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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يتعّرض األمن االلكرتوني العراق إىل خطر حقيقي 
يتمثل بالهجوم عىل املواقع االلكرتونية الحكومية 
وبث رسائل من خاللها تدعو إىل شّق صف القّوات 
األمنية وإثارة لغة اإلش�اعة يف الش�ارع العراقي، 
األمر الذي قد يؤدي إىل فوىض إذا ما تم اس�تدراكه 
يف املس�تقبل القريب. وأمس االثنني، أعلنت قيادة 
العمليات املشرتكة عن اخرتاق الصفحة الرسمية 
التابعة اىل جهاز مكافحة اإلرهاب، وقالت يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انها تود 
»أن تب�ني أن الصفحة الرس�مية لجهاز مكافحة 
اإلرهاب قد تعرض�ت اىل اخرتاق من قبل أصحاب 
االج�راءات مس�تمرة  وان  الضعيف�ة،  النف�وس 
ملالحقة الجناة«. وش�ددت ع�ىل ان »ما نرش عىل 
هذه الصفحة عن وجود عصيان عار عن الصحة، 
وال مصداقي�ة له اطالقا لذا اقتىض التنويه«. كما 
س�ارع رئي�س جهاز مكافح�ة االره�اب الفريق 
االول الرك�ن طال�ب ش�غاتي الكنان�ي اىل اصدار 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه نفى 
في�ه »االخب�ار الت�ي وردت عىل موق�ع الكرتوني 
ينتحل صفة الجهاز«، مش�ددا »يف ذات الوقت أن 
جه�از مكافحة االرهاب حامي الش�عب والنظام 
الس�يايس والديمقراطي والدولة العراقية«. وقال 
ش�غاتي »ننف�ي االخب�ار التي وردت ع�ىل موقع 
الكرتون�ي ينتحل صفة جه�از مكافحة االرهاب 
يف الفيس�بوك«. وأكد أن »جهاز مكافحة االرهاب 
كان وم�ازال ه�و س�ور الوطن وحامي الش�عب 
والنظام الس�يايس الديمقراطي والدولة العراقية 

ومؤسساتها«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

اللبناني�ة، أم�س االثن�ني،  دع�ت الهيئ�ات االقتصادي�ة 
إىل إرضاب ع�ام وس�ط احتجاج�ات وتده�ور األوض�اع 

االقتصادية.
وقال�ت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص يف البالد، 
يف البيان، »قررت الهيئ�ات االقتصادية وباإلجماع الدعوة 
إىل تنفي�ذ اإلرضاب الع�ام واالقفال التام لكل املؤسس�ات 
الخاص�ة عىل مس�احة الوطن أي�ام الخمي�س والجمعة 

والسبت«.
وعقدت الهيئات االقتصادية اللبنانية، يف مقر غرفة بريوت 
وجبل لبنان، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسها الوزير يف 
حكومة ترصيف األعمال محمد شقري وبمشاركة أعضاء 
الهيئات، تم خالل�ه متابعة مختلف التط�ورات الحاصلة 
يف الب�الد ال س�يما عدم تش�كيل حكومة جدي�دة وتفاقم 

االوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية.
وذك�رت الصحيف�ة أن�ه بع�د جول�ة مناقش�ات مطولة، 
أك�د املجتمعون، أن�ه »بعد مرور 40 يوما ع�ىل الحراك يف 
الش�ارع، و30 يوما عىل اس�تقالة الحكومة، وبعد تفاقم 
االوض�اع االقتصادية واملالية واالجتماعية إىل مس�تويات 
غري مس�بوقة تهدد بس�قوط الهيكل، وبعدما باتت آالف 
املؤسس�ات مه�ددة باإلقف�ال وع�رشات آالف املوظف�ني 
والعم�ال مهددين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحا 
عدم تحمل القوى السياس�ية مسؤولياتها الوطنية وعدم 

إظهارها الجدية الالزمة إلنتاج حلول لألزمة الراهنة«.
وأضاف البيان »ومن أجل الحفاظ عىل ما تبقى من قدرات، 
ووق�ف تآكلها بفعل إطالة أم�د اآلزمة، ومن أجل الضغط 
لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة 
ع�ىل مواجهة التحديات الهائل�ة ومعالجة األزمات وتعيد 

الثقة بلبنان يف الداخل ولدى املجتمع الدويل. 

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس، 
أمس االثنني، عىل رضورة العمل العادة 
الثقة بني الش�ارع العراق�ي والعملية 
السياسية، فيما اكد عىل اهمية امليض 
بترشي�ع قانون�ي انتخاب�ات مجلس 

النواب واملفوضية العليا لالنتخابات.
وق�ال الحلبويس يف ترصي�ح لعدد من 
وس�ائل االع�الم، ان »الوض�ع الراهن 
يتحتم علين�ا ان ال نقف عند مصلحة 
اي ح�زب لكوننا ام�ام قضية وطن«، 
مش�دداً »عىل العم�ل من اج�ل اعادة 

الثقة بني الش�ارع العراق�ي والعملية 
السياسية«.

واك�د »ع�ىل اهمي�ة امل�يض بترشي�ع 
الن�واب  انتخاب�ات مجل�س  قانون�ي 
واملفوضية العليا لالنتخابات«، مشريا 
اىل ان »هذي�ن القانون�ني سرتس�مان 
خارط�ة طريق ملش�هد س�يايس اكثر 
وثوقا للش�عب العراق�ي واعادة الثقة 
السياس�ية  والعملي�ة  الش�عب  ب�ني 

بوضوح ورصيح«.
وتاب�ع ان »القان�ون املط�روح حاليا 
النتخاب�ات مجل�س الن�واب يتضمن 
50% قوائ�م فردية واخرى 50% قوائم 

لبع�ض  خصوصي�ة  م�ع  انتخابي�ة 
املحافظات خاصة منها التي تعرضت 
الحتالل داع�ش االرهابي وعدم عودة 
النازح�ني«، الفت�ا اىل »انن�ي ادعم ان 
يك�ون االنتخ�اب فردي�ا ل�كل ابن�اء 
الش�عب العراق�ي وان تك�ون نس�بة 
100% هي ملرش�حني فرديني ونراعي 
الخصوصية التي تعالج بعض الحاالت 

يف املحافظات«.
إىل ذل�ك، انه�ى مجلس الن�واب تقرير 
ومناقش�ة مرشوع قان�ون املفوضية 

العليا املستقلة لإلنتخابات.
وق�ال املص�در إن »مجل�س الن�واب، 

م�رشوع  ومناقش�ة  تقري�ر  أنه�ى 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  قان�ون 

لالنتخابات«.
وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة 
م�رشوع قان�ون انتخاب�ات مجل�س 

النواب العراقي.
وكان النائ�ب األول لرئ�ي��س الربملان 
ح�س��ن ك�ري��م ال�ك�ع�ب��ي ق�د 
افتتح أع�م�ال الجلس�ة رق��م )1٨( 
م�ن ال���دورة النيابي����ة الرابع�ة، 
السن�ة الترشيعية الثانية، الفص���ل 

الترشيع���ي األول.
التفاصيل ص2
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التعليم الربملانية تبحث ختفيض اقساط اجلامعات االهلية
        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت لجن�ة التعليم النيابية يف اجتماع لها، أمس 
االثنني، تخفيض اقساط الجامعات االهلية.

وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان له�ا تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »اجتماعا عقدته اللجنة 
برئاسة رئيس اللجنة غيداء كمبش، ملناقشة عدد 
من املواضيع املهمة املدرجة عىل جدول اعمالها«. 
تثبي�ت رؤس�اء  ت�دارس  »االجتم�اع  أن  وبين�ت 
الجامعات، فضالً عن تخفيض اق����ساط اجور 
الجامع�ات االهلية، باإلضافة اىل مناقش�ة قانون 
صندوق دع�م االقس�ام الداخ�����لي�ة يف وزارة 

التعليم العايل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يتع�رّض األم�ن االلكرتوني الع�راق إىل خطر حقيقي 
يتمث�ل بالهجوم ع�ىل املواقع االلكرتوني�ة الحكومية 
وبث رس�ائل من خاللها تدعو إىل ش�ّق ص�ف القّوات 
األمني�ة وإث�ارة لغ�ة اإلش�اعة يف الش�ارع العراقي، 
األم�ر الذي قد يؤدي إىل فوىض إذا ما تم اس�تدراكه يف 

املستقبل القريب.
وأمس االثن�ني، أعلنت قيادة العمليات املش�رتكة عن 
اخرتاق الصفحة الرس�مية التابعة اىل جهاز مكافحة 
اإلره�اب، وقالت يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه انها تود »أن تبني أن الصفحة الرس�مية 
لجه�از مكافحة اإلرهاب قد تعرض�ت اىل اخرتاق من 
قب�ل أصح�اب النف�وس الضعيف�ة، وان االج�راءات 

مستمرة ملالحقة الجناة«.
وشددت عىل ان »ما نرش عىل هذه الصفحة عن وجود 
عصيان عار عن الصح�ة، وال مصداقية له اطالقا لذا 

اقتىض التنويه«.
كم�ا س�ارع رئيس جه�از مكافحة االره�اب الفريق 
االول الرك�ن طالب ش�غاتي الكناني اىل اص�دار بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه نف�ى فيه 
»االخب�ار الت�ي وردت ع�ىل موق�ع الكرتون�ي ينتحل 
صف�ة الجه�از«، مش�ددا »يف ذات الوق�ت أن جه�از 
مكافح�ة االرهاب حامي الش�عب والنظام الس�يايس 

والديمقراطي والدولة العراقية«.
وق�ال ش�غاتي »ننفي االخبار الت�ي وردت عىل موقع 
الكرتون�ي ينتح�ل صفة جه�از مكافح�ة االرهاب يف 

الفيس�بوك«. وأك�د أن »جه�از مكافح�ة االره�اب كان 
وم�ازال ه�و س�ور الوط�ن وحام�ي الش�عب والنظام 

السيايس الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها«.
ب�دوره، كش�ف املركز االوروب�ي ملكافح�ة اإلرهاب عن 
ضلوع جي�ش الكرتوني خارجي بعملي�ة اخرتاق موقع 

جه�از مكافح�ة االره�اب، مبين�ا ان اعتم�اد ع�رشات 
الصفحات ل�دى القوات األمنية يهدد االمن القومي للبلد 

واالمن السيرباني.

وقال مستشار املركز عماد علو يف ترصيح صحفي ان 
»جيوش�ا الكرتونية خارجية هي من قامت باخرتاق 
صفحات موثقة لجهاز مكافحة االرهاب من اجل بث 

الفوىض يف البالد«.
وأضاف علو ان »االعالن عن االنقالب بواسطة صفحة 
موثقة رسمية تس�بب يف ارباك الشارع اال ان االعالن 
الرس�مي الرسيع والنفي الرسيع من االجهزة االمنية 

أنهى الشك بموضوع االخرتاق”.
واوضح عل�و ان “الحكوم�ة مطالبة بإغ�الق جميع 
الصفح�ات املوثق�ة وغري املوثق�ة للقي�ادات االمنية 
واالجهزة ملنع التنافس وتعريض امن البالد اىل الهجوم 

السرباني من اجل دوافع شخصية”.
إىل ذل�ك، أك�د الخبري األمني حافظ ال بش�ارة اخرتاق 
موقع�ي جه�از مكافحة اإلره�اب ع�ىل الفيس بوك 
وتوي�رت بان�ه لم ي�أت م�ن ف�راغ، متهم�اً املخابرات 

األمريكية واالماراتية باالخرتاق لجر البالد للفوىض.
وق�ال ال بش�ارة ان »واش�نطن تعم�ل وبق�وة بع�د 
التظاهرات اىل جر البالد للفوىض وبش�تى األس�اليب 

والطرق ألسقاط العملية الديمقراطية”.
وأض�اف ان »املواق�ع املوثق�ة من الصع�ب اخرتاقها 
اال م�ن قبل مخابرات دولي�ة وباالتفاق مع الرشكات 
املؤسسة لتلك املواقع أمثال تويرت وفيس بوك«، مشريا 
اىل ان »اخ�رتاق موقعي اجه�از مكافحة اإلرهاب عىل 
تويرت وفيس بوك ربما تقف ورائه املخابرات األمريكية 

واالماراتية«.
وأوض�ح ان »الغ�رض م�ن اخرتاقه�ا هو ج�ر البالد 
للف�وىض ودف�ع الق�وات األمني�ة اىل رم�ي الس�الح 
ومخطط�ات أخرى تعقبها ضمن الخطة املرس�ومة من 

قبل نائب الرئيس األمريكي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الربمل�ان محمد الحلب�ويس، أم�س االثنني، 
ع�ىل رضورة العمل الع�ادة الثقة بني الش�ارع العراقي 
والعملية السياسية، فيما اكد عىل اهمية امليض بترشيع 
قانون�ي انتخاب�ات مجل�س الن�واب واملفوضي�ة العليا 

لالنتخابات.
وقال الحلبويس يف ترصيح لعدد من وس�ائل االعالم، ان 
»الوض�ع الراه�ن يتحتم علينا ان ال نق�ف عند مصلحة 

اي حزب لكوننا امام قضية وطن«، مشدداً »عىل العمل 
من اج�ل اعادة الثق�ة بني الش�ارع العراق�ي والعملية 

السياسية«.
واكد »ع�ىل اهمي�ة امليض بترشي�ع قانون�ي انتخابات 
مجلس الن�واب واملفوضية العليا لالنتخابات«، مش�ريا 
اىل ان »هذين القانونني سرتسمان خارطة طريق ملشهد 
س�يايس اكثر وثوقا للش�عب العراقي واعادة الثقة بني 

الشعب والعملية السياسية بوضوح ورصيح«.
وتابع ان »القان�ون املطروح حالي�ا النتخابات مجلس 

الن�واب يتضم�ن 50% قوائم فردية واخ�رى 50% قوائم 
انتخابي�ة م�ع خصوصية لبع�ض املحافظ�ات خاصة 
منها التي تعرضت الحتالل داعش االرهابي وعدم عودة 
النازحني«، الفتا اىل »انني ادعم ان يكون االنتخاب فرديا 
لكل ابناء الش�عب العراقي وان تكون نس�بة 100% هي 
ملرشحني فرديني ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض 

الحاالت يف املحافظات«.
إىل ذل�ك، انهى مجلس النواب تقرير ومناقش�ة مرشوع 

قانون املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات.

وقال املصدر إن »مجلس النواب، أنهى تقرير ومناقشة 
مرشوع قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات«.

وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقش�ة مرشوع قانون 
انتخابات مجلس النواب العراقي.

وكان النائ�ب األول لرئ�ي�س الربملان ح�س��ن ك�ري�م 
الجلس������ة  أع�م��ال  افتت�ح  ق�د  ال�ك�ع�ب��ي 
النيابي����ة  ال����دورة  م�ن   )1٨( رق����������م 
الفص����ل  الثاني�ة،  الترشيعي�ة  الس�ن�ة  الرابع��ة، 

الترشيع���ي األول.

