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أزمة «االنتحار» تدخل األروقة السياسية

جملس بغداد اقرتح وضع «حواجز» على اجلسور للحد من تزايد احلاالت ..ومركز خمتص :جيب دراسة الظاهرة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أدى ارتف�اع ح�االت االنتح�ار يف م�دن
ومحافظ�ات عراقيّ�ة إىل دخوله�ا ضمن
مناقشات الكتل السياس�يّة والحكومات
املحليّ�ة للمحافظ�ات ،وفيم�ا اقترح
مجل�س محافظ�ة بغدادإنش�اء حواجز
أمنيّة عىل الجس�ور ملنع حاالت االنتحار،
أكد مركز ملكافح�ة االنتحار عىل رضورة
إق�رار القوانين الت�ي تحد من ممارس�ة
العنف األرسي .وقالت مصادر سياس�يّ ة
أن موض�وع تزايد ح�االت االنتحار باتت
تش�غل األروقة السياس�يّة ،الس�يما وأن

ه�ذه أخذت باالزدياد ،من دون يوجد حل
للح� ّد منه�ا ،أو منعها .وأك�دت املصادر،
أن بعض األحزاب السياس�يّ ة تداولت هذا
املوض�وع من أجل عرض�ه يف الربملان ويف
مجل�س ال�وزراء للوق�وف عىل األس�باب
الت�ي ت�ؤدي إىل االنتح�ار ،مشيرة إىل أن
ّ
يش�كل قلقا ً ل�دى األحزاب
املوضوع بات
السياسيّة من اتساعه عىل نطلق ال يمكن
الس�يطرة علي�ه .بدوره ،اقترح مجلس
محافظة بغداد إنش�اء حاج�ز أمني عىل
جسور العاصمة ،ملنع االنتحار ،وذلك بعد
تسجيل عدة حاالت خالل األشهر املاضية.
وقال رئي�س املجلس ري�اض العضاض،

العيداين :أهايل البرصة يستبرشون خريا بتويل
الغزي أمانة جملس الوزراء

3

«

بحس�ب وثيقة رسّبت إىل وسائل اإلعالم،
إن “املجل�س يعتبر إنش�اء س�ياج أمني
محكم عىل الجس�ور بطول  2مرت ،فكرة
جي�دة ملنع ح�االت االنتح�ار” .وأكد أنها
“ستكون مجدية وتحد من ذلك ،إذا نفذت
بتصميم بس�يط وبتكلفة بسيطة” .وقد
حظ�ي هذا االقتراح بانتق�ادات من قبل
سياسيني وناش�طني ،كون انالحواجز ال
يمكنه�ا منع أو الحد من حاالت االنتحار،
فيما دعوا إىل دراسة هذه الظاهرة بشكل
ً
فضلا ع�ن الشروع بتحسين
معمّ �ق،
األحوال امليعيشية للمواطنني.

التفاصيل ص2

حمافظ بغداد يوجه بإرسال جهد آيل ملدينة كربالء
املقدسة للمشاركة يف خدمة الزائرين

3
يوم دام يف رسيالنكا خيلف مئات القتىل واجلرحى

» تكشف بالتفاصيل طريقة احلصول عىل قرض

بغداد  /المستقبل العراقي

( )50مليون دينار من صندوق االسكان

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

أعل�ن صن�دوق اإلس�كان التابع ل�وزارة
االعم�ار ،أم�س األح�د ،ع�ن تعليم�ات
وإج�راءات التقديم عىل قرض اإلس�كان
البالغ  50مليون دينار ،مشريا ً إىل أن العمل
سيبدأ به مطلع ش�هر أيار املقبل.وقالت
مدي�رة إعلام صن�دوق اإلس�كان نادية
خال�د أحمد يف ترصيح صحفي إن”تنفيذ
موافقة مجلس الوزراء عىل رفع س�قف
ق�روض صن�دوق االس�كان إىل / ٥٠/
مليون دينار ،عىل أرض الواقع ،س�يكون

يف  ،2019 /1/5مشرية إىل أن “الصندوق
يمن�ح  50مليون دينار ملوظفي الدولة يف
بغ�داد ممن تم توطني رواتبهم ،أي الذين
يملك�ون بطاقة  /كي كارد  /ويمنح 40
ملي�ون دين�ار للموظفين يف املحافظات
كافة ،و 35لالقضية والنواحي” .وأضافت
أن “من ضم�ن رشوط التقديم أن يكون
عمر املوظف  45س�نة فما دون ،وبكفيل
مدني ،أم�ا املواطن غير املوظف ف ُيمنح
 35ملي�ون دين�ار يف بغ�داد و 30مليون
دينار للمواطنني يف املحافظات واألقضية
والنواحي كافة ،بكفيل مدني”.

وأضافت أن مدة تسديد القرض  20عاما ً
بدالً من  15عاماً ،وبدون فوائد ،مشيرة
إىل أن مس�احة األرض ُ
ح�ددت بحس�ب
الس�ند املمنوح من دائرة البلدية بـ 250
مترا ً مربع�اً ،ويج�ب أن يك�ون الس�ند
لش�خص واحد فقط ،أما الس�ند املش�اع
فحدد بـ  100مرت مربع وبس�ند شخص
واح�د فق�ط” .وتابع�ت مدي�رة اعلام
صندوق االس�كان ان”القرض يدفع عىل
ثالث مراحل( ،البتلو ومرحلة التس�قيف
ومرحلة النهائيات التشطيب).

التفاصيل ص2

الصاحلي حيذر من «استغالل األرايض» يف كركوك ويدعو احلكومة اىل اختاذ قرار عاجل

ص2

ال يزال ع�دد ضحاي�ا الهجمات الدامي�ة ،التي
رضبت رسيالنكا ،أمس األحد ،آخذا يف االرتفاع،
وفق ما كش�فت الرشطة ،فيما تشير تقارير
إعالمية إىل أن هذا أضخم هجوم تشهده الدولة
الواقعة يف جنوب آسيا منذ نهاية الحرب األهلية
قبل عق�د .وأوض�ح املتح�دث باس�مالرشطة
الرسيالنكية ،نحو الخامس�ة والنصف مس�اء
بالتوقي�ت املحلي ،أن عدد ضحاي�ا التفجريات
ارتف�ع إىل  207قتلى و 450مصاب�ا ،بج�روح
متفاوتة الخطورة .ووصف وزير الدفاع ،روان
ويجيوارديني ،الهجم�ات «بالعمل اإلرهابي»،

واتهم متطرفون بالوقوف وراءها ،مضيفا أنه
تم اعتقال سبعة أش�خاص يشتبه يف تورطهم
يف التفجريات.
م�ن جانب�ه ،ق�ال رئي�س ال�وزراء راني�ل
ويكريميس�ينغه إن�ه يخشى م�ن أن يتس�بب
العنف يف عدم استقرار البالد واقتصادها.
واستهدفت االنفجارات رضيح القديس أنتوني،
وكنيس�ة سان سيباس�تيان يف مدينة نيغومبو
الساحلية غربي البالد ،وكنيسة زيون يف مدينة
باتيكالوا يف الرشق حوايل الساعة  8.45صباحا
بالتوقيت املحيل ،بعد ب�دء قداس عيد الفصح،
حسبما قال متحدث باسم الرشطة.
كما وقعت ثالثة انفجارات يف فنادق سينامون

غراند وشانغري -ال وكينغسربي ،ذات الخمسة
نج�وم ،يف كولومب�و .وبعدها بس�اعات قليلة،
وقع انفجارات جديدان ،أحدهما يف يف ديهيواال،
القريبة من كولومبو .وفرضت السلطات حظر
تج�وال ،ونفذت الرشط�ة عملي�ات تفتيش يف
كولومبو وضواحيها ،حي�ث وقعت التفجريات
الثمانية .وأعادت التفجريات الدامية إىل األذهان
الح�رب األهلية الرسيالنكية ،عندما اس�تهدف
نمور التميل ومتمردون آخرون البنك املركزي،
ومركزا تجاريا ،ومعبدا بوذيا ،وفنادق شهرية.
وتض�م رسيالنكا ،ذات الغالبي�ة البوذية ،أقلية
كاثوليكي�ة م�ن  1.2مليون ش�خص من أصل
عدد إجمايل للسكان قدره  21مليون نسمة.

االحتاد يتهم التغيري بـ «عرقلة» تنفيذ االتفاق السيايس لتشكيل حكومة اإلقليم

مفتشية الداخلية تضبط شخصني متلبسني بتزوير هويات لعنارص «داعش»

رئيس أركان اجليش :خاليا «داعش» النائمة حتت السيطرة
النقل تؤكد استمرار جهودها
اخلاصة بعملية نقل زوار الزيارة
الشعبانية يف كربالء املقدسة
ص3

احلشد واملوارد املائية ينجزان
إنشاء سـدة واقيـة حلامية قـرية
اجلعبيني بالبرصة من الغرق
ص8

عمليات الفرات األوسط
تعلن نجاح خطـة الزيـارة
الـشـعـبـانـيـة
ص3
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ص2
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وزير النقل يوجه بنقل
مشجعي النادي إىل ملعب
كربالء الدويل جمان ًا
ص7

نائب عن املحافظة :لو فكر أحد بدفن خملفات كيميائية يف البرصة فسندفنه حيا

ص2

التعليم ختفض أجور الدراسات املسائية للموظفني واملتعاقدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي ،االحد ،عن ش�مول املوظفني
املتعاقدين بتخفيض األجور الدراسية املسائية وفقا للقرار  603لسنة 1987
وللسنة الدراسية .2019-2018
وقال املدير العام لدائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة أيهاب ناجي عباس،
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إنه «تم حص�ول موافقة
وزي�ر التعلي�م العايل على ش�مول املوظفين املتعاقدين بتخفي�ض األجور
الدراسية املسائية بنسبة ال تزيد عن  %50أسوة بأعضاء الهيئات التدريسية
بالجامعات وهيئة التعليم التقني وموظفي الوزارة».
وبني املدير العام ان «التخفيض يأتي وفقا للقرار  603لس�نة  1987الفقرة
 6م�ن البن�د ج 2-الفصل الثالث من دليل إجراءات ش�ؤون الطلبة وضوابط
القبول ورشوطه للعام الدرايس .»2019-2018
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أزمة «االنتحار» تدخل األروقة السياسية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أدى ارتف�اع ح�االت االنتح�ار يف مدن
ومحافظ�ات عراقيّ�ة إىل دخوله�ا
ضم�ن مناقش�ات الكت�ل السياس�يّة
والحكوم�ات املحليّ�ة للمحافظ�ات،
وفيم�ا اقترح مجل�س محافظ�ة
بغدادإنش�اء حواج�ز أمنيّ�ة على
الجس�ور ملن�ع ح�االت االنتح�ار ،أكد
مركز ملكافحة االنتح�ار عىل رضورة
إقرار القوانني التي تحد من ممارس�ة
العنف األرسي.
وقالت مصادر سياس�يّة أن موضوع
تزاي�د ح�االت االنتح�ار باتت تش�غل
األروقة السياس�يّ ة ،السيما وأن هذه
أخ�ذت باالزدياد ،م�ن دون يوجد حل
للح ّد منها ،أو منعها.
وأك�دت املص�ادر ،أن بع�ض األحزاب
السياس�يّة تداولت ه�ذا املوضوع من
أج�ل عرض�ه يف الربمل�ان ويف مجل�س
ال�وزراء للوق�وف عىل األس�باب التي

«

ً
فضلا عن الرشوع بتحسين األحوال
امليعيشية للمواطنني.
يف الغض�ون ،ط�رح مرك�ز حي�اة
ملكافح�ة االنتح�ار يف الع�راق HCPS
حل�والً ملكافحة االنتح�ار يف البالد بعد
تزايدها يف اآلونة االخيرة ،مؤكدا عىل
رضورة إق�رار القوانين التي تحد من
ممارس�ة العنف األرسي .وقال املركز
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إنه «يف الوقت الذي ُيثمن
في�ه مركز حياة ملكافح�ة االنتحار يف
الع�راق ( )HCPSال�دور ال�ذي تلعبه
مديرية نجدة بغداد (الرشطة النهرية)
وبعمله�ا الدؤوب ليالً ونهارا ً للحد من
ح�االت االنتحار من أعىل الجس�ور يف
العاصم�ة ،واف�ق مجل�س املحافظة
على طلب م�ن وزارة الداخلية بوضع
مص�دات عىل جس�ور بغ�داد بارتفاع
 ٢مرت للح�د من تزايد تل�ك الحاالت».
وأض�اف أن «إجراء ترقيع�ي كهذا لن
يتمكن م�ن كبح جماح تل�ك الحاالت

ت�ؤدي إىل االنتح�ار ،مشيرة إىل أن
ّ
يشكل قلقا ً لدى األحزاب
املوضوع بات
السياس�يّة من اتس�اعه عىل نطلق ال
يمكن السيطرة عليه.
ب�دوره ،اقترح مجل�س محافظ�ة
بغداد إنش�اء حاجز أمني عىل جسور
العاصم�ة ،ملن�ع االنتح�ار ،وذلك بعد
تس�جيل ع�دة ح�االت خالل األش�هر
املاضية .وقال رئي�س املجلس رياض
العضاض ،بحس�ب وثيق�ة رسّبت إىل
وس�ائل اإلعلام ،إن “املجل�س يعترب
إنشاء سياج أمني محكم عىل الجسور
بطول  2متر ،فكرة جيدة ملنع حاالت
االنتحار” .وأكد أنها “ستكون مجدية
وتح�د م�ن ذل�ك ،إذا نف�ذت بتصميم
بسيط وبتكلفة بسيطة”.
وق�د حظي ه�ذا االقتراح بانتقادات
م�ن قبل سياس�يني وناش�طني ،كون
انالحواج�ز ال يمكنه�ا من�ع أو الح�د
م�ن ح�االت االنتح�ار ،فيما دع�وا إىل
دراس�ة هذه الظاهرة بشكل معمّ ق،

