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التغيري :حزبا السلطة يشقان الصف الكردي
العراقي

ص2

أشــد الـقـلـوب ِغ اّ
ـلً
ّ
القلب احلقود

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

زحام عىل كريس «قرص السالم»

تزايد التنافس بني الدميقراطي واالحتاد على منصب «الرئيس» ..ودعوات لـ «فحص» امليول «االنفصالية» للمرشحني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ل�دى اس�تئناف الربمل�ان أعمال�ه ام�س
الثالثاء يف جلس�ته الثانية ،أعلن رئيس�ه
محم�د الحلبويس عن تحدي�د الثاني من
الشهر املقبل موع ًدا نهائ ًيا الختيار رئيس
الجمهورية ،بعدما تجاوز عدد املتقدمني
إىل املنصب الثالثني شخصية.
وبحس�ب التوقيتات املنص�وص عليها يف
الدس�تور فإن انتخاب رئيس للبالد يجب
أن يت�م قبل مدة ش�هر عىل انعق�اد أول
جلسة للربملان ،وهي تنتهي يف الثالث من
الشهر املقبل.
وأكد الحلبويس تس�لم الربمل�ان  30طل ًبا

من مرش�حني ملنصب رئيس الجمهورية
تخضع سريهم الذاتية للتدقيق يف ملفات
ً
موضحا أنه إذا لم يتم االتفاق
ترشيحهم،
عىل مرش�ح واحد للمنص�ب فإن الربملان
س�يضطر للتصوي�ت على اختي�ار أحد
املرشحني املتقدمني.
م�ن جهت�ه اقترح الخبير القانون�ي
العراق�ي املحام�ي طارق حرب تش�كيل
لجنة برملانية موقتة تضم خمس�ة نواب
لتدقيق ملفات من رش�ح نفس�ه ملنصب
رئيس الجمهورية وعدم االكتفاء باللجنة
املشكلة من موظفي الربملان.
وأكد رضورة اإلرساع يف إعالن من تتوافر
فيهم الرشوط كي يتم عرض األسماء عىل

جملس الوزراء يوافق عىل طلب وزير الرتبية
باجراء الدور الثالث

2

تصويت الربملان إلنهاء املرحلة الثانية من
مراحل التداول الس�لمي للسلطة بتحديد
ال�ذي يص�وّت ملصلحته الربمل�ان كرئيس
للجمهورية.
ودع�ا ح�رب إىل قب�ول جمي�ع وع�رض
أس�مائهم للتصوي�ت ،وتجن�ب التعقي�د
ال�وارد يف قانون أحكام الرتش�يح ملنصب
رئي�س الجمهوري�ة ،وألج�ل تج�اوز
م�دد الطع�ون واملرافع�ة أم�ام املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا ،ولك�ي تك�ون عملية
التصوي�ت رسيعة ،وضمن امل�دة املقررة
دس�تور ًيا ،والتي تنتهي ي�وم الثالث من
الشهر املقبل.

التفاصيل ص2

مقتـرح نـيـابـي لتشكـيـل مـجـلـس أعىل
إلعـمـار الـبـصـرة

2
اليمني املتطرف يطيح برئيس وزراء السويد

عمليات احلشد تعقد اجتامع ًا يف كربالء استعداد ًا
الستقبال الزيارة األربعينية

بغداد  /المستقبل العراقي

عقدت عمليات الحشد املركزية اجتماعا
ض�م كافة املديري�ات واملكات�ب بالعراق
اس�تــعدادا للزيــــ�ارة األربعينية بعد
مس�اهمتها الفعال�ة يف انج�اح زي�ارة
العارش من محرم الحرام.
وق�ال قائ�د عملي�ات الف�رات االوس�ط
للحشد اللواء عيل الحمداني يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إن�ه «حددنا ورقة

عم�ل يف ه�ذا االجتماع لتع�رف كل جهة
واجباته�ا يف الزي�ارة االربعــــــينية»،
مبين�ا ان�ه «ت�م تكلي�ف قي�ادة عمليات
املناطق ( الفرات االوسط والبرصة ودياىل
) باتخاذ االجراءات الالزمة لتأمني محيط
املدن املقدس�ة والطرق بين املحافظات
بتكليف ألوية الحش�د حس�ب قواطعهم
بالتنسيق مع القوات االمنية».
وأض�اف الحمدان�ي ،ان�ه «ش�ددنا على
التعاون بني املديريات كافة واملؤسس�ات

بغداد  /المستقبل العراقي

الحكـــــومي�ة ومنظم�ات املجتم�ع
املدن�ي واملواك�ب الحس�ينية يف املجاالت
الخدمي�ة وايضا تنظيم ق�وات التعبئة يف
املحافظات الداء دورهم يف الزيارة».
ولفت إىل أن�ه «تم تكليف مديريات الدعم
اللوجس�تي واالعالم الحربي واالتصاالت
والطباب�ة واالس�تخبارات واالم�ن كل
حس�ب واجبه و باستنفار تام واستعداد
كامل النجاح الزيارة االربعينية.

التفاصيل ص2

حقوق االنسان )95( :ألف حالة تسمم بتلوث مياه البرصة

ص2

أقال الربملان الس�ويدي ،أم�س الثالثاء ،رئيس
ال�وزراء ،س�تيفان لوف�ن ،م�ن منصب�ه عبر
تصوي�ت لحج�ب الثق�ة ،دفعت ب�ه املعارضة
املمثلة يف يمني الوس�ط واليمني املتطرف ،وذلك
بع�د إخفاق كتلتي اليس�ار واليمين يف تحقيق
غالبية يف االنتخابات التي جرت مطلع سبتمرب
الجاري.
وص�وت  204ن�واب من أص�ل  349م�ع إقالة
لوف�ن ،مقاب�ل  142صوت�وا لبقائ�ه ،وفق ما
أوردت «فرانس برس».
وق�ال رئي�س التحال�ف املع�ارض ،أول�ف

كريسرتس�ون ،قبل لحظات على التصويت إن
«الس�ويد تحتاج لحكومة جدي�دة تتمتع بدعم
سيايس واسع لتنفيذ إصالحات».
ومن املتوقع أن يلتقي رئيس الربملان ،أندرياس
نورلن ،قادة األحزاب الثمانية املمثلة يف الربملان
يف األيام املقبلة ملناقش�ة اختي�ار رئيس وزراء
جديد ،ليقوم بتشكيل الحكومة املقبلة.
ويتوقع أن يقوم نورلن بتكليف كريسرتسون،
لك�ن التحالف املع�ارض ال يحظ�ى بغالبية يف
الربمل�ان ،واس�تبعد حت�ى اآلن أي تع�اون مع
حزب «ديموقراطيو السويد» اليميني املتطرف
واملعادي للهجرة .وتشغل كتلة لوفن ،وهي من
تيار اليس�ار 144 ،مقعدا يف الربملان الجديد ،أي

م�ا يزيد بمقعد فقط ع�ن التحالف ،الذي يضم
أربعة أحزاب من يمني الوسط.
وتضم كتلة اليسار االشرتاكيني الديموقراطيني
والخضر ،اللذين حكما بدعم غري رس�مي من
حزب اليسار الشيوعي السابق منذ .2014
وحق�ق االشتراكيون الديموقراطي�ون أس�وأ
نتيج�ة انتخابية لهم يف أكثر م�ن قرن ،لكنهم
ما زال�وا أكرب األح�زاب يف الس�ويد ويتقدمون
على ح�زب الوس�ط بزعام�ة كريسرتس�ون
وديموقراطيو السويد.
وسيس�تمر لوفن عىل رأس الحكومة لترصيف
األعمال حتى تش�كيل حكومة جديدة ،وهو ما
يمكن أن يستغرق أسابيع.

( )30قاضيـا جديـدا يـؤدون القسـم للعمـل فـي املحاكـم العراقيـة
اهلجرة :اكثر من اربعة ماليني و( )500الف نازح من نينوى واالنبار وصالح الدين

رئاسة الربملان تدعو املوارد املائية إىل حماورة تركيا بشأن املياه
رئيس الوزراء
يعيـن مـديـر ًا جـديـد ًا
ملطار النجف
ص2

العراق حيقق
إيرادات نفطية بأكثر من
( )7مليارات دوالر
ص3

التعليم تعلن عن
احلد األدنى للقبـول يف
الدراسات املسائية
ص3

ص2

ص2

ص2

صـدمـة فـي
ريـال مدريـد بعد كشـف
مدة غياب إيسكو
ص7

ال���ف���ت���ح :س��ل��ط��ات اق��ل��ي��م ك���ردس���ت���ان ال حت��ت�رم ب��غ��داد

ص2

جملس الوزراء يوافق عىل طلب وزير الرتبية باجراء الدور الثالث
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وافق مجلس الوزراء ،أمس الثالثاء ،عىل طلب وزير
الرتبية محمد اقبال بإجراء دور ثالث للطلبة.
وقال�ت وزارة الرتبي�ة يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «مجلس
ال�وزراء واف�ق على طل�ب وزي�ر الرتبي�ة لل�دور
الثالث».
واض�اف ال�وزارة ،أن «ه�ذا الق�رار ج�اء مراعاة
لظروف ابناءنا الطلبة يف جميع املحافظات».
واعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،يف وقت س�ابق عن نتائج
الدور الثان�ي لالمتحانات الوزاري�ة الصف الثالث
املتوسط والسادس االعدادي.
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زحام عىل كريس «قرص السالم»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
لدى استئناف الربملان أعماله امس الثالثاء يف
جلسته الثانية ،أعلن رئيسه محمد الحلبويس
ع�ن تحديد الثاني من الش�هر املقب�ل موع ًدا
نهائ ًي�ا الختي�ار رئي�س الجمهوري�ة ،بعدما
تج�اوز ع�دد املتقدمين إىل املنص�ب الثالثني
شخصية.
وبحس�ب التوقيت�ات املنص�وص عليه�ا يف
الدس�تور فإن انتخاب رئي�س للبالد يجب أن
يتم قب�ل مدة ش�هر عىل انعقاد أول جلس�ة
للربمل�ان ،وهي تنته�ي يف الثالث من الش�هر
املقبل.
وأكد الحلبويس تس�لم الربمل�ان  30طل ًبا من
مرش�حني ملنصب رئيس الجمهورية تخضع
سريهم الذاتية للتدقيق يف ملفات ترشيحهم،
ً
موضحا أنه إذا لم يتم االتفاق عىل مرشح واحد
للمنص�ب ف�إن الربملان س�يضطر للتصويت
عىل اختيار أحد املرشحني املتقدمني.
م�ن جهته اقترح الخبري القانون�ي العراقي
املحام�ي طارق حرب تش�كيل لجنة برملانية
موقتة تضم خمس�ة ن�واب لتدقي�ق ملفات
من رش�ح نفس�ه ملنصب رئيس الجمهورية
وعدم االكتفاء باللجنة املش�كلة من موظفي
الربملان.
وأكد رضورة اإلرساع يف إعالن من تتوافر فيهم
الرشوط كي يتم عرض األسماء عىل تصويت

الربمل�ان إلنه�اء املرحل�ة الثانية م�ن مراحل
التداول السلمي للسلطة بتحديد الذي يصوّت
ملصلحته الربملان كرئيس للجمهورية.
ودعا حرب إىل قبول جميع وعرض أسمائهم
للتصوي�ت ،وتجنب التعقيد ال�وارد يف قانون
أحكام الرتش�يح ملنصب رئيس الجمهورية،
وألج�ل تجاوز م�دد الطع�ون واملرافعة أمام
املحكمة االتحادية العليا ،ولكي تكون عملية
التصوي�ت رسيع�ة ،وضم�ن امل�دة املق�ررة
دستور ًيا ،والتي تنتهي يوم الثالث من الشهر
املقبل .وبرغم العدد الكبري للمرشحني ملنصب
الرئي�س ،إال أن�ه م�ن الواض�ح أن تصوي�ت
النواب س�يرتكز عىل مرشحني اثنني قدمهما
رس�م ًيا الحزبان الكرديان الرئيسان االتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني ،ال�ذي كان يتزعم�ه
الرئي�س العراق�ي الس�ابق جلال طالباني،
والح�زب الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة
مسعود بارزاني ،واللذين يرص كل منهما عىل
أن املنصب من حصته.
فقد رشح االتحاد الوطني القيادي فيه برهم
صالح ،فيما رش�ح الحزب الديمقراطي فؤاد
حسين رئيس ديوان رئاس�ة اإلقليم ،إضافة
إىل شخصيات مستقلة أخرى رشحت نفسها
للمنصب.
ويتمس�ك الديمقراط�ي الكردس�تاني
بمنصب رئاس�ة الجمهورية بناء عىل نتائج
االنتخاب�ات الترشيعي�ة الت�ي ج�رت يف 12

الفتح :سلطات اقليم كردستان ال حترتم بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
علق عضو تحالف الفتح ،اسكندر وتوت ،امس
الثالثاء ،على اطالق حكومة كردس�تان رساح
 870متهم�ا يف س�جونها ،مبين�ا ان�ه خطأ تم
بصفقات اجنبية.
وق�ال وت�وت يف ترصي�ح صحف�ي ان «االم�ن
يف الع�راق يج�ب أن يك�ون م�ن جه�ة واح�دة
وليس بص�ورة جزئية اي أم�ن يف االقليم واخر

بالحكوم�ة االتحادية» ،مشيرا اىل انه «طالبنا
يف وق�ت س�ابق الحكومة بأن تطال�ب حكومة
االقليم بتس�ليم املتهمني الدواعش اىل الحكومة
االتحادية».
وبين ان «اج�راء حكومة االقلي�م باالفراج عن
ع�دد م�ن املتهمين الدواع�ش خطأ كبير وتم
بصفقات اجنية ،وكان يفرتض تسليم املتهمني
اىل الحكوم�ة املركزي�ة ،ولكن االقلي�م اليحرتم
حكومة بغداد».

عمليات احلشد تعقد اجتامع ًا يف كربالء استعداد ًا الستقبال الزيارة األربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي

وق�ال قائ�د عملي�ات الف�رات االوس�ط
للحش�د اللواء عيل الحمداني يف بيان تلقته
«املستقبل العراقي» ،إنه «حددنا ورقة عمل
يف هذا االجتماع لتع�رف كل جهة واجباتها
يف الزيارة االربعينية» ،مبينا انه «تم تكليف
قيادة عملي�ات املناطق ( الفرات االوس�ط
والبرصة ودياىل ) باتخاذ االجراءات الالزمة

عقدت عمليات الحش�د املركزي�ة اجتماعا
ض�م كاف�ة املديري�ات واملكات�ب بالع�راق
اس�تــعدادا للزيــــ�ارة األربعيني�ة بع�د
مساهمتها الفعالة يف انجاح زيارة العارش
من محرم الحرام.

مقرتح نيايب لتشكيل جملس أعىل إلعامر البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
قدم عدد م�ن النواب ،امس الثالثاء ،لرئاس�ة
الربملان مقرتحا لتش�كيل مجلس أعىل إلعمار
البرصة برئاس�ة املحاف�ظ .وج�اء يف الوثيقة
الص�ادرة م�ن مكتب النائ�ب فال�ح الخزعيل
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منها إنه

«يف الوق�ت الذي نثمن فيه زيارتكم مع النواب
ملحافظ�ة البرصة ولالطالع ع�ن قرب املطالب
اهله�ا واس�تنادا اىل امل�ادة (  /۱۷رابع�ا) من
قان�ون مجلس النواب وتش�كيالته رقم ()۱۳
لس�نة ( ۲۰۱۸دراس�ة ومناقش�ة مقرتح�ات
القوانين املقدم�ة من النواب ولج�ان املجلس
والب�ت فيه�ا) نح�ن املوقعين أدن�اه نقرتح

ترشيع قانون تش�كيل املجل�س األعىل ألعمار
البصرة ويرتب�ط برئي�س مجل�س ال�وزراء
ويكون برئاس�ة محافظ البصرة وبعضوية
وكالء ال�وزارات كافة» .وأض�اف ان «املجلس
يخت�ص بتقديم الخطط للمش�اريع التنموية
واالستراتيجية وح�ل مش�اكلها ويم�ول من
إيرادات املنافذ الحدودية والبرتودوالر والجباية

اخلارجية تفتح  19مكتب ًا يف ايران الصدار تأشريات االربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي
تعت�زم وزارة الخارجي�ة افتتاح
مكات�ب قنصلي�ة فرعي�ة يف 19
محافظ�ة ايرانية لتس�هيل منح
س�مات الدخول للزوار الراغبني
باملش�اركة يف اربعيني�ة االم�ام
الحسني (ع).
وقالت مص�ادر دبلوماس�ية ان
“لجن�ة قنصلية وصل�ت طهران
ام�س إلفتت�اح مكات�ب فرعية
يف  19محافظة ايرانية لتس�هيل

منح الس�مات الخاص�ة بدخول
الزوار خالل االربعينية“.
واضاف�ت ان ” اللجن�ة تتأل�ف
م�ن  160منتس�ب س�يتلقون
التدريب�ات الخاص�ة للتعام�ل
مع طالبي الس�مات وس�يبدأون
مراح�ل العم�ل حين اكتم�ال
األس�تعدادات إلس�تقبال قراب�ة
مليوني ش�خص حسب ما أعلنه
الجانب االيراني”.
وبيّن�ت إن “العمل يف القنصليات
الثابت�ة كقنصلي�ة طه�ران

ومشهد وكرمانش�اه سيستمر
إلص�دار التأشيرات وس�يضاف
إليه�ا مكات�ب مؤقت�ة منترشة
يف محافظ�ات كرم�ان وجيلان
وف�ارس ومرك�زي وغلس�تان
ومازن�دران وبريجن�د وبوش�هر
والبرز واصفه�ان وخراس�ان
وخوزستان وهمدان وهرمزغان
وقم وهمدان ومحافظات اخرى،
وسيتم من خاللها تفويج الزوار
ضمن وفود تحت رعاية منظمة
الحج والزيارة االيرانية” .

الداخلية والرسوم يف املحافظة ويخضع لرقابة
مجلس النواب عىل أن يقدم هذا املجلس خطة
عمل استراتيجية ملدة خمس سنوات وله حق
التعاقد مع مجلس استش�اري عاملي مختص
يف املج�االت التنموي�ة والتخطي�ط وإع�داد
الدراسات التي من شئنها حل مشاكل البرصة
التي أصبحت مأساوية عىل كل املستويات».

