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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�دت ممثل�ة األم�ن الع�ام لألم�م املتح�دة يف 
العراق جنن هينيس بالسخارت، أمس الثالثاء، 
أن االحتجاج�ات يف الع�راق يقوده�ا الش�باب، 
فيما ش�ددت عىل أنه ال يمك�ن تربير أعمال قتل 

املتظاهرين السلمين.
وقالت بالس�خارت خ�الل جلس�ة ملجلس األمن 
الدويل ملناقش�ة تطورات األوض�اع يف العراق، إن 
»االحتجاجات، مدفوعة يف البداية من قبل الشباب 
ع�ىل وجه الخص�وص«، مبين�ة أن »التعبري عن 
شعورهم باإلحباط جاء بسبب ضعف التوقعات 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية«.
وأضاف�ت أنه »يجب إعطاء صوت آلمالهم كبرية 
ألوق�ات أفض�ل، بعي�داً ع�ن الفس�اد واملصالح 
الحزبية وبعيداً عن التدخل األجنبي«، مؤكدة أن 
»مئات اآلالف من العراقين خرجوا إىل الشوارع، 
بداف�ع ح�ب وطنه�م، مؤكدي�ن ع�ىل هويته�م 
العراقي�ة، وكل م�ا يطلبون�ه ه�و بل�د يحق�ق 

إمكاناته الكاملة لصالح جميع العراقين«.
ف�أن  ذل�ك،  »م�ع  أن�ه  بالس�خارت،  وأك�دت 
املتظاهري�ن يدفعون ثمن�اً ال يمكن تخيله حتى 
يتم س�ماع أصواته�م«، مبين�ة أنه »من�ذ أوائل 
ترشين االول، ُقتل أكثر من 400 شخص وأصيب 
أكث�ر من 19000«. وبينت أن�ه »ال يمكن الحكم 
ع�ىل الوضع الحايل دون وضعه يف س�ياق مايض 
العراق، لكن ما نشهده هو تراكم اإلحباط بسبب 
عدم إحراز تقدم لسنوات عديدة«، مشرية إىل أنه 
»بعد س�نوات وحتى عقود من الرصاع الطائفي 

بدأ الشعور املتجدد بالوطنية«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

فيم�ا يتبادل ق�ادة »النات�و« االنتقادات قبل قم�ة متوترة يف 
لندن، قال املتحدث باس�م الكرملن ديمرتي بيسكوف، أمس 
الثالث�اء، إن روس�يا تراق�ب »باهتم�ام كبري« التط�ورات يف 
اجتم�اع عيد ميالد حلف ش�مال األطليس. ورّصح بيس�كوف 
أن الناتو »نتاج ع�رص املواجهة، عرص الحرب الباردة«، وهو 
يشء يقول إن روسيا ال ترغب يف العودة إليه. وأضاف املسؤول 
الرويس أن »التحالف الذي تم إنش�اؤه وش�كلته أيديولوجية 
املواجه�ة، بالطب�ع، ال يمك�ن أن يحقق أي يشء آخر س�وى 
املواجه�ة«. وفاقمت عالقات تركي�ا الوثيقة عىل نحو متزايد 

مع موس�كو، ورشائها ألنظمة الدفاع الجوي الروس�ية التي 
ال تتف�ق مع معدات الناتو، من التوترات ب�ن الحلفاء، إال أن 
بيس�كوف يقول إن »ه�ذه العالقات ال ترض بحل�ف الناتو«، 
وفق ما نقلت »األسوش�يتد برس«. ب�دوره، دعا األمن العام 
للناتو، ينس س�تولتنبريغ، حلف ش�مال األطليس إىل تنشيط 
الحوار مع روس�يا، مش�رياً إىل أهميته إلبع�اد إمكانية وقوع 
حوادث خطرية بن عس�كريي الطرف�ن. ويف كلمة ألقاها يف 
لندن، قبيل افتتاح أعمال قمة زعماء الدول األعضاء يف الناتو، 
قال ستولتنبريغ: »قد نستطيع عمل املزيد فيما يخص الحوار 
)مع روسيا(«. وتابع: »ثقتي كبرية يف مبدأ املسارين.. ال أرى 

تناقضا بن مواجهة التهديدات والحوار مع روسيا«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجل�س الوزراء، أم�س الثالثاء، 
مهام تسيري امور الدولة، واصدر قرارات 
ع�دة اهمها توصي�ة املجل�س الوزاري 
الرتي�ث يف اس�ترياد  لالقتص�اد بش�أن 
املنتج الزراعي الذي حقق اكتفاًء وحتى 

اشعار اخر.
وق�ال اع�الم املجل�س، يف بي�ان تلق�ت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»مجلس الوزراء عقد جلس�ته برئاس�ة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي«، 
مش�رياً اىل أنه »يف بداية الجلس�ة تحدث 

عبد املهدي عن مهام الحكومة بتس�يري 
األمور من أجل اس�تمرارية عمل الدولة 

ومؤسساتها ومصالح املواطنن«.
واص�در املجل�س، وف�ق البي�ان، ع�دة 
ق�رارات وتوصي�ات، اهمه�ا »توصي�ة 
املجلس الوزاري لالقتصاد بشأن الرتيث 
يف باس�ترياد املنتج الزراع�ي الذي حقق 
اكتفاًء وحتى اش�عار اخ�ر«. كما تقرر 
أح�كام  اىل  »اس�تنادا  البي�ان  بحس�ب 
البندي�ن )ثانًي�ا، ثالًث�ا( من امل�ادة )2( 
م�ن قان�ون وزارة الداخلي�ة رقم )20( 
لس�نة 2016، املادة 80 / البند ثالثا من 

الدستور تقرر، ما ييل:

1- ع�ىل أصح�اب ال�رشكات واملعام�ل 
واملصان�ع واملخ�ازن واملح�ال التجارية 
والصناعية والحرفية والفنادق واملطاعم 
واملقاهي واملسارح والنوادي واملنتجعات 
السياحية واملكاتب املهنية واملؤسسات 
والرتفيهي�ة  والرياضي�ة  الثقافي�ة 
الصحي�ة  والعي�ادات  واملستش�فيات 
كام�ريات  تركي�ب  التس�وق  ومراك�ز 
التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية، 
وُتح�دد أماك�ن تثبيته�ا ومواصفاته�ا 
الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط 

يصدرها وزير الداخلية.
 )1( الفق�رة  يف  املذك�ورون  يق�وم   -2

آنف�اً بوض�ع لوح�ات مرئي�ة للعي�ان 
توض�ح للمواطن�ن أن امل�كان مراق�ب 

بالكامريات.
3- ال يج�وز ألصح�اب تل�ك املنش�آت 
تزويد أّي جهة بنسخة من التسجيل أو 
االطالع عىل التصوير إال بموافقة الجهة 
املختصة ألغراض تحقيقية أو بناًء عىل 
ق�رار قضائ�ي، وللجه�ة املختصة ربط 
ع�دد م�ن كام�ريات التصوي�ر وأجهزة 
التس�جيل بمنظوماتها للرضورات التي 

يتطلبها العمل األمني.
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العمل حتدد موعد رصف الرواتب املرتاكمة للمعني املتفرغ للسنوات الثالث املاضية
     بغداد / المستقبل العراقي 

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  ح�ددت 
االجتماعي�ة، أم�س الثالث�اء، موعد 
للمع�ن  املرتاكم�ة  الروات�ب  رصف 

املتفرغ للسنوات الثالث املاضية.
وذكر بيان للوزارة أنه »سيتم رصف 
للمع�ن  املت�����راكم�ة  الروات�ب 
و٢٠١٧   ٢٠١٦ للس�نوات  املتف�رغ 
واملحافظ�ات،  بغ�داد  يف  و٢٠١٨ 
م�ن  ابت�داًء  كارد(  )املاس�رت  ع�ر 
ذك�ر  دون  م�ن   ،»١٥/١٢/٢٠١٩

املزيد من التفاصيل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكدت ممثلة األمن العام لألمم املتحدة 
يف الع�راق جن�ن هينيس بالس�خارت، 
أمس الثالثاء، أن االحتجاجات يف العراق 
يقودها الش�باب، فيما شددت عىل أنه 
ال يمكن ترير أعم�ال قتل املتظاهرين 

السلمين.
وقالت بالسخارت خالل جلسة ملجلس 
األمن الدويل ملناقش�ة تطورات األوضاع 
يف الع�راق، إن »االحتجاجات، مدفوعة 
يف البداي�ة م�ن قبل الش�باب عىل وجه 
الخص�وص«، مبين�ة أن »التعب�ر عن 
ش�عورهم باإلحباط جاء بسبب ضعف 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  التوقع�ات 

والسياسية«.
وأضاف�ت أن�ه »يج�ب إعط�اء ص�وت 
آلماله�م كب�رة ألوق�ات أفض�ل، بعيداً 
عن الفس�اد واملصال�ح الحزبية وبعيداً 
أن  مؤك�دة  األجنب�ي«،  التدخ�ل  ع�ن 
»مئ�ات اآلالف من العراقين خرجوا إىل 
الش�وارع، بدافع حب وطنهم، مؤكدين 
عىل هويتهم العراقية، وكل ما يطلبونه 
هو بلد يحقق إمكاناته الكاملة لصالح 

جميع العراقين«.
وأكدت بالس�خارت، أنه »مع ذلك، فأن 
املتظاهري�ن يدفع�ون ثمن�اً ال يمك�ن 

تخيله حتى يتم سماع أصواتهم«، مبينة أنه »منذ أوائل 
ترشين االول، ُقتل أكثر من 4٠٠ شخص وأصيب أكثر من 
١٩٠٠٠«. وبينت أنه »ال يمكن الحكم عىل الوضع الحايل 
دون وضعه يف س�ياق م�ايض العراق، لكن ما نش�هده 
ه�و تراكم اإلحباط بس�بب ع�دم إحراز تقدم لس�نوات 
عديدة«، مش�رة إىل أنه »بعد س�نوات وحتى عقود من 

الرصاع الطائفي بدأ الشعور املتجدد بالوطنية«.
وش�ددت بالسخارت عىل ان »أي دولة ناجحة تحتاج إىل 
احتض�ان إمكانات ش�بابها بحرارة، وه�ذا هو األهم يف 
العراق، حيث يبلغ عدد سكانه الشباب بشكل ملحوظ«، 
موضحة أن »األحداث خرجت عن نطاق السيطرة يف أول 
ليلة من املظاهرات حيث لجأت الس�لطات عىل الفور إىل 

القوة املفرطة«.
وتابع�ت أن »الخس�ائر الكب�رة يف األرواح واإلصاب�ات 
الكث�رة والعن�ف إىل جان�ب ه�ذه الف�رتة الطويلة من 
الوعود غر املس�لمة كلها أدت إىل أزمة ثقة«، مبينة أنه 

»ع�ىل الرغ�م م�ن أن الحكومة أعلنت ع�ن حزم إصالح 
متع�ددة تعالج قضاي�ا مثل اإلس�كان والبطالة والدعم 
املايل والتعليم فغالباً ما ُينظر إليها عىل أنها غر واقعية 

أو قليلة جًدا ومتأخرة جداً«.
وأشارت بالس�خارت إىل ان »تحقيق الحكومة يف أعمال 
العن�ف الت�ي وقع�ت يف أوائ�ل ترشي�ن األول يعتر غر 
مكتم�ل«، متس�اءلة »من الذي يحطم وس�ائل اإلعالم؟ 
قتل املتظاهرين املساملن؟ اختطاف الناشطن املدنين؟ 
من هم هؤالء الرجال امللثمن والقناصة املجهويل الهوية 

واملمثلون املسلحون غر املعروفون؟«.
وأك�دت أن�ه »ال يوجد م�رر للعديد من عملي�ات القتل 
واإلصابات الجسيمة للمتظاهرين املساملن«، مبينة أنه 
»تمت مراجعة قواعد االش�تباك لتقليل استخدام القوة 
املميت�ة - ويف الواقع، لوحظ املزي�د من ضبط النفس يف 

بداية املوجة الثانية من املظاهرات، خاصة يف بغداد«.
واس�تطردت بالس�خارت، أن »الواق�ع الق�ايس هو أن 
استخدام النران الحية لم يتم التخيل عنه، وأن األجهزة 

غ�ر الفتاك�ة مثل قنابل الغاز املس�يل للدم�وع ال تزال 
تس�تخدم بش�كل غ�ر صحي�ح مم�ا تس�بب يف وقوع 
إصاب�ات مروعة أو وف�اة، وأن االعتقاالت واالحتجازات 
غ�ر القانوني�ة ال ت�زال تحدث، كم�ا القي�ام بعمليات 
االختط�اف والتهدي�د والرتهي�ب، واألح�داث األخرة يف 

النارصية والنجف هي مثال عىل ذلك«.
وتابع�ت أن »أعم�ال العن�ف ذات الدواف�ع السياس�ية، 
أو الت�ي تحركه�ا العصابات أو الناش�ئة ع�ن الوالءات 
الخارجية، تخاطر بوضع العراق يف مسار خطر، وزرع 
الف�وىض واالرتب�اك بم�ا يف ذل�ك املزيد من الخس�ائر يف 

األرواح وتدمر املمتلكات العامة والخاصة«.
واعت�رت بالس�خارت، أن »ه�ذا يقوض بش�كل خطر 
املطال�ب املرشوع�ة للش�عب العراقي، فه�و يعقد عمل 
قوات األمن، وهو يوفر عذًرا ساذًجا للتقاعس السيايس 
أو م�ا هو أس�وأ ذريعة لجمي�ع أنواع املؤام�رات لترير 

الحمالت العنيفة عىل املظاهرات السلمية«.
وأشارت إىل أن »الغالبية العظمى من املحتجن سلميون 

بوض�وح، الرج�ال والنس�اء كل ي�وم 
تس�عى إىل حياة أفضل وتقع عىل عاتق 
الدول�ة مس�ؤولية حماي�ة ش�عبها«، 
مؤك�دة أن »جمي�ع أش�كال العن�ف ال 
تط�اق، ويجب أال ت�رصف االنتباه عن 
املطال�ب املرشوع�ة لإلص�الح، هذا من 
ش�أنه أن يع�رض الدول�ة للخطر أكثر 
وس�يرض فق�ط بثق�ة عام�ة متآكلة 
بالفع�ل - مما يزيد م�ن تضييق قدرة 
الحكوم�ة عىل انتخابات ح�رة ونزيهة 

وذات مصداقية«.
وأضاف�ت بالس�خارت، أن »الدعوة إىل 
اإلصالح االنتخابي ترتدد يف جميع أنحاء 
العراق«، مؤك�دة أن »العراقين يدعون 
إىل إدارة انتخابي�ة مس�تقلة ومحايدة، 
وإىل إجراء تغيرات يف النظام االنتخابي 
مرش�حيهم  م�ن  الناخب�ن  لتقري�ب 

ومحاسبة ممثليهم املنتخبن«.
مكافح�ة  »جه�ود  أن  ع�ىل  وش�ددت 
الفس�اد يف الع�راق س�تكون أساس�ية 
إلطالق إمكانات اجتماعية واقتصادية 
وسياس�ية هائلة فبدون تقدم حقيقي 
هنا، فإننا نج�ازف بتدفق املاء عىل كل 

الجبهة األخرى تقريباً«.
»الطل�ب  أن  بالس�خارت،  وأوضح�ت 
الرئي�ي ذو الصل�ة للمتظاهري�ن هو 
بيئة مواتية للعمالة والنمو، يف حن أن 
هذا هو واحد من أفضل سبل االنتصاف ضد االضطرابات 

والرصاع، لم نر سوى القليل من حيث التنفيذ«.
وأش�ارت إىل أنه »من دون املساءلة والعدالة الكاملن - 
س�يكون من املستحيل تقريباً إقناع الناس بأن الزعماء 
السياس�ين مس�تعدون بإخالص لالنخ�راط يف إصالح 
جوهري، وبينما أقر بأن حرك�ة املتظاهرين الجماعية 
ال تعرتف بالرضورة بالقيادة املركزية، فإن بعض البنية 
والتنس�يق من جانب املتظاهرين املساملن سوف تثبت 

أهميتها الكبرة أيضاً«.
وطالبت بالس�خارت، الجهات السياس�ية بوضع حلول 
جدية، مؤكدة ان “السيستاني اكد عدم جدية السياسين 

يف االصالح، وقد أعرب عن قلقه وهو محق”.
وخاطب�ت بالس�خارت رئي�س مجل�س االم�ن ال�دويل، 
مح�ذرة م�ن ان مس�ار الديمقراطية بالع�راق يف خطر 
وعملي�ات االعتق�ال واالختط�اف مس�تمرة، وانه حان 

