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ص2

الربملان يناقش ازمة البرصة بجلسة الثالثاء

علي الدراجي

رصاع كردي عىل «اجلمهورية»

ص2

حزب بارزاني يقلب الطاولة على احللفاء ..وجلسة الغد بال انتخاب «رئيس»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
فيم�ا بح�ث رئي�س وزراء اقليم كردس�تان
العراق نجريفان بارزاني يف النجف امس مع
زعيم تحالف س�ائرون الفائز يف االنتخابات
الس�يد مقت�دى الص�در تش�كيل الحكومة
املقبل�ة ،فيما أكدت واش�نطن على «الدور
املهم» القليم كردس�تان يف اختيار الرؤس�اء
العراقيين الثالث�ة للجمهوري�ة والربمل�ان
والحكوم�ة .وبح�ث رئي�س وزراء إقلي�م
كردس�تان نيجريف�ان بارزان�ي م�ع وزي�ر
الخارجي�ة األمريك�ي ماي�ك بومبي�و خالل
اتصال هاتفي تطورات العملية السياس�ية

يف العراق ومستقبل العملية السياسية حيث
س�لطا الضوء على عملية انتخاب رئاس�ة
مجل�س النواب العراق�ي والجه�ود الرامية
إىل انتخ�اب رئييس الجمهوري�ة والحكومة
يف الع�راق .وقد أكد بارزان�ي وبومبيو «عىل
تكثي�ف الجه�ود إلنج�اح وتق�دم العملي�ة
السياس�ية يف الع�راق ،معربين ع�ن التطلع
إىل أن تك�ون املرحل�ة القادم�ة يف الع�راق
مرحلة اس�تقرار س�يايس وأمني وأن تكون
الحكوم�ة والس�لطة الجديدت�ان تعبريا ً عن
تطلعات وحقوق جميع املكونات العراقية»،
كم�ا قال�ت حكومة االقلي�م يف بيان صحايف
ام�س .كم�ا تناول�ت مباحث�ات الطرفين

العالق�ات االمريكي�ة العراقي�ة وم�ع اقليم
كردستان وآخر املس�تجدات عىل الساحة يف
الع�راق واملنطقة عموما ً حي�ث أكد بومبيو
عىل أهمي�ة الدور الفاعل إلقليم كردس�تان
يف املش�اركة بمجري�ات العملية السياس�ية
العراقية وتشكيل الرئاسات الثالث.
ويف النج�ف بح�ث نجريف�ان بارزان�ي م�ع
زعيم تحالف س�ائرون الفائز يف االنتخابات
العراقي�ة االخرية مقت�دى الصدر تش�كيل
الحكوم�ة مؤك�دا على اهمي�ة االتفاق عىل
رئيس وزراء يكون محط اتفاق الجميع.

التفاصيل ص2

احللبويس :جيب ضامن حقوق املسيحيني والتعايش املشرتك

ص2

اجليش األمريكي يعاين من «نقص» يف حال مواجهة روسيا والصني
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد مسؤولون كبار يف الواليات املتحدة ،أمس
األح�د ،أن الجيش األمريك�ي بحاجة إىل املزيد
من املدم�رات واملقاتلات والدبابات ،ملواجهة
التهديدات املتنامية لكل من الصني وروسيا.
وطل�ب املس�ؤولون األمريكي�ون زي�ادة عدد
األرساب الحالي�ة للقوات الجوية بنس�بة 25
باملئة خالل السنوات الـ 12املقبلة.
ويف ح�ال تم ه�ذا األمر ،فإن الق�وات الجوية
للوالي�ات املتح�دة س�تصل إىل مس�توى ه�و
األكرب منذ الحرب الباردة .وقالت وزيرة سالح

الجو األمريكي ،هيذر ويلسون ،إن اإلمكانيات
الحالية قليلة جدا مقارنة بما تطمح البالد إىل
القيام به ،مضيفة أن لدى الجيش  312رسبا
يف طور العمل خالل الوقت الحايل ،لكن املأمول
هو بلوغ  386رسبا بحلول عام .2030
وتس�تند ه�ذه التقدي�رات إىل التهديدات التي
س�تواجهها الوالي�ات املتح�دة بين 2025
و ،2030وم�ا يحتاجه جي�ش البالد ليخوض
حرب�ا محتملة ويفوز بها أمام كل من الصني
وروسيا.
وأضافت ويلس�ون أن ه�ذه الزيادة لن تكون
عىل مستوى الكم فقط ،بل إن طريقة القتال

ستختلف بدورها.
وأش�ارت إىل أن وزير الدف�اع جيمس ماتيس
يعتبر هذه األم�ور من أولويات�ه ،كما يعترب
الصين وروس�يا بمثاب�ة التح�دي املرك�زي
للجي�ش األمريك�ي ،بالنظ�ر إىل س�عي بكني
لتص�در جي�وش العال�م بحلول العالم س�نة
.2050
وأك�دت أن اإلره�اب ال يش�كل مص�در القلق
األول لألم�ن القـــوم�ي األمريك�ي ،وإنم�ا
التنافس االستراتيجي بني البـــلدان ،ولهذا
فإن أمورا بعيدة امل�دى هي التي تنال اهتمام
وزارة سالح الجو.

نائبة تدعو إىل «طرد» السفريين األمريكي والربيطاين من العراق

معصوم والسفري االيـرانـي يبحثـان اوضـاع العـراق

املالية ترصف أكثر من نصـف تريليـون دينـار للبصـرة

رئاسة الوزراء :موازنة العام املقبل ستتضمن « »10آالف درجة وظيفية
مكتب حمافظ البرصة
ينفي تعرض العيدانـي
ملحاولة اغتيال
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اطالق مرشوع الصندوق
االجتامعي للتنمية برأسامل اويل
يبلغ  300مليون دوالر
ص2

وفد املاين يبدي استعداد الرشكات االملانية للعمل واالستثامر يف العراق

ص2

اطالق مرشوع الصندوق االجتامعي للتنمية برأسامل اويل يبلغ  300مليون دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة التخطي�ط ،أمس االحد ،عن اطالق العمل بمشروع الصندوق االجتماعي
للتنمية يف العراق ،برأسمال اويل مقداره  300مليون دوالر.
وقال�ت مكت�ب اعالم ال�وزارة يف بي�ان إن «وزارة التخطيط اطلقت مشروع الصندوق
االجتماعي للتنمية يف الع�راق والذي نظمته بالتعاون مع البنك الدويل ووزارة التخطيط
يف اقليم كردس�تان والحكومة املحلية يف محافظة دهوك» ،مبينا أن املرشوع «يهدف إىل
تحسين الظروف املعيش�ية والفرص امام الفقراء واملحرومني عرب تحسني قدراتهم يف
الحصول عىل الخدمات وتوفري الوظائف لهم».
واض�اف ان «املشروع عب�ارة عن ق�رض ميرس مقدم م�ن البنك الدويل ،ويش�مل ثالث
محافظ�ات يف املرحل�ة االوىل وه�ي محافظات» املثن�ى –صالح الدين – ده�وك»  ،فيما
سيش�مل ثالث محافظات اخرى يف مرحلته الثانية وهي محافظات» نينوى -القادسية
– ذي قار» ،عىل ان يتم شمول جميع املحافظات املتبقية يف املرحلة الثالثة».
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حزب بارزاني يقلب الطاولة على احللفاء ..وجلسة الغد بال انتخاب «رئيس»

رصاع كردي عىل «اجلمهورية»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
فيم�ا بح�ث رئي�س وزراء اقليم كردس�تان
الع�راق نجريفان بارزاني يف النجف امس مع
زعيم تحالف س�ائرون الفائ�ز يف االنتخابات
السيد مقتدى الصدر تشكيل الحكومة املقبلة،
فيما أكدت واشنطن عىل «الدور املهم» القليم
كردستان يف اختيار الرؤساء العراقيني الثالثة
للجمهورية والربملان والحكومة.
وبح�ث رئي�س وزراء إقلي�م كردس�تان
نيجريف�ان بارزان�ي م�ع وزي�ر الخارجي�ة
األمريكي مايك بومبي�و خالل اتصال هاتفي
تط�ورات العملي�ة السياس�ية يف الع�راق
ومس�تقبل العملية السياس�ية حيث س�لطا
الض�وء عىل عملي�ة انتخاب رئاس�ة مجلس
النواب العراقي والجه�ود الرامية إىل انتخاب
رئييس الجمهورية والحكومة يف العراق.
وق�د أك�د بارزان�ي وبومبي�و «على تكثيف
الجه�ود إلنجاح وتق�دم العملية السياس�ية
يف الع�راق ،معربين عن التطل�ع إىل أن تكون
املرحل�ة القادمة يف العراق مرحلة اس�تقرار
سيايس وأمني وأن تكون الحكومة والسلطة
الجديدتان تعبريا ً عن تطلعات وحقوق جميع
املكونات العراقية» ،كما قالت حكومة االقليم
يف بي�ان صحايف امس .كما تناولت مباحثات
الطرفين العالقات االمريكي�ة العراقية ومع
اقليم كردستان وآخر املستجدات عىل الساحة

يف العراق واملنطق�ة عموما ً حيث أكد بومبيو
على أهمية ال�دور الفاعل إلقليم كردس�تان
يف املش�اركة بمجري�ات العملية السياس�ية
العراقية وتشكيل الرئاسات الثالث.
ويف النج�ف بحث نجريفان بارزاني مع زعيم
تحالف سائرون الفائز يف االنتخابات العراقية
االخيرة مقت�دى الص�در تش�كيل الحكومة
مؤك�دا عىل اهمية االتف�اق عىل رئيس وزراء
يكون محط اتفاق الجميع.
وق�ال بارزان�ي يف ترصي�ح للصحافيني بعد
االجتم�اع ان�ه بحث م�ع الص�در «موضوع
تش�كيل الحكوم�ة والعملي�ة السياس�ية يف
الع�راق وتش�كيل الس�لطات الجدي�دة»..
ً
موضح�ا أن املباحثات «كانت جيدة بش�كل
عام ورسرنا باللقاء مع الس�يد الصدر حيث
أكدن�ا رضورة ان يك�ون انتخ�اب رئي�س
وزراء الع�راق بإتف�اق العراقيين « .وأش�ار
إىل ّ
أن�ه ناق�ش م�ع الص�در كذلك «مس�ألة
رئاس�ة الجمهورية ولكن نحن ككرد لم نن ِه
املباحثات يف ما بيننا حول اختيار ش�خصية
رئاس�ة الجمهوري�ة» .وج�اءت مباحث�ات
لنجريف�ان بارزان�ي اس�تكماال الجتماع�ات
عقدها مع قادة األطراف السياسية يف بغداد
بينهم زعيم تحالف االصالح والتعمري رئيس
الوزراء حيدرالعب�ادي وزعامة تحالف البناء
بقي�ادة نائب الرئي�س العراقي نوري املالكي
ورئيس منظمة بدر هادي العامري اضافة إىل

بابل ترفض املطالبة بمبالغ «الزائر دوالر»
بغداد  /المستقبل العراقي
قال عضو مجلس محافظة بابل طالب
عبي�د نصار ،امس االح�د ،ان محافظة
بابل ترفض املطالبة بمبالغ الزائردوالر
مقاب�ل دخ�ول الزائري�ن املتوجهني إىل
كربالء اليها أس�وة بمحافظ�ة كربالء.
وأض�اف نص�ار ان «قضي�ة الحسين

عقائدية ،ونحن نرفض وضع اي عراقيل
يف طريق الزائرين» .ورأى نصار ،ان من
حق محافظ�ة كربالء املطالب�ة بمبالغ
الزائ�ردوالر ألنها املدين�ة األكثر ترضرا
من ناحي�ة البنى التحتي�ة والخدمات.
ومىض بالقول« ،لن نطلب اي أموال من
أجل تقدي�م الخدمات الزائري�ن ،بل اذا
احتاجوا إىل أموال سنعطيهم».

قادة آخرين .ويف خطوة عقدت املوقف ،اعلن
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بزعامة
مسعود بارزاني امس رسميا مرشحه لرئاسة
الجمهورية ،وهو رئيس دي�وان االقليم فؤاد
حسني ،ملنافسة مرشح االتحاد الديمقراطي
الكردس�تاني بره�م صال�ح .وم�ن جهت�ه،
كش�ف القي�ادي يف تحال�ف املح�ور الوطني
األمين الع�ام لحزب الح�ل محم�د الكربويل
عن تس�لم املحور أسماء املرش�حني لرئاسة

الجمهوري�ة .وق�ال الكرب�ويل يف ترصي�ح
صحف�ي إن « املحور الوطني تس�لم أس�ماء
ثالث�ة مرش�حني ملنصب رئي�س الجمهورية
وه�ي كل م�ن «ف�ؤاد حسين وروز ن�وري
شاويس وهوشيار زيباري وفاضل مرياني».
وأضاف أن» رئاس�ة الجمهورية اس�تحقاق
انتخابي للمكون الكردي» ..وأش�ار الكربويل
إىل»اننا سنرد الجميل إىل الحزب الديمقراطي
يف تصويته عىل الحلبويس وحسم املنصب»..

عل�ق زعي�م التي�ار الص�در مقت�دى الصدر،
األحد ،عىل الهجوم املس�لح خالل اس�تعراض
عس�كري يف مدين�ة األه�واز اإليراني�ة أمس،

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير املالية وكالة ماهر حماد جوهان رصف
وزارته كامل موازنة حكومة البرصة االستثمارية
ومبالغ البرتو دوالر فضال عن املوازنة التشغيلية
عدا الخاصة بدوائر املحافظة ،مبينا بان مجموع

معتبرا ً أن الش�عب اإليران�ي «أق�وى م�ن أن
يخاف الظالم».
وكت�ب الصدر تغريدة على صفحته يف موقع
التواص�ل االجتماع�ي «تويرت»« ،م�رة أخرى

ما رصف للبرصة حتى اآلن تجاوز الـ 500مليار
دينار .وأوضح جوهان أن تلك املبالغ تم رصفها
عبر  273دفع�ة مبين�ا ب�ان آخر دفع�ة وصلت
للمحافظة م�ن مبالغ املناف�ذ الحدودية وكانت
بمق�دار  229مليار دينار وجاءت بنا ًء عىل طلب
م�ن محافظه�ا اس�عد العيدان�ي لتأهيل محطة

تمت�د ي�د التش�دد لتعص�ف بالجارة إي�ران..
لتزعزع أمنها وترعب شعبها».
وأض�اف الص�در يف تغريدت�ه« ،لكن الش�عب
اإليراني محب لالعت�دال وأقوى من أن يخاف
الظالم».