( )30قاضي ًا جديد ًا يؤدون القسم للعمل
يف املحاكم العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س القض�اء األعلى ،ام�س
الثالثاء ،أن  30قاضيا ً جديدا ً أدوا القسم
أم�ام رئي�س مجل�س القض�اء األعلى
القايض فائ�ق زيدان للعم�ل يف املحاكم
العراقي�ة .وق�ال املجلس الق�ايض عبد
الستار بريقدار يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» إن « 30قاضيا ً جدي�دا ً رددوا

القس�م أم�ام رئي�س مجل�س القضاء
األعىل للعمل يف املحاكم العراقية».
ودع�ا رئي�س مجل�س القض�اء األعلى
الق�ايض فائق زي�دان ،بحس�ب البيان،
القضاة الجدد إىل «تطبيق القانون بحياد
واالبتع�اد ع�ن التجاذبات السياس�ية»،
مضيفا ً أن «ضم املعهد القضائي ملجلس
القضاء األعىل حق ال يمكن التنازل عنه،
وقانون ضمه صدر متأخراً».

اهلجرة :اكثر من اربعة ماليني و( )500الف نازح من نينوى واالنبار وصالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الهجرة واملــهجرين،
ام�س الثالث�اء ،ان ع�دد النازحين

ال�كيل منـــذ ع�ام  ٢٠١٤بلغ اكثر
من اربع�ة مــــاليين و 500الف
نازح م�ن نينــــ�وى واالنـــبار
وصالح الدين.

وق�ال مدي�ر اعلام الهجرة س�يف
صلاح إن « عدد النازحني الكيل منذ
عام  ٢٠١٤بلغ يف نينوى 2721864
ن�ازح  ،االنب�ار  1398420ن�ازح،

صالح الدين  398 805نازح» ،مبينا
ان «ع�دد املخيمات املغلقة وصل اىل
 33مخيم».
وأضــــ�اف ان «ع�دد النازحين

املتبقين حالي�ا يف نين�وى وص�ل
اىل 1953630ن�ازح ،ام�ا االنب�ار
 382800ن�ازح ،فيما جاءت صالح
الدين بـ  46116نازح».

رئاسة الربملان تدعو املوارد املائية إىل حماورة تركيا بشأن املياه

بغداد  /المستقبل العراقي

دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن
الكعبي ،امس الثالث�اء ،وزير املوارد املائية اىل
تنظيم حوارات «بناءة» مع تركيا بش�أن سد
اليس�و .وذكر مكتب الكعبي االعالمي يف بيان

تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ان «النائب األول
لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،استقبل
بمكتب�ه الي�وم وزي�ر امل�وارد املائي�ة حس�ن
الجنابي ووفد الوزارة املرافق له».
وش�دد الكعبي بحس�ب البي�ان« ،عىل وجوب
اتخ�اذ معالج�ات رسيع�ة وعملي�ة إلنه�اء

ماي�و املايض ،غير أنه أش�ار ً
أيض�ا إىل عدم
ممانعت�ه يف أن يت�وىل املنصب مرش�ح يتفق
عليه الحزبان الرئيس�ان .فقد نال الحزب 25
مقع� ًدا يف االنتخاب�ات األخيرة ،فيما حصل
االتحاد الوطني الكردس�تاني عىل  18مقع ًدا
يف الربملان العراقي الذي يضم  329نائ ًبا.
واحتفظ االتح�اد الوطني ثاني أكرب األحزاب
يف إقليم كردس�تان بعد الديمقراطي بمنصب
رئي�س الجمهوري�ة العراقي�ة من�ذ نحو 13
عامً �ا ،ولذلك فهو يرص على أن املنصب من
حصته.
يف غض�ون ذل�ك ،ش�دد نائ�ب ع�ن ائتلاف
«س�ائرون» عىل أن يذكر املرشحون لرئاسة
الجمهورية موقفهم من اس�تفتاء استقالل
اقلي�م كردس�تان ع�ن الع�راق كـ�ـ»رشط
للرتش�ح» .وق�ال النائب جواد املوس�وي ،يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «عىل كل مرشح ملنصب رئيس الجمهورية
اعالن سيرته الذاتية للشعب ،مع رشط ذكر
موقفه من اس�تفتاء اس�تقالل كردستان»،
مشيرا اىل أن ه�ذا الشرط «بعي�دا ع�ن اي
تفاقات وتفاهمات حزبية».
وس�بق أن طالب النائب ع�ن ائتالف الوطنية
زي�اد الجناب�ي رئي�س الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني مس�عود بارزاني باالعتذار عن
اجراء االستفتاء قبل تقديمه مرشح لرئاسة
الجمهورية.

ازم�ة محافظة البرصة ،الس�يما فيما يخص
ش�حة املياه» ،مؤكدا «اهمية احرتام املطالب
املرشوع�ة للمتظاهري�ن وطمأنته�م باتخاذ
الطرق الكفيلة بانهاء معاناتهم التي استمرت
لس�نوات» .وطالب بـ»إس�تمرار تواجده مع
املختصين يف محافظة البرصة لحين انتهاء

االزم�ة نهائيا وتوحي�د الجه�ود التنفيذية يف
س�بيل ذلك» ،داعيا اىل «تنظيم حوارات عملية
بناءة مع الجانب الرتكي بالتنسيق مع وزارة
الخارجية بش�أن سد اليس�و وفقا ً للمصالح
املشرتكة ،وادارة امللف التفاويض بشكل مهني
ووفقا الحرتام الحقوق املائية بني البلدين».

لتأمين محيط املدن املقدس�ة والطرق بني
املحافظ�ات بتكليف ألوية الحش�د حس�ب
قواطعهم بالتنسيق مع القوات االمنية».
وأضاف الحمداني ،انه «شددنا عىل التعاون
بني املديريات كافة واملؤسس�ات الحكومية
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي واملواك�ب
الحس�ينية يف املج�االت الخدمي�ة وايض�ا

تنظي�م ق�وات التعبئة يف املحافظ�ات الداء
دورهم يف الزيارة».
ولف�ت إىل أنه «ت�م تكليف مديري�ات الدعم
اللوجس�تي واالعلام الحرب�ي واالتصاالت
والطبابة واالس�تخبارات واالمن كل حسب
واجبه و باس�تنفار ت�ام واس�تعداد كامل
النجاح الزيارة االربعينية.

التغيري :حزبا السلطة يشقان الصف الكردي
بغداد  /المستقبل العراقي
حم�ل النائب ع�ن حركة التغيير الكردية
كاوة محم�د ،ام�س الثالث�اء ،الحزبين
الحاكمني يف اقليم كردستان مسؤولية شق
الصف الكردي بس�بب الرصاع عىل منصب
رئيس الجمهورية ،مبين�ا انهم يتعاملون
مع املنصب من منطلقات حزبية.
وق�ال محم�د يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ان «منصب رئي�س الجمهورية
من اس�تحقاق االكراد وهو جزء مهم من
السلطة التنفيذية ويجب ان يشغله شخص
كفوء ونزيه وذو رؤية وطنية بحيث يكون
خيمة لكل العراقيني وحريصا عىل تطبيق
جميع بنود الدس�تور وخاص�ة املواد التي
تتعل�ق بتحقيق رشاكة االك�راد واملكونات
االخ�رى يف الق�رار الس�يايس العراق�ي

باالضافة اىل حل املشاكل العالقة بني اقليم
كردستان والحكومة االتحادية».
واض�اف ان «ه�ذا االس�تحقاق كان
م�ن املفترض ان يوح�د ص�ف االح�زاب
الكردس�تانية ،ويدفعه�ا لالتف�اق على
ش�خصية كف�وءة ونزيه�ة بعي�دا ع�ن
املحاصص�ة الحزبي�ة» ،متهم�ا الحزبين
الذين «فشلا يف ادارة االقليم باالس�تقتال
عىل هذا املنصب واملناصب االخرى».
واع�رب محم�د ع�ن «أس�فه لتعام�ل
الحزبين الحاكمين يف اقلي�م كردس�تان
(االتح�اد الوطن�ي والح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني) مع هذا املنصب الس�يادي
املهم من منطلق�ات حزبية بحتة» ،موكدا
ان «الحزبني يرونه عامال لتقوية نفوذهما
الحزبي والش�خيص عىل حس�اب مصالح
الشعب».

حقوق االنسان )95( :ألف حالة تسمم بتلوث
مياه البرصة

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن مدير مكتب املفوضية العليا لحقوق
االنس�ان يف البرصة مهدي التميمي ،امس
الثالث�اء ،عن وصول عدد حاالت التس�مم
ج�راء تل�وث املي�اه يف املحافظ�ة اىل ٩٥
ال�ف حالة .وق�ال التميمي يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه إن «عدد

حاالت التسمم جراء تلوث املياه يف البرصة
وصل اىل ( )٩٥الف حالة».
وأك�د ان «هناك ح�االت اخرى ل�م تراجع
املستش�فيات وانم�ا اعتم�دت على
العالج�ات املنزلي�ة» ،مناش�دا ً «الحكومة
املركزي�ة واملجتمع الدويل واالم�م املتحدة
باتخ�اذ مواق�ف رسيعة وواضح�ة تجاه
املوضوع».

يعي مدير ًا جديد ًا ملطار النجف
رئيس الوزراء نّ
بغداد  /المستقبل العراقي
أم�ر رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي ،امس
الثالث�اء ،بإعف�اء مدي�ر مط�ار النجف عيل
جواد من منصبه وتكليف آخر بدال عنه.
وق�ال اعلام مط�ار النج�ف يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إن�ه «بأمر من رئيس

الوزراء حيدر العبادي ،اصدر رئيس س�لطة
الطيران املدن�ي الكابت�ن علي خلي�ل ،امرا ً
بإعف�اء عيل ج�واد م�ن مه�ام إدارة مطار
النج�ف االرشف ال�دويل» .وأض�اف انه « تم
تكليف محمد هادي عبد ،مدير تنفيذي ملطار
النجف االرشف الدويل ،حس�ب األمر االداري
الصادر من االمانة العامة ملجلس الوزراء».
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الصادرات تتجه لـ»ارتفاع قياسي» مع تراجع الصادرات اإليرانية

العراق حيقق إيرادات نفطية بأكثر من « »7مليارات دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفع�ت صادرات العراق م�ن النفط الخام
خالل آب املايض ،إىل  111.61مليون برميل،
بإي�رادات بلغ�ت  7.74ملي�ار دوالر ،وف�ق
إحصائية نهائية لـ»سومو النفطية».
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النفط عاصم
جهاد يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن «معدل سعر الربميل الواحد بلغ 69.651
دوالر».
وأض�اف جه�اد أن «الكمي�ات املص�درة تم
تحميله�ا من جانب  37رشك�ة عاملية ،من
موانئ البصرة وخور العمي�ة ،والعوامات
األحادية عىل الخليج».
وتاب�ع أن «كمي�ات النف�ط املص�درة م�ن
الحق�ول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق
فق�ط ،ول�م تس�جل حق�ول كرك�وك أي
صادرات نفطية».
وكان�ت ص�ادرات العراق م�ن النفط الخام
بلغت  109.86مليون برميل ،بإيرادات بلغت
 7.53مليار دوالر خالل يوليو املايض.
بدورها ،ذكرت وكال�ة رويرتز ،أن صادرات
النف�ط العراقي�ة تتجه الرتف�اع قيايس مع

تراجع صادرات النفط اإليرانية.
ونقل�ت الوكال�ة ،عن مدير رشكة تس�ويق
النف�ط العراقية (س�ومو) عيل ن�زار قوله،

إن «الع�راق يص�در م�ا يق�رب م�ن 3.6
ملي�ون برميل يوميا من الخ�ام من حقوله
الجنوبي�ة» ،مع قيام أوب�ك وآخرين بزيادة

اإلنتاج م�ن أجل تعويض نق�ص اإلمدادات
القادمة من إيران وفنزويال.
وأضاف نزار ،أن «الزيادة لن تكون ضخمة،

ستكون زيادة طفيفة فحسب ،ملجرد تلبية
حاج�ات الس�وق» ،مشيرا ً اىل أن «الجميع
ينتظ�ر ملعرفة ما س�يحدث بع�د العقوبات
األمريكية ،لسنا انتهازيني ولن ننتزع حصة
سوقية من إيران».
وأك�د ن�زار خلال مؤتم�ر البترول آلس�يا
واملحي�ط اله�ادي ،أن «الع�راق يعتزم أيضا
إنت�اج  20أل�ف طن يوميا من غ�از البرتول
املس�ال و 15ألف برميل يوميا من املكثفات
يف .»2020
وتتجه ص�ادرات العراق م�ن حقول النفط
الجنوبي�ة يف أيل�ول صوب مس�توى قيايس
مرتف�ع حس�بما ذك�ر مص�دران بالقطاع
األس�بوع امل�ايض لتتجاوز حج�م صادرات
آب البال�غ  3.58مليون برمي�ل يومياً ،فيما
ترتاج�ع صادرات إيران مع إع�ادة الواليات
املتح�دة فرض العقوبات على قطاع النفط
اإليران�ي يف ترشي�ن الثان�ي املقب�ل إلجبار
طه�ران على التف�اوض عىل اتف�اق نووي
جدي�د .وبغي�ة تعوي�ض نق�ص املعروض
اإليران�ي ،ت�درس منظمة البل�دان املصدرة
للبترول (أوب�ك) ومنتجون آخ�رون زيادة
اإلنتاج  500ألف برميل يوميا.

امانة بغداد تزيل اكثر من « »7آالف جتاوز خالل الشهر املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت امانة بغداد ،عن ازالة اكثر من  7000تجاوز عىل
االرصفة والشوارع والساحات بجانبي الكرخ والرصافة
خالل الشهر املايض يف العاصمة.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان ورد لـ»املستقبل
العراقي» ،ان «مديرية الحراس�ات واالمن يف امانة بغداد
بالتنس�يق م�ع قي�ادة عملي�ات بغ�داد وبالتع�اون مع
الدوائ�ر البلدية ازالت ( )4264تجاوزا تمثلت باالكش�اك
ومس�قفات املح�ال التجاري�ة و( )1604على االرصفة
و( )230لوح�ة اعالني�ة غير مرخص�ة و( )417موقعا
لبيع االغنام».
واضافت ان�ه «تمت ازالة ( )263دارا س�كنية يف مراحل
البناء االويل بنيت بصورة تجاوزية عىل ارايض الدولة من

التعليم تعلن
عن احلد األدنى للقبول
يف الدراسات املسائية

دون املوافقات والرخص االصولية لبنائها».
وبينت انه «تم تنفيذ حمالت اخرى تضمنت ازالة ()105
من االس�يجة املتجاوزة و( )28موقعا لغس�ل السيارات
و( )9م�ن املرائب واملش�اتل ومع�ارض لبيع الس�يارات
و( )41حاج�زا كونكريتي�ا وحج�ز ( )21متج�اوزا ل�م
يلتزم�وا بالتعه�دات التي اخ�ذت عليهم يف وقت س�ابق
وكذل�ك ازال�ة ( )94موقعا لبيع املواد االنش�ائية و()14
تج�اوزا عىل الخط�وط الناقل�ة للماء الص�ايف والرصف
الصحي «.
ويذك�ر أن أمان�ة بغداد تواصل حمالت ازال�ة التجاوزات
ً
الغ�رض ضمن
على وفق ج�داول وخط�ط أعدت له�ذا
القواط�ع البلدي�ة للمحافظ�ة على جمالي�ة الش�وارع
والحدائق واملتنزهات لضمان انس�يابية تقديم الخدمات
البلدية وتنفيذ املشاريع الخدمية.

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف
وزارة التجارة ،عن استمرارها باستالم الرز
املس�تورد والقيام بمناقل�ة كميات الحنطة
املحلي�ة من الدرجة االوىل من فرع ميس�ان
اىل البرصة.
وقال مدير عام الرشكة نعيم املكصويص يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إن «الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة
التجارة مس�تمرة باس�تالم الرز املس�تورد
والقيام بمناقله كميات الحنطة املحلية من
الدرجة االوىل من فرع ميسان اىل البرصة».
واضاف املكصويص ،انه «تمت مناقلة كمية
 14ألف�ا ً و 687ط�ن حنطة درج�ة اوىل من
فرع ميس�ان اىل البرصة م�ن اصل الكميات
املقرر نقلها والبالغة  ٢٠ألف طن وان العمل
مس�تمر خالل ايام الدوام الرسمي والعطل
الرسمية إلتمام عملية املناقلة بأرسع وقت

دع�ت وزارة الع�دل ،الح�راس االصالحيين املفصولين الكم�ال
اولياتهم قبل انتهاء العام الحايل .2018
وذكر بي�ان للوزارة تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان عىل «جميع
الح�راس االصالحيين املفصولني بس�بب التزوير والذي�ن قدموا
طلب�ات اع�ادة اىل الخدم�ة بضرورة االرساع باكم�ال اولياته�م
وتقدي�م الق�رارات القضائي�ة الخاصة بش�مولهم بقانون العفو
الع�ام والصادرة م�ن اللجنة القضائية املختص�ة بالنظر بقضايا
قانون العفو العام وقبل شهر ترشين الثاني املقبل».
وبين ان الدعوة من أجل «ادراجه�م بالقوائم التي ترفع اىل وزارة
املالية لغرض اعادتهم للوظيفة وحسب القانون.

جتارة السيارات واملكائن حتقق ايرادات
مالية جتاوزت « »600مليون دينار خالل شهر
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الس�يارات يف وزارة التجارة ،عن
تحقيقه�ا ايرادات مالية عرب اس�طول النقل التابع لها وحس�ب
الخطة املركزية للوزارة.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة حسين فرح�ان يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،إن «الرشكة حقق�ت ايرادات مالية بلغت
( )601.376.722م�ن خالل نقل مف�ردات البطاقة التموينية اىل
كافة مخ�ازن العراق حي�ث بلغت عدد النقلات ( )480نقلة من
مح�ور ام قصر يف محافظة البرصة».واش�ار فرح�ان إىل «قيام
الرشكة وضمن املنه�اج التطويري والتدريبي لوحدة تمكني املراة
ب�دورة تعلي�م فن الس�ياقة للكادر النس�وي والذي يش�مل كذلك
التدريب الفني عىل الصيانة وتعلم قواعد السري واملرور االمن عىل
الطرقات وبارشاف مسؤول وحدة الحركة لغرض تطوير املهارات
الفردية للكادر النسوي يف الرشكة.