تستهدف »زرع الفتنة« يف صفوف القوات األمنية.. وإثارة »لغة اإلشاعة« يف الشارع.. وخرباء: دول عدوة تقف خلفها

هجامت عىل األمن االلكرتوين العراقي
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رئيس الربملان: جيب العمل من اجل اعادة الثقة بني الشارع والعملية السياسية
البيت التشريعي ُينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون مفوضية االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن القي�ادي يف حش�د محافظة 
أم�س  العبي�دي،  قط�ري  االنب�ار 
االثن�ني، أن الق�وات االمنية عثرت 
عىل مستمسكات تعود ل�«داعش« 
تتضم�ن اس�ماء ق�ادة وعن�ارص 
التنظي�م غرب�ي املحافظ�ة. وقال 
العبيدي، ان »القوات االمنية عثرت 
عند مداهمتها وكرا إلرهابيي داعش 
يف املناط�ق الصحراوي�ة املحصورة 
بيج�ي  ب�ني  الراب�ط  الطري�ق  يف 
وقض�اء حديثة غرب�ي االنبار، عىل 

مستمس�كات تعود للتنظيم مؤرش 
فيها اس�ماء وكنى ورم�وز رسية 
لقادة وعن�ارص التنظيم االجرامي 
التنظي�م  مه�ام  يدي�رون  الذي�ن 
االجرام�ي يف املناط�ق الغربي�ة ». 
واض�اف ان »الق�وات عث�رت ايضا 
عىل اس�لحة متنوعة لخاليا داعش 
يف املناط�ق املس�تهدفة«، مبينا ان 
»تلك الق�وات تق�وم بعمليات فتح 
وارس�ال  التنظي�م  رم�وز  ش�فرة 
التنظي�م  اس�ماء ق�ادة وعن�ارص 
االجرامي اىل االجهزة االمنية تمهيدا 

العتقالهم«.

قيادي باحلشد يعلن العثور
 عىل وثائق لـ«داعش« تتضمن اسامء ورموز 

لقادة وعنارص التنظيم باالنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة الرتبية النيابية الربملانية استضافة وزيرة الرتبية 
س�ها العيل بك ملناقش�ة 7 ملفات تتعلق بعمل الوزارة، منها 
ما يرتبط بالنش�اط الطالبي يف ساحات التظاهر، فيما دعت 
نقابة املعلمني العراقيني، االثنني، املالكات الرتبوية والتعليمية 
اىل االس�تمرار بالتظاهر الس�لمي وتنظيم تظاه�رة موحدة 

تنطلق من فروعها يف بغداد واملحافظات يوم االربعاء املقبل
وقال�ت اللجنة، يف بيان تلقى “ناس”، نس�خة منه اليوم )25 
ترشين الثان�ي 2019(، إن “اس�تضافة وزيرة الرتبية س�ها 
العيل بك جاءت ملناقشة اإلرضاب عن الدوام واجراءات الوزارة 

بخصوص ذلك، فضالً عن موضوع نقل الصالحيات”.
وزادت، أن “بقي�ة امللفات التي س�يتم مناقش�تها هي خطة 
عمل وزارة الرتبية، والتغذية الدراس�ية، ومبالغ منحة تالميذ 

وطلب�ة امل�دارس الحكومي�ة، وطباع�ة الكت�ب والتجهيزات 
املدرس�ية، واالس�تحقاق القانون�ي لرتفي�ع موظف�ي وزراة 

الرتبية”.
بدوره�ا، دع�ت نقابة املعلم�ني العراقيني امل�الكات الرتبوية 
والتعليمية اىل االس�تمرار بالتظاهر السلمي وتنظيم تظاهرة 
موحدة تنطلق من فروعها يف بغداد واملحافظات يوم االربعاء 

املقبل املوافق 2019/11/27 الساعة الثالثة ظهرا.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناطق الرس�مي باسم وزارة الكهرباء أحمد موىس 
ح�رص الوزارة عىل أن تك�ون وزارة للش�عب� فيما أكد 
أن انقطاع الكهرباء عن س�احة التحرير حصل بس�بب 

عارض لحظي: وهنا نص البيان:
حرصنا نحن اخوتكم يف وزارة الكهرباء فضآل عن كوننا 
وزارة حكومي�ة أن نكون وزارة ش�عب بأمتياز.مهمتنا 
رف�ع الضيم والعبأ الثقيل ع�ن كاهلكم وازالة ما تمكنا 
عليه م�ن معاناتكم فيما يخص مل�ف الكهرباء. نلفت 
عنايتك�م أن م�ا حصل م�ن اطفاء كهرباء عن س�احة 
التحرير ووس�ط بغداد هو بس�بب عارض لحظي تمثل 
بأنفصال خط واس�ط/امني ٤00kv رقم 2. مما أدى إىل 

اشتغال أجهزة الحماية الخاصة باملنظومة الكهربائية 
وبالت�ايل فصل املحوالت الرئيس�ية ملحطة غ�رب بغداد 
٤00kvو انفصال خط�وط رشق بغداد_مثنى 1٣2رقم 
1و2. وقد تمكنت مالكاتنا من إعادة الخطوط واملحوالت 
املنفصله بعد التأكد من س�المة املع�دات للعمل وعودة 
املنظوم�ة إىل وضعه�ا الطبيع�ي خالل أق�ل من نصف 
س�اعة حيث االنفص�ال حدث يف الس�اعة 1٨:٣5وتمن 
االع�ادة يف 19:0٣ نتمن�ى من مواطنين�ا الكرام مراعاة 
أن م�الكات الوزارة تتعامل م�ع العوارض الفنية والذي 
تس�تنفر فرق الصيانة إىل معالجته فور حدوثه. نتمنى 
م�ن وس�ائل اإلع�الم الدق�ة واملصداقية يف نق�ل الخرب 
ومراعاة دورها يف دعم وزارات الش�عب التي تعمل عىل 

خدمة املواطنني.

        بغداد / المستقبل العراقي

الدس�تورية  التعدي�الت  لجن�ة  عق�دت 
اجتماعا برئاس�ة النائب فالح الس�اري 
رئي�س اللجنة وحض�ور أعضائها، أمس 
االثنني، ملناقش�ة بنود االستبيان الخاص 
وس�بل  الدس�تورية  الفق�رات  بتعدي�ل 

تحقيق مشاركة شعبية واسعة للوصول 
اىل التعدي�الت املطلوبة.وذكرت اللجنة يف 
بي�ان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، انه »جرى خالل االجتماع الذي عقد 
يف مق�ر اللجن�ة بمجلس الن�واب، بحث 
معمق لفقرات االستبيان الذي سيعرض 
عىل ال�رأي العام لكش�ف آرائ�ه واتاحة 

الفرص�ة للمش�اركة الش�عبية يف اعداد 
صياغ�ة امل�واد املطل�وب تعديلها«.واكد 
املجتمع�ون ع�ىل »اهمي�ة ارشاك جميع 
رشائح املجتمع يف بلورة رؤية مش�رتكة 
تك�ون مرتكزا أساس�يا يف تحديد صيغة 
التعدي�الت وايصال رس�الة تنق�ل حالة 
الجدي�ة واالرصار يف اج�راء التعديل وفق 

الرؤي�ة املجتمعية«.واتفقت اللجنة عىل 
»رضورة امليض يف جم�ع آراء الجامعات 
واملجتم�ع  واالتح�ادات  والنقاب�ات 
املدن�ي والرشائح االخ�رى وارشاكهم يف 
االجتماع�ات به�دف انض�اج املقرتحات 
للوص�ول اىل نتائج تلبي حاجة الش�عب 

وتسهم يف تعزيز االستقرار الدائم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاه�ة، أمس االثنني، 
عن ص�دور أمر اس�تقدام بحق وزير 
الصح�ة األس�بق اس�تناداً إىل أح�كام 
امل�ادة )٣٤0( من قان�ون العقوبات، 
فيم�ا تضمن األمر اس�تقدام عدٍد من 
املسؤولني يف الوزارة. دائرة التحقيقات 
يف الهيئة، أش�ارت يف معرض حديثها 
عن تفاصيل القضيَّة، إىل أن »محكمة 
التحقي�ق املختص�ة بالنظ�ر بقضايا 
النزاهة يف محافظ�ة كربالء، أصدرت 
أوام�ر اس�تقداٍم بح�ق كلٍّ م�ن وزير 
الصحة األس�بق واملدير الع�ام لدائرة 
يف  الهندس�ية  والخدم�ات  املش�اريع 
ال�وزارة، فض�اًل ع�ن مس�ؤول غرفة 
مستش�فيات س�عة )٤00( رسي�ر يف 
الهندسية،  املشاريع والخدمات  دائرة 
وأربع�ة مهندس�ني آخري�ن أعض�اء 
بمن�ح  الخاص�ة  الفني�ة  اللجن�ة  يف 
ذاته�ا«. الدائ�رة  يف  التعويض�ات 
وأوضحت الدائرة أن »أمر االس�تقدام 
جاء ع�ىل ضوء املخالفات الحاصلة يف 
مرشوع إنش�اء )املستشفى الرتكي(، 
سعة )٤00( رسير يف محافظة كربالء، 
الفت�ة إىل أن األم�ر صدر وف�ق أحكام 
املادة )٣٤0( من قان�ون العقوبات«. 
أعلن�ت  ق�د  النزاه�ة  وكان�ت هيئ�ة 
مطلع الش�هر الجاري عن صدور أمر 
اس�تقدام بحق وزير الصحة األس�بق 
عىل خلفي�ة قضية مخالف�ات تتعلق 
ببناء مستش�فى بسعة )٤00( رسير 
يف محافظ�ة بابل من خالل اس�تبدال 

أجهزٍة ومولداٍت.

نقابة املعلمني تدعو املالكات الرتبوية والتعليمية اىل تنظيم تظاهرة موحدة األربعاء املقبل
جلنة برملانية استضافة وزيرة الرتبية ملناقشة )7( ملفات بينها النشاط الطالبي يف التظاهرات

وزارة الكهرباء للمواطنني: مهمتنا رفع الضيم والعبأ الثقيل عن كاهلكم

جلنة التعديالت الدستورية تكشف عن اجراءاهتا بشأن االستبيان اخلاص بتعديل الدستور

النزاهة تعلن صدور 
أمر استقدام بحق وزير 
الصحة األسبق وعدد من 

مسؤويل الوزارة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو مجلس النواب عيل البديري، أم�س االثنني، عن جمع تواقيع 
لحل الربملان واجراء انتخابات مبكرة. وقال البديري إن »أكثر من ٣0 نائباً 
وقعوا عىل طلب سيقدم اىل رئاسة الربملان بغية التصويت عىل حل مجلس 
الن�واب وإج�راء انتخابات مبكرة«. وكان مجلس الن�واب، قد أنهى االثنني 

مناقشة مرشوع قانون انتخابات الربملان.

        ميسان / حيدر السعد

كش�فت قيادة رشطة محافظة ميس�ان واملنش�آت عن القاء القبض عىل 
شخصني بحوزتهما عملة مزورة فضال عن مواد مخدرة يف أحد السيطرات 
الخارجي�ة.  وقال قائد الرشطة العميد عبد الخرض جاس�م محمد يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ضبطت مالكاته يف سيطرة العزير 
س�يارة نوع النرته برتقايل اللون يس�تقلها ش�خصني )ح.ر(، )أ.ش( من 
س�كنة حيي الجامعة والجهاد يف مدينة العم�ارة، بحوزتهما عملة نقدية 

مزورة )9٣( ورقة من فئة الدوالر األمريكي. 
وأض�اف محم�د بانه تم ضب�ط بحوزتهما أيضا حبوب مخ�درة بعدد )9( 
حب�ات، مش�رياً إىل أنه�م ال يحمل�ون اي وثائق رس�مية تخوله�م بقيادة 
السيارة.  ولفت إىل أن الشخصني تم إحالتهم إىل مركز رشطة ناحية العزير 

بغية اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وحسب املواد القانونية .

نائب يكشف عن مجع )٣٠( توقيعًا حلل 
الربملان واجراء انتخابات مبكرة

قيادة رشطة ميسان تلقي القبض عىل شخصني 
بحوزهتام عملة مزورة ومواد خمدرة

        بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در س�يايس رفي�ع، أمس 
االثن�ني، بتوصل وف�د حكومة إقليم 
االتحادي�ة  والحكوم�ة  كردس�تان 
يف بغ�داد إىل اتف�اق ح�ول ميزاني�ة 
الع�ام الق�ادم 2020. وذك�ر املصدر 
إن�ه »تم االتف�اق اليوم خ�الل زيارة 
الوفد الك�ردي اىل بغداد عىل ارس�ال 

الت�زام االقلي�م بارس�ال 250 ال�ف 
برميل م�ن النف�ط مع بداي�ة العام 
املقب�ل ووضعه�ا بحس�ابات رشكة 
س�ومو عىل ان ترس�ل بغ�داد رواتب 
واملوازن�ة  والبيش�مركة  املوظف�ني 
كامل�ة لالقلي�م«. واش�ار املصدر اىل 
انه«بموج�ب ه�ذا االتفاق ستس�لم 
حكوم�ة اإلقليم ما يع�ادل 250 ألف 

برميل نفط يومياً لحكومة بغداد«.

       بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة النق�ل، أم�س االثن�ني، 
بموس�م  الخاص�ة  اس�عارها  اط�الق 
الس�فر الواط�ئ )Low season( لعام 
الت�ي  القطاع�ات  م�ن  لع�دد   2019
يقصده�ا الناقل الوطن�ي. وذكر بيان 
للرشك�ة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »تعديل اجور الس�فر 
ش�مل تعديل اجور الس�فر لقطاعات 
)منس�ك، موس�كو، كواالملبور، باكو، 

اس�طنبول، انق�رة، انطالي�ا، عم�ان، 
بريوت، دبي، القاهرة، كوازو، كيف(«. 
واضاف، ان »هذه االجراءات يعتمدها 
الناق�ل الوطن�ي وف�ق خط�ة دقيق�ة 
يرشف عليها بشكل مبارش وزير النقل 
املهندس عبد الله لعيب�ي والتي تهدف 
اىل تحدي�ث خدم�ات الرشك�ة بش�كل 
مس�تمر ومنها االسعار التنافسية مع 
رشكات الط�ريان االخرى بما ينس�جم 
مع سياس�ة الوزارة الهادفة اىل خدمة 

املسافرين الكرام«.

بغداد واربيل: اتفاق مبدئي 
بشأن ميزانية 2٠2٠

النقل تعلن البدء بتسعرية موسم السفر الواطئ
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

ردت قي�ادة رشطة محافظة كربالء عىل بيان 
نقابة املعلمني العراقيني فرع كربالء املقدسة 
ال�ذي صدر ح�ول وصول عدد من الش�كاوى 
الدارات امل�دارس ح�ول تدخ�ل املنتس�بني يف 

شؤون املالكات الرتبوية.

