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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواج�ه رئيس الوزراء املكل�ف محمد توفيق 
عالوي عقب�ات كبرية بسبب تمّسك األحزاب 
الكردية والسنية بمبدأ املحاصصة يف تقاسم 

املناصب الوزارية.
وتزي�د األحزاب الكردية من رشوطها عالوي 
مقابل تمرير حكومته يف الربملان، إذ تتمسك 
باالتفاقات السابقة التي عقدتها مع رئيس 

الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي.
وتثري اتفاقات عبداملهدي مع إقليم كردستان 
لغطاً كبرياً يف األروقة السياسية، السيما وأن 
اإلقلي�م لم يتلزم بتنفي�ذ تلك االتفاقات، عىل 
الرغ�م م�ن التن�ازالت الكبرية الت�ي قدمتها 

بغداد ألربيل. 
وأك�دت مص�ادر سياسية أن ع�الوي رضخ 
لل�روط الكردي�ة، إذ قّدم وع�وداً من بينها 
عدم تغي�ري االتفاقات السابقة ب�ن اإلقليم 

وحكومة عبداملهدي املستقيلة. 
ويعتزم عالوي زي�ارة إقليم كردستان قريبا 
ولق�اء املسؤول�ن األك�راد لتثبي�ت االتفاق 

معهم.
وقال مس�ؤول يف بغداد، ب�أن رئيس الوزراء 
املكل�ف استط�اع، خ�الل الساع�ات األربعة 
والعري�ن املاضي�ة، الحص�ول ع�ىل دع�م 
ق�وى كردية عدة يف إقلي�م كردستان بشكل 
والح�زب  الوطن�ي  االتح�اد  أبرزه�ا  أويل، 
الديمقراط�ي، وذلك بعد تعه�دات منه بعدم 
الطعن أو التغيري يف أي من االتفاقات املربمة 

بن بغداد وأربيل.
التفاصيل ص2
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خالل االسبوع املايض

مستقيلو الرتبية يف 
ميسان يطالبون وزيرهتم 

بإنصافهم

       بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت، أم�س األحد، بالعاصم�ة األثيوبي�ة أديس أبابا 
فعاليات القم�ة األفريقية الثالث�ة والثالثن عىل مستوى 
القادة، بحضور 31 رئيسا تحت ش�عار »إسكات البنادق 

تهيئة الظروف املواتية للتنمية«.
وتبح�ث القم�ة أزم�ات الق�ارة األفريقي�ة وع�ىل رأسها 
النزاعات املسلح�ة ومعالجة األوضاع اإلنسانية واإلصالح 
الهيك�ي لالتحاد األفريقي، إضافة إىل متابعة ما تحقق يف 
ملف إطالق منطقة التجارة األفريقية الحرة، التي تعد من 

أهم اإلنجازات خالل فرتة الرئاسة املرصية لالتحاد.

ومن املق�رر أن تتسلم جن�وب أفريقيا رئاس�ة االتحاد يف 
دورته الجديدة من مرص.  

ويش�ارك يف القم�ة األمن الع�ام لالمم املتح�دة أنطونيو 
غوترييتش والرئي�س الفلسطيني محمود عباس ورئيسا 
وزراء كن�دا والنرويج. وفرضت األزمة الليبية نفسها عىل 
طاولة مباحثات القادة األفارقة خالل االجتماعات رفيعة 
املست�وى الت�ي سبق�ت القم�ة وأبرزها اجتم�اع مجلس 
السلم واألمن األفريقي، الذي ش�هد إدانة النتهاك مقررات 
مؤتم�ر برلن من قبل أطراف إقليمية معروفة، لم تتوقف 
عن خرق االلتزام الدويل بحظر توريد السالح، وجلب آالف 

املسلحن املرتزقة إىل األرايض الليبية.

أسالي�ب  هن�اك  ان  ويص�دق  يعق�ل  ه�ل 
بلطجي�ة تم�ارس م�ن قب�ل اح�د ضب�اط 
)فوج فض الشغ�ب( التابع لقي�ادة قوات 
حفظ النظام بحق منتسبي الفوج في ظل 
الظروف األمني�ة والسياسية التي يعيشها 
البل�د رغم ك�ل ما يعاني�ه منتسبي القوات 
األمني�ة م�ن مصاعب كبيرة ف�ي مواجهة 

األوض�اع الحالية في بغداد والمحافظات ، 
وال ندري أين المهنية وحقوق اإلنسان في 
التعامل م�ع أبطال الق�وات األمنية عندما 
ي�ودع المنتس�ب ) المتأخ�ر ع�ن الواجب 
خمسة دقائ�ق فقط ( بمحج�ر عبارة عن 
سج�ن انف�رادي .. وبعد ان تمت مناش�دة 
الخيرين من الس�ادة المسؤولين  من اجل 

إنق�اذ المنتسب م�ن بلطجة وسطوة يقف 
وراءه�ا ) ضاب�ط برتبة مق�دم ( إال أن كل 
الجهود ذهب�ت أدراج الرياح ، وما زال احد 
المنتسبي�ن في المحجر بأم�ر المقدم لحد 

ساعة طبع الجريدة!!
نجدد مناش�دتنا للسيد القائد العام للقوات 
المسلحة المحت�رم ومعالي وزير الداخلية 

المحترم ومفوضية حقوق اإلنسان لوضع 
حد  لهذه الممارسات البعيدة كل البعد عن 
المهني�ة واإلنسانية واألع�راف والقوانين 
العسكري�ة والت�ي قطع�اً ال تنسج�م م�ع 
توجهات القائد العام ووزير الداخلية اللذان 
يب�ذالن جهود جبارة من اجل الحفاظ على 

كرامة وسمعة القوات األمنية البطلة.
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املنتجات النفطية تعلن متديد جتهيز املواطنني بالنفط االبيض حتى العارشة ليال
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت الرشكة العامة لتوزيع املنتج�ات النفطية، أمس 
األح�د، ع�ن تمديد تجهي�ز املواطنني بالنف�ط األبيض يف 

بغداد حتى العارشة ليالً ليومني. 
وق�ال رئي�س مجل�س ادارة الرشك�ة حس�ني طال�ب يف 
بي�ان تلقت املستقبل العراق�ي نسخة منه، »تقرر تمديد 
ساع�ات العمل لتجهيز النفط االبيض يف العاصمة بغداد 
حتى الساع�ة العارشة ليال ضمن البطاقة الوقودية رقم 

١١ يف العاصمة«.
وأضاف طال�ب، أن »التمديد يأتي التاح�ة الفرصة امام 
املواطنني للت�زود بمادة النفط«، منوه�ا اىل أن »التمديد 

يستمر اليوم وغدا للمواطنني فقط دون الجوالني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواج�ه رئيس الوزراء املكل�ف محمد توفيق عالوي 
عقب�ات كب�رة بسب�ب تمّس�ك األح�زاب الكردية 
والسني�ة بمب�دأ املحاصص�ة يف تقاس�م املناص�ب 

الوزارية.
وتزيد األحزاب الكردية من رشوطها عالوي مقابل 
تمري�ر حكومته يف الربمل�ان، إذ تتمسك باالتفاقات 
السابقة التي عقدتها م�ع رئيس الوزراء املستقيل 

عادل عبد املهدي.
وتثر اتفاقات عبداملهدي مع إقليم كردستان لغطاً 
كب�راً يف األروقة السياسي�ة، السيما وأن اإلقليم لم 
يتلزم بتنفيذ تلك االتفاقات، عىل الرغم من التنازالت 

الكبرة التي قدمتها بغداد ألربيل. 
وأكدت مص�ادر سياسية أن عالوي رضخ للرشوط 
الكردي�ة، إذ ق�ّدم وع�وداً م�ن بينه�ا ع�دم تغي�ر 
االتفاقات السابقة بني اإلقليم وحكومة عبداملهدي 

املستقيلة. 
ويعتزم عالوي زيارة إقلي�م كردستان قريبا ولقاء 

املسؤولني األكراد لتثبيت االتفاق معهم.
وق�ال مسؤول يف بغداد، بأن رئي�س الوزراء املكلف 
والعرشي�ن  األربع�ة  الساع�ات  خ�الل  استط�اع، 
املاضي�ة، الحص�ول عىل دع�م قوى كردي�ة عدة يف 
إقليم كردستان بشكل أويل، أبرزها االتحاد الوطني 
والحزب الديمقراطي، وذلك بعد تعهدات منه بعدم 
الطع�ن أو التغير يف أي م�ن االتفاقات املربمة بني 
بغ�داد وأربي�ل، والت�ي عق�دت يف السن�ة األوىل من 
حكوم�ة عبدامله�دي املستقيل�ة، من بينه�ا اتفاق 
املوازنة واتف�اق مرتبات موظف�ي اإلقليم، واتفاق 

النفط وموضوع كركوك.
وأش�ار املس�ؤول إىل أن »زيارة رئي�س الجمهورية 
األخرة إىل أربيل ولقاءاته مع القادة الكرد أفضت إىل 
تقارب كبر ودعم سيايس كردي مرشوط لعالوي«، 
كاشفا عن تعهد عالوي بإبقاء وزارة املالية للكرد، 

فضال عن مقاعد وزارية أخرى، ومناصب مهمة يف 
حكومته. 

وأك�د أن »زي�ارة ع�الوي املرتقبة ألربي�ل ستكون 
إلتمام زيارة صالح، وأنه سيتم التوافق مع الجانب 
الكردي بشكل واضح، ويحصل عىل دعمهم ليكمل 

حواراته مع الكتل األخرى«.
وتهدد األح�زاب الكردية ع�الوي بإفشال مساعيه 

بتشكيل الحكومة يف حال لم ينفذ رشوطها.

وق�ال النائ�ب ع�ن الح�زب الديمقراطي ش�روان 
الدوبرداني إنه يف حال عدم اتفاق عالوي مع األحزاب 

الكردية فإنه »سيفشل بتشكيل حكومته«.
وأك�د الدوبردان�ي، يف ترصي�ح صح�ايف، أن »زيارة 
ع�الوي املرتقبة لكردستان تهدف إلجراء مباحثات 

تشكيل الحكومة واستحقاقات الكرد«.
اىل ذل�ك ل�ّوح النائ�ب ع�ن التحال�ف الكردستاني 
إدريس ش�عبان ب�«أزم�ة سياسي�ة« يف حال عدم 

حصول األك�راد عىل منصب وزارة املالية«، الفتاً إىل 
أن »ترصيحات بعض النواب بشأن عدم منح الكرد 
حقيبة وزارة املالية يف الحكومة هي محاولة لخلق 

أزمة سياسية«.
بدوره، كشف النائب عن تحالف البناء حسني عرب 
أن »الع�رب السنة اش�رطوا، عىل حد علمي، وزراء 
عىل ع�الوي بينما هو يقول س�وف يراعي التوازن 

وهو ما يعني إنه يواجه مواقف ورؤى متباينة«.
وفيم�ا يتعل�ق بالعرب السن�ة، فيق�ول النائب عن 
تحال�ف القوى العراقية عبدالل�ه الخربيط انهم »ال 

يزالون يحاولون قراءة الشارع ورد الفعل«.
واض�اف الخربيط بأن »الكت�ل السنية لم تعقد بعد 
لقاءات مع عالوي لكنه التقى رئيس الربملان وزعيم 

تحالف القوى العراقية محمد الحلبويس«.
وتاب�ع النائب ع�ن االنبار  »نح�ن كممثلني للقوى 
السنية لم نحدد موقفنا من الرجل حتى اآلن وأقول 
برصاح�ة ال يمكن للمكون السني أن يكون ضحية 

ألحد مرة أخرى«. 
واضاف الخربيط إن »التظاهرات خرجت ضد أحزاب 
السلط�ة القديمة والفاتورة يج�ب أن تتحملها تلك 
األحزاب بالدرجة األوىل وبالتايل لن نسمح بأن يغبن 
املكون السني م�رة أخرى تحت ذريعة االستقاللية 
لكنن�ا س�وف نتعاون م�ع ع�الوي إىل أقىص حدود 

التعاون لكن بشكل حدي من جانب آخر«.
باملقاب�ل، أك�د تحال�ف الفت�ح بأنه تعه�د لعالوي 

بتشكيل حكومة مستقلة.
وأعلن�ت عدد م�ن األح�زاب الشيعية من�ح عالوي 
الحري�ة املطلق�ة يف اختي�ار وزراء حكومته، بينما 

حّملت مسؤولية اختياره لهم يف املستقبل.
وتن�ازل تحال�ف البن�اء ع�ن حصته م�ن املناصب 

الوزارية، الفتاً إىل أنه لن يفرض عليه أي مرّشح.
ويتفق املراقبون أن عالوي يبدي ضعفاً واضحاً أمام 
سطوة الق�وى السياسية الكردية السنية ما يجعل 

مصره ال يختلف عن سلفه عادل عبداملهدي.

      بغداد / المستقبل العراقي

رجحت عضو لجنة الصحة والبيئة الربملانية 
اكتف�اء الحسناوي، أمس االح�د، استكمال 
التصوي�ت عىل باق�ي مواد قان�ون الضمان 
الصح�ي بالفص�ل الترشيعي املقب�ل، فيما 
أش�ارت اىل ان م�ا تبق�ى من م�واد القانون 
هي ثمان فقرات فقط ترتبط باعادة هيكلة 

وزارة الصحة ودوائرها. 
وقال�ت الحسن�اوي يف ترصي�ح صحفي إن 
»قانون الضمان الصحي هو قانون الفقراء، 
ومن يعارضه االثرياء من اصحاب املناصب 
او املستشفيات، الن هذا القانون لن يخدمهم 
ع�ىل اعتب�ار ان بعضهم لدي�ه مستشفيات 
وعقود تخدم�ه وبحال تم ترشي�ع القانون 
فان هذه االمور جميعها ستترضر«، مبينة 

ان »قان�ون الضم�ان الصح�ي ه�و تطبيق 
للم�ادة 30 م�ن الدست�ور الت�ي نصت عىل 
ان الدول�ة تكفل للطف�ل واالرسة حياة حرة 

كريمة وضمان صحي واجتماعي«.
وأضافت الحسن�اوي، أن »الضمان الصحي 
هو اجراء بسيط ومطبق باغلب دول العالم، 
وه�و عب�ارة ع�ن هيئ�ة تتكف�ل بالفقراء 
ورعايته�م الصحي�ة من خ�الل استثناءات 

للفقراء وعوائ�ل الشهداء واليتامى واالرامل 
واملطلق�ات وذوي الدخل املح�دود وجرحى 
يك�ون  حي�ث  االمني�ة  والق�وات  الحش�د 
اش�راكهم مجاني«، الفت�ة اىل أن »االغنياء 
واملتمكنني ماديا فيكون اش�راكهم اجباري 
واملوظفني يكون اختياري يف بطاقة الضمان 
الصح�ي«. ولفت�ت اىل ان »القان�ون يتكون 
م�ن ثالث مراح�ل االوىل تشكي�ل الهيئة وتم 

استكم�ال التصويت عىل مواده�ا، واملرحلة 
الن�اس  التسجي�ل  لغ�رض  ه�ي  الثاني�ة 
املضمونني لغرض منحه�م بطاقة الضمان 
الصح�ي«، موضح�ة ان »املرحل�ة الثالث�ة 
واالخ�رة تتضمن التطبي�ق الكامل للقانون 
حيث بعد ثالث سنوات سنضمن للفقر سبل 
مناسبة للعيش الكريم يف ظل رعاية صحية 

مناسبة له يف بطاقة ضحية خاصة به«.

األحزاب الكردية ال تقبل »التنازل« عن وزارة املالية.. واألحزاب السنية تدرس »حركة املناصب«.. وعالوي مستمر باملفاوضات

»املكلف« حياول اإلفالت من متسك السنة والكرد بـ »املحاصصة«

العدد )2080(  10  شباط  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

الصحة النيابية ترجح مترير قانون الضامن الصحي خالل الفصل الترشيعي املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د السفر اإليراني ل�دى العراق، 
إي�رج مسج�دي، أمس األح�د، أن 
إيران ستواص�ل وقوفها إىل جانب 
العراق يف مجال مكافحة اإلرهاب، 
الشهيدي�ن  ان  إىل  أش�ار  فيم�ا 
سليمان�ي واملهن�دس كان�ا رم�زا 

لألخوة العراقية اإليرانية.
وق�ال مسج�دي، يف كلم�ة القاها 
ال�ذي  التأبين�ي  الحف�ل  خ�الل 
اقامته السف�ارة اإليرانية يف بغداد 
بمناسب�ة أربعيني�ة نائ�ب رئيس 
هيئة الحش�د الشعبي، أبو مهدي 
املهن�دس، وقائ�د فيل�ق الق�دس 
اإليراني السابق، قاسم سليماني، 
الحش�د  مق�رات  »استه�داف  إن 
الكبري�ن  والقائدي�ن  الشعب�ي 
سليمان�ي  قاس�م  الشهيدي�ن 
وازاح�ة  املهن�دس  مه�دي  واب�و 

الست�ار عن )صفق�ة القرن( هي 
صفح�ات جديدة للسج�ل االسود 
من املؤام�رات االمركية ضد األمة 
»األم�ة  أن  مؤك�دا  االسالمي�ة«، 
االيران�ي  والشع�ب  اإلسالمي�ة 

سيحبطان هذه املؤامرات«.
وأض�اف، أن »القائدين الشهيدين 
مه�دي  واب�و  سليمان�ي  قاس�م 
املهن�دس كان�ا رمزا لألخ�وة بني 
الشعبني العراقي وااليراني«، الفتا 
إىل أن »العالقات العراقية اإليرانية 
تتج�ه نحو مزيدا من التطور رغم 
احداث  النوايا  محاوالت اصح�اب 

الفرقة«.
»الجمهوري�ة االسالمية  أن  وأكد، 
الع�راق  ستواص�ل وقوفه�ا م�ع 
حكومة وشعبا يف مجال مكافحة 
اإلره�اب، ومثلما ذل�ك ستقف اىل 
جان�ب الج�ار الشقي�ق يف مرحلة 

البناء واالعمار«.