نائبة تدعو إىل «طرد» السفريين األمريكي والربيطاين
من العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت النائبة ع�ن تحالف الفتح
انتصار املوس�وي ،أمس األحد،
إىل «طرد» الس�فريين األمريكي
لـ»تبنيهم�ا
والربيطان�ي
ً
معتربة أن
مشاريع تقسيمية»،
الس�فريين يقف�ان وراء إحراق
األحداث التي شهدتها محافظة
البرصة مؤخراً.
وقال�ت املوس�وي يف بيان تلقت

«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
منه ،إن «عىل الحكومة العراقية
إتخ�اذ موق�ف ح�ازم وجريء
بط�رد الس�فريين األمريك�ي
والربيطان�ي م�ن الع�راق على
خلفي�ة تبنيهم�ا مش�اريع
تقس�يمية للبلاد والتدخ�ل
بشؤون العراق الداخلية».
وأضاف�ت ،أن «االنتص�ار على
عصاب�ات داع�ش اإلجرامي�ة
أفشل جميع املشاريع األمريكية

الربيطانية التآمرية والس�اعية
لتقس�يم البالد إىل ثالث دويالت
صغرية».
وتابعت املوس�وي ،وه�ي نائبة
ع�ن محافظ�ة البصرة ،أن
«س�فريي أميركا وبريطاني�ا
يف الع�راق وراء إح�راق املقرات
العامة والخاصة يف البرصة ولم
يكتفيان بذلك بل أخذا يتماديان
ويتدخلان بش�ؤون الع�راق
الداخلية».

االر زي�رو وتأهي�ل خط�وط نق�ل املي�اه  ،مبينا
بان تل�ك املبالغ يفرتض أنه�ا وصلت املحافظة
قبل أس�بوع .وتابع جوهان أن الوجبة األوىل من
املبال�غ التي تم رصفه�ا للبرصة كانت يف 31من
اي�ار املنصرم وتمثل�ت بمبلغ  97ملي�ار دينار
لحقتها وجبة اخرى بمبلغ  97مليار دينار ايضا

يذك�ر أن هجوم�ا وق�ع ،أم�س الس�بت ،عىل
عرض عس�كري يف مدينة األهواز ،اس�فر عن
مقتل واصاب�ة  86ش�خصا ً بينهم عنارص يف
الحرس الثوري اإليراني ،فيما ذكرت وس�ائل
اعالم ،ان تنظيم «داعش» تبنى الهجوم.

الفوج التكتيكي يدمر معسكر ًا لـ «داعش» ويتعقبه
بصحراء األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني ،امس األحد ،انه «بناء
عىل معلومات اس�تخباراتية قام الفوج
التكتيكي الخاص  S.T.R.التابع لقيادة
رشطة األنبار ،وبتنس�يق عال مع قيادة
عمليات االنبار وبأسناد طريان التحالف
ال�دويل بتدمير أكبر وأخطر معس�كر
لداع�ش يف صح�راء األنب�ار الغربي�ة يف
منطقة الحسينيات».
واضاف املصدر ،انه «تم قتل  ٤ارهابيني،

وأغتن�ام عجله نوع (كي�ا) كانت معدة
للتفخي�خ وأغتن�ام  ٣دراج�ات ناري�ة،
وتدمير مش�جب لألس�لحة فضلا عن
تدمير عجل�ة ن�وع (بيك�ب نيس�ان)
بالكام�ل وتدمير كه�وف ومضاف�ات
يس�تخدمها داع�ش ألس�تقبال اف�راد
التنظيم يف عمق الصحراء».
وقال املصدر« :املعلومات االستخباراتية
تعتم�د على س�جناء داعش الذي�ن يتم
التحقي�ق معهم أو على مصادر خاصة
من داخل داعش».

وفد املاين يبدي استعداد الرشكات االملانية للعمل واالستثامر يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

ناقش رئيس الوزراء حيدر العبادي،
أم�س االحد ،م�ع وفد املاني س�بل
التعاون يف قطاعات الطاقة والتعليم

والصحة وف�رص العمل ،فيما أبدى
الوفد دع�م املانيا للع�راق يف جميع
املجاالت واستعداد الرشكات االملانية
للعمل واالستثمار فيه.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س

ال�وزراء ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «العبادي
اس�تقبل ،اليـــــ�وم ،وكيل وزير
ش�ؤون االقتص�اد والطاق�ة يف
جمهورية املاني�ا االتحادية توماس

الربملان يناقش ازمة البرصة بجلسة الثالثاء
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مص�ادر ،امس االح�د ،عن ج�دول اعمال
الجلس�ة الربملاني�ة املق�رر عقدها يوم غ�د ،حيث
سيستضيف الربملان الوزراء املعنيني ملناقشة االزمة
التي تعاني منها محافظة البرصة.وبحسب جدول
االعمال فإن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية

مبين�ا ً أن «االتفاق�ات السياس�ية والعالقات
االس�تثنائية ح�ارضة يف توزي�ع املناصب»،
كاشفا ً أن «غالبية تحالف البناء ستصوت إىل
مرش�ح الحزب الديمقراطي الكردس�تاني «
املدع�وم إيران ًيا .ومن املتوقع أن تأخذ عملية
انتخ�اب رئيس للعراق وقتا اط�ول مما كان
مق�ررا له يوم غد الثالث�اء .فقد خلت عملية
انتخ�اب الرئي�س من ج�دول اعمال جلس�ة
مجلس النواب املقررة الثالثاء واقترص جدول

املالية :رصفنا للبرصة كامل موازنتها االستثامرية والتشغيلية والبرتودوالر

الصدر :الشعب اإليراين أقوى من أن خياف الظالم
بغداد  /المستقبل العراقي

اعمال الجلسة عىل مناقشة موضوع تشكيل
اللج�ان الدائم�ة يف مجل�س الن�واب ودعوة
عامة ملناقش�ة االوضاع وتوفير الخدمات يف
محافظ�ة البصرة بحض�ور وزراء الصح�ة
والبلديات واملوارد املائية.
وانته�ت ام�س املدة املق�ررة لتقديم أس�ماء
املرشحني ملنصب رئيس الجمهورية من مهلة
الش�هر التي حددتها املادة  72من الدس�تور
من دون حسم واتفاق عىل مرشح محدد.
ويتناف�س  18مرش�حا عىل منص�ب رئيس
الجمهورية يف العراق للسنوات األربع املقبلة،
بعدم�ا قدم�وا أوراقهم الرس�مية إىل مجلس
الن�واب حتى اآلن .من جانبه بينّ رئيس كتلة
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني عرفات
كرم ،اليوم االحد ،ان االتحاد الوطني رشحوا
بره�م صال�ح دون االتفاق معن�ا .وبني كرم
«أكدن�ا لالتحاد الوطني اننا البد ان نتفق عىل
مرش�ح معني ،لكن يب�دو ان االتحاد الوطني
رش�حوا ش�خصا ،وه�و بره�م صال�ح ،من
دون ان ينس�قوا معن�ا» .وأضاف ك�رم «اذا
م�ا اعتمدنا عىل مبدأ االس�تحقاق االنتخابي
فبموج�ب النق�اط رئي�س الجمهوري�ة من
حص�ة الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني»،
مشيرا اىل ان «الحوارات جارية ومس�تمرة،
ولربما نلج�أ اىل تأجيل التصويت عىل اختيار
رئيس الجمهورية اىل ما بعد انتخابات برملان
كردستان العراق».

من الفصل الترشيعي االول للسنة الترشيعية االوىل
م�ن ال�دورة النيابية الرابع�ة ،يف الس�اعة الحادية
عرشة من صباح الثالثاء  25ايلول الجاري ،ملناقشة
تش�كيل اللجان النيابية الدائمة .كما وجه املجلس
«دع�وة عامة ملناقش�ة االوضاع وتوفير الخدمات
يف محافظ�ة البصرة ،بحض�ور وزراء :الصح�ة،
واالسكان واالعمار ،واملوارد املائية».

بارايس والوفد املرافق له».
وأوضح أنه «جرى خلال االجتماع
مناقــش�ـــة س�بل التع�اون يف
قطاع�ات الطــاق�ة والتــــعليم
والصح�ة ومراك�ز التدري�ب وخلق

فرص العمل».
واكد الوفد ،بحس�ب البي�ان« ،دعم
املاني�ا للع�راق يف جمي�ع املج�االت
واس�تعداد الرشكات االملانية للعمل
واالستثمار فيه».

معصوم والسفري االيراين يبحثان اوضاع العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئيس الجمهوري�ة فؤاد معصوم
يف قرص السلام ببغداد ام�س االحد مع
س�فري الجمهورية االسلامية االيرانية
لدى العراق إيرج مس�جدي ،سبل تعزيز
العالق�ات والتعاون بين البلدين ،فضال

ع�ن التط�ورات السياس�ية يف الع�راق
واملنطقة.
وذكر بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي»
ان معص�وم أك�د خلال اللق�اء «على
رضورة تعزيز وتنمية التعاون املشترك
يف املج�االت كاف�ة بم�ا يخ�دم مصلحة
الشعب العراقي وااليراني الصديقني».

يف 31م�ن تم�وز املايض والحق�ت فيما بعد بـ9
ملي�ارت  ،فيما انطلقت بعد ذلك مجموعة من
القرارات نصت عىل رصف  3مليارات من املوازنة
التش�غيلية و  3مليارات اخرى ملحطة املياه و 9
مليارات إلنشاء املدارس فضال عن  28مليار من
تنمية مبالغ تنمية االقاليم.

احللبويس :جيب ضامن حقوق املسيحيني
والتعايش املشرتك
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس،
ام�س االح�د ،على اهمي�ة ضم�ان حق�وق
املسيحيني ،واطالق حملة عاجلة إلعادة إعمار
مناطقهم املحررة من تنظيم داعش ،مشددا
عىل عدم الس�ماح بالتع�رض لقيم التعايش
املشترك .وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالم�ي
للحلبويس ،تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان
االخري «زار مقر البطريركية الكلدانية يف بغداد
حي�ث التقى غبط�ة الكاردينال م�ار لويس
روفائيل س�اكو ،بطريرك الكل�دان يف العراق
والعالم» .وش�دد الحلبويس ،بحس�ب البيان،

على «اهمي�ة ضمان حق�وق املس�يحيني»،
داعيا ً اىل «اطالق حملة وطنية عاجلة العادة
اعمار مناطقهم املح�ررة وبما يضمن عودة
ً
رسيعة للعوائل التي نزحت عنها» .واكد عىل
«رضورة حماية املكون�ات العراقية االصيلة
من قبل اخوانهم العراقيني جميعا وان تكون
لهم مش�اركة فاعلة يف مؤسس�ات الدولة».
واض�اف الحلبويس «ل�ن نس�مح بالتعرض
لقيم التعايش املشرتك الذي يتميز به العراق
ووحدة العراقيني وتالحمهم» ،مشيرا اىل ان
«مس�تقبل العراق لن يزدهر ما لم ُيس�هم يف
صناعت�ه جمي�ع ابنائ�ه وبكاف�ة طوائفهم
ومكوناتهم».

العثور عىل «أنفاق داعشية» معبأة بأسلحة وأعتدة
يف سلسلة جبال محرين
بغداد  /المستقبل العراقي

عثرت قوة أمنية ،عىل مضافات لعصابات
داعش االرهابية يف سلسلة جبال حمرين.
وق�ال الناط�ق باس�م مرك�ز اإلعلام
األمن�ي العمي�د يحي�ى رس�ول يف بي�ان
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «مفارز
اس�تخبارات الرشط�ة االتحادي�ة العاملة
ضم�ن وكال�ة االس�تخبارات عث�رت عىل

مضاف�ات لعصاب�ات داع�ش االرهابية يف
سلسلة جبال حمرين».
وبين ان هذه املضافات «عبارة عن أنفاق
ضبط بداخلها سلاح قناص وبندقية و6
عبوات ناس�فة وحزامان ناس�فان ومواد
غذائي�ة وعجل�ة ودراج�ة ناري�ة وق�د تم
التحف�ظ عليها ومعالجتها من قبل الجهد
الهن�ديس ونف�ذ الواج�ب باالشتراك مع
رشطة صالح الدين.

املحكمة املركزية :املؤبد ألربعة من «رشطة داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة يف
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية،
االح�د ،أحكام�ا ً بالس�جن املؤب�د بح�ق 4
مدانين باالنتماء لتنظي�م «داعش» كانوا
يعملون يف ما يسمى بـ»الرشطة اإلسالمية
والعس�كرية» يف محافظت�ي كرك�وك
ونين�وى .وقال املتحدث الرس�مي باس�م
املجلس عبد الستار بريقدار ،يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن «املدانين كانوا

يعمل�ون يف ما يعرف بالرشطة اإلسلامية
ل�دى تنظي�م داع�ش االرهابي بع�د ترديد
البيع�ة والدخول يف دورة تدريبية ورشعية
وعسكرية ،بحس�ب اعرتافاتهم» .وأضاف
بريقدار أن «املدانني كانوا يتسلمون كفالة
مالية من التنظيم إضافة اىل ارتدائهم الزي
القندهاري الخاص بالتنظيم» ،مشيرا اىل
ان «املحكمة وجدت ان االدلة كافية إلدانة
املتهمين وف�ق امل�ادة الرابعة م�ن قانون
مكافح�ة االره�اب رقم  13لس�نة 2005
والحكم عليهم بالسجن املؤبد».
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مكتب حمافظ البرصة ينفي تعرض
العيداين ملحاولة اغتيال

بغداد  /المستقبل العراقي

البصرة  /المستقبل العراقي

أعل�ن مكت�ب رئيس ال�وزراء حي�در العبادي،
ان موازن�ة العام املقبل  2019س�تتضمن 10
االف درجة وظيفي�ة ،مؤكدا أن املوازنة يمكن
تس�ميتها موازن�ة فرص عمل ودع�م القطاع
الخاص وتحسني الخدمات للمواطنني.
وق�ال املتحدث باس�م املكتب س�عد الحديثي
يف ترصي�ح اطلعت عليه «املس�تقبل العراقي»
إن «االط�ار االس�ايس للموازن�ة اجتماعي ،اذ
ستكون اغلب النفقات عىل املستوى التشغييل
او االس�تمثاري تتعلق بالخدمات االجتماعية
عن طريق انفاق مبارش للمواطنني او الخدمات
املتعلق�ة به�م ،خصوص�ا بع�د التخصيصات

نف�ى املكت�ب االعالم�ي الخ�اص ملحاف�ظ البصرة
صح�ة االنباء الت�ي تداولتها بعض صفح�ات التواصل
االجتماع�ي عن تع�رض املحاف�ظ أس�عد العيداني اىل
محاولة اغتيال.
وذكر بي�ان ملكتب املحاف�ظ ان «م�ا تداولته صفحات
التواصل االجتماعي عن تعرض املحافظ اسعد العيداني
اىل محاول�ة اغتي�ال هي مجرد اش�اعات ومنش�ورات
ال اس�اس لها م�ن الدقة والصحة واله�دف من ورائها
زعزعة الوضع االمني يف املدينة».
وأكد البيان «على رضورة توخي الدقة والحذر يف نرش
املعلومات والتأكد من مصادرها الرئيسة قبل نرشها يف
وسائل االعالم وصفحات التواصل االجتماعي.

