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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

يف العمل لدرا البقاء إدراك الفالح العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة: 
اغتيال املهندس وسليامين لن يثني املقاومة 

عن مرشوع الدفاع عن العراق
ص3

العراق »يقيد« عمل التحالف الدويل.. واألخري يرد بـ »ختفيض العمليات«
التعليم الربملانية: نسعى لتضمني منحة الطلبة بموازنة العام املقبل

ص2

ص2

العراق يشّيع املجاهدين: الثأر قادم
مئات اآلالف يف ثالث حمافظات شاركوا بتشييع جثماني املهندس وسليماني وهم يرددون شعار »املوت ألمريكا«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انهمرت الدموع عىل وجن�ات مئات اآلالف من 
املش�يعني يف بغ�داد واملحافظات الذين س�اروا 
يف جنازتي نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
أبو مهدي املهن�دس ورفيقه قائد فيلق القدس 
اإليران�ي الجن�رال قاس�م س�ليماني، والذي�ن 
اغتالتهما ي�د الغدر األمريكية ع�ىل مقربة من 

مطار بغداد الدويل. 
وش�ارك يف مراس�م تش�ييع املجاهدي�ن الذين 
أنهيا تنظيم »داعش« عدد كبري من املس�ؤولني 
ورؤس�اء األحزاب وش�خصيات دينية وعلمّية 
عىل رأس�هم رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد 

املهدي.
وانطل�ق املش�ّيعون يف موك�ب التش�ييع م�ن 
مدين�ة الكاظمية بكرخ بغداد. وارتدى الجميع 

السواد.
ووص�ل موكب التش�ييع إىل منطق�ة الجادرية 
حيث انضمت ش�خصيات سياسية وأعضاء يف 
الحش�د الش�عبي، يتقدمهم زعيم منظمة بدر 
رئي�س تحالف الفتح ه�ادي العامري، واألمني 
العام لكتائب س�يد الش�هداء أبو والء الوالئي، 
وآخرون. وأظهرت لقطات مبارشة توافد آالف 
العراقيني إىل وسط بغداد للمشاركة يف التشييع 
الذي انتقل من العاصمة بغداد إىل مدينة كربالء 

ثم إىل مدينة النجف.
التفاصيل ص2

احلرس الثوري: بانتظار األوامر لنأخذ بثأر الشهداء
الداخلية تعلن حترير خمتطف والقبض  عىل اخلاطفني يف املوصل
الدفاع تدعو من وردت اسامئهم بقوائم التعيني عىل مالكها لتقديم وثائقهم ومستمسكاهتم
العدل واملرور تشكالن جلنة لتسهيل إجراءات إصدار وكاالت املركبات

املـكـاملـات الـدولـيـة تـنـهـمـر عـلـى بـغـداد: 
حريصون عىل أمن العراق
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ص2

ص3 ص3 ص3

سـومـو تـعـلـن
 حتقيق »78« مليار دوالر من إيرادات 

النفط لعام 2019

اإلعامر تستعد
 الختـاذ إجـراءات لتـأميـن 

السكن لذوي االعاقة

مرصف الرافدين: فروعنا يف بغداد 
واملحافظات هي الوحيدة املخولة بمنح 

السلف للموظفني واملتقاعدين

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن نائب القائ�د العام للح�رس الثوري العمي�د عيل فدوي 
ان الح�رس بانتظار االوامر من قائد الثورة االس�المية لتنفيذ 
انتقاٍم قاٍس ثأراً لدماء الش�هيد الفريق قاس�م سليماني. ويف 
تجمع طالبي حاش�د اقيم بجامعة طهران بهدف االس�تعداد 
ألخ�ذ انتقام قاس من ام�ريكا، وضمن اش�ارته اىل بيان قائد 
الثورة حول استشهاد الفريق قاسم سليماني، قال فدوي: ان 
شاء الله بمجرد استالم االوامر، فان الحرس الثوري سيحقق 
وع�د قائد الث�ورة بكل اقت�دار.  وأضاف ان االج�راء االمريكي 
االخري يعترب ضعيفا جدا م�ن الناحية التكتيكية، ففي الوقت 

الح�ايل يس�تطيع طالب الجامع�ات االيرانيني صن�ع طائرات 
مس�رية تتمت�ع بهذه الق�درات. وتط�رق اىل الرضب�ات التي 
وجهه�ا الحرس الثوري ضد امريكا، وقال: ان الحرس الثوري 
وجه م�رارا وتكرارا رضبات اىل امريكا، مثل القاء القبض عىل 
مش�اة البحرية االمريكيني والذي ركعوا امام القوات االيرانية، 
حيث قامت جميع القنوات التلفزيونية يف العالم بعرض اقتدار 
ايران. ومىض قائال ان قيام امريكا باستهداف سيارة اعزائنا يف 
ليلة مظلمة يف هجوم غادر يعد عمال جبانا، وستلقى بالتأكيد 
ردا قاس�يا. واختتم نائب القائد العام للح�رس الثوري قائال: 
ان االنتق�ام من أم�ريكا ال يتعل�ق بإيران فحس�ب، بل يتعلق 

بالجغرافيا الكاملة لجبهة املقاومة.

        المستقبل العراقي / علي الكعبي

أكد الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون 
بره�م  العراق�ي  الجمهوري�ة  لرئي�س 
صال�ح، أم�س الس�بت، ع�ىل رضورة 
عم�ل الجمي�ع ملن�ع تحويل الع�راق اىل 
س�احة رصاع بني األط�راف املتنازعة، 
فيم�ا أك�د الرئيس الرتك�ي رجب طيب 
اردوغانح�رص بالده ع�ىل منع تحول 
العراق اىل س�احة للرصاع�ات االقليمة 
والدولية. وذكرت رئاسة الجمهورية يف 
بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، 
ان »رئي�س الجمهوري�ة تلق�ى اتصاالً 

هاتفياًم�ن نظريه الفرن�يس ايمانويل 
ماك�رون، وجرى خ�الل االتصال تبادل 
التط�ورات  بش�أن  النظ�ر  وجه�ات 
املتس�ارعة يف الب�الد واملنطقة«.وش�دد 
البي�ان،  بحس�ب  الفرن�يس  الرئي�س 
»ح�رص ب�الده ع�ىل اس�تقرار العراق 
وسيادته وس�المة أراضيه«، مشرياً إىل 
أن »اس�تقرار ال�رق االوس�ط يتطلب 
العمل م�ن أجل تجنيب العراق تداعيات 
األزم�ات الدولي�ة واإلقليمية«. وأضاف 
ماك�رون أن »ع�ىل الجمي�ع العمل ملنع 
تحوي�ل الع�راق اىل س�احة رصاع ب�ني 
األط�راف املتنازعة يف األزم�ات الدولية، 

ومواصلة الركاء دعم الدولة العراقية 
ومؤسساتها لحفظ األمن والسيادة«.

م�ن جانب�ه، أع�رب صالح ع�ن تقدير 
العراق للمساندة التي يقدمها األصدقاء 
رضورات  يدع�م  أس�ايس  كط�رف 
االس�تقرار يف املنطق�ة، مؤك�داً حرص 
الع�راق ع�ىل ان يكون عامل اس�تقرار 
وع�دم  والعال�م،  املنطق�ة  يف  وتواف�ق 
الس�ماح بامتداد الرصاع اىل أراضيه أو 
تحوله اىل ساحة للخالفات. وأشار إىل أن 
»حماية السيادة واستكمال النرص ضد 
اإلره�اب، واعادة اإلعمار تمثل األولوية 
للعراق وللمجتم�ع الدويل«. بدوره، أكد 

الرئي�س الرتكي رجب طي�ب اردوغان، 
الس�بت، حرص بالده ع�ىل منع تحول 
العراق اىل س�احة للرصاع�ات االقليمة 
والدولية. وقالت الرئاسة يف بيان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»رئي�س الجمهورية برهم صالح تلقى 
اتص�االً هاتفياً من رئي�س الجمهورية 
الرتكي�ة رج�ب طي�ب أردوغ�ان، وت�م 
خالل املكاملة بح�ث األوضاع الراهنة يف 
العراق واملنطقة، وكذلك مناقش�ة سبل 
تطوير العالق�ات الثنائية ب�ني البلدين 

الصديقني«.
التفاصيل ص2

ص7

فوز ودي
 لألوملبي العراقي قبل 

مواجهة أسرتاليا

ص2

بكاء عىل تابويت الشهيدين ووعود بالرد عىل »االستكبار« وإخراج القوات األمريكية من األرايض العراقية

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2055 )  January Sun 5  2020    

مرصف الرافدين: فروعنا يف بغداد واملحافظات هي الوحيدة املخولة بمنح السلف للموظفني واملتقاعدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد مرصف الرافدين، أمس الس�بت، أن فروع�ه املنترشة يف بغداد واملحافظات هي الجهة 
الوحيدة القانونية التي تمنح السلف للموظفني واملتقاعدين. وقال املكتب اإلعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »بعض الرشكات والجمعيات االستهالكية 
ومكات�ب الصريفة ومكاتب منافذ البطاقة الذكية املنترشة يف بغداد واملحافظات يحاولون 
إقناع املوظفني واملتقاعدين ويس�تغلون اسم املرصف عرب ادعائهم بمنحهم سلف فورية 
بالتعاون والتنسيق مع املرصف لقاء مبالغ خيالية مشرياً اىل أن هؤالء يستخدمون مواقع 
التواصل االجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والرتويج للسلف بهدف محاولة 
كسب املوظف أو املتقاعد واستدراجه وصوالً اىل إقناعه بمنح السلفة وإبالغه بأن منحها 
يت�م بالتعاون مع املرصف« . وأوضح امل�رصف أن »الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح 
السلف هي فروع املرصف حرصاً وبإمكان املوظفني واملتقاعدين التقديم عىل تلك السلف 

من قبل فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات«. 

مئات اآلالف يف ثالث حمافظات شاركوا بتشييع جثماني املهندس وسليماني وهم يرددون شعار »املوت ألمريكا«

العراق يشّيع املجاهدين: الثأر قادم
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بكاء عىل تابويت الشهيدين ووعود بالرد عىل »االستكبار« وإخراج القوات األمريكية من األرايض العراقية

        المستقبل العراقي / علي الكعبي

أكد الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية 
الس�بت، ع�ىل رضورة  أم�س  العراق�ي بره�م صال�ح، 
عم�ل الجميع ملن�ع تحويل الع�راق اىل س�احة رصاع بني 
األط�راف املتنازعة، فيما أكد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اردوغانح�رص بالده عىل من�ع تحول العراق اىل س�احة 

للرصاعات االقليمة والدولية.
وذكرت رئاس�ة الجمهورية يف بيان تلقت السومرية نيوز 
نسخة منه، ان »رئيس الجمهورية تلقى اتصاالً هاتفياًمن 
نظريه الفرنيس ايمانويل ماكرون، وجرى خالل االتصال 
تبادل وجهات النظر بش�أن التطورات املتسارعة يف البالد 

واملنطقة«.
وشدد الرئيس الفرنيس بحسب البيان، »حرص بالده عىل 
اس�تقرار العراق وسيادته وسالمة أراضيه«، مشرياً إىل أن 
»استقرار الرشق االوس�ط يتطلب العمل من أجل تجنيب 

العراق تداعيات األزمات الدولية واإلقليمية«.
وأضاف ماكرون أن »عىل الجميع العمل ملنع تحويل العراق 
اىل ساحة رصاع بني األطراف املتنازعة يف األزمات الدولية، 

ومواصل�ة ال�رشكاء دعم الدول�ة العراقية ومؤسس�اتها 
لحفظ األمن والسيادة«.

م�ن جانب�ه، أعرب صال�ح عن تقدي�ر العراق للمس�اندة 
الت�ي يقدمها األصدق�اء كطرف أس�ايس يدعم رضورات 
االس�تقرار يف املنطقة، مؤكداً حرص العراق عىل ان يكون 
عامل اس�تقرار وتوافق يف املنطقة والعالم، وعدم السماح 
بامتداد الرصاع اىل أراضيه أو تحوله اىل ساحة للخالفات.

وأش�ار إىل أن »حماي�ة الس�يادة واس�تكمال الن�رص ضد 
اإلرهاب، واعادة اإلعمار تمثل األولوية للعراق وللمجتمع 

الدويل«.
بدوره، أكد الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان، الس�بت، 
حرص بالده عىل منع تحول العراق اىل ساحة للرصاعات 

االقليمة والدولية.
وقالت الرئاسة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »رئيس الجمهورية بره�م صالح تلقى اتصاالً هاتفياً 
من رئيس الجمهوري�ة الرتكية رجب طيب أردوغان، وتم 
خ�الل املكاملة بحث األوضاع الراهن�ة يف العراق واملنطقة، 
وكذلك مناقشة سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني«.

وأك�د الرئي�س الرتك�ي، بحس�ب البي�ان، ع�ىل »حرصه 
ع�ىل اس�تقرار الع�راق، ودعم وحدت�ه وحماية س�يادته 
واستقالله، ومنع تحوله إىل س�احة للرصاعات اإلقليمية 
والدولية، مش�دداً عىل أهمية تمكني املؤسس�ات العراقية 
الوطني�ة م�ن التص�دي لدوره�ا يف حماي�ة أم�ن العراق 

واستقراره«.
وأس�تعرض رئي�س الجمههوري�ة بره�م صال�ح، خالل 
االتصال، »املس�تجدات والتط�ورات السياس�ية«، مؤكداً 
»ح�رص العراق عىل تعزي�ز عالقاته الثنائي�ة مع الجارة 

املهمة تركيا«.
وأش�ار صالح اىل »تقدير العراق لدعم األش�قاء والجريان 
لس�يادته، وحماي�ة اس�تقراره ومنع تحوله اىل س�احة 
للرصاع�ات والتي ال ت�ر فقط بمصالح ش�عب العراق 
ومس�تقبله، وأنم�ا ت�ر بمصال�ح واس�تقرار املنطقة 
عموماً«، مجددا تأكيده ع�ىل »رضورة التعاون اإلقليمي 

والدويل من أجل حل األزمات والبناء عىل املشرتكات«.
وأتفق الرئيس�ان عىل أن »األولوية يجب أن تبقى ملحاربة 
التط�رف واإلرهاب وتعزيز اس�تقرار املنطق�ة من خالل 

التعاون والتفاهم بني شعوبها ودولها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رصح متحدث باسم القائد العام للقوات 
املس�لحة اللواء، عبد الكريم خلف، أمس 
الس�بت، بأن العراق أصدر ق�رارا بتقييد 
عم�ل الق�وات األمريكي�ة بالب�الد بع�د 
استش�هاد قاسم س�ليماني وأبو مهدي 
املهن�دس. ووصف املتح�دث، يف ترصيح 

صحفي، استش�هاد سليماني واملهندس 
بغ�ارة جوي�ة أمريكية، بأن�ه »طعنة يف 
الظهر والعملي�ات يجب أن تتم بموافقة 
الع�راق«، مضيف�ا أن »التحقي�ق بدأ مع 
طاقم الطائرة التي أقلت قاسم سليماني 
إىل بغ�داد قبي�ل مقتله«. وأعلن�ت وزارة 
الدف�اع األمريكية )البنتاغون(، الجمعة، 
أنه�ا نف�ذت رضب�ة بالقرب م�ن مطار 

بغ�داد يف الع�راق، قت�ل فيها قائ�د فيلق 
القدس اإليراني اللواء قاس�م سليماني، 
باإلضافة إىل قيادات يف الحش�د الش�عبي 
العراقي عىل رأسهم أبو مهدي املهندس، 
فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سرتد 
بشكل قاس عىل عملية االغتيال. بدوره، 
قّرر التحالف الدويل ملحاربة داعشتقليص 
عملياته العسكرية يف العراق، بحسب ما 

أفاد مس�ؤول عس�كري أمريكي لوكالة 
فرانس برس.