السفري اإليراين: سنواصل وقوفنا إىل جانب 
العراق بمجال مكافحة اإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت وزارة الدف�اع الروسية، أمس األح�د، عن نجاة ١٧٢ 
راكب�اً كانوا عىل متن طائرة تستعد للهبوط يف مطار الدمشق 

الدويل من املوت سبب صواريخ إرسائيلية.
وذك�رت وزارة الدف�اع الروسية أن طائ�رة الخطوط الجوية 
السورية إيرباص-3٢0، تقل ١٧٢ راكبا كانت تستعد للهبوط 
يف مطار دمشق الدويل وك�ادت تتعرض لنران الدفاع الجوي 
السوري، ال�ذي صد الهجوم اإلرسائي�ي بالقرب من دمشق، 

وتم نقل الطائرة إىل قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وقال البيان »بفضل عمليات ملراقبي مطار دمشق والتشغيل 
الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية اآليل، تمكنوا من إخراج 

طائ�رة الرك�اب ايرب�اص - 3٢0 م�ن منطقة ن�ران الدفاع 
الج�وي الس�وري والهبوط بأم�ان يف أقرب مط�ار بديل - يف 

قاعدة حميميم الجوية الروسية«.
وكشف�ت وزارة الدف�اع الروسي�ة التسلسل الزمن�ي دقيقة 
بدقيقة ملا حدث. ونرشت قن�اة »زفيزدا« الروسية تسجيالت 
فيدي�و من الكام�رات املوج�ودة يف القاعدة الجوي�ة، والتي 

التقطت لحظات الهبوط واإلقالع للطائرة.
وقال�ت وزارة الدف�اع الروسي�ة »عن�د االقراب م�ن دمشق 
يف الساع�ة ٢.١4 بتوقي�ت موسك�و، أرسلت خدم�ة مراقبة 
املطار للطاقم إش�ارة »خطر« بسب�ب الهجمات الصاروخية 

اإلرسائيلية عىل إحدى ضواحي العاصمة.
ويف الساع�ة ٢.١5 بتوقيت موسكو، بق�رار من قائد الطاقم، 

غرت الطائ�رة مسارها بسب�ب استحالة الهب�وط يف املطار 
الدويل.

وك�ان عىل مت�ن الطائرة ١٧٢ راكب�ا - مواطن�ون من إيران 
والعراق وسوريا كانوا يقومون برحالت إىل األماكن املقدسة: 

النجف يف العراق والسيدة زينب يف دمشق.
وأضافت ال�وزارة »من أج�ل ضمان سالمة الرك�اب املدنيني 
وبالنظر إىل التهديد الذي يمكن أن تتعرض له الطائرة بسبب 
الهجمات الصاروخية اإلرسائيلية، تم إرسال طلب إىل القيادة 
العسكرية للقوات املسلحة الروسية يف قاعدة حميميم الجوية 

للسماح لهبوط اضطراري عىل أرايض القاعدة الجوية«.
ووافقت قيادة القوات الروسية يف سوريا عىل هبوط الطائرة 

املدنية، وأمنت للطائرة ممر جوي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، 
أم�س االحد، أن الحكومة االنتقالية املقبلة 
تحت�اج إىل ف�رة ع�ام ع�ىل األق�ل الجراء 
االنتخابات املبك�رة, مبينا ان جميع الكتل 

مع اجراء انتخابات مبكرة .
وق�ال جابر يف ترصيح صحفي ان “مطلب 

املرجعي�ة وساح�ات االحتج�اج يف بغ�داد 
واملحافظ�ات باج�راء انتخاب�ات مبك�رة 
حظيت بقب�ول كافة الكت�ل السياسية بل 
دعمت�ه بشكل واضح وذلك بتصويتها عىل 
مفوضية جديدة لالنتخابات وإنجاز قانون 

جديد وفقا ملطالب ساحات االحتجاج” .
وأضاف ان “هناك أسباب موضوعية وفنية 
يج�ب ان تتوفر لغ�رض اج�راء انتخابات 

مبك�رة منها يج�ري العمل به ه�و تحديد 
االقضي�ة الت�ي اعتمدها القان�ون الجديد 
واحتس�اب نس�ب الكثاف�ة السكانية لكل 
قض�اء , إضاف�ة اىل دمج بع�ض النواحي 
القريب�ة لالقضي�ة الت�ي تحت�اج كثاف�ة 
سكاني�ة” , مبين�ا ان ” وزارة التخطي�ط 
وعدد من النواب سيجهزون الورقة الفنية 
بع�د م�دة قريب�ة لغ�رض التصوي�ت عىل 

القانون بعد االنتهاء من الورقة”.
وتاب�ع جاب�ر، “ام�ا األسب�اب املوضوعية 
ه�ي وجوب توف�ر بيئة انتخابي�ة صالحة 
وذل�ك من خالل خلق حال�ة من االستقرار 
األمن�ي وه�ذا يتوجب وقتا طوي�ال والكثر 
م�ن ثمانية اش�هر ع�ىل األقل, لذل�ك فان 
االنتخاب�ات املبكرة اليمكن تنظيمها خالل 

اقل من فرة عام”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املحكمة االتحادية العليا حسم )١6( دعوى دستورية 
خ�الل الشهر املايض، منوهة إىل ترسخيه�ا مبادئ دستورية 
مهم�ة تتعل�ق بامللكي�ة الخاص�ة وكوت�ا النس�اء يف مجلس 

النواب.
وق�ال املتح�دث الرسمي للمحكم�ة إياس السام�وك يف بيان 

تلق�ت املستقبل العراقي نسخة من�ه إن »املحكمة االتحادية 
العليا حسم�ت خالل الشهر امل�ايض )١6( دعوى دستورية، 

أقيمت نهاية العام املايض«.
وأض�اف السام�وك، أن »املحكم�ة اص�درت يف تل�ك الدعاوى 
احكام�اً وقرارات تتفق مع الدست�ور نصاً وروحاً يف جلسات 

عقدت علنية بحضور االطراف«.
وأشار، إىل ان »املحكمة رسخت من خالل تلك االحكام املبادئ 

الدستورية لحماية امللكية الخاصة وصونها، والكوتا النسوية 
يف مجلس النواب، وأوضحت امله�ام القانونية لعمل وقرارات 

لجنتي االستماع والطعون يف هيئة االعالم واالتصاالت«.
وب�ني، أن »املحكمة االتحادية العليا حسم�ت يف تلك الدعوى 
طعون�اً عىل صحة عضوية بعض النواب، كما اصدرت حكماً 
بش�أن طعن ورد عىل م�ادة يف قانون التصني�ع الحربي رقم 

)٢5( لسنة ٢0١9«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو مجلس النواب عن نينوى 
ش�روان دوبرداني عن انشاء مخيم 
جدي�د يف ناحي�ة الزمار لنق�ل عوائل 
»داع�ش« من مخيم اله�ول السوري 
اىل مخيم العمل�ة يف محافظة نينوى 

خالل شهر آذار من هذا العام.
تلق�ت  بي�ان  يف  دوبردان�ي  وق�ال 
املستقب�ل العراق�ي نسخ�ة منه، إن 
»الحكومة االتحادي�ة متمثلة بوزارة 
الهج�رة واملهجري�ن تق�وم بإنش�اء 
مخي�م الستقبال النازحني من مخيم 
الهول السوري والبالغة عددهم حوايل 
3١400 معظهم من عوائل الدواعش« 
. واضاف ان »املخيم مكون من 4000 
خيمة نسبة اإلنجاز فيه تجاوز ٪50 
إضافة اىل بناء مكتب للتدقيق األمني 

يف ناحية ربيعة«.
وأوض�ح أن »اختي�ار ه�ذه املنطقة 
تعت�رب مشكل�ة كب�رة تعي�ق عودة 
م�ن  خط�راً  تشك�ل  ب�ل  النازح�ني 
الناحي�ة األمنية عىل محافظة نينوى 
بشكل خاص والع�راق بصورة عامة 
وخاصة يف هذا الوقت«، مشراً إىل انه 
»تم فتح مرك�ز تدقيق أمني يف منفذ 

ربيعة«.
وتابع أن »الحكومة العراقية انشأت 
املخيم دون عل�م الحكومة املحلية يف 
نينوى ونواب املحافظة«، مطالباً بأن 
»يكون لحكومة نينوى ونوابها وقفة 

جدية بهذا االمر«.

بالتفاصيل.. نجاة )١٧٢( زائرًا للعتبات املقدسة من املوت بالصواريخ اإلرسائيلية

نائب عن الفتح: احلكومة حتتاج إىل عام عىل االقل إلجراء انتخابات مبكرة

املحكمة االحتادية تعلن حسم )١6( دعوى دستورية الشهر املايض

نائب يكشف 
عن إنشاء »خميم جديد« 
يف املوصل لنقل عوائل 

»داعش« من سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، االح�د، حقيق�ة تحديد مبال�غ الرواتب 
االسمية، مبينة ان الترصيحات بهذا الشان ما هي إال شعارات انتخابية. 

وقال�ت اللجنة يف بيان لها تلقت املستقب�ل العراقي نسخة منه انها »تبدي 
استغرابه�ا الكب�ر من بع�ض الترصيحات التي صدرت هن�ا وهناك حول 
تحديد مبالغ الرواتب االسمية كون اللجنة لم تناقش هذه األرقام«، مبينة 
ان »هذا الترصيحات ما هي إال ش�عارات انتخابي�ة وخلط لالوراق القصد 
منه�ا االساءة اىل سمع�ة اللجنة ومجلس النواب«. ودع�ت اللجنة »جميع 
وسائل االعالم باالعتماد ع�ىل املصدر االسايس والذي يمثله اعضاء اللجنة 
املالي�ة فق�ط«، مشرة اىل انه�ا »تحتفظ بحقه�ا القانون�ي بالتعامل مع 
الشخصيات أو الوكاالت التي ت�روج لتلك األكاذيب واألدعاءات«.  يذكر ان 
صحيف�ة الصباح الرسمية نقل�ت عن عضو اللجنة املالي�ة النائبة ماجدة 
التميمي ترصيح�ا بينت في�ه ان ترشيع قانون الخدمة املدنية سيفيض اىل 
إعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة كلها، مشرة اىل ان القانون 
يضم ١00 مادة إجماال، وال يمس رواتب املوظف�ني، بل سترتب تداعيات 

مالية تتطلب إعادة النظر بسلم الرواتب.

املالية الربملانية تنفي حتديد مبالغ الرواتب 
االسمية ملوظفي الدولة

        بغداد / المستقبل العراقي

ابطلت محكمة القضاء االداري قرار مجلس محافظة بغداد القايض 
بإقال�ة محاف�ظ العاصمة السابق ف�الح الجزائ�ري. وكان مجلس 
محافظة بغ�داد قد صوت العام املايض ع�ىل االستقالة التي قدمها 
املحاف�ظ فالح الجزائري م�ن منصبه، وقد صدر ق�رار من القضاء 
بإعادت�ه م�رة اخرى ملنصبه. وص�وت املجلس بعده�ا عىل انتخاب 
حمد جابر العطا محافظا جديدا بدال من املستقيل فالح الجزائري.

 حمكمة القضاء االداري تعيد اجلزائري 
حمافظًا لبغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت صحيفة “نيوي�ورك تايمز” 
االمريكي�ة، أمس االحد، بأن تنظيم 
وراء  ك�ان  االجرام�ي  »داع�ش« 
الهج�وم الصاروخي ع�ىل معسكر 
كي ١ يف كركوك والذي ادى اىل مقتل 
متعاقد امريكي واستخدمه الرئيس 
االمريك�ي دونال�د ترام�ب كتربير 
للرضب�ة الجوية الت�ي اسفرت عن 
اغتي�ال الجن�رال قاس�م سليماني 
ونقل�ت  املهن�دس.  مه�دي  واب�و 
الصحيف�ة االمريكي�ة ع�ن العميد 
احم�د عدن�ان مدي�ر استخب�ارات 
يف  الفيدرالي�ة  العراقي�ة  الرشط�ة 
قاعدة كي ١ قوله إن »كل املؤرشات 
ت�دل تورط داع�ش«، يف اش�ارة اىل 
الهج�وم. وأض�اف »نح�ن نع�رف 
جمي�ع تحرك�ات تنظي�م داعش«. 

»املسؤول�ني  أن  التقري�ر  وتاب�ع 
الصحيفة وبناء  العراقيني اخ�ربوا 
عىل االدلة الظرفية والخربة الطويلة 
يف املنطقة التي وق�ع فيها الهجوم 
فان االسباب الوجيهة تفند مزاعم 
الوالي�ات املتحدة يف ان كتائب حزب 
الل�ه قام�ت بالهج�وم«. وبحسب 
»املسؤول�ني  ف�إن  الصحيف�ة، 
االمريك�ان زعم�وا ان�ه لديهم ادلة 
قوية ع�ىل قيام كتائب ح�زب الله 
بالهجوم لكنهم ل�م ينرشوا ايا من 
تل�ك االدل�ة املزعوم�ة للجمهور او 
للمسؤول�ني العراقي�ني فيم�ا قال 
الفريق محم�د البياتي رئيس هيئة 
االرك�ان يف حكومة رئي�س الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي لق�د طلبنا من 
الجان�ب األمريك�ي أن يشاركن�ا يف 
أي معلومات أو أي دليل، لكنهم لم 

يرسلوا لنا أية معلومات”.

نيويورك تايمز: »داعش« وراء هجوم »كي وان« وترامب 
استخدمها  ذريعة الغتيال املهندس سليامين   
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النق�ل عبدالله لعيب�ي ، وضع 
حجر االس�اس ملرشوع ) نف�ق الحرير ( يف 
محافظ�ة البرصة / خ�ور الزبري وبحضور 
وزي�ر التخطي�ط ورئي�س لجن�ة الخدمات 
النيابي�ة وجمع غف�ري من وسائ�ل االعالم 

والقنوات الفضائية ».
ل�«املستقب�ل  ورد  بي�ان  يف  الوزي�ر  وق�ال 
العراقي«، ان�ه »سنبارش باملرحلة االوىل من 

م�رشوع انشاء نف�ق قناة الزب�ري )حوض 
تصنيع القط�ع الخرسانية( بموجب العقد 
املربم م�ع رشكة داي�وو الكورية وبارشاف 

رشكة تكنتال االستشارية االيطالية«.
وبني لعيبي ان »النفق يعترب االول من نوعه 
يف الرشق االوسط كنفق للمركبات تحت املاء 
بطريقة ص�ب وتعويم القط�ع الخرسانية 
وتنزيله�ا اىل قاع القن�اة ، موضحاً ان طول 
النف�ق يبل�غ 2,5 ك�م بضمنه�ا املقرب�ات 
والسط�ح العل�وي وسيكون سط�ح النفق 

بعمق 16مرت تحت املاء . بينما سيكون قاع 
النفق بعمق 31 مرت ».

واكمل قائالً ان »النفق يتكون بشكل رئييس 
م�ن 10 وح�دات صندوقيه ط�ول الواحده 
125مرت وبعرض 35 مرت وارتفاع 11,5 مرت 
. وأض�اف ان ه�ذه القطع سيت�م صبها يف 

حوض خاص يتم تنفيذه لهذا الغرض« .
وتابع حديثه ان ابع�اد الحوض 300*400 
مرت م�ن االسف�ل ويحف�ر بعم�ق يصل اىل 
18م�رت عىل ش�كل ميل مت�درج بعد سحب 

املياه من�ه، اخذي�ن بنظر االعتب�ار ضعف 
الرتب�ة، وتصب قاعدته لك�ي تكون جاهزة 

لصب القطع الصندوقية .
وأش�ار اىل ان النف�ق مصم�م لع�رض ثالث 
خ�اص  مم�ر  م�ع  اتج�اه  بك�ل  مم�رات 
بالخدم�ات والطوارئ . مؤك�داً : ان الوزارة 
تسع�ى جاه�دة م�ن اج�ل تطوي�ر البن�ى 
التحتي�ة ملعظ�م تشكيالتها سيم�ا املوانئ 
العراقي�ة عرب منظومة عمل متكامل تهدف 
اىل استخدام االسالي�ب املتطورة الحديثة يف 

آلية العمل .
ضم�ن  خطط�ت  النق�ل  وزارة  ان  يذك�ر 
الربنام�ج الحكوم�ي العديد م�ن املشاريع 
الجان�ب  بتنشي�ط  الت�ي تساه�م  املهم�ة 
االقتص�ادي العراق�ي ك�ان اوله�ا واهمها 
مرشوع مين�اء الفاو الكب�ري الذي سيكون 
مدين�ة اقتصادية متكامل�ة من خالل عمل 
متوازي لكافة املشاريع الجانبية للمرشوع 
الت�ي سرتبط الرشق بالغ�رب عرب بحرها و 

برها ليضاهي املوانئ العاملية .