وذك�رت القيادة إن »واج�ب مفارزها األمنية 
هو فقط تأمني الحماية الكاملة لرس�ل العلم 
وابناؤنا الطلب�ة واملمتلكات العامة والخاصة 
ولتقدي�م افض�ل الخدم�ات االمني�ة لجمي�ع 

الرشائح بدون استثناء«.
ووجهت قيادة الرشطة بحسب البيان »جميع 
مفارزها االمنية املكلفة بتأمني حماية املدارس 

ع�دم التدخ�ل يف ش�ؤون الطلب�ة وامل�الكات 
التدريس�ية بتاتاً وه�ذا يعد مخال�ف لألوامر 
والتعليمات العس�كرية والواجب املكلفني به 
فقط توفري االجواء اآلمنة للمدارس وكوادرها 
فضال عن حماية املمتلكات العامة والخاصة 

وجميع املواطنني الكرام«.
ونوهت القيادة اىل ان »االنسجام والود الكبري 

ولعدة س�نوات م�ع هذه النقاب�ة العريقة لم 
ولن يذهب س�دى ببعض الترصفات الفردية 
الالمسؤولة التي تسيئ للقوات األمنية، حيث 
ان هناك تعاون مش�رتك واس�ع بني الرشطة 
والنقاب�ة املوقرة ومديرية الرتبية واملؤسس�ة 
التعليمية بش�كل عام وكان اخرها اشرتاكهم 
ببن�اء وترميم ورس�م العديد م�ن املدارس يف 

عموم ارجاء املدين�ة وبجهود تطوعية بهدف 
دعم العملية الرتبوي�ة والتعليمية وبناء بلدنا 

العراق العزيز«.
وأك�دت انها »لن تس�مح لبع�ض الترصفات 
الفردي�ة الت�ي تكون ق�د صدرت م�ن هنا او 
هناك دون توجيه منا ان تسيئ لهذه العالقة 

الطيبة.

رشطة كربالء ترد عىل تربية املحافظة: واجبنا احلامية ولن نتدخل بشؤونكم

أدويـة سامـراء تعـاود طـرح مستحضـر »الروماجليـن« قريبـًا
    بغداد / المستقبل العراقي

األدوي��ة  لصناع��ة  العام��ة  الرشك��ة  كش�ف�ت 
واملس�تلزم�ات الطبي��ة »س�ام�راء« إح��دى رشك�ات 
وزارة الصناع��ة واملع�ادن ع�ن مع�اودة طرح إنتاجه�ا 
م�ن مس�تحض�ر الرومالجي�ن ف�ي الس��وق املحل�ي ) 

الصيدلي��ات واملذاخ��ر ( بع��د توق��ف دام أكث�ر من 4 
سن�وات .

وذك�ر مدير عام الرشكة عبد الحميد عبد الرحمن السالم 
يف بيان صحفي تلقته »املستقبل العراقي«، أن الرشكة ويف 
ض�وء خطته�ا الطموحة التي أنتهجته�ا ع�اودت إنت�اج 
مس�تحرض الرومالجي��ن لع�الج إلته��اب املفاصل وألم 

الظه�ر والروماتي�زم بعد توقف�ه لفت��رة تجاوزت ال� 4 
س�ن�وات لرفد الس�وق املحلية بم�ا ال يق��ل ع�ن ) 504 
( ال�ف تيوب بعد توفر مواده األولي�ة ، مؤكداً ان  الرشكة 
تس�عى لتوس�يع إنتاجها من املس�تحرضات الصيدالنية 
الجدي�دة لرف�د الس�وق املحلي�ة وتلبي�ة كل مايحتاج�ه 

املواطن العراقي.
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صحة بغ�داد الكرخ ع�ن انطالق حملة 
التلقيح بلقاح ش�لل االطفال الفموي للفئات العمرية 
من عمر يوم واحد و لغاية خمس�ة سنوات للفرتة من 
)24 – 28 / 11/ 2019( يف جميع املؤسسات الصحية 
يف جانب الكرخ و تهيئة كافة الفرق الثابتة و الجوالة 
و بأرشاف مبارش من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد 

الكرخ الدكتور )جاسب لطيف عيل الحجامي(«.
وب�ني الحجام�ي يف بي�ان للدائ�رة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » الدائ�رة اس�تكملت كاف�ة اجرائاتها 
لتنفي�ذ حملة التلقي�ح ضد مرض ش�لل االطفال من 
خالل تحدي�د الفئة املس�تهدفة و البالغة )483906( 
ال�ف طفل يف جمي�ع مناط�ق جانب الك�رخ و تهيئة 
)1056( فرق�ة ثابت�ة و جوال�ة يف جمي�ع قطاع�ات 
الرعاي�ة الصحية و املراكز الصحية و س�تكون حملة 
التلقيح من دار اىل دار و كذلك ستشمل الحملة جميع 
دور الحضانة و رياض االطفال » مش�ريا » ان اللقاح 
تم توفريه من مناش�ئ عاملية و خضع لفحص وزارة 
الصح�ة و االجهزة الرقاب�ي داعيا جميع املواطنني اىل 
التع�اون مع الف�رق الصحية لتلقي�ح جميع االطفال 
املش�مولني به�ذا اللق�اح حفاظ�اً عىل س�المتهم من 

مرض شلل االطفال »
واض�اف مدير قس�م الصح�ة العامة الدكت�ور )نازك 
لهم�ود الفت�الوي( ان » الدائ�رة بدئت تنفي�ذ الحملة 
الوطنية للقاح ضد مرض شلل األطفال للفئة العمرية 
من يوم إىل عمر الخمس�ة س�نوات ويت�م التلقيح من 
خالل الف�رق الثابتة يف مراكز الرعاية الصحية األولية 
و الف�رق الجوال�ة و اآللية و التنقل م�ن دار إىل دار و 

بغض النظر عن الجدول التلقيحي الروتيني
واكدت مديرة اعالم دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتورة 
)هي�ام صبار س�بتي( ان »الدائرة قامت بوضع خطة 
إعالمي�ة تثقيفي�ة قبل انط�الق الحمل�ة باالضافة اىل 
حم�الت التوعية يف جميع الجوام�ع ورياض االطفال 
الن�دوات  واقام�ة  الفضائي�ة  والقن�وات  وامل�دارس 
التثقيفي�ة وتوزي�ع الرس�ائل والفول�درات الصحي�ة 
اللق�اح  للتعري�ف بخط�ورة امل�رض ورضورة اخ�ذ 

والتعاون مع الفرق الصحية.

صحة الكرخ تعلن انطالق 
محلة التلقيح ضد مرض شلل 

االطفال

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رئيس الوزراء: مرشوع شبكات النقل سيسهم بتحسني 
إيصال الكهرباء ألربعة ماليني منزل

النفط تعلن جمموع الصادرات النفطية وااليرادات 
املتحققة لشهر ترشين االول املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، أمس 
االثنني، أن مرشوع شبكات النقل الذي تنفذه 
يتضم�ن  األمريكي�ة،  الكرتي�ك  رشكةجن�رال 
إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة ثانوية وتوفري 
3000 فرصة عمل، مبيناً أن املرشوع سيسهم 
بتحس�ني إيصال الطاقة الكهربائية ألكثر من 

أربعة ماليني منزل يف البالد.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لعب�د امله�دي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »رئيس 
مجلس ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي اس�تقبل 
الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة جن�رال الكرتي�ك 
 GE Renewables األمريكية للطاقة املتج�ددة

جريوم بيكريس والوفد املرافق له«.
وأك�د عب�د امله�دي، بحس�ب البي�ان، »دعمه 
ملشاريع جنرال الكرتيك يف قطاع الكهرباء ومن 
ضمنه�ا مرشوع ش�بكات النق�ل والذي تنوي 
الحكومة العراقية ترسيع الرشوع به هذا العام 
والذي يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة 
ثانوية س�عة 132/400 و33/132 ومحطات 

متنقل�ة، وتوفري اكثر م�ن 3000 فرصة عمل 
يف مش�اريع املحطات الثانوية وشبكات النقل 
يف جمي�ع انحاء العراق«.وأض�اف عبد املهدي، 
أن م�رشوع ش�بكات النق�ل سيس�هم »بف�ك 
االختناق�ات ودع�م الش�بكة لتحس�ني إيصال 
الطاق�ة الكهربائي�ة ألكث�ر من أربع�ة ماليني 
منزل يف جمي�ع أنحاء الع�راق، إىل جانب ضخ 

م�وارد كب�رية يف االقتص�اد املح�يل م�ن خالل 
العق�ود الثانوي�ة للتنفيذ«. م�ن جانبه، أعرب 
بيكريس عن »ع�زم الرشكة إنش�اء أكاديمية 
جنرال الكرتيك للشبكات وبالتعاون مع وزارة 
الكهرب�اء ووزارة التعلي�م العايل التي س�تتوىل 
تدريب وتخريج العديد من الطالب واملهندسني 

وتهيئتهم لالندماج يف سوق العمل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن مجم�وع الص�ادرات 
النفطي�ة واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر ترشي�ن 
االول املايض.وس�جلت صادرات وواردات الش�هر 
املايض انخفاضاً ع�ن أيلول حيث بلغت فيه كمية 
الص�ادرات م�ن النف�ط الخ�ام أكثر م�ن }107{ 
ماليني برميل بإيرادات تجاوز ال� 6.3 مليار دوالر.

وق�ال املتحدث باس�م وزارة النف�ط عاصم جهاد 
يف بي�ان اليوم األثنني تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »مجم�وع الكميات املصدرة م�ن النفط الخام 
لشهر ترشين االول املايض بلغ 106 ماليني و859 
الف�اً و982 برمي�اًل، بإي�رادات بلغ�ت 6 مليارات 
و120 مليوناً و586 الف دوالر«.وبني ان »صادرات 
الحقول النفطية يف وس�ط وجن�وب العراق بلغت 
برمي�اًل،  و}855{  الف�ًا  و}540{  مالي�ني   }103{
بإي�رادات بلغ�ت }5{ ملي�ارات و}944{ مليونا و 
}317{ الف دوالر، فيما كانت الكميات املصدرة من 
نفط كركوك عرب مين�اء جيهان مليونني و}579{ 
الفا و}837{ برميال، بايرادات بلغت }148{ مليونا 
و}263{ الف و}67{ دوالرا، فيما بلغت الصادرات 

م�ن حق�ل القي�ارة }432{ الف�ا و}147{ برميال، 
بايرادات بلغت }14{ مليونا و}576{ الفا و}750{ 
دوالرا«.وتابع جهاد »فيما كانت الكميات املصدرة 
عرب مصف�ى الصم�ود }بيجي س�ابقا{ اىل االردن 
}307{ اآلف و}143{ برميال بايرادات بلغت }13{ 
مليون�ا و}428{ ألف�ا و}615{ دوالراً«.واوضح ان 
»معدل سعر الربميل الواحد بلغ }57.277{ دوالراً«.

واش�ار اىل ان »الكميات املصدرة ت�م تحميلها من 
قب�ل }35{ رشكة عاملية مختلفة الجنس�يات، من 
موانئ البرصة وخ�ور العمية والعوامات االحادية 
عىل الخليج وميناء جيه�ان الرتكي«.ولفت جهاد 
اىل ان وزارة النف�ط »وم�ن خ�الل ايمانها باطالع 
الشعب عىل عمليات التصدير وااليرادات املتحققة 

منه اتخذت هذا االجراء الشهري.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع عن ع�ودة أكثر 
م�ن 56 ال�ف جن�دي من املفس�وخة 

عقودهم اىل الخدمة.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة العميد 
يحيى رسول يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه،ان »مجم�ل 
من تمت اعادته�م للخدمة لغاية يوم 
االثن�ني املواف�ق 25 ترشي�ن الثان�ي 

عقوده�م،  املفس�وخة  م�ن   ،2019
بل�غ 56122«، مؤك�دا :« ان ال�وزارة 
مس�تمرة باص�دار األوام�ر اإلداري�ة 
الخاصة بإعادة املفس�وخة عقودهم 

إىل الخدمة تباعاً« .

https://www. - واش�ار اىل الراب�ط
mod.mil.iq/upload/upfile/
اس�ماء  »ملعرف�ة   pdf.584/ar
اىل  املعادي�ن  عقوده�م  املفس�وخة 

الخدمة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، عن إتالف أرس�الية من 
األدوية البرشية وامل�واد الغذائية منتهية الصالحية ومواد 
دعائي�ة موس�ومة يف كمرك الش�حن الج�وي بالعاصمة 

بغداد.وذكرت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »كوادره�ا العامل�ة يف كم�رك الش�حن الج�وي قامت 
بأت�الف األدوية وامل�واد ملخالفتها الضواب�ط والتعليمات 

وغري صالحة لالستهالك البرشي«.
بح�ق  القانوني�ة  اإلج�راءات  »اتخ�ذت  انه�ا  وأضاف�ت 

املخالفات وفق املادة 68 /ثانيا من قانون الكمارك النافذ 
رقم 23 لس�نة 1984 املعدل والتعليمات النافذة«، مؤكدة 
ان »ه�ذا ياتي ضمن إجراءات مش�ددة تقوم بها الكمارك 
يف كافة مراكزها الكمركية للحد من دخول املواد املخالفة 

لضوابط و تعليمات األسترياد .

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت وزارة الزراعة، عىل منع اس�ترياد 
22 مادة زراعي�ة نباتية وحيوانية لوفرتها 
ورد  بي�ان  يف  ال�وزارة،  محلياً.وقال�ت 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إنها “شددت عىل 

من�ع اس�ترياد 22 م�ادة زراعي�ة )نباتية 
وحيواني�ة( لوفرته�ا محلياً«.وأكدت، أنها 
»قدمت دعم�اً للفالحني واملزارعني س�واء 
كان باملس�تلزمات الزراعي�ة م�ن جان�ب، 
وحماي�ة املنت�ج املح�يل واالدارة العلمي�ة 
والفني�ة الصحيح�ة، فض�اًل ع�ن جه�ود 

الفالح�ني  مس�تحقات  بتس�ليم  ال�وزارة 
واملزارعني من قبل وزارة التجارة من جانب 
اخ�ر، باالضاف�ة اىل توف�ر الحص�ة املائية 
جميعه�ا س�اهمت يف تش�جيع الفالح�ني 
واملزارعني عىل زي�ادة االنتاج الزراعي كماً 
ونوع�اً والت�ي أفضت نتائجه�ا بتوفري 19 

محص�والً نباتي�اً ط�وال العام«.وأضافت، 
أنها »ماضية وضمن خطط اس�رتاتيجية، 
بزيادة املحاصيل املوفرة محلياً«، مبينًة أن 
»سياس�ة الوزارة هي حماية املنتج املحيل 
م�ن جانب وحماية املس�تهلك م�ن جانب 

اخر من خالل تطبيق الروزنامة الزراعية.

