام بزيارة متفق 

عليه�ا اىل العراق تفقد خاللها قوات بالده يف قاعدة عني 
األس�د العراقية يف اطار التحالف الدويل الذي يقوم بدعم 
الق�وات العراقية يف محارب�ة داعش ومن املتفق عليه ان 

يقوم بزيارة اربيل أيضا«.
وأض�اف أن�ه »ج�رى اتصال هاتف�ي )الس�بت( بحدود 
الس�اعة الثانية عرشة والنصف ظهرا بني رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي ونائب الرئيس االمريكي تناول 
تعزيز العالقات بني البلدين وآفاق التعاون املش�رك، اىل 

جان�ب بحث التط�ورات التي يش�هدها الع�راق وجهود 
الحكوم�ة وإجراءاته�ا اإلصالحي�ة اس�تجابة ملطال�ب 
املتظاهري�ن«، مش�يا اىل أن بن�س »نقل نائ�ب الرئيس 
تحيات الرئيس االمريكي ترامب واس�تمرار التعاون من 

اجل تطوير العالقات املتميزة بني البلدين«.
ولف�ت البيان اىل أن »رئيس مجلس ال�وزراء بارك لنائب 
الرئي�س وعائلت�ه بعيد الش�كر، وطلب نق�ل تحياته اىل 
الرئيس االمريكي والقوات التي تس�اهم بتدريب القوات 

العراقي�ة، واكد ع�ىل اهمية س�يادة واس�تقالل العراق 
وعىل توف�ي االمن واالس�تقرار للب�الد وحماية مصالح 
جميع العراقيني بمختل�ف مكوناتهم ودياناتهم وحر 
الس�الح بيد الدولة وتعاون البلدين يف اط�ار االتفاقيات 

اإلسراتيجية بينهما«.
وقد سار بنس عىل خطى الرئيس األميكي دونالد ترامب 
الذي زار قاعدة عني األس�د يف االنبار م�ن دون أن يكمل 

الزيارة إىل بغداد للقاء املسؤولني العراقيني.

تبادل االتهامات بشأن »تعطيل االستجوابات«.. وكتلة تعلق عضويتها.. واللجان: مستمرون بإنضاج القوانني إلقرارها

إرتباك داخل الربملان: »تأجيل« و »تعليق« و »تشكيك«
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بنس عىل خطى ترامب يف »عني األسد«.. واحلكومة: الزيارة متفق عليها

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
فاضل الفتالوي، أمس السبت، عن 
قرب استبدال 13 وزيراً من كابينة 
رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي خ�الل الجلس�ات املقبل�ة، 
مشيا اىل ان االس�تبدال سيتضمن 

ثالث وزارات سيادية.
»الجلس�ات  إن  الفت�الوي  وق�ال 
املقبلة ستشهد اس�تبدال 13 وزير 
م�ن كابين�ة عادل عب�د املهدي من 

بينها ثالث وزارات سيادية«، مبينا 
ان »تلك الخطوة تمثل املرحلة االوىل 
حيث س�تلحقها اس�تبدال عدد من 
املناصب الخاص�ة واملدراء العامني 
بعيدا ع�ن املحاصص�ة والضغوط 

الحزبية والسياسية«.
وأضاف أن »مرشحي الوزارات هم 
م�ن اختيار رئيس مجل�س الوزراء 
فقط والعالقة للكتل السياسية بتلك 
االختي�ارات«، مش�دداً عىل »أهمية 
بناء الدول�ة بناء حقيقي بعيداً عن 

هيمنة وسطوة االحزاب«.

نائب عن الفتح: التغيري الوزاري سيشمل 
)1٣( وزارة بينها )٣( وزارات سيادية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، امس الس�بت، 
أهمية امليض بإقرار مرشوع قانوني املفوضية وانتخابات 
الربملان، مش�يا اىل أن هذين املرشوعني سيتصدران جدول 

اعمال جلسة االثنني املقبل.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، 

»نؤكد أهمية امليض بإقرار مرشوع قانوني املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي«.

وأض�اف أن »هذين القانونني س�يتصدران ج�دول أعمال 
جلس�ة ي�وم االثن�ني بع�د أن أك�دت اللجن�ة القانوني�ة 

جاهزيتها«.
وكان مص�در برملان�ي افاد، امس الس�بت، بتأجيل انعقاد 

جلسته املقررة اليوم اىل يوم االثنني املُقبل.

        ميسان / حيدر السعد

كش�فت قي�ادة رشط�ة محافظة ميس�ان 
اعتق�ال  ع�ن  الس�بت،  أم�س  واملنش�آت، 
مطلوبني من العارش من الشهر الحايل بتهم 
اإلرهاب وجرائم جنائي�ة مختلفة بعمليات 
امنية نفذتها تشكيالتها وصنوفها بمناطق 
مدين�ة  ومركزه�ا  املحافظ�ة  يف  متفرق�ة 

العمارة. 
وق�ال قائ�د الرشط�ة العميد عب�د الخرض 
جاس�م محم�د يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه بان قيادت�ه تحرص 
عىل دع�م الدور واملهمة الكب�ية التي تقوم 
بها االقس�ام وأف�واج الطوارئ كالً حس�ب 
اختصاص�ه يف توف�ي الحماي�ة واس�تتباب 
األم�ن، الفتا إىل انه تم�ت مالحقة املطلوبني 
وتنفيذ أوامر القب�ض الصادرة من القضاء 

العراق�ي، وإج�راء عملي�ات أمني�ة ضم�ن 
قواطع املسؤولية أثمرت عن اعتقال )2٥٠( 
متهم ومخالف ومش�تبه به استناداً إلحكام 

قانونية. 
وب�ني محم�د تفاصيل املعتقل�ني حيث كان 
من بينهم )٦٨( مطلوب وفق جرائم التهديد 
واإلي�ذاء العم�د، و)23( مته�م بالرسق�ات 
وال�رشوع والقت�ل العمد واملخ�درات فضالً 
ع�ن )4٠( متهم ألقي القب�ض عليهم وفق 
جرائ�م اإلره�اب الرتكابه�م جريمة إطالق 
الن�ار ع�ىل دور املواطن�ني م�ا يع�رف ب��� 
)الدك�ة العش�ائرية(، »ثالث�ة« منه�م وفق 
أحكام القرار رقم ٥7٠ لسنة 19٨2 الخاص 
بفرض العقوبات ملرتكب�ي إطالق العيارات 
الناري�ة، وآخري�ن مخالفني ومش�تبه بهم 

ومطلوبني بجرائم جنائية مختلفة. 
وأضاف »بأنه تم ضبط )12( قطعة س�الح 

ناري و)٥33( اطالقة، و)39( مخزن عتاد«، 
منوه�اً بأن�ه تم نص�ب س�يطرات مفاجئة 
وكمائ�ن امني�ة اثم�رت إلق�اء القبض عىل 
متهم�ني وم�واد وادوات تس�تخدم لتعاطي 
املخ�درات وحج�ز عجالت ودراج�ات نارية 
مخالف�ة لألنظم�ة املرورية وتس�ليمها اىل 

مواقع الحجز املخصصة.
وأك�د محمد ب�أن جمي�ع مناطق ميس�ان 
تنع�م باألم�ن والق�وات االمنية ه�ي عيون 
ساهرة لحماية املواطنني واملمتلكات العامة 
والخاصة عىل حداً س�واء، بع�د تعاون ابناء 
املحافظة مع األجه�زة األمنية  يف ما يخص 
مالحق�ة املطلوب�ني ملا يش�كلونه من خطر 
عىل حياتهم وممت���لكاتهم وملا يس�ببونه 
م�ن اضط�راب أمني ومش�اكل تعكر صفو 
الحي�اة اآلمن�ة ألبن�اء املحافظ�ة والعب�ث، 

بالسلم االهي.

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئيس الجبه�ة الركمانية 
النيابي�ة النائب أرش�د الصالحي، 
باع�������تب�ار  الس�بت،  أم�س 
املكون الركمان�ي ضمن قوميات 
الع�راق األساس�ية ولي�س أقلية، 
الدس�تورية  التعدي�الت  ضم�ن 

املقبلة.
وقال الصالحي، يف مؤتمر صحفي 
عقده يف مج���������لس النواب 
بمش�اركة ن�واب م�ن املك�ون إن 
“العملي�ة السياس�ية بالع�راق يف 
تعث�ر دائ�م والب�د م�ن اصالحه�ا 
بش�كل كامل”، داعيا اىل “ترشيع 
مجال�س  انتخ���اب�ات  قانون�ي 
الن�واب واملفوضي�ة يف أرسع وقت 

ممكن”.
وأضاف، أن “الركمان هم أول من 
أبدوا مالحظاته�م حول مفوضية 
االنتخاب�ات وعملي�ات التزوي�ر”، 
مشيا اىل أن “مطالب املتظاهرين 
بم�ا فيه�م الركم�ان ه�و تعديل 
قانون�ي االنتخاب�ات واملفوضي�ة 

واجراء انتخابات مبكرة “.
وش�دد ع�ىل رضورة أن “يتضمن 
التعديل املرتقب للدس�تور االشارة 
اىل ان الركم�ان قومية اساس�ية 
يف العراق ولي�س األقلية”، مطالبا 
“بتفعيل القوانني املهمة ليتس�نى 
للشعب العراقي املشاركة بقوة يف 

االنتخابات املقبلة”.

احللبويس: قانونا املفوضية وانتخابات الربملان 
سيتصدران جدول اعامل جلسة االثنني

رشطة ميسان تكشف عن حصيلة »املجرمني واملتهمني« امللقى القبض عليهم
 يف األيام املاضية 

الرتكامن يطالبون 
باعتبارهم قومية أساسية 
يف التعديالت الدستورية

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجنة األرسة واملرأة النيابية، أمس الس�بت، بتحقيق نس�بة تمثيل 
للنساء ال تقل عن الثلث من عدد أعضاء مجلس النواب واالتحاد.

وقال�ت رئيس اللجن�ة انتصار الجبوري يف مؤتمر صحفي بمش�اركة عدد 
من النائبات، إنه »لتعزيز مفهوم املواطنة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة 
االجتماعية س�يما املرأة العراقية، نطالب بتحقيق نس�بة تمثيل للنساء ال 

تقل عن الثلث من عدد أعضاء مجلس النواب واالتحاد«.
وأش�ارت إىل أن »ه�ذه املطالب جاءت متوافقة مع مق�ررات بكني أهداف 
التنمية املستدامة 2٠2٠ الذي يدعو املشاركة لسياسية للمرأة بنسبة ٥٠% 

يف مواقع صنع القرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد املقر املتقدم للعمليات املشركة الفريق الركن قوات خاصة سعد 
حربية، أمس الس�بت، عن تنفيذ الحش�د والرشطة االتحادية عملية أمنية 
ملط�اردة فلول »داعش« غرب كركوك. وق�ال حربية يف مؤتمر صحفي، إن 
“قوة مش�ركة من الحشد الشعبي والفوج السادس يف الرشطة االتحادية 
نفذت عملية امنية، صباح اليوم، بحثا عن عنارص داعش يف قضاء الحويجة 

ومحيطها وقرى تل الذهب وقرية بريج التابعة لقاطع العبايس”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، أمس الس�بت، تفجي ثالثة أنف�اق والعثور 
ع�ىل وثائق ومطبوعات تابعة لتنظي�م »داعش« يف جبال الخانوكة بقضاء 
الرشقاط.وقال�ت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»قوة من فوج مكافحة اإلرهاب صالح الدين بالتنسيق مع طيان التحالف 

الدويل نفذت واجباً يف يف جبال الخانوكه بقضاء الرشقاط«.
وأضاف البيان: »نتج عنه )الواجب( تفجي 3 أنفاق ووكر من خالل رضبة 
جوي�ة نفذه�ا ط�يان التحالف، فضال ع�ن تفجي عبوة ناس�فة، كما تم 

العثور عىل مطبوعات ووثائق تعود لعصابات داعش اإلرهابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس السبت، تفكيك خلية إرهابية 
واعتق�ال أفراده�ا يف االنب�ار. وذكرت املديري�ة، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
العارشة وبالتعاون مع استخبارات لواء 41 واستخبارات ومكافحة ارهاب 
االنبار ومفرزة من اس�تخبارات وامن االنب�ار تمكنت من اخراق وتفكيك 
خلي�ة إرهابي�ة مكونه م�ن 17 عنرا كان�وا يش�كلون مجاميع صغية 
واعتقلتهم يف مناطق الصقالوية والفلوجة باألنبار«. وبينت، أن »املعتقلني 
ه�م م�ن املطلوبني للقضاء بموج�ب احكام املادة 4 اره�اب«، الفتة إىل أن 

»العملية تمت بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة«.

املرأة الربملانية تطالب بـ »الثلث« 
للنساء يف الربملان

احلشد واالحتادية ينفذان عملية أمنية 
ملطاردة فلول »داعش« غرب كركوك

اإلعالم األمني يعلن تفجري أنفاق والعثـور 
عىل وثائق لـ »داعش« يف جبال اخلانوكة

االستخبارات تفكك خلية إرهابية 
وتعتقل أفرادها يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

للحش�د  الهن�ديس  الجه�د  ب�ارش 
بإنش�اء  الس�بت،  أمس  الش�عبي، 
س�دود وعب�ارات يف مناط�ق غرب 
األنبار تحس�با لقدوم موجة سيول 

من دول مجاورة.
وذكر بيان للحش�د الشعبي، تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
إن الجه�د الهن�ديس يف الل�واء 19 
الحش�د  هندس�ة  م�ع  بالتع�اون 

س�دود  بإنش�اء  ب�ارش  الش�عبي 
احرازي�ة  كإج�راءات  وعب�ارات 
لتحوي�ل مس�ار الس�يول الجارفة 
والقادمة من س�وريا واالردن نحو 
صحراء غرب االنب�ار وانقاذ االرس 

يف قرى }صواب ومكر الذيب{.
يذك�ر أن الحش�د الش�عبي أعل�ن 
يف اي�ار امل�ايض انته�اء ازمة خطر 
الس�يول والفيضان�ات ع�ن م�دن 
العراق كافة، مش�ية اىل ان العراق 

باتت خارج دائرة الخطر.

احلشد الشعبي يبني »سدود وعبارات« 
يف األنبـار حتسبـًا ملوجة سيول
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

التق�ى محاف�ظ كرب�اء املقدس�ة املهن�دس 
الخطاب�ي بمجموع�ة م�ن  نصي�ف جاس�م 
حملة الش�هادات العلي�ا من ابن�اء املحافظة 
».وجرى خال اللقاء مناقشة استيعاب حملة 
الش�هادات العلي�ا يف دوائ�ر املحافظ�ة حي�ث 

اكد الس�يد املحافظ عىل دعم�ه الكامل لكافة 
الكفاءات وحملة الش�هادات العلي�ا من ابناء 
املحافظة والتواصل مع االمانة العامة ملجلس 
الوزراء لغرض اس�تيعابهم ضم�ن آلية عادلة 
تحف�ظ حقوقهم«.م�ن جه�ة اخ�رى التق�ى 
الخطاب�ي بع�دد م�ن املواطنني م�ن اصحاب 
املحال يف مركز املدينة القديمة مطلعا عىل اهم 

مايحتاجه مركز املدينة من خدمات س�واء يف 
مجال تقديم الخدمات البلدية وخدمات الطاقة 
الكهربائية وان�ارة الطرق«.واكد املحافظ عىل 
رضورة االهتم�ام بمرك�ز املدين�ة وتطويرها 
بما يتناس�ب واهميتها واحتضانه�ا الزائرين 
م�ن مختل�ف بل�دان العالم«.وفيم�ا يخ�ص 
التظاه�رات ت�رأس الخطاب�ي اجتم�اع خلية 

االزم�ة املكونة م�ن محافظ كرباء املقدس�ة 
وقائ�د عمليات الفرات االوس�ط وقائد رشطة 
كرباء ومدراء االجهزة االمنية ».وجرى خال 
االجتماع بحث تامني التظاهرات واملتظاهرين 
وكذل�ك تام�ني املمتل�كات العام�ة والخاصة 
وترصني روابط املحبة والتعاون مابني القوات 

االمنية واملتظاهرين.

حمافظ كربالء يلتقي بمجموعة من محلة الشهادات العليا ويناقش استيعاهبم يف دوائر املحافظة
ترأس اجتماع خلية االزمة والتقى عدد من اصحاب احملال يف مركز املدينة القدمية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االتصاالت، ع�ن تثبيت الوجبة 
الثاني�ة م�ن العامل�ني بصف�ة عق�ود ع�ىل 

ماك ال�وزارة الدائم والبال�غ عددهم )194( 
موظف.

وق�ال املكتب االعامي لل�وزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي » نس�خة منه ان »هذه 

الخطوة تأتي اس�تناداً لقرار مجلس الوزراء 
املرقم )409( يف 2019«.

