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مؤسسة عاملية تصنف اجليش العراقي الرابع عربيا والسادس عىل الرشق األوسط
العراقي

أحـسـن أفـعـال املقتـدر
الـعـفـو

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

اطالق « »229مليار دينار ملعاجلة شحة املياه يف البرصة

ص3

الربملان يف «جلسة مفتوحة» حتى إكامل «سلة الرئاسة»

اختيار احللبوسي رئيسا للبيت التشريعي وكريم نائبا أوال له ..والتفاوض بشأن «الكتلة األكرب» ما زال مفتوحا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
فش�ل الربملان ،أم�س الس�بت ،يف تمرير
سلة رئاس�ة الربملان بعد أن تم التصوّيت
عىل محمد الحلبويس عن تحالف «املحور
الوطني» رئس�يا ً للربملان ،وحس�ن كريم
نائبا ً أوالً له عن تحالف «سائرون» ،فيما
فشل الربملان يف التصويت للنائب الثاني.
وأبق�ى رئي�س الس�ن جلس�ة الربمل�ان
مس�تمرة حت�ى ي�وم األح�د للتصوي�ت
عىل النائ�ب الثاني لرئي�س الربملان ،بعد
أن فش�ل الن�واب يف تمري�ره م�ن خالل
التصوي�ت األول والثاني .وصوّت الربملان

عىل إنتخاب النائب عن س�ائرون حس�ن
كريم ملنصب النائب االول لرئيس مجلس
الن�واب ،وه�و ال�ذي ينحدر م�ن تحالف
ّ
سكان مدينة
«سائرون» ،وهو أيضا ً من
الصدر ،وعمل كحقوقي منذ عام ،1995
ً
فضلا ع�ن عمل�ه مستش�ارا ً ملحافظة
ّ
بغداد لس�نوات ع�دة .وكالع�ادة ،تحتكر
القوى السياسية الس�نية يف العراق ،منذ
ع�ام  ،2003منصب رئيس الربملان ،وهو
الذي أدى إىل التصويت عىل محمد ريكان
الحلبويس ،مرشح املكون السني ،رئيسا ً
للربملان النواب ،وال�ذي تنتظره تحديات
كبيرة لغاية ع�ام  .2022وق�ال مصدر

نائب يعلن االتفاق مع احللبويس عىل عقد
اول جلسة للربملان يف البرصة

2

برملان�يّ ،
إن «الحلب�ويس حصل عىل 169
صوت�ا ،من أص�ل  251نائب�ا صوّتوا عىل
أربع�ة مرش�حني ،وه�م خال�د العبيدي،
وأس�امة النجيف�ي ،ومحم�د الخالدي»،
مبينا ّ
أن «هذه األصوات ّ
أهلت الحلبويس
لني�ل ثق�ة الربمل�ان يف املنص�ب ،ليعل�ن
رسميا رئيسا له» .وتمكن الحلبويس من
الوص�ول إىل رئاس�ة الربمل�ان ،عىل الرغم
من الحمل�ة اإلعالمية التي ُ
ش�نت ضده
واتهمت�ه بدف�ع مبال�غ مالية كبيرة إىل
مرشحني منافسني إلقناعهم باالنسحاب
من الرتشيح.

التفاصيل ص2

احلشـد الشـعـبـي حيبـط تسلـال لتنظيـم
«داعش» جنوب سامراء

2

هتمة «التالعب بالبورصة» تعيد مجال وعالء مبارك إىل السجن

احلشد الشعبي يشكل «ألوية احتياطية» يف البرصة
ويدعو املواطنني إىل الرتقب للتطوع فيها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قس�م التعبئة يف مكتب هيئة الحشد
الشعبي يف البرصة ،أمس السبت ،تشكيل
عشرة ألوي�ة احتياطي�ة م�ن واجبه�ا
مساندة الحش�د الشعبي والقوات األمنية
يف املحافظة ،ودعا املواطنني اىل ترقب فتح
باب التطوع.
وذك�ر بي�ان صادر ع�ن قس�م التعبئة يف
مكت�ب الهيئ�ة اطلع�ت عليه الس�ومرية
نيوز ،أن «هيئة الحش�د الش�عبي (مكتب
البرصة) تعلن عن تش�كيل قوات التعبئة

االحتياطي�ة (التطوعي�ة) مكونة كوجبة
أوىل م�ن عشرة ألوية تت�وزع يف مختلف
مناط�ق املحافظة لكي يتصدى الش�باب
البصري لألخطار املحتمل�ة يف مناطقهم
بأنفسهم» ،مبينا ً أن «القوات االحتياطية
ته�دف اىل مس�اندة الحش�د الش�عبي
والق�وات األمني�ة ،وواجبه�ا حفظ األمن
وحماية املمتل�كات العامة وتقديم العون
والخدمات لألهايل».
ولف�ت قس�م التعبئ�ة ضمن بيان�ه اىل أن
«تش�كيل الق�وات االحتياطي�ة ج�اء بعد
األح�داث األخيرة يف البصرة ،وم�ا جرى

بغداد  /المستقبل العراقي

من اس�تغالل ملطالب املتظاهرين من قبل
مخربين مدعومين من جه�ات خارجية
ال تري�د الخير لبلدن�ا لزعزعة اس�تقرار
املحافظ�ة وتهدي�د أمنها وح�رق وتدمري
املمتل�كات العام�ة ومحاول�ة املس�اس
بالحش�د الش�عبي» ،مضيف�ا ً أن «األولية
االحتياطي�ة س�تكون بأس�ماء ش�هداء
املناطق ،وقريبا ً سيتم فتح باب التسجيل
للراغبين بالتط�وع» .يذك�ر أن البصرة
تعد الرافد األس�ايس للحش�د الشعبي منذ
تأسيسه.

التفاصيل ص2

املالية تعلن إطالق رواتب ذوي املهن الطبية والصحية اجلدد

ص3

ق�ررت محكمة مرصية ،أمس الس�بت ،حبس
علاء وجمال مب�ارك ،نجلي الرئيس األس�بق
حس�نى مب�ارك ،وخمس�ة آخري�ن على ذمة
القضي�ة املعروف�ة إعالمي�ا ً بـ»التالع�ب يف
البورص�ة» .وأمرت محكمة جناي�ات القاهرة
بالقب�ض عىل علاء وجم�ال مبارك وخمس�ة
آخرين عىل ذمة القضية.
ويتهم علاء وجمال مبارك وس�بعة آخرون يف
القضي�ة بانته�اك قواعد س�وق األوراق املالية
والبن�ك املرك�زي بهدف الرتب�ح والحصول عىل

مبال�غ مالية بغير حق من خلال تعامالت يف
أس�هم البنك الوطني املرصي .وينفي املتهمون
ارتكاب أي من املخالفات املنسوبة إليهم.
وقال مصدر قضائي إنه تم أيضا ً إلقاء القبض
عىل ثالث�ة آخرين ،م�ن بينهم ي�ارس امللواني،
العضو الح�ايل يف مجلس إدارة املجموعة املالية
«هريمي�س» ،وحس�ن هي�كل ،نج�ل الكات�ب
الصحايف املعروف محمد حسنني هيكل ،العضو
السابق يف مجلس اإلدارة .وكان جميع املتهمني
يف القضي�ة الت�ي ب�دأت ع�ام  2012ق�د أخيل
سبيلهم بكفالة وتقرر منعهم من السفر .كما
أخيل سبيل عالء وجمال مبارك يف .2015

وأجلت املحكم�ة النظر يف القضية إىل العرشين
م�ن ترشي�ن األول املقبل م�ع إرس�ال التقرير
الوارد من لجنة الخرباء إىل اللجنة مرة ثانية بعد
أن اكتشفت املحكمة بأن التقرير منقوص.
ويواجه جمال وعالء مبارك واملتهمون اآلخرون
اتهامات بالرتبح بش�كل غري رشعي عىل أموال
ق�درت بنح�و  500ملي�ون جنيه يف بي�ع البنك
الوطن�ي .وكانت محكمة جناي�ات القاهرة قد
قضت بس�جن علاء وجمال مب�ارك ووالدهما
ثالث س�نوات يف قضية فس�اد أخ�رى معروفة
باسم «القصور الرئاسية» ،وخرجوا جميعا ً يف
كانون الثاني  2015بعد قضاء مدة العقوبة.

كندا تبحث متديد بعثتها العسكرية يف العراق وهولندا تكشف موعد سحب مقاتالهتا

الـرافـديـن حيـدد أمـاكـن صـرف سلـف املوظفيــن املـوطنـة رواتبهـم

انتخابات إقليـم كـردستـان )201( :مرشحـة تتنافسـن عىل ( )33مقعـدا
النفط جتهز كربالء
باملشتقات إستعداد ًا لزيارة
عـاشـوراء
ص3

اجلنائية املركزية:
املؤبد لعصابة فجرت مولدات
أهلية وابتزت أصحاهبا
ص3

الـتـجـارة
جتهـز املوصـل بمفـردات
البطاقة التموينية
ص3

ص2

ص2

ص2

مانشسرت يونايتد
حيدد هدفه األول يف املريكاتو
الصيفي املقبل
ص7

جملس الوزراء يوافق عىل تسجيل مركبات «املعاقني» وفق القرارات ذات العالقة

ص3

الرافدين حيدد أماكن رصف سلف املوظفني املوطنة رواتبهم
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مصرف الرافدي�ن ،أم�س الس�بت ،ان
من�ح الس�لف ملوظف�ي الدول�ة الذين ت�م توطني
رواتبه�م لدى املصرف يكون ع�ن طريق فروعه
املخصص�ة يف بغ�داد واملحافظات.وق�ال املكتب
االعالم�ي للمصرف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن “هن�اك جهات تدعي
قيامها برتويج معامالت منح الس�لف للموظفني
واملتقاعدين لقاء مبالغ معينة”.وأضاف البيان أن
“الجهة الوحيدة املخولة بمنح الس�لف هي فروع
املرصف حرصا وعىل املوظفني واملتقاعدين زيارة
تبك الفروع لغرض التقديم عىل السلفة”.
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نائبا ً
أوال له ..والتفاوض بشأن «الكتلة األكرب» ما زال مفتوحاً
رئيسا للبيت التشريعي وكريم ً
اختيار احللبوسي ً

الربملان يف «جلسة مفتوحة» حتى إكامل «سلة الرئاسة»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

فش�ل الربمل�ان ،أم�س الس�بت ،يف تمري�ر
س�لة رئاس�ة الربملان بع�د أن ت�م التصوّيت
على محمد الحلب�ويس عن تحال�ف «املحور
الوطني» رئس�يا ً للربملان ،وحسن كريم نائبا ً
أوالً ل�ه عن تحالف «س�ائرون» ،فيما فش�ل
الربملان يف التصويت للنائب الثاني.
وأبقى رئيس السن جلس�ة الربملان مستمرة
حتى يوم األح�د للتصويت عىل النائب الثاني
لرئي�س الربمل�ان ،بع�د أن فش�ل الن�واب يف
تمريره من خالل التصويت األول والثاني.
وص�وّت الربمل�ان على إنتخ�اب النائ�ب عن
س�ائرون حس�ن كريم ملنص�ب النائب االول
لرئي�س مجلس النواب ،وهو الذي ينحدر من
ّ
س�كان
تحال�ف «س�ائرون» ،وهو أيضا ً من
مدين�ة الص�در ،وعم�ل كحقوقي من�ذ عام
ً
فضلا عن عمله مستش�ارا ً ملحافظة
،1995
بغداد لسنوات ع ّدة.
وكالعادة ،تحتكر القوى السياس�ية الس�نية
يف الع�راق ،منذ ع�ام  ،2003منص�ب رئيس
الربمل�ان ،وه�و ال�ذي أدى إىل التصوي�ت عىل
محم�د ري�كان الحلب�ويس ،مرش�ح املكون
السني ،رئيسا ً للربملان النواب ،والذي تنتظره
تحديات كبرية لغاية عام .2022
وقال مص�در برملان�يّ ،
إن «الحلبويس حصل
على  169صوتا ،من أص�ل  251نائبا صوّتوا
عىل أربع�ة مرش�حني ،وهم خال�د العبيدي،

وأس�امة النجيفي ،ومحمد الخالدي» ،مبينا
ّ
أن «ه�ذه األصوات ّ
أهلت الحلبويس لنيل ثقة
الربملان يف املنصب ،ليعلن رسميا رئيسا له».
وتمك�ن الحلبويس م�ن الوصول إىل رئاس�ة
الربملان ،عىل الرغم من الحملة اإلعالمية التي
ُ
شنت ضده واتهمته بدفع مبالغ مالية كبرية
إىل مرشحني منافسني إلقناعهم باالنسحاب
من الرتشيح.
والحلب�ويس هو مرش�ح عن كتل�ة «البناء»
التي تض�م تحالفات الفت�ح ،وائتالف «دولة
القانون» برئاس�ة ن�وري املالك�ي ،وتحالف
«األنبار هويتنا» الذي يرتأسه بنفسه.
واستطاع الحلبويس الحصول عىل تأييد أغلب
النواب الس�نة يف تحالف «املح�ور الوطني»،
بع�د أن جمع تأيي�د أكثر من خمسين نائبا
لريش�ح رس�ميا ملنص�ب رئي�س الربمل�ان،
الخميس املايض.
واستفاد الحلبويس من عدم وجود مرشحني
أقوياء ينافس�ونه داخ�ل «تحال�ف الفتح»،
باستثناء محافظ صالح الدين ،النائب أحمد
الجبوري ،الذي أعلن انسحابه من الرتشيح.
ّ
س�نا ً داخل
و ُيع�د الحلب�ويس أصغ�ر النواب
الربمل�ان ،وهو م�ن مواليد مدين�ة الكرمة يف
محافظ�ة األنب�ار ع�ام  .1982تخ�رّج م�ن
كلية «الهندس�ة» من الجامعة املستنرصية،
وحص�ل بع�د تخرّجه ال�ذي تزامن م�ع بدء
االحتالل األمريكي للبالد ،عىل عقود عمل مع
الفريق الهنديس يف جيش االحتالل األمريكي،

منها ما يتعلق بالبنى التحتية للفلوجة عقب
عام  ،2005ومنها بدأ بالظهور عىل املستوى
املحيل شيئا ً فشيئا ً داخل األنبار.
واس�تفاد الحلب�ويس م�ن عالقت�ه مع أرسة
الكربويل ،إحدى أرس األنبار ،يف مجال السياسة
والتج�ارة منذ ع�ام  ،2003وب�دأ بالحصول
عىل مش�اريع يف املدن الصناعية ،وال س�يما
مش�اريع لجنة إعمار الفلوجة ،والتي كانت
جزءا ً م�ن وزارة الصناعة واملعادن ،يف حقبة
الوزير أحمد الكربويل.
واختري الحلبويس ليصب�ح ممثالً يف املجالس
البلدية واملحلية لألنبار ،ثم انتقل إىل الواجهة
السياسية ضمن صفوف ائتالف «متحدون»،
ومن خالل النقلة األخرية تمكن من الوصول
إىل الربملان العراقي يف عام .2014
يف تم�وز  ،2016انتخب�ت اللجن�ة املالي�ة يف
ً
رئيس�ا جدي�دا ً لها ،عىل
الربمل�ان الحلب�ويس
خلفي�ة تعديالت برملانية جرت عىل سلس�لة
م�ن النواب ،ثم ج�رى اختياره م�ن املجلس
ً
محافظ�ا لها،
املحلي ملحافظت�ه األم األنبار
على خلفية ع�زل املحافظ الس�ابق ،صهيب
إس�ماعيل الراوي ،لتورط�ه يف قضايا تتعلق
بالفساد املايل وسوء اإلدارة.
أخرياً ،قدم تحالف «القوى العراقية» ورئيس
حزب «الحل» ،محمد الكربويل ،الشهر املايض،
الحلبويس مرش�حا ً لرئاس�ة مجلس النواب،
ّ
وس�ماه يف تغريدة عىل
خلال الفرتة املقبلة،
«تويرت» بـ»قائد األنبار» .عىل الصعيد الكتلة

األكرب ،ما يزال األمر غري واضحاً ،إذ لم تحسم
الكتل السياس�يّة تحالفاته�ا إىل اآلن ،بالرغم
من اس�تغالل بع�ض الن�واب الحديث عن أن
التصويت عىل رئاسة الربملان حسم موضوع

الكتل�ة األكبر.ويف الكوالي�س السياس�ية،
يج�ري الحديث عن وضع اللمس�ات األخرية
عىل مرش�ح مستقل لرئاس�ة الوزراء ،يكون
بالتوافق بني تحالفي الفتح وسائرون ،إال أن

هذه املعلومات لم تأكيدها ّ
حتى اآلن.
يف غض�ون ذلك ،عد االتح�اد األوربي انتخاب
النائ�ب عن تحالف «املح�ور الوطني» محمد
الحلب�ويس رئيس�ا للربمل�ان بدورت�ه الرابعة
«خطوة حاس�مة» نح�و تش�كيل الحكومة
االتحادية الجديدة.
وقال االتح�اد يف بيان ان انتخ�اب الحلبويس
رئيسا ملجلس النواب «هو الخطوة الحاسمة
األوىل نحو تش�كيل حكومة جديدة يف العراق
بعد االنتخابات».
وأض�اف البي�ان «نح�ن نتوق�ع م�ن القادة
السياسيني لتنفيذ هذه العملية قدما برسعة
والس�عي إىل املش�اركة الوطني�ة واملصالحة
الوطنية العريضة».
اىل ذل�ك هنأ املتحدث باس�م وزارة الخارجیة
االیرانی�ة به�رام قاس�مي اعض�اء مجل�س
النواب والش�عب الع�راق بمناس�بة انتخاب
لرئيسا ملجلس النواب.
وأض�اف ان إي�ران « تدع�م على ال�دوام
الدیمقراطی�ة وسلامة االراضی والس�یادة
الوطنی�ة وقرارات اعضاء مجل�س النواب يف
العراق.
واردف قائلا ان «اي�ران تعتقد ب�ان اختیار
رئیس الربملان شكل خطوة هامة ورضوریة
باتجاه تشكیل الحكومة الجدیدة فی العراق؛
متطلع�ا اىل انتخ�اب رئیسي الجمهوری�ة
ومجل�س ال�وزراء وتوف�ر ظروف مناس�بة
لتشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة قریبا».