الدفاع تعلن عودة أكثر من »56«الف جندي من املفسوخة عقودهم اىل اخلدمة

إتالف أدوية برشية ومواد غذائية منتهية الصالحية يف كمرك مطار بغداد

الزراعة متنع استرياد »22« مادة لوفرهتا حمليًا

   بغداد / المستقبل العراقي

احالت لجنة الثقافة والس�ياحة واالثار كتابها املرقم 
448 يف 24 ترشي�ن الثان�ي الجاري�إىل اللجن�ة املالية 
ووزارة املالية م�ن أجل تضمني املكافئات للصحفيني 
والفنان�ني واالدب�اء يف قان�ون املوازن�ة الق�ادم لعام 
2020، بن�اء ع�ىل هامش رئيس مجل�س النواب عىل 
أص�ل كت�اب وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار املرقم 
)24067( يف 20 ترشي�ن الثان�ي الج�اري والخ�اص 
مخصص�ة  كان�ت  الت�ي  التش�جيعية  باملكافئ�ات 
للصحفي�ني والفنان�ني واالدب�اء والت�ي توقفت عام 
2014 بس�بب التقش�ف.وثمنتاللجنة موق�ف رئيس 
مجلس الن�واب إليفائ�ه بوعده له�ذه الرشائح التي 
تمث�ل واجهة البل�د أم�ام العالم.وأك�دت اللجنة أنها 
س�تتابع املوضوع م�ع اللجنة املالي�ة تقديرا للجهود 

الت�ي بذلته�ا تل�ك الرشائ�ح بمواقفه�ا الوطني�ة يف 
مواجهة االفكار املتطرفة ونقلهم للصورة الحقيقية 
املجردة اب�ان الحرب ضد التنظيم�ات االرهابية التي 
ارادت تفري�ق اللحم�ة الوطني�ة ب�ني ابناء الش�عب 
الواحد. وش�ددت لجنة الثقافة والسياحة واالثار عىل 
متابعته�ا، وبكل حرص، مع رئي�س واعضاء اللجنة 
املالي�ة قضي�ة ادراج املبال�غ املخصص�ة للمكافئات 
التشجيعية ضمن موازنة العام املقبل ومتابعة جميع 
التفاصي�ل االخرى م�ع الجهات املعنية.وأش�ارت اىل 
التضحيات التي قدمه�ا الفنان واالعالمي والصحفي 
والكات�ب واالدي�ب م�ع بقي�ة الرشائ�ح االجتماعية 
االخ�رى, يف حقب مختلفة واح�داث متنوعة بظروف 
عصيب�ة, وال بد لنا م�ن رد جزء من ذل�ك الدين الذي 
نحمله يف اعناقن�ا خدمة لعراقنا الحبيب ش�كرا لكل 

من قدم للعراق وما زال يقدم.

الثقافة الربملانية تضمني مكافآت 
الصحفيني والفنانني واألدباء بموازنة 2٠2٠

        بغداد / المستقبل العراقي

شدد وزير الخارجية محمد عيل الحكيم، عىل موقف 
العراق الثابت يف دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ج�اء ذلك خالل كلمة القاها خالل االجتماع الطارئ 
ل�وزراء الخارجي�ة العرب بمق�ر الجامع�ة العربية 

بخصوص فلسطني.
ودعا الوزير الحكيم الدول العربية اىل« العمل سوية 
بش�كل اكث�ر فاعلية لبل�ورة راي ع�ام دويل رافض 
لتل�ك التوجهات االمريكية، والتأكيد عىل ان مثل تلك 
القرارات انما تساهم يف تأجيج االضواع يف منطقتنا 

العربية وتنعكس سلباً عىل امنها واستقرارها«.
وج�دد موق�ف الع�راق إزاء القضّية الفلس�طينّية، 
ُموِضح�اً ان« الع�راق ُيش�دِّد ع�ىل موقف�ه الثابت، 

، ويف  والراس�خ يف دعم ُحُقوق الش�عب الفلس�طينيِّ
ُمقّدمت�ه إقامة دولته املُس�تِقلّة وعاصمتها القدس 

الرشيف«.
« االستقرار يف املنطقة لن  واضاف الوزير الحكيم أنَّ
يتحق�ق من دون حلٍّ عادل ودائم لقضّية فلس�طني 
وفقاً لق�رارات الرشعّية الدولّية«. وعقد يف القاهرة، 
الي�وم االثن�ني، جلس�ة االجتم�اع ال�وزاري العربي 
الطارئ بش�أن رشعنة االحت�الل االرسائييل من قبل 

الواليات املتحدة االمريكية برئاسة العراق.
وبح�ث الوزي�ر الحكيم م�ع االمني الع�ام للجامعة 
العربية احمد ابو الغي�ط قبل عقد االجتماع محاور 
اللق�اء العرب�ي التخاذ ق�رار ضد رشعن�ة الواليات 
املتح�دة االمريكي�ة لالحت�الل االرسائي�يل واتخاذه 

مدينة القدس عاصمة له.

العراق يؤكد موقفه الثابت من الشعب الفلسطيني 
ويدعو لرفض التوجهات االمريكية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، عن افتتاح منفذ الش�يب الحدودي 
امام حركة املسافرين من العراق اىل ايران.

وق�ال املتحدث باس�م الهيئ�ة عالء الدي�ن القييس يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »تقرر اع�ادة افتتاح منفذ 
الش�يب الح�دودي امام حركة املس�افرين من الع�راق اىل ايران«، 

مبينا ان »ذلك جاء بعد اغالقه ملدة 9 ايام«.
واضاف ان »الغلق جاء بناًء عىل طلب من الجانب االيراني، بسبب 

االحتجاجات املوجودة يف ايران .

املنافذ تعلن اعادة فتح منفذ 
الشيب امام حركة املسافرين

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعيةعن خطتها التي ستنفذ 
بالتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن النشاء مجمعات تسويقية 

خاصة بالعاطلني عن العمل.
وق�ال وزي�ر العم�ل باس�م عب�د الزمان يف بي�ان صحف�ي تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »وزارته “نس�قت م�ع وزارة الصناعة 
واملعادن النشاء مجمعات تسويقية يف املناطق التجارية الحيوية 
املهم�ة يف بغداد واملحافظات، من اجل تش�غيل نح�و 16 مصنعا 
متوقفة عن العمل منذ س�نوات بهدف استقطاب اعداد العاطلني 
ع�ن العمل وتش�غيلهم ضمن ه�ذه املصانع فضال عن تش�جيع 
االنتاج املحيل يف الب�الد، فضال عن تنمية ايرادات صندوق التقاعد 

والضمان االجتماعي”.
وأض�اف عب�د الزمان، أن�ه “تم االتف�اق م�ع وزارة الصناعة من 
اجل تش�غيل املصانع املتوقفة عن العمل”، مش�ريا اىل انه “سيتم 
الب�دء بالخط�وات الفنية والتنس�يقية من اجل اس�تثمار املعامل 

والرشكات املنتجة والتابعة لوزارة الصناعة املنتجة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسس�ات 
الدول�ة عن طريق أدوات الدف�ع اإللكرتوني.وقال املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »تم 
توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين 
ت�م توطني رواتبهم لدى املرصف ومن حاميل البطاقة االلكرتونية 
املاسرت كارد«.واشار إىل أن »املرصف مستمر برصف الرواتب وفق 

سياقات ومواعيد محددة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد، عن تطوير واكس�اء محلة س�كنية جنوبي 
العاصمة.وقالت االمانة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن » مالكاته�ا يف دائرة املش�اريع، قامت بتطوير واكس�اء 
املحل�ة 850 ضم�ن منطق�ة ابو دش�ري والتي تعد م�ن اإلفرازات 
الحديث�ة وبواقع خمس�ة ازقة«.واضاف�ت، ان »أعم�ال التطوير 
تضمنت حفر بوكس ترابي مع فرش طبقتني من الحىص وتنفيذ 
القال�ب الجانب�ي باالضافة اىل مش�بكات مياه األمط�ار ومن ثم 

االكساء وبثالث طبقات من األسفلت .

وزير العمل يكشف عن اتفاق بني وزارته 
والصناعة لتشغيل املصانع املتوقفة

الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي 
الدولة عن طريق املاسرت كارد

امانة بغداد تعلن تطوير واكساء حملة 
سكنية جنويب العاصمة
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جملس الوزراء

صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
اعالن مناقصة رقم)200 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال االصغرية

اسم املناقصة: تاهيل طرق القرية الهولندية وطريق فيصل مريح املترضر يف ناحية الوحدة بمساحة 40,000 م2 قضاء املدائن / محافظة 
بغداد

1- ي�ر صن�دوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم )200 /2019/ 
اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة بغداد عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخميني�ة اجمالية قدرها )952,000,000( دين�ار وبمدة تنفيذ )210( 

يوم.
2- س�يتم العمل وف�ق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتي�ح لكافة مقدمي العطاءات املؤهل�ن ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة / مس�جل الرشكات يف العراق 

لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

) االحد( املوافق 1 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسونألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات 
الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان امل�درج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر م�ن يوم )االحد( املوافق 
12/8 /2019والتقديم بالريد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدي�ر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوح�دة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.
رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)202 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقص�ة: تجهيز وتنفيذ مص�ادر جهد )33( كف لتاهيل وتوس�يع محطة باب عش�تار الثانوية من محطة الرشقية الرئيس�ية / 

محافظة نينوى
1- ي�ر صن�دوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم )202 /2019/ 
استثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخميني�ة اجمالية قدرها )923,400,000( دين�ار وبمدة تنفيذ )150( 

يوم.
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن االختصاص)  مدني 
او كهرباء( والدرجة ) خامسة( املسجلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق 

لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االحد( املوافق 1 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات 
الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للت���قديم الس���اعة )2 بعد الظه�ر( الثاني���ة بعد الظهر من يوم )االحد( 
املواف���ق 12/8 /2019والتقديم بالريد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع 

يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدي�ر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوح�دة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.
رئيس الصندوق

جملس الوزراء 
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)201 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال املتوسطة
اس�م املناقصة: صيانة واكساء طريق تحويلة س�امراء بن جر تحويلة الثرثار وجر العباسية بطول 19 كم ممرين/ محافظة صالح 

الدين
1- ي�ر صن�دوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم )201 /2019/ 
اس�تثماري( ضم�ن تخصيصات موازن�ة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة صالح الدين ع�ام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )5,005,250,000( دينار وبمدة تنفيذ 

)300( يوم  .
2- س�يتم العمل وف�ق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتي�ح لكافة مقدمي العطاءات املؤهل�ن ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة / مس�جل الرشكات يف العراق 

لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االحد( املوافق 1 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )500,000( خمسمائة ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام 
الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي يس�بق 

يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان امل�درج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر م�ن يوم )االحد( املوافق 
12/8 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدي�ر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوح�دة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.
رئيس الصندوق
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نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
مجهورية العراق / وزارة النفط /رشكة احلفر العراقية / رشكة عامة

اىل / الرشكات املتخصصة او املجهزين املخولني الذين لدهيم ) هوية غرفة جتارة الصنف الثالث او هوية احتاد الناقلني( 
م/تنويه

الحاقا بكتابنا ذي العدد ) 25186( يف 2019/11/11 نش�ريكم اىل ان موضوع  املناقصة 
هو : 

)تقدي�م خدم�ة تجهيز ونقل ماء صناع�ي اىل اجهزة الحفر واالس�تصالح العاملة ضمن 
ح�دود محافظة الب�رة وبمع�دل ) 14000م3( اربعة عرش الف مرت مكعب  يف الش�هر 

قابلة للزيادة او النقصان وحسب متطلبات العمل وملدة 365 يوم (
بدال عن :

)تقدي�م خدم�ة تجهيز ونقل ماء صناع�ي اىل اجهزة الحفر واالس�تصالح العاملة ضمن 
ح�دود محافظة النارصية وبمع�دل )14000م3( اربعة عرش الف مرت مكعب يف الش�هر 

قابلة للزيادة او النقصان وحسب متطلبات العمل وملدة 365 يوم (

اعالن
مناقصة محلية 

101/ 2019 م / د/ )تجهي�ز ضاغط ه�واء GA - 160  اطلس كوبكو جديد غري 
مستعمل وغري مؤهل من منشا بلجيكي ملعميل محوالت التوزيع والقدرة( وحسب 

الرشوط املذكورة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
)معلنة للمرة االوىل(    تاريخ الغلق )9/ 12/ 2019( 

ي�ر ) وزارة الصناعة واملعادن /رشكة دياىل العام�ة( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم بموج�ب الوثائق القياس�ية االلزامية 

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاءاملؤهلن والراغب�ن يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية 

االتصال )رشكة دياىل العامة( وعر الريد االلكرتوني 
)WWW.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات

ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل :
أ  � الكلف�ة التخمينية للمناقصة ه�ي )163000000( دينار عراقي ) فقط مائة 

وثالثة وستون مليون دينار عراقي( واصل مخازن رشكة دياىل العامة
ب � مق�دار مبلغ التامين�ات االولية للمناقصة ه�و ) 4890000( دينار عراقي ) 
فقط اربعة مالين وثمانمائة وتس�عون الف دينار عراقي( واملطلوب تقديمها مع 

العطاء
ج � ان س�عر بيع مس�تندات املناقصة هو )100000( دينار عراقي ) فقط مائة 
ال�ف دينار عراق�ي ال غريها( غري قابلة لل�رد اال يف حالة الغ�اء املناقصة من قبل 

رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د � عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع 
)نماذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن 

تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*تقدي�م تعه�د خط�ي يف القس�م القانون�ي لرشكتنا بع�دم التعامل م�ع الكيان 

الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها 
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(

3 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االت�ي : ) رشكة دياىل العامة / طريق بغداد 
بعقوب�ة الجديد  � قرب تقاطع القدس( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون 
الس�اعة الثاني�ة ظهرا من تاريخ غلق املناقص�ة يف 9/ 12/ 2019 وان العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبن بالحضور يف العن�وان االتي : ) مقر رشكتنا / غرفة لجنة فتح 
العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 10 /12/ 2019 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعتر موعد الغلق

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 1172/ش/2019                               

التاريخ:2019/11/25
م/اعالن

اىل املدعى عليه/ مصطفى عبد السالم احمد
اقامت املدعية )انس�ام ش�اكر نصيف( الدعوى الرشعية 
املرقمة 1172/ش/2019 والتي تطلب فيها إيقاف واليتك 
ونصبها وصية عىل الطفلة )زهراء مصطفى عبدالسالم( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة الركة 
بالع�دد 4191 يف 2019/11/17 واش�عار املخت�ار )وليد 
ارحيم عبدالله( مختار منطقة الركة ومعيجل /س�امراء 
واملذيل بتوقيع الشاهدين )طه حمد محمود و محمد حمد 
محمود( واملصدق من قبل املجلس البلدي لقضاء سامراء 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحض�ور بموعد املرافع�ة املوافق 2019/12/3 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض 