واضاف انه »س�يتم العمل عىل تثبيت الوجبة 
االخرية خال االيام القليلة القادمة.

االتصاالت تعلن تثبيت الوجبة الثانية من العاملني 
بصفة عقود عىل مالك الوزارة

حمافظ ذي قار يمهل رؤساء الوحدات االدارية ثالثة أيام لتسليم ذممهم املالية
    ذي قار / المستقبل العراقي

أمهل محافظ ذي قار، عادل الدخييل، رؤساء الوحدات اإلدارية 
ثاث�ة اي�ام فقط لتس�لم الذم�م املالي�ة من اعض�اء مجالس 
األقضي�ة والنواح�ي املنحل�ة وفق�اً للقانون.وطبق�اً لوثيقة 
رسمية حصلت »املستقبل العراقي« نسخة منها، فأن الدخييل 

»وجه بالبدء الفوري لعملية تس�ليم املوجودات من السيارات 
واألماك املنقولة والسجات وكافة املمتلكات بموجب محارض 
أصولية وارشاف الرقابة املالية والنزاهة«.وبنينّ ان »االجراءات 
س�تنهي يف مهل�ة أمدنّها ٧2 س�اعة فقط، بعدها س�يتعرض 
رؤس�اء الوحدات اإلدارية للمس�اءلة القانونية، وس�يتعرض 

ايضاً املمتنعون من التسليم الجراءات املاحقات القضائية .

    بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزير االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة بنكني 
ريكان�ي خ�ال زي�ارة ميدانية م�روع م�اء النهروان 

املركزي لاطاع عىل سري العمل ومراحل االنجاز.
وذكر املركز االعامي يف الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي« ان »أن زي�ارة الوزي�ر تع�د الثالث�ة للمروع 
نظراً الهميته الكبرية يف حل مش�كلة شح املياه يف قضاء 
النهروان كونه س�يوفر املاء الصالح بطاقة انتاجية تبلغ 
4000 مرت مكعب بالس�اعة ، مبينا ب�أن املروع يتألف 
م�ن محط�ات الس�حب والتقوي�ة الرئيس�ية والخطوط 

الناقلة ومحطات املعالجة.

وزير االعامر يتفقد سري العمل يف مرشوع ماء النهروان املركزي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن عقد دائ�رة العاق�ات االقتصادية 
الخارجي�ة اجتماعا موس�عا ملمثيل للجن�ة العراقي�ة اليابانية 
املش�رتكة من الجانب العراقي ملناقشة وطرح اهم املوضوعات 
ومذكرات التفاهم التي يت�م درجها ضمن جدول اعمال اللجنة 

املزمع اقامتها اواخر العام الحايل.
ج�اء ذلك نق�ا عن مدير ع�ام الدائ�رة عادل مس�عودي خال 
ترؤسه اجتماع اعضاء ممثيل الوزارة والجهات املعنية يف اللجنة 

العراقية اليابانية.
واكد املس�عودي ان ابرز املواضيع التي نوقش�ت كانت يف املجال 
املايل بما تتعلق بمروع القرض لقطاع الرصف الصحي واعادة 
اعم�ار قطاع�ي الكهرب�اء والتعليم الع�ايل يف املناط�ق املحررة 
ومن�ح القروض م�ن اجل اعمارها واملج�ال الزراعي بمايخص 
التدري�ب وتبادل الخربات والتعاون املش�رتك ومجاالت التجهيز 
اما قطاع االس�كان والتعمري هي امكانية مش�اركة االعمار يف 
الع�راق من ناحية الطرق والجس�ور واملباني وتب�ادل الزيارات 
والخربات الهندسية والتقنية وتنظيم الدورات التدريبية واقامة 
املعارض من اجل النهوض يف عملية االعمار فضا عن مناقشة 
موضوع�ات املش�اريع االروائي�ة وتخصي�ص املن�ح والزماالت 
الدراس�ية واستخدام الطاقة الشمس�ية يف نطاق اوسع ومجال 
الصحة ح�ول املدن الصحي�ة وتطوير برام�ج ومنظومة رصد 

االمراض وورش رعاية السمع والبرص .
وش�دد املسعودي خال االجتماع عىل رضورة اكمال املقرتحات 
واملاحظ�ات لعرضها ع�ىل الجانب الياباني لغرض مناقش�تها 

واالتفاق عليها لوضعها ضمن مسودة االتفاق بني الجانبني .

التجارة تعقد االجتامع 
التحضريي للجنة العراقية 

اليابانية املشرتكة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يعلن اعادة العمل يف مرشوع 
مستشفى سفوان بسعة »100« رسير

دعا الشركات الرصينة لتنفيذ مشروع الطريق السياحي الداخلي لقضاء ابي اخلصيب

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة اسعد عبد االمري العيداني، 
ع�ن التوجي�ه باع�ادة العمل يف انش�اء مروع 
مستش�فى سفوان بسعة )100( رسير ، مشرياً 
اىل ان هذا املروع من املشاريع املهمة التي تخدم 
املواطن�ني الذين يحتاج�ون اىل هكذا مش�اريع 
صحية .وقال العيداني يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، انه »استناداً اىل كتاب اللجنة املركزية 
للمراجعة واملصادقة عىل اإلحالة والتي اجتمعت 
ع�ىل اع�ادة العم�ل الح�دى ال�ركات املنف�ذة 
للمروع فقد تم ادخال احدى الركات كريك 
لتنفيذ مروع مستشفى سفوان بسعة )100( 
رسي�ر وبموجب االم�ر االداري )6508(«.وتابع 
ان »كت�اب مح�ر االجتماع الخ�اص باللجنة 
املركزية للمراجعة واملصادق�ة واإلحالة تضمن 
ال مان�ع م�ن اع�ادة العم�ل اىل الرك�ة لتنفيذ 
انش�اء مستشفى س�فوان وفقاً ملا ورد يف كتاب 
دائرة ش�ؤون مجلس ال�وزراء ولج�ان املجلس 
ال�وزاري للخدم�ات االجتماعية وكت�اب االمانة 
العام�ة ملجلس ال�وزراء املرق�م 19/ )33٧82( 
يف تاري�خ 6/10/2019 ».من جهة اخرى وجه 
محاف�ظ البرصة اس�عد عب�د االم�ري العيداني، 
لجن�ة الدع�وات املب�ارشة يف دي�وان املحافظة ، 

لدعوة الركات الرصينة لتنفيذ مروع تأهيل 
الطريق الس�ياحي الداخيل لقضاء ابي الخصيب 
.وقال العيداني انه »وجه لجنة الدعوات املبارشة 
لتوجي�ه دع�وة اىل ال�ركات الرصين�ة لتنفي�ذ 
مروع تأهيل الشارع السياحي الداخيل لقضاء 
ابي الخصيب من مج�ار وبلدية وماء وكهرباء، 
مش�رياً اىل :« ان اجتماع اللجنة املشكلة بموجب 
االم�ر االداري املرقم )2623( واس�تناداً اىل قرار 
املرق�م )350( لس�نة 2019  ال�وزراء  مجل�س 

واملتضم�ن) منح ال�وزراء واملحافظني صاحية 
توجي�ه الدعوات املبارشة اىل ال�ركات املقاولة 
املنف�ذة للمش�اريع داخ�ل الع�راق ، تق�رر فيه 
دعوة مجموع�ة من ال�ركات لتنفيذ املروع 
».وكان محافظ البرصة اسعد العيداني قد وجه 
يف الف�رتة املاضي�ة قس�م العق�ود الحكومية يف 
ديوان املحافظة باعان مناقصة مروع تأهيل 
الشارع السياحي الداخيل لقضاء ابي الخصيب ، 

ضمن مشاريع تنمية االقاليم للعام 2019 .

وزير النقل يبحث مع وفد هيئة احلج سبل تقديم 
افضل اخلدمات اخلاصة بنقل املعتمرين واحلجاج

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير النقل عب�د الله لعيبي ،مع وفد من 
هيئة الحج والعمرة برئاس�ة مدير عام الدائرة 
القانونية يف الهيئة حس�ني املوس�وي، الس�بل 
الكفلية بتقديم افضل الخدمات الخاصة بنقل 

املعتمرين والحجاج جوا وبرا .
خ�ال  النق�ل  وزي�ر  وق�ال 
اللقاء:«نطمح ان نق�دم املزيد من 
الخدمات خال العام الجاري لزيادة 
اعداد املسافرين عىل متن الخطوط 
الجوية العراقية جوا وعرب حافات 
نقل املس�افرين والوفود برا ، سواء 
كانوا معتمرين او حجيجا للموسم 
الح�ايل ، بالتع�اون والتنس�يق مع 
هيئة الحج والعمرة لتشجيع النقل 
عرب القطاع الحكومي انسجاما مع 

مقررات برنامج رئيس الوزراء«.
وتابع الوزي�ر ان الخطوط الجوية 
م�ن  اس�طوال  تمتل�ك  العراقي�ة 
اىل  ،باالضافة  الحديث�ة  الطائ�رات 
اس�مها العريق وسمعتها املرموقة 
بالتزامه�ا املعايري الدولية الخاصة 
بركات الطريان ،ونعمل جاهدين 
لتوس�يع افاق التع�اون مع الهيئة 
املعتمري�ن  جمي�ع  نق�ل  لتش�مل 

الق�ادم ح�رصا للخط�وط  وحج�اج املوس�م 
الجوي�ة العراقي�ة جوا.كما وجه خ�ال اللقاء 
ادارة الركة العامة لنقل املس�افرين والوفود 
بتقديم دراس�ة واس�عة ورؤي�ة واضحة لنقل 
املعتمري�ن ب�را دون ان يش�كل ذل�ك عبئا عىل 
املواطن.م�ن جانب�ه أب�دى املوس�وي رئي�س 
الوف�د، امتنان�ه للوزي�ر ع�ىل تس�هيل كاف�ة 

االج�راءات الخاصة باملعتمري�ن والحجاج من 
خال االجتماعات املس�تمرة والتفاهمات بني 
الجانبني يف س�بيل االلتزام بالتوقيتات املحددة 
وج�داول التس�عرية،مؤكدا ان التواص�ل أثم�ر 
نتائج جيدة خال موس�م الحج للعام السابق 
مما انعكس بصورة ايجابية عىل راحة وخدمة 

الحاج واملعتمر.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلم�ي، الس�بت، عن من�ح الطلبة 
الجامع�ات  يف  للقب�ول  املتقدم�ني 
ليوم�ي  تمدي�داً  االهلي�ة  والكلي�ات 

االح�د واالثن�ني املقبل�ني للتس�جيل 
س�واء الطلبة االصاء )املقبولني( او 
االحتياط الذين ستصعد اسمائهم يف 
برنام�ج القبول.وقالت دائرة التعليم 
الجامع�ي االه�يل بال�وزارة يف بي�ان 
تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه، 

»انه�ا وبه�دف الس�ماح الك�رب عدد 
ممكن من الطلبة للتسجيل للدراسة 
يف الكلي�ات االهلي�ة ق�ررت منحه�م 
تمدي�داً ليوم�ني اضافي�ني ) االح�د 

واالثنني ( لغرض التسجيل«.
وتابعت، أن »يوم الثاثاء املقبل سيتم 

فتح املقاعد الشاغرة املتبقية للطلبة 
الذي�ن لم يقبل�وا او لم يس�جلوا مع 
بع�ض االضافات عىل خط�ة القبول 
االهلي�ة  والكلي�ات  الجامع�ات  يف 
بغية اس�تيعاب اكرب عدد ممكن من 

الطلبة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع مواعيد اس�تقبال 
واالختصاص�ات  املهندس�ني  املعين�ني 

األخرى يف مركز تطوع بغداد، وحس�ب 
موافقات مكتب رئيس الوزراء.

وهذه الوجبات، هي:
1- الوجب�ات 18 - 1٧ - 16 ي�وم االحد 

املوافق 2019/11/24.
2- الوجبات 20 - 19 يوم االثنني املوافق 

.2019/11/25
3- املتخلف�ون من الحض�ور للوجبات 

العري�ن  إىل  االوىل  م�ن  جميع�ا 
الثاث�اء  لألي�ام،  اس�تقبالهم  يك�ون 
11/26 واألربع�اء 11/2٧ والخمي�س 

.2019/11/28

التعليم متدد التسجيل يف الكليات األهلية ليومني

الدفاع تعلن مواعيد استقبال املعينني من املهندسني 
واالختصاصات االخرى

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�زت وزارة الكهرب�اء، تأثر س�اعات 
اىل  املواطن�ني،  اىل  الكهرب�اء  تجهي�ز 
اعم�ال الصيانة الطارئة م�ن الجانب 

االيراني.
وذكر بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي«، ان�ه »بالوقت الذي س�عت 
في�ه وزارة الكهرب�اء الن تق�دم ربما 
خدمة ليست باملثالية ، لكنها مرضية 
ومقبولة لدرجة أنها نالت إستحس�ان 
قياس�ا  املوس�م  ه�ذا  يف  الجمي�ع 
بس�ابقاته ، نش�ري إىل أن تأثر ساعات 
تجهي�ز الكهرب�اء يف اليومني املاضيني 

هو بس�بب أعم�ال الصيان�ة الطارئة 
من ألجان�ب االيراني ع�ىل الصمامات 
املركزي�ة لخط أنب�وب الغاز املصاحب 
التولي�د  ملحط�ات  املجه�ز  االيران�ي 
)املنصورية،وبس�ماية،والقدس  يف 
الغازي�ة، والصدر الغازية(، والذي أدى 
إىل توق�ف ض�خ الغاز وبالت�ايل فقدان 

املنظومة اكثر من 2000 ميكا واط«.
واوضح انه »م�ن املؤمل إكمال اعمال 
الصيان�ة واس�تئناف ضخ الغ�از يوم 
الس�بت ، وس�تعاود املحط�ات عملها 
يف  ال�ذي يس�هم  بالش�كل  وانتاجه�ا 
اس�تقرار س�اعات التجهي�ز بالطاقة 

الكهربائية للمواطنني.

الكهرباء تعزو تأثر ساعات التجهيز اىل اعامل الصيانة الطارئة من اجلانب االيراين

    بغداد / المستقبل العراقي

ردت وزارة الداخلي�ة ع�ىل أنب�اء فتح ب�اب التطوع ع�ىل ماكها 
الدائ�م بصف�ة رشطي. وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »تنفي وزارة الداخلية األنب�اء التي تناقلتها بعض 
مواقع التواصل االجتماعي بش�أن وجود دعوة للتطوع عىل ماك 
وزارة الداخلي�ة بصف�ة رشطي«. وأضاف البي�ان »كما أننا ندعو 
اىل رضورة توخ�ي الدقة يف نق�ل املعلومات وعدم بث الش�ائعات 
وإعط�اء فرصة ملروجيها، ونود ان نؤك�د ان الوزارة حريصة جدا 
ع�ىل إع�ان اي دعوة من خ�ال موقعها الرس�مي او موقع إدارة 
التط�وع، وهما متاحان للجميع«. وحذرت الداخلية »من الدخول 
اىل الرواب�ط الوهمية والصفحات غري املعروفة والتي تثري الش�ك 
والريب�ة، وبإمكان املتابعني الدخول إىل الصفحة الرس�مية ملوقع 
https://www. ( إدارة التطوع بوزارة الداخلية عرب الرابط االتي

moi-jobs.iq ( للتأكد من أي إعان عن التطوع إن وجد .