الوقت للتحرك.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، مهام 
تس�ير امور الدولة، واص�در قرارات عدة 
اهمها توصي�ة املجلس الوزاري لالقتصاد 
بش�أن الرتيث يف اس�تراد املنت�ج الزراعي 

الذي حقق اكتفاًء وحتى اشعار اخر.
تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س،  اع�الم  وق�ال 
املستقبل العراقي نسخة منه، إن »مجلس 
ال�وزراء عق�د جلس�ته برئاس�ة رئي�س 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي«، مشراً 
اىل أنه »يف بداية الجلسة تحدث عبد املهدي 
عن مه�ام الحكوم�ة بتس�ير األمور من 
أجل اس�تمرارية عمل الدولة ومؤسساتها 

ومصالح املواطنن«.
واصدر املجل�س، وفق البيان، عدة قرارات 
وتوصيات، اهمها »توصية املجلس الوزاري 
لالقتصاد بشأن الرتيث يف باستراد املنتج 
الزراعي الذي حقق اكتفاًء وحتى اش�عار 
اخر«. كما تقرر بحس�ب البيان »اس�تنادا 
اىل أحكام البندي�ن )ثانًيا، ثالًثا( من املادة 
)٢( من قان�ون وزارة الداخلية رقم )٢٠( 
لس�نة ٢٠١٦، امل�ادة ٨٠ / البن�د ثالثا من 

الدستور تقرر، ما ييل:
واملعام�ل  ال�رشكات  أصح�اب  ع�ىل   -١
التجاري�ة  واملصان�ع واملخ�ازن واملح�ال 
والصناعي�ة والحرفية والفنادق واملطاعم 

واملقاهي واملس�ارح والنوادي واملنتجعات 
الس�ياحية واملكاتب املهنية واملؤسس�ات 
والرتفيهي�ة  والرياضي�ة  الثقافي�ة 
واملستشفيات والعيادات الصحية ومراكز 
التصوي�ر  كام�رات  تركي�ب  التس�وق 
مع أجه�زة التس�جيل الفديوي�ة، وُتحدد 
أماكن تثبيته�ا ومواصفاتها الفنية ومدة 
تس�جيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير 

الداخلية.
٢- يق�وم املذك�ورون يف الفق�رة )١( آنفاً 
بوض�ع لوح�ات مرئي�ة للعي�ان توض�ح 

للمواطنن أن املكان مراقب بالكامرات.
3- ال يج�وز ألصحاب تلك املنش�آت تزويد 
أّي جهة بنس�خة من التسجيل أو االطالع 
عىل التصوير إال بموافقة الجهة املختصة 
ألغ�راض تحقيقي�ة أو بن�اًء ع�ىل ق�رار 
قضائ�ي، وللجهة املختص�ة ربط عدد من 
التس�جيل  وأجه�زة  التصوي�ر  كام�رات 
بمنظوماته�ا لل�رضورات الت�ي يتطلبها 

العمل األمني.
4- ُيحظ�ر تركي�ب كام�رات التصوير يف 
غرف الع�الج الطبيعي والغ�رف واألماكن 

ذات االستخدام الشخيص.
٥- تخض�ع كام�رات التصوي�ر للرقاب�ة 
والتفتي�ش م�ن الجهة املختص�ة للتحقق 
من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية 

بما يحقق األمن والنظام العام .

٦- لوزير الداخلية إضافة أّي منش�آت إىل 
الفق�رة )١( آنًف�ا بناًء عىل ظ�روف األمن 

ومقتضيات املصلحة العامة.
٧- ُيعاقب املخالف للفقرات املذكورة فيما 
تقدم عىل وف�ق أحكام قان�ون العقوبات 

رقم )١١١( لسنة ١٩٦٩ ) املُعدل (.
 وج�اء يف بيان اعالم مجل�س الوزراء، أنه 
تم إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة، 
بحس�ب اآلت�ي: »تخوي�ل وزارة الكهرباء 
صالحي�ة توقي�ع تعدي�ل العق�د األص�يل 
إلكم�ال انج�از م�رشوع محط�ة ص�الح 
الدين الحراري�ة )٢X٦3٠ ميكا واط ( مع 
رشك�ة CMEC الصينية، البال�غ مقداره 
اربعمائ�ة  فق�ط  دوالرا،   )4٥٢٨٨43١٢(
وثمانمائ�ة  مليون�ا  وخمس�ون  واثن�ان 
وأربعة وثمانون الفا وثالثمائة واثنا عرش 
دوالرا، وملدة )١٢( ش�هراً بحسب مسودة 
التعديل رق�م )٢( وااليعاز اىل وزارة املالية 
/ دائرتي الدين العام واملحاسبة النقدية ، 
لدعم تنفيذ انجاز املرشوع بحسب ما جاء 

بكتاب وزارة الكهرباء«.
وأض�اف البي�ان، أن مجل�س ال�وزراء أقر 
توصي�ة املجلس الوزاري للطاقة بحس�ب 

اآلتي:
املجموع�ة  م�ع  والتعاق�د  اإلحال�ة   -١
القابضة املح�دودة بمبلغ اجمايل مقداره 
مائ�ة  فق�ط   ، دوالرا   )١4٨٦٦٨٨١١(

وثمانية واربعون مليونا وستمائة وثمانية 
وستون الفا وثمانمائة واحد عرش دوالرا، 
فق�ط  دوالرا،   )٥٥٧3١4٧١( يتضم�ن 
خمس�ة وخمس�ون ملي�ون وس�بعمائة 
وواح�د وثالثون الف�ا واربعمائ�ة وواحد 
وس�بعون دوالرا يمثل كلفة تنفيذ املرحلة 
األوىل )املنفذة حالي�ًا(، مع الفوائد البالغة 
)٦4333٩٨( دوالرا فق�ط س�تة مالي�ن 
واربعمائة وثالث�ة وثالثون الفا وثالثمائة 
وثمانية وتسعون دوالرا + )٩٢٢٩٨٠٧3( 
مليون�ا  وتس�عون  اثن�ان  فق�ط  دوالرا، 
ومائت�ان وثمانية وتس�عون الف�ا وثالثة 
وس�بعون دوالرا يمثل كلفة انشاء املرحلة 

الثانية«.
األوىل  املرحل�ة  تنفي�ذ  مبل�غ  تأم�ن   -٢
تس�عة  فق�ط   ، دوالرا   )4٩٢٩٨٠٧3(
واربعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون 
الفا وثالثة وسبعون دوالرا) بدون فوائد ( 
من خالل التس�ديد من االعتماد املستندي 
الخ�اص ب�رشاء الطاقة املفت�وح لصالح 
املجموع�ة ) موازن�ة تش�غيلية ( ، عىل أن 
يتم تعوي�ض املبلغ إضاف�ة إىل تخصيص 
مبل�غ املرحل�ة الثانية الحقاً م�ن املوازنة 
بع�د  القادم�ة  للس�نوات  االس�تثمارية 

التنسيق مع وزارة املالية.
3- قي�ام املجموع�ة القابض�ة املح�دودة 
بتشغيل وصيانة الش�بكة للمرحلتن ملدة 

)٥( سنوات وبدون كلف.
وقرر املجلس ايضا »الغاء الفقرتن )١ و٢( 
من توصيات لجنة االمر الديواني )3٠ لسنة 
٢٠١٥( بشأن ادراج املشاريع االستثمارية 
اس�تحصال  بع�د  اال  احالته�ا  وع�دم 
املوافق�ات االصولي�ة الص�ادرة بموج�ب 
كتاب االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء ذي 
واملؤرخ  ش.ل/أ/3٠/١٥/١٥٩43  العدد: 
يف ٢٠١٥/٥/١٢، بغي�ة تمك�ن الوزارات 
والجهات غر املرتبطة بوزارة واملحافظات 
من انجاز املرشوع�ات بأرسع وقت، وعىل 
وفق التوقيتات الزمنية املحددة لها ؛ الذي 

ينعكس عىل تنفيذ الرنامج الحكومي«.
كما تمت املوافقة ع�ىل »قيام امانة بغداد 
بإستثناء قطعة األرض املرقمة )١٥/١٩/

س�بع اب�كار( التابع�ة اىل وزارة الصناعة 
واملعادن/ الرشكة العامة للتصميم وتنفيذ 
املشاريع من احكام القرار الترشيعي رقم 
١١٨٧ لس�نة ١٩٨٢«. ووافق املجلس عىل 
»قيام وزارة االعمار واالش�غال والبلديات 
العام�ة وامان�ة بغ�داد بتنفي�ذ ق�رارات 
مجل�س ال�وزراء بش�أن تكريم ع�دد من 
املدنين والعسكرين بقطع اراض استثناًء 
من دفع بدل التوزي�ع الواجب دفعه وفقاً 
للقوانن النافذة رشيطة عدم االس�تفادة 
السابقة املش�ار اليها يف القرار الترشيعي 

رقم ) ١٢٠ لسنة ١٩٨٢(«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها، أمس 
الثالث�اء، ع�ن املها يف تنفي�ذ ما تم االتف�اق عليه مع 

وزارة املالية االتحادية يف بغداد.
وقالت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن 

رئي�س حكومة إقليم كردس�تان ت�رأس اجتماعاً لوفد 
املباحثات مع الحكومة االتحادية.

وبحسب البيان فقد حثت حكومة اإلقليم إىل دعم إعداد 
املراحل الالحقة ملرشوع املوازنة لتأمن الحقوق املالية 

الدستورية لشعب كردستان.
واش�ار البيان اىل عرض وفد حكومة إقليم كردس�تان 

خالل االجتماع، تفاصيل االتفاق األويل خالل املباحثات 
التي أجراها مع وزارة املالية االتحادية يف بغداد بش�أن 

مرشوع املوازنة املالية لعام ٢٠٢٠. 
واوضحت أن مباحثات اإلقليم اجريت بتوجيه وإرشاف 
مب�ارش من رئيس الحكومة، وتمخضت عن مش�اركة 
إقليم كردستان وألول مرة يف أوىل مراحل إعداد مسودة 

قان�ون مرشوع موازن�ة ٢٠٢٠. وأع�رب االجتماع عن 
أمله يف تنفيذ ما تم االتفاق عليه بن الجانبن، كما حث 
الكتل الكردس�تانية يف مجلس الن�واب والكتل األخرى 
عىل دعم إعداد املراحل الالحقة خالل مناقشة مرشوع 
املوازنة وبما يشمل تأمن الحقوق واملستحقات املالية 

الدستورية إلقليم كردستان.

بالسخارت نقلت قلق السيد السيستاني إىل املنظمة األممية.. وحذرت من »أزمة ثقة«.. ودعت إىل عدم استعمال العنف ضد املتظاهرين

األمم املتحدة: مسار الديمقراطية العراقية يف خطر
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جملس الوزراء يناقش مهام »تسيري األعامل« ويلزم جهات بوضع »الكامريات«
 ورصف أراض لبعض الفئات

حكومة إقليم كردستان تستعرض االتفاق مع بغداد و »تأمل« تنفيذه

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب محمد الخالدي، أمس 
الثالثاء، عن ع�دم مصادقة رئيس 
الجمهورية برهم صالح عىل قانون 

التقاعد املوحد.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخال�دي  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
إن »رئي�س الجمهوري�ة وافق عىل 
عدم املصادقة ع�ىل قانون التقاعد 
وس�يتم إعادته إىل مجل�س النواب 
العراق�ي وذل�ك لوج�ود خروق�ات 

كبرة يجب النظر بها«.
وأضاف »طالبنا بان يكون اقل راتب 
تقاعدي هو ٨٠٠ ألف وكذلك العمر 
يج�ب اع�ادة النظر به ألنه س�وف 
يسبب خس�ارة لرشيحة مهمة من 
الكف�اءات والش�خصيات وخ�راء 
الدولة لذلك يمكن معالجتها بشكل 

أفضل«.
وكان مجل�س الن�واب ق�د ص�ّوت 
 ،)٢٠١٩ الثان�ي  ترشي�ن   ٢٠( يف 
عىل مرشوع قان�ون التعديل االول 

لقانون التقاعد املوحد.

نائب: رئيس اجلمهورية لـم يصادق
 عىل قانون التقاعد

        بغداد / المستقبل العراقي

س�لم وفد من تحالف س�ائرون، أمس الثالثاء، رئي�س الجمهورية 
بره�م صالح كتابا رس�ميا بش�أن تن�ازل الكتلة عن اس�تحقاقها 

االنتخابي.
وق�ال النائب عن كتلبة س�ائرون ص�ادق الس�ليطي، ان »وفدا من 
تحال�ف س�ائرون التقى الي�وم رئي�س الجمهورية بره�م صالح، 
وس�لمه كتابا رس�ميا من كتلة س�ائرون النيابية تعلن فيه تنازلها 

عن استحقاقها االنتخابي باعتبارها الكتلة االكر«.
واضاف ان »الشعب هو الكتلة االكر وان خيارات ساحات التظاهر 

السلمي هي خياراتنا«. 
وتاب�ع ان »رئيس الجمهورية اكد ع�ىل رضورة ارشاك الجماهر يف 

عملية اختيار رئيس الوزراء القادم«.
واعلنت كتلة س�ائرون، يف االول من كانون االول الحايل، تنازلها عن 
»حقها« يف ترش�يح رئيس الوزراء املقبل باعتبارها »الكتلة االكر«، 

مشرة اىل أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح يف ذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

جددت قيادة العمليات املشرتكة تاكيدها بعدم وجود قوات قتالية امركية 
عىل االرايض العراقية.

وقال املتحدث باسم العمليات املشرتكة اللواء تحسن الخفاجي يف ترصيح 
صحف�ي ان »الق�وات االمركية املوجودة يف الع�راق، مهمتها تقديم الدعم 
اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها احيانا لتنفيذ رضبات جوية 

فقط«.
واض�اف ان »الحديث ع�ن تجوال الق�وات االمريكية وتنقلها من س�وريا 
اىل الع�راق ع�ار عن الصح�ة«، مبينا ان�ه »كان هناك تنس�يقا مع القوات 
االمريكية اثناء الهجوم الرتكي يف شمال سوريا فقط وانتهى يف حينها، اما 
يف الوقت الحايل فأي عملية دخول وخروج للقوات االمريكية ال يتم اال بعلم 

قيادة العمليات املشرتكة«.
يذك�ر ان وس�ائل اعالمي�ة ن�رشت يف وقت س�ابق، خرا تضم�ن ان قوات 

امركية انسحبت من سوريا باتجاه االرايض العراقية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، أمس الثالث�اء، االفراج ع�ن ١٦ معتقال من 
املتظاهرين، بعد استحصال موافقة القضاء.

وقال�ت القي�ادة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنه »بعد 
اس�تحصال موافق�ة القضاء، وبالتنس�يق م�ع املفوضية العلي�ا لحقوق 

اإلنسان يف العراق، تم اإلفراج عن ١٦ شخصا من املتظاهرين املعتقلن«.

سائرون يسلم
 رئيس اجلمهورية كتابًا رسميًا بشأن تنازل 

التحالف عن استحقاقه االنتخايب

العمليات املشرتكة تنفي نقل قوات 
امريكية من سوريا اىل العراق 

عمليــات بغـداد تعلــن اإلفراج 
عن )16( معتقاًل من املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الع�دل العراقي�ة، 
أمس الثالثاء، أنها وقعت مذكرة 
تفاهم مع نظرته�ا األردنية يف 
مجال نقل املحكومن بعقوبات 
باس�تثناء  للحري�ة،  س�البة 

املحكومن بقضايا »اإلرهاب«.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م 
ال�وزارة ثائر الجب�وري يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »وزي�ر الع�دل فاروق 
أمن الش�واني وّقع عن الجانب 
العراق�ي، فيما وقع عن الجانب 

األردن�ي وزير الع�دل يف اململكة 
س�بق  وق�د  التلهون�ي،  بس�ام 
التوقي�ع عقد عّدة لق�اءات عن 
طري�ق لج�ان متخصص�ة بن 
الوزارت�ن تمهي�داّ لتوقيع هذه 
املذك�رة«. وأضاف الجبوري، أن 
»مذكرة التفاه�م راعت قوانن 
وأنظم�ة البلدي�ن، وبم�ا يخدم 
مش�راً  الش�عبن«،  مصال�ح 
إىل أن املذك�رة »اس�تثنت نق�ل 
املحكوم�ن بقضايا اإلرهاب، إذ 
سيتم من خاللها التعامل باملثل 
ب�ن البلدي�ن، وس�تنفذ خ�الل 

األيام املقبلة«.