طالل خليل محمود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 7445/ش2019/2

التاريخ 2019/11/24
اىل / املدعى عليه / عليه حسن عيل حميد 

اقام�ت املدعي�ة ) اش�واق طالب عب�د( الدع�وى املرقمة 
7445/ش2019/2 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها 
التفري�ق القضائي لعدم االنفاق وملجهولية محل اقامتكم 
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجزائر 
2 / النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن يوميتن 

محليتن رس�ميتن فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق يوم 2019/12/2 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام

رئيس جملس االدارة

عـ . املدير العام 
رئيس جملس االدارة 
مدير اهلياة التجارية

عبد العزيز جبار كاظم

جمهورية العراق
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
الع�دد: 121/ش/2019
التاريخ:2019/11/24

م/تبليغ
اىل/ املدعى عليه )زياد ظاهر جاسم(

أص�درت محكم�ة األحوال الش�خصية يف 
االس�حاقي قراره�ا يف الدع�وى املرقم�ة 
 2019/9/18 يف  121/ش/2019 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )ب�ان عادل 
طالب( املتضم�ن الحكم بالتفريق للهجر 
وبالنظر ملجهولية محل إقامتك فقد تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن يوميت�ن محليت�ن 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب ق�رار الحكم 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

حازم محمد احمد

منظمة قنديل السويدية  للمساعدات األنسانية
إعالن

تعل�ن منظم�ة قنديل الس�ويدية للمس�اعدات االنس�انية عن 
حاجتها لشاحنات نوع  ) كيا حمل (  2 طن مع سائق لأليجار 
الشهري للعمل يف قضاء بلدروز - محافظة دياىل عىل ان تكون 
سيارته بحالة جيدة ويمتلك اجازة سوق عمومي نافذة و لديه 
الخ�رة يف عمليات النق�ل والتفريغ ويكون من س�كنة قضاء 
بلدروز ، فعىل من يجد يف نفس�ه املواصف�ات املطلوبة التقديم 
عر االتصال بالرقم 07707543619  لغرض إس�تالم الس�رية 
الذاتية يف موعد أقصاه يوم  الثالثاء املصادف 26 / 11/   2019  

الساعة الواحدة ظهراً .
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صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
اعالن مناقصة رقم)203/ 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية

اسم املناقصة: اعادة بناء بناية بلدية القريوان - املوصل/ محافظة نينوى
1- ي�ر صن�دوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم )203 /2019/ 
استثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخميني�ة اجمالية قدرها )291,805,000( دين�ار وبمدة تنفيذ )210( 

يوم.
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن االختصاص)مدني( 
والدرجة ) خامسة( املسجلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق 

املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االحد( املوافق 1 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
ل�رشاء وثائ�ق املناقصة لقاء مبلغ قدره )200,000( مائتان ألف دينار عراقي غري قابل لل�رد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام 
الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي يس�بق 

يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان امل�درج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر م�ن يوم )االحد( املوافق 
12/8 /2019والتقديم بالريد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.
رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)204/ 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: تبليط واكساء شوارع متفرقة يف مركز قضاء تلكيف / محافظة نينوى

1- ي�ر صندوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقص���ة العام���ة رق�����م )204 
/2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )1,574,805,500( دينار وبمدة تنفيذ 

)220( يوم .
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن االختصاص)مدني( 
والدرجة ) خامسة( املسجلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق 

املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االحد( املوافق 1 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
ل�رشاء وثائ�ق املناقصة لقاء مبلغ قدره )350,000( ثالثمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويت�م البيع لوثائق املناقصة يف 
أوقات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم 

الذي يسبق يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان امل�درج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر م�ن يوم )االحد( املوافق 
12/8 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.
رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)205 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال املتوسطة
اسم املناقصة: اعادة تاهيل مخازن كهرباء الكرامة - املوصل  / محافظة نينوى

1- ي�ر صن�دوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم )205 /2019/ 
استثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدره�ا )5,656,450,000( دينار وبمدة تنفيذ )400( 

يوم  .
2- س�يتم العمل وف�ق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتي�ح لكافة مقدمي العطاءات املؤهل�ن ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة / مس�جل الرشكات يف العراق 

لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االثنن( املوافق 2 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )500,000( خمسمائة ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام 
الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي يس�بق 

يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بع�د الظهر من يوم )االثنن( املوافق 
12/9 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدي�ر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوح�دة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iq البريد االلكتروني
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محكمة بداءة السماوة
العدد : 1850/ب/2019

التاريخ 2019/11/24
اعالن

اىل / املدع�ى عليه�م / 1 � ي�اد س�امال مجيد 2 � 
روناك نوري عزيز 3 � ديار س�امال مجيد 4 � دانا 

سامال مجيد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا الغياب�ي بالعدد 
1850/ب/2019 يف 2019/11/20 ال�ذي يق�ي 
بتملي�ك تمام العق�ار املرق�م 497/9 مقاطعة 23 
بس�اتن الغربي والربوت�ي اىل املدعى عليه ) احمد 
ش�اكر كح�ط( وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ املبلغ خض�ري عباس مزعل 
واش�عار مختار منطق�ة حي القادس�ية يف ناحية 
املنصور يف بغداد املختار عاصم عبد الس�تار عباس 
التبليغ�ات  مديري�ة  كت�اب  يف   2019/11/21 يف 
القضائي�ة يف محكمة اس�تئناف الك�رخ االتحادية 
بالع�دد 6582 يف 2019/11/21 ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بقرار الحكم 
اع�اله ولك�م ح�ق الطعن ب�ه بالتميز خ�الل مدة 
ثالثن يوما من تاريخ ن�رشه وفق الطرق املقرره 
قانونا وبعكسه سيكتسب الحكم الدرجة القطعية 

وفق االصول
القايض

لطيف مهنه علو النراوي

مسامهي رشكة سام بغداد للرصافة / مسامهة خاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 

تحية طيبة ...
استنادا الحكام املادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 

1997 املعدل . 
يرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكتكم ) رشكة سما 
بغداد للرافة ( مس�اهمة خاصة / الذي س�يعقد يف بغداد – ش�ارع 
الس�عدون – مقاب�ل فن�دق بغداد يف تم�ام الس�اعة الحادية عرش من 
صب�اح يوم االثنن املص�ادف 16 / 12 / 2019 وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال االتي : 
• انتخاب خمس�ة اعض�اء اصلين ومثلهم احتي�اط لعضوية مجلس 

االدارة 
راجن حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب س�ند االنابة 
او توكي�ل الغري بموجب وكالة مصدقة عن كات�ب العدل عىل ان تودع 
االناب�ات والوكاالت ل�دى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالث اي�ام يف االقل 
م�ن املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل مس�تصحبن معكم شهادة 
االس�هم االصلية الصادرة من الرشكة ويف ح�ال عدم حصول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل يوم االثنن املصادف 23 / 

12 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينن .... مع التقدير

اعالن 
دع�وة الهيئة العام�ة لرشكة املنصور للصناع�ات الدوائية واملس�تلزمات الطبية ومواد 

التجميل واملياه املعقمة / مساهمة خاصة 
تحية طيبة .... 

حرضات السيدات والسادة مس�اهمي رشكة املنصور للصناعات الدوائية واملستلزمات 
الطبية املحرتمون. 

ته�دي رشكتن�ا تحياتها ونود ان نبن انه اس�تنادا الحكام املادت�ن ) 87 ، 88 / ثانيا ( 
من قانون الرشكات النافذ وتنفيذا لقرار مجلس االدارة الجلس�ة الثانية لس�نة / 2019 
يرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي سيعقد يف بغداد يف قاعة نادي ذوي 
املهن الطبية / نقابة الصيادلة يف املنصور وذلك يوم الثالثاء املوافق 17 / 12 / 2019 يف 

الساعة العارشة صباحا للنظر يف جدول االعمال التايل :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للس�نة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحس�ابات الختامية للرشكة للسنة املنتهية يف 

31 / 12 / 2018 واملصادقة عليهما .
3 – تعين مراقب الحس�ابات للرشكة لس�نة 2019 وتحديد اج�وره بموجب الضوابط 

املعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات . 
4 – مناقشة احتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار املناسب بشانه . 

5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعمالهم يف الرشكة لسنة 2018 .
6 – انتخ�اب مجل�س ادارة جديد للرشك�ة وعن طريق االقرتاع الري ) س�بعة اعضاء 

اصلين وسبعة احتياط ( وفقا للمادة 108 / رابعا من القانون .
راج�ن حضوركم او من ينوب عنكم بموجب صك انابة او الغري بموجب وكالة مصدقة 
م�ن كات�ب العدل عىل ان تودع االناب�ات او الوكاالت لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة 
ايام يف االقل من املوعد املحدد لعقد االجتماع وفقا الحكام املادة 91 من قانون الرشكات 
ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع فيؤجل اىل االس�بوع التايل يوم الثالثاء 

املوافق 24 / 12 / 2019 ويف نفس املكان والزمان املذكورين .

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد : 1884/ش2019/3

التاريخ 2019/11/25
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / اس�امة عب�د 
الكاظم حسن

اقام�ت املدعية )م�روة منري عباس( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا التفريق قبل 
الدخ�ول  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تبليغ�ك اعالنابصحيفتن  فقد ق�رر 
محليت�ن يوميت�ن  للحض�ور امام 
املرافع�ة  املحكم�ة يف موع�د  ه�ذه 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2019/12/2 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة او 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عيل لفتة جادر
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة 
العدد : 5621 / ش4 / 2019 

التاريخ : 21 / 11 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) عبد الجبار ش�كر 

محمود ( 
م / اعالن 

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله واملقام�ة م�ن قب�ل 
املدعي�ة ) حن�ان محم�ود عل�وان ( 
والت�ي موضوعه�ا ) تفري�ق للهجر 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
اش�عار مرك�ز رشطة املف�رق املرقم 
3 / 11 / 2019 ق�ررت  15968 يف 
تبليغك بواسطة صحيفتن  املحكمة 
يوميتن محليتن بالحضور يف موعد 
املرافعة يف 5 / 12 / 2019 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تجري املرافع�ة 

بحقك غيابيا وفقا للقانون .
القايض 

عدي نجم جمعة
������������������������������

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

الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 20809 
التاريخ : 30 / 10 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل املدع�وة ) 
رس�ميه حامد ض�اري ( الت�ي تروم 
فيه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود 
) سطام س�لمان عايد عبيد ( قررت 
ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو ) 
سطام سلمان عايد عبيد ( الذي فقد 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن / ناحية 
االس�حاقي بتاري�خ 29 / 9 / 2016 
ول�م يعرف مص�ريه لح�د االن وعىل 
من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات 
عن�ه االتص�ال بذوي�ه الس�اكنن يف 
ناحي�ة االس�حاقي او مرك�ز رشطة 
االس�حاقي خ�الل ش�هر م�ن اليوم 

التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم

اعالن من مرصف الثقة الدويل االسالمي 
م / غلق اكتتاب 

بالنظ�ر لالكتتاب بكامل االس�هم املطروح�ة لالكتتاب 
العام والبالغة ) 000 / 000 / 10 ( عرشة مالين دينار 
لغرض زيادة راس�مال رشكة الس�دوف للتوس�ط ببيع 
ورشاء العمالت االجنبية املحدودة من ) خمسة مليارات 
دينار ( اىل ) خمسة مليارات وعرشة مالين دينار ( والذي 
ابتدأ يف بداية الدوام الرس�مي ليوم االربعاء املصادف 23 
/ 10 / 2019 ل�ذا ت�م غلق االكتتاب بع�د انتهاء الدوام 

الرسمي ليوم الخميس املصادف 21 / 11 / 2019 . 
راجن التفضل بالعلم مع التقدير 

مرصف الثقة الدويل االسالمي

جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات

رئيس جملس االدارة 
د . عبد الرسول حممود ويس
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صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
اعالن مناقصة رقم)207/ 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية

اسم املناقصة: هدم واعادة انشاء مدرسة االيثار االبتدائية )12 صف( يف الطارمية / محافظة بغداد
1- يـر صندوق إعادة اعمار املناطـق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عــــن املناقصـــة العامــة رقــم )207 
/2019/ اسـتثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االسـتثمارية ملحافظةبغداد عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصـة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )689,897,000( دينار وبمدة تنفيذ 

)180( يوم.
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص)مدني( 
والدرجة ) خامسة( املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق 

املناقصة.
3- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصـال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االثنني( املوافق 2 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -                                                                                                                                                                                                                                                              

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإمـكان مقدمـي العطاءات الراغبـني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حـراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات 
الدوام الرسـمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرسـمي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
6- يتـم تسـليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صنـدوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم 
يف مقـر الدائـرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم السـاعة )2 بعد الظهر( الثانية بعـد الظهر من يوم )االثنني( املوافق 
12/9 /2019والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- سـيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف السـاعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسـمية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كتـاب بـراءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسـم الرشكات معنون اىل صندوق إعـادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمسـكات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + شـهادة الجنسـية العراقية( او )البطاقـة املوحدة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iq البريد االلكتروني

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)206 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: اعمال صيانة وتاهيل ملعب جامعة املوصل / محافظة نينوى

1- يـر صنـدوق إعادة اعمار املناطـق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عـن املناقصة العامة رقم )206 
/2019/ استثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة 
ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )4,001,795,000( 

دينار وبمدة تنفيذ )360( يوم.
2- سـيتم العمـل وفق األليـة املعتمدة للمناقصات التنافسـية العامـة والتي تتيح لكافـة مقدمي العطـاءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)  مدني( والدرجة ) خامسة( املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل 

الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق 
املتـرضرة مـن العمليات اإلرهابية(خالل سـاعات الدوام الرسـمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسـيعقد مؤتمـر فني لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم )االثنني( املوافق 2 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإمـكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حراً وال تقبل الوكالة وكتب 
التخويـل لـرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )500,000( خمسـمائة ألف دينار عراقي غري قابل للـرد ويتم البيع لوثائق 
املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتـم تسـليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صنـدوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او 
مـن يمثلهم يف مقر الدائـرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتـــقديم الســـاعة )2 بعد الظهر( الثانيـــة بعد 
الظهر من يوم )االثنني( املوافـــق 12/9 /2019والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسـموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن 
املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم 

الذي يليه بدوام رسمي.
7- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر 
الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية 

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن التأمينـات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشـكل صك مصدق او 
خطـاب ضمـان نافـذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلـق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقـي ومعتمد من قبل البنك 

املركزي العراقي.
9- عنـوان مقـر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليـات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – 

شارع الوزراء – دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 

.2019
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتـاب بـراءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسـم الـرشكات معنون اىل صندوق إعـادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسـكات املدير املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iq البريد االلكتروني

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)208/ 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: صب الشوارع الداخلية يف اماكن مختلفة داخل ناحية ينكجة – قضاء الطوز / محافظة صالح الدين