الداخلية تنفي فتحها التطوع 
بصفة رشطي

    النجف / المستقبل العراقي

أعلن محافظ النجف لؤي اليارسي عن صدور قرار بتغيري ثمانية 
م�دراء دوائر م�ع تغيري بع�ض رؤس�اء الوح�دات اإلدارية.وقال 
الي�ارسي يف ترصيح صحفي انه، اصدر قراراً بفتح تحقيق بملف 
الكام�ريات باملحافظة واحالته للنزاهة، مع إيقاف منح االجازات 
املس�تثمرين  بح�ق  القانوني�ة  وأتخاذاالج�رءات  االس�تثمارية 
املخالف�ني للضوابط، وإلزام هيئة االس�تثمار بس�حب املش�اريع 
االس�تثمارية املتلكئة واملشاريع االس�تثمارية التي لم يبارش بها، 
مع التأكيد عىل إيقاف التاجريباملس�اطحة او االستثمار للمناطق 
الخراء وسحب املتلكئ منها«.واشار اىل »توجيه مديرية الرتبية 
بمحاس�بة وجرد اس�ماء املدارس االهلية باملحافظة التي حققت 
نس�با متدنية من النجاح، وتش�كيل لجان تدقيق فورية ومهنية 
الع�داد العاملني فع�ا بقطاع التنظيفات والزراعة يف مؤسس�ات 

البلدية ومطابقتها مع قوائم رصف الرواتب .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، عن شمول خريجي القسم الزراعي ضمن مدارس 
التعليم املهني بالقروض وقطعة االرايض ومنحة ش�هرية تبلغ 50 ألف 
دينار.وقال مدير عام التعليم املهني بالوزارة س�عد ابراهيم عبد الرحيم 
يف بي�ان تلقته طاملس�تقبل العراق�ي«، إن “املديرية وم�ن خال حزمة 
االصاح�ات الت�ي اعلنته�ا االمانة العام�ة ملجلس الوزراء، تم ش�مول 
طلبة مدارس القس�م الزراعي يف التعليم املهني بمنحة شهرية تبلغ 50 
الف دينار ملراحل القس�م الثاث، فضا ع�ن قطعة ارض بعد تخرجهم 
بالتنس�يق مع وزارة الزراعة لتحديد هذه القطع، اضافة اىل التنس�يق 
مع امل�رصف الزراعي ملنحهم قروضا لزراعة ه�ذه القطع من االرايض 
بحس�ب خرباتهم التي اكتسبوها خال دراستهم عىل مدى ثاثة اعوام 
لدعم وتنمية االقتصاد املحيل يف البلد”.وأضاف عبد الرحيم، أن “املديرية 
تعم�ل ع�ىل تش�جيع خريجي الثال�ث املتوس�ط لانخراط يف الدراس�ة 
بالقس�م الزراع�ي، الن هن�اك عزوفا عن الدراس�ة به بس�بب ان اغلب 
املدارس الزراعية تكون بعيدة عن مراكز املدن وطلبتها ممن يس�كنون 
بعيدا عنها، لذلك فهم بحاجة اىل اجور نقل، مما ادى ذلك اىل االنخراط يف 
اقسام ومدارس أخرى”.وأوضح، أن “املديرية استكملت ادخال بيانات 
املشمولني من الطلبة باملنحة البالغة 50 الف دينار وبلغ عدد املشمولني 
فيه�ا حتى االن 600 طالب وطالبة يف بغداد واملحافظات ، وهناك اعداد 
اخرى س�يتم تس�جيلها يف املنحة بعد اس�تقرار االوضاع االمنية يف البلد 
الن هن�اك مدارس لم ترس�ل بيان�ات طلبتها حتى االن”، مش�ريا اىل ان 
“املديرية قامت بارس�ال اسماء واحصائيات باملشمولني من الطلبة اىل 

وزارة املالية باملنحة الشهرية من اجل املبارشة برصفها.

حمافظ النجف يصدر قرارًا بتغيري »٨« مدراء 
دوائر مع تغيري بعض رؤساء الوحدات اإلدارية

التعليم املهني يكشف عن شمول خرجيي 
القسم الزراعي بالقروض وقطع األرايض
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Announcement for Tender No: 040-PC-19  
SUPPLYING FIRE FIGHTING TRUCK FOR EBS OILFIELD 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

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

Tender Title: SUPPLYING FIRE FIGHTING TRUCK FOR EBS OILFIELD 
Tender No.: 040-PC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to Provide two firefighting trucks for EBS 
oilfield.  
 
Part Two: Deadline to purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents on/Before the deadline 8 Dec 2019 at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come 
to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document 
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 

separately before the deadline 4:00 PM of 10 Dec 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number 
and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM of 8 Dec 2019 by Email to / 
cp@ebspetroleum.com / yangguang@ebspetroleum.com / tangxing@ebspetroleum.com, for the purpose 
of swift answering before the bidding date. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

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

 اعادة نرش اعالن  مناقصة خارجية للمرة الثانية

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة 
للحص�ول عىل رشوط املناقصة وحس�ب املبل�غ املؤرش ازائها واملبل�غ غري قابل للرد علما ب�ان تاريخ الغلق  
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم 2019/12/25  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن  

اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول 
التأس�ييس واالعمال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة( مصادقة م�ن قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف 

حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

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

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � 95% من قيمة املواد تدفع بعد االستالم واملطابقةيف مقر رشكتنا من خالل صك مصدق او حوالة مرصفية 

و5% تدفع بعد انتهاء فرتة الضمان والبالغة ثالثة اشهر من استالم ومطابقة املواد 
5 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها 
اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق 
مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره بقيمة )168(  مائة وثمانية وس�تون دوالر 

فقط  
6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

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

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

9 � يك�ون م�كان اي�داع العطاءات التجارية والفنية  ل�دى لجنة فتح العط�اءات الخارجية  يف مقر الرشكة 
وبظروف مغلقة ومختومة 

10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
11 �  مبلغ رشاء املناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2243/ش/2019

التاريخ 2019/11/10
اعالن

اىل املدع�ون / 1 � ن�ور اله�دى فاضل رزاق  
ذياب

2 � سناء فاضل رزاق ذياب 
3 � ايات فاضل رزاق ذياب

ق�دم طالب حج�ة الفق�دان )فاض�ل رزاق 
ذي�اب( طلب�ا اىل ه�ذه املحك�م ي�روم فيه 
اس�تصدار حجة فقدان بحقك كونك مفقود 
وملجهولية محل اقامتك وفق اش�عار مختار 
املنطق�ة املدعو )عزيز جاس�م / ابو غرق( 
قررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

اثري عبد الحر جرب
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 1785/ب2019/3
التاريخ : 2019/11/21

اعالن
اىل /املدعى عليه  ) حيدر كاظم شهيد(

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1785/
واملتضم�ن   2019/9/17 يف  ب2019/3 
الحكم بالزامك بتأديتك مبلغ مقداره ثمانية 
ماليني وعرشون ال�ف دينار اىل املدعي مدير 
بلدي�ة النج�ف اضافة لوظيفته ع�ن املبالغ 
الت�ي تحملها املدع�ي يف االح�كام الصادرة 
م�ن محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 246/
/670 و   2012/12/17 يف  ب2012/4 

ب2012/4 يف 2012/10/21 الناش�ئة عن 
استغالل املدعى عليه العقار تسلسل 3/253 
ارض املعارض للفرتة من 2009/5/4 لغاية 
2012/3/5 وتحميل املدعى عليه الرس�وم 
واملصاري�ف  النس�بية ( وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يارس 
جبار محس�ن واش�عار مختار حي االمري 3 
املدعو عبد الرحمن جبار الس�المي لذا تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن عىل 
الق�رار املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب 

القرار املكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

العدد : 3849
التاريخ : 2019/11/21

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
  521/2019 E 

للمرة الثانية

تجهيز اجهزة عد العملة بعدد خمسة
المبلغ التخميني للمناقصة )8.400( ثمانية 
االالف  واربعمائة  دوالر  امريكي فقط  

 100.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )66( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )5 7 1 249(
تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة املرقمة )96( مقاطعة 125/ احمر زبيد / الخريات(
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف ج�داول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فعىل الراغب�ني من املقاولني والرشكات العراقية مم�ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / ثامنة( 
تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من 
بناي�ة قس�م العقود العامة يف املحافظة  مراف�ق معها التامينات االولية املذكورة ضم�ن رشوط املناقصة ادناه مع وصل 
الرشاء ) باس�م مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع 
انف�ا  وان اخ�ر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا ي�وم )الخميس( املصادف 
2019/12/5 وس�رتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )10,758,000( 
عرشة مليون وس�بعمائة وثمانية وخمس�ون  الف دينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء 
/قس�م الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 
ي�وم( م�ن تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاول�ني( او املدير املفوض او احد 
املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 420( اربعمائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 1,075,789,000( واحد مليار وخمس�ة وس�بعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون  الف دينار 
عراقي  

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � ع�ىل جمي�ع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 

الحك والشطب
5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرتابية والدفن بالحصة الخابط واالسس الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللبخ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعم�ال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب جداول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موع�د انعق�اد املؤتم�ر يوم )الخميس( املص�ادف 2019/11/28 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 
ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا  واىل الس�اعة الثانية  عرشظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )62( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )571249(
تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)بناء مدرسة عىل القطعة املرقمة )40519/1( مقاطعة 61 جزيرة حي القدس (
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف ج�داول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )175,000( مائة وخمس�ة وس�بعون  الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون 
املالي�ة يف املحافظة فع�ىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / 
س�ابعة( تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل س�كرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق 
الثان�ي من بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولي�ة املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه 
مع وصل الرشاء ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية 
للم�رشوع انفا  وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا يوم )الخميس( 
املصادف2019/12/5 وس�رتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )13,951,000( 
ثالثة عرش مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف دينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء 
/قس�م الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 
ي�وم( م�ن تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاول�ني( او املدير املفوض او احد 
املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 420( اربعمائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 1,395,069,000( واحد مليار وثالثمائة وخمس�ة وتس�عون مليون وتس�عة وس�تون الف دينار 
عراقي 

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � ع�ىل جمي�ع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 

الحك والشطب
5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرتابية والدفن بالحصة الخابط واالسس الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللبخ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعم�ال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب جداول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء 
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موع�د انعق�اد املؤتم�ر يوم )الخميس( املص�ادف 2019/11/28 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 
ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا
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حمافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
اعالن مناقصة انشائية رقم )50( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )5 7 1 249(

تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 
)بناء  مدرسة 18 صف عىل القطعة املرقمة )87/1( مقاطعة 21 حيدرية يف حي الوالء (

وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف ج�داول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فعىل الراغب�ني من املقاولني والرشكات العراقية مم�ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / ثامنة( 
تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من 
بناي�ة قس�م العقود العامة يف املحافظة  مراف�ق معها التامينات االولية املذكورة ضم�ن رشوط املناقصة ادناه مع وصل 
الرشاء ) باس�م مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع 
انف�ا  وان اخ�ر موع�د لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا ي�وم )الثالثاء( املصادف 
2019/12/3 وس�رفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )11,050,000( 
احد عرش مليون وخمس�ون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قس�م الشؤون 
املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ 
غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة 

للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 420( اربعمائة وعرشون يوما

2 � الكلف�ة التخميني�ة ) 1,104,981,000( واح�د ملي�ار ومائ�ة واربعة مليون وتس�عمائة وواحد وثمان�ون الف دينار 
عراقي  

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � ع�ىل جمي�ع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 

الحك والشطب
5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرابية والدفن بالحصة الخابط واالسس الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللبخ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعم�ال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب جداول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/26 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكروني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 3570/ب2019/1
التاريخ : 2019/11/20

اىل املدع�ى عليهم ) عال وفالح ودجل�ة وازهار اوالد وبنات عبد 
شبيب (

اقام�ت املدعية ) فطيمة عجيل ثام�ر( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي تطلب فيها الحكم بابط�ال  القيد 14 كانون االول 
لس�نة 1957 مجل�د 78 وجمي�ع القيود الالحق�ة للعقار املرقم 
242/3188 ح�ي الس�عد / ولثي�وت مجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يارس جبار محسن وتأييد مختار 
الش�هيد الصدر /الرشيط حسني ريس�ان السالمي عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/11/28 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 2017/831

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام من العقار تسلسل 440/19 
مقاطع�ة 18 عل�وة الفح�ل  الكائ�ن يف الكوف�ة العائ�د للمدي�ن ع�الء 
فاض�ل ج�ودة املحجوز لقاء طل�ب الدائن فراس عبد االم�ري عيل البالغ 
)59,500,000( تسعة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  
80% م�ن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما 
م�ن اليوم التايل للن�رش فعىل الراغ�ب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم 
التس�جيل والداللية عىل املش�ري وذلك اس�تنادا للم�ادة 98 من قانون 

التنفيذ
عدد السهام املراد بيعها 49 سهم من اصل االعتبار الكيل 345 سهم 

املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة علوة الفحل 19/ 440 مقاطعة 18
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � ومش�تمالته : العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 15 م�ر ويتالف من 
س�احة امامي�ة  ج�زء مبلط بالش�تايكر وجزء حديق�ة ومدخل صغري 
وه�ول واس�تقبال وغرف�ة نوم واح�دة ومطب�خ وحمام ومن�زع امام 
الحم�ام وتواليت ومكش�وفة وكليدور صغري وبضمنها س�لم يؤدي اىل 
الطابق االول يحتوي عىل غرفة واحدة مطلة عىل الس�لم والباقي سطح 
والس�قف من الطابوق والش�يلمان االرضية كايش قديم الجدران بورك 
مصب�وغ ارضي�ة الحمام واملرافق س�رياميك وتوجد بع�ض االرضار يف 
السقف والجدران والطابق االريض مجهز ماء وكهرباء اما الطابق االول 

مجهز فقط كهرباء 
5 � مساحته / )345م2( ثالثة اولك وخمسة واربعون مر 

6 � درجة العمران : متوسط
7 � الش�اغل / بهاء فاضل جودة ويرغب بالبقاء بصفة مس�تأجر بعد 

البيع 
8 � القيم�ة املقدرة : )32,758,985( اثنان وثالثون مليون وس�بعمائة 

وثمانية وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون دينار 
9 � بدل املزايدة االخرية : لم يحصل راغب بالرشاء

10 � م�كان املزايدة مقر مديرية تنفيذ الكوفة  يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا من الي�وم االخري لالع�الن واذا صادف الي�وم املحدد عطلة 

رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 2047/ب2018/4
التاريخ : 2019/11/21

اىل املستأنف عليه ) نارص عبد الكريم مهدي(
اقام املدعي الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم بفس�خ الحكم 
البدائي املرق�م 2047/ب2018/4 وتأييد الالئحة االس�تئنافية 
ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح  املبلغ القضائي 
يارس جبار محس�ن واش�عار مخت�ار الريموك 2أ اس�عد طالب 
الزي�ادي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 2019/12/8 امام 
الهيئة االستئنافية وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحكق غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1139/ب2019/2

التاريخ  :2019/11/18
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم 3/34881 حي العدالة يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العق�ار  املذكور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون( 
يوم�ا من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر  محكمة ب�داءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7(  يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 3/34881 حي العدالة يف النجف عبارة 
عن بناية مفرزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية تقع عىل شارع 
بع�رض 10 مر ول�دى الدخول اىل الج�زء االول تبني انه يحتوي 
عىل صحيات خارجية عدد 1 وصحيات داخلية وس�احة امامية 
ومطبخ بجزئني حار وبارد واس�تقبال وصالة وس�طية وغرفة 
نوم عدد 2 مبني بالطابوق مس�قف بالش�يلمان الجزء املذكور 
بطابق واحد مبلط بالكايش والسرياميك مجهز باملاء والكهرباء 
درج�ة عمران الجزء املذكور متوس�طة مش�غولة من قبل كرار 
حي�در عبود وه�و يرغ�ب بالبقاء يف العق�ار بع�د البيع بصفة 
مستأجر مساحة الجزء االول 173 مر اما الجزء الثاني يتكون 
من صال�ة ومطبخ مدمج�ان وصحيات يف الطاب�ق االريض اما 
الطاب�ق العلوي يتكون من غرفة نوم مبني بالطابوق مس�قف 
بالكونكريت املس�لح مبلط بالكايش مش�غول من قبل املدعوه 
ايمان عبود س�عد وهي ترغب بالبقاء يف الج�زء املذكور بصفة 
مس�تأجرة بع�د البيع مس�احة الج�زء الثاني املذك�ور 27 مر 
املس�احة االجمالية للعقار 200 مر مرب�ع وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبلغ مقداره )170,000,000( مائة وس�بعون مليون 

دينار ال غريها

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )18( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )5 7 1 249(
تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)هدم واعادة بناء  مدرسة  الحر )24 صف( عىل القطعة املرقمة )2/3( مقاطعة 21 حيدرية (
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف ج�داول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )200,000( مائتا الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية يف املحافظة فعىل 
الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / سادس�ة( تقديم اعطيتهم 
املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود 
العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) باس�م مقدم 
العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا  وان اخر موعد 
لتقديم وتسليم االعطية  )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهرا يوم )الخميس( املصادف 2019/12/5 وسرفض 
اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد 

انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )19,233,000( 
تس�عة عرش مليون ومئتان وثالثة وثالثون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /

قس�م الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 
ي�وم( م�ن تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاول�ني( او املدير املفوض او احد 
املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 480( اربعمائة وثمانون  يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 1,923,241,000( واحد مليار وتس�عمائة وثالثة وعرشون مليون ومائتان وواحد واربعون  الف 
دينار عراقي  

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � ع�ىل جمي�ع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 

الحك والشطب
5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرابية والدفن بالحصة الخابط واالسس الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللبخ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعم�ال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب جداول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موع�د انعق�اد املؤتم�ر يوم )الخميس( املص�ادف 2019/11/28 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 
ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكروني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

العدد / 12701
التاريخ 2019/11/21

العدد / 12683
التاريخ 2019/11/21

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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حمافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
اعالن مناقصة انشائية رقم )61( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )5 7 1 249(

تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 
)بناء مدرسة 18 صف عىل القطعة املرقمة )1/25( مقاطعة 77/  الشيطة والصالحية(

وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمرشوع 
املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الشؤون املالية يف املحافظة فعىل 
الراغب�ني م�ن املقاولني والرشكات العراقي�ة ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / ثامن�ة( تقديم اعطيتهم 
املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود 
العام�ة يف املحافظة  مراف�ق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) باس�م مقدم 
العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا  وان اخر موعد 
لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الخميس( املصادف 2019/12/5 وسرتفض 
اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد 

انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )10,284,000( 
عرشة مليون ومائتان واربعة وثمانون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قس�م 
الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني 

)بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس 
الرشكة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي 

العطاءات املحليني
6 � يف حال�ة تاخ�ر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يح�ق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصولي�ا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 420( اربعمائة وعرشون يوما

2 � الكلف�ة التخميني�ة ) 1,028,328,000( واحد مليار وثمانية وعرشون  ملي�ون  وثالثمائة وثمانية وعرشون الف دينار 
عراقي  

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خايل من الحك 

والشطب
5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرتابية والدفن بالحصة الخابط واالس�س الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللب�خ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعمال الصحي�ة والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب ج�داول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الخميس( املصادف 2019/11/28 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة ع�رب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا  واىل الس�اعة الثانية  عرشظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 570/ب/2019
التاريخ 2019/11/18

اعالت
بن�اء ع�ىل الق�رار الصادر م�ن محكم�ة ب�داءة الرميثة بالع�دد 570/

ب/2019 واملؤرخ 2019/7/16 واملكتسب الدرجة القطعية واملتضمن 
ازالة ش�يوع العقار املرقم 59/1 م 24  املصولبة تقرر االعالن عن بيعه 
يف املزاي�دة العلني�ة يف صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار  
ويتم لصق نسخة من االعالن يف لوحة االعالنات ونسخة يف موقع العقار 
اس�تنادا الحكام املادة 95/اوال من قانون التنفيذ املعدلة بالقانون رقم 
13 لسنة 2019 املنشور بالوقائع العراقية املرقمة 4553 يف 2019/9/2 
وملدة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم الثاني لتاريخ النرش فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة محكم�ة بداءة الرميثة يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
التقديرية للعقار املرقم اعاله ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان القيمة 
التقديرية للعقار بمبلغ اجمايل ) خمسة وثمانون مليون دينار عراقي( 
وعن�د انته�اء املدة املذك�ورة س�تجري االحالة القطعي�ة وفقا لالصول 
القانونية مع العلم ان الدفع نقدا )والداللية عىل املش�رتي( واذا صادف 

يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
اوصاف العقار:

العق�ار عبارة عن دار س�كن جنس�ه ملك رصف ملجموع�ة من املالكني 
العراقي�ني مس�احته العمومي�ة 300م2 يق�ع يف مدين�ة الرميث�ة حي 
العس�كري يف منطقة س�كنية تجارية يطل عىل ش�ارع سايدين مقابل 
ملعب الرميثة الريايض وان العقار يحتوي عىل استقبال وكليدور وهول 
س�قفه مغلف بس�قف ثانوي ومطبخ وغرفتني وحمام ومرافق صحية 
وبيتونه وس�احة مكش�وفة وحديقة تحتوي عىل ش�جرة سدر واحدة 
البناء من الطابوق و االس�منت  ومس�قف بالكونكريت املسلح  ودرجة 
بناءه متوس�طة االرضية مبلطة بالكايش واملوزايي�ك القديم ويحتوي 
عىل ابواب خش�بية قديمة وباب خارجية واح�دة بعرض 2,5 م العقار 

مجهز باملاء والكهرباء وان العقار غري مشغول حاليا

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

اعالن
فقدان 

فقد مني الهوية الصادرة من هيئة توزيع الفرات االوسط 
ف�رع النج�ف املرقم�ة 14506 يف 2018/10/18 باس�م 
)كريم خليل ابراهيم عيل( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل الجهة الصادرة منها 
����������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / احمد ثويني دحام 

اقتىض حضورك�م اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن 
ق�رب مجمع النهضة وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل 
قيام رشيككم السيد ) حسام رياض مهدي ( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة ) 1 / 1934 ( مقاطعة 
) 7 البور ( لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقكم يف االعرتاض مستقبال .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 480/ت/2019

اعالن
نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة ل�رشاء س�هام م�ن العقار تسلس�ل 
4913/19 حي س�يد ابراهي�م  الكائن يف النجف قض�اء الكوفة  العائد 
للمدين هاتف كاظم حمزة  لقاء طلب الدائن سيف مسلم بريهي البالغ 
)75,000,000( خمسة وسبعون مليون دينار عراقي  80% من القيمة 
املق�درة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوم�ا من اليوم التايل 
للنرش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ 
عدد السهام املراد بيعها هي نصف العقار من اصل 250 مرت مربع

املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة حي سيد ابراهيم � 4913/19
2 � جنسه ونوعه : عرصة

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � ومش�تمالته : العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 12 م�رت ويتالف من 
س�احة امامية بضمنها اربعة مرافقات صحية ومدخل وصالة داخلية 
وغرف�ة ضمن الصالة ومجموعة صحي�ة داخلية وغرفة متخذة كصف 
وسلم يودي اىل الطابق االول ويحتوي عىل غرفة عدد اثنان وسلم يودي 
اىل الس�طح وهذا العقار مفتوح عىل العقار املجاور املرقم )4915/19( 
ارضية الطابقني مرمر كرانيت والجدران مغلفة بالس�رياميك ويحتوي 
ع�ىل س�قوف ثانوي�ة والس�لم مغل�ف بالكراني�ت والصحي�ات مغلفة 
بالسرياميك وكال الطابقني مجهز ماء وكهرباء وكال السقوف الطابقني 
من الكونكريت املسلح والعقار متخذ حاليا كمدرسة ) مدرسة السفراء 

االهلية االبتدائية(  
5 � مساحته / )250( مرت مربع  

6 � درجة العمران : جيد جدا
7 � الشاغل / فاطمة عباس وترغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر

8 � القيمة املقدرة : للسهام املراد بيعها )145,500,000( مائة وخمسة 
واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غري  

9 � بدل املزايدة االخرية : لم يحصل راغب بالرشاء
10 � مكان املزايدة مقر مديرية تنفيذ الكوفة 

11 � زم�ان املزاي�دة : الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را من الي�وم االخري 
لالعالن
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2792 /ت/2019

التاريخ : 2019/11/13 
اىل  /املنفذ عليه  / فاطمة رسول جعفر حسني 

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح املبلغ وتأييد املخت�ار املنطقة حي 
الجهاد / 6 الس�يد حبار كريم درب البديري   انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر:
محكمة بداءة النجف املرقم 927//ت2019/3 واملتضمن الزامك بمبلغ 
مقداره احد عرش مليون ومائتان وثالثة االف وس�بعمائة وس�تة عرش 
دينار عن مبلغ القرض ومبلغ مقداره اربعة ماليني وس�بعمائة واثنان 
وس�بعون الف وخمسمائة وثالثة وتسعون دينار عن الفائدة  االنفاقية 

والتاخريية

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )55( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )5 7 1 249(
تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)بناء مدرسة عىل القطعة املرقمة )132( مقاطعة 50ابيرت(
وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمرشوع 
املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الشؤون املالية يف املحافظة فعىل 
الراغب�ني م�ن املقاولني والرشكات العراقي�ة ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / ثامن�ة( تقديم اعطيتهم 
املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود 
العام�ة يف املحافظة  مراف�ق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) باس�م مقدم 
العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا  وان اخر موعد 
لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الخميس( املصادف 2019/12/5 وسرتفض 
اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد 

انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )10,105,000( 
عرشة مليون ومائة وخمس�ة  الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قس�م الشؤون 
املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ 
غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني )بالنسبة 

للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس 
الرشكة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي 

العطاءات املحليني
6 � يف حال�ة تاخ�ر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يح�ق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصولي�ا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 420( اربعمائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 1,010,466,000( واحد مليار وعرشة مليون واربعمائة وستة وستون الف دينار عراقي  
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خايل من الحك 
والشطب

5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرتابية والدفن بالحصة الخابط واالس�س الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللب�خ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعمال الصحي�ة والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب ج�داول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الخميس( املصادف 2019/11/28 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة ع�رب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا  واىل الس�اعة الثانية عرش ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

العدد / 12688
التاريخ 2019/11/21

العدد / 12664
التاريخ 2019/11/21

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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حمافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد / 12677

التاريخ 2019/11/21
اعالن مناقصة انشائية رقم )4( ختفيف الفقر لسنة 2019 / تبويب )44412(

تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 
)مد شبكة انابيب يف منطقة البو حويمد البزل مع ايصال خط طوارىء يف قضاء الحسينية (

وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية للمرشوع 
املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر مقابل 
مبل�غ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظ�ة فعىل الراغبني من املقاولني 
والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية وميكانيكية  / عارشة( تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة 
القياس�ية للمرشوع انفا اىل س�كرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس�م العق�ود العامة يف املحافظة  
مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع 
املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا  وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية  )موعد الغلق( 
هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الثالثاء( املصادف 2019/12/3 وس�رفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح 

االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )1,157,000( واحد  
مليون ومائة وسبعة وخمسون  الف  دينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم الشؤون املالية 
)امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة 
)وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني )بالنس�بة للرشكات حرصا( 

وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول رسميا 
بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية 

مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس الرشكة 
واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات 

املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ املرشوع 
اعتم�ادا ع�ىل كفاءت�ه املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخ�الل بمضمون املادة 

)62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 150( مائة وخمسون  يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 115,750,000( مائة وخمسة  عرش مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي  
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � ع�ىل جمي�ع ال�رشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يك�ون خايل من الحك 
والشطب

5 � املرشوع عبارة عن ) تجهيز انابيب بالستك قطر 225 ملم و160 ملم و110 ملم مع تجهيز ملحقات بالستيكية من تقاسيم 
وعك�وس واقفال غلق باقطار مختلفة مع تجهيز كافة املواد الالزمة لتنفيذ الش�بكة وفق املواصفات الفنية املعمول بها يف دوائر 
املاء مع القيام باعمال التكس�ري وازالة كافة العوارض لحفر ومد ودفن لالنابيب باقطار ) 225/160/110( مع تغليف االنابيب 
بالراب املستخرج من الحفر كون املنطقة ترابية مع مد رشيط تحذيري بارتفاع )25سم( من ظهر االنبوب وربط جميع الربطات 
املوجودة وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات املهندس املرشف مع تجهيز عمود مغلون مع امللحقات عدد )43( وعمود مشبك  
عدد ) 10( وسلك املنيوم بطول 450م وعازل قريص بعدد 60 سيت وعازل دبويس مع السباندل بعدد )270( ومعدات ربط املنيوم 
بعدد )350( وقابلو 1×50 ملم2 بطول 30م وترامل 50 ملم2 بعدد 60 مع مانع صواعق مع القاعدة بعدد )1( سيت وطقم ستي 

رود بعدد )8(   وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/26 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة ملنافقشة اراء 
ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد االلكروني 
لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا  واىل الساعة الثانية  ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء ضمن 

وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
رئاسة جامعة دياىل 

انذار 
ص�ادر بمقت�ى امل�ادة الثالث�ة م�ن قان�ون تحصي�ل الديون 

الحكومية رقم ) 56 ( لسنة 1977 .
العدد : 16122 

التاريخ : 24 / 9 / 2019 
اىل املدين / باسم ابراهيم حسن 

حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ وق�دره ) 533 ، 894 ، 108 ( مائة 
وثماني�ة مليون وثمانمائة واربعة وتس�عون الف وخمس�مائة 
وثالث�ة وثالثون دينار عراقي الغريها الذي اس�تحق عليك دفعة 
بتاري�خ 19 / 11 / 2017 لذلك ندعوك بهذا اىل تس�ديده خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ تبلغك بهذا االنذار واال س�وف نتخذ قرارا 
بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامسة من قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم ) 56 ( لسنة 1977 املعدل .
رئيس جامعة دياىل / اضافة لوظيفته 

وكيله املوظف الحقوقي ) رافد عبد الله جاسم ( 
بموجب الوكالة املرقمة ) 11747 ( يف 9 / 7 / 2019 

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

اعالن 
اىل املتهم الغائب / ن ض ثائر خالد كامل الطائي .

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 
.

العنوان / النجف االرشف / حي الريموك .
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة ) 289 ( من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لس�نة 1969 املع�دل وملجهولية محل اقامتك 
اقتى تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خ�الل مدة اقصاها ثالثون 
يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
ع�ىل التهم�ة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

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

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / املف�وض عبد الوه�اب عبد الرزاق حس�ن 

عطوان .
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 

.
العنوان / النجف االرشف / حي الفرات .

بم�ا ان�ك مته�م وف�ق اح�كام امل�ادة ) 32 / اوال وثاني�ا ( من 
قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك اقتى تبليغك بواس�طة هذا االعالن 
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خ�الل م�دة اقصاها ثالثون ي�وم اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
العدد : 812 / ش / 2019 

التاريخ : 20 /: 11 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / احمد عويد ندة 
م / تبليغ 

اق�ام املدع�ي جنان ع�يل خضري ضدك�م الدعوى املرقم�ة 812 / ش / 
2019 ام�ام هذه املحكمة واملتضمنة تفريق للهجر ولعدم معرفة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالن بواسطة صحيفتني محليتني وعند 
ع�دم حضورك يف يوم املرافعة املصادف 1 / 12 / 2019 او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

محكمة بداءة البرصة 
العدد:2672/ب/2019 
التاريخ: 2019/11/20

اعالن  
اىل املدعى عليه / عالوي زهراو خضري

اق�ام املدعي ج�واد رحيمة كاط�ع – املدي�ر املفوض لرشك�ة التم��ار 
للمق�اوالت العامة ملحدودة إضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة 
2672/ب/2019 امام هذه املحكمة ضدك والذي يطلب فيها بتعويض 
عن االرضار التي أصاب الرشكة من جراء فع�ل املشكو منه والتي تقدر 
بمبلغ س�ت��ون ملي�ون دين�ار س�نوي���اً منذ عام 2008، وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ مركز رشطة ش�ط الع��رب واملجلس 

البلدي ملنطقة نهر حسن الثاني�ة قرب مدرسة البيارق.
عليه تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتي�ن محليتي�ن يوميتي�ن بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2019/12/5 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانوناً وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوني

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 

العدد : 389 / ش / 2019 
التاريخ : 13 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) خالد ابراهيم علوان ( 

بتاريخ 14 / 10 / 2019 اصدرت هذه املحكمة قرارا بالدعوى املرقمة 
389 / ش / 2019 والخاص�ة باملدعية ) بس�مه محمد مالك ( واملدعى 
علي�ه ) خال�د ابراهيم علوان ( يقيض الحكم بما ي�يل : اوال : الحكم برد 
دع�وى املدعي�ة بخصوص الطالق الواقع يف الش�هر الس�ادس من عام 
2018 لع�دم توفر ال�رشوط الرشعية والقانونية يف الطالق املش�ار اليه 
اع�اله – ثانيا : الحكم بصح�ة وبتصديق الطالق الواقع خارج املحكمة 
بتاريخ 5 / 8 / 2018 بني املدعية بسمة محمد مالك واملدعى عليه خالد 
ابراهي�م علوان واعتب�اره طالقا رجعيا واقعا للم�رة االوىل بعد الدخول 
وال�ذي انقلب اىل ط�الق بائنا بينونة صغرى مليض ف�رة العدة الرشعية 
بحي�ث التحل املدعية للمدع�ى عليه اال بعقد ومه�ر جديدين وبرضاها 
ولي�س عىل املدعية ع�دة النتهائها ولي�س لها الزواج م�ن رجل اخر اال 
بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية ولم تحكم املحكمة للمدعية بحق 
الس�كنى كون املدعية تنازلت عنه رصاحة يف جلس�ة مرافعة يوم 14 / 
10 / 2019 وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف القضائية واتعاب 
محاماة وكيال املدعية املحاميان نورهان كريم محمد عيل ومحمد احمد 
مجي�د مبل�غ وقدره عرشة االف دينار يقس�م مناصف�ة بينهما وصدر 
الق�رار حضوريا بح�ق املدعية وغيابي�ا وعلنا بحق�ك وملجهولية محل 
اقامتك حسب اش�عار املختار ورشح القائم بالتبليغ تقرر تبليغك نرشا 
يف صحيفتني محليتني يوميتني بالقرار املذكور اعاله ولك حق االعراض 
والتمييز ويف حال عدم اعراضك عىل القرار املذكور اعاله واتباعك طرق 
الطعن املقررة قانونا خالل املدة القانونية س�وف يكتسب القرار بحقك 