املالي�ة التي اقره�ا مجلس الوزراء ملش�اريع
استراتيجية يف املحافظ�ات ومنه�ا محافظة
البرصة».
وأض�اف الحديث�ي أن «حج�م االنف�اق فيه�ا
س�يكون اكرب من االيرادات ،مؤكدا «تضمنها
الكث�ر م�ن  10االف درج�ة وظيفي�ة ضم�ن
حركة املالك س�توزع حسب النسب السكانية
للمحافظات».
واوض�ح أن «املوازن�ة قد وصل�ت اىل صيغتها
النهائية ،اذ ستوزع مسودتها عىل الرئاسات،
والجه�ات ذات العالق�ة ك�وزارات الرتبي�ة و
النف�ط و غريه�ا ،اضاف�ة اىل البن�ك ال�دويل،
متوقع�ا «التصوي�ت عليها يف مجل�س النواب
نهاية العام الجاري او بداية العام املقبل.

حبوب التجارة تواصل جتهيز املطاحن بالكميات
املخصصة من احلنطة املخلوطة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب
يف وزارة التج�ارة ع�ن اس�تمرارها
تجهيز املطاحن بالكميات املخصصة
من الحنطة املخلوطة .
واوض�ح مدي�ر ع�ام الرشك�ة نعي�م
محس�ن املكص�ويص يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،بان�ه «ت�م

تجهي�ز مطحنت�ي محافظ�ة كركوك
واربي�ل بكمياتهم املقررة من الحنطة
املخلوط�ة لتوزيعه�ا على املواطنين
ضم�ن مف�ردات البطاق�ة التموينية
حيث تم تجهيز تل�ك املطاحن بكمية
( )١٢٥٠،٠٦٠ط�ن وبموج�ب ()٣٣
سيارة».
من جانب اخر اضاف البيان بانه «تم
اس�تالم وتفريغ ( )6سيارات محملة

بغداد  /المستقبل العراقي
أقام املعهد القضائي احد تش�كيالت مجلس
القضاء األعىل  ،دورتني تدريبيتني استهدفتا
أعض�اء محاكم قوى األم�ن الداخيل التابعة
اىل وزارة الداخلي�ة واالخ�رى لضب�اط
االس�تخبارات.وقال الق�ايض عب�د الس�تار
بريقدار املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء
االعىل يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي» ،ان
«املعهد القضائي وهو احد تشكيالت مجلس
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التقاعد العامة تكشف عن حماوالت لرسقة
خطرية ترتبط بمواقع التواصل
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت هيأة التقاعد العامة ،عن محاوالت
لعملي�ة رسقة خطرة ،فيما بينت انها ترتبط
بمواقع التواص�ل االجتماعي.وذكرت الهيأة
يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،انه «يف
االون�ة االخري ظهر عددا كبيرا من صفحات
التواصل االجتماعي التي تحمل اس�م رئيس
هياة التقاعد الوطنية او تس�تخدمه صورته
كص�ورة ش�خصية او تدع�ي زورا بانه�م

مدة
المساحة القيمة التقديرية
التأجير
9,500,000
تسعة ماليين
500م2
وخمسمائة الف
دينار (سنويا)

سنة
واحدة

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدي�ة عند الحاج�ة اليه وخالل فترة التأجري او
عن�د انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعوي�ض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة

موظفني يف هذه الهياة».واضاف ان «حقيقة
االم�ر م�ا ه�م اال ان�اس نصابين وكذابين
يس�تغلون طبية قلوب املتقاعدين ويرسقون
بيانتهم ويزورونها بحج�ة العمل عىل زيادة
روات�ب املتقاعدي�ن» ،منوه�ا ان « رئي�س
الهياة ال يتملك اي صفحة او كروب او اس�م
مستعار او مش�ارك كمسؤول يف اي صفحة
على مواقع التواص�ل االجتماع�ي وان هذه
الصفح�ة هي الصفح�ة الوحيدة الرس�مية
الخاصة بهياة التقاعد الوطنية».

املالية ترصف أكثر من نصف تريليون دينار للبرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري (ساحة
وقوف الس�يارات و 10محالت جزء من العق�ار  1889/240نهر
دجلة) املبينة مواصفاتها ورشوطها ادناه والعائدة اىل مديرية
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مقر بلدية العم�ارة خالل فرتة ( )30ثالث�ون يوما تبدأ
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
البالغة ( )%100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة
الع�ارشة والنص�ف صباحا يف الي�وم التايل النتهاء امل�دة اعاله من
تاري�خ النرش وعىل قاع�ة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية يكون موعده�ا اليوم ال�ذي يليه ويتحمل
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل
ذل�ك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه
مراجع�ة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فترة ( )10عرشة ايام من
تاري�خ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل
االجراءات القانونية.

يستعد العراق لتدشني مصنع النتاج زيت الطعام.
ً
وكالة محمد ش�ياع الس�وداني يف بيان تلقت
وقال وزير الصناعة
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه انه تم «إنجاز  %98من مرشوع
مصنع (الهادي) يف محافظة ميس�ان إلنتاج زيت الطعام بطاقة
 50الف طن سنوياً».
وأضاف ان املصنع «سيطرح إنتاجه يف األسواق املحلية قريباً.

بغداد  /المستقبل العراقي

املعهد القضائي يقيم دورتني تدريبيتني ألعضاء
حماكم قوى األمن الداخيل وضباط االستخبارات
القض�اء االعىل اق�ام دورة خاص�ة ألعضاء
محاكم ق�وى االمن الداخيل بن�ا ًء عىل طلب
م�ن وزارة الداخلية بهدف تطوير مهاراتهم
القانوني�ة وتدريبه�م على نظ�ر الجرائ�م
الجنائية املرتكبة من قبل ضباط ومنتسبي
قوى األم�ن الداخيل والية إيق�اع العقوبات
املنص�وص عليه�ا يف قان�ون عقوبات قوى
األمن الداخيل وقان�ون العقوبات العام رقم
 111لسنة  1969املعدل أو القوانني العقابية
األخ�رى» الفت�ا ان «محاك�م ق�وى االم�ن

بغداد  /المستقبل العراقي

النزاهة :احلبس الشديد ملدير فرع
مرصف حكومي يف صالح الدين

بالحنطة املحلية الواردة من س�امراء
اىل صومع�ة خان ض�اري حيث بلغت
الكمي�ة املس�تلمة (  )152.780ط�ن
درج�ة اوىل بمجم�وع ( )4س�يارات
وكمي�ة (  )79.180طن حنطة درجة
ثاني�ة بمجم�وع س�يارتني والت�زال
عملية استالم وتفريغ الحنطة املحلية
ال�واردة اىل صومع�ة خ�ان ض�اري
مستمرة .

الداخلي تعترب م�ن اهم تش�كيالت القضاء
العس�كري يف العراق».واض�اف املتح�دث
الرس�مي ان «ال�دورة االخرى الت�ي اقامها
املعهد القضائي وملدة ثالثة اشهر استهدفت
ضباط جهاز االس�تخبارات لغرض منحهم
س�لطة التحقيق».وم�ن الجدي�ر بالذكر ان
املعه�د القضائي انض�م اىل مجلس القضاء
االعلى بصدور قانون ض�م املعهد القضائي
اىل مجل�س القضاء االعىل رقم ( )70لس�نة
. 2017

العراق يستعد إلنتاج زيت الطعام
بطاقة « »50ألف طن سنوي ًا

اعلن�ت وزارة املالي�ة ،أن املبال�غ املمول�ة
الت�ي ت�م ايداعه�ا يف حس�اب محافظ�ة
البصرة ،لتنفيذ املش�اريع االس�تثمارية
وتنمية االقاليم والبرتودوالر لسنة ،2018
بلغ�ت اكثر م�ن  501ملي�ار دينار.وقال
مفتش عام الوزارة ماهر حسين البياتي
يف ترصي�ح أطلعت «املس�تقبل العراقي»
عليه ،إن «املبال�غ املمولة التي تم ايداعها
يف حس�اب محافظة البرصة للمش�اريع
االستثمارية وتنمية االقاليم والبرتودوالر
لسنة  ،2018كانت ضمن سبع دفعات».
وأض�اف البيات�ي ،أن «الدفع�ة االوىل
بلغت اكث�ر من  121ملي�ار دينار ،ضمن

التخصيص�ات الس�نوية للمش�اريع
االستثمارية ،فيما تم تحويل مبلغ الدفعة
الثاني�ة بحدود  30ملي�ار دينار مع بداية
ش�هر ايلول من العام الحايل ،توزعت عىل
مشاريع البرتو دوالر للقطاعات الصناعي
والنقل واالتص�االت واملبان�ي والخدمات
الربية والتعليم ومش�اريع برنامج تنمية
االقاليم».وتاب�ع ،أن «الدفعة الثالثة تحت
عنوان نفقات تش�غيلية كان�ت اكثر من
 107ملي�ارات دين�ار تم�ت مناقلتها من
تخصيص�ات البترودوالر للمحافظ�ة»،
مشيرا ً اىل أن «الرابعة والخامس�ة كانت
بنح�و  3ملي�ارات دين�ار ل�كل دفع�ة
مخصص�ة لدراس�ة وتصمي�م وتنفي�ذ
مشروع م�اء متكام�ل بطاق�ة  100م3

بالساعة وخطوط ناقلة ونفقات تشغيلية
ملديري�ة م�اء البرصة».ولفت مفتش عام
ال�وزارة ،إىل أن «الدفع�ة السادس�ة التي
تجاوزت  9مليارات دينار خصصت ضمن
مناقلة نفقات تشغيلية احتياطي طوارئ
اىل التخصيص�ات التش�غيلية الس�نوية
للمشاريع االستثمارية وتنمية االقاليم»،
موكدا أن «الدفعة الس�ابعة كانت بحدود
 229ملي�ار دينار».وأوض�ح البيات�ي ،أن
«املبل�غ خص�ص ضمن قان�ون  50باملئة
من ايرادات املناف�ذ الحدودية للمحافظة
ضم�ن قان�ون موازن�ة  2018واضافتها
اىل الربام�ج الخدمي�ة ضم�ن النفق�ات
التشغيلية لتنفيذ االعمال املتعلقة بقطاع
املاء.

الكهرباء :انتاج الطاقة وصل إىل أعىل مستوى له يف تاريخ العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الكهرب�اء ،ع�ن وصول انت�اج العراق م�ن الطاقة
الكهربائي�ة  16ألف�ا و 500ميغ�اواط ،ع�ادة الرق�م ال�ذي وصل
الي�ه االنت�اج هو األعلى من�ذ تأس�يس الكهرب�اء يف البالد.وقال
وكي�ل ال�وزارة عبد الحمزة ه�ادي عبود يف ترصي�ح اطلعت عليه
«املس�تقبل العراقي» ،إن انتاج الطاقة يف عموم البالد اقرتب حاليا

من  16ألفا و 500ميغاواط ،مشيرا إىل أن «االنتاج هو االعىل منذ
تأس�يس الكهرب�اء يف البالد».وأض�اف عبود أن «“خط�ة الوزارة
تقيض باضافة عرشة آالف ميغاواط خالل االعوام القليلة املقبلة،
متوقع�ا أن «تدخ�ل منها  2000ميغ�اواط صيف الع�ام املقبل».
واوض�ح أن «صيف العام املقبل سيش�هد اضافة  2000ميغاواط
اىل الطاقة املتاحة حالي�ا والبالغة  16ألفا و 500ميغاواط ،ضمن
خطة الضافة عرشة آالف ميغاواط خالل االعوام القليلة املقبلة.

السلطة القضائية :نحو « »30ألف حالة زواج
و « »5500طالق خالل شهر آب املنرصم
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مجل�س القض�اء االعلى ،ع�ن
تس�جيل نح�و  30أل�ف حال�ة زواج وما
يقارب  5500حالة طالق ،خالل شهر اب
املنصرم يف عموم املحافظات باس�تثناء
اقلي�م كردس�تان.وذكر املجل�س يف
احصائية تلقتها «املستقبل العراقي» ،ان
محاكم االس�تئناف يف بغداد واملحافظات
باس�تثناء محافظات اقليم كردس�تان،
سجلت خالل ش�هر اب املنرصم  25ألفا ً
و 498حال�ة زواج ،وصدقت  4145عقد

زواج ج�رى إبرامها خارج املحكمة ،كما
صدق�ت  4129حال�ة طلاق خارج�ي،
و 1353حال�ة تفريق قضائي.وبحس�ب
االحصائي�ة ف�إن جان�ب الرصاف�ة من
بغ�داد س�جل أعلى ح�االت زواج بواقع
 3723عق�د زواج ،وتصدي�ق  513عق�د
زواج أب�رم خ�ارج املحكم�ة ،وتلاه
جان�ب الك�رخ ب�ـ 2863زواج وتصديق
 500عق�د خ�ارج املحكمة.فيما جاءت
محافظة املثنى يف آخر التسلس�ل بواقع
 715حال�ة زواج ،وس�جلت محافظ�ة
النجف أدنى ح�االت تصديق عقود زواج

خ�ارج املحكم�ة بواق�ع  45حالة فقط.
كذل�ك تص�در جان�ب الرصاف�ة ح�االت
الطلاق بواق�ع  886تصديق حالة طالق
خارج�ي ،و 338تفري�ق بحكم قضائي،
ورغم ان جانب الكرخ حل ثانيا ً بتصديق
 738طلاق خارج�ي ،إال أن�ه تقدم عىل
الرصاف�ة يف ح�االت التفري�ق القضائي
ب�ـ 414حال�ة.يف حني ج�اءت محافظة
صالح الدين بأقل حاالت تصديق الطالق
الخارجي بواق�ع  52حالة فقط ،يف حني
لم تس�جل محافظ�ة ميس�ان أي حكم
قضائي بالتفريق.