1- يـر صندوق إعـادة اعمار املناطـق املترضرة من العمليـات اإلرهابية باإلعالن للمـرة األوىل عن املناقصــــة العامـــة 
رقـــــم )208 /2019/ استثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة صالح الدين 
عـام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية 

قدرها )180,500,000( دينار وبمدة تنفيذ )90( يوم .
2- سـيتم العمـل وفق األليـة املعتمدة للمناقصات التنافسـية العامـة والتي تتيح لكافـة مقدمي العطـاءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)مدني( والدرجة ) خامسة( املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل 

الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق 
املتـرضرة مـن العمليات اإلرهابية(خالل سـاعات الدوام الرسـمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسـيعقد مؤتمـر فني لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم )االثنني( املوافق 2 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإمـكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حراً وال تقبل الوكالة وكتب 
التخويل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )150,000( مائة وخمسون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتـم تسـليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صنـدوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او 
من يمثلهم يف مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم السـاعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من 
يوم )االثنني( املوافق 12/9 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسـموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
سـوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسـمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

بدوام رسمي.
7- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر 
الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية 

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن التأمينـات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشـكل صك مصدق او 
خطـاب ضمـان نافـذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلـق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقـي ومعتمد من قبل البنك 

املركزي العراقي.
9- عنـوان مقـر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليـات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – 

شارع الوزراء – دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 

.2019
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتـاب بـراءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسـم الـرشكات معنون اىل صندوق إعـادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسـكات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + شـهادة الجنسـية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( 
+ بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iq البريد االلكتروني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 399 / ب / 2019 

التاريخ : 25 / 11 / 2019 
اعالن 

بتاريخ 9 / 10 / 2019 وبموجب الدعوى البدائية املرقمة 
بالعدد 399 / ب / 2019 اصدرت محكمة بداءة الخالص 
قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية يقيض بازالة شيوع 
العقـار املرقـم ) 1 / 3796 – م 47 جديـدة االغـوات ( . 
عليـه تقرر االعـالن عن بيعه باملزايـدة العلنية عن طريق 
الصحف املحلية وملدة ) 30 ( ثالثون يوما – عىل ان يكون 
البيع يف السـاعة الثانية عرش من ظهر اليوم التايل النتهاء 
مـدة النرش ، ويف حالة مصادفة يوم املزايدة العلنية عطلة 
رسـمية يكون املوعد يف اليوم التايل للعطلة الرسمية وعىل 
الراغـب بالـرشاء ايداع تامينات قانونيـة قدرها ) 10 % ( 

من بدل البيع ان لم يكن رشيكا .
القايض 

عدنان حسني عيل 
اوصاف العقار موضوع املزايدة : 

1 – رقـم العقـار وموقعـه وجنسـه : 1 / 3796 – م47 
جديدة االغوات – ملك رصف . 

2 – املشتمالت : قطعة ارض خالية من اية شواغل.
3 – املساحة الكلية : ) 200 م2 ( مائتي مرت مربع.

4 – الشاغل الحايل : اليوجد .
5 – القيمـة التقديريـة : ) 000 / 000 / 6 ( فقط سـتة 

ماليني دينار عراقي الغري .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقد مني باج اسياسيل بأسم ) اراس كمال طه 
( فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه

ورد سـهوا يف اعـالن امانـة بغـداد / دائـرة 
املشـاريع املنشور يف جريدة املستقبل العراقي 
بالعـدد )2016 يف 2019/11/7( اعـالن رقم 
)2019/22( خطأ والصحيح هو )2019/32( 

لذا اقتىض التنويه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس حكم غيابي 
1 – اسـم املحكمـة : محكمة قـوى االمن الداخـيل االوىل املنطقة 

الخامسة .
2 – اسـم املجرم الغائب : املفوض ليث حامد هادي عيل الحساني 

.
3 – رقم الدعوى : 690 / 2019 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2005 
5 – تاريخ الحكم : 4 / 9 / 2019 

6 – املادة القانونية : ) 35 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات .

8 – خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لسـنة 2016 عن التهمة املسـندة اليه وفـق احكام املادة 
) 35 ( مـن ق ع د رقـم 14 لسـنة 2008 لعدم اعـادة مابذمته او 

تسديد مبالغ التضمني . 
9 – السـجن ملدة ) سبع سنوات ( وفق احكام املادة 35 / اوال من 
ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 وبداللـة املواد ) 61 / اوال ( و ) 69 / 
اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 الختالسه البندقية الحكومية 
املرقمـة ) C-80010 ( نـوع كالشـنكوف بـدون اخمـص والتي 
اسـتصحبها معه عند صدور امر االسـتغناء عن خدماته بموجب 

االمر االداري املرقم 26324 يف 16 / 12 / 2005 . 
10 – تضمينـه مبلـغ مقـداره ) 000 ، 245 ( مائتـان وخمسـة 
واربعون الف دينار عن قيمة البندقية املختلسـة املوصوفة اعاله 
اسـتنادا للفقـرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د وحسـب االسـعار 

السائدة وقت الحادث تستويف منه بالطرق التنفيذية .
11 – طـرده مـن الخدمـة وتنحيتـه عـن الوظيفـة نهائيا عمال 

باحكام املادة 41 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
12 – اعتبار جريمته الواردة اعاله مخلة بالرشف اسـتنادا للمادة 

21 / أ – 6 ق ع . 
13 – اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحية القـاء القبض عليه 
اينمـا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقـه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 . 
14 – حجـز امواله املنقولة والغري منقولة اسـتنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
15 – تعميـم اوصاف البندقية املختلسـة املشـار اليها اعاله وفق 

القانون .
16 – تنزيـل البندقيـة املوصوفـة اعـاله مـن ذمة املحكـوم بعد 

تسديده مبلغ التضمني .
17 – تحديـد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب ( 
البالغة ) 000 ، 25 ( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
18 – حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 
/ سادسـا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اسـتنادا الحكام املادة 71 / اوال وثانيا مـن نفس القانون وافهم 

بتاريخ 4 / 9 / 2019 .
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد  
العدد 4039 

التاريخ 25 / 11 / 2019 

م / نرش 
بنـاءاً عىل الطلب املقدم الينا من قبـل املدعوة ورود صالح مهدي 
والتـي تطلـب فيها منحها حجة اذن لولدها القارص حسـني عيل 
ضيـاء تولد 17 / 4 / 2013 لغرض تجديد جواز السـفر العراقي 
العائـد له ومرافقته لها بالسـفر خارج العـراق وملجهولية محل 
اقامـة والد القارص املدعـو عيل ضياء فاضل حسـن قررت هذه 
املحكمة تبليغ بصحيفتني محليتني رسـميتني واسـعة االنتشـار 
اعـاله وعليه الحضور خالل ثالثة ايام من تاريخ النرش ويف حالة 
عـدم حضـوره او من ينـوب عنه قانوناً سـوف تتخـذ املحكمة 

االجراءات االصولية بذلك
القايض / يعرب عيل جاسم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 4503 / ش / 2019  
التاريخ 25 / 11 / 2019  

اعالن
اىل املدعى عليه / حسني غازي عيىس

اقامت املدعية فادية محمد رضا كاظم الدعوى املرقمة اعاله 
تطالبـك فيهـا بالتفريق القضائـي للهجـر وملجهولية محل 
اقامتك وحسـب رشح القائـم بالتبليغ قـرر تبليغك اعالناً يف 
صحيفتني محليتـني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
يـوم 2 / 12 / 2019 ويف حالـة عدم حضـورك او من ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / حممد عبد الكريم ابراهيم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكرخ

رقم االضبارة 2870 / 2019 
التاريخ 21 / 11 / 2019  

اىل املنفذ عليه / عباس شاحوذ سليامن    
لقـد تحقق لهذه املديريـة من كتاب مركز رشطة الغزالية 5561 يف 31 / 10 / 2019 ومرفقة مذكرة 
اخبـار بالتنفيذ حول ارتحـال املدين اىل جهة مجهولة واملختوم من قبـل املجلس البلدي لحي الغزالية 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اسـتناداً 
للمـادة )27( من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمسـة 
عـرش يوماً تبـدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / عيل نوري وردي
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ العدد 5427 / ش / 2019 يف 26 / 8 / 2019 اوالً :- الحكم 
بالزام املدعى عليه عباس شـاحوذ سـليمان بتأدية نفقة ماضية للمدعية اسـماء نجم عبود بواقع ) 
75,000 ( خمسـة وسـبعون الف دينار شهرياً وملدة سنة واحدة سـابقة عىل تاريخ اقامة الدعوى يف 
28 / 7 / 2019 ثانياً :- الحكم بالزام املدعى عليه عباس شـاحوذ سـليمان بتأديته نفقة مسـتمرة 
للمدعيـة اسـماء نجم عبود بواقع ) 200,000 ( مائتان الف دينار شـهرياً واعتبـاراً من تاريخ اقامة 
الدعوى يف 28 / 7 / 2019 وتحميل املدعى عليه كافة الرسـوم واملصاريف القضائية واتعاب محاماة 
وكيلة املدعية مبلغاً وقدره عرشة االف دينار وصدر الحكم استناداً الحكام املواد 23 و 24 و 27 أحوال 
شخصية و 21 و 22 و 76 و 140 إثبات و 156 و 159 و 161 و 166 و 177 و 203 و 300 مرافعات 

مدنية و 63 محاماة معدلة حكماً غيابياً قابالً لالعرتاض والتمييز وافهم علناً يف 26 / 8 / 2019



رياضة7
العدد )2029( الثالثاء  26  تشرين الثاني  2019

اليوم.. قمة خليجية بني منتخبنا الوطني وقطر
             المستقبل العراقي/ متابعة

تنطل�ق بطول�ة كأس الخلي�ج، اليوم 
الثالث�اء، بمواجه�ة قط�ر صاحب�ة 
األرض والضياف�ة أمام الع�راق، عىل 

ستاد خليفة الدويل.
وتستضيف قطر، منافسات البطولة، 
خالل الفرتة م�ن 26 نوفمرب/ترشين 
ثان الجاري وحتى 8 ديسمرب/كانون 

أول املقبل بمشاركة 8 منتخبات. 
ب�ن  الل�ه  ويس�تضيف ملع�ب عب�د 
املواجه�ة  الدحي�ل،  بن�ادي  خليف�ة 
الثانية والتي س�تجمع ب�ن منتخبي 
اإلمارات واليمن.وتع�د رضبة البداية 
مهم�ة ملنتخبي قطر والع�راق، حيث 
أنهما يبحثان ع�ن رضبة بداية قوية 
م�ن أجل قطع تذك�رة العبور للمربع 

الذهبي.
وم�ن الصع�ب توق�ع نتيج�ة مباراة 
االفتت�اح ب�ن قط�ر والع�راق، حيث 
أن مباري�ات االفتت�اح دائًما ما تكون 

خارج التوقعات.
وخ�الل خليج�ي 17 بالدوح�ة ع�ام 
2004، تقاب�ل الفريق�ان معا يف دور 
املجموع�ات وتع�ادال 3-3، مما يؤكد 
أن مباري�ات املنتخبن دائما ما تكون 
القط�ري  املنتخب�ان  قوية.وتقاب�ل 

والعراقي يف كأس آس�يا باإلمارات، يف 
دور ال� 16، وفاز العنابي بهدف دون 
رد من توقيع بس�ام ال�راوي، وتأهل 
لربع النهائي وأكمل مش�وار التتويج 
القط�ري،  املنتخ�ب  بنجاح.ويدخ�ل 
أهمي�ة  ي�درك  وه�و  الغ�د،  مب�اراة 
مباريات االفتتاح وصعوبتها، خاصة 
وأن الخص�م يمتل�ك العب�ن مميزين 
أمثال عيل عدن�ان ومهند عيل وأحمد 
إبراهي�م وغريه�م من األس�ماء التي 

يمكنها صناعة الفارق.
ونفس األم�ر بالنس�بة ملنتخب قطر 
ال�ذي يدخ�ل املب�اراة بكام�ل قوت�ه 
الضارب�ة بقي�ادة املعز عيل وحس�ن 
الهيدوس وسعد الشيب وأكرم عفيف 

وبوع�الم وبوضياف.واحتفظ املدرب 
سانشيز، بالقوام األسايس الذي توج 
بلق�ب بطولة آس�يا األخ�رية، ليكون 
مع�ه يف البطولة الخليجي�ة، مع ضم 
بعض العنارص التي تشارك معه ألول 
مرة مث�ل يوس�ف عبد ال�رزاق وفهد 
ش�نن ومصعب خرض ومحمد صالح 

النيل.
يف املقابل يفتقد رسيتشكو كاتانيتش 
م�درب منتخب العراق، إىل جهود عدد 
من العبيه مثل الثنائي بش�ار رس�ن 
وهمام طارق، لتمس�ك بريس�بوليس 
واإلس�ماعييل ببق�اء الالعبن معهما 
خالل الفرتة الحالية، لكن هذا ال يقلل 

من قيمة العبي أسود الرافدين.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مبايب يربك توخيل قبل مواجهة ريال مدريد

كني: توتنهام وجد ضالته يف مورينيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقر توماس توخيل مدرب باريس سان جريمان بنسبة 
كبرية عىل التش�كيل األس�ايس الذي س�يخوض ب�ه مباراة 
ريال مدريد، غدا الثالثاء، يف الجولة الخامسة لدوري أبطال 
أوروبا.ورسبت صحيفة ليكيب الفرنسية التشكيل املحتمل 
لبي إس جي، حيث أش�ارت إىل أن توخيل لم يحس�م قراره 
النهائي بعد، هل يرشك كيلي�ان مبابي أم ماورو إيكاردي، 
ليكم�ل أي منهم�ا الثالثي الهجومي رفق�ة نيمار جونيور 
وآنخي�ل دي ماريا.وأضاف�ت أن هناك مفاضل�ة أيضا بن 

توماس مونييه وكولن داجبا لشغل الجبهة اليمنى، بينما 
س�يكون ماركو فرياتي جاهزا للسفر مع الفريق البارييس 
إىل مدري�د، صباح اليوم اإلثنن، وكذلك املش�اركة يف املباراة 
بع�د تعافيه م�ن إصابة خلف الركبة.وأش�ارت أيضا إىل أن 
توخي�ل يضع يف حس�اباته دون تردد للتش�كيل األس�ايس 
كل م�ن كيلور نافاس، تياج�و س�يلفا، كيمبيمبي، خوان 
برين�ات، ماركيني�وس، وإدريس�ا جايي.يف املقاب�ل، يغيب 
ع�ن الرحلة إىل إس�بانيا كل من أندير هريي�را وتيلو كريير 
وماكس�يم تش�وبو موتينج لإلصابة، وليفن كورزاوا دون 

أسباب معلومة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ه�اري ك�ن مهاج�م توتنه�ام 
هوتس�بري، إن فريقه وج�د ضالته يف 
مدرب حق�ق نجاحات كبرية بالتعاقد 
م�ع جوزي�ه مورينيو، ويتع�ن عليه 

اآلن التفك�ري يف لقب�ي كأس االتح�اد 
اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وق�اد موريني�و، ال�ذي حل ب�داًل من 
امل�درب املق�ال ماوريس�يو بوكيتينو 
للف�وز  توتنه�ام  امل�ايض،  األس�بوع 
املمت�از  اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف   2-3

عىل مس�تضيفه وس�ت ه�ام، يف أول 
مباراة ل�ه يف تدريب الس�بريز.ونقلت 
وس�ائل إعالم بريطانية عن كن قوله 
»ه�ذا املدرب ف�از بألق�اب مع جميع 
األندية التي عمل بها. س�جله معروف 

للجميع«.