الدرجة القطعية .
القايض 

ايار خري الدين خالد

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

العدد / 12686
التاريخ 2019/11/21

اعالن مناقصة انشائية رقم )53( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )5 7 1 249(
تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)بناء مدرسة عىل القطعة املرقمة )5715/1( مقاطعة 21 / حيدرية ساحة اعدادية ماريا القبطية (
وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمرشوع 
املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الشؤون املالية يف املحافظة فعىل 
الراغب�ني م�ن املقاولني والرشكات العراقي�ة ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / ثامن�ة( تقديم اعطيتهم 
املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود 
العام�ة يف املحافظة  مراف�ق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) باس�م مقدم 
العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا  وان اخر موعد 
لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الثالثاء( املصادف 2019/12/3 وس�رفض 
اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد 

انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )10,309,000( 
عرشة مليون وثالثمائة وتسعة الف  دينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم الشؤون 
املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ 
غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني )بالنسبة 

للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس 
الرشكة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي 

العطاءات املحليني
6 � يف حال�ة تاخ�ر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يح�ق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصولي�ا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 420( اربعمائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 1,030,888,000( واحد مليار وثالثون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي  
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خايل من الحك 
والشطب

5 � املرشوع عبارة عن ) اعمال الحفريات الرابية والدفن بالحصة الخابط واالس�س الكونكريتية واعمال البناء بالطابوق 
وصب الس�قوف والجس�ور الكونكريتية واعمال التس�طيح واالنه�اءات بالجص واللب�خ وباالس�منت والتطبيق بالكايش 
لالرضي�ات واالعمال الصحي�ة والكهربائية واعمال التأثيث (  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب ج�داول الكميات والتفاصيل 

املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/26 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة ع�رب عنوان الربيد 
االلكروني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا  واىل الس�اعة الثانية  عرشظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيانات 

العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

العدد / 12688
التاريخ 2019/11/21

العدد / 12664
التاريخ 2019/11/21

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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حمافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
اعالن مناقصة انشائية رقم )7( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )12 412 6(

تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 
)تجهيز وفحص ونصب جهاز قسطرة القلب يف مدينة االمام الحسني )ع( الطبية (

وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف ج�داول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )175,000( مائة وخمس�ة وس�بعون  الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون 
املالي�ة يف املحافظ�ة فعىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) غرفة تجارة 
/الصنف /املمتاز ( تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات 
الطابق الثاني من بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة 
ادن�اه مع وصل الرشاء ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوب�ة واملبينة يف الوثيقة 
القياس�ية للم�رشوع انف�ا  وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا يوم 
)الثالث�اء( املص�ادف 2019/12/3 وس�رفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطي�ة بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )15,000,000( 
خمسة عرش مليوندينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم الشؤون املالية )امانات( 
او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة 
)وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني )بالنس�بة للرشكات 

حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالي�ة التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 120( مائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 1,500,000,000( واحد مليار وخمسمائة  مليون دينار 
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � ع�ىل جمي�ع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � يتكون الجهاز من جزئني وحدة سيطرة ووحدة عمليات احادي الذراع يجلس عىل قاعدة منضدية مع شاشة لتصوير 
العملي�ات خ�الل اجراء العمل م�ن قبل الفريق الطبي م�ع يو بي اس(  وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب ج�داول الكميات 

والتفاصيل املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/26 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكروني لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء 

ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

اعالن 
اىل املتهم الغائب / ر . ع سعدون بدر عيل غانم الحبيب

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات .
العنوان / النجف االرشف / حي الجامعة .

بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة ) 28 ( من قان�ون املرشوبات رقم ) 
3 ( لس�نة 1931 وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا 
االع�الن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خ�الل مدة اقصاه�ا ثالثون يوم اعتب�ارا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عىل التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و 69 ( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة .
2 – اسم املشتكي : الحق العام .

3 – اسم املحكوم الغائب : ش . م ) نصري كاظم شهيد عبد الفتالوي(.  
4 – رقم الدعوى : 514/ 2019 

5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : ................... 
6 – تاريخ الحكم : 4 / 9 / 2019 .

7 – املادة القانونية : تعديل مادة االحالة من املادة ) 32 / اوال ( اىل املادة 
) 32 / اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 

) 31 ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
8 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
عىل املدان ش م نصري كاظم ش�هيد عبد الفتالوي( بالسجن ملدة ) سبع 
سنوات ( وفق احكام املادة ) 32 / اوال ( من ق ع د  رقم 14 لسنة 2008 
املعدل وبداللة املواد ) 61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 

2008 .) اختالس املسدس املوصوف ادناه ( 
9 – تضمين�ه مبلغ ق�دره ) 000 ، 000 ، 3 ( ثالثة ماليني دينار عراقي 
عن قيمة املس�دس املرقم ) GZV360 ( مع ملحقاته وفق احكام املادة 
) 32 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل عىل ان يس�تحصل 

املبلغ وفق احكام القانون ) وقت الفعل ( .
10– يع�د مطرودا م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخ�يل ) بحكم القانون 
(  اس�تنادا الحكام املادة ) 38 / اوال / أ / ج( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة 89 / 

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
11– اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

12 – حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 / 
رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

13 – اعتبار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا الحكام املادة 
) 21 / أ / 6 ( من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .

14 – تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله عىل كافة تشكيالت وزارة 
الداخلية والوزارات االمنية .

15 – ق�رارا غيابي�ا صادر باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60 / 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض استنادا الحكام 
امل�واد 71 / ثاني�ا و 74 / اوال م�ن نفس القانون وافه�م بتاريخ 4 / 9 

. 2019 /
العميد الحقوقي 

مهدي خضري كاظم 
رئيس املحكمة

اعالن 
اىل املتهم الغائب / ش م عيل كريم فالح موىس املشتت .

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 
واملنشات.

العنوان / مجهول االقامة .
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة ) 289 ( من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لس�نة 1969 املع�دل وملجهولية محل اقامتك 
اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خ�الل مدة اقصاها ثالثون 
يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
ع�ىل التهم�ة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة 
الرابعة.

2 – اسم املشتكي : الحق العام .
3 – اس�م املحك�وم الغائ�ب : ش م عام�ر ش�عالن احم�د ن�ور 

العذاري.  
4 – رقم الدعوى : 337 / 2017 

5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : ................... 
6 – تاريخ الحكم : 25 / 9 / 2019 .

7 – امل�ادة القانوني�ة : وفق احكام امل�ادة ) 272 ( من ق ع رقم 
111 لسنة 1969 املعدل .

8 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 
الرابع�ة ع�ىل امل�دان ش م عامر ش�عالن احمد ن�ور العذاري ( 
بالحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة ) 272 
( من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل استنادا الحكام املواد ) 

61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008.
9 – ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
املادة ) 38 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89 / اوال من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 .
11 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
12 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 
/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض استنادا 
الح�كام املواد 71 / ثاني�ا و 74 / اوال من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 25 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس 
رئيس املحكمة

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )9( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )12412 6(
تعلن محافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)MRI ()تجهيز جهاز  ملستشفى الحسينية العام(
وف�ق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية للمرشوع 
املذك�ور انف�ا والت�ي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظ�ة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )200,000( مائتا الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعىل الراغبني من 
املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) غرفة تجارة / الصنف املمتاز ( او كهربائية / سادسة( 
تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية 
قسم العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) باسم 
مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا  وان اخر موعد 
لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الثالثاء( املصادف 2019/12/3 وس�رفض اي 

عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقدي�م التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من املائة م�ن مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )21,150,000( 
واحد وعرشون مليون ومائة وخمس�ون  الف  دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قس�م 
الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( من 
تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة 

للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العط�اء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رسميا بكتاب صادر من خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم 

االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � ع�ىل املقاول�ني والرشكات تقديم )ب�راءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس 
الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي 

العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار  بتنفيذ املرشوع 
اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة 

)62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 120( مائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 2,115,000,000( ملياران ومائة وخمسون مليون  دينار 
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من الحك 
والشطب

5 � املرشوع عبارة عن ) تجهيز جهاز للرنني املغناطييس لتصوير الجس�م باملجال املغناطييس بكثافة )1.5 تس�ال ( مع كافة 
امللحقات الالزمة للتشغيل )حاسبة كمبيوتر 

Constant station  و ups لتجهيز الجهاز بالقدرة 
الكهربائي�ة قدرها )1000 كي يف( ملدة ثالث س�اعات مع تهيئة غرفة للجه�از وغرفة للفحص وغرفة للكونرول مع تجهيزها 

باجهزة التربيد  الالزمة لها(  وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء  
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/26 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة ملنافقش�ة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارسال االسئلة عرب عنوان الربيد االلكروني 
لقسم العقود العامة 

)gmail.com@okoodkerbala2008(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا  واىل الس�اعة الثانية  ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء 

ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

العدد / 12676
التاريخ 2019/11/21

العدد / 12674
التاريخ 2019/11/21

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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اىل / مسامهني رشكة مرصف املستشار االسالمي لالستثامر والتمويل ) ش . م . خ ( 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام املادة ) 87 / ثانيا ( م�ن قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار 
مجلس االدارة املؤرخ يف 1 / 9 / 2019 ، يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�ينعقد 
يف الساعة العارشة يف صباح يوم الثالثاء املصادف 10 / 12 / 2019 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – 
الكرادة – عرصات الهندية – محلة 929 – زقاق 9 – بناية 15 – وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل : 

• مناقشة زيادة راس املال الرشكة من ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مائة مليار دينار اىل ) 000 ، 000 ، 
000 ، 150 ( مائة وخمسون مليار دينار – استنادا الحكام املادة 56 / رابعا من قانون الرشكات رقم 
21 لس�نة 1997 املعدل وذلك عن طريق بيع اس�هم جديدة فيها مقابل قيمتها نقدا مقدارها ) 000 ، 
000 ، 000 ، 50 ( س�هم وتعديل املادة الرابعة من عقد التاس�يس وذلك استنادا اىل كتاب البنك املركزي 
العراقي بالعدد 9 / 3 / 15866 املؤرخ يف 8 / 7 / 2019 وبالعدد 9 / 3 / 17696 املؤرخ يف 25 / 7 / 

 . 2019
راج�ني حضورك�م اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند انابة او توكيل الغ�ر بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب عدل اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات النافذ ويف حالة عدم اكتمال 
النصاب القانوني يؤجل اىل يوم الثالثاء املصادف 17 / 12 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني عىل 
ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالث ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع.

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
تنويه

نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2026 يف 2019/11/21 اعالنات الرشكة العامة لتوزيع 
كهرباء الجنوب للمناقصات املبينة ادناه 

املناقصة عامة 26/د/2019
املناقصة عامة 6/د/2019
املناقصة عامة 7/د/2019

املناقصة عامة 11/د/2019
املناقصة عامة 12/د/2019
املناقصة عامة 13/د/2019
املناقصة عامة 15/د/2019
املناقصة عامة 17/د/2019
املناقصة عامة 21/د/2019
املناقصة عامة 22/د/2019
املناقصة عامة 23/د/2019
املناقصة عامة 24/د/2019

وسقط سهوا تسلسالت املبينة أدناه يف اعالن املناقصات املذكورة اعاله
.1
أ-

ب-
ج-
.2
.3
.4
.5

مالحظة
أ-

ب-
ج-

لذا أقتىض التنويه

منظمة قنديل السويدية  للمساعدات األنسانية
إعالن

الس�ويدية  قندي�ل  منظم�ة  تعل�ن 
للمس�اعدات االنس�انية ع�ن حاجته�ا 
لش�احنات نوع  )كيا حمل (  2 طن مع 
سائق لأليجار الش�هري للعمل يف قضاء 
بل�دروز - محافظة دياىل ع�ىل ان تكون 
س�يارته بحال�ة جي�دة ويمتل�ك اجازة 
س�وق عموم�ي نافذة و لدي�ه الخربة يف 
عملي�ات النق�ل والتفري�غ ويك�ون من 
س�كنة قضاء بل�دروز ، فعىل من يجد يف 
نفس�ه املواصفات املطلوبة التقديم عرب 
االتصال بالرقم 07707543619  لغرض 
إس�تالم الس�رة الذاتية يف موعد أقصاه 
يوم  الثالثاء املصادف 26 / 11/   2019  

الساعة الواحدة ظهراً .

فقدان 
فقدت هوية املوظف الوزارية الصادرة 
م�ن املديري�ة العام�ة النت�اج الطاقة 
الكهربائي�ة الجن�وب محط�ة كهرباء 
ش�ط الب�رة باس�م / ن�واف جمال 
حميد – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت هوية املوظف ) جاس�م صدام 
مط�ر ( الصادرة من وزارة الكهرباء – 
مديرية توزيع كهرباء الجنوب – فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������

تنويه 
ورد يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
2000 بتاريخ 13 / 10 / 2019 اعالن 
محكمة االحوال الش�خصية يف املعقل 
خط�ا   2019  / ب   /  2276 بالع�دد 
والصحي�ح 2276 / ش / 2019 ل�ذا 

اقتىض التنويه .
�������������������������������

اعالن 
تعلن االمانة العامة للمزارات الشيعية 
عن اجراء مزايدة علنية اليجار املحالت 
التابع�ة لها الواقع�ة يف الكوفة / قرب 
م�زار ميث�م التمار واملرقم�ة ) 451 / 
13 ( و ) 457 / 13 ( وفق�ا لقان�ون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 وذلك ي�وم الثالثاء املصادف 24 
التاس�عة  الس�اعة  يف   2019  /  12  /
صباح�ا يف دار ضيافة التم�ار ) فندق 
سلس�بيل س�ابقا ( وع�ىل م�ن يتقدم 
للمزايدة ودفع تامينات بنس�بة 20 % 
من القيم�ة التقديرية للعقار ويتحمل 
م�ن ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور نرش 

االعالن .
االمانة العامة للمزارات الشيعية

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
التخطي�ط – اس�م الرشك�ة / ضبي�ة 
املوص�ل للمق�اوالت العام�ة املحدودة 
اس�م املدي�ر املف�وض : ضبي�ان مؤيد 
عزيز رقم الهوية : 5741 االختصاص 
الدرج�ة  والكهربائ�ي  االنش�ائي 
الخامس�ة أ الخامس�ة ك – فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرة 

العدد : 2513 / ب / 2019 
التاريخ : 21 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / فيص�ل غ�ازي 

امناتي 
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض للمرف 
العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية 
اضاف�ة لوظيفت�ه .الدع�وى البدائي�ة 
املرقم�ة 2513 / ب / 2019 ض�دك 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا املبل�غ املتبق�ي 
ملي�ون   )  1  ،  224  ،  000  ( والبال�غ 
ومئت�ان واربع�ة وع�رشون ال�ف مع 
احتساب الفائدة الس�نوية بنسبة 14 
% ولح�ني التادية الفعلي�ة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ مركز 
رشطة الهادي واملجلس البلدي ملنطقة 
الح�ي الجزائري – علي�ه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 3 / 12 / 2019 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا وبعكس�ه س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول .
القايض االول 

علوان بربوت البزوني

اعالن مذكرة قبض
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية محاية املنشآت والشخصيات يف بغداد

محاية منشآت قاطع الكرادة
الشعبة القانونية

)ر.م.ت(
رقم املجلس التحقيقي/39683

رقم أمر القبض/ 86
التاريخ/ 2019/11/6

اىل اعض�اء الضب�ط القانوني واف�راد الرشط�ة كافة انكم 
مأذونني بالقبض عىل املتهم املدرجة اوصافه ادناه استناداً 
للصالحية املخولة لنا بموجب املادة )13( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم )17( لس�نة 

.2008
1- الرتبة: ن ع

2- االسم: سعد عزيز رحيم عويف الخمييس
3- اسم االم: امينة فرحان شبيب

4- محل االقامة: حي الجهاد م/891 ز/18 د/29
5- املهنة ومحل االنتس�اب: حرس – حماية منشآت قاطع 

الكرادة
6- نوع الجريمة واملادة القانونية: املادة )5( من )ق.ع.أ.د( 

رقم 14 لسنة 2008
7- اوصافه:

8- واحض�اره امامي او تس�ليمه اىل اقرب مركز رشطة يف 
حال القبض عليه

محكمة بداءة البرة 
العدد:2672/ب/2019 
التاريخ: 2019/11/20

اعالن  
اىل املدعى عليه / عالوي زهراو خضر

اقام املدعي جواد رحيمة كاطع – املدير املفوض لرشكة 
التم���ار للمق�اوالت العامة ملح�دودة إضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 2672/ب/2019 امام هذه 
املحكم�ة ضدك والذي يطلب فيها بتعويض عن االرضار 
الت�ي أصاب الرشكة من جراء فع�ل املش�كو منه والتي 
تقدر بمبلغ ست��ون ملي�ون دين�ار سنوي���اً منذ عام 
2008، وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ مركز 
رشطة ش�ط الع�رب واملجلس البلدي ملنطقة نهر حسن 

الثاني�ة قرب مدرسة البيارق.
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن��اً بصحيفتي��ن محليتي�ن 
يوميتي��ن بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2019/12/5 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانوناً وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوني

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

فقدان
فق�د من�ي الوصل الص�ادر من بلدي�ة النجف 
بأس�م   24/7/2019 يف   1842274 واملرق�م 
)ن�وري حميد عبد( من يعثر علية تس�ليمة اىل 

جهة االصدار
����������������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الحي

املدعي / صالح محمد رايض
املدعى عليه / نجاح نعيم مهدي

تبليغ حكم غيابي
س�بق وان اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 441 
/ب/2019 يف 2019/11/18 وال�ذي يق�ي بالزام�ك 
بمبلغ س�تة عرش مليون وتسعمائة الف دينار  وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب مكت�ب التحقيق 
القضائي يف الحي واشعار املختار قررت املحكمة تبليغك 
بق�رار الحك�م اعالن�ا عن طري�ق الن�رش يف صحيفتني 
محليتني ولكم حق الطعن خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية 
القايض

عبد كاظم كريم

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

املنطقة الرابعة .
2 – اسم املشتكي : الحق العام .