وزير النقل يضع حجر االساس الول نفق لسري املركبات حتت جمرى مائي
اعلن املباشرة الفعلية لتنفيذ املرحلة االوىل

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية، 
عن تجهيزها طريان الجيش والقوة الجوية 
بأكث�ر من 4 مالي�ني لرت من منت�وج وقود 
الطائ�رات ويدخل ذلك ضمن سعي الرشكة 
لتوفري احتياجات كافة الجهات من ضمنها 

العسكرية من أنواع املشتقات النفطية.
وق�ال وكي�ل مدي�ر ع�ام الرشك�ة حس�ني 
طال�ب يف بيان تلقته »املستقب�ل العراقي«، 
ان »رشكتن�ا اصدرت أم�راً تجهيزياً تضمن 

وط�ريان  الجوي�ة  الق�وة  قي�ادة  تجهي�ز 
الجي�ش بالكمي�ة املطلوبة م�ن قبلهم من 
وقود الطائرات«، مؤك�داً أن »هناك تنسيق 
عال ب�ني وزارت�ي النفط والدف�اع لتسهيل 
االجراءات املالية واإلدارية لضمان إنسيابية 

عملية تجهيز الوقود«.
م�ن جانب�ه اوض�ح مدي�ر هي�أة التجهيز 
إحس�ان م�وىس أن »الكمية الت�ي جهزتها 
الرشك�ة تغط�ي الحاج�ة الفعلي�ة ويت�م 
توزيعه�ا حس�ب احتي�اج ك�ل قاع�دة من 
القواع�د الجوي�ة«، مؤك�داً »توف�ري آليات 

خاص�ة لنق�ل منتوج وق�ود الطائ�رات اىل 
املستودع�ات الخزنية داخ�ل القواعد حيث 
تضم�ن ه�ذه اإلج�راءات وص�ول املنتوج 

بأمان اىل الجهة املقصودة«.
يذكر أن رشك�ة التوزيع قد جهزت الطريان 
العسكري خالل عام 2019 بأكثر من )20( 
 GB8 ملي�ون لرت م�ن وقود الطائ�رات نوع
، فض�اًل ع�ن إستمراره�ا بإم�داد الق�وات 
العسكرية باملشتق�ات النفطية ملساندتهم 
يف مهامهم الحربي�ة حفاظاً عىل أمن البالد 

وسيادته.

املنتجات النفطية: جهزنا طريان اجليش والقوة اجلوية 
بـ »4« ماليني لرت من وقود الطائرات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة م�ن خ�الل دائرة 
البح�وث الزراعية عن االستم�رار بإنتاج 
ب�ذور الرت�ب العلي�ا وإكثاره�ا ملحصول 
الحنط�ة يف جمي�ع محافظ�ات الع�راق، 
لغرض زي�ادة إنتاجي�ة مشاريع الحنطة 

وتحقيق االكتفاء الذاتي منه«.
ل�«املستقب�ل  لل�وزارة ورد  بي�ان  واف�اد 
العراق�ي«، ان » الك�وادر الفنية املختصة 
يف دائ�رة البحوث الزراعي�ة تواصل زراعة 
ملحص�ول  العلي�ا  الرت�ب  ب�ذور  واكث�ار 
الحنطة فضال عن ادامة أصنافه املختلفة 
وتنقيتها لغرض زي�ادة انتاجية مشاريع 

الحنط�ة يف مختل�ف محافظ�ات الع�راق 
للموس�م الزراع�ي الح�ايل 2020، اذ ت�م 
زراع�ة اكثر م�ن )50( دون�م يف بابل من 
مختل�ف اصناف ب�ذور الحنط�ة توزعت 
عىل عدد من محط�ات االبحاث املتواجدة 

يف املحافظة«.
واض�اف ان » ه�ذه الخط�وة تأتي ضمن 
أنشط�ة برنامج إكثار ب�ذور الرتب العليا 
ملحص�ول الحنط�ة ال�ذي أطلقت�ه وزارة 
الزراعة منذ موس�م 2015-2016 إلعادة 
نق�اوة وإدام�ة ب�ذور الحنط�ة وزي�ادة 
انتاجيته�ا، حي�ث ساه�م ه�ذا الربنامج 
بإنت�اج اكثر م�ن 50% من خط�ة الوزارة 

إلنتاج بذور الرتب العليا للموسم املايض.

الزراعة تعلن االستمرار بإنتاج بذور الرتب العليا 
ملحصول احلنطة يف خمتلف املحافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن »مواصل�ة مالك�ات 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب باستالم وتجهيز 
م�ادة الرز املستورد من مين�اء ام قرص وتوزيعه 

ضمن مفردات البطاقة التموينية« .
واوض�ح مدير عام الرشكة حسنني مهدي علوان 
يف بي�ان ورد ل�«املستقب�ل العراق�ي«، بان »فرع 
ذي ق�ار استل�م كمي�ة اكثر م�ن )480 ( طنا رز 
مستورد من الباخ�رة )TEAM SAMBA( حيث 
تم تجهي�ز وكالء املواد الغذائي�ة بكمية اكثر من 

)221( طنا رز اروغواي«.
واض�اف عل�وان ب�ان »صومع�ة ص�الح الدي�ن 
استلمت كمية ) 590( طنا حيث تم تجهيز وكالء 
امل�واد الغذائية بكمي�ة)4452( طن�ا رز برازييل 
فض�ال عن تجهيز املطاح�ن بنسبة  % 100 حصة 

كانون الثاني 2020 ».
مضيفا بان فرع كركوك استلم كمية )440،000( 
طن�ا رز الربازي�يل و امريك�ي وذل�ك بعد سحب 
النماذج االولي�ة من حمولة الشاحنات وفحصها 
مختربيا من قب�ل فاحيص السيط�رة النوعية يف 
الف�رع ومطابقته�ا للمواصف�ات املعتم�دة لدى 
الرشكة والتاكد من صالحيتها وتم تجهيز وكالء 
املحافظ�ة بكمي�ة )109،000( طن�ا م�ن ال�رز 

واملخصص لدعم مفردات البطاقة التموينية.

حبوب التجارة تعلن استمرارها باستالم 
شاحنات الرز املستورد من ميناء ام قرص 

لصالح البطاقة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

صادق وزي�ر التعليم العايل والبحث العلم�ي، قيص السهيل، عىل 
توصي�ات اللجن�ة الوزاري�ة بخص�وص ايقاف استح�داث وفتح 
الكلي�ات االهلية يف مج�االت الصيدلة وطب االسن�ان والتقنيات 

الصحية االهلية وتقليل القبول فيها.
وبحسب وثيقة للوزارة حصلت املستقبل العراقي عىل نسخة منه 
فان�ه »تقرر أيضاً تكلي�ف نقابة الصيدلة وط�ب االسنان باعداد 
دراس�ة مفصلة ح�ول استيعاب اع�داد الخريج�ني والتي تفوق 

حاجة سوق العمل«.

وزير التعليم يصادق عىل قرار بخصوص ايقاف 
استحداث وفتح الكليات االهلية يف املجاالت الطبية

    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزير املوارد املائية جمال العاديل االجتماع الثامن والستون 
لهي�أة الرأي بحضور امل�الك املتقدم يف الوزارة وع�دد من الخرباء 

واملستشارين ».
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » االجتماع عقد 
ملناقش�ة عدد من املواضيع املهمة املدرجة عىل جدول االعمال ويف 
مقدمته�ا مناقش�ة املشاري�ع االروائية املنجزة ضم�ن الربنامج 
الحكوم�ي والتي ساهم�ت يف تحقيق نسبة عالي�ة غري مسبوقة 

من انتاج االسرتاتيجية الحنطة والشعري ».
واضاف »كذل�ك مناقشة موض�وع توفري االحتياج�ات املطلوبة 
لتوسع�ة انتاجية معمل القن�وات املعلق�ة يف الديوانية من خالل 
رشاء املستلزمات من القوالب وملحقاتها وتأمني املواد االنشائية 
الالزم�ة لتغطي�ة حاج�ة املشاري�ع ».وب�ني ان�ه »ت�م مناقشة 
االج�راءات املتخذة وتوفري املستلزم�ات املطلوبة لضمان تشغيل 
االلي�ات واملعدات لدرء خطر السيول ،اضاف�ة اىل مناقشة العديد 

من املواضيع االخرى التي تخص عمل الوزارة.

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة تنفيذ مرشوع 
انشاء وح�دات سكنية واطئة الكلفة يف محافظة بابل عن طريق 
رشك�ة الفاو الهندسي�ة العامة احدى تشكيالت ال�وزارة لصالح 
محافظ�ة بابل.وذك�ر املرك�ز االعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراي« نسخ�ة منه، ان »املرشوع يتكون من عقدين 
يتضم�ن العقد األول انش�اء )25( عمارة سكني�ة بثالثة طوابق 
بنسبة انجاز بلغ�ت 55% وبكلفة بلغت نحو 28 مليار دينار لهذا 
العقد«.فيما تضمن العقد الثاني انشاء )15( بناية بثالثة طوابق 
بنسب�ة انجاز بلغت نح�و63% وبكلفة بلغت نحو 16 مليار دينار 

لهذا العقد.

    ذي قار / المستقبل العراقي

طال�ب محافظ ذي قار ابا ذر عمر العم�ر، األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء، بمفاتح�ة وزارة املالية لغرض توف�ري التخصيص املايل 

للمحارضين املجانيني، .
وبحس�ب وثيق�ة موقع�ة م�ن املحاف�ظ أب�ا ذر العم�ر حصلت 
»املستقب�ل العراقي« عىل نسخة منها، ج�اء فيها: »نرفق صورة 
من كتاب مديرية تربية ذي قار قسم املوارد البرشية ذي العدد ا يف 
2020/1/5  مع كافة املرفقات لغرض املصادقة عىل املحارضين 
املجانيني حيث تم تنظيم العقود لهم وفق قرار 351 لسنة 2019 
ويرج�ى التفضل باالطالع وااليع�از اىل وزارة املالية لغرض توفري 

التخصيص املايل واعالمنا مع التقدير .

وزير املوارد املائية يرتأس االجتامع 
الـ »٦٨« هليأة الرأي

االعامر: حتقيق نسب انجاز متقدمة يف مرشوع 
تنفيذ انشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة يف بابل

ذي قار تدعو لتوفري التخصيص املايل 
للمحارضين املجانيني لتحويلهم إىل عقود

    ميسان / المستقبل العراقي

طال�ب ع�دد كبري من موظف�ي تربية ميس�ان املستقيلني م�ن الوظيفة وزي�رة الرتبية 
بانصافهم.وقال بيان مثل املستقيلني يف تربية ميسان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، انن�ا »مجموعة من املعلم�ني واملدرسني واملوظفني ممن دفعتن�ا الظروف الصعبة 
خ�الل السنوات املاضية اىل االقالة واالستقالة نطالب وزيرة الرتبية الصدار قرار العادتنا 
للوظيفة اسوة بالوزارات االخرى ».واضاف البيان : طلبت مديرية تربية ميسان منتصف 
الع�ام املايض تقديم طلب�ات لعودتنا وقد سلمن�ا ملفاتنا ولم يص�در اي قرار حتى االن 
السيما ونحن نعيش ظروف معيشية صعبة .واشار البيان اىل ان »مديرية تربية ميسان 
عمل�ت بمهنية كبرية يف تسهي�ل معامالتنا اال ان القرار الزال بي�د وزارة الرتبية العادتنا 

للوظيفة متمنني من وزيرة الرتبية انصافنا .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن سوق العراق لالوراق املالية، عن تداول 
4 ملي�ار سهم بقيمة تج�اوزت 4 مليارات 
دينار خالل االسب�وع املايض.وقال السوق 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »عدد 
الرشك�ات املتداولة اسهمها خالل االسبوع 
امل�ايض بلغ 45 رشكة من اصل 102 رشكة 
مدرج�ة يف الس�وق«. واض�اف الس�وق ان 
»عدد االسهم املتداول�ة بلغت 4.036 مليار 
سه�م بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت 4.016 مليار 
دين�ار تحققت من خ�الل 1821 صفقة«. 
واش�ار اىل ان »م�ورش االسع�ار املتداول�ة 
اغل�ق ع�ىل ISX60 ع�ىل 474.43 نقط�ة 
مسج�ال انخفاضا بنسبة 1.3% عن اغالقه 

يف االسب�وع امل�ايض«، فيم�ا انخفض عدد 
االسه�م املتداولة لهذا االسبوع بنسبة %30 
قياس�ا باالسبوع امل�ايض«. يذكر ان سوق 
العراق ل�أوراق املالية ق�د استخدم انظمة 
الت�داول االلكرتون�ي واالي�داع املركزي منذ 
ع�ام 2009 ويسعى ألطالق نظ�ام التداول 
عرب االنرتنيت للمستثمرين, وينظم خمسة 
جلس�ات ت�داول اسبوعي�ا م�ن االح�د اىل 
الخميس, ومدرج فيه 102 رشكة مساهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 
والصناع�ة والزراعة والتام�ني واالستثمار 
امل�ايل والسياح�ة والفنادق.واعل�ن س�وق 
العراق لالوراق املالية، االسبوع املايض، عن 
تنظيم خم�س جلسات ت�داول ويغلق عىل 

480.64 نقطة.

مستقيلو الرتبية يف ميسان يطالبون وزيرهتم بإنصافهم

سوق االوراق املالية يعلن تداول »4« مليار سهم
 خالل االسبوع املايض

أمانة بغداد حتدد موعد 
افتتاح رسيع حممد القاسم

ميناء ام قرص يستقبل أكرب باخرة 
لنقل البضائع منذ تأسيس املوانئ

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت امانة بغداد، أمس االحد، عن موعد فتح مجرس محمد القاسم بشكل 
كام�ل امام حركة س�ري العجالت.وقال مدير اعالم األمان�ة حكيم عبد الزهرة 
يف ترصي�ح صحفي ان�ه« تم استكمال ثالثة مراح�ل يف مجرس محمد القاسم 
وبالتحدي�د يف الج�زء املمتد من 
باب الرشقي اىل ب�اب املعظم«، 
مش�ريا اىل ان« املرحل�ة األخرية 
منه سيتم استكمالها يف غضون 
أسبوع«.وأوض�ح ان« املرحل�ة 
األخ�رية تتضمن 17 جويناً ولم 
يتبق�ى س�وى الجوي�ن األخري 
الذي يقع نزوالً يف نهاية املجرس 
ع�ىل القطب الطب�ي«، مضيفا 
ان« الجوي�ن األخري تحته جدار 
احت�اج اىل وقت لتكسريه ومن ثم وضع الحديد املسلح«، متوقعاً« بدء مرحلة 
الصب االحد«.وتعليق�ًا عىل موعد فتح مجرس محمد القاسم امام حركة سري 
العجالت بشكل كيل، أعلن عبد الزهرة عن« اعادة فتح املجرس خالل 35 يوماً«، 
مؤك�داً ان« األمانة أوكلت مهمة الصيانة اىل رشكة عراقية التي اعتمدت املواد 

األولية }الكرات الحديدية{ التي تربط املجرس واملسند من رشكة املانية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر النقل، عبدالل�ه لعيبي، 
استقب�ال مين�اء أم ق�رص الشمايل 
  MSC Renee العمالق�ة   الباخ�رة 
أك�رب  وه�ي    m  366.45 بط�ول 
باخ�رة تستقبلها املوان�ئ العراقية 
من�ذ تأسيسها.وقال لعيبي يف بيان، 
أن«  العراق�ي«،  »املستقب�ل  تلقت�ه 
ه�ذه الباخ�رة العمالق�ة رس�ت يف 
ع�رش موانئ قبل أن تص�ل مليناء أم 
ق�رص الشمايل بطاقة تبلغ 14,000 
ألف حاوية وتحمل عىل متنها 3688 
حاوية وستعود حاملة عىل ظهرها 

8,000 حاوية فارغة«.

م�ن جانبه ب�ني مدير ع�ام املوانئ 
العراقي�ة صفاء عب�د الحسني، إن« 
استقب�ال ه�ذه السف�ن العمالق�ة 
ذات الغاط�س الكب�ري ه�و نتيج�ة 
أعمال توسعة القنوات املالحية التي 
تق�وم بها الرشك�ة وف�ق دراسات 

ومخططات قد أعدت سلفا«.
يذك�ر أن موان�ئ الع�راق بالتعاون 
مع الجهات الصحية الساندة تقوم 
بإجراءات الفح�ص الطبي للكوادر 
البحري�ة املتواج�دة ع�ىل متن هذه 
البواخر م�ع االطالع عىل الشهادات 
الصحية للطواق�م البحرية القادمة 
م�ن املوان�ئ الت�ي رس�ت به�ا قبل 

موانئنا.

حمافظ البرصة: األسبوع املقبل سيشهد توزيع سندات 
االرايض عىل املواطنني

    البصرة / صفاء الفريجي

اعلنت الحكومة املحلية يف البرصة، ان يوم االثنني من االسبوع 
املقبل )املوافق 17 من الشهر الجاري( سيشهد توزيع سندات 
االرايض ع�ىل املواطن�ني الذي�ن ظه�رت اسمائه�م يف القرعة 
االوىل التي  ش�ملت تخصي�ص )5000( قطع�ة ارض سكنية 
للمواطن�ني م�ن اص�ل )20،000( قطع�ة ارض سكنية اعلن 

عنها وقت سابق. 
وق�ال رئيس لجنة السكن العلي�ا اسعد العيداني يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه إنه سيتم توزيع تلك السندات يف 

املدينة الرياضية . 
م�ن جانبه اوض�ح مدير قسم االسك�ان يف دي�وان املحافظة 
مهن�د يوسف يعقوب ان التوزيع سيكون الساعة )12( ظهراً 
بحضور املواطنني الذين ظهرت اسمائهم بالقرعة االلكرتونية 

حرصاً. 
يش�ار اىل أن دي�وان محافظة الب�رصة قد كش�ف يف ال�3 من 

الشهر الجاري ، أسماء الفائزين يف قرعة توزيع قطع األرايض 
ع�ىل املواطنني التي جرت يف ديوان املحافظة، حيث إن الوجبة 
األوىل تضمن�ت 5000 مواط�ن واالحتي�اط 1000 مواطن من 

أصل 24000 متقدم عىل تلك األرايض.