ذي قار تعلن استالم عروض « »4رشكات
الستثامر مطار النارصية املدين

بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن ضبط خروقاتٍ
وتج�اوزاتٍ يف عقدين أبرمتهم�ا إدارة مطار النجف األرشف
الدويلِّ مع اثنتني من الرشكات األهليَّة لتجهيز أقس�ام املطار
ُّ
التخصصية.
باملع َّدات
وذك�ر بيان للنزاهة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «الدائرة
أن الفريق َّ
أشارت إىل َّ
املؤلف يف مكتب تحقيق النجف؛ لتدقيق
أعمال مش�اريع املطارَّ ،
نفذ عمليَّتي ضبط خطابات ضمان
مُ �زوَّرة لعقدين بلغ مجموعهما س�بعة ماليين و 616ألفا ً
و 150دوالرا ً أمريكياً».
وأوضح�ت دائ�رة النزاهة بحس�ب البي�ان ،أن «التحقيقات
األولي�ة ،التي قادها الفريق ،أس�فرت عن ضب�ط خطابات
ِّ
الخاص بتجهيز املُع َّدات لقس�م
الضمان املُزوَّرة للعقد األول

اإلطفاء واإلنق�اذ يف املطار ،فضالً عن أوليات رصف معاملة
تس�ليف ،والتي عىل ضوئه�ا منحت الرشك�ة املتعاقد معها
مبلغا ً قدره أربعة ماليني و 140ألف دوالر».
وتابع البيان «فيما َّ
نص العقد الثاني الذي ت َّم ضبط معاملة
التس�ليف وخطاب�ي الضم�ان وصح�ة الص�دور املُزوَّري�ن
َّ
الخاصني به والبالغة قيمت�ه ثالثة ماليني و 476ألفا ً و150
دوالراً ،على تجهي�ز مع�دات تخصصي�ة لقس�م العمليات
األرضي�ة يف املطار ،علما ً َّ
تف برشوط
أن كلت�ا الرشكتني ،لم ِ
التجهيز التي َّ
نص عليها العقدان».
يش�ار اىل َّ
أن هي�أة النزاه�ة كان�ت ق�د أعلن�ت يف  22أيلول
ُّ
الجاري ،عن تمك�ن الفريق املؤلف يف مكتب تحقيق النجف؛
لتدقيق أعمال مشاريع املطار ،من ضبط مجموعة خروقاتٍ
وتج�اوزاتٍ بأكثر من ثمانية ماليين دوالر يف العقد الخاص
بمنظومة تربيد صالة املطار.

مرصفان يقودان بورصة العراق للرتاجع
بغداد  /المستقبل العراقي
أنه�ى املؤرش العام لبورصة الع�راق تعامالت اليوم
ً
مرتاجع�ا  ،%0.81عن�د مس�توى  522.05نقط�ة،
خ�ارسا ً  4.28نقط�ة ،مقارنة بـمس�توىات إغالق
يوم األحد.
وتأث�ر أداء البورص�ة ،برتاجع  12س�هما ً  ،تقدمها
مصرف املوص�ل بنس�بة  ،%6.25تلاه مصرف
املنص�ور  ،%5.08وبغداد للنق�ل  ،%4.89والخياطة
الحديثة  ،%4.76واألهيل العراقي .%3.85

التجارة تعلن استمرارها باستالم الرز
املستورد من ميناء ام قرص
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

النزاهة تعلن ضبط خروقات جديدة يف عقود مشاريع مطار النجف

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
أن الح�د االدن�ى للقب�ول يف الدراس�ات
املس�ائية أقل من  10درجات عن نظريتها
يف الدراسات الصباحية.
وق�ال مص�در يف ال�وزارة ،إن «القب�ول
املرك�زي للع�ام ال�درايس 2019 - 2018
شهد متغريات عدة مقارنة بالعام املايض،
ابرزه�ا ان يك�ون الحد االدن�ى للقبول يف
الدراس�ات املس�ائية اق�ل ب�ـ  10درجات
من الكلية او القس�م املناظر يف الدراسات
الصباحية ،ملختل�ف التخصصات العلمية
واإلنسانية».
وأش�ار إىل ،أن «ع�ددا م�ن الجامع�ات
بارشت استـالم طلبـات القبـول املسائي
عرب االس�تمارة االلكـرتوني�ة او الورقية
حسب نظام كل جامعة تمهيدا الستيعاب
مخرجات وزارة الرتبية بمختلف فروعها».
وأوض�ح ،،أن�ه «تم تحدي�د الح�د االدنى
ملعدالت القبول يف التخصصات االنس�انية
ب�ـ  60اىل جان�ب تحدي�د الح�د االدن�ى
لخريج�ي الف�رع االحيائ�ي والتطبيق�ي
لبع�ض التخصصات كالعلوم والهندس�ة
ما بني .70 – 65

العدل تدعو احلراس االصالحيني املفصولني
إلكامل أولياهتم قبل انتهاء 2018

ممكن».
وبين «اما يف محافظة بابل يواصل س�ايلو
الحل�ة اس�تالم الش�احنات املحمل�ة بالرز
االرجنتين�ي املس�تورد لدع�م البطاق�ة
التمويني�ة حي�ث بارشت ملاكات الرشكة
باس�تالم  280طن من اصل الكمية املقررة
والبالغة  2600طن وبمجموع  7سيارات».
وأك�د املكص�ويص ،ان «س�ايلو النارصي�ة
مس�تمر بتفريغ الش�احنات املحملة بالرز
االرجنتين�ي املس�تورد لحس�اب البطاق�ة
التموينية والوارد م�ن ميناء ام قرص حيث
قامت املالكات املختربية بفحص نماذج من
الرز ومدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة
وتم تجهيزها ل�وكالء املواد الغذائية ملنطقه
مركز النارصية».
واوض�ح ان «الكميات املخصصة للس�ايلو
تق�در ب�ـ 1850ط�ن وحس�ب التعليم�ات
والتوجيه�ات الص�ادرة م�ن املرك�ز الع�ام
بالرشكة.

يف املقابل ،ارتفع سهما املوصل ملدن األلعاب ،%9.87
وفندق السدير بـ. %2.04
وارتف�ع حجم الت�داوالت الي�وم إىل  867.17مليون
س�هم ،مقاب�ل  453.8ملي�ون س�هم بالجلس�ة
املاضية،بينم�ا تراجعت قيمة التداوالت إىل 396.01
مليون دينار ،مقابل  847.91مليون دينار بالجلسة
السابقة.
وتصدر سهم مرصف الخليج تعامالت اليوم حجما ً
ً
وقيم�ة  ،م�ن خالل ت�داول  550.37مليون س�هم،
بقيمة بلغت  105.75مليون دينار.

ذي قار  /المستقبل العراقي
اعلن رئيس هيئة استثمار ذي قار ،عماد العتابي ،ان اربع رشكات
تقدمت للعمل عىل استثمار مطار النارصية املدني ،مبينا ان هذه
الرشكات غري جادة يف العمل.
وقال العتابي أن «اربع رشكات تقدمت للعمل عىل استثمار مطار
النارصي�ة املدني ،الفتا اىل أن هذه الشركات لم تقدم مخططات
أو دراس�ة للجدوى االقتصادية ولم تكشف لنا اعمالها املنجزة يف
مجال الطريان وال االرص�دة املالية املتوفرة لديها ،مبينا ً أن «االمر
امله�م للرشكات االس�تثمارية عندما تري�د ان تحصل عىل فرصة
استثمارية هو ان تمتلك جدية يف العمل».
وتاب�ع أن «اح�دى هذه الشركات ،قدمت لنا ما طل�بّ منها من
مخططات وجدوى اقتصادية وحجم املبالغ املتوفرة لديها”.
ّ
افتتح يف العارش من ش�هر أذار
ُيذك�ر أن مطار النارصي�ة املدني
لع�ام  ،2017وش�ه ّد هب�وط أول طائرة تابعة للخط�وط الجوية
العراقي�ة تقل مواطنني ومس�ؤولني حكوميني وبحضور عدد من
مسؤويل وزارة النقل والحكومة املحلية يف ذي قار.

رشطة كربالء توجه بمنع الصيد اجلائر
يف األهنر للحفاظ عىل الثروة السمكية

العراق وفنلندا يبحثان توأمة املؤسسات التدريبية
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث مدير عام دائرة التدريب والتشغيل
يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية
عمار عبد الواحد  ،مع سفرية جمهورية
فنلن�دا دع�م مراك�ز التدري�ب املهن�ي
وتطوي�ر مناه�ج التدريب فيه�ا وفق
متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وق�ال عب�د الواح�د يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان «بع�ض

املحافظ�ات بحاج�ة اىل دع�م يف مجال
التدريب املهني ومنها محافظة املثنى،
إذ ال تمتلك مركزا للتدريب املهني.
وأضاف  ،ان» االجتماع تطرق اىل مقرتح
لتوأمة املؤسسات التدريبية يف جمهورية
فنلندا مع دائرة العمل والتدريب املهني
لالرتق�اء بالواق�ع التدريب�ي يف العراق
وبناء قدرات العاملني يف الدائرة.
اىل ذل�ك زار املدير الع�ام مركز التدريب
املهن�ي يف كربلاء واطل�ع على االمور

املتعلق�ة بتدريب الباحثين عن العمل،
فيم�ا ابدى اس�تعداده لتذليل املعوقات
ملواصلة تدريب الباحثني.
كما اطل�ع عبد الواحد على تحضريات
املرك�ز لربنام�ج  CBTللتدريب املبني
على الكف�اءة ،وكذل�ك تفق�د قس�م
العم�ل يف املحافظ�ة ملتابع�ة اجراءات
تروي�ج ومنح الق�روض للوجبات التي
ت�م اطالقه�ا  ،فضال ع�ن متابعة عمل
مفتيش العمل.

جملس الوزراء يقر توصيات لتنمية االقتصاد العراقي ابرزها تأسيس حاضنة لالستثامر
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن رئيس هيئة استثمار البرصة عيل جاسب  ،ان مجلس الوزراء اقر
توصيات لتنمية االقتصاد العراقي ابرزها تأس�يس حاضنة االستثمار.
وقال جاس�ب يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،إن «مجموعة من
التوصي�ات اقرها مجلس الوزراء بجلس�ته االعتيادية الثالثة و الثالثني
املنعقدة يف نهاية ش�هر اب املايض و التي ته�دف اىل معالجة التحديات

التي تواجه البيئة االس�تثمارية يف العراق».وأضاف ان «التوصيات التي
وردت من االمانة العامة تضمنت عدة محاور منها تنش�يط االجراءات
االدارية لعمليات االس�تثمار و تسهيلها من خالل مجموعة من النقاط
ابرزها تأس�يس حاضن�ة االس�تثمار بصالحيات معين�ة فيما تضمن
املح�ور الثاني مجموعة م�ن التوصيات الخاصة بالتعرف�ة الجمركية
ام�ا باقي املحاور تلخصت يف تس�هيل اجراءات منح س�مات الدخول و
التعاقدات الحكومية و ملف الرضائب و الرشاكة مع القطاع الخاص.

بغداد  /المستقبل العراقي
وجه قائد رشطة كربالء واملنشآت اللواء احمد عيل زويني الرشطة
النهري�ة واالجه�زة االمني�ة بمنع الصي�د الجائر يف أنه�ر املدينة
حفاظا ً عىل الثروة السمكية ،
وقال زويني يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه « تم
توجيه مفارز الرشطة النهرية يف قضاء الهندية والحسينية بمنع
صيد األس�ماك بالطرق املحرمة يف األنهر والجداول والتي تؤدي اىل
هالك األسماك بطريقة غري قانونية وغري رشعية ،
واضاف بناءا ً عىل شكاوى تقدم بها عددا ً من الناشطني واملهتمني
بش�ؤون البيئة تم العمل بش�كل رسيع للحفاظ عىل هذه الثروة
ومحاسبة املخالفني ،
الفتا ً اىل ان القانون يمنع ممارس�ة الصيد بالطرق املحرمة ونحن
بدورن�ا نؤك�د على مفارزنا ملحاس�بة م�ن يخال�ف القوانني من
الصيادين او غريهم اللذي�ن يقومون بعمليات صيد جائر يف انهر
املدينة املختلفة .
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تعل�ن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدن�اه والعائدة ملكيتها إىل مديرية
بلدية تلكيف وفقا إلحكام القانون ( )21لس�نة  2013وبطريقة املزايدة العلنية .فعلى الراغبني
باإلجيار مراجعة مديرية بلدية تلكيف وخالل مدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر اإلعالن
بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة
يف اليوم األخري من مدة اإلعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نشر 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
حساب 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 تلكيف.
مالحظة /مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة و املقاطعة

1
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3
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تأجري كشك رقم 4
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 3/1519تلكيف
 231/8م 11اربينات
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

اعالن
قدم املدعي ( خليل ش�عيع داود ) والذي يطلب من خالله
اضافة لقب من ( فراغ ) اىل ( املوسوي ) واستنادا الحكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض
عىل طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل
الطل�ب مراجعة املديرية خالل  15خمس�ة عرش يوم من
تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الصحة  /دائرة
صحة صالح الدين – مستش�فى بلد العام مكان الفقدان
يف قض�اء بلد بأس�م  /يارس مهدي عيل فم�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة
واسط
قسم شؤون جنسية محافظة واسط
العدد 9194
التاريخ 2018 / 9 / 23
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( رفل كريم عبد
الل�ه ) يطلب ( تبديل لقب ) من ( العجييل ) اىل ( العامري
) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية من خالل مدة
اقصاها  15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1075ب2018 / 2
التاريخ 2018 / 9 / 25
اعالن حكم غيابي
اىل  /املدعى عليه  :عمار سهيل احمد
بتاري�خ  2018 / 8 / 16اص�درت ه�ذه املحكمة قرارها
واملتضم�ن الزام�ك بتخلي�ة العق�ار املرق�م  8 / 62تكية
والذي هو عبارة عن محل تجاري ذو خمسة محالت لبيع
وصبغ االخش�اب وتس�ليمه اىل املدعية  /بان حس�ن عبد
ال�رزاق اصال�ة عن نفس�ها ووصاية عىل القارص ش�اكر
مثنى ش�اكر خاليا من الش�واغل وملجهولية محل اقامتك
حس�ب كتاب مركز رشط�ة بعقوب�ة الجدي�دة بالعدد /
 15566يف  2018 / 9 / 8ومرفق�ة ورق�ة تبليغ واش�عار
مخت�ار منطقة بعقوب�ة الجديدة خ�ان اللوالوة  /محمد
عيل حمودي بتاري�خ  2018 / 9 / 5عليه قررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي
النطاق ولك حق االعرتاض ضمن املدة القانونية وبعكسه
يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية.
القايض
راغب سلمان عيدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد  / 55 :ش2018 / 4
التاريخ 2018 / 9 / 24 :
اىل  /املدعى عليه  /بدر عبد الله خليل
م  /اعالن
ملقتضي�ات الدعوى الرشعية املرقمة اعلاه واملقامة من
قب�ل املدعي�ة ( مصرية فاضل حسين ) والتي موضوعها
( التفريق للهجر ) وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب
مرك�ز رشطة املفرق واش�عار املختار بتاري�خ / 9 / 13
 2018عليه ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
يوميتني بالحكم الصادر غيابيا بحقك وحسب االصول .
القايض
ذاكر صالح حسني
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد / 425 :ب 2018/
التاريخ 2018/9/23

اعالن

اىل شخص الثالث كاظمية عيدان جاسم
اق�ام املدعي امين بغ�داد اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائي�ة املرقمة
اعلاه يطلب فيه�ا بابطال قيد العق�ار املرق�م  2245/5م 22صابيات
) وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القائ�م بالتبليغ وتاييد
املجل�س البلدي عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم  2018/9/27الساعة
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طال�ب حجة القيموم�ة  :محكمة االحوال الش�خصية –
بلدروز
قدمت املس�تدعية ( منى حمود حسين ) طلبا تطلب فيه
نصبه�ا قيم على ولدها املفق�ود ( عمر عدن�ان خليفة )
وذلك لع�دم معرفة حياته من ممات�ه – عليه قررت نرش
هذا االعالن يف الصحف املحلية وخالل مدة (  ) 15خمس�ة
عشر يوما م�ن الي�وم التايل للنشر فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة
بنصب املستدعي املذكور قيم عىل املفقود .
القايض
عيل سلمان ابراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018 / 9 / 19
اىل املفقود  /رباح كنعان عفن
بتاري�خ  2018 / 9 / 19قدمت زوجتك املدعوة ( س�ليمه
مصط�اف محمود ) تطلب فيه قيمة عليك لكونك خرجت
بتاريخ  2014 / 2 / 10ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك
بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب
زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طال�ب حجة القيموم�ة  :محكمة االحوال الش�خصية –
بلدروز
قدمت املس�تدعية ( زين�ب حامد كمر ) طلب�ا تطلب فيه
نصبها قيم عىل ولدها املفقود ( حسين ثاير عبود ) وذلك
لع�دم معرف�ة حياته م�ن مماته – عليه ق�ررت نرش هذا
االعالن يف الصحف املحلية وخالل مدة (  ) 15خمسة عرش
يوم�ا من الي�وم التايل للنرش فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكم�ة بنصب
املستدعي املذكور قيم عىل املفقود .
القايض
عيل سلمان ابراهيم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طال�ب حجة القيموم�ة  :محكمة االحوال الش�خصية –
بلدروز
قدمت املس�تدعية ( منى حمود حسين ) طلبا تطلب فيه
نصبه�ا قيم عىل زوجه�ا املفقود (عدن�ان خليفة حمد )
وذلك لع�دم معرفة حياته من ممات�ه – عليه قررت نرش
هذا االعالن يف الصحف املحلية وخالل مدة (  ) 15خمس�ة
عشر يوما م�ن الي�وم التايل للنشر فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة
بنصب املستدعي املذكور قيم عىل املفقود .
القايض
عيل سلمان ابراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط
العدد  / 106 :ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25
اىل  /املدعى عليه ( اثري انور جاسم )
م  /اعالن
تحية طيبة :
بتاري�خ  2018 / 6 / 11اص�درت محكم�ة االح�وال
الش�خصية يف جديدة الش�ط قرارها املرق�م  / 106ش /
 2018واملتضم�ن الحكم بالتفري�ق القضائي بني املدعية
( ش�فاء ابراهيم محمد واملدعى عليه اثري انور جس�ام )
اليح�ق للمدعى عليه اع�ادة مطلقته ق�وال او فعال خالل
فرتة العدة وتنبيه املدعية االلتزام بالعدة الرشعية البالغة
ثالثة ق�روء اعتبارا م�ن تاريخ وقوع التفري�ق القضائي
وع�دم الزواج من رجل اخر اال بع�د انتهاء العدة الرشعية
واكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعي�ة وتحمي�ل الطرفني
الرسوم واملصاريف النسبية وصدر القرار استنادا الحكام
امل�واد  / 43اوال  2 /اح�وال ش�خصية و  21و  22و 120
اثب�ات و  156و  161و  166و  178و  203مرافع�ات
مدنية حكم�ا غيابيا قابال لالعتراض والتمييز لذا قررت
املحكم�ة تبليغك بالصح�ف املحلية وخلال ثالثون يوما
م�ن اليوم الت�ايل للنرش فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املحكمة وبعكسه سوف تقوم املحكمة باكمال االجراءات
القانونية مع فائق التقدير .
القايض
عبد املطلب حمدان جرب
قايض محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط

العدد 2998 /
التاريخ 2018/9/25

اىل السادة
مناقصة عامة (دولية ) رقم ( )3لسنة 2018
جتهيز ميادين الرمي االلكرتونية (السمليرت) مع النصب والتشغيل

يسر وزارة الدف�اع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز
(ميادين الرمي االلكرتونية (السمليرت) مع النصب والتشغيل ) مع مالحظة ما يأتي :
 1ـ على مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبين يف الحصول عىل معلومات اضافي�ة االتصال باملديرية العامة للعق�ود واملبيعات من
الساعة ( 900اىل الساعة  )1500وعىل األيميل
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
او املوبايل ( )07902783136وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
 2ـ متطلبات التأهيل املطلوبة  :ميادين الرمي االلكرتونية (السمليرت) مع النصب والتشغيل
 3ـ بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري
(كت�اب رس�مي) معنون اىل وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيم�ة البيع البالغة (  )100,000مائة الف
دينار عراقي
 4ـ يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( وزارة الدفاع  /بغداد  /قرب جسر الجمهورية (املنطقة الدولية ) يف املوعد املحدد (
لغاية الساعة  1400من يوم االربعاء املصادف  ) 2018/10/17العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات يف حضور
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م الراغبني يف الحضور يف العنوان االتي  ( :وزارة الدفاع  /بغ�داد  /قرب جرس الجمهورية (املنطقة
الدولية) يف الساعة  1400من يوم االربعاء املصادف 2018/10/17
 5ـ اعلان املناقص�ة للفترة م�ن ي�وم الخمي�س املص�ادف  2018 /9/27ولغاي�ة الس�اعة  1400من ي�وم االربع�اء املصادف
2018/10/17
 6ـ تبل�غ الكلفة التخمينية الكلية ( $ )1,980,000مليون وتس�عمائة وثمانون الف دوالر م�ا يعادل ( )2,340,360,000ملياران
وثلثمائة واربعون مليون وثلثمائة وستون الف دينار عراقي حسب نرشة البنك املركزي العراقي
 7ـ املنشأ  :الواليات املتحدة  ،اململكة املتحدة  ،املانيا  ،فرنسا  ،كوريا الجنوبية
 8ـ فرتة التجهيز (  )90يوم
 9ـ تقدي�م التأمين�ات االولية بنس�بة ( )%3من الكلفة التخمينية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادر من
مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي المر وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات يذكر فيه اسم
ورقم املناقصة عىل ان تثبت العناوين الوظيفية ملصدري خطابات الضمان وان يكون نافذا ملدة ستة اشهر
 10ـ تقديم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة ( )%5من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة
وقب�ل توقي�ع العقد وان ال يك�ون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حني الطلب صادر من مصرف حكومي او مرصف معتمد لدى
البن�ك املركزي العراقي بالنس�بة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثي�ل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف
العراقي للتجارة ( ) TBIبالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
 11ـ ان يكون مقدم العطاء كتاب عدم املمانعة من االشتراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب عىل ان يكون معنون
اىل وزارة الدفاع مع تأييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي ويلتزم بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند االحالة
 12ـ يح�ق للط�رف االول مصادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند نكول�ه عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة
او عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطائه الحس�ابية يف العطاء
وانعكاسها عىل قرار االحالة وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2بسنة
2014
 13ـ تقدي�م ب�راءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل او
فرع يف العراق
 14ـ يتم اس�تيفاء رس�م الطابع بنس�بة ( )0,003ثالثة بأالف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم الطابع رقم ()71
لسنة  2012ووفقا لألصول والرسم العديل البالغ ( )0,001واحد باأللف من قيمة العقد عىل ان ال يزيد عن ( )10,000عرشة االف
دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم ( )11لسنة 2015
 15ـ ال يج�وز ملنتس�بي دوائ�ر الدولة والقطاع العام االشتراك يف املناقصات بص�ورة مبارشة او غري مبارشة م�ع مراعاة احكام
الترشيعات النافذة
 16ـ تقدم الرشكات البيانات املالية لها الخر سنتني كحد ادنى ضمن اوراق الرشكة
 17ـ تلتزم الرشكات بجلب كتاب من نقابة املحاس�بني واملدققني او جمعية املحاس�بني يؤيد سلامة املوقف القانوني للمحاس�ب
الذي يقدم الحس�ابات الختامية ضمن اوراق الرشكة ألخر س�نتني للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل او فرع

يف العراق
 18ـ تدوين اسعار فقرات استمارات العطاءات ( القسم الرابع والقسم السادس)
ومبلغه االجمايل باملداد
 19ـ يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ
الفقرة
 20ـ يت�ام اعتم�اد عن�وان الرشكة املثبت يف العطاء عنوانا للمراسلات والتبليغ�ات وعىل الرشكة االبالغ ب�كل تغيري يطرأ عىل هذا
العنوان خالل مدة ( )7سبعة ايام من تاريخ حصوله
 21ـ معايري التاهيل :
أ ـ عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب ـ رسعة التجهيز
ج ـدقة املواصفات
د ـ االسعار التنافسية
هـ ـ االعمال املنجزة ضمن االختصاص
 22ـ تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية
 23ـ يف حالة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي
رقم ( )56لسنة 1977
 24ـ العقد خاضع لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم ( )113لسنة  1982وتعديالته وتعليماته
 25ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة
 26ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
 27ـ تلتزم الرشكات العراقية بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض واصحاب الرشكة
 28ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها
 29ـ يف حالة اشتراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحدج لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه
عىل ان يقدم عقد املشاركة مصداق عليه اصوليا مع العطاء
 30ـ يف حالة الغاء املناقصة فسوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقد دون تعويض مقدمي العطاءات
 31ـ ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
 32ـ ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 33ـ يك�ون موع�د انعق�اد املؤتم�ر لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة ( 1200من ي�وم االثنني املصادف
)2018/10/8
 34ـ يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي
 35ـ صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسمي ( من الساعة  900ولغاية الساعة )1400
 36ـ يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسية للمناقصة
بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء
 37ـ تق�وم الرشك�ة باالطالع عىل الوثائق القياس�ية املرفقة مع املناقصة ( )95وثيقة باللغ�ة العربية و االنكليزية بموجب كتاب
وزارة التخطيط العدد  27131يف  2016/12/22مع قرص ( ( CD
الغراض توضيحية
 38ـ للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوازرة الدفاع
WWW.mod.mil.iq
لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات
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اعالنات

العدد ( )1755االربعاء  26ايلول 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 221 :
التاريخ 2018/9/18

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية (كرس قرار)
لتأجري امللك املدرج تفاصيله ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (س�نة واحدة) وفقا إلحكام
قان�ون بي�ع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن
تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجن�ة خالل ( )7ايام تبدأ من اليوم التايل
لنشر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة  %200من
القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق
لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف
 2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )7ايام يف الساعة (الحادية
عشرة صباح�ا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون
املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النشر واملصاريف املرتتبة عىل
ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض
تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كتاب محافظة النج�ف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك(القديم /الجديد)

المساحة

الموقع

1

كشك

390/7

()4×3م 268 +م2

شارع الكورنيش

اخلـمـيــس

اخلـمـيــس

2018 /10 /4

2018 /10 /11

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طالب حجة القيمومة  :محكمة االحوال الشخصية
– بلدروز
قدمت املس�تدعية ( زينب حام�د كمر ) طلبا تطلب
في�ه نصبه�ا قيما عىل ولدها املفق�ود ( محمد ثاير
عب�ود ) وذلك لعدم معرفة حياته من مماته – عليه
قررت نشر هذا االعالن يف الصح�ف املحلية وخالل
مدة (  ) 15خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املحكمة وبعكسه
س�وف تقوم املحكمة بنصب املستدعي املذكور قيم
عىل املفقود .
القايض
عيل سلمان ابراهيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية
العدد  / 300ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 17
اىل  /املدعى عليه  /سالم مصطفى سالم
م  /تبليغ بالحكم الغيابي
بتاري�خ  2018 / 9 / 17اص�درت محكمة االحوال
الشخصية يف املنصورية قرارها الغيابي املرقم 300
 /ش  2018 /والقايض باثبات نسب الطفلة حوراء
ابنة املدعية ( ابتس�ام اس�ماعيل حمي�د ) وبالنظر
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بصحيفتين محليتين وبامكان�ك االعتراض على
الحكم والتمييز ضمن املدة القانونية ويف حالة عدم
االعرتاض والتمييز س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية وفقا للقانون .
القايض
ثامر حسني وهاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 8 / 703ب
اىل  /املدينني
 – 1ياسني عبد خضري .
 – 2طه عبد خضري .
 – 3سناء عبد خضري .
 – 4هناء عبد خضري .
 – 5سوسن عبد خضري .
 – 6زهرة وحيد حسني .
م  /تبليغ
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م ق�ررت ه�ذه املديري�ة
تبليغك�م بواس�طة الصحف املحلية بوضع ش�اره
الحج�ز التنفيذي عىل قيد العق�ار املرقم ( / 7671
3م  26الحس�ينية ) املس�جل باس�م مورثكم ( عبد
خضير مضحي ) لق�اء دين الدائ�ن ( نورية ناجي
عب�د ) ووج�وب حضوركم خلال عشرة ايام من
اليوم التايل للتبليغ وبعكس�ه سيصار اىل االستمرار
باالج�راءات التنفيذي�ة وبي�ع العق�ار املرقم اعاله
استنادا الحكام املادة  / 87تنفيذ
املنفذ العدل
عيل عبد الحسن شياع العجياوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 913ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 24
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /عمر عبد الوهاب ابراهيم
مجهول محل االقامة حاليا
بتاري�خ  2018 / 9 / 6اص�درت محكم�ة االحوال
الش�خصية يف الصوي�رة قرار الحك�م املرقم / 913
ش  2018 /يقضي الحكم بتاييد حضانة املدعية (
عبري محس�ن جرب ) للطفل ( عيل عمر عبد الوهاب
) تولد  2013 / 5 / 12وليس لها السفر باملحضون
اال بموافقة املدعى عليه ( عمر عبد الوهاب ابراهيم
) وتحميل املدعى عليه املصاريف – لذا تقرر تبليغك
بالنشر يف صحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل
هذه املحكم�ة خالل مدة االعتراض البالغة عرشة
ايام او الطعن تمييزا بالقرار اعاله وبعكسه سوف
يتم اتخاذ مايلزم .
القايض
ثائر صوكر جسام

www.almustakbalpaper.net
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد429 :
التاريخ2018 /9 /23 :

اعالن ثاين

لعدم حصول راغب والحاقا بإعالننا املرقم ( 376يف  )2018/8/13تعلن لجنة البيع وااليجار
يف مديري�ة بلديات ميس�ان عن تأجري جزء من القطعة املرقم�ة ( )2332/1العيداوية املراد
انش�اء عليها (س�احة لبيع املواد االنش�ائية مش�يدة) املدرجة اوصافها ادن�اه والعائدة اىل
مديرية بلدية املجر الكبري استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة 2013
فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية املجر الكبري او س�كرتري
اللجنة وخالل مدة  15يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن بالجريدة الرسمية مستصحبا
معه تأمينات قانونية ال تقل عن  %20من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجري
املزايدة الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا من الي�وم التايل من مدة االعلان ويكون مكان
اجراءه�ا يف مث�ر مديرية بلدي�ة املجر الكبري ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش
واالعلان وأجور اللج�ان البالغة  %2واي اجور قانونية اخ�رى واذا صادف يوم املزاد عطلة
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع الملك

رقم العقار
وموقعه

المساحة

القيمة التقديرية
السنوية الحالي

مدة التأجير

المالحظات

1

ساحة لبيع
المواد االنشائية
مشيدة

2332/1
العيداوية

2000م2

 4000000اربعة
ماليين دينار

سنة واحدة

توجد فيها سياج
بي ار سي مع
كرفان

رشوط االشرتاك باملزايدة /
 1ـ التشيد بمواد غري ثابتة
 2ـ تؤول كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة التأجري او يف حالة فس�خ العقد بدون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

حمافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
شعبة القانونية

العدد 17777 /
التاريخ 2018/9/24

اعالن للمرة الثانية مناقصة رقم ( )2لسنة 2018

(( انشاء ارصفة وفرش حصى خابط لشوارع حي الروضة اجلديدة يف قضاء املجر الكبري ))

تعلن محافظة ميس�ان  /مديرية بلديات ميس�ان /مديرية بلدية قضاء املجر الكبري عن املناقصة املدرجة تفاصيلها
ادناه ضمن املوازنة التش�غيلية ملديرية بلدية املجر الكبري لعام  2018فعىل الراغبني يف االشتراك يف املناقصة مراجعة
لجن�ة تس�ليم العطاءات يف مديرية بلديات ميس�ان لغ�رض الحصول عىل نس�خة من الشروط واملواصفات الفنية
والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره ( 100,000دينار) غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق
املناقص�ة ه�و يوم االح�د املصادف  2018/10/7الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العط�اءات يف مديرية بلديات
ميسان مقر لجنة فتح العطاءات واذا صادف اخر موعد تسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي ييل
مالحظة :
ـ الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
ـ يكون العطاء نافذ ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة
ـ تق�دم تأمينات اولية بنس�بة  %1من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان ناف�ذ املفعول ملدة ثالثة
اش�هر و ( )28ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املص�ارف العراقية املعتمدة ومعنون اىل مديرية بلديات
ميس�ان  /مديرية بلدية املجر الكبري  /الحس�ابات عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة  %5من كلفة املقاولة
عند رسو املناقصة وعىل ان يراعى ان يكون خطاب الضمان نافذ اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات
النهائية
ـ مؤتم�ر االجاب�ة ع�ن االستفس�ارات ملقدمي العط�اءات يكون يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يوم االثنين املصادف
 2018/9/30يف مقر الدائرة املستفيدة
اسم المشروع

جهة التعاقد

التبويب

انشاء ارصفة
وفرش حصى
خابط لشوارع حي
الروضة الجديدة
في قضاء المجر
الكبير

مديرية
بلديات
ميسان/
مديرية
بلدية
المجر
الكبير

 11ـ 1127
انشاء طرق
وجسور

الكلفة التخمينية

562,925,000
ومن ضمنها مبلغ
االحتياط %10
والمراقيه %5

مدة
التنفيذ

60يوم

موعد غلق
المناقصة

الدرجة
والتصنيف

التاسعة
انشائية

2018/10/7

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان
حمافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
شعبة القانونية

العدد 17775 /
التاريخ 2018/9/24

اعالن للمرة الثانية مناقصة رقم ( )1لسنة 2018

(( انشاء ارصفة وفرش حصى خابط لشوارع حي الكشاشية يف قضاء املجر الكبري ))

تعلن محافظة ميس�ان  /مديرية بلديات ميس�ان /مديرية بلدية قضاء املجر الكبري عن املناقصة املدرجة تفاصيلها
ادناه ضمن املوازنة التش�غيلية ملديرية بلدية املجر الكبري لعام  2018فعىل الراغبني يف االشتراك يف املناقصة مراجعة
لجن�ة تس�ليم العطاءات يف مديرية بلديات ميس�ان لغ�رض الحصول عىل نس�خة من الشروط واملواصفات الفنية
والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره ( 100,000دينار) غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق
املناقص�ة ه�و يوم االح�د املصادف  2018/10/7الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العط�اءات يف مديرية بلديات
ميسان مقر لجنة فتح العطاءات واذا صادف اخر موعد تسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي ييل
مالحظة :
ـ الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
ـ يكون العطاء نافذ ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة
ـ تق�دم تأمينات اولية بنس�بة  %1من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان ناف�ذ املفعول ملدة ثالثة
اش�هر و ( )28ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املص�ارف العراقية املعتمدة ومعنون اىل مديرية بلديات
ميس�ان  /مديرية بلدية املجر الكبري  /الحس�ابات عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة  %5من كلفة املقاولة
عند رسو املناقصة وعىل ان يراعى ان يكون خطاب الضمان نافذ اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات
النهائية
ـ مؤتم�ر االجاب�ة ع�ن االستفس�ارات ملقدمي العط�اءات يكون يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يوم االثنين املصادف
 2018/9/30يف مقر الدائرة املستفيدة