كش�فت دائرة التحقيق�ات يف هيأة النزاهة  ،ع�ن إصدار محكمة
منفصلني
َّني
جن�ح النزاهة يف محافظة صالح الدين
ِ
حكمني غيابي ِ
ِ
ٍّ
ِّ
بحق املدير السابق
لكل منهما،
بالحبس الشديد مل َّدة أربع سنواتٍ
ملصرف الرافدي�ن – فرع تكري�ت إلحداثه رضرا ً متعم�دا ً بأموال
الجهة التي كان يعمل بها.
وأك�دت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»َّ ،
أن املدان
َّ
اس�تغل وظيفت�ه ،وق�ام برصف صكني بل�غ مجم�وع أقيامهما
دين�ار ،مبين�ة َّ
أن املُ َّته�م اله�ارب قام
ملي�ون
()260,000,000
ٍ
بتزوي�ر التواقيع واألختام إلحدى ( الس�فتجات) التي ت َّم إلغاؤها
وسحب مبلغ ( )93,000,000مليون دينار ،بعد أن قام بالتوقيع
عىل مس�تند الرصف ،ويف القضية الثانية قام املتهم بالتوقيع عىل
فيشة إيداع مزوَّرة وس�حب مبلغ ( )167,000,000مليون دينار
ملصلحة أحد املتهمني ،بالرغم من عدم إيداع املبلغ أصالً.
وأض�اف البي�ان ان « املحكمة وبع�د اطالعها عىل إف�ادة املُ ِّ
لني
مث
ِ
َّين لهي�أة النزاهة ومرصف الرافدي�ن ،إضافة إىل محرض
القانوني ِ
التحقي�ق اإلداري وإفادة الش�هود وقرينة ه�روب املتهم ،وجدت
أنها كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته اس�تنادا ً ألحكام املا َّدة 341
ِّ
بحق
قبض
من قانون العقوبات ،وتضمَّن قرارا الحكم إصدار أمر
ٍ
املدان وتنفيذ العقوبتني بالتعاقب.

ذي قار ختصص « »85مليون دينار
العادة تاهيل معمل اسفلت الرفاعي

ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف قضاء الرفاعي ش�مايل ذي قار  ،عن
تخصي�ص مبلغا الع�ادة وتاهيل معمل االس�فلت م�ن اإليرادات
بلدية القضاء.وقال قائم مقام القضاء جمال مسري يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،أن “بلدية الرفاعي اجرت كشفا فنيا ملعمل
األس�فلت يف القضاء ،والذي تمكن�ت من خالله رصدت  85مليون
دينار م�ن ايراداتها الذاتية العادة تاهيله بع�د حصول املوافقات
الرسمية من مديرية بلديات ذي قار ،مبينا أن “فرتة تأهيل املعمل
ال تتجاوز شهر واحد والتي ستنطلق بداية األسبوع املقبل”.
وبين أن “إعمال التأهيل تتضمن تحويله اىل معمل تش�غيل ذاتي
(ف�ول اوتوماتي�ك) وبطاقة انتاجي�ة تبلغ  ٢٠٠٠متر مكعب يف
الس�اعة الواحدة ،وهو ما سيسهم بدعم اعمال البلدية يف صيانة
الطرق العام�ة يف القضاء” .يذكر أن معمل اس�فلت الرفاعي من
منشأ ايطايل وهو متوقف عن العمل منذ مدة ليست بالقصرية.

وزير املوارد يرتأس اجتامع خلية االزمة
اخلدمية ملعاجلة شحة املياه
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس وزير املوارد املائية حس�ن الجناب�ي ،اجتماعا ً لخلية االزمة
الخدمية ملعالجة شحة املياه.
ونق�ل بيان للوزارة تلقت «املس�تقبل العراقي» ،نس�خة منه ،عن
الجناب�ي قول�ه ،ان «االجتماع تناول تقديم عرض لنتائج املس�ح
الت�ي آجريت لنوعية مي�اه بحرية الثرثار ،وعلى آعماق مختلفة
لغرض بيان الكمية املالئمة ،والتي سيتم سحبها من تلك البحرية
بعد نصب املضخات عليها لالس�تفادة م�ن الخزين امليت للبحرية
باوقات الشحة املائية وفقأ لقرار مجلس الوزراء املرقم  207لعام
.»2018
واوضح انه «تم مناقش�ة اجراءات ال�وزارة ملعالجة االزمة املائية
وامتداد امل�د امللحي يف محافظة البصرة والتزامها بآيصال املياه
الخ�ام للمحافظة ،اضاف�ة اىل زيادة االطالق�ات املائية من ناظم
قلعة صالح ،وتأمني اطالق  7،5م/3ثا من قناة البدعة اىل محطة
 R0لتأمني املياة العذبه للمحافظة.
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اىل املطل�وب االق�رار منه  /وحي�د عبود عبد
الله
اق�ام طال�ب االق�رار زهير عب�اس كاظ�م
الدع�وى املرقمة اعلاه يطلب فيه�ا تثبيت
اق�رارك ببيع ح�ق املنفعة يف املحلين رقم 1
و رق�م  2وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس
البلدي عليه تق�رر تبليغك اعالنا ً بصحيفتني
محليتين للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف
موعد املرافعة املصادف يوم 2018 / 10 / 3
الساعة التاسعة صباحا ً وعند عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /نرباس صباح مهودر

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 946
التاريخ 2018 / 9 / 23

تبليغ باالحالة القطعية

اىل  /املدي�ن  -:ولي�د عيسى خل�ف  /ش�اطئ
التاجي نهاية شارع الوزراء
لق�د تحقق من اش�عار مركز رشطة ش�اطئ
التاج�ي املرق�م  13790يف 2018 / 9 / 19
وتأييد املجل�س املحيل لحي ش�مال الكاظمية
انك مجه�ول مح�ل االقامة وبالنظ�ر لالحالة
القطعي�ة لحصتك م�ن العقار تسلس�ل / 16
 59م  37الس�ويب العائ�د لك�م عىل املشتري
ماهر منهاج عبد الحميد بمبلغ 80,100,000
مليون دينار تس�ديدا ً لدين الدائن ماهر منهاج
عب�د الحميد وتطبيق�ا ً الحكام امل�ادة (– )97
ثالث�ا ً – من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه
االحالة وبتس�ديد الدين البالغ 772,500,000
ملي�ون دينار خالل عرشة ايام تب�دا ً من اليوم
التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التسديد
سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .

اعالن

املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

العدد427 :
التاريخ2018 /9 /13 :

لحصول كرس قرار والحاقا بإعالننا ( 266يف  )2018/6/25تعلن لجنة البيع
وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجير ( )1ملك املدرجة مواصفاته
ادناه والعائد اىل مديرية بلدية السالم وملدة سنة واحدة وباملزايدة العلنية
اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013فعىل
من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية السالم او سكرتري
اللجنة وخالل س�بعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن  % 20م�ن القيمة املقدرة لب�دل االيجار لكامل
مدته وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم التايل من مدة االعالن
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية السالم ويتحمل من ترسو عليه
املزاي�دة اجور النرش واجور اللجنة والبالغة  %21واية اجور قانونية اخرى
واذا صادف يوم املزاد عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي
ت

نوع العقار

رقم العقار/
الموقع

1

ساحة بيع
الغاز

266/9

مساحته

القيمة التقديرية سنويا
(الحالية)

مدة
التأجير

1000م 3000000 2ثالثة ماليين دينار سنة واحدة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف يوم  2018/10/9يف شعبة الخدمات السكنية فعىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى /1159 :ب2018/
التاريخ 2018/9/23
اعالن
اىل املدعى عليه  /احمد محمود امجد
بتاريخ  2018/8/16اقام املدعي مصطفى
كريم قاس�م ضد الدع�وى البدائية املرقمة
/1159ب 2018/طل�ب الحك�م فيه�ا
بتأديتك مبلغ عرشة االف دوالر امريكي اي
ما يعادل مبلغ قدره اثنا عرش مليون دينار
عراقي بموجب عق�د البيع والرشاء املؤرخ
يف  2018/2/23وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار
مخت�ار واختياري�ة منطق�ة النجف  /حي
ابو طالب املدعو حسني البديري فقد تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د
املرافع�ة املواف�ق  2018/10/9الس�اعة
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او
ارس�الك من ينوب عن�ك قانونا او تقديمك
ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
احمد كاظم املوسوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة
العدد /895 :ب2018/
التاريخ 2018/9/5
اعالن
بناءا على القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة ش�يوع الس�يارة املرقمة  14938أ
نجف خصويص ش�وفرليت اوبرتا صالون)
عليه تعلن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العقار
املذكور اعلاه واملبينة اوصافه�ا وقيمتها
املق�درة ادن�اه فعلى الراغبين بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل عشرة ايام
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا
معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %10من
القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق ألمر
ه�ذه املحكمة ب�داءة الكوف�ة وصادر من
مرصف الرافدين فرع مسلم بن عقيل (ع)
يف الكوف�ة وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب
هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض
محمد كامل كرماشة
االوصاف /
تبيع محكمة بداءة الكوفة السيارة املرقمة
 14938أ نجف خصويص نوعها شوفرليت
اوبترا بيض�اء اللون س�نة الصن�ع 2012
وفيه�ا ارضار يف صب�غ الس�يارة وارضار
يف الدعامي�ة االمامي�ة اضاف�ة اىل كسر يف
الجامة االمامية ومحرك الس�يارة بوضعية
غري جيدة وفيه بخار
القيمة املقدرة /
( )3,000,000ثالثة ماليني دينار عراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
تعلن االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة
ع�ن اجراء مزايدة علني�ة لبيع (البطاريات
واالط�ارات) بموج�ب قانون بي�ع وايجار
اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  2013فعىل
م�ن يرغ�ب باالشتراك يف املزاي�دة العلنية
مراجعة قس�م الشؤون القانونية يف العتبة
العلوية املقدس�ة خالل مدة ( )30يوم تبدا
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني
معهم التأمين�ات القانونية البالغة ()%20
من القيمة التقديرية وس�تجري املزايدة يف
اليوم التايل النتهاء املدة القانونية يف ساحة
الضمان التابعة للعتبة العلوية ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
ضياء الطفييل
07700553922

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3275 :ب2018/2
التاريخ 2018/9/19
اىل املدعى عليه  /عالوي حسن مناتي
اقام املدعي س�عد بخيت ظاه�ر الدعوى
البدائية املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيها الحكم بتأديتك له مبلغ الرهان البالغ
ثمانية عرش مليون عن رهن العقار املرقم
 3 /27507ح�ي الوفاء ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
ثائ�ر طعم�ة جبر واش�عار مخت�ار حي
الجزائر جواد حسين الكناني عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين للحض�ور يف موع�د
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2018/10/1
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /2025 :ج2018/1
التاريخ 2018/9/23
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /حسين عب�د علي
سواري
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة
(/2025ج )2018/1والخاصة باملشتكي
فرحان نعمة عباس وفق املادة /1/456أ
م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك
اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة
املصادف ي�وم  2018/10/30وعند عدم
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا
وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعل�ن االمان�ة العام�ة للعتب�ة العلوي�ة
املقدس�ة ع�ن بي�ع امل�واد املس�تهلكة
واملس�تخدمة م�ن (اجه�زة كهربائي�ة
واثاث مكتبي ومواد مختلفة) وفق قانون
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة املرق�م ()21
لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك
يف املزايدة العلنية مراجعة قس�م الشؤون
القانونية يف العتبة العلوية املقدسة وذلك
لالطالع عىل تفاصيل املواد املذكورة اعاله
وخالل مدة ( )15يوم تبدا من اليوم التايل
لنشر االعلان بالجري�دة مس�تصحبني
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة
( )%20م�ن القيمة املق�درة بموجب صك
مصدق وستجري املزايدة يف مجمع املقداد
املخزني ش�ارع (نجف ـ كربلاء) عامود
( )235التاب�ع للعتب�ة العلوية املقدس�ة
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء مدة النشر ويتحمل من ترس�و
علي�ه املزايدة اج�ور النرش واالعلان واذا
ص�ادف يوم امل�زاد العلني عطلة رس�مية
فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي
ضياء الطفييل
07700553922