احلشد الشعبي يشكل «ألوية احتياطية» يف البرصة ويدعو املواطنني إىل الرتقب للتطوع فيها

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن قس�م التعبئ�ة يف مكت�ب هيئة
الحش�د الش�عبي يف البصرة ،أم�س
السبت ،تشكيل عرشة ألوية احتياطية
من واجبها مس�اندة الحش�د الشعبي
والق�وات األمني�ة يف املحافظ�ة ،ودعا

املواطنني اىل ترقب فتح باب التطوع.
وذكر بيان صادر عن قس�م التعبئة يف
مكتب الهيئة اطلعت عليه الس�ومرية
ني�وز ،أن «هيئ�ة الحش�د الش�عبي
(مكت�ب البصرة) تعل�ن عن تش�كيل
ق�وات التعبئة االحتياطية (التطوعية)
مكون�ة كوجب�ة أوىل من عشرة ألوية

تت�وزع يف مختل�ف مناط�ق املحافظة
لكي يتصدى الشباب البرصي لألخطار
املحتمل�ة يف مناطقه�م بأنفس�هم»،
مبين�ا ً أن «الق�وات االحتياطية تهدف
اىل مس�اندة الحشد الش�عبي والقوات
األمنية ،وواجبها حفظ األمن وحماية
املمتل�كات العام�ة وتقدي�م الع�ون

والخدمات لألهايل».
ولفت قس�م التعبئة ضمن بيانه اىل أن
«تش�كيل القوات االحتياطية جاء بعد
األحداث األخيرة يف البرصة ،وما جرى
من اس�تغالل ملطال�ب املتظاهرين من
قب�ل مخربين مدعومين م�ن جهات
خارجي�ة ال تريد الخير لبلدنا لزعزعة

استقرار املحافظة وتهديد أمنها وحرق
وتدمير املمتل�كات العام�ة ومحاولة
املساس بالحشد الشعبي» ،مضيفا ً أن
«األولية االحتياطية س�تكون بأسماء
شهداء املناطق ،وقريبا ً سيتم فتح باب
التسجيل للراغبني بالتطوع».
يذك�ر أن البرصة تعد الرافد األس�ايس

نائب يعلن االتفاق مع احللبويس عىل عقد اول جلسة للربملان يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن النائب ع�ن محافظة البصرة فالح
الخزعيل ،الس�بت ،عن االتف�اق مع رئيس
الربمل�ان محم�د الحلب�ويس على عقد اول
جلسة للمجلس يف املحافظة.
وق�ال الخزعلي يف بي�ان إنه «ت�م االتفاق

مع رئي�س املجلس محم�د الحلبويس عىل
أن تك�ون اول أعم�ال مجل�س الن�واب يف
محافظة البرصة».
واض�اف الخزعيل ،أن «وفد هيئة الرئاس�ة
ومن رغ�ب من الن�واب للبرصة س�يأتون
لالطالع عىل واقع البصرة ومطالب أهلها
ونتطلع جميعا ملرحل�ة خدمة وخدمات ال

انتخابات إقليم كردستان )201( :مرشحة تتنافسن
عىل ( )33مقعد ًا

امتيازات».
وعقد مجلس النواب ،امس السبت ،جلسة
برئاس�ة رئي�س الس�ن محمد علي زيني
انتخب خاللها النائب عن محافظة االنبار
محم�د الحلب�ويس ملنصب رئي�س املجلس
فيم�ا اخت�ار النائب عن س�ائرون حس�ن
كريم ملنصب النائب األول للمجلس.

بغداد  /المستقبل العراقي

كندا تبحث متديد بعثتها العسكرية يف العراق وهولندا تكشف موعد سحب مقاتالهتا
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت وكالة ذا كانادي�ان بريس
أن قائ�د البعثة الكندي�ة يف العراق
الجنرال كولني كيفري ،أعلن أن كندا
يمكن أن تمدد بعثتها العس�كرية
يف البلاد ،فيم�ا أعلن�ت هولن�دا،
يف الوق�ت ذات�ه ،عن موع�د محدد
لس�حب مقاتالتها العسكرية من
العراق وسوريا.
وق�ال كيفري إن «حكوم�ة العراق
س�تعتمد على كن�دا والشركاء
الدوليني اآلخرين يف مس�ألة توفري

بغداد  /المستقبل العراقي

األمن بع�د هزيم�ة تنظيم داعش
اإلرهابي».
وأض�اف إنه�م «يعرتف�ون بأنهم
بحاجة إىل مس�اعدة دائمة لتوفري
األمن والعمل عىل نرش االس�تقرار
وازدهار العراق».
وكان�ت كن�دا اتخ�ذت ق�رارا
ع�ام  2014بإرس�ال ق�وات إىل
الع�راق ملحاربة تنظي�م «داعش»
اإلرهابي.
بدورها ،أعلنت الحكومة الهولندية،
أنها ستسحب مقاتالتها من طراز
أف 16-الت�ي تش�ارك يف حملات

القصف ض�د تنظي�م «داعش» يف
العراق وسوريا ،بحلول أواخر هذا
العام .
وقال�ت الحكوم�ة الهولندي�ة يف
بي�ان لها أنها «ق�ررت عدم تمديد
اس�تخدام مقاتلات اف 16-يف
القت�ال ض�د تنظيم داع�ش إىل ما
بعد  31كان�ون االول املقبل ،حيث
تشارك  4مقاتالت اف 16-هولندية
يف قصف التنظيم املتطرف بالعراق
منذ ترشين االول  ،»2014مشيرة
اىل ان�ه «تم تمديد العمليات عندما
قامت تل�ك املقاتالت بأوىل مهامها

يف سوريا مطلع .»2016
ورصح رئيس ال�وزراء مارك روته
خلال مؤتمر صحف�ي أن «نهاية
املعرك�ة العس�كرية ض�د تنظيم
اقرتب�ت» ،مشيرا اىل ان «داع�ش
تحول يف الع�راق إىل منظمة رسية
تركز بش�كل أس�ايس على تنفيذ
الهجمات االرهابية».
واعتربت الحكومة أن «املش�اركة
الهولندي�ة يف العراق س�تنتقل من
الهجم�ات ض�د تنظي�م داع�ش
إىل تعزي�ز األم�ن يف الع�راق لك�ي
يع�ود الن�اس بأم�ان إىل منازلهم

واالستمرار بحياتهم».
وسيتم نرش ما يصل إىل  50جنديا
هولنديا يف ش�مال العراق للتدريب
والحفاظ عىل أمن املناطق املحررة
من تنظيم «داعش».
وس�يبقى ثالثة إىل  12عنرصا من
القوات الخاص�ة يف بغداد ملواصلة
تدري�ب الق�وات العراقي�ة ،كم�ا
س�يبقى  20مدني�ا وعس�كريا يف
مهمة بناء القدرات التابعة لحلف
ش�مال االطلسي يف الع�راق والتي
تركز على تعزيز األم�ن بالعراق،
بحسب الحكومة.

مؤسسة عاملية تصنف اجليش العراقي الرابع عربي ًا والسادس
عىل الرشق األوسط

احت�ل الجيش العراقي ،املرتب�ة الرابعة عربيا
والسادس�ة عىل مس�توى الرشق األوسط من
حي�ث الق�وة والتس�ليح ،متقدم�ا بذلك عىل
جي�وش األردن وتون�س والكوي�ت واإلمارات
وس�لطنة عمان .وذكر استطالع نرشه موقع
«غلوب�ال فاير ب�اور» املتخصص بالش�ؤون
العسكرية يف احصائية ملؤرش القوة العسكرية،
إن «الع�راق يحتل االن املرتبة  47من بني 137

دولة شملتها االحصائية السنوية ،فيما احتل
املرك�ز الراب�ع عربي�ا والس�ادس ضمن دول
الرشق االوس�ط من ناحية القوة العس�كرية
والقوة البرشية التي تشكل الجيش» .واضاف
 ،أن «التقرير اعتمد عىل  55مؤرشا فيما يتعلق
بالق�وة العس�كرية لتحديد درج�ة قوة هذه
البلدان عس�كريا وهذا يوف�ر الرتتيب النهائي
بينم�ا يس�مح أيضا لل�دول األصغ�ر واألكثر
تقدما من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع
الدول األكرب واألقل نموا» .واوضح ،أن «العراق

م�ن ناحية عدد الس�كان البال�غ اكثر من 39
مليون نسمة فان هناك حوايل  16مليون فرد
من القوة البرشية والصالحون منهم للخدمة
العس�كرية حوايل اكثر من  13مليون نسمة،
فيم�ا يصل عدد االفراد لس�ن التجنيد اىل 655
الف شخص س�نويا» ،مشريا اىل أن «مجموع
اف�راد الجي�ش العراقي يبلغ ح�وايل  318الف
شخص بينهم  168من القوات الفاعلة و150
ال�ف فرد م�ن االحتي�اط» .واردف ،انه «ومن
ناحي�ة القوة الجوية ف�ان مجموع الطائرات

للحش�د الش�عبي من�ذ تأسيس�ه ،إذ
منه�ا غالبي�ة املقاتلني ونس�بة كبرية
م�ن الق�ادة ،وتمتل�ك معظ�م فصائل
وتشكيالت الحشد مكاتب يف املحافظة،
وم�ن ضمنه�ا منظم�ة ب�در (الجناح
العس�كري) ،وكتائ�ب ح�زب الل�ه،
وكتائب سيد الش�هداء ،ولواء املنتظر،

ورسايا السالم ،ورسايا أنصار العقيدة،
ورسايا عاشوراء ،وعصائب أهل الحق،
ولواء الشباب الرسايل ،وحركة النجباء،
وقوات الش�هيد الصدر ،وحركة أنصار
الله األوفي�اء ،وبعض تل�ك املكاتب تم
إحراقه�ا خلال موج�ة االحتجاجات
التي شهدتها املحافظة قبل أيام.

العسكرية للعراق تبلغ  289طائرة بواقع 23
طائ�رة مقاتلة و  56طائ�رة هجومية و 120
طائرة نقل و  42طائرة تدريب  ،فيما بلغ عدد
طائ�رات الهليكوبرت لدى الع�راق  162طائرة
بضمنها  32طائرة هليكوبرت هجومية».
ولفت التقرير إىل أن «ل�دى العراق  389دبابة
قتالي�ة و  13.028عرب�ة قتالية مدرعة و 44
مدفع ذاتي الحركة و  120مدفع مس�حوب و
 30قاذفة صواريخ ،فيما تبلغ ميزانية العراق
العسكرية  6مليارات و  55مليون دوالر».

تتنافس  201مرشحة للحصول عىل مقاعد
يف برملان كردستان بدورته الخامسة ضمن
اإلنتخاب�ات املقررة يف الثالثني من الش�هر
الجاري.
وامتلأت ش�وارع ومدن إقليم كردس�تان
بامللصق�ات الدعائي�ة وص�ور املرش�حني
واملرشحات منذ انطالق الحملة االنتخابية
يف  11أيل�ول ،لكس�ب أص�وات الناخبين
وحجز مقاعد يف الربملان املقبل.
وقال�ت زري ن�وزاد املرش�حة ع�ن قائمة
الحزب الديمقراطي الكردستاني يف دهوك
«من الرضوري العمل يف هذه املرحلة عىل
املس�اواة بني املرأة والرج�ل وتوفري فرص
العمل لكال الجنسين يف جمي�ع املجاالت،
فاملس�اواة السياس�ية واالجتماعي�ة
واإلدارية هي التي تضم�ن حماية حقوق
املرأة واألرسة عموماً».
فيما أش�ارت مرضية محمد أمني املرشح
ع�ن تحال�ف رسدم إىل «أهمي�ة تش�جيع
النس�اء على اإلدالء بأصواته�ن م�ن أجل
ً
داعية إىل «وضع أيدينا
التمتع بحقوقهن»،
بي�د بع�ض لبذل املزي�د من الجه�ود بغية
حماية حقوق املرأة».
وتوزع�ت املرش�حات على كاف�ة القوائم
والتحالف�ات االنتخابي�ة على اختلاف

توجهاتها ،وبحس�ب النظ�ام الداخيل رقم
 10لعام  ،2018الصادر عن املفوضية العليا
لالنتخاب�ات يف إقلي�م كردس�تان الخاص
بتوزي�ع مقاعد الربملان ال�ـ 111فإنه «إذا
لم تنجح املرشحات النساء بالحصول عىل
مقاع�د بموجب األص�وات املمنوحة لهن،
فيج�ب أن تكون نس�بة  %30من مجموع
املقاع�د م�ن حصته�ن حيث يحل�ن محل
املرش�حني الرجال الذين يتقدمون عليهن
يف تسلس�ل القوائ�م والكيان�ات» ،يف حني
تح�دد الفق�رة الرابع�ة من امل�ادة  49من
الدس�تور العراقي نسبة النساء يف مجلس
النواب العراقي بـ.»%25
وم�ن املقرر أن يش�هد إقليم كردس�تان يف
 30أيل�ول الج�اري ،انتخاب�ات برملاني�ة،
حي�ث يص�وت الناخب�ون على اختي�ار
ممثليهم من بني  673مرش�حا ً ومرشحة
ينتمون لـ 29كيانا ً سياس�يا ً لش�غل 111
مقعدا ً يف برملان كردستان بينها  11مقعدا ً
مخصص�ا ً لألقلي�ات الديني�ة والقومي�ة
وفقا ً لنظ�ام الكوتا.وكانت قد بدأت يف 11
أيلول الجاري ،الحملة الدعائية النتخابات
برملان إقليم كردس�تان ،املقرر إجراؤها يف
 30أيل�ول الجاري.ويتنافس يف االنتخابات
 709مرش�حني ضمن تحالفين ،وثمانية
كيان�ات على  100مقع�د يطل�ق عليه�ا
املقاعد العامة.

احلشد الشعبي حيبط تسل ًال لتنظيم «داعش» جنوب سامراء
بغداد  /المستقبل العراقي
احبطت قوات اللواء  43يف الحشد الشعبي،
أمس الس�بت ،تس�لال لتنظيم «داعش» يف
اط�راف مدينة بل�د جنوب س�امراء.ونقل
املوقع الرسمي لقوات الحشد بيانا إن «قوة
من اللواء  43يف الحش�د الشعبي واستنادا
ملعلومات اس�تخباراتية دقيق�ة تفيد بنية
عن�ارص م�ن داع�ش تنفيذ هجم�ات ضد

أهداف مدنية وأمنية يف املدينة ،تمكنت من
احباط تس�لل لداعش يف اطراف مدينة بلد
جنوب س�امراء».وأضاف أن «اللواء عالج
األه�داف وحقق إصابات بصفوفهم ،فيما
اجبر البقي�ة على الهروب».يش�ار اىل ان
القوات االمنية والحش�د الش�عبي تعلنان
بني فرتة واخرى عن صد هجمات يش�نها
مجموعة من عنارص «داعش» عىل مناطق
متفرقة بينها بلد.

3

حمليات

العدد ( )1748االحد  16ايلول 2018

www.almustakbalpaper.net

النفط جتهز كربالء باملشتقات إستعداد ًا لزيارة عاشوراء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة النفط  ،عن تخصيص حصص اضافية
ملحافظ�ة كربلاء املقدس�ة ،من املش�تقات البيضاء
إستعدادا ً لزيارة العارش من محرم الحرام.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان
“رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة ش�كلت غرفة
عملي�ات لتلبية كل احتياجات الزيارة من املش�تقات
للمواك�ب واالف�ران واملخاب�ز واملول�دات الكهربائية
وبالس�عر الرس�مي ،فضلا ع�ن تقس�يم املحافظة
اىل ع�دة قواطع لتحقي�ق أعىل انس�يابية ورسعة يف
التجهيز”.
وبين�ة الرشك�ة ،ان “حص�ص كربلاء املقدس�ة
م�ن املش�تقات س�تجهز بمعدله�ا اليوم�ي املعت�اد
وس�يخصص للمحافظ�ة خزين كاف منه�ا عىل ان

يكون بواقع خمس�ة االف مرت مكعب “ ٥ماليي لرت”
من البنزي�ن ومثلها ملادة زيت الغ�از “الگاز” وثالثة
االف متر مكعب من م�ادة النفط االبيض “ ٣ماليني
لرت” من مس�تودع كربالء املقدسة ومستودع النجف
الجديد لضمان وصولها وانسيابيتها ،فضال عن رفع
حص�ة املحافظة م�ن الغاز الس�ائل بواقع  ٤٠٠طن
طيلة ايام الزيارة واعتبارا من االول من محرم”.
وأش�ار البيان اىل ان “هذه االرقام قابلة للزيادة تبعا
لالح�داث والظروف متعه�دا بتقديم افضل الخدمات
للزائرين من داخل العراق وخارجه”.
وأوض�ح ان “هناك تنس�يق عال املس�توى مع باقي
الدوائر” ،مشيرا اىل “تعاون مع رشك�ة تعبئة الغاز
لتخصي�ص عرش س�يارات لتزويد املواطنين بالغاز
عىل ان تنسب لفرعنا يف محافظة كربالء ”،مؤكدا ان
“كل الجهود منصبة النجاح هذه الزيارة املليونية.