العراق واألردن 
يوقعان مذكــرة تفاهم لنقل املحكومني 

بعقوبات سالبة للحرية
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    بغداد/ المستقبل العراقي

املعدني�ة  والث�روة  الطاق�ة  وزي�رة  اعلن�ت 
املهندس�ة هال�ة زوات�ي، أمس الثالث�اء، ان 
كميات النفط املس�توردة من العراق لش�هر 
ترشين الثاني املايض بلغت 309 االف برميل 

تم نقلها بواسطة 1209 صهاريج.

وذك�رت وكال�ة ب�را نق�ال ع�ن زوات�ي، ان 
»مجم�وع الكمي�ات املس�توردة م�ن نف�ط 
العراق تم نقلها من مصفاة بيجي اىل مصفاة 
الب�رول األردنية يف مدينة الزرقاء بمعدل 10 

االف برميل يوميا«.
واش�ارت اىل ان »مجموع الكمي�ات املفرغة 
يف مصفاة الب�رول االردنية منذ مطلع ايلول 

امل�ايض وحت�ى نهاية ش�هر ترشي�ن الثاني 
املايض بلغت 776 الف برميل«.

واضافت، ان »هذه الكميات تش�كل 7 باملئة 
م�ن احتياجات اململك�ة«، الفتة اىل ان »هذه 
الخطوة تأتي يف اطار التعاون الطاقي القائم 
بني األردن والعراق بما يخدم مصالح البلدين 

الشقيقني«. 

وفيم�ا يتعل�ق بأس�عار نفط الع�راق اكدت 
زوات�ي، ان »مذك�رة التفاه�م تن�ص ع�ى 
ان يبي�ع الع�راق النف�ط الخ�ام )نفط خام 
كرك�وك( إىل األردن ع�ى أس�اس معدل خام 
نف�ط برن�ت الش�هري ناق�ص كل�ف النقل 

والفرق باملواصفات«.
تجس�د  التفاه�م  »مذك�رة  ب�ان  واف�ادت 

مصال�ح األردن والع�راق االقتصادية وتعزز 
التع�اون الطاق�ي ب�ني البلدي�ن وتس�هم يف 
اس�تحداث املزيد م�ن فرص العم�ل وإعادة 
ال�دور االقتصادي الحيوي للطريق الربي بني 
البلدين، واصفة اس�ترياد نف�ط العراق بانه 
دشن مرحلة جديدة من التعاون االقتصادي 

بني البلدين«.

األردن: وارداتنا من نفط العراق يف ترشين الثاين بلغت »309« ألف برميل 

صحة الكرخ تعلن جتهيز مستشفى الريموك التعليمي بأجهزة 
ومعدات طبية حديثة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صحة بغ�داد الكرخ عن تجهيز مستش�فى 
الريم�وك التعليمي بأجهزة طبي�ة حديثة ومتطورة جرى 
التعاق�د عى رشائها يف وقت س�ابق ومن مناش�ئ عاملية 

رصينة.
وبني مدير مستش�فى الريم�وك التعليم�ي الدكتور مبني 
ع�ي موىس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن�ه »قام�ت مستش�فى الريم�وك التعليمي و بن�اء عى 
توجيه�ات مدير عام دائ�رة صحة بغداد الك�رخ الدكتور 

)جاس�ب لطي�ف ع�ي الحجام�ي( بنصب اجه�زة طبية 
حديثة و متطورة جرى التعاقد عى رشائها يف وقت سابق 
ومن مناش�ئ عاملي�ة رصين�ة » مؤكدا ان ه�ذه االجهزة 
التي دخلت الخدمة تهدف اىل س�د احتياجات املستش�فى 
و الح�رص ع�ى االرتق�اء بج�ودة الخدم�ات الطبي�ة و 
العالجي�ة املقدمة للمراجعني الذين يقصدون املستش�فى 
من مختلف محافظات العراق.واضاف موىس ان االجهزة 
التي جرى استالمها هي )عربات تخدير عدد )3( امريكية 
املنش�أ، جه�از تخطيط االعص�اب ايطايل املنش�أ ، ادوات 
عمليات الكس�ور يف صالة عمليات جراحة الكس�ور عدد 

)4( امريكية املنش�أ ، جهاز ال� )ه�ود( عدد )2( الخاص 
بم�زج املواد الكيمياوية ، منضدة عمليات جراحة بولندي 
املنش�أ عدد )3( ، جهاز قش�ط الجل�د يف عمليات الحروق 
عدد )1( امريكي املنشأ ، يقوم بقشط الجلد امليت و الجلد 
الح�ي لغرض عملية الرقيع ، جهاز كاش�ف وريدي عدد 
)3( امريكي املنشأ يقوم بكشف االوردة للجلد املحروق و 
كش�ف االوردة للمراجعني الذين ال تكون اوردتهم بارزة و 
يدخل هذا الجهاز الول مرة يف مستشفى الريموك » مؤكدا 
ان االيام القليلة القادمة ستشهد استالم وجبة جديدة من 

االجهزة الطبية ذات مناشئ عاملية رصينة.

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي 
يف ديوان الوزارة، أمس الثالثاء، أولريك شانون السفري 
الكن�دي لدى الع�راق والوفد املرافق ل�ه، وجرى خالل 
اللقاء بحث س�بل تعزيز العالقات املشركة بما يخدم 

مصالح البلدين.
ويف مستهل اللقاء هنأ الدليمي السفري شانون بتسنمه 
مه�ام عمله يف بغ�داد، مش�يداً يف الوقت ذات�ه بكافة 
الجهود التي قدمتها الحكومة الكندية الستقرار وبناء 
الع�راق، موجهاً دعوته للرشكات الكندية لالس�تفادة 
من الفرص االستثمارية يف عموم املحافظات، وتقديم 
كافة الخربات املتخصصة يف مختلف قطاعات التنمية 
ويف مقدمته�ا القط�اع الزراعي؛ به�دف تعزيز األمن 
الغذائي والتنمي�ة املكانية، ودعم الجه�ود الحكومية 
الس�اعية نحو تطوير القطاع الخ�اص وتوفري املزيد 

من فرص العمل للشباب وتطوير الخربات العراقية.
من جانبه اكد الس�فري الكندي استعداد بالده للمزيد 
من التعاون املش�رك مع العراق، الس�يما فيما يتعلق 
باملش�اركة يف تموي�ل املش�اريع الخدمية ومش�اريع 
اع�ادة اإلعمار، مش�يداً بذل�ك باس�راتيجية وجهود 

وزارة التخطيط لتحقيق التنمية يف عموم البلد.
ه�ذا وناق�ش اللقاء رؤي�ة العراق للتنمية املس�تدامة 
وتعزي�ز  التخطي�ط،  وزارة  اعدته�ا  الت�ي   2030
الالمركزية اإلدارية من خالل العمل بأس�لوب التوأمة 
بني املدن العراقية والكندية، والتعاون املشرك لتذليل 
تحدي�ات خطة الوزارة الخمس�ية بما يحقق اإلصالح 
االقتصادي وتعايف املجتمع وزيادة متوسط دخل الفرد 
وخفض مع�دالت البطال�ة وتحقيق األمن اإلنس�اني 

للفئات األشد فقراً.

وزير التخطيط يبحث 
مع السفري الكندي سبل 
تعزيز التعاون املشرتك

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مرصف الرافدين يفوز بعضوية إدارة 
الرشكة العراقية لضامن الودائع

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رف الرافدين، أمس الثالث�اء، فوزه بعضوية 
مجلس إدارة الرشكة العراقية لضمان الودائع إىل جانب 
مصارف أخرى بانتخابات جرت يف مقر رابطة املصارف 

الخاصة.
تلق�ت  بي�ان  يف  امل�رف  وق�ال 
املستقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
ف�از »بعضوي�ة الرشك�ة العراقية 
رشك�ة  وه�ي  الودائ�ع  لضم�ان 
مس�اهمة مختلطة يبلغ رأسمالها 
100 ملي�ار دين�ار بحض�ور البنك 
ومص�ارف  العراق�ي  املرك�زي 

ومؤسسات مالية«.
ولف�ت املرف، إىل أن »عدد أس�هم 
الرشكة توزع ب�ني 25٪ للمصارف 
ب�ني  توزع�ت  و٪30  الحكومي�ة 
والف�روع  التجاري�ة  املص�ارف 
األجنبي�ة وهيئة التقاع�د الوطنية، 
بينم�ا 45٪ م�ن األس�هم طرح�ت 

باالكتتاب العام«.

وأضاف، أن »هذه الرشكة تعترب من أهم الرشكات التي 
تأسست يف الوقت الراهن ألنها تهدف إىل حماية املودعني 
واملحافظة عى حقوقهم وإع�ادة الثقة للقطاع املريف 
وتش�جيع اإلدخ�ار وتوعي�ة الجمه�ور بنظ�ام ضمان 
الودائ�ع داخل الع�راق وإدارة عملي�ة تعويض املودعني 

بكفاءة وفعالية«.

احلكومة احمللية ستتكفل بتوفري كافة اخلدمات لألراضي

حمافظ البرصة يعلن إطالق االستامرة االلكرتونية 
للتقديم عىل قطع االرايض السكنية

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرة املهندس اسعد عبد 
االمري العيداني عن اطالق الرابط الرسمي 
يف  االلكروني�ة  باالس�تمارة  الخ�اص 
املوقع الرس�مي لديوان محافظة البرة 
االرايض  لقط�ع  باملس�تحقني  واملتعل�ق 
م�ن العوائل الفق�رية واملتعففة من ابناء 
الب�رة، مش�رياً اىل ان هناك عدة رشوط 
يف داخل االستمارة االلكرونية للمتقدمني 
منها ان يكون املتقدم بالغ السن ومتزوج 
ولدي�ه أرسة وال يمتلك ه�و او زوجته اي 
عق�ار وان يكون الزوج�ان غري موظفان 
ولديه�م بطاقة الس�كن واملستمس�كات 
الثبوتي�ة الت�ي تؤك�د ان املتق�دم هو من 
اهايل املحافظ�ة وان اي تقديم مزدوج يف 
االستمارة اإللكرونية سوف يهمل حسب 
الضواب�ط املوضوع�ة ضم�ن االس�تمارة 

االلكرونية.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر 

ع�ن مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص وتلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان مدة 

التقديم س�تكون اس�بوعني وابت�داء من 
تاري�خ االع�الن وبعد ذلك س�تكون هناك 
قرعة الكرونية للمتقدمني عى االرايض، 
مبين�اً ان الرشوط التي تتعلق باملتقدم ان 
ال يك�ون عى املتقدمني اح�كام بالجرائم 
اإلرهابي�ة فض�اًل عن املطلق�ات واألرامل 
بامكانه�ن التقدي�م ع�ى قطع�ة االرض 
رشط ان تك�ون األرملة او املطلقة املعيلة 
الوحي�دة البنائه�ا ، كم�ا اليج�وز لكافة 
املتقدم�ني بيع قطع�ة االرض اال بد مرور 

ثالثة سنوات.
واض�اف العيدان�ي ان�ه لي�س متفض�اًل 
كمحافظ ع�ى ابناء الش�عب البري يف 
توزيع قطع االرايض وان الحكومة املحلية 
س�تتكفل بتوف�ري كافة الخدم�ات لقطع 
االرايض الت�ي س�توزع عى املس�تفيدين 
واملس�تحقني يف مختلف مناطق محافظة 

البرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هي�أة النزاه�ة ع�ن ص�دور أمر 
اس�تقدام بح�قِّ وزي�ر الكهرباء الس�ابق 
عض�و مجل�س الن�وَّاب لل�دورة الحاليَّة، 
استناداً إىل أحكام املادة )340( من قانون 
العقوبات العراقي، عى خلفيَّة إبرام عقود 

مع أحد املعامل األهليَّة.

دائ�رة التحقيقات يف الهي�أة، ويف معرض 
حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت 
فيه�ا وأحالته�ا إىل القض�اء، أش�ارت إىل 
ة  إصدار محكم�ة تحقيق الك�رخ املُختصَّ
بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاهة أمر اس�تقدام 
بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس 
الن�وَّاب لل�دورة الحاليَّ�ة؛ وذلك لتس�بُّبه، 
خ�الل ُم�دَّة تس�نُّمه مس�ؤوليَّة ال�وزارة، 

بتدنِّي مس�توى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة، 
ف بع�ض الوح�دات التوربينيَّة  ج�راء توقُّ
العائ�دة ملحط�ة كهرباء الرميل�ة الغازيَّة، 
وإرصاره ع��ى إبرام ع�ق�وٍد مع مع�مٍل 
م�حيِّ؛ لت�صن�يع وتج�هيز )فالتر هواء( 
لت�ل�ك املحط�ة، رغ�م ع�دم مالءمتها مع 

طبيعة املنطقة.
وكان�ت الهيأة قد أعلنت يف ش�هر حزيران 

املايض عن ضبطها مخالفاٍت يف عقد إحالة 
تجهي�ز محطة كهرب�اء الكح�الء الغازيَّة 
يف محافظة ميس�ان بُمح�رِّكاٍت توربينيٍَّة 
ملي�ون   )22,000,000( قيمت�ه  البالغ�ة 
، فيما أعلنت مطلع ترشين  دوالٍر أمريك�يٍّ
الثاني املايض عن صدور س�تني أمر قبٍض 
واس�تقداٍم بحقِّ ُنوَّاٍب ومسؤولني محليِّني 

. عن تهم فساٍد وإرضاٍر باملال العامِّ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة، الثالث�اء، ع�ن جاهزيته�ا 
الس�تقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية الساقطة 
ع�ى البالد.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان له تلقت الس�ومرية 
نيوز نس�خة منه ان »جميع خزاناتها وس�دودها جاهزة 
الس�تقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية الساقطة 
ع�ى البالد والتي تفاوتت ش�دتها بني الغزي�رة واملعتدلة، 
موكدة س�يطرتها عى الوضع بش�كل كامل واستفادتها 

م�ن الس�يول التي تحقق�ت يف الوديان الت�ي تغذي نهري 
دجلة والفرات يف الصح�راء الغربية كوادي حوران ووادي 
غزيل يف منطقة البغ�دادي وبحدود 100م3/ثا تحولت اىل 
نهر الفرات بش�كل انس�يابي هادئ«.واضافت الوزارة ان 
»السيول التي حدثت يف وادي حوران ووادي غزيل لم تؤرش 
اي ارضار، كم�ا تحققت ايضا بعض الس�يول يف املناطق 
الرشقية بتصاريف مس�يطر عليها وخاصة يف وادي كالل 
بدره والتي بلغت 400م3/ثا كحد أعى ونهر الجباب التي 
بلغت تصاريفه 250م3/ثا حولت اىل هور الش�ويجة عن 

طريق كالل بدره واىل نهر دجلة عن طريق الجباب«.
واكدت الوزارة ان »االمطار الغزيرة التي س�قطت ش�مال 
بغ�داد ويف محافظة ص�الح الدين بلغت ش�دتها يف قضاء 
سامراء لم تحدث سيول وانما خدمت بشكل كبري تحقيق 
الري�ة االوىل ملحص�ويل الحنط�ة والش�عري له�ذه املناطق 
وكذل�ك الح�ال يف محافظت�ي كرك�وك ودي�اىل، اضافة اىل 
تعزيز الخزين املائي يف بعض املناطق كسد حديثة وبحرية 
الحباني�ة وتوجي�ه كميات م�ن املياه العذب�ة اىل مناطق 

االهوار لتحسني بيئتها«.

الـنزاهـة تعلن اسـتقـدام وزير الكهرباء السابق عىل خلفية عقود مع معمل أهيل

املوارد املائية تعلن جاهزيتها الستقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية

   بغداد / المستقبل العراقي

أغل�ق مؤرش س�وق الع�راق ل�أوراق 
املالية، أمس الثالث�اء، عى )484.31( 
نقطة مس�تقرا بنس�بة )0.00٪( عن 
اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ 

)484.31( نقطة. 
وجاء املؤرش عى النحو التايل:

1.بل�غ ع�دد ال�رشكات املدرج�ة 102 
رشكة

2.بل�غ ع�دد ال�رشكات املتداول�ة 26 
رشكة

املتداول�ة  االس�هم  ع�دد  3.بل�غ 
)285,749,842( سهم .

4.بلغت قيمة االسهم )279,923,700( 
دينار. 

يف   60  ISXاالس�عار م�ؤرش  5.اغل�ق 
جلس�ة الي�وم ع�ى )484.31( نقطة 
مس�تقرا بنس�بة )0.00٪( عن اغالقه 
يف الجلسة الس�ابقة البالغ )484.31( 

نقطة
6.ت�داول اس�هم )26( رشكة من اصل 

)102( رشكة مدرجة يف السوق .
7.اصبح عدد الرشكات املتوقفة بقرار 
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل )29( رشكة .