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1499 /ب2018/3
التاريخ 2018/9/12
اعالن
بن�اءا على الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم
 3278/2ب�راق جدي�دة يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار
املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته
ادناه فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش يوما
من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
ألم�ر 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
االوص�اف  /العق�ار املرق�م 3278/2
ب�راق جدي�دة يف النجف عب�ارة عن دار
تق�ع على ش�ارع بع�رض 12,5مرت يف
منطق�ة خ�ان املخضر وبالق�رب من
متوسطة الس�دير بطابق واحد ومفرز
منها محل بصورة غري رس�مية وجدت
اعىل الباب الخاص به قطعة كتب عليها
اقمش�ة وخياطة ابو يوس�ف العكاييش
واملح�ل املذكور بمس�احة  28مرت مربع
وبابعاد  4×7مرت يحتوي لحظة الكشف
عىل بعض االقمش�ة واملالب�س الجاهزة
(دشداش�ة) ويحت�وي عىل ب�اب يؤدي
اىل داخ�ل ال�دار والدار تتك�ون من ممر
بعرض مرتي�ن وطول  4مرت وغرف نوم
ع�دد اربعة غ�رف بمس�احات متفاوتة
ومطب�خ صغير بع�رض  2متر وطول
 3متر وصحي�ات ع�دد 1ومكش�وفة
تحت�وي عىل ال�درج املؤدي اىل الس�طح
وساحة وسطية بابعاد  8×6,5مفتوحة
م�ن االعلى مس�يجة بس�ياج محج�ر
من االعلى وان العق�ار بالكام�ل مبني
بالطابوق القديم مس�قف بالش�يلمان
مبلط بالكايش القديم والجدران مطلية
بالطالء العادي مجه�ز باملاء والكهرباء
والعقار بالكامل مشغول م نقبل املدعى
عليه الرابع عم�ار كريم حداوي وهو ال
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة
مستأجر درجة عمران العقار متوسطة
وان املس�احة الكلي�ة للعق�ار ه�ي
202,12متر مرب�ع وان القيم�ة الكلية
للعقار مبلغ ( )343,434,000ثالثمائة
وثالث�ة واربع�ون ملي�ون واربعمائ�ة
واربعة وثالثون الف دينار ال غريها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
نح�ن املصفي�ان املحامي�ان – عدي زيد
اس�ماعيل ونور صب�اح ثجي�ل لرشكة
االرض الخصب�ة للتوس�ط ببيع ورشاء
العملات االجنبية املح�دودة – ادعو كل
من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي
عىل العنوان التايل – عنوان املصفي عدي
زيد اسماعيل – بغداد الحارثية – محلة
 – 213زقاق  211بناية رقم . 3
املصفيان املحاميان
عدي زيد اسماعيل
نور صباح ثجيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صالح
الدين االتحادية
محكمة بداءة االسحاقي
العدد 1209
التاريخ 2018 / 9 / 9
م  /نرش فقدان
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة نشر
فق�دان املدع�و ( مش�عل محمد
خضير ) الذي فق�د يف محافظة
صلاح الدي�ن بتاري�خ 5 / 28
 2015 /ول�م يع�رف يشء ع�ن
مصريه لح�د االن وعىل من يعثر
علي�ه وتتوف�ر لدي�ه معلوم�ات
عنه االتص�ال بذويه الس�اكنني
يف ناحي�ة االس�حاقي او مرك�ز
رشطة االس�حاقي خالل ش�هر
م�ن اليوم التايل لنشر االعالن ..
للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم
من قبلكم مع التقدير
القايض
قيرص عباس رشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة الكرادة
الع�دد  / 28تظلم�ة  /حج�ز /
2018
التاريخ 2018 / 9 / 19
اعالن
اىل املتظلم منه  /اكرم نوري عبد
الكريم
اقام التظلم عالء ش�ون حسين
الدع�وى املرقم�ة اعلاه والت�ي
يطل�ب فيه�ا وض�ع الحج�ز
االحتياطي عىل موارد التظلم منه
اعلاه وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
يوميتين للحضور ي�وم املرافعة
املواف�ق  2018 / 10 / 2وعن�د
عدم حض�ورك او من ينوب عنك
قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
ابراهيم حميد كامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن دعوة دائنني
نح�ن املصفي�ان املحامي�ان
يق�دم زك�ي يحي�ى وابراهي�م
ح�ارج الطائ�ي لرشك�ة رحاب
االف�ق للتجارة العام�ة محدودة
املسؤولية – ادعو كل من له حق
او دين عىل الرشكة مراجعته عىل
العن�وان التايل – عن�وان املصفي
– بغداد ح�ي دراغ عمارة محمد
دراغ ط . 2
املصفيان املحاميان
يقدم زكي يحيى
ابراهيم حارج الطائي

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 946
التاريخ 2018 / 9 / 23

تبليغ باالحالة القطعية

اىل  /املدين  -:وليد عيىس خلف  /ش�اطئ التاجي نهاية ش�ارع
الوزراء
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة شاطئ التاجي املرقم 13790
يف  2018 / 9 / 19وتأييد املجلس املحيل لحي ش�مال الكاظمية
انك مجهول محل االقامة وبالنظر لالحالة القطعية لحصتك من
العقار تسلس�ل  152 / 2م  28تاجيات العائد لكم عىل املشرتي
ماه�ر منهاج عب�د الحميد بمبل�غ  515,000,000مليون دينار
تس�ديدا ً لدين الدائن ماهر منهاج عب�د الحميد وتطبيقا ً الحكام
امل�ادة ( – )97ثالث�ا ً – من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغكم بهذه
االحالة وبتسديد الدين البالغ  772,500,000مليون دينار خالل
عشرة ايام تبدا ً من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم
التسديد سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 2328
التاريخ 2018 / 9 / 23

اىل املنفذ عليه  /حاتم بدر حنتوش شاطئ التاجي  /كرد الندوات

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشطة ش�اطئ التاجي
املرق�م  13550يف  2018 / 9 / 15وتأيي�د املجل�س املحلي لش�مال
الكاظمي�ة انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا ً بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكاظمية
خالل خمس�ة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
ق�رار محكمة بداة الكاظمية املرق�م  / 522ب  2018 /يف / 3 / 27
 2018املتضمن الزامك بأن تؤدي للدائن احمد عبد محمد مبلغا ً قدره
(  ) 5,665,000خمس�ة ماليني وستمائة وخمسة وستون الف دينار
مع الرسوم
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ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ /ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract
for the Badra Contract Area, announces
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to
perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.

ﺗﻌﻠﻥ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ،
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.

Tender #1109 - SUPPLY OFPERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY EQUIPMENT FOR
THE 2019, 2020, 2021 YEARS:
Scope of Supply consists of LOT 1 and LOT 2. In order to be eligible to quote LOT 1 or/and LOT 2 under the
Scope of Supply in Tender, the Bidders shall meet also the following minimal qualification criteria:
Bidder shall provide Company with certificates confirming compliance of the goods with the
;requirements listed in SoS
;Bidder shall provide samples of certain goods
;All the goods shall be certified against NFPA and EN
For certain product Bidder shall provide service on embroidering, printing Company's logo.
;Bidder shall be certified against ISO 9001
Bidder shall be either a manufacture of an official dealer of manufacturer of proposed
;goods
Bidder shall have experience in supply of PPE and safety equipment to Iraq - not less than
;3 years
Bidder's experience - number of supply projects for similar equipment in last 1 year should
;be not less than 3
Bidder shall provide the proved documentation of supplying PPE and safety equipment to
;)other companies (contracts, purchase orders, etc.
Ability to obtain required Bid Bond of not less than 25.000 (twenty five thousand) US
;dollars for each LOT of the Tender

-

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ  - #1109ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ 2019, 2020, 2021
ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻣﻥ ﺟﺯء  1ﻭﺟﺯء  2ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻼ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺟﺯء  1ﺍﻭ  /ﻭﺟﺯء  2ﺣﺳﺏ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

-

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻛﺩ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ . SOS
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺳﻠﻊ.
ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺻﺩﻗﺔ ﺣﺳﺏ  NFPAﻭ.EN
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻣﺎ ﻣﻁﺭﺯﺍ ﺍﻭ ﻣﻁﺑﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻣﺟﺎﺯﺍً ﺣﺳﺏ .ISO 9001
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻣﺎ ُﻣﺻﱠﻧﻊ ﺍﻭ ﻣﺳﻭﻕ ﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣُﺻﱠﻧﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ.
ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺧﺑﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺟﻬﻳﺯ  PPEﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﺩﺩ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻥ  3ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺻﺩﻗﺔ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ )ﻋﻘﻭﺩ ،ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺷﺭﺍء ...ﺍﻟﺦ(
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ) 25.000ﺧﻣﺳﺔ ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺟﺯء
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

-

The Operator will estimate the bids based on the following criteria:
;Commercial proposal
;Work execution Schedule
;Payment Terms
;Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract
;Supplier’s ability in materials delivery and importation to Iraq
;)Point of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq

-

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻋﺭﺽ ﺗﺟﺎﺭﻱ؛ ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻭﺭﻳﺩ؛ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ؛ ﻗﺑﻭﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛ -ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻳﺩ )ﻗﺿﺎء ﺑﺩﺭﺓ ،ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺳﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛

Bids should conform to the requirements of the Tender documentation. The Operator reserves the right to
accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of
contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform
the affected bidder or bidders of the ground for the Operator’s action.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.

Bidders interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation
after submission of a written application together with sufficient information confirming that the company
meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and
his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement
Department by email to Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com.

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ) ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ( ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ،ﺍﻻﺳﻡ
ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ - .ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com

The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival only after
submission of a written application as noted above.

ﺳ ﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﺣﺻﺭﺍ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is October 15th, 2018, 4PM
(UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

اعالن رقم ()31

التاريخ 2018/9/23

تعل�ن الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب  /فرع البرصة ع�ن اجراء مزايدة علنية لبيع (مخلفات اخش�اب) املوجودة يف موقع بناية
مطحنة الفراهيدي الحكومية حس�ب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  / 2013والتعليمات رقم ( )4لسنة 2017
وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق  2018/10/7يف مقر بناية الفرع الكائن يف محلة الحكيمية  /مقابل قيادة
رشطة البرصة  /ويحق للمزايد االطالع عىل املواد املعروضة للبيع قبل يوم املزايدة وعىل الراغبني باالشتراك تقديم املستمس�كات
االتي�ة:
 1ـتقديم هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن /اصل ومصورة او البطاقة املوحدة ان وجدت
 2ـ تقدي�م تأمين�ات بصك مصدق ومحرر المر الرشكة من اح�د املصارف الحكومية ال تقل عن ( )%20من القيمة املقدرة والبالغة
(( )32000فقط اثنان وثالثون الف دينار)
 3ـ تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها للعام  2018 /بأسم املشرتك حرصا او من يخوله قانونا
 4ـ على املشتري دفع بدل البيع وكامل املصاريف خالل ( س�بعة اي�ام) من تاريخ االحالة القطعية بع�د ميض فرتة كرس القرار
البالغة ( )5ايام وبعكس�ه يعترب ناكل تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية
 5ـ يلتزم املشتري برفع املواد املباعة خالل ( )15يوم من تاريخ االحالة القطعية وبعد انتهاء مدة الضم وبعكس�ه ترسي ألحكام
املقررة قانونا
 6ـ يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة ( )%2م نقيمة البيع
 7ـ يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن
 8ـ اذا صادف اليوم املحدد لعملية البيع عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه
مالحظة :
اذا ل�م ترس�و املزايدة من املرة االوىل تكون املزايدة الثاني�ة يوم االثنني املوافق  2018/10/22وتكون املزاي�دة الثالثة يوم الثالثاء
2018/11/6

معمر عبد القادر جاسم
مدير فرع البرصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عنه
العدد 2568
التاريخ 2018 / 7 / 26
اىل  /السيد ( حمود عبد حمد )
م  /اعالن
بن�اءا على الطلب املقدم من قبل والدتك ( حبس�ه محمد حس�ن
) وبعد االطالع على االوراق التحقيقية املتضمنة فقدانك بتاريخ
 2016 / 11 / 19وملجهولي�ة محل اقامتك ومصريك قرر تبليغك
بصحيفتين محليتين بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة ولكل من
تتوفر لديه معلومات عنك وبعكس�ه سوف تقوم املحكمة بنصب
والدتك ( حبس�ه محمد حسن ) قيمة عليك لغرض ادارة شؤونك
اصوليا بعد النرش بثالثني يوما .
القايض
صالح عز الدين سلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 761ش 2018 /
التاريخ 2018 / 4 / 23
اىل املدعى عليه  /ايهاب تيسري حميد
بن�اءا عىل الدع�وى املقامة ل�دى محكمة االحوال الش�خصية يف
الخالدي�ة من قبل املدعي�ة ( نور عبد الل�ه رايض ) بالعدد ( 761
 /ش  ) 2018 /والت�ي تطل�ب فيها املدعي�ة ( التفريق القضائي
للضرر ) علي�ه وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك بموعد املرافع�ة املص�ادف  2018 / 10 / 15عن طريق
النشر يف صحيفتني رس�ميتني محليتني ويف ح�ال عدم حضورك
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
محمد مطلب عبد

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن دائرة التسجيل العقاري يف الشعب املنشور يف
جريدة املستقبل العراقي بالعدد (  )1737يف  2018/8/29االسم
( محم�د س�هراب بيمان ) خطأ والصحيح هو ( محمد س�هراب
بيجان ) لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 4000ت 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 18
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ بل�د العقار تسلس�ل  3 / 94م  48ش�طيطه
وعب�ارة الواق�ع يف بل�د العائد للمدي�ن زيد جواد محم�ود املحجوز
لقاء طلب الدائن جعفر عيل حس�ن البالغ  82900000دينار فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
حميد خليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :بلد الشطيطة  3 / 94م 48شطيطه وعباره.
 – 2جنس�ه ونوعه  :قطعة ارض ملك رصف .
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :دار س�كن بناء قديم تقع يف حي س�كني
مشيد من الطابوق والشيلمان .
 – 4مش�تمالته  :صالة ودرج مطبخ وغرفة نوم عدد  2واس�تقبال
صغري .
 – 5مساحته  80000 :سهم .
 – 6درجة العمران ..........
 – 7الشاغل  :الدائن .
 – 8القيمة املقدرة  45000000 :خمسة واربعون مليون دينار .