اطالق « »229مليار دينار ملعاجلة شحة املياه يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة املالية ،عن اطالق  229مليار
دين�ار ملعالجة ش�حة املي�اه يف محافظة
البرصة.
وقالت الوزارة يف بيان إن “املالية اطلقت،
الي�وم الخمي�س 229 ،ملي�ار دين�ار
ملحافظة البرصة م�ن االيرادات املتحققة
م�ن املنافذ الحدودي�ة للمحافظة لغرض
تنفي�ذ االعم�ال املتعلق�ة بقط�اع امل�اء
تنفيذا لتوجيه�ات رئيس ال�وزارء حيدر
العبادي ملعالجة مش�كلة ش�حه املياه يف
املحافظ�ة” .وأضافت الوزارة ،أن “وزارة
املالية تواصل املتابعة والتنسيق مع فريق
العم�ل املكل�ف من قب�ل رئي�س مجلس

اجلملة العصبية تسجل
« »54إصابة بالرأس
بسبب الرمي العشوائي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية
عن اس�تقبالها  54حال�ة إصابة رصاصة
بالرأس نتيجة الرمي العشوائي منذ مطلع
 2018ولغاي�ة االول م�ن أيل�ول الج�اري.
وق�ال مدي�ر املستش�فى الدكتور س�مري
حمي�د الدلف�ي يف بي�ان تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،إن «طوارئ مستش�فى جراحة
الجمل�ة العصبي�ة تلقت نح�و  54إصابة
رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العش�وائي
يف العاصمة بغداد منذ مطلع  2018ولغاية
األول م�ن أيلول الجاري» .واضاف أن «من
بني الح�االت  48إصابة ذك�ور و  6حاالت
أن�اث» ،مشيرا إىل أن «جمي�ع الح�االت
تسببت لهم بنزف يف الدماغ والغالبية منهم
مابني ش�لل كيل ونصفي لألطراف األربعة
وبعضه�ا ألحق�ت رضرا بالنظر فضال عن
ح�االت مختلفة أخ�رى» .وأوضح الدلفي،
أن «الف�رق الطبي�ة يف املستش�فى عمل�ت
عىل اس�عاف تل�ك الحاالت وبش�كل عاجل
من خالل العناية املرك�زة وإجراء عمليات
طارئة إليق�اف النزيف والحاقهم بعمليات
أخ�رى إلخ�راج الرصاص�ة بعد اس�تقرار
وضعهم الصح�ي» .وتابع أنه «بعد اخراج
الرصاصة وجلسات العالج الطبيعي تمكن
اغلب املصابني من استعادة حركة اطرافهم
ممن انش�لت بس�بب اإلصاب�ة وآخرين يف
عمق الدماغ ونزف ش�ديد لقو حتفهم قبل
ادخالهم العمليات» .ودعا الدلفي الجهات
املعني�ة إىل «اتخ�اذ إج�راءات حازمة للحد
م�ن الرمي العش�وائي ملايتس�ببه من أذى
للمواطنني وك�وارث ووفاة بعظهم خاصة
من األطفال.

 3مليار دينار من احتياطي الطوارئ من
مش�اريع البترودوالر خص�ص ملرشوع
ماء ام قرص فضال ع�ن تمويل املحافظة
بمبلغ  9مليار دينار ضمن برنامج تنمية
االقاليم والذي يخص القطاع الرتبوي”.
وتابعت املالية“ ،أما فيما يخص النفقات
التشغيلية فتم تمويل املحافظة بأكثر من
 110ملي�ار دينار 107 ،منها تم مناقلتها
من تخصيصات البترودوالر للمحافظة،
و 3مليار دينار ضمن النفقات التشغيلية
ملديرية ماء البرصة لغرض تغطية تأهيل
مشاريع املاء العاملة حاليا يف املحافظة”،
مشيرة اىل أن “مجم�وع املبال�غ التي تم
تموي�ل املحافظة بها ضم�ن موازنة عام
 2018تبلغ اكثر من  500مليار دينار.

الوزراء لغرض تخصيص وتمويل االموال
الالزمة لحل مش�اكل محافظ�ة البرصة
وتحسني الخدمات للمواطن البرصي” .
وبين�ت ال�وزارة ،أنها “اطلق�ت ،يف وقت
س�ابق خالل هذا الع�ام ،اكث�ر من 272
ملي�ار دينار ملحافظة البصرة ،وتوزعت
على النفقات االس�تثمارية والتش�غيلية
اذ ت�م تموي�ل املحافظ�ة بالنفق�ات
االس�تثمارية بأكث�ر م�ن  161ملي�ار
دين�ار منه�ا  121ملي�ار دين�ار ضم�ن
التخصيصات الس�نوية للمشاريع ضمن
املوازنة االس�تثمارية ،واكثر من  3مليار
دين�ار ضمن تخصيص�ات املحافظة من
مبالغ البترودوالر ،واكثر م�ن  25مليار
دينار ضمن برنامج تنمية االقاليم ،ومبلغ

التجارة جتهز املوصل بمفردات البطاقة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف
وزارة التجارة ،عن تجهيزها محافظة املوصل
بمف�ردات البطاق�ة التمويني�ة م�ن مادت�ي
الس�كر وزي�ت الطعام.وذك�ر بي�ان للرشكة
تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «فرع الرشكة
يف محافظ�ة املوصل (مجمع مخ�ازن بازوايا
وس�ايلو املوص�ل) جه�ز مناط�ق (الحضر،
الوحدة ،مخيم يوتو ،مخيم من الشام ،مخيم
الجدعة ،مخيم الخازر ،مخيم مدرج ،4مخيم
م�درج  )6بكمية ( )355.387ط�ن من مادة
الس�كر و(كمي�ة  )161.739ط�ن م�ن مادة
زيت الطعام».وأضاف البي�ان انه «تم تجهيز

مناطق (العياضية املحلبية البعاج ،القريوان،
ربيع�ة ،حمدان ،زم�ار) بكمي�ة ()961.866
طن سكر و( )438067طن من زيت الطعام،
باإلضاف�ة اىل تجهي�ز مناطق (صلاح الدين،
الجزائر ،ع�وكار ،الكرامة ،االندل�س ،الثورة،
قيارة داخل ،قيارة خارج ،حمام العليل داخل،
حم�ام العليل خ�ارج) بكمي�ة  993887طن
م�ن الس�كر و 452.624ط�ن من م�ادة زيت
الطعام».وتاب�ع انه «ت�م تجهيز بقية مناطق
املحافظة يف كل من (القوش ،تكليف ،الفروق،
فاي�دة ،الحدباء ،الش�فاء ،الرفاعي ،الريموك،
الزهور ،املثنى ،الرش�يدية ،الزه�راء ،النرص)
بكمية ( )1685.318طن سكر و()755.271
طن زيت طعام.

اجلنائية املركزية :املؤبد لعصابة فجرت
مولدات أهلية وابتزت أصحاهبا
بغداد  /المستقبل العراقي
قض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة ،حكم�ا
بالسجن املؤبد بحق ثالثة مدانني قاموا بابتزاز
وتفجري أصحاب املول�دات األهلية يف العاصمة
بغداد.وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء
األعلى القايض عبد الس�تار بريق�دار يف بيان
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،إن “املحكم�ة
الجنائية املركزية يف اس�تئناف بغداد الرصافة
االتحادية نظرت قضاي�ا ثالثة متهمني أدينوا
بابت�زاز أصح�اب املولدات االهلي�ة يف منطقة
الحري�ة وتهديدهم بتفجير مولداتهم يف حال
عدم دف�ع مبالغ مالية”.وأضاف ،ان “املدانني
قاموا برمي رمان�ة يدوية عىل احدى املولدات
نتيجة لعدم دفع صاحبها إتاوة فرضتها عليه

العصابة” ،مبينا ان ذلك تسبب بترضر املولدة
واحرتاق سيارة صاحبها مع دفع مبلغ مليوني
دينار لقاء عدم التعرض له مرة ثانية”.واشار
بريق�دار إىل ان “االحكام صدرت بحق املتهمني
وفق�ا ً الح�كام امل�ادة الرابع�ة 1/م�ن قانون
مكافحة االرهاب رقم  13لسنة .2005

جملس الوزراء يوافق عىل تسجيل مركبات «املعاقني»
وفق القرارات ذات العالقة
بغداد  /المستقبل العراقي
واف�ق مجلس ال�وزراء عىل تس�جيل
املركب�ات الخاص�ة برشيح�ة ذوي
االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة وفق
القرارات ذات العالقة.
وذك�ر مجلس ال�وزراء يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن�ه “ناق�ش
العدي�د م�ن القضايا واص�در العديد
من القرارات ومن بينها املوافقة عىل
إعفاء الكتب املدرس�ية من الرس�وم
الكمركية” ،الفتا إىل إن “مجلس قرر
زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي
ومس�اواتهم مع اقرانه�م يف القوات
املسلحة واعتبارا من تأريخ االول من
الش�هر العارش من العام الحايل وكما
حدده�ا قان�ون املوازن�ة العامة من
احتياطات الطوارئ” .
وأضاف إنه “وافق على توفري مبالغ
مالي�ة إلغ�راض إيص�ال الكهرب�اء

ملرشوع محطة ضخ بحرية الثرثار”،
مبين�ا إن “العب�ادي وج�ه بإحال�ة
مرشوع املفتية الس�كني والسياحي
اىل الهيئ�ة الوطنية العليا لالس�تثمار
لغرض دراس�ته واع�ادة عرضه عىل
الحكوم�ة ودعم�ا ملش�اريع االعمار
واالستثمار يف البرصة”.
واك�د ان�ه “أق�ر اآللي�ة املقرتح�ة
والتوصي�ات الخاص�ة بحل مش�كلة
األرضار واالندث�ارات الت�ي حصل�ت
يف مش�اريع املاء واملجاري واالكساء
واملشاريع االخرى”.
وتابع ان “مجل�س الوزراء وافق عىل
اكم�ال مرشوع دوار االمام الحسين
علي�ه السلام الثان�ي ،اضاف�ة اىل
املوافق�ة عىل تأجيل اس�تيفاء مبالغ
الرس�وم الكمركي�ة املفروض�ة على
امل�واد الداخل�ة يف بناء مجم�ع االمام
الحسين علي�ه السلام يف محافظة
كربالء املقدس�ة بعد تأكي�د الكميات

من اللجن�ة املختصة يف مكتب رئيس
الوزراء”.
وبني انه “وافق عىل تسجيل املركبات
الخاص�ة برشيح�ة ذوي االعاق�ة
واالحتياجات الخاصة وفق القرارات
ذات العالق�ة  ،فضلا ع�ن موافقت�ه
على قي�ام وزارة املالي�ة بمناقل�ة
تخصيص�ات مس�تحقات املقاولين
بحس�ب مش�اريع وزارة الصناع�ة
واملع�ادن  ،اىل جان�ب مناقلة مبلغ اىل
وزارة النقل من تخصيصات مرشوع
تنفي�ذ كارس االم�واج الغرب�ي مليناء
الف�او الكبير مس�تحقات الرشك�ة
الكورية املنفذة”.
وذك�ر ان�ه “واف�ق عىل نق�ل حقوق
والتزامات الرشكات املوجودة يف هيئة
الكهرب�اء امللغ�اة اىل وزارة الكهرباء،
فضلا عن موافقته عىل تعديل اس�م
كلية العمارة للعلوم االنسانية ليصبح
كلية العمارة الجامعة.

صحة الكرخ تغلق « »38مطع ًام
ملخالفتهم الرشوط الصحية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ ،ع�ن غل�ق  38مطعما ومحل
مرطبات ملخالفتهم الرشوط الصحية.
وقال�ت مدي�ر قس�م الصح�ة يف الدائرة ن�ازك الفتلاوي ،يف بيان
تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «املالكات العاملة يف شعب الرقابة
الصحي�ة التابعة للدائرة وكافة وحداته�ا تعمل عىل تكثيف وبذل
أقىص الجه�ود حيث عملت عىل إغالق عدد م�ن املحالت املخالفة
للرشوط الصحية خالل الفرتة املاضية من موس�م الصيف الحايل،
وه�ي مس�تمرة بعملها صباحا ومس�اء م�ن اج�ل متابعة هذه
املخالفات الصحية».
وأضاف�ت أن «غلق هذه املح�ال تأتي ضمن الخطط االس�تباقية
للس�يطرة على األم�راض االنتقالية الس�يما خالل فترة ارتفاع
درج�ات الحرارة ،فضال عن تكيف عم�ل الرقابة الصحية وتوفري
املس�تلزمات الصحية كاف�ة ومتابعة آخر املس�تجدات العلمية يف
هذا املجال خدمة للصالح العام.

رئيس هيأة املنافذ :إجراءاتنا رادعة
وحاسمة للحفاظ عىل املال العام
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية ،كاظم العقاب�ي  ،أن إجراءات
الهيأة رادعة وحاسمة للحفاظ عىل املال العام»
وذكر بيان العلام الهيأة ،ان «العقابي «ت�رأس االجتماع الدوري
ملدراء املنافذ الحدودية وتضمن االجتماع مناقش�ة جدول األعمال
والذي تناول دور الهيأة يف االرشاف والرقابة ومحاس�بة املخالفني
م�ن خلال مالكاته�ا يف قس�م البحث والتح�ري يف الكش�ف عن
املفس�دين واملتجاوزين عىل املال العام ومتابع�ة كافة االجراءات
الكمركية يف اس�ترياد البضائع والسلع وسلامتها وفق الضوابط
املعتمدة».كم�ا أك�د االجتماع على «أهمية االرش�فة اإللكرتونية
للمعامالت الكمركية وتجهيز املنافذ باملختصني واألجهزة لضمان
رسع�ة اإلنج�از والحف�اظ على الوثائق م�ن الفق�دان والتالعب
والتزوير كما يضمن س�هولة استرجاعها ع�ن الطلب».وناقش
أيضا ً «كيفية التصدي لحاالت التهريب يف التالعب باألوزان وتزوير
املعاملات الكمركي�ة ،والضوابط املعتمدة لصرف باجات دخول
العجلات يف املناف�ذ الحدودية ألصحاب العالق�ة واملخولني وتقيم
عمل مكاتب الخدمة فيها.

التعليم توافق عىل نقل طلبة السنوات
الدراسية املنتهية واملستضافني
بغداد  /المستقبل العراقي

الرتبية تسجل « »483شهادة
مزورة يف املؤسسات احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الرتبية ،عن تس�جيل
 483ش�هادة مزورة يف املؤسسات
الحكومية خلال األش�هر الثالثة
املاضية.
وذك�ر بيان لل�وزارة يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إن ” اللجان
املختص�ة يف ال�وزارة اس�تطاعت
خلال األش�هر الثالث�ة املاضي�ة
من تس�جيل ( )236حالة لش�هر
حزي�ران و ( )137حال�ة لش�هر
تموز  ،فضال عن تس�جيل ()110
حالة لش�هر آب للشهادات املزورة
وملختلف الجهات الحكومية وغري

الحكومية “.
وأضاف البي�ان ان ” الوزارة أنهت
املحارض التحقيقية بحق املزورين
واملصادق�ة عليه�ا  ،م�ع القي�ام
بتبلي�غ الجهات املتضررة التخاذ
اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي
التزوير”.
واش�ار البي�ان اىل ان “ال�وزارة
س�تكمل عمله�ا باندف�اع اق�وى
وبهم�ة اعلى للقضاء على هذه
الظاه�رة الس�لبية  ،ومحارب�ة
الفس�اد بكاف�ة اش�كاله وإعطاء
ذوي الحق�وق حقوقهم والحفاظ
على أهمي�ة الش�هادة الدراس�ية
ومكانتها املجتمعية.

املالية تعلن إطالق رواتب ذوي املهن
الطبية والصحية اجلدد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة املالية ،عن إطالقها رواتب ذوي املهن
الطبية والصحية الجدد.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ،إنه�ا «أطلق�ت رواتب
الكوادر الطبية والصحي�ة التابعة لوزارة الصحة

م�ن املعينني الج�دد والبالغ عدده�م عرشين ألف
درجة وظيفية».
وأضاف�ت ال�وزارة ،أن «الك�وادر موزع�ون على
املحافظات كاف�ة والذين ت�م تعيينهم عىل املالك
الدائم وفق قرار مجلس الوزراء املرقم  209لسنة
.2018

نصب حمطتني لتحليه املياه يف حمافظة ذي قار
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن�ت محافظ�ة ذي ق�ار  ،عن نص�ب محطتني
لتحليه املي�اه ( )ROيف املحافظة من قبل جمعية
الهالل األحمر.
وقال النائ�ب األول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل
يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان

“املحافظة بارشت بنصب محطتني لتحليه املياه
( )ROبطاق�ة  30الف مرت مكعب يف الس�اعة من
قبل جمعية الهالل األحمر العراقية”.
وأض�اف ان “عملي�ة نص�ب هذه املحط�ات جاء
بالتعاون والتنسيق مع الدوائر املعنية باملحافظة”،
مشيرا اىل ان “هذه املحطات ستس�هم يف تجهيز
املواطنني باملياه الصالحة للرشب.