» تكشف بالتفاصيل طريقة احلصول عىل قرض ( )50مليون دينار من صندوق االسكان

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلن صندوق اإلسكان التابع لوزارة االعمار،
أم�س األحد ،عن تعليمات وإجراءات التقديم
عىل قرض اإلس�كان البالغ  50مليون دينار،
مشيرا ً إىل أن العمل س�يبدأ به مطلع ش�هر

أي�ار املقبل.وقال�ت مدي�رة إعلام صن�دوق
اإلسكان نادية خالد أحمد يف ترصيح صحفي
إن”تنفي�ذ موافقة مجلس ال�وزراء عىل رفع
س�قف قروض صندوق االس�كان إىل / ٥٠/
ملي�ون دينار ،عىل أرض الواقع ،س�يكون يف
 ،2019 /1/5مشرية إىل أن “الصندوق يمنح

 50ملي�ون دين�ار ملوظف�ي الدول�ة يف بغداد
مم�ن تم توطني رواتبه�م ،أي الذين يملكون
بطاقة  /كي كارد  /ويمنح  40مليون دينار
للموظفني يف املحافظات كافة ،و 35لالقضية
والنواحي” .وأضاف�ت أن “من ضمن رشوط
التقديم أن يكون عمر املوظف  45س�نة فما

دون ،وبكفيل مدني ،أما املواطن غري املوظف
ف ُيمن�ح  35مليون دينار يف بغداد و 30مليون
دين�ار للمواطنين يف املحافظ�ات واألقضية
والنواحي كافة ،بكفيل مدني”.
وأضافت أن مدة تسديد القرض  20عاما ً بدالً
م�ن  15عاماً ،وب�دون فوائد ،مشيرة إىل أن

العراق يدين تفجريات سرييالنكا ويؤكد :اإلرهاب ال دين وال وطن له
بغداد  /المستقبل العراقي
ادانت وزارة الخارجية ،أمس االحد،
سلسة التفجريات التي تعرَّضت لها
جمهورية سرييالنكا وتسبَّبت بقتل
وج�رح العشرات م�ن املواطنين،
الفت�ة اىل أن ه�ذا االعت�داء يؤكد أن
«اإلرهاب» ال دين وال وطن له ،وهو
يستهدف الحياة بجميع صوَرها.

الت�ي تعان�ي م�ن الكبت واملش�كالت
النفس�ية واالجتماعية ،بق�در ما هو
مخرب ملعال�م بغ�داد الرتفيهية ،وأنه
كان األج�در بالجه�ات التنفيذي�ة
والرقابي�ة إيج�اد حل�ول ناجعة للحد
من تلك الحاالت التي أخذت بالتزايد يف
اآلونة األخرية».
وطال�ب املرك�ز ،الجه�ات املعني�ة بـ
«تعاون من شأنه الحد من االنتحار يف
العراق ،عرب خطوات مدروسة تضمن
معالجة الح�االت وإع�ادة تأهيلها يف
املجتمع عرب ندوات تثقيفية وورشات
عمل جديرة بشفاء تلك الحاالت لتكون
أكث�ر فاعلي�ة يف بيئة مس�املة ملؤها
األم�ل» ،مؤك�دا ً أنه «إلق�رار القوانني
التي تحد من ممارسة العنف األرسي
دور بارز يف مكافحة هذه الظاهرة».
وتزاي�دت يف اآلون�ة األخيرة ح�االت
االنتحار يف البالد ،فيما تمكنت القوات
األمنية من إنقاذ العديد من األشخاص
الذين حاولوا االنتحار.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه« ،تدين وزارة
الخارجية العراقية بأش� ِّد العبارات
ما تعرَّضت له جمهورية سرييالنكا
م�ن سلس�لة تفجيرات تس�بَّبت
بإزهاق أرواح بريئة ،والعرشات من
الجرحى مُ ستهدِفة كنائس ،وفنادق
يف كوالمبو ،ونغومبو ،وباتيكالوا يف
أثناء إقامتها مراسم دينيّة لالحتفال

بعيد الفصح» .وأضافت الوزارة ،أن
«هذا االعتداء اآلثم يؤكد َّ
أن اإلرهاب
ال دي�ن ل�ه ،وال وط�ن ل�ه ،وه�و
يس�تهدف الحياة بجمي�ع ُ
صوَرها،
َّ
وأن جمي�ع املظاه�ر اإلنس�انيَّة
ه�ي ميادي�ن يس�تهدفها اإلرهاب
البغيض ،و ُي ِّ
وجه إليها رضباته ،ولن
يس�لم من ِّ
رشه حت�ى دور العبادة،
ّ
وكل أماك�ن التجمُّ عات
واألس�واق،

البرشيّةَّ ،
وإن القضاء عليه يستلزم
تكات�ف ُ
الج ُهود الدوليَّ�ة ،والتعاون
املُ َ
شرتك بني جميع الدول».
وأش�ارت اىل أن «الع�راق عانى منه
سنوات طواالً ،وخاض معه أرشس
خيرَ ة
املع�ارك ،وق� َّدم القوافل م�ن ِ
شبابه ،فضالً عن اس�تنزاف الكثري
من املوارد املا ّديَّة إىل أن تحقق النرص
املُؤ َّزر الناجز عىل ي�د قواتنا البطلة

ّ
ض�د عصابات
يف معاركه�ا األخرية
داعش اإلرهابيّ�ة» ،معلنا «تعاطفه
السرييالنكي،
وتضامنه مع الشعب
ّ
واستعداده لتقديم ِّ
كل ما من شأنه
اإلرهابي
إزال�ة آث�ار ه�ذا الح�ادث
ِّ
األليم».
وقتل  185ش�خصا على األقل فيما
أُصيب املئات ،يف سلس�لة تفجريات
استهدفت رسيالنكا ،اليوم األحد.

مفتشية الداخلية تضبط شخصني متلبسني بتزوير هويات لعنارص «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مكتب املفتش الع�ام يف وزارة الداخلية،
أم�س األحد ،عن ضبط ش�خصني متلبسين
باص�دار هويات أح�وال مدني�ة لـ»دواعش»
وعوائلهم يف محافظة نينوى لقاء مبالغ مالية
بغية استخدامها للهرب خارج البالد.
وقال املكتب يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،إن «العملي�ة تمت على خلفية
ورود معلوم�ات مؤك�دة من مص�ادر مكتب

املفتش الع�ام الخاص�ة والتي اف�ادت بقيام
معقبني اثنين باصدار هويات أح�وال مدنية
م�زورة لدواع�ش مقابل مبال�غ مالية ،حيث
أم�ر املفتش العام ل�وزارة الداخلية بتش�كيل
فري�ق عم�ل خ�اص للتح�ري والتحق�ق من
املعلومات برئاسة مدير مكتب تفتيش نينوى
واتخ�اذ االج�راءات الالزمة بص�دد املتورطني
بالجريمة».
وأض�اف البيان« ،تأك�د لفري�ق العمل صحة
املعلومات م�ن خالل جمع وتحلي�ل البيانات

الصاحلي حيذر من «استغالل األرايض» يف كركوك
ويدعو احلكومة اىل اختاذ قرار عاجل

بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر رئي�س الجبه�ة الرتكماني�ة النائب ع�ن محافظة
كركوك ارش�د الصالح�ي ،أمس األحد ،م�ن تنامي ظاهر
التجاوز عىل االرايض الحكومية يف مركز املحافظة ،مبينا
ان جميع االرايض الحكومة تمت استغاللها يف بناء منازل
ما اثر حفيظة املكونات.
وق�ال الصالح�ي يف ترصيح صحف�ي إن “اإلدارة املحلية
يف محافظة كركوك منحت إجازات اس�تثمارية وسمحت
للمواطن بالتعدي على املتنـــــزهات واألرايض التابعة
للحكوم�ة” .وأضـــــ�اف ان “جمي�ع األرايض التابعة
للحكوم�ة بات�ت مش�غولة ببن�اء منازل جدي�دة بخالف
القان�ون ال�ذي يحظر بش�كل قاطع التج�اوز عىل مالك
الدولة”.
وتابع الصالح�ي ،أن “تلك الترصفات تثري حفيظة بعض
اإلط�راف وتزي�د م�ن املش�اكل القومية وعلى الحكومة
االتحادي�ة اصـــــدار قرار عاج�ل وصارم بهدم جميع
املن�ازل املش�يدة على ارايض الدولة بع�د عمليات فرض
األمن إلنهاء االزمة”.

ع�ن املزوري�ن ،وت�م نص�ب كمني لهم�ا بعد
اس�تحصال موافقــــــة القايض املختص
واالتفاق معهما عىل تسلم هويات فارغة مع
الليب�ل لقاء مبل�غ ق�دره  800دوالر أمريكي
للهوي�ة م�ن أج�ل إرس�الها لــــــعوائ�ل
دواعش يف تركـــــيا ،والقي القبض عليهما
متلبسين بجريمتها حال تسليمهما الهويات
وتسلمهما املبلغ املتفق عليه».
وتاب�ع البيان ،أن «مكتب املفت�ش العام نظم
محضر ضبط أص�ويل ودون إف�ادة املتهمني

وق�د اعرتف�ا بقيامــــــهم�ا بالتعقي�ب يف
دوائ�ر التقاعد والرعاية الصحية والجنس�ية
والصح�ة ،وت�م عرضهما أم�ام أنظار قايض
التحقي�ق املخـــتص ال�ذي أم�ر بإيداعهما
التوقيف وف�ق املـــــادتني  298و  289من
ق ع ع».
وأشار البيان ،إىل أن «التحقيقات التي أجراها
مكت�ب املفت�ش الع�ام م�ع املتهمين أثبتت
مطلوبية أحدهم�ا ملديرية مكافح�ة االجرام
عن دعوى تزوير شهادات وفاة لدواعش».

نائب عن املحافظة :لو فكر أحد بدفن خملفات كيميائية يف البرصة فسندفنه حي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر النائ�ب ع�ن البرصة ع�دي عواد،
أم�س األح�د ،األنب�اء الت�ي تحدثت عن
دف�ن مخلف�ات كيميائي�ة يف املحافظ�ة
«زوبعة إعالمي�ة» ،متوع�دا ً بالقول «لو

فك�ر أحد بذلك فس�نقوم بدفنه حيا ً بدل
املخلفات».
وق�ال ع�واد يف تغري�دة على صحفته يف
موقع التواص�ل االجتماعي «تويرت» ،إن
«ما يش�اع عن دفن مخلف�ات كيميائية
يف البصرة ما هي اال زوبعة اعالمية يراد

به�ا اش�غالنا واش�غال البرصيين فيها
واالبتعاد عن املطالبة بحقوق البرصة».
وأضاف عواد يف تغريدته« ،نحب أن نحذر
ل�و فكر أحد بذل�ك فإننا س�نقوم بدفنه
حي�ا ً يف البصرة بدل املخلف�ات فلقد وىل
زمن الخضوع».

الكعبي يشدد عىل رضورة التزام االقليم باالتفاق مع بغداد بشأن تصدير النفط
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب
حس�ن الكعب�ي ،أم�س األحد ،على رضورة
الت�زام إقليم كردس�تان باالتف�اق مع املركز
بش�أن تصدي�ر النف�ط واملوازن�ة وجمي�ع
«امللف�ات العالق�ة» ،داعي�ا ً إىل االبتع�اد عن
«لغة املصالح الضيقة» .وقال مكتب الكعبي
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إن «النائب األول لرئيس مجلس النواب
حسن الكعبي استقبل ،النائب الثاني لرئيس

برملان إقليم كردس�تان منى قهوجي والوفد
الربملان�ي املراف�ق بع�د مش�اركتهم الفاعلة
ضم�ن فعالي�ات قمة بغ�داد لربملان�ات دول
ج�وار الع�راق» .ونق�ل البي�ان ع�ن الكعبي
قول�ه إن «مش�اركة برمل�ان اإلقلي�م عكس
ص�ورة وحدة الع�راق الحقيقي�ة ليس أمام
بل�دان الجوار املش�اركة يف القمة ب�ل للعالم
أجمع ،وإن كانت هذه املشاركة األوىل لكنها
ليست األخرية بل ستكون بداية لتنسيق عايل
املستوى بني مجلس النواب االتحادي وبرملان
اإلقلي�م ،كونه الحالة الصحيح�ة التي يجب

أن يكون عليها الع�راق الكبري الذي يحتضن
الجميع ويكون قويا ً بتنوعه وكل مكوناته».
وأك�د الكعب�ي ،على أن «الفترة الس�ابقة
شهدت تأثري بعض القوى الخارجية واإلعالم
غري الحيادي عىل طبيع�ة العالقة بني املركز
واإلقليم كونها تهدف لخلق عراق غري مستقر
أمنيا ً وسياسيا ً لتنفيذ برامجها بحرية ،لكننا
سنؤس�س لعالقة جديدة قائمة عىل أس�اس
نبذ األصوات النشاز التي تعمل بكامل قوتها
عىل زعزعة الثقة بني األطراف وخلق األزمات
وإبعاد األطراف عن لغة الحوار البناء».