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)210/ 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: تبليط وتاهيل ش�وارع يف حي الكفاح وحي الجزيرة وحي العس�كري والصناعة الجنوبية داخل قصبة تلعفر / محافظة 

نينوى
1- ي�ر صندوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقص���ة العام���ة رق�����م )210 
/2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )3,500,000,000( دينار وبمدة تنفيذ 

)260( يوم .
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن االختصاص)مدني( 
والدرجة ) خامسة( املسجلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق 

املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االثنن( املوافق 2 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام 
الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي يس�بق 

يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بع�د الظهر من يوم )االثنن( املوافق 
12/9 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.

رئيس الصندوق

اعالن
ي�ر رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة احدى تش�كيالت وزارة النفط ان تعل�م الرشكات الناقل�ة املتأهلة يف 
املناقصت�ن بمرحلت�ن )2و2019/3( عن تحديد موع�د املرحلة الثانية ) مرحلة االحال�ة النهائية( وذلك يوم 
االحد املوافق 2019/12/1 الس�اعة )10( العارشة صباحا يف ديوان ال�وزارة فعىل املدراء املفوضن للرشكات 
املدرجة اس�مائها ادناه او وكالئهم القانونين الحضور يف الزمان واملكان املحددين مس�تصحبن معهم كافة 
مستمس�كاتهم التعريفية وس�يتحمل الناكل عن رس�و املناقصة عليه الفرق بن البدلن وادراجه يف القائمة 

السوداء وتعد الرشكة ناكلة يف الحاالت التالية :
1 � االمتناع عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وبعد انذاره رس�ميا لتوقيع العقد خالل )15( يوم من 

تاريخ االنذار ومن دون عذر مرشوع قانونا
2 � عدم تقديم بيانات غري حقيقية وبطرق غري مرشوعة ومخالفة لرشوط املناقصة

3 � عدم تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ
وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويف حال تقديم اكثر من رشكة ناقلة عطائاتها وضمن الكلفة 
التخمينية يتم االحالة عليها بالتس�اوي اما اذا قدمت رشكة ناقل�ة واحدة عرضها وبالكلف التخمينية املقرر 
فيت�م احال�ة املحور عليها وبالكميات املح�ددة يف عرضها وتوزع الكميات املتبقية ع�ىل املحور عىل الرشكات 

االخرى الراغبة  باملحور وبنفس االجور
علم�ا ان املوع�د اعاله خ�اص باحالة مح�اور النقل لوزارة النفط وس�يتم تحدي�د موعد اخر ملح�اور وزارة 

الكهرباء
اسماء الرشكات املتأهلة :

1 � انوار كربالء   
2 � الخيمة
3 � الشعلة
4 � الغدير

5 � ربيع بغداد
6 � الضايف

7 � سماء الرافدين
8 � النشاة

9 � رحلة الفدك
10 � طريق الهدى

11 � الصادق العاملية
12 � النفيس

13 � الزبري
14 � شذى بغداد

15 � ارض الظفر
16 � بريق سلسلة الذهب 

17 � ينبع
18 � الحوض االسود
19 � غصون العراق

20 � والية عيل
21 � ارض املشكاة
22 � زهرة العامر

23 � هورمان
24 � العيون

25 � نبع الريان
26 � بساط الريح

27 � الزهرة
28 � جوهرة املسار

29 � زرع الطيب
30 � غصن الكروم
31 � سليل الذهب

32 � ارض جبل حمرين 

33 � ميادين االنوار
34 � بريق الثريا
35 � دار الضحى

36 � صدى الشمال
37 � بشائر الخري
38 � سهل نينوى 
39 � سما الحياة

40 � دار النور
41 � جبل الزيتون
42 � صفاء السما
43 � كنوز االرض

44 � دار السالم
45 � البالد

46 � برج املعايل
47 � الخط الجديد

48 � النشأة 

49 � الصقر امللكي
50 � كنوز االرض
51 � ورق النعناع

52 � عرفات 
53 � كوادر االمن

54 � رصح التكنولوجيا
55 � االوداج
56 � الشمال

57 � عراق الجوال
58 � ابداع العراق

59� طريق الوطن
60 � الرشقية والرباق 

61 � طيب الرواء
62 � خطوة االمري

www.refaato.iq املوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iq البريد االلكتروني

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)209/ 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: صيانة واكساء طريق تل زلط – املوايل - املوصل / محافظة نينوى

1- ي�ر صندوق إعادة اعمار املناط�ق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقص���ة العام���ة رق�����م )209 
/2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة نينوى الدين عام 2019 والدعوة عامة 
ملقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )515,800,000( دينار وبمدة 

تنفيذ )150( يوم.
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن االختصاص)مدني( 
والدرجة ) خامسة( املسجلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق 

املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)االثنن( املوافق 2 / 12 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات 
الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صن�دوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بع�د الظهر من يوم )االثنن( املوافق 
12/9 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق 
يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء 

– دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iq البريد االلكتروني

حسني طالب عبود 
الوكيل االول للمدير العام
رئيس جملس ادارة الرشكة



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 
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العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

مسح للدماغ يوضح كيف يمكن البقاء عىل قيد احلياة بنصف مخ!
يع�رف معظم الناس أنه يمكن البقاء عىل قيد 
الحي�اة م�ن دون الطحال أو إح�دى الكليتني، 
لكن دراس�ة جديدة كش�فت معلوم�ة مثرية 

تقول إنه يمكن العيش بنصف مخ فقط.
وكش�فت مجموعة من الفحوصات بيانات ال 
تصدق لستة مرىض، حيث أنهم كانوا قادرين 

عىل العمل بشكل كامل دون نصف مخ.
ووق�ع اس�تئصال أح�د نصفي الك�رة املخية 
الدراس�ة، يف مرحل�ة  املش�اركني يف  لجمي�ع 
الح�ادة،  ال�رع  نوب�ات  لتقلي�ل  الطفول�ة 
وأظهرت الفحوص�ات اآلن، كيف يمكن للمخ 
أن يجدد أس�اكه بأعجوبة ملس�اعدة الجسم 
ع�ىل العمل كم�ا ل�و كان س�ليما. وعىل وجه 
الخص�وص، كش�فت الدراس�ة أن امل�خ يقيم 
رواب�ط قوية بش�كل غري عادي بني ش�بكات 

الدم�اغ الوظيفي�ة املختلف�ة. مس�ح للدماغ 
يوض�ح كي�ف يمكن البق�اء عىل قي�د الحياة 
بنص�ف مخ! وق�ال املؤلف الرئييس للدراس�ة، 
كاليفورني�ا  معه�د  م�ن  كليم�ان،  دوري�ت 
للتكنولوجيا: »األش�خاص الذي�ن يعانون من 

استئصال نصف الكرة املخية، ممن درسناهم، 
كان�وا يملك�ون أداء عالي�ا بش�كل ملحوظ«، 
وأضاف: »لديهم مهارات لغوية سليمة، عندما 
وضعتهم يف املاسحة الضوئية وأجريت معهم 
محادثة بسيطة، أظهروا قدرات مماثلة تماما 
ملئات األف�راد اآلخرين الطبيعي�ني الذين قمت 
بمس�ح ضوئي ألدمغتهم«. وكان املشاركون 
الس�تة يف العرشين�ات وأوائ�ل الثاثينات من 
عمرهم أثناء الدراس�ة، لكنهم كانوا بني ثاثة 
أش�هر إىل 11 عاما من العم�ر عندما خضعوا 
لعملية استئصال نصف الكرة املخية. واعتقد 
األطباء أن عمليات املس�ح س�وف تجد روابط 
أضع�ف داخ�ل ش�بكات معينة م�ن املخ لدى 
األش�خاص الذين خضعوا الس�تئصال نصف 

الكرة املخية.

ق�ال علم�اء إن خصوب�ة النس�اء ترتاجع مع 
تقدمهن يف العمر بسبب انحسار الربوتني، الذي 
يحاف�ظ ع�ىل الحمض الن�ووي يف بويضاتهن 
معا مثل »رشيط مطاطي«.واكتشف العلماء، 
الذين ضموا فريق�ا من معهد »ماكس بانك« 
للكيمي�اء الفيزيائي�ة الحيوي�ة يف أملاني�ا، أن 
انحس�ار الربوت�ني املرتب�ط بالعم�ر، وال�ذي 

يس�مى cohesin، ُيضع�ف الهي�اكل الحيوية 
البويضات األقدم.وُيعتقد  للكروموسومات يف 
أن هذا األمر يس�بب تواجد كمية غري طبيعية 
من الكروموسومات يف البويضات، وهو املحرك 
الرئيس للعق�م، إىل جانب انخف�اض جودتها 
وكميتها.ويمكن أن يؤدي وجود كميات كثرية 
أو قليل�ة جدا من الكروموس�ومات، إىل فش�ل 

عملية تشكل الجنني. ويف الحاالت التي يتحقق 
فيه�ا الحمل، ق�د تتع�رض امل�رأة لإلجهاض 
الحق�ا.ويف الدراس�ة، أوض�ح العلم�اء أن كل 
بويض�ة ناضج�ة تحتوي عىل نس�خة واحدة 
فقط من كل 23 كروموسوم. وُتطلق البويضة 
الناضجة مرة واحدة يف الشهر، وتكون جاهزة 

للتخصيب من الحيوانات املنوية.

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تستعد قريبا إلطاق 
نس�خ جديدة من هواتف الفئة A الش�هرية، مزودة بقل�م ذكي عىل غرار 
هوات�ف Note. وتبع�ا للترسيبات ف�إن هوات�ف Glaxy-A الجديدة التي 
ستظهر يف ديس�مرب املقبل ستحصل عىل كامريات بدقة 48 ميغابيكسل، 
بق�درات تصوي�ر ممتازة، وس�تحصل ع�ىل قلم ذك�ي للكتابة والرس�م 
عىل الشاش�ة والتحك�م بالهاتف كم�ا يف أجهزة Note الش�هرية، إضافة 
لشاش�ة OLED  بدقة )1440/2340( بيكس�ل، وكامريات أمامية بدقة 
24 ميغابيكس�ل. كم�ا م�ن املف�رتض أن تكش�ف سامس�ونغ أيضا عن 
هات�ف Lite Galaxy S10، وهاتف Lite 10 Galaxy Note، وجهاز الفئة 
املتوسطة الجديد Galaxy A51، الذي سيأتي بمواصفات جيدة جدا وسعر 
ال يتج�اوز ال�� 250 دوالرا. أما هاتف Galaxy S11 الذي قد تكش�ف عنه 
الرشك�ة يف فرباير القادم فمن املفرتض أن يصب�ح أقوى هواتف الرشكة 
وأكثره�ا تطورا، ويحصل عىل ق�درات تصوير فائق�ة وبطاريات معدلة 

تكفيه ليعمل ليومني متواصلني.

طرحت رشكة جاغوار اإلنكليزية منذ مدة نموذجها الجديد من س�يارات 
XE التي تصنف من بني أكثر السيارات الفارهة أناقة وجاذبية يف العالم. 
ومن أكثر ما يميز سيارة Jaguar XE 2020 التصميم االنسيابي للهيكل، 
والفتحات الهوائية الكبرية والشبك األمامي العريض واملصابيح الضيقة، 

والتي تعطي جميعها هيئة رياضية وتميزا لهذه املركبة.
كما حصلت هذه الس�يارة ع�ىل انحناء صغري عن�د مؤخرتها يلعب دور 
جن�ح هوائي لزي�ادة الثبات عىل الرسع�ات العالية، باإلضاف�ة إىل فتحة 

سقف بانورامية كبرية تعطي الركاب شعورا بالرحلة أثناء الرحات.
أما من الداخل فحصلت هذه الس�يارة عىل مقاعد جلدية مريحة تتس�ع 
ل�� 5 ركاب، وقمرة قي�ادة متطورة م�زودة بأحدث أنظم�ة املولتيميديا 
وشاش�ات تعم�ل باللمس. كم�ا زودت  XE 2020 بنظام�ي دفع أمامي 
ورباع�ي، ونظ�ام ريايض للقي�ادة، وأنظم�ة كامريات ملراقب�ة محيطها 
بالكامل، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لتفادي الحوادث، وأنظمة كهربائية 

متطورة للتحكم بدرجات حرارة املقاعد والزجاج واملرايا.

ملاذا تضعف خصوبة النساء مع تقدمهن يف العمر؟

سامسونغ تطلق نسخ جديدة من هواتفها 
الرخيصة مع قلم ذكي!

جاغوار تفرح عشاق السيارات الفارهة 
بتحفة جديدة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

رّبـة بـيـت احلشد وابواق السوء يف اربيل

بسمة النسورمنهل عبد األمير المرشدي

أجّف�ف يدي اللتني غاصتا عميقا يف هرس حبات البندورة. ألتقط املوبايل بتوجس، 
رس�الة صوتية رقيقة تنبهني إىل رضورة تس�ديد فاتورة الهات�ف واإلنرتنت تحت 
طائلة القطع يف حال التأخر. موظف رشكة الكهرباء يسلمني الفاتورة املستحقة، 
وأمل�ح يف عينيه نظرة ش�ماتة. أواجهه بنظ�رة عدائية ال مربّر له�ا. يف تلك اللحظة 
غ�ري املجيدة، تنفد جّرة الغ�از قبل أن تنضج الطبخة تماما. أقف مستس�لمة عىل 
الرشفة بانتظار مرور س�يارة توزيع الغاز بموسيقاها املميزة. يعرتيني القلق من 
أن ال أنج�ز قبل موعد وصول عائلتي التي أجم�ع أفرادها عىل البامية طبقا لليوم. 
يشق الفضاء تسجيل صوتي ذكوري أجش، ينطلق من سيارة رّثة متهالكة. يكرر 
بإلحاح مثري للغيظ »اليل عنده غرف نوم، كنبايات، ثاجات، غس�االت، أفران غاز، 
أث�اث مس�تعمل، للبيع«. يخالطه ص�وٌت ال يقل إزعاجا ينبعث من س�يارة تكّدس 
أصناف الفاكهة والخرضوات »يا بطاطا، سبانخ، تفاح، فاصوليا، برتقال، رمان، 
بندورة البوكس�ة بدينارين يا باش«. أتساءل بغيظ: أين تغيب سيارة توزيع الغاز 

يف عز الحاجة إليها؟
رافعة ضخمة تنقل الطوب إىل سقف العمارة املقابلة، قّرر صاحبها إضافة شقتني 
إضافيت�ني، بع�د أن حصل عىل ق�رٍض بفائدة عالية. الجميع يع�رف أن ابنه األكرب 
ه�رب إىل تركي�ا، ألنه م�ن املتعثرين، وقد تراكم�ت عليه الديون، بع�د أن عجز عن 
تسديدها، جّراء فشل مرشوعه التجاري الصغري الذي استنزف تحويشة عمر الوالد. 
يعل�و صوت رصاخ الجارة التي تتعرّض إىل تعنيف دائم من زوجها الجلف، املتجهم 
ال�ذي ال يلقي تحية الصباح عىل أحد. غالبا ما ياح�ظ الجريان آثار كدمات تغطي 
وجهها. بادرت ذات ليلة، باعتباري مواطنة صالحة، إىل االتصال بالرشطة، بعد أن 
اش�تد الراخ املنبعث من شقتهما. وصلت الدورية يف وقت قيايس. طرق الضابط 
الب�اب، ليخ�رج الزوجان مبتس�مني، ويؤكدا أن األمور عىل ما ي�رام يف بيتهما، وأن 
ش�كوى الجريان ال أس�اس لها من الصحة. يف اليوم التايل طرقت الجارة باب بيتي، 
ورجتن�ي بصوت مهزوم، من دون أن تجرؤ عىل النظر يف وجهي، أن ال أتدخل فيما 
ال يعنين�ي! حاول�ُت تصنع الجهل، لكنها قالت إن زوجه�ا عىل يقني بأنني صاحبة 
الشكوى. نقلت إيل تحذيره من مغبة التطفل عىل خصوصيات اآلخرين. ظللت عىل 
إرصاري باإلن�كار. غادرتني منك�رسة تحاول إخفاء نظرة اس�تغاثٍة ضاعفت من 
إحس�ايس بالقهر. يدّب ش�جار بني رجلني وقورين، وصل إىل اش�تباٍك باأليدي عىل 
إثر ادعاء كل منهما أحقيته يف موقف الس�يارة. جارة عديمة الحساس�ية، اكتظت 
نواف�ذ ش�قتها يف الطابق األخري بنبات�ات الزينة. تحرص عىل س�قايتها يوميا، وال 
تكرتث للم�اء املمزوج بالطني الذي يترّسب إىل نوافذ الجارة املهووس�ة بالتنظيف، 
فيشتعل بينهما شجار يومي بات روتينا يتبادالن خاله أقذع الشتائم. تصل سيارة 
الغ�از بعد طول انتظار. يش�تعل اللهي�ب األزرق يف الفرن. تواص�ل طنجرة البامية 
نضجها عىل نار هادئة. أسكب الطعام ألفراد العائلة الذين وصلوا جائعني. يأكلون 
باس�تعجال، فيما عيون كل منهم ش�اخصة إىل املوبايل. ال أحد منهم يخربني عن 
مجري�ات يومه. يتوارون تباعا كلٌّ إىل حجرته. أنهم�ك يف تنظيف الصحون، تتعاىل 
األصوات الس�اخطة يف الخارج م�ن جديد، وأفكر جّديا بمخاطب�ة أمانة العاصمة 
للمرة العارشة، مكّررة طلبي الرس�مي رضورة تغيري اس�م الش�ارع، السكينة، إىل 

أي اسم آخر.

ما نراه اليوم ونس�مع من البعض املؤدلج والتابع واملريض واملأزوم واملشبوه 
من إس�اءة للمرجعية الدينية والحشد الش�عبي يصطدم بحقيقة يبلغ مداها 
الدم واألرض والعرض والرشف وواقع يؤكده امليدان وقوة السواعد األبية التي 
قلبت امليزان وأسست ملعادلة جديدة أهم ما فيها إن كل ما حصل يف العراق من 
منجز او منتج منذ س�قوط الصنم يف 2003 وحتى اآلن هو منجز مس�تعار او 
مس�تورد او دخيل ما عدا الحش�د الشعبي فإنه نتاح الفتوى العظيمة ومنجز 

عراقي رصف 100 باملئة.
عراق�ي الفتوى وعراقي النش�أة وعراقي التضحية وعراق�ي البطولة وعراقي 
الن�ر وعراقي الفخر والع�زّة والكربياء والغرية والنخوة. عراقي بكل يشء يف 
الوجوه واألس�ماء والصفات والجينات والصوت والصدى والرجولة والبطولة 
واإليث�ار والحكمة والقرار. الفت�وى العظيمة للمرجعي�ة العليا كانت مؤطرة 
بالجه�اد الكفائي م�ن اجل العراق، كل العراق، وقد كان�ت الدعوة للجهاد من 
اجل تحرير ارض العراق يف املوصل وتكريت واألنبار ودياىل لذلك لم يعد الحشد 
الش�عبي ش�يعياً كما ينعق الناعقون وينهق املؤدلجون؛ فالحشد اليوم جسد 
عماق بلون العراق وصفاء دجلة والفرات وجداوله تمتد لتمنح ارض الرافدين 

األمن واألمان وتهزم الدواعش حيثما كانوا. 
نعم لم يعد الحش�د كما ت�ردد قنوات الذل والرذيل�ة يف العربية الخبث وقنوات 
األع�راب الناعق�ة بص�دى بني صهي�ون، لم يعد ميليش�ات ش�يعية بل صار 
طيف�اً جامعاً لكل األل�وان العراقية البهية. لذلك وألن الحش�د الش�عبي صار 
حقيقة كضوء الش�مس يف وضح النهر فأنه ما ينربي اليوم من حش�د عدائي 
داع�ي مضاد ونبيح البع�ض الذي يركب املوجة ويندس ب�ني صفوف أبنائنا 
املتظاهرين الرشفاء يذّكرنا بالحملة التي ش�نتها دواعش السياس�ية والزمر 
الصدامي�ة وأذناب الطريقة النقش�بندية بمس�اندة ال س�عود ومن معها ضد 
الجي�ش العراق�ي حيث نعتوه يومه�ا بجيش املالكي والجي�ش الصفوي، وال 
زال ص�دى تل�ك األصوات املحرض�ة ضد الجي�ش العراقي املطالب�ة بإخراجه 
م�ن امل�دن الغربية واملوصل وص�اح الدين لم ين�ى بعد ابتداء م�ن العلواني 
والعيس�اوي والنجيفي والزوبعي وانتهاء بالايف والحايف وعيل حاتم س�ليمان 
ومش�ايخ الفتنة الذي قبضوا الثمن البخس له�ا من خلف الحدود لبث الفرقة 
بني مكونات الشعب العراقي الواحد وبث الفتنة الطائفية املقيتة، لكن مشيئة 
الله هي التي غلبت وعاد العراقيون اليوم إخوة بالدم قبل النس�ب وبالتضحية 
الت�ي أطرت عم�اد الوحدة الوطنية. اخريا اقول ان واحدة من اس�اليب البحث 
عن الجاني او املجرم يف العلم البولييس هي البحث عن املس�تفيد من الجريمة، 
وعليه اقول فأن املس�تفيد من هذا الذي يحدث من حرق وتخريب واس�تهداف 
للمرجعية والحشد الشعبي هم أصحاب األجندة املعادية لوحدة العراق ومنهم 
أولئ�ك القابع�ني يف اربيل بضيافة مس�عود بارزاني وه�م يرحون من اربيل 
ويعقدون مؤتمراتهم يف اربيل ويس�تلمون رواتبهم من القنصل الس�عودي يف 

اربيل وما أدراك ما اربيل.

اكتشاف رس عدوانية األورام الرسطانية ومقاومتها للعالج!
يعتق�د علم�اء أن حلق�ات الحمض 
الن�ووي للرسط�ان، الت�ي تأتي عىل 
ش�كل »دونات«، تجع�ل األورام أكثر 

عدوانية ومقاومة للعاج.
ووجد العلماء يف جامعة كاليفورنيا، 
س�ان دييغ�و، دوائ�ر م�ن الحمض 
 )ecDNA( الصبغ�ي  غ�ري  الن�ووي 

بكثرة يف خايا الورم البرشي.
ويختلف الشكل عن الحمض النووي 
يش�كل  ال�ذي  الطبيع�ي،  الب�رشي 
الت�واء الحل�زون املزدوج م�ن املادة 
الوراثي�ة. ونتيج�ة لش�كله الدائري، 
يك�ون الحم�ض الن�ووي للرسطان 
أكثر »انفتاحا«، ويمكنه االس�تجابة 

والتحول ملقاومة العاجات، التي يحاول األطباء 
استخدامها لقتل الخايا، وفقا للعلماء.

وتج�ري تعبئ�ة أج�زاء م�ن ش�يفرة الحمض 
الن�ووي الب�رشي يف ن�وى الخلية، ع�ن طريق 
لفه�ا بإحكام حول مجموع�ات من مجمعات 

الربوتني.
ولقراءة التعليمات الوراثية، تعتمد الخايا عىل 
إنزيمات لق�ص ون������قل األجزاء، ما يؤدي 
إىل الوصول إىل جزء فقط من الحمض النووي، 

يف أي وقت. ولكن الخايا الرسطانية تشرتك يف 
بعض أوجه التشابه مع البكترييا، التي تحتوي 
ع�ىل الحمض الن�ووي الدائ�ري، ال�ذي يمكن 

الوصول إليه بشكل عام.
وقال العلماء إن هذا الش�كل »املت�اح للغاية«، 
يوف�ر املزيد من نق�اط الوص�ول، حيث يمكن 
نقل املعلومات الوراثية والتعبري عنها برسعة، 
م�ا يس�مح للخايا بتولي�د كمي�ات كبرية من 

الجينات املعززة للنمو.
وأضافوا أيضا إنه يس�مح لها بالتطور برسعة 

أكرب، واالس�تجابة بقوة أكرب لبيئتها 
وتهديداته�ا املتغ�رية، مث�ل الع�اج 

الكيميائي واإلشعاعي.
وقال الدكتور بول ميش�يل، األستاذ 
يف كلية الطب بجامعة سان دييغو يف 
قس�م علم األمراض، واملعد املشارك 
يف الدراس�ة، إن هذا االكتشاف يمثل 
»نقلة نوعية«. وهذا الش�كل الفريد 
من نوعه يف خايا الرسطان البرشية، 
يختل�ف تماما ع�ن الحمض النووي 
الطبيعي، ويس�لط الضوء عىل سبب 
الرسطاني�ة  الخاي�ا  بع�ض  ك�ون 

عدوانية جدا.
وأوض�ح العلم�اء أنه عندم�ا تتكاثر 
الخاي�ا فإنه�ا تط�رد ال�� ecDNA بطريق�ة 
عش�وائية عىل ما يبدو، ما يتيح تطورا وتغيريا 
وراثي�ا أكث�ر رسع�ة مما ل�و كانت ببس�اطة 

تنقسم إىل خايا متطابقة وراثيا.
ولي�س م�ن الواض�ح م�دى توات�ر مقاوم�ة 
الرسط�ان للع�اج، ولكن دراس�ة أجريت عام 
2014 تش�ري إىل أن ه�ذه الظاه�رة أصبح�ت 
أكثر ش�يوعا. وُنرشت نتائج الدراسة يف مجلة 

»الطبيعة«.

الثوم يعزز صحة األمعاء ويساعدك عىل العيش لفرتة أطول
تش�ري دراس�ة جديدة إىل أن تناول 
الث�وم يمك�ن أن يك�ون مفتاح�ا 
األمع�اء والعيش  لتعزي�ز صح�ة 
حياة مدي�دة، بفضل احتوائه عىل 
كميات هائلة من األلياف الطبيعية 

التي تعزز »البكترييا الجيدة«.
وهذه امليزة تس�اعد عىل مواجهة 
البكترييا الضارة يف األمعاء، والتي 
من املعروف أنها تس�هم يف الكثري 
الرسط�ان  مث�ل  األم�راض  م�ن 
والخرف والسمنة وبعض األمراض 

العقلية. 
وتش�كل الكائنات الحي�ة الدقيقة 
يف الجس�م، مثل البكتريي�ا، خايا 

أكثر بعرشة أضع�اف، و100 مرة من الحمض 
النووي أكثر من الجسم املضيف نفسه، ولذلك، 
م�ن الطبيعي أن تكون حيوي�ة لكيفية تنظيم 

كل يشء، بدءا من األيض إىل نظام املناعة.
كان  األطعم�ة،  بع�ض  تحلي�ل  ت�م  وعندم�ا 
الث�وم أفضل م�ن الهندب�اء من حيث النس�بة 
املئوي�ة التي يحتويه�ا من األلي�اف الصحية، 
والتي تعرف باس�م »س�كريات قليل�ة التعدد« 
)oligosaccharides(، والت�ي يحت�وي كل من 

الكراث والبصل والخرشوف والهليون والقمح 
والش�وفان وامل�وز ع�ىل كمي�ات كب�رية منها 

أيضا.
ونوقش�ت نتائ�ج هذه الدراس�ة يف مؤتمر عن 
يف   Yakult رشك�ة  اس�تضافته  الش�يخوخة 
طوكيو باليابان. والتي تدرس تأثري مرشوبات 
الزبادي التي تحتوي عىل البكترييا الجيدة عىل 

السكان األوروبيني.
وأجريت الدراس�ة من قبل الباحثني يف جامعة 
أمس�رتدام، وقال الربوفيس�ور إريك كاس�ن، 

إن النظ�ام الغذائي ال�ذي يحتوي 
ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن الخضار 
ومنخف�ض الس�كر ه�و األفضل 

لبكترييا األمعاء الجيدة.
النتائ�ج  أن  إىل  الدراس�ة  وتش�ري 
تكش�ف أن الثوم جزء ال يتجزأ من 
وس�ائل مكافحة األم�راض ودعم 
الدموية،  القل�ب واألوعي�ة  صحة 
الغذائ�ي  النظ�ام  إىل  وإضافت�ه 
اليوم�ي يمكن أن يحس�ن الصحة 
ويس�اعد ع�ىل إبطاء آث�ار بعض 
األمراض، وق�د يخفض من خطر 
املوت املبكر وبالتايل فإنه يس�اعد 

عىل العيش أطول قدر ممكن. 
ويس�اعد الثوم أيضا عىل تعزي�ز املناعة تماما 
مثل املض�ادات الحيوية، كونه يحفز الدفاعات 
الصحي�ة عىل إط�اق م�واد كيميائية تنش�ط 
الجه�از املناعي للعثور عىل الغ�زاة األجانب يف 

الجسم والقضاء عليهم.
كم�ا يحت�وي الث�وم أيضا ع�ىل نس�بة عالية 
م�ن فيتام�ني »يس«، م�ا ق�د يس�اعد يف منع 
اإلصاب�ة بأمراض مثل نزالت ال�ربد واإلنفلونزا 

وااللتهابات الداخلية.