وقال املسؤول »سنقوم بعمليات محدودة 
ض�د تنظي�م داعش�مع رشكائن�ا، حيث 
تدعم بش�كل متب�ادل جهودن�ا لحماية 
اإلج�راءات  »عّززن�ا  مضيًف�ا  قواتن�ا«، 
األمني�ة والدفاعي�ة يف القواع�د العراقية 

التي تستضيف قوات التحالف«.

املكاملات الدولية تنهمر عىل بغداد: حريصون عىل أمن العراق

العراق »يقيد« عمل التحالف الدويل.. واألخري يرد بـ »ختفيض العمليات«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب رئي�س لجن�ة التعليم 
العايل الربملانية حس�ن املسعودي، 
أم�س الس�بت، أن هنال�ك جهود 
الطلب�ة  منح�ة  تضم�ني  بغي�ة 
املخصصة لطلبة الدراسات االولية 
العام املقبل،  بالجامعات بموازنة 
فيما اشار اىل مس�اِع بغية تعديل 
القان�ون الخاص باملنح لتوس�عة 
املنحة وش�مول طلبة الدراس�ات 

العليا واملراحل الثانوية.
ترصي�ح  يف  املس�عودي  وق�ال 
صحفي إن »منحة الطلبة سعينا 
العام�ة  باملوازن�ات  لوضعه�ا 

للس�نوات املاضي�ة وم�ن بينه�ا 
موازنة ع�ام 2019، لك�ن نتيجة 
لع�دم اهتم�ام الحكومة وخاصة 
وزارة التعلي�م الع�ايل فقد اهملت 
تلك املنحة«، مبين�ًا :«لدينا جدية 
بغي�ة ادراج تل�ك املنحة يف موازنة 
الع�ام املقب�ل وس�نقاتل من اجل 

ادراجها فيها«.
وأض�اف أن »تل�ك املن�ح قدم�ت 
ضم�ن االصالحات الت�ي وعد بها 
رئي�س الحكومة املس�تقيل عادل 
عب�د امله�دي، والتي س�عينا ان ال 
تقترص عىل الدراسة االولية فقط 
بل الذهاب بها اىل الدراسات العليا 
ايض�ا، وان كان باالم�كان النزول 

به�ا حت�ى اىل مس�توى الدراس�ة 
الثاني�ة يف وزارة الرتبية«، الفتا اىل 
ان »القان�ون كان رصيحاً بتقديم 
املنح�ة فق�ط لطلب�ة الدراس�ات 
اي  دون  الجامع�ات  يف  االولي�ة 

رشائح اخرى«.
وأك�د املس�عودي، :«لدين�ا جهود 
بغي�ة تعدي�ل القان�ون وتضمني 
املن�ح للدراس�ات العلي�ا واملراحل 
الثانوي�ة ونس�عى ل�الرساع بهذا 
التعديل بغي�ة تضمينه يف موازنة 
العام املقبل، وبح�ال عدم القدرة 
ع�ىل ذلك فس�نعمل ع�ىل تضمني 
منح�ة الدراس�ات االولية بش�كل 

قطعي بموازنة العام املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس الس�بت، ع�ن تحرير 
مختطف والقبض عىل الخاطفني يف املوصل.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »مديري�ة مكافحة االج�رام التابعة لقيادة 
رشط�ة نينوى تتمك�ن من تحرير مخط�وف والقاء 

القبض عىل ٣ متهمني بالحادث«.
واضاف�ت: »تأتي هذه العملية بعد ورود االخبار عن 
اختط�اف مواطن يبلغ من العمر )٥0 عام( حيث تم 
تش�كيل فريق عمل مختص بارشاف مبارش من قبل 
قائد رشطة نينوى وبرئاس�ة مدير مكافحة االجرام 
وع�دد من ضب�اط مكتب مكافح�ة جريمة الخطف 

ومكتب مكافحة اجرام النرص«.
الالزم�ة  املعلوم�ات  جم�ع  »بع�د  أن�ه  واوضح�ت 
واالس�تفادة من كامرات املراقب�ة والبحث والتحري 
واخ�ذ موافقة قايض التحقيق املخت�ص وبعد مرور 
ي�وم واحد م�ن وق�وع جريم�ة الخطف ت�م تحرير 
املواط�ن املخط�وف والقب�ض ع�ىل ) ثالث�ة ( م�ن 
املجرمني الخاطفني الذين اعرتفوا بإرتكابهم جريمة 
الخطف من اجل القيام بابتزاز ذوي املخطوف مقابل 

الحصول عىل مبالغ مالية ».
وتابعت: »تم اتخاذ االج�راءات القانونية وتوقيفهم 
وف�ق امل�ادة ٤21 ق ع، وق�د ت�م تحري�ر املخط�وف 
والقب�ض عىل الخاطفني يف منطق�ة ) الفيصلية ( يف 

الجانب االيرس ملدينة املوصل«.

الداخلية تعلن حترير خمتطف والقبض  عىل اخلاطفني يف املوصل

التعليم الربملانية: نسعى لتضمني منحة الطلبة بموازنة العام املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انهم�رت الدموع عىل وجن�ات مئات اآلالف من 
املش�يعني يف بغ�داد واملحافظات الذين س�اروا 
يف جنازتي نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
أب�و مهدي املهندس ورفيق�ه قائد فيلق القدس 
اإليران�ي الجن�رال قاس�م س�ليماني، والذي�ن 
اغتالتهم�ا يد الغ�در األمريكية ع�ىل مقربة من 

مطار بغداد الدويل. 
وش�ارك يف مراس�م تش�ييع املجاهدي�ن الذين 
أنهيا تنظيم »داعش« عدد كبري من املس�ؤولني 
ورؤس�اء األحزاب وش�خصيات ديني�ة وعلمّية 
عىل رأس�هم رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد 

املهدي.
وانطل�ق املش�ّيعون يف موك�ب التش�ييع م�ن 
مدينة الكاظمية بك�رخ بغداد. وارتدى الجميع 

السواد.
ووص�ل موكب التش�ييع إىل منطق�ة الجادرية 
حيث انضمت ش�خصيات سياسية وأعضاء يف 
الحش�د الش�عبي، يتقدمهم زعي�م منظمة بدر 
رئيس تحال�ف الفتح هادي العام�ري، واألمني 
العام لكتائب س�يد الش�هداء أب�و والء الوالئي، 

وآخرون.
وأظه�رت لقطات مبارشة توافد آالف العراقيني 
إىل وس�ط بغ�داد للمش�اركة يف التش�ييع الذي 
انتق�ل من العاصمة بغ�داد إىل مدينة كربالء ثم 

إىل مدينة النجف.
وبدأ التش�ييع بنقل نعوش العراقيني الخمس�ة 
إىل الكاظمية عىل سيارات بيك-آب رفعت عليها 

أع�الم عراقية، وس�ارت ب�ني الحش�د. ورفعت 
عىل الس�يارات التي تنقل القتىل اإليرانيني أعالم 
إيران. ورفع عدد من املشاركني يف الحشد صوًرا 
للمرش�د اإليراني الس�يد عيل خامنئ�ي واألمني 

العام لحزب الله السيد حسن نرص الله.
املنطق�ة  اقتح�ام  املش�يعني  بع�ض  وح�اول 
الخراء، التي تضم الس�فارة األمريكية وسط 

بغداد.
وج�رت محاولة االقتح�ام بالتزامن مع وصول 
موكب التش�ييع من منطقة الكاظمية يف بغداد 
إىل س�احة الحرية قرب جرس الطابقني القريب 

من املنطقة الخراء.
وتوجه�ت مجموع�ة صغ�رية م�ن املش�يعني 
الغاضب�ني إىل إحدى بواب�ات املنطقة الخراء 
وحاولت تس�لق البواب�ة، لكن اللج�ان املنظمة 
للتش�ييع منعتهم م�ن ذلك وانته�ى األمر دون 

حدوث تطور أكرب.
ووقف سياس�يون وقادة فصائل املقاومة أمام 
بتاريخهم�ا  املعروف�ني  املجاهدي�ن،  جثام�ني 
النض�ايل، وه�م يقدم�ون كلمات الرث�اء املليئة 

بالعاطفة والغضب عىل اغتيالهما.
ونع�ى رئي�س تحالف الفت�ح ه�ادي العامري، 
نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 
املهندس، وذلك خالل تش�ييعه، م�ع قائد فيلق 

القدس اإليراني قاسم سليماني. 
وق�ال العام�ري، خ�الل كلمته، “لق�د تحققت 
أمنيتكم بالش�هادة وهذا الطريق الذي اردتموه 
وال نحيد عنه إال بإحدى الحسنيني، أو الشهادة، 
اطمنئ نح�ن عىل العه�د طريق ذات الش�وكة، 

طري�ق الحس�ني، طري�ق الصالح�ني، طري�ق 
املؤمن�ني، طري�ق الص�در األول، طري�ق الصدر 

الثاني”.
ووعد العامري املهندس بإخراج األمريكيني من 

العراق وتحقيق السيادة الكاملة.
مهيب�ة  تش�ييع  مراس�م  ج�رت  كرب�الء،  ويف 
لجثامني الشهيدين قاسم سليماني وابو املهدي 

املهندس.
واكتظ�ت ش�وارع كربالء باملش�يعني يتقدمهم 
ممثل�ني عن املرجع الديني األع�ىل يف العراق آية 
الله العظمى عيل السيس�تاني ومحافظ املدينة 
وكبار الش�خصيات السياس�ية ورج�ال الدين 

والزعامات العشائرية وحشد كبري من املعزين.
وأف�ادت مصادر أمني�ة، بأن محافظ�ة كربالء 
ش�هدت إجراءات أمنية مش�ددة حي�ث أغلقت 
الق�وات األمني�ة ع�ددا م�ن الش�وارع والطرق 
الس�تقبال جثامني ش�هداء القصف األمريكي، 
فيما انترشت قوات الحشد الشعبي يف الشوارع 
حامل�ني االعالم فضال ع�ن انتش�ار املئات من 

األهايل للمشاركة يف مراسم التشييع.
وردد املش�ّيعون العراقي�ون الهتاف�ات املن�ددة 
بأمريكا و«إرسائيل« املؤكدة عىل االنتقام لدماء 
الش�هداء، وقالوا »كم�ا قاتلن�ا األمريكيني عام 

2007 ... سنقاتلهم مجدداً وسننتقم«.

وقال املشّيعون إن »األرض التي أنجبت سليماني 
واملهندس ستنجب اآلالف مثلهما.. ولن يهدأ لنا 

بال حتى ننتقم من أمريكا«.
كم�ا رددوا »ش�هداؤنا ه�م فخرنا.. وس�نربي 
أوالدنا عىل كره أمريكا واالنتقام لش�هدائنا«، و 
»فصائل املقاومة ومعها الحشد الشعبي قادرة 
عىل تغيري املعادلة وعىل القوى السياسية اتخاذ 

موقف جاد«.
أكد املش�ّيعون »نحن حارضون لاللتفاف تحت 
راي�ة الجه�اد ض�د أم�ريكا.. وس�نصل إىل كل 

عمالئها يف مجتمعنا«.
وش�ددوا أن »نقاء الدماء التي أريقت دفاعاً عن 

كل الع�راق س�يوحد جهودن�ا يف املقاومة التي 
ستشمل كل املنطقة«.

املش�ّيعون حّذروا »بعد دفن الشهداء.. سيكون 
لنا كالم آخر مع الربمل�ان الذي توجد أمامه غداً 
فرص�ة أخ�رية«، الفتني إىل أن »هن�اك قوى من 
قب�ل مختلف املذاهب والتوجه�ات تؤكد أولوية 

املواجهة وإغالق أذرع أمريكا التي ُكشفت«. 
وحلّق�ت طائ�رات مروحية عراقي�ة يف األجواء 
فوق مراس�م التش�ييع التي يش�ارك فيها قادة 
عسكريون. ويف إيران، زار زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، منزل قائد فيلق القدس اإليراني 
قاسم سليماني، للمشاركة يف العزاء الذي ُيقام 
هن�اك. وظهر الص�در، رفقة عدد م�ن قيادات 
التي�ار، يف من�زل س�ليماني، بحض�ور عدد من 

عائلة سليماني، وأقربائه.
إىل ذل�ك، أكد املتحدث العس�كري باس�م القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة عب�د الكري�م خلفأن 
الع�راق فتح تحقيقا م�ع طاقم الطائ�رة التي 

أقلت سليماني من دمشق إىل العاصمة بغداد.
وق�ال خلف ان »اللجان التحقيقية بدأت العمل، 
وس�يجري التحقيق مع كل م�ن نعتقد أنه كان 
مطلعا ع�ىل بع�ض الوقائع واملعلوم�ات داخل 

املطار«.
للجمهوري�ة  األع�ىل  املرش�د  توع�د  ب�دوره، 
اإلسالمية آية الله عيل خامنئي »بانتقام قاس« 
الغتيال س�ليماني، وأعلن الحداد الوطني لثالثة 
أي�ام يف الب�الد. وق�ام كل من آية الل�ه خامنئي 
والرئيس اإليراني حس�ن روحاني بزيارة عائلة 

سليماني الجمعة لتقديم التعازي.