3 – اس�م املحكوم الغائ�ب : ش . م ) احمد عبد الغني 
ادريس كتاب البو حمد ( .  

4 – رقم الدعوى : 420/ 2019 
5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : ................... 

6 – تاريخ الحكم : 24 / 7 / 2019 .
7 – امل�ادة القانونية : املادة ) 264 / 1 ( من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل .
8 – خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن 
الداخ�يل املنطق�ة الرابعة عىل امل�دان ش م احمد عبد 
الغني ادريس كتاب البو حمد( بالس�جن ملدة ) س�بع 
سنوات ( وفق احكام املادة ) 264 / 1 ( من ق ع  رقم 
111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة املواد ) 61 / اوال ( و 

) 69 / اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9– يع�د مطرودا من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل ) 
بحك�م القانون (  اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 38 / اوال 
/ أ / ج( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بدالل�ة املادة 89 / 

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10– اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 

. 2008
11 – حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

. 2008
12 – اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائم املخل�ة بالرشف 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 21 / أ / 6 ( م�ن ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل .
14 – تعمي�م اوصاف املس�دس املوص�وف اعاله عىل 

كافة تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية .
15 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة 60 / سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالعرتاض اس�تنادا الحكام امل�واد 71 / ثانيا و 
74 / اوال م�ن نفس القان�ون وافهم بتاريخ 24/ 7 / 

. 2019
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس املحكمة 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرخ 

رقم االضبارة : 2655 / 2019 
التاريخ : 20 / 11 / 2019 

اىل / املنف�ذ علي�ه / ش�رين عب�د الخالق 
اسماعيل – مجهولة محل االقامة .

لقد تحقق له�ذه املديرية من رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة املنص�ور بالعدد 
13548 يف 17 / 10 / 2019 وتاييد املجلس 
املح�يل لح�ي املتنب�ي ان�ك مجه�ول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ الكرخ 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

مي زهر نوري 
اوص�اف املحرر : نفذ وكيل�ة الدائن ) عالء 
ش�ون املش�ايخي ( وكيلة املحامية ايناس 
ام�ني الحك�م املرق�م 1795 / ش / 2019 
امل�ؤرخ يف 30 / 5 / 2019 والص�ادر م�ن 
الك�رخ  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املتضمن الزام املدعى عليها ) ش�رين عبد 
الخالق اس�ماعيل ( بتاديتها للمدعي مبلغ 
وق�دره ملي�ون دين�ار كاتع�اب محام�اة 
وتحمي�ل املدع�ى عليه�ا اتع�اب محام�اة 
وكيل�ه مبل�غ مائة ال�ف دين�ار – علما ان 

الحكم غيابيا .
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

العدد : 812 / ش / 2019 
التاريخ : 20 /: 11 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / احمد عويد ندة 

م / تبليغ 
اق�ام املدع�ي جن�ان ع�يل خض�ر ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 812 / ش / 2019 امام 
ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة تفري�ق للهجر 
ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغك اعالن بواسطة صحيفتني محليتني 
وعند عدم حضورك يف يوم املرافعة املصادف 
1 / 12 / 2019 او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

معد نجم عبيد

هدير رسول سالـم 
رئيس جملس االدارة

املقدم
عيل جرب ثاين

)ر.م.ت(
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تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات  املدرجة  علوة بيع االغنام عىل جزء من القطعة املرقمة 
1/1192 م92 ابليج والبالغ  مساحتها )اربعة دونم( ادناه  والعائده ملكيتها اىل مديرية بلدية  

القريوان  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية.
فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  القريوان وخالل مدة )7(  ايام او مراجعة سكرتري 
اللجنشة يف مقر مديريشة بلديات محافظة نينشوى  تبدأ من اليوم التايل لنشر االعالن  بالصحف 
مسشتصحبني معهم التامينشات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وسشتجري املزايدة 
يف اليشوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسشو عليه املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف 
االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يشوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسشتاجر نشاكال ويعاد االعالن عن تأجر 
امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السشماح له بالدخول باملزايدة مجددا وسشتكون املزايدة يف مقر مبنى 

محافظة نينوى )قاعة الحدباء( 
مالحظة  / مدة االيجار سنة واحدة فقط بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة 

                                                                                                     الحقوقي
                                                                                                     عبد القادر احمد حسن

                                                                                                    مدير بلديات محافظة نينوى

اعالن ثاين كرس قرار )106(  الصادر يف 2019/10/16 

جلنة البيع واالجيار
 الثانية يف حمافظة نينوى

رشكة مصايف الوسط
تنويه 

عن اعالن رقم )136 ش 140( 
لسشنة 2019  ورد سهوا عن 
اعالن رقم )140( لسنة 2019 
خطشأ والصحيح هشو اعالن 
لسشنة   )140 ش   136( رقشم 

2019 لذا اقتىض التنويه 

اعالن 
قدم املدعي )قاسشم يشاس عبد عيل( طلبا يشروم فيه تبديل 
لقبشه مشن )الزوبعي( إىل )العنزي( فمشن لديه اعرتاض عىل 
الدعشوى مراجعة هشذا املديرية خالل مدة أقصاها خمسشة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 
اللواء 

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
x 2 عدد بيضة

x 1 رششة ملح )أو حسشب الرغبة(
x 1 رشة فانيليا

½ x كيلشو جبنة )كششكفال يقطع اىل خمسشة قطشع كل قطعة 
بسماكة 2 سم تقريبا.(

الخطوات:
يخفق البيض مع الفانيال ويوضع جانبا.

نحرض طبقني ونضع الدقيق يف األول والبقسماط يف الثاني.
تغمس قطعشة الجبنة يف البيض ثم تغطشى بالدقيق ثم تغمس يف 
البيض مرة أخشرى وبعدها تغطى يف البقسشماط ونضعها جانبا 

نكرر العملية حتى االنتهاء من كل الجبنة.
يوضشع الزيشت يف مقشاله عميقشة ويحمشى.

يتم قيل قطع الجبنة حتى تتحمر من الخارج تقدم ساخنة.

كشكفال بانية
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تويت يضع رشطًا صارمًا للعودة مييس يكشف عن أغىل جوائزه.. والعناق األول يف برشلونة
إىل روما              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف ليونيل مييس، أسطورة برشلونة، 
ع�ن الجائ�زة األغ�ى بالنس�به ل�ه، من 
ب�ن جميع الجوائ�ز التي ف�از بها طوال 
مسريته.جاء ذلك خالل فيلم وثائقي عن 
مس�رية النجم األرجنتيني، يحمل عنوان 

»أصبحت ليونيل مييس«، تحدث فيه قائد 
البلوجرانا عن رحلته مع كرة القدم، منذ 
أن كان صغريًا.وق�ال مي�يس، خ�الل هذا 
الفيلم: »الك�رة الذهبية جائزة تس�تحق 
التقدي�ر، األوىل تحديًدا ه�ي األكثر تميزًا 
بالنس�بة يل«.وحق�ق »الربغ�وث« كرت�ه 
الذهبية األوىل، عام 2009، بعد فوزه مع 

برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا.وعن 
بدايت�ه برفقة الن�ادي الكتالوني، تحدث 
قائال: »كنت يف برش�لونة مل�دة 15 يوًما، 
ثم ع�دت إىل األرجنتن، وبعدها بش�هور 
قليل�ة اتصلوا ب�ي، وأخربون�ي بقبويل يف 
االختبارات«.وأض�اف: »لقد أردت القدوم 
إىل برشلونة، وتحقيق حلمي باللعب هنا، 
كنت س�عيًدا للغاية أنا وعائلتي«.وتابع: 
»الحقيقة أنني لم أكن أدرك حجم التغيري 
ال�ذي س�يحدث يل، يف ذلك الوق�ت.. كنت 
طف�اًل صغ�رًيا، كل ما أردته ه�و املجيء 
إىل برش�لونة، لم أكن عى دراية بصعوبة 
ولعائلتي«.وتذك�ر  يل  بالنس�بة  التغي�ري 
مي�يس هدفه األول مع البارس�ا، وكان يف 
مرم�ى خيتايف، حي�ث ق�ال: »كان مميزًا 
ج�ًدا، رونالديني�و جعلني أش�عر باملزيد 
من االس�رخاء«.وأردف: »عندما ُصعدت 
للفري�ق األول، كان )رونالدينيو( أول من 
عانقني.. وضعني تحت ذراعيه وأرشدني 
يف جمي�ع األوق�ات، الحقيق�ة لي�س هو 

فقط، لكن جميع الالعبن الكبار«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد األس�طورة اإليطالية، فرانشيس�كو 
توت�ي، نجم روما الس�ابق، أن�ه لن يعود 
للعم�ل يف ن�ادي الذئاب، طامل�ا تواجدت 

اإلدارة الحالية.
وكان توتي قد رحل ع�ن منصبه كمدير 
لروما، قبل عدة أش�هر، بس�بب خالفات 

مع جيمس بالوتا، مالك النادي.
وق�ال النجم التاريخي للنادي العاصمي، 
يف ترصيحات إلذاع�ة »Radio«: »أحرم 
قراري الذي اتخذته، عندما قررت مغادرة 
عميل يف إدارة النادي، وأريد التمس�ك به، 

حتى لو ُطلب مني العودة مرة أخرى«.
وأضاف: »أري�د متابع�ة الالعبن، ونقل 
تجربت�ي إليهم«.وكانت تقارير صحفية 
قد أش�ارت مؤخرا، إىل وج�ود محادثات 

مع مستثمرين أمريكين لرشاء النادي.
وعن ذلك، قال توتي: »ال أعتقد أن اإلدارة 
الحالي�ة س�تفرط يف الن�ادي بس�هولة، 

ستتمس�ك بالبقاء.. لكن مع ذلك، أتمنى 
أن يت�وج روما بلقب�ي ال�دوري ودوري 

األبطال، أًيا كان رئيسه«.

»جماورة مبايب« 
تثري اجلدل حول 
مستقبل مودريتش

             المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد ل�وكا مودريتش العب وس�ط ريال 
مدريد اإلس�باني، بمهاجم باريس س�ان 
جريم�ان، كيلي�ان مباب�ي، قب�ل مب�اراة 
الفريق�ن، يوم الثالثاء املقب�ل، يف الجولة 
الخامس�ة لدور املجموعات بدوري أبطال 
قن�اة  ع�رب  مودريت�ش  أوروب�ا.ورصح 
»كانال بل�س« الفرنس�ية: »مبابي العب 
عظي�م وموه�وب، وال يزال ش�ابا ولكنه 
يعد من أفض�ل مواهب جيل�ه، وتنتظره 
مسرية مرشقة إذا واصل بنفس املستوى، 
وس�يكون م�ن أفض�ل العب�ي العال�م«.

وأضاف »أتمن�ى اللعب بج�وار كيليان يف 
املستقبل«.وبس�ؤاله »ه�ل تتطل�ع للعب 
معه يف ريال مدريد؟«، رد الالعب الكرواتي 
التايل«.وينته�ي عقد  »الس�ؤال  ضاح�كا 
مودريتش مع ريال مدريد الصيف املقبل، 
وبالتايل فإن�ه يمكنه التوقيع ألي ناد آخر 
يف يناي�ر / كانون الثان�ي املقبل، والرحيل 
عن امللك�ي مجانا عقب املوس�م الجاري.

ويعد كيليان مبابي أحد الالعبن املطلوبن 
بش�دة لالنضمام لصف�وف امللك�ي، مما 
أث�ار غضب مس�ؤويل الن�ادي البارييس يف 
الف�رة األخرية.وتط�رق أفض�ل الع�ب يف 
العالم الع�ام املايض للحديث عن مواجهة 
بي إس جي بع�د أيام، قائال »نحرف كرة 
الق�دم لنلعب املباريات الكبرية، والتي تعد 
مواجهة باريس س�ان جريمان إحداها«.

وأتم مودريت�ش ترصيحاته: »لقد خرسنا 
بثالثة أهداف يف املب�اراة األوىل، ال نفكر يف 
الثأر، بل نريد إثبات أن ريال مدريد ما زال 

موجودا«.

حتديد موعد عودة 
لينجليت لربشلونة

رويس يربئ فافر 
ويتهم الفريق

              المستقبل العراقي/ متابعة

استبعد إرنستو فالفريدي، املدير الفني لربشلونة، مدافعه 
الفرن�يس كليمنت لينجليت، من قائمة مباراة غد الس�بت 

أمام ليجانيس، يف الليجا، بسبب اإلصابة.
وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن�ه من املتوقع 
أن يعود لينجليت للمش�اركة مع برش�لونة، ضد بوروسيا 

دورتموند يف دوري األبطال، األربعاء املقبل.
ويف الوق�ت ذات�ه، ل�ن يلحق ج�ريارد بيكيه بتل�ك املباراة، 

بسبب اإليقاف.
ويف ح�ال ع�دم تمكن لينجلي�ت من التعايف بش�كل كامل، 
س�يضطر فالفريدي للدف�ع بالثنائي الفرن�يس، صامويل 
أومتيت�ي وجان كلري توديبو، يف مواجه�ة الفريق األملاني، 

وفقا للصحيفة املدريدية.
وال يرغب فالفريدي يف املخاطرة بلينجليت، الذي ش�ارك يف 

مباراتي فرنسا خالل فرة التوقف الدويل.
ونفس األمر ينطبق عى نيلس�ون س�يميدو وجوردي ألبا، 
اللذي�ن يعانيان اإلصابة أيًضا، رغم احتمالية لحاق الثاني 

بمواجهة دورتموند.

انتكاسة ألكاسري هتدد مشاركته أمام برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

توال�ت الرضب�ات عى رأس لوس�يان فاف�ر، مدرب 
بوروسيا دورتموند، خالل مواجهة ضيفه بادربورن 
ع�ى ملعب س�يجنال إيدون�ا ب�ارك، الجارية ضمن 

منافسات الجولة 12 من الدوري األملاني.
 وتعادل دورتموند بشق األنفس أمام ضيفه الصاعد 
حديًثا للبوندسليجا 3-3، بعدما كان متأخرا بثالثية 

نظيفة.
وتزاي�دت الضغ�وط ع�ى الفريق األصفر واألس�ود، 
به�ذه النتيجة، إضافة إىل إصابة املهاجم اإلس�باني 
باكو ألكاس�ري الذي س�قط أرًضا بعد كرة مشركة 
م�ع أح�د مدافعي بادرب�ورن، قب�ل أن يضطر فافر 
الستبداله مبكرًا بجوليان براندت قبل نهاية الشوط 

األول. 
ورص�دت الكامريات خ�روج ألكاس�ري للنفق املؤدي 
لغ�رف املالب�س مب�ارشة، لكنه ظهر غ�ري قادر عى 
امل�ي، كما ع�رب عن غضب�ه بلك�م الحائ�ط داخل 

النفق.
ويتعق�د موقف دورتموند بهذه اإلصابة خاصة أنها 
تجعل مشاركة الالعب اإلسباني محل شك يف املباراة 
املهم�ة التي س�تجمع الفريق األملاني بربش�لونة يف 
الجولة الخامس�ة من دور املجموعات لدوري أبطال 

أوروبا، املقررة األربعاء املقبل يف كامب نو. 
وكان ألكاسري قد بدأ يف تشكيلة دورتموند األساسية 
ألول م�رة منذ فرة طويل�ة، بعدما ابتعد عن الفريق 
بس�بب إصابته ألكثر من ش�هر، قبل العودة ليصبح 

بدياًل يف الجوالت املاضية.