وافق�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي ،عىل نق�ل طلبة
الس�نوات الدراس�ية املنتهية واملس�تضافني س�نتني فأكثر.وقال
املتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي ،يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان «وزي�ر التعلي�م عبد الرزاق العيسى وافق عىل نقل
طلبة الس�نوات الدراس�ية املنتهية واملس�تضافني س�نتني فأكثر
برشط النجاح للمرحلة الحالية (سنة التقديم) مراعاة لالستقرار
العلم�ي للطلب�ة يف الجامعات التي اس�تضيفوا فيه�ا معظم مدة
الدراس�ة».وأضاف العب�ودي أن «آخر موعد الس�تالم طلبات نقل
املبارشة س�يكون يف نهاية الدوام الرسمي من يوم االثنني املوافق
الـ 24من ايلول .2018

الرافدين حيذر من جهات تدعي ترويج
معامالت سلفه مقابل مبالغ معينة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مرصف الرافدين  ،ان منح الس�لف ملوظفي الدولة الذين تم
توطني رواتبهم ل�دى املرصف يكون عن طريق فروعه املخصصة
يف بغ�داد واملحافظات.وق�ال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «هن�اك جهات تدعي
قيامها برتويج معامالت منح السلف للموظفني واملتقاعدين لقاء
مبال�غ معينة».وأك�د ،ان «الجهة الوحيدة املخولة بمنح الس�لف
هي فروع املرصف حرصا ً وعلى املوظفني واملتقاعدين زيارة تلك
الفروع لغرض التقديم عىل السلفة.

البنك املركزي العراقي خيرج رسمي ًا
من قائمة عقوبات االحتاد االوريب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن االتحاد االوربي رسمياً ،عن خروج البنك املركزي العراقي من
قائم�ة العقوبات الت�ي يفرضها االتحاد عىل املؤسس�ات وذلك من
خالل نرشه يف صحيفته الرس�مية.وذكر بيان للبنك املركزي تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «االتحاد األوربي اعلن رس�ميا ً عن خروج
البن�ك املركزي العراقي من قائم�ة العقوبات التي يفرضها االتحاد
االوربي عىل املؤسسات وذلك من خالل نرشه يف الصحيفة الرسمية
لالتحاد االوربي التي اكدت فيها الغاء العقوبات املفروضة عىل هذا
البن�ك يف عهد النظام الس�ابق والتي نصت عىل حظ�ر التعامل مع
مجموعة من املؤسس�ات املالية وغري املالي�ة العراقية ومنها البنك
املركزي العراقي».وأضاف البيان ان «هذه الخطوة ملا حققه البنك
املرك�زي العراقي من تقدم كبري يف تحسين ادائه وتطبيق االنظمة
واملعايير الدولية يف هذا املجال ويبين هذا البنك انه وبموجب هذه
التعديالت االخرية سيسمح للمؤسسات املرصفية املالية العاملية ان
تتعامل وفق التعليمات الجديدة كونه أصبح من املؤسس�ات املالية
املوثوقة التعامل لدى املؤسسات الدولية االوربية.

4

اعالنات

العدد ( )1748االحد  16ايلول 2018

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

Tender No : MOT/WHEAT/7/2018
Classification No : 33 CURRENT BUDGET
Date : 16 /09 /2018

رقم املناقصة MOT/WHEAT/7/2018 :
رقم التبويب  33 :املوازنة اجلارية
تاريخ االعالن 2018/ 9 /16 :

اعالن

مدير قسم العقود العامة
يف وزارة التجارة

اعالن مزايدة

تعلن محافظة صالح الدين لجنة البيع وااليجار (ألمالك االدارة
املحلي�ة) عن اج�راء املزايدة العلنية للعق�ارات املبينة اوصافها
ادن�اه والواقع�ة يف ناحي�ة االس�حاقي يف مرك�ز الناحية وفق
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدول�ة رقم  21لس�نة  2013فعىل
الراغبين باالشتراك باملزاي�دة مراجعة ديوان املحافظة قس�م
الحس�ابات بع�د  30ثالثون ي�وم ابتداء من الي�وم الثاني لنرش
االعالن بالجريدة الرس�مية مس�تصحبني معهم املستمسكات
االصلي�ة ومبلغ التأمين�ات القانوني�ة قدره  %20م�ن القيمة
املقدرة للعقار وسيكون موعد املزايدة الساعة العارشة صباحا
يف موق�ع العق�ارات املذكورة ادناه واذا صادف عطلة رس�مية
يوم املزايدة فتؤجل اىل اليوم الذي بعده
ت
1
2
3
4
5
6

القطعة
938/43
937/43
935/43
931/43
941/43
942/43

المقاطعة
15
15
15
15
15
15

نوع العقار
دار
دار
دار
دار
دار
دار

اوصافه
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم

مساحة العقار
480م2
510م2
480م2
480م2
444م2
466,66م2
رئيس اللجنة

Acting for Manager Of General Contracts Department
Ministry Of Trade

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013تعلن عمادة املعهد
التقني كوت عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري (قاعات الدواجن) وفقا لرشوط التعاقد
الت�ي يمكن االطالع عليها قبل املزايدة يف عمادة املعه�د  /الوحدة القانونية علما ان
املزايدة تجري يف يوم االربعاء املوافق  2018/10/10يف تمام الساعة العارشة صباحا
فعىل الراغبني يف االشتراك باملزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني
معه�م التأمينات القانونية البالغ�ة  %20من القيمة املقدرة نقدا او صك مصدقا عىل
ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية
مالحظة  :يف حال صادف اليوم املحدد للمزايدة عطلة رسمية فتمدد املزايدة اىل اليوم
التايل من ايام الدوام الرسمي
أ .م .د مهدي فرحان بنية
عميد املعهد التقني كوت /وكالة
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم  2/ 69784/2حي
امليالد باسم ( عالء نارص حسني ) عىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشي�ك ( علي موفق علي ) توج�ب عليك
الحضور اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض اصدار
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م  3/ 86893ح�ي
الجمعيه خالل عرشه ويخالفه ستتم االجراءات
دون حضورك
طالب االجازه بدر جواد كاظم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشكاء ( محس�ن وحس�ن وهالل وصباح
وحسين وصاح�ب ومصعب وكري�م وفاطمه
ورباب وليىل وس�كينه ومريم اوالد مسلم هالل
وزه�وه تايه فريج ) توجب عليكم الحضور اىل
مق�ر بلديه النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء
للعق�ار املرق�م  3/12540ح�ي ص�دام خالل
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون
حضوركم
طالب االجازه فائزه رسول حسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت الهوي�ة باس�م املوظ�ف ( س�تار جبار
حمود ) رشكة تعبئ�ه الغاز مكتب العماره كل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جه�ه اإلصدار او
االتصال عىل الرقم التايل0771 090 6121

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت الهوية باس�م املوظف ( محسن مغتاض
جاسم ) رشكة تعبئه الغاز مكتب العماره كل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جه�ه اإلصدار او
االتصال عىل الرقم التايل0771 090 6121

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت الهوي�ة باس�م املوظف ( س�ليم محمد
حمود ) رشكة تعبئ�ه الغاز مكتب العماره كل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جه�ه اإلصدار او
االتصال عىل الرقم التايل0771 090 6121

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت الهوية باسم املوظف ( عيل َداوُ َد سلمان
) رشكة تعبئه الغاز مكتب العماره كل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهه اإلصدار او االتصال عىل
الرقم التايل0771 090 6121

Advertisement

Ministry Of Trade
General Contracts Department

Iraqi Ministry of Trade ( MOT ) , General Contracts Department , is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying wheat
and have similar trading deals with Iraq or other countries to participate in a tender for purchasing the quantity of ( 50,000 ) mt ±5% in minimum of hard wheat from
( USA/ CANADA / AUSTRALIA) origins according to the specification adopted by Grain Board of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment
will be effected by L/C.
The following should be noted :
- The qualified companies who want to obtain additional information should contact ( General Contracts Department ) through it>s official e-mails ( high_mot@yahoo.
com & g.contracts@mot.gov.iq) during the official working days of tender period from ( 17 / 09 /2018-20/09/2018 ) between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq /BLT ).
- A conference will be held on 18 /09 /2018 in (General Contracts Department at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad
International Fair ) to answer the inquiries of the participants in the tender .
- The requisite qualification requirements :
Offers must be accompanied by bid bond or certified check or bill of exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an official
)letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender
issued through any Iraqi bank (inside Baghdad) accredited by Central Bank of Iraq that mention the name & number of the above tender at rate of 1% of the bid>s
value issued by the bidder in favor of Grain Board Of Iraq . Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity>s expiry date .
Document required from Iraqi companies :
) - Offer should be signed & stamped (original copy
) - Purchase bill of tender ( original copy
)- Mention the full details of the company address ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s Commissioner director
for the purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions ( The Standard Bids ) provided that the company should notify the
contracting party of any change in it>s address within 7 days of the date of change
- ID .
- Habitation card .
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry Of Trade exclusively and should be valid until the end of the year .
- Valid trade chamber ID .
- Submitting one or more of the following documents : Incorporation certificate/ foundation contract / the company>s internal system certified recently by Companies
Recorder Directorate in Ministry of Trade .
- The Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor and certified by the Iraqi Accountants and Auditors Union
- Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies :
) - Offer should be signed & stamped (original copy
) - Purchase bill of tender ( original copy
)- Mention the full details of the company address ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s Commissioner director
for the purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions provided that the company should notify the contracting party of any
change in it>s address within 7 days of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition
to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal system, legally certified .
- Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor
- Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions :
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization for their representation according to law ( signed & stamped by the company>s
stamp) , and regarding Representative OF Arabic & Foreign Companies , they have to present legalized authorization by Iraqi embassy in the country of the company
- The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two years .
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
- Companies who are willing in purchasing tender>s conditions ( The Standard Bids ) , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of
MOT located in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair , and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against nonrefundable
amount of 500,000 Iraqi Dinars.
- The bids to be delivered to the following address : (General Contracts Department at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad
International Fair ) at the specified date (10:00 AM Iraq/ BLT on 23 / 09 /2018 ) and offers are valid to reply up to 27 / 09 /2018. Any bid with shorter validity shall
be disregarded
- Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s name and marked with the tender>s no. &name .These offers must be put
in the tenders box in the head quarter of MOT/ General Contracts Department .
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their representatives who are willing to attend this process at the following address (General Contracts Department at MOT/ Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair ) at the specified date 10:00 AM BLT /Iraq on
23 /09/2018.
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company . In case the
bidder un fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded .
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required specifications in
addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then the closing date will be on the next day
- Advertisement can be founded in MOT»S Websites: www.iraqitic.com & www.mot.gov.iq
-and dg Market- tenders& Procurement Worldwide :www.dq markt.com

يسر قس�م العق�ود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخبرة و االختصاص يف مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثل�ة مع العراق او اي دولة اخرى
للمشاركة يف مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية (  ) 50,000طن خمسون الف طن  %5±كحد ادنى من مادة الحنطة الصلبة من املناشئ ( امريكي  /كندي /اسرتايل ) وحسب
املواصفات املعتمدة لدى الرشكة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشرتي وان يكون الدفع بطريقة ( اعتماد مستندي ) مع مالحظة ماياتي :
 على مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفس�ار عرب الربي�د االلكرتوني لوزارة التجارة  /مكتب الوزير /قس�م العقود العامة عىلالعنوانني التاليني ( high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq
خالل فرتة االعالن من تاريخ (  2018/ 9 /17لغاية  ) 2018/9/20الساعة  8:00صباحا ً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة  2:00ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
 سيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة بتاريخ (  ( )2018/ 9 /18بمكتب الوزير  /قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل  /قاطع مبنى مكتب الوزير)
 متطلبات التاهيل املطلوبة :تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان  bid bondاو صك مص ّدق او س�فتجة ( عىل ان يرد الصك او الس�فتجة طي كتاب رس�مي من الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع
العطاء ويذكر فيه ان الصك او السفتجة هو تامينات اولية تخص املناقصة لصالح الرشكة العامة لتجارة الحبوب صادرة من اي مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك
املركزي العراقي بنس�بة  %1من مبلغ العطاء ويتم ذكر اس�م ورقم املناقصة يف التامينات املقدمة عىل ان تكون التامينات االولية نافذة ملدة (  ) 35يوم ابتداءا من تاريخ انتهاء
مدة نفاذية العطاءات .
 يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :اوال  /بالنسبة للرشكات العراقية :
 يقدم العطاء ّموقع ومختوم ( النسخة االصلية ) .
 ارفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الربيد االلكرتوني  ,النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض للرشكة ) ألغراض املراسلات ضمن املواعيد املحّ ددة يف رشوط املناقصة(الوثيقة القياسية ) عىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 هوية األحوال املدنية . بطاقة سكن. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصيا ً ونافذ لغاية نهاية العام الحايل . هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . تقديم واحدة او اكثر من الش�هادات االتية (ش�هادة تأس�يس الرشكة /عقد التأس�يس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارةالتجارة).
 الحسابات الختامية الرابحة للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة مـن قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني. األعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ ( )10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية .ثانيا  /بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية :
 يقدم العطاء ّموقع ومختوم ( النسخة االصلية ) .
 ارفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الربيد االلكرتوني  ,النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض للرشكة ) ألغراض املراسلات ضمن املواعيد املحّ ددة يف رشوط املناقصةعىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 تقديم واحدة او اكثر من الش�هادات االتية (ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نس�خة مرتجمة باللغة العربيةلشهادة تأسيس الرشكات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا .
 الحسابات الختامية الرابحة للرشكة للسنتني األخريتني مص ّدقة من قبل محاسب قانوني. االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين )خالل الــ ( )10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنيةثالثا /الرشوط العامة :
 يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رس�مي باملراجعة وفق القانون بالنس�بة للرشكات العراقية  ,ومص ّدق رس�ميا من قبل الس�فارة العراقية يف بلد الرشكة بالنس�بة ملمثيلالرشكات العربية واالجنبية .
 تقدم الرشكة مايثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني . تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن. يتوج�ب على الرشكات الراغبة برشاء رشوط املناقصة(الوثيقة القياس�ية ) تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد دفع مبلغ (  ) 500,000دينار «خمسمائة إلف دينار غري قابلة للرد .
 يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي ( مكتب الوزير  /قس�م العقود العامة يف مقر ال�وزارة الكائن يف بغداد  /املنصور  /قرب بناية مع�رض بغداد الدويل  /قاطع مبنىمكتب الوزير) يف موعد اقصاه (( الس�اعة  10:00صباحا» بتوقيت العراق  /بغداد من يوم االحد املصادف  2018/ 9 / 23وتكون العـــروض نافذة للـــرد لغاية 27
 ))2018/ 9/ويف حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء
 يقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اس�م ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة  /قس�م العقود العامة  ,وان العطاءات املتاخرة س�وفترفض  ,وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي (مكتب الوزير  /قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد
 /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل) ليوم االحد املصادف  2018/9 /23الساعة  10:00صباحا بتوقيت بغداد /العراق.
 عىل مقدم العطاء ميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا» ومختوم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسيةبالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده
 عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مش�ابها ً للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف القس�م الس�ادس من الوثيقة القياس�ية إليضاح كيفيه تطابقها مع املواصفات املطلوبةباإلضافة إىل ملئ الحقل (د) يف جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله .
مالحظات
 ان الوزارة غري ملزمة باوطأ العطاءات . اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق  ،فيعترب اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة . بإالمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرتونية للوزارة  www.iraqitic.com :و www.mot.gov.iqواملوقع االلكرتوني ملعلومات املناقصات واملشرتيات الدولية WWW.dgmarket.Com : Dg Market

املعهد التقني كوت
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فقدان
فق�دت مني هوية نقاب�ة الصحفيني العراقيني
املرقمة ( )1900يف  2018/2/1باس�م ( محي
دواي ثام�ر ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 2094
التاريخ 2018 / 9 / 10
م  /نرش فقدان
قدمت املدعوة اس�ماء س�امي محم�د طلبا اىل
ه�ذه املحكم�ة تدعي فيه فق�دان زوجها واثق
رائد مهدي عيل االحبابي والذي فقد يف محافظة
صلاح الدي�ن – قضاء بل�د – يث�رب – منطقة
االحب�اب بتاري�خ  2014 / 8 / 14بع�د ان ت�م
اختطافه ولم يع�رف اي يشء عن مصريه لحد
االن وهو من س�كنة محافظة صلاح الدين –
قض�اء بلد – ناحية يث�رب – منطقة االحباب –
فعلى من لديه معلومات عنه االتصال بذويه او
بهذه املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض
عيل منديل خريبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 2096
التاريخ 2018 / 9 / 10
م  /نرش فقدان
قدم�ت املدعوة غص�ون ثابت حسين طلبا اىل
هذه املحكمة تدعي في�ه فقدان زوجها ميثاق
رائد مهدي عيل االحبابي والذي فقد يف محافظة
صلاح الدي�ن – قضاء بل�د – يث�رب – منطقة
االحب�اب بتاري�خ  2014 / 8 / 14بع�د ان ت�م
اختطافه ولم يع�رف اي يشء عن مصريه لحد
االن وهو من س�كنة محافظة صلاح الدين –
قض�اء بلد – ناحية يث�رب – منطقة االحباب –
فعلى من لديه معلومات عنه االتصال بذويه او
بهذه املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض
عيل منديل خريبط

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /مصطفى
جواد كاظم .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من
(املالك�ي) اىل (البوحي�ه) ،م�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة أقصاها
خمسة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقامة
العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطل�ب املقدم م�ن الس�يد  /وليد
جواد كاظم .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من
(املالك�ي) اىل (البوحي�ه) ،م�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة أقصاها
خمسة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقامة
العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  /فرزدق
جواد كاظم .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من
(املالك�ي) اىل (البوحي�ه) ،م�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة أقصاها
خمسة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقامة
العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطلب املق�دم من الس�يد  /كاظم
جواد كاظم .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من
(املالك�ي) اىل (البوحي�ه) ،م�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة أقصاها
خمسة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقامة
العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
تنويه
الحاق�ا باعالنن�ا والخ�اص بطالب�ة الحجر
والقيموم�ة ( رب�اب عبدالزه�رة ) واملنش�ور
يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  1733يف
 2018/8/16حيث ورد خطأ اس�م املفقود (
فالح مهدي نوري ) والصحيح ( فالح مهدي
نور ) لذا اقتىض التنويه

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /حازم طالب
كاظم .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العامر)
اىل (التميمي) ،م�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوما ً
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب
وف�ق اح�كام امل�ادة  22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي اركان مالك عبد عيل لرشكة
املاتك للتجارة العامة محدودة املسؤولية – ادعو
كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعته عىل
العن�وان التايل – البرصة العباس�ية خلف جامع
الجزائر .
املصفي املحامي
اركان مالك عبد عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة جنح قضايا النزاهة يف البرصة
العدد/36:ج/نزاهة2017/
التاريخ2018/9/13 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /حيدر عبدالرحيم عبيد سالم
العزاوي
حيث تبني إنك مجه�ول اإلقامة والعنوان ،كونك
مطلوبا ً امام املحكمة يف القضية املرقمة /36ج/
نزاه�ة 2017/وف�ق اح�كام امل�ادة ( 331م�ن
قانون العقوبات) فقد اقتىض تبليغك بالحضور
ام�ام هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق
 2018/9/23لتجيب ع�ن التهمة املوجهة اليك
وبخالفه س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا ً وفق
القانون.
القايض /طالب صباح صيوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى /1008ب2018/
التاريخ 2018/9/13
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر صرب كاظم
بتاريخ  2018/7/15اق�ام املدعي صادق جبار
كاظ�م ض�د الدع�وى البدائية املرقم�ة /1008
ب 2018/طل�ب الحك�م فيه�ا بإلزام�ك بتأدية
مبل�غ اربع�ة واربع�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ حسب كتاب مديرية امن النجف بالعدد
 8960يف  2018/8/27وكت�اب املجل�س املحيل
لقضاء النجف بالع�دد  108/71يف 2018/8/1
وكتاب مكتب معلومات النجف بالعدد  3637يف
 2018/8/5وكت�اب دائرة التخطي�ط واملتابعة
ف�رع تموي�ن النج�ف بالع�دد ب 10148 13يف
 2018/7/31واشعار مختار واختيارية منطقة
حي الغ�ري  1/املدع�و كريم حس�ون الجنابي
وق�د تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق  2018/9/25الس�اعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب
عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة
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振华石油控股有限公司

振华石油控股有限公司

ZhenHua Oil Co.,Ltd.

ZhenHua Oil Co.,Ltd.

Prequalification Announcements for Tender No: 036-SC-18
EPC Project of Water Supply and Drainage System for S1&S2 Temporary Camp of
EBS Oilfield

Prequalification Announcements for Tender No: 037-SC-18
Provision of Heavy Vehicles Rental service

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company,
Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At
present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of Heavy Vehicles Rental service
Tender No.: 037-SC-18

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company,

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are
carried out in Iraq.

Tender Information:

Tender Title: EPC Project of Water Supply and Drainage System for S1&S2 Temporary Camp of

EBS Oilfield

Scope of Work,
Used for field operation and construction and other purpose (Include mobile crane, excavator, loader , motor grader, forklift,

Tender No.: 036-SC-18

)compactor, dump trucks, flat bed trucks, fuel tank truck, water truck，refrigerated truck，bulldozer and so on

Tender Information:

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following

Scope of Work

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:

ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can carry out the E P C p r oj e ct of

1． General introduction of the participants

Water Supply and Drainage System for S1&S2 Temporary Camp of EBS Oil fi eld.

Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following



requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:

business etc.) and Qualification certificate
Professional qualification documents of the participants
Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications

1． General introduction of the participants

2.

Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of



business etc.) and Qualification certificate

3． Introduction to the service capacity of the participants

Professional qualification documents of the participants

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years

Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications

6． Other materials should be supplemented if needed

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three
years and Bank credit certificates

6． Other materials should be supplemented if needed
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will
be deducted from the contract payment directly.

Part 2: Prequalification document submitted time and address:
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; (1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
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ZhenHua Oil Co,. Ltd.,
Bagdad International Airport near Al-Burhan Hotel, Bagdad, Iraq
Mr. Wu Chen Shen 00964-781 711 9604 E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com

جلنة البيع واإلجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن اول (2018/9/4 )115

تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها
إىل مديرية تلعفر وفقا إلحكام القانون ( )21لسنة (  ) 2013وبطريقة املزايدة
العلنية .فعلى الراغبني باإلجي�ار مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة ثالثون
يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر اإلعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من
مدة اإلعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نش�ر اإلعالن واملصاريف
األخرى على إن يقوم بتس�ديد باقي بدل اإلجيار والرسوم األخرى وإبرام العقد
خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال
ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة
املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السماح له
بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر.
مالحظة /مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة المقاطعة

2

عرصة كملعب خماسي بمساحة 1800م2

66/62م  76اكل وقرمز

3

عرصة كملعب خماسي بمساحة 2000م2

446/1م69قرمز درة

4

عرصة كملعب خماسي بمساحة 1350م2

954/62م 76اكل وقرمز

5

عرصة كملعب خماسي بمساحة 2200م2

 3/76م  69قرمز درة

6

عرصة كملعب سباعي بمساحة 1500م2

 2157/28م  78درين درة

7

عرصة كملعب سباعي بمساحة 1500م2

 965/1م  78درين درة

8

كشك 1بمساحة100م2

 592/107م 74بئر الطير

9

كشك  7بمساحة 52م2

 556 /248قلعة

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3242 :ب2018/3
التاريخ 2018/9/12
اىل  /املدعى عليه ( حسني هادي حاجم)
اقام املدعي نورس يوس�ف حس�ن الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي يطل�ب الحكم فيها باجر
مثل اس�تغالل العقار املرقم  1/138/58والبالغ عرشة مليون دينار عن فرتة االس�تغالل من شهر
ايار  2017ولغاية اقامة هذه الدعوى ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مختار الجديدة الثالثة ب املدعو س�تار جبار ابو غنيم عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم  2018/9/25وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
دار القضاء يف الوركاء
محكمة األحوال الشخصية
العدد /199 :ش2018/
التاريخ 2018/9/13



4． Historical performance of participants company service in recent 5 years

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will
be deducted from the contract payment directly.

2.

3． Introduction to the service capacity of the participants

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three
years and Bank credit certificates



اعالن
اىل املفقود  /حيدر فريج كاطع
حضرت زوجتك املدعوه ( حميده حاش�وش عبد الخرض) اىل هذه املحكم�ة واقامة دعوى تروم
فيه�ا الحصول عىل حكم وفاة وذلك كونك مفق�ود منذ  2014/6/12ولم يعرف مصريك لحد االن
ففي حال كونك حيا عليك مراجعة هذه املحكمة او اقرب مركز الرشطة وكذلك من لديه معلومات
عن املفقود اعاله مراجعة هذه املحكمة او اقرب مركز رشطة لالدالء بها وبخالف ذلك سوف تقوم
هذه املحكمة باصدار حكم وفاة بحقك
القايض
عبد االمري عبد الحسني حسن



ZhenHua Oil Co,. Ltd.,
Bagdad International Airport near Al-Burhan Hotel, Bagdad, Iraq
Mr. Wu Chen Shen 00964-781 711 9604 E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات
قسم الرشكات املحدودة واالشخاص

قرار تصفية رشكة حمدودة

قدمت الينا رشكة الذرى للتوسط بيع ورشاء العمالت
االجنبي�ة املحدودة قرار مالك االس�هم املؤرخ يف / 25
 2018 / 3املتضم�ن وض�ع الرشكة تح�ت التصفية
وتعيني املحامية نور صباح ثجيل مصفيا لها .
اني مس�جل الرشكات صادق�ت عىل الق�رار املذكور
اعاله على ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة ( ) 160
من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل .
كت�ب ببغداد يف اليوم الرابع والعرشين من ش�هر ذي
الحجة لسنة  1439هـ -
املوافق لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة  2018م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز
مسجل الرشكات وكالة

تنويه
كنا قد نشرنا يف اعالننا الثاني ( )98لسنة 2018
والعائد اىل مديرية بلدية محام العليل واملنش�ور يف
جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد ( )1740يف
 2018/9/3اخلاص بتأجري امالك مديرية بلدية
محام العليل ومن ضمنها الفقرات املدونة يف ادناه
وملقتضيات املصلحة العامة ننوه بان للبلدية احلق
باس�تالم هذه االمالك من املستأجرين قبل انتهاء
مدة العقد االصلي وقت ما شأت على ان يستويف
بدل االجيار هلذه االمالك من املستأجر للفرتة اليت
يقوم بأشغاهلا فقط وليس له احلق باالعرتاض على
ذلك  ...لذا اقتضى التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /436 :ت2018/
التاريخ 2018/9/12
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ املش�خاب العقار
تسلس�ل س�هام املدين يف العقار املرقم
6/36م 25يف املش�خاب العائ�د للمدين
جم�ال مشير مزه�ر املحج�وز لق�اء
طل�ب الدائن عبود محمد جاس�م البالغ
( )20,000,000عشرون مليون دينار
فعلى الراغ�ب بالشراء مراجع�ة هذه
املديري�ة خلال م�دة ثالثني يوم�ا تبدا
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية
عىل املشرتي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه 6/36 :م25
املشخاب
 2ـ جنس�ه ونوعه  :ارض زراعية (غري
مزروعة يف الوقت الحارض)
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مشتمالته  :ارض زراعية
 5ـ مساحته 103:م  18 /اولك  /سهام
املدين ( )10دونم
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل
 8ـ القيم�ة املق�درة  :عشرون مليون
وخمسمائة الف دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال
التاريخ 2018/9/13
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /حيدر بدر حسني
بناء عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه (
هيه عيدان حسين) امام هذه املحكمة
واملتضمنة طلب حجة اذن بأس�تصدار
ج�واز س�فر البنت�ك الق�ارصه ( حنني
حي�در ب�در) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار
مختار حي العامرية  /منطقة الشوافع
النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتني يوميتني محليتني رس�ميتني
فعليك الحضور امام هذه املحكمة بعد
تبلغ�ك بثالثة ايام وعن�د عدم حضورك
سوف يتم السري بإجراءات الحجة وفق
القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /18 :ب2018/
التاريخ 2018/8/10
اعالن تمديد مزايدة
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  131/1مقاطع�ة 51
اللهيبات فعىل الراغبني بالرشاء الحضور
اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الخام�س
عشر م�ن الي�وم الت�ايل لنشر االعالن
مستصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة ويتحمل
املشرتي اجور اعالن والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /
العقار عبارة عن دار مساحته االجمالية
200م 2مف�رزة من�ه عرص�ة بص�ورة
غير رس�مية ال�دار تحتوي على هول
واس�تقبال وغرفة ن�وم واحدة ومطبخ
وحم�ام ومرافق صحية مس�احة الدار
120م 2و مس�احة العرص�ة  80م2
والعقار يقع ركن يف حي النعمان قيمة
املنش�أت عرشة ماليين دينار اما قيمة
االرض عشرون ملي�ون دين�ار القيمة
التقديري�ة للعق�ار ()30,000,000
ثالثون مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2391 :ب2018/1
التاريخ 2018/9/12
اعالن
بن�اءا على الق�رار الص�ادر م�ن هذه
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم
 3/26260ح�ي امليلاد يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار
املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته
ادن�اه فعىل الراغبين بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكمة خلال ثالث�ون يوما من
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من
مصرف الرافدي�ن رق�م ( )7يف النجف
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة
الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية
العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  3/26260حي امليالد يف
النجف عب�ارة عن دار تقع عىل ش�ارع
بعرض  40مرت وهو عىل س�احة مقابل
مقربة وادي السالم مستخرج منها محل
بصورة غري رسمية مسقف بالشيلمان
وه�ي بطابقني الطاب�ق االريض يتكون
من غرفتين نوم وصالة وصالة صغرية
ودرج وصحيات عدد 1وهول واستقبال
وكراج وصحي�ات خارجية عدد  1وهو
مسقف بالكونكريت املسلح اما الطابق
العل�وي يتك�ون م�ن س�طح وغرفتني
نوم مطالت عىل الس�طح وان الغرفتني
بالطابق العلوي مس�قفتان بالشيلمان
وبدرجة عمران رديئة اما الطابق االريض
مس�قف بالكونكري�ت وبدرجة عمران
دون الوس�ط واملح�ل وال�دار بطابقيها
مش�غولة من قبل املدع�ي حميد رحيم
عباس وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد
البيع بصفة مستأجر وان القيمة الكلية
للعقار مبل�غ ( )75,000,000خمس�ة
وسبعون مليون دينار ال غريها

6

اعالنات

العدد ( )1748االحد  16ايلول 2018
www.almustakbalpaper.net

وزارة النفط
رشكة نفط الشامل
رشطة نفط الشامل /رشكة عامة
حمافظة كركوك

العدد /د/3اعالم85351/
التاريخ 2018/9/13

اعالن للمرة االوىل

تعلن رشكة نفط الشمال /رشكة عامة /محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة (م ش /4/2018/2التشغيلية)
والخاصة بـ اكمال انشاء خزان نفط جديد رقم (  ) TK - 2101/Aيف حقل عجيل /محافظة صالح الدين
 1ـ على الراغبني باالشتراك باملناقصة اعاله من مقاويل اعمال الهندس�ة الكهربائية وامليكانيكي�ة والكيمياوية املصنفني من
الدرجة العارشة فما فوق واملقاولني والرشكات املسجلني يف اقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم
 2ـ مراجع�ة قس�م العق�ود  /عرفة  /محافظة كركوك هم او وكالئهم املخولون عن طري�ق دوائر كتاب العدول للحصول عىل
قرص ( ) CDاملدون فيها الوثائق القياسية الخاصة بوثيقة االشغال العامة لقاء مبلغ ( )300000ثالثمائة الف دينار غري قابل
للدر اال يف حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة
 3ـ ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من وزارة التخطيط  /دائرة تسجيل الرشكات مع هوية تصنيف املقاولني وبنسخة
ملون
 4ـ يق�دم املش�اركني كتاب ع�دم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العام�ة للرضائب ومعنونا اىل رشكة نفط
الشمال (النسخة االصلية ) مع تأييد حجب البطاقة التموينية
 5ـ تقدي�م تأمينات اولية مقطوع�ة بمبلغ ( )8,100,000دينار عراقي (ثمانية ماليني ومائ�ة الف دينار عراقي) وتكون امام
عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان يتضمن االس�م والعنوان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين
مبل�غ الخط�اب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم املناقصة صادرين من
املص�ارف املعتمدة ل�دى البنك املركزي العراقي عدا مصارف ( تحت التصفي�ة وارشاف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي
العراق�ي) وملزي�د من املعلومات مراجعة الربيد االلكرتون�ي للبنك املركزي العراقي  /دائرة مراقب�ة الصريفة ( ) cbi@cbi.iq
ونافذ ملدة ( )28يوما بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء املحددة يف رشوط املناقصة البالغة ( )90يوم من تاريخ غلقها
 6ـ تودع اوراق العطاءات يف الصندوق رقم ( )1الخاص باملقاوالت الكائن يف استعالمات دوائر عرفة
محافظة كركوك
 7ـ س�يتم انعق�اد املؤتم�ر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من ي�وم االحد املوافق
 2018/10/7يف مقر قسم الدراسات والتصاميم
 8ـ اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرشة ظهرا من يوم االحد املوافق 2018/10/14
 9ـ س�يتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االس�تعالمات الرئيسية للرشكة يف عرفة وبحضور املقاولني والرشكات املقاولة
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة
 10ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 11ـ علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ (  )270,000,000دينار عراقي (مائتان وسبعون مليون دينار عراقي)
 12ـ للمزي�د م�ن املعلومات مراجعة املوق�ع االلكرتوني (  ( ) www.noc.oil.gov.iqصفحة املش�اريع ـ املناقصات املحلية ـ
املناقصات املحلية النافذة)
 13ـ عىل املشاركني مراجعة الوثائق القياسية الخاصة باالشغال العامة املدون يف القرص ( ) CDاو املرفق طيا (حسب االتفاق
بني الجهات ذات العالقة) وملئها بالشكل الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات الخاصة ( بورقة بيانات العطاء ـ معايري
التقييم والتأهيل ـ الرشوط الخاصة)
 14ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه
 15ـ تقدم كافة اوراق الوثيقة مرتبة بالتسلسل ومنظمة بموجب كراس نسخة اصلية ونسختني اضافيتني من القسم الرابع
(استمارة العطاء)
املدير العام اضافة اىل وظيفته

فقدان
فقدت هوية الطالبة (فرح عوده بس�تان) صادرة
م�ن جامعة البصرة ـ كلي�ة الرتبية للبنات قس�م
اللغة العربية عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /113 :خ2018/
التاريخ 2018/7/17
اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النج�ف تمام العقار تسلس�ل
 1401/1الحوي�ش الواق�ع يف النجف العائد للمدين
صالح بج�اي زغري املحجوز لقاء طل�ب الدائن اياد
ش�اكر ش�فيق البال�غ  350,000,000ثالثمائ�ة
وخمس�ون ملي�ون دين�ار فعلى الراغ�ب بالرشاء
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثين يوما تبدا
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانونية عرش من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف  /الحويش1401/1 /
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يق�ع رك�ن عىل ش�ارعني
فرعيين  12متر وهو متخ�ذ فندق وباس�م فندق
ومطعم االبرار السياحي ويتم الصعود اليه بواسطة
خمس�ة باي�ات ويتألف م�ن رسداب وطابق اريض
وطاب�ق اول وطاب�ق ثان�ي السرداب متخذ مطعم
ومطبخ وصحيات الجدران سرياميك االرضية مرمر
ويكون النزول اليه بواسطة سلم من الطابق االريض
ام�ا الطاب�ق االريض ويتأل�ف من صالة اس�تقبال
واربعة غرف عىل شكل سويت ومن ضمنها صحيات
ارضية ه�ذا الطابق من املرمر والجدران سيراميك
ام�ا الطاب�ق االول والثاني ويحت�وي كل طابق عىل
س�بعة غ�رف بضمنه�ا صحي�ات االرضي�ة مرمر
الجدران سيراميك جميع س�قوف الفندق سقوف
الطوابق م�ع الرسداب من الكونكريت املس�لح مع
وجود س�قوف ثانوية وجميع الطوابق مجهزة ماء
وكهرباء وكذلك السطح من الكونكريت املسلح من
الرسداب اىل اخر طابق ووجود مصعد كهربائي من
الرسداب اىل اخر طابق
 5ـ مس�احته  105,18 :مرت مربع مائة وخمس�ة
مرت وثمانية عرش سنتمرت
 6ـ درجة العمران  :جيدة
 7ـ الشاغل  :املستأجر عبد الرضا محي عيل ويرغب
بالبقاء بعد البيع بصفته املستأجر
 8ـ القيم�ة املق�درة  547,420,000 :ملي�ون
خمس�مائة وس�بعة واربع�ون ملي�ون واربعمائة
وعرشون الف دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/336 :
التاريخ 2018/9/13 :
اعالن
استنادا اىل املادة  71من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائنة
انيس�ة عباس عيل البال�غ اثنا عرش مليون وخمس�مائة الف
دين�ار تبيع مديري�ة تنفيذ النج�ف الس�يارة املرقمة 14357
و بغداد خصويص نوع ميس�وبييش باجريو ستيش�ن ابيض
مودي�ل  2015املدرجة اوصافها ادناه العلنية العائدة للمدين
لي�ث حس�ن عبد ال�رزاق فعىل الراغ�ب يف الشراء الحضور يف
الزم�ان وامل�كان املذكوري�ن ادناه خلال عرشة اي�ام اعتبارا
م�ن اليوم التايل للنرش يف الصحف مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية البالغة  %10عشرة باملئة من القيمة املقدرة بصك
مص�دق مع بطاق�ة االحوال املدنية و ش�هادة الجنس�ية وان
رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ نوع الس�يارة  :ميسوبييش باجريو ستيشن ابيض موديل
 2015املرقمة  14357و بغداد خصويص بيضاء اللون
 2ـ املواصفات  :ذات الحوض الخلفي البدن الخارجي (البدي)
للسيارة بحالة جيدة مع مالحظة تصدعات بسيطة يف دعامية
االمامية من الجهة اليرسى وكذلك وجود ش�خوط بسيطة يف
الجه�ة اليمن�ى يف الدعامية وج�ود فتحة سلايت يف القمارة
تحت�وي عىل س�بايدر يف الجهتين يف اعىل الس�يارة االطارات
بحالة جيدة وجود سبري احتياطي معلق خلف املركبة وبحالة
جيدة الزجاج الجانبي لالبواب سليم ويعمل اوتماتيك الزجاج
االمامي (الجامه) وفيها خط يف املنتصف مع تصدعات صغرية
وج�ود مرايا رؤيا على الجانبني الكهربائي�ات جميعها تعمل
وجود كرس يف الس�كن اليت الجانبي االيسر الخلفي الكرايس
الداخلية مع البطاين لالب�واب بحالة جيدة التربيد يعمل ناقل
القدرة نوع اتوماتيك استعمال الطبيعي لسنة الصنع واملحرك
بحالة جيدة
 3ـ مكان املزايدة معرض انوار املصطفى يف معارض
النجف القديمة
 4ـ موع�د املزاي�دة الس�اعة الرابع�ة عرصا من الي�وم االخري
لإلعالن يف الصحف
 5ـ القيمة املقدرة للس�يارة  30000000ثالثون مليون دينار
عراقي
 6ـ تقدم التأمينات بصك مصدق
 7ـ تسديد رس�م التحصيل  %3من القيمة املقدرة التي ترتتب
عليه�ا املزايدة ينشر يف صحيفتني محليتني يوميتني واس�عة
االنتشار
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وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف بني سعد
العدد 630 /
التاريخ 2018 / 9 / 6
اىل من يهمه االمر
اعالن
املنذر  /هالل داخل عبد
املنذور  /كرار عيل جاسم
اىل الس�يد املنذور ( كرار عيل جاس�م ) وجه اليك املنذر ( هالل
داخ�ل عب�د ) انذار وع�زل املرق�م (  ) 4449يف 2018 / 9 / 5
لغ�رض عزل الوكال�ة املرقمة (  ) 4078س�جل (  ) 21يف / 1
 2017 / 8ونظ�را اىل ارتحالك اىل جه�ة مجهولة تقرر تبليغك
بالصحف املحلية .
الكاتب العدل
وميض حامد حسني

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 2018 / 1988
التاريخ 2018 / 9 / 10
اىل  /املنفذ عليه  /زهري عبد االمري رس�ن  /مجهول محل
االقامة
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح القائم بالتبليغ املبلغ
القضائ�ي يف ه�ذه املديري�ة وتايي�د املجل�س املحيل لحي
الحرية ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ البياع خالل خمس�ة عشر يوما تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر  :نفذت الدائنة اشواق عبد الحسني عبد قرار
الحكم الص�ادر من محكمة االحوال الش�خصية يف البياع
بالرق�م  / 5300ش  2018 /يف  2018 / 8 / 5واملتضم�ن
بالزام املدعى عليه زهري عبد االمري رسن بتاديته للمدعية
اش�واق عبد الحسين عبد نفق�ة ماضي�ة مقدارها مائة
وخمسون الف دينار ش�هريا اعتبارا من تاريخ الرتك يف 1
 2018 / 2 /ولغاي�ة تاري�خ املطالبة القضائية يف 5 / 20
 2018 /ونفقة مس�تمرة لها بواقع مئتان وخمسون الف
دينار شهريا اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 2018 / 5 / 20
وبصورة مس�تمرة ولحني زوال اس�بابها ونفقة مستمرة
للطف�ل مقداره�ا مئت�ان الف دينار ش�هريا اعتب�ارا من
تاري�خ االقامة الدعوى اعاله يف  2018 / 5 / 20وبصورة
مستمرة وافهم علنا يف . 2018 / 8 / 5
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
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وزارة العدل
دائرة رعاية القارصين
العدد 2492 :
التاريخ 2018/9/12
اعالن
تعلن مديرية رعاية القارصين يف املثنى عن رغبتها بتأجري
العق�ار املرق�م 46/1م 6اب�و مح�ار واملخص�ص كمرأب
لوقوف ومبيت الس�يارات مع محالت عدد  2/وملدة س�نة
واحدة اعتبارا من اليوم التايل لرسو املزايدة عليه فعىل من
لديه الرغبة بالتأجري الحضور اىل مقر مبنى هذه املديرية
بع�د م�رور  30يوما من تاريخ االعالن والنرش يف الس�اعة
الثانية عرش ظهرا مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية
البالغ�ة  %10من القيمة املقدرة لاليجار الس�نوي للمرأب
الداخلي البالغة ( 9000000تس�عة ماليين دينار و%10
من قيمة بدل ايجار املحلات البالغة ( )1500000مليون
وخمس�مائة الف دينار لكل محل وتقبل الصكوك هذا وان
اجور الداللية عىل املزايد االخري ويف حالة كون يوم املزايدة
عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه يعترب موعد املزايدة
يقظان حميد خضري
مدير رعاية القارصين يف املثنى
املواصفات
العق�ار عبارة ع�ن عرصة مس�احتها 801,15م 2مجاور
ملبن�ى املديري�ة مخصص كم�رأب داخيل لوق�وف ومبيت
الس�يارات الب�دل الس�نوي ( )9000000تس�عة ماليين
دين�ار ومحالت ع�دد  2/مس�احة كل مح�ل ( )4×3,5و
( )3,5×3,5البدل الس�نوي لكل مح�ل  1500000مليون
وخمسمائة الف دينار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 7460:
التاريخ 2018/9/13 :
بن�اء على الدع�وى املقام�ة من قبل املس�تدعي
حازم جواد كاظم الذي يطلب تبديل لقبه وجعله
(املوس�وي) بدال من (الغزايل) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�ده اقصاه�ا
(خمس�ة عرش يوما) وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية
العدد 2323:
التاريخ 2018/9/4 :
اعالن
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح
الدين اقام املدعي (قتيبة حمادي محمود) اضافة
لقبه وجعله ( الس�امرائي) بدال من (فراغ) فمن
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل ()15
يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتمك
النظ�ر يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
اىل  /املدعى عليه  /قتيبه عيىس حسن
م  /تبليغ
اقام�ت زوجتك املدع�وة ( اماني مزهر صال�ح ) الدعوى
الرشعي�ة املرقمة  / 204ش  2018 /طالبة فيها التفريق
من�ك وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة
الش�هداء  842يف  2018 / 8 / 30واش�عار املخت�ار ق�رر
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار
عىل موعد املرافعة املصادف  2018 / 9 / 25ويف حال عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان
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فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسين باس�م ( صدود عبد الجبار
حمود) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 2238
التاريخ 2018 / 9 / 13

اىل املنفذ عليه  /جوبان كلامن تيل الساكن يف الكرادة  /مقر رشكة اكزيلز ملتد م  913ز  45د 6
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة املسبح العدد 11283
يف  2018 / 7 / 31وتأيي�د املجل�س املحيل لحي الك�رادة انك مجهول
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبلي�غ عليه اس�تنادا ً للم�ادة ( )27من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً
تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون
اوصاف املحرر -:

املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل املرق�م / 3043
ش  2018 /يف  2018 / 7 / 3املتضم�ن الزام�ك بتأدية نفقة ماضية
مقدارها خمسة وسبعون الف دينار ونفقة مستمرة للدائنة ( ساره
ف�اروق مهدي ) البالغ�ة ثلثمائة الف دينار ونفقة مس�تمرة للطفلة
(تيا ) البالغة مائتان وخمسون الف دينار
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 2615
التاريخ 2018 / 9 / 13

اىل املنفذ عليه  /وليد عيسى خلف  /شاطئ التاجي هناية شارع الوزراء

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشطة ش�اطئ التاجي
املرق�م  13423يف  2018 / 9 / 12وتأييد املجلس املحيل لحي ش�مال
الكاظمي�ة ومختار محلة ش�اطئ التاجي انك مجه�ول محل االقامة
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه
استنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور
يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل
للنشر ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:

املنفذ العدل  /مي زهري نوري
قرار محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ االتحادية  /الهيأة االس�تئنافية
االوىل املرق�م  / 683ه�ـ س 2018 / 1يف  2018 / 5 / 31املتضم�ن
الزامك بأن تؤدي للدائن مبلغا ً قدره  772,500,000دينار س�بعمائة
واثن�ان وس�بعون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار بضمنها الرس�وم
واتعاب املحاماة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3786ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 13

اعالن

اىل املدعى عليه  /عيل طالب يارس
اقام�ت املدعية منار داود س�لمان الدع�وى املرقمة
اعاله تطالبك فيها تصديق الطالق الخارجي بتاريخ
 2018 / 7 / 14وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالنا ً يف صحيفتني
محليتين يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
ي�وم  2018 / 9 / 26ويف حالة عدم حضورك او من
ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون
القايض  /طارق رواد عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /842ب2018/1
التاريخ 2018/9/2
اعالن تبليغ غيابي
اىل املدع�ى علي�ه  /املدير املف�وض لرشكة بالد
الرافدين اضافة لوظيفته
اقام عليك املدعي مروان اركان جوامري الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله وكيل�ه املحامي عدنان
خلف حمزة يطلب فيها الحكم بإلزامك بتسديد
املبل�غ املتبق�ي للمدعي اعلاه والبالغ مقداره
 150,000,000مائ�ة وخمس�ون مليون دينار
بموج�ب عق�د املقاول�ة املرقم  1لس�نة 2010
املبرم م�ع الرشك�ة اعلاه واملتضم�ن تأهيل
الطريق الرابط بني تقاطع القدس اىل س�يطرة
املرادي�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ جعفر مهدي جواد يف  2018/8/8بكتاب
مديري�ة رشطة بغ�داد الكرخ  /مديرية قس�م
رشط�ة املنص�ور مركز رشطة املنص�ور املرقم
 10422يف  2018/8/12تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد املرافعة
املوافق  2018/9/25الساعة التاسعة صباحا
ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة األحوال الشخصية يف الفاو
العدد /122/ش2018/
التاريخ 2018/8/30
اعالن
اىل املدعى عليه ( حيدر راحل خنجر)
اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف الفاو
قرارها بالعدد /122ش 2018/يف 2018/5/6
يقيض بالتفري�ق القضائي بين�ك وبني املدعية
ديان�ا عىل طال�ب واعتب�ار من تاري�خ صدور
الحك�م اعلاه واعتب�اره طالق�ا بائن�ا بينونة
صغرى بعد الدخ�ول حاصال للمرة األوىل بحيث
ال يحق لك الرج�وع بمطلقتك املدعية اال بمهر
وعقد جديدين وعليها االلتزام بعدتها الرشعية
البالغة ثالث�ة قروء واعتبار م�ن تاريخ صدور
الحك�م اعاله وليس لها االقتران برجل اخر اال
بع�د انتهاء عدته�ا الرشعية واكتس�اب القرار
الدرجة القطعية عليه وملجهولية محل اقامتك
تقرر تبليغك نرشا بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني بالق�رار ولك حق االعتراض والتمييز
وخالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
معتز صالح الحسن

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف
 2018/9/3الص�ادر من لجنة تثبيت امللكية يف
الزبير حول تثبيت عائدية تمام العقار /2117
الك�وت بأس�م جم�ال عجيل ن�زال ونج�م عبد
زغير اس�تنادا الحكام امل�ادة ( )49من قانون
 43لس�نة  1971وق�د تقرر اعالن ه�ذا القرار
م�دة ثالثني يوم�ا وعىل من لدي�ه اعرتاض عىل
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة
االس�تئناف اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا
االعالن وعند انتهاء امل�ده املذكورة وعدم ورود
اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن
على الق�رار لديها خلال املده اعاله س�تبادر
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري بالتسجيل
وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب  /الرشط�ي عام�ر ش�اكر
كطران بشري
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة
واملنشأت
العنوان  /محافظة البرصة ـ حي الحسني
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة  34م�ن ق ع د رقم
 14لس�نة  2008لتس�ببك بفق�دان املس�دس
الحكوم�ي املرقم ( ) FXB110وملجهولية محل
اقامت�ك اقتضى تبليغك به�ذا االعلان عىل ان
تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل
 /املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون
يوم�ا من تاريخ نشر هذا االعلان يف صحيفة
محلي�ة يومية وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر
دائرت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا
اس�تنادا الحكام املواد  65و  68و 69من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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شنيشل يشد الرحال
اىل أتلتيكو مدريد

المستقبل العراقي /متابعة

يستعد مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم
راضي شنيش�ل ،للدخول في معايش�ة تدريبية مع
أح�د األندية األوروبية خلال الفترة المقبلة ،وذلك
بغية االس�تفادة من آخر مستجدات عالم التدريب.
وذك�ر شنيش�ل ف�ي تصري�ح صحف�ي “وصلتني
العدي�د م�ن الع�روض المحلي�ة والخليجية خالل
الفت�رة الماضي�ة ،بع�د انته�اء مهمتي م�ع القوة
الجوي�ة ،إال أنني رفضتها ،لكي أتمتع بقس�ط من
الراحة بعد عمل مس�تمر مع المنتخبات واألندية”.
وأضاف“ :مش�روعي الق�ادم واألهم ه�و الدخول
في معايش�ة تدريبية مع بطل ال�دوري األوروبي،
أتلتيكو مدريد اإلس�باني ،خالل الش�هر المقبل في

عبطان يطلع عىل مرشوع ملعب السنبلة
ويوجه باالرساع يف إنجازه

إس�بانيا ،وس�أتوجه قريبا ً إل�ى العاصمة القطرية
الدوحة ،ألنهاء كافة التفاصيل اإلدارية بالمعايشة
التدريبية”.وتمكن شنيشل من إنقاذ القوة الجوية
في الموس�م الماض�ي ،بعدما التح�ق بهم كمدرب
طوارئ ف�ي الجولة الرابعة ،ونج�ح بقيادتهم من
المركز السابع عش�ر إلى وصافة الدوري العراقي
لموس�م  ،2017/2018إال أنه قرر عدم االس�تمرار
مع الفريق خالل الموس�م الحالي.وسبق لشنيشل
أن ق�اد منتخب العراق للحصول على المركز الرابع
في نهائيات كأس آس�يا  ،2015وق�اد بعدها نادي
قط�ر القط�ري ،قب�ل أن يع�ود لتدري�ب المنتخب
العراقي وقيادتهم في تصفيات كأس العالم ،2018
إال أن�ه لم يكمل التصفيات بع�د إقالته من المهمة،
وتسمية المدرب باسم قاسم بدالً منه.

كش�ف أليس�اندرو دي�ل بيي�رو ،أس�طورة يوفنت�وس،
اليوم الجمع�ة ،عن توقعاته لدوري أبط�ال أوروبا ،هذا
الموسم.
وخالل مقابل�ة مع صحيفة “الجازيتا ديللو س�بورت”
اإليطالية ،استبعد ديل بييرو كلاً من ،برشلونة وأتلتيكو
مدريد وبايرن ميونخ ،من قائمة المرشحين لحصد لقب
البطولة الكبرى.
لكن نجم إيطاليا الس�ابق ،له رأي مختلف بشأن الفريق

بغداد /المستقبل العراقي
وصف م�درب أربيل عماد ع�ودة ،بداية فريقه
في الدوري الممت�از ،وتحقيق التعادل بالوقت
القاتل أمام النفط ،بـ”المشجعة”.
وق�ال ع�ودة ف�ي تصري�ح صحف�ي “أظهرنا
ش�خصية كبيرة أمام النف�ط المتخم بالنجوم،
وتمكن�ا من العودة رغم تأخ�ر الفريق بهدفين
دون رد ،ما يدلل على قوة شخصية الفريق”.
وأضاف “التبديالت التي أجريناها في الش�وط

الثاني أثم�رت عن تغيير واضح ب�أداء الفريق،
وإدراك التع�ادل ف�ي الوق�ت القاتل ،ما يبش�ر
بخير”.
وتابع ع�ودة “الفريق سيتحس�ن فني�ا وبدنيا
ف�ي األدوار المقبل�ة ،ال س�يما وأن بع�ض
االس�تقطابات أت�ت في وقت متأخ�ر جدا ،قبل
انطالق الدوري بأيام قليلة”.
يش�ار إلى أن مباراة النف�ط وأربيل التي أقيمت
ف�ي ملعب الصناعة ،انته�ت بالتعادل اإليجابي
بهدفين.

مانشسرت يونايتد حيدد هدفه األول
يف املريكاتو الصيفي املقبل
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفية ،أن نادي مانشستر
يونايتد اإلنجليزي ،يدرس التعاقد مع مُ هاجم
جدي�د ،خلال س�وق االنتق�االت الصيف�ي
المقبل.
ً
ووفقا لصحيف�ة “أولي�ه” األرجنتينية ،فإن
“إدارة الش�ياطين الحم�ر تري�د التعاق�د مع
الالع�ب الدولي األرجنتيني م�اورو إيكاردي
مهاجم فريق إنتر ميالن اإليطالي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المدرب البرتغالي

جوزيه مورينيو المدي�ر الفني لليونايتد،
طلب من إدارة الن�ادي التعاقد مع هداف
النيراتزوري ،لتدعي�م صفوف الفريق”.
وكان إي�كاردي قد ارتب�ط باالنتقال إلى
نادي ريال مدريد اإلس�باني هذا الصيف،
لك�ن إدارة الن�ادي تمس�كت ببق�اء قائ�د
األفاعي.
ُيذك�ر أن إيكاردي خاض  148مباراة مع إنتر
ميالن بمختلف المس�ابقات مُ ن�ذ انتقاله إلى
اإلنتر ،وس�جل  107ه�دف ،وقدم  24تمريرة
حاسمة.

القرار اإلسباين يربك حسابات املغرب
يف تنظيم مونديال 2030
المستقبل العراقي  /متابعة

كش�فت تقارير صحفية ،أن االتحاد اإلس�باني ،يسعى للحصول على
تنظي�م بطولة كأس العال�م  ،2030وذلك بعد اس�تضافة المونديال،
آخر مرة في عام .1982
والزالت إس�بانيا ،حائرة بين تنظيم البطولة بشكل منفرد كدولة
واحدة ،أو االشتراك مع المغرب والبرتغال في ملف ثالثي.
وب�ات المغ�رب ،مطال ًبا بتحدي�د موقفه ،م�ن االنضمام
للملف المش�ترك مع إس�بانيا والبرتغال ،ح�ال إتمامه،
أو االنحياز لصالح دول ش�مال أفريقي�ا ،والتعاون مع
تونس والجزائر أو دول عربية أخرى.
وكان المغ�رب ،قد أعل�ن فور خس�ارته معركة تنظيم
موندي�ال  ،2026لصال�ح المل�ف األمريك�ي الثالث�ي،
استعداده للترشح مجد ًدا من أجل نسخة كأس العالم في .2030
وسيكون السباق محتدما هذه المرة ،نظرًا لتكتل دول األرجنتين وباراجواي وأوروجواي في ملف
واحد ،بجانب انتشار األنباء حول عزم إنجلترا والصين ،الترشح ً
أيضا.

جوارديوال يرفض اهتامات
كروس ضد ساين
داف�ع بي�ب جوارديوال ،المدير الفني لمانشس�تر س�يتي
اإلنجلي�زي ،ع�ن العب�ه الش�اب لي�روي س�اني ،بع�د
توني ك�روس ،نجم ريال مدريد،
تصر يحا ت
التي انتقد فيها لغة جسد صاحب
الـ 22عامً ا.
وق�ال ك�روس ،خلال فت�رة
التوقف الدول�ي األخيرة“ :في
بعض األحي�ان ،يأتيك ش�عور
من لغة جس�د ساني ،أنه غير مهم
فاز أو خس�ر ،إنه يحتاج إلى العثور
بالنسبة له إذا
علي الموقف الصحيح”.
ورد جواردي�وال ،ف�ي المؤتم�ر الصحف�ي الخ�اص بمباراة
فولهام“ :س�اني الع�ب مهم جدا لفريق�ي ،وتقييمه يكون
خلال  11ش�هرًا وليس ف�ي  3أس�ابيع”.وأضاف المدرب
اإلس�باني ،فيما نقلته صحيفة “سبورت بيلد” األلمانية:
“إنه العب لطيف وال يمكنني قول أي كلمة س�يئة عنه،
ً
أحيان�ا يجد صعوبة في بداية الموس�م ،لكن يجب أال
ننسى أنه عمره  22عامً ا فقط”.

الملك�ي ،حيث قال“ :حتى مع رحيل رونالدو ،يظل ريال
ً
مرشحا للفوز بدوري األبطال ،بجانب يوفنتوس
مدريد
ومانشس�تر س�يتي وباريس س�ان جيرمان”.وأضاف:
“العام الماضي فزن�ا (اليوفي) بالدوري والكأس ،لكننا
خرجن�ا م�ن دوري األبط�ال ..كنا نش�عر بغص�ة ،ليس
بسبب اإلقصاء من البطولة ،ولكن للطريقة التي خرجنا
بها”.
وأردف ديل بييرو“ :ال يزال لدى ميسي ورونالدو الكثير
ليقدماه ،في هذه النسخة ،لكنني متشوق لرؤية العبين
آخرين ،مثل كيليان مبابي وباولو ديباال”.

مدرب أربيل :بدايتنا يف الدوري
مشجعة وسنتحسن

طل�ع وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،عب�د
الحس�ين عبطان ،على االعم�ال الجارية
في ملعب السنبلة في محافظة الديوانية
 ٣٠الف متفرج.
وعق�د عبط�ان

المستقبل العراقي /وكاالت

ديل بيريو يرشح « »4فرق للقب األوريب..
ويستبعد برشلونة
المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

بحس�ب بي�ان لل�وزارة تلق�ت جري�دة
المستقبل العراقي نسخة منه “اجتماعا
مهم�ا م�ع كادر ش�ركة {رونس�انس}
التركي�ة ومدير الش�ركة المنفذة وكادر
الدائ�رة الهندس�ية في ال�وزارة من اجل
االس�راع في تنفي�ذ فق�رات العمل وفق
افضل المواصفات والدقة في العمل”.

مودريتش يفصح لزمالئه
عن نية الرحيل

شكوك حول استمرار خاميس
مع بايرن ميونخ

بغداد /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /وكاالت

ألمحت تقارير صحفية ألمانية ،إلى إمكانية عدم استمرار خاميس رودريجيز ،مع بايرن ميونخ ،بعد
انته�اء إعارته للفريق البافاري ،في صي�ف .2019وقالت صحيفة “كيكر”
األلمانية“ :كارل هاينز رومينيجه قال إنه س�يتم ش�راء قد خاميس ،في
صيف  ،2019ضمن إطار خطة النادي البافاري لعقد ميركاتو قوي ،في
ظل الرحيل المتوق�ع لبعض نجوم الفريق”.وأضافت الصحيفة “لكن
الدولي الكولومبي يرى أنه يس�تحق مركزا أساس�يا دائما ،بالرغم
من المنافسة الشرس�ة على على المراكز األساسية في الفريق”.
وتابعت“ :هناك ش�ك في باي�رن برغبة الالعب ف�ي البقاء؛ ألنه
كان يأمل العودة إلى ريال مدريد هذا الصيف ،بحس�ب المقربين
من�ه ،رغم أن عقد إعارته ينتهي ف�ي صيف .”2019وأوضحت:
“خامي�س كان يعول على العالقات الممتازة بين بايرن والريال،
للع�ودة إل�ى مدريد قب�ل نهاي�ة إعارته”.وأتم�ت“ :اآلن الجميع
بانتظار إقحام خاميس بتش�كيل كوفاتش ،وإلى أي مدى سيعتمد
المدرب الكرواتي على النج�م الكولومبي ،إذ صرح المدرب مرارًا أنه
سيعتمد على الجميع دون استثناء”.

كش�فت تقارير صحفية ،أن إنتر ميالن يخطط
للقي�ام بمحاولة جديدة ،من أج�ل التوقيع مع
ل�وكا مودريتش نجم ريال مدري�د ،خالل فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وأوضح�ت صحيفة “س�بورت” أن مودريتش
ال ي�زال هدفا إلنتر ميالن ،ال�ذي أراد أن يتعاقد
معه هذا الصيف لكن دون نجاح ،وينوي النادي
اإليطالي التقدم بعرض جديد لريال مدريد ،من
أجل الفوز بخدماته.
وأضاف�ت أن الالع�ب الكرواتي ال�ذي يبلغ من
العم�ر  33عامً �ا ،أخب�ر زمالءه ف�ي المنتخب،
خالل االحتفال بعيد ميالده مؤخرا ،أنه سيغادر
ري�ال مدريد ف�ي الش�تاء ،من أج�ل االنضمام
للنيراتزوري.
جدير بالذكر أن الن�ادي اإليطالي حاول جاهدا

ضم ل�وكا مودريتش في الصي�ف ،ولكن باءت
المحاولة بالفش�ل بعد تمس�ك الن�ادي الملكي
بخدماته.وف�از مودريت�ش مؤخ�را بجائ�زة
أفضل العب في أوروبا ،ودخل القائمة النهائية
لجائ�زة األفضل ف�ي العالم رفقة كريس�تيانو
رونالدو ومحمد صالح.

ماتيوس يقسو عىل ماريو جوتزه

بغداد /المستقبل العراقي
انتق�د لوث�ار ماتي�وس،
أس�طورة باي�رن ميونيخ
وألماني�ا الس�ابق ،ماري�و

جوتزه ،صانع ألعاب بوروسيا دورتموند،
بعد فشله في الظهور ولو لدقيقة واحدة
ف�ي البوندس�ليجا ،ه�ذا الموس�م.وقال
ماتيوس ،في تصريحات لشبكة “سكاي
سبورتس”“ :ماريو يفتقد حال ًيا للجودة

والمركز الصحيح ،مش�كلته ليس�ت في
المدرب ،بل في تدهور مستواه”.وأضاف:
“جوت�زه يفتق�د المس�توى ال�ذي ظهر
به ف�ي مونديال  ،2014لق�د عمل بعدها
في ناديي�ن ومع عدة مدربي�ن والنتيجة

نفس�ها”.وأتم“ :خط�ة فافر ليس�ت بها
مكان لجوتزه ،إنه ال يملك صفات دفاعية،
ففي دورتموند عليك اختراع أسلوب آخر
ً
متاحا اآلن،
يالئم ماريو ،ولكن هذا ليس
وبالتالي من الحكمة أن يغادر”.

رئيس سان جريمان حيذر من خطورة نابويل
بغداد /المستقبل العراقي
حذر ناص�ر الخليفي ،رئيس باريس س�ان
جيرم�ان الفرنس�ي ،م�ن المواجه�ة أم�ام
نابولي ف�ي دوري أبطال أوروبا ،مؤكدا
أن مواطن�ه يوفنت�وس أح�د أقوى
الفرق في البطولة.

وق�ال الخليف�ي ف�ي تصريح�ات نقله�ا موق�ع
“فوتبول إيطاليا” الي�وم“ :أوريليو دي الورينتس
(رئيس نابولي) ،رئيس عظيم ،وأنا أحبه”.
وأردف “نابول�ي خص�م يج�ب أن يحص�ل عل�ى
ق�در كاف م�ن االهتمام .س�تكون مواجهة مثيرة
لالهتمام”.
وعل�ق عل�ى انتق�ال كريس�تيانو رونال�دو إل�ى

يوفنتوس بقوله“ :من المثير للدهش�ة أن نراه في
يوفنت�وس .لقد انضم لفريق قوي ،وهو واحد من
أقوى الفرق في دوري أبطال أوروبا”.
واختتم حديثه عن الحارس اإليطالي بوفون الذي
انضم لباريس هذا الصيف“ :إنه شخص استثنائي،
إن�ه مهني بدرج�ة عالية ج� ًدا ،إنه لش�رف لنا أن
يكون معنا”.

ديباال يلوم نفسه ويربئ كريستيانو رونالدو
المستقبل العراقي  /وكاالت
أك�د األرجنتين�ي باولو ديباال ،الع�ب يوفنتوس،
أن�ه يتحم�ل مس�ؤولية البداي�ة الس�يئة ل�ه هذا
الموسم.وقال ديباال ،في تصريحات نقلها موقع
“كالتش�يو ميركاتو”“ :أنا أعترف ،لم أبدأ الموس�م
بنفس الش�كل الذي بدأت به في الموسم الماضي أو
.”2016وأضاف“ :ش�يء واحد مؤك�د ،أريد أن أذهب

إلى تورينو للعمل بشكل مثمر وكسب مكاني”.ونفى
ديب�اال ،أن يك�ون وص�ول رونال�دو ليوفنتوس ،هو
السبب في تراجع مس�تواه.وأردف“ :أخبرت نفسي
عندم�ا انض�م رونال�دو ،أنني ش�خص محظوظ أن
ألعب مع ميسي في المنتخب الوطني ،واآلن إمكانية
اللعب مع كريستيانو في يوفنتوس”.وختم“ :نحظى
بتفاه�م ممتاز على أرض الملعب ،نحن بحاجة فقط
إلى مواصلة التدريب ،وأمامنا الموسم بأكمله”.
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

يا ظريف الطول

ارادة التغيري
الحقوقي ماجد الحسناوي
تعتبر ارادة التغيير م�ن اه�م العوامل وهن�اك تغيري
تلقائ�ي يم�ر ب�ه كل مجتم�ع مــــــتأث�را بقوانني
التطور االجتماعي وهذه ال تمارس دورها اال بواسطة
االنس�ان ويتدخل بفكره التقدمي الذي ينفذ بأس�لوب
علمي لدراس�ة جذور املش�اكل واالزمات التي تواجهها
الجماهير ومحاول�ة ايجاد الحل�ول املناس�ــــــبة
مس�تفيدا من تراث الفكر االنس�اني ملواجهة مشكالت
الجماهير والعم�ل عىل اش�باع احتياجاته�م وتحقيق
رغباتهم واالفكار التي ينتجــــــها العقل االنس�اني
الب�د ان تكون ذات صلة وثيق�ة بمرحلة التطور وتلعب
االف�كار الت�ي تتبناها الجماهير دورا مهم�ا يف تطور
املجتـــــــم�ع م�ن مرحل�ة اىل اخ�رى م�ن مراحل
التقدم .
فالتط�ور اذن ليس صدفة بل امر حتمي يتم عن طريق
ارادة التعيري لدى الش�عوب يف تطوير املجتمع ان القوى
البرشي�ة هي التي تبن�ى القرى وامل�دن وتقيم املصانع
وبن�اء الس�دود وتوفير الغ�ذاء والــــــكس�اء وكل
ما يحتاجه االنس�ان من وس�ائل املعيش�ة وال يقترص
دور الجماهير على البن�اء والتنمية فق�ط فهو القوة
الرئيس�ية يف تغيري النظام االجتماعي الذي ال يناسبهم
فالعبي�د انتزعوا حقوقهم من اس�ــــــيادهم وثاروا
يف وجه النظ�ام االجتماعي وكذلك ث�ورة الفالحني عىل
النظ�ام االقطاعي وتغيريه اىل رأس�مايل وكذلك العمال
والفالحين يف ظ�ل النظ�ام الرأس�مـــــــايل هم من
اش�عل الثورات لالنتقال من الرأس�مالية اىل االشرتاكية
فالش�عوب اذن هي صانعة تاريخا سيايس واقتصادي
واجتماعي وارادة الش�عوب تمكنت على مدى التاريخ
ان تحط�م كل القي�ود والعقب�ات وان تحق�ق الحري�ة
والتط�ور ملجتمعاته�ا وتنتصر على عوام�ل القه�ر
واالس�تغالل وتلعب القيادة دورا هاما يف عملية التطور
وهي رضورة عملي�ة واجتماعية ويتصف القائد برؤيا
اكثر بعدا وصوابا من رؤي�ة عامة الجماهري وهو اكثر
عمقا يف تحليله الحتياج�ات الجماهري وبـــــــهذه
الصف�ات للقائد ترسع حركة التط�ور وتوضيح الخط
الذي تس�لكه الجماهري مجتمعه تح�ت قيادته والتأثري
يف سري االحداث وينطلق املجتمع عىل اسس من العدالة
والديمقراطية السلمية.

سما حسن
باتت الكثريات مطمئنات البال ،بمجرّد أن سمعن املثل الشعبي الذي ر ّددته
الج� ّدات إن «زوج القصيرة يحس�بها صغرية» .ومعنى ذلك أنه لن يش�عر
بتق ّدمها يف السن ،وستظل ،يف نظره ،تلك الشابّة التي تزوّجها .ولذلك ،هن
بالطبع سير ّددن اليوم ،ويف اليوم العاملي لطوال القامة ،إنه س�يكون يوما
عاديا وسيمرّ ،مثل باقي األيام ،ولن تهتم ،وأنا معهن ،باملناسبة ،بأن رواد
مواقع التواص�ل االجتماعي يحتفلون يف ما بينهم بها ،فطول القامة ليس
ّ
وتغنى
دائم�ا مطلوبا وال محم�ودا ،وإن كان من مقاييس جمال النس�اء،
به الشعراء.
لسبب يختلف عن باقي الفتيات ،فأنا كنت
القامة،
طويلة
أكون
لم أحب أن
ٍ
ّ
احت�ل املقع�د األمامي يف الفصل م�ن دون منازع .وكنت أفض�ل ذلك ،لكي
ً
أبقى قريبة ومقرّبة من املعلمة ،وحيث تس�ود الفوىض يف املقاعد الخلفية،
ْ
يتهامسن ،فيما تكون املعلمة يف وا ٍد
وتبدو التلميذات كأفراد العصابة وهن
ُ
كربت
آخر ،أحرص عىل أن أخوض فيه ،وأال تفوتني شاردة أو واردة .وحني
وبدأنا دراس�ة الجينات الوراثية ،بدأت أكتش�ف أنني ورثت طويل املتوسط،
ّ
ُ
أقرب إىل ال ِقصر ،وبتزاوجهما أنجبا
وال�دي ،فكالهما
ولي�س القصري ،من
أوالدا متوسطي القامة ،أنا وإخوتي .وسعدت جدا حني أصبحت يف املرحلة
ّ
يصنفن
الثانوي�ة ،ووقعت على قصاصة صحيف� ٍة ،نرش فيها أن النس�اء
قصرياتٍ إذا كان طولهن أقل من مرت وثمانية وخمسين س�نتيمرتا ،وكنت
أقف عند هذا الطول فعال.
ويف املدرس�ة أيض�ا ،حفظنا عن ظهر قل�ب املثل ال�ذي ر ّدده املعلمون عن
تناف�ر طول القامة مع ال�ذكاء ،فيما رأى أجدادنا أن ط�ول القامة يرتبط
ّ
بخفة العقل .وقد أظهرت أخريا دراس�ة س�ويدية أن ط�وال القامة
أيض�ا
مه ّددون بالجلطات القلبية أكثر من متوس�طي القامة و ِقصارها ،كما أن
هذ الخط�ر يعادل خطر زيادة الوزن عىل صحة اإلنس�ان ،واملثري للقلق أن
ّ
للتحكم بجين�ات الطول ،كما
العلم�اء ل�م يتوصلوا حتى الي�وم إىل طريق ٍة
أنه ليس�ت هناك مع ّدالت مثالية للطول املناس�ب لإلنسان ،وكل يوم يظهر
ش�خص كأطول إنسان عىل وجه األرض ،ويبدو سعيدا بطول قامته ،فيما
تنه�ال التعليقات علي�ه من كل حدب وص�وب ،مثلما حدث مع الروس�ية
إيكاتريين�ا ليس�ينا ،والتي ّ
صنف�ت صاحبة أطول س�اقني يف العالم ،حيث
يبلغ طول ساقها اليمنى  132.8وبزيادة ال ُتذكر عن ساقها اليرسى ،لكن
التعليقات الحقتها ،ألنها ظهرت يف وسائل اإلعالم وهي ترتدي حذا ًء بكعب
ع�ال ،على الرغم من طوله�ا املفرط ،فيم�ا يزيد طولها الع�ام عن املرتين
بخمس�ة س�نتيمرتات .ومع ذلك ،تص ّدرت صورها أغلف�ة مجالت املوضة،
ضارب�ة عرض الحائط به�ذه التعليقات والتن ّدرات ،فطولها بالنس�بة لها
يساوي ثروة.
وألن ط�ول القامة يحبّ�ذ وال يحبّذ يف أوقات وأوقات ،فحين توفيت ج ّدتي
ّ
ومغطاة بغطاء
ألم�ي ،وكانت قصيرة القامة ،رأيتها مم ّددة على األرض،
نحي�ب منخفض ،إن
أبي�ض ،ذهل�ت م�ن طولها الف�ارع ،وقلت ألم�ي ،يف
ٍ
ج ّدتي لم تمت ،فهذا ليس جثمانها ،فلكزتني أمي ألصمت ،أما خالتي فقد
أوضح�ت األم�ر أن امليت يزداد طوله ،حني تصعد روحه إىل الس�ماء ،فلذت
بصمتٍ باكٍ  ،حتى حملوها خارج الدار.

كـاريكـاتـير

«قبلة املوت» كادت تنهي حياة طفل!

أوش�ك طفل حديث ال�والدة عىل املوت عقب
التقاط�ه فريوس «الهريب�س» أو «القوباء»
القاتل ،من ش�خص مص�اب بقرحة باردة
عن طريق ما يعرف باسم «قبلة املوت».
وهرع�ت لويس كين�دال ،البالغة م�ن العمر
 23عام�ا ،والدة الطفل أوليف�ر ميلر ،البالغ
م�ن العمر  11يوم�ا ،بابنها إىل املستش�فى
يف كينغس�تون أبون هال ،بإنجلترا ،عندما

ب�دأ يرف�ض رشب الحليب بش�كل مفاجئ
وبدأ ظهره يف التقوس بش�كل مخيف جراء
األلم.
ّ
شخص
وعقب خضوعه الختبارات متعددة،
األطباء أوليفر مع مرض «الهريبس البسيط
عن�د حديثي الوالدة» ،بعد  8أيام من مكوثه
يف املستش�فى ،ويعتق�د األطباء أن�ه التقط
الفيروس بع�د أن قبّل�ه أو ملس�ه ش�خص

مصاب بقرحة باردة.
والقرح�ة الباردة هي بث�ور حمراء مملوءة
بالسوائل تتشكل يف املناطق املحيطة بالفم،
وتعترب السبب الرئييس يف مرض «الهريبس»
الذي ينتقل عرب التقبيل.
وظ�ل أوليفر يف املستش�فى م�دة  21يوما،
حتى أنه تم وضعه يف العناية املركزة بعد أن
س�اءت حالته وأوشك عىل املوت ،وقد سمح
للرضيع بالع�ودة إىل منزله بع�د تلك الفرتة
من العالج.
وش�ددت والدة أوليفر على رضورة حماية
األطف�ال من األش�خاص املصابني باملرض،
والحف�اظ عىل سلامتهم بإبقائهم بعيدين
ع�ن أولئ�ك الذي�ن تظه�ر لديه�م القرح�ة
الباردة.
وقال�ت كين�دال« :لق�د كان األم�ر مروع�ا
للغاية ،كنا مصدومني ولم نعرف ما يجري»،
مؤكدة« :لم يكن كل منا يعاني من الهربس
أو القروح الباردة» ،ولن يتوقف عالج أوليفر
بعد عودته إىل املنزل ،حيث سيستمر يف تلقي
العالج ملدة  6أشهر عىل األقل وسوف يتطلب
األم�ر خضوعه املنتظم لالختب�ارات الطبية
خالل تلك الفرتة.

أثبت علماء معهد سكريبس للبحوث العلمية
يف الوالي�ات املتح�دة فعالية لق�اح جديد ضد
أورام امليالنين عن�د اختب�اره على الفئران
املخربية.
وتفي�د مجلة Proceedings of the National
 ،Academy of Sciencesبأن العلماء أضافوا
إىل دواء مخص�ص لعالج األورام مس�تحرض
ديربوف�وس  Diprofosال�ذي يحف�ز جه�از
املناعة.
وتوص�ل العلم�اء إىل ه�ذه النتيج�ة بع�د أن
اختبروا ح�وايل  100أل�ف مرك�ب كيميائي،
يمكنه�ا زي�ادة فعالي�ة العلاج الكيميائ�ي
لرسطان الجلد.
واس�تخدم العلماء أكثر أن�واع رسطان الجلد
عدواني�ة ،وتم تعدي�ل األورام جيني�ا لرتكيب
بروتين ألبومني باس�تخدام بي�اض البيض،
الذي يلعب دور املس�تضد الذي يحفز رد فعل
الجهاز املناعي.وقس�م الباحث�ون الفرئان إىل
ثالث مجموعات عىل أساس نوع العالج :األوىل
حقنت باملستضد  PD-L1الذي يمنع مقاومة
الخاليا الرسطانية ملناعة الجس�م .املجموعة
الثاني�ة حقن�ت باملس�تضد  PD-L1ومركب
ديربوف�وس .والثالثة حقن�ت بمركب «حجر

الشبة» بدال من ديربوفوس.
وحصل كل فأر عىل جرعتني تفصلهما سبعة
أي�ام .وخالل  54يوما تعافت فرئان املجموعة
الثانية تمام�ا من األورام الرسطانية ،وفرئان
املجموعة الثالثة كانت نس�بة ش�فائها ،%25
يف حين نفقت جميع فئران املجموعة األوىل.

القهوة ..منبه أم منوم؟

علامء يكشفون خطر النعاس!
اكتش�ف علم�اء جامع�ة ج�ون هوبكن�ز األمريكي�ة أن األش�خاص الذين
يشعرون بالنعاس خالل اليوم ،هم أكثر عرضة من غريهم لإلصابة بمرض
ألزهايمر بثالث مرات.
ويفيد املوقع اإللكرتوني للجامعة ،بأن العلماء درس�وا وحللوا بيانات 123
متطوعا كانوا مع التقدم بالعمر يقدمون خالل  16سنة تقارير عن حالتهم
الصحية ،وكانوا يخضعون للتصوير املقطعي البوزيرتوني للدماغ.
واتضح أن املتطوعني الذين كانوا يش�كون م�ن النعاس دائما خالل النهار،
أكث�ر عرضة بثالث مرات لإلصابة بمرض ألزهايمر مقارنة باآلخرين ،وذلك
بسبب تراكم بروتني بيتا أميلويد وبالذات الببتيد  Aβ42الذي يعترب أحد أهم
العوامل املسببة ملرض ألزهايمر.
ووفقا آلدم س�بري ،أحد معدي الدراس�ة ،فإن اس�تنتاجات العلماء تس�مح
بالحديث ع�ن وجود عالقة بين اضطرابات النوم وتطو م�رض ألزهايمر.
وأضاف أن هذا يؤكد فرضية فقط ،تفيد بأن النوم السيئ يمكنه املساهمة
يف تطور املرض.

ابتكار دواء يقيض عىل الرسطان

أك�د الخبراء الفعالي�ة املزدوج�ة ملشروب
القه�وة ،ورشح�وا تركي�ب حب�وب القهوة
املزدوج الذي يحتوي عىل مادتني متناقضتي
املفعول.
وتحت�وي حبوب القهوة الكاملة عىل مادتني
هامتني هما :الكافيين الذي يوجد يف قرشة
الطبق�ة العلوية ،والتيوبرومين الذي يوجد
داخل الحبة.
ويب�دأ مفعول الكافيني لدى رشب اإلنس�ان
القه�وة مب�ارشة ،ويس�تمر مل�دة  20إىل 25
دقيق�ة ،تضي�ق فيه�ا األوعي�ة الدموي�ة يف
الجس�م ما ع�دا أوعية ال�كىل .لذلك يش�عر
اإلنسان بالنش�اط ويرتفع ضغط الدم لديه

ألن الكافيني يلعب دور املنشط.
كما يش�عر اإلنس�ان بحاجة للتبول بس�بب
توس�ع األوعي�ة الدموي�ة يف ال�كىل وهذا ما
يعطي القهوة أيضا صفة مدر للبول.

وعن�د انته�اء فترة فعالي�ة الكافيين بعد
 25دقيق�ة ،يبدأ نش�اط م�ادة التيوبرومني
املوج�ودة داخ�ل حب�وب القهوة ،فتتوس�ع
األوعي�ة الدموي�ة يف الجس�م ما ع�دا الكىل،
حي�ث تتضيق فيه�ا األوعي�ة الدموية ،لذلك
نجد أن املقاهي تقدم كأس�ا من املاء لرشبه
بعد القهوة .وتستمر فرتة تأثري التيوبرومني
س�اعة كامل�ة يـــش�عر فيه�ا اإلنس�ان
بالنعاس.وأشار الباحثون يف دراسات عديدة
إىل أن قه�وة «النس�كافيه» يف أغلب أنواعها
خالية من املنبه ،الكافيني ،الذي يس�تخلص
م�ن حب�وب القه�وة لتصني�ع العدي�د م�ن
األدوية الطبية.

من قتل الطيور العمالقة التي عاشت عىل كوكب األرض؟
يش�ك العلم�اء يف ت�ورط اإلنس�ان البدائ�ي يف
إب�ادة الطيور العمالقة التي عاش�ت قبل أالف
الس�نني عىل كوكب األرض ،وذلك بعد اكتشاف
مس�تحاثات لعظ�ام هذه الطي�ور كان عليها
آثار قطع بأداة حادة.
وق�در العلماء الربيطانيون عمر املس�تحاثات
املكتشفة بـ  10أالف عام ،إذ رجحوا أن يكون
اإلنسان البدائي قد لجأ إىل صيد الطيور العمالقة

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

طلبا للغذاء .وعثر العلماء عىل املس�تحاثات يف
جزيرة مدغش�قر من الق�ارة اإلفريقية ،التي
كان يق�در وصول أول املس�توطنني إليها قبل
 3000-4000عام.ولك�ن مع العثور عىل بقايا
الطي�ور يف الجزيرة ،فإن وصول املس�توطنني
األوائل ال يمكن أن يك�ون قد حدث قبل 4000
عام ،بل قبل  6000عام بالحد األدنى ،حس�ب
ما يفرضه املنطق العلمي.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وإضافة لهذا ،لم يتمكن الباحثون من إصابة
فرئان املجموعة الثانية باألورام.
ويع�د نج�اح اختبار هذا اللق�اح عىل الفرئان
مبرشا قبل اختباره عىل اإلنسان ،حيث يجب
أن تؤكد االختب�ارات الالحقة فعاليته يف عالج
مرىض الرسطان أو استخدامه كلقاح.

فايروس ينترش عرب اللمس يضاعف خطر
اإلصابة بأمراض القلب
توصل بحث جديد إىل أن فريوسا «غري ضار» ،يحمله حوايل نصف البالغني،
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويقول البحث إن اإلصابة بعدوى الفريوس املضخم للخاليا ( ،)CMVوهو
م�ن عائلة فيروس الهريبس ،وينتقل من ش�خص إىل آخر عرب اللمس أو
عن طريق س�وائل الجسم مثل الدم واللعاب ،يجعل الشخص أكثر عرضة
بنسبة  %20لإلصابة بأمراض القلب.
ويزي�د الفريوس من ع�دد الخاليا املناعي�ة يف دم املص�اب ،وترتبط هذه
الخالي�ا برتاك�م اللويح�ات يف الرشايني ،والت�ي يمكن أن تمن�ع الدم من
الوصول إىل القلب.
وقال�ت الدكتورة أليخاندرا بريا ،من كلية برايتون ومدرس�ة ساس�يكس
الطبي�ة ،إن «عملن�ا نّ
يبّي� أن اإلصابة بالفيروس املضخ�م للخاليا ،هي
املس�ؤولة عن تراكم أعداد كبيرة من الخاليا املناعي�ة املرتبطة بأمراض
القل�ب التاجي�ة» ،وأضافت أنه م�ؤرش أقوى عىل خطر الوف�اة بأمراض
القلب أكثر من التقدم يف العمر.

ونتيجة لكل ما س�بق ،أثار االكتشاف فرضية
جدي�دة وجدية حول الس�بب الحقيق�ي وراء
انق�راض ه�ذه الطي�ور ،إذ كان يعتق�د أن
الك�وارث الطبيعي�ة ش�كلت العام�ل الرئييس
لذلك.
وق�در العلم�اء وزن ه�ذه الطي�ور العمالق�ة
بنص�ف طن ،وطولها بـ  3أمتار ،كما أن حجم
بيوضها كان أكرب من بيوض الديناصورات.

07801969233
07901463050
07709670606

العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