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  15ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻻﻭﻝ  ،2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  4ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ (3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  ،ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 607ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 23
اعالن
اىل املدعى عليه – حسين محم�د محمود – مجهول محل
االقامة
اقامت املدعية ريم عطا الله سلمان الدعوى املرقمة 607
 /ش  2018 /والتي تطلب فيها التفريق القضائي للهجر
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
بصحيفتين محليتني وقد تم تحديد يوم 2018 / 9 / 30
موع�دا للمرافعة بالدعوى اعلاه وعليك الحضور باملوعد
اعلاه ويف حالة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض
عيل منديل خريبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت اللوحة املعدنيه ورخصة التجوال ورقم الترصيحة
املرقم�ة  2013/8/27 130873150001وكتاب الهيئة
العام�ة للكمارك املرقم  23327يف  2017/7/20وفاتورة
طل�ب وكيل اخ�راج املرقم�ة  134734يف 2016/12/22
ورقم الفاتوره 7N1-lRAQ/HBف بأس�م  /كرار كاظم
جادر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( فق�دان عب�د الرضا ) اقتضى حضوركم اىل
صندوق االس�كان فرع النجف الكائ�ن خلف مديرية ماء
النج�ف وذاك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (
وليد عواد كامل ) بالبناء عىل حصته املشاعه عىل القطعه
املرقمه  92/ 528الحريه الهيبات لغرض تس�ليفه قرض
االس�كان خالل مده 15يوما داخل العراق وش�هر خارج
الع�راق من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك
باملطالبه مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبيديه
العدد / 236ش2018/
إىل املفقود  /عباس نجوم حسني زيد االمي
م /اعالن
اقام�ت املدعي�ه هيفاء محس�ن عويد الدع�وى الرشعيه
املرقم�ة /236ش 2018/التي تطلب فيها الحكم بوفاتك
وملجهولي�ه مح�ل اقامت�ك وارتحال�ك اىل جه�ه مجهوله
وحس�ب اش�عار مختار منطقت�ك وتايي�د املجلس املحيل
يف ناحي�ه الزبيدي�ه ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة النرش يف
صحيفتني محليتين يوميتني عىل موع�د مرافعة املوافق
 2018/9/30ويف حال�ة عدك حض�ورك اومن ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
محمد حسني سعدي كريدي

العدد31485 :
التاريخ2018/9/12 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدي�ة العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االملاك املبينة يف
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية العم�ارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدي�ة العمارة خالل فترة ( )30ثالثون يوما
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة
( )%100م�ن القيم�ة التقديرية وين�ادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف
صباح�ا يف الي�وم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعلى قاعة مديرية
بلدي�ة العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل
ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية
بلدي�ة العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات
التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك
ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

كشك رقم
263

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

2

كشك رقم
264

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

3

كشك رقم
266

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

4

كشك رقم
269

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

5

كشك رقم
272

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

6

كشك رقم
273

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

7

كشك رقم
275

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

8

كشك رقم
261

كراج الكحالء
القديمة

9م2

 550,000خمسمائة
وخمسون الف دينار

سنة واحدة

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد
دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

6

العدد ( )1753االثنين  24ايلول 2018

اعالنات

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
إعالن للمرة األوىل

إلــى  /السادة
م  /مناقص�ة عام�ة مرقمة  ( :لقاح /س�لع )2018/ 15 /صادرة عن الرشكة العام�ة للتجهيزات الزراعية
لتجهيز كمية ( )2,500,000مليونان وخمس�مائة ألف جرعة من لقاح بروس�يال األغنام ( )Rev1مع املذيب
بكمية ( )2,500,000مليونان وخمسمائة ألف جرعة .
يسر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
لتجهيز كمية ( )2,500,000مليونان وخمس�مائة ألف جرعة من لقاح بروس�يال األغنام ( )Rev1مع املذيب
بكمية ( )2,500,000مليونان وخمسمائة ألف جرعة .
مع مالحظة األتي - :
 -1على مقدم�ي العطاء املؤهلين والراغبين يف الحصول عىل معلوم�ات إضافية االتص�ال بالرشكة العامة
للتجهيزات الزراعية (من األحد إىل الخميس و خالل س�اعات الدوام الرسمي) وكما موضحة يف ورقة بيانات
العطاء .
 -2تقب�ل عروض الرشكات املنتجة واملصنعة ووكالئهم املعتم�دون قانونيا» ومخوليهم املتخصصني بتجارة
املواد املطلوبة بموجب املناقصة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء .
 -3بإم�كان مقدم�ي العطاء الراغبين رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طل�ب تحريري إىل العن�وان املحدد يف
التعليمات ملقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  )250000مائتان وخمس�ون إلف دينار عراقي
غري قابل للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة ( )21000واحد وعرشون ألف دينار عراقي.
 -4الكلف�ة التخميني�ة لتجهي�ز كمي�ة ( )2,500,000مليونان وخمس�مائة ألف جرعة من لقاح بروس�يال
األغن�ام ( )Rev1مع املذي�ب بكمية ( )2,500,000مليونان وخمس�مائة ألف جرعة بمبل�غ إجمايل مقداره
( )210000000مائت�ان وعشرة مليون دينار عراقي ضم�ن تخصيصات مبالغ دع�م املزارعني لعام 2018
الخاصة بالجهة املستفيدة (دائرة البيطرة)
 -5عىل مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤسس للرشكة املشاركة يف املناقصة حرصا ًتقديم التأمينات
األولية بمبلغ قدره ( )4,200,000أربعة ماليني ومائتان الف دينار عراقي لضمان جدية املشاركة يف املناقصة
بموج�ب ص�ك مصدق أو خطاب ضم�ان مرصيف غري مرشوط (مغط�ى مالياً) يدفع حين الطلب صادر من
اح�د املصارف غري املتلكئة أو املتعث�رة املجازة واملعتمدة من قبل البنك املرك�زي العراقي ألمر الرشكة العامة
للتجهي�زات الزراعية يثبت فيه اس�م ورقم وموضوع املناقص�ة وبإمكان الشركات األجنبية تقديم خطاب
ضمان مرصيف غري مرشوط (مغطى ماليا) يدفع حني الطلب من احد املصارف األجنبية املعتمدة داخل العراق
أو الت�ي له�ا فروع معتم�دة يف العراق أو مفاتحة املصرف األجنبي إلصدار خطاب ضم�ان مقابل التأمينات
األولي�ة إىل اح�د املصارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نس�خة من إش�عار إصدار
خطاب الضمان املقابل يف عطائها ويكون نافذ ملدة ( )28يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء .
 -6على مقدمي العطاءات االستفس�ار عن املص�ارف غري املتلكئة واملتعثرة املج�ازة واملعتمدة من قبل البنك
املركزي العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشعبة العالقات عىل العنوان املبني أدناه .
 -7يج�ب أن يك�ون العط�اء املقدم نافذا ً مل�دة ( )90يوما من تاري�خ غلق املناقصة يف الس�اعة الحادية عرش
صباحا من يوم 2018/10/8
 -8يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالن.
 -9يتم تس�ليم العطاءات إىل ش�عبة العالق�ات يف مقر الرشكة العام�ة للتجهيزات الزراعي�ة الكائنة أدناه يف
موعد أقصاه الس�اعة الحادية عرش صباحا من يوم  2018/10/8بتوقيت بغداد وس�يتم رفض العطاءات
املتأخرة
 -10سيتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات
وذلك يف الساعة العارشة صباحا ً من يوم  2018/9 /30بتوقيت بغداد .
 -11يتم فتح العطاءات يف مقر وزارة الزراعة الكائن يف جمهورية العراق  /بغداد  /س�احة األندلس  /قرب
فندق السدير عند الساعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم . 2018/10/8
 -12أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه .
 -13أن رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 -14يح�ق ملقدمي العطاءات االستفس�ار ع�ن أية معلومات تخ�ص املناقصة عن طريق الربي�د االلكرتوني
الخاص برشكتنا  :contracts@iraqiscas.com E-mailوباإلمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل املوقع
االلكرتوني الخاص برشكتنا عىل شبكة االنرتنت  ... ))www.iraqiscas.comمــــــــع التقدير.
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
العراق -بغداد – الوزيرية
هاتف 0790575447 0 :
ص.ب / 26028 :بغداد
حملة )305( :رقم الشارع  )5(:رقم البناية ()6

املدير العام  /وكالة
رئيس جملس اإلدارة

www.almustakbalpaper.net

(State Company for Agricultural Supplies (SCAS
First Announcement

Dear Sirs,
General Tender No. (Vaccine/Commodity/15/2018) issued by State Company for Agricultural
Supplies (SCAS) to provide (2500000) (two million five hundred thousand) doses of small ruminant vaccine with Diluent against Brucellosis REV1
SCAS has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit their bids to supply the
above goods, with noting the following:1. If bidders desire to obtain an additional information, contact with SCAS (from Sunday to Thursday during the official work days) as specified in Bidding Data Sheet (BDS).
2. Offers by well-known producers, manufacturers, their legalized, official agents and the companies specialized in supplying these goods, be complied to BDS/ Evaluation and Qualification
Requirements.
3. The bidders who interested to purchase the bid documents, present written application to address mentioned in ITB and pay non-returnable value of documents of ID (250000) (two hundred
fifty thousand Iraqi Dinar) plus documents sale service of ID (21000) (twenty one thousand Iraqi
Dinar).
4. The estimated cost to supply the Qty. above are ID (210000000) (two hundred ten million Iraqi
Dinar) within the beneficiary>s (Veterinary Directorate) allocation of Farmer Supporting/2018.
5. Exclusively, the bidders, Managing Director or who establishes the bidding company submit
preliminary deposits of ID (4200000) (four million two hundred thousand Iraqi Dinar) being Bid
Bond under certified cheque or unconditioned, covered bank guarantee paid as requested and
issued by an untroubled Bank accredited & licensed by Central Bank of Iraq (CBI) to the order
of SCAS. This guaranty will be indicated to tender title and number. The foreign companies may
submit unconditioned, covered bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or
their branches accredited in Iraq or contact the foreign bank to issue L/G against the preliminary
deposits to one of Iraqi Banks accredited by CBI attached with copy of counter-L/G notification
in his bid. The L/G be valid for twenty eight (28) days from bid expiry date.
6. Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the untroubled Banks licensed
& accredited by CBI through contacting the Relation Section as per below address.
7. The Bid shall be valid for ninety (90) days from tender closing date on 8stof Oct.,2018 at 11:00
a.m.
8. The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
9. Bids be delivered to the Relation Section at SCAS headquarters as specified location in deadline on 8stof Oct.,2018 at 11:00 a. m. Late bids will be rejected.
10. Conference be held at SCAS headquarters to answer bidder>s inquiries on 30thof Jul.,2018
at 10:00 a.m. Baghdad local time.
11. Bids be opened at MOA headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ Al Andulus square/ near
Al Sadeer Hotel on 8stof Oct.,2018 at 12:00 midday.
12. If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
13. Our company is not obligated to accept the lowest prices.
14. Bidders have the right to contact us to enquiry about any information relating to the tender
by E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let be knowledge on tender details by visiting our website:
www.iraqiscas.com.
Best regards.

State Co. for Agricultural Supplies
Wazzeria – Baghdad – Iraq
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470
(Dist. (305), St. (5), Bldg. (6

The Engineer
Mohammed H. Alwan
Director General/ Proxy
Chairman of the Board
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اعالنات

العدد ( )1753االثنين  24ايلول 2018

مجهورية العراق
وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
قسم االمالك واالرايض

العدد 22372/39/5/1
التاريخ 2018/9/22

اعالن مزايدة رقم 2018/50

لبيع عقارات يف منطقة املعقل
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية
لبي�ع العقارات البالغ عددها ( )2عقار ملس�تحقيها واملبين�ة ارقامها واوصافها ادناه
وفق�ا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل وخالل ثالثون يوما
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة
الع�ارشة صباحا  2018/10/24يف ش�عبة الخدمات الس�كنية ويف حالة وجود عطلة
رسمية يصار لليوم الذي يليه فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم
اىل ش�عبة الخدمات السكنية يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبني
معهم املستمس�كات التالية (هوية االحوال املدنية ش�هادة الجنس�ية مصورة بطاقة
السكن مصورة ) ودفع تأمينات بنسبة  %5من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق ألمر
الرشكة العامة ملوانئ العراق وتتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن %2
ت

رقم القطعة

المقاطعة

المساحة

1

66/8

 45المعقل الجنوبي

300م 2من اصل  358م2

2

61/44

 45المعقل الجنوبي

218,62م2
عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

اعالن

الس�ادة مس�اهمي رشكة مجموعة كربالء العاملية لالس�تثمارات العقارية والصناعية والس�ياحية والعلمية
واملقاوالت والتجارة العامة والوساطة العقارية واالنتاج الزراعي والحيواني ( م خ )
اعالن دعوة الهيئة العامة
استنادا اىل احكام املادة  87الفقرة ( ثانيا ) من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وبناءا عىل ماجاء
بقرار مجلس ادارة الرشكة يف جلسته املنعقدة بتاريخ  2018 / 7 / 15ندعو كافة مساهمي رشكة مجموعة
كربالء العاملية لالس�تثمارات العقارية والصناعية والسياحية والعلمية واملقاوالت والتجارة العامة والوساطة
العقارية واالنتاج الزراعي والحيواني ( مساهمة خاصة ) لحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة الذي سوف
ينعقد يف الس�اعة الخامس�ة من عرص يوم الس�بت املواف�ق  2018 / 10 / 20عىل قاعة مشروع درة كربالء
الس�كني االس�تثماري الكائن يف محافظة كربالء املقدس�ة ش�ارع النجف خلف رشكة كربالء لصناعة البناء
الجاهز ملناقشة جدول االعمال املذكور ادناه :
جدول اعمال االجتماع الس�نوي للهيئة العامة لرشكة مجموعة كربالء العاملية الذي س�يعقد بتاريخ 10 / 20
2018 /
 – 1مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للس�نة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
 – 2مناقش�ة تقري�ر مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 2017 / 12 / 31
واملصادقة عليها .
 – 3تعيني مراقب الحسابات لسنة  2018وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس املهنة .
 – 4تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة بما يتناس�ب والجهد املبذول يف انجاز املهام وتحقيق اهداف
الرشكة .
 – 5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
يرجى من كافة املساهمني الحضور يف الزمان واملكان املذكورين اعاله او ارسال من ينوب عنهم بانابة اصولية
او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع الوكالة او االنابة لدى الرشكة يف مقرها الكائن يف
حي الحسني قبل ثالثة ايام عىل االقل عن موعد اجتماع الهيئة العامة ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم واملكان والزمان من االس�بوع الذي يليه واملوافق الس�بت  2018 / 10 / 27مع
التقدير
املهندس
عقيل صاحب عبد
رئيس جملس ادارة رشكة جمموعة كربالء العاملية

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 1195ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 23

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 1196ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 23

اىل  /املدعى عليه  /انعام كاظم عليوي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعلاه بتاري�خ 2018 / 8 / 29
حكم�ا ً غيابي�ا ً يقضي بتأديت�ك مبل�غ قدره
اربعة ماليني وثالثمائة وخمس�ون الف دينار
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك
اىل جه�ة مجهولة عليه ق�ررت هذه املحكمة
تبليغ�ك بصحيفتين محليتين يوميتين ولك
حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكس�ه
س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق
االصول

اىل  /املدعى عليه  /محمد داود سلمان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى البدائي�ة
املرقم�ة اعلاه بتاري�خ  2018 / 8 / 29حكماً
غيابي�اً يقضي بتأديت�ك مبل�غ ق�دره ثماني�ة
ماليني واربعمائة وخمسون الف دينار عن دين
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك
اىل جه�ة مجهول�ة علي�ه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك بصحيفتني محليتين يوميتني ولك حق
االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