اسم المشروع

جهة التعاقد

التبويب

انشاء ارصفة
وفرش حصى
خابط لشوارع
حي الكشاشية
في قضاء
المجر الكبير

مديرية
بلديات
ميسان/
مديرية
بلدية المجر
الكبير

 11ـ 1127
انشاء طرق
وجسور

الكلفة التخمينية

مدة
التنفيذ

789733750
ومن ضمنها
مبلغ االحتياط
 %10والمراقيه
%5

60يوم

الدرجة
والتصنيف

الثامنة
انشائية

موعد غلق
المناقصة

2018/10/7

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

6

اعالنات

العدد ( )1755االربعاء  26ايلول 2018

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اعالن

رقم اإلضبارة 2018/1187 :
التاريخ 2018/9/23

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء تم�ام العقار تسلس�ل  2/17583الكائ�ن يف حي الغدير
العائد للمدين صاحب نعمة عبيد لقاء طلب الدائن سعيد خليل سعيد البالغ اربعمائة وخمسة
وثمانون مليون دينار  %80من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما من
اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا
معه التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم
التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة  98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
حممد عبد احلسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف ـ حي الغدير 2/17583
 2ـ جنسه نوعه  :عرصة
 3ـ حدوده واوصافه بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يقع عىل ش�ارع فرع�ي عرضة ( )12مرت ومس�احته  300مرت مربع
يتأل�ف من س�احة امامية وثالث طواب�ق الطابق االريض عبارة عن قبو الن�زول اليه من خالل
سلم مكون من خمسة بايات (درجات) وهو مكتمل البناء ومجهز باملاء والكهرباء يتألف من
 3غرف وصالة كبرية وصحيات جدرانها مكس�وه بالسرياميك ارضية الطابق مكسوه باملرمر
والسقف مزين بالسقوف الثانوية الطابق االول يتم الدخول اليه من خالل سلم مكون من ()8
بايات من االس�منت املس�لح ويتألف من مطبخ وصالة واس�تقبال وصحيات عدد( )2ومنزع
الطابق قيد االنشاء االرضية غري مبلطة والسقوف غري ملبوخة بعض جدران الطابق مكسوه
باملرمر الطابق الثاني يتألف من اربغ غرف (ش�قق) عىل ش�كل س�ويت كل غرفة توجد فيها
صحي�ات الطابق توجد فيه صاله وهو قيد االنش�اء الطابق الثال�ث يتألف من غرفة (مخزن)
وكليدور صغري وبيتونة والباقي الس�طح وجدرانه ملبوخة باالس�منت ويوجد مكشوفة خلف
العقار تجمع الطابق االريض واالول والثاني والطابق قيد االنشاء
 5ـ مساحته  :حسب السند املرفق 300م
 6ـ درجة العمران  /الطابق االريض جيد والطوابق االخرى قيد االنشاء
 7ـ الشاغل صاحب نعمة عبيد
 8ـ القيمة املقدرة  599,500,000 :خمسمائة وتسع وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 706ب 2017 /
التاريخ 2018 / 9 / 17
م  /اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار املرق�م – 374
الرساي يف الصويرة املوصوف تفاصيله يف ادناه فعىل الراغبني
بالشراء الحضور امام هذه املحكمة خلال ثالثون يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش بالصحافة املحلية الس�اعة الثانية عرش
ظهرا مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة % 10
من القيمة املقدرة البالغة (  ) 35 ، 000 ، 000خمسة وثالثون
مليون دينار عراقي ويتحمل املشرتي الداللية والنرش .
القايض
عبيد صالح محيميد
االوصاف :
نوع العقار  :دار سكن .رقم القطعة  – 374 :الرساي يف قضاء الصويرة .املساحة الكلية (  79مرت و  92سنتمرت ) مربع .يقع يف قضاء الصويرة – حي الرساي .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
العدد  / 46خ 2018 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة س�هام املدين ( عيل حسين عبد
الخال�ق ) يف العقار تسلس�ل (  ) 615 / 232الرساي الواقع يف
الصويرة املحجوزة لقاء طلب الدائن ( حس�ن علوان سلمان )
البالغ (  ) 28 ، 500 ، 000ثمانية وعرشون مليون وخمسمائة
ال�ف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل
م�دة ثالثون يوم تبدا م�ن اليوم التايل للنرش وف�ق املادة  97و
 95م�ن قانون التنفيذ مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
 % 10من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :
موقعه ورقمه  – 615 / 232 :الرساي – الصويرة .جنسه ونوعه  :دار سكن طابو رصف .ح�دوده واوصافه  :الش�مال الرشقي العق�ار املرقم / 232 614الش�مال الغربي العقار املرقم  97 / 232الجنوب الغربي
العق�ار املرقم  91 / 232الجنوب الرشق�ي العقار املرقم 232
. 15 /
مش�تمالته  :دار سكن مكونة من (  ) 3غرف وصحيات بناءقدي�م اما املش�تمل مكون م�ن (  ) 2غرف وحم�ام بناء قديم
عكادة وتوجد (  ) 50م مساحة فارغة يف نهاية العقار .
مساحته  273 :مرت مربع .درجة العمران  :دون الوسط .الشاغل  :عيل تحسني عيل – شاغل املشتمل .القيم�ة املق�درة لس�هام املدي�ن  28 ، 500 ، 000 :ثماني�ةوعرشون مليون وخمسمائة الف دينار .
املنفذ العدل
عيل عبد الحسن شياع العجياوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 362 :ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25
اعالن
املدعي  :عيل ناجي جواد
املدعى عليه  :مروان مهدي صالح
ادع�ى املدعي ام�ام هذه املحكم�ة بموجب الدع�وى البدائية
املرقم�ة بالع�دد  / 362ب  2018 /واملتضمن�ة تاديتك�م اىل
املدع�ي  /علي ناجي ج�واد مبلغ�ا وق�دره ( ) 25 000000
خمس�ة وعرشون مليون دينار عراق�ي عن قيمة الصك املرقم
 2995636امل�ؤرخ يف  2018 / 8 / 9وبموج�ب وص�ل االمانة
املرقم ( بال ) والبالغة قيمته (  ) 5 0000000خمسون مليون
دين�ار عراقي وقد اعي�دت ورقة التبليغ وكت�اب مركز رشطة
بعقوبة الجديدة املرقم بالعدد  15167املؤرخ يف 2018 / 9 / 4
وحس�ب اش�عار مختار محلة س�كنك ( املختار  /عبد الواحد
س�لمان حسين ) وبالنظر ملجهولية محل اقامت�ك فقد تقرر
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
املقرر يوم  2018 / 10 / 10وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون .
القايض
عدنان حسني عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفي�ة املحامية بأن ي�ارس أحمد لرشكة ض�وه األمل
للمق�اوالت العامة و التعليم و التكنلوجي�ا املحدودة أدعو كل
م�ن له حق أو دين على الرشكة مراجعته على العنوان التايل
عنوان املصفي بغداد /االعظمية  310ز 1دار1/14
املصفي املحامية
بأن يارس أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
نحن املصفيان املحاميان عدي زيد إس�ماعيل و فرح يوس�ف
عبد لرشكة الهاشمية للتوسط ببيع و رشاء العمالت األجنبية
املح�دودة أدعو كل من له حق أو دين على الرشكة مراجعتي
عىل العنوان التايل عنوان املصفي عدي زيد اس�ماعيل /بغداد/
الحارثيه /محلة /213زقاق / 211بنايه رقم 3
املصفيان املحاميان
عدي زيد إسماعيل و
فرح يوسف عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة كنعان
العدد  / 155ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25
اىل  /املدعى عليه  /احمد شنرت رسحان
اعالن
بن�اءا عىل الدعوى املرقمة اعلاه واملقامة امام هذه املحكمة
من قبل املدعي ( عالء حسب الله رسحان ) ولثبوت مجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة
كنعان واش�عار مختار قرية كامل رسحان لذا قررت املحكمة
تبليغ�ك بصحيفتين يوميتين محليتين للحض�ور اىل ه�ذه
املحكم�ة صباح ي�وم  2018 / 10 / 7وعن�د عدم الحضور او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون .
القايض
فالح حسن محمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد/2067 :ش2018/
التاريخ2018/9/10 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /مثنى نارص عيل فالح
اقامت املدعية (فاطمة جواد جعفر محسن) الدعوى الرشعية
املرقم�ة اعاله لدى هذه املحكمة تطلب فيها (تأييد حضانتها
للقارصي�ن نارص وعباس لغرض مراجع�ة دوائر الدولة) وقد
أص�در فيها ق�رارا ً غيابي�ا ً بحقك بتاري�خ  2018/8/6يقيض
بتأييد حضانتها للقارصين ملراجعة دوائر الدولة ألمور تتعلق
بالقارصي�ن ومراجع�ة دائ�رة الج�وازات املختصة والس�فر
بالقارصي�ن خ�ارج العراق على ان تتعهد بإعادته�م للعراق.
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز
رشطة الهادي وحس�ب كتابهم بالع�دد  8034يف 2018/9/2
وتأيي�د املجلس البلدي يف ش�ط الرتك وحس�ب كتابهم بالعدد
 1003يف  2018/9/2والنتقال�ك اىل جهة مجهولة.قرر تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتين ويف حال ع�دم تقديمك طعنا
بالقرار خالل املدة القانونية فأن القرار سوف يكتسب الدرجة
القطعية.
القايض  /جاسم محمد محمود املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين
العدد 4377
م  /اعالن
اىل املفقود  /مشتاق منيس جسام
اقام�ت امه ( نجي�ة خضري عباس ) باص�دار معاملة رشعية
للحج�ر والقيموم�ة وانه من مواليد  – 1980ش�غله كاس�ب
يس�كن محافظة واس�ط  /تاج الدين  /الداور الغربي – علما
انه مفقود بتاريخ  2006ولحد االن واس�م امه ( نجية خضري
عب�اس ) وذلك لغ�رض اصدار حج�ة الحج�ر والقيمومة مع
التقدير .
القايض
غازي رحيم التميمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 340ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25
اعالن
املدعية  :داليا طارق طالب
املدعى عليه  :عيل منصور حبيب
ادع�ت املدعية امام هذه املحكمة يف الدع�وى البدائية املرقمة
بالع�دد  / 340ب  2018 /واملتضمن�ة من�ع معارضت�ك م�ن
انتفاعها بس�هامها الش�ائعة يف رشكة اينوفيش�ن الرومانية
للمقاوالت  /ذات املس�ؤولية املح�دودة – ولكون ورقة تبليغك
ق�د وردت متضمن�ة مجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب ماجاء
باشعار مختار محلة سكنك املؤرخ يف  2018 / 7 / 19وكتاب
مرك�ز رشطة املام�ون املرقم بالعدد  7723امل�ؤرخ يف 7 / 19
 – 2018 /علي�ه تقرر تبليغك ع�ن طريق صحيفتني محليتني
يوميتني وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا
فستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عدنان حسني عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى /1008 :ب2018/
التاريخ 2018/9/25
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر صرب كاظم
بتاري�خ  2018/7/15اق�ام املدع�ى صادق جب�ار كاظم ضد
الدع�وى البدائية املرقم�ة /1008ب 2018/طلب الحكم فيها
بالزام�ك بتأدي�ة مبل�غ اربعة واربع�ون مليون دين�ار عراقي
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ حس�ب
كتاب مديرية امن النجف بالعدد  8960يف  2018/8/27وكتاب
املجلس املحيل لقضاء النجف بالعدد أ  108/1/يف 2018/8/1
وكتاب مكتب معلومات النج�ف بالعدد  3637يف 2018/8/5
وكتاب دائ�رة التخطيط واملتابعة فرع تموي�ن النجف بالعدد
ب 10148 13يف  2018/7/31واش�عار مخت�ار واختياري�ة
منطقة حي الغري  1/املدعو كريم سعدون الجنابي
فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2018/10/4
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من
ين�وب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

احتاد العام لنقابات العامل يف العراق
احتاد نقابات العامل يف النجف االرشف
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اعالن مناقصة

العدد 437
التاريخ 2018/8/9

يعل�ن اتح�اد نقابات العم�ال يف النجف االرشف عن
اج�راء مناقصة رقم ( )1لس�نة ( )2018والخاصة
بتس�وية قطع االرايض املخصص�ة لالتحاد والبالغة
 644دون�م فعىل الراغبني الحض�ور اىل مقر االتحاد
الكائ�ن يف ح�ي املثن�ى مج�اور مستش�فى االمير
االهلي للحص�ول على اس�تمارة رشوط املناقصة
لق�اء مبلغ قدره ( )150,000مائة وخمس�ون الف
دين�ار غير قابلة لل�رد حيث س�يكون اخ�ر موعد
اس�تالم العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد
املصادف  2018/10/7الس�اعة الثانية عرش ظهرا
ويف حال�ة وجود عطلة رس�مية يؤجل اىل اليوم الذي
يليه ويشمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن
والنرش البالغة  %2من قيمة العقد
عـ  /عامد عبد االمري هادي اخلفاجي
رئيس احتاد نقابات العامل يف النجف األرشف

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل تاييد سند العقار
بناء عىل الس�ند املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2015/5/24
لتس�جيل تمام العقار املرقم  1093183م 16الهاليجية باسم
العراقي صال�ح ناهي زوير الواقع يف الرميثة باعتبار حائز له
بصفته املال�ك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام القانون  43لسنة  1971املعدل
قررنا اعالن هذا السند فعىل من يدعي بوجود عالقة او حقوق
معين�ة على هذا العق�ار تقديم م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا
االعلان وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة
صباح�ا يف الي�وم التايل النته�اء مدة هذا االعلان وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
سالم نعيم عبد الله
مالحظ التسجيل العقاري يف الرميثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2800 :ب2018/4
التاريخ 2018/9/25
اعالن
اىل املدعى عليه  /سعد حسني سلمان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /2800ب2018/4
يف  2018/8/9واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتأديت�ك للمدعي
عب�د القادر محمد خل�ف مبلغا ق�دره  $800ثمانمائة دوالر
امريك�ي ع�ن مبلغ قرض�ة حس�نة ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار مزارع
الريم�وك خضري عبد نور الطريف لذا تقرر تبليغك االعنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتين يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل
القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1950 :ب2018/2
التاريخ 2018/9/25
اىل املدعى عليه /محمد حسن عبيد
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م /1950ب 2018/2يف
 2018/5/31واملتضم�ن الحكم بالزام املدع�ى عليهم محمد
حس�ن عبيد وحسين عيل كريم وكاظم جابر فليح بان يؤدو
بالتكاف�ل والتضامن للمدع�ي رئيس مجلس ادارة مؤسس�ة
املك�م للتطوي�ر االقتصادي اضافة لوظيفت�ه مبلغا مقداره
الف وخمس�مائة وثالثون دوالر وه ومجم�وع املبالغ املرتتبة
بذم�ة املدع�ى عليهم م�ن متبقي مبل�غ الق�رض والغرامات
التاخريي�ة بموج�ب عق�د الق�رض امل�ؤرخ 2016/12/22
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
يف محكم�ة بداءة كربالء واش�عار مختار الف�رات االوىل حاكم
زاي�ر عباس لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني
محليتين يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/2394/
التاريخ 2018/9/25
اىل املنفذ عليه  /معني عيل جياد
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه
املديرية واش�عار مختار الريموك  2أ اسعد طالب الزيادي بانك
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمك�ن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للمادة  27م�ن قانون
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر
ق�رار محكم�ة ب�داءة الكوف�ة بالع�دد /348ب 2018/2يف
 2018/3/20واملتضم�ن الزامك بتأدية مبلغ اثنا عرش مليون
اىل الدائن رائد شاكر جودة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2101 :ب2018/2
التاريخ 2018/9/25
اىل الشخص الثالث  /كريمة حمادي عبد الكريم
اق�ام املدع�ي مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم بابطال كافة
القيود الواردة عىل العقار املرقم  3/40160حي الوفاء واعادة
تس�جيله باس�م مديري�ة بلدية النج�ف وقد ق�ررت املحكمة
ادخالك شخصا ثالثا اىل جانب املدعى عليهم ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حس�ب كت�اب مكتب معلومات النجف املس�جل
بالع�دد  4088يف  2018/9/18علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتين يوميتني بموعد املرافعة املصادف
يف يوم  2018/10/2وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عن�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 2942 :ب2018/2
التاريخ 2018/9/25
اىل املدعى عليه  /قاهرة جاسم عبد عيل
اق�ام املدع�ي مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم بابطال كافة
القيود الواردة عىل العق�ار املرقم  3/9065حي صدام واعادة
تس�جيله باس�م مديري�ة بلدي�ة النج�ف ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي علي�ه قررت هذه
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتين يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/10/3وعن�د عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن اىل الرشيك
سلوى حسن سعيد
اقتضى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي الكائ�ن يف
(البصرة  :كوت الحج�اج  /مجمع وزارة االعمار واالس�كان
تقاطع حي الرس�الة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام
الرشي�ك حم�زة عباس خي�ون بالبن�اء عىل حصته املش�اعة
يف القطع�ة املرقم�ة (  ) 767/2307مقاطع�ة الرباط الكبري
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل م�ده اقصاها ()15
يوما داخل العراق وشهرا خارج العراق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 3511 :ش2018/
التاريخ 2018/9/18
اعالن
اىل املدعى عليها نغم حسن حبيب
اقام املدعي عماد عبد الرس�ول رحيم الدعوى املرقمة /3511
ش 2018/ض�دك يطل�ب فيه�ا الحك�م تصديق الطلاق وقد
لوحظ من الرشح الواردة من املجلس البلدي ملنطقة الطويسة
ـ دور الرشط�ة انك مرتحلة اىل جه�ة مجهولة وغري معلومة
علي�ه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بالحضور امام
ه�ذه املحكمة صب�اح يوم  2018/10/7ام�ام هذه املحكمة
وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 3034 :ش2018/
التاريخ 2018/9/23
اعالن
اىل املدعى عليه
حسني خلف باقر
قدم�ت املدعي�ة دعاء علي صالح الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
/3034ش 2018/تطل�ب فيها تفريقها من�ك للرضر وكثرة
املش�اكل بينكم�ا وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ من مركز رشطة حي الحسين وتاييد املجلس
البلدي ملنطقة حي الحسين بذلك عليه قرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين محليتين يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة
يف الس�اعة التاس�عة صباح يوم  2018/10/1ويف حالة عدم
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
رابح عبد الكريم نيشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2018/626/
التاريخ 2018/8/15
اىل املدين  /صدام فوزي حسن
لقد تحقق لهذه املديرية من مبلغ مركز رشطة الحسين ()4
بع�دد  9869يف  2018/8/15وتايي�د املجل�س البلدي ملنطقة
الحسين وكتابه�م املرق�م  481يف  2018/8/14انك مجهول
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قان�ون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي
اوصاف املحرر :
محكم�ة ب�داءة البصرة بالع�دد /193ب 2018/يف
2018/2/18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
رقم االخطار
2015/212
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل املتهم الهارب  /الرشطي حيدر جاسم شبيب
املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة البصرة ملا كنت متهما
وف�ق امل�ادة  5م�ن ق ع د رق�م  14بس�نة  2008لغياب�ك عن
مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ  2013/12/13ولح�د االن وبما ان
مح�ل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان
تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة
خلال مدة ثالثون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف محل
اقامت�ك وتجيب عن التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك
س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري
املنقول�ة ويطلب من املوظفين العموميني القاء القبض عليك
اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام االهليني
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة
اس�تنادا للمادة  69اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 4048ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 24