اك�د محاف�ظ الب�رصة أس�عد العيدان�ي، أمس 
الس�بت، أن االعت�داء اإلرهابي الذي اس�فر عن 
اغتي�ال نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو 
مه�دي املهن�دس وقائد فيلق الق�دس بالحرس 
الث�وري اإليراني قاس�م س�ليماني ل�ن يثني او 
يوقف املقاومة يف الس�ري تجاه مرشوع الجهاد 

يف الدفاع عن العراق.
وقال العيداني، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه: »ببال�غ الح�زن واألىس وباالجالل 
لقداس�ة وكرام�ة الش�هادة وبقل�وب مؤمن�ة 
بقضاء الله وقدره تلقينا خرب استش�هاد شيخ 
املجاهدي�ن القائ�د الح�اج ابو مه�دي املهندس 

والحاج القائد قاسم سليماني والكوكبة املؤمنة 
الت�ي استش�هدت معهم اثر االعت�داء األمريكي 
الغاش�م ». وأضاف »نقول اليوم ان�ه هنيئاً ملن 
س�ار عىل درب الش�هادة التي س�ار عليها اهل 
البيت عليهم الس�الم وطريق الحق والدفاع عن 
البلد واملقدس�ات ونتقدم بالتعازي واملواساة اىل 
الش�عب العراق�ي واإليراني به�ذا املصاب حيث 
ندين ونس�تنكر هذا االعتداء ولقد خرسنا شيخ 
املجاهدي�ن الح�اج القائ�د ابو مه�دي املهندس 
الذي قىض حياته مدافعاً عن الشعب العراقي يف 
مقارعة النظ�ام البائد ومحاربة عنارص تنظيم 
داعش اإلرهابية مع اخوته املقاتلني الش�جعان 

يف القوات االمنية والحشد الشعبي«.
وتابع العيداني، أن »هذا االعتداء اإلرهابي الذي 
انتهك سيادة الشعب العراقي واستهدف محور 
املقاوم�ة يف اغتي�ال الق�ادة لن يثن�ي او يوقف 
ابطال املقاومة يف الس�ري تجاه مرشوع الجهاد 

يف الدفاع عن العراق«.
وأعرب محافظ البرصة، عن رفضه »أي عمليات 
ع�ىل االرايض العراقي�ة والت�ي فيها اس�تهداف 
البن�اء الش�عب العراق�ي والي�وم عىل الش�عب 
العراقي وكل القوى الوطنية املخلصة يف العراق 
توحيد صفوفها لرفض هكذا اعتداءات ضد من 

دافع عن البلد«.

حمافظ البرصة: اغتيال املهندس وسليامين لن يثني املقاومة عن مرشوع الدفاع عن العراق
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل، أمس السبت، عن تشكيل 
لجنة مع مديرية املرور العامة لتسهيل عملية 
اصدار كتب صحة صدور لوكاالت املركبات. 

وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة الكتاب الع�دول يف 
ال�وزارة الحقوقي امجد محم�د الصالحي يف 
ترصيح صحف�ي إن دائرته »معنية بتصديق 
الترصفات الرس�مية الخاصة باملواطنني من 

ال�وكاالت املختلف�ة او التعه�دات م�ن خالل 
دوائر كتاب الع�دول«، منوها بأن »العاصمة 
بغ�داد ومحافظ�ات الب�الد كاف�ة بضمنه�ا 
املناط�ق املحررة من داعش، تض�م 86 دائرة 
تابعة له، وهي تضم 2400 موظف اضافة اىل 

640 كاتب عدل«.
وأض�اف الصالح�ي، أن »هنالك وكاالت تأخذ 
وقتا طويال اىل حني اصدارها، نظرا لالجراءات 
عملي�ة  تراف�ق  الت�ي  واالداري�ة  الروتيني�ة 

ذل�ك، الس�يما موض�وع ال�وكاالت الخاصة 
باملركب�ات«، مش�را إىل أن »اغل�ب املواطنني 
يواجه�ون صعوبة يف ذل�ك لتأخ�ر اصدارها 
وبالت�ايل ف�ان هناك عزوفا للكث�ر منهم عن 
تروي�ج معام�الت اصدارها، االم�ر الذي دعا 
الدائ�رة اىل مفاتح�ة مديري�ة امل�رور العامة 
يف وزارة الداخلي�ة م�ن اجل اتخ�اذ اجراءات 

عاجلة بهذا املجال«.
وذكر الصالحي انه »جرى االتفاق بني دائرته 

وامل�رور العامة عىل تش�كيل لجنة مش�ركة 
من اجل االتفاق عىل وضع آلية بغية تس�هيل 
اصداره�ا ب�دون اجراءات روتيني�ة طويلة«، 
منبه�ا اىل أن دائرت�ه »تص�در بش�كل يومي 
كتب�ا تخص 500 اىل 600 وكالة، بيد ان العدد 
سيزداد عند تبسيط االجراءات وتقليل وقتها، 
السيما ان دائرته تس�عى ايضا اىل زيادة عدد 

املوظفني القائمني عىل إصدارها«.
وش�دد ع�ىل أن »االج�راء املذك�ور س�يقيض 

نهائيا عىل عملية تهريب ورسقة السيارات«، 
الفتا إىل أن الدائرة »تنسق مع دائرة التسجيل 
العق�اري التابع�ة ل�وزارة الع�دل م�ن اج�ل 
املصادق�ة ع�ىل الترصف�ات العقاري�ة الت�ي 
تجريه�ا واص�دار صح�ة ص�دور ال�وكاالت 
املتضمن�ة  كاف�ة  العقاري�ة  الترصف�ات  او 
بي�ع ورشاء ب�دون عرقلة وتأخ�ر من خالل 
التخاطب مبارشة بني الدائرتني وليس باملرور 

بعدة دوائر«.

العدل واملرور تشكالن جلنة لتسهيل إجراءات إصدار وكاالت املركبات

اإلعامر تستعد الختاذ إجراءات لتأمني السكن لذوي االعاقة
    بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
والبلدي�ات العام�ة، أمس الس�بت، 
ع�دد  التخ�اذ  اس�تعداداتها  ع�ن 
الس�كن  لتأم�ني  االج�راءات  م�ن 
االعاقة.ونقل�ت  ذوي  لالش�خاص 
صحيفة “الصباح” الرسمية يف خرب 
عن مصدر مس�ؤول بالوزارة قوله، 
إن “هن�اك خطط�ا مناس�بة لدعم 
حقوق االشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة وتأمني الس�كن املالئم لهم وفق خطة االس�كان 
الوطنية بالتنس�يق م�ع الجه�ات ذات العالقة”.واضاف 
املص�در، أن وزارته “تس�عى التخاذ 
عدد من االجراءات واصدار القرارات 
الالزمة لضمان تنفيذ خطتها اهمها 
ش�مول هذه الرشيح�ة بالتخفيض 
البال�غ 75 باملئ�ة من قيم�ة الوحدة 
الس�كنية م�ع مراع�اة تخصي�ص 
الطواب�ق االرضية ضم�ن املجمعات 
كافة الت�ي تقوم ال�وزارة بتنفيذها 
لتلك الفئ�ة، اىل جانب تخصيص 10 

باملئ�ة من ع�دد الوحدات الس�كنية يف كل مجمع س�كني 
تقوم الوزارة بتشييده مع مراعاة الرشوط واالحتياجات 
الالزمة لهم ضمن مواصفات مشاريعها السكنية بموجب 
دراس�ات معدة لهذا الغرض”.واوضح املص�در ان “دائرة 
االس�كان التابع�ة للوزارة اع�دت تقريرا بش�أن خططها 
وبرامجه�ا املقبل�ة تجاه ه�ذه الرشيح�ة واالحتياجات 
الالزمة لتنفيذها بالش�كل األمثل”، مشرا إىل أن “الوزارة 
اعتمدت يف خططها عىل اتفاقية ذوي االعاقة لسنة 2016 
وقانون رعاي�ة ذوي االعاقة واالحتياج�ات الخاصة رقم 
38 لس�نة 2013 ال�ذي ينص عىل عدد كب�ر من الحقوق 

للرشيحة املذكورة”.

    االنبار / المستقبل العراقي

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة االنبار رشحبيل 
العبيدي، أمس الس�بت، عن قرب العمل بإنش�اء اكرب 

سد مائي يف املناطق الغربية للمحافظة.
وق�ال العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي إن “وف�دا م�ن 
الرشكات الصينية املكلفة من قبل وزارة املوارد املائية 
بإنش�اء س�د مائي عمالق يف منطقة ناحية البغدادي 
بقض�اء هيت غربي االنبار، وص�ل اىل العاصمة بغداد 
للمب�ارشة بإنش�اء الس�د وف�ق املواصف�ات العاملية 

الحديثة “.
واضاف ان” املرشوع يعد من اهم املش�اريع العمالقة 
يف الع�راق حيث ان كلفة املرشوع تقدر نحو 6 ترليون 
دين�ار ، مبين�ا ان” املرشوع يس�تغرق نح�و 4 اعوام 
ويج�ذب نح�و 20 ال�ف عام�ل من اج�ل انج�از هذا 

املرشوع”.
وأوضح العبيدي، أن “انش�اء س�د عم�الق يف املناطق 
الغربي�ة ج�اء ع�ىل خلفي�ة اتخ�اذ كافة االج�راءات 
االحرازي�ة ل�درء االخط�ار الناجمة ع�ن الفيضانات 
خش�ية غ�رق اج�زاء م�ن محافظ�ة بغ�داد وبعض 
املحافظات الجنوبية نتيجة عدم استيعاب سد حديثة 
املائي لكمي�ات املياه الناجمة من االمطار والس�يول 

القادمة من دول الجوار”.

االنبار تعتزم انشاء 
اكرب سد مائي 

يف املحافظة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

قبل الصيف املقبل.. الكهرباء: العراق سيستورد 
500 ميغاواط من دول اخلليج

سومو تعلن حتقيق »78« مليار دوالر 
من إيرادات النفط لعام 2019

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارُة الكهرب�اء أّنه�ا س�ُتدخل 500 
ميغ�اواط اىل املنظوم�ة الوطنية قبل موس�م 
الصي�ف املقب�ل م�ن خ�الل م�رشوع الربط 
الكهربائ�ي م�ع دول الخليج م�ن خالل دولة 

الكويت.
وق�ال الناطق باس�م وزي�ر الكهرب�اء حيدر 
العبادي، يف حديث صحفي ان »الوزارة ابرمت 
عق�دا م�ع هيئ�ة الرب�ط الخليج�ي، التابعة 
ملجلس التعاون الخليجي، إلنشاء خطني لنقل 
الطاق�ة، الضغط الفائ�ق 400 )كي يف(، عىل 
أن تتحمل هيئة الربط الخليجي كلفة إنش�اء 
س�يكونان  »الخط�ني  أن  الخطني«.وأض�اف 
بطول 300 كم، مقسمة عىل مسافتني، داخل 
الع�راق بط�ول 80 كم، وداخل دول�ة الكويت 
بط�ول 220 ك�م، ويت�م ربطهم�ا باملنظومة 
الوطني�ة العراقي�ة م�ن خالل محط�ة الفاو 
التحويلية 400 )كي يف( م�ن جهة، ويكونان 
امتدادا للخط األس�ايس للرب�ط الخليجي من 
الجهة األخرى، وبنف�س املواصفات الفنية«.

واش�ار العب�ادي اىل ان »امل�رشوع سيس�مح 
للع�راق باس�تراد 500 ميغ�اواط، كمرحل�ة 
أوىل، يت�م تجهيزه�ا بعد إنج�از الخطني قبل 
حلول فصل الصيف املقبل، وبأس�عار السوق 
الخليجي�ة التنافس�ية الت�ي س�يتم املفاضلة 

فيها بعد اإلنجاز، منوها بان االتفاق بمرحلته 
الثانية يتضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة 
 ،)HVDC( املس�تمر(  )التي�ار  الكهربائي�ة 
بني الع�راق ودول مجلس التع�اون الخليجي 

واوربا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت رشكة تس�ويق النفط )س�ومو( 
أن اإلي�رادات املالي�ة املتحققة من بيع 
النف�ط بلغ�ت 78 ملي�ار دوالر الع�ام 

.2019
وقال مدير عام الرشكة عالء الياس�ري 
يف ترصي�ح لوكالة األنب�اء العراقية إن 
“إجم�ايل الكميات املص�درة من النفط 
الخ�ام من حقول البرصة وصلت اىل ما 
يقارب ثالثة مالي�ني و350 ألف برميل 
يومياً”، مبيناً أن “معدل مبيعات حقول 
كركوك وصلت اىل م�ا يقارب 100 ألف 
برمي�ل يومياً، أما حق�ول القيارة فقد 
وصلت اىل 25 أل�ف برميل نفط يومياً” 
. وأوض�ح أن “معدل الس�عر الس�نوي 
للسوق النفطية لعام 2019 كان قريباً 
من ال� 61 دوالراً للربميل الواحد”، الفتاً 
اىل أن “ه�ذا الس�عر سيش�هد صع�وداً 

حسب سعر الربنت”.
وأش�ار إىل أن “االتف�اق األخر ملنظمة 

أوب�ك كان ل�ه أث�ر واض�ح عىل س�وق 
النفط بالنسبة للرشكات املنتجة للنفط 
الخ�ام، وكان�ت قارئ�ة جيدة للس�وق 
العامل�ي، الت�ي الحظ�ت زي�ادة الكمية 

املعروضة عن الكمية املطلوبة”.
ون�وه اىل ان “العام�ل األك�رب املتحكم 
بس�عر الس�وق حالياً هو الت�وازن من 

حيث العرض والطلب عىل النفط”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل 
عن انتهاء موس�م صيد الصقور الربية 

رشق املحافظة.
وقال مدير ناحي�ة قزانية)94كم رشق 
بعقوبة( مازن اكرم يف ترصيح صحفي 
ان ”موس�م صي�د الصق�ور الربي�ة يف 

بادية قزاني�ة باط�راف الناحية انتهى 
بعد مرور شهرين عىل انطالقه الفتا اىل 
ان املوسم والذي يعد من الهوايات التي 
ب�رزت منذ عقود طويل�ة وتجذب اليها 
العرشات م�ن الصياديني م�ن مختلف 

املحافظات العراقية”.
واض�اف اك�رم،ان” بادي�ة قزانية هي 
الب�الد يف صي�د  اك�رب واه�م مناط�ق 

الصقور الربية وخاصة الحر الذي تصل 
اس�عاره اىل مبالغ مالية كبرة جدا ما 
يحف�ز الصياديني للمجي م�ن مناطق 
بعيدة لخوض غمار التجربة التي تمثل 
مغامرة س�نوية للع�رشات ضمن فرق 

تحرف الصيدمنذ سنوات طويلة”.
واش�ار مدي�ر ناحي�ة قزاني�ة اىل ان” 
موس�م الصيد كان ش�حيح ج�دا الفتا 

صي�د  بهواي�ة  االهتم�ام  رضورة  اىل 
الصقور التي يمكن ان تتحول اىل مرفق 
اقتصادي لو جرى استثمارها بالشكل 

الصحيح”.
وتعد بادية قزاني�ة القريبة من الحدود 
العراقي�ة – االيراني�ة من اه�م مناطق 
الب�الد يف صي�د الصق�ور وخاصة الحر 

الذي يباع باسعار عالية جدا.

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة الدفاع، أمس الس�بت، ممن وردت اسمائهم 
بقوائ�م التعي�ني عىل امل�الك املدن�ي التعيني ع�ىل املالك 
املدني للوزارة لتقديم وثائقهم الدراسية واملستمسكات 

الثبوتية.
وقالت الوزارة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 

من�ه، إن »ع�ىل الذين وردت اس�مائهم بقوائ�م التعيني 
ع�ىل املالك املدن�ي ل�وزارة الدفاع والص�ادرة من مكتب 
رئيس الوزراء م�ن الذين لم يراجعوا مراكز االس�تقبال 
يف مرك�ز تط�وع بغ�داد لتقدي�م وثائقه�م الدراس�ية 
واملستمس�كات الثبوتية واملبينة اس�مائهم رقم الوجبة 
اح�د  ع�ىل  واالتص�ال  ادن�اه  القائم�ة  يف  والتسلس�ل 
 ،07737434961  ،07722658267( التالي�ة:  االرق�ام 

 ،07803080474  ،07803080263  ،07737434918
.»،)07803080173

وأضاف�ت: »وتزوي�د املوظ�ف املختص الذي يس�تجيب 
عىل االتص�ال باملعلومات املؤرشة ازاء اس�مه ليتس�نى 
للمديري�ة العام�ة لالف�راد اج�راء الالزم بص�دد تأمني 
الدرج�ات الوظيفي�ة م�ع وزارة املالي�ة لحراجة وضيق 

الوقت وخالفه سيتعذر استكمال اجراءات التعيني«.

دياىل تعلن انتهاء موسم صيد الصقور الربية

الدفاع تدعو من وردت اسامئهم بقوائم التعيني عىل مالكها لتقديم وثائقهم ومستمسكاهتم

   بغداد / المستقبل العراقي

برعاي�ة مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور )جاسب لطيف عيل الحجامي( يقيم 
قس�م االمور الفني�ة و بالتعاون مع رشكة 
)ت�م( لتكنلوجي�ا املعلوم�ات و االتص�االت 
ورشة عمل حول )تطور املنظومات الطبية 
االلكرونية و كيفية االس�تخدام االمثل لها 
يف املؤسس�ات الصحية ( عىل قاعة الحكمة 
يف مجم�ع عيون بغداد يف الجادرية بحضور 
املعاون االداري و مديرة قسم االمور الفنية 
و مجموعة كبرة م�ن االطباء االختصاص 
و امل�الكات الطبي�ة و الفني�ة و الصحي�ة 
العامل�ني يف مج�االت االش�عة و الرن�ني و 

املختربات
و اس�تعرضت خالل ورشة العمل مجموعة 
م�ن اهم انظم�ة و برامج الرشك�ة و منها 
)م�رشوع طباعة االفالم الورقي�ة و تقنية 
)DICOM( و املقدم�ة من قبل رشكة )تم( 
، تقني�ة الطباعة الورقي�ة املقدمة من قبل 

رشك�ة )التق�دم( ، و اج�راء ورش�ة عم�ل 
لتوضي�ح تقنية طباع�ة االف�الم الورقية ، 
 ،  )RIS & Pac>s( انظم�ة  اس�تعراض  و 

مفاهيم )ERP( اتمتة االنظمة الداخلية (
و اب�دى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكت�ور )جاس�ب لطيف ع�يل الحجامي( 

مجموعة من املقرحات و التساؤالت حول 
تحول النظام الصحي الحايل يف املستشفيات 
اىل نظام املستش�فى االلكروني بالرغم من 
التحدي�ات و قلة التخصيص�ات املالية و ما 
يحتاجه اس�تخدام هذا النظ�ام العاملي من 
خ�الل توف�ر ثالثة مح�اور اساس�ية اولها 
ه�و )الطبيب( و يج�ب ان يتوفر له عوامل 
الفحص الحديثة و الوقت و الدقة و املحور 
الثان�ي ه�و )املري�ض( و يج�ب ان تك�ون 
جميع الفحوص�ات متوفرة ل�ه اما املحور 
الثال�ث هو )تجربة الدائرة( و التي يجب ان 
تقوم بعرض جميع االجهزة املس�تخدمة يف 
املؤسسات الصحية عىل الرشكة لكي تكون 
للرشك�ة فكرة هل تصل�ح هذه االجهزة ان 
تربط عليها هذه االنظمة الحديثة و بالتايل 
ان تكون النتائج جيدة جدا و تاليف االخطاء 

ان وجدت
و ب�ني مدي�ر رشك�ة ت�م االس�تاذ )حي�در 
النظ�ام ه�و نظ�ام  الع�زاوي( » ان ه�ذا 
متكام�ل يغط�ي جمي�ع االدارات )املالية ، 

امل�وارد البرشية ، خدمة العمالء ، التصنيع( 
و تك�ون هذه االنظم�ة و االدارات مرتبطة 
مع بعضه�ا يف قاع�دة بيان�ات متكاملة و 
باللغت�ني االنجليزية و العربي�ة اي انه بدل 
ان تقوم برشاء رنامج مخازن من رشكة و 
برنامج محاسبة من رشكة اخرى و غرها 
م�ن الربامج يف ه�ذا النظام ه�و اننا نقوم 
برشاء نظام متكامل م�ن رشكة واحد مما 
ي�ؤدي اىل تقليل الكلفة و االي�دي العاملة و 

التعقيد يف الربامج االلكرونية »
 و اض�اف مدي�ر ش�عبة امله�ن الصحية يف 
الدائرة االستاذ )مصطفى عدنان( » ان هذه 
الورش�ة هي من ضمن الخط�ة املوضوعة 
من قس�م االمور الفنية لعام 2020 و التي 
تتضم�ن وضع حل�ول الكروني�ة متطورة 
لغ�رض النهوض بالواقع الصحي يف الدائرة 
و تقلي�ل الكل�ف االقتصادي�ة و املس�اعدة 
يف التش�خيص الطب�ي و تطبي�ق االنظم�ة 
االلكرونية الحديثة داخل جميع املؤسسات 

الصحية يف جانب الكرخ .

صحة الكرخ تقيم ورشة عمل بشأن تطور املنظومات الطبية االلكرتونية واستخدامها االمثل يف املؤسسات الصحية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد عمليات االنبار اللواء الركن نارص الغنام، أمس السبت، 
الحصول عىل موافقة منح قطعة ارض لعوائل شهداء االنبار.

وذكر الغنام يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه »تم 
الحص�ول عىل موافقة محافظ االنبار ع�ىل الطلب املقدم من قبل 
قائ�د عملي�ات االنبار الل�واء الركن نارص الغن�ام واملتضمن منح 
عوائل ش�هداء قي�ادة عمليات االنبار والقي�ادات العاملة بإمرتها  

من ابناء املحافظة قطعة ارض سكنية«.
واضاف، »رحم الله ش�هداء العراق وشكرا ملحافظ االنبار لدعمه 

القوات األمنية«.

الغنام: احلصول عىل موافقة منح 
قطعة ارض لعوائل شهداء االنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر يف س�لطة الطران املدني، أمس السبت، بأن السلطات 
العراقية أرس�لت تطمينات لرشكات الطران باس�تقرار األوضاع 
يف العاصم�ة بغداد.وقال املصدر ملوقع »روس�يا اليوم« االخباري، 
إن »الرشكات التي علقت رحالتها بش�كل رس�مي، هي الخطوط 
امللكي�ة األردني�ة، وهن�اك رشكات تناق�ش وتبح�ث األوضاع مع 

السلطات العراقية وربما تتخذ بعضها قرارات بالتعليق«.
وأضاف أن »السلطات العراقية أرسلت تطمينات للرشكات العاملية 
ب�أن األجواء العراقية آمنة، وال يوجد أي خطر عىل الطائرات التي 

تحلق فيها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجنة االمنية يف مجلس محافظة دياىل املنحل، أن الحش�د 
الش�عبي أس�هم يف اعادة أكثر م�ن 2000 ارسة نازحة اىل املناطق 
املحررة داخ�ل املحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحس�يني يف 
ترصيح نقله موقع “الحشد الشعبي” إن “الحشد الشعبي ساهم 
يف اع�ادة اكثر من 2000 ارسة نازح�ة اىل املناطق املحررة يف دياىل 
خ�الل 2019 من خالل تأمني املناطق وحل الكثر من االش�كاالت 
بالتنس�يق مع الجهات االمنية والحكومية”.وأضاف، أن “الحشد 
الشعبي مستمر يف ملف دعم اعادة االرس النازحة اىل مناطقها لكن 
االمر يحت�اج اىل دعم حكومي خاصة توفر الخدمات االساس�ية 
واعم�ار منازل االرس العائ�دة التي دمرتها عصاب�ات داعش بعد 

احداث حزيران 2014 قبل ان يتم تحرير املناطق”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اف�ادت رشط�ة البرصة، بإلق�اء القبض عىل تاج�ري مخدرات يف 
قضاء الزبر ضبط بحوزتهما كمية كبرة من املواد املخدرة  تقدر 
ب�� 2 كيلو غرام من مادة الحشيش�ة و 2 كيل�و و 236 غرام من 

مادة الكرستال املخدرة وأدوات تعاطي املخدرات.
وقال�ت الرشط�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن مفارز قس�م ش�ؤون املخ�درات واملؤثرات العقلي�ة يف البرصة 
وبعملية نوعية تمكنت من اعتقال املتهمني ، وتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهما.

العراق يطمئن رشكات الطريان 
باستقرار األوضاع يف بغداد

عودة »2000« ارسة نازحة 
للمناطق املحررة يف دياىل

رشطة البرصة تعتقل تاجري خمدرات 
بالزبري بحوزهتام »كرستال« و«حشيشة«
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )151(  والصادر يف تاريخ 2019/12/19 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  الفاروق / زليكان  وفقا الحكام 
القان�ون )21( لس�نة )2013( املع�دل وبطريقة املزاي�دة العلنية  
فع�ى الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  الفاروق / زليكان  
وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عى 
ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد 
خالل )مدة ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى حس�اب 
الن�اكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى 
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة 
مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية الفاروق/ زليكان .   

العقارات : 
1 / محطة تعبئة وقود املش�يدة ع�ى القطعة املرقمة 3/20 م55 

مهد وبمساحة اثنان دونم مدة االيجار ثالث سنوات 
2 / مقهى ش�عبي مجم�ع مهد وبمس�احة 200 م2 مدة االيجار 

سنة واحدة
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

التوقيع
1.د . يارس لفتة حسون

رئيس جامعة الكوفة /اضافة لوظيفته

اعالن للمرة الثانية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / جامعة الكوفة 

م )مرشوع االعامل التكميلية )عامدة كلية الفقه واجلزء الثاين من القاعات الدراسية(  / مناقصة رقم )5( لسنة 2019(
1 �  ي�ر )جامع�ة الكوفة ( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم 
للعمل )مرشوع االعمال التكميلية )عمادة كلية الفقه والجزء الثاني من القاعات الدراسية: يتكون 
امل�رشوع م�ن اعلمادة التي تحت�وي عى مكتب العميد والس�كرتارية وغرف لالس�اتذه واملوظفني 
وجامع ومجموعة صحية رئيس�ية وكافرتيا وجزء القاعات الدراس�ية يش�مل القاعات الدراس�ية 
ومرح ومكتبة الكرتونية ومكتبة كتب وغرف اساتذة و غرف خدمة ومجاميع صحية تنفيذها (  

2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية ) الصباح ، املواطن ، املستقبل( 
3 � عى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال )مسؤول 
ش�عبة العق�ود الحكومي�ة ( )contracts@uokufe.edu.iq( )07801431876( من )يوم االحد اىل 

يوم الخميس ومن الساعة التاسعة اىل الثانية بعد الظهر(
4 � متطلبات التأهيل املطلوبة )هوية تصنيف مقاولني الدرجة االوىل نافذة وذات قدرة مالية تؤهلها 
لالش�رتاك باملناقصة وع�ى ان ال تكون من الرشكات ال�واردة يف القائمة الس�وداء او من الرشكات 

املتلكئة(
5 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل ) ش�عبة 
العق�ود الحكومية ( وبعد دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة ) 1,000,000 مليون دينار عراقي ويتم 

دفعها يف قسم الشؤون املالية / رئاسة الجامعة غري قابلة للرد( 
6 � يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان التايل : ) رئاس�ة جامعة الكوفة / ش�عبة العقود الحكومية 
/ صن�دوق اس�تالم العطاءات ( يف املوعد اقصاه الس�اعة الع�ارشة صباحا  ي�وم االثنني املصادف 
)2020/1/27( والعط�اءات املتأخرة  او التي ال تتضمن متطلبات التأهيل س�وف ترفض وس�يتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) رئاسة 
جامعة الكوفة / شعبة العقود الحكومية / صندوق استالم العطاءات ( يف الساعة العارشة صباحا 
يوم االثنني املصادف )2020/1/27( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان  للعطاء ) خطاب ضمان 
مرصيف او سفتجة او صك مصدق(  وبملغ )86,780,280 ستة وثمانون مليون وسبعمائة وثمانون 
الف ومئتان وثمانون دينار عراقي( اي البالغ 1% من الكلفة التخمينية  البالغة )8,678,028,000( 

ثمانية مليار وستمائة وثمانية وسبعون مليون وثمانية وعرشون الف دينار عراقي(  
7 � وس�يعقد املؤتمر الخاص باالجابة عى االستفس�ارات واالسئلة يف الساعة العارشة صباحا يوم 
)الخمي�س( املصادف 2020/1/16  يف محافظة النجف /ش�ارع كوفة نج�ف /املوقع الدائم بناية 

رئاسة الجامعة / شعبة العقود الحكومية 
8 � علما ان صاحب الرشكة الفائز يتحمل اجور نرش االعالن 

9 � عى الراغبني برشاء العطاء تزويدنا بنس�خة واضحة من ش�هادة تأس�يس الرشكة واخر قرار 
تعديل صادر من دائرة تس�جيل الرشكات بتغري االس�م  )عى ان تكون ش�هادة التأس�يس وقرارات 
التعديل الخاصة بالرشكة مصادقة اصوليا( وتزويدنا باسم وعنوان املدير املفوض للرشكة واسماء 

وعناوين املساهمني واملؤسسون للرشكة عند رشاء العطاء

اعالن
تعل�ن الرشك�ة العامة لتس�ويق 
الطبي�ة  واملس�تلزمات  االدوي�ة 
ع�ن تمديد تاريخ غل�ق املناقصة 
 )72/2019/43( املرقم�����ة 
ليك�ون 2020/1/21 ب�دال م�ن 
2020/1/7 وال�ذي ت�م االع�الن 

عنهما عى موقعنا 
www.kimadia.iq

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /عن اجراء املزايدة العلنية  لبيع االموال املبينة 
يف ادن�اه والعائ�دة لكلية الزراعة بجامعتن�ا   لجامعتنا  فع�ى الراغبني يف 
االش�رتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة قس�م الش�ؤون القانونية يف رئاس�ة 
الجامع�ة الكائن�ة يف املدين�ة الجامعية طري�ق كوفة � نج�ف لالطالع عى 
التفاصيل وخالل عرشة ايام من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ ستجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخ�ري  للمدة اعاله فعى الراغبني يف 
رشاء ه�ذه امل�واد الحضور يف الزمان واملكان املعينني  مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 25% من القيمة املقدرة وكتاب براءة ذمة  من 
دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس 
س�نة املزاي�دة وكتاب يتضم�ن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضاف�ة اىل بطاقة 
السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة وال يجوز اشرتاك 
املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة   اجور الخدمة  

وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / اغنام بعدد 6 خمسة منها نعاج وكبش واحد

 القيمة التخمينية: / 825000  ثمانمائة وخمسة وعرشون  الف دينار
ثانيا / عسل السدر بكمية 20 كيلوغرام

القيمة التخمينية / 800000 ثمانمائة الف دينار

اعالن 
ق�دم املواطن ) تحرير موحان ش�لتاغ ( دعوة 
قضائية لتبديل ) لقبه ( وجعله ) املكصويص ( 
بدال من ) البهاديل ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة ) 22 
( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 
2016 املعدل عى ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
ق�دم املواطن ) كريم هاش�م حم�دان ( دعوة 
قضائية لتبديل ) لقبه ( وجعله ) املكصويص ( 
بدال من ) البهاديل ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة ) 22 
( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 
2016 املعدل عى ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم 
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

فقدان 
الطال�ب  هوي�ة  فق�دت 
الصادرة من معهد التدريب 
النفطي – قسم النفط بأسم 
/ محم�د ب�رزان باه�ض ( 
فم�ن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت ش�هادة تكييل السيارة 
اربي�ل   /  26516 املرقم�ة 
والص�ادرة م�ن رشك�ة توزيع 
هيئ�ة   / النفطي�ة  املنتج�ات 
توزي�ع الجن�وب – مالكه�ا ) 
دلش�اد ناي�ف يون�س ( فم�ن 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

تنويه
يف   املنش�ور  االع�الن   اىل  اش�ارة 
يف  االخباري�ة  الع�راق   صحيف�ة 
2019/8/28 ورد يف  اعالن  احوال  
دياىل والخاص بتبديل  لقب  محمد  
س�كران محمد اس�م اللواء  هيثم 
فاض�ل الغرب�اوي  مدي�ر االحوال 
املدنية  خطاء  والصحيح هو اللواء 
الحقوقي نشأت  أبراهيم الخفاجي  

مدير االحوال  املدنية العام .
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
 

Extension Announcements for Tender No: 033-PC-19 (2nd Round) 

Provision of 36 Sets Wellhead and X-mas Tree for EBS Oilfield  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of 36 Sets Wellhead and X-mas Tree for EBS Oilfield  
Tender No.: 033-PC-19 (2nd Round) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after 
fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
To seek a company who can provide 36 Sets Wellhead and X-mas Tree, the country of origin should be West Europe, 

America, Canada, Japan. 
Part Two:  
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan 
S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the 
company: 
A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: A person can only represent a company  

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the UPDATED deadline 4:00 PM on 8th January 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (One Original, One Copy with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (One Original, One Copy with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number, bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. before the 
date of 5th January 2020 for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; &  Mr. Tang Xing 
Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 041-PC-19  
PROVISION OF CASING FOR 56 WELLS FOR EBS OILFIELD 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws 

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

Tender Title: PROVISION OF CASING FOR 56 WELLS FOR EBS OILFIELD 
Tender No.: 041-PC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to Provide Casing for 56 Wells for EBS Oilfield from 
one of the following origins (Western Europe, Russia, Japan, USA and Canada). 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at 
Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following 
documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 

before the UPDATED deadline 4:00 PM January 23rd, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM January 20th, 2020. for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; & Mr. 
Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

اعادة اعالن مناقصة عامة
وزارة النفط 

معهد التدريب النفطي
اىل :  مجيع الرشكات واملكاتب من ذوي االختصاص

م/ ]مناقصة رقم                                     - املوازنة التشغيلية - جتهيز معدات خمترب السمنت[
يرس )معهد التدريب النفطي /بغداد ( بدعوة مقدمي العطاءات  املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) معدات مخترب السمنت( 

مع مالحظة ما يأتي:
1 � بام�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائ�ق العطاء )باللغة العربية( بعد تقديم طلب تحري�ري اىل )مدير معهد التدريب النفطي /

بغداد( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة )300000دينار ( )ثالثمائة الف دينار عراقي( وبامكان مقدمي العطاء الراغبني 
يف الحص�ول ع�ىل معلوم�ات اضافية االتصال ب�� )معهد التدريب النفطي /بغ�داد ( عىل العن�وان االلكرون�ي : )boti@boti.oil.gov.iq( او 

)traningoil@yahoo.com( خالل ساعات الدوام الرسمي ) من 8 صباحا اىل 1 بعد الظهر ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل ) معهد التدريب النفطي / بغداد / ش�عبة العقود واملش�ريات / صندوق العطاءات املحلية( يف املوعد 
املح�دد ي�وم االثنني املصادف 2020/1/27 الس�اعة 1,00 بعد الظهر بتوقيت بغداد غري مس�موح التقديم بالربيد االلكروني س�وف ترفض 
العط�اءات املتأخ�رة عن التوقيت اعاله وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان التايل 
) معه�د التدري�ب النفطي / بغداد / ش�عبة ادارة الج�ودة  الطابق الثاني يف بناية االدارة الجديدة ( يف اليوم الت�ايل ليوم غلق املناقصة الثالثاء 
املص�ادف 2020/1/28 يف الس�اعة 7,30 صباح�ا بتوقيت بغداد( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضم�ان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف او 
صك مصدق او س�فتجة ( وبمبلغ )5910000( دينار ) خمس�ة ماليني وتس�عمائة وعرشة االف دينار عراقي( كتأمينات اولية عىل ان يكون 

نافذا ملدة ستة اشهر من تاريخ الغلق
2 � متطلبات التاهيل املطلوبة

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

ورقم الهاتف والربيد االلكروني واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة املراسالت الرسمية التي تخص املناقصة
ج � يلتزم مقدمي العطاء بتقديم )ش�هادة التاس�يس � عقد التاس�يس � النظام الداخيل للرشكة � كتاب تخويل باملراجعة والتوقيع � هوية 
غرفة التجارة نافذة لعام 2019 � شهادة ممارسة املهنة � عقد الرشكة او املشاركة مع وصل رشاء املناقصة � االعمال املماثلة( وال تخضع 

العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني 
د � يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية يف حالة شموله بحجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية 

ه�� � كت�اب ع�دم ممانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب عىل ان يلت�زم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند 
احالة املناقصة بعهدته بالنسبة للرشكات العراقية

و � يودع مقدم العطاء الذي تحال تحال عليه املناقصة تامينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من مبلغ العقد بموجب خطاب ضمان صادر من 
مرصف معتمد يف العراق وال تطلق االبعد اكمال متطلبات العقد وتصفية الحسابات النهائية

الكلفة التخمينية للمناقصة )295,500,000( دينار عراقي ) مئتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي(
3 � املعهد غري ملزم بقبول اوطأ العطاءات

4 � يف حالة كون تاريخ الغلق عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة
5 � تخضع هذه املناقصة اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 وضوابطها وتعديالتها والقوانني واالنظمة املعتمدة يف 

جمهورية العراق
6 � يلتزم مقدمي العطاء بمىلء القسم الرابع من الوثائق ويف حالة عدم مىلء اية معلومات تخص االقسام املطلوبة يهمل العطاء

7 � يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ما يثبت وجود سيولة نقدية بمبلغ )59,500,000( دينار عراقي( تسعة وخمسون مليون ومائة الف دينار 
عراقي وان يقدم كشف حساب يؤيد الحركة النقدية من احد املصارف املعتمدة يف العراق ويف حالة عدم التقديم سوف يهمل العطاء

8 � يكون مقدمي العطاء غري ملزمني بمىلء اية وثيقة مثبت عليها مالحظة )غري مطلوبة ( او )ال ينطبق( 
9 � العناوي�ن املش�ار اليها انفا هي )العراق � بغداد � وزارة النفط / معه�د التدريب النفطي /بغداد الواقع يف الوزيرية رقم املبنى )مقاطعة 

رقم 2 وزيرية( خلف وزارة العمل والشؤون االجتماعية (
10 � تكون جميع الرشكات مشمولة بنظام فروع الرشكات االجنبية رقم 2 لسنة 2017 املادة )14/اوال( من النظام والتي نصت عىل )يحظر 

عىل الرشكة االجنبية ممارسة اي نشاط تجاري او فتح مقرا لها يف العراق اذا لم تمنح االجازة(
11 � تكون اسعار العطاء شامال لكل الرضائب والكمارك والرسوم واية اتعاب اخرى

12 � رشوط التجهيز : DDP  واصل اىل مخازن معهد التدريب النفطي /بغداد
13 � مدة التجهيز )180 يوم( من تاريخ توقيع العقد

مدير املعهد

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  فق�دت من�ي 
املرقم�ة ) 00011524 � 25( ذي 
الع�دد )80( بتاري�خ 2019/8/1 
الص�ادرة م�ن اعدادي�ة الحدب�اء 
للبن�ات بأس�م الطالب�ة / طيب�ة 
محمد جاسم فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن 
اىل املتهم الغائب / الرشطي حسني عدنان 

عمران عباس 
املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة 

الرابعة .
العنوان / محافظة البرصة – الجمهورية 

– شارع املكاتب .
بم�ا انك متهم وف�ق امل�ادة ) 34 ( من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 الهمال�ك مما 
تس�بب بس�قوط جه�از االتص�ال املرقم 
) 672TEY279 ( ن�وع موت�رال يف امل�اء 
بتاري�خ 5 / 9 / 2009 ول�م يت�م العثور 
علي�ه وملجهولية اقامتك اقت�ى تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
املنطق�ة   / االوىل  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلي�ة يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك 
ومق�ر دائرتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد 
) 65 و 68 و 69 ( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 
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مقتبس حكم غيابي 

1 – اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة .

2 – اس�م املتهم الغائ�ب : املفوض عباس 
عيل فيصل عيل السباهي 

3 – رقم الدعوى : 872 / 2019 .
4 – تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة : 14 / 11 

. 2016 /
5 – تاريخ الحكم : 13 / 11 / 2019 .

6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل .

7 – املنس�وب اىل / قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطقة الرابعة .

8 – خالصة الحكم : الحبس الش�ديد ملدة 
) خمس س�نوات ( وفق احكام املادة ) 5 
( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وبداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من ق 
أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من 

تاريخ 2 / 11 / 2016 ولحد االن .
9 – ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن 
الداخ�يل وتنحي�ه ع�ن الوظيف�ة نهائي�ا 
اس�تنادا الحكام املادة 38 / ثانيا من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 
89 / اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
10 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
الق�اء القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ 
الحك�م الصادر بحق�ه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار ع�ن مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 .
11 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 . 
12 – تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي 
املنتدب ) حسني عبد االمري جابر ( البالغة 
) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين الف دينار 
عراق�ي ترصف له من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
13 – حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء 
استنادا الحكام املادة 60 / سادسا من ق 
أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71 / اوال 
وثاني�ا من نف�س القان�ون وافه�م علنا 

بتاريخ 13 / 11 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

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

االتحادية 
محكمة بداءة املنصورية 

العدد : 336 / ب / 2019 
التاريخ : 26 / 12 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض 
بازالة ش�يوع امللك املوصوف ادناه 
بيعا والعائد للسيد / محمد حسني 
ضايع ورشكاؤه والكتس�اب القرار 
االع�الن  القطعي�ة تق�رر  الدرج�ة 
ع�ن بيع�ه يف الصح�ف املحلية ملدة 
) ثالث�ون / خمس�ة ع�رش ( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل للنرش – فعىل 
من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة ) 10 % ( من القيمة املقدرة 
ل�ه البالغ�ة ) 110000000 ( مائة 
وعرشة ملي�ون دينار بصك مصدق 
لحس�اب هذه املحكم�ة ان لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحالة القطعية 
بعه�دة الراغب االخري بعد الس�اعة 
الثانية عرش ظه�را من يوم املزايدة 
وان الداللية ورس�وم التسجيل عىل 

املشري .
القايض 

ثامر حسني وهاب 
االوصاف :

1 – نوع امللك ورقمه : ملك رصف 1 
/ 639 م1 رشوين .

2 – الصنف : ملك رصف .
3 – املشتمالت : دار سكن .
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مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية 

العدد : بال 
التاريخ : 25 / 12 / 2019 

اىل السيد / محمود مطرش عباس 
بناء ع�ىل الطلب املقدم م�ن وكيلة 
املؤقت�ة  الوصاي�ة  حج�ة  طالب�ة 
املحامية وس�ن سليمان داود والتي 
تطلب اصدار حج�ة وصاية مؤقتة 
للوصي�ة نغم فاضل ع�يل للقارصة 
نوره�ان محم�ود مط�رش تولد 10 
/ 3 / 2005 بغي�ة اص�دار ج�واز 
سفر والسفر خارج القطر ) تركيا 
وم�رص واي�ران ( وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مختار منطقة 
بعقوبة املركز وكتاب مركز رشطة 
الرشقي�ة بالعدد ق 2 / 9 / 19123 
يف 21 / 12 / 2019 وال�ذي يؤي�د 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة – عليه 
تقرر تبليغك يف صحيفتني محليتني 
رسميتني بالحضور امام محكمتنا 
بتاري�خ 12 / 1 / 2020 ويف حال�ة 
ع�دم حض�ورك وع�دم االع�راض 
سوف تصدر حجة الوصاية املؤقتة 

حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 442 / 2012 

التاريخ : 23 / 12 / 2019 
عدن�ان  قحط�ان   / علي�ه  املنف�ذ  اىل 

توفيق 
لقد تحق�ق لهذه املديرية من اش�عار 
مركز رشطة املنص�ور بالعدد 16029 
يف 15 / 12 / 2019 انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( م�ن قان�ون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة 
عرش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ورقة التكليف بالحضور بالعدد 442 / 
2012 يف 12 / 11 / 2019 واملتضمنة 
الزامك بتس�ديد االقس�اط املس�تحقة 

لالشهر اب + ايلول + ت1 / 2019 
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مجلس القضاء االعىل 

املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
السماوة

العدد : 2049/ش/2019
التاريخ 2019/12/30

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه  )حس�ني محم�د 

عيل( 
يف  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2049/ش/2019  املرقم�ة  الدع�وى 
يف 2019/12/12 واملتضم�ن الحك�م 
بايق�اف  واليت�ك ع�ىل ابنت�ك الطفلة 
)مري�م( املتولدة من املدعي�ة ) ارساء 
اس�ماعيل خلي�ل( وتنصيبه�ا وصية 
مؤقتة عليها الدارة شؤونها ومراجعة 
الدوائر الرس�مية بخصوص املعامالت 
املتعلقة بها ومنه�ا مديرية الجوازات 
وال�دوار التابع�ة له�ا لغ�رض اصدار 
وجواز سفر والسفر بها خارج العراق 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ ومرفقه كتاب مديرية 
التبليغ�ات القضائية املرق�م 1133 يف 
2019/12/30 واشعار مختار منطقة 
ح�ي الزه�راء ) العمارات الس�كنية( 
يف الس�ماوة ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني لغ�رض اعراضك 
عىل القرار اعاله خالل املده القانونية 
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

يونس حبيب اليارسي

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

املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد: 6/ك م/ 2019

التاريخ 2019/12/26
اىل املطل�وب الكش�ف ض�ده / ايه�م 
مرعي حس�ن /اضافة لوظيفته املدير 
لرشك�ة بيت الخزف للمقاوالت العامة 
املح�دودة / يس�كن بغ�داد الس�يدية 
/ محل�ة 825 ز 56 د 1 ق�رب ش�ارع 

مستوصف السيدية 
اعالن

بتاري�خ 2019/12/15 اق�ام طال�ب 
الكش�ف املس�تعجل )محاف�ظ املثنى 
/ اضاف�ة اىل وظيفته ( طلب الكش�ف 
ال�ذي   2019  / م  6/ك  املس�تعجل 
يطلب فيه الكش�ف املس�تعجل ضده 
بصفته مقاوال كان قد ابرم مع دائرته 
عق�د مقاول�ة لبن�اء )قس�م بل�دي يف 
قض�اء الرميثة(  ضم�ن العقار املرقم 
الهاليجي�ة   16 مقاطع�ة   2707/82
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
املختار )س�الم حنون س�عيد( وكتاب 
محكمة بداءة البي�اع بالعدد 4543 يف 
2019/12/23 ل�ذا تق�رر تبليغك عن 
الن�رش بصحيفت�ني محليتني  طري�ق 
يوميت�ني وتحدي�د الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم 2020/1/5 موعدا 
للمرافع�ة وبعكس ذلك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

��������������������
فقدان

الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
املدرسية املرقمة ) 447( 
 2012/11/4 بتاري�خ 
ش�عبة  م�ن  الص�ادرة 
املعاهد املس�ائية امللغات 
وثي�ق  ع�يل   / بأس�م 
مجي�د  فع�ىل م�ن يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
��������������������

فقدان
فق�دت الوثيق�ه املرقمه 
الص�ادره   00185849
من مديريه تربيه النجف 
مدرس�ه الكعبه املرشفه  
مدرس�ه  اىل  واملعنون�ه 
االبتدائي�ه  الحيدري�ه 
باسم حسني عيل عباس 
من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة 
من نقابة املهندسني بأسم / 
هش�ام صالح فاضل / فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل مقر 

النقابة يف املنصور.

فقدان 
فق�دت الهوي�ات الص�ادرة من 
نقابة املهندسني باالسماء التالية 
/ فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

مقر النقابة يف املنصور :
1- سامر عماد يحيى 

2- داود سلمان شذر

2019/ 4a
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تدابري وقائية ملواجهة »اإلنفلونزا«
يف فصل الش�تاء، تصب�ح اإلنفلونزا من 
األم�ور الحياتية املزعج�ة، ويتعني عىل 
املصاب بهذا الفريوس أن يمنح جس�مه 
ق�درا كب�ريا م�ن الراح�ة واالس�رخاء، 
ألن  الش�فاء.ونظرا  عملي�ة  لترسي�ع 
عملية الش�فاء من اإلنفلونزا تس�تغرق 
بعض الوقت، ذكرت مجلة »فرويندين« 
األملانية بعض التدابري البسيطة التي من 
شأنها أن تس�اعد عىل التخلص من هذا 

األمر املزعج بأرسع وقت ممكن:
رشب املاء بكثرة

وفق�ا ملجل�ة »فرويندين« األملاني�ة، فإنه 
ينص�ح ب�رب الكثري م�ن امل�اء ملقاومة 
الجفاف، خصوص�ا إذا عانى املصاب من 

الحمى والتعرق الشديد، وإذا مل من رشب 
امل�اء، فإنه يمك�ن للمصاب أن يس�تبدله 
بالش�اي األخرض، الغني بامل�واد املضادة 
لألكسدة.وإذا ما أضيف القليل من العسل 
إىل الش�اي األخ�رض، فإن�ه س�يعمل عىل 

تهدئة الس�عال والتهاب الحلق، بحسب 
ما نقلت وكالة األنباء األملانية.

حساء الدجاج
ال شك أن حساء الدجاج يعد من األطعمة 
الجي�دة عن�د اإلصابة باالنفلون�زا، فهو 
يحتوي ع�ىل كل ما يحتاجه الجس�م يف 

مثل هذه املواقف.
املالح�ة  الخض�ار  ش�وربة  وتس�اعد 
بتعوي�ض الجس�م عم�ا يفق�ده م�ن 
الصودي�وم وتقي�ه من الجف�اف، بينما 
توف�ر قطع الدج�اج الربوت�ني، كما وجد 
أنه يعزز من تكوين كريات الدم البيضاء، 
الت�ي تس�اهم يف مكافح�ة الفريوس�ات 

والعدوى.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
x 8 عدد زيتون أخرض )مفروم( - x 5 عدد عود خس - x 4 معلقة كبرية بنجر 
)مسلوق ومهروس( - x 3 معلقة كبرية مسردة - x 3 معلقة كبرية كاتشب - 
x 2 معلق�ة كبرية مايونيز - x 2 معلقة كبرية الصوص الحار - x 1 عدد بصلة 
 x 1 - )مصفاة( علب�ة تونة x 1 - معلقة كبرية الكرب x 1 - )مقطع�ة صغ�ري(
ع�دد حباية ج�زر )مبش�ورة( - x 1 معلقة صغرية فلفل اس�ود مطحون )أو 
حس�ب الرغبة( - x 1 معلقة صغرية ملح )أو حس�ب الرغبة( - x 1 عدد خيار 
)حلقات رفيعة( - x 1 معلقة كبرية زيت زيتون - x 1 عدد طماطم )حلقات( 

- x 1 عدد خبز )فرنساوى(
الخطوات:

ىف وع�اء نض�ع التونة والبص�ل والكرب والزيت�ون والصوص الح�ار ونخلطهم 
جيدا.

يشق الخبز وندهنة باملايونيز والكاتشب واملسردة.
ثم نوزع علية خليط التونة ثم نوزع الجزر املبشور ثم البنجر املهروس.

ثم نضع رشائح الخيار ثم الطماطم ثم الخس.
يقسم الساندويتش نصفني ,ويقدم مع البطاطس املحمرة.. بالهنا والشفا.

بوكاديوس

حرك عود الثقاب

العدد )2055( االحد  5  كانون الثاني  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 4893

التاريخ :2019/12/17
اعالن

اىل / املدعو / عيل خري الله خليوي
ق�دم طالب حجة الوف�اة زايد خري 
الله خلي�وي طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة 
بحق املدعو )عيل خري الله خليوي( 
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامه�ا 
خالل ع�رة ايام م�ن تاريخ نر 
النظ�ر  س�يتم  وبخالف�ه  االع�الن 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2016/700

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

الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املجرم الغائب : الرطي باسم لفته 

عبد الحسني خليط
3 � رقم الدعوى 2016/700

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2009
5 � تاريخ الحكم : 2019/10/27

6 � امل�ادة القانونية امل�ادة ) 281( من ق ع د 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل

7 � املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظة 
البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم : 
9 � الحك�م ع�ىل الرط�ي باس�م لفت�ة عبد 
الحس�ني خلي�ط بالس�جن مل�دة )10( عرة 
س�نوات وفق اح�كام امل�ادة )281( من ق ع 
)61/اوال( و )69/اوال( م�ن ق ا د رق�م 17 
لسنة 2008 لحيازته وتعاملة بالعملة املقلدة 

ورقة نقدة فئة 100 دوالر امريكي واملرقمة 
 ع�ام 2009 وظه�رت بانه�ا غ�ري حقيقي�ة 

)FF82457181C( وحسب كتاب
 م�رصف الرافدين 676 فرع النجف ذي العدد 

1384/7 يف 2009/6/11
10 � طرده  من الخدمة وتنحيه عن الوظيفة 
نهائيا عمال باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع 

د رقم 14 لسنة 2008   
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارعن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة
13 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
)حس�ني عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( 
خمسة وعرون الف دينار عراقي ترصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 
لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا م�ن نف�س 

القانون وافهم بتاريخ 2019/10/27
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات

العدد / 18
التاريخ 2020/1/2

بناء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل 
املواط�ن )ص�ادق كاظ�م حس�ن( 
كاظ�م(   ص�ادق  ع�يل   ( ووكيل�ه 
ال�ذي ي�روم تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه 
)الكرع�اوي( بدل م�ن ) العامري(  
ال�وارد يف قيده فم�ن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
الوطني�ة رق�م 2 لس�نة  البطاق�ة 
2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية 
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
ملحاف�ظ ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون 

االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن )حافظ جميل محسن( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تبدي�ل اس�م ابنته الق�ارص وجعله 
) زه�راء( بدال م�ن )نجيبة( وعمال 
باح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة  البطاق�ة 
2016 املع�دل تق�رر ن�ر الطل�ب 
باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خالل فرة )خمس�ة ع�رة يوما( 
من تاريخ النر وبعكس�ه س�وف 

ننظر يف الطلب حسب االصول  
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات 

واالقامة / وكالة

مقتبس الحكم غاليابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

الخامسة بالبرصة
2 � اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه  الرطي حيدر مال 

الله جعفر محمد مديرية رشطة محافظة البرصة 
3 � رقم الدعوى وتاريخها  2012/176

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/10/18
5 � تاريخ الحكم : 2016/3/8

6 � امل�ادة القانوني�ة املادة ) 37( م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 

7 � خالصة الحكم حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامس�ة بأس�م الش�عب عىل املدان الغائب الرطي 

حيدر مال الله جعفر محمد غيابيا بما ييل : 
1�الحبس البس�يط ملدة س�نة واحدة وفق املادة 34/
اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل وبداللة 
امل�ادة 69 من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الهماله مما 
تس�بب بحص�ول ارضار بالعجلة الحكومي�ة املرقمة 
1531/ ن�وع ك�زار حم�ل وتضمين�ه مبل�غ مقداهر 
1460000 ملي�ون واربعمائة وس�تون الف دينار عن 
قيمة العجل�ة اعاله اس�تنادا للفقرة ثاني�ا من املادة 

اعاله ويستحصل منه بالطرق التنفيذية 
2 � تنفيذ محكوميته اعاله بالتعاقب مع محكوميته 
بالقضية املرقمة 2015/992 استنادا للمادة 143/ق 

ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
3 � اخراجه  من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق ع 

د رقم 14 لسنة 2008  
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /ثانيا من من ق أ د 
5 � الزام املواطن�ني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق د 
6 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  
7 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار 
عات�ي جرب( مبلغ قدره ثالثون ال�ف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ص�در القرار باتف�اق االراء  قابال لالعراض اس�تنادا 
الحكام املادة 71/ثانيا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 

وافهم علنا يف 2019/3/8

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/428
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اسم املتهم الغائب : الرطي عباس رعد عيل عبيد 
املالكي

3 � رقم الدعوى 2019/428
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2014/5/7

5 � تاريخ الحكم : 2019/6/11
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 

 2008
7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة 

واملنشات  
8 � خالصة الحكم :   عدم ش�مول املتهم اعاله بقاون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما زال ماكثا 
يف الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد او اس�تقاله 

حسب كتاب دائرته املرقم 3109 يف 2018/3/8 
 9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام 
املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القانون 
االصل�ح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 
111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/
اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من 

تاريخ 5/7 /2014 ولحد االن
10 � اخراجه  من الخدمة  استنادا الحكام املادة  42/
ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطن�ني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 /ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 �   حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحديد  اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب )جبار 
عاتي جرب( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرون الف 
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�راض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال 
وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/6/11

اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/761

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائ�ب : الرطي مرت�ى كاظم دواي 

رشيع
3 � رقم الدعوى 2019/761

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2014/12/12
5 � تاريخ الحكم : 2019/9/24

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشات  
8 � خالص�ة الحك�م :   عدم ش�مول املته�م اعاله بقاون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا يف 
الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد او استقاله حسب 

كتاب دائرته املرقم 340 يف 2018/4/3 
9 � الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 
1969 املع�دل وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق ا 
د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه م�ن تاريخ 12/12 

/2014 ولحد االن
10 � اخراج�ه  من الخدمة  اس�تنادا الح�كام املادة  42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 
11 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 

69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 �   حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار 
عاتي ج�رب( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وعرون الف 
دينار عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الح�كام 
امل�ادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/9/24
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/760
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املج�رم الغائب : الرطي حس�ن فليح حس�ن 
كريم املفصول من الخدمة

3 � رقم الدعوى 2019/760
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2006

5 � تاريخ الحكم : 2019/9/24
6 � املادة القانونية ) 37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

املعدل
7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشات  
8 � خالص�ة الحك�م :   عدم ش�مول املته�م اعاله بقاون 
العف�و الع�ام رق�م 27 لس�نة 2016 لعدم تس�ديد مبلغ 
التضم�ني املرت�ب بذمته ع�ن قيم�ة االرضار الحاصلة 

بالعجلة الحكومية  
 9 � الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
37/اوال الش�ق االول م�ن ق ع د رق�م 114 لس�نة 2008  
كونه القان�ون االصلح للمتهم عمال باح�كام املادة 2/2 
من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/

اوال و 69/اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 لتس�ببه 
بحص�ول االرضار بالعجلة الحكومي�ة املرقمة 526 نوع 

شوفر ليت لومينا صالون عام 2006  
10 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره 1,000,000 مليون دينار 
فقط عن قيمة االرضار الحاصلة بالعجلة اعاله اس�تنادا 
للفقرة ثانيا من املادة 37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11 � اخراجه  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة  42/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
وبدالل�ة امل�ادة 2/2 ق ع رقم  111 لس�نة 1969  املعدل 

كونه االصلح للمتهم 
12 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 

69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
13 �   حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
14 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار 
عاتي ج�رب( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وعرون الف 
دينار عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الح�كام 
امل�ادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/9/24
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/797

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

الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرط�ي محم�د 
رمي�ض س�ميح ثابت الخفاج�ي املطرود من 

الخدمة
3 � رقم الدعوى 2019/797

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2010/8/1
5 � تاريخ الحكم : 2019/10/13

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5( م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 

7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظة 
البرصة واملنشات  

8 � خالص�ة الحك�م :   ع�دم ش�مول املته�م 
اعاله بقاون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
لص�دور امر طرده من الخدم�ة بتاريخ 24/ 

2018/7 بعد نفاذ قانون العفو اعاله  
 9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
كون�ه القانون االصلح للمته�م عمال باحكام 
امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969 
املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من 
ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من 
تاريخ 8/1 /2010 ولغاية طرده من الخدمة 
بتاري�خ 2018/7/24 بموج�ب االمر االداري 
والص�ادر من مديري�ة ادارة املوارد البرية /

التقاعد املرقم 64763 يف 2018/7/24   
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارعن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
11 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة
12 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
)حس�ني عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( 
خمسة وعرون الف دينار عراقي ترصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
 حكم�ا  غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 
لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا م�ن نف�س 

القانون وافهم بتاريخ 2019/10/13
العميد الدكتور الحقوقي 

عمار ماهر عبد الحسن
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 2902/ج 2019/2
التاريخ : 2019/12/30

اعالن
اىل املتهم اله�ارب / كرار حيدر صالح  

الحمامي
حيث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )2902/ج2019/2( 
باملشتكي )مهيمن كاظم نارص( وفق 
احكام املادة 435 من قانون  العقوبات 
حس�ب  اقامت�ك   مح�ل  وملجهولي�ة 
االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بوج�وب الحضور  يف موع�د املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2020/2/10  وعن�د 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
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جوارديوال: الفشل يالزمني منذ سداسية برشلونةفوز ودي لألوملبي العراقي قبل مواجهة أسرتاليا
             المستقبل العراقي/ متابعة

حقق منتخ�ب العراق األوملبي، فوًزا ودًيا 
عىل فريق نورث بانك�وك )1-0(، ضمن 

تخضريات أس�ود الرافدين، لبطولة آسيا 
دون 23 عاًما.

وأبدى يحيى زغري رئيس البعثة العراقية، 
يف ترصيحات صحفي�ة، تفاؤله بتحقيق 

نتائ�ج إيجابي�ة نظ�رًا ملكان�ة املنتح�ب 
الكبرية، وسمعته القارية، وحرصه الدائم 

عىل أن يكون عىل رأس املتنافسني.
وق�ال زغري، إنه ملس بعد اكتمال صفوف 
الفريق، ارتفاع روحه املعنوية، 
مؤك�ًدا أن الحالة الفنية جيدة، 
يف  تس�اهم  أن  املمك�ن  وم�ن 
تحقي�ق م�ا نصب�و إلي�ه م�ن 

هدف.
وأش�ار إىل أن االتحاد يسعى إىل 
تكوين جيل جديد قادر عىل رفد 
املنتخ�ب األول بعن�ارص مهمة 
ق�ادرة ع�ىل ارت�داء القمي�ص 

الوطني.
وبني أن الفرصة سانحة للكثري 
من الالعبني لتحقيق ذلك إذا ما 

ظهروا بمستواهم املعهود.
األوملب�ي  املنتخ�ب  أن  يذك�ر 
س�يفتتح مش�واره اآلس�يوي 
يوم األربعاء املقبل أمام نظريه 

األسرتايل.

             المستقبل العراقي/ متابعة

س�خر اإلس�باني بي�ب جوارديوال، 
املدير الفني ملانشس�رت س�يتي، من 
إمكاني�ة اعتبار املوس�م الحايل مع 
بالنس�بة  »فاش�اًل«  الس�يتيزنس 
ل�ه، مؤك�ًدا أنه من الصع�ب للغاية 

منافسة ليفربول.
ترصيح�ات  يف  جواردي�وال  وق�ال 
»ماركا«اإلسبانية:  نقلتها صحيفة 
»لقد فش�لت عاًما تلو اآلخر منذ أن 
التاريخية مع  السداس�ية  حقق�ت 
برش�لونة«.وأضاف: »بع�د تحقيق 
ذل�ك، لق�د فش�لت عاًما بع�د عام، 

أوافق عىل ذلك، دون أي مشكلة«.
مس�ريته  جواردي�وال  واس�تهل 
التدريبية بالسداسية مع برشلونة، 

بينم�ا اعت�ره كث�ريون فاش�اًل، لع�دم 
قدرته عىل تكرار اإلنجاز نفسه مع أندية 
أخرى.ول�م يس�تطع جواردي�وال بل�وغ 
نهائي دوري أبطال أوروبا مع أي فريق، 

منذ رحيله عن برشلونة، لكنه فاز بكثري 
م�ن األلقاب املحلية، م�ع بايرن ميونيخ 
الرباعي�ة  آخره�ا  ومانشس�رت س�يتي، 
وكأس  املجتم�ع،  درع  اإلنجليزي�ة، 
وال�دوري،  االتح�اد،  وكأس  الرابط�ة، 

باملوسم املايض.يذكر أن مانشسرت سيتي 
يحتل حالًيا املركز الثالث يف جدول ترتيب 
الريمريليج متأخرا بفارق 14 نقطة عن 
ليفرب�ول صاح�ب الصدارة، ال�ذي يملك 

مباراة مؤجلة.

رودجرز حيدد 
موعد عودة 

فاردي

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال بريندان رودجرز، مدرب ليس�رت سيتي 
اإلنجلي�زي، إن فريق�ه ق�د ينتظ�ر حت�ى 
نهاية املوسم لتعزيز تشكيلته، مضيفا أنه 
سيس�عى للحفاظ ع�ىل مجموعة الالعبني 
الرئيسية، اس�تعدادا الحتمال العودة للعب 
يف أوروبا.ويحت�ل ليس�رت س�يتي، املت�وج 
باللق�ب يف موس�م )2015-2016(، املركز 
الثان�ي حالي�ا برصي�د 45 نقط�ة من 21 
مب�اراة، خل�ف ليفرب�ول املتص�در ب��58 
نقطة.وأض�اف رودج�رز للصحفيني قبل، 
مواجه�ة ويج�ان أثليتي�ك يف كأس االتحاد 
اإلنجلي�زي، غ�دا الس�بت »ال ت�زال هن�اك 
مس�احة للتحس�ن أم�ام العبينا الش�بان، 
وهذا ما س�نركز علي�ه.. إذا تمكنا من ضم 
العب�ني جدد س�يكون أم�را رائع�ا، وإذا لم 
يحدث هذا س�ننتظر حتى الصيف«.وأردف 
»ل�ن يرح�ل أي العب نرغ�ب يف بقائه... إذا 
ل�م أكن أضع ثقتي يف ه�ؤالء الالعبني، فلن 
أدف�ع به�م لخ�وض مباري�ات يف ال�دوري 
املمتاز.. إنه�م مميزون من ناحية املهارات 
واالنضباط«.وأوض�ح امل�درب »ندرك مدى 
الحاج�ة إلضافة عم�ق للفري�ق، إذا دخلنا 
املوس�م املقبل ونحن نش�ارك يف مس�ابقة 
)كان�ون  يناي�ر  انتق�االت  قاري�ة.. ف�رتة 
ثان( صعب�ة الختيار النوعي�ة املالئمة من 
الالعبني، س�نحاول، لكن التشكيلة الحالية 
جيدة بالفعل.. ال نسعى لتخزين الالعبني«.

وغاب جيمي فاردي، هداف الدوري املمتاز، 
ع�ن فوز ليس�رت س�يتي )3-0( عىل ملعب 
نيوكاس�ل يونايتد، األربعاء املايض، بسبب 
إصاب�ة يف ربل�ة الس�اق.لكن رودجرز قال 
عنه »حالته تتحسن كثريا، لن يكون متاحا 
للمش�اركة غدا، إال أنه س�يعود للتدريبات 

اعتبارا من األحد«.

ريال مدريد خيوض معركة 
برازيلية مع برشلونة

بايرن ميونخ يصطاد 
يف مياه دورمتوند جمددًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب ري�ال مدريد يف ضم موهب�ة برازيلية جديدة، خالل 
فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية، رغم كونها تحظى أيضا 

باهتمام برشلونة.
الكتالوني�ة،  ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
يس�تهدف النادي امللكي رينري جيس�وس، نجم فالمنجو، 
املت�وج بلقب كوب�ا ليرتادوري�س 2019، ووصيف كأس 

العالم لألندية.
وس�يحق لري�ال مدري�د التعاقد م�ع الالعب هذا الش�هر، 
بشكل طبيعي، حيث أكمل عامه السابع عرش، وهو السن 

القانوني يف إسبانيا.
لكنه س�يواجه منافسة رشس�ة من برشلونة ومانشسرت 

سيتي، املهتمني كذلك بالحصول عىل خدماته.
وأشارت الصحيفة إىل أن تعاقد الريال مع رينري، لن يكون 
لدع�م الفري�ق األول، وإنما للكاس�تيا، وذل�ك حتى نهاية 

املوسم الجاري.
وم�ن املتوقع أن يبلغ س�عر رينري 35 ملي�ون يورو، وهو 

الرقم الذي لن يقبل فالمنجو بأقل منه.

فالفريدي وفايت يتصدران نجوم السوبر اإلسباين الصاعدين
              المستقبل العراقي/ متابعة

أي�ام قليل�ة وتنطل�ق بطولة كأس الس�وبر 
اإلس�باني، يف مدينة جدة الس�عودية، والتي 
تق�ام للم�رة األوىل بمش�اركة 4 ف�رق، هي 
»برش�لونة وريال مدري�د وأتلتيك�و مدريد 

وفالنسيا«.
وم�ن املقرر أن يلتقي فالنس�يا نظريه ريال 
مدري�د، األربع�اء املقب�ل، بينم�ا يصط�دم 
برشلونة بأتلتيكو مدريد يف اليوم التايل، عىل 
أن يتواج�ه الفائزان يف املباراة النهائية، يوم 

12 يناير/كانون ثان الجاري.
وتضم قوائم الفرق املش�اركة بعض النجوم 
الصاعدي�ن، املتوقع أن يلعب�وا أدوارا مهمة 
يف البطول�ة، ويرصد »« أبرزهم يف الس�طور 

التالية:
فيدي فالفريدي

يع�د فالف�ريدي )21 عام�ا( م�ن األس�لحة 
املهم�ة يف كتيب�ة م�درب ريال مدري�د، زين 

الدين زيدان، هذا املوسم.
ورغم تواجده مع الفريق يف املوسم املايض، 
إال أنه ل�م يظهر كثريا، قب�ل أن يعتمد عليه 
زي�دان بقوة، حيث يعد حال مثاليا يف وس�ط 
امللع�ب، يف ظل قيامه ب�أدوار عديدة دفاعية 

وهجومية.
وش�ارك في�دي ه�ذا املوس�م يف 14 مب�اراة 
بالليجا، و4 أخرى يف دوري األبطال، فسجل 

هدفني وصنع مثلهما.
أنسو فاتي

يعد فاتي مفاجأة املوسم يف برشلونة، حيث 

خط�ف صاحب ال�17 عاما األضواء رسيعا، 
بفضل موهبته الكبرية.

وق�د تم تصعيده اضطراريا لتعويض غياب 
النج�وم، ليونيل مي�ي، ولويس س�واريز، 

وعثمان ديمبيل، لإلصابة يف بداية املوسم.
بقمي�ص  األوىل  مبارات�ه  فات�ي  وخ�اض 
برش�لونة أمام ريال بيتي�س، ليصبح أصغر 
العب يش�ارك مع البارس�ا يف القرن الحادي 

والعرشين، بعمر 16 سنة و298 يوما.
ولعب مع البلوجرانا هذا املوسم 13 مباراة، 
يف كل البطوالت، فسجل هدفني وصنع آخر.
وم�ن املنتظر أن يك�ون فاتي بدي�ال مميزا، 
خالل مش�وار برش�لونة بالبطول�ة، يف ظل 
الحلول التي يقدمها للفريق عند مشاركته.

رودريجو

 سينتهي هذا اإلعالن خالل 14
يعت�ر الرازي�يل رودريجو جوي�س، جناح 
ري�ال مدريد، من املواهب املمي�زة يف الليجا، 

هذا املوسم.
ويخ�وض الالع�ب البال�غ عم�ره 18 عاما 
موسمه األول بقميص الفريق امللكي، ورغم 
ذل�ك نج�ح يف ج�ذب األض�واء، بعدم�ا قدم 

مستويات جيدة.
وم�ع ت�وايل حصول�ه ع�ىل الفرص�ة، ب�دأ 
رودريجو يف تثبي�ت أقدامه، وحجز مكانا يف 

تشكيلة زين الدين زيدان.
وخاض رودريجو 14 مباراة يف الليجا ودوري 
األبط�ال، محرزا 4 أهداف ومقدما تمريرتني 
حاس�متني بالتش�امبيونزليج، بينما سجل 

ثنائية يف الدوري اإلسباني.

صفقة تبادلية تعيد بوجبا إىل أحضان يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، 
عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرني بول 

بوجبا العب وسط مانشسرت يونايتد.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا صن«، ف�إن يوفنتوس 
ينوي اس�تغالل انهيار العالقة بني بول بوجبا 

وناديه مانشسرت يونايتد، من أجل االنقضاض 
عىل الالعب الفرني خ�الل صفقة تبادلية يف 

املريكاتو الشتوي الجاري.
كان  يوفنت�وس  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
مس�تعًدا لالنتظار حتى نهاية املوسم الجاري 
قبل التح�رك لضم بول بوجب�ا، لكن الصفقة 
يمكن أن تتم يف الش�هر الحايل، ألن مانشسرت 

يونايتد يريد التخلص من نجمه الفرني.
وأوضحت أن املان يونايتد سيوافق عىل رحيل 
بول بوجبا مقابل 85 مليون جنيه إسرتليني، 
لك�ن يوفنتوس يعرض خدم�ات أدريان رابيو 

باإلضافة إىل األموال.
وقال�ت »ذا ص�ن« إن بطاق�ة رابي�و تقدر ب� 
ف�إن  ولذل�ك  إس�رتليني،  ملي�ون جني�ه   25

ع�ىل يوفنتوس تقدي�م 60 مليوًنا ملانشس�رت 
يونايتد.

يذك�ر أن بوجب�ا يعان�ي حالًيا م�ن إصابة يف 
الكاحل، وقد تمتد ف�رتة غيابه عن املالعب إىل 
6 أس�ابيع، كم�ا أن مينو راي�وال وكيل النجم 
الفرني، خرج أكثر من مرة بترصيحات ضد 

مانشسرت يونايتد خالل الفرتة األخرية.

٣ احالم حتتل رأس بارمتيو يف ٢٠٢٠
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن األحالم التي 
يسعى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة 

لتحقيقها يف عام 2020.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت«، ف�إن بارتومي�و 
أمامه 18 شهرًا فقط، قبل عقد انتخابات رئاسة 
البارس�ا، ولذل�ك فإنه يس�عى لتحقي�ق معظم 

أهدافه هذا العام.

وأش�ارت إىل أن ه�دف بارتومي�و األول، هو فوز 
كل الفرق الرياضية املحرتفة يف النادي هذا العام 
بالبط�والت األوروبية، خاصة لقب دوري أبطال 

أوروبا يف كرة القدم.
كما يحلم رئيس برشلونة، بوضع حجر األساس 
إلع�ادة بن�اء ملع�ب »كامب ن�و«، ألن البارس�ا 
يف حاج�ة إىل ملع�ب جدي�د لزيادة دخ�ل النادي 
وتعزيز صموده أمام األندية التي تمتلك األموال 
الضخم�ة.وال يب�دو وض�ع حجر األس�اس أمر 

معق�د للملع�ب الجديد، لكن األم�ر يحتاج فقط 
 Espai« إىل األموال لضمان اس�تمرار العمل عىل

.»Barça
أم�ا الحل�م الثال�ث يتمث�ل يف تحقي�ق الوف�اق 
االجتماعي وتعزيز الح�وار يف كتالونيا، ملواصلة 

املقاطعة للنمو والتطور.
وكانت املقاطعة قد ش�هدت مظاهرات متعددة 
خ�الل 2019، وتس�بب ذل�ك يف تأجي�ل مب�اراة 

الكالسيكو بالليجا إىل ما يقرب من شهرين.

وولفرهامبتون يستغني عن مدافع الريال

الدوري األمريكي ينادي 
العب تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

م�درب  س�انتو،  إس�برييتو  نون�و  من�ح 
وولفرهامبتون، مدافعه اإلسباني خيسوس 
فاييخ�و، املع�ار م�ن ري�ال مدري�د، فرصة 
قطع إعارته والرحيل لفري�ق آخر، لتحقيق 
رغبته يف املش�اركة بعدد أكر من املباريات.
وقال س�انتو يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلس�بانية: »ربما يغ�ادر ألنه يريد 
أن يلعب، إنه العب ش�اب وموهوب، جلبناه 
إىل هنا بتوقعات كبرية، لكن سارت يف اتجاه 
معاكس لتوقعاتنا«.وأضاف: »لذا حان الوقت 
ملغادرت�ه من أج�ل العث�ور عىل ن�اٍد يمكنه 
اللعب مع�ه، ومواصلة التق�دم، ألن املوهبة 
ليست غريزية، ولكنها تكتسب من اللعب«.
وتاب�ع: »كان�ت لدي�ه لحظات لعب ش�ارك 
فيها، ولم يرتك بصم�ة، ولحظات لعب فيها 
وقدم أداًء جيًدا، ولحظ�ات لم يترصف فيها 

بش�كل جيد، هذا هو مجمل وضع فاييخو«.
ول�م يلع�ب فاييخو س�وى 7 مباري�ات هذا 
العام مع وولفرهامبتون، 3 منها يف الدوري 
األوروبي، واثنت�ني يف الريمريليج، بمجموع 
612 دقيق�ة، وه�ي م�دة غري كافي�ة تماًما 

لالعب يطمح يف املشاركة بأوملبياد طوكيو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تواص�ل األندي�ة األمريكي�ة محاوالته�ا، 
الدوري�ات  نج�وم  بع�ض  م�ع  للتعاق�د 
األوروبي�ة، آخره�م أحد العبي تش�يلي 

وفقا لتقرير صحفي إسباني.
فقد ذك�رت صحيفة »م�اركا« املدريدية، 
الي�وم الجمع�ة، أن نادي�ي إن�رت ميام�ي 
ونيوي�ورك س�يتي مهتم�ان بالحص�ول 
ع�ىل خدمات بي�درو رودريجي�ز، مهاجم 
برشلونة الس�ابق، الذي ينتهي عقده مع 

تشيلي بنهاية املوسم الجاري.
صف�وف  يف  س�نوات   8 بي�درو  وأم�ى 
البلوجران�ا، بالتزامن م�ع العرص الذهبي 

لفريق بيب جوارديوال.
ويف عام 2015 انتقل بيدرو إىل تش�يلي، 
لق�ب  ع�ىل  الحص�ول  يف  س�اهم  حي�ث 
الريمريلي�ج، لك�ن يب�دو أن الرحيل اآلن 
أصب�ح أمر ال مفر من�ه، بعد خروجه من 

حسابات مدربه، فرانك المبارد.
وارتبط اسم اإلسباني )32 عاًما( بالعودة 
إىل برش�لونة، حي�ث يعتر م�ن العنارص 
املفضل�ة واملحبوبة هن�اك، لكن هذا يبدو 

غري مرجح.

               المستقبل العراقي/ متابعة

انض�م بايرن ميون�خ لس�باق التعاقد مع نجم بوروس�يا 
دورتمون�د، خالل صي�ف 2020، يف ظل أنب�اء تفيد بقرب 

رحيله عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وذكرت صحيفة »مرتو« الريطانية، أن العمالق البافاري 
قرر دخول الرصاع مع كبار أوروبا، ملحاولة خطف جادون 

سانشو من دورتموند.
وارتب�ط ال�دويل اإلنجلي�زي، صاحب ال��19 عاًم�ا، بعدد 
م�ن كبار الريمريلي�ج طوال الفرتة املاضية، عىل رأس�هم 

مانشسرت يونايتد وتشيلي.
وح�ال نجاح باي�رن يف اقتناص سانش�و، فإنه س�ينضم 
بذل�ك إىل كتيبة النجوم الذين لعبوا للغريمني مؤخرا، أمثال 

روبرت ليفاندوفسكي، وماريو جوتزه، وماتس هوميلز.
لك�ن ه�ذه األنباء تأت�ي يف ظ�ل تقارير أخ�رى، تفيد بأن 
دورتمون�د قرر ع�دم التخيل عن أي الع�ب لبايرن ميونخ، 

خالل السنوات املقبلة.
ودخل سانش�و يف أزمات عدي�دة م�ع إدارة ناديه، وكذلك 
مدربه السويرسي لوسيان فافر، ما دفع األخري الستبعاده 

أكثر من مرة كإجراء تأديبي.

مدير ميالن يضطر للسفر إىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يفقد ميالن األمل يف ضم الفرني، 
جان كل�ري توديبو، مدافع برش�لونة، 
الش�توية  االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل 

الجارية.

وبحسب شبكة »س�كاي سبورتس«، 
فإن فريدريك ماس�ارا، املدير الريايض 
مليالن، متواجد حالًيا بمدينة برشلونة 
للقاء توديبو يف أحد املطاعم، وإقناعه 

باللعب للروسونريي.
ويرح�ب الن�ادي الكتالون�ي برحي�ل 

مدافعه الش�اب، لكن برشط أن تكون 
الصفقة عىل س�بيل اإلعارة، ودون أي 
خيار للرشاء، وهو ما يساهم يف عرقلة 

االتفاق، حتى اآلن.
ويمل�ك توديب�و عرًضا آخر م�ن باير 
ليفرك�وزن، والذي يمكن�ه من خالله 
املش�اركة يف ال�دوري األوروب�ي، هذا 
املوس�م، وه�ي ميزة تجعل برش�لونة 
وفق�ا  األملان�ي،  الع�رض  يفض�ل 

ل�«سكاي سبورتس«.
لك�ن يف الوق�ت ذات�ه، يش�ارك ميالن 
املع�روف عن�ه  ال�دوري اإليط�ايل،  يف 
رشاس�ته وطابعه الدفاع�ي، وهو ما 
ُيتوق�ع أن يكس�ب الالع�ب الفرن�ي 
املزي�د من الخرات، الت�ي قد يعود بها 

للبارسا مستقباًل.
وقد اس�تبعد إرنستو فالفريدي، املدير 
الفن�ي للبلوجرانا، توديب�و من قائمة 
أوىل مباريات العام الجديد، املقررة غًدا 

السبت أمام إسبانيول، يف الليجا.

مدافع توتنهام عىل رادار نابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد تقرير صحفي، بأن نابويل اإليطايل مهتم بالحصول عىل 
خدمات العب توتنهام اإلنجليزي.وبحس�ب ش�بكة »سكاي 
س�بورتس«، فإن نابويل يرى أن البلجيك�ي يان فريتونخني، 
قادر عىل أن يحل محل الس�نغايل كاليدو كوليبايل، واملرش�ح 

للرحيل بنهاية املوسم الجاري.وينتهي عقد فريتونخني )32 
عاًما( مع توتنهام بنهاية املوس�م الجاري، ويرغب نابويل يف 
ضمه بشكل مجاني، حيث يمكنه خالل هذا التوقيت التحدث 
م�ع أندي�ة أخرى.ورغم ذلك، ف�إن فريتونخ�ني منفتح عىل 
مناقشة تجديد عقده مع توتنهام، خاصة بعد قيام مواطنه 

وزميله توبي ألديرفيلد بتوقيع عقد جديد حتى 2023.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الشهيد أبو مهدي املهندسماذا أقول! 

الحقوقي خالد دواي خنجر العطوانيمنهل عبد األمير المرشدي
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اجتي�اح إرهاب�ي همجي. عرفناه ح�ني بلغت القل�وب الحناجر وهربت 
الش�باب نحو تركيا واليونان غايتهم أوروبا يوم هرب البعض نحو تركيا 
وترك�وا مدنهم لداعش يوم انبط�ح البعض تحت عب�اة داعش. عرفناه 
حني جد الجد وطالب الساتر بالرجال وصاح الوطن طالباً العون. التحق 
بالس�واتر وافرتش األرض والتحف الس�ماء متنقالً م�ن جبهة إىل أخرى 
عىل أرض الوطن. حني كنا وقتها ننام مطمئنني. ونعيش حياتنا هانئني، 
نلب�س أجمل الثياب ونذهب للجامعة ونرت�اد الحفالت وننتظر عيد رأس 
الس�نة وعيد الحب ويوم ن�روز ونحتفل صخباً ونرتاق�ص فرحاً حينها 
كان املهندس ورفاقه يس�كنون الس�واتر ويدافعون عنا. حني كنا نغازل 
الفتيات، كان املهندس ورفاقه يواجهون االنتحاريني واالنغماس�يني من 

وحوش داعش. وكان الشباب يفتخر أن يلتقط أحدهم صورة معه.
ترى ماذا حدث ليصبح الرجل مطعون به ومشكوك بوطنيته؟

م�ا حدث ببس�اطة هو اإلعالم املوجه ضده والش�يطنة املس�تمرة وكيل 
التهم وترديدها والرتكيز عليها وبدون أدلة.

م�ن تعاديه أمريكا تش�يطنه عرب اإلعالم فاإلعالم الق�وى بيدها والدوالر 
يسيل له لعاب الكثرون فيضخون ما تريده أمريكا من أكاذيب ويصبح 
املتلق�ي تحت ضغط الته�م مع الرتديد املس�تمر والرتكي�ز واإلعادة هنا 

يدخل املتلقي مرحلة غسيل الدماغ.
نعم أنا أختلف مع الرجل بالتوجهات، فهو إسالموي وأنا علماني.

هو متدين وأنا غر متدين.
هو كان يسكن السواتر وأنا كنت أسكن بيت آمن.

هو أثبت وطنيته بجبهات القتال
وأنا لم احظ بهذا الرشف.

هذه الحقيقة أيها السادة ودعونا من التلفيقات واإلعالم املوجه وتشويه 
الصورة وكيل التهم.

لنكن شجعان ونعرتف.
املهندس رجل عراقي برصي دفع حياته ثمن مواقفه.

ومات بطريقة تليق به.
ل�م يختب�يء يف حف�رة ول�م يرك�ب زورقاً هرب�اً م�ن تركي�ا إىل اليونان 

فأوروبا.
املهندس كان أحد مهنديس النرص عىل داعش وفارس ساتر وميدان.

هذه الحقيقة ولن يستطيع أي أحد نكرانها أو تزييفها.
ورحم الله جميع شهداء العراق.

انا لله وانا اليه راجعون ... 
رحمك الله يا شهيد، كنت املدافع عن الوطن يوم باعه الساقطون.

ماذا اقول وهل للقول بع�د القول من داللة او مغزى.. ماذا اقول 
وهل للدمع بعد الدمع من فهم يغررّ املغزى.. أيا وطن الدماء التي 

وان فاضت بنا شالل علم بال متعلم. 
ايا وطن القصيد الذي يس�موا بما يس�موا ال�كالم بال متكلم.. ايا 
وط�ن املوت وامليالد والحب والف�راق.. ايا وطني النازف مذ كانت 

الدنيا فكان العراق.. 
أيا وطن السالم بال أمن وال حلم وال تسليم.. ايا وطن الحروف بال 
حرف وال فحوى وال تعليم.. ايا وطن األرض كل األرض.. ايا وطن 
الس�ماء كل الس�ماء... ايا وطن املوت كل املوت.. ايا وطن الدماء 

كل الدماء... ايا وطن الحب كل الحب... 
أيا وط�ن الصفاء كل الصف�اء.. ايا وطن الجثام�ني التي تراتبت 
جثم�ان فوق جثم�ان... اي�ا وطن امل�وت الذي تراتب�ت أصداءه 

إنسان بعد إنسان... 
أيا وطن القداح والياس�مني والش�وك والصب�ر والخيزران.. ماذا 
أقول وماذا اريد ان اكتب من كالم.. يا ايها الفائز بالخالص منا.. 

يا ايها املنترص من بؤس هزيمتنا.. 
ي�ا ايها الش�امخ ف�وق كل خذالننا.. ي�ا ايها الواض�ح كوضوح 
الش�مس بني غموضنا وضبابنا وغشاوتنا وليلنا واألشياء التي ال 
تش�به األش�ياء فينا.. يا ايها الش�هداء. يا ايها الرشفاء.. يا ايها 

النجباء. 
ي�ا ايه�ا األصفياء األتقياء لس�ت ادري ما اقول.. لس�ت ادري ما 

اكتب او اتحدث او اعربرّ من مفردات يؤطرها االلتزام.. 
لس�ت ادري ما اق�ول او اكت�ب او اتحدث من كالم ف�وق الكالم. 
عذرا فإني جئت معرتفا ع�دت احبو من جديد يف كينونة الوصف 

واملوصوف.. 
ع�ذرا فإني جئت معرتف�ا بأني جئت ابتغي م�ن يعلمني ابجدية 
الحروف.. عذرا فس�يدي املهندس وسيدي سليماني وال سيما كل 
الش�هداء معهم فوق الفوق واس�مى من الس�مو وانبل من النبل 
وازك�ى م�ن زكاة الدم وارق�ى من رق�ي املجد والتمجي�د واملدح 

واإلطراء والتبجيل. 
يا ايها املهندس عذرا فيل معكم موعد الحق يف زمن الحق وساعة 
اخ�رى ع�ى ان اكون بكام�ل وعيي وصحوتي ألع�ود اكتب من 
جديد. اكتب لكم.. لكم من دون س�واكم من ساللم املجد والرفعة 
ولكني اش�عر حت�ى اآلن أن ثمة يشء قادم جديد س�وف يدعونا 
لنكتب لكم ال لسواكم لكنه سيكون شيئا بكل ما تعنيه الكلمة... 

جديد.
وإنا لله وإنا اليه راجعون.

العراقيون يودعون احلاج املهندس واجلنرال سليامين بالدموع الغاضبة

سـيـنــهـض الــعـــراق قــــويــًا شــــامــــخــــًا 
وســتـنـتـصـر الـثـورة االسـالمـيـــة فـــي ايــــران
تـــحــقــيــــقــًا لــدولـــة الــعـــدل األلـــهـــي

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

باستشهادكم