زيدان يتحدى نيامر وسان جريمان برسالة قوية
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دا زين الدين زيدان، م�درب ريال مدريد، واثقا قبل 
مواجه�ة باريس س�ان جريمان، الثالث�اء املقبل، يف 
الجول�ة الخامس�ة ل�دور مجموع�ات دوري أبطال 

أوروبا.
وبس�ؤاله عن عودة نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق 

البارييس، بعد فرة قضاه�ا مصاًبا، رد زيدان خالل 
مؤتم�ر صحفي، اليوم الجمعة: »إنه نبأ س�ار، لكن 
تبقى املباراة األكثر أهمية حالًيا أمام ريال سوسيداد 

)غدا يف الليجا(«.
وتاب�ع: »أم�ا بخص�وص الالعب�ن العائدين لس�ان 
جريم�ان، فإنه خ�رب س�عيد.. فريقنا جاه�زا دائما 
ملواجه�ة أفضل املنافس�ن، نريد اللعب ضد أحس�ن 

الالعب�ن، أعل�م تماما الق�درات الهجومي�ة القوية 
ل�)ب�ي إس جي(«.وأت�م بقوله: »لكن م�ن الجيد أن 
باري�س س�يخوض مباراتن�ا دون غياب�ات، أفضل 
ذلك«.وكان الفريق البارييس قد فاز يف مباراة الجولة 
األوىل، أم�ام ريال مدريد بثالثي�ة دون رد، عى ملعب 
حديقة األمراء يف غياب نيم�ار، الذي عاد الليلة أمام 

ليل بالدوري الفرنيس.

رسائل التهنئة تنهال عىل الفراعنة بعد اللقب القاري
              المستقبل العراقي/ متابعة

انهال�ت رس�ائل التهنئة عى منتخ�ب مرص األوملبي 
بعد التتوي�ج بلقب كأس األم�م اإلفريقية تحت 23 
عام�اً للمرة األوىل يف تاريخه.وفاز منتخب مرص عى 
ك�وت ديفوار بنتيجة 2-1 يف اللقاء النهائي للبطولة 
القاري�ة الي�وم الجمع�ة بس�تاد القاه�رة ليحص�د 
اللق�ب القاري.وحرص الدكتور أرشف صبحي وزير 
الشباب والرياضة عى مصافحة الالعبن وتهنئتهم 

ع�ى ما قدموه بجانب عمرو الجنايني رئيس اتحاد 
الكرة املؤقت، كما أجرى هاني أبوريدة عضو املكتب 
التنفي�ذي لالتحادي�ن اإلفريقي وال�دويل اتصاالً هنأ 
خالله ش�وقي غريب املدير الفني للفراعنة عى هذا 
اإلنجاز.وأصدر هش�ام حطب رئيس اللجنة األوملبية 
بياناً رس�مياً هنأ خالله الالعبن والجهاز الفني عى 
ما قدموه من روح قتالية بجانب املشهد الحضاري 
من الجماهري.وتقدم محم�د مصيلحي رئيس نادي 
االتح�اد الس�كندري بالتهنئ�ة إىل منتخ�ب م�رص. 

وق�ال مصيلح�ي يف ترصيح�ات ل : »أق�دم التهنئة 
للجه�از الفن�ي للمنتخ�ب بقيادة م�درب قدير مثل 
ش�وقي غريب والالعبن الذين قدم�وا بطولة كبرية 
وتأهل�وا لح�دث كب�ري مث�ل األوملبي�اد«. و أضاف: 
»يج�ب االهتم�ام بمنح ه�ؤالء الالعب�ن فرصة مع 
أنديتهم للحفاظ عيل مس�تواهم بعد ذلك«. كما عرب 
محمد فرج عامر رئيس نادي س�موحة عن سعادته 
بتتويج الفراعنة بالبطولة قائال عرب حسابه بموقع 
»فيسبوك«: »شوقي غريب ورجاله يستحقون هذه 

البطولة والتي من خاللها نجحوا يف فرض أسمائهم 
عى الساحة الرياضية يف مرص وإفريقيا«. و أضاف: 
»نادي س�موحة يفتخر بتواجد أربع�ة من أبنائه يف 
صفوف املنتخب وهم عمر صالح و أحمد أبو الفتوح 
باإلضاف�ة إيل ن�ارص ماهر و ف�وزي الحناوي حيث 
أصيب�ا قبل وأثن�اء البطولة«. وتأه�ل منتخب مرص 
ألوملبي�اد طوكيو 2020 برفقة كوت ديفوار وجنوب 
إفريقي�ا، وهم أصحاب املراكز ال��3 األوىل بالبطولة 

القارية.

رونالدو يعلق عىل استبعاده من مباراة أتاالنتا

وكيل دياز يعلن رحيله 
عن ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، نجم 
يوفنت�وس، ع�ى اس�تبعاده م�ن قائمة 
البيانكون�ريي ملباراة أتاالنت�ا، املقررة غًدا 
الس�بت ضم�ن الجول�ة ال��13 لل�دوري 

اإليطايل، بسبب اإلصابة.
حس�ابه  ع�رب  ص�ورة  رونال�دو  ون�رش 
: »أركز ع�ى مرحلة  ع�ى »توير«، قائ�الً

االستشفاء للعودة رسيًعا«.
وكان ماوريسيو ساري، مدرب اليويف، قد 
أعل�ن خ�الل املؤتمر الصحف�ي التقديمي 
للمباراة، اليوم، أن رونالدو سيكون خارج 
حس�اباته ضد أتالنتا، بع�د عودته مصاًبا 

من منتخب بالده.
مبارات�ن  مادي�را«  »ص�اروخ  وخ�اض 
م�ع الربتغ�ال مؤخ�را، يف تصفيات كأس 
ليتواني�ا  أم�ام   2020 األوروبي�ة  األم�م 

ولوكس�مبورج، حي�ث نج�ح يف تس�جيل 
4 أه�داف، بواقع ثالثية يف املب�اراة األوىل، 
وه�دف يف الثانية.وق�ال س�اري، الي�وم: 
»وضعنا برنامجا خاصا لرونالدو، وهدفنا 
اآلن أن يكون جاه�ًزا ملباراة دوري أبطال 

أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ديفي�د أراندا، وكيل أعم�ال ماريانو 
دي�از، مهاجم ريال مدريد، اليوم الجمعة، 
أن األخري س�ريحل عن صفوف املريينجي، 

خالل سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وق�ال أران�دا، يف ترصيح�ات نقلته�ا 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة 
الكتالوني�ة: »ماريان�و س�ريحل عن 
ري�ال مدريد، عى س�بيل اإلعارة ملدة 
موس�من.. لكننا لم نق�رر بعد إىل أي 

ناد«.
وفشل دياز يف إقناع مدربه زين الدين 
زيدان بقدراته، طوال الفرة املاضية، 
حي�ث لم يعتم�د علي�ه يف أي مباراة، 

منذ بداية املوسم.
وأف�ادت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة 
مؤخ�رًا، ب�أن روم�ا مهت�م بالظف�ر 
بخدمات الالعب، لكن املشكلة تتمثل 

يف راتبه السنوي، الذي يصل إىل 4.5 مليون 
يورو.

ويستعد ريال مدريد حاليا ملواجهة ضيفه 
ريال سوس�يداد، غدا الس�بت، عى ملعب 
سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة ال�14 

من الليجا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حمل مارك�و رويس، قائد بوروس�يا دورتمون�د، زمالءه 
مس�ؤولية تراجع نتائج الفريق، هذا املوسم، ال سيما بعد 
تعادل�ه عى ملعبه مع بادربورن )3-3(، اليوم الجمعة، يف 

الجولة ال�12 من الدوري األملاني.
وخالل ترصيحات، أبرزها الحس�اب الرس�مي لدورتموند 
عى »توير«، دافع رويس عن مدربه السويرسي لوسيان 

فافر، مؤكدا عدم تحمله مسؤولية هذه النتائج.
وق�ال رويس: »املدرب يضعنا دائًم�ا يف وضع رائع، ونحن 
مسؤولون عن أدائنا داخل امللعب، لذا ال ينبغي التحدث عن 

املدرب، بل عنا كالعبن«.
واس�تطاع الدويل األملاني تس�جيل هدف التع�ادل لفريقه، 
الي�وم، يف الوق�ت القات�ل، بعدم�ا ح�ول عرضي�ة ماتس 

هوميلز، برضبة رأسية إىل داخل الشباك.
وتق�دم بادرب�ورن ب�3 أهداف متتالية، س�جلها س�رييل 
مامب�ا »هدف�ن«، وجرييت هولتم�ان، يف الدقائ�ق 5، 37 
و43.لكن دورتموند عاد بثالثية مماثلة، عن طريق جادون 
سانش�و، وأكسيل فيتسل، وماركو رويس، يف الدقائق 47، 

84 و92.
وبه�ذه النتيجة، اس�تقر دورتمون�د يف املرك�ز الخامس، 
برصيد 20 نقطة، بينما اس�تمر بادربورن يف ذيل الجدول، 

برصيد 5 نقاط.

إيكاردي يغزو أوروبا بمعدل خرايف
              المستقبل العراقي/ متابعة

إي�كاردي مهاجم  واص�ل م�اورو 
باريس س�ان جريم�ان التألق مع 

فريقه يف الدوري الفرنيس، محققا 
معدال تهديفيا مميزا.

وس�جل إيكاردي الهدف األول لبي 
إس ج�ي ليس�اهم يف ف�وزه ع�ى 

ليل 2-0 مس�اء الجمعة يف افتتاح 
الجولة 14 من »الليج وان«.

»أوبت�ا«  ش�بكة  وأش�ارت 
لإلحصائي�ات إىل أن إي�كاردي هز 
ش�باك ليل عندما ملس 
الثالث�ة  للم�رة  الك�رة 

فقط يف املباراة.
املهاج�م  أن  وأضاف�ت 
يس�جل  األرجنتين�ي 
بمع�دل ه�دف كل 17 
ملسة يف الدور الفرنيس، 
وه�و املع�دل األفض�ل 
الدوري�ات  يف  لالع�ب 
الخم�س  األوروبي�ة 

الكربى هذا املوسم.
ويلعب ماورو إيكاردي 
لس�ان جريم�ان معارا 
لنهاية املوس�م الجاري 
قادم�ا من إن�ر ميالن 

اإليطايل.

نادال حيافظ عىل فرص إسبانيا يف بلوغ نصف هنائي كأس ديفيز
              المستقبل العراقي/ متابعة

حافظ رافاييل نادال عى فرص إس�بانيا يف التأهل لنصف 
نهائ�ي كأس ديفي�ز للتن�س بع�د تغلب�ه بس�هولة ع�ى 
األرجنتيني دييجو شفارتس�مان )6-1(، و)6-2( يف دور 

ربع النهائي.

واحتاج نادال، إىل س�اعة فحس�ب كي يعادل النتيجة مع 
األرجنتن؛ حيث كان جيدو بيا، قد فاز عى بابلو كارينيو 
بنتائج 6-7 )3-7(، و7-6 )7-4(، و6-1 يف ساعتن و38 

دقيقة.
وبالت�ايل، يف�رض نادال، التع�ادل وتتأج�ل معرفة هوية 

الفريق املتأهل لنصف النهائي إىل مباراة الزوجي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عالمات حتذيرية الرتفاع ضغط الدم القاتل!
يع�د ارتفاع ضغط الدم حالة ش�ائعة ال يمكن 
اكتشافها )يف أغلب األحيان( ألن األعراض نادرا 
ما تكون ملحوظ�ة، ولكن إذا ُتركت دون عالج 

فقد يؤدي ذلك إىل مضاعفات خطرية.
ونظرا لضعف احتماالت كش�ف األعراض، فإن 
الطريقة الوحيدة لكش�ف ارتف�اع ضغط الدم 
هي إجراء فح�ص دوري. ويفرض ضغط الدم 
املرتف�ع ضغط�ا إضافيا عىل األوعي�ة الدموية 
والقل�ب واألعض�اء األخ�رى، ويمك�ن أن يزيد 
من خط�ر حدوث ع�دد من الح�االت الخطرية 
واملحتملة، مثل أزمة ارتف�اع ضغط الدم، التي 
تحدث عندما تكون هناك زيادة حادة يف ضغط 
الدم، ما قد يؤدي إىل اإلصابة بس�كتة دماغية. 
خفض مس�تويات ضغط الدم قد يس�اعد عىل 
تمديد العمر االفرتايض 3 سنواتلذا، كشف مركز 

Mayo Clinic )ماي�و كلينك( عن أعراض أزمة 
ارتف�اع ضغط ال�دم القاتل، الت�ي يجب الحذر 

منها لتسهيل العالج وإنقاذ الحياة، وهي:
• ألم شديد يف الصدر.

• ص�داع ش�ديد، مصح�وب باالرتب�اك وع�دم 

وضوح الرؤية.
• الغثيان والقيء.

• قلق شديد.
• ضيق يف التنفس.
• النوبات املتكررة.

• عدم االستجابة أو التجاوب مع املحيط.
وكشف »مايو كلينك« أن هناك نوعني من أزمة 
ارتف�اع ضغط الدم: الطارئ�ة وامللحة. ويقول: 
»يف أزم�ة ارتف�اع ضغ�ط ال�دم امللح�ة، يكون 
ضغط الدم مرتفعا للغاية، لكن الطبيب ال يشك 
يف أن ل�دى املري�ض أي رضر محدق باألعضاء. 
ويف أزم�ة ارتفاع ضغط الدم الطارئة، يتس�بب 
ارتف�اع ضغط ال�دم يف تلف األعض�اء. ويمكن 
أن ترتب�ط أزم�ة ارتف�اع ضغط ال�دم الطارئة 

بمضاعفات تهدد الحياة«.

وجدت دراسة إسبانية حديثة أن عقارا لعالج 
رسطان الربوس�تات قد يس�اعد النساء عىل 
مكافحة تساقط الشعر. وأظهرت التجارب، 
التي ش�ملت 17 ام�رأة، أن أكثر من نصفهن 
ش�هدن »عودة نمو الش�عر« خالل أس�ابيع 
م�ن تن�اول العق�ار: bicalutamide. ويعمل 
عالج رسطان الربوس�تات عن طريق إيقاف 

هرم�ون التستوس�تريون م�ن الوص�ول إىل 
الخالي�ا الرسطانية، التي تس�تخدم هرمون 
الذك�ورة للنم�و. وال يؤدي حجب�ه إىل إبطاء 
نمو الورم فحسب، بل يسبب تقليصه أيضا. 
وه�ذه التأث�ريات نفس�ها لحج�ب هرم�ون 
التستوس�تريون، دفع�ت العلم�اء إىل تجربة 

العقار لعالج فقدان الشعر لدى اإلناث.

ويوجد التستوس�تريون بكميات صغرية لدى 
النس�اء، ويمكن�ه مهاجمة بصيالت الش�عر 
وترسي�ع تس�اقط الش�عر لديه�ن. وُتحّف�ز 
هذه العملي�ة بعد انقط�اع الطمث، كما هو 
الح�ال عندم�ا تنخفض مس�تويات هرمون 
النس�اء، حي�ث يصب�ح  ل�دى  األس�رتوجني 

هرمون التستوستريون أكثر هيمنة.

وجد باحثون أنه يمكن اس�تخدام خصلة شعر واحدة لحل أعقد وأصعب 
الجرائ�م، م�ن خالل اس�تخراج بروتني من بصيلة الش�عرة يمي�ز الفرد، 
للتع�رف عىل م�ن ينتهك القان�ون. وبدأ فري�ق البحث يف املعه�د الوطني 
للمعاي�ري والتقني�ة )NIST( بالواليات املتحدة، يف جعل مقارنات الش�عر 
أسلوبا أكثر فائدة للتحقيق يف الجرائم، حيث ترتاجع أدلة الحمض النووي 
بشكل أرسع. وتتكون الربوتينات من كتل بناء تسمى األحماض األمينية، 
والتي ترتبط معا يف تسلس�ل معني، مثل الخرز عىل الخيط. ويختلف هذا 
التسلس�ل يف الشعر من ش�خص إىل آخر، وألنها مشفرة يف جيناتنا، فهي 
سمات دائمة لهويتنا. ومع ذلك، فإن تقنيات تحليل الشعر الرائدة، تشمل 

عدة خطوات تؤدي إىل تدمري الربوتني، وفقا لتقارير »مجلة العلوم«.
وتتطلب الطريقة الس�ابقة عمليات نقع متع�ددة، ومعالجات كيميائية 

للشعر، للحصول عىل بروتينات إضافية.
ونظ�را لفق�دان بعض الربوتين�ات يف كل خطوة، كانت هن�اك حاجة  إىل 

كمية كبرية من الشعر السرتداد ما يكفي للتحليل.
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واقعا  
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عقار لعالج رسطان الربوستات »يوقف« تساقط شعر النساء!