اعالن

اىل املدعى عليه  /سعد عبد الله صالح
اقام�ت املدعي�ة طلب�ة جعف�ر ص�ادق الدعوى
املرقمة اعلاه تطالب فيها بالتفريق وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر
تبليغ�ك اعالن�ا ً يف صحيفتني محليتين يوميتني
للحض�ور ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم / 9 / 30
 2018ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك
قانونا ً سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً
وفق القانون
القايض  /حممد حمسني عيل

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد 2018 / 1153
التاريخ 2018 / 9 / 19

اعالن

اىل  /املدعى عليها  /شمس فيصل حمزه مجهول محل
االقامه
اقام املدعي محمد داود سلمان امام هذه املحكمة دعوى
رشعي�ة طالب فيها الحكم الزام املدعى عليها باملطاوعة
واص�درت املحكمة قراره�ا املرقم وامل�ؤرخ يف / 3 / 11
 2018وال�ذي يقضي الحكم الزام املدعى عليها ش�مس
فيص�ل حم�زه بمطاوع�ة زوجه�ا محمد داود س�لمان
وبالنظ�ر وملجهولية محـــل اقامت�ك تقــــرر تبليغك
بصحيفتين محليتني يوميتين ويحق ل�ك االعرتاض او
التميي�ز خالل م�دة اقصاها عرشة ايام م�ن اليوم التايل
للنرش وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية
ونرش وفقا ً للقانون
القاضية  /هند جعفر حسني

رشكة نفط ذي قار

تنويه

م/نرش اعالن

نظرا ملتطلب�ات العمل تقرر تمديد
غلق املناقصة رقم 9009/18 /65
الخاص�ة بشراء مح�والت ق�درة
كهربائي�ة ع�دد 29/وبق�درات
مختلف�ة م�ن  2018/9/17اىل
موعد الغلق الس�اعة الثانية عرش
بعد الظهر لتاري�خ 2018/9/27
املص�ادف ي�وم الخمي�س راجين
نرش االعالن بهذا الخصوص وفقا
للمتغريات اعاله .
محافظة بغداد
مديرية الزراعة يف محافظة بغداد  /الرصافة
العدد 10546 :
التاريخ 2018/9/25

انذار

اىل املتعاقد (عيل كاظم حممد)

بالنظ�ر لع�دم اس�تغاللك املس�احة املؤج�رة ل�ك
بموجب العقد املرقم  1يف  2015/4/29واملربم عىل
القطعة املرقمة  3/111مقاطعة /8كرزيه والبالغ
مس�احتها ( )32دون�م وف�ق اح�كام الق�رار 455
لس�نة  1983وملجهولية مح�ل االقامة والرتحالكم
عن املنطق�ة وعدم تبلغكم باإلن�ذار املوجه لكم لذا
ننذرك�م بوجوب اس�تغاللك مس�احة عقد م خالل
م�دة ( 90ي�وم) من تاري�خ النرش وبعكس�ه تتخذ
االجراءات القانونية لفسخ عقدك واسرتداد االرض
منكم وفق االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة
عبد االله قاسم حممد

 7رياضة
العدد ( )1755االربعاء  26ايلول 2018
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

العراق يفاتح فرنسا وكرواتيا
للقائهام وديا العام املقبل
المستقبل العراقي /متابعة

جدد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} جياني
انفانتين�و دعمه للك�رة العراقية ومس�اعيه لجعلها
ضمن صفوة النخبة الكروية.
وذك�ر بيان العلام اتحاد الك�رة العراق�ي ان رئيس
االتح�اد عب�د الخالق مس�عود ألتق�ى انفانتينو على
هام�ش حفل اختيار جائزة افض�ل العب الذي اقامه
الفيف�ا ،أم�س اإلثني�ن ،ف�ي العاصم�ة البريطاني�ة
لندن”.
وقال مسعود ان الرئيس انفانتينو “جدد دعمه للكرة
العراقية واتحاد الك�رة ”،مبينا ان “الفيفا لن يتوانى
ف�ي دع�م الك�رة العراقية بخط�وات مهني�ة مميزة
تجعلها من صفوة النخبة في المنطقة”.

واضاف مس�عود انه “التقى على هامش الحفل ذاته
م�درب المنتخب الفرنس�ي الحائز عل�ى لقب بطولة
العال�م االخي�رة ديديه ديش�امب وم�درب المنتخب
الكرواتي الحائز على المركز الثاني في ذات البطولة
زال تكو داليتش لبحث اقامة مباراتين مع المنتخبين
المذكورين في العام المقبل”.
واش�ار ال�ى ان “المدربي�ن المذكوري�ن ابدي�ا ع�دم
ممانعتهما من خوض المباراتين ”،مبينا ان “االتحاد
سيرس�ل خطابات رس�مية الى االتحادين الفرنس�ي
والكرواتي من اجل تحديد موعدي المباراتين”.
وتاب�ع مس�عود “ان�ه التقى ايض�ا رؤس�اء عدد من
االتح�ادات الصديق�ة والش�قيقة م�ن اج�ل توطي�د
العالقات وتأس�يس لمرحلة مهمة ف�ي تاريخ الكرة
العراقية”.

نادال يشعر باألسى ويرتقب العودة
من جديد
المستقبل العراقي /وكاالت
عانى الالعب اإلسباني رافائيل نادال
م�ن إصاب�ات ع�دة خلال مس�يرته
االحترافي�ة ،وكان آخرها في أمريكا
المفتوح�ة هذا الع�ام ،والتي أجبرته
عل�ى االنس�حاب م�ن نص�ف نهائي
البطول�ة أم�ام األرجنتين�ي خ�وان
مارتن ديل بوترو.
وقال ن�ادال ف�ي تصريح�ات نقلتها
صحيف�ة “إكس�بريس” البريطانية:
“أش�عر باألس�ف ألنني تمنيت إنهاء
بطول�ة أمري�كا المفتوح�ة بصورة

أفض�ل ،إال أن اإلصاب�ة حرمتني من
هذا األمر”.
وأض�اف“ :اإلصابة كانت جزءا هاما
ف�ي موس�مي ،ولكنني ل�م أتوقعها.
م�ن الض�روري التعلم م�ن األخطاء
ومعرف�ة الوق�ت المناس�ب للتوقف
ع�ن اللع�ب حت�ى ال ت�زداد خطورة
اإلصابة”.
وتاب�ع الالع�ب اإلس�باني“ :أنا رجل
رياض�ي وهدف�ي الوص�ول ألقصى
درجة في كل شيء ،وهناك خط رفيع
للغاية بي�ن ما يمكنك القيام به أو ال،
وحينها تكون األخطاء واردة”.

مدرب النفط يعد بمفاجأة للصفاقيس
رسمي ًا ..استبعاد مييس
التونيس يف إياب األحد املقبل
عن األرجنتني للمرة الثانية
بغداد /المستقبل العراقي

اس�تبعد م�درب المنتخ�ب األرجنتين�ي ليوني�ل س�كالوني ،نج�م
برش�لونة ليونيل ميس�ي من قائمة المنتخب التي تس�تعد لخوض
مباراة ودية أمام البرازيل في الرياض يوم  16أكتوبر.وذكـــــرت
صحيفـــــة “مونـــــدو ديبورتيف�و” أن النجم األرجنتيني ال
يزال مصرا على االبتعاد عن المشاركة الدولية مع األرجنتين خالل
التجمع المقبل ،كما س�يغيب عن التجمع في ش�هر نوفمبر ،ليأتي
دور االتح�اد األرجنتيني إلقناعه بالعودة في أول مباراة رس�مية.
وأعترف سكالوني بأن قائد المنتخب سوف يغيب عن اللقاء المقبل
أيضا ،بعدما تم استبعاده من المباراتين الماضيتين أمام جواتيماال
وكولومبي�ا .وقال م�درب األرجنتين ،أنا أتحدث مع ميس�ي دائما،
الجميع يعل�م بأن بيننا عالقة جيدة ،المدرب الذي س�يأتي هو من
س�يتولى تلك المس�ألة”.كان ميس�ي قد صرح بأنه لن يتواجد مع
منتخب بالده خالل المباريات الرسمية الست خالل هذا العام.

وعد مدرب النفط ،حسن أحمد ،بمفاجأة لنادي
الصفاقسي التونسي في مباراة الذهاب بدور الـ
 32من بطول�ة االندية العربية والمؤهلة للدور
الـ  16بالبطولة.وانتهت مباراة إياب الفريقين
التي اقيمت على ملعب فرانسو حريري بأربيل
ف�ي  10آب الماضي بالتعادل  ،1-1وس�تجري
مب�اراة الذهاب ي�وم األحد المقب�ل على ملعب
{الطيب المهري} في تونس.
وق�ال أحم�د “درس�نا الفري�ق الصفاقس�ي
التونس�ي وعرفن�ا مفاتي�ح لعب�ه وأس�لوبه،
ورغ�م ضغط مباريات الدوري لنا واالس�تعداد
المبك�ر لهم لك�ن نعمل على تحضي�ر الالعبين
ذهنيا ً وبدنياً”.وعن خشية تكرار أحداث مباراة

الق�وة الجوية واتحاد العاصم�ة الجزائري في
ذات البطول�ة وانس�حاب الفري�ق العراقي بعد
هتافات طائفية ومس�يئة للع�راق ،قال مدرب
النفط “خدمتنا مباراة الجوية وربما يتكرر في
مباراتنا لعدم القدرة على ضبط الجمهور ولدينا
معلومات مس�بقة بان االمور ممكن ان تحدث
ه�ذه وهناك تحش�يد لذل�ك ولكن لن ننس�حب
من المباراة اذا تك�ررت نفس األحداث”.ولفت
ال�ى ان “ظرف العراق الحالي ال يس�مح بجلب
محترفي�ن من مس�تويات عالي�ة وتلجأ الفرق
العراقية الى العبين أقل مس�توى” كاش�فا ان
“بع�ض سماس�رة األندي�ة تس�تفيد ماليا ً في
عق�ود المحترفين”.ون�وه ال�ى ان “المحترف
الس�وري ينجح في العراق بسبب تقارب البيئة
بين البلدين”.

اختبار مزدوج يقيس قوة ليفربول وتشيليس احلقيقية
بغداد /المستقبل العراقي
يخوض تشيلسي وليفربول اختبارا صعبا
يكش�ف عن المزي�د من مالم�ح الفريقين
وقدراتهم�ا ف�ي وقت مبكر من الموس�م،
حيث يلتقيا في مباراتين خالل أربعة أيام.
ويح�ل تشيلس�ي ضيف�ا عل�ى ليفرب�ول
بملع�ب “آنفيلد” غ�دا األربعاء ف�ي الدور
الثالث م�ن بطولة كأس رابطة المحترفين
اإلنجليزي�ة ،ثم يتج�دد اللق�اء على ملعب
“س�تامفورد بريدج” يوم الس�بت المقبل،
ضم�ن منافس�ات المرحل�ة الس�ابعة من

الدوري اإلنجليزي.
ويتصدر ليفربول جدول الدوري اإلنجليزي
برصي�د  18نقط�ة ،حيث حق�ق الفوز في
جميع مبارياته الس�ت األول�ى ،كما تغلب
عل�ى باري�س س�ان جيرم�ان الفرنس�ي
ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أم�ا تشيلس�ي ،فق�د أخف�ق ف�ي مواصلة
حصد العالمة الكاملة بالدوري اإلنجليزي،
إثر تعادله مع ويس تهام سلبيا أمس األول
األح�د ،لكن�ه يمكنه انت�زاع الص�دارة من
ليفرب�ول في حالة الفوز علي�ه في مباراة
يوم السبت.

ميلنر يسخر من فوز صالح
بجائزة بوشكاش
المستقبل العراقي  /متابعة
سخر جيمس ميلنر ،العب ليفربول،
م�ن زميل�ه ف�ي الفري�ق الدول�ي
المصري محمد صالح عقب تتويجه
بجائزة “بوش�كاش” ألفضل هدف
ه�ذا العام.وحصد ه�دف صالح في
ً
متفوقا
ش�باك إيفرت�ون الجائ�زة،
على عدد من األهداف أبرزها هدفي
رونالدو ف�ي يوفنت�وس ،وجاريث

بي�ل ف�ي ليفرب�ول ب�دوري أبطال
أوروبا.ونش�ر ميلنر ،عبر حس�ابه
الش�خصي عل�ى موق�ع التواص�ل
االجتماع�ي “تويت�ر”“ :مب�روك
لصالح على فوز سابع أفضل هدف
لك الموس�م الماض�ي بجائزة هدف
العام”.وتواج�د صالح ف�ي القائمة
النهائي�ة ألفض�ل العب ف�ي العالم،
التي توج بها لوكا مودريتش ،العب
خط وسط ريال مدريد.

المستقبل العراقي /وكاالت
ح�ذر ليون�اردو ،المدي�ر الرياضي لنادي
ميلان ،جين�ارو جاتوزو ،المدي�ر الفني
للفريق ،من السقوط مجد ًدا خالل الفترة
المقبلة.
ً
ووفقا لموق�ع “فوتب�ول إيطاليا” ،فإن
ليوناردو ،طالب جاتوزو بإظهار رد فعل
ً
موضحا أنه
إيجابي خالل الفترة المقبلة،

رغ�م ذلك فإن منصب المدي�ر الفني غير
معرض للخطر.
ومن المقرر أن يخوض ميالن  3مباريات
ف�ي المتن�اول أم�ام إمبولي ،ساس�ولو
وكييف�و ،قب�ل فت�رة التوق�ف الدول�ي
المقبلة.ويحت�ل ميلان المرك�ز ال�ـ13
بجدول ترتيب بطول�ة الدوري اإليطالي،
برصيد  5نقاط من  4مباريات لعبها منذ
انطالق الموسم الجديد.

صدمة يف ريال مدريد
بعد كشف مدة غياب إيسكو
المستقبل العراقي /وكاالت
كش�فت تقارير صحفية إس�بانية ،مدة غياب إيس�كو
العب خط وس�ط ريال مدريد ع�ن المالعب ،بعد
اإلصابة التي تعرض لها.
وش�عر إيس�كو بع�دم االرتياح صب�اح اليوم
الثالث�اء ،وأخبر الطاقم الطبي ،ولم يش�ارك
ف�ي الم�ران الجماعي ،وأثبت�ت الفحوصات
إصابت�ه بالتهاب ح�اد في الزائ�دة الدودية،
ً
وفقا للموقع الرسمي للنادي.
وأعل�ن الملك�ي ف�ي البي�ان ،ع�ن خضوع
إيس�كو لعملي�ة جراحية خالل الس�اعات
القليلة المقبلة.
ً
ووفقا لصحيفة “ماركا” اإلسبانية ،فإن
إيسكو سيغيب عن الفريق لمدة شهر،
حيث س�يخضع لراحة سلبية لمدة
أسبوع ويعود بعدها للعمل بشكل
تدريجي.ويش�كل هذا النبأ صدمة
للملك�ي ،ف�ي ظ�ل أهمي�ة الالعب
اإلس�باني في تش�كيلة المدرب جولي�ن لوبيتيجي.
وأش�ارت الصحيفة ،إلى أن إيسكو لن يكون قادرًا على
التدريب بشكل طبيعي حتى األسبوع الثالث ،وسيعمل
على اللحاق بمباراة الكالس�يكو ض�د الغريم التقليدي
برشلونة في  28أكتوبر /تشرين الثاني المقبل.

وواص�ل“ :عملت بحذر ش�ديد خالل
البطوالت هذا العام ،ومع ذلك عانيت
م�ن إصابتين قويتي�ن ،ولكن العودة
إل�ى المالعب من جدي�د بعد اإلصابة
مرضية للغاية ،ودائمًا ما أجد طريقة
للمض�ي قدمً ا”.واختتم ن�ادال“ :غ ًدا
على سبيل المثال سأتوجه إلى صالة
األلعاب الرياضية وحمام الس�باحة،
وبكل أمانة ال أحب هذا األمر ،ولكني
أنظ�ر إلى المس�تقبل ،وأعل�م أن هذا
سيس�اعدني عل�ى تحقي�ق هدف�ي
الخ�اص بالع�ودة للمش�اركة ف�ي
البطوالت من جديد وبسرعة”.

المستقبل العراقي /وكاالت

مدير ميالن حيذر جاتوزو

املنشطات هتدد مستقبل العب
إيطاليا السابق
بغداد /المستقبل العراقي
كشفت تقارير صحفية ،اليوم الثالثاء،
عن أن مهاجم منتخب إيطاليا السابق،
يواجه خطر اإليقاف لمدة عام ،بعدما
ظه�رت نتائج فحوصات المنش�طات
الت�ي أجراه�ا ،عق�ب مب�ارة جن�وى
وبينفينتو في الموسم الماضي.
وذك�ر موق�ع “فوتب�ول إيطاليا” ،أن
جوس�يبي روس�ي ،مهاج�م جن�وى

الس�ابق ،أج�رى فحص للمنش�طات
ً
موضحا
وج�اءت النتيج�ة إيجابي�ة،
أن الالعب يواج�ه بذلك خطر اإليقاف
لمدة عام.وأشار إلى إنه تم استجواب
روس�ي مرتي�ن ،إال أن الالع�ب نف�ى
اس�تخدامه للمنش�طات.وأوضح أن
المدع�ي الع�ام طل�ب إيقاف روس�ي
لم�دة ع�ام ،ولك�ن األمر معل�ق حتى
المحاكم�ة التي س�يخضع لها يوم 1
أكتوبر/تشرين األول المقبل.

اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحام�ي غيث أحمد غانم لرشكة الكفيل
للس�فر و السياحة محدودة املسؤولية أدعو كل من له
حق أو دين عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان التايل
كربالء/حي العباس
محله 4
زقاق 22
دار 23
املصفى املحامي
غيث أحمد غانم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1800 :ب2017/
التاريخ 2018/9/24
اعالن
اىل املدعى عليهما خضري رشم هاشم وجاسمية كاظم
محمد
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م البدائ�ي املرقم
/1800ب 2017/يف  2018/8/8ضدكم�ا واملتضم�ن
الحكم بالزامكما بتمليك العقار تسلس�ل 1337/811
القبلة وبالبدل املقبوض من قبلكما البالغ ستة ماليني
ومائتان وخمسون الف دينار اىل املدعية سليمة جاسم
كاظم واش�عار مديرية التس�جيل العق�اري يف البرصة
بتس�جيل العق�ار اعلاه باس�م املدعية بعد اكتس�اب
القرار الدرجة القطعية وتحميلكما الرسوم واملصاريف
ولتع�ذر تبليغكم�ا ملجهولي�ة محل اقامتكما وحس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجلس البل�دي ملنطقة
الجمهوري�ة وحي الرافدين علي�ه قرر تبليغكما اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتني ولكما ح�ق االعرتاض
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوية الطال�ب انور عماد جاس�م الصادرة من
املعهد التقني برصة ـ قس�م ادارة امل�واد عىل من يعثر
عليها تسليمه جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية املوظف سعد حمزة عباس محمد الوزارية
م�ن وزارة الكهرب�اء برشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء
الجنوب ـ توزيع البرصة عىل من يعثر عليها تس�ليمه
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /578 :ب2017/
التاريخ 2018/9/24
اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزايدة العلني�ة العقار
املرق�م  181/6مقاطع�ة  22النجيبي�ة واملط�ار وهو
عب�ارة ع�ن دار تقع يف منطق�ة النجيبي�ة بالقرب من
محط�ة كهرباء النجيبية عىل ش�ارع فرعي وان درجة
عمرانه متوسطة وهو يتآلف من طابقني االول يحتوي
على باحة خارجية فيها مرف�ق ونخلة ويحتوي ايضا
عىل غرفة نوم وهول وغرفة اس�تقبال ومطبخ ومرفق
صحي ويوجد مس�احة مرتوكة خلف الدار فيها نخلة
وغرفة نوم مبنية حديثا ويوجد س�لم يؤدي اىل الطابق
العل�وي ال�ذي يتالف م�ن م�وزع وثالثة غ�رف منها
غرفة متخذة كاس�تقبال ومرفق صح�ي ومطبخ وان
الدار مبلطة بالكايش املوزائيك ومس�قفة بالكونكريت
املسلح ويوجد س�لم يؤدي لسطح الدار والذي ارضيته
مبلطة بالشتايكر وان مساحة العقار هي 228,75م2
علم�ا ان الش�اغلني للعق�ار يرغب�ون بالبق�اء في�ه
بصفة مس�تاجرين بعد بيعه فمن ل�ه الرغبة بالرشاء
الحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف بناية قصر القضاء
يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالثني
الت�ايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من قيمة العقار املقدرة مائتان
وس�تة وعرشون مليون وثمانمائة واثنان وستون الف
وخمسمائة دينار
القايض
عالء حسني صيهود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /355 :ب2018/2
التاريخ 2018/9/19
اعالن
بن�اءا على القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م  3/7388ح�ي
صدام يف النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة عن
بي�ع العق�ار املذكور اعلاه واملبين�ة اوصافه
وقيمته ادناه فعلى الراغبني بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكمة خالل (خمس�ة عرش)يوما من
الي�وم الثان�ي لنشر االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة
املق�درة بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر محكمة
ب�داءة النج�ف وص�ادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من الي�وم االخري من
االعالن يف ه�ذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف /
العق�ار املرقم  3/7388ح�ي صدام يف النجف
عبارة ع�ن دار مفرزة اىل ثالث�ة اجزاء بصورة
غير رس�مية تق�ع على ش�اعر بع�رض 10
متر بمس�احة اجمالي�ة 266,5متر الج�زء
االول بمس�احة  50متر يتك�ون م�ن س�احة
امامي�ة وصحي�ات وكل�دور ومطب�خ صغير
وغرف�ة نوم واحدة مبلط بالصب غري املس�لح
مش�غول م�ن قبل س�يف محمد مش�كور اما
الجزء الثاني يتكون م�ن غرفة نوم وصحيات
وكل�دور ومطب�خ وس�احة امامي�ة مبل�ط
بالصب واالش�تايكر يف غرفة النوم مش�غول م
نقبل ك�رار محمد مش�كور اما الج�زء الثالث
يتكون م�ن غرف ن�وم عدد 4وحم�ام وصالة
ومطبخ ومشكوفة وس�احة امامية ومساحة
الجزء املذكور  166,5مبل�ط بالصب والكايش
االش�تايكر مش�غول من قبل ذو الفقار محمد
مشكور وجميع الشاغلني ال يرغبون بالبقاء يف
العقار بعد البيع مس�قف بالكونكريت املسلح
مجهز بامل�اء والكهرباء درجة عمرانه وس�ط
وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 108,850,000
مائة وثمانية مليون وثمانمائة وخمسون الف
دينار فقط ال غريها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /1870 :ب 2018/
التاريخ 2018/9/25
اىل املدع�ى عليه�ا ب�دور راهي جعفر تس�كن
السماوة حي املعلمني
اعالن
بتاريخ  2014/12/29اصدرت هذه املحكمة
قرارها املرق�م /1870ب 2018/والذي يقيض
بالزام املدعى عليها بدور راهي جعفر بتاديتها
للمدعي رئيس مجلس محافظة املثنى اضافة
لوظيفته مبلغ مقداره مائ�ة وثالثة واربعون
مليون وتس�عمائة وثالثة وتس�عني الف دينار
عن قيمة املبالغ التي تس�لمتها دون وجه حق
كروات�ب ومكأف�ات بصفته�ا عض�و مجلس
محافظ�ة املثنى للس�نوات (  2005اىل )2009
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ وحس�ب اش�عار مختار حي املعلمني
بتاري�خ  2016/8/16علي�ه تق�رر تبليغ�ك
اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتني
رس�ميتني ويف حال�ة عدم اعرتاض�ك عىل قرار
الحك�م املذك�ور خالل امل�دة القانونية س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
ناسف هول الزيادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م /3426حويش
يف النج�ف والصادر من التس�جيل العقاري يف
النجف بأس�م  /عبد ضباح حسين فعىل من
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان
فقدت مني الوص�ل املرقم  142616يف 2013/2/21
والص�ادر م�ن بلدي�ة النجف باس�م  /ورث�ة فرحان
دروي�ش فعىل من يعثر عليه تس�ليمه لجهة االصدار
او مكتب الخياط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهوية الصادر من جامعة الفرات االوسط
الكلي�ة التقني�ة الطبي�ة يف النج�ف قس�م التحليالت
املرضية املرحلة الثانية باسم /هدى عبد الكاظم عبد
رب�ه فعىل من يعثر عليها تس�ليمها لجهة االصدار او
مكتب الخياط قرب املحكمة شارع كوفة نج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1040
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة محكم�ة قوى االم�ن الداخلي االوىل
املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املتهم الغائب  :الرشطي خالد يوسف راشد عبد
العزيز ( مطرود من الخدمة)
 3ـ رقم الدعوى 2018/1040 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/8/9
 5ـ تاريخ الحكم 9/5 :م2018
 6ـ امل�ادة القانوني�ة 5و 32م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة
2008
 7ـ خالصة الحكم :
ايقاف االجراءات القانونية بحقه وقفا نهائيا عن التهمة
املس�نده اليه وفق املادة  5من ق ع رقم  14لس�نة 2008
وذل�ك لغيابه للفرتة م�ن  2008/5/21ولغاي�ة التحاقه
بتاريخ  2008/11/24لشموله بقانون العفو العام رقم
 27لسنة 2016
 8ـ ع�دم اس�تفادة املته�م من قان�ون العف�و العام رقم
 19لس�نة  2008او اي عفو خاص وحس�ب كتاب االدلة
الجنائي�ة يف مديري�ة رشطة محافظة البرصة واملنش�ات
بالعدد  19138يف 2018/12/15
 9ـ ان الجريمة ليس�ت من الجرائم املستثناة حسب نص
املادة  4من قانون العفو العام رقم  27لسنة 2016
 10يف حال ارتك�ب املتهم الذي اعفى عنه بموجب احكام
ه�ذا القان�ون جناي�ة عمدية خلال خمس س�نوات من
تاري�خ االعف�اء تنفذ بحق�ه العقوبات الت�ي اعفي منها
وتحرك االجراءات الجزائية بحقه
 11ـ الحبس البسيط ملدة (ستة اشهر) وفق احكام املادة
 5من ق ع د رقم  14لس�نة  2008كونه القانون االصلح
للمتهم عمال باحكام املادة  2/2من ق ع رقم  111لس�نة
 1969املع�دل وبداللة امل�واد /61اوال و/69اوال من ق أ د
رقم  17لس�نة  2008وذلك لغيابه من تاريخ 2009/8/9
ولغاية طرده من الخدمة بتاريخ  2017/2/27بموجب
االمر اإلداري الصادر م�ن مديرية ادارة املوارد البرشية /
التقاعد املرقم 18328يف 2017/2/27
 12تبدي�ل م�ادة االحالة من املادة  32م�ن ق ع د رقم 14
لس�نة  2008املعدل اىل املادة  35من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008كون�ه القانون النافذ وقت حصول الجريمة وعمال
باحكام املادة ى  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 13ع�دم ش�مول املتهم اعلاه بقانون العف�و العام رقم
 27لس�نة  2016عن التهمة املسندة اليه وفق املادة /35
اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008لعدم اعادة املس�دس
املوصوف ادناه الذي بذمته وعدم دفع مبلغ التضمني
 14ـ الس�جن ملدة س�بع س�نوات وفق اح�كام املادة 35
اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008الختالس�ه املس�دس
الحكوم�ي املرق�م ( )H43083Zن�وع برت�ا  9ملم والذي
استصحبه معه عند غيابه عام 2009
 15ـتضمين�ه مبلغ مقداره  7,225,000س�بعة ماليني
ومائتان وخمس�ة وعرشون الف دينار عن قيمة املسدس
املختلس املشار اليه اعاله استنادا للفقرة ثانيا من املادة
 35من ق ع د عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية
 16ـ اعتب�ار جريمت�ه الواردة يف الفق�رة  14اعاله مخلة
بالرشف استنادا للمادة /21أ ـ  6من ق ع
 17ـ تنفذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال باحكام املادة
/143اوال من ق ع د رقم  111لسنة  1969املعدل
 18ـ ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيته عن الوظيف�ة نهائيا
عالم باحكام املادتني /41اوال /أ من ق ع د رقم  14لسنة
2008
 19ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام
املواطنين باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام
املادة  / 69ثانيا وثالثا م نق أ د رقم  17لسنة 2008
 20ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 21ـ تعمي�م اوص�اف املس�دس املوص�وف اعلاه وف�ق
القانون
 22ـ تنزي�ل املس�دس املش�ار الي�ه اعاله م�ن الذمة بعد
اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية
 23ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب حسين عبد
االمير جاب�ر البالغة ( )25,000خمس�ة وعشرون الف
دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
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منصب رئاسة اجلمهورية يفتح ابواب
اخلالفات بني القوى الكردية

العدالة القضائية
القاضي ناصر عمران
تخت�زل التص�ورات الرؤيوي�ة اإلط�ار الع�ام ملفه�وم العدال�ة يف جدلية
(األس�اس واملتبن�ى) فمفه�وم العدالة ي�راه البعض مرتبط�ا بالطبيعة
اإلنس�انية االوىل وبالتايل هو :مفهوم فطري عقائدي أكس�بته الديمومة
واالس�تمرار هدفه األهم (اإلنصاف واملس�اواة) ضم�ن البيئة املختلفة يف
التع�دد والتن�وع الفكري واالقتص�ادي واالجتماعي وبالت�ايل طبقا لهذه
الرؤية يولد االنسان ويف ذاته الفطرية النزوع نحو تحقيق العدالة ونقلها
من الفطرة اىل الواقع.
يف حين يرى البعض اآلخر ان العدالة معطى مكتس�ب ومنتج اجتماعي
او جده السلوك الحريص عىل تطبيق رؤيته الفكرية الخارجة من مخترب
التفاع�ل االجتماعي فالعدالة س�لوك اجتماعي نس�بي ،وه�ي منظومة
لإلنصاف يف التعاون االجتماعي بني اش�خاص احرار ومتساوين حسبما
يراه جون راولز الفيلسوف االمريكي يف كتابه (نظرية يف العدالة).
واي�ا ً تكن الرؤي�ة واالتجاه فان العدالة مفهوم متعدد ومتس�ع فالعدالة
االجتماعية منظومة قيمية انسانية ذاتية للبرش وليس منة من الحكومات
ومثله�ا العدال�ة االقتصادية القائم�ة عىل اخالقيات مهني�ة تتماهى مع
االنظم�ة املالية واالدارية الحاكمة لحركة رأس املال اما العدالة القضائية
فه�ي ضمانة من ضمان�ات النظ�ام الديمقراطي القائم يف اساس�ه عىل
حكم الش�عب والتداول السلمي للسلطة الذي يعني املحافظة عىل حقوق
اإلنس�ان وحرياته وكل ذلك عن طريق ممثلني للش�عب يصلون اىل س�دة
الحكم بطريق االنتخابات الحرة النزيهة والتي وضع الياتها نظام قانوني
اس�تند اىل الوثيقة الدس�تورية التي بينت الحق�وق والحريات التي تمنح
لإلنسان وما التشكيل الحكومي التنفيذي وتحديد شكل ممارسة السلطة
اال لضمان وصيانة الحقوق والحريات ،فلم يبتعد الدس�تور العراقي عن
تحقيق ذلك بعد ان ازاح عن كاهله مراحل االستبداد والدكتاتورية ليكون
بمواجه�ة تقرير مصيره واختيار نظام الحكم املناس�ب عبر التطبيق
الديمقراطي فخرج بمظاهرة االس�تفتاء الخالدة ي�وم 2015 / 10/ 15
ليعلن الخضوع لحكم الدس�تور والقانون ال�ذي تضمن الباب الثاني منه
النص عىل الحقوق يف الفصل االول الذي انقسم اىل فرعني:
الف�رع االول (الحق�وق املدني�ة والسياس�ية) والفرع الثان�ي (الحقوق
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية) يف حني جاء الفص�ل الثاني للنص
عىل الحريات وكانت النصوص الدس�تورية للحق�وق والحريات ترجمانا
حقيقيا لإلعالن العاملي لحقوق االنس�ان لع�ام  1948والعهدين الدوليني
لعام .1966
ان الدس�تور وان وض�ع يف صلب وثيقته الدس�تورية منظومة كبرية من
الحق�وق والحري�ات املكفولة اال ان�ه وضع بجانبها ضمانات دس�تورية
اسس�ت لعدالة قضائية اهمه�ا ايجاد نظام قضائي مس�تقل ومحايد ال
س�لطان عليه لغري القان�ون وقضاة مس�تقلني يف قراراته�م واحكامهم
وبذلك يكون القضاء صم�ام امان الديمقراطية والقوة القانونية القادرة
عىل حماية وضمان الحقوق والحريات ،بل ان الدستور بالغ يف الضمانات
ليمن�ح العدالة القضائية بعدا دس�توريا فاعترب املثول امام القضاء وحق
التق�ايض ح�ق مصان ومكف�ول للجمي�ع وان ال جريم�ة و ال عقوبة إال
بن�ص وال عقوبة اال عىل الفعل الذي يع�ده القانون وقت اقرتافه جريمة
وال يجوز تطبيق عقوبة اش�د من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة،
وحق الدفاع مكفول ومقدس يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وقبلها
اعترب املتهم بريئا حت�ى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية مختصة وعادلة
وال يحاكم املتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد االفراج عنه.
ولكل فرد الحق يف املعاملة العادلة يف اإلجراءات القانونية واإلدارية ،وتكون
جلس�ات املحاكمة علنية كمب�دأ عام ما لم تقرر املحكم�ة جعلها رسية،
كما ان العقوبة ش�خصية مرتبطة بش�خص مرتكبها ومنصوص عليها
قانون�ا ً والزم املرشع الدس�توري املحكم�ة قبل املحاكم�ة بانتداب محام
للدف�اع عن املتهم بجناية او جنح�ة ملن ليس له محام وعىل نفقة الدولة،
ول�م يُرتك ام�ر التوقيف وحجز االفراد كيفيا ً بل نظمه دس�توريا ألهميته
كون�ه إجراء ينتهك حرية االنس�ان فربط امر التوقي�ف حرصيا بالقضاء
ومن�ع حجز اي انس�ان من قبل اي جهة وعد ذل�ك جريمة خطف ،فنص
الدس�تور عىل منع الحجز ولم يكتف الدستور بذلك بل نص عىل ان تكون
األماكن املخصصة للحجز والتوقيف خاضعة للدولة ومش�مولة بالرعاية
الصحي�ة واالجتماعية وزيادة يف حرص املشرع عىل تحقيق العدالة نص
عىل ع�رض االوراق التحقيقية عىل القايض املختص خالل مدة ال تتجاوز
اربعا وعرشين س�اعة م�ن حني القبض عليه وال يج�وز تمديدها اال مرة
واحدة فقط.
ان م�ا تضمنه الدس�تور من اش�ارة اىل التطبيق الع�ام للعدالة القضائية
املتمث�ل باألجهزة القضائية واس�تقالليتها لم يك�ن كافيا يف نظر املرشع
لريتق�ي باإلج�راءات القانونية املتخ�ذة من قبل القضاء واملش�ار اليها يف
القوانين اإلجرائية لتك�ون نصوصا دس�تورية لها علوية على القوانني
واإلجراءات األخرى .ان العدالة القضائية الضامن االهم للحقوق والحريات
املنص�وص عليها دس�توريا من خالل القض�اء العادي بتطبي�ق العقاب
املناس�ب عىل السلوك املخالف للحماية القانونية للحقوق والحريات ومن
خالل القضاء الدس�توري عرب الطعن بعدم دستورية القوانني والقرارات
واالنظم�ة والتعليمات التي تنتقص او تخالف النص الدس�توري الضامن
للحقوق والحريات .