مساحة األرض ُ
حددت بحسب السند املمنوح
من دائ�رة البلدية بـ  250مرتا ً مربعاً ،ويجب
أن يك�ون الس�ند لش�خص واحد فق�ط ،أما
السند املشاع فحدد بـ  100مرت مربع وبسند
ش�خص واحد فقط” .وتابع�ت مديرة اعالم
صندوق االسكان ان”القرض يدفع عىل ثالث

مراحل( ،البتلو ومرحلة التس�قيف ومرحلة
النهائيات التشطيب).
وكان�ت وزارة االعم�ار واالس�كان اعلنت يف
وقت س�ابق عن موافقة مجلس الوزراء عىل
رفع سقف قروض صندوق االسكان اىل ٥٠/
 /مليون دينار .

رئيس أركان اجليش :خاليا «داعش» النائمة
حتت السيطرة

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس أركان الجيش ،الفريق أول ركن
عثمان الغانمي ،أن خاليا داعش النائمة يف
العراق تحت سيطرة القوات األمنية.
وق�ال الغانم�ي خلال كلم�ة ل�ه يف ندوة
أقامه�ا مرك�ز النهري�ن للدراس�ات
اإلسرتاتيجية التابع للحكومة إن «منظومة
االس�تخبارات العراقية تعمل بش�كل كبري
ملنع أي تحركات للخالي�ا النائمة يف البالد،

والتي هي باألساس تحت سيطرة القوات
األمنية العراقية» .وأضاف أن «التهديد عىل
املستوى البعيد ،يتعلق بفكر داعش ،فهذا
هو الخطر ،ألن داعش لم يعد يسيطر عىل
أي شرب داخل األرايض العراقية».
وأش�ار إىل أن «العراقيين الذي�ن أعتقل�وا
وأعي�دوا إىل العراق من س�وريا ،يمتلكون
فك�را ً متطرفا ً كبيراً ،لذا نحت�اج إىل عمل
لتفكي�ك ه�ذه األفكار م�ن خلال إعادة
التأهيل النفيس.

االحتاد يتهم التغيري بـ «عرقلة» تنفيذ االتفاق
السيايس لتشكيل حكومة اإلقليم

بغداد  /المستقبل العراقي
اته�م القي�ادي يف االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني غي�اث الس�ورجي ،أم�س
األحد ،كتلة التغيير بعرقلة تنفيذ االتفاق
الس�يايس بين الحزبين الكرديني بش�أن
حكومة االقليم.
وق�ال الس�ورجي يف ترصي�ح صحفي إن
“االتح�اد الوطــــــــني الكردس�تاني
وق�ع اتفاقي�ة م�ع الح�زب الديمقراطي

الكردس�تاني بم�ا يخص االس�تحقاقات
الحكومي�ة” ،مبين�ا أن “حرك�ة التغيير
تق�ف عائق�ا أم�ام تنفيذ االتفاق بس�بب
منحن�ا منصــــــبا ثانيا لرئيس االقليم
وه�م معرتض�ون عليــــه ألس�باب غري
معلومة”.
وأض�اف أن “كتل�ة التغيير حصل�ت عىل
مناص�ب رفيع�ة يف الحكوم�ة ووقفوهم
ضد اخذ استحقاقنا له عواقب سلبية عىل
مستقبل العملية السياسية يف األقليم”.

اإلقليم يعتزم افتتاح منفذ جديد مع تركيا :سنبلغ
بغداد بعد اكتامل األبنية

بغداد  /المستقبل العراقي
كشف قائمقام قضاء مريكة سوور التابع
ملحافظ�ة اربي�ل ،أم�س األحد ،ع�ن قرب
افتت�اح منفذ “زيتة” الحدودي والذي يقع
يف ناحية “شيروان م�زن” ضمن الحدود
االدارية لقضاء مريكة سوور.
وق�ال قاممقام مريكة س�ور غفور احمد
يف ترصي�ح صحف�ي إن “املنف�ذ يبعد عن
مرك�ز القضاء  32كم ،وق�د تمت املوافقة
الرس�مية على افتتاح�ه م�ن الحكوم�ة
الرتكية عام  2014اال أن االزمة املالية التي

عصف�ت باالقليم خالل الس�نوات املاضية
ارجأت افتتاحه”.
وأض�اف ان “حكوم�ة اقلي�م كردس�تان
خصص�ت منتصف العام امل�ايض ميزانية
الس�تكمال انش�اء املنف�ذ ،وم�ن املتوقع
افتتاحه نهاية العام الجاري ،وان الكوادر
الفنية تبارش حاليا ً بتهيئة الطريق إىل املنفذ
وبطول  13ك�م وصوالً إىل حدود محافظة
ه�كاري يف الجان�ب الرتك�ي” .مبين�ا ً أن
“س�لطات اإلقلي�م س�تفاتح الحكوم�ة
اإلتحادية الس�تكمال اج�راءات االفتتاح،
بعد استكمال املنشآت الخاصة”.
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مؤكد ًا خماطبته الوزارات املعنية ..البزوين :جيب مساواة
رواتب دوائر البلديات بالنفط والكهرباء
البصرة /المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س مجل�س محافظ�ة البصرة ،صب�اح حس�ن
البزوني ،،ان املجلس خاطب الحكومة االتحادية بمس�اواة
روات�ب دوائ�ر وزارة البلدي�ات بالنف�ط والكهرب�اء ،مؤكدا
أن هن�اك مظلومي�ة ملوظفي هذه الدوائ�ر كونهم يقدمون
الخدمات األساسية للمواطنني.
وق�ال البزوني يف ترصيح صحف�ي إن املجلس فاتح األمانة
العامة ملجلس الوزراء بزيادة رواتبهم ومخصصاتهم املالية

www.almustakbalpaper.net

الكهرباء ترعى معرض ومؤمتر
طاقة العراق السادس «»IEE
بغداد  /المستقبل العراقي

لتص�ل إىل روات�ب موظفي النف�ط والكهرب�اء ،خاصة وان
ه�ؤالء املوظفني يتعاملون م�ع النفايات واملج�اري واملاء،
مبينا أن ه�ذه الرشيحة محرومة أيض�ا من قطع األرايض
يف حين منح�ت إىل موظفني ومس�ؤوليني آخري�ن يف دوائر
أخرى.
وتاب�ع أن مجل�س ال�وزراء أوق�ف العمل ببع�ض القرارات
الس�ابقة التي تمن�ح قط�ع األريض له�ذه الرشيحة ،لكن
يجري التداول ومتابعة هذا األمر ،مبينا أن املجلس يقف مع
مطالب املحتجني ويعمل عىل تحقيقها.

العيداين :أهايل البرصة يستبرشون خري ًا بتويل الغزي
أمانة جملس الوزراء
البصرة /المستقبل العراقي
أك�د محاف�ظ البرصة اس�عد العيدان�ي ،اليوم
األح�د ،أن أهل البرصة اس�تبرشوا خيرا ً بتويل
حمي�د الغ�زي منص�ب األمين الع�ام ملجلس
الوزراء.

وزارة الصناعة توزع املساعدات
االنسانية عىل االرس والعوائل
املترضرة جراء السيول
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ذت وزارة الصناعة واملعادن حملة
تطوعي�ة جدي�دة ولالس�بوع الثاني
عىل التوايل تنفي�ذا لتوجيهات وزيرها
صال�ح عبدالل�ه الجب�وري لتوزي�ع
املس�اعدات االنس�انية على االرس
والعوائل التي ترضرت جراء الس�يول
والفيضانات التي اجتاحت محافظتي
ميسان وواسط».
واكد مصدر مخول يف وزارة الصناعة
واملع�ادن يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل
العراقي» ،أن «لجن�ة العمل التطوعي
يف ال�وزارة ممثل�ة بالس�يد محم�د
علي جارالله مس�ؤول موك�ب الدعم
اللوجستي مستمرة بتنفيذ مبادراتها
وحمالته�ا التطوعي�ة يف أيص�ال
املس�اعدات العينية واالنسانية والتي
ش�ملت االس�بوع امل�ايض محافظتي
ميس�ان وواس�ط يف كل م�ن قض�اء
الش�يخ س�عد هور املصن�دك وقضاء
علي الغرب�ي ومنطق�ة طويس�ات ،
مشريا اىل ان املس�اعدات شملت مواد
غذائية مختلفة والبطانيات والدواشك
واملفروشات املختلفة».
م�ن جانب�ه اش�ار الناط�ق االعالمي
للوزارة عبدالواحد علوان الش�مري اىل
ان «وزارة الصناعة وتنفيذا لتوجيهات
السيد الوزير قامت باستنفار وتسخري
جهودها وامكانيات كافة تشكيالتها
العام�ة لتقديم ودعم الجه�د االغاثي
ملواجهة الس�يول وازم�ة الفيضانات
يف عدد م�ن املحافظات واملدن  ،مؤكدا
ان رشكات ال�وزارة مس�تعدة لتقديم
ودعم الخدمات يف عموم البالد.

اعادة ارسالية حلويات خمالفة
للضوابط يف مركز كمرك ام
قرص اجلنويب
بغداد  /المستقبل العراقي
علنت هيئة الكمارك ،اعادة ارس�الية
حلويات مخالف�ة للضوابط يف مركز
جمرك ام قرص الجنوبي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه  ،ان «الس�لطة
الجمركي�ة يف مرك�ز جم�رك ام قرص
الجنوبي يف محافظة البرصة تمكنت
الي�وم ،م�ن اع�ادة اص�دار ارس�الية
حلوي�ات مخالف�ة لضواب�ط االترياد
لع�دم ورود أوراقه�ا الثبوتية الالزمة
للتخليص الجمركي» .
واضاف�ت ،أن «املركز اعاد االرس�الية
كونه�ا مخالف�ة لضواب�ط وتعليمات
االس�ترياد لوج�ود نق�ص يف االوراق
الرس�مية لالرس�الية» ،مشيرا اىل ان
«إجراءات اإلعادة تمت وفقا ً للقوانني
والتعليم�ات الناف�ذة وان الحاوي�ة
ختمت بالسيل الجمركي وتم اعادتها
على متن الباخرة مريكوري الراس�ية
عىل رصيف رقم (.) ٦

وقال العيداني «اس�تبرشنا خريا بوجود حميد
الغ�زي بمنص�ب االمني العام ملجل�س الوزراء،
هذا فخر لكل ابناء الجنوب».
وتابع «هذا الرجل الرائع الهادئ يحمل صفاتا
حميدة» ،مضيف�ا «ألول مرة يتبوأ هذا املنصب
احد ابناء جنوب العراق ،والغزي س�يكون خري

م�ن يمث�ل كل الذي�ن يطمحون اىل بن�اء دولة
مدنية حديثة ترعى املواطن».
وأك�د «نح�ن أبناء البصرة ،نقول ه�ذا الرجل
يمثلن�ا خري تمثي�ل ،نبارك له ونش�د عىل أزره
لكي ينجح يف مهمته الصعبة جدا ،وان شاء الله
يتوفق فيها وينجح ويمثل كل العراقيني».

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
وج�ه محاف�ظ بغ�داد فلاح الجزائ�ري،
بإرس�ال جه�د آيل ملدين�ة كربالء املقدس�ة
للمش�اركة يف تقدي�م الخدم�ات للزائرين
خلال زي�ارة النصف م�ن ش�عبان.وذكر

«الجهد يتضمن ارس�ال آلي�ات تخصصية
مختلف�ة للمش�اركة بالحملات الخدمية
املتعلق�ة بالتنظي�ف ورف�ع النفاي�ات
باإلضاف�ة اىل تخصي�ص حافلات لنق�ل
الزائري�ن من العاصمة بغ�داد اىل محافظة
كربالء املقدسة وتأمني مسار العودة لهم .

صحة البرصة تناقش مع ممثيل قيادة الرشطة واملنشآت آلية محاية املؤسسات الصحية
البصرة  /المستقبل العراقي

عق�د مدي�ر ع�ام دائ�رة صح�ة البرصة عب�اس خل�ف علي التميمي
«اجتماعا طارئا مع ممثيل قيادة الرشطة ومدير قوة حماية املنش�آت
به�دف الوص�ول اىل س�بل محكم�ة لحماي�ة املؤسس�ات الصحي�ة يف
عم�وم املحافظة»  .وذكر بيان لدائرة صحة البرصة ورد لـ»املس�تقبل

العراقي» ،ان «االجتماع الذي عقد بحضور ممثيل قيادة الرشطة ومدير
قوة حماية املنشآت تم التوصل خالله اىل إنشاء مخافر يف املستشفيات
بأمرة ضابط ومنتسبني مع سيارة رشطة تقوم بواجب التفتيش لكافة
مراجعي املؤسس�ات الصحية والتحقيق يف الشكاوى واتخاذ الالزم بما
يخ�ص االعتداءات عىل الكوادر الطبية» .واض�اف البيان ان «االجتماع
ال�ذي عقد اش�ار ايضا يف بن�وده اىل تهيئة األماك�ن املخصصة ملخافر

الرشطة من قبل ادارة املستش�فيات وتجهيزها بمس�تلزمات االقامة ،
فضلا عن االلتزام بالضوابط الوزارية من خالل تحديد مواعيد الزيارة
ل�ذوي املرىض ويتم ذلك من خالل التفاهم ما بني ضابط املخفر ومدير
املستش�فى حصرا كما ترفع اي مقرتحات اىل مدي�ر عام دائرة صحة
البرصة الرسالها اىل قائد الرشطة  ،مبينا انه يف حال وجود اي معوقات
يف تنفيذ هذه املقررات التي اتخذت يصار ملناقشتها وحلها .

عمليات الفرات األوسط تعلن نجاح خطة الزيارة الشعبانية
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني
أعلنت قيادة عمليات الفرات االوسط نجاح الخطط
االمنية والخدمية لزيارة النصف من شعبان ذكرى
والدة اإلم�ام امله�دي (علي�ه السلام)».وأكد قائد
العمليات اللواء الركن خلف قيس رحيمة يف مؤتمر
صح�ايف ان�ه «نفذنا عملي�ات إس�تباقية لقطعات

الجي�ش والداخلي�ه والحش�د الش�عبي والجه�د
االستخباري املبكر ومسك األرض فضال عن تراكم
الخبرة وتحلي�ل الزي�ارات الس�ابقة باالضافة اىل
الجهد االعالمي وتعاون الزائرين وهذه كلها كانت
أب�رز عوام�ل النج�اح لجمي�ع الخطط».وأض�اف
ان «الزي�ارة ش�هدت جه�دا اس�تخبارايا للحش�د
الش�عبي» مؤكدا ً «لس�نا مع تش�كيل قوه خاصة

بالزي�ارات من الحش�د الش�عبي».من جانبه قال
قائ�د رشطة كربالء اللواء احمد زويني «عملنا عىل
محاربة االشاعة وتم نرش قوات اضافية بالتعاون
مع وف�د وزارة الداخلية وتم تنفيذ عمليات تثقيف
لكل املؤسس�ات الرس�مية يف التعامل م�ع الزيارة
والزائرين».أما قائد عمليات الفرات االوسط ملحور
الحش�د الش�عبي اللواء عيل الحمداني فأوضح ان

«الخطة اعتمدت عىل تعزيز الجانب األمامي ومسك
الح�زام االخضر وص�وال اىل بحر النج�ف وتعزيز
الجهد الفني من سور بغداد وصوال اىل بحر النجف
باالضاف�ة تكثيف الجهد االس�تخباراتي».وأحتفل
املؤمنون ليلة أمس باملناس�بة وس�ط اجواء دينية
وفعالي�ات احتفالية ومهرجان إليقاد الش�موع يف
ذكرى الوالدة امليمونة.

رئيس ديوان الوقف الشيعي يوجه بتوزيع مساعدات لـ « »3حمافظات ترضرت بالسيول والفيضانات
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس

وج�ه رئيس ديوان الوقف الش�يعي الس�يد عالء املوس�وي بتوزيع
مس�اعدات مالية وإغاثية للعوائ�ل املنكوبة يف عدد من املحافظات
ج�راء الس�يول والفيضانات التي ش�هدتها البلاد مؤخرا.كما اكد
عيل الربيعي ,إنه «بتوجيه من معايل رئيس ديوان الوقف الش�يعي
سماحة الس�يد عالء املوس�وي وضمن حملة الديوان التي أطلقها
معالي�ه إلغاث�ة العوائ�ل يف املناطق الت�ي ترضرت بفعل الس�يول
والفيضان�ات يف عم�وم العراق،تفقدت مديرية الوقف الش�يعي يف
محافظ�ة البرصة ،من�ازل املواطنين يف قرى الهويدي والس�ويب
الهليج�ات التابعة لقضاء القرنة ،والتي تضرر بفعل الفيضانات
والس�يول وقدمت املس�اعدة املادية والعينية ألكثر من  78عائلة».
وأضاف أن «املس�اعدات وزعت بتنس�يق مع مدير الوقف الشيعي

يف البصرة اس�امة محمد أمني كاظم والس�يد محمد ناصح مجيد
الحس�ن قائم مقام قض�اء القرنة والعميد وليد الس�اعدي معاون
مدي�ر رشطة القض�اء ،اذ حرصوا عىل تقديم ش�كرهم وامتنانهم
ملعايل الس�يد رئيس الديوان الهتمامه يف إيصال املساعدات للعوائل
املنكوب�ة يف املحافظة».وتاب�ع الربيع�ي ,أن «املس�اعدات االغاثية
ش�ملت أيضا  300عائلة مترضرة من جراء الس�يول والفيضانات
التي رضبت محافظة ميس�ان ،حيث تم التنسيق مع مدير الوقف
الش�يعي يف املحافظ�ة الدكتور حسين عيل جرب الس�اعدي وقائم
مق�ام امليمونة األس�تاذ صربي املوس�وي يف إطار الحمل�ة اإلغاثة
نفسها ،بهدف إيصال املساعدات ألكرب عدد ممكن من املواطنني».
وأوض�ح أن «املس�اعدات ش�ملت منطق�ة الهدام التابع�ة لقضاء
امليمون�ة ( ٤٠ك�م جنوب العم�ارة) حيث وزعت مس�اعدة اغاثية
ألكث�ر من  ٣٠٠عائل�ة تضمنت م�واد غذائية مختلف�ة وبطانيات

ومفروش�ات ومواد أخ�رى» .ولفت ان�ه «ضمن توجيه�ات معايل
رئي�س الدي�وان ,وزع�ت هيئ�ة إدارة واس�تثمار الوقف الش�يعي
مس�اعدات مالية على العوائل املتضررة من جراء الس�يول التي
رضب�ت أجزاء من محافظة واس�ط» ،مشيرا إىل أن « املس�اعدات
جرت بالتنس�يق مع مدير الوقف الش�يعي يف واس�ط الدكتور عبد
الرحم�ن الدبي ،ومديرية الدفاع املدن�ي والرشطة املحلية والنهرية
يف املحافظة  ،إلغاثة منطقة ناحية ش�يخ سعد التي ترضرت ايضا
بموجة الس�يول والفيضاناتالتي ش�هدتها البالد يف املدة املاضية».
وزاد أن «املبال�غ التي تم توزيعها هي من إيرادات األمالك املوقوفة
الخالي�ة م�ن رشط الواقف والتي تن�درج تحت عن�وان أموال الرب
والخريات».يذكر أن رئيس الديوان ,أوعز ملديريات الوقف الش�يعي
باملحافظات املنكوبة بفتح أبواب املس�اجد والحسينيات واملدارس
الديني�ة الخاص�ة بالوقف إلي�واء العوائل املترضرة جراء الس�يول

املنتجات النفطية تعلن نجاح خطتها التوزيعية للزيارة الشعبانية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة عن
نج�اح خطته�ا الخاص�ة بالزي�ارة الش�عبانية.
وبين مدير عام الرشكة كاظم مسير ياسين يف
بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان «الخط�ة
تضمنت تش�كيل غرف�ة عمليات برئاس�ة مدير
فرع الرشكة يف كربالء وعضوية مدراء االقس�ام
ومس�ؤويل القواط�ع والش�عب وتضمنت الخطة
توفري املنتجات النفطية والخطة االدارية والفنية
وتقس�يم املدين�ة اىل اربعة مح�اور وهي محاور
مرك�ز املدين�ة ومدخ�ل بغ�داد ومدخ�ل الهندية
ومدخ�ل النجف وقد وضع�ت تلك املحاور لغرض
الس�يطرة عىل التوزي�ع والتجهيز بكافة املناطق
ومحط�ات التعبئة الحكومي�ة واالهلية ومعامل
الغاز».وأكد ان «الخطة نجحت يف ديمومة وصول
املنت�وج للهي�ات واملواك�ب الحس�يني واملخاب�ز
واالف�ران ومتابع�ة نقل املنتوج وتهيئ�ة الكوادر

الفنية ملعالجة الحاالت الطارئة طيلة ايام الزيارة
وعىل مدار الساعة »،مشريا اىل «تخصيص خزين
اض�ايف كأس�ناد لفرع كربلاء لتوزي�ع املنتجات
النفطية خالل زيارة النصف من شعبان وبكمية
 10االف مرت مكعب م�ن منتوجي البنزين وزيت
الغ�از وبواق�ع  5االف متر مكعب ل�كل منتوج
باالضاف�ة اىل حصته�ا اليومية للمحافظة لس�د
حاجتها املتنامية خلال ايام الزيارة».من جانبه
قال مدير فرع الرشكة يف كربالء حسني الخرسان
ان «الرشكة منحت الفرع صالحية تجهيز الهيأت
واملواك�ب الحس�ينية بالنف�ط االبيض لتش�غيل
املخابز واالفران والبويلرات واملولدات الكهربائية
فضلا ع�ن صالحي�ة تجهي�ز املخاب�ز واالفران
العاملة باملحافظة بحصة اضافية مقدراها %25
من النفط االبيض وزيت الغاز لضمان اس�تمرار
عمله�ا خالل فرتة الزيارة وفيم�ا يتعلق بتجهيز
املركب�ات التابع�ة للدوائ�ر االمني�ة والخدمية».
وأض�اف «قمنا بمفاتح�ة الرشكة ايض�ا بزيادة

العمل توقع مع مركز املجتمع املدين وثيقة
تعاون يف جمال تشغيل العاطلني
بغداد  /المستقبل العراقي

حمافظ بغداد يوجه بإرسال جهد آيل ملدينة كربالء
املقدسة للمشاركة يف خدمة الزائرين
مكتب�ه االعالم�ي ان «الجزائ�ري وج�ه
بتهيئة كافة االس�تعدادات الالزمة إلطالق
الجهد اآليل من اجل تقديم مختلف اش�كال
الخدم�ة للزائرين خالل زي�ارة النصف من
ش�عبان واحياء ذكرى والدة اإلمام املهدي
املنتظر»عج�ل الل�ه فرجه».واض�اف ان

برعاي�ة وزارة الكهرب�اء والنف�ط والصناع�ة واملع�ادن والهيئة
الوطنية لالس�تثمار ،وبالتعاون مع رشك�ة مجد االعمال لتنظيم
املع�ارض واملؤتمرات الدولية ،ينطلق الي�وم االثنني املقبل املوافق
 ،2019 /4/ 22مع�رض ومؤتم�ر طاقة العراق الس�ادس()IEE
عىل ارض معرض بغداد الدويل ،وملدة ثالثة ايام».
واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان « املعرض
س�ينظم تحت شعار (االس�تثمار نحو تكامل الطاقة يف العراق)،
بمش�اركة جميع تش�كيالت وزارة الكهرباء ،و( )14تشكيالً من
وزارة النف�ط ،و( )12رشكة م�ن وزارة الصناعة واملعادن ،فضال
ع�ن ()86رشكة عراقي�ة وعربية واجنبي�ة ،متخصصة يف مجال
الطاق�ة ،واالس�تثمارية ،ويف مقدمته�ا رشكات ،جن�رال الكرتيك
االمريكية ،وسيمنز االملانية ،و( )ABBالسويدية ،وماس القابضة
العراقية».
واضاف ان « وزارة الكهرباء تس�عى م�ن خالل هذا املعرض فتح
افاق االستثمار والتعاون املشرتك مع وزارة الكهرباء».
وبني «سيتضمن املعرض مؤتمرا ً خاصا ً بحضور خرباء دوليني يتم
فيه مناقش�ة واقع الطاقة يف العراق ،واستعراض افاق االستثمار
لخلق سوق واعدة للطاقة يف البالد.

تجهيز تلك الدوائ�ر بحصة اضافية التتجاوز 25
 %م�ن الحصص الش�هرية املق�ررة وفيما يتعلق
بمنت�وج الغ�از الس�ائل».وعن واقع الغ�از قال
الخرس�ان «فاتحنا الرشكة لزيادة الوارد اليومي
وبواق�ع  400ط�ن يومي�ا وزع�ت على املعامل
الحكومية واالهلية م�ع  10صهاريج لنقل الغاز
الس�ائل ومنح فرعنا صالحية بيع االس�طوانات
الفارغة للهيأت واملواكب الحسينية دون االعتماد
عىل البطاقة التموينية باالضافة اىل صالحية اعارة
االسطوانات عن طريق كفيل ضامن موظف من
الفرع حرصا وعن الي�ه التجهيز».ولفت «وزعنا
الغاز الس�ائل ومنتوج�ي النف�ط االبيض وزيت
الغاز للمواكب والهيأت الحس�ينية حسب املقرر
والحاجة الفعلية لها والتي تحدد من قبل اللجان
والك�وادر التابع�ة للفرع».وبخص�وص تجهي�ز
املركب�ات الناقلة للزائرين بالوقود قال مدير فرع
رشكة املنتجات يف كربالء «بارشت الكوادر الفنية
والهندسية التابعة لفرع كربالء لتوزيع املنتجات

النفطية بنصب  6محطات متنقلة يف الس�احات
املخصص�ة لرتحيب املركبات مع نصب مضخات
ترسي�ع عدد  8عىل الحوضي�ات الناقلة للمنتوج
لالستفادة منها كمحطات متنقلة وقد نصبت يف
س�احات ترحيب املركبات الناقلة للزائرين وعىل
مداخ�ل املدينةالثلاث {بغداد – باب�ل – النجف}
ولديموم�ة العم�ل عىل م�دار الس�اعة تم نصب
كرفانات يف تلك الساحات ومجهزة باملستلزمات
الرضورية لضمان راحة املنتسبني والعمل بنظام
التناوب لضمان نجاح االداء خالل فرتة الزيارة».
وع�ن كيفية نقل املنت�وج خالل تل�ك الفرتة بني
الخرسان ،انه «تم تهيئة حوضيات جوالة بسعات
{ 16متر مكعب و 36مرت مكعب} لتوزيع النفط
االبيض وزيت الغاز عىل الهيات واملواكب لالفران
واملخابز واملولدات العائدة لهم كذلك تم التنس�يق
م�ع هيأة التجهيز وم�ن خاللهم مع كافة فروع
الرشكة يف هيأة توزيع الجنوب والفرات االوسط
السناد فرعنا بكل االحتياجات.

وقع وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م عبد الزمان وثيقة
تعاون مع مركز املجتم�ع املدني لتنمية القطاع الخاص يف مجال
تشغيل العاطلني والحد من البطالة وتنظيم سوق العمل وجوانب
اخرى تتعلق بالتنمية البرشية».
وتتضم�ن مج�االت التعاون وفق�ا له�ذه املذكرة تقدي�م واعداد
الدراس�ات واالبحاث املتعلقة بانش�طة التنمي�ة البرشية وتنمية
القطاع الخاص بما يس�اعد عىل تشغيل العاطلني والتخفيف من
نسبة الفقر.
وس�يتوىل مركز املجتمع املدني لتنمية القطاع الخاص العمل عىل
تحدي�ث قاعدة البيانات للعاطلني من العم�ل وتصنيفهم وتثبيت
تحصيله�م العلم�ي وحركة س�وق العم�ل املس�تمرة ،فضال عن
االس�هام يف تقديم دراسات الجدوى االقتصادية والتقويم االداري
واملحاسبي للمشاريع املدرة للدخل وحاضنات االعمال التي تسهم
يف تطوير عملهم.
ويتضم�ن برنام�ج التع�اون الذي س�يقدمه املركز ايض�ا تدريب
امللاكات املرشف�ة عىل متابع�ة اداء املش�اريع وانش�طة الوزارة
فيم�ا يتعل�ق بس�وق العم�ل والعاطلين والحماي�ة االجتماعية
والضمان وخاصة النش�اط املتعلق باحتياجات ذوي الهمم (ذوي
االحتياجات الخاصة) والنازحني.

النقل تؤكد استمرار جهودها اخلاصة بعملية
نقل زوار الزيارة الشعبانية يف كربالء املقدسة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة للمسافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة
النق�ل ،عن اس�تمرار جهودها الخاصة بعملية نق�ل زوار الزيارة
الشعبانية يف محافظة كربالء املقدسة».
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أنه
«اس�تنادا لتوجيهات وزير النقل عبد الل�ه لعيبي باهض ان جهد
الباص�ات متواصل وسيس�تمر لغاي�ة نقل اخر زائ�ر من كربالء
املقدسة».
وأض�اف البي�ان أن «عملية النق�ل وعىل الرغم م�ن ارتفاع كثافة
الزوار اس�تطاعت الوزارة من زج حافالت النقل من اقرب نقطة
للمقامين الرشيفني لخدمة الزوار وتس�هيل عملية نقلهم .يذكر
ان وزارة النقل اعلنت استنفار كل الجهود واالمكانيات لنقل زوار
النصف من شعبان املبارك يف كربالء املقدسة.

استثامر البرصة تبحث الفرص
الواعدة يف مع ارمينيا
البصرة  /المستقبل العراقي
أبدى س�فري ارمينيا يف العراق هراتشيا بوالديان استعداد رشكات
بلاده لالس�تثمار يف محافظة البرصة ،الفت�ا اىل ان هناك تبادال
تجاريا يصل اىل  150مليون دوالر بني العراق وارمينا» .
وذك�ر بي�ان لرئيس هيئ�ة اس�تثمار البرصة عالء عبد الحسين
س�لمان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «االخري التقى الس�فري
ارميني�ا يف العراق هراتش�يا بوالدي�ان لبحث الف�رص الواعدة يف
البرصة خصوصا يف قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية والطب
والتعليم» .
فيما اكد رئيس هيئة استثمار البرصة ،بحسب البيان ،ان «الوضع
االس�تثماري يف محافظة البرصة جيد من جميع النواحي» ،مبديا
استعداد «الهيئة لتقديم كافة التسهيالت للرشكات االرمينية لقاء
اقامة مشاريع استثمارية يف البرصة».
واش�ار اىل ان «تبدأ الرشكات االرمينية مشاريعها يف الوقت الحايل
نظرا لقلة املنافس�ة املوجودة يف الس�وق البصري “ ،موضحا ان
«السوق العراقية و خصوصا يف محافظة البرصة تتوفر بها فرص
استثمارية يمكن للرشكات االرمينية االستفادة منها “.
فيما اوضح السفري االرمني هراتشيا بوالديان أن «هناك تنسيقا
من خالل املجلس العراق�ي االرميني ورجال االعمال بعقد مؤتمر
يف بغ�داد يف ش�هر  12لس�نة  ،« 2019الفت�ا اىل ان «هن�اك تبادال
تجاريا يصل اىل  150مليون دوالر بني العراق وارمينا «.
وبني بوالدي�ان انه «ومن املؤمل ان يكون هن�اك تواصال اكرب من
خالل غرف التج�ارة والصناعة يف البلدين وإمكانية املش�اركة يف
املعارض التي تقام يف البلدين».
ولف�ت البي�ان اىل ان «الجانبين بحث�ا خلال اللق�اء الف�رص
االس�تثمارية يف قطاعات الزراعة والطب والتعليم فيما حول الية
الري التي يمكن اتباعها يف املشاريع الزراعية.

اعالنات

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
2019/3ب/255 : العدد
2019/4/18 التاريخ
اعالن حكم غيابي صادر
 س�عدي ه�ادي/ اىل املدع�ى علي�ه
صالح
 اص�درت2019/4/11 بتاري�خ
ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م
اعلاه املتضم�ن الزام�ك بازال�ة
التج�اوز الحاص�ل م�ن قبل�ك عىل
عقار املدعي احمد خميس حسين
 رشق�ي بعقوبة5 م402/6 املرق�م
 مرت وتسليم3,5 والبالغ مس�احته
اىل املدع�ي احم�د خمي�س حسين
خالي�ة م�ن الش�واغل وحس�ب ما
جاء بتقرير الخبري واملرتسم املؤرخ
 واعتب�ار م�ا ج�اء2019/4/2
باملرتس�م م�ن الحكم عن�د التنفيذ
وتحميلك الرسوم واملصاريف حكما
غيابيا قابال لالعرتاض واالستئناف
والتميي�ز وملجهولية مح�ل اقامتك
حسب رشح املبلغ يف هذه املحكمة
املبلغ ( س�ليمان جاسم محمد) يف
 لدى التحري والسؤايل2019/4/16
م�ن مخت�ار محلة حي املهندسين
املدعو ع�ادل احمد ع�ب ويس عىل
املطل�وب تبليغ�ه املدع�و س�عدي
هادي صال�ح اجابني بأنه مجهول
محل االقامة وحس�ب اشعار املرقم
 املرفق2019/4/16 بلا وامل�ؤرخ
طي�ا واش�عار مخت�ار منطقة حي
املهندسني واملصدق من قبل املجلس
املحلي لقض�اء بعقوب�ة املؤرخ يف
 تقرر تبليغك بواسطة2019/4/16
صحيفتين محليتين يوميتين ويف
ح�ال عدم حض�ورك واالعرتاض او
ارسال من ينوب عنك سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية بحقك وفق
القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
2019/1ش/1859 : العدد
2019/4/17 التاريخ
 حنني عب�د الودود/ املدع�ى علي�ه
ابراهيم
تبليغ
اقامت املدعي زوجك (محمد عدنان
عب�د الحسين) الدع�وى الرشعية
املرقم�ة اعلاه ومضمونه�ا طلبه
تمكين�ك له م�ن مش�اهدة اطفاله
مري�م ويسر ولكون�ك مجه�ول
محل االقامة وحس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة القن�اة
13  زقاق502 واشعار مختار محلة
 قرر تبليغك بواسطة2019/4/4 يف
صحيفتين محليتين يوميتين
بالحضور امام هذه املحكمة صباح
 ويف حال�ة عدم2019/4/29 ي�وم
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
ووفق القانون واالصول
القايض
عيل غناوي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
جلوالء
2019/ ش/155 : العدد
2019/4/21 التاريخ
اعالن
 (عبد الواح�د عبد/ املدع�ى علي�ه
)الحميد عبد املجيد
 اص�درت2019/4/16 بتاري�خ
ه�ذه املحكم�ة ( محكم�ة االحوال
الشخصية يف جلوالء) قرارا بالدعوى
)2019/ش/155(
املرقم�ة
والخاص�ة باملدعي�ة (امل حس�ون
عبعوب) واملدعى عليه ( عبد الواحد
عب�د الحمي�د عب�د املجي�د) يقيض
الحك�م بتصدي�ق الطلاق الخارج
 بني2017/5/28 الواق�ع بتاري�خ
املدعية امل حسون عبعوب واملدعى
عليه عب�د الواحد عب�د الحميد عبد
املجيد واعتباره طالقا رجعيا واقعا
للم�رة االوىل بع�د الدخ�ول وال�ذي
انقل�ب اىل بائ�ن بينون�ة صغ�رى
النتهاء فرتة الع�دة الرشعية بحيث
ال تح�ل املدعي�ة للمدع�ى علي�ه اال
بعق�د ومه�ر جديدين والع�دة عىل
املدعية النتهاء فرتتها البالغة ثالثة
ق�روء وتنبي�ة املدعية بع�دم جواز
اقرتانها برجل اخر اال بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية واالحتفاظ
للمدعي�ة بجميع حقوقها الرشعية
والقانوني�ة وبدع�اوى مس�تقلة
وتحمي�ل املدع�ى علي�ه الرس�وم
واملصاريف واتع�اب محاماة وكيل
املدعي�ة املحامي عيل احمد حس�ن
مبلغ�ا وق�دره عشرة االف دين�ار
وعن�د ع�دم اعرتاضك على القرار
املذك�ور اعلاه او اتباع�ك ط�رق
الطع�ن املق�ررة قانونا خلال املدة
القانوني�ة س�وف يكتس�ب القرار
بحقك الدرجة القطعية
القايض
ايار خري الدين خالد

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

Public Tender Announcements for Tender No: 014-PC-19
Provision of Generator For S1-1, S1-2 And Police Temporary Caravan Camp

Public Tender Announcements for Tender No: 014/PC/18
Supplying Fiber Reinforced Plastic Pipes for Water Pipeline (2nd Announcement)
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad,
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Supplying Fiber Reinforced Plastic Pipes for Water Pipeline
Tender No.: 014/PC/18 (2nd Announcement)
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the second time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill
and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work:
To seek a Contractor who can Supply Glass Reinforced Epoxy pipes and bends for Water Pipeline:
1. API 15LR-GRE Glass Reinforced Epoxy, Aromatic amine type: curing agent,pipe,12»,Taper Bell and Taper Spigot end,
Minimum inside diameter 297.2mm,Design pressure 1.6MPa,Design temperature 90
2. API 15LR-GRE Glass Reinforced Epoxy, Aromatic amine type: curing agent,pipe,10»,Taper Bell and Taper Spigot end,
Minimum inside diameter 246.4mm,Design pressure 1.6MPa,Design temperature 60
3. API 15LR-GRE Glass Reinforced Epoxy, Aromatic amine type: curing agent,Molded Elbow, 12»,Taper bell ends, Minimum
inside diameter 297.2mm,Design pressure 1.6MPa,Design temperature 90℃
4. API 15LR-GRE Glass Reinforced Epoxy, Aromatic amine type: curing agent, Molded Elbow, 10»,Taper bell ends, Minimum
inside diameter 246.4mm,Design pressure 1.6MPa,Design temperature 60℃
Part Two:
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 04:00 PM
on 27th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00
PM on 9th May 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp
before the deadline of tender.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted strictly in
accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information should be clearly on
the envelop.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the
C&P Dept. before the date of 7th May 2019 by Email: yangguang@ebspetroleum.com / baoxiaofang@ebspetroleum.com
/ wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before the
bidding date.
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee.

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws
of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Generator For S1-1, S1-2 And Police Temporary Caravan Camp
Tender No.: 014-PC-19
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work:
The scope of work as below:
EBS Petroleum Company Limited (“EBS Company”) is to seek a company who has the professional experience
and qualified ability to execute the project of Provision of Generators and synchronization control panels For
S1-1, S1-2 And Police Temporary Caravan Camp. The detailed technical requirements shall refer to project supplying of work in ITB Documents
Part Two:
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before
04:00 PM on 26th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before 4:00 PM on 6th May 2019 based on the ITB documents.
1. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2-1 Camp before the deadline of tender.
2. Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information
should be clearly on the envelop.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. before the date of 3rd May 2019 by Email: nidawei@ebspetroleum.com /baoxiaofang@
ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as
soon as possible before the bidding date.
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee.

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

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

Prequalification Announcements for Tender No: 017/SC/19
Provision of Wireline Logging and Perforating services

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen
Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Wireline Logging and Perforating services
Tender No.: 017/SC/19
Tender Information:
Scope of Work
EBS Petroleum Co., Ltd to seek one or two companies who have the qualified international professional experience and can carry out the
service for Wireline Logging and Perforating operation.
The “Wireline Logging and Perforating Equipment and Services” shall mainly include, but not limited to the following:
* Wireline logging measurement, recording and interpretation of petrophysical data, both in open and cased holes, using standard and/or
slimhole logging tools (All regular tools and imaging tools).
* Provision of any means of horizontal well logging tools.
* Provision of Perforating Services by using Wireline conveyed Perforating Guns or Tubing Conveyed Perforating Guns. Provision of
Wireline Services to run EBS or Third-Party instruments and equipment.
* Data recording, processing and interpretation.
Additionally, Contractors are required for:
* Occasional Drilling engineering solutions of auxiliary wireline services as per Company’s working Program.
* Provision of convey tools Tractor or CTU for occasional Horizontal logging and operation.
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCUMENTS
MUST BE IN ENGLISH:
1 General introduction of the participants
Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification
certificate
2. Professional qualification documents of the participants which must be relative to this project SOW
Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications
3 Introduction to the service capacity of the participants
4 Historical performance of participant’s company service in recent 5 years, especially in Iraq.
5 Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and Bank credit certificates
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And it will be deducted from the contract
payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:

* All prequalification documents should be submitted before 2nd May 2019, AM 11:00
* Prequalification document submission format:

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and
Tender No.

* Prequalification document submission address:

EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp.
E-Mail: baoxiaofang@ebspetroleum.com & CP@ebspetroleum.com
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.

تنويه
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
2019/ش/1164/ العدد
اعالن
 احمد حسن رحيل/ اىل املفقود
اق�ام والدك املدعو (حس�ن رحيل محل) املنش�ور
 يف1887 يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد
 وصحيف�ة العراق االخبارية بالعدد2019/4/18
 حيث ورد اقام والدك املدعو2019/4/18  يف827
 حس�ن حس�ن رحيل محل خطأ والصحيح اقام/
 حس�ن رحي�ل محل ل�ذا اقتىض/ وال�دك املدع�و
التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت ش�هادة تكيي�ل صادرة من رشك�ة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة والعائ�دة للس�يارة املرقم�ة
 س�ليمانية حم�ل رق�م الش�ايص147266
 بأس�م ( ولي�د حمي�دWDB934223IL487538
حسني) من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
2011/ب/84/ العدد
2019/4/18 التاريخ
اعالن
تعل�ن محكمة ب�داءة ش�ط العرب عن بي�ع العق�ار املرقم
 التنومة وهو عبارة عن بس�تان تسقى بمياه12 م57/20
19 دونم و1 املد وكما جاء يف السند العقاري املرفق بالدعوى
: اولك وتتكون من
 ـ دار تعود اىل الرشيك فاخر حبيب عبد الرزاق ومساحتها1
 دينار9,000,000  وقيمتها2  م250
250  ـ دار تع�ود اىل الرشيك�ة خريي�ة حبيب ومس�احتها2
 دين�ار فقط وبهذا فان مجموع10,000,000  وقيمته�ا2م
 (تس�عة عرش ملي�ون دينار19,000,000 املش�يدات تبل�غ
)عراقي فقط
 دينار فيكون مجموع56,000,000 وان قيمة االرض بمبلغ
 دين�ار (خمس�ة75,000,000 العق�ار ارض�ا ومش�يدات
وس�بعون مليون دينار عراقي فقط) فعىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة دائرة ديوان هذه املحكمة يف الي�وم الثالثون التايل
لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية
 من القيمة العمومية للعقار ارضا ومش�يدات%10 البالغ�ة
علما بان اجور النرش عىل املشرتي
القايض
كاظم حمود رهيج

Public Tender Announcements for Tender No: 018/PC/19
Supplying Caravan for Main Camp

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws
of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Supplying Caravan for Main Camp
Tender No.: 018/PC/19
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work:
To seek a Contractor who can provide caravan for main camp.
1. 150 sets of Dormitory caravan ( L=12m, W=4m);
2. 50 sets of Office & meeting caravan ( L=12m, W=4m);
3. 10 sets of Container dormitory ( L=12m, w=2.4m, H=2.6m)
Part Two:
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 04:00 PM on 27th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before 4:00 PM on 8th May 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2-1 Camp before the deadline of tender.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information
should be clearly on the envelop.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. before the date of 6th May 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com / baoxiaofang@
ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as
soon as possible before the bidding date.
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
2019/6ش/2029 : العدد
2019/3/28 التاريخ
اعالن
) املدعى عليه ( حسام راوي عبد/ اىل
اقامت املدعية ( س�هى سلام وحيد) الدع�وى بالعدد
 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها2019/6ش/2029
التفريق القضائي وملجهولية محل اقامتك حسب رشح
القائ�م التبلي�غ واش�عار مختار منطقة ح�ي املنتظر
 قض�اء الش�امية ق�ررت املحكمة تبليغ�ك موضوع/
الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف
 الساعة2019/4/2 موعد املرافعة القادم املوافق يوم
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
2019/5ب/1903 : العدد
2019/4/18 التاريخ
 املدع�ى عليه�م (مش�تهايه كاظم عبد الحس�ن/ اىل
وسجاد وحيدر وزهراء ومريم اوالد نايف خوان اضافة
) اىل تركة مورثهم
اق�ام املدعي (رش�يد ثاب�ت رش�يد) الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعلاه والتي يطل�ب فيها الحك�م ( بتأديتكم
له مبلغ�ا مقداره عشرة ماليني دينار بموجب س�ند
الكمبيالة املصدق من دائرة كاتب عدل النجف املسائي
) ولثبوت مجهولية محل2017/7/19  يف5630 بالعدد
اقامتكم حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
حي امليالد نعيم حسون الخاقاني قررت هذه املحكمة
تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
 وعند2019/4/30 يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم
عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
2015/ب/382 : العدد
2019م4/18 التاريخ
اعالن
 جميلة مجيد حسن/ املدعية
فتنه فت�اح مصطفى/ املدع�ى عليه�م
وفهيم�ه مجي�د مصطف�ى واحم�د
وصبيح�ة وفهيم�ة اوالد ملا محم�د
وحياة عيل محمد ومال عبد الله محس�ن
وحسين وخديج�ة اوالد ملا عب�د الل�ه
وصبيحة وجواد ويعق�وب اوالد ابراهيم
مصطفى وامين�ة وعبد السلام ورديف
وحامد وعبد الحافظ ورجب واس�ماعيل
وس�ليمة وفهيم�ة اوالد رش�يد الح�اج
عزاوي ورازقي�ة ومحمد صالح وحمدان
وعيل وعبد الله ومسعود اوالد امني رشيد
وامينة عب�د الرزاق الحاج ع�زاوي وعبد
الس�تار وعطية وبهية اوالد حميد مجيد
وهاشمية محمود ومنعم وسليم وطالب
وعدوي�ة اوالد مصطف�ى محمد وموىس
وعب�د الوهاب وامينة وصفي�ة اوالد عبد
الرزاق عب�د اللطيف وس�ميعة وفطومة
اوالد حس�ن ب�ركات وفطوم�ة محم�د
وحسين وحس�يبة وفائق�ة اوالد رؤوف
الس�يد محمود وحس�ن وكريم وشهودة
اوالد الح�اج علي وفائ�ق رؤوف الس�يد
محم�ود ومه�دي وعبد الل�ه وبهية اوالد
صالح لطي�ف وفاضل وحمي�د وفضيلة
وكميلة اوالد مجيد حسني وبهية صالح
لطيف
 احم�د وعام�ر/ االش�خاص الثالث�ة
وايمان اوالد س�ليم مصطف�ى وبلقيس
وف�ردوس وفائ�زة وبثين�ة وام�ل اوالد
جميل اس�ماعيل ونعم�ان ومهند وهبة
وياسمني وهدى اوالد منذر جميل وثرية
رحيم رضا وقتيبة محمد ياسني ومحمد
وعفاف وعلياء اوالد قتيبة محمد وخليل
واس�ماعيل ومحم�د ون�ارص وابراهي�م
وكريمة اوالد فائق رؤوف ورشيد وسعاد
وخريي�ة وهناء اوالد حميد مجيد وكاظم
وناظ�م وهاش�م وعادل وعلي�ه وافتخار
اوالد جواد حميد
اضافة/ رئي�س دي�وان الوق�ف الس�ني
لوظيفته
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البصرة العق�ار
 كوت الحجاج ومساحته5/74 تسلسل
 يقع يف منطقة2م25 اولك و21 دونم و1
كوت الحجاج بالقرب من مدرس�ة قطر
)الندى وهو عبارة عن قطعة (ارض فقط
مش�يد عليها دور متج�اوزة تعود للغري
قس�م منها مبن�ي بالبل�وك ومنها مبني
بالطاب�وق ومنها مس�قف بالكونكريت
املسلح ومنها مسقف بالحديد والطابوق
العكادة ومنها مسقف بالصفيح فمن له
رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع
 من%10 دفع التامينات القانونية البالغة
القيمة املقدرة البالغ�ة مليار وثمانمائة
وخمسون مليون دينار عن قيمة االرض
فقط وبصك مصدق الم�ر هذه املحكمة
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش
من ظهر اليوم الثالثني لليوم التايل للنرش
ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
2019/131 القضية املرقمة
مقتبس حكم غيابي
 محكمة قوى االمن:  ـ اس�م املحكم�ة1
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 ـاس�م املتهم الغائب الرشطي (ارشف2
طعم�ة كاظ�م س�اهي ) (مط�رود من
)الخدمة
2019/131  ـ رقم الدعوى3
ارت�كاب الجريم�ة
 ـ تاري�خ4
2011/2/4
2019/2/17  ـتاريخ الحكم5
) من ق ع درقم5(  ـ امل�ادة القانوني�ة6
2008  لسنة14
 قي�ادة ح�دود املنطقة:  ـاملنس�وب اىل7
الرابعة
 عدم ش�مول املتهم:  ـ خالصة الحكم8
 لس�نة27 اعلاه بقان�ون العف�و رق�م
 لصدور طرده من الخدمة بتاريخ2016
 بع�د نف�اذ قان�ون العفو2017/2/27
اعاله
) ـ الحبس البس�يط ملدة (س�تة اشهر9
14  م�ن ق ع د رقم5 وفق اح�كام املادة
 كون�ه القان�ون االصل�ح2008 لس�نة
 من ق2/2 للمته�م عمال باحكام امل�ادة
 املعدل وبداللة1969  لس�نة111 ع رقم
 اوال م�ن ق ا د رقم/69اوال و/61 امل�واد
 وذلك لغيابه من تاريخ2008  لس�نة17
 ولغاي�ه ط�رده من الخدمة2011/2/4
 بموج�ب االم�ر2017/2/27 بتاري�خ
االداري الصادر م�ن مديرية ادارة املوارد
 يف18328  التقاع�د املرق�م/ البرشي�ة
2017/2/27
 ـ اخراجه من الخدمة استنادا الحكام10
 لس�نة14 ثانيا من ق ع د رقم/42 املادة
 بع�د اكتس�اب الحك�م الدرج�ة2008
اوال من ق ا د/89 القطعية بداللة امل�ادة
2008  لسنة17 رقم
 ـ اعطاء املوفظني العموميني صالحية11
الق�اء القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ
الحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني
باالخب�ار ع�ن مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا
 ثانيا وثالثا من ق أ د/ 69 الحكام املادة
2008  لسنة17 رقم
 ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة12
 رابعا من ق أ/ 69 اس�تنادا الحكام املادة
2008  لسنة17 د رقم
 ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي13
املنتدب ( حسني عبد االمري جابر) البالغة
) خمس�ة وعرشين الف دينار25,000(
عراقي ترصف له م�ن خزينة ادلولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء
 سادسا من ق/60 استنادا الحكام املادة
 قابال لالعرتاض2008  لس�نة17 أ د رقم
اوال/71 والتمييز اس�تنادا الحكام املادة
وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ
2019/2/17
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالنات

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

Prequalification Announcements for Tender No: 018/SC/19
Provision of service for Well Testing Project

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws
of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of service for Well Testing Project
Tender No.: 018/SC/19
Tender Information:
Scope of Work
EBS Petroleum Co., Ltd to seek one or two companies who have the qualified international professional experience and can carry out the service for EBS Petroleum Co., Ltd
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements,
ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:
1 General introduction of the participants
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business
etc.) and Qualification certificate
2. Professional qualification documents of the participants which must be relative to this project SOW
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications
3 Introduction to the service capacity of the participants Including but not limited to the following:1) experience
in Slinkline work experience 2) DST down hole work experience 3) Surface equipment work experience ;4) PVT
sample analysis ability;5) well test data interpretation experience and research team.
4 Historical performance of participant’s company service in recent 3 years of Well Testing Project.
5 Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three years
and Bank credit certificates
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And it will be
deducted from the contract payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before 2nd May 2019, AM 11:00
* Prequalification document submission format:
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes
marked Tender Name and Tender Number.
* Prequalification document submission address:
EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp.
E-Mail: baoxiaofang@ebspetroleum.com & CP@ebspetroleum.com
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcements for Tender No: 019/PC/19
Supplying 6” Spoolable RTP for Flowline

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad,
Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Supplying 6” Spoolable RTP for Flowline
Tender No.: 019/PC/19
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign
Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work:
To seek a Contractor who can provide spoolable RTP for oil &gas flowline
1. 6” API 15S-RTP(Reinforced Thermoplastic Pipe), 6MPa, 60℃;
Minimum inside diameter 150mm
Liner material PE-X or PE-RT(II)
Reinforcement Layer Polyester fibers, Aramid fibers, thermoplastic resin
Cover:PE100, UV Stabilised
2. 6» RTP to RTP Field Couplings: Duplex Stainless-steel ASTM A182 F51,Nonmetalic Gaskets，6MPa
3. 6» RTP to Steel Pipe RF flanged Class600 ASME B16.5 end Fittings, Duplex Stainless Steel ASTM A182 F51
4. Hydraulic Swaging Machine
Part Two:
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 04:00 PM
on 28th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00
PM on 9th May 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp
before the deadline of tender.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted strictly in
accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information should be clearly on
the envelop.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the
C&P Dept. before the date of 7th May 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com / baoxiaofang@ebspetroleum.com /
wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before the
bidding date.
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee.