»خصلة شعر واحدة« يمكنها حل 
أعقد اجلرائم!

مـشـهـد الـتـطـفـل

إسماعيل الهدار / شاعر تونسي

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

املتقاعد وسط ابنائه العاطلنيابناء وشيوخ العشائر وأشياء أخرى.. 

محمد شياع السودانيمنهل عبد األمير المرشدي

تعديل قانون التقاعد املوحد الذي صوت عليه مجلس 
النواب عىل عجالة  االس�بوع  املايض من اجل تحقيق  
جمل�ة م�ن التعديالت منها تحس�ني الواق�ع املعييش 
للمتقاعدي�ن وتحقيق املس�اواة والعدالة يف احتس�اب 
الحقوق التقاعدية ولالس�تفادة من الدرجات الناتجة 
عن حرك�ة املالك  والتي تقدر بنح�و 200 الف  درجة 
وظيفية يف اس�تقطاب امل�الكات الش�بابية ومحاربة 
الفق�ر والبطالة  بعد  تعديل الس�ن القانونية لالحالة 

عىل التقاعد ومنح الحرية للتقاعد املبكر.
ورد يف هذا القانون الذي س�يرسي ب�دءاً من 12-31-

2019.  منح املتقاعد عن خدماته مخصصات تحسني 
معيش�ة ليصب�ح مجم�وع م�ا يتقاض�اه م�ن راتب 
تقاعدي واملخصصات )الش�هادة، تحس�ني املعيشة( 

ماال يقل عن 500  الف دينار شهريا .
وع�ىل الرغ�م  مما تق�دم ف�إن  الكثري م�ن املوظفني 
والس�يما من غري الحاصلني عىل تعليم عاٍل يشعرون 
بالغبن والظلم بسبب ترك وظائفهم  او مصدر رزقهم  
وأحالته�م عىل التقاعد وه�م الزال�وا  اليمتلكون دارا 
س�كنية وق�د تخرج ابناؤه�م من دون وج�ود فرصة 
عم�ل تلوح يف األف�ق أو قد نجدهم مرتبطني بتس�ديد 

قرض.
لذلك ومن موقع مس�ؤوليتنا االخالقية والدس�تورية 
والقانوني�ة فأننا نرى انه يجب النظ�ر يف حاالت مثل 
ه�ذه من منظور انس�اني فيه أنص�اف وعدالة وذلك  
ب�ان يراف�ق اإلحالة ع�ىل التقاعد تعيني اح�د أبنائهم 
الس�يما ان راتب املوظ�ف املحال ع�ىل التقاعد يكفي  
لتعيني  موظفني او ثالثة موظفني وبذلك يكون هنالك 
ام�ل بالتغيري اإليجاب�ي واألمان الوظيف�ي  الن مبلغا 
مثل ال 500 ألف او  ال 700 الف دينار شهريا ال يمكن 

ان يكفي عائلة فقرية ال تملك سكنا.
لذا فإننا س�نتبنى مطالبة مجل�س الخدمة االتحادي 
بأن يض�ع يف ضمن معايري التعيني ان يمنح األفضلية 
للعائلة الت�ي ليس فيها موظف او املتقاعد الذي أحيل 
مؤخرا عىل وفق القانون املذكور للتخفيف من معاناة 

العائلة العراقية يف ظل الظروف املعيشية الصعبة .

تناول�ت بع�ض وس�ائل التواص�ل االجتماعي مش�اهد فيديو 
يظهر فيها جمع من الش�باب يرفعون اصواتهم مس�تهزئني 
ومتجاوزين عىل عدد من ش�يوخ ورجال العشائر إثر عودتهم 
من مقابلة اجروها مع رئيس الوزراء تلبية لدعوة منه للحوار 
والتداول بشأن السبل املمكنة لتلبية مطالب املتظاهرين املحّقة 
واملرشوعة والخروج من األزمة الحالية التي بدأت تأخذ منحى 
تصعيدي�ا يهدد البالد باملجهول إثر تزايد عدد القتىل والجرحى 
بني ابنائن�ا املتظاهرين وكذل�ك القوات األمنية واس�تمرار ما 
يس�مى بالطرف الثال�ث املعلوم واملجه�ول والظاهر والباطن 
بإراقة ال�دم العراقي وحرق املؤسس�ات العامة والخاصة من 
دون ان نع�رف من هو املجرم ومن هو املس�ؤول عن الجريمة 
مع استمرار الكتل السياس�ية يف الكذب واملماطلة والتسويف 
بتنفي�ذ اإلصالحات املطلوبة من قب�ل الجماهري املنتفضة ويف 
ظ�ل ضع�ف واضح من قبل الس�يد ع�ادل عبد امله�دي بإدارة 
األزم�ة وافتقاده لكارزما القائ�د والقيادة والقدرة عىل الحزم 
واتخاذ القرار املناسب يف اللحظة املناسبة. بداية ال بد ان أشري 
ملا كتبته سابقا عن موضوع العشائر وشيوخ العشائر فنحن 
مع دولة تحكمها القوانني ويكون فيها القانون فوق الجميع 
-بما فيها العش�رية- لكننا ال نستطيع ان ننكر حقيقة مهمة 
ه�ي اننا مجتمع عش�ائري ينتمي كل منا لعش�ريته ويفتخر 
بانتس�ابه لها وإن للعشائر يف العراق س�فر خالد من األمجاد 
فهم الركن األس�اس مع املرجعية الديني�ة بالنجف الرشف يف 
بناء وتأس�يس الدولة العراقية إث�ر انتفاضتهم العظيمة ضد 
االحتالل الربيطاني التي انطلقت من الفرات األوس�ط يف ثورة 
العرشين قبل قرابة املئة عام وهم من كان ذراع املرجعية وصدى 
فتواه�ا العظيمة يف فتوى الجه�اد الكفائي ملواجهة الدواعش 
وتحري�ر املناط�ق الغربية واملوص�ل وتكريت ودي�اىل، فأبطال 
الحشد الشعبي املقدس الذين روت دمائهم الزكية ارض األنبار 
والفلوجة وتكريت ونينوى هم ابناء العشائر من بغداد الشعلة 
والصدر ومحافظات الوسط والجنوب والفرات األوسط الذين 
هم انفس�هم اليوم أيضاً من يمأل ساحات التظاهر ويثور ضد 
الفس�اد والفاسدين وليس غريهم وهذا ما ينبغي عىل الجميع 
ان يعرف�ه ويعرتف به وملن يجهل الحقيقة او يتجاهلها نقول 
م�ا يقوله عل�م األصول إن عدم العل�م بالحقيقة ال يعني نفي 
اثبات وجودها وهل يحتاج النهار اىل دليل. نقول لهؤالء الذين 
تجاوزوا عىل شيوخ العش�ائر ووصفوهم ب�)اللوكية(، نقول 
لهم: عىل مهلكم فإن كان بني ش�يوخ العش�ائر من يس�تحق 
هذا الوصف وفق درايتكم وقناعتكم فهناك بينهم من يستحق 
اإلج�الل واإلكبار واالحرتام عقال وحكم�ة وهيبة و)بخت( ثم 
انك�م منهم وترجعون لهم يف األحس�اب واألنس�اب فهل يهني 
املرء أباه فماذا عدا مما بدا وهل ارتكبوا جريمة يف قبول فكرة 
الح�وار مع الس�لطة من اج�ل الوصول اىل ح�ل لألزمة وتلبية 
مطالبك�م املرشوعة؟ أليس كذلك ام ان من تجاوز عليهم ليس 
انت�م وهو الطرف الثالث ايض�اً. الم يقل الله عز وجل يف كتابه 
الكريم وجادلهم بالّتي هي أحس�ن؟ ألم تحدد املرجعية العليا 
خارطة الطريق بتعديل دستور وقانون انتخابات جديد يؤمن 
لنا الخالص من الفاس�دين وتحقيق العدال�ة وتلبية املطالب؟ 
الي�س كذلك ام ان هناك من ق�رر اعالن الحرب بني األبن وابيه 
واألخ وأخي�ه وحرق األخرض والياب�س ونحن نهرول من دون 
ان نعرف من هو ذلك الذي يريد وما يريد لنكون يمنا جديدا او 

سورية جديدة او مثل ليبيا وربما اتعس. 
اقول وال أبغي من قويل سوى مرضاة الله والضمري ان علينا ان 
ننتبه ملن حولنا وبني ظهرانينا وان نتحرك وفق ما نريد ال كما 
يريد اآلخر القابع يف غرف مظلمة خلف الكيبورد عرب الحدود، 
فم�ن اجل ان تنجح مظاهراتنا ضد الفس�اد والفاس�دين البد 
ان نعتمد مبدأ الش�ك فيما حولنا ومن يهتف بيننا وماذا يهتف 
وم�ا ذا يبتغي ومل�اذا يظهر فجأة وأي�ن كان يحتفي. علينا ان 
نفّرق بني القداس�ة والنجاس�ة وبني الحكماء والسفهاء وبني 
شيوخ العشائر األبرار عند امللّمات وثوار العشائر األرشار فوق 

املنّصات.

صـورة... أحـب رؤيـتـهـا
أبو تراب كرار العاملي

تأّمٌل � َقلَّ أو َكُثر � قد ُيفيض بنا إىل معاينة تجلّّيات 
مختلفة ملظاهر متنوعة يف ميادين متشّعبة تحويها 
أيامن�ا املتعاقبة التي تميض ُمْظِهرًة لنا أش�كاالً من 
ل قاعدة تحليلية  حوادث يف س�ياقات معينة قد ُتَشكِّ
ألصحاب املراقبات للخروج بنتائج كذائّية قد ُتصيب 
الواقع وتالمس الحقيقة، وق�د تّتخذ مناحي أخرى 

تتجىّل اشتباهاً، سوء تقدير وغريهما.
الن ِمعياَرْين لطريق�ة معاينة الوقائع  ُبْعدان ُيَش�كِّ
الحياتية تمهيداً للخروج بتقييم يدفع بنا للتموضع 
ع�ىل ضّفة أو أخرى يف س�ياق التأيي�د أو خالف ذلك 

كيل والُبْعد العميل. للمشهد املُْنَظر إليه: الُبْعد الشَّ
�كيل � يتج�ىلّ بتظهري انعاكس  األول � أي الُبْعد الشَّ
ظاه�ري للموضوع دون األخذ بعني االعتبار فحواه 
ومضمون�ه. مثل بس�يط يدفعن�ا للخ�روج بنظرة 

إيجابية بناًء عىل هذا الُبْعد:
مبن�ى ضخم وهيكلية فخمة مع تصميم بارع ُيبهر 
الناظرين إلي�ه من فرط جماله وروع�ة هيبته. ُكلُّ 
هذا العمار هو رصٌح تعليمي تحت عنوان »مدرسة« 

أو »جامعة« أو غريهما.
الثان�ي � أي الُبْعد العم�يل � يتمحور حول الوظيفة 
العملي�ة التي تنتج عن »حدث م�ا« أو »لقاء ما« أو 

»واقع م�ا« أو غريها م�ع إغفال االنطباع الش�كيل 
الذي ُيَعربِّ عن الصورة الخارجية للنشاط املنشود.

مثل بس�يط ُيْخرُِجنا بتقييم َحَسن اعتماداً عىل هذا 
الُبْعد: 

مجموع�ة من فطاح�ل الّدكاترة يعق�دون اجتماعاً 
لتباح�ث مرشوع مه�م للنهوض باملس�توى الثقايف 
ملجتمع م�ا وإثرائه بمخزون علم�ي كفيل بتكوين 
حال�ة إرش�ادية نحو ح�ّب االطالع وبن�اء جيل ذي 

توّجه ال بأس به لتحصيل املكاسب العلمية.
ويف الَب�نيْ أربع�ة نماذج لتقيي�م املش�اهد بناًء عىل 

الُبْعَدْين املُشار إليهما:
أولها، فقري الُبْعَدْين، ال ش�كل ُيذَك�ر وال عمل ُيَعّول 

عليه.
مثال�ه: اجتم�اع أبرياء يف م�كان مجه�ول دون أية 
تغطي�ة إعالمي�ة م�ع افتقاره�م لق�درة التغيري يف 
»قضي�ة م�ا« مع أنه�م اجتمع�وا ألجله�ا وبغرض 
تصحيح مس�ارها... أعانهم الله وأثابهم عىل حسن 

نواياهم.
ثانيها، ذو طابع ماّدي، حيث يتجىّل الشكل بمظهر 
َبِهّي يج�ذب العيون الناظرة إليه م�ع افتقاره ألّية 

وظيفة عملية مفيدة.
كيل  مثاله: ما جاء يف املثال األول � املتعلق بالُبْعد الشَّ
� املُش�ار إليه أعاله مع إضافة أن الّصح الش�اهق 

يق�ع يف قرية نائية وأبوابه مغلقة ع�ىل مدار العام. 
دوام عمل غري موجود، ُمدّرس�ون ُمفتَقدون، غياب 
ت�اّم ألي حض�ور طالب�ّي، مكات�ب إدارية ش�اغرة 
وموظف�ون ال أث�ر له�م... ه�ل س�معتم بمدين�ة 

األشباح؟!
جّياش�ة  ق�درة  ذو  فّع�ال  عم�يّل  مس�اٌر  ثالثه�ا، 
ونش�اط واس�ع دون االهتمام بظواهر الش�كليات 
وانعكاس�اتها، بل الحرص � يف بعض األحيان � عىل 
إخفائه�ا وعدم الكش�ف عنها وإبقائه�ا يف غياهب 

الجهل وطّي الكتمان.
مثال�ه: قادة مخلصون وأبطال ش�جعان يجتمعون 
بعي�داً ع�ن األع�ني ليتمّخ�ض اللق�اء ع�ن خط�ط 
وتجهيزات ُيرِعبون بها »عدّو الله« فيغدو الظاملون 
يف ح�رية م�ن أمره�م يعتريه�م القلق ويكس�وهم 
الحذر من قادم األي�ام وخبايا املواجهات الالحقة... 
ن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيِل  ا اْسَتَطْعُتم مِّ }َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ
ُترِْهُب�وَن ِبِه َع�ُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم َوآَخِري�َن ِمن ُدوِنِهْم 
ٍء يِف  اَل َتْعلَُموَنُه�ُم اللَّ�ُه َيْعلَُمُهْم  َوَم�ا ُتنِفُقوا ِمن َشْ
َس�ِبيِل اللَِّه ُيوَفَّ إِلَْيُك�ْم َوأَنُتْم اَل ُتْظلَُموَن{ )س�ورة 

األنفال - اآلية ٦0(.
رابعها وآخرها، يجمع الُبْعَدْين معاً.

أم�ا العنص الظاهري فهو بال ش�ك جمي�ل الّطلّة. 
م�ع االلتف�ات لنقط�ة مهم�ة، أن الجمالي�ة هنا ال 

تس�تمد قوتها من زخ�ارف الدني�ا وزينتها، بل هي 
مبنية عىل مجرد ظهور األش�خاص املعنيني ملا لهم 
م�ن تأثري طّي�ب وخصالت صالح�ة وتوّجه إلهي يف 
خوض مس�ارات الحياة والصمود بها وتحقيق وابل 
من االنتصارات بدافع إلهي يس�تمّدون منه عنارص 

الثبات عىل الحق والقول الحسن.
أما عىل الّضّفة العملي�ة، فهي تدور يف فلك النموذج 
الثال�ث. أرضي�ة مبني�ة ع�ىل اإلخالص لل�ه تعاىل ال 
ُتغريها مغريات الدنيا الفانية وال تنال من عزيمتها. 
تس�عى � ولو بالقليل م�ن األدوات الالزمة � لنصة 
الح�ق والدف�اع ع�ن املظلوم�ني والثب�ات يف ص�ّف 
املس�تضعفني غري آبهني لتهديدات هنا وضغوطات 
هن�اك، ب�ل ويس�تمّدون منها رس�وخاً عىل ضفاف 
ة التي ال س�بيل إىل الّتخيّل عنها ُملحقني  الِقَي�م النَّريِّ
الهزائم باألرشار وُملبس�ني ث�وب الٌذّل والع�ار لَِمْن 

غرّته الدنيا وباع حظه باألرذل األدنى.
مثال�ه: لق�اء يجم�ع س�ماحة األمني ع�ىل األرواح 
والعي�ال واألوطان )حفظه الله وأدام ظلّه الرّشيف( 
مع القائد العزيز الرشيف السيد »عبد امللك بدر الدين 
الحوثي« )نصه الله وس�ّدد خط�اه(... »صورٌة... 

أحبُّ رؤيتها«.
]َولََقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَها 

الُِحوَن[. ِعَباِدَي الصَّ