اعالن

القايض  /نرباس صباح مهودر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018 / 9 / 23
اعالن مفقود
اسم املفقود  /زكي محمود محمد خرض
بتاري�خ  2018 / 9 / 23قدمت ( زوجتك )
املدعوة ( سجودة محمد خليل ) تطلب فيه
نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 8
 2011 / 10 /ول�م تع�د لح�د االن لذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم
الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب قيمة
عليك الدارة شؤونك .
القايض
ذاكر صالح حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية منديل
العدد  / 195 /ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 19
اعالن
اىل املدعى عليه  /محمد كامل متعب
اقامت زوجتك املدعية ( هديه محمود داود
) الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة  / 195ش /
 2018املقام�ة ام�ام ه�ذه املحكمة ضدك
طالب�ة التفريق وملجهولية اقامتك حس�ب
اش�عار مخت�ار قري�ة الس�عادة يف ناحي�ة
من�ديل امل�ؤرخ يف  2018 / 9 / 9ل�ذا قررت
هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين وتحدي�د ي�وم 2018 / 9 / 30
للمرافع�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�وف
تج�ري بحق�ك املرافع�ة غيابي�ا وحس�ب
االصول مع التقدير .
القايض
قحطان خلف خالد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عنه
العدد 2573
التاريخ 2018 / 7 / 26
اىل  /السيد ( محمود عبد حمد )
م  /اعالن
بناءا على الطلب املقدم م�ن قبل زوجتك (
افتخ�ار علي�وي نايف ) وبع�د االطالع عىل
االوراق التحقيقية املتضمنة فقدانك بتاريخ
 2016 / 11 / 19وملجهولي�ة محل اقامتك
ومصريك ق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة ولكل من
تتوفر لديه معلومات عنك وبعكس�ه سوف
تق�وم املحكم�ة بنص�ب زوجت�ك ( افتخار
علي�وي ناي�ف ) قيم�ة عليك لغ�رض ادارة
شؤونك اصوليا بعد النرش بثالثني يوما .
القايض
صالح عز الدين سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 965ش 2018 /
التاريخ 2018 / 4 / 23
اىل املدعى عليه  /ايهاب تيسري حميد
بن�اءا عىل الدعوى املقامة ل�دى محكمة االحوال
الشخصية يف الخالدية من قبل املدعية ( نور عبد
الله رايض ) بالعدد (  / 965ش  ) 2018 /والتي
تطلب فيها املدعية ( اثبات نس�ب الطفل اسامه
ايهاب تيسير ) علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بموع�د املرافعة
املص�ادف  2018 / 10 / 15ع�ن طري�ق النشر
يف صحيفتني رس�ميتني محليتين ويف حال عدم
حض�ورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق
القانون .
القايض
محمد مطلب عبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشي�ك ( محم�د ري�اض عبد زي�د ) اقتىض
حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان ف�رع النجف
الكائ�ن خلف مديري�ة ماء النج�ف وذاك لتثبيت
اق�رارك باملوافق�ة على قي�ام رشي�كك ( ك�رار
عزي�ز عب�د زي�د ) بالبن�اء عىل حصته املش�اعه
على القطع�ه املرقمه  61/ 6رق�م القطعة /47
العباسية لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل
م�دة اقصاها خمس�ة عشر يوما داخ�ل العراق
وش�هر خارج العراق من تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن الهيئة
العامة للرضائب فرع النج�ف االرشف ذي العدد
(  )15361بتاري�خ  2016/10/19واملعنونة اىل
الهيئة العامة للرضائب فرع بابل باس�م ( وسام
زهير بعيوي ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

اعالن

القايض  /نرباس صباح مهودر

عالن
اىل املتهم الغائب  /املفوض رافد صاحب
كريم صكر
املنس�وب اىل قيادة حرس حدود املنطقة
الرابعة
العنوان  /محافظة البرصة ـ القبلة
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة  32من ق ع د
رقم  14لسنة  2008الختالسك املسدس
الحكومي املرقم  x01027zنوع برتا مع
كافة ملحقاته وملجهولية محل اقامتك
اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض
ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل
 /املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة
ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن
يف صحيف�ة محلي�ة يومي�ة وتعليقه يف
محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا
الح�كام امل�واد  65و  68و 69من قانون
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

العدد31851 :
التاريخ2018/9/18 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري (س�احة
وقوف السيارات و 10محالت جزء من العقار  1889/240نهر دجلة)
املبين�ة مواصفاته�ا ورشوطها ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية
العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف
مق�ر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة ()%100
م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف
صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة
مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون
موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش
وكاف�ة املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك م�ع جلب هوية االح�وال املدنية
وبطاقة الس�كن ويك�ون عليه مراجعة مديري�ة بلدية العمارة خالل
فترة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادق�ة الكمال اجراءات التعاقد
االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (ع�ادل عبدالحمزه عب�اس) طلبا ً
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعل�ه (الخالدي) بدال
من الفراغ واس�تنادا ً اىل احكام امل�اده ( )24من
قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رق�م  3لس�نه 2016
املع�دل ولغ�رض نشر ه�ذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (زم�اخ عرم�ش رويلي) دع�وى
قضائية لتبديل لقبه وجعله (الش�مري) بدال من
(الكرغ�ويل) فم�ن لديه حق االعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ
النشر وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق
احكام املاده ( )22من قان�ون البطاقه الوطنيه
رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

1

ساحة وقوف
السيارات و10
محالت جزء
من العقار
 1880/240نهر
دجلة

الصناعية
القديمة /
مقابل
الورشة
المركزية

500م2

القيمة التقديرية

مدة
التأجير

9,500,000
تسعة ماليين
وخمسمائة الف
دينار (سنويا)

سنة
واحدة

فقدان
فق�د وص�ل رقم�ه  2152179يف 2018/2/7
الص�ادرة من كمرك س�فوان بأس�م (عب�د الله
حاجم محي�ي) من يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالن
اىل املته�م الغائ�ب  /الرشط�ي معد عب�د بزون
جرو
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /محافظة ذي قار ـ حي س�ومر /قرب
مديرية التقاعد
بما انك متهم وفق املادة  27من قانون االسلحة
رق�م  13لس�نة  1992لحيازتك املس�دس املرقم
( ) GTW127دون حصول�ك على اجازة تؤهلك
حمله بتاريخ  2009/1/16وملجهولية اقامتك
اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي االوىل  /املنطقة
الخامس�ة البرصة خلال مدة ثالث�ون يوما من
تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية
وتعليق�ه يف محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب
ع�ن التهمة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام
املواد  65و  68و 69من قانون اصول املحاكمات
الجزائي�ة لق�وى االم�ن الداخيل رقم  17لس�نة
2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد31491 :
التاريخ2018/9/12 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ( )%100من القيمة التقديرية
وين�ادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة
اعلاه من تاريخ النشر وعىل قاعة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
النشر وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذل�ك مع جلب هوية االح�وال املدنية وبطاقة
الس�كن ويكون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خالل فترة ( )10عرشة ايام
م�ن تاريخ املصادقة الكم�ال اجراءات التعاقد االصويل وبخالف�ه يتحمل االجراءات
القانونية.

م ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت
1
2
3
4
5
6

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل فترة التأجري او عند
انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1016
اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته الرشطي قاسم
ري�اض محم�د جاس�م /مديري�ة رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2013/62
تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/9/21 /
تاريخ الحكم 2015/7/15
امل�ادة القانوني�ة  5ق ع د رق�م  14لس�نة
2008
خالصة الحكم :
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة عىل املدان الغائب الرشطي قاسم
رياض محمد جاسم باسم الشعب بما ييل
:
 1ـبالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر)
وفق املادة  /5ق ع د رقم  14لس�نة 2008
بداللة املادتني /61اوال و /96اوال من ق أ د
رقم  17لسنة  2008لغيابه عن مقر عمله
من تاريخ 2011/9/21
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحية
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة /69
ثانيا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 3ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة /69
ثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 4ـحج�ز اموال�ه املنقول�ة وغير املقولة
اس�تنادا الحكام امل�ادة /69رابعا من ق ا د
رقم  17لسنة 2008
 5ـ اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا للمادة
/42ثانيا ق ع د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب
جب�ار عات�ي جبر مبل�غ ق�دره عرشون
ال�ف دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /61اوال م�ن ق ع د قابلا
لالعرتاض وافهم علنا يف 2015/ /م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن (حسان نعمه جرب) طلبا ً يروم
فيه تس�جيل لقبه وجعل�ه (البديري) بدال
من الفراغ واس�تنادا ً اىل احكام املاده ()24
م�ن قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه
 2016املع�دل ولغرض نشر هذا االعالن يف
الجريدة الرسمية فمن لديه حق االعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من
تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

7

نوع الملك
ورقمه
كشك رقم
300

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

كشك رقم
302

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 1,250,000مليون ومائتان
وخمسون الف دينار

سنة واحدة

كشك رقم
280
كشك رقم
289
كشك رقم
292
كشك رقم
293
كشك رقم
294

خلف كراج
الفورتات
خلف كراج
الفورتات
خلف كراج
الفورتات
خلف كراج
الفورتات
خلف كراج
الفورتات
كراج
الكحالء
القديمة
خلف كراج
الفورتات

8

كشك رقم
295

9

كشك رقم
299

7,5م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار
 700,000سبعمائة الف
دينار
 700,000سبعمائة الف
دينار
 800,000ثمانمائة الف
دينار
 700,000سبعمائة الف
دينار
 550,000خمسمائة
وخمسون الف دينار

سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1753
االثنين  24ايلول 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
اخلدمات مقياس وطنية
احلكومات

فرانكشتاين سبتمرب
الحقوقي ماجد الحسناوي

م�ا احوجنا اىل زعماء مثاليني يسيرون بالش�عوب اىل
خريه�ا وضمان حقوق افرادها وخائن كل من يس�اوم
عىل ابناء وطنه من اجل راحته ألنه يشرتيها عىل حساب
شقاء املاليني من ابناء الشعب املسكني فالحاكم العادل
هو الذي يتفقد رعيته وال تنام عينيه ودائما شعبه امام
ناظريه وكيف يؤمن ويلبي احتياجات الناس ويس�عى
لبن�اء وطن وايجاد الحلول لألزم�ات فاإلخالص للوطن
غري قابل للمس�اومة واال مل�اذا يقدم ابناءن�ا ارواحهم
قرابني من اجل الوطن فاملواطنة بذل الجهد واالخالص
له�ذا الوط�ن والتضحية يف س�بيله وعند وج�ود القائد
الوطني بين املواطنني وقريب عليه�م ويحول الضعف
اىل قوة واليأس اىل تفاؤل وانتش�ال الشعب من الويالت
كالفق�ر والبطال�ة وتامين العي�ش الكري�م قريب�ا اىل
هموم الناس ومن هنا يلم�ع بريقه كالنجم القريب اىل
االرض والناس بحاجة اىل مسؤول يسهر ويحافظ عىل
مصالحهم عكس من يتحصن يف اسوار بعيدا عن شعبه
فالع�راق ثريا بثرواته وكبريا بطاقاته ولكنه بحاجة اىل
زعامة امينة ونزيهة ليسري بالشعب نحو الذرى لتبقى
اعمال�ه محفورة يف ص�دور االجيال اما القائد الفاس�د
يجعل الش�عب ممزقا ال يس�تطيع االتح�اد وال التحرر
بعيدا عن مصائب وويالت ش�عبه وهنا تفقد املصداقية
بين الش�عب والحاك�م ويفت�ح الباب ام�ام مرصاعيه
للتدخلات الخارجي�ة ويتع�رض الوط�ن اىل مأس�اة
وينطفئ رساج�ه الوهاج  .ويظل الش�عب فقريا بعيدا
عن ن�ور العلم تنهبه الخراف�ات والجهل ويبقى الوطن
تنهشه الذئاب ويس�تأثر الحاكم بالسلطة لنفسه دون
سواه وتحتدم النريان ببني الطامعني .
وان مقياس الوطنية من يحمل لش�عبه الخري والرفاه
واملجد فتحيا مبادئهم وتمتد رسالتهم من جيل اىل آخر
يسيرون بالناس اىل خريهم وحق�وق افرادهم ودافعي
املظال�م ع�ن كواهل الجماع�ات اىل كل م�ن يعمل عىل
النه�وض ويكاب�د الع�ذاب ويلبوا رصخ�ة وطن جريح
ويمزقوا وج�ه الظلم والدعوة اىل الحري�ة لتحقيقها يف
وطنن�ا الجمي�ل فالوطنية من يوفر الخدمات ويش�بع
جائع ويوفر فرص العمل للعاطل وهنا نقول انه حاكم
وطني خدم ش�عبه ولبى ندائه�م واحتياجاتهم ويبقى
راية تفتخر بها االجيال .