علامء يكشفون أسوأ وأفضل وضعية للنوم
أج�رى علماء من الواليات املتحدة دراس�ة علمية لتحديد أس�وأ وضعية
للنوم ،واكتشفوا أنها النوم عىل البطن.
وتفيد مجلة  Bustleالنس�ائية األمريكية ب�أن النوم عىل البطن له تأثري
س�لبي يف صحة الجس�م .والحديث يدور عن آالم الظهر بصورة خاصة،
ألن اإلنسان ال يمكنه التحكم يف أثناء النوم بالوضعية الصحيحة للعمود
الفقري.
وإضافة إىل آالم الظهر بعد النوم عىل البطن ،سيش�عر الشخص بالتوتر
والش�د يف منطق�ة الرقبة واملفاصل وكذلك بالتنمل والوخز .وال تس�مح
ه�ذه الوضعي�ة للنوم بتحريك ال�رأس والرقبة بحري�ة وتجعل التنفس
صعبا.
لذل�ك يعتبر العلماء وضعية الن�وم عىل البطن أس�وأ وضعية ،وتأثريها
أسوأ عىل النساء الحوامل ،ألنها قد تسبب مشكالت صحية للطفل حتى
يف األسابيع األوىل من الحمل.
كما ينص�ح األطباء للتخلص من عادة النوم عىل البطن بعدم النوم عىل
مرتبات ناعمة ووس�ائد منتفخة وناعمة ،وممارس�ة التمارين البدنية
واليوغا بنشاط.

العراقـي

حسين الكرعاوي
بعد انفراجة التصويت عىل منصب رئاس�ة الربملان ،وحس�م الجداالت
داخل البيت السني ،ظن الكثريون بان الرئاسات االخرى ستميض بكل
اريحية ،ولكن املشهد السيايس ما قبل جلسة الثالثاء ،كان اشد اثارة،
وس�ط املناوش�ات السياس�ية ،املتواجدة داخل اروقة االعلام ،ان لم
يكن اش�د تعقيدا ،بني االطراف الكردي�ة ،التي تتباين يف الخيارات قبل
املواقف ،وتفتح ابواب الخالفات قبل ابواب التساؤالت ،والسبب يكمن
يف تع�دد االراء داخ�ل البيت الكردي ،ح�ول املرش�ح التوافقي ملنصب
رئاسة الجمهورية ،خصوصا وان كل االتفاقات السابقة بني الحزبني،
بدأت تتناثر يف الهواء ،والكل اصبح طامحا ملنصب الرئاسة.
االتح�اد الوطن�ي متمس�ك بهذا املنص�ب ،وف�ق اتفاقي�ة  2005بني
البارزاني والطالباني ،ولكن الطرف االخري ،يس�عى الحداث انتقالة يف
البي�ت الكردي ،خاصة بع�د تصدره النتائ�ج االنتخابية االخرية اوال،
وعدم تأييده لربهم صالح كمرش�ح عن االتحاد الوطني ثانيا ،ليكون
الحزب الديمقراطي منافسا الول مرة عىل منصب رئاسة الجمهورية
بطرحه اسم حسني فؤاد لتسنم منصب الرئاسة.
ما يؤيد ه�ذا التوجه ،املعطيات املوجودة عىل املش�هد الس�يايس ،من
تح�رك لنيجريف�ان بارزاني تج�اه بغ�داد ،وحركة مس�عود بارزاني
اىل الس�ليمانية ،والترصي�ح ملرتني متتاليتني ،ب�ان الطالباني قد رحل
ورحل�ت مع�ه كل االتفاقات ،كما رحلت رئاس�ة االقليم من مس�عود
بارزاني ،كل هذه املعطيات تشري اىل نية الديمقراطي حسم املنصب له
خصوص�ا وانه ضامن لتصدره انتخابات االقليم القادمة ايضا بحكم
س�يطرته عىل الش�ارع الكردي ،عكس االتحاد الوطن�ي الذي تناثرت
اوراق�ه قب�ل اصواته ،يف الكت�ل الصغرية املعارض�ة كالتغيري والحزب
االسلامي وباقي الكتل املعارضة ،نتيجة ظن البعض بان الحزب بدء
يبتعد عن سياسة زعيمه الراحل جالل طالباني.
ه�ذه الخيارات وان كانت من افراز القوى الكردية ،اال انها س�تبقى
مقرونة بمقبولية املرشحني لدى القوى االخرى ،خصوصا وان طائرة
بره�م صال�ح حط�ت يف بغداد على رأس وفد حزب االتح�اد الوطني
ملح�اورة باق�ي االط�راف ،يف نف�س الوق�ت ال�ذي حطت في�ه طائرة
نيجرفان يف النجف للقاء الصدر.
كتلة االصالح واالعمار ،س�يكون لها تأثريا قويا يف حس�م الخيارات،
خصوصا بعد موقفهم االخري ،بان يكون للكرد مرش�حا واحد ال غري،
وان حص�ل العكس س�يتفق اعضاء الكتلة عىل التصويت لش�خصية
تحىض بمقبوليتهم.
يج�ب ان ال ننىس ان مس�ألة التصويت عىل مرش�ح منصب رئاس�ة
الجمهوري�ة ،والتي تحتاج لثلث�ي االصوات داخل الربمل�ان ،قد تحرج
الك�رد يف ف�رض اكثر من مرش�ح ،كما حصل مع مرش�حي رئاس�ة
الربمل�ان ،وبالت�ايل تكون العملية اس�قاط فرض لي�س اال ،ان لم تكن
اسقاط اسماء والسعي الستبعادهم عن منصب رئاسة الجمهورية.
كل القراءات تشير ،اىل ان جلس�ة الثالثاء ،لن تفيض لحس�م منصب
رئاسة الجمهورية ،اال ا ذا كان للتوافقات بني الكتل راي أخر.

كـاريكـاتـير

نجاح املرحلة األوىل من العالج املناعي لإليدز

خطة جديدة إلنقاص الوزن!
يمكن للمرىض الذين يعانون من زيادة الوزن التخلص من  5ستون
(وحدة لقياس كتلة الجسم) أو أكثر يف  6أشهر ،بفضل عملية رائدة
تنطوي عىل تقليص حجم املعدة بالغرز عديمة الندبات .وبعد إجراء
العملية ،تصبح املعدة أصغر بمقدار الثلثني إىل ¾ ،حيث يشعر املرىض
بالش�بع برسعة وتقل شهيتهم .ويتم تحذير املرىض من أنه يف حالة
اإلفراط يف تناول الطعام ،ستتحطم الغرز الرقيقة وستعود املعدة إىل
حجمها األصيل .وألن نج�اح العملية يعتمد جزئيا عىل قيام املريض
بممارسة السيطرة النفسية عىل الرغبة يف تناول الطعام ،فقد تكون
أكث�ر نجاحا من الطرق األخرى على املدى الطويل ،وفقا للجراحني.
وتشري الدراسات إىل أن غالبية املرىض الذين يخضعون لهذا اإلجراء،
يفقدون ما ال يقل عن  %60من وزنهم الزائد ،أي ما يعادل  3س�تون
يف املتوس�ط ( 1س�تون=  6.35كغم) .وتجدر اإلشارة إىل أنه يف %10
من حاالت اس�تئصال
املع�دة ،تتوقف املعدة
ع�ن إنت�اج امل�واد
الكيميائي�ة الهضمية
الرضورية الستيعاب
فيتامني  .B12ويمكن
أن ي�ؤدي هذا األمر إىل
فقر الدم الذي يس�بب
التعب الش�ديد وضيق
التنف�س ومجموع�ة
من املشاكل األخرى.

أثب�ت فريق من العلم�اء األمريكيني ،أن
اس�تخدام العالج املناعي آمن العتماده
واس�تخدامه عىل البرش ،يف القضاء عىل
فريوس نقص املناعة البرشية «اإليدز».
وتعتبر تجربة املرحلة األوىل من العالج
الجدي�د خطوة مبكرة وهامة بالنس�بة
لفري�ق العلم�اء م�ن جامع�ة «ن�ورث
كارولين�ا» يف تش�ابل هيل ،وال�ذي فاز
بمنح�ة قدرها  20ملي�ون دوالر إلنتاج
الدواء .ويشار إىل أنه يف العامني املاضيني،
أصبح العلاج املناعي الذي يدرب جهاز
املناعة للش�خص عىل مهاجمة املرض،
العالج الرئييس لعرشات الحاالت املرضية بدءا
من الرسطان وانته�اء بفقدان البرص .ومع
ذل�ك ،فإن العلماء يسيرون بخط�ى بطيئة
عندما يتعل�ق األمر بفيروس نقص املناعة
البرشي�ة ،ألن املحاوالت الت�ي أجريت خالل
العرشي�ن عاما املاضية ،لعالج الفريوس مع
زرع نخاع العظم (وهو عالج آخر سائد يحل
مح�ل الجه�از املناعي للش�خص مع جهاز
متبرع) ،أثبت�ت فش�لها يف جمي�ع الحاالت
باستثناء ش�خص واحد .وأكد فريق جامعة
نورث كارولين�ا ،ألول مرة ،أنه يمكن إعطاء

العلاج املناعي للم�رىض املصابني بفريوس
نق�ص املناعة البرشية دون أي آثار جانبية،
وم�ن دون خطر يهدد املري�ض باملوت.وقال
الدكت�ور ديفي�د مارغوليس ،املعد املش�ارك
يف الدراس�ة« :نعتق�د أنن�ا س�نكون قادرين
عىل تك�رار نتائج مريض برلني (الش�خص
الوحيد الذي شفي من فريوس نقص املناعة
البرشي�ة) ،ولك�ن ذل�ك سيس�تغرق بعض
الوقت».والش�خص الوحيد الذي ش�في من
فيروس نقص املناعة البرشية «اإليدز» ،هو
رجل أمريكي يدعى تيموثي براون ،املعروف
عىل نطاق واس�ع باس�م «مري�ض برلني»،

رواية لـ «سلطان احلجار» جتسد الواقع وحتاكيه

«دموع عىل جدران احلي» ..حبكة أدبية بلغة السينام

تحمل راوية «دم�وع عىل جدران
الحي» للكاتب الصحفي والروائي
س�لطان الحجار ،طابعا غامضا ً
من�ذ الس�طور األوىل ،حيث نجح
الكات�ب يف توظي�ف ش�خوص
الراوية ووضعها يف دائرة محكمة
حيث تتداخ�ل األحداث وتصطدم
ببعضه�ا البع�ض م�ن خلال
س�ياقها الزمني واملكاني .يمتلك
الحج�ار ق�درة فائقة عىل رس�م
املش�اهد ،األمر الذي يس�هل عىل
القارئ متابع�ة مضمون الراوية
كأنه يش�اهدها عىل الشاش�ة ،وه�و ما يجعل
م�ن الراوية بطابعها االجتماعي الغزير س�هلة
الدخول إىل عالم السينما أو الدراما ،فهي تحكي
قصة «س�الم» الطفل البائ�س الذي يتعرض يف
صغره لقس�وة زوجة األب وه�و يتجرع املرارة
دون ب�وح ويتحمل الكثري م�ن املصاعب ،لكن
س�الم الذي يغ�دو مع األيام ش�ابا ً يس�افر إىل
الخارج الستكمال دراسته ليقع يف رصاع مرير
مع الجنس اآلخر فهو أراد االنتقام من أي فتاة
تقع يف طريقه كنوع من التشفي يف زوجة األب
«دالل» ،التي القى عىل يديها يف طفولته كل أنواع
الع�ذاب من دون علم األب .وم�ع تطور أحداث
الراوي�ة ،التي صدرت ع�ن «دار نبطي للنرش»،

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

وصم�م لها الغالف الفنان ورس�ام الكاريكاتري
خالد جلل ،يفجع سالم بموت أخته «مرام» من
زوج�ة أبيه الت�ي تلقى حتفها غرق�اً ،ثم موت
األب نتيجة فاجعته بهروب ابنته ،ومن ثم موت
صديق�ه «عيىس» ،الذي ت�ويف متأث�را ً بجراحه
نتيجة ح�ادث مدبر ،وتت�واىل املفاجآت بدخول
س�الم الس�جن ملدة ثالث س�نوات ،ليجد نفسه
وحيدا ً بعد خروجه يصارع قسوة الحياة ،حتى
نراه ينترص يف نهاية الرواية لحب قديم فيتزوج
من حبيبته مهرة وينجب منها طفلة ويسميها
«م�رام» وف�اء ألخت�ه الغريق�ة ،ولك�ن كي�ف
ستكون عالقته بـ«دالل» التي تدخل إىل مصحة
نفس�ية نتيجة فقدانها البنتها ،وهل يتس�امح
معها ،أم يسعى لالنتقام منها..؟ .الرواية مليئة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

بالتفاصي�ل املثرية يف لغة رسدية
عالي�ة وحبكة درامي�ة محكمة،
وق�د ق�دم للطبع�ة األوىل منه�ا
األدي�ب والكاتب الصحفي نارص
الظاهري بأسلوب ممتع وشائق،
حيث قال «حملت رواية الصديق
الكاتب س�لطان الحج�ار يف تلك
الحقيبة املسافرة ،حيث للقراءة
متعة االسرتخاء ،والكسل اللذيذ،
فقضيت معها وقتني ،وقتا ً ملتعة
الق�راءة ،ووقت�ا لكتاب�ة مقدمة
لها ..الرواية عم�ل آخر ،وجديد،
ومختلف للكاتب واملبدع «الحجار» ،بعد تجارب
أدبية متنوع�ة ،طرق بها باب اإلب�داع ،وتركها
لتعي�ش بين الناس ،محدث�ة ذل�ك الضجيج».
باألخري ،ومما ال شك فيه ،أننا أمام رواية تعالج
قضاي�ا اجتماعي�ة وتغوص برغب�ة مجنونة يف
مح�اكاة الواقع وتجس�يد مآيس الحي�اة لكنها
تمل�ك خصوصيته�ا وطابعها الحميم يف نس�ج
عالق�ات إنس�انية متش�ابكة تنتصر لذاته�ا
فتهزمها الحي�اة ويغيبها املوت ،ومن بقي حيا ً
فهو يس�عى الس�تعادة وج�ه الحي�اة من أجل
ع�دم الوقوع يف أخطاء امل�ايض .يذكر أنه صدر
للحج�ار ثالث رواي�ات من قبل ،هي« :فراش�ة
امليدان» ،ناشطة سياسية» ،و«الحاشية».

07801969233
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07709670606

باعتبار أنه تلق�ى عالجه يف برلني ،عام
 .2007وكان ب�راون مصاب�ا بالفع�ل
بفريوس نقص املناع�ة البرشية عندما
ت�م تش�خيص إصابت�ه برسط�ان الدم
«اللوكيميا» ،وهو مرض يبدأ من النخاع
العظم�ي وينتشر إىل األج�زاء األخرى
من الجس�م ،ويمكن معالجت�ه بزراعة
نخاع العظ�م ،حيث تتم إث�ارة التفاعل
بين الجه�از املناعي األصيل للش�خص
والجه�از الجدي�د املزروع.وهزت هذه
األخب�ار املجتم�ع الطبي ،م�ع تكهنات
بأن هذا يمكن أن يكون نهاية لفريوس
نق�ص املناعة البرشية «اإلي�دز» .ومع ذلك،
كانت محاوالت تكرارها مدمرة ،حيث كشف
تقري�ر نرشته مجلة «نيو إنغالند» الطبية يف
ع�ام  ،2014أن  6مح�اوالت لعلاج فريوس
نق�ص املناع�ة البرشية م�ن خلال التربع
بالخاليا الجذعية قد باءت بالفشل ولم يعش
أي من املرىض أكثر من عام .ويقول الدكتور
مارغوليس إنه بعد أكثر من  10سنوات« ،ما
ن�زال بعيدين ج�دا عن تك�رار حالة مريض
برلين ،عىل الرغم م�ن أن مح�اوالت القيام
بذلك ليست قليلة بأي حال من األحوال».

«السكر» لعالج السمنة!

اكتشف علماء من معهد سانفورد بورنهام بريفيس الطبي « »SBPاألمريكي،
نوعا من الس�كر ،يس�اعد عىل فقدان الوزن الزائد لإلنس�ان.وأثبت الباحثون
األمريكيون فعالية سكر املانوز (أحد نظائر الغلوكوز) ،يف مكافحة السمنة،
إذا ت�م تناوله منذ الطفولة .وتوص�ل الباحثون إىل هذه النتيجة بعد إجرائهم
تجرب�ة عىل الفرئان ،ونشروا نتائج البحث يف مجل�ة «.»Cell Reportsوكما
يالحظ ،ف�إن امليكروبات البرشية تلعب دورا كبريا يف عملية التمثيل الغذائي.
ولذلك ،أكد العلماء مرة أخرى عىل احتمال أن اإلصابة بالسمنة متعلقة بنوع
امليكروب�ات البرشية بش�كل فردي.واس�تنتج العلماء أن زراع�ة امليكروبات
«الصحية» يف الجه�از الهضمي للقوارض التي تعاني من الس�منة املفرطة،
س�اعد عىل تنقيص أوزانها .ويف هذا الصدد ،اكتشف العلماء مادة قادرة عىل
«إعادة برمجة» امليكروبات البرشية وجعلها أكثر مقاومة لألطعمة الدهنية،
وذلك باستبدال السكر العادي باملانوز الذي يشبه تركيب الغلوكوز.
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