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

Prequalification Announcements for Tender No: 019/SC/19
Provision of Mud Logging Service

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Mud Logging Service
Tender No.: 019/SC/19
Tender Information:
Scope of Work
EBS Petroleum Co., Ltd is to seek one or two companies who have the qualified international professional experience and can carry out the service
for Mud Logging.
CONTRACTOR shall perform comprehensive Geological and Engineering monitoring, data acquisition, recording and evaluation services, following the
standard practice of the mudlogging industry which includes but not limited to the following:
1. Sampling and Sample Analysis
2. Continuous Monitoring, Recording and Graphic Presentation of Drilling Data
3. Detection and Determination of Hydrocarbon Shows in Drilling Fluids
4. Monitoring and Analysis of Drilling Fluids
5. Sampling and Analysis of Recovered Fluid/Gas Samples
6. Abnormal Pressure Detection Services
7. Provide Hydrogen Sulphide (H2S) Alarm system, Computer System and Processing System
8. Data and Programmed Storage
9. Output Devices
10. Remote PCs (Workstations)
11. Records and Reports
12. Other Duties and Responsibilities
13. CONTRACTOR shall provide necessary consumable to EBS PETROLEUM CO.LTD to support the services.
14. CONTRACTOR shall also perform any other related services normally provided by CONTRACTOR within CONTRACTOR>s capabilities which EBS
PETROLEUM CO.LTD may reasonably request.
15. CONTRACTOR is required to submit the procedures and/or methods to ensure high standards of performance and good quality of services in carrying out the WORKS.
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN
ENGLISH:
1 General introduction of the participants
Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification certificate
2. Professional qualification documents of the participants which must be relative to this project SOW
Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications
3 Introduction to the service capacity of the participants
4 Historical performance of participant’s company service in recent 5 years, especially in Iraq.
5 Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and Bank credit certificates
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And it will be deducted from the contract payment
directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before 2nd May 2019, AM 11:00
* Prequalification document submission format:
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and Tender No.
* Prequalification document submission address:
EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp.
E-Mail: baoxiaofang@ebspetroleum.com & CP@ebspetroleum.com
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
2019/1ش/1855 : العدد
2019/4/17 التاريخ
 محمد هادي محمد/ املدعى عليه
تبليغ
اقامت املدعية زوجتك اسماء حسني عيل الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اعلاه وموضوعه�ا طل�ب
التفري�ق لهجرك له�ا اكثر من س�نتني ولكونك
مجه�ول مح�ل االقام�ة وحس�ب رشح القائم
2019/4/4 بالتبليغ يف مرك�ز رشطة املفرق يف
واملؤيد بختم وتصدي�ق املجلس املحيل للمنطقة
ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين
يوميتين بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح
 ويف حالة ع�دم حضورك او2019/4/29 ي�وم
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول
القايض
وميض عادل عبد القادر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
641:العدد
2019/4/18/التاريخ
نرش فقدان/م
للطل�ب املقدم من قبل املدع�وة (مهرية محمود
خليف�ه) الت�ي ت�روم في�ه نصبه�ا قيم�ة عىل
زوجها املفقود (احمد خلف علوان) قررت هذه
املحكمة نشر فقدان املدعو (احمد خلف علوان
/خل�ف) ال�ذي فق�د يف محافظة صلاح الدين
 ولم يعرف2015/9/7 ناحية االسحاقي بتاريخ
مصريه لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف
(ناحية االس�حاقي) او مركز رشطة االسحاقي
 مع..خالل ش�هر من اليوم التايل لنشر اإلعالن
التقدير
القايض
حازم محمد احمد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
2018 /  ت/ 418 : رقم االضبارة
2019 / 4 / 18 : التاريخ
 املنفذ عليه/ اىل
لقد تحق�ق لهذه املديرية من فاضل عباس عبد
. الرحيم حسني
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
 م�ن قانون التنفيذ27 عليه – واس�تنادا للمادة
تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ
بلد خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل
للنشر ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
: باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
هادي مهيل حبرت
: اوصاف املحرر
5 / 3  يف2018 /  ب/ 50 ق�رار الحك�م املرق�م
 واملتضم�ن الزام املدع�ي عليه ( فاضل2018 /
عب�اس عبد الرحيم ) بالزامه بدفع مبلغ وقدره
 ) عشرة ماليني وخمس�مائة10 ، 5 00000 (
. الف دينار الغريها

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن وزارة
 محمد/ النفط بأس�م
علوان ش�هاب – فمن
يعث�ر عليها تس�ليمها
. اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
 الصادر1441726 فقد وصل قب�ض املرقم
2017/11/28 من بلدية الس�ماوة بتاريخ
 س�تمائة الف دينار امانات600,000 املبلغ
 س�وق الجملة بأسم ( محمد24 محل رقم
محسن ساجت) عىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة جنح البدير
2019/ج/108 العدد
2019/4/16 التاريخ
اعالن
 حاكم كاظم عكاب/  املتهم الهارب/ اىل
بالنظ�ر الحالتك على ه�ذه املحكمة وفق
 عقوب�ات يف الدع�وى457 اح�كام امل�ادة
 وفيه�ا املش�تكي2019/ج/108 املرقم�ة
(س�عيد كري�م لفت�ه) وع�دم حض�ورك
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م ق�ررت ه�ذه
املحكمة تبليغكم عن طريق النرش بواسطة
صحيفتين محليتني يوميتين بالحضور يف
 ويف2019/5/19 موعد املحاكمة املصادف
حالة عدم الحضور س�يتم اجراء املحاكمة
غيابيا بحقك وفق القانون
القايض
حسني عيل العبيدي
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اعالنات

اعداد :ايهاب فاضل

وزارة االعامر واالسكان والبلديات واالشغال العامة
رشكة الفاو اهلندسية العامة

م/اعالن الغاء املناقصة املرقمة ( )2019/5

تعل�ن رشك�ة الف�او الهندس�ية العام�ة اح�دى
تش�كيالت وزارة االع�ار واالس�كان والبلدي�ات
واالش�غال العام�ة عن الغ�اء املناقص�ة املرقمة
( )2019/5الخاص�ة بتنفي�ذ هي�اكل العمارات
السكنية عدد ( )10للقطاع االول ملرشوع مجمع
الخالص السكني واملنشورة يف صحيفة املستقبل
العراق�ي يف عدده�ا املرق�م ( )1884والص�ادرة
بتاريخ 2019/4/15
فقدان
فقدت شهادة الكيل الصادرة من رشكة
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة والعائ�دة
للس�يارة املرقم�ة  39779بغ�داد حمل
مرسيدس م2004
رقم الشايص
WDB9341611K874920
بأس�م (حسن ياسني حسين) عىل من
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت شهادة الكيل الصادرة من رشكة
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة والعائ�دة
للس�يارة املرقم�ة  190745اربي�ل
مرسيدس
رقم الشايص
WDB934033IL458802
بأسم ( محمد ناهض محمود) عىل من
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية (رشكة عامة)

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة بداءة شط العرب

اىل السادة اصحاب الرشكات

م  /اعالن املناقصة /12جتهيز  / 2019/خمزنية /تقنية احلفر) للمرة االوىل

يرس (رشكة الحفر العراقية  /الهيئة التجارية ـ قسم املشرتيات املحلية ) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز  Pressure gaugeحسب املواصفات والكميات والقياسات املدرجة يف اصل الطلبية
ومن منش�ا امريكي ( )USAمع تقديم ش�هادة منشأ مصدقة اصوليا مع ش�هادة فحص مصنعي تتضمن شهادة
معايره لكل مقياس موضع فيها الرقم التسلسلي واملواد واصله اىل مخازن الرشكة يف البرصة  /الربجس�ية بفرتة
تجهيز ( )60ستون يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد
أ ـ مع مالحظة ما يأتي :
 1ـ على مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبين يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الهيئة التجارية  /قس�م
املشرتيات املحلية  /شعبة عقود التجهيز املحيل االطبق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ـ الربجسية)
خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
 2ـ متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة  ( :هوي�ة غرف�ة التج�ارة الصنف الراب�ع نافذة لع�ام  2019مع اوراق تأس�يس
الرشكة)
 3ـ بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل الهيئة التجارية  /قس�م
املشرتيات املحلية /شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتد البالغة ( )100,000مائة
الف دينار
 4ـ يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االت�ي ( رشكة الحف�ر العراقية ـ البرصة ـ الربجس�ية ـ مق�رر لجنة فتح
العط�اءات االوىل ) يف املوع�د املحدد ( تغلق املناقصة الس�اعة الثانية عرش من يوم الخميس  2019/5/16ويف حالة
مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون يوم الدوام التايل للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس
اليوم املحدد لغلق املناقصة ) العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر الرشكة  /لجنة فتح العطاءات  /البرصة أ/الربجسية) يف الزمان
والتاريخ ( الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس  5 )2019/5/16ـ اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم
االثنني املصادف ( )2019/5/13
 6ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 7ـ يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني بتاريخ الخميس (  )2019/5/2ويف حالة وجود
اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
 8ـ الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة (  )102,000,000ومائة واثنان مليون دينار عراقي
 9ـ مدة نفاذ العطاءات ( 90تسعون يوم) من تاريخ غلق املناقصة
 10ـ يقوم مقدم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها ( )3,060,000ثالثة ماليني وس�تون الف دينار عراقي بموجب
ص�ك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف الع�راق عىل ان يكون نافذ ملدة  28يوم من
انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات االولية
 11ـ يت�م التقدي�م على املناقص�ة من قبل املجه�ز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسسين للرشك�ة او الوكيل
القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة
 12ـ يف حال�ة الرشكات االجنبية الراغبة باالشتراك باملناقصة تقديم اوراق تس�جيلها يف العراق مصادق عليها من
الجهات املختصة
 13ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه
املوقع االلكرتوني للرشكة :
WWW.IDC.gov.iq
الربيد االلكرتوني للهياة التجارية :
contracts.south@idc.gov.iq
ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة
مدير اهلياة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

اعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1679 :ب2019/3
التاريخ 2019/4/17
اىل  /املدعى عليه ( كرار مرزه طاهر)
اقام املدعون (عباس ومحس�ن وزهرة اوالد عيل
عب�اس) الدع�وى البدائية املرقمة اعلاه والتي
يطل�ب فيه�ا الحك�م بـ ( اج�ر مثل اس�تغاللك
بدون مس�وغ رشع�ي او قانوني للعق�ار املرقم
 3/62421ح�ي امليلاد مبلغا مق�داره مليوني
دين�ار ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي النداء
عباس س�عران مصحب لذا قررت هذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم
 2019/5/2وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
العدد  / 84 :ب 2011 /
التاريخ 2019 / 4 / 17 :