م�ن  املش�راة  االس�هم  ع�دد  8.بل�غ 
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
النظامي )4,826( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )15,928( ملي�ون دين�ار م�ن 
خ�الل تنفيذ )9( صفقات عى اس�هم 

رشكة واحدة .

م�ن  املش�راة  االس�هم  ع�دد  9.بل�غ 
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
الثاني )760( الف س�هم بقيمة بلغت 
)1,973( مليون دينار من خالل تنفيذ 
)2( صفقات عى اسهم رشكة واحدة.

م�ن  املباع�ة  االس�هم  ع�دد  10.بل�غ 
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
س�هم  ملي�ون   )28,590( النظام�ي 
بقيمة بلغ�ت )48,952( مليون دينار 
م�ن خ�الل تنفي�ذ )35( صفقات عى 
ع�دد  11.بل�غ   . رشكات   )4( اس�هم 
االس�هم املشراة من املس�تثمرين غري 
العراقيني يف السوق الثاني )470( الف 
س�هم بقيم�ة بلغ�ت )1,222( مليون 
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )1( صفقات 

عى اسهم رشكة واحدة .

استقرار مؤرشات تداول سوق العراق لألوراق املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

واف��ق وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن صال�ح عبدالله الجبوري عى 
رصف الرواتب املدخرة ملنتس�بي الرشكة العامة لصناعة االسمدة 

الشمالية يف بيجي .
وأش�ار املكتب االعالمي لل�وزارة اىل ان الوزير الجبوري وافق عى 
رصف الروات�ب املدخرة ملوظفي الرشكة املذكورة للس�نة الحالية 
والس�نوات االربعة املاضية بعد أنج�از التصاريح االمنية والتأك�د 
من س�الم�ة موقفه�م وبواقع )20( موظف لسنة 2015 و )96( 
موظف لس�نة 2016 و )96( موظف للعام 2017 و )14( موظف 
للع�ام 2018 وموظف واحد للع�ام الحايل 2019 ، مؤكداً ان العمل 
والجه�ود مس�تمرة بتوجي�ه ومتابعة مبارشة من الس�يد الوزير 
ألنج�از ومنح التصاريح االمنية ملوظفي رشكات ومعامل الوزارة 
يف امل�دن املحررة لغ��رض رصف رواتبه��م املراكم�ة ومنحه�م 

مستحقاته�م املالي�ة.

وزيـر الصناعـة يوافـق عىل صـرف الرواتـب 
املدخـرة ملوظفي رشكـة االسمـدة الشامليـة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل قب�ول الطلب�ة ضمن قن�اة التعليم 
الحكومي الخاص الصباحي الوجبة الثانية للدور الثالث.

وأوعزت وزارة التعليم يف بيان اىل الجامعات كافة بقبول الطلبة من 
خريجي السنتني الدراسيتني 2017/ 2018 و 2018/ 2019.

وأوضح�ت ان النتائ�ج ضمت قوائم بخريجي الس�نة الدراس�ية 
2018/2019 بواق�ع )1035( طالب�ا وطالبة، وخريجي الس�نة 
الدراس�ية 2017/ 2018 بواق�ع )221( طالبا وطالبة، وخريجي 

الدور الثالث للسنة الدراسية بواقع )1254( طالبة وطالبة.
ونوه�ت اىل ان اخر موعد لتس�جيل الطلبة س�يكون لغاية انتهاء 

الدوام الرسمي ليوم الخميس املوافق 5/12/2019.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، عن ارتفاع معدل التضخم 
الشهري 0.6٪ لشهر ترشين االول 2019 ، فيما انخفض التضخم 

السنوي لشهر ذاته بنسبة ٪0.8 .
وقال املتحدث باس�م الوزارة عبد الزه�رة الهنداوي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »الرقم القيايس العام لش�هر 
ترشي�ن االول يف الع�راق بل�غ 104.8٪، اذ ارتف�ع بنس�بة ٪0.6 
باملقارن�ه م�ع ش�هر ايل�ول 2019 ، عازي�ا ذلك اىل ارتفاع قس�م 
االغذي�ه واملرشوبات غري الكحوليه بنس�بة 2.5٪، قس�م الصحة 

بنسبة 1.3٪، قسم التعليم بنسبة ٪0.4«.
واضاف الهنداوي ان معدل التضخم السنوي انخفض خالل شهر 
ترشين االول 2019 اىل 0.8٪ مقارنة مع شهرترشين االول 2018 

اذ بلغ الرقم القيايس حينها ٪105.6 ».
واش�ار الهنداوي اىل ان »مؤرش التضخم األساس انخفض بمعدل 
0.2٪ عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل 0.1٪ مقارنة مع شهر 

ترشين االول 2018«.
وأعلن الجهاز املركز لإلحصاء وتكنولوجيا أملعلومات خالل كانون 
الثاني 2012، أنه بارش باستخدام املكننة يف جمع األسعار املختلفة 
وبأوق�ات زمنية محدده بدالً من االس�تمارة الورقية املعمول بها 
س�ابقاً، مؤكداً أن ذلك سيس�هم يف رسعة جمع األسعار ودقتها، 

وتصحيح احتسابها يف حال وجود أخطاء.

التعليم تعلن نتائج قبول الوجبة الثانية للدور 
الثالث يف قناة احلكومي اخلاص الصباحي

التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري 
بنسبة »0.6« باملئة لشهر ترشين االول 2019
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فقدان 

فقدت من�ي الهوية الصادرة 
م�ن غرف�ة تج�ارة الب�رة 
باس�م / عب�د الحس�ن عبيد 
نغيم�ش – فم�ن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة تحقيق الضلوعية 
العدد : 1952 

التاريخ : 24 / 10 / 2019 
م / اعالن 

تنفيذا لقرار قايض محكمة تحقيق 
الضلوعية املؤرخ 17 / 11 / 2019 
قررت ه�ذه املحكم�ة مفاتحتكم 
لغرض تعمي�م اوصاف املخطوفني 
كل من ) كريم خليل محمد حسون 
الحشماوي ( وصالح خليل محمد 
حسون الحش�ماوي يف صحيفتني 
واسعتي االنتشار لخطفهم بتاريخ 
22 / 10 / 2014 م�ن قبل تنظيم 
الضلوعي�ة  يف  االرهاب�ي  داع�ش 

واعالمنا .
القايض 

احمد حميد حسان 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / 

الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد : 2182 / ب / 2019 
التاريخ : 3 / 12 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / س�عيد عب�د 

الحسني عزيز 
اقام املدع�ي ) عالء منصور عطية 
( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
يطل�ب فيه�ا الزامك بتادي�ة مبلغ 
بموج�ب  دين�ار  مالي�ني  تس�عة 
كمبيال�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
وتاييد املجلس البلدي – عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافع�ة املص�ادف يوم 12 
/ 12 / 2019 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

جاسم حسني 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 2829 
التاريخ : 31 / 10 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم م�ن قب�ل املدعوة ) 
هند مرسهد خلف ( التي تروم فيه 
نصبها قيمة عىل زوجها املفقود ) 
ماهر غان�م فدعوس حمد ( قررت 
هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) 
ماه�ر غانم فدعوس حم�د ( الذي 
فق�د يف محافظ�ة ص�الح الدين – 
ناحي�ة االس�حاقي بتاري�خ 9 / 7 
/ 2015 ول�م يع�رف مصريه لحد 
االن وعىل م�ن يعثر علي�ه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه 
الس�اكنني يف ناحية االس�حاقي او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
����������������������������

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخالص 
العدد : 882 / ش / 2019 
التاريخ : 3 / 12 / 2019 

اعالن 
املدعية : رحيل ابراهيم مناجد 

املدعى عليه : ساجد كريم شالل 
ابراهي�م  رحي�ل  املدعي�ة  اقام�ت 
مناج�د الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
بالع�دد 882 / ش / 2019 ام�ام 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الخالص موضوع الدعوى ) تفريق 
وف�ق ق�رار مجل�س قي�ادة الثورة 
املنح�ل رق�م 1529 يف 31 / 12 / 
1985 وق�د وردت ورق�ة تبليغ�ك 
بقرار الحكم وحس�ب كتاب مركز 
رشطة ناحية الس�د العظيم املرقم 
 /  11  /  30 يف   13564 بالع�دد 
2019 واشعار مختار منطقة السد 
العظي�م – الغربي�ة الس�يد حمزة 
ياس�ني بارتحالك اىل جهة مجهولة 
– علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتني محليتني بق�رار الحكم 
الغياب�ي الص�ادر بحق�ك بموجب 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد 
882 / ش / 2019 يف 25 / 11 / 
2019 ويف حالة عدم اعرتاضك عليه 
القانونية فسيكتس�ب  املدة  ضمن 
قرار الحك�م الدرجة القطعية وفق 

القانون .
القايض 

رحيم ساهي الجحييش

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

إعادة اعالن مناقصة رقم)213/ 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: تاهيل بناية مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف محافظة دياىل

1 - يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة الثانية عن املناقص���ة العام���ة رق�����م 
)213 /2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيص�ات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة دياىل عام 2019 والدعوة 
عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )510,850,000( 

دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم .
2 - س�يتم العم�ل وف�ق األلي�ة املعتم�دة للمناقص�ات التنافس�ية العامة والت�ي تتي�ح لكافة مقدم�ي العط�اءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني 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 املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إع�ادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قب�ل املدير املفوض حراً وال تقب�ل الوكالة وكتب 
التخوي�ل ل�رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقص�ة يف أوق�ات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابت�داء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصح�ف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يت�م تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجن�ة فتح العطاءات ووضعه�ا يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوض�ني للرشكات او 
م�ن يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخ�ر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثاني�ة بعد الظهر من 
ي�وم )الخمي�س( املوافق 12/12 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 -س�يتم فت�ح صندوق العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م 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 العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضم�ان للعطاء البالغة )1 % م�ن املبلغ التخميني( بش�كل 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}.
-10يح�ق ألدارة الصن�دوق الغ�اء املناقصة او اإلحالة يف حالة ع�دم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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 )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)231 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: هدم وإعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة /االنبار

1 -يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم)231 /2019/ 
اس�تثماري( ضم�ن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة االنبار ع�ام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )574,683,480( دينار وبمدة 

تنفيذ )240( يوم.
2 -سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني 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 املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالعنوان )صندوق إع�ادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قب�ل املدير املفوض حراً وال تقب�ل الوكالة وكتب 
التخوي�ل ل�رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقص�ة يف أوق�ات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابت�داء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصح�ف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يت�م تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجن�ة فتح العطاءات ووضعه�ا يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوض�ني للرشكات او 
م�ن يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخ�ر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثاني�ة بعد الظهر من 
ي�وم )الخمي�س( املوافق 12/12 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
-7س�يتم فت�ح صندوق العطاءات إلخراج العط�اءات وفتحها بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني 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 العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضمان للعط�اء البالغة )%1 م�ن املبلغ التخميني( بش�كل 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}.
-10يح�ق ألدارة الصن�دوق الغ�اء املناقصة او اإلحالة يف حالة ع�دم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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 )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

إعادة اعالن مناقصة رقم)212/ 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: اعادة تاهيل شبكات كهرباء يف قضاء املدائن والقرى والنواحي التابعة له / محافظة بغداد

1 - يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة الثانية ع����ن املناقص���ة العام��ة رق��م 
)212 /2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيص�ات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظةبغداد عام 2019 والدعوة 
عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )318,222,000( 

دينار وبمدة تنفيذ )90( يوم.
2 - س�يتم العم�ل وف�ق األلي�ة املعتم�دة للمناقص�ات التنافس�ية العامة والت�ي تتي�ح لكافة مقدم�ي العط�اءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)مدني او كهرباء ( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / 

مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3 - ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إع�ادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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 - بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ني بالتقديم مراجعة مقر الصن�دوق من قبل املدير املفوض ح�راً وال تقبل الوكالة وكتب 
التخوي�ل ل�رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )200,000( مائتان 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 مق�رر لجنة فتح العط�اءات ووضعها يف صندوق العط�اءات من قبل امل�دراء املفوضني للرشكات او 
م�ن يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخ�ر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثاني�ة بعد الظهر من 
ي�وم )الخميس( املوافق 12/12 /2019والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كاف�ة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 - س�يتم فت�ح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحه�ا بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م 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 العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضم�ان للعطاء البالغة )1 % م�ن املبلغ التخميني( بش�كل 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 يح�ق ألدارة الصن�دوق الغاء املناقصة او اإلحال�ة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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 )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

إعادة اعالن مناقصة رقم)214/ 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: توس�يع وتاهيل مركز صحي الشهيد حس�ني الش�اجي وتحويله من مركز صحي فرعي اىل مركز صحي رئييس – 

املقدادية / محافظة دياىل
1 -يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة الثانية عن املناقص���ة العام���ة رق�����م 
)214 /2019/ استثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة دياىل الدين عام 2019 والدعوة 
عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )537,420,000( 

دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم.
2 -س�يتم العم�ل وف�ق األلي�ة املعتم�دة للمناقص�ات التنافس�ية العامة والت�ي تتيح لكاف�ة مقدم�ي العط�اءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني 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 املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالعنوان )صندوق إع�ادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قب�ل املدير املفوض حراً وال تقب�ل الوكالة وكتب 
التخوي�ل ل�رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقص�ة يف أوق�ات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابت�داء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصح�ف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يت�م تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجن�ة فتح العطاءات ووضعه�ا يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوض�ني للرشكات او 
م�ن يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخ�ر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثاني�ة بعد الظهر من 
ي�وم )الخمي�س( املوافق 12/12 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 -س�يتم فت�ح صندوق العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م 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 العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضمان للعط�اء البالغة )%1 م�ن املبلغ التخميني( بش�كل 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}.
-10يح�ق ألدارة الصن�دوق الغ�اء املناقصة او اإلحالة يف حالة ع�دم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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 )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

www.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

www.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

www.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

www.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنشور  يف  صحيفة املستقبل العراقي 
تنفي�ذ   اع�الن  يف   الع�دد 2030 يف 2019/11/27 ورد 
بعقوبة املرقم 2019/1135 ببيع العقار  املرقم 1211/5 
م8كنع�ان االحاله القطعية  اس�م املختار قاس�م محمد 

شحالتك  خطاء . والصحيح هو  قاسم محمد شحل .
����������������������������������������������

فقدان 
املرقم�ة 196358810413  الوطني�ة  البطاق�ة  فق�دت 
الصادرة من دائرة احوال السماوة باسم / احمد عبد عيل 
– مع جهاز موبايل جي س�فن – الرجاء من يعثر عليها 

تسليمها اىل مكتبة الطليعة السماوة شارع الفنادق .
����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطالب ) محمود عبد ال�رزاق عبد االمري ( 
الصادرة من املعهد التقني برة – قس�م الكهرباء فرع 

القوى – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 2027 
التاريخ : 3 / 12 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�و / جاس�م محم�د حس�ني / مجه�ول مح�ل 

االقامة. 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل طالبة حجة االذن بالسفر 
خارج العراق املقدم من قبل زوجتك املدعوة ) رقية احمد 
مهيدي ( والتي تطلب فيها االذن بالس�فر خارج العراق 
واس�تصحاب ولدك املدعو ) محمد جاسم محمد ( معها 
خارج العراق ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مخت�ار قرية نوفل قضاء املقدادي�ة تقرر تبليغك باملوعد 
اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل املحكمة 

اجرائاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك

اعالن 
اىل املتهم / ن . ع عيل مولود محمود احمد البياتي 

محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة 
العنوان / محافظة واسط / الحي / محلة 36 زقاق 15 

دار 16 . 
بما انك متهم وفق احكام املادة ) 5 ( من قانون عقوبات 
قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 وملجهولية محل 
اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخ�يل الثالثة املنطقة الثالثة 
خ�الل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ تعليق 
هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجهه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 65 و 69 ( من قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

. 2008
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة

اعالن 
ق�دم املواطن ) صكبان جاس�م محمد ( دع�وة قضائية 
لتبديل ) لقب ( وجعله ) العنزي ( بدال من ) الس�بوعي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 املعدل عىل ان 

يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

فق�دت مني اجازة ف�رن صمون حجري بأس�م / حاتم 
طعيم�ة ع�كال العنوان ع�الوي الحل�ة م 216 ش / 20 
رقم 38 / 18 م رقم االجازة املفقودة 4756 – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
سامراء

الع�دد: 1554/ش/2019                               
التاريخ:2019/12/3

م/اعالن
ثام�ر  )بك�ر  علي�ه  املدع�ى  اىل/ 

حسني(
عام�ر  )والء  املدعي�ة  اقام�ت 
الرشعي�ة  الدع�وى  عبدالرحم�ن( 
املرقم�ة 1554/ش/2019 والت�ي 
تطلب فيه�ا اثبات نس�ب األطفال 
كل من)زي�د و هاج�ر و س�اره( 
وملجهولية محل اقامتك حسب هذه 
املحكمة يف 2019/11/13 واشعار 
املختار )جاسم محمد عبدالكريم( 
مختار منطق�ة الجالم /س�امراء 
واملذي�ل بتوقيع الش�اهدين )باقر 
عبد حس�ني و ضياء عبد حس�ني( 
واملص�دق من قبل املجل�س البلدي 
لقض�اء س�امراء ق�ررت املحكمة 
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك 
محليت�ني يوميتني للحضور بموعد 
املرافعة املواف�ق 2019/12/8 ويف 
ح�ال ع�دم حضورك او م�ن ينوب 
عن�ك قانون�ا فس�تجري املرافع�ة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض 

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

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

االتحادية
الهيئة االستئنافية

العدد: 324/س/2019
التاريخ 2019/11/25

اىل / املس�تانف علي�ه كاظ�م عبد 
الحس�ني محمود / يسكن الرميثة 

مجهول محل االقامة حاليا
بتاري�خ 2019/7/10 طعن وكيل 
عب�اده  لطي�ف  ميث�م  املس�تانف 
اس�تئنافا بالحك�م البدائ�ي املرقم 
 2019/6/26 يف  465/ب/2019 
امام هذه املحكمة وس�جل الطعن 
طالب�ا  324/س/2019  بالع�دد 
فسخ الحكم البدائي املذكور ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اش�عار املختار كريم عبد الحسني 
ب�داءة  محكم�ة  وكت�اب  جاس�م 
املرقم 324/س/2019 ي  الرميثة 
2019/11/24 لذا تقرر تبليغك عن 
طريق الن�رش بصحيفتني محليتني 
موع�د  يف  بالحض�ور  يوميت�ني 
 2019/12/8 املواف�ق  املرافع�ة 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانون�ا يف املوع�د املذك�ور س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك حضوريا 

وعلنا وحسب القانون
القايض 

عباس جابر مهدي
����������������������������

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخرض
العدد: 529/ش/2019

التاريخ 2019/12/2
اعالن

اىل املدعى علي�ه / عيل عبد الكريم 
كاظم

اقام�ت زوجتك املدع�وه ) فاطمة 
جميل عب�اس( الدع�وى الرشعية 
لدى ه�ذه املحكمة بالع�دد 529/

ش/2019 ولكون�ك مجهول محل 
االقام�ة م�ن خالل اش�عار مختار 
املنطقة الس�يد فالح حسن فرهود 
املؤرخ يف 2019/11/19 املتضمن 
انك مرتحل اىل جهة مجهولة تقرر 
تبليغك نرشا يف االعالن يف صحيفتني  
محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة بي�وم املرافعة 
املص�ادف 2019/12/17 وبخالف 
ذلك ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفقا للقانون
القايض

ميثم عبد عيل كاظم
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3570/ب2019/1
التاريخ 2019/12/3

اىل / املدع�ى علي�ه ) ع�ادل عب�د 
شبيب( 

اقام�ت املدعي�ة )فطيم�ة عجي�ل 
ثام�ر( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
اع�اله والت�ي تطلب فيه�ا الحكم 
)بابط�ال القي�د 14 كان�ون االول 
لس�نة 1957 مجل�د 78 وجمي�ع 
املرق�م  للعق�ار  الالحق�ة  القي�ود 
242/3188 حي الس�عد ( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يارس جبار 
محس�ن وتأيي�د مخت�ار الش�هيد 
الصدر / الرشيط حس�ني ريس�ان 
السالمي عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم  2019/12/11 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 591/ب/2019

التاريخ 2019/12/3
اىل املدعى عليه ) سبطني عيل حساني( 

تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2019/11/25 قرارها 
املرق�م 591/ب/2019 واملتضمن الزامك بتأدية للمدعي 
) عبد الله حس�ني عبد الله( مبلغ مقداره خمس�ة عرش 
ملي�ون دين�ار وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحام�اة وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة ل�ذا اقتىض 
تبليغك بصحيفتني  رسميتني محليتني يوميتني واسعتي 
االنتش�ار ولك ح�ق االعرتاض عىل الحك�م الغيابي خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش هذا االع�الن وبخالفه تنتهي 

الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

فقدان
املرقم�ة  الوطني�ة  البطاق�ة  من�ي  فق�دت 
اح�وال  دائ�رة  م�ن  الص�ادرة   196358810413
السماوة بأسم ) احمد عبد عيل ( مع جهاز موبايل 
جي س�فن الرجاء عليه من يعثر عليها تسليمها اىل 

مكتبة الطليعة السماوة شارع الفنادق 
������������������������������������������

اىل ال�رشكاء / وس�ام وميث�م ومصطف�ى وان�وار 
وازهار اوالد توفيق رحم

اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النجف االرشف  وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل  
قي�ام رشيككم )موفق داخل عبد الحر( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة11062/3 حي 
صدام رق�م املقاطع�ة )4( جزيرة النج�ف  لغرض 
تسليفه قرض االسكان العراقي خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ر.ع م�رشق جب�ار عل�وان وادي 

الجيزاني ( 
ميس�ان  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 

واملنشات 
العنوان / محافظة ميس�ان� قضاء املج�ر الكبري / حي 

الروضة 
بم�ا انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2019/4/3 

و لحد االن 
وملجهولي�ة اقامتك اقت�ىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�الن  يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 12751

التاريخ 2019/12/3
بناء عىل الدعوة املقامة  من قبل املواطن ) محمد خضري 
عباس( الذي يروم تبديل لقبه وجعله )العبايس ( بدل من 
)صالح(  ال�وارد بدل  فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 
) 22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

تشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)233 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: تبليط طريق قرية بالط الكبري وبالط الصغري يف ناحية قرة تبة وتبليط طرق يف ناحية الس�عدية قريتي ربيعة والعس�اكرة 

وصيانة جرس منصورية الجبل والقنطرة الصندوقية يف قرية نوفل وتبليط قرية املنصورية/دياىل
1 -ي�رس صن�دوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة م�ن العمليات اإلرهابية باإلعالن للم�رة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم)233 /2019/ 
اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة دياىل عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدره�ا )1,445,840,000( دينار وبمدة تنفيذ )180( 

يوم وتشمل املشاريع.

2 -س�يتم العم�ل وفق األلي�ة املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتي�ح لكافة مقدمي العطاءات املؤهل�ني ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني 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 املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعن�وان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)الخميس( املوافق 5 / 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: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�رصاً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
ل�رشاء وثائ�ق املناقصة لقاء مبلغ قدره )300,000( ثالثمائة ألف دين�ار 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 صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم )الخميس( املوافق 
12/12 /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 الراغبني 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 مرصف 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- 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)235 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: تأهيل مغذيات ال)11( كف املارة من مناطق الكاطون وتأهيل وتحويل مغذي )11(كف ملجمع ماء الهاروجة - الس�الم/

دياىل
1 -ي�رس صن�دوق إع�ادة اعمار املناطق املترضرة م�ن العمليات اإلرهابية باإلعالن للم�رة األوىل عن املناقصة العام�ة رقم)235 /2019/ 
اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة دياىل عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )568,577,000( دينار وبمدة تنفيذ )160( يوم 

وتشمل املشاريع.

2 -س�يتم العم�ل وفق األلي�ة املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتي�ح لكافة مقدمي العطاءات املؤهل�ني ضمن االختصاص)  
كهرباء( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني 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 املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعن�وان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم 

)الخميس( املوافق 5 / 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: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض ح�رصاً 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 
ال�دوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابت�داء 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 صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم 
يف مق�ر الدائ�رة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم )الخميس( املوافق 
12/12 /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 الراغبني 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 مرصف 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- 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)232 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: تأهيل طريق محطة البزل الرئيسية يف منطقة املضيق بأتجاه نهر الفرات بطول)1500(م وعرض )15(م مع طريق 

داخيل بطول )500(موعرض )7(م /االنبار
1 -يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم)232 /2019/ 
اس�تثماري( ضم�ن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة االنبار ع�ام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )2,616,751,500( دينار وبمدة 

تنفيذ )240( يوم.
2 -سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني 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 املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالعنوان )صندوق إع�ادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قب�ل املدير املفوض حرصاً وال تقب�ل الوكالة وكتب 
التخويل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )350,000( ثالثمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقص�ة يف أوق�ات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابت�داء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصح�ف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يت�م تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجن�ة فتح العطاءات ووضعه�ا يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوض�ني للرشكات او 
م�ن يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخ�ر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثاني�ة بعد الظهر من 
ي�وم )الخمي�س( املوافق 12/12 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 -س�يتم فت�ح صندوق العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م 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 العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضمان للعط�اء البالغة )%1 م�ن املبلغ التخميني( بش�كل صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف 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 -يح�ق ألدارة الصن�دوق الغاء املناقصة او اإلحال�ة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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 )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)234 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: تأهيل وتوس�يع مجمع ماء الريموك من 600 م3/س اىل 800م3/س مع تبديل الخط الناقل للعمارات الس�كنية /

الكاطون/دياىل
1 -يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم)234 /2019/ 
اس�تثماري( ضم�ن تخصيصات موازنة الصن�دوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة دياىل ع�ام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العط�اءات املؤهلني وذوي الخرة لتقدي�م عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )921,234,700( دينار وبمدة 

تنفيذ )160( يوم.
2 -سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص)  
مدن�ي وميكاني�ك( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني يف وزارة التخطي�ط او الرشكات األجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة / مس�جل 

الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3 -ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالعنوان )صندوق إع�ادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5 -بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قب�ل املدير املفوض حرصاً وال تقب�ل الوكالة وكتب 
التخوي�ل ل�رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقص�ة يف أوق�ات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابت�داء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصح�ف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يت�م تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجن�ة فتح العطاءات ووضعه�ا يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوض�ني للرشكات او 
م�ن يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخ�ر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثاني�ة بعد الظهر من 
ي�وم )الخمي�س( املوافق 12/12 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 -س�يتم فت�ح صندوق العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م 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 العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضمان للعط�اء البالغة )%1 م�ن املبلغ التخميني( بش�كل صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف 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 -يح�ق ألدارة الصن�دوق الغاء املناقصة او اإلحال�ة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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 )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

www.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالريد االلكرتوني
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اسم المشروع
تبليط طريق قرية بالط الكبير وبالط الصغير في ناحية قرة تبة1
تبليط طرق في ناحية السعدية قريتي ربيعة والعساكرة2
صيانة جسر منصورية الجبل والقنطرة الصندوقية في قرية نوفل وتبليط قرية المنصورية3

اسم المشروع
تأهيل مغذيات ال)11( كف المارة من مناطق الكاطون1
تأهيل وتحويل مغذي )11(كف لمجمع ماء الهاروجة - السالم/ديالى2

ت

ت
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد : 1003 / ش / 2019 
التاريخ : 2 / 12 / 2019 

اىل / املدعى عليها / مالك ضويحي فلغوص 
م / اعالن 

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
اعلالم الحكلم بالعلدد اعلاله يف 30 / 10 / 
2019 املتضملن الحكم بالتفريلق القضائي 
للهجر بينك وبني زوجتك املدعية فاطمة فالح 
كشلري واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار 
يف 30 / 10 / 2019 وللدى تبليغلك بموجب 
كتاب مركز رشطة سفوان بالعدد 11626 يف 
18 / 11 / 2019 تبلني انلك مرتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميتلني ويف حال عدم االعرتاض عىل الحكم 
اعاله خلالل ملدة االعلرتاض البالغة عرشة 

اسام سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

فالح حسن حصني
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
الديلن  رئاسلة محكملة اسلتئناف صلالح 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 3034 

التاريخ : 3 / 12 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطلب املقدم من قبل املدعوة ) سجى فرحان 
عبد العزيز ( التي تروم فيه نصبها قيمة عىل 
زوجها املفقود ) محملد نايف جمار مصلح 
( قلررت هذه املحكملة نرش فقلدان املدعو 
) محملد نايلف جمار مصلح ( اللذي فقد يف 
محافظة نينلوى / منطقة الشلفاء بتاريخ 
19 / 6 / 2017 ولم يعرف مصريه لحد االن 
وعلىل من يعثر عليه وتتوفلر لديه معلومات 
عنله االتصلال بذويه السلاكنني يف محافظة 
صلالح الديلن – ناحية االسلحاقي او مركز 
رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل 

لنرش االعالن .
القايض 

حازم محمد احمد
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل الرشيك / محمد عادل اكرب
اقتىض حضور اىل صندوق االسكان العراقي 
فلرع النجلف االرشف  وذلك لتثبيلت اقرارك 
باملوافقلة علىل  قيلام رشيكك )زهلراء عيل 
عبد االملري(  بالبناء عىل حصته املشلاعة يف 
القطعة املرقملة 78176/3 حي النرص رقم 
املقاطعة )4( جزيرة النجف  لغرض تسليفه 
قرض االسلكان العراقي خالل مدة اقصاها 
خمسلة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
العلراق ملن تاريخ نلرش االعالن  وبعكسله 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل اللرشكاء / عدنلان جلواد عبلد الكاظلم 
ونهضه عبد الزهرة عواد 

االسلكان  صنلدوق  اىل  حضوركلم  اقتلىض 
العراقلي فرع النجلف االرشف  وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقة عىل  قيام رشيككم )حيدر 
عباس صيهود(  بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعلة املرقملة 48748/3 حلي النلداء  
لغلرض تسلليفه قلرض االسلكان العراقي 
خالل مدة اقصاها خمسلة علرش يوم داخل 
العراق وشلهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعلالن  وبعكسله سلوف يسلقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
العدد / 638/ت/2018

التاريخ 2019/11/7
اىل / اعالن

تبيع مديريلة تنفيذ العباسلية  املال املنقول 
)السيارة املرقمة 28467 أ كركوك خصويص( 
نلوع تيوتلا كلراون / رويلال صاللون لون 
رصلايص غلري محلدد نلوع تيوتا كلراون / 
املبينله تفاصيلهلا ادناه والعائلدة للمدين ) 
عبلاس مرهج ربلاط( املحجلوزة لقاء طلب 
الدائن ) حميد خرض جالب( والبالغ ) خمسة 
عرش مليون وخمسلون الف دينار( بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة سلبعة ايام 
تبدأ ملن اليوم التايل للنرش مسلتصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة عرشة باملائة من 
القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية 

ورسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
املواصفات ونوع املال:

مال منقول )سيارة( تحمل الرقم )28467 أ 
كركوك خصويص( نوع تيوتا كراون /رويال 
صاللون لون رصايص غري محلدد نوع تيوتا 
كلراون / حاللة املحرك وسلط / مواصفات 
اربعلة بصملة وثلالث دكلم وبلرده خلفية 
والقيملة التقديريلة )تسلعة ماليلني دينار 

عراقي( 
املنفذ العدل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3888/ب2019/4
التاريخ 2019/12/1

اعالن
اىل / املدعى عليه ) مكي جواد جاسب( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3888/
واملتضملن   2019/10/3 يف  ب2019/4 
الحكم )بتأديته للمدعي محمد حمزة حسني 
مبلغلا قلدره ) 11,000,000( احلد علرش 
مليلون دينار عراقي والثابت يف وصل االمانة 
املسلتحق عنلد الطللب ( ولثبلوت مجهولية 
محلل اقامتك حسلب رشح املبللغ القضائي 
واشلعار مختار الشقق السلكنية عيل كاظم 
الحميلداوي للذا تقرر تبليغك اعالنلا بالقرار 
املذكلور بصحيفتني محليتلني يوميتني ولك 
حلق الطعن عىل القلرار املذكور خلالل املدة 
املقلررة بكافلة طريلق الطعلن القانونيلة 
وبعكسله سيكتسلب  القرار املذكلور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

محكمة تحقيق الكرادة
دائرة املحقق القضائي يف املسبح

السيد قايض تحقيق الكرادة املحرتم
2019/10/20

1 ل حلرض اىل دائرتنلا املخلرب )احمد سلليم 
عبد الرحمن عيل الكنانلي( جالبا معه طلب 
مسطر عليه هامش سليادتكم والذي يطلب 
فيه االخبار عن فقدان مستمسكاته املدرجه 
ادنلاه يف منطقة الكرادة قضاءا وقدرا وعليه 

فتح املحرض وبورش بالتحقيق
2 ل دونت اقوال املخرب اعاله من قبيل وربطت 
ملع االوراق راجني االطالع واصلدار قراركم 

املناسب مع التقدير
املستمسكات املفقودة :

وثيقلة دراسلية عائلدة البنته القلارص هيا 
احمد سليم 

وثيقة دراسلية عائده البنته القارص فاطمة 
احمد سليم 

املحقق القضائي
عيل ابراهيم كاظم

املحقق :
1 ل تعميلم االوصاف واشلعار جهة االصدار  

بذلك
2 ل لوقلوع الحادث قضلاء وقدر قررت غلق 
التحقيلق مؤقتا اسلتنادا الحلكام 130/جل 

االصولية
3 ل يسجل القرار

4 ل اطالع االدعاء العام
القايض

باسم صالح محمد

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
متديـد اعـالن

املناقصـة رقم 21/د/2019
الحقا بإعالننلا ذي العدد 89802 يف 2019/11/14 
وألجلل فسللح املجللال لعلدد أكثر ملن الرشكات 
املؤهلة الراغبني بالتقديم عىل املناقصة املرقمة 21/

د/2019 الخاصة بتجهيز قابلللو 1×400 ملم2 33 
كي.يف بطول 100 كم، لذا تقرر تمديد اإلعالن ليكون 
غلق املناقصة يوم االحد 2019/12/15 بدال من يوم 

االحد املصادف 2019/12/8.

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
متديـد اعـالن

املناقصـة رقم 23/د/2019
الحقا بإعالننا ذي العدد 29800 يف 2019/11/14 
وألجل فسللح املجلال لعلدد أكثر ملن الرشكات 
املؤهللة الراغبني بالتقديم علىل املناقصة املرقمة 
22/د/2019 الخاصة بتجهيز قابلو 3×150 ملم2 
22 كلي. يف بطول 50 كم، للذا تقرر تمديد اإلعالن 
ليكون غللق املناقصة يوم االحلد 2019/12/15 

بدال من يوم األربعاء املصادف 2019/12/4.

 أعالن  تأجري 
الحاقلا باعالننا الخاص بتأجري امالك املعهد  التقني بعقوبة حسلب  قانون 
بيلع وتأجري اموال  الدولة 21 لسلنة 2013املعدل  تقرراعادة املزايدة العلنية 
لتاجري) كشك االستنساخ رقم  2( وذلك استنادا  اىل املادة 13 --  ثانيا – ا--  
ملن القانلون اعاله  علما ان علدد طلبة املعهد  املتوقع لهلذا العام  يصل اىل 

)5000( االف  طالب وطالبة للدراسة الصباحية واملسائية
فعلىل الراغبني بالتاجري مراجعة  الشلعبة  املاليلة يف املعهد لغرض الحصول 
عىل الرشوط واملواصفلات مقابل مبلغ وقدره)150000( مائة وخمسلون 
اللف دينلار غلري  قابلة  للرد وملدة  شلهر واحلد اعتبارا من  يلوم  الخميس 

2019/12/5 لغاية  يوم الجمعة 2020/1/3
) ولكلون  يوملي 3—1/4 هلي  ايام  عطلة  رسلمية فتملدد اىل اليوم الذي  
يليله  ملن ايام  العمل  الرسلمي اسلتنادا اىل املادة 39 ملن القانون اعاله ( 
مسلتصحبني معهم  الوثائق واملستمسلكات  املطلوبة ملع  دفع  التامينات  
البالغة 20% من القيمة التقديرية وسيكون موعد املزايدة يف الساعة العارشة 
ملن صبلاح  يوم االثنني 2020/1/6  يف  بناية  املعهلد ويف حالة كونه عطلة  
رسلمية  فانه  يخضع  لرشوط املادة  39 من القانون كما  جاء  يف  اعاله (   

ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة  اجور  النرش  واالعالن والداللية

ر .  جلنة  البيع واالجيار  يف  املعهد

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
متديـد اعـالن

املناقصـة رقم 22/د/2019
الحقا بإعالننا ذي العدد 29795 يف 2019/11/14 
وألجل فسللح املجلال لعلدد أكثر ملن الرشكات 
املؤهللة الراغبني بالتقديم علىل املناقصة املرقمة 
22/د/2019 الخاصة بتجهيز قابلو 1×400 ملم2 
33 كلي.يف بطول 100 كم، لذا تقرر تمديد اإلعالن 
ليكون غللق املناقصة يوم االحلد 2019/12/15 

بدال من يوم األربعاء املصادف 2019/12/4.

جملس الوزراء 
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

إعادة اعالن مناقصة رقم)167 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة[:  تأهيل بناية كلية العلوم اإلسالمية /جامعة الفلوجة]/محافظة االنبار

1 -يلر صنلدوق إعلادة اعملار املناطق املتلرضرة ملن العمليلات اإلرهابية باإلعلالن للملرة الثانية علن املناقصلة العامة رقم                              
)167 /2019/ اسلتثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االسلتثمارية ملحافظة االنبار عام 2019 والدعوة 
عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )593,231,000( 

دينار وبمدة تنفيذ )140( يوم  .
2 -سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص)  
مدني( والدرجة ) خامسلة( املسلجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسلجلة يف وزارة التجارة / مسلجل الرشكات يف 

العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3 -علىل مقدملي العطاء املؤهلني والراغبلني يف الحصول عىل معلومات إضافيلة االتصال بالعنوان )صندوق إعلادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق 5 / 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 -بإملكان مقدملي العطاءات الراغبني بالتقديلم مراجعة مقر الصندوق من قبلل املدير املفوض حرصاً وال تقبلل الوكالة وكتب 
التخويلل للرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسلون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقصلة يف أوقلات الدوام الرسلمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتلداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحلف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يتلم تسلليم العطاءات اىل مقلرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبلل املدراء املفوضني للرشكات او من 
يمثلهلم يف مقلر الدائلرة ولنفس العنلوان املدرج ادناه وان آخلر موعد للتقديم السلاعة )2 بعد الظهر( الثانية بعلد الظهر من يوم 
)الخميلس( املوافلق 12/12 /2019 ]والتقديلم بالربيد االلكرتوني غري مسلموح، وان كافة العطاءات املتأخلرة عن املوعد املحدد 
سلوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسلمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 -سليتم فتلح صندوق العطلاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضلور مقدمي العطاءات او ممثليهلم 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 العطلاءات يجلب ان تتضملن التأمينلات األولية ضمان للعطلاء البالغة )%1 ملن املبلغ التخميني( بشلكل صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف 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 -يحلق ألدارة الصنلدوق الغاء املناقصة او اإلحاللة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االسلتثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة 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- مستمسلكات املديلر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شلهادة الجنسلية العراقية( او )البطاقلة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء 
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

إعادة اعالن مناقصة  رقم )  134 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة[: إعادة تأهيل محطة القريوان الكهربائية سعة ) MVA ) 16 ×2]/ محافظة نينوى

1 -يلر صنلدوق إعادة اعمار املناطلق املترضرة من العمليلات اإلرهابية باإلعالن للملرة الثانية عن املناقصلة العامة رقم )134 
/2019/ اسلتثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االسلتثمارية ملحافظة نينوى عام 2019 والدعوة عامة 
ملقدملي العطلاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهلم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجماليلة قدرها )2,013,141,000( 

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

يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3 -علىل مقدملي العطاء املؤهلني والراغبلني يف الحصول عىل معلومات إضافيلة االتصال بالعنوان )صندوق إعلادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات 

الرشكات يوم )الخميس( املوافق5/ 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 -بإملكان مقدملي العطاءات الراغبني بالتقديلم مراجعة مقر الصندوق من قبلل املدير املفوض حرصاً وال تقبلل الوكالة وكتب 
التخويل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )350,000 (  ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق 
املناقصلة يف أوقلات الدوام الرسلمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتلداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحلف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6 -يتلم تسلليم العطلاءات اىل مقرر لجنلة فتح العطاءات ووضعهلا يف صندوق العطلاءات من قبل املدراء املفوضلني للرشكات او 
ملن يمثلهلم يف مقلر الدائرة ولنفس العنوان امللدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ السلاعة )2 بعد الظهلر( الثانية بعد الظهر من 
يوم )الخميس( املوافق12/12 /2019 ]والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسلموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
سلوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسلمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
7 -سليتم فتلح صندوق العطلاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضلور مقدمي العطاءات او ممثليهلم 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 العطلاءات يجلب ان تتضملن التأمينلات األولية ضمان للعطلاء البالغة )%1 ملن املبلغ التخميني( بشلكل صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف 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 -يحلق ألدارة الصنلدوق الغاء املناقصة او اإلحاللة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االسلتثمارية 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- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية.

و- مستمسلكات املديلر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شلهادة الجنسلية العراقية( او )البطاقلة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتونيwww.refaato.iqاملوقع االلكرتوني refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني
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رياضة7
العدد )2035( االربعاء  4  كانون االول  2019

مدرب البحرين: العراق من أفضل منتخبات خليجي 24
             المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد الربتغايل هيليو سوزا مدرب البحرين 
بتأه�ل املنتخ�ب لل�دور نص�ف النهائ�ي 
م�ن خليج�ي 24، وذل�ك بعد الف�وز عىل 

الكوي�ت )4/ 2(، واحت�ال املركز الثاني 
باملجموعة.

وقال س�وزا يف املؤتمر الصحفي: »املباراة 
كان�ت صعبة ونجحنا يف التأهل من خال 
األداء الق�وي ال�ذي قدم�ه الاعبون عىل 

مدار ش�وطي اللقاء، واإلرصار عىل الفوز 
بها«. وأضاف سوزا: »سعيد بالتأهل لهذا 
الدور وتعويض الخس�ارة من السعودية 
يف اللق�اء امل�ايض، ونحن لعبن�ا من أجل 
الف�وز يف اللق�اء ونجحنا يف ذل�ك وتأهلنا 
واألهم اآلن الرتكي�ز يف لقاء العراق املقبل 

يف نصف النهائي«.
وتابع: »أمتلك 23 العبا باملنتخب البحريني 
كلهم يؤدون بش�كل جيد، وأنا سعيد بما 
قدموه يف البطولة حت�ى اآلن، وأنتظر أن 

نقدم األفضل يف املباراة املقبلة«.
وأش�ار مدرب البحري�ن إىل أن لقاء اليوم 
كان صعبا بالنسبة لهم وال خيار فيه غري 
الف�وز للتأهل، مؤك�دا أن الاعبني قدموا 

املطلوب منهم ونجحوا يف ذلك.
وع�ن مواجهة العراق املقبلة قال س�وزا: 
»مب�اراة مهم�ة وصعبة، والع�راق فريق 
مباري�ات   3 بلع�ب  واس�تفدنا  متمي�ز 
مع�ه يف الف�رتة األخرية، وه�و من أفضل 
فريق البطول�ة وأتمنى أن نف�وز ونكمل 

املشوار«.

مييس يتوج رسميًا بجائزة الكرة الذهبية
             المستقبل العراقي/ متابعة

ج األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي،  ُت�وِّ
ه�داف برش�لونة، رس�مًيا بجائ�زة 
الكرة الذهبية، الت�ي تمنحها مجلة 

»فرانس فوتبول« الفرنسية.
 وتف�وَّق ليونيل مي�ي، عىل كٍل من 
الهولن�دي فريجيل ف�ان ديك مدافع 
كريس�تيانو  والربتغ�ايل  ليفرب�ول، 
يوفنت�وس،  مهاج�م  رونال�دو، 
والس�نغايل س�اديو مان�ي، مهاجم 

ليفربول.
جاء اإلعان عن فوز ميي بالجائزة، 
يف الحف�ل ال�ذي أُقي�م مس�اء اليوم 

اإلثنني، يف مرسح شاتليه.
كان ميي، الذي قاد برشلونة للفوز 
الدوري اإلس�باني، والوصول  بلقب 
لنصف نهائي كوب�ا أمريكا، قد فاز 
بجائزة األفضل التي يمنحها االتحاد 

الدويل ألفضل العب بالعالم.
وه�ذه ه�ي امل�رة السادس�ة، التي 

يح�رز فيها مي�ي الك�رة الذهبية، 
ومنافس�ه  غريم�ه  ع�ىل  ليتف�وق 
التقليدي كريس�تيانو رونالدو الذي 

توج بالجائزة 5 مرات.
لن أتوقف عن الحلم

وقال ميي، عقب تتويجه بالجائزة: 
»بالتأكيد أش�كر زمائ�ي يف الفريق 

الذين ساعدوني للفوز بالجائزة«.
وأردف: »من�ذ 10 س�نوات حصل�ت 
عىل أول كرة ذهبية يل هنا يف باريس، 

وجئت برفقة إخوتي الثاثة، واليوم 
أحصل عىل الكرة السادسة، يف لحظة 

خاصة جًدا يف حياتي الشخصية«.
وأض�اف: »ل�م أتوق�ف ع�ن الحل�م 
ُمطلًقا، ومس�تمر ألن لدي الرغبة يف 

النمو والتحسن«.
يف  لتقدم�ي  ُم�درك  »أن�ا  وتاب�ع: 
قريًب�ا،  أصب�ح  واالعت�زال  العم�ر، 
لكن مازال أمامي س�نوات ملزيد من 

االستمتاع«.
وواص�ل صاحب ال� 6 كرات ذهبية: 
أش�عر  الجوائ�ز  أرى ه�ذه  »ح�ني 
بالس�عادة للحظة الش�خصية التي 
أعيش�ها، ويف الرياض�ة التي أحاول 
التفوق فيها، أس�عى دائم�ا للقتال 
م�ن أجل كل يشء، لدي ش�غف أكرب 
للف�وز باأللق�اب الجماعية مقارنة 

بالفردية«.
واختت�م: »إن�ه ل�رف يل أن أك�ون 
جزًءا من تاريخ برشلونة أفضل ناد 

يف العالم، والذي أحبه كثريًا«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمرز وصالح عىل خطى 
رونالدو يف حفل الكرة الذهبية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يتواج�د الثنائ�ي العرب�ي، محم�د 
ص�اح العب ليفرب�ول، ورياض محرز 
جن�اح مانشس�رت س�يتي يف العاصمة 
الفرنسية باريس، لحضور حفل مجلة 
فران�س فوتبول، لتس�ليم جائزة الكرة 

الذهبية ألفضل العب يف العالم.
وس�ار صاح ومحرز عىل خطى النجم 
الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، مهاجم 
يوفنت�وس اإليط�ايل، الذي ل�م يتواجد 
أيض�ا يف الحفل.كم�ا تخل�ف الربتغايل 
اآلخ�ر، برناردو س�يلفا، صان�ع ألعاب 

مانشسرت سيتي عن التواجد يف الحفل 
الباري�ي، والس�نغايل س�اديو مان�ي 

مهاجم ليفربول.
الحف�ل  الخمس�ة  الاعب�ون  وقاط�ع 
رغ�م تواجدهم يف قائم�ة ال�10 األوائل 
بس�باق الفوز بالجائ�زة، حيث تواجد 
كريستيانو يف املركز الثالث، يليه ماني 

رابعا، وصاح خامسا.
أما برناردو ومح�رز، فحا يف املركزين 
التاسع والعارش عىل التوايل، بينما توج 
النجم األرجنتيني ليونيل ميي، هداف 
برش�لونة بالجائزة للمرة السادس�ة يف 

تاريخه.

رئيس بريشيا يمنح بالوتييل 
ضوء الرحيل األخرض

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ماسيمو تش�يلينو رئيس بريشيا، 
إن املهاج�م ماري�و بالوتي�ي يمكن�ه 
االنتق�االت  ف�رتة  يف  مجان�ا  املغ�ادرة 
الش�هر املقبل، ألن »مستواه ال يساعد 
ب�دوري  البق�اء  معرك�ة  يف  الفري�ق« 
الدرج�ة األوىل اإليطايل.وعج�ز مهاجم 
مانشسرت سيتي وليفربول السابق عن 
استعادة بريقه منذ انضم إىل بريشيا يف 
أغس�طس/ آب املايض وس�جل هدفني 
يف ثماني مباريات بالدوري.ويف الشهر 
املايض ه�دد بالوتيي ب�رتك امللعب بعد 

تعرضه لصيحات عنرصية خال مباراة 
ضد فريونا يف الدوري.وقال تشيلينو يف 
ترصيح�ات تلفزيوني�ة »ماريو حزين 
ألنه غ�ري ق�ادر ع�ىل اللعب بأس�لوبه 
املعهود«.وأض�اف »ال�رصاع م�ن أجل 
النج�اة يف دوري الدرج�ة األوىل يتطلب 
تضحي�ة هائلة، وربم�ا اعتقد بالوتيي 
أن املس�ألة أكث�ر بس�اطة، يف يناي�ر/ 
كان�ون الثاني، يمكن�ه الرحيل كاعب 
ح�ر، ويف الوقت الح�ايل يحتاج للتفكري 
يف أفضل طريق أمامه ليس�لكه«.وأقال 
بريشيا، القابع يف املركز األخري، املدرب 

فابيو جروسو.

جوارديوال: ال أريد أي العب جديد يف الشتاء
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يخطط بيب جوارديوال مدرب مانشسرت سيتي إىل التعاقد مع 
العبني ج�دد يف فرتة االنتقاالت يف يناير/ كان�ون الثاني املقبل، 
لكنه قال إنه يجب عىل النادي تجديد التشكيلة يف نهاية املوسم 
الجاري.ول�م يضم س�يتي بدي�ا للمدافع فينس�نت كومباني 
يف نهاية املوس�م وفق�د إيمريك البورت بس�بب اإلصابة ليتوفر 
فق�ط أمام جوارديوال من الاعبني الكب�ار يف مركز قلب الدفاع 

الثنائي جون س�تونز ونيكوالس أوتامنيدي.وذكرت تقارير أن 
سيتي يرغب يف ضم كاجار سويونكو مدافع ليسرت سيتي لكن 
جوارديوال أكد أنه س�يواصل الثقة يف الربازيي فرناندينيو العب 
الوس�ط البالغ عم�ره 34 عاما الذي يش�غل مؤخرا مركز قلب 
الدفاع.وقال جوارديوال للصحفيني: »ال أريد أي العب يف يناير / 
كانون الثاني. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع )يف الصيف(. 
نيك�والس )أوتامندي( اس�تمر وقررن�ا أن يش�غل فرناندينيو 
ه�ذا املركز وذلك كل يشء«.وأكد جوارديوال أنه س�يقيم موقف 

الاعب�ني الذين تنته�ي عقودهم م�ع نهاية املوس�م بينما أكد 
اإلسباني ديفيد سيلفا العب الوسط أنه سريحل. وينتهي أيضا 
عق�د فرناندينيو يف يونيو/ حزيران املقبل.وأضاف: »س�تكون 
هناك حاج�ة للتجديد. أكد ديفيد رحيل�ه. فرناندينيو ال يعرف 
لك�ن من الطبيعي عندما يبلغ الاع�ب مثل هذا العمر واملرحلة 
يف مس�ريته فإننا س�نبحث عن بديل )إذا رحل عن صفوفنا(«.

ويحتل س�يتي املركز الثالث يف الدوري اإلنجليزي املمتاز بفارق 
11 نقطة خلف ليفربول املتصدر.

ماين يربر غيابه 
عن حفل الكرة الذهبية

               المستقبل العراقي/ متابعة

برر الس�نغايل س�اديو ماني، مهاجم ليفربول اإلنجليزي، غيابه عن حفل تس�ليم 
الك�رة الذهبية ألفضل الع�ب يف العالم، الذي أقيم يف العاصمة الفرنس�ية باريس.
وقال ماني يف رس�الة بالفيديو نرها الحس�اب الرس�مي للجائ�زة عىل »تويرت«: 
»مرحب�ا بالجمي�ع.. كن�ت أود التواجد، ولكن ل�م أتمكن لكث�رة ارتباطاتي، لدينا 
مباراة مهم�ة يف الدوري يوم األربعاء«.وأضاف الاعب الس�نغايل: »مربوك للفائز، 
وإن ش�اء الله املوس�م القادم، أكون بينك�م وأفوز باللقب«.وتخل�ف ماني رفقة 
زميله محمد صاح عن حضور الحفل، بينما تواجد كل من الربازيي أليسون بيكر 
الفائ�ز بجائزة أفضل حارس يف العالم، وكذلك املدافع الهولندي فريجيل فان دايك، 
ال�ذي حل ثانيا.وفاز ليونيل ميي بالجائزة للمرة السادس�ة يف تاريخه، بينما حل 

ماني وصاح يف املركزين الرابع والخامس عىل الرتتيب.

جيجز حيرم بيل من اجلولف
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي، أن ري�ان جيجز المدي�ر الفن�ي للمنتخب 
الويلزي، قرر منع العبي المنتخب من ممارسة لعبة الجولف خال المشاركة 

في نهائيات يورو 2020.
وقاد جاريث بيل نجم ريال مدريد منتخب باده للتأهل للبطولة خال األسابيع 
الماضي�ة، وش�هد التأهل احتفاال ُمثيًرا للجدل حيث رف�ع علما مكتوب عليه: 
“ويل�ز، الجولف، ري�ال مدريد”، مما أثار غضب جماهير الميرنجي، ال س�يما 

وأنه وضع النادي في آخر اهتماماته.
وبحس�ب صحيف�ة “ذا ص�ن” اإلنجليزية، فإن جيج�ز قرر من�ع العبيه من 
الجولف، خوًفا من تعرضهم ألي إصابات، حيث ال ُتعد هذه المرة األولى التي 
يتخ�ذ فيها مث�ل هذا القرار.وكان جيجز قد فرض هذا القرار خال مش�اركة 
المنتخ�ب الويل�زي ف�ي بطولة الصين الودي�ة التي أقيمت في م�ارس / أذار 

.2018
وص�رح جيج�ز وقتها: “ال يمك�ن أن نكون في موقف ُيع�رض صحة ولياقة 

الاعبين للخطر، وأقدر أن بعض الاعبين يرون األمر بطريقة ُمختلفة”.

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
متديـد اعـالن

املناقصـة رقم 25/د/2019
يف   29798 الع�دد  ذي  بإعانن�ا  الحق�ا 
2019/11/14 وألج�ل فس��ح املج�ال لعدد 
أكثر من ال�ركات املؤهلة الراغبني بالتقديم 
عىل املناقص�ة املرقمة 25/د/2019 الخاصة 
مختلف���ة  خزفي���ة  ع���وازل  بتجهي�ز 
األن���واع، لذا تقرر تمديد اإلعان ليكون غلق 
املناقصة ي�وم االثني��ن 2019/12/16 بدال 

من يوم االح��د املصادف 2019/12/8.

حمافظة ميسان
اعالن مناقصة رقم 2 / لسنة 2019قسم العقود احلكومية

م: )تنفيذ مرشوع شبكة جماري ثقيلة وامطار مع حمطات الرفع  ملنطقة احلي املصطفى(
)رقم املناقصة 2/ لسنة 2019( 

1 � يرس ) محافظة ميس�ان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بمروع شبكة مجاري ملنطقة 
الحي املصطفىوبمبلغ قدره ) 4,975,925,000 ( فقط اربع مليارات وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وعرون 
الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ )360( يوم ثاثمائة وس�تون يوما  واملروع هو عبارة عن مد خطوط ناقلة وش�بكات مختلفة االقطار 
وكذل�ك تش�يد منهوالت مختلفة االحجام باس�تخدام انابيب مختلف�ة االقطاربموجب جدول الكميات املرفق طيا وتش�يد املنهوالت من 
الخرس�انة املس�لحة وبموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات مع محطات الرفع وخطوط الدفع واملضخات الغاطسة 
بمختلف االحجام ويتم العمل بموجب منس�وب )االس�فلت لفل املعد من قبل املكتب االستش�اري املصمم للم�روع واملصادق من قبل 
بلدية العمارة وعىل مقدم العطاء زيارة املوقع وبصحبه مساحي الدائرة املستفيدة ومديرية بلدية العمارة  لاطاع عىل واقع حال موقع 
املروع كونه يتضمن تحديات ومعرقات عديدة من اهمها وجود فرق يف املنس�وب بني املحطة الوس�طية التي يتم الربط عليها ونهاية 

الخطوط لشبكات الرصف الصحي ومياه االمطار( 
1 � ان املناقصة لهذا املروع نرت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا( 

2 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) محافظة ميس�ان / قس�م العقود الحكومية 
/ 07707395086( خال )خال ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

3 � متطلبات التاهيل املطلوبة :
أ ، شهادة تأسيس الركة مصدقة من مسجل الركات يف وزارة التجارة

ب � اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 
ج � براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب 

و � كتاب حجب البطاقة التموينية للمشمولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية 
او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(

 د � عقد تأسيس الركة ومحرض التأسيس
ر � سيولة نقدية بمبلغ )1,243,982,000( 

س � خربة تخصصية ملدة 8 سنوات
ش � الدرجة والتصنيف / خامسا / ميكانيكية انشائية 

ح � اعمال مماثلة بمبلغ )1,492,778,000( 
4 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميسان / قسم العقود 
الحكومي�ة ( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250,000 مائتان وخمس�ون الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة اجور نر االعان يف الصحف الرسمية( ان اسلوب الدفع سيتم من خال ) دفع مبارش( وسيتم استام الوثائق )التسليم 

باليد( ويكون العطاء نافذا ملدة ثاثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
5 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6  �يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميسان / لجنة فتح العطاءات/ الطابق الثاني ( يف املوعد املحدد )2019/12/17(  
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل : 
)محافظ�ة ميس�ان /لجنة فت�ح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ ي�وم الثاثاء املوافق )2019/12/17 ( الس�اعة الثانية عر ظهرا كل 
العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضم�ان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )49,760,000( تس�عة واربعون مليون 

وسبعمائة وستون الف دينار فقط( 
7� العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية ( 

8 � تعت�رب املرفق�ات املدرجة بالوثيقة القياس�ية ) جدول الكميات / ال�روط العامة / الروط الخاصة ( ج�زء ال يتجزء من الوثيقة 
وملزمة للمناقصني

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
متديـد اعـالن

املناقصـة رقم 24/د/2019
يف   29797 الع�دد  ذي  بإعانن�ا  الحق�ا 
2019/11/14 وألج�ل فس��ح املج�ال لعدد 
أكثر من ال�ركات املؤهلة الراغبني بالتقديم 
عىل املناقص�ة املرقمة 24/د/2019 الخاصة 
بتجهي�ز قابل���و 2×150 مل�م2 11 كي. يف 
بط�ول 100 كم، لذا تقرر تمديد اإلعان ليكون 
غلق املناقصة ي�وم االثني��ن 2019/12/16 
بدال من يوم األربعاء املصادف 2019/12/4.

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
متديـد اعـالن

املناقصـة رقم 26/د/2019
يف   29799 الع�دد  ذي  بإعانن�ا  الحق�ا 
2019/11/14 وألج�ل فس��ح املج�ال لعدد 
أكثر من ال�ركات املؤهلة الراغبني بالتقديم 
عىل املناقص�ة املرقمة 26/د/2019 الخاصة 
بتجهي���ز ملحق�����ات قابل������و، ل�ذا 
تقرر تمديد اإلعان ليكون غلق املناقصة يوم 
االثني�ن 2019/12/16 بدال من يوم االح��د 

املصادف 2019/12/8.

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة
العدد : 16846

التاريخ : 2019/12/2

عيل دوام الزم 
حمافظ ميسان
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ثالثة أسلحة جديدة تقدمها »واتسآب« ملستخدميها
قدمت منصة الرتاس�ل الفوري األشهر 
يف العالم »واتس�آب« 3 أس�لحة جديدة 

إىل مستخدميها.
وأوض�ح موق�ع »اليف من�ت« التقني 
املتخصص أن »واتسآب« طرح ميزاته 
منصت�ي  ع�ر  تحدي�ث  يف  الجدي�دة 

»أندرويد« و«آي أو إس«.
 وج�اءت املي�زات الث�اث الجديدة عىل 

النحو التايل:
 انتظار املكاملات : طرحت »واتس�آب« 
الجدي�د بص�ورة حرصي�ة  التحدي�ث 
حالي�ا عر نظام تش�غيل »آي أو إس« 

عىل هواتف »آيف�ون« عىل أن يطرح يف نظام 
»أندرويد« يف وق�������ت الحق، وال����ذي 
ع�ر  مكامل�ة  اس�تقبال  للمس�تخدم  يتي�ح 

»واتسآب« وانتظار مكاملة أخرى. 
وس�تظهر تلك التقنية يف إش�عار بع�د إنهاء 
املس�تخدم مكاملته بأنه تلقى »مكاملة لم يرد 
عليها«، كما سيظهر له وميض خال مكاملته 

الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصال آخر، 
بحيث يمك�ن أن يقط�ع اتصاله ويرد 

عىل االتصال الجديد الوارد.
التدم�ر الذات�ي: تحدي�ث »واتس�آب« 
الجدي�د بات متاحا عر نظام تش�غيل 
»أندروي�د«، ويؤدي إىل حذف الرس�الة 
تلقائي�ا، بعد فرتة زمني�ة محددة، كما 

يحددها املستخدم. 
كم�ا يمن�ح »واتس�آب« املس�تخدم 5 
خي�ارات للف�رتات الزمني�ة، ب�دء من 

ساعة واحدة وحتى سنة كاملة. 
طرح�ت   : املتع�ددة  األجه�زة  دع�م 
»واتس�آب« ع�ر نظامي تش�غيل »أندرويد« 
و«آي أو إس« ميزة دعم تشغيل التطبيق عىل 

األجهزة املتعددة.

ه�ل تس�اءلت يوم�ا كي�ف تغس�ل ش�عرك 
بالطريقة الصحيحة؟ وكم مرة يجب غسله؟ 
وه�ل تس�تخدم الش�امبو فقط أم البلس�م؟ 
غس�ل الش�عر أم�ر مه�م وروتين�ي، ولكننا 
جميعا قد نرتكب أخطاء أثناء القيام بذلك، ما 
قد ي�ؤدي إىل اإلرضار بصحته وجماله. يقول 
زوي باس، الخبر يف الش�عر برشكة »فيليب 

كينغسيل« العاملية، إن أكر خرافة عن الشعر 
هي أن غس�له املتكرر أمر س�يئ، إذ ال يوجد 
منط�ق وراء هذه الفكرة، بحس�ب صحيفة 
The Telegraph الريطاني�ة. أينما تكون أو 
تذهب يلتقط الش�عر األوس�اخ والقاذورات، 
فض�ا عن الع�رق، والزي�وت، وخاي�ا الجلد 
امليت�ة.  كم مرة يجب غس�ل الش�عر؟  يقول 

»باس«: »يمكن غسل الشعر يوميا إذا أردت، 
فتكرار الغس�ل لن ُيزيل الزيوت الطبيعية من 
الش�عر، ألنها -ببس�اطة- ال تنتقل من فروة 
ال�رأس إىل خصل الش�عر، وخصوصا إذا كان 
الشعر مترضرا أو مصبوغا«. ويضيف: »من 
الناحية الفس�يولوجية، جميع أنواع الش�عر 
متشابهة، والفارق فقط يف شكل الخصال«.

أف�اد مركز اإلعام الرقم�ي يف العراق، بأن رشكة »فيس�بوك« قدمت 
مكاف�أة للش�اب العراقي، مؤمل أحمد ش�كر، بعد إباغ�ه عن ثغرة 

جديدة يف »املوقع األزرق«.
ونق�ل املرك�ز يف بي�ان عن ش�كر قول�ه إن »الثغرة الجديدة تس�مح 
للمهاجم أو املخرتق بتخطي اختبار األمان من دون معرفة املعلومات 

املطلوبة للدخول لحساب الضحية«.
وأش�ار املرك�ز إىل أن »العراق�ي مؤم�ل أحم�د س�بق وأن تلق�ى عدة 
مكافآت من قبل الرشكة نتيجة كش�فه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك 

وإنستغرام«.

أطل�ق الباح�ث مرت�ن ريغلتز، موج�ة من الج�دل عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، عندما طالب بإدراج »التصف�ح املجاني لانرتنت« كحق من 

حقوق اإلنسان« مثل أي حق كالتجمع والتعبر عن الرأي.
وأوضح مرتن ريغلتز أن االس�تخدام املجاني لانرتنت أصبح رضورة من 
رضورات املش�اركة يف الحي�اة املعارصة، فالحرمان منه س�وف يؤدي إىل 
ضعف االطاع عىل املعلومات، وعدم القدرة عىل إبداء اآلراء. وكتب الباحث 
»إن استخدام اإلنرتنت وس�يلة لتحقيق أحد الحقوق األساسية لإلنسان، 
مثل�ه مثل الح�ق يف حرية التعب�ر أو التجمع«. وأض�اف »إن الوصول إىل 
اإلنرتن�ت ليس ترًفا، ولكن�ه بدالً من ذلك حق إنس�اني أخاقي ويجب أن 
يتمتع الجميع بوصول مجاني غر خاضع للرقابة وغر خاضع للرقابة، 
وهذه الوس�يلة العاملية يج�ب توفرها مجاًنا ألولئك غ�ر القادرين عىل 
تحم�ل تكاليفها«. وكما أوض�ع الباحث أنه يف الوقت نفس�ه الذي يعتر 
اس�تخدام االنرتت من أساس�يات الحي�اة اليومية، يوجد ح�وال 50% من 

سكان الكرة األرضية ليس بإمكانهم االتصال باإلنرتنت«.

كم مرة جيب غسل شعرك وما الطريقة الصحيحة؟

»فيسبوك« تكافئ شابًا عراقيًا
 للمرة السادسة 

مطالبات بإدراج االنرتنت املجاين
 ضمن حقوق اإلنسان

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

رسائل عفويةلويس كارول يف بالد العجائب

هدى فنصةنجوى بركات

تعاهدن�ا أنا و«خي« عىل أن نتبادل الرس�ائل بع�د أن فرقتنا الظروف، »خي« 
ه�و صدي�ق منذ أي�ام الجامعة تجمعني به عاق�ة أخوّة تتخلله�ا العديد من 
التش�ابهات والنقاش�ات العميقة، لكن خروجنا من س�ورية باعد بيننا، منذ 
أش�هر قليلة عدنا للنقاش�ات وبمنطق مختلف، ويف لحظة تش�وبها الوحدة، 
وأثناء حديثنا عىل منصة األنس�تغرام، طلب�ت منه أن نتبادل النقاش مكتوباً، 
اس�تخدمت جران وم�ي كمثال رغم اخت�اف حيثيات وظ�روف العاقة هنا 
وهن�اك. اقرتح كٌل منا ثاثة مفاهيم عىل كل منا أن يكتب عنها ما ال يقل عن 

500 كلمة، تعر عن نظرته لهذا املفهوم. 
خي، أطلب من الله أن تكون هذه الرس�الة مفتاًحا لنقطة مضيئة يف رأس�ك، 

موضوع رسالتي اليوم هو الجمال ونظرتي له.
ديناميكي�ة عاقاتنا صعب�ة املراس.. كثر م�ن املفاهيم تحركها وتش�كلها، 
نتجاذب ونتنافر مع بعضنا بس�ببها، تنوء بتفس�راتنا له�ا وبالظروف التي 

تصوغ هذه التفسرات، أحد هذه املفاهيم هو الجمال.
جميعنا ينظر إىل الجمال كمتطلب أس�ايس للعاقات، الش�اب عندما ينظر إىل 
فتاة، جمالها هو ما يلفته، والعكس صحيح أيضاً والذي يغلب بقية املتطلبات 
كاألخاق والحس�ب والنس�ب. أثناء تصميمنا املديني أو املعماري، أو إعجابنا 
حتى بأي من املباني، يكون الجمال والنسب الجمالية املقياس األول لحكمنا، 
وال�ذي ُيفضل ع�ىل بقية املتطلب�ات األساس�ية كالوظيف�ة. ابتياعنا املابس 
والعط�ور واملجوهرات ومس�احيق التجميل يحكمه منظورن�ا للجمال، بأنها 
تظهرن�ا بأجم�ل هيئة وش�كل، فنحن نركض بق�وة خلف م�ا يجعلنا أجمل 
وأبهى.  الجمال لغًة هو صفة تلحظ وتستحس�نها النفوس الس�وية بحسب 
)معج�م املعاني(، ومن بعض معاني الجمال حس�ب املعج�م أيضاً، ما يخفى 
ع�ن الس�طح، فنقول جُملَ�ْت أَْخَاُق�ُه أي َحُس�َنْت، ومن هذا املعنى أس�تقي 
حب�ي للجمال. أحب الجمال امل�ادي كغري من الناس، ويلفتن�ي كثراً، لكنه 
ال يجذبني بقدر ما يجذبني جمال روح الش�خص املقابل يل، هدوؤه، حس�ن 
استماعه، كرمه، تريثه يف الحكم، أدب لسانه، حياؤه، ذكاؤه ورسعة بديهته، 
جم�ال روح�ه ينعكس عىل عينيه، جمالهما يكمن يف طيب�ة وألفة ال أدرك لها 
تفس�ًرا، باختصار، إحسايس بجمالية الشخص يكمن يف راحتي له. ربما هو 

انعكاس لروحي أو منظوري يف الحياة عليه أو ما أوّد أن أراه فيه. ال أدري. 
لكن�ي أؤمن بأن الجمال ينعكس يف إيمان الش�خص والذي يتجس�د بدوره يف 
وجه�ه، إيمانه بالرىض وحب الناس، إيمانه ب�رب ذي وصف أرحم وأكر مما 
تعلمناه، ربما نسميه باللغة العامية أنه ذو وجه رحماني، يستقيها من رحمة 
الل�ه. أم�ا جمال روح املكان هو الراحة التي يوفرها يل، وإحس�ايس بأن جزءاً 
م�ن كل في�ه. أعود إىل الجمال بوصفه املادي، أذكر أني يف صغري، إلحس�ايس 
بأني لس�ت جميلة كغري من الفتيات، كنت يف س�عي دؤوب ألن أجد قدراً من 
الجمال عند أٍي كان، وخصوصاً أولئك الذين وصموا بالقبح، نعم كنت أش�عر 
بأني يف مهمة إلهية بأن أجد جماالً يف أي قبح، أقعد ساعات أستعرض أرشطة 
الفيديو التي س�جلت عليها كثراً من الفيديوهات، أقوم بإعادتها والبحث عن 
نقط�ة جمالية معينة فيه�ا، وقد نجحت يف إيجاد تعري�ف خاص بي، مكنني 
من رؤية الجمال املادي لكل ش�خص عىل ح�دة، واعتناق مفهوم الجمال غر 

الشائع كي يكون خاصاً بي. 

إن�ه الكاتب اإلنكليزي، لوي�س كارول، مؤلّف »أليس يف ب�اد العجائب«، الكتاب 
ال�ذي لّف العالم ب�أرسه، فقرأه األوالد عىل م�ّر العقود، )والفتي�ات الصغرات 
تحدي�داً(، وما زالوا يفعل�ون، أيا كانت جنس�ياتهم وثقافاته�م. وأليس، بطلة 
القّص�ة، بن�ٌت حقيقيٌة وج�دت وتدعى أليس لي�دل، وهي إح�دى البنات الثاث 
لعمي�د الكلية، حيث كان لويس يعلّم الرياضي�ات. ألهمته الرواية يف أثناء نزهة 
صيفي�ة يف مركب، وطلبت إليه من ثم أن يكتبها يف مخطوطٍة مزّينٍة بالرس�وم، 

أهداها إياها وتّم نرشها الحقا.
كانت عاقة لويس بأليس الصغرة قوية جدا، فقد تعلّق بها واس�تمّر يراس�لها 
بعد أن ش�ّبت ومنعته والدتها من رؤيتها بس�بب مشاعر اعترتها غريبة، حتى 
أنه حني كتب عمله الشهر الثاني »عبور املرآة«، أقّر بأنه فعل وهو يفّكر بأليس 
نفس�ها ومن أجلها. بيد أن أليس لم تك�ر يف وجدان لويس كارول ومخّيلته، بل 
بقيت ابنة العرش س�نوات الت�ي عرفها، حتى بعد أن ش�ابت وبلغت عمراً عتياً، 
وهذا ما يبدو جلياً يف مراس�اته إليها ويف يومياته الخاصة ورس�وماته وصوره 
)كان مص�ّوراً محرتفاً( التي اقت�رصت عىل تصوير الفتيات الصغرات بش�كل 
ش�به حرصي، وهو ما دعا بعضهم إىل اعتب�اره دلياً عىل هوس كارول املريّض 
بالطف�ات، وتعلّقه غر الصّحي بفرتة الطفولة التي تمّثل بالنس�بة إليه الجّنة 

التي يفقدها اإلنسان، ويستمّر يبحث عنها أبًدا.
ل�ذا، ال بّد من اس�تحضار طفولة كارول ربما، أو باألح�رى تلك الفرتة التي كان 
فيها طفا، هو املولود عام 1832، يف الحقبة اإلنكليزية الفيكتورية، حيث كانت 
معاي�ر الرتبية متزمتًة وصارمًة، وحي�ث كان العقاب، عىل اختاف أنواعه، من 
الوس�ائل املعمول بها لتنش�ئة أجيال بأكملها. ال ب�ّد وأن كارول الذي لم يتزّوج 
يف حيات�ه ق�د عرف تلك األجواء، فق�د كان والده كاهن رعية صغ�رة، مّياال إىل 
ممارسة ألعاٍب لغويٍة كانت سارية حينها، حيث يتم التاعب بالكلمات، لتخرج 
مع�اٍن عبثي�ة، وكان هو كبر 11 طف�ا معظمهم من الفتي�ات. وكانت والدته 
سيدًة صارمة، متطلّبة، وأجواء البيت عىل برودة وقسوة املجتمعات الرجوازية 
واملتدّينة خصيصا، بدليل أن س�بعة من األطف�ال كانوا يعانون من التأتأة، بمن 
فيهم لويس الذي عانى من تلك اإلعاقة طوال حياته، ولم يكن لس�انه يصطلح 
إال بحض�ور صديقات�ه الصغ�رات. لقد كان الجلْ�د والرضب وقم�ع العواطف 
واملش�اعر، وكذلك كبح جماح كل ش�غف، كل�ه، دارجاً يف تل�ك الحقبة، وهو ما 
كان يدفع الصغر لويس إىل بذل كل طاقاته لتسلية أخواته ووالدته التي أُنهكت 
بفعل الوالدات الكثرة املتقاربة، ففارقت الحياة وهي يف الس�ابعة واألربعني من 
عمره�ا. ولك�ي يتناىس وينىس الش�قاء والرودة اللذين عرفهم�ا صغرا، حّول 
لويس ص�ورة األم نموذجية، وصنع من طفولته البائس�ة فرتة رائعة ومثالية، 
س�يبقى يحّن إليها دوما، فف�ي إحدى قصائده، يقول: »س�وف أهب بطواعية 
كل الث�روات/ والثمار املرّة ألفول الحياة/ ألكون طفا صغرا من جديد/ خال 

يوم صيفّي وحيد«.
حق�ده ع�ىل والدته وغضب�ه عليها، وإن ل�م يكن يعيهم�ا، يظه�ران أحيانا يف 
كتاباته، فعقاب األعمال الريئة الطائشة التي يرتكبها الصغار أحيانا قد يكون 
امل�وت، كما هو الح�ال يف »أليس يف ب�اد العجائب«، حيث تمّث�ل »ملكة القلب« 
»غيظ�اً أعمى وغضباً ال هدف له«، كما عرّف بها لويس، وهي امللكة التي تمّثل، 

وال ريب، وجها من وجوه والدته.

كيف يرتبط تنظيف األسنان بالفرشاة بانخفاض خطر فشل القلب؟
توصلت دراس�ة جديدة إىل أن تنظيف األس�نان 
بالفرش�اة ثاث مرات عىل األقل يوميا قد يقلل 
من خط�ر اإلصاب�ة بفش�ل القل�ب بأكثر من 

.%10
وربط الباحث�ون تنظيف األس�نان بانخفاض 
خطر اإلصابة بفشل القلب والرجفان األذيني، 
وه�ي حال�ة تتس�بب يف معدل غ�ر منتظم يف 

رضبات القلب.
وُيعتقد أن التنظيف املتكرر بالفرشاة يقلل من 
البكتري�ا الت�ي تعيش بني األس�نان واللثة، ما 

يمنعها من دخول مجرى الدم.
وفحص العلماء يف كوريا الجنوبية العاقة بني 
صحة الفم ومش�اكل القلب يف دراس�ة شملت 
161000 شخص ترتاوح أعمارهم بني 40 و79 
عاما، ممن كان لديهم فحص طبي روتيني بني 

عامي 2003 و2004.
وبحل�ول وقت املتابعة بعد عرش س�نوات، كان 
نح�و 5% م�ن املش�اركني أصيب�وا بقص�ور يف 

القلب و3% بالرجفان األذيني.
وارتبط تنظيف األس�نان بالفرشاة ثاث مرات 
أو أكث�ر يف الي�وم مع انخف�اض خطر اإلصابة 
بقصور يف القلب بنسبة 12% وانخفاض خطر 

اإلصابة بالرجفان األذيني بنسبة %10.

وكانت النتائج مستقلة عن عوامل منها العمر 
والجن�س والوضع امل�ايل وممارس�ة التمارين 
بانتظ�ام واس�تهاك الكح�ول وم�ؤرش كتل�ة 

الجسم.
وأظه�رت دراس�ات أخ�رى أن س�وء النظافة 
الفموية يؤدي إىل وجود بكتريا يف الدم مسببة 
لالتهاب يف الجس�م، وهذا يزيد من خطر عدم 

انتظ�ام رضب�ات القلب وفش�له، باإلضافة إىل 
ضع�ف قدرت�ه ع�ىل ضخ ال�دم أو االس�رتخاء 

وملء الدم.
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور تاي جني سونغ 
من جامعة إيوها النس�ائية يف سيئول: »درسنا 
مجموع�ة كب�رة عىل م�دى فرتة طويل�ة، ما 

يجعل نتائجنا قوية«.

إزالة أكثر من 300 فيديو لرتامب من غوغل ويوتيوب
أزالت رشكة غوغل أكثر من 300 
فيدي�و إع�ان س�يايس للرئيس 
األمركي دونالد ترامب ملخالفته 
سياس�ة الرشكة، حس�ب شبكة 

»يس بي يس« األمركية.
ومع اقرتاب االنتخابات الرئاسية 
أضح�ت   ،2020 األمركي�ة 
اإلعانات السياس�ية عىل وسائل 
التواص�ل االجتماعي مصدر قلق 
يتزايد، وفقا لرنامج »60 دقيقة« 

الذي يعرض عىل الشبكة.
ورغ�م أن اإلعان�ات السياس�ية 
عىل منصات التواصل االجتماعي 
ال تتقي�د بقواع�د مختلف�ة ع�ن 

اإلعانات السياس�ية عىل التلفزيون، اال أنها 
تخضع للتدقيق بس�بب قدرته�ا الفريدة عىل 
ن�رش معلوم�ات س�يئة، ع�ىل نطاق واس�ع 
وبرسع�ة كب�رة، كم�ا أن تل�ك املنصات غر 

قادرة عىل ضبطها بشكل صحيح.
وتش�ر الش�بكة إىل أنه مقارنة بالتلفزيون، 
يمك�ن أن تنت�رش اإلعان�ات ع�ر اإلنرتن�ت 
بمعدل ينذر بالخط�ر، مدعومة بخوارزميات 
التعل�م األيل الت�ي يمكنها تحدي�د الجماهر 

املس�تهدفة برسع�ة ونطاق هائل�ني. وكانت 
فيس�بوك محط معظ�م االنتق�ادات، بعد أن 
رفضت إزال�ة إعان إلعادة انتخ�اب الرئيس 
ترامب يضم »معلوم�ات كاذبة« عن خصمه 

جو بايدن.
ويف أكتوبر، وردا عىل موج�ه القلق املتزايدة، 
أعلن�ت رشك�ة توي�رت أنها س�تحظر اإلعان 

السيايس عىل منصتها، حسب الشبكة.
وال تحظ�ر كل من غوغ�ل ويوتوب اإلعانات 
السياسية، إال أن غوغل أعلنت الشهر املايض 

يف  بم�ا  لسياس�تها  توضيح�ات 
ذلك الحد من االس�تهداف الدقيق 

للمستخدمني.
ويف مقابلة مع برنامج 60 دقيقة، 
قالت الرئيس�ة التنفيذية لرشكة 
يوتي�وب س�وزان وجس�يكي إن 
إعان ترامب/بايدن املثر للجدل 

ال ينتهك سياسة الرشكة.
وكش�فت وجس�يكي أن الرشكة 
لرتام�ب،  فيديوه�ات  أزال�ت 
إعان�ات  »هن�اك  أن  وأضاف�ت 
للرئي�س ترامب لم تت�م املوافقة 

عليها للنرش يف غوغل ويوتوب«.
ملقدم�ة  حديثه�ا  يف  وأش�ارت 
الرنام�ج أن املعطيات حول ذل�ك متوفرة يف 
تقرير الش�فافية للرشكة«. ووفقا للرنامج 
تحتف�ظ غوغ�ل ويوتي�وب، مثل فيس�بوك، 
ت�م  الت�ي  السياس�ية  لإلعان�ات  بأرش�يف 
عرضه�ا ع�ىل املوقع.ويظه�ر األرش�يف أن 
300 فيديو إعان س�يايس لرتام�ب أزيل من 
غوغ�ل ويوتوب، معظمه�ا يف الصيف املايض 
ملخالفتها سياس�ة الرشكة، غر أن األرشيف 

ال يحدد القواعد التي تمت مخالفتها.