سبأ حمزة
لقد كنت أعتقد أن العالم يسير يف خط واحد ،حتى س�بتمرب /أيلول 2014
تأكدت بأنه يسير يف حلقات مغلقة ،كنت أتساءل يومها ما الذي سيحدث
وكيف من املمكن أن يتغري ش�كل الزمان وامل�كان يف لحظة ..بعد ليال من
االشتباكات ،خرجت أنا وزوجي نطوف املدينة ،كانت هادئة يلفها السكون
والغموض معا ،نقاط التفتيش تزاحم ذلك الس�كون وأطفال ال يتجاوزون
مترا ً ونصف املرت يقفون خلف طبقة م�ن غبار األرض التي وهبوها ملاض
س�حيق م�ن دون أن يدركوا ذلك ..ما زالت ابتس�امة ذل�ك الطفل يف نقطة
املحافظ�ة يف بي�ت بوس عالق�ة بمخيلتي ،وال أظن أنها س�تفارقني يوما،
كانت ابتس�امة الظافر الخجول الذي يح�اول أن يخبئ فرحته الال مربرة،
ابتس�امة من يحصل عىل عالمة كاملة يف مادة ما لم يستعد لها ولم يتوقع
يوما اجتيازها ،لكنه فعل ..كانت عيناه العس�ليتان تخوضان حربا جديدة
يف ش�وارع املدينة ،كنت أرتدي نظارتي الشمسية وأجلس بجانب زوجي يف
املقعد األمامي حني ق�ررت أن أرفع النظارة ألدقق يف تفاصيله أكثر ..لم أر
إال اليمني الذي وصفه الربدوني:
عرفته يمنيا يف تلفته
خوف ..وعيناه تاريخ من الرمد
من خرضة القات يف عينيه
أسئلة ..صفرٌ ،تبوح كعود نصف متقد.
حدقت يف عينيه ،بيأس ،بحرسة ،بألم لكن بحب لم أتمكن من حجبه ،كنت
أعل�م أنه ضحية مثيل أو أكثر ،طأطأ رأس�ه لألرض بخجل ،وقال :اتفضلوا
أهال وسهال! ..كان يرحب بي يف مدينتي وهو الغريب عنها ،لكني مع األيام
أدركت أنه كان يرحب بنا إىل الثقب األسود الذي ابتلع مدينته مسبقا .قدنا
السيارة يف ضواحي املدينة ونحن نستمع لداليدا تغني حلوة يا بلدي ،كانت
عالقتنا بالوطن تتوطد كلما ش�عرنا بجاذبية ثق�ب ما قبل الجمهورية ما
قبل الثورة ما قبل الحرية ونقاوم ،نقاوم باملوس�يقى والحلم .كنا نجلس
يف ممر ش�قتنا الصغرية ونتابع املسلسلات واألفالم والحفالت املوسيقية
ونقرأ الروايات بص�وت عال لنقتل الخوف الذي يخيم عىل املدينة أو باألدق
لنمنع�ه م�ن التسرب إىل أرواحنا .يف تل�ك الليلة كن�ا نقرأ الرواي�ة الفائزة
بالبوكر «فرانكش�تاين يف بغداد» ألحمد س�عداوي ،ايش اسمه أو الشسمة
كان بطل الرواية وأظن الكات�ب يقصد به العدالة املزيفة ،التطرف الديني،
خداع الذات ،الجانب املظلم يف كل إنسان..
الشس�مة شخص يحاول إنقاذ نفسه بدعوى االنتقام للعدالة ثم ينتهي به
األمر إىل مجرم يقاوم من أجل البقاء ،هو شبح يرافقك طوال قراءة الرواية
ث�م ي�زورك يف الليل كي يس�تعري عينيك أو إحدى س�اقيك لرتميم جس�ده،
الشس�مة روح تلبس�ت جس�دا مخيطا من عرشات ضحاي�ا االنفجارات،
وهو الوجه اآلخر للمستقبل الذي كنا نعلم أنه بانتظارنا .إال أننا ولسبب ال
أعلمه حتى اللحظة كنا وما زلنا عىل يقني كامن يف أعماقنا نؤمن أنها فرتة
عصيبة وس�تمر ،من  2014حتى  2018لم أش�عر يوما بأن الزمن طبيعي،
إن�ه يهرول برسع�ة ،كمن يع�رف طريقه ،يعل�م أنه قد مر م�ن هنا يوما
ورح�ل ،يعلم أنه يجب أن يعود إىل النقطة التي أتى منها ليس�مح للحارض
بالعبور ولنا بالحياة.

كـاريكـاتـير

خيت يطوف العالـم بدون وقود
كشف مصممون سويرسيون
ع�ن يخ�ت مس�تقبيل يعم�ل
بالطاقة الشمس�ية ،ويمكنه
اإلبح�ار ح�ول العال�م دون
توقف للتزود بالوقود.
ويفوق طول اليخت الكهربائي
الذي يعمل بالطاقة الشمسية
ط�ول الح�وت األزرق ،وه�و
مزود بألواح شمس�ية كافية
لتغطية ملعب تنس.
ويحت�وي اليخ�ت على أرسّة
تتس�ع لعشرة أش�خاص يف
أربع غ�رف مزدوج�ة وجناح
رئيسي ،كم�ا أن�ه مجه�ز
بأماكن إقامة الطاقم ،ومزود
بالذكاء االصطناعي ما يسمح
لشخص واحد بقيادته.
وج�اء اليخت نتيج�ة خمس
س�نوات م�ن األبح�اث الت�ي أجرتها رشكة
« »SolarImpact Yacht AGيف زي�ورخ،
ولم تكش�ف عن الس�عر املتوق�ع أو تاريخ
إصداره�ا للتصميم.وتدع�ي الرشك�ة أن
اس�تخدام األلواح الشمسية لتشغيل اليخت

يقط�ع كمية كبرية من الضوض�اء الناتجة
ع�ن املح�ركات التقليدية ،وتوف�ر البطارية
بسعة  800كيلوواط عىل متن اليخت ،حوايل
 10س�اعات من القدرة على اإلبحار ،والتي
يمك�ن تمديده�ا من خلال رف�د البطارية
بالطاق�ة الشمس�ية خلال الرحلة.ويصل

«املحار» يعالج الرسطان دون آثار جانبية!
اكتش�ف علماء بريطانيون من جامعة س�الفورد يف مانشسرت أن «املحار»
يمكن أن يعالج العديد من أنواع الرسطان.
وتوصل الباحثون إىل أن الس�كريات الخاصة املوج�ودة يف هذه الرخويات،
تجع�ل من املمكن إنت�اج أدوية يمكن مقارنتها بالعقاقير الكيميائية التي
تعالج رسطانات الدم والثدي والرئة والقولون.
وتتميز األدوية املس�تخرجة من املحار بمحدودية اآلثار الجانبية التي تنتج
عادة عن أدوية الرسطان الكيميائية.
ووفقا للباحثني ،فإن األدوية املس�تخرجة باس�تخدام املحار ستستخدم يف
املقام األول لعلاج األطفال املصابني بهذه األنواع من الرسطان ،ألن العالج
الكيميائي له تأثري سلبي كبري عىل األطفال وأجسامهم يف فرتة النمو.

تلوث اهلواء يرتبط بزيادة خطر اإلصابة باخلرف

ط�ول األل�واح الشمس�ية
عىل اليخت الذي يبلغ طوله
 24مترا ،إىل أكثر من 300
مرت مربع ،م�ا يمكنها من
أن تصب�ح بمثاب�ة مصدر
الطاق�ة الوحيد للس�فينة
إذا سمحت الظروف بذلك،
وملزي�د م�ن االحتي�اط ،تم
تزوي�د اليخ�ت بمحرك�ي
دي�زل بق�وة  65كيلوواط
( 87حصان�ا) كنس�خة
احتياطية.
كم�ا يتميز اليخ�ت بوجود
جه�ازي طف�و على
ش�كل طوربيد (ن�وع من
الصواري�خ املس�تخدمة يف
محارب�ة الس�فن) تح�ت
س�طح املاء.وت�م كش�ف
النق�اب ع�ن ه�ذا التصمي�م الفري�د خالل
مهرج�ان كان لليخ�وت األس�بوع امل�ايض،
حي�ث أت�اح نم�وذج ثالث�ي األبع�اد كام�ل
للمشترين املحتملين فرصة الستكش�اف
اليخت باستخدام الواقع االفرتايض.

ت�زداد مخاطر التل�وث عىل صحة
اإلنس�ان يوما بعد آخ�ر ،وتوصلت
دراس�ة حديثة إىل أن تل�وث الهواء
قد يرتبط بزي�ادة مخاطر اإلصابة
بالخ�رف .ووج�دت الدراس�ة التي
أجريت يف لن�دن ،ارتباطا بني حالة
التنكس العصب�ي والتعرض لثاني
أكس�يد النيرتوجين والجزيئ�ات
املجهرية املعروفة باسم «.»PM2.5
واس�تخدم الباحث�ون يف جامع�ة
لن�دن وكلي�ة إمبريي�ال كولي�دج
وكلي�ة املل�ك يف لن�دن ،البيان�ات
الصحية للمرىض من مركز بحوث
التج�ارب الرسيري�ة ال�ذي يجمع
البيانات من املستش�فيات العامة.
ورك�زت الدراس�ة على  131أل�ف مري�ض
تتراوح أعمارهم بين  50و 79عاما ،ممن
لم يتم تشخيصهم بالخرف ،مسجلني يف 75
مستش�فى عام يف لندن .ث�م تم تتبع صحة
امل�رىض مل�دة  7س�نوات يف املتوس�ط ،حتى
فارق�وا الحياة أو تم تش�خيصهم بالخرف.
وبني عامي  2005و ،2013تم تشخيص ما
مجموع�ه  2181مريض�ا ( )%1.7بالخرف،

 %39منه�م مصاب�ون بم�رض ألزهايم�ر
و %29منه�م مصاب�ون بالخ�رف الوعائي.
ووج�د الباحث�ون أن تلك الح�االت مرتبطة
باملستويات املحيطة لثاني أكسيد النيرتوجني
و» ،»PM2.5استنادا إىل التقديرات املأخوذة
بالق�رب من من�ازل املرىض يف ع�ام .2004
وق�ال الباحثون إن أولئك الذين يعيش�ون يف
املناط�ق التي توجد فيها أعىل  5مس�تويات
من ثاني أكس�يد النيرتوجين ،لديهم خطر

اكتشاف عالقة بني االكتئاب واإلصابة بالتهاب املفاصل
كش�فت دراس�ة جديدة أنه كلما اش�تدت
حالة االكتئ�اب لدى املري�ض ،زاد احتمال
إصابته بالتهاب املفاصل.
ويمك�ن أن يصبح التهاب املفاصل منهكا،
ما يسهم يف اإلصابة باالكتئاب ،وهو ما تم
تسجيله بشكل كبري ،لكن الباحثني يف كلية
دارتموث أجروا أوىل الدراس�ات التي تبحث
يف م�ا إذا كان�ت هناك عالقة عكس�ية بني
هذين املرضني .ونظر الباحثون يف انتش�ار
الته�اب املفاص�ل يف  4782مريض�ا ف�وق
 50عام�ا ،موزعني بني م�ن ال يعانون من
االكتئاب وم�ن هم مصاب�ون بهذا املرض
العقلي بدرج�ات متوس�طة وح�ادة .وكان
الته�اب املفاص�ل ش�ائعا بنس�بة  %55لدى
املصابين باكتئ�اب خفيف مقارن�ة بمن ال

يعانون من االكتئاب .وارتفع خطر اإلصابة
بالته�اب املفاصل لدى أولئ�ك الذين يعانون
من االكتئاب املعتدل ،إىل  ،%62.9بينما كانت
النسبة  %67.8لدى املصابني باالكتئاب الحاد،

ما يوح�ي ب�أن االكتئاب قد يك�ون عامل
خط�ر لإلصاب�ة بالتهاب املفاص�ل .وكتب
مع�دو الدراس�ة أن «النم�وذج البيولوجي
النفسي االجتماع�ي لأللم املزم�ن ،يفرس
العوامل الفيزيائية والنفسية (مثل أعراض
االكتئاب) اللته�اب املفاصل التي غالبا ما
تتفاعل وتتأثر س�لبيا مع بعضها ما يؤدي
إىل تفاقم النتائج الصحية».
وتشير النتائ�ج إىل أن عواق�ب أع�راض
االكتئ�اب األق�ل ش�دة ،عن�د كبار الس�ن
املصابني بالتهاب املفاصل ،مش�ابهة لتلك
لدى من يعانون من حالة االكتئاب الشديد،
بم�ا يف ذلك زيادة األل�م والضعف الوظيفي،
الذي ب�دوره يؤثر س�لبا عىل نتائ�ج العالج
ويزيد من خطر الوفاة.

متزاي�د بنس�بة  %40ب�أن يت�م
تش�خيصهم بالخ�رف ،مقارن�ة
بأولئ�ك الذين يعيش�ون يف مناطق
به�ا أدن�ى مس�تويات م�ن ثان�ي
أكسيد النيرتوجني.
ويق�ول مع�دو الدراس�ة إن هناك
حاجة ماس�ة ملزيد من العمل عىل
فه�م النتائج الت�ي توصل�وا إليها
وتفسري أوضح الرتباط تلوث الهواء
بالخرف .وأضاف الباحثون« :تشري
نتائجن�ا إىل أن ملوث�ات الخلفي�ة
اإلقليمي�ة والحرضي�ة ق�د تك�ون
بنفس أهمي�ة امللوثات القريبة من
حركة املرور ،لكن س�بب ارتباطها
به�ذه األمراض العصبي�ة ما يزال
غري مع�روف إىل حد كبري ،وقد يكون متعدد
العوامل» .وأش�ار الباحث�ون إىل أنه يف حني
أن املواد الس�امة الناتجة عن تل�وث الهواء
لديها العديد من املسارات املعقولة للوصول
إىل الدم�اغ ،إال أن كيفـــــي�ة تأثريه�ا
على التنك�س العصبي تبقى غير معروفة
وتحت�اج ،إضافة إىل توقيت ذل�ك التأثري ،إىل
البحث والتفكري.

هل جيدد اجلنس الشباب؟

وج�د علم�اء بريطانيون أن ممارس�ة الجن�س مرة واحدة على األقل يف
األس�بوع ،تساعد عىل تحسين الصحة وتجعل اإلنس�ان يبدو أصغر من
سنه بـ  15عاما.
ونرشت صحيفة ذا صن أن الباحثني وضحوا يف بحثهم «أن عىل اإلنس�ان
االعتناء بالنفس والتمتع بأفضل األمور يف الحياة ومنها ممارسة الجنس،
بغض النظر عن العمر» ،بحسب دراسة أجريت بتكليف من رشكة «Neo
.»G
وأظه�ر املس�ح والفح�ص الصح�ي آلالف الربيطانيين ،أن األش�خاص
الذين يتمتعون بحياة جنس�ية نش�طة ومنتظمة ،تتباطأ لديهم عمليات
الش�يخوخة الجس�دية .ويش�عر الكثريون من هؤالء بأنهم يبدون أصغر
من عمرهم بـ  15عاما.

أودي تطلق سيارة كهربائية بأنظمة فريدة!
اس�تعرضت أودي مؤخ�را رشي�ط فيدي�و
ترويجي�ا لس�يارة « »e-tronالكهربائي�ة
الرياضي�ة الت�ي س�تطرحها يف األس�واق
قريب�ا .ويركز الفيديو على إظهار الطابع
الري�ايض للس�يارة ورسع�ة حركتها عىل
مختلف الطرق ،حتى تلك املكسوة بالثلوج،

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

كدليل على قوة الس�يارة وق�درة تحملها
للبرد الش�ديد بالرغ�م من كونه�ا مركبة
إلكرتونية.
وم�ن املفترض أن تأت�ي ه�ذه املركب�ة
بمحركين كهربائيني بع�زم  408أحصنة،
ق�ادران عىل زيادة التس�ارع من  0إل 100

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

كلم/ساعة يف ظرف  6ثوان تقريبا.
كما س�تزود املركب�ة بنظ�ام مكابح فريد
يتفاع�ل م�ع مق�دار ضغط الس�ائق عىل
دواس�ة الوق�ود ،ومنظوم�ة «اس�تعادة
الطاق�ة» الت�ي ستش�حن البطاري�ة أثناء
الحركة.
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