تعلن محكمة بداءة شط العرب عن بيع العقار املرقم  56 / 20وان مساحة العقار (  6دونم و  2أولك ) مقاطعة  12التنومة وان العقار هو ملك رصف
لوزارة االوقاف – واملغارس العراقي حبيب عبد الرزاق ويس من العراقيني – جنس�هما بس�تانني يس�قيان سيحا بمياه املد وبعد التجوال يف موقع العقار
الحظت ان موقع العقار يقع يف قضاء ش�ط العرب عىل جانب الش�ارع العام ش�ارع (  ) 13واملعروف بش�ارع االطفاء – وقد الحظت مش�يد عىل ارض
العقار تسلس�ل  56 / 20م  12التنومة – حس�ينية مس�احتها تقريبا  200م 2ومجموعة من املحالت ومعمل حدادة باس�م معمل حدادة الرحمن لعمل
االب�واب والش�بابيك واملحج�رات الحديدية والقائف وكاف�ة االعمال الحديدية وهي تعود للرشي�ك ( وعد ظاهر ) وكما الحظت وجود (  6محالت مش�يد
بالبلوك ومس�قفة بالش�يلمان عىل جانب هذا الش�ارع وبمساحة تقدر  80م 2تعود للرشيك ( مس�لم حبيب ) وكذلك الحظت وجود دور سكنية مشيدة
عىل ارض هذا العقار عددها (  11دار ) الدار االوىل تعود للرشيك ( مس�لم حبيب ) مش�يدة من اللبن والطني مس�قفة بالجندل ومؤلفة من غرفتي نوم
واس�تقبال وهول كبري ومطبخ وحمام ومرافق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء وان درجة عمرانها قديم ومس�احتها بحدود  200م 2والدار الثانية
طابق واحد مش�يدة بالبلوك ومس�قفة بالكونكريت املسلح تعود للرشيك ( عقيل مسلم ) وهي مؤلفة من غرفتي نوم واستقبال ومطبخ وحمام ومرفق
صحي مس�احتها تقدر بحدود  150م 2وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها قديم والدار الثالثة طابق واحد مش�يدة بالبلوك والطني ومس�قفة
بالش�يلمان ( ع�كادة ) وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم واس�تقبال وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجه�زة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها
قديم وهي تعود للرشيك ( عبد عيل حبيب ) مس�احتها بحدود  175م 2وش�اغلها ولده ( حسين عبد عيل ) والدار الرابعة طابق واحد مش�يدة بالبلوك
ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وهي مؤلفة من غرفت�ي نوم وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة بامل�اء والكهرباء ودرجة عمرانها قديم
ومس�احتها بحدود  250م 2وهي تعود للرشيك ( فارس عبد عيل ) والدار الخامس�ة طابق واحد مش�يدة بالبلوك ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وهي
مؤلفة من غرفتي نوم وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها وسط – مساحتها بحدود  250م 2وهي تعود
للرشيك ( حس�نني عبد عيل ) والدار السادس�ة طابق واحد مش�يدة بالبلوك ومسقفة بالكونكريت املس�لح وهي مؤلفة من غرفتي نوم واستقبال وهول
ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها وس�ط مس�احتها بحدود  250م 2وهي تعود للرشيكة ( جنه عبد الواحد )
والدار السابعة طابق واحد مشيدة بالبلوك ومسقفة بالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم واستقبال وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي
وه�ي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها وس�ط مس�احتها بح�دود  250م 2وهي تعود للرشيك ( رعد ظاهر ) والدار الثامنة طابق واحد مش�يدة
بالبلوك ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم واس�تقبال وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء
ودرجة عمرانها وسط مساحتها بحدود  150م 2وهي تعود للرشيك ( مرتىض ظاهر ) الدار التاسعة طابق واحد مشيدة بالبلوك ومسقفة بالكونكريت
املسلح وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم واستقبال وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة باملاء ودرجة عمرانها وسط مساحتها بحدود 150
م 2وهي تعود للرشيك ( عالء ظاهر ) الدار العارشة طابق واحد مشيدة بالبلوك ومسقفة بالكونكريت املسلح وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم واستقبال
وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها وسط مساحتها بحدود  250م 2وهي تعود للرشيك ( ميمون ظاهر
حبيب ) الدار الحادي عرش طابقني الطابق االريض مش�يد بالبلوك ومس�قف بالكونكريت املس�لح وهو مؤلف من خمس�ة غرف نوم واس�تقبال وهول
ومطبخ وحمام ومرفق صحي والطابق الثاني مش�يد بالثرمس�تون ومسقف بالكونكريت املسلح وهو مؤلف من غرفتي نوم وهول والدار مجهزة باملاء
والكهرباء ودرجة عمرانها جيدة ومساحتها تقدر بحدود  200م 2وهي تعود للرشيك ( مصطفى ظاهر ) والدار الثانية عرش طابق واحد مشيدة بالبلوك
ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وهي مؤلفة من ثالث غرف نوم واستقبال ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها
وسط مساحتها بحدود  250م 2وهي تعود للرشيك ( وعد ظاهر ) كما الحظت مساحة من االرض خالية من املشيدات تقدر مساحتها بحدود (  2دونم
) توجد فيها مغروس�ات من اش�جار النخيل والسدر تقدر بعرشون شجرة وبعد اطالعي عىل اوراق اضبارة الدعوى الحظت واطلعت عىل تقارير الخرباء
الس�ابقني لهذه الدعوى واطلعت عىل املرتس�مني املقدمني من قبل السيد املس�اح اعاله بخصوص هذا العقار واملرفق طي اوراق هذه الدعوى واطالعي
عىل اسعار العقارات ومالحظة تدني اسعار وهبوط العقارات ولعدم تقدم املزايدين لهذا العقار وعليه فاني اقدر قيمة العقار وكما ييل :
العقار تسلسل  56 / 20م  12التنومة بمبلغ قدره (  ) 500 ، 000 ، 000خمسمائة مليون دينار واقدر اسعار الدور املشيدة عىل ارض هذا العقار والتي
تعود للمشاركني بهذا العقار وكما موضح ادناه :
 – 1الحسينية العائدة للمواطن ( عبد الله عبد عيل ) مساحتها  200م 2القيمة (  ) 40 ، 000 ، 000اربعون مليون دينار  – 2الدار االوىل العائدة للمواطن
( مسلم حبيب ) مساحتها  200م 2القيمة (  ) 5 ، 000 ، 000خمسة ماليني دينار .
 – 3الدار الثانية عائدة للمواطن ( عقيل مسلم ) مساحتها  150م 2القيمة (  ) 6 ، 000 ، 000ستة ماليني دينار .
 – 4الدار الثالثة عائدة للمواطن ( عبد عيل حبيب ) مساحتها  175م 2القيمة (  ) 5 ، 000 ، 000خمسة ماليني دينار .
 – 5الدار الرابعة عائدة للمواطن ( فارس عبد عيل ) مساحتها  250م 2القيمة (  ) 10 ، 000 ، 000عرشة ماليني دينار .
 – 6الدار الخامسة عائدة للمواطن ( حسنني عبد عيل ) مساحتها  250م 2القيمة (  ) 10 ، 000 ، 000عرشة ماليني دينار .
 – 7الدار السادسة عائدة للمواطنة ( جنه عبد الواحد ) مساحتها  250م 2القيمة (  ) 10 ، 000 ، 000عرشة ماليني دينار .
 – 8الدار السابعة عائدة للمواطن ( رعد ظاهر ) مساحتها  250م 2القيمة (  ) 10 ، 000 ، 000عرشة ماليني دينار .
 – 9الدار الثامنة عائدة للمواطن ( مرتىض ظاهر ) مساحتها  150م 2القيمة (  ) 8 ، 000 ، 000ثمانية ماليني دينار .
 – 10الدار التاسعة عائدة للمواطن ( عالء ظاهر ) مساحتها  150م 2القيمة (  ) 9 ، 000 ، 000تسعة ماليني دينار .
 – 11الدار العارشة عائدة للمواطن ( ميمون ظاهر ) مساحتها  250م 2القيمة (  ) 9 ، 000 ، 000تسعة ماليني دينار .
 – 12الدار الحادية عرش للمواطن ( مصطفى شاكر ) مساحتها  200م 2القيمة (  ) 9 ، 000 ، 000تسعة ماليني دينار .
 – 13الدار الثانية عرش للمواطن ( وعد ظاهر ) مساحتها  250م 2القيمة (  ) 10 ، 000 ، 000عرشة ماليني دينار .
 – 14اربعة محالت للرشكاء ( وعد وعيل ومسلم وعالء ) املساحة  100م ) 10 ، 000 ، 000 ( 2عرشة ماليني دينار .
 – 15محلني للرشيكني ( عبد االله وفارس عبد عيل ) املساحة  50م 2القيمة (  ) 4 ، 000 ، 000اربعة ماليني دينار .
وبذلك يكون املجموع الكيل لقيمة املشيدات املشيدة عىل ارض هذا العقار هي (  ) 155 ، 000 ، 000مائة وخمسة وخمسون مليون دينار  .وعليه يكون
املجموع الكيل لقيمة املشيدات  +املجموع الكيل الرض العقار = كما موضح ادناه  655 ، 000 ، 000 = 155 ، 000 ، 000 + 500 ، 000 ، 000 :ستمائة
وخمسة وخمسون مليون دينار الغريه .
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة دائرة ديوان هذه املحكمة يف اليوم الثالثون التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة % 10
من القيمة العمومية للعقار ارضا ومشيدات – علما بان اجور النرش عىل املشرتي .
القايض
كاظم محود رهيج
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ملؤازرة النوارس يف مواجهته امام النصر السعودي..

وزير النقل يوجه بنقل مشجعي النادي
إىل ملعب كربالء الدويل جمان ًا
المستقبل العراقي /متابعة
وجه وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي ،بنقل مشجعي نادي
ال�زوراء الريايض الثالثاء املقبل إىل ملعب كربالء الدويل مجانا ،
لحضور املباراة التي ستجمعه بنادي النرص السعودي يف دوري
أبطال آسيا.
واوضح لعيبي :انه استمرارا يف دعم الرياضة العراقية عموما،
وباالخص ن�ادي الزوراء وجماهريه العريقة وتس�هيل عملية

نقله�م من بغ�داد اىل مدينة كربالء املقدس�ة واعادتهم مجانا،
عن طريق حافلات الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود،
وقاطرات الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية.
ونوه س�يادته أنه على الجماهري الرياضي�ة الراغبة بحضور
املباراة التجمع يف ساحة مظفر بمدينة الصدر و أمام مبنى نادي
الزوراء الريايض يف الش�الجية ،وامام ملعب الشعب الدويل ،
واملحطة العاملية يف منطقة العالوي ،يف الساعة العارشة من
صباح يوم الثالثاء املقبل املوافق .٢٣/٤/٢٠١٩

نور صربي يضع حد ًا ملسريته
مع هجر السعودي
المستقبل العراقي /وكاالت
اعلن حارس مرمى املنتخب الوطني العراقي
لكرة القدم سابقا ً نور صربي ،اليوم  ،نهاية
مش�واره مع نادي هجر السعودي بعد اقل
من س�نة على انتقال�ه لصف�وف الفريق.
وذكر صربي عرب حسابه الرسمي يف موقع
انس�تغرام «اتوجه بالش�كر الجزيل الدارة

سولسكاير يدق ناقوس
اخلطر لسانشيز

يوفنتوس حيسم مستقبل ديباال
المستقبل العراقي /وكاالت
كش�ف فابيو باراتيسي ،املدير الريايض بن�ادي يوفنتوس،
موق�ف األرجنتيني باولو ديباال ،صان�ع ألعاب الفريق ،من
الرحيل بالفرتة املقبلة.
وت�وج فريق الس�يدة العج�وز بلق�ب االس�كوديتو ،أمس
الس�بت ،عقب الفوز عىل فيورنتينا بنتيجة ( )1-2بالجولة
 33من عمر املسابقة.
وق�ال باراتيسي يف ترصيحات لش�بكة «س�كاي س�بورت
إيطالي�ا»« ،بالتأكي�د س�يبقى ديب�اال هن�ا .إن�ه الع�ب يف
يوفنتوس ،وأمر واضح أن سيبقى معنا».
وأضاف «أليغري؟ س�نعقد اجتماعنا املعتاد ،كما يفعل كل

المستقبل العراقي /وكاالت

ح�ذر أويل جونار سولس�كاير ،مدرب مانشستر يونايتد،
أليكس�يس سانش�يز ،وباق�ي العبي الفري�ق من أن
النادي لن يحتف�ظ بكل هذه املجموعة خالل فرتة
االنتق�االت املقبل�ة ،يف وقت يس�عى فيه إلعادة
بناء التشكيلة.
وط�اردت اإلصاب�ات ،سانش�يز من�ذ
انضمام�ه إىل يونايت�د يف بداي�ة ،2018
وشارك أساس�يا يف  5مباريات فقط يف
كل املسابقات منذ أن توىل سولسكاير
املس�ؤولية خلفا لجوزيه مورينيو،
يف ديسمرب كانون األول املايض.
وأبل�غ امل�درب صحيف�ة
«تيليج�راف»« :يتعين على
الجمي�ع إظه�ار حس�ن ال�والء
للن�ادي والتعط�ش ملواصل�ة
التحس�ن على الصعيدين الفردي
والجماعي .وتابع« :ال أتحدث فقط
عن أليكس�يس ،أطال�ب الجميع بهذا
األمر .لكن لو تحدثنا عن سانشيز فأرى
أنه لم يكن محظوظا مع اإلصابات.
وواصل« :منذ أن توليت املس�ؤولية تعرض
سانشيز إلصابتني طويلتني ..تعرض العبون
آخرون إلصابات أيضا ..أفكر حاليا يف الالعبني
الذين نرغب يف االحتفاظ بهم وكذلك األسماء التي
سنستغني عنها».

ناد .هذا ليس الوقت املناس�ب ملناقش�ة ماذا س�نفعل لكن
نحن لدينا أفكارنا لكيفية تحسني الفريق».
وح�ول التتوي�ج باللق�ب الثامن على التوايل ،وال�ذي كان
ً
ح�ارضا يف بداية تلك السلس�لة ،ق�ال «كان من
باراتيسي
الجن�ون أن نعتقد بأن ه�ذا يمكن أن يح�دث عندما كنا يف
عام .»2010
وأردف «لي�س هناك رس لنجاحنا ،نحن فقط وصلنا إىل هنا
بالعم�ل الج�اد كمجموعة مع الن�ادي واملدربني والالعبني،
نحن نش�كر الجهاز والالعبني وجميع من عمل بيوفنتوس
وسمح بحدوث ذلك».
وخت�م ان «الناس يقللون مم�ا حققناه هنا ،وأعتقد أنه يف
غضون عدة سنوات سيدركون الحقبة التي مررنا بها».

رسمي ًا ..العراق يستضيف تصفيات آسيا للشباب
المستقبل العراقي /وكاالت
اعلن االتحاد العراقي لكرة القدم ، ،موافقة االتحاد االسيوي عىل استضافة
العراق ملباريات مجموعته بتصفيات بطولة آسيا للشباب.وقال االتحاد يف
بيان مقتضب تلقت املستقبل العراقي  ،نسخة منه ،إن «االتحاد االسيوي
يوافق عىل اقامة تصفيات بطولة اسيا ملنتخبات الشباب يف العراق حسب

الزوراء يف لقاء الثأر أمام النرص السعودي
المستقبل العراقي /وكاالت
يعتم�د فريق الزوراء عىل األجواء الحماس�ية يف ملعب كربالء
ال�دويل للتفوق عىل النرص الس�عودي ورد االعتبار ،واالقرتاب
م�ن الدور املقب�ل يف لقاء اإلي�اب الثالثاء املقب�ل يف تصفيات
الجولة الرابع�ة للمجموعة االوىل يف دوري أبطال آس�يا لكرة
القدم.وس�تقام املباراة يف الس�اعة السادس�ة مسا ًء بتوقيت
بغ�داد .وتبدو كل الفرص متاح�ة يف املجموعة األوىل إذ يملك
الزوراء  4نقاط مقابل  3نقاط لكل من النرص ،والوصل ