
Issue No  ( 2032 )  December Sun 1  2019    العدد ) 2032( 1  كانون االول  2019                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

من ساء كالمه كثر مالمه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مفوضية حقوق اإلنسان:
جرائم القتل ضد املتظاهرين 

السلميني ال تسقط بالتقادم
ص2

مقتـرح إلحيـاء املصـانـع وتشغيـل )٥( آالف عامـل فـي كـل واحـد منهـا
جملس القضاء األعىل يدعو املصابني او ذوهيم وذوي الشهداء من املتظاهرين لتسجيل إفاداهتم

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قدم رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي، أمس 
الس�بت، اس�تقالته رس�مياً إىل الربملان، وفيما 
دخلت حكومت�ه مرحلة »ترصي�ف األعمال«، 
ب�دأت الكت�ل السياس�ّية رحل�ة البح�ث ع�ن 
بدي�ل. يأت�ي ه�ذا، فيم�ا تس�تمر التظاهرات 
واالعتصام�ات يف بغداد وعدد م�ن محافظات 

الوسط والجنوب.
وأثار خرب اس�تقالة عبد امله�دي فرحة عارمة 
س�احات  أن  إال  املتظاهري�ن،  صف�وف  يف 
االحتجاجات عّدت االس�تقالة خطوة أوىل أمام 

إجراء اإلصالح الشامل الذي تطالب فيه.
وأعل�ن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي عرص 
الجمعة استقالته بعد مناشدة املرجعية الدينية 
العلي�ا يف النج�ف األج�رف لش�يعة الحكوم�ة 
بالتنح�ي إلنه�اء أس�ابيع م�ن االضطراب�ات 
الدامية. وأمس الس�بت، عق�د مجلس الوزراء 
جلس�ة اس�تثنائية لعرض موضوع اس�تقالة 
رئي�س وأعض�اء الحكوم�ة، فيم�ا صوت عىل 
اس�تقالة مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد 
الهاش�مي واألمني العام ملجلس الوزراء حميد 
الغ�زي. وقال املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء 
املس�تقيل يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه، إن »مجلس الوزراء عقد جلس�ة 
اس�تثنائية دع�ا اليه�ا رئيس مجل�س الوزراء 
عادل عب�د املهدي لعرض موضوع اس�تقالته 
الن�واب،  مجل�س  إىل  وتقديمه�ا  والحكوم�ة 
وملناقش�ة ما يرتتب عىل الحكومة من واجبات 

تسيري األمور اليومية وفق الدستور«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تسّبب تلوث الهواء بإغالق مدارس وجامعات، أمس السبت، يف 
مناطق من إيران بينها العاصمة طهران التي غطتها سحابة 

من الضباب الدخاني السام.
ونصحت الس�لطات الشباب واملسنني واألش�خاص املصابني 
بأم�راض يف الجه�از التنف�ي بالبق�اء يف منازله�م، فيما تم 
تعليق األنش�طة الرياضية بداية أسبوع العمل يف الجمهورية 
اإلسالمية. وأعلن نائب محافظ طهران محمد تقي زاده قرار 
إغالق امل�دارس والجامعات يف العاصم�ة، عقب اجتماع لجنة 
الطوارئ املعنية بتلوث الهواء. ونقلت وكالة »إرنا« الرس�مية 
عن تقي زاده قوله »بس�بب زيادة تلوث الهواء، س�يتم إغالق 
روض�ات األطفال وامل�دارس االبتدائية وامل�دارس والجامعات 

ومعاه�د التعليم الع�ايل يف محافظ�ة طهران«. وأش�ار نائب 
محاف�ظ طهران الحًق�ا إىل أن املدارس س�تبقى مغلقة اليوم 
األح�د كذلك. وقال »بعد فحص م�ؤرش التلوث يف طهران )...( 
ت�م اّتخ�اذ قرار بإغالق جمي�ع امل�دارس يف محافظة طهران، 

باستثناء مناطق فريوز كوه ودمافند وبرديس«.
وأفادت الوكالة أنه تم تطبيق نظام سري بالتناوب بني لوحات 
التس�جيل املفردة واملزدوجة للحد من ع�دد املركبات الخاصة 
ع�ىل ط�رق العاصم�ة إضاف�ة إىل حظر س�ري الش�احنات يف 

طهران.
وأف�اد تق�ي زاده أنه س�يتم إلغ�اء الخطة األح�د، لكن حظر 
الشاحنات سيستمر. وأضاف أنه سيتم تعليق جميع األنشطة 
يف مناجم الرمل واملصانع يف طهران التي تساهم بتلوث الهواء، 

بدون تحديدها.

      بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مدي����ري�ة  أعلن�ت 
العسكرية، أمس السبت، تفكيك خلية 
»إرهابي�ة« تدار م�ن خ�ارج العراق، 

مؤكدًة القبض عىل عنارص الخلية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن�ه »بعملية 
بجه�د  تمي�زت  نوعي�ة  اس�تخبارية 
اس�تثنائي ومعلوم�ات غاي�ة بالدقة 
تمكن�ت مفارز ش�عبة االس�تخبارات 
الع�ارشة  الفرق�ة  يف  العس�كرية 

الفوج  وبالتع�اون م�ع اس�تخبارات 
املش�اة ٣٨ م�ن اخ�رتاق  ل�واء  األول 
وتفكي�ك خلي�ة إرهابي�ة مكونة من 
الزنك�ورة  منطق�ة  يف  ارهابي�ني   ٤

ب الرمادي- األنبار«.
وأضافت املديرية، أن الخلية »يرتأسها 
أح�د اإلرهابي�ني الهارب�ني إىل خ�ارج 
الع�راق ويق�وم بإدارته�ا م�ن هناك، 
وكانت تعمل عىل كس�ب أكرب عدد من 
األنصار لها بقصد تنفيذ عمل إرهابي 
املواطن�ني  يس�تهدف  املحافظ�ة  يف 
األبري�اء«، مبين�ًة أن »جمي�ع أف�راد 

الخلي�ة ه�م م�ن املطلوب�ني للقضاء 
وفق أحكام امل�ادة ٤ إرهاب«. بدوره، 
حذر مدير االس�تخبارات العس�كرية 
الفريق الركن س�عد مزهر العالق من 
اي ته�اون ألن�ه س�يؤدي اىل ضحايا، 
مؤكدا ان الع�دو يخطط ليشء اخر يف 
املرحل�ة القادمة. وذك�رت املديرية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه، إن »العالق عقد اجتماعا بضباط 
العاملني يف  التش�كيالت  اس�تخبارات 
قواط�ع العمليات، واب�دى توجيهاته 
وتعليماته بش�أن العمل االستخباري 

املرحل�ة  يف  واهميت�ه  واالمن�ي 
القادمة«. واش�ار مدير االستخبارات 
العسكرية اىل »االهتمام بساحة عمل 
االس�تخبارات الحقيقية واملكونة من 

العدو - االرض – الطقس«.
االن  »املعرك�ة  ان  الع�الق،  واض�اف 
وضاب�ط  اس�تخبارية  معرك�ة  ه�ي 
االس�تخبارات الجي�د هو م�ن يتمنى 
ان يك�ون يوم�ه ٤٨ س�اعة إلنج�از 

مهامه«.
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مقرتح إلحياء املصانع وتشغيل )٥( آالف عامل يف كل واحد منها
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ال عض�و املجلس االقتص�ادي العراقي غدي�ر العطار إن العراق يس�تطيع الوق�وف عىل الخط 
الصناعي العربي والعاملي، الفًتا إىل أن ذلك يكون عن طريق دعم املنتج الوطني. واوضح العطار يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »املنتوج الوطني لجميع التخصصات يعد من أفضل 
املنتوجات عىل مس�توى املنطقة«، مبيناً أن »املنتوجات الغذائية واالس�منتية وصناعة السيارات 
وغريها من املنتوجات الوطنية يس�تطيع العراق إنتاجها وتصديرها للخارج بعد تحقيق االكتفاء 
الذاتي«. وبني أن »تعزيز ودعم املنتج الوطني من خالل تش�غيل املصانع العراقية س�يوفر تشغيل 
عدد كبري من األيدي العاملة يف وقت يعاني العراق من بطالة كبرية حيث من املتوقع تشغيل قرابة 
5000 عامل يف كل مصنع فضالً عن توفري سيولة مالية لدعم االقتصاد الوطني بدالً من االعتماد 

فقط عىل النفط الخام«.
وأش�ار العطار إىل »رضورة تطبيق الجهات الحكومية املختصة إجراءات لتقليل حجم االس�ترياد 

لدعم املنتج  الوطني إضافة إىل أتباع خطط تسويقية إلنجاح زيادة املبيعات السوقية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�دم رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، أمس 
السبت، اس�تقالته رس�مياً إىل الربملان، وفيما 
دخل�ت حكومته مرحلة »ترصي�ف األعمال«، 
ب�دأت الكت�ل السياس�ّية رحل�ة البح�ث ع�ن 
بدي�ل. يأتي ه�ذا، فيم�ا تس�تمر التظاهرات 
واالعتصام�ات يف بغداد وع�دد من محافظات 

الوسط والجنوب.
وأثار خرب اس�تقالة عب�د املهدي فرحة عارمة 
س�احات  أن  إال  املتظاهري�ن،  صف�وف  يف 
االحتجاجات عّدت االستقالة خطوة أوىل أمام 

إجراء اإلصالح الشامل الذي تطالب فيه.
وأعل�ن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي عرص 
الجمع�ة اس�تقالته بع�د مناش�دة املرجعي�ة 
النج�ف األج�رف لش�يعة  العلي�ا يف  الديني�ة 
م�ن  أس�ابيع  إلنه�اء  بالتنح�ي  الحكوم�ة 

االضطرابات الدامية.
وأمس الس�بت، عق�د مجلس الوزراء جلس�ة 
اس�تثنائية لع�رض موضوع اس�تقالة رئيس 
وأعضاء الحكومة، فيما صوت عىل اس�تقالة 
مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي 

واألمني العام ملجلس الوزراء حميد الغزي.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء املستقيل 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »مجل�س الوزراء عقد جلس�ة اس�تثنائية 
دع�ا اليه�ا رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد 

املهدي لعرض موضوع اس�تقالته والحكومة وتقديمها 
إىل مجلس النواب، وملناقشة ما يرتتب عىل الحكومة من 

واجبات تسيري األمور اليومية وفق الدستور«.
وأضاف البي�ان، أن »رئيس مجلس الوزراء أكد عىل مبدأ 
التداول الس�لمي للس�لطة يف النظ�ام الديمقراطي، وأن 
تحقيق مصالح الش�عب هدف يه�ون أمامه كل يشء«، 
مبين�اً أن الحكوم�ة بذلت كل ما بوس�عها لإلس�تجابة 

ملطالب املتظاهرين وتقديم حزم اإلصالحات والتعيينات 
وقطع األرايض الس�كنية ومشاريع القوانني املهمة مثل 
قانون االنتخابات واملفوضية ومجلس الخدمة االتحادي، 
ومل�ف املناص�ب بالوكالة، وإع�داد املوازن�ة االتحادية، 

والعمل يف ظل برنامج حكومي متكامل«.
وأش�ار البيان إىل أن »رئيس مجلس الوزراء دعا مجلس 
النواب إىل إيجاد الحلول املناس�بة يف جلسته املقبلة، كما 
دعا أعضاء الحكومة إىل مواصلة عملهم إىل حني تشكيل 

الحكوم�ة الجدي�دة«. وتابع أن »رئي�س مجلس الوزراء 
اس�تعرض الظروف املعقدة التي تش�كلت بها الحكومة 
والتحدي�ات الت�ي واجهته�ا واالنجازات الت�ي حققتها 
يف الف�رتة املاضي�ة ع�ىل الصعي�د الداخ�ي والعالق�ات 
الخارجي�ة«. ولفت البيان، إىل أن »مجلس الوزراء صوت 
يف ختام الجلس�ة االستثنائية، عىل استقالة مدير مكتب 

رئيس مجلس الوزراء واألمني العام ل مجلس الوزراء«.
من جانبه، كشف املتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي 

عن صدور اوامر جديدة بحق مس�ؤولني كبار 
بتهم تتعلق بشبهات فساد.

ونقل�ت وكالة االنب�اء العراقية الرس�مية عن 
الحديث�ي قول�ه ان »هن�اك محكم�ة خاص�ة 
مركزية بجنايات الفس�اد، ش�كلت بالتنسيق 

بني السلطتني القضائية التنفيذية«.
واض�اف ان »املحكمة اصدرت قرارا اىل هيئات 
التحقي�ق يف محاكم االس�تئناف ب�كل محاكم 
العراق بإصدار أوامر قبض واس�تقدام وحجز 
ام�وال ع�ىل كل م�ن ثبت�ت بحق�ه ش�بهات 

فساد«.
واكد الحديثي »صدور عرشات اوامر االستقدام 
والحجز والقبض وحتى احكام بالس�جن عىل 
كبار املس�ؤولني بمس�توى وزراء ومحافظني 
واعض�اء مجل�س ن�واب وأعض�اء مجال�س 
محافظ�ات«، مبين�ا ان »العمل مس�تمر بهذا 
الص�دد وس�تصدر قرارات أخ�رى تباعاً خالل 

االيام القليلة املقبلة«.
يف الغض�ون، اكدت النائبة ع�ن تحالف النرص 
ندى شاكر جودت ان الكتل السياسية طرحت 
سبعة اس�ماء لتويل رئاس�ة الحكومة مشرية 
اىل ان الكت�ل تعمل عىل مراعاة اس�تحقاقاتها 
وس�يكون لها دور يف اختيار الش�خصية التي 

سيتم التوافق عليها لتويل املنصب.
وذك�رت ج�ودت يف ترصيح صحفي “حس�ب 
االنباء املرسبة فان ابرز تلك االسماء املطروحة 
هي كل من اس�عد العيداني ومحمد السوداني 

وعي عالوي”.
واضافت، ان “اس�تقالة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
الفردية جاءت متأخرة بعد تأزم األوضاع وتسجيل نحو 

500 شهيد و20 ألف مصاب”.
ولفت�ت ج�ودت إىل أن “الربملان س�يعقد )الي�وم األحد( 
جلس�ته ملناقشة املس�تجدات األخرية ومن سيتوىل إدارة 

الحكومة بعد استقالة عادل عبد املهدي”.

      بغداد / المستقبل العراقي

العس�كرية،  أعلنت مديرية االس�تخبارات 
أمس الس�بت، تفكيك خلية »إرهابية« تدار 
م�ن خ�ارج الع�راق، مؤك�دًة القبض عىل 

عنارص الخلية.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
»بعملي�ة  إن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 

اس�تخبارية نوعية تميزت بجهد استثنائي 
ومعلوم�ات غاي�ة بالدق�ة تمكن�ت مفارز 
ش�عبة االستخبارات العس�كرية يف الفرقة 
العارشة وبالتعاون مع استخبارات الفوج 
األول لواء املش�اة ٣٨ من اخ�رتاق وتفكيك 
خلي�ة إرهابي�ة مكونة م�ن ٤ ارهابيني يف 

منطقة الزنكورة ب الرمادي- األنبار«.
وأضاف�ت املديري�ة، أن الخلي�ة »يرتأس�ها 

أح�د اإلرهابيني الهاربني إىل خ�ارج العراق 
ويق�وم بإدارته�ا من هن�اك، وكانت تعمل 
عىل كسب أكرب عدد من األنصار لها بقصد 
تنفيذ عمل إرهابي يف املحافظة يس�تهدف 
املواطنني األبرياء«، مبينًة أن »جميع أفراد 
الخلي�ة ه�م م�ن املطلوبني للقض�اء وفق 
أحكام املادة ٤ إرهاب«. بدوره، حذر مدير 
االستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد 

مزهر العالق من اي تهاون ألنه سيؤدي اىل 
ضحايا، مؤكدا ان العدو يخطط ليشء اخر 
يف املرحلة القادمة. وذكرت املديرية يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»العالق عقد اجتماعا بضباط استخبارات 
التش�كيالت العاملني يف قواط�ع العمليات، 
واب�دى توجيهاته وتعليماته بش�أن العمل 
االس�تخباري واالمني واهميت�ه يف املرحلة 

االس�تخبارات  مدي�ر  واش�ار  القادم�ة«. 
العس�كرية اىل »االهتم�ام بس�احة عم�ل 
االستخبارات الحقيقية واملكونة من العدو 

- االرض – الطقس«.
االن ه�ي  »املعرك�ة  ان  الع�الق،  واض�اف 
معركة اس�تخبارية وضابط االستخبارات 
الجي�د هو م�ن يتمنى ان يك�ون يومه ٤٨ 

ساعة إلنجاز مهامه«

رئيس الوزراء أرسل استقالته إىل الربملان.. واحلكومة تدخل مرحلة »تصريف األعمال«.. والنصر يكشف عن )٧( مرشحني للمنصب

بعد استقالة عبد املهدي: رحلة البحث عن البدالء

العدد ) 2032( 1  كانون االول  2019                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

االستخبارات تفكك خلية إرهابية تدار من خارج العراق..ومديرها: العدو خيطط 
ليشء آخر باملرحلة القادمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 
اإلنس�ان، أمس السبت، أن »جرائم 
القت�ل« املرتكب�ة ض�د املتظاهرين 
بالتقادم«،  الس�لميني »ال تس�قط 
معتربًة أن حصان�ة أي متورط »ال 

تضمن له اإلفالت من العقاب«.
وج�اء يف بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه: »تؤكد 
املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف 
الع�راق أن جميع االنته�اكات التي 
تعرض لها املتظاهرون الس�لميون 
منذ بداية انطالق التظاهرات يف )1 
ترشي�ن األول 2019( ولغاية اليوم 

الرصدية  املفوضي�ة  ووثقتها فرق 
يف بغ�داد واملحافظ�ات ال ب�د م�ن 
التحقي�ق فيها وإحال�ة املتورطني 
بقتل الش�باب املتظاهر إىل القضاء 
لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر 
عن املنصب واملكانة أو مس�تويات 

املسؤولية والقيادة«.
وأك�دت املفوضية ع�ىل أن »جرائم 
القت�ل املرتكب�ة ض�د املتظاهري�ن 
الس�لميني واالنتهاكات الجس�يمة 
لحقوق اإلنسان ال تسقط بالتقادم 
وال تمنع حصان�ة أي متورط فيها 
من املحاس�بة أو تضمن له األفالت 
من العق�اب وفق القوانني العراقية 
والصك�وك  واالتفاقي�ات  الناف�ذة 

مفوضية حقوق اإلنسان: جرائم القتل ضد 
املتظاهرين السلميني ال تسقط بالتقادم

         المستقبل العراقي / زهراء علي

اس�تقبل رئيس الربملان محمد الحلبويس محافظ نينوى الجديد 
نج�م الجب�وري. وقال الحلب�ويس إن »الوقت ق�د حان للرشوع 
بالعم�ل م�ن أجل اس�تقرار نين�وى، من خ�الل إع�ادة اإلعمار 
�ن عودة جمي�ع النازحني إىل  وتأهي�ل البنى التحتي�ة التي تمكِّ
ديارهم وغلق ملف النزوح«. وأضاف أن لنينوى مكانًة كبريًة يف 
قلوب العراقيني، فحينما تعرضت لهجمة إرهابية رشسة عىل يد 
د أبناء العراق جميعا لتحريرها،  عصابات داعش اإلرهابي؛ توحَّ
واختلطت فيها دماء كل أطياف الشعب العراقي وتحقق النرص. 
وتابع أن هذه املدينة ش�هدت ظلما كب�ريا عىل يد اإلرهاب الذي 

ارتك�ب أبش�ع الجرائم ض�د كل الطوائ�ف فيه�ا، وكذلك بحق 
ال�رتاث والتاريخ والحضارة، وال بدَّ م�ن إنصافها من خالل بدء 
مرحل�ة جديدة عنوانها »خدمة أهايل نين�وى«، الذين ينتظرون 
الكثري، وإعادة البناء واإلعمار لتعود شاخصًة بمعاملها كجامع 
الن�وري ومن�ارة الحدباء ومس�جد النبي يونس، مش�ريا إىل أن 
هذه املس�ؤولية تقع عىل عاتق الجميع ويف مقدمتها الحكومة 
املحلية واالتحادية، وأن مجلس النواب لم ولن يدخر جهًدا بدعم 
جهود االس�تقرار، من خالل توفري التخصيصات الالزمة إلعادة 
اإلعمار، متمنيا للجبوري النجاح يف خدمة محافظة نينوى. من 
جهته أكد الجبوري بأنه س�يبذل كلَّ جهوده من أجل النجاح يف 

مهامه وخدمة أهل نينوى وتحقيق االستقرار للمحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت حصيل�ة التفج�ريات الت�ي رضبت 
محافظة كركوك إىل 16 مصاباً، بينهم حاالت 

خطرة.
وذك�ر مصدر أمني إن “ثالث عبوات ناس�فة 
انفج�رت يف املحافظة، وخلف�ت 16 مصاباً، 
إذ كان االنفج�ار األول وه�ي عب�وة ناس�فة 
انفج�رت داخ�ل س�وق أحم�د آغ�ا، وس�ط 
املحافظ�ة، فيما كان االنفج�ار الثاني عبوة 

صوتية، بالقرب من دائرة الدفاع املدني”.
وبحسب املصدر، فإن “التفجري الثالث عبارة 
عن عبوة ناس�فة تحت جرس الرشيد جنوبي 
املحافظ�ة”. وأضاف، أن “م�ن املصابني 11 

عنرصاً أمنياً، حالة بعضهم خطرة”.
واس�تنكرت الجبه�ة الرتكماني�ة العراقي�ة 

التفجريات اإلرهابية.
وذكر بيان للجبهة تلقت »املستقبل العراقي« 
ان »الجبه�ة الرتكماني�ة العراقية تس�تنكر 
التفج�ريات  وتنظيماته�ا  فروعه�ا  بكاف�ة 

االرهابية الت�ي وقعت ظهر يف مدينة كركوك 
والتي استهدفت اصحاب املحالت واملارة من 
املواطن�ني يف مرك�ز مدينة كرك�وك وجاءت 
متزامنة مع الوقفة التأبينية ألرواح ش�هداء 
النارصي�ة والتي أقامته�ا منظمات املجتمع 

املدني الرتكماني«.
وب�ني ان »االرهاب االعم�ى ال يفرق بني أحد 
ويس�تهدف الجمي�ع وهدف�ه ارب�اك الوضع 
تش�هد  الت�ي  كرك�وك  بمحافظ�ة  االمن�ي 
اس�تقرارا امنيا كبريا بعد سنوات من الوضع 

االمني الهش فيها«.
وطالب البيان »كافة مواطني مدينة كركوك 
االعزاء برضورة التعاون مع االجهزة االمنية 
واإلبالغ عن الحاالت املشبوهة من اجل ضمان 
امن واس�تقرار محافظتن�ا العزيزة«، مؤكدا 
اننا »نش�يد بدور االجهزة االمنية واالتحادية 
كافة يف الحفاظ عىل امن واستقرار محافظة 
كركوك«. وأعرب البيان عن »تضامن الجبهة 
الكام�ل لجرحان�ا وس�ائلني امل�وىل عز وجل 

الشفاء العاجل لهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت محكم�ة جن�ح الك�وت حكم�ا 
بالحب�س الش�ديد مل�دة ثالث س�نوات عىل 

أحد اعضاء مجلس محافظة واس�ط أدين 
بطلب رشوة. وذكر مراسل املركز اإلعالمي 
ملجل�س القضاء االع�ىل ان »محكمة جنح 
الكوت قضت حكما بالحبس الش�ديد ملدة 

ث�الث س�نوات ع�ىل أح�د اعض�اء مجلس 
محافظ�ة واس�ط اس�تنادا الح�كام املادة 
٣٣1 م�ن قان�ون العقوب�ات«. وأضاف أن 
»املدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ 

مق�داره مائة ال�ف دوالر امريكي من احد 
املس�تثمرين مقاب�ل ع�دم عرقل�ة اجازته 
لجن�ة  رئي�س  األول  ك�ون  االس�تثمارية 

االستثمار يف مجلس محافظة واسط«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه مجلس القضاء األعىل محاكمه 
يف أنح�اء الب�الد بتش�ديد اإلجراءات 
بش�أن عملي�ات تهري�ب واس�ترياد 
البضائ�ع األجنبي�ة بش�كل مخالف 
للقانون، تعزي�زا لدعم املنتج املحي 

وتشغيل األيدي العاملة.
وأكد بيان رسمي للمجلس أن »رئيس 
الق�ايض  األع�ىل  القض�اء  مجل�س 
الس�يد فائق زي�دان عق�د اجتماعا 
ضم الس�ادة رئيس الهيئة التمييزية 
املختصة بقضايا الكمارك يف محكمة 
التمييز االتحادية، ورؤس�اء االدعاء 
الع�ام واإلرشاف القضائي باإلضافة 
إىل رئيس محكمة استئناف الرصافة 
ملناقشة س�بل دعم وتشجيع املنتج 

الوطني«.
وأضاف البي�ان أن »املجتمعني أكدوا 
ع�ىل تفعيل الق�رارات الت�ي تخص 
من�ع املنتج�ات األجنبية الت�ي تؤثر 
سلبا عىل املشاريع الصناعية املحلية 

وتشغيل األيدي العاملة«.
وتاب�ع البي�ان أن »االجتم�اع خلص 
إىل توجيه املحاكم باتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة الرادع�ة لعمليات تهريب 
أص�در  الت�ي  املس�توردة  البضائ�ع 
بمن�ع  قائم�ة  ال�وزراء  مجل�س 

استريادها«.

حمافظ نينوى اجلديد لرئيس الربملان: سأبذل كل جهودي خلدمة أهل املحافظة

)3( تفجريات هتز كركوك.. واجلبهة الرتكامنية توجه رسالة إىل األهايل

جنح الكوت: احلبس )3( سنوات لعضو جملس حمافظة أدين بالرشوة

القضاء يوجه بتشديد 
إجراءات استرياد 

البضائع املهربة لدعم 
املنتج الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مجل�س القض�اء االع�ىل، املصاب�ني او ذويه�م وذوي الش�هداء من 
املتظاهرين لتس�جيل إفاداتهم، فيما اش�ار اىل انه س�وف يتم معاقبة من 

اعتدى عىل املتظاهرين وفق القانون.
وق�ال املجل�س يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة من�ه ان »عىل 
املصابني وذوي الش�هداء مراجع�ة الهيئات التحقيقي�ة يف محافظتي ذي 
ق�ار والنجف األرشف لتس�جيل إفاداتهم بخصوص الجرائ�م التي ارتكبت 
بحقهم خالل التظاهرات«. واضاف انه »سوف يتم معاقبة من اعتدى عىل 
املواطنني من املتظاهرين السلميني باشد العقوبات وفق قانون العقوبات 

النافذ رقم 111 لسنة 1969.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د قوات الرشط�ة االتحادية الل�واء الركن جعف�ر البطاط، أمس 
الس�بت، ص�دور الوجب�ة الثانية م�ن املفس�وخة عقوده�م واملعادين إىل 

الخدمة.
وق�ال البطاط يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »صدرت 
الوجب�ة الثانية م�ن املعادين إىل الخدمة والبالغ عدده�م ٨296 بعد إكمال 
معام�الت اعادتهم وحص������ول موافقة الس�يد وزير الداخلية املحرتم 
بموجب األمر اإلداري 7٨576 يف 20/٨/2019 وحسب تسلسالت أسمائهم 
التي تبدأ بالتسلس�ل 1 )الرشطي اول أحمد كامل حس�ني محمد( وتنتهي 

بالتسلسل ٨296 )الرشطي يونس محمد جميل الطائي(«.
واض�اف، انه«تنس�ب التح�اق املذك�������وري�ن يف القوائم إىل مدرس�ة 
التدريب االسايس يف النعمانية لغرض تأشري إعادت���������هم إىل الخدمة 
ابت�داًء م�ن 1/12/2019 ولغاية ٣1/12/2019 كموع�د نهائي لالتحاق 

والتأشري«.

جملس القضاء األعىل يدعو املصابني او ذوهيم وذوي 
الشهداء من املتظاهرين لتسجيل إفاداهتم

أكد معاقبة من اعتدى على املواطنني من املتظاهرين السلميني بأشد العقوبات

قائد الرشطة االحتادية 
يعلن عودة )8296( من املفسوخة عقودهم 

اىل اخلدمة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس اقليم كردس�تان السابق 
مسعود بارزاني، أمس السبت، انه 
يرح�ب بأي خطوات تس�اهم بحل 
األزمة ومن�ع االنهي�ار أو الفوىض 
الدكتاتوري�ة  ألزمن�ة  الع�ودة  أو 

البغيضة.
وقال بارزاني يف رس�الة اننا »نتابع 
باهتمام التطورات األخرية ونرحب 
بأي خطوات تس�اهم بح�ل األزمة 
ومنع االنهيار أو الفوىض أو العودة 

ألزمنة الدكتاتورية البغيضة«.
وأوض�ح ان »أي تغي�ري ينبغ�ي ان 
ياخذ بالحس�بان حق�وق املكونات 
كاف�ة وأن يك�ون وفق�ا لآللي�ات 
الدس�تورية ويه�دف اىل اس�تتباب 
األم�ن واالس�تقرار وف�رض حكم 
القانون ويحق�ق املطاليب العادلة 

للجماهري املحرومة«.
وأخريا أدان بارزان�ي »قتل األبرياء 
ذوي  ونع�زي  املس�تمر  والعن�ف 
الش�هداء ونتمنى للجرحى الشفاء 

العاجل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دم�رت ق�وة من الحش�د الش�عبي 
والق�وات االمني�ة، أم�س الس�بت، 
أنفاق�ا لداع�ش بعملي�ة أمني�ة يف 

صحراء االنبار.
وذكر بيان للحش�د الش�عبي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه إن 
“قوة م�ن الفوج�ني األول والثاني 
يف حش�د البغ�دادي باالش�رتاك مع 

الق�وات األمني�ة وبغطاء جوي من 
ط�ريان الجي�ش والق�وة الجوي�ة 
نفذت، صباح الي�وم، عملية أمنية 
واس�عة النط�اق لتعق�ب وتفتيش 
الواقعة  الغربية  الصح�راء  مناطق 

بني صالح الدين واالنبار”.
واض�اف ان�ه “ت�م خ�الل العملية 
وتأم�ني  األنف�اق  بع�ض  تدم�ري 
املس�تهدفة م�ن تواج�د  املنطق�ة 

عنارص داعش اإلجرامي”.

مسعود بارزاين عن تشكيل حكومة جديدة: 
ينبغي أخذ حقوق املكونات باحلسبان

احلشد الشعبي 
والقوات األمنية يدمران أنفاقًا لـ »داعش« 

يف صحراء االنبار
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط عن مجم�وع الصادرات 
النفطية واالي�رادات املتحققة لش�هر ترشين 
االول امل�ايض، بحس�ب االحصائي�ة النهائي�ة 
الصادرة من رشكة تس�ويق النف�ط العراقية 
)س�وم�و(، حي�ث بلغ�ت كمي�ة الص�ادرات 
م�ن النف�ط الخ�ام )106( مليون�اً و)859( 

ال�ف و)982( برمي�ل )مائة وس�تة مليونا و 
ثمانمائة وتسعة وخمس�ون الفا و تسعمائة 
واثن�ان وثمان�ون برمي�ا( ، بإي�رادات بلغت 
)6( ملي�ارات و)120 ( مليون�ا و)586( ال�ف 
دوالر )س�تة مليارات و مائة وعرشون مليوناً 

وخمسمائة وستة وثمانون الف دوالر(.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط عاص�م 
جه�اد يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، 

ان »مجم�وع الكمي�ات املص�درة م�ن النفط 
الخام لش�هر ترشين االول املايض من الحقول 
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت )103( 
مليونا و)540( الف و )855( برميا ، بإيرادات 
بلغت )5( ملي�ارات و)944 ( مليونا و )317( 
ال�ف دوالر ، فيما كان�ت الكميات املصدرة من 
نف�ط كركوك ع�ر ميناء جيه�ان )2( مليون 
و)579( الف و)837( برميا ، بايرادات بلغت 

)148( مليون�ا و)263( ال�ف و)67( دوالرا ، 
فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة )432( 
ال�ف و)147( برمي�ا ، باي�رادات بلغت )14( 
مليون�ا و)576( ال�ف و)750( دوالرا ، فيم�ا 
كانت الكميات املص�درة عر مصفى الصمود 
اىل االردن )307( الف و)143( برميا بايرادات 
ألف�ا و)615(  بلغ�ت )13( مليون�ا و)428( 
دوالراواوض�ح جه�اد ان معدل س�عر الرميل 

الواح�د بل�غ )57.277( دوالراً.واش�ار اىل ان 
الكمي�ات املصدرة تم تحميله�ا من قبل )35( 
رشكة عاملية مختلفة الجنس�يات ، من موانئ 
البرصة وخ�ور العمي�ة والعوام�ات االحادية 
ع�ى الخليج وميناء جيه�ان الرتكي .يذكر ان 
الوزارة ومن خال ايمانها باطاع الشعب عى 
عملي�ات التصدي�ر واالي�رادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري.

النفط تعلن االحصائية النهائية للصادرات النفطية وااليرادات املتحققة لشهر ترشين االول املايض

رشكـة ديالـى العامـة جتهـز كهربـاء الوسـط بالعشـرات مـن حمـوالت 
التوزيـع خمتلفـة السعـات

    بغداد / المستقبل العراقي

جه�زت رشك�ة دياىل العامة إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الوس�ط بدفعة 
جديدة م�ن محوالت التوزي�ع بموجب العق�ود املرمة بني 
الجانبني.وأش��ار مدير عام الرشكة املهندس عبد الرس�ول 
محم�د عارف يف ترصيح للمكت�ب االعامي يف الوزارة اىل ان 

رشكته قامت بتجهيز الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 
ب�� )35( محولة توزي�ع س�عة ) 11KVA/250 ( بموجب 
العق�د االول وتجهيزه�ا ب�� ) 70 ( محولة توزيع س�عة ) 
11KVA/250 ( بموج�ب العقد الثاني ليصل مجموع ماتم 
تجهيزه م�ن العقد االول )125( محولة مختلفة الس�عات 
م�ن مجموع الكمية املتعاقد عليها بموجبه والبالغة ) 359 
( محولة توزيع مختلفة الس�عات فيم�ا بلغ مجموع ماتم 

تجهيزه من العقد الثاني ) 220 ( محولة مختلفة السعات 
من إجمايل الكمية املتعاقد عليه�ا بموجبه والبالغة )450( 
محولة مختلفة السعات.وأك�د ان الرشكة مستمرة بتنفيذ 
التزاماته�ا التعاقدية م�ع الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء 
الوس�ط وجميع الجه�ات األخرى يف األوق�ات املتفق عليها 
،مبدياًاألس�تعداد التام الستقبال وتنفيذ كافة الطلبات التي 

ترد من وزارة الكهرباء وكافة الجهات االخرى.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، عن رصف 
أكث�ر م�ن 414 ملي�ار دين�ار ملحافظة نين�وى دعماً 

لجهود اعادة استقرارها واعمارها.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، 
إن »وزي�ر التخطيط  ن�وري صب�اح الدليمي، صادق 
ع�ى إط�اق رصف )414 ملي�ار و762 مليون دينار( 
ملحافظ�ة نين�وى بع�د اس�تكمال الحكوم�ة املحلية 

ملتطلبات اإلدراج الازمة للمشاريع«.
واضافت أن »ذلك يأتي ضمن مس�اعي الوزارة يف دعم 
جه�ود إعادة االس�تقرار واإلعم�ار يف أقضية ونواحي 
وق�رى املحافظ�ة، وتحس�ني واقع قطاع�ات الصحة 

والتعليم والخدمات البلدية«.
وأك�د الدليم�ي، ان »مبلغ )126 ملي�ار و274 مليون 
دينار( تمت املصادقة عليه لتنفيذ عدد من املش�اريع 
يف قطاع�ات )الصناعة، والنق�ل واإلتصاالت، واملباني 
والخدم�ات(، فيم�ا تم�ت املصادقة ع�ى مبلغ )126 
ملي�ار و241 ملي�ون دين�ار( للمش�اريع املدرج�ة يف 

جداول املوازنة االستثمارية ملحافظة نينوى«.
وأض�اف بيان ال�وزارة أن »الدليمي ص�ادق إيضاً عى 
إط�اق رصف )106 ملي�ار و372 مليون دينار( لبناء 
ع�دد من املدارس وري�اض األطفال وع�دد من األبنية 
املدرس�ية بحس�ب حاج�ة املحافظ�ة، وإضافة مبلغ 
)55 مليار و875 مليون دينار( للمش�اريع املدرجة يف 

جداول برنامج تنمية األقاليم ملحافظة نينوى .

وزارة التخطيط تعلن رصف 
أكثر من »414« مليار دينار 

إلعادة إعامر نينوى

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

املشاريع وصفت بـ »املهمة« وسيتم العمل بها يف مراكز وأقضية ونواحي احملافظة

حمافظ البرصة يصادق عىل إحالة مشاريع بناء املدارس والبنى التحتية والكهرباء
    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة اسعد عبد االمري العيداني 
ع�ن املصادقة ع�ى احالة العديد من املش�اريع 
املهم�ة يف املحافظ�ة والت�ي تتعل�ق بالقط�اع 
الرتب�وي والبن�ى التحتي�ة والكهرب�اء يف مركز 
الب�رصة وأقضي�ة ونواح�ي املحافظة، مش�رياً 
اىل ان »هذه املش�اريع هي ضم�ن تخصيصات 
البرتو دوالر لس�نة 2019 ، مبيناً ان من بني تلك 
املشاريع املهمة تنفيذ املرحلة االوىل من مرشوع 
تنفيذ ش�بكة املجاري الثقيلة واألمطار وأعمال 
التبلي�ط واألرصف�ة لح�ي الزه�راء والزهور يف 

مركز قضاء الدير ».
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعامي الخاص ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه 
»تمت املصادقة عى احالة العديد من املش�اريع 
املهمة م�ن بينها مرشوع تنفي�ذ البنى التحتية 
لش�وارع ابو الحسن وشارع املقاولني واملرشاق 
القدي�م مع املتبقي من ش�وارع متفرقة يف دور 
الصح�ة وبريهة ومش�اريع اخرى ت�م إحالتها 
تتعلق بالرتبية وهي بناء مدرس�تني يف ام قرص 
االوىل )18( ص�ف يف حي الغدير وبناء مدرس�ة 
ثاني�ة قرب مدرس�ة الرايات االبتدائي�ة للبنني ، 

فضاً عن بناء مدرس�ة يف ساحة إعدادية الفاو 
للبن�ات ، ومرشوع ه�دم واعادة بناء مدرس�ة 
الخالدين )18( صف ثاثة طوابق وبناء مدرسة 
)18( ص�ف ب�دل املدرس�ة الكرفاني�ة الش�هيد 
بش�ري زيب�ك االبتدائي�ة ، وبناء مدرس�ة )18( 
ص�ف ثاثة طواب�ق يف الدير ، وبناء مدرس�ة يف 

ح�ي الصحفيني ، اضاف�ة اىل انش�اء مجموعة 
م�ن الطرق يف منطقة الحوط�ة بطول اكثر من 
)10( كم وإحالة مرشوع تنفيذ شبكة املجاري 
الثقيل�ة واألمطار وأعم�ال التبلي�ط واألرصفة 
لح�ي الزه�راء والزه�ور يف مركز قض�اء الدير 

ضمن تخصيصات البرتو دوالر لعام 2019«.

وذك�ر محافظ الب�رصة ان »املش�اريع االخرى 
التي تم إحالتها إكساء شوارع الرحمن ،وامليناء 
، واملتنب�ي ،وابو ذر الغفاري ، والرس�ول ، وابن 
س�ينا ، وابن البيطار يف قضاء الفاو ، فضاً عن 
احالة م�رشوع )كهرباء ، نق�ل ( )تجهيز مواد 
وتأهيل املحطات الثانية 400 ك.ف و132 ك. ف 

متنوعة ( ضمن تخصيصات البرتو دوالر ».
وكان محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني 
قد احال يف االسبوع املايض العديد من املشاريع 
املهم�ة م�ن بينه�ا احال�ة الطري�ق الس�ياحي 
الداخ�ي لقضاء ابي الخصيب ومرشوع انش�اء 
مستش�فى سفوان بسعة )100( رسير وانشاء 
كليات يف قضائي ابي الخصيب والفاو ومد خط 
ناقل ملناطق األهوار بطول )10( كم بقطر )10( 
انج يف الهارث�ة وتبليط الس�دة ملناطق الصينخ 
والع�ي واملاجدي�ة يف الهارث�ة وتأهي�ل ش�ارع 
املفتي�ة وتنفي�ذ البن�ى التحتية لح�ي االنتصار 
وانشاء طريق الشلهة يف السيبة وشوارع اخرى 
مختلفة يف مركز املحافظة ، مشرياً اىل ان الفرتة 
املقبلة ستشهد احالة مشاريع اخرى مهمة من 
بينها احالة شارع االمام عي )ع( من سوق )5( 
ميل اىل أربعة شوارع ومنطقة الطوبة والنخيلة 

وأرايض الصبخ .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر الزراع�ة صالح الحس�ني ان 
موازن�ة الع�ام 2020 س�تتضمن تصدير 
جميع املحاصيل الفائضة عن االس�تهاك 
املح�ي اىل خ�ارج الب�اد لتوف�ري العمل�ة 

الصعبة و دعم االقتصاد الوطني .
مبين�اً ان املوافقات االصولي�ة قد حصلت 
لتضم�ني املوازن�ة املقبل�ة ه�ذه الفق�رة 
املهمة التي تعيد للزراعة العراقية مكانتها 
امللح�وظ  االرتف�اع  ض�وء  يف  املرموق�ة 

بنس�ب االنتاج الزراعي بش�قيه النباتي و 
الحيواني و بع�د ان تصاعد انتاج الحنطة 
كان�ت  م�ا  بع�د  ط�ن   )4750000( اىل 
)2174622( ط�ن و هي نس�بة تجاوزت 
100% و ارتف�اع انتاج ب�ذور الرتب العليا 
اىل )250000( ط�ن و زي�ارة املس�احات 
املخصص�ة لزراعة الش�لب اىل )649562( 
دونم بعد م�ا كان�ت )5000( دونم فضا 
عن التوسع الكبري يف املساحات املخصصة 
للخط�ة الش�توية القادم�ة 2020-2019 

لتكون )15628103( مليون دونم .

وش�دد الحس�ني ع�ى االعم�ال والخطط 
الت�ي نفذتها ال�وزارة للنه�وض بالقطاع 
الزراعي بش�قيه النبات�ي والحيواني منها 
ملس�تحقاتهم  الحنط�ة  مس�وقي  من�ح 
التس�ويق،  م�ن  الت�ايل  الي�وم  يف  املالي�ة 
وتاجيل اس�تحصال بدالت االيجار للعقود 
الزراعي�ة له�ذا الع�ام واالعوام الس�ابقة 
وتخفي�ض اجور الخدم�ات الزراعية التي 
يت�م اس�تيفاؤها م�ن قبل دائ�رة االرايض 

الزراعية«.
مرك�ز  انش�اء  اىل  الحس�ني  اش�ار  كم�ا 

التم�ور  وانت�اج  بالنخي�ل  متخص�ص 
يقوم باعداد الدراس�ات العلمي�ة واملهنية 
للنهوض به�ذا القطاع امله�م ضمن دائرة 
البس�تنة، الفت�ا اىل الت�وازن واالس�تقرار 
املنتج�ات  اس�عار  الحاص�ل يف مس�توى 
الزراعي�ة والحيواني�ة مث�ل بي�ض املائدة 
حيث قام�ت ال�وزارة بمنع اس�ترياد عدد 
كبري م�ن ه�ذه املنتج�ات وبم�ا انعكس 
عى تش�جيع الفاحني وممارس�ة عملهم 
الت�ي  اراضيه�م  اىل  وعودته�م  الزراع�ي 

هجرت سابقا.

وزير الزراعة: موازنة 2020 تتضمن تصدير الفائض من املحاصيل 
الزراعية اىل خارج البالد

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير التجارة، محمد هاشم العاني، بنظرييه 
األردن�ي طارق حموري، والرتكي روهصاربيكجان، 
ع�ى هامش مش�اركته يف الجلس�ة الوزارية ال�35 
يف  )الكومس�يك(  اإلس�امي  التع�اون  ملنظم�ة 

اسطنبول.
وخ�ال لقاء وزير التج�ارة الدكتور محمد هاش�م 
العاني، والوفد املرافق له، بوزير التجارة والصناعة 
االردن�ي طارق حم�وري، والوفد املراف�ق له، جرى 
اس�تعراض العاق�ات االقتصادي�ة والتجاري�ة بني 

العراق واالردن وسبل تطويرها.
واعرب الوزير األردني، طارق الحموري، عن حرص 
اململك�ة االردني�ة لتقدي�م كل التس�هيات و الدعم 
ال�ذي يحتاجه العراق يف كافة املجاالت الس�يما نقل 
البضائ�ع والس�لع ع�ر مين�اء العقبة، موك�دا ان 
تطوير العاقات مع العراق هي من االولويات ملا لها 

من اهمية بالنسبة لاردن.
كما اكد الحموري، عى رغبة االردن يف رشاء الحنطة 
والش�عري واالعاف وغريها من املنتج�ات الزراعية 
التي ينتجها العراق يف موسم الوفرة، موجها الدعوة 
ملعايل وزي�ر التج�ارة العراقي لزي�ارة االردن وعقد 
منتدى يضم رجال اعم�ال عراقيني واردنيني لبحث 

سبل تطوير املشاريع ذات االهتمام املشرتك.
بدوره، اع�رب الدكتور العاني، ع�ن امكانية تزويد 
االردن باملنتج�ات الزراعي�ة الت�ي تحق�ق زيادة يف 
االنت�اج املحي وتغطي االس�تهاك العراق�ي، مبيناً 

أنه س�يتم عقد لقاءات مع رجال االعمال العراقيني 
والتج�ار لغرض تحدي�د موعد لزي�ارة االردن وعقد 

املنتدى االقتصادي.
وعى صعيد متصل، التق�ى الدكتور العاني، بوزيرة 
التج�ارة الرتكي�ة، روهصاربيكجان، مس�تعرضني 
املواضيع املهمة وقضايا تتعلق بالجمارك وتس�هيل 
ومتابعة فت�ح املنفذ الجديد و زي�ادة حجم التبادل 
التج�اري وتطوي�ر العاق�ات وانضمام الع�راق اىل 
اتفاقي�ة النقل املوقع�ه بني تركيا وقط�ر وايران ملا 
لها دور تس�هيل النقل بني تلك ال�دول و رفع حجم 

التبادل التجاري.
وتط�رق الوزي�ران، اىل موضوع توحي�د االجراءات 
الجمركية بني املركز واالقليم فيما يتعلق بالرس�وم 
واالجراءات حيث بني السيد الوزير وجود اجتماعات 
مكثف�ة م�ع حكوم�ة االقليم ح�ول املوض�وع وان 
املباحث�ات تس�ري بانس�يابية وباتج�اه توحي تلك 

االجراءات.
كم�ا واكد الجانب�ان، عى الرغبة الج�ادة والحرص 
عى تطوي�ر العاقات الثنائية ب�ني البلدين يف كافة 

املجاالت وبما يخدم املصلحة املشرتكة.
وانطلق�ت أعمال الجلس�ة الوزارية ال��35 ملنظمة 
التعاون اإلس�امي )الكومسيك(، يف وقت سابق من 
اليوم األربعاء، يف مدينة اسطنبول برتكيا، بمشاركة 
وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، بحضور 
وزراء التج�ارة لل�دول االعض�اء يف منظمة التعاون 

االسامي.
وافتتح الجلسة الوزارية، الرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغ�ان، بصفته رئي�س اللجنة الدائم�ة للتعاون 

االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون االسامي.
وأك�د وزير التجارة، الدكتور محمد هاش�م العاني، 
اجتماع�ات  يف  املش�اركة  ع�ى  الع�راق  »ح�رص 
الكومس�يك بهدف تنمية وتطوير عاقاته التجارية 
م�ع عمقه االس�امي خاص�ة وان هن�اك توصيات 
مهم�ة تخ�دم القطاع�ات االقتصادي�ة والزراعي�ة 
والتجاري�ة واملالي�ة والنق�ل واملواص�ات وتخفيف 
الفق�ر يف ال�دول االعضاء وه�ي من الفق�رات التي 
ناقش�ها كب�ار املس�ؤولني الت�ي س�بقت الجلس�ة 
وس�تعرض للمصادقة عليها م�ن وزراء التجارة يف 

الدول االعضاء«.
االقتص�ادي  للتع�اون  الدائم�ة  اللجن�ة  وب�دأت 
والتجاري ملنظمة التعاون اإلس�امي )كومس�یك(، 
أول أم�س االثنی�ن، أعم�ال اجتماعھاال��35 ع�ى 
مستوى كبار املوظفین بمشاركة الدول األعضاء يف 
املنظمة ومؤسس�اتھا ذات الصل�ة لبحث التطورات 

االقتصادیةوالعاملیة، بمشاركة العراق.
ویجريتنظی�م اجتماع�ات اللجنة الدائم�ة للتعاون 
االقتص�ادي والتج�اري ملنظمة التعاون اإلس�امي 
)الكومس�يك( سنویاً الستعراض التقدم املحرز عى 
مس�توى تنفیذاس�رتاتیجیتھاوتوصیات مجموع�ة 
العم�ل السیاس�یةوقراراتھا املعتم�دة خال دورات 

)كومسیك( الوزاریة.
وانش�ئت )كومس�یك( بناء عى ق�رار مؤتمر القمة 
اإلسامي الثالث الذي عقده عام 1981 وتعنى بجم
یعاملواضیعاالقتصادیةوالتجاریةالدولیةواإلقلیمیة
وانعكاس�اتھا عى الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

االسامي.

عىل هامش مشاركته باجللسة الوزارية الـ »35«للكومسيك.. وزير التجارة يلتقي نظرييه األردين والرتكي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، توزيع وجبة جديدة من س�لف املتقاعدين 
املدنيني والعسكريني.

وذك�ر بي�ان للمرصف تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »ت�م رصف وجب�ة جدي�دة م�ن س�لف املتقاعدي�ن املدنيني 
والعس�كريني التي ترتاوح مابني 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني وقد تم التوزيع لنحو1199 متقاعد«.
واضاف البيان، ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق اباغ املتقاعد 
عر إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

الرافدين يعلن توزيع وجبة جديدة
من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت نقاب�ة الصحفيني العراقيني، الصحفي�ني برضورة اإلرساع 
للتوج�ه إىل املستش�فيات واملراكز الصحي�ة يف جميع محافظات 
الع�راق وخاصة يف النارصية م�ن اجل الترع بال�دم النقاذ حياة 

املصابني من املواطنني والقوات األمنية.
ووجهت النقاب�ة يف بيان، ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، » فروعها 
يف املحافظ�ات بفت�ح مراك�ز عاجل�ة لنقل الصحفيني وتس�هيل 
وصوله�م إىل مراكز الت�رع بالدم ملا لذلك من رضورات إنس�انية 

تتطلبها الظروف الحالية وسامة املصابني«.
وطلبت نقابة الصحفيني م�ن األرسة الصحفية ان« تضع العراق 
وأمن�ه ومس�تقبله نص�ب أعينه�ا وخاص�ة يف تلك املرحل�ة وان 
يعم�ل الصحفي واإلعامي وكل من موقعه ب�أن يكون قريبا من 
املواطنني والقوات األمنية عى حد س�واء والتصدي لكل املحاوالت 

التي تهدف إىل زعزعة امن العراق واستقراره«.
واختتم النقابة بيانها« بالتقدم إىل عوائل الشهداء من املتظاهرين 
والق�وات األمني�ة بالتع�ازي القلبي�ة وتدع�و بالش�فاء العاج�ل 
للجرح�ى واملصابني منه�م فأنها تبتهل إىل الل�ه العزيز القدير ان 

يحفظ العراق وشعبه ويجنبه كل مكروه .

النقابة تدعو الصحفيني التوجه إىل املستشفيات 
واملراكز الصحية يف عموم العراق للتربع بالدم

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت وزارة النق�ل العراقي�ة املرحلة االوىل ملرشوع خط الس�كة 
االزدواجي ضمن خط )بغداد - البرصة( يف قطاع اليوسفية جنوب 
بغداد وبوترية مستمرة ومتصاعدة ألكمالة بوقت قيايس وبجهود 
امل�اكات الهندس�ية والفنية يف الرشك�ة العامة لتنفيذ مش�اريع 

النقل )احدى تشكيات الوزارة(.
حي�ث ب�ارشت املاكاته�ا الهندس�ية والفنية يف الرشك�ة باكمال 
املرحل�ة االوىل م�ن امل�رشوع لخ�ط )بغ�داد - الب�رصة( يف قطاع 
)اليوس�فية - املس�يب( ضم�ن العقد امل�رم مع الرشك�ة العامة 
لس�كك حدي�د الع�راق حيث يمثل امل�رشوع مد خط س�كة حديد 

ماصق للخط الحايل ..
وبين�ت؛ ان املرشوع يهدف اىل زيادة الطاقة االس�تيعابية من 24 
اىل 48 رحل�ة ضمن خط )بغ�داد - البرصة ( ليكون الخط متوازيا 
للخط الس�ابق سيما وان هذا الخط يمر بأغلب محافظات العراق 
الجنوبية ذات الكثافة الس�كانية العالية لتخفيف الزخم الحاصل 
عى الس�كة القديم التي تشهد رحات مستمرة عى مدار الساعة 

خصوصا يف املناسبات والزيارات .
واضافت ان املرشوع سيحقق طفرة نوعية عى الصعيد السككي 
ب�ني بغداد واملحافظ�ات الجنوبية وتعتر هذه الب�ادرة االوىل من 

نوعها بإنشاء خط مزدوج يف عموم العراق.
وكش�ف الوزارة ان نس�بة االنجاز يف املرشوع بلغت 20% لحد االن 
حيث العمل املتواصل لتحسني كفاءة الخطوط النسيابية وتامني 

سري القطارات خدمة للمواطن الكريم.

النقل: تنفيذ املرحلة االوىل ملرشوع خط السكة املزدوجة 
يف قطاع اليوسفية ضمن خط »بغداد - البرصة«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير مدينة األمامني الكاظمني )ع( 
الطبي�ة الدكتور )عبد الرحمن اس�ماعيل 
ج�ودة املحم�داوي( ع�ن تجهي�ز املدينة 

الطبية بأجهزة حديثة و رصينة.
جاء هذا من خال حرص ومتابعة الس�يد 
مدي�ر ع�ام دائ�رة صح�ة بغ�داد الك�رخ 
الدكتور )جاس�ب لطيف الحجامي( حيث 
اوىل اهتمام�ا كبرياً و مبارشاً بهذا الجانب 
امله�م مم�ا يس�هم يف تحس�ني الخدمات 

الطبية ألبناء بلدنا ».
واش�ار مس�ؤول وح�دة األجه�زة الطبية 

يف مدين�ة األمامني الكاظم�ني )ع(الطبية 
املهن�دس )ع�ي ط�ارق( تم نص�ب جهاز 
س�يباب C.PAPعدد )2( منش�أ بريطاني 
، رسي�ر عمليات جراحية عدد )3( منش�أ 
نمس�اوي، بروجك�رت متح�رك ع�دد )4( 
 Philips تركي املنش�أ ، جهاز سونار نوع
ع�دد )1( امريكي املنش�أ ، جهاز كاش�ف 
الوري�د ع�دد )3( املنش�أ امريك�ي، جهاز 
املنش�أ.  بريطان�ي   )1( Ventilaterع�دد 
دري�ل منش�ار ع�دد )5( امريكي املنش�أ، 
جهاز س�حب الس�وائل ع�دد )10( تركي 
املنش�أ واخريا عرب�ات التخدي�ر عدد )4( 

امريكي املنشأ.

صحة الكرخ جتهز مدينة اإلمامني الكاظمني »ع« 
الطبية بأجهزة حديثة ومن منايشء عاملية

   المستقبل العراقي / زهراء علي

أس�تقبل السيد رئيس مجلس القضاء االعى القايض فائق زيدان 
محاف�ظ نينوى الس�يد نجم الجب�وري ورئيس لجن�ة النزاهة يف 

مجلس النواب النائب ثابت العبايس.
وأوضح بيان صادر عن املركز اإلعامي ملجلس القضاء االعى أن 
»الس�يد رئيس املجلس قدم التهنئة للمحافظ بمناس�بة تسنمه 

منصبه الجديد.
وأض�اف البيان أن »اللقاء ش�هد بح�ث التعاون م�ع القضاء يف 
املحافظ�ة لتثبيت اس�س تطبي�ق القانون والحف�اظ عى املنجز 
األمن�ي املتحقق يف املحافظة بعد تحريره�ا من عصابات داعش 

والقضاء عى الفساد اإلداري«.

رئيس جملس القضاء االعىل 
يستقبل حمافظ نينوى
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حمافظة دياىل
اعالنقسم العقود

اعالن مناقصة رقم )2( ملشاريع تنمية االقاليم 2019
اعادة اعالن مناقصة رقم )1( ملشاريع تنمية االقاليم 2019

العدد: 27334
التاريخ: 2019/11/28

ت
تبويب المشروع

مدة العملالكلفة التخمينيةسعر العطاءدرجة التصنيفاسم القضاء او الناحيةالجهة المستفيدةاسم المشروع
تفاصيل النوعنوعمادة

75,000521,730,00018عاشرة انشائيالسعدية البلدياتتأهيل وتعويض شارع المدخل الجنوبي للناحية مع االرصفة والجزرة1923

100,000641,737,50021عاشرة كهربائيقرة تبةالكهرباءانارة الجزء الثاني والثالث من حي السالم في قرة تبة2923

اعادة اعالن االعالن رقم 1 ملشاريع تنمية االقاليم لعام 2019

ت
التبويب

سعر درجة التصنيفاسم القضاء او الناحيةالجهة المستفيدةاسم المشروع
مدة العملالكلفة التخمينيةالعطاء

التسلسلالنوعالمادةالفصل

180 يوم100,000336,095,000عاشرة انشائيةبعقوبةالتربيةبناء مدرسة 6 صف على القطعة 3/1 م6 هور مريحة1541260

180 يوم100,000311,310,000عاشرة انشائيةالخالصالتربيةهدم واعادة بناء مدرسة الحشد الشعبي 6 صف25243

180 يوم100,000350,085,000عاشرة انشائيةالعظيمالتربيةهدم واعادة بناء مدرسة العظيم االبتدائية 6 صف3541260

180 يوم100,000316,245,000عاشرة انشائيةبعقوبةالتربيةهدم واعادة بناء مدرسة اشنونا 6 صف45243

180 يوم100,000340,685,000عاشرة انشائيةبعقوبةالتربيةهدم واعادة بناء مدرسة الشباب 6 صف قرية االمام55243

180 يوم100,000319,825,000عاشرة انشائيةالمقداديةالتربيةبناء مدرسة شراع المحبة 6 صف6541260

180 يوم100,000324,055,000عاشرة انشائيةالخالصالتربيةبناء مدرسة 6 صف على القطعة 1792/1 م1 شروين7541260

180 يوم100,000336,005,000عاشرة انشائيةبلدروزالتربيةبناء مدرسة الطبري 6 صف8541260

180 يوم100,000340,505,000عاشرة انشائيةخانقينالتربيةبناء مدرسة 6 صف على القطعة 163 م29 كشكول9541260

180 يوم100,000318,885,000عاشرة انشائيةخانقينالتربيةبناء مدرسة ابتدائية 6 صف على ارض مدرسة كبية رقم القطعة 1/152 م12 قوالي قضاء خانقين10541260

180 يوم100,000318,885,000عاشرة انشائيةخانقينالتربيةبناء مدرسة ابتدائية 6 صف على ارض مدرسة جوارجرا االبتدائية رقم القطعة 35 م11 علياوة11541260

75,000365,210,000240عاشرة انشائيةبعقوبةالمجاريانشاء خط مجاري في التحرير القادة1245212

200,0001,177,181,570360ثامنة انشائيهبهبالمجاريتنفيذ شبكة مجاري مياه االمطار في جديدة الشط1345212

اكساء الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء خانقين وقضاء كالر من خارج حدود بلدية خانقين الى مفرق 143921
قرية سوزبالغ ضمن حدود محافظة ديالى بطول 3500 م / قضاء خانقين

الطرق 
50,000249,375,00060عاشرة انشائيةخانقينوالجسور

الطرق تبليط وصب شوارع وعمل سواقي سطحية لقرية السالم153923
100,000681,750,000120عاشرة انشائيةبني سعدوالجسور

100,000491,279,200180عاشرة انشائية / كهربائيةالوجيهيةالماءتجهيز ونصب مجمع ماء ابو جسرة سعة )240 م3/سا( مع خط ناقل في الوجيهية164611

مثنى عيل مهدي التميمي
حمافظ دياىل

اىل/ كافة الرشكات واملقاولني
تعلن محافظة دياىل / قسم العقود عن اجراء مناقصة لتنفيذ املشاريع الواردة بالقائمة املرفقة طياً مع اعادة اعالن مناقصة رقم )1( ملشاريع تنمية االقاليم 2019 وكما مبني بالقوائم املرفقة طياً 

وحس�ب الوثائ�ق القياس�ية الص�ادرة عن وزارة التخطيط وتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوط�اء العطاءات كما ان للمحافظة الغ�اء املناقصة دون تعويض مقدمي 
العطاءات واس�تبعاد املقاول او الرشكة غري الكفوءة من خالل تجارب املحافظة الس�ابقة وتعترب ش�خصية املقاول او الرشكة محل اعتبار وال يحق له احالة العمل او جزء منه اىل مقاول ثانوي ما لم تس�تحصل موافقة جهة 
التعاقد التحريرية املسبقة وعىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا الحضور اىل مقر لجنة فتح العطاءات الكائن يف )بعقوبة/شارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة دياىل( يف الزمان واملكان املحددين ادناه لغلق املناقصة 
املذكورة عىل ان يكون العطاء نافذ ملدة 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة املذكورة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة كافة اجور االعالن والرس�وم والرضائب واي مصاريف اخرة تنص عليها التعليمات وس�يهمل اي عطاء غري 
مستويف للمستمسكات املطلوبة اعاله وال يقبل اي عذر من جراء ذلك ويف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمسكات املقدمة من قبل املقاول او الرشكة سيتم مصادرة التأمينات واتخاذ االجراءات القانونية بحق الرشكة 

او املقاول وستحسب الغرامات التأخريية عىل النحو التايل )مبالغ العقد مقسما عىل مدة العقد *15%( كما تخضع جميع املواد للفحص املختربي وفقا لتوجيه اللجان املرشفه عىل العمل ودوائر املهندس املقيم
فع�ىل ال�رشكات واملقاول�ني العراقيني املصنفني من الدرج�ات املذكورة ادناه والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص الراغبني بدخول املناقصة مراجعة محافظة دياىل /قس�م العقود/ش�عبة املتابعة لغرض رشاء 
مستندات ورشوط ووثائق وبيانات املناقصة علما ان الرشاء سكون من قبل املدير املفوض حرصاً او وكيله عىل ان تكون الوكالة صادرة ضمن مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر فقط قبل تاريخ نرش االعالن وان ال يحمل الوكيل وكالة 
عن رشكات اخرى )اي يكون موكل باعمال رشكة واحدة فقط( وان س�عر العطاء الواحد كما مؤرش ازاء كل مرشوع غري قابل للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للمقاولني او الرشكات عند رشاء العطاء وس�يكون 
اخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية عرش من ظهر يوم )االحد( املوافق )2019/12/8( ويكون موعد فتح العطاءات حال انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة او اليوم التايل ويكون فتح العطاءات يف مقر اللجنة لفتح 

ويكون املكان الرئييس لتبليغ الرشكات واملقاولني هو لحة االعالنات املوجودة يف قسم العقود ولكافة االجراءات التي تخص املشاريع ويعترب بمثابة تبليغ الرشكات واملقولني وال يقبل االحتجاج بعري ذلك 
علما ان عقد املؤتمر الخاص لهذا االعالن االجابة عىل استفس�ار االخوة املقاولني يوم )الثالثاء( املوافق )2019/12/3( الس�اعة الحادرية عرش صباحا للمزيد من املعلومات االتصال بنا عرب الربيد االلكرتوني لقس�م العق��ود 

).Diyala Contracts(

مستندات ورشوط املناقصة //
1-هوية تصنيف الرشكات واملقاولني صادرة من وزارة التخطيط نافذة و للدرجة املطلوبة واملثبتة امام كل مرشوع

2-شهادة تاسيس الرشكة +عقد تاسيس الرشكة + النظام الداخيل للرشكة + هوية غرفة التجارة + هوية اتحاد املقاولني + شهادة ممارسة مهنة نافذة
3-يلتزم املقاول او الرشكة بتثبيت عنوان الرشكة وعنوانه الشخيص يف اوراق العطاء ليتم اعتمادها عنوانا باملراسالت وتبليغات تقديم ما يثبت العنوان

4-تأمينات اولية بنسبة 1% من الكلفة التخمينية املخصصة الالحالة بموجب صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية ويفضل من محافظة دياىل معنون اىل ديوان محافظة دياىل / قسم الحسابات عىل ان تكون التأمينات 
االولية نافذة ملدة 28 يوم بعد تاريخ مدة نفذية العطاءات ال)120( يوم

5-براء ذمة نافذة اصلية ومصورة مصدقة / قسم الرشكات صادر من الهيئة العامة للرضائب
6-تقديم ما يؤيد قدره خربة الرشكات يف مجال املقاولة املعنية مع ربط ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية مؤيدة من جهات التعاقد الرسمية

7- تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابتا وان توقع عىل جميع املس�تندات العطاءات وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم الرشكة او املقاول مع االلتزام بمدة 
االنجاز العمل حسب ما مثبت من قبل الدائرة املستفيدة من االعالن

8-مصادقة التصميم من قبل الدائرة املستفيدة واملسح املوقعي للمشاريع وان تطلب االمر
9-العنوان الكامل للرشكة ورقم الهتاف والربيد االلكرتوني

10-استمارة تقديم العطاءات موقعه ومختومة من املقاول قبل الرشكة او املقاول
11-عىل الرشكة ان تقوم بتقديم )CV( يتضمن اسماء الكادر الفني )االختصاصيني املتفرغني والغري متفرغني( واالداري واالليات التي تعود اىل الرشكة معززة بوثائق رسمية للعاملني لديها بموجب عقود التشغيل الصادرة عن 

نقابة املهندسني عند تنفيذ مشاريع املقاولة
12-تقديم ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كشفا الخر سنتني معد من قبل محاسب قانوني ومصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز العام

13-تقديم كشف مايل من املرصف يبني القدره املالية وباالرقام
14-تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم والتي تفرض من الدولة
15-ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم نسخة اصلية ويكون باسم الرشكة او املقاول حرصا

16-يقدم العطاء بثالثة رضوف مختومة االول )العرض الفني( والثاني )قائمة االسعار( والثالث )املستمسكات املطلوبة(
17-عىل الرشكات واملقاولني ارفاق كافة املستمسكات )بطاقة موحدة ان وجدت + الجنسية+شهادة الجنسية وبطاقة السكن الخاصة باملدير املفوض للرشكة(

18-يعترب هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويلتزم املقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
19-لجهة التعاقد الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء املناقصة فقط

20-ال يجوز ملقدمي العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها اي كان نوعه
21-تقديم كتاب رسمي صادر من جهة رسمية يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاءات

22-عىل الرشكة او املقاول االلتزام بتقديم منهاج العمل املطلوب
23-يف حال�ة قي�ام الط�رف االول بتنفيذ اي من التزامات الطرف الثاني بس�بب تلكئه يف تنفيذ ملقاولة او اي من التزاماته بموجب رشوط املقاولة يتحمل الطرف الثاني التحميالت االدارية لصالح الطرف االول بنس�بة ال تزيد عن 

20% من الكلفة الفعلية لتنفيذ االتلزام الذي اخل الطرف الثاني بتنفيذه وتستحق تلك املبالغ ذمه الطرف الثاني وتستحصل منه دون الحاجة اىل انذار او حكم قضائي 
24-للطرف االول استقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ او التي تقل كمياته عىل االنجاز الفعيل كما ورد يف جدول الكميات

25-تلتزم الرشكة او املقاول بيان املوقع االلكرتوني للرشكة عنوانها ورقم الهاتف للرشكة بموجب نموذج مس�تقل يحتوي كافة املعلومات املذكورة مختوم بختم الرشكة وتوقيع املدير املفوض وتقدم اىل ش�عبة املتابعة يحال 
رشاء وثائق املناقصة عىل ان تكون مطابقة للمعلومات املقدمة عىل الظرف الخاص بالعطاء ليتم اعتماد الربيد االلكرتوني كموقع رسمي للمخاطبات يف حال تعذر تبليغ الرشكة الي مخاطبة تحريريا«

26-عىل من ترسو عليه املناقصة تقديم صك مصدق بقيمة )5%( من قيمة االحالة مضافا اليها مبلغ االحتياط )عن كفالة حسن تنفيذ(
اعالن رقم 2 ملشاريع تنمية االقاليم لعام 2019
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Announcement for Tender No: 042-PC-19Purchase pickups for EBS
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Purchase pickups for EBS
Tender No.: 042-PC-19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get 
the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope ofwork
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to Purchase ten pickups for EBS.
Part Two: Deadline to purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents on/Before the deadline 15Dec 2019 at 
Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: One person can only represent one company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately beforethe deadline4:00 PM of17 Dec 
2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREEdifferent stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before the date of 
4:00 PM of 15 Dec 2019by Email to / cp@ebspetroleum.com/ wangzhiliang@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding 
date.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2243/ش/2019
التاريخ : 2019/11/10

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

2 � رقية فاضل رزاق ذياب
3 � سناء فاضل رزاق ذياب
4 � أيات فاضل رزاق ذياب

اعالن
قدم طالب حجة الفقدان)فاضل رزاق ذياب( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة فقدان بحقك كون�ك مفقود وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وف�ق اش�عار مخت�ار منطقة 
املدع�و ) عزي�ز جاس�م /اب�و غ�رق( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك 
الحضور امامها خالل ع�رة ايام من تاريخ 
نر االع�الن  وبخالفه س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض

اثري عبد الحر جرب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل 
العدد : 491 / ب / 2019 

التاريخ : 21 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليها ) خالدة حمدان سلمان ( 
اقام املدع�ي ) ميثاق غاتي محارب ( الدعوى 
املرقم�ة 491 / ب / 2019 لدى هذه املحكمة 
يطالبك فيها ) ازالة شيوع العقار تسلسل 16 
/ 171 م1 – الجبيله بيعا يف حال عدم قابليته 
للقسمة وتقسيم ثمنه حسب السهام املذكورة 
يف سند العقار وقد صدر فيها قرار بتاريخ 10 
/ 10 / 2019 املتضمن الحكم بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل 16 / 171 م1 – الجبيلة بيعا 
وتوزي�ع صايف ثمنه بني ال�ركاء كل بمقدار 
حصته وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح 
القائم بالتبليغ املبلغ القضائي بالل س�عدون 
كريم بانك مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب 
تاييد رئي�س املجلس البلدي ملنطق�ة الجنينة 
واالندل�س ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم الطعن بالقرار خالل 

املدة القانونية يتم تنفيذه وفق القانون .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 497 / ب / 2019 

التاريخ : 28 / 11 / 2019 
اىل / املدعى عليه : احمد وييس يحيى 

اعالن 
للدع�وى املقامة من قب�ل املدعي اوس صفاء 
الدين ابراهيم بالعدد 497 / ب / 2019 والتي 
يطالب فيه بالزامك مبلغ مائة وعرة ماليني 
دينار وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومخت�ار منطقة حي 
املعلمني وكتاب مركز رشطة املقدادية بالعدد 
1222 يف 26 / 11 / 2019 وعليه قرر تبليغك 
بالحض�ور  يوميت�ني محليت�ني  بصحيفت�ني 
بموع�د املرافعة املص�ادف 10 / 12 / 2019 
ويف حالة عدم الحضور وعدم االعرتاض واتباع 
طرق الطعن القانوني س�وف تجري املرافعة 

حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي

)اعالن(
رزمه )2019/4(

اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم وعناوين سكنهم  ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة  ازاء اسمائكم يف 
القضايا املبينة ادناه  لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة 
االرهاب خالل مدة ثالثني يوما من نر هذا االعالن يف الصحف  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا  
وتحج�ز اموالك�م املنقولة وغري املنقولة ويطلب م�ن كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل 

اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون  محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك

)اعالن(
رزمه )2019/6(

اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم وعناوين سكنهم  ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة  ازاء اسمائكم يف 
القضايا املبينة ادناه  لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة 
االرهاب خالل مدة ثالثني يوما من نر هذا االعالن يف الصحف  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا  
وتحج�ز اموالك�م املنقولة وغري املنقولة ويطلب م�ن كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل 

اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون  محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك

)اعالن(
رزمه )2019/5(

اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم وعناوين سكنهم  ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة  ازاء اسمائكم يف 
القضايا املبينة ادناه  لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة 
االرهاب خالل مدة ثالثني يوما من نر هذا االعالن يف الصحف  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا  
وتحج�ز اموالك�م املنقولة وغري املنقولة ويطلب م�ن كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل 

اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون  محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك

اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب
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Gazprom Neft Badra B.V. 

 
 .في .شركة غازبروم نفت بدرة بي

 مناقصةالعالن إ
 

 أنه ،التعاقديةمنطقة بدرة في نتاج اإلطوير ووالتعقد الخدمة مشغل  وهي ،.في .شركة غازبروم نفت بدرة بيتعلن 
 
 

مهورية العراق و / جوفقا لقوانين  لهاالتي يسمح ، والخبرة في تنفيذ المشاريع المماثلةذات لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية ليمكن 
 .أن تشارك في المناقصة التالية ،مهورية العراقج/ لـ في بتجهيز المواد هاأو بلد تسجيل

 
 كمال لصيانة اآلبار النفطيةاإلأدوات  تجهيز1246#   رقم المناقصة إعادة

 
 ةالشركتحمل ترويسة على ورقة تقديم طلب خطي (عن طريق وثائق هذه المناقصة الحصول على  مقدمي العطاءاتل ه يمكننود اعالمكم بأن 

الذي ي عنوان البريد اإللكترونو الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد االسمتذكر فيه بشكل واضح  )المخول هاممثل موقعة من قبل
البريد  عنوانيرسل هذا الطلب إلى . وينبغي ووظيفتهشخص المسؤول عن االتصال للاالسم الكامل ، إضافة إلى وثائق المناقصةسترسل إليه 

 اإللكتروني التالي:
 

badra.com-Materials@gazpromneft-Tenders 
  

 مسؤولية ةيأالمشغل أن يتحمل  دون ،اإللكتروني البريد طريق عن المناقصة وثائقله  المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطيال طلبال استالموبعد 
 .التسليم في التأخر أو الخسارة عن
 

 :من المتطلبات االستجابة للحد األدنى التالي1246#  المناقصة رقمإعادة بموجب  العرض تقديممقدم العطاء المؤهل لوعلى 
 البضائع مع المتطلبات المذكورة في وثائق المناقصة؛توافق امتالك شهادات تؤكد  -
 .تجهيز البضائع المماثلةسنوات من خبرة  5امتالك ما ال يقل عن  -

 
 وسيدرس المشغل أثناء تقييم العطاءات المواضيع التالية:

 
 ؛فنيالعرض ال -
 العرض التجاري؛ -
 ؛البضائع لتجهيززمني الجدول ال -
  ؛تسديدشروط ال -
 كافة متطلبات وشروط العقد. قبول مقدم العطاء  -
 
ولية تحمل أية مسؤأن يدون  ،العقد حالةإفي أي وقت قبل ء المناقصة إلغاو المناقصةهذه بموجب مقدم  في قبول أو رفض أي عطاءالحق  شغلمولل

 مبررات لقيامه بذلك. يقدم مقدم العطاء ودون أن تجاه 
 

 مساءً ، الساعة الخامسة 2019 األول كانون 15 هو الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة
(UTC/GMT+3:00) 

 / قسم العقود والمشتريات .في .نفت بدرة بي غازبروم شركة

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 
 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
Supply Goods in/to the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Re-Tender #1246 - PROCUREMENT OF COMPLETION TOOLS FOR WORKOVER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation for this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) clearly 
indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender 
Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 
 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 
 
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such 
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

 
In order to be eligible to quote under Re-Tender #1246, the Bidders shall meet the following minimal 
qualification criteria: 

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements 
for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 5 years; 
 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Technical proposal; 
- Commercial proposal; 
- Goods Supply Schedule; 
- Payment Terms; 
- Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract; 

 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted 
the bid or justifying the grounds for such actions. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is December 15, 2019, 5PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 
محكمة جنح الكوت  

تنوية
الحاق�ا باعالنن�ا 2384/ج /2019  املنش�ور يف جريدة 
املستقبل  العراقي  بتاريخ بتاريخ  2019/11/5  حيث 
ورد خط�ا اس�م املتهم هيثم دريس حني�ش والصحيح 

خيون سلومي صباح  
لذا اقتىض التنوية

���������������������������������������������
فقدان 

فقدت الهوية الصادرة عن وزارة النفط / رشكة تعبئة 
الغاز ) رشكة عامة ( باسم / غزوان حسني عبد عيل – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من هيئة الحش�د الشعبي 
ل�واء 26 م�ع بطاقة كي كارد بأس�م / مق�دام محمد 
عباس – فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل مصدرها او 

االتصال عىل الرقم 07817681927 
���������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املدعي ) رع�د كريم فرج ( طلبا ي�روم فيه تبديل 
) اس�م ابنته ( من ) ضمياء ( اىل ) ناتاش�ا ( فمن لديه 
اع�راض ع�ىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف ينظر 
الدعوى وف�ق احكام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف السالم 

العدد : 875 
التاريخ : 27 / 11 / 2019 

اىل / املفقود خالص حمود سهيل 
م / اعالن 

قدمت ش�قيقتك املدعوة ) انتصار حمود سهيل ( طلبا 
اىل هذه املحكمة تطلب فيه نصبها قيمة عىل ش�قيقها 
) خال�ص حم�ود س�هيل ( وذل�ك لعدم معرف�ة حياته 
م�ن مماته وعليه ق�رر نرش هذا االع�الن يف صحيفتني 
محليتني علما انه فق�د يف عام 2007 للتفضل باالطالع 

مع التقدير .
القايض 

محمد عباس حميد 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

العدد : 4835 
التاريخ : 26 / 11 / 2018 

اىل / املفق�ود حرب�ي طرف�ه عج�رش / مجهول محل 
االقامة 

اعالن 
قدم�ت والدت�ه املدع�وة ) زعيل�ه طه صاي�ل ( طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة ت�روم في�ه تنصيبها قيما علي�ك الدارة 
ش�ؤونك ولثبوت ذلك ب�االوراق التحقيقية املس�جلة يف 
مركز رشطة بني س�عد وللبينة الش�خصية املس�تمعة 
من قبل هذه املحكمة تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني وعند عدم حضورك او اعراضك خالل ) 15 ( 

يوم تصدر حجة الحجر والقيمومة حسب االصول .
القايض 

احمد خضري عباس

1 � ي�ر الرشكة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل واملواصالت دع�وة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة اكمال االعمال املتبقية النشاء الدور 
التشغيلية ملعمل العوارض الكونكريتية  يف محافظة املثنى / قضاء السماوة � منطقة 
ال عطش�ان ابو محار مقاطعة رقم 7/181 قرب محطة قطار الس�ماوة بمدة تنفيذ 
قدرها )90( تس�عون يوما وبموجب املتطلب�ات والرشوط وااللتزامات املثبتة يف وثائق 

املناقصة 
2 � ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عىل عىل معلومات اضافية 
االتصال بالرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت يف بغداد � الشالجية � خلف 
جامع براثا � حي الفجر / قس�م العقود واملناقصات خالل س�اعات الدوام الرس�مي 
من الس�اعة 8 صباحا اىل الس�اعة الثانية ظهرا للحصول عىل الوثائق القياس�ية وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 3 � الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة )1056000000( مليار وس�تة وخمس�ون مليون 

دينار عراقي
4 � متطلب�ات التأهيل املطلوبة )صورة عن هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
او )البطاق�ة الوطنية ( ، تايي�د حجب البطاقة التموينية ، بطاقة الس�كن( كتاب من 
الهيئة العامة للرضائب نافذ بأسم مقدم العطاء لالشراك باملناقصات ، هوية تصنيف 
املقاولني ال تقل عن الدرجة السادس�ة نافذة لعام 2019 ، وش�هادة تأس�يس الرشكة 
مع عقد التأسيس مصدق اصوليا ، اجازة ممارسة املهنة بالنسبة للرشكات ، الكفاءة 
املالية ، االعمال املماثلة املؤيدة من الجهات املستفيدة ، تقديم ما يؤيد مؤهالت الجهاز 
الفن�ي واملختصني العامل�ني يف الرشك�ة وقائمة بااللي�ات واملعدات العائ�دة ملكيتها 
للرشكة او بحوزتها ، كتاب براءة ذمة من وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية � دائرة 
التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي ، كتاب 
صادر من نقابة املحامني ونقابة املحاس�بني يثبت س�المة موق�ف الرشكة القانوني ، 
الحسابات الختامية خالل السنتني االخريتني عىل ان تكون ايجابية ومؤرش فيها ارباح 
الجه�ة املتقدمة للمش�اركة ومصادقة من الجهات املعنية ،س�يولة نقدية بموجب ما 
مطل�وب يف الوثائ�ق ، رأس املال ، النس�خة االصلية من وص�ل رشاء املناقصة ، تقديم 

منهاج عمل( 
5 � بام�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائ�ق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري 
اىل العنوان التايل بغداد � الش�الجية � خلف جامع براثا � حي الفجر � وبعد دفع قيمة 

البيع للوثائق البالغة ) 500000 خمسمائة الف دينار عراقي(
6 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان التايل مقر  الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع 
النقل واملواصالت الكائن يف بغداد � الشالجية � خلف جامع براثا � حي الفجر ) الساعة 
الثانية عرش ظهرا  يف 2019/12/12 ( العطاءات املتأخرة  س�وف ترفض وسيتم فتح 
العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل 
مقر الرشكة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل واملواصالت الكائن يف بغداد � الش�الجية � 
خلف جامع براثا � حي الفجر يف الزمان والتاريخ الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
الخميس املوافق 2019/12/12 كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء بموجب 

خط�اب ضمان مرصيف صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي او 
صك مصدق وبمبلغ )31680000( واحد وثالثون مليون وستمائة وثمانون الف دينار 

عراقي ويكون نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء(
7 � العروض نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ غلق املناقصة

8 � يهمل اي عرض غري مستوف للرشوط الواردة يف رشوط املناقصة
9 � تودع العروض يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة بثالث ظروف منفصلة , الظرف 
االول النس�خة االصلية من العطاء ، وظرف اخر بنس�خة اخرى م�ن العطاء ، والثالث 
للمستمس�كات املطلوبة ، وتوضع مجتمعة يف ظرف واحد ويجب ان تكون موجهه اىل 
الرشكة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل واملواصالت عىل العنوان / بغداد / الش�الجية � 

حلف جامع براثا � حي الفجر ويكتب عىل الظرف  رقم واسم املناقصة 
10 � يتم عقد مؤتمر مع املش�اركني لالجابة عن اي استفس�ار بتاريخ 2019/12/5 
يف مق�ر الرشك�ة الكائن يف بغداد � الش�الجية � خلف جامع براث�ا � حي الفجر ، قاعة 

الشهيدين يف الساعة العارشة صباحا
11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش والرسوم املقررة قانونا

12 � تقوم الرشكة بتزويد كتب تسهيل مهمة لكافة الدوائر الرسمية ذات العالقة
13 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

14 � يف حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه يف 
الساعة )12( ظهرا

15 � يف حالة عدم استجابة مقدمي العطاءات اىل مراسالتنا وعدم االجابة عىل هواتفنا 
او االيمي�الت الخاص�ة بالرشك�ة فانه يتم اتخ�اذ االج�راءات الالزمة بحقه�م ومنها 

استبعاده من املناقصة اثناء دراسة وتحليل العطاءات 
16 � عىل مقدمي العطاءات ختم وتوقيع وترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع 

املرفقات 
17 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها 

فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
التوقيع

للمزيد من املعلومات اتصل بنا عىل
الربيد االلكروني

contracts dep@scitcp.gov.iq
scitac@scitcp.gov.iq  info@ scitcp.gov.iq

موقع الرشكة /
www.scitcp.gov.iq

الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت
مناقصة رقم )2019/01( الكامل االعامل املتبقية النشاء الدور التشغيليه ملعمل العوارض الكونكريتية يف الساموة عىل اخلطة االستثامرية التبويب )1/16/13( للمرة الثانية

املهندس
حسني فرهود مكي

املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة



رياضة7
العدد )2032( االحد  1  كانون االول  2019

رسميًا.. غياب طويل لديمبيل عبد اخلالق مسعود: املنافسة عىل اللقب طموحنا األسايس
عن برشلونة              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد عبد الخالق مسعود رئيس االتحاد 
العراق�ي لكرة الق�دم، بال�روح القتالية 
العالي�ة الت�ي ظه�ر بها العب�و منتخب 
بالده أمام اإلم�ارات، يف املباراة التي فاز 
به�ا أس�ود الرافدي�ن بنتيج�ة )2 /0(، 
ليحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي 

من كأس الخليج العربي )خليجي 24(.
انتصارات�ه  العراق�ي  املنتخ�ب  وواص�ل 
الثان�ي  ف�وزه  وحق�ق   ،24 خليج�ي  يف 
)2-0( ع�ى حس�اب اإلم�ارات، بعدما فاز 
ع�ى املس�تضيف قط�ر )2-1( يف افتت�اح 
البطولة.ورف�ع املنتخ�ب العراقي رصيده 
إىل 6 نقاط، ليحسم تأهله إىل نصف نهائي 
البطول�ة الت�ي تس�تضيفها الدوحة حتى 
املقبل.وق�ال  األول  كان�ون  ديس�مرب/   8
مس�عود يف ترصيحات بعد املب�اراة: »فوز 
مس�تحق، هدية للشعب الجريح الذي كان 
ينتظر هذه الفرحة، لذلك نهدي لهم الفوز 
والتأه�ل ونتمن�ى أن يظ�ل منتخبن�ا ه�و 

مصدر الفرحة لشعبه وجماهريه« .
وأضاف أن الالعبني رفض�وا االحتفال بأي 
أهداف بسبب س�قوط العديد من الشهداء 
العراقي�ني يف مدينت�ي النارصي�ة وبغ�داد.
وتابع رئي�س االتحاد العراقي: »املنافس�ة 
ع�ى اللقب طموحنا األس�ايس، وأعتقد أن 
م�ن حقنا الحلم بال�كأس، بعدما فزنا عى 
املنتخ�ب القط�ري بطل آس�يا ع�ى أرضه 
ووس�ط جماه�ريه، ثم فزنا ع�ى املنتخب 

اإلمارات�ي أحد املرش�حني األقوي�اء للقب، 
ول�ه حض�ور ق�وي يف الق�ارة اآلس�يوية 
كذلك«.وحول فوز العراق برشف استضافة 
خليجي 25 يف البرصة قال مسعود: »نبارك 
للشعب العراقي هذا االنتصار أيضا، وأشكر 
كل االتح�ادات الخليجي�ة الت�ي وقفت مع 
العراق وس�اندت ملفه، هذه االس�تضافة 
حق مرشوع بالنس�بة لنا بعد آخر نس�خة 
قمنا فيها بتنظيم البطولة قبل 40 عاما«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي برش�لونة، تفاصيل اإلصابة 
التي تع�رض لها الفرنيس عثمان ديمبيل 
مهاجم الفريق، خالل مواجهة بوروسيا 
دورتمون�د، ضم�ن منافس�ات الجول�ة 
الخامس�ة م�ن دور املجموع�ات لدوري 

أبطال أوروبا.
وتع�رض ديمب�يل لإلصاب�ة يف الدقيق�ة 
26 م�ن مب�اراة دورتمون�د، والت�ي فاز 
بها البلوجرانا بنتيج�ة )3-1( يف معقله 

»كامب نو«.
وقال برشلونة يف بيان رسمي عرب موقع 
الن�ادي الرس�مي: »أك�دت الفحوص�ات 
الطبي�ة التي أجراها عثم�ان ديمبيل، أنه 
ُيعاني من إصابة يف العضلة ذات الرأسني 
بالفخ�ذ األيمن، والوقت التقريبي لغيابه 

حوايل 10 أسابيع«.
وس�يغيب النج�م الفرن�يس ع�ن مباراة 
الكالسيكو أمام ريال مدريد، واملقرر لها 

يوم 18 ديسمرب/ كانون أول املقبل.

ُيذكر أن ديمبيل ش�ارك هذا املوس�م يف 8 
مباريات مع برش�لونة، 4 منها يف الليجا 
ومثله�ا يف دوري أبطال أوروبا، وس�جل 

هدًفا يف شباك إشبيلية.

إنرت ميالن مهتم بضم 
نجم ريال مدريد

رضبة موجعة ملنتخبنا الوطني 
يف خليجي 24

               المستقبل العراقي/ متابعة

أجرى سعد ناطق العب املنتخب العراقي 
عملية جراحية بمستش�فى يف العاصمة 
القطرية الدوحة، وذلك بعد تعرضه لكرس 

يف األنف خالل املباراة التي فاز بها منتخب 
بالده عى اإلم�ارات 2 � 0 اليوم الجمعة، 
يف الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 

لكرة القدم )خليجي 24(.
وخض�ع الالع�ب لفح�وص طبي�ة بع�د 
نهاي�ة اللق�اء أظهرت إصابت�ه بكرس يف 
األنف وحاجت�ه للتدخ�ل الجراحي، ومن 
املتوقع أن يغيب ع�ن الفريق حتى نهاية 

البطولة.
ووفقا للوائح البطولة فال يحق للمنتخب 
العراق�ي اس�تبدال الالع�ب املص�اب بعد 
بداية املنافسات وبالتايل سيخرس العراق 

جهود سعد ناطق.
وحرص الجهاز اإلداري للمنتخب العراقي 
عى زيارة س�عد باملستش�فى بعد إجراء 
الجراحة لالطمئنان عى سالمته متمنيني 

له الشفاء العاجل.

لويز: العبو آرسنال خذلوا إيمري
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف مدافع آرسنال ديفيد لويز بأن 
العبي الفري�ق خذلوا مدربه�م أوناي 
إيم�ري الذي أقي�ل من منصب�ه اليوم 

الجمعة بسبب سوء النتائج.
آينرتاخ�ت  أم�ام  الخس�ارة  وكان�ت 
فرانكف�ورت )1-2( مس�اء الخميس 
بمس�ابقة ال�دوري األوروب�ي بمثابة 
املس�مار األخري يف نع�ش إيمري، ليتم 

االس�تغناء ع�ن خدمات�ه، علم�ا بأن 
الس�ويدي  الس�ابق،  الفري�ق  الع�ب 
فريدي ليونربج، سيتوىل املهمة بشكل 

مؤقت.
وانض�م لوي�ز إىل آرس�نال يف الصي�ف 
امل�ايض قادم�ا م�ن تش�يليس، وقدم 
ه�و اآلخ�ر مجموع�ة م�ن العروض 
الضعيفة، رغم اآلمال التي بنيت عليه 

لتحسني دفاع الفريق.
 عذرا، ل�م يتمّكن مش�ّغل الفيديو من 

تحميل امللف.) رمز الخطأ: 101102(
وق�ال لوي�ز عرب حس�ابه الش�خيص 
بموق�ع »توي�رت«: »إن�ه ي�وم حزي�ن 
للجميع، خصوصا وأنن�ا خذلناك أيها 
امل�درب، آس�ف«.وأضاف: »ش�كرا لك 
وألعضاء الجهاز الفني املميز عى كل 
يشء، أنت عامل مجتهد، شغوف بكرة 
الق�دم ومث�ال يحت�ذى دائم�ا، ال تهم 

النتائج، حظا سعيدا يف املستقبل«.

            المستقبل العراقي/ متابعة

يفك�ر إن�رت مي�الن، يف التعاق�د م�ع أحد 
أبرز العب�ي ريال مدريد، بحس�ب تقارير 

صحفية إيطالية.
وقال موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، 
إنَّ خامي�س يرغب يف الرحي�ل عن الريال، 
وس�ط اهتم�ام ق�وي م�ن إن�رت مي�الن، 
وباريس سان جريمان.وأشار التقرير، إىل 
أنَّ إنرت يبحث عن العب وسط مبدع، يجيد 
الرب�ط بني الخط�وط، لكن يف ظ�ل رغبة 
العديد م�ن األندية حالًي�ا يف الحفاظ عى 
قوامها األس�ايس، قد تب�دأ محادثات ضم 

خاميس يف الصيف املقبل.
وم�ن املتوق�ع أن يطال�ب ري�ال مدري�د، 
بالحصول ع�ى 50 مليون ي�ورو، مقابل 
املوافق�ة عى رحيل خاميس، وهو س�عر 
قد يجعل إنرت يرتاج�ع عن الصفقة لو لم 

يستطع تخفيضه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مديريه زراعة صالح الدين
اعادة إعالن

تعلن مديرية زراعة صالح الدين ) للمره الثانية ( عن تأجري 
املس�احات املدرجه تفاصيلها ادن�اه  وفق أحكام القانون) 
35 لس�نة 1٩83 ( وقانون بيع وايجار ام�وال الدوله رقم) 
21 لس�نة 2013 املعدل ( فعى الراغب�ني بالتاجري الحضور 
إىل مق�ر مديريه زراعة صالح الدين الس�اعه) 10 ( صباحا 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغه )20 % ( من 
القيمه التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف 
وأجور النرش وس�تجري املزايده يوم الخامس عرش اعتبارا 

من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف الصحيفه

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 1011 / ش / 201٩ 
التاريخ : 28 / 11 / 201٩ 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) براق طالب لفته ( 

اقامت املدعية ) س�ارة عيدان خلف ( الدعوى 
 201٩  / ش   /  1011 املرقم�ة  الرشعي�ة 
ل�دى ه�ذه املحكم�ة تطالبك فيه�ا ) التفريق 
القضائ�ي للهج�ر ( وق�د اص�در فيه�ا قرارا 
غيابي�ا بحقك يق�ي بالتفري�ق للهجر بينك 
وب�ني املدعية س�ارة عيدان خل�ف وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف قلع�ة صالح 
وتايي�د املجلس البلدي ملنطق�ة حي الزهراء يف 
قض�اء قلعة صالح انتقال�ك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني ويف 
ح�ال عدم تقديمك طعنا بالقرار املذكور خالل 
املدة القانونية فان قرار الحكم سوف يكتسب 

الدرجة القطعية .
القايض 

جاسم محمد املوسوي 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري العامة يف املناذرة

اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رقم القطع�ة : 58/78 مقاطعة 

م 36
الجنس : عرصة

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 1,3 اولك
املشتمالت 

الشاغل / املالك
مقدار البيع : تمام امللك

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املناذرة 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن ) ميثم غانم هويدي( لقاء طلب الدائن 
املرته�ن م�رصف الرافدي�ن / فرع املش�خاب 
البال�غ ) ثالث�ة مالي�ني دين�ار ( عراق�ي فعى 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل 30 يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل التاريخ 
ن�رش ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل 
ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة 
)18,000,000( ثماني�ة ع�رش ملي�ون دينار 
عراق�ي وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري املناذرة 

���������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 2122/ب/201٩
التاريخ : 11/28/201٩

اعالن
اىل / املدعى عليه / فارس كاظم رحيم

اقام املدعي ) عبد العزيز نجم حنون( الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة يطلب فيها 
اع�ادة الح�ال اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاقد 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فق�د ق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
201٩/12/5 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 
تج�ري املرافع�ة بحقكم�ا غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حسني وايل الشافعي

يرس وزارة النفط / الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية 
الثقيل�ة بدعوة جميع مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخ�ربة واالختص�اص لتقدي�م عطاءاته�م لتجهي�ز ) 
مقاطع حديدية( وبكلفة تخمينية مقدارها )568,815( 
خمسمائة وثمان وستون الف وثمانمائة وخمسة عرش 
دوالر فقط  للمنش�ا )اوربي( وبفرتة تجهيز )120( يوم 
م�ن تاريخ تفعيل االعتماد وبموجب الوثائق القياس�ية 

)وثيقة تجهيز السلع( مالحظة ما يأتي :
1 � عى مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول 
ع�ى معلومات اضافي�ة االتصال ب�� القس�م التجاري 
موباي�ل / ) 07827836150( )جمي�ع اي�ام االس�بوع 
باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا( 

وحتى الساعة الثالثة عرصا ( او مراجعة مقر الرشكة
2 � متطلبات التأهيل ) جميع ايام االس�بوع باس�تثناء 
العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا” لرئيسية 

املطلوبة محددة بالقسم الثاني  من الوثيقة
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء 
تقدي�م طلب تحري�ري اىل رئيس جه�ة التعاقد للرشكة 
ودف�ع قيمة البيع للوثائ�ق البالغ�ة )250,000 مائتان 

وخمسون الف دينار عراقي فقط( غري قابلة للرد
4 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االت�ي وزارة 
النف�ط / الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة / 
مجم�ع مصفى الدورة لغاية يوم الغلق  االربعاء املوافق 
)201٩/12/25( علم�ا “ بان اخر موع�د لرشاء وثائق 

املناقصة يوم الثالثاء املوافق 12/24/201٩ 
5 � تدع�و الرشكة كافة املش�اركني باملناقصة الحضور 
للمؤتم�ر ال�ذي ينعق�د يف مق�ر الرشك�ة لالجاب�ة عى 
االستفس�ارات يف الساعة )10( صباحا من يوم االربعاء 

املوافق )12/18/201٩( 
6 � يتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه االحال�ة اج�ور الن�رش 

واالعالن
7 � مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاله 
عطلة رس�مية س�يكون اليوم الذي يلي�ه املوعد الجديد 

لها
8  � بأمكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء 
تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ال تتعارض مع الترشيعات 

القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
٩ � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

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

املوقع االلكرتوني لوزارة النفط :
www.oil.gov.iq

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

املوقع االلكرتوني للرشكة:
www.heesco.oil.gov.iq

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 450/ت/ 201٩

التاريخ : 11/26/201٩ 
اىل  /املنف�ذ عليه / )احمد عيل حس�ني / 

كوفة  � الجديدة( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من)خ�الل 
رشح مخت�ار الجدي�دة يف الكوفة وكتاب 
مرك�ز رشطة مس�لم ب�ن عقي�ل بالعدد 
25٩5٩ يف 201٩/10/21(ان�ك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
الزامك بتس�ديد القسط الشهري بواقع ) 
500,000( خمس�مائة الف دينار عراقي 
وذل�ك ع�ن النفق�ة املس�تمرة املرتاكمة 
اعتب�ارا م�ن 201٩/٩/15 للدائنة حنان 
جواد عبيد واس�تنادا اىل قرارات محكمة 
االح�وال الش�خصية يف الكوف�ة بالع�دد 
 201٩/3/26 يف  635/ش3/201٩ 
وق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
يف  5٩2/ش3/201٩  بالع�دد  الكوف�ة 
201٩/3/25 وق�رار محكم�ة االح�وال 
/5٩3 بالع�دد  الكوف�ة  يف  الش�خصية 

ش/201٩ يف 3/17/201٩ 
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 708/ت/ 201٩

التاريخ : 11/26/201٩ 
اىل  /املنف�ذ عليه / )احمد عيل حس�ني / 

كوفة  � الجديدة( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن )خالل 
رشح مخت�ار الجدي�دة يف الكوفة وكتاب 
مرك�ز رشطة مس�لم ب�ن عقي�ل بالعدد 
25٩58 يف 201٩/10/21( ان�ك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
مق�داره  مبل�غ  بتس�ديد  الزام�ك 
)2,6٩3,221( مليونني وس�تمائة وثالثة 
وتس�عون الف ومائتان وواحد وعرشون 
دين�ار عراق�ي للدائنة حنان ج�واد عبيد 
ومن ضمنها اتعاب املحاماة واقيام اثاث 
الزوجية استنادا اىل قرار محكمة االحوال 
/636 بالع�دد  الكوف�ة  يف  الش�خصية 

ش201٩/3 يف 4/28/201٩

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية  800
دينار 445/دونم 64 / سرات 

االغير 25/122 1

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

اعالن مناقصة عامة
م / مناقصة رقم 11 /م/م . هـ . ث /2019
جتهيز مقاطع حديدية /موازنة تشغيلية

املدير العام
رئيس جملس االدارة



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد 2032 االحد 1 كانون االول 2019

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

أعلنـت »تويرت« عـن إطالق حملـة جديــدة ستسـاعد عـى حـــماية 
حسابات املستخدمني عرب »متابعة نمط كتابة التغريدات«.

وأوضح حسـاب »تويرت« الرسمي يف الرشق األوسـط أن الرشكة أطلقت 
حملة » تويرت للسـالمة«، لحماية خصـــوصية وحسابات املستخدمني، 

من أي عمليات تالعب أو تجسس أو قرصنة.
وأشـارت الرشكـة إىل أنهـا طبقت منظومـة خوارزميات جديـدة، تتابع 
نمط كتابة تغريدات املسـتخدمني، ويف حال تغـر ذلك النمط، يطلب من 
املسـتخدم التحقـق من حسـابه، للتأكد من أنه هو فعليـا من يكتب تلك 

التغريدات وليس جهة ما تتالعب أو تخرتق الحساب.
وتبعـا للخرباء يف »تويرت« فإن الخــــــوارزميات تسـتخدم ما يسـمى 
بتقنية »التكنولوجيا االسـتباقية« لتحديـد املحتوى الذي يحتاج ملراجعة 

برشية.
وستسـاعد الخوارزميـات الجديدة عى تحديـد عـدد التغـــريدات ذات 

الصلة باملستخدم، وتحديد أكثر املوضوعات املتداولة التي تهمه.

»تويرت« تضمن سالمة مستخدميها
 بحملة جديدة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

قرابني التحرر»أغرار«.. الوجع واخلذالن

عادل عبد الحق سعدية مفرح

لـم يتوقـف النزيف العراقي عى مر العصـور حتى تلك املوغلة يف الِقـدم، فاملُطلِع عى 
التاريـخ العراقـي منذ بـدأ الخليقة واىل يومنا هـذا يعرف أن هذا النزيـف لم يهدأ عى 
مختلف الحكومات التي مرت بالبالد، وعى مختلف الشخوص الذين تربعوا عى عرش 

السلطة ـوأيضا اختلفت طرق تقديم الدماء وظروفها وأساليبها.
الشـباب يف كل املجتمعات يشـكلون قاعدة الهرم التي تسـتند عليهـا الدول وتخطط 
ملسـتقبلها اسـتناداً لهذه القاعدة، إال يف العراق فشـبابه هم قاعدة الهرم يف التضحية 
ونـزف الدم ال بالتخطيط ملسـتقبٍل واعٍد أو متقدٍم ولهذا ترى قوافل النعوش تسـتمر 

بالسر نحو املقابر ال منقطع لها وال رادع .
تفننـت الحـروب واملعارك التـي خاضتها األنظمـة املتعاقبة عى حكـم العراق بحصد 
أرواح أبنائه دون هوادة وكذلك لم ترتكز كرايس الحكم ولم ُتثبت حكامها إال بمحاربة 
الشـباب والحركات االحتجاجية وُتعلُقهم عى ِحبال املشـانق، وأيضـًا وبمرور الزمن 
وتطـور الظـروف جاء اإلرهـاب ليأخذ بـدوره مأخـذاً كبراً وقاسـياً مـن العراقيني 

وخصوصاً شبابهم ولالقتتال الطائفي دوراً كبراً بحصد ألوف األرواح.
كل هـذا وأكثر مما مر به العـراق وأبنائه بمختلف توجهاتهم وأهدافهم لم يثِن عزيمة 
الشباب ولم يغر من عراقيتهم وهم دوماً عى إستعداد تام لتقديم األرواح أكثر فأكثر، 
ويف الوقـت الحايل كانـت للدماء الزاكية وقفـة مرشفة يف املطالبة بالتحـرر من براثن 

الفساد واملفسدين الذين خربوا العراق واستولوا عى مقدراته.
لـم يرتاجع العراقيـون، ويف مقدمتهم بل وأكثرهم من الشـباب، عما خرجوا من أجله 
واملطالبة بالحقوق املسـلوبة والتخلص من االحتالل الداخيل الذي يمارسـه املفسدون 
بـكل وقاحـة واسـتهتار وواجهوا رصـاص القناصـة )املجهولـني!( بصـدور عارية 
واسـتقبلوا قنابل الغاز برؤوس شـامخة لم ولن تنحِن لتستمر مسرة التضحية دون 

توقف من اجل العراق.
إن الثورة الشعبية العارمة التي انطلق بها العراقيني بدأت بشهيد واحد ليقرروا بعدها 
تقديـم األكثـر ال الرتاجع وهرعت الناس إىل الشـوارع والسـاحات مطالبـني بالتغير 
الجـذري مؤكديـن أنهم عى أهبة االسـتعداد من أجـل تقديم املزيد مـن الدماء ألنهم 
يعلمون إن أرض العراق كانت وما زالت تعشـق دمـاء أبنائها ومتلهفة عى احتوائهم 

بني أحضانها بعيداً عن الظلم الذي يعيشونه ما عاشوا وما بقوا.
إن الورود التي قطفت عى مدى الشـهرين املاضيـني ابتداًء من بغداد ولم تنته بل كان 
آخرهـا يف الشـامخة ذي قـار واألبيـة النجف ما هـي إال دليل واضح وجـيل عى غرة 
العراقيني واستبسـالهم من اجل وطنهم وأيضاً دليل أسـود ومظلم عى ما يعيشـونه 

من ظلم وفساد.
إن الجيل املنتفض أالن عى الفسـاد واملفسـدين املطالب بالحقوق والتغير من البؤس 
والحرمان إىل العيش بحياة كريمة يشعر بها العراقي انه إنسان حاله كحال غره من 
باقي العالم، ما هو إال امتداد حقيقي وطبيعي للجيل الذي ثار ضد الظلم والدكتاتورية 
يف انتفاضة شـعبان العظيمة عام 1991 وهما امتـداد للثوار بانتفاضة صفر الخالدة 
عـام 1977 وهكـذا تواليـك فـكل جيل ثائـر منتفض مضحي يسـلم رايتـه إىل الجيل 
الذي بعده ليسـتمر بتقديم القرابني عى طريق الحريـة والثورة ضد الطغيان والظلم 

واالستبداد مهما اختلفت الصور واملسميات والشخوص.
لـم تنتِه أي من الثورات التي قام بها العراقيني بالفشـل وتوجت بالنرص وان كان بعد 
حني والنرص أكيداً نتيجة طبيعية لهذه الثورة فالدماء البد أن تنترص )سـالماً شـهداء 

العراق.. سالماً شباب العراق.. سالماً ورود العراق.. سالماً يا عراق(.

افتتـح نارص الظفري الكمـني األول لروايته »أغرار« بهذه الجملـة؛ »توقف املطر بعد 
سـاعاٍت من هطوله املفاجئ يف بداية املوسـم. تماوجت سـنابل الشعر واخرّض الندى 
عى حقل الربسيم«. وافتتح كمينها األخر هكذا؛ »توقف املطر بعد ساعاٍت من هطوله. 
تماوجت سنابل الشعر واخرض الندى عى حقل الربسيم«، وبني الفقرتني مائتان وست 
وعرشون صفحة من القطع املتوسـط، حاول فيها الظفـري الذي كان يومها يفّكر يف 
مغـادرة وطنه نحو املهجر أن يلخص فلسـفته املبكرة يف الحيـاة ومقاديرها وأحوالها، 
عرب شخصيات أليفة وحميمة. وألن هذه الرواية كانت نوعا من النزق الكتابي املفتوح 
عى جراحه الشخصية تحديدا، فقد أهداها عندما نرشها الحقا، وهو يف غربته، إىل أفراد 

عائلته الصغرة؛ »إىل رفقاء الغربة وندماء الطريق: بدر أماني، ريم، وأمهم«. 
وعـى الرغـم من أنني كنت قد قـرأت الرواية مخطوطة، كما كتبهـا نارص، رحمه الله، 
بخطـه الجميل وقلمـه الرصاص، ثم قرأتها بعـد أن نرشها، إال أنني عـدت إليها أخرا 
عندمـا قـّررت مكتبة صوفيا بلفتة وفاء جميلة من القائمـني عليها أن تعيد نرشها، إذ 

طلبـوا مني أن أكتب كلمة قصرة لتنرش عى الغالف األخرة من الطبعة الجديـدة لهـا. 
لـم أترّدد أبـدا يف املوافقة، ليس ملكانـة الكاتب الراحل يف نفيس وحسـب، وال أنني كنت 
شاهدة عى مراحل كتابته هذه الرواية، وما كان يكابده من أوجاٍع نفسيٍة كانت تمّزق 
روحـه بني الخيـارات القليلة املتاحة له، كي يكمل الطريق وحسـب أيضا، بل تعزيزا ملا 
تؤّديـه مكتبـة صوفيا من دور جميل عى صعيد اإلحيـاء والوفاء، عى الرغم من حداثة 

عهدها يف عالم دور النرش العربية. 
قـرأت الروايـة مجـّددا، أو لعيل تصفحتها تصفحـا، إذ كنت أفوت بعـض الصفحات يف 
أثنـاء القـراءة، لشـدة مألوفيتها بالنسـبة يل، يف حني بدت يل بعـض الصفحات األخرى 
وكأننـي أقرأهـا للمرة األوىل. يحـدث يل هذا كثرا عندما أعود إىل قراءة كتاب سـبق وأن 
قرأته قبل سـنوات عى سـبيل املثال. يف قراءتي الثالثة لـ«أغرار« نارص الظفري، كان 
املؤلف حارضا بيني وبني سـطورها. لم أسـتطع الفكاك من أرس الذكريات والجلسات 
واملحادثـات والرسـائل. كنت كمن يفتش بني السـطور عن أحاديـث ضاعت وذكريات 
ذابـت، ورسـائل تضاعفت قيمتها لـدي اآلن، بعد أن رحل مرسـلها لتبقـى عى ما كنا 

نتبادله من آراء. 
يف حيـاة نـارص، كنت دائما قاسـية يف قراءاتي كل ما يكتبه ويعرضـه عيل. وكان يقبل 
كل مالحظاتي برتحاٍب شـديد وامتنان آرس. فماذا عسـاني أكتب اآلن، بعد رحيله الذي 

اعتربته رحيل جيل كامل.. جيلنا، بكل ما واجهه من خذالن؟ 
كتبـت يف كلمتي أن »أغرار«.. رواية نارص الظفري الثالثـة، ووجعه الكتابي الخامس، 
بعـد روايتـني ومجموعتني قصصيتني، إذ صـدرت طبعتها األوىل يف عـام 2008، حاملة 
بني طياتها أسـئلة مرتبكة حول معنى الوجود اإلنساني املطلق عرب شخصيات تخضع 

ملفهوم الذكورية الرشقية بكل صوره وتجلياته. 
كان نارص الظفري قد كتب هذه الرواية التي يعاد نرشها اآلن بعد رحيله، يف الكويت، أي 
قبل أن يهاجر إىل كندا يف عام 2001، لكنه احتفظ بها مخطوطًة سنوات طويلة. وحني 
قـّرر أن ينرشهـا، يف عام 2008، كانت الغربة قد بدأت مرشوعها الحقيقي باسـتهالكه 
عاطفياً، فلم تعد »أغرار« سوى ذكرى من ذكريات الوجع القديم، والذي كان يتجّدد عرب 

أسئلة الحنني املتاحة له يف غربته املتقطعة، يوماً بعد يوم وكلمة بعد كلمة. 
يف رواية »أغرار« نجد الجذور األوىل للحكايات التي نبتت الحقاً عى أغصان شجرة األلم 
يف كل روايـات نـارص التالية لها. ولهذا هي تسـتحق أن يعاد نرشهـا اآلن، لتكون دليالً 

وجودياً، عى طريق الوجع املستمر، لكل أغرار هذا العالم.

أفضـل مكمـل غذائـي لصحـة الدمـاغاحلراك اجلامهريي.. بني أروقة احتاد أدباء وكتاب البرصة
المستقبل العراقي/مصطفى حميد جاسم 

سعياً منه  ملواكبة  األحداث  الجارية يف 
عدد من  محافظات العراق، وما تخلل 
ذلـك   من حراك شـعبي وجماهري،  
ضد  الفسـاد الذي نخر جسد الوطن 
، فـإن اتحاد أدبـاء وكتـاب البرصة، 
انفـرد  عن باقي فروع االتحادات من 
خالل نشـاطاته التي تجسـد املعاني 
العميقـة لثورة أكتوبر،ولعل نشـاط 
هذا  االسبوع المس  الحراك الشعبي، 

الذي يشهده العراق.
 وقد أدار الجلسة الشاعر عبد السادة 
البـرصي الذي قـال :« هنـاك العديد 
من شـارك أو كتب أو تحدث أو طرح 
رأياً يف هذا الحراك، وهذه الثورة التي 

يقودها الشباب .
ولعـل انطالقة هـذا الحـراك  بدأ منذ 
عـام 2011  ليسـتقر ويتعمـق  أكثر  
بتاريـخ 2٥ أكتوبـر  .ولعل ،الشـباب 
هـم  االحتــــــجاجـات  هـذه  يف 
أكثر شجاعة ،شـباب اليطمحون اال 

بالحصول عى وطن .«

يـر  الدكتـور  أشـار  جانبـه  مـن 
الـذي  الفسـاد  إن    « الفرطـويس، 
اسـترشى يف البـالد منذ عـام 200٣،  
ليتعمق  ويأخذ أبعـاداً أخرى،  يطلق 
عليها » الفـوىض الخالقة » املوجودة  

يف القاموس االقتصادي.
وأضاف الفرطويس، إن من يعتقد أن 
الوجود قيادة...   بل عى العكس  انما  
هي ليست قيادة معلنة، ومن أسباب 
انـدالع هذاالحراك، مطالبة الشـباب 
بتوفر فـرص العمل والحيـاة الحرة 

الكريمة.
الكاتـب عبـد الزهـرة عيل لـه راي يف 
ذلـك: » البـرصة هـي أم الثـورات ، 
والتظاهـرات يقودها شـباب ينترص  
بعقيدته  وصـدق وطنيته وانتمائه » 
وساهم يف ابداء  طروحات واراء  بكل 
ما يتعلـق بحركة أكتوبر الشـبابية، 
كل من الناقد خالد خضر،والشـاعر 
سـالم  والشـاعر  عنـرب،  حسـني 
القطراني،  باسـم  محسـن،والقاص 
والدكتور حسني فالح ،وعالء العيىس 

، والقاص عيل ابراهيم عبود .

ال شـك أن الدمـاغ هـو أحـد أهم 
األعضاء يف جسـم اإلنسان، حيث 
الحيويـة  العمليـات  يف  يتحكـم 
وردود الفعل وينسـقها، ويسمح 
لنـا بالتفكر والشـعور ويمّكننا 

من تجميع الذكريات. 
ولألسـف، مع تقدمنـا يف العمر، 
الدمـاغ شـديد  تتدهـور صحـة 
التعقيد، الذي يتكـون من العديد 
من األجزاء املختلفة. ويشـبه إىل 

حد كبر العضالت واملفاصل.
الشـيخوخة  عمليـة  وُتحـدث 
يف  طفيفـة  تغيـرات  الطبيعيـة 
القدرات اإلدراكيـة، ويبدأ الحجم 

الـكيل للدمـاغ يف التقلـص يف الثالثينيـات أو 
األربعينيـات، مـع زيادة معـدل االنكماش يف 
سـن السـتني تقريبا. ولحسـن الحظ، هناك 
بعض الطــــــرق التي يمكن بها تحسـني 
صحـة الدمـاغ، بما يف ذلـك تنـاول مكمالت 
الكرياتني، الذي يعد املكمل األول يف مجـــال 
تحسـني األداء لدى أداء التماريـن الرياضية، 
ومع ذلك، فقد ثبت أنه يحمي الدماغ وينقذنا 

من األمراض العصبية.

والكرياتـني عبارة عن حمـض أميني موجود 
فقـط يف اللحم الحيواني، وهـو أكثر وفرة يف 
العضالت والهيكل العظمي. ويتكون من مادة 
موجودة بشـكل طبيعي يف خاليـا العضالت، 
ويسـاعد عى إنتاج الطاقة أثناء رفع األثقال 
أو ممارسة تمرين عايل الكثافة، وكذلك إنتاج 
الجسـم للمزيد من جزيء عايل الطاقة اسمه 
ATP. ويف دراسـة أجرتهـا معاهـد الصحـة 
الوطنيـة التابعـة ملكتبـة الواليـات املتحـدة 
الوطنيـة للطـب، تـم تحليل تأثـر الكرياتني 

عـى الوقاية العصبية. وأشـارت 
الدراسـة إىل أن السكتة الدماغية 
تؤدي إىل انقطاع الطاقة وفقدان 

الخاليا العصبية الالحقة.
يف دراسـة أخـرى، درس باحثون 
كيف تحسـن مكمالت الكرياتني 
املأخـوذة عـن طريق الفـم، أداء 

الدماغ.
»مكمـالت  الدراسـة:  وقالـت 
الكرياتـني تسـتخدم عـى نطاق 
اللياقـة  أداء  لتعزيـز  واسـع 
الرياضيـة وتـم اختبارها بنجاح 
العصبيـة  األمـراض  عـالج  يف 
الكرياتـني  ويلعـب  والعضليـة. 
دورا محوريـا يف توازن طاقة الدماغ، وتتمتع 
املكمـالت بتأثـر إيجابـي كبر عـى كل من 

الذاكرة والذكاء.«
وإىل جانـب تنـاول املكمـالت الغذائية لتعزيز 
صحـة األدمغة، تشـمل الطـرق األخرى التي 
أثبتـت فـــعاليتها لتحسـني صحـة الدماغ 
الحد من اإلجهاد، والتأمل وممارسة الرياضة 
وتحسـني الظـروف الصحيـة، واتبـاع نظام 

غذائي صحي.

»واتس آب« ختترب ميزة »ختفي« الرسائل تلقائيًا
كشـفت تقارير أن »واتـس آب« تخترب نوعا 
جديـدا من الرسـائل يحـذف نفسـه تلقائيا 
ملنع املتطفلني من التجسـس عى الدردشات 

الخاصة.
وتتمثل امليزة، التي ظهرت يف »سـناب شات« 
ألول مـرة، يف تعيـني حـد زمنـي لطـول مدة 
عرض الرسائل. ويساعد ذلك يف الحفاظ عى 

خصوصية املحادثات، عرب إخفائها.
واآلن، تقـوم »واتـس آب« بتجربة نسـختها 
ملوقـع  وفًقـا  »أندرويـد«،  عـى  الخاصـة 
الـذي   ،WAbetaInfo املوثـوق  التريبـات 
يسحب شيفرة اإلصدارات املبكرة من تطبيق 
املراسلة الشهر، للعثور عى امليزات القادمة 

يف وقت مبكر.
وعـى الرغم مـن أنها ليسـت متاحـة حاليا 

للجميـع، فإن »واتس آب« تختـرب امليزة عى 
مجموعة صغـرة من األجهزة. ومن املحتمل 

أن يجري طرحها للجميع يف وقت الحق.

وقال WABetaInfo إن امليزة الجديدة ُسميت 
»اختفاء الرسـائل«، عند ظهورها ألول مرة. 
ولكـن اعتبارا مـن آخر تحديـث ٣48.2.19، 

تغّر االسم ليصبح »حذف الرسائل«.
وتتيـح األداة اختيار اختفاء الرسـائل خالل 
سـاعة واحدة أو يوم أو أسـبوع أو شـهر أو 

سنة.
وكما هو الحال مع أي تريب أو إشـاعة، ال 
يمكن الـــجـزم بموعــــــد إطالق امليزة 
من عدمه، حيث قد تغر »واتس آب« الخطط 

يف أي وقت.
وإذا كنـت تريد تجربتهـا أوال، فهناك خدعة 
جيدة: يمكنك االشـرتاك يف اإلصدار التجريبي 
)بيتـا( مـن التطبيـق، للحصول عـى جميع 

امليزات األحدث قبل وصولها للمستخدمني.

كشـفت كيا يف معرض لوس أنجلس عن نماذجها الجديدة من سـيارات 
Seltos رباعية الدفع التي انتظرها الكثرون أشهرا.

ومن أكثـر ما يميـز Seltos الجديدة بنموذجها األسـايس هـو التصميم 
العـرصي واألنيق للهيكل، وتداخل العنارص املختلفة يف تشـكيله بصورة 
جذابـة، إضافـة إىل مصابيح الــ LED الجذابة ومصابيـح الضباب التي 

تتوضع بصورة طولية عى جانبي الواجهة األمامية.
ويعطي هذه السيارة رونقا مميزا وملسة من الحداثة والعرصية السقف 
الـذي أتى بألوان مختلفة عن اللون األسـايس للهيكل، والتصميم الغريب 

ألقراص العجالت التي أتت من الكروم اللماع.
وسـتعمل هـذه املركبات بنظامي دفـع أمامي ورباعـي، ومحرك بنزين 
بسـعة 1.6 ليـرت وعـزم 17٥ حصانـا، وعلـب رسعـة أوتوماتيكية بـ 6 
رسعات. كما كشـفت كيا خـالل معرض لوس أنجلـس أيضا عن نماذج 
معدلة من هذه السيارة مخصصة لعشاق املغامرات يف الطبيعة  واجتياز 

الطرق الوعرة.

اكتشاف خماطر صحية جديدة للعيش قرب الطرق املزدمحة

كيا تكشف عن أحدث سياراهتا 
رباعية الدفع

توصلت دراسـة بريطانية ُنرشت مؤخرا، إىل 
أن العيـش بالقرب مـن طريق مزدحم يمكن 
أن يزيـد من خطـر اإلصابة برطـان الرئة 

بنسبة تصل إىل %10.
ووجـدت الدراسـة أيضـا أن األطفـال الذين 
يعيشـون عـى بعـد ٥0 مـرتا مـن الطـرق 
املزدحمة قد يكون نموهم أبطأ بنسـبة تصل 

إىل 14% من أولئك الذين يعيشون بالقرب من 
الشـوارع األكثر هدوءا. ويعتقد الباحثون أن 
خفـض تلوث الهواء بنسـبة الخمس يف أكثر 
مـدن انجلـرتا ازدحامـا يمكـن أن يـؤدي إىل 
انخفاض عدد األطفال املولودين مع نقص يف 
الوزن بنحـو 171 طفال. ويقولون إن ارتفاع 
أيـام التلـوث يف املدن قد يـؤدي إىل 124 حالة 

دخـول إضافيـة إىل املستشـفيات لألطفـال 
املصابني بالربـو كل عام، وأن خفض التلوث 
بمقـدار الخمـس قد يمنـع أكثر مـن 4400 
إصابـة بهـذا املـرض املزمـن لـدى األطفال. 
ويعني هـذا التخفيـض يف التلـوث أيضا، أن 
أكثر من 2٣00 شـخص بالغ سيتم إنقاذهم 
من اإلصابة بأمراض القلب التاجية كل عام.