حمافظ بغداد يعلن اكساء ثالث حمالت سكنية يف اليوسفية 
وانجاز ٧٠ باملئة من مرشوع جماري الناحية

المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

زار محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محم�د 
وناحي�ة  املحمودي�ة  قض�اء  العط�ا، 
لالط�الع  بغ�داد،  جن�وب  اليوسفي�ة 
ميدانيا عىل مشاريع االكساء واملجاري 

املستمرة يف املنطقتني.
العط�ا والوف�د ال�ذي رافق�ه اعض�اء 
مجل�س النواب حسن ش�ويرد ومحمد 
الكرب�ويل وزيت�ون الدليم�ي باإلضافة 
اىل نائب�ه الفني ع�يل العيث�اوي التقوا 
وجه�اء املنطقت�ني واستمع�وا اىل ابرز 

احتياجاتهم عىل صعيد الخدمات.
يف  مح�الت  »ث�الث  ان  أك�د  العط�ا، 
اليوسفي�ة يف ط�ور اإلكس�اء ش�ملت 
والقادسي�ة(،  والصق�ور  )الجمعي�ة 

مضيف�ا، »وجدن�ا انحراف�ا يف بع�ض 
األعم�ال وامرن�ا بقلعه�ا، وسنحاسب 

املقرص«.
وبش�أن م�رشوع مج�اري اليوسفية، 
اوضح املحافظ ان »محطة ضخ املياه 
الثقيل�ة للمعالجة والرف�ع يف املرشوع 
تبل�غ سعته�ا 11 أل�ف م�رت مكعب يف 
الي�وم«، منوها، ان »امل�رشوع يتضمن 
ش�بكات مياه امط�ار ورصف صحي، 
ونسب�ة االنج�از فيه ككل تبل�غ %70، 
اما الشبكات الداخلية يف املنطقة فتبلغ 

نسبة انجازها اكثر من %90«.
ويف جان�ب جولت�ه امليداني�ة الخ�اص 
باملحمودي�ة، اوضح محاف�ظ بغداد ان 
»17 محل�ة فيها عمل فع�يل من حيث 
والتبلي�ط«، مؤك�دا رضورة  االكس�اء 

مساع�دة أعض�اء مجلس الن�واب عرب 
تخصي�ص مبال�غ كافي�ة يف املوازن�ة 

للمشاريع يف حزام بغداد.
النائ�ب الكرب�ويل، م�ن جانب�ه، ش�كر 

محافظ بغداد وعشائر املنطقة، مؤكدا، 
السن�ة  ه�ذه  يف  امليداني�ة  »الج�والت 
الجدي�دة، تفيدن�ا برفده�ا م�ن خالل 
تخصيصات املوازنة لضمان ارتقائها .
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رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمة استئنـاف البصـرة / بصفتها األصليـة اهليئـة األوىل

العدد: 645/س/2019
التاريخ:2020/2/2

اعــالن
تبليـغ املستأنـف عليه / عمـر هشـام حممـد

استأنـف املدعي )السـيـد/ مديـر بلديــة البصـرة – إضافـة 
لوظيفتــه( قرار الحكـم الصـادر من محكمـة بـداءة البرصة 
بالعــدد 2119/ب/2019 بالدعــوى االسـتئنافيـة املرقمـة 
645/س/2019، ولتعـذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة 

وملجهوليـة محل اقامتـك.
تقــرر تبليغــك اعالنــا بصحيفتيــن محليتيــن يوميتيـن 
بالحضـور امـام هذه املحكمـة صبـاح يـوم 2020/2/13 او 
مـن ينـوب عنــك ويف حالـة عـدم حضـورك ســوف تجـرى 

املرتفعـة بحقكم حضـوراً وعلنــاً وفـق القانـون.
القايض
حمسـن مجيـل جريـح
رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي

اعالن
اىل / مكتب املصادر العراقية للتجارة العامة

قدم السـيد مديـر العام لرشكة مصـايف الجنوب /اضافـة لوظيفته وكيلته 
الحقوقيـة ) ارساء عبد الجبار اسـماعيل( االنذار املرقـم )26045( واملؤرخ 
يف 2019/10/1 سـجل )131( املتضمـن تجهيزكم املـواد االحتياطية التي 
تـم احالتهـا بطلبيـة الـرشاء املرقمـة 2017/651 يف 2017/7/1 وبمبلغ 
)23,400,000( دينـار مـن منشـا تايلنـدي وبفـرة تجهيز ) 60( سـتون 
يومـا وبالرغم مـن تبليغكم بموجب التبليغ باالحالـة بالعدد م.خ )580( يف 
2017/7/5 والتاكيد عليه بموجب التبليغ املؤرخ م.خ )611( يف 2018/9/12 

اال انه لم يتم تجهيز املواد لحد االن.
لذا نطلب منكم تجهيز كافة املواد املطلوبة بموجب قرار االحالة ولدى ارسال 
اوراق االنذار بواسطة مركز رشطة االمام عيل اتضح ان املكتب غري معروف 
وال يوجد يف سـجالت املجلس البلدي وحسـب رشح مبلـغ الرشطة واملجلس 

البلدي املثبت عىل ورقة التبليغ 
لـذا تقرر تبليغكم بواسـطة الصحف اليومية اسـتنادا اىل قانـون التبليغات 

القضائية والعدلية وبناءا عىل الطلب زود بهذا االعالن
الكاتب العدل
قيص مخيس املنصوري

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : قسم االمالك والعقارات
اعالن رقم )1700(

تعلـن الرشكـة العامة الدارة النقل الخاص عـن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط واملشـيدات 
املدرجـة ادناه يف محافظـة )بغداد( يف اليوم )الثالثـن( تبدأ اعتبارا من تاريـخ اليوم التايل لنرش 
االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن 
الحصـول عليها من قسـم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غـري قابلة للرد فعىل الراغبن 
الحضـور يف السـاعة العارشة يف مقر الرشكـة اعاله وان يقدم املزايد كتـاب يؤيد براءة ذمته من 
الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن )النسخة االصلية( ودفع التأمينات القانونية البالغة 
20% مرضوبا يف عدد سـنن العقد وكذلك يتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة %2 
كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلن يف عدد سنن العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية 

تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنة واحدة ... يدفع عىل شكل قسط واحد عدا الفقرة )4( مدة االيجار سنتان يدفع 
عىل شكل قسط واحد لكل سنة 

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة

حمافظة دياىل 
دائرة صحة دياىل

مكتب املدير العام 
ملحق اعالنشعبة العقود

الحاقـا العالننـا املرقـم )4198( يف 2019/12/25 
واملنشـور يف صحـف املسـتقبل بالعـدد )2052( يف 
2019/1/30 والرشق بالعدد )3186( يف 2019/1/30 
والعـراق االخبارية بالعـدد )1093( يف 2019/1/30 
والخـاص بمناقصـة رقـم )15( والخاصة بانشـاء 
مستشفى سعة )50( رسير يف ناحية قرة تبه / دياىل 
.. تقرر تمديد مدة االعالن ليكون موعد غلق املناقصة 
هو يوم الثالثاء املوافق 2020/2/25 الساعة الثانية 
عرش ظهـرا بدال من يـوم الثالثـاء 2020/2/11 لذا 

اقتىض اصدار ملحق االعالن ..

املدير العام

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 983 / 2017  
التاريخ 9 / 2 / 2020  

اعــالن
نظراً لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسـل 147 / 557 الهبنه الكائن يف شـارع 60 
قـرب مستشـفى مدينة االمامن الكاظمـن العائد للمدين مظفر كريم عبد الرسـول لقاء 
طلب الدائن عبد الرسـول احمد محمد البالـغ 721,567,530 مليون دينار 80% من القيمة 
املقـدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسـة عرش يوماً من اليـوم التايل للنرش فعىل الراغب 
يف الـرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مسـتصحباً معـه التأمينات القانونية 
البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل 

والداللية عىل املشري وذلك استناداً للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل / ثامر امحد حسنياملواصفات :-

1- موقعه ورقمه :- 147 / 557 الهبنه
2- جنسه ونوعه :- دار سكن 

3- حدوده واوصافه :-  الدار مكونه من ثالث طوابق . الطابق االول ) االريض ( يحتوي عىل 
طرمه اماميه ومدخل كليدور وهول وصالة وغرفتن نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية . 
الطابق الثاني يحتوي عىل ثالث غرف نوم وحمامن ومرافق صحية . الطابق الثالث يحتوي 
عىل هول وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام ومرافق صحية البناء حالة وسـط والسـقوف 
من الكونكريت املسـلح واالرضية مبلطة بالكايش املوزائيك املطعـم باملرمر جدران املطبخ 
والحمامـات واملرافق الصحية مغلفة بالكايش الفرفـوري االبيض القديم . الدار مطلة عىل 

الشارع العام وفيه حديقة جانبية 
4- مشتمالته :-  

 5- مساحته :- 392 م2
 6 - درجة العمران :- وسط

 7- الشاغل :- املدين يرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع        
8- القيمة املقدرة لعموم العقار ) 2,077,600,000 ( مليار دينار  

9- بدل املزايدة االخري :- اليوجد

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة / 548
التاريخ 2020/2/5

اىل / املدعو / فاضل هاشم محمد 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة كاظم هاشم 
محمد طلبـا اىل هـذه املحكمة يروم 
فيـه اسـتصدار حجـة وفـاة بحـق 
املدعو ) فاضل هاشـم محمد( قررت 
املحكمـة تبليغـك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضـور امامها خالل عرشة 
ايـام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد /2031/ش/2018

التاريخ 2020/2/9
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد مزهر حمزه
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا بالعدد 
 2018/10/15 يف  2031/ش/2018 
واملتضمن بتأديتك اىل املدعية رشـا سعيد 
اسود اثاثها الزوجية  ولعدم تبلغك بقرار 
الحكـم حسـب رشح املبلـغ القضائي ) 
املفـوض عامـر زويـد صالح( واشـعار 
املختار املـؤرخ يف 2020/1/28 املتضمن 
ارتحالـك اىل جهـة مجهولـة وملجهوليـة 
محل اقامتكم قررت هذه املحكمة تبلغك 
اعالنـا يف صحيفتـن محليتـن بالقـرار 
املذكـور وعند عدم اعراضـك عىل القرار 
املذكـور خـالل املـدة القانونيـة سـوف 
يكتسـب الحكـم الدرجـة القطعية وفق 

القانون
القايض

عيل لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد / 2029/ش/2018

التاريخ 2020/2/9
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد مزهر حمزه
اصدرت هذه املحكمـة قرارها بالعدد 2029/

ش/2018 يف 2018/9/30 واملتضمن بتأديتك 
اىل املدعية رشـا سـعيد اسـود مهرهـا املؤجل 
البالغ عرشة مالين دينار عراقي ولعدم تبلغك 
بقـرار الحكم حسـب رشح املبلـغ القضائي ) 
املفـوض عامر زويـد صالح( واشـعار املختار 
ارتحالـك  املتضمـن   2020/1/28 يف  املـؤرخ 
اىل جهـة مجهولـة وملجهولية محـل اقامتكم 
قررت هذه املحكمة تبلغك اعالنا يف صحيفتن 
محليتـن بالقرار املذكـور وعند عدم اعراضك 
عىل القرار املذكور خالل املدة القانونية سـوف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 483/ب/2019

التاريخ 2020/2/5
بنـاء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شـيوع العقار 
تسلسل ) 18/202/19 علوة الفحل( يف النجف  عليه تعلن هذه 
املحكمـة عن بيع العقار املذكور اعـاله واملبينة اوصافة وقيمته 
املقـدرة ادنـاه فعـىل الراغبن بالـرشاء مراجعة هـذه املحكمة 
خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامينـات القانونية البالغـة 10% من القيمـة املقدرة  بموجب 
صك مصدق المر هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف 
الرافدين / فرع مسـلم بن عقيل )ع( يف الكوفة رقم وسـتجري 
املزايـدة واالحالـة يف السـاعة الثانية عرش من اليـوم االخري من 
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

هو عبارة عن دار سـكن مساحته 360 مر  يقع يف حي الصحة 
يف الكوفـة وهـو دار مفـرزه منـه مشـتمل بمسـاحة 90 مر 
ويحتـوي عىل صالة وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
مبلـط بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء وهنالك دار تحتوي عىل 
غرفتن نوم وصالة واسـتقبال وحمـام  ومرافق صحية ومبلط 
بالـكايش ومجهز باملاء والكهرباء وسـاحة مكشـوفة مسـقف 
بالكونكريت املسلح مساحته 270 مر ويقع عىل شارع 15 مر 

ودرجة العمران متوسط
القيمة املقدرة :

275,000,000 مائتان وخمسة وسـبعون  مليون دينار عراقي 
ال غريها

فقدان
فقـدان الهوية الصادره من وزارة التخطيط بسـم 
رشكة نخيل الدوح للمقـاوالت العامة املحدود رقم 
الهويـة 6832 بسـم املديـر املفـوض يـارس احمد 

شاكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب

محكمة األحوال الشخصية يف يثرب
العـدد:26/ش/2020            

التاريخ:2020/2/2
اعالن

اىل املدعى عليه / عماد طارق حسن
ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة 26/
ش/2020 املدعيـة فيهـا املدعـوة )صفـاء فاضل 
حسـن( وملجهولية محـل اقامتك قـررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتن محليتن علماً ان موعد املرافعة 
او  يـوم 2020/2/16 ويف حالـة عـدم حضـورك 
ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غياباً 

وعلناً.... للتفضل باالطالع.              
مع التقدير....

القايض
فائق مشعل صالح

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة/2019/12

اعالن
بعقوبـة  تنفيـذ  مديريـة  تبيـع 
125/1م46  تسلسـل  العقـار 
الواقـع يف زاغنيـة  العائـد للمدين 
عبـاس خضـري عبـاس املحجـوز 
لقـاء طلـب  الدائن حكيمـه حميد 
اثنـان  حسـنالبالغ)32000000( 
وثالثـون مليون دينار فعىل الراغب 
بالـرشاء مراجعـة  هـذه املديرية  
خالل مـدة ثالثن  يومـا تبداء من 
اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه  
التامينـات القانونيـة عـرشة  من 
املائـة من القيمة املقدرة وشـهادة 
رسـم  وان  الجنسـيةالعراقية 

التسجيل والداللية عىل املشري0
املنفذ العدل

جاسم محمد سلطان
املواصفات

زاغنيـة  ورقمـه:-  1-موقعـه 
/125/1م46 زاغنية

2-جنسـه ونوعـه:- ملك رصف / 
دار سكن

3-حدوده واوصافه  :-  دار سـكن 
من طابق واحد

4-مشتمالته:-  يحتوي عىل غرفة 
نوم عدد2 مع استقبال كبرية وهول 
داخيل مع مطبخ وحمام داخيل                                                           

وخارجي
5-مساحته:-  400م2

قديـم            -: العمـران  درجـة   --6
 -:

7-القيمة املقدرة    :- )18000000( 
ثمانية عرش مليون دينار فقط

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
الوزاريـة  الهويـة  فقـدت 
الصادرة مـن وزارة الكهرباء 
– نقل كهرباء الجنوب باسم 
/ محمـد حمـودي سـعيد – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

العدد / 3652
السجل / 19

التاريخ 202/2/4

العدد : د.أ.م / 382/2/7
التاريخ : 2020/2/9

العدد : 1700
التاريخ : 2020/2/6

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
300,000 الف دينار خط الخوصة / ساحة الزهراء / الحرية 3 / الدولعي 1

850,000 الف دينار  خط الخوصة / ساحة الزهراء / البياع 2

21,375,000 مليون دينار خط م. الصدر داخل / العتبات المقدسة 3

274,500 الف دينار محل رقم )16( مرأب الكرخ 4
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اعالن 

اىل املته�م الغائب / ن . ع حس�نني فوزي كامل 
عبد الزهرة االزيرج .

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
.

العنوان / محافظة البرصة / الحكيمية – قرب 
محطة الوقود . 

بما انك متهم وفق املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 3 / 
3 / 2017 ولح�د االن وملجهولية اقامتك اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد ) 65 و 
68 و 69 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 15173 
الع�دد 135 الص�ادرة من مدرس�ة املنار 
االبتدائية للبنني بتاريخ 7 / 10 / 2019 
بأسم / عيل امري نجم - فمن يعثر عليها 

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

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة ) 
00018603 � 25( بتاريخ 2019/10/28 
والص�ادرة م�ن مدرس�ة ع�يل ال�وردي 
واملعنونة اىل مدرس�ة االمام الحس�ني ع 
بأس�م / مقتدى  محمد دوهان فعىل من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2019/11/24
اىل / املدعو / سيف عباس مروان

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة نجاة حم�زة عباس 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بحق املدعو ) س�يف عباس مروان( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

مقتبس حكم غيابي
اسم املحكمة :  قوى االمن الداخيل 

الخامسة بالبرصة 
اس�م املته�م ورتبته ووحدته ن.ع جهاد ش�اكر 
فالح حسني / مديرية رشطة محافظة البرصة 

رقم الدعوى وتاريخها 2015/911
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/3/30

تاريخ الحكم 2015/7/15
املادة القانونية 5 / ق ع د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم :
حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
ع�ىل امل�دان الغائ�ب )ن.ع جه�اد ش�اكر فالح 

حسني( باسم الشعب بما ييل :
1 � الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
امل�ادة )5( ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بدالل�ة 
املادت�ني  61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2012/3/30 ولحد االن 
2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء 
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذالحكم الصادريف 
حقه  اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
3 �ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثالثا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
 4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  استنادا 
الحكام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
5 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا للمادة 42/

ثانيا ق ع د رقم 14لسنة 2008 
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
)جب�ار عات�ي جرب( مبل�غ قدره ع�رشون الف 
دين�ار  ترصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 61 / اوال  من ق أ د  قابال لالعرتاض وافهم 

علنا يف  / /2015م
عميد الرشطة الحقوقي

رئيس املحكمة

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

فقدان
 0050192 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
الص�ادر من الوق�ف الش�يعي يف النجف 
باس�م محمد عبود جاسم من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط
الهياة  الجنائية الثانية 

رقم الدعوى / 53/ج/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املته�م الهارب/ عامر مهدي حمزة العجياوي/

اسم والدته/ هيبة جياد/ تولد 1973
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهم يف القضي�ة اعاله وفق احكام املادة 
1/406/أ  ق ع فق�د تق�رر تبليغ�ك باالع�الن عن 
طريق صحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف 2020/4/13 ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املحاكمة غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح العزيزية
العدد / 78/ج/2020

التاريخ 2020/2/3
اعالن

اىل املتهم الهارب / سجاد داخل جياد عيل الدلفي
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك ولكونك متهما يف 
الدعوى املرقمة اعاله تقرر اجراء املحاكمة بحقك 
غيابيا وفق احكام املادة )434( من قانون العقوبات 
رقم ) 111( لس�نة 1969 املعدل لذا اقتىض تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني  محليتني بالحضور امام هذه 
املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة املوافق الساعة 
التاسعة من صباح يوم 2020/3/10 واذا صادف 
موع�د املحاكمة عطلة رس�مية فيعترب يوم العمل 
الذي يليه موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك 
او تس�ليم نفسك اىل اقرب مركز للرشطة فستتخذ 
االج�راءات القانونية بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

احمد حامد القرييش
قايض محكمة جنح العزيزية

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد / 83/ج/2020

التاريخ 2020/2/3
اعالن

اىل املتهم الهارب / والء كريم عيل منصور الدبي
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك ولكونك متهما يف 
الدعوى املرقمة اعاله تقرر اجراء املحاكمة بحقك 
غيابيا وفق احكام املادة )456( من قانون العقوبات 
رقم ) 111( لس�نة 1969 املعدل لذا اقتىض تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني  محليتني بالحضور امام هذه 
املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة املوافق الساعة 
التاسعة من صباح يوم 2020/3/10 واذا صادف 
موع�د املحاكمة عطلة رس�مية فيعترب يوم العمل 
الذي يليه موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك 
او تس�ليم نفسك اىل اقرب مركز للرشطة فستتخذ 
االج�راءات القانونية بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

احمد حامد القرييش
قايض محكمة جنح العزيزية

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد / 88/ج/2020

التاريخ 2020/2/3
اعالن

اىل املته�م الهارب / س�لوان مهدي س�لمان القره 
غويل

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك ولكونك متهما يف 
الدعوى املرقمة اعاله تقرر اجراء املحاكمة بحقك 
غيابيا وفق احكام املادة )435( من قانون العقوبات 
رقم ) 111( لس�نة 1969 املعدل لذا اقتىض تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني  محليتني بالحضور امام هذه 
املحكمة يف املوعد املحدد للمحاكمة املوافق الساعة 
التاسعة من صباح يوم 2020/3/10 واذا صادف 
موع�د املحاكمة عطلة رس�مية فيعترب يوم العمل 
الذي يليه موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك 
او تس�ليم نفسك اىل اقرب مركز للرشطة فستتخذ 
االج�راءات القانونية بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

احمد حامد القرييش
قايض محكمة جنح العزيزية

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط
الهياة  الجنائية الثانية 

رقم الدعوى / 54/ج/2020
التاريخ 2020/2/2

اعالن
اىل املته�م اله�ارب/ قائ�د كري�م س�لمان عباس 
الداوري /اسم والدته/ نجاة حسني / تولد 1980

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهم يف القضي�ة اعاله وفق احكام املادة 
289 ق ع فق�د تق�رر تبليغك باالع�الن عن طريق 
صحيفت�ني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
يف 2020/4/14 ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف 

تجري املحاكمة غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2938/ب2016/1

التاريخ 2020/2/9
بن�اء عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م ) 3/10667 حي ص�دام   يف 
النج�ف علي�ه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بي�ع العقار 
املذكور اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة ادناه 
فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
ثالثون يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املق�درة  بموج�ب صك مص�دق المر ه�ذه املحكمة 
بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم )7( يف 
النجف  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من الي�وم االخري من االعالن يف ه�ذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جل�ب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م ) 3/10667 ح�ي ص�دام  يف النج�ف 
عبارة عن دار يقع عىل شارع 10 مرت بواجهة 13 مرت 
ونزال ع�رشون مرت ومفرزة اىل ثالث�ة اجزاء بصورة 
غري رس�مية الجزء االول يحتوي عىل طارمة امامية 
مس�قفة بالجينكو وغرفتي نوم ومطبخ واس�تقبال 
باالس�منت  مبلط�ة  واالرضي�ة  وتوالي�ت  وحم�ام 
ومسقف بالش�يلمان ومشغول من قبل املدعو احمد 
خضري ياس�ني مع افراد عائلته وه�و يرغب بالبقاء 
يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر اما الجزء الثاني 
يحت�وي ع�ىل ع�ىل دوالن بع�رض مرت واح�د وطول 
عرشة مرت واس�تقبال وغرفة نوم ومطبخ وصحيات 
يف الطاب�ق االريض ام�ا الطابق العل�وي يحتوي عىل 
غرفة ن�وم واحدة ومش�غول من قب�ل املدعوه دالل 
عبادي حمودي وهي ال ترغ�ب بالبقاء يف العقار بعد 
البي�ع بصفة مس�تاجرة ام�ا الجزء الثال�ث يحتوي 
ع�ىل طارم�ة امامي�ة صغ�رية وصال�ة وغرف�ة نوم 
ومطبخ وصحيات ومبلط بالكايش القديم ومس�قف 
بالشيلمان وان عموم العقار يف اجزاءه الثالث مجهز 
بامل�اء والكهرباء ودرجة عمرانه دون املتوس�ط وان 
للعق�ار )70,000,000( س�بعون  املق�درة  القيم�ة 

مليون دينار فقط ال غريها 
�������������������������������������������

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
رئاسة جامعة دياىل 

قسم الشؤون القانونية 
اىل / رشك�ة الحج�ر االس�ود املتح�دة للمق�اوالت / 
مديرها املفوض عبد الصاحب عبد الحس�ني خسارة 
/ اضاف�ة لوظيفت�ه – لكونك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لديك موط�ن وعن�وان دائم او مؤق�ت يمكن 
اجراء التبليغ عليه وحس�ب التبليغات السابقة التي 
تم ارس�الها اليك اضافة اىل اشعار املختار الخاص بك 
املؤرخ�ات يف 29 / 1 / 2017 و 9 / 5 / 2017 و 31 
/ 1 / 2018 – علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
اىل رئاس�ة جامعة دياىل / قس�م االعمار واملش�اريع 
لغرض اجراء االس�تالم النهائي ملرشوع عمادة كلية 
الزراع�ة املنفذة من قبلكم خ�الل 10 ايام من تاريخ 
نرش االعالن ويف حال عدم حضوركم او ارسال مخول 
عنكم س�تجري االجراءات القانوني�ة بحقكم غيابيا 

وفقا للقانون .
رئاسة جامعة دياىل 

قسم الشؤون القانونية 
�������������������������������������������

فقدان 
فقد وص�ل قبض صادر م�ن مديرية بلدي�ة البرصة 
رقم�ه ) 697706 ( مبلغه ) 000 ، 450 ( بتاريخ 23 
/ 5 / 2019 باسم / عيل خضري هجول – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������

اعالن
اىل السيدة / هدية داود عطيوي

قدم املنذر اس�عد علوان هاشم وكيلته املحامية وداد 
فل�ك رحمة الجبوري االنذار املرقم 1111 س�جل 6 يف 
13 / 1 / 2020 يتضمن حضورك يف مديرية التسجيل 
العقاري / البرصة الثاني�ة بخصوص تحويل ملكية 
العق�ار تسلس�ل 61 / 136 الرباط الكب�ري والذي تم 
بيع�ه بموجب العق�د االبتدائ�ي املحرر بينن�ا بمبلغ 
ق�دره )،000،000، 186(  مائ�ة وس�تة وثمان�ون 
ملي�ون دينار وقد تم اس�تالمك كامل املبلغ وحس�ب 
الرشط الجزائي بيننا بواقع مبلغ قدره )،000،000، 
120( مائ�ة وعرشون مليون دين�ار عند عدم تحويل 
ملكي�ة العقار اعاله ولدى ارس�ال االن�ذار مع ورقة 
التبليغ  بواس�طة كات�ب عدل الكاظمي�ة اتضح انك 
مجهولة االقامة وحسب رشح املبلغ الخاص باملركز 
ومخت�ار املحلة املثبت ع�ىل ورقة التبلي�غ . لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة الصحف اليومية استناداً إىل قانون 
التبليغات القضائية والعدلية وبناء عىل الطلب زودت 
بهذا االعالن وبتاريخ 5 / 2 / 2020 .. هذا ولكم وافر 

االحرتام والتقدير .
كاتب عدل البرصة الصباحي 

قيص خميس املنصوري
�������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / ميادة صباح عبد العايل 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن 
يف الب�رصة – كوت الحجاج – مجم�ع وزارة االعمار 
واالس�كان – تقاط�ع حي الرس�الة – وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك ) وسام قابل مايع 
( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة ) 37 
/ 1891 ( مقاطع�ة ) 27 ( لغ�رض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخ�الل م�دة اقصاه�ا ) 15 ( يوم�ا داخل 
العراق وش�هرا خارج الع�راق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
�������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / احسان فوزي نجم  

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن 
يف الب�رصة – كوت الحجاج – مجم�ع وزارة االعمار 
واالس�كان – تقاط�ع حي الرس�الة – وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك ) مهند عبد العزيز 
ش�عبان ( بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 2090/ 1750 ( مقاطعة ) الرباط الكبري( 
لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
) 15 ( يوما داخل العراق وش�هرا خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

اىل الرشكاء / مس�لم عبد كظ�وم وانور كريم عباس 
وفالح حسن نعمه 

اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف االرشف  وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل  
قيام رشيكك )ميس�ون جابر عبد الحس�ني(  بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 10958 براق 
جدي�دة رق�م املقاطع�ة )4( جزيرة النج�ف  لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش ي�وم داخل الع�راق وش�هر خارج الع�راق من 
تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�������������������������������������������
اىل الرشكاء / حسني عيل فليح وزينب محمد فليح 

اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف االرشف  وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل  
قيام رشيكك )فاطمة شاكر عيل(  بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/68258 حي ميس�ان 
رق�م املقاطع�ة )4( جزيرة النجف  لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االعالن  وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
�������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك / محم�د ولدان حس�ني وكاظم حس�ن 

عبود
توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 3/46882 حي النداء 

بلدية النجف
طالب االجازة

سليمه شالش عطيه 
�������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / احسان شويني عبيد 

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 3/84535 حي النداء 

بلدية النجف
طالب االجازة

قاسم محمد جرب
�������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / احمد جواد عبد الحمزة 

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 2/1504 ح�ي 

الحسني بلدية النجف
طالب االجازة

افراح هادي عبد الحمزة
�������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / نبيل جابر مرزوق 

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 3/91053 حي النداء 

بلدية النجف
طالب االجازة

اسماء لفته نصيف
�������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2014/357

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

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشط�ي حيدر عبد املهدي 

هادي طاهر 
3 � رقم الدعوى 2014/357

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/11/6
5 � تاريخ الحكم : 2018/3/6

6 � امل�ادة القانونية ) 27( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل 

7 �  خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكمة ق�وى االمن 
الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة ع�ىل املتهم الغائب 
) الرشط�ي حي�در عبد املهدي ه�ادي طاهر (  تبديل 
مادة االحالة من املادة )27( من  ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 اىل املادة )24( من نفس القانون كونها االكثر 
انطباقا مع فعل املته�م وعمال باحكام املادة 31 من 

ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
8 � عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 
27 لس�نة 2016  لعدم اعادة املس�دس الذي اس�توىل 

عليه 
9 �  بالسجن  ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 24 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املواد 61/
اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 
الس�تيالئه عىل املربز الجرمي املضبوط بحوزة املتهم 
حيدر اسماعيل محمد بتاريخ 2007/2/13 املسدس 
املرقم )GWR473( نوع كلوك وعدم اعادة لحد االن    
10 � تضمينة مبلغ مقداره ) 5,000,000( خمس�ة  

ماليني  دينار عن قيمة املسدس املذكور اعاله 
11  � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخ�يل 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة )38/ثانيا( م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بداللة امل�ادة )89/اوال ( من ق ا د رقم 17 

لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
13 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا م�ن ق ا د  رقم 17 لس�نة 

2008
14 �  تحدي�د  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) عبد 
الرحمن عبد عيل الحلفي( البالغة ) 25,000( خمسة 
وع�رشون الف دين�ار عراقي ترصف له م�ن خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 15 � ق�رارا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 
71/اوال وثاني�ا م�ن نف�س القانون وافه�م  بتاريخ 

2018/3/6
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد / 2030/ش/2018

التاريخ 2020/2/9
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد مزهر حمزه
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالعدد 2030/

نفق�ة  واملتضم�ن   2018/10/7 يف  ش/2018 
مائ�ة  مل�دة س�نة س�ابقة مقداره�ا  ماضي�ة 
وخمس�ون الف دينار ش�هريا ونفقة مس�تمرة 
مقداره�ا مائتني وخمس�ون ال�ف دينارعراقي  
اىل املدعية رشا س�عيد اسود ولعدم تبلغك بقرار 
الحكم حس�ب رشح املبل�غ القضائي ) املفوض 
عام�ر زوي�د صال�ح( واش�عار املخت�ار املؤرخ 
اىل جه�ة  ارتحال�ك  املتضم�ن  يف 2020/1/28 
مجهولة وملجهولية مح�ل اقامتكم قررت هذه 
املحكم�ة تبلغك اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني 
بالقرار املذكور وعند ع�دم اعرتاضك عىل القرار 
املذك�ور خ�الل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

الحكم الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3109/ب2019/5

التاريخ 2020/2/9
اعالن

اىل املدعى عليه / سعران كاظم رايض
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم  3109/

ب2019/5 يف 2019/12/29 واملتضمن الحكم 
) ابط�ال القي�د ذي العدد 23 ايل�ول 996 مجلد 
794 وال�ذي ت�م بموجبه تس�جيل العقار املرقم 
62183/3 مقاطعة 4 جزيرة النجف حي امليالد 
بأس�م املدعى عليه الثاني س�عران كاظم رايض 
واعتبار القيد ذي العدد 28 اب 2015 مجلد 237 
واملتضم�ن تس�جيل ذات العق�ار باس�م املدعي 
مدي�ر بلدية النجف اضاف�ة لوظيفته قيدا ثابت 
الحكم( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار الش�قق 
السكنية عيل كاظم الحميداوي لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالق�رار ااملذك�ور بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ول�ك حق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1176/ب2019/2

التاريخ 2020/2/3
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرقم ) 2/8149 ح�ي االنصار   
يف النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بيع 
العق�ار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافة وقيمته 
املق�درة ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة  
بموج�ب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة 
النجف وص�ادر من مرصف الرافدي�ن رقم )7( 
يف النجف  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 2/8149 ح�ي االنصار يف النجف 
عبارة عن دار تتكون م�ن طابق واحد ويحتوي 
ع�ىل غرف�ة ن�وم وصال�ة ومطب�خ واس�تقبال 
وصحيات داخلية عدد 1 وصحيات خارجية عدد 
1 وس�احة امامية الدار تقع عىل ش�ارع بعرض 
15 م�رت مبني بالطابوق  مس�قف بالش�يلمان 
مجهز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل املدعى 
علي�ه جواد نعم�ة رايض وهو يرغ�ب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر درجة عمران 
الدار وس�ط املس�احة االجمالية 120 مرت مربع 
وان القيم�ة املق�درة للعق�ار مبل�غ مق�داره ) 

70,000,000( سبعون مليون دينار ال غريها
�������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1808/ 2019

التاريخ : 2020/2/5 
اىل  /املنفذ عليه / عيل عبد زيد شنشول

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن رشح القائ�م 
بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة جواد حس�ني 
الكنان�ي  انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

ق�رار الصادر م�ن محكمة االحوال الش�خصية 
يف  4183/ش2019/5  بالع�دد  النج�ف  يف 
النفق�ات  تس�ديد  واملتضم�ن   2019/6/24
املس�تمرة للدائن�ة زين�ب عبد الغني اس�ماعيل 
بواقع ش�هري خمس�ون الف ونفقة مس�تمرة 
لالوالد كل من مريم ومحمد بواقع خمسون الف 

دينار كل واحد منهم
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 .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر
 عالن مناقصةإ

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

RE-TENDER ANNOUNCEMENT 
 

لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ"المشغل") الشركات  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  ازبرومغ شركةبهذا تدعو 
 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Open (Public) Tender: 

 
 1207المناقصة رقم إعادة اعالن 

 اسم المناقصة: إدارة مخيم بدرة الرئيسي ومنشآت أخرى للشركة

RE-TENDER No.  1207  
TENDER NAME:  MANAGEMENT OF BADRA BASE CAMP AND OTHER COMPANY FACILITIES 

 الوصف العام لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل ضمن هذه المناقصة يضم وال يحصر على:
 مقيم في المخيم؛ 500خدمات التموين ألكثر من  -
 ؛تب العملاو مكان مكخدمات الضيافة في غرف السكن  -
 خدمات الغسل اليومية؛ -
خط�������وط المراف�������ق واآلب�������ار المائي�������ة ومول�������دات ال�������ديزل   الس�������كن والمكت�������ب و خ�������دمات الص�������يانة الفني�������ة والتص�������ليح ف�������ي غ�������رف   -

 ووحدات التناضح العكسي لتنقية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي؛
 ؛معالجة النفايات ومكافحة اآلفات -
 ؛المساحات الخضراءخدمات  -
 خدمات النقل. -

المناقص�����ة عن�����د تق�����ديم طل�����ب خط�����ي (يق�����دم عل�����ى ورق�����ة  ة إع�����ادن�����ود اعالمك�����م ب�����أن مق�����دمي العط�����اءات يمك�����نهم الحص�����ول عل�����ى وث�����ائق   
يحت������وي عل������ى االس������م الكام������ل لمق������دم العط������اء واله������اتف والف������اكس       و رس������مية ل������دي الش������ركة وموقع������ة م������ن قب������ل الممث������ل المخ������ول)     

وعن�������وان البري�������د، عن�������وان البري�������د اإللكترون�������ي إلرس�������ال وث�������ائق المناقص�������ة واالس�������م الكام�������ل ومنص�������ب الش�������خص المس�������ؤول ع�������ن      
 عنوان البريد اإللكتروني التالي الخاص بالمشغل:االتصال إلى 

 
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com  

 
عن������د اس������تالم طل������ب خط������ي م������ن مق������دم العط������اء، سيرس������ل المش������غل وث������ائق المناقص������ة إل������ى مق������دم العط������اء ع������ن طري������ق البري������د                  

 دون أي مسؤولية عن الخسارة أو التأخر في التسليماإللكتروني 
 

 :التاليةيجب على الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة أن تلبي الحد األدنى من شروط التأهيل 
 سنوات في جمهورية العراق ؛ 5لديه خبرة ال تقل عن   -
أشهر قبل إعالن إعادة  3لوزارة المالية ، صدرت في موعد ال يتجاوز  حاصل على شهادة سارية المفعول من الهيئة العراقية للضرائب التابعة  -

 .في المناقصات مقدم العطاءالمناقصة ، تفيد أن هيئة الضرائب ال تعترض على مشاركة 
 .إلجراءات سالمة األغذية ISO 22000 حاصل على شهادة  -
 مقدم العطاء.من ِقبل (زبائن)  مصادقةإجراءات تتعلق بسالمة األغذية والنظافة العامة  لديه  -
 :لديهم خبرة وكفاءة في صيانة  -

 ؛ KVA650 اكبر من (أ) مولدات الديزل
 متر مكعب في اليوم ؛ 100بسعة تزيد عن  (ROU) (ب) وحدات معالجة المياه بالتناضح العكسي

 في اليوم ؛ متر مكعب 100بسعة تزيد عن  (MBBR WWTP) البيوفيلم عن طريق(ج) معالجة مياه الصرف 
 لمخيم بدرة الرئيسيالصناعي من النوع المماثل المستخدم في المبنى اإلداري  HVAC VRF (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) (د) نظام

 ؛BTU 100000 ضاغط وإنتاج ما ال يقل عن  40باستخدام ما ال يقل عن 
 .متر مربع 30000عن (هـ) نظام الري اآللي للمناظر الطبيعية لمنطقة تزيد مساحتها 

 
تقديم خطاب تأكيد من مقاول متخصص يوضح أنه  مقدم العطاءفي حالة التعاقد من الباطن على الخدمات المذكورة أعاله لطرف ثالث ، يجب على 

 .لمقدم العطاء بدرة إذا تم منح العقدقضاء في غازبروم نفت بدرة  مستعد لتقديم الخدمات المذكورة أعاله في موقع
 

في السنوات  مقيم شخص 500اكثر من  ، أو مشاريع سابقة مع مقيمين اشخاص 500-250 مع ة مماثلة للتعاملمشروع (مشاريع) حالي هلدي  -
 .الثالث الماضية

 .) يوًما45خالل خمسة وأربعين ( االنتقالقادًرا على إكمال  يكونأن   -
اجتياز  ينالعقد من حيث التأهيل والخبرة والتعليم. يجب على المرشحين المقترح مسودةمدير موقع / مشروع متوافق مع متطلبات  اقتراح  -

 االختبارات التحريرية بنجاح ؛
 .سنوات في مجال الصحة والسالمة والبيئة 3لديهم موظفين مختصين في مجال الصحة والسالمة والبيئة مع خبرة ال تقل عن   -
 .في المشروعتعدين لالرتباط المباشر مساقتراح موظفي الصحة والسالمة والبيئة   -
 .مقدم العطاءمن قبل  والمنفذهمعايير السالمة المعتمدة  لديه  -
 .مقدم العطاءمن قبل  والمنفذهالمعتمدة اعتماد إجراءات الحماية الشخصية   -
 العقد المقدم من المشّغل بموجب إعادة المناقصة هذه ؛ لمسودةقبول البنود والشروط الرئيسية   -
 االمتثال لمتطلبات األمان للمشغل. -
 دوالر امريكي. 500.000ان يقدم ضمانًا مصرفيا (ضمان عطاء) بقيمة  -
 ، في حالة منح العقد.دوالر امريكي 1000,000.00بقيمة ان يكون مستعدًا لتقديم خطاب ضمان مصرفي (خطاب أداء)  -
 
 
 
 

، من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع  تم ذلكسيقوم المشغل بخصم المبلغ المحدد في وثائق المناقصة إلعالن العطاء وإعالن تمديد إضافي ، إن 
 الفائز. مقدم العطاءمع 

Brief description of works/services required by the Operator under this Re-Tender includes, but not 
limited to: 
- catering for more than 500 residents; 
- housekeeping in accommodation rooms and office space; 
- daily laundry services; 
- technical maintenance and repair of living and office facilities, utility lines, water wells, diesel 

generators, reverse osmosis water treatment units and sewage treatment units;  
- waste management and pest control;  
- landscaping; and  
- transportation services. 

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Re-Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.  
 

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.  
 

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Re-Tender, the Bidder as a 
minimum shall: 
- have at least 5 years of experience in the Republic of Iraq. 
- have a valid certificate from the Iraqi Commission for Taxes of the Ministry of Finance, issued not 

later than 3 months prior to this Re-Tender announcement, stating that the Tax Commission does 
not object against the Bidder’s participation in tenders. 

- have ISO 22000 certificate for food safety procedures. 
- have a corporate food safety and hygiene procedure approved by Bidder’s client(s). 
- have experience and proficiency in maintenance of:  

(a) diesel generators >650KVA; 
(b) reverse osmosis water treatment units (ROU) with capacity >100m3/day; 
(c) moving bed biofilm reaction waste water treatment plants (MBBR WWTP) with capacity 

>100m3/day; 
(d) industrial HVAC VRF system of the similar type as used in the BBC administrative building 

utilizing not less than 40 compressors and producing not less than 100,000 BTU;  
(e) automated landscaping irrigation system for an area over 30 000 sq.m. 
In case of subcontracting of the above-mentioned services to a third party, the Bidder shall provide 
a confirmation letter from a specialized contractors stating that they are ready to provide the above 
services at GPNB's site in Badra if the Bidder is awarded the contract. 
 

- have existing project (s) with POB 250-500, or past projects with POB>500 in the past 3 years. 
- be able to complete mobilization within forty five (45) days. 
- propose a Site/Project manager compliant with the requirements of the draft contract in terms of 

qualification, experience, and education. The proposed candidates should successfully pass the 
written tests. 

- have competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE. 
- propose HSE staff to be directly engaged at the project. 
- have Safety Standards approved and implemented by the Bidder. 
- have PPE procedure approved and implemented by the Bidder. 
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Re-

Tender. 
- comply with the Operator’s security requirements. 
- provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 500,000.00. 
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 1,000,000.00, in 

case the Bidder is awarded the contract. 
 
 

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
 

(بالتوقيت العالمي / توقيت  17:00إن الموعد النهائي لتقديم العروض ضمن هذه إعادة المناقصة (التاريخ والساعة المقررين لتقديم العروض) هو 
 .2020 اذار 10) من 3:00+(غرينيتش 

The deadline for submission of bids under this Re-Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) March 10, 2020. 
 

 وفًقا لذلك. الممددفي حالة تمديد الموعد النهائي بموجب إعادة المناقصة هذه ، سينشر المشغل تاريخ االستحقاق ووقت االستحقاق 
 

 منفصلين للعطاء الفني والعطاء التجاري. ظرفيناإلستراتيجية: مناقصة مفتوحة (عامة) مع 
 

 اتلين تقنًيا وفًقا إلجراءات مناقصالمؤه العطاءات) يجب إجراء التقييم التجاري فقط لمقدمي 2) يتم فتح العطاءات الفنية وتقييمها أوًال. (1التقييم: (
 لمقدمي العطاءات غير المؤهلين عند الطلب. دون فتحها ت العروض التجاريةذا الظروف) يجب إعادة 3المشغل. (

 .لمناقصة في وثائق المناقصةألعادة اسيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية 
 

منح العقد ،  يحتفظ المشغل بالحق في رفض أي عرض مقدم من مقدم العطاء بموجب إعادة المناقصة ، أو إنهاء إعادة المناقصة ، في أي وقت قبل
 دون تحمل أي مسؤولية تجاه أي مزايد قدم العطاء أو تبرير األسباب لمثل هذه اإلجراءات.

In case of the deadline extension under this Re-Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 

Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 

Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
(3) Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon 
request. 
 

Detailed terms and conditions of the Re-Tender will be provided in the Tender Documentation.    
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Re-Tender, or 
terminate this Re-Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability 
towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 
 

 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر قسم العقود والمشتريات لشركة

 

  
  

 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

المشغل") الشركات “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1247مناقصة رقم   TENDER No.  1274 

 TENDER NAME:  ACID STIMULATION OF WELLS, BADRA OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ اسم المناقصة : تحميض اآلبار ، حقل بدرة النفطي ، جمهورية العراق 
  

الشركة المقدمة العطاء موقع من قبل ممثلها على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للالمخول لالتصال وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  

عند استالم طلب مكتوب من مقدم العطاء، يرسل المشغل وثائق المناقصة الى ذلك مقدم العطاء عن طريق البريد االلكتروني دون أي مسؤولية 
 للخسارة او التسليم المتأخر. 

 مالحظة: يتم ارسال وثائق المناقصة الى مقدمي العطاء عند توقيع اتفاقية السرية مع المشغل. 

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 
 
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with 
the Operator.  

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a -يرجى مالحظة ان لكي يتم النظر في المزيد من التقييم بموجب هذا العرض ، على مقدم العرض كحد ادنى :
minimum shall:  

  

 .ونقل المتفجراتلمعاملة  ًاان يكون مجاز -
 ان يكون لديه خبرة في العمل في جمهورية العراق. -
 التحميض في العراق. تحفيز ان يكون لديه خبرة في -
 توقيع العقد.تأريخ من  أشهر 3ان يكون قادرًا على العمل على البئر خالل  -
 ان يكون هناك مرفق ورشة عمل او قادرا على انشائها في العراق. -
 اقتراح المعدات والتكنلوجيا التي تتوافق مع متطلبات نطاق العمل. -
 مرحلة التخطيط. حساب سيناريوهات التحفيز المختلفة خاللقادر على ان يكون لديه برنامج  -
 سنوات. 3ان يكون لديه فريق صحة وسالمة وبيئة بخبرة ال تقل عن  -
 ان يكون هناك معايير سالمة. -
 للسالمة. PPEو H2Sان تكون هناك معدات  -
 دوالر امريكي.  50.000ان يقدم ضمانًا مصرفيا (ضمان عطاء) بقيمة  -
 % من سعر العقد، في حالة منح العقد.10بمقدار ان يكون مستعدًا لتقديم خطاب ضمان مصرفي (خطاب أداء)  -
 أن يستجيب لمتطلبات المشغل ذات العالقة بمجال األمن. -
 ان يقبل الشروط األساسية لمشروع العقد الذي يقدمه المشغل ضمن هذه المناقصة.  -

 
  

- have licenses for handling and transportation of explosives; 
- have an experience of working in the Republic of Iraq; 
- have an experience in acid stimulation in the Republic of Iraq; 
- to be capable and willing to start work on the well within 3 months from the date of the contract 

signing; 
- to have a workshop facility in Iraq or to be ready to set up a workshop facility in Iraq; 
- propose equipment and technology that comply with the requirements of Scope of Work; 
- have software and be able to calculate different stimulation scenarios during planning stage; 
- to have competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE; 
- to have Safety Standards; 
- to have Safety Equipment including H2S Safety Equipment and PPE; 
- to provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00; 
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract 

price, in case the Bidder is awarded the contract; 
- to comply with the Operator’s security requirements;  
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

 
من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع مقدم ، او إعالن تمديد إضافي، ان أمكن، سيستقطع المشغل مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها

 العرض الفائز.
 
 

العالمي / غرينتش  (بالتوقيتوقت تقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء الان الموعد النهائي لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (التأريخ و   
 .2020/ آذار / 10في  )(3:00+

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
March 10, 2020. 

  

الممتد وفقا لذلك، وتاريخ االستحقاقسينشر المشغل وقت  العطاء،في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا   
 

منفصلين للعطاء الفني والعطاء التجاري. ظرفين: مناقصة مفتوحة (عامة) مع االستراتيجية  
 

) يتم 3) يتم اجراء التقييم التجاري فقط لـمقدمي العطاءات الفنية المؤهلين حسب إجراءات المشغل للمناقصة. (2) ُيقيم العطاء الفني اوًال. (1التقييم: (
 إرجاع ظروف العروض التجارية لمقدمي العطاء الغير مؤهلين مغلقة عند الطلب. 

 
ناقصة في وثائق المناقصة. سيتم توفير الشروط واالحكام التفصيلية للم  

 
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي  احالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما

 او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك. للعطاء شركة مقدمة

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
(3) Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon 
request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 



رياضة7
العدد )2080( االثنين  10  شباط  2020

             المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه ن�ادي الرشطة، ضيفه اس�تقالل 
طه�ران اإليران�ي ع�ى ملعب فرانس�وا 
حريري يف أربي�ل يف أوىل مبارياته بدوري 

ابطال آسيا 2020.
وتس�عى كتيبة املدرب الرصبي الكسندر 
االرض  عام�ي  اس�تغالل  اىل  اليت�ش، 
والجمه�ور من اج�ل الظفر ب�أول ثالث 
نقاط والصعود لصدارة ترتيب املجموعة 
األوىل من�ذ البداي�ة، بالرغم م�ن صعوبة 
الخصم، الذي يس�عى ب�دوره اىل تحقيق 
نتيج�ة إيجابية تش�فع له مس�تقبالً يف 

البطولة االسيوية.
نادي الرشطة سري حافالت صباح اليوم 
من بغ�داد اىل أربيل من اجل دعم الفريق 
يف مبارات�ه، بعدم�ا حص�ل ع�ى الضوء 

األخرض من قبل وزارة الداخلية ب حكومة 
إقليم كردستان.

وسيفتقد الفريق اإليراني لخدمات شيخ 
ديابات�ه وكذلك عارف غالمي وس�ياوش 

بس�بب  اس�ماعيي  وفرش�يد  يزادن�ي 
اإلصابة.

الس�اعة  تم�ام  يف  املب�اراة  وس�تقام 
الخامسة والنصف من مساء اليوم.

المستقبل العراقي/ متابعة           

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن 
قائمة أسماء الالعبني الذين انتهكوا 
قواعد مكافحة املنش�طات العراقية 
األهلية.وتضمن�ت  ع�دم  وعقوب�ات 
القائم�ة 7 العب�ني وه�م }مصطف�ى رايض{ يف 
رف�ع اثق�ال الباراملبي�ة لوجود م�ادة محظورة 
أو نواتجه�ا االيضية يف جس�مه وحرامانه من 
اللعب 8 س�نوات تب�دأ من 24 ش�باط 2016 
وتنته�ي يف 2024.و}حس�ني حس�ن{ العب 
املالكم�ة لوجود مادة محظ�ورة أو نواتجها 
االيضية وحرمانه من اللعب 4 س�نوات تبدأ 
من 2016/10 اىل 11/9/ 2020.كما عاقبت 
وزارة الش�باب املالكم أحمد شاكر 4 سنوات 
لتناوله مادة منش�طة محظورة والعب كرة 
الس�لة ع�الء س�ليم رزوق�ي ملدة 4 س�نوات 

والعب رفع االثقال قاسم حسن عبد الحسني ملدة 4 
سنوات لتناوله مادة منشطة محظورة والعبة كرة 

الس�لة غف�ران كاظم لرفضها اعط�اء عينة والعب 
القوى رسكان بكر لوجود مادة محورة يف جسمه.

دورمتوند يوضح 
طبيعة إصابة براندت

رشط جزائي يضاعف اهتامم 
مان يونايتد بكوليبايل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح نادي بوروس�يا دورتمون�د، طبيع�ة إصابة العبه 
جولي�ان بران�دت، الت�ي تعرض له�ا خالل مواجه�ة باير 
ليفرك�وزن، أم�س الس�بت، يف الجولة ال�21 م�ن الدوري 

األملاني.
 صاحب ال�23 عاًما تم استبداله بني شوطي املباراة بشكل 
مفاجئ، ليدفع مدربه لوس�يان فافر باألمريكي جيوفاني 

رينا بداًل منه.
 وأص�در دورتمون�د بياًنا رس�مًيا عرب حس�ابه عى موقع 
»توي�ر«، اليوم األح�د، أعلن فيه تع�رض براندت إلصابة 
بتمزق يف الرباط الخارجي للكاحل، أثناء تدخل أحد العبي 

ليفركوزن عليه يف بداية املباراة.
 وأك�د الن�ادي غي�اب بران�دت ع�ن مواجه�ة آينراخ�ت 
م�ن  ال��22  الجول�ة  يف  املقب�ل،  الجمع�ة  فرانكف�ورت، 

البوندسليجا.
 ول�م يكش�ف دورتموند م�دى ق�درة ال�دويل األملاني عى 
اللحاق بموقعة باريس س�ان جريمان يف ذهاب دور ال�16 
ب�دوري أبط�ال أوروبان املق�رر إقامتها ي�وم 18 فرباير/

شباط الجاري.

اليوم.. انطالق دوري ابطال آسيا 2020

خطوة واحدة تفصل صفاء هادي عن االنتقال اىل روسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

بع�د أن نج�ح يف التتوي�ج بلق�ب دوري 
أبط�ال آس�يا العام امل�ايض، يع�ود نادي 
اله�الل الس�عودي للدفاع ع�ن اللقب مع 
انطالق منافسات دور املجموعات يوم غٍد 

االثنني.
وكان اله�الل توج باللق�ب القاري الثالث 
بع�د أن تغل�ب ع�ى أوراوا ري�د دايموندز 
اليابان�ي يف نهائ�ي الع�ام امل�ايض، وهو 
يستهل املنافس�ة بمقابلة ش�هر خودرو 
اإليران�ي عى س�تاد نادي الوص�ل يف دبي 
عند الس�اعة 6:40 بالتوقيت املحي ضمن 

املجموعة الثانية.
الثاني�ة ضم�ن ذات  ويلتق�ي يف املب�اراة 
املجموع�ة ي�وم االثن�ني أيض�اً باختاكور 

األوزبك�ي م�ع ضيفه ش�باب األهي دبي 
عى ستاد باختاكور يف طشقند.

وتحمل نس�خة هذا العام حاف�زاً إضافياً 
من خ�الل حصول الفريق�ني املتأهلني إىل 
النهائي عى بطاقتي التأهل للمشاركة يف 
كأس العال�م لألندي�ة 2021 يف الصني، إىل 
جان�ب حصول البطل ع�ى بطاقة التأهل 
للمش�اركة يف كأس العال�م لألندية 2020 
يف قطر.وق�ال رئي�س االتح�اد اآلس�يوي 
لكرة القدم الش�يخ س�لمان ب�ن إبراهيم 
آل خليفة إن »فوز اله�الل بلقب البطولة 
العام املايض رفع مستوى املنافسة لبقية 
األندي�ة يف ق�ارة آس�يا، ويف ذات الوق�ت 
شهدنا أرقام قياس�ية من ناحية املتابعة 
الجماهريي�ة، وه�ذا يؤكد ش�عبية دوري 
أبطال آس�يا وانتش�ارها بني عش�اق كرة 

القدم اآلسيوية والعاملية«.وأضاف: »باتت 
بطولة دوري أبطال آس�يا تحظى بمكانة 
مميزة بني أهم البطوالت يف العالم، ونحن 
نتطل�ع ملتابعة نس�خة رائع�ة للجماهري 
وكافة أطراف اللعبة، وأتمنى كل التوفيق 
لجمي�ع الف�رق املشاركة«.ويش�هد ي�وم 
االثن�ني مبارات�ني أيضاً ضم�ن املجموعة 
األوىل، حي�ث يلتقي الوح�دة اإلماراتي مع 
األهي الس�عودي وصيف بطل عام 2012 
عى ستاد آل نهيان يف أبو ظبي، والرشطة 
العراق�ي م�ع االس�تقالل اإليران�ي ع�ى 
ستاد فرانس�وا حريري يف أربيل.وتتواصل 
املنافس�ة يف منطق�ة غ�رب آس�يا ي�وم 
الثالث�اء، حيث يلتقي الش�ارقة اإلماراتي 
مع ضيفه التعاون الس�عودي عى س�تاد 
مدين�ة الش�ارقة، والدحي�ل القطري مع 

بريس�يبوليس اإليراني عى ستاد عبدالله 
املجموع�ة  الدوح�ة.ويف  يف  خليف�ة  ب�ن 
الرابعة يستهل نادي العني اإلماراتي بطل 
ع�ام 2003 مش�وار املنافس�ة بمواجهة 
ضيفه س�يباهان اإليراني عى ستاد هزاع 
بن زاي�د يف العني، والنرص الس�عودي مع 
ضيفه الس�د القطري عى ستاد امللك فهد 
يف الرياض.يف منطقة رشق آس�يا، يتقابل 
ملبورن فيكتوري األس�رايل ي�وم الثالثاء 
مع ضيفه تش�يانغراي يونايتد التايالندي 
عى س�تاد ريكتانغوالر يف ملبورن، ضمن 
املجموعة الخامسة.ويف املجموعة الثامنة 
موت�ورز  هيون�دالي  تش�ونبوك  يتقاب�ل 
الك�وري الجنوبي والفائ�ز باللقب مرتني 
م�ع يوكوهام�ا مارين�وس الياباني عى 

ستاد كأس العالم يف جيونجو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى نادي الرشطة، عرضاً رسمياً من احد اندية الدوري 
الرويس املمتاز مقابل الحصول عى خدمات نجم وسطه 

صفاء هادي يف االنتقاالت الشتوية الجارية.

وتقدم نادي كريليا سوفيتوف الرويس بعرض رسمي من 
اجل الظفر بخدمات هادي، الذي يتواجد حالياً يف روس�يا 

وينتظر الضوء األخرض من إدارة القيثارة الخرضاء.
وي�درس أعضاء الهيئة اإلدارية لن�ادي الرشطة، العرض 
بجدي�ة قبل اصدار القرار النهائي بقبول رحيل الالعب او 

بقائه يف صفوف الفريق.
يذك�ر ان كريلي�ا س�وفيتوف يحتل املرك�ز 13 يف الدوري 
الرويس املمتاز برصي�د 19 نقطة بعد 
مرور 19 مباراة من عمر الدوري 

الرويس املمتاز.

هاينكس: فليك »املتواضع« األنسب لبايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

أغ�دق املدرب األس�طوري ي�وب هاينكس املدي�ح عى هانز 
فليك، املدير الفني لبايرن ميونخ، مؤكًدا أنه الخيار األنس�ب 

للعمالق األملاني يف هذه املرحلة. 
ويعد هاينكس أحد املدربني التاريخيني بالنادي البافاري، إذ 
س�بق له تدريب الفريق يف 3 مراح�ل مختلفة، وقاده للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013. 
وخالل ترصيحات لصحيفة »Welt am Sonntag« األملانية، 
تح�دث هاينكس عن فلي�ك، قائاًل: »بالنس�بة يل، إنه املدرب 

األنسب لبايرن، وبإمكانه أن يبدأ عهًدا جديًدا«.
 وأضاف: »أنا منده�ش ومعجب للغاية بتواضعه، حيث أنه 
لن يتغري أبًدا إذا فاز بدوري األبطال 3 مرات، وسيبقى هانز 

فليك كما هو«.

 ويرى هاينكس أن فليك لديه فلسفة وأفكار واضحة يف كرة 
الق�دم، مضيًفا: »عمل�ه يف املنتخب الوطن�ي، منحه فرصة 

تعلم كيفية التعامل مع كبار الالعبني«. 
ويع�رف هاينك�س فلي�ك ع�ن ق�رب، إذ لعب األخ�ري تحت 
قيادت�ه حينما كان مدرًبا للفريق البافاري بني عامي 1987 

و1991.
وعن تلك الفرة، قال هاينكس: »لم يكن فليك العًبا أساسًيا 

معي، لكنه كان شديد االحرافية ويتمتع بعقلية وشخصية 
ممتازة«.

يذك�ر أن فلي�ك ت�وىل مهمة تدري�ب باي�رن ميونخ منذ 
نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي امل�ايض، وحت�ى نهاية 

املوس�م الح�ايل، لكن يبق�ى هن�اك احتمالية 
الن�ادي  إدارة  إقن�اع  ح�ال  الس�تمراره 

بنجاحات استثنائية.

توخيل: خاليف مع مبايب ليس شخصيًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال توم�اس توخيل، مدرب باريس س�ان 
جريم�ان، إن املوق�ف املث�ري بين�ه وب�ني 
كيليان مبابي مهاجم الفريق خالل مباراة 
مونبيلييه، ل�م يؤثر ع�ى قناعته بالالعب 

الشاب.
ورصح توخي�ل ع�رب برنام�ج »تيليفوت« 
الفرنيس »مباب�ي العب مه�م للغاية، هذا 

أمر واض�ح، فهو ما زال ركيزة أساس�ية، 
ويف بع�ض األحي�ان، نختل�ف يف وجه�ات 

النظر«.
وأضاف املدرب األملاني »الخالف يف وجهات 
النظر ال يمثل مشكلة يل، ألن الخالف ليس 
ش�خصيا، وأن�ا األكث�ر س�عادة ألنه العب 

بفريقي«.
وأش�ار »تدريب بي إس ج�ي، ليس مهمة 
سهلة، وإال لرشح للمنصب أي مدرب، إنه 

ناد بتطلعات كبرية، إال أنني أعش�ق هذا 
التحدي ومستمتع به«.

واس�تطرد توماس توخي�ل »البقاء 20 
مب�اراة متتالي�ة دون خس�ارة، يب�دو 
للبع�ض س�هال، ولكن�ه صع�ب للغاية، 

ويتطل�ب عمال جماعي�ا لتحقي�ق نتائج 
إيجابية«.

وأت�م توخي�ل »أمل�ك فريقا قوي�ا بعقلية 
رائعة، أتمنى أن نواصل بهذا الحماس«.

بيتي: مييس ليس رونالدو.. 
وسيفشل يف الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

الع�ب  بيت�ي  إيمانوي�ل  الفرن�يس  ي�رى 
برش�لونة الس�ابق، أن األرجنتيني ليونيل 
مييس نجم وقائد البارس�ا، سيفشل حال 

انتقاله إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال بيت�ي، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا 
صحيفة »سبورت« الكتالونية: »برصاحة 

ال أظ�ن أن مي�يس ُمناس�ب للدوري 
اإلنجلي�زي، فهو ال ُيحب أن يتعرض 

للركل والضغط طوال الوقت«.
وأض�اف: »مي�يس لم يعت�د عى مثل 
هذه األمور ألنه محمي يف إس�بانيا، 
وه�و لي�س كريس�تيانو رونال�دو، 

وبالتايل سيفشل يف الربيمريليج«.
وتابع: »بدون شك سيكون من املمتع 
مش�اهدته  الربيمريلي�ج  لجماه�ري 
هن�اك، لكنني ال أرى س�ببا لناد مثل 
مانشسر سيتي عى سبيل املثال أن 

يسعى لضم مييس يف عمر ال�32 أو ال�33 
عاما«.

وأثريت الكثري من التكهنات حول مستقبل 
الربغ�وث األرجنتيني، خاًص�ة بعد األزمة 
التي نش�بت بين�ه وبني الس�كرتري الفني 
لربش�لونة إيري�ك أبي�دال، وكث�ر الحديث 
ع�ن إمكانية رحيله عن البلوجرانا بنهاية 

املوسم الجاري إىل مان سيتي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، ع�ن وجود رشط جزائي 
يف عقد الس�نغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل يسمح له 

بالرحيل عن قلعة النادي الجنوبي.
ووفًقا لصحيفة »ديي ميل« الربيطانية، فإن عقد كوليبايل 
م�ع نابويل يتضم�ن رشًط�ا جزائًي�ا بقيم�ة 127 مليون 
إس�رليني، ويصبح س�اري املفع�ول يف يوني�و/ حزيران 

املقبل.
وأش�ارت إىل أن مانشس�ر يونايت�د فش�ل أن يحصل عى 
خدم�ات كوليب�ايل خ�الل الصي�ف امل�ايض، لكن�ه ين�وي 
مواصلة مطاردة املدافع السنغايل من خالل تفعيل الرشط 
الجزائي.وأوضحت الصحيفة أن يونايتد سيواجه منافسة 
عى صفقة كوليبايل من باريس س�ان جريمان، ال س�يما 
أن ليوناردو املدير الريايض للنادي الفرنيس عقد محادثات 
بالفع�ل م�ع وكي�ل الالعب.وكش�فت أن باريس مس�تعد 
لتقديم عقد لكوليبايل مدته 4 أعوام، وبراتب س�نوي يبلغ 

10.2 مليون جنيه إسرليني.
وأك�دت الصحيف�ة أن ناب�ويل ق�د يضط�ر لبي�ع كوليبايل 
خالل الصيف املقبل، إذا فش�ل الفريق يف التأهل للبطوالت 
األوروبية.يذكر أن نابويل يحتل املركز ال�11 بجدول ترتيب 

الدوري اإليطايل برصيد 30 نقطة.

باريس سان جريمان يراقب ضحية مورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتطلع مسؤولو نادي باريس سان جريمان 
الفرن�يس لس�د إح�دى الثغ�رات الدفاعي�ة 
يف صف�وف الفري�ق خ�الل ف�رة االنتقاالت 
الصيفية عقب نهاية املوسم الجاري.ذكرت 

صحيفة »ذا صن« الربيطانية أن بي إس جي 
يراق�ب حاليا أداء الظهري األيرس اإلنجليزي، 
دان�ي روز، املعار من توتنهام هوتس�بري إىل 
ع�ن  رح�ل  روز  أن  إىل  نيوكاسل.وأش�ارت 
توتنهام اعراضا عى عدم مشاركته أساسيا 
عى مدار ش�هر كام�ل تحت قي�ادة املدرب 

الربتغايل جوزي�ه مورينيو.وأضافت أن 
دان�ي روز )29 عاما( يس�عى لتقديم 

أداء ق�وي للحف�اظ ع�ى فرص�ه يف 
االنضمام لقائمة منتخب إنجلرا يف 
يورو 2020، وسعيا التخاذ خطوة 

أكرب يف مشواره.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أول رد فعل من كريستيانو بعد صعقة فريونا
            المستقبل العراقي/ متابعة

وجه الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة 
إىل جماه�ري الس�يدة العج�وز عقب خس�ارة الفريق 
بنتيجة )1-2( أمام هيالس فريونا، أمس الس�بت، 

يف الجولة ال�23 من الدوري اإليطايل.
ونرش كريس�تيانو ص�ورة لالعب�ي يوفنتوس من 
مباراة األمس عى حس�ابه بش�بكة »إنستجرام« 

وكتب عليها: »لم تكن ه�ذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة 
ملواصلة العمل الجاد كي نحقق أهدافنا«.

وكان كريس�تيانو أحرز هدف يوفنتوس الوحيد يف املباراة، بينما 
رد فريونا بثنائية عن طريق فابي�و بوريني وجيامبولو باتزيني 

من ركلة جزاء.
يذك�ر أن يوفنت�وس يحتل صدارة ال�دوري اإليط�ايل برصيد 54 
نقط�ة، متفوًقا ع�ى إنر ميالن الوصيف ب�3 نق�اط قبل ديربي 

الغضب الذي سيقام مساء اليوم.

القيثارة تستهدف الصدارة يف اول اختبار 
برحلتها اآلسيوية

معاقبـة »7« العبـني عراقييـن 
وحرماهنـم لسنـوات
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العلامء يكتشفون تبعات دراسة اللغات عىل الدماغ
أثبت علماء روس م�ن مدرسة االقتصاد 
العلي�ا بالتجرب�ة، أن معرفة ع�دة لغات 
يؤث�ر إيجابي�ا يف نشاط دم�اغ اإلنسان. 
 ،Frontiers in Psychology وتفيد مجلة
ب�أن هناك آراء تش�ر إىل أن الناس الذين 
يتحدث�ون بلغتني وأكثر، هم أكثر انتباها 
ويتكيفون مع تع�دد املهام أفضل. ولكن 
التج�ارب لم تؤكد ه�ذه املسأل�ة دائما. 
فمث�ا، عن�د مقارن�ة أطف�ال يتحدثون 
بلغت�ني م�ن إقلي�م الباس�ك م�ع أطفال 
إسبان يتحدثون بلغة واحدة، لم يكتشف 
الباحث�ون أي تفوق ناتج عن معرفة لغة 

ثاني�ة. واتضح أن�ه عندما كان ه�ذا التفوق 
يتأك�د، كان�ت التج�ارب تجري ع�ى عينات 
محدودة م�ن حيث العدد وم�ن حيث الحالة 

االجتماعية واالقتصادية. فقد كان يتم اختيار 
الذين يتحدث�ون بلغتني من بني املهاجرين أو 
األقلي�ات العرقية التي له�ا مكانة اجتماعية 
تختلف عن مكانة الغالبية التي تتحدث بلغة 

واحدة. ومن أجل استبعاد هذه املشكلة، 
م�ع  بالتع�اون  ال�روس  العلم�اء  ق�رر 
زمائه�م األجانب، دراس�ة تأثر معرفة 
لغتني يف عمل الدماغ ملجموعة متجانسة. 
ويقول يوري ش�تروف، كب�ر الباحثني 
العصب�ي والبح�ث  االقتص�اد  يف مرك�ز 
املعريف واملستشار العلمي يف معهد العلوم 
العصبية اإلدراكي�ة، »تعترب مشكلة عدم 
ت�وازن م�ؤرشات املجموع�ات الخاضعة 
للتج�ارب، مشكلة ش�ائعة يف الدراسات 
موازن�ة  باإلمك�ان  ولي�س  السلوكي�ة. 
م�ؤرشات مجموعة التحك�م واملجموعة 
الخاضعة للتجربة، نتيجة بروز عوامل كثرة 
مختلف�ة بما فيه�ا االجتماعية التي ال يمكن 

التحكم بها خال تجربة واحدة«. 

يع�رف مفه�وم تناس�خ األرواح أو رج�وع 
الشخ�ص البرشي إىل الحي�اة يف جسد إنسان 
آخ�ر، بأن�ه فكرة فلسفي�ة وديني�ة، تبدو يف 
الحقيقة كأنها أمر خيايل، لكن بعض العلماء 
يعتقدون بأنها مفهوم علمي بحت.ومن بني 
أولئ�ك العلم�اء، الدكتور إي�ان ستيفنسون، 
أستاذ الط�ب النفيس الساب�ق يف كلية الطب 

بجامعة فرجيني�ا والرئي�س السابق لقسم 
الط�ب النفيس وعلم األعص�اب، والذي كرس 
حيات�ه املهني�ة يف إيج�اد أدل�ة ع�ى تناسخ 

األرواح، حتى وفاته عام 2007.
ويدعي ستيفنسون أن�ه عثر عى أكثر من 3 
آالف مثال ع�ى التناسخ خال ف�رة أبحاثه 

املشركة مع املجتمع العلمي.

 Birthmarks and Birth ويف دراسة بعن�وان
 Defects Corresponding to Wounds
on Deceased Persons، ش�ارك فيه�ا 210 
أطف�ال، استخدم الدكتور ستيفنسون تقنية 
التع�رف ع�ى الوج�وه لتحليل أوج�ه الشبه 
بني أولئك الذي�ن يدعون التناسخ وتجسدهم 

املفرض من قبل.

طور العلماء بصمة بسيطة ورسيعة للتعرف عى مستخدمي الكوكايني، 
قادرة عى تمييزهم يف غضون دقيقتني فقط، حتى بعد غسل أيديهم.

ويمك�ن أن تؤدي هذه التقنية الرائدة الكتش�اف آثار الكوكايني عى جلد 
اإلنس�ان بناء عى مواد كيميائي�ة يفرزها عرقه، وهي ق�ادرة أيضا عى 
معرف�ة م�ا إذا استهلك الفرد بالفعل عقارا من الفئ�ة )أ(، أو تعامل معه 
ببساطة، حتى بعد غسل اليدين. ويمكن أن تؤدي هذه التقنية إىل فحص 
املوظفني، وخاصة يف أماكن العمل حيث يمكن أن يحدث هذا األمر مشكات 
تتعلق بالسامة. ويقول الدكتور مني جانغ، املشارك يف الدراسة من قسم 
الكيمي�اء بجامعة رسي الربيطاني�ة: »البصمة هي وسيلة رائعة الختبار 
املخدرات ألنها رسيعة وفعالة للغاية«، وتابع: »باستخدام منهجيتنا، من 

املمكن تحليل عينة البصمة للعقاقر يف أقل من دقيقتني«.
وع�ى وجه الخصوص يمكن للبنزويليكونني، الذي ينتج يف الجسم عندما 
يق�ع استهاك الكوكايني، أن يحدد أولئ�ك املستهلكني للكوكايني ممن ال 

يستخدمونه.

فاجأت سوني عشاق األلعاب اإللكرونية وأطلقت عددا من املواقع الرسمية 
ملختل�ف بل�دان العالم، مخصص�ة ملنص�ات PlayStation 5 التي ستكشف 
عنه�ا قريبا. وتبع�ا للترسيبات فإن سوني قد تكشف ع�ن املنصة الجديدة 
خ�ال ح�دث خاص يف ال�� 15 من فرباي�ر الجاري أو يف 4 م�ارس،  وستبدأ 
باستقبال طلبات الرشاء املسبقة لهذه املنصة يف 5 مارس، لتنطلق املبيعات 
الرسمية ل�� PlayStation 5 أواخر العام الج�اري. كما تظهر الفيديوهات 
الت�ي انت�رشت مؤخ�را أن املنصة ستحصل ع�ى قبضات تحك�م باأللعاب 
جديدة كليا، فيها أزرار إضافية عى أسفلها وعى واجهتها األمامية، وقادرة 
عى  العمل السلكيا عرب تقنيات بلوتوث و Wi-Fi، كما جاءت تلك القبضات 
بمكربات للص�وت، ومنافذ خاصة للسماعات، تغن�ي املستخدم عن سماع 
األصوات عرب الشاشة الرئيسية املوصلة باملنصة. وعرب املواقع التي أطلقتها 
سون�ي خصيصا لهذه املنصة سيكون بإمك�ان عشاق األلعاب اإللكرونية 
االطاع عى املواصفات الفنية والتقنية للمنصة الجديدة، وعن األلعاب التي 
ستطرح لها، وخدمات االشراك املدفوعة لأللعاب. وكانت ترسيبات سابقة 
 Ray Tracing القادمة ستحصل عى تقنية PlayStation ق�د أش�ارت إىل أن
الت�ي تعطي واقعية أكرب للصور، إضافة إىل أقراص تخزين جديدة، ومعالج 

.Nvidia من RTX ثماني النوى، ومعالج رسوميات AMD Ryzen

عالـم »يثبت« حقيقة تناسخ األرواح علميًا!

اختبار ثوري لبصامت األصابع حيدد متعاطي 
الكوكايني يف أقل من دقيقتني

سوين تكشف عن PlayStation 5 قريبًا!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

عبد الكريم قاسم لـم يمتالتمييز واالغرتاب

 خالد العانيادهم ابراهيم

اإلنس�ان اجتماع�ي بطبع�ه، ولدي�ه حاج�ات عدي�دة ال يستطي�ع 
تلبيتها لوح�ده، ولذلك نش�أت املجتمعات وال�دول والحضارات، اال 
ان االف�راد مختلفني بالشكل او اللون او الجن�س وكذلك بالثقافات 
واالدي�ان، ومن هنا نش�أت مفاهيم التمييز واالغ�راب.. ولاغراب 
اش�كال متعددة، فقد يكون اغرابا عن ال�ذات، او اغرابا عن البيئة 
االجتماعية او عن الوجود والطبيعة وما يهمنا هنا هو حالة اغراب 
االنسان عن املجتمع الذي يعيش فيه، حيث يعجز الفرد عن مجاراة 
مجتمع�ه، فيع�زل نفسه ع�ن املشارك�ة يف نشاطات�ه، نتيجة ظلم 
املجتم�ع له لتف�رده يف حال�ة او اكثر او اختافه عن ه�ذا املجتمع، 
وحاالت االخت�اف كثرة ليست فقط بالل�ون والعقيدة والثقافة بل 
بالغن�ى والفق�ر ايضا، مما يجعل كثر من بن�ي البرش مستضعفني 

يف األرض.
وينظر املجتمع اىل االنسان املستضعف نظرة دونية تؤدي اىل اهماله 
يف الحياة العامة او اعطاءه اعماال دنيا، نتيجة اختافه عن املجتمع، 
لذل�ك ال يستطي�ع املستضع�ف التاقلم م�ع بيئته، ويعي�ش يف حالة 
عزل�ة وانطواء، مع ش�عور عميق بالغبن والحيف وفق�دان العدالة، 
التي ت�ؤدي به اىل احساسه بعدم الثق�ة بالنفس والعجز واالغراب، 
وبالتايل ينتابه الشعور باالحباط نتيجة عدم منحه الفرصة املناسبة 

له لتحقيق الذات.
فق�دان العدال�ة و”التميي�ز” ب�ني البرش قضي�ة متأزم�ة يف جميع 
املجتمع�ات، ولكنها تتفاوت يف الشدة من بيئة ألخرى، ولذلك نشاهد 
حاالت من التمييز واالغراب يف كل مكان تقريبا مع اختاف املظاهر 
وتن�وع األش�كال. ان هناك عاق�ة جدلية بني التميي�ز واالغراب يف 
املجتمع. حيث ينشأ االغراب من التطرف العنرصي والتمييز الناتج 
عن االحساس بالتفوق واالفضلية عى سائر البرش، سواًء باللون أو 
الجن�س أو الدين، أو عى مست�وى الخصائص اإلنسانية، ويتبع هذا 
الشعور سل�وك عدائي يف بعض صوره، للسيط�رة عى بقية االفراد 
ع�ى اساس انه افضل منهم، فتتشكل عندئذ نظرة غر انسانية ضد 
االجن�اس او االفراد االخرين، تدفعه اىل انكار االخر وقهره ومحاولة 
االنتق�اص منه والح�ط من قيمت�ه وكرامته، وربما يص�ل األمر إىل 

االعتداء والهجوم عى الطرف اآلخر بمختلف الطرق والوسائل.
ان الشع�ور بالغربة وسط املجتمع هو قم�ة االحساس باالنكسار، 
مث�ل ذوي الب�رشة الس�وداء يف امريك�ا، او املهاجري�ن يف اوروبا. او 
االقلي�ات الديني�ة واالثني�ة يف اسي�ا وافريقيا الذي�ن ال يستطيعون 

التاقلم او االندماج مع املجتمع نتيجة العرق او الدين اواللغة.
واالحساس باالضطهاد قد يدفع الشخص اىل العدوانية او االنسحاب 

والتقوقع، او يكون دافعا اىل االبداع والسمو.

تم ترفيعه اىل رتبة زعيم ركن يف 6-1-1955 وبعد اربع سنوات يف 1-6-
1959 رفع اىل رتبة لواء ركن ومن ثم اىل رتبة فريق ركن يف 1963-1-6، 
هذه الرفيعات صدرت ضمن ج�داول الرفيعات اسوة ببقية الضباط 
كما ان ش�قيقه املرحوم عبد اللطيف قاسم بقي محتفظا برتبته نائب 

ضابط يف الصنائع الجوية طيلة فرة حكم الزعيم.
وانش�أت يف عه�ده دور االسكان لارامل وقد تقدمت ش�قيقته االرملة 
للحص�ول عى دار اسوة ببقية االرامل وق�د حصلت يف النقاط عى احد 
الدور غر ان الزعيم حينما اطلع عى الربيد يف املساء وقرأ اسم شقيقته 
ضمن املرش�حني اىل الدور ش�طب اسمها وكتب يرش�ح بديل عنها ويف 
الصباح قال له السكرتر سيدي ان الشقيقة حصلت عى الدار بالنقاط 
ق�ال له الزعيم انا اعلم ولكن ال اريد ان يقال ان عبد الكريم فضل اخته 

عى باقي املواطنني.
 قت�ل وه�و م�دان اىل حواني�ت الجي�ش قيمة م�ربده هواء اش�راها 
باالقس�اط ولم يس�دد ثمنها بسبب مقتل�ه وقد اطف�أت وزارة الدفاع 

املبلغ يف تسعينيات القرن املايض.
حينم�ا قتل وجدوا يف جيبه مبلغ دينار وربع وه�و زعيم العراق القائد 

العام للقوات املسلحة ورئيس الوزراء وقائد ثورة تموز املجيدة.
اتص�ل السفر السوفياتي يف بغداد عند حدوث املؤامرة يف مكتب الزعيم 
واجاب عليه السكرتر قال السفر قل للزعيم نحن مستعدون للقضاء 
ع�ى املؤامرة فورا فأج�اب الزعيم قل للسفر )نح�ن ال نبدل استعمار 

بريطاني باستعمار رويس(.
طلب�ت الجماهر الغفرة التي احتشدت امام مبنى وزارة الدفاع عندما 
وقعت املؤامرة تزويدها بالساح للدفاع عن الثورة غر ان الزعيم رفض 
وق�ال سنقيض عى التمرد وك�ان ال يريد ان يحدث قتال بني االنقابيني 

والجماهر الوطنية.
 سك�ن يف دار مؤجرة من االم�وال املجمدة يف العلوية وقديمة البناء ولم 
يغادرها اال بعد اغتياله من قبل خونة العراق 8- وجد االنقابيون ورقة 
تحمل اسماء املتأمرين ولكنه لم يتخذ اي اجراء العتقالهم منطلقا من 

املسامح كريم والعفو عند املقدرة.
اش�ار يف احد خطبه )هذا يقول هذا شيوعي وهذا يقول هذا بعثي وهذا 
يق�ول ه�ذا قومي وهذا يق�ول هذا اسام�ي وانا اقول ه�ذا وطني ابن 

الباد(. طاملا ردد يف خطبه الجيش فوق امليول واالتجاهات.
ك�ان طع�ام الغ�داء يصل�ه م�ن دار ش�قيقته بواسط�ة املراس�ل يف 
)سفرط�اس( ذو ثات خان�ات رز ومرق ولبن وحينم�ا يصادف عنده 
ضي�وف وقت الغداء يبعث املراسل اىل محل بيع الكباب يف الفرع املقابل 
ل�وزارة الدف�اع ويقول للمراسل ق�ل اىل ابو املطعم عدد ك�ذا نفر كباب 

للزعيم ويسجلها عى الحساب.

ما خطورة نقص فيتامني С عىل اجلسم؟
يفق�د اإلنس�ان عندما يشع�ر بالتوتر 
خال 20 دقيق�ة وأكثر 300 ملليغرام 
من حم�ض االسكوربي�ك. وهذا يعني 
أن الغالبية يعانون من نقص فيتامني 
С. فما خطورة هذا النقص عى جسم 
اإلنس�ان؟ تقول إيرين�ا فيتشرسكايا 
مؤلف�ة كت�اب »100 وصف�ة ألطباق 
غني�ة بفيتام�ني С«: »إذا كان النظام 
الغذائي للشخص خاليا من الخرضوات 
والفواك�ه الطازج�ة، وخاصة يف الجو 
البارد، أو أن هذا الشخص يتوتر كثرا 
فإن نقص هذا الفيتامني عنده يكون 
مؤك�دا. وأن التوت�ر مل�دة 20 دقيق�ة، 

يتسب�ب يف فقدان الجسم ل�� 300 ملليغرام من 
حمض األسكوربي�ك )فيتامني С«. مع العلم أن 
حاج�ة اإلنسان البال�غ من ه�ذا الفيتامني هي 
90-100 ملليغرام يوميا. وتجدر اإلش�ارة إىل أن 
املدخن�ني هم ضمن مجموع�ة الخطر، حيث أن 
كل سيجارة  تخف�ض نسبة فيتامني С بمقدار 
25-30 ملليغرام�ا. أي عند تدخني ثاثة سجائر 
يعاني الشخ�ص من نقص يف ه�ذا الفيتامني«. 
وتق�ول: »بما أن جسم اإلنسان ال ينتح فيتامني 
С ، ف�إن نقص هذا الفيتام�ني يتطور برسعة. 

وأول أعراض نق�ص هذا الفيتامني هي الخمول 
والنع�اس الدائم والشع�ور بالربد، ون�زف اللثة 
عن�د تنظي�ف األسنان، وظهور بق�ع زرقاء عى 
الجلد ال�ذي يصبح جافا وش�احبا«. ومع ميض 
الوقت، تصبح عواقب نق�ص الفيتامينات أكثر 
خط�ورة، حيث تبدأ م�ن ظهور ال�دوايل ولغاية 
اضطراب نبض�ات القلب وآالم املفاصل. ونقص 
الفيتامين�ات يسب�ب مشك�ات عدي�دة، فمثا 
عند نق�ص فيتامني С ال تتول�د خايا جديدة يف 
الجسم، وبدعم ه�ذا الفيتامني تنشط منظومة 
مناعة الجسم، وتطرد السموم وتنتج الهرمونات 

بص�ورة صحيحة. وتضي�ف الخبرة: 
»فيتام�ني С ال يقي م�ن أمراض الربد 
واالنفلونزا- هذه أوهام من سبعينيات 
الق�رن امل�ايض. لقد أثبت�ت الدراسات 
العلمية الجديدة أن األش�خاص الذين 
 ،С تناولوا كميات كب�رة من فيتامني
أصيبوا بأم�راض الربد بنفس مستوى 
وهمي�ا«.  فيتامين�ا  تناول�وا  الذي�ن 
وم�ع ذلك ه�ذه الحقيق�ة ال تقلل من 
أهمي�ة فيتامني С، ألنه مسؤول حتى 
ع�ن الجم�ال، فه�و يساه�م يف إنتاج 
الكوالج�ني، كم�ا يستخ�دم يف العديد 
م�ن مستح�رضات التجمي�ل. وتجدر 
اإلش�ارة، إىل أن الليمون والربتق�ال ليسا األغنى 
بفيتام�ني С، )تحتوي 100 غ�رام منها عى 52 
ملليغرام�ا منه. فمث�ا تحت�وي 100 غرام من 
البقدونس ع�ى 200 ملليغرام منه، و100 غرام 
م�ن الفلف�ل األحمر ع�ى 165 ملليغرام�ا منه، 
حت�ى أن نسبت�ه يف الربوك�ي واللف�ت أعى مما 
 С يف الحمضي�ات. ويج�ب أن نعل�م أن فيتامني
يتفتت خال 2-3 دقائق من املعالجة الحرارية، 
باستثن�اء امللفوف، الذي يحاف�ظ عى 50% من 

هذا الفيتامني حتى بعد املعالجة الحرارية.

حتذير جديد حول تطبيقات »خطرية« عىل »أندرويد«!
تلقى مستخدمو هواتف »أندرويد« تحذيرات 
جدي�دة بح�ذف ع�دد م�ن التطبيق�ات م�ن 
أجهزتهم، حيث اكتشف خرباء األمن مجموعة 

من التهديدات الجديدة.
وتستم�ر تحذي�رات تطبيق�ات »أندرويد« يف 
الظه�ور، فبع�د بضع�ة أيام من ن�رش موقع 
»إكسربيس« تقريرا بأن عددا من التطبيقات 
الشائعة ق�د تمأل الهوات�ف بإعانات خبيثة، 
اكُتش�ف تهدي�د جدي�د آخ�ر من قب�ل فريق 
VPNpro، ال�ذي ق�ال إن�ه وج�د العدي�د من 
تطبيقات »أندرويد« مليئة بالربامج الخبيثة، 

وغرها من املشكات املثرة للقلق.
وإىل جان�ب األجه�زة املصابة، تب�ني أيضا أن 
بعض ه�ذه التطبيقات تسع�ى إىل الحصول 
ع�ى أذونات خط�رة، مع وص�ول إحداها إىل 
الكام�را وجمع بيان�ات أخرى م�ن الهاتف، 
وإرساله�ا إىل خوادم يف الصني. وما زاد الطني 
بلة، أن العديد م�ن التطبيقات، التي طورتها 
 ،Shenzhen HAWK رشك�ة صيني�ة تسم�ى
مستم�رة يف التواجد يف متج�ر »غوغل باي«، 

وتم تنزيلها نحو 382 مليون مرة.
ويف معرض رشحه ملزي�د من املعلومات حول 
التهديد، قال VPNpro: »لقد كشف بحثنا أنها 

تطل�ب قدرا هائا من األذون�ات الخطرة، ما 
يعرض بيان�ات املستخدمني الخاصة للخطر. 
وتتضم�ن هذه األذون�ات القدرة ع�ى إجراء 
املكامل�ات والتقاط الصور وتسجي�ل الفيديو 

وتسجيل الصوت وغر ذلك«.
ووفقا للتقري�ر الحديث، إذا كان لديك أي من 
تطبيق�ات »أندرويد« املدرج�ة أدناه، فيجب 

عليك حذفها من هاتفك الذكي.
2019 Virus Cleaner •

File Manager •
Joy Launcher •

Turbo Browser •
Weather Forecast •

Candy Selfie Camera •
Hi VPN, Free VPN •

Candy Gallery •
Calendar Lite •
Super Battery •

2019 Hi Security •
Net Master • Puzzle Box •

Private Browser •
Hi VPN Pro
World Zoo •

!Word Crossy •
Soccer Pinball •

Dig it •
Laser Break •
Music Roam •
Word Crush •

Sound Recorder
 Super Cleaner •

 وتعم�ل غوغ�ل بجه�د كب�ر يف مج�ال إزالة 
التطبيقات التي ُتعت�رب خطرة، ولكن بعضها 

يستمر عرب الشبكة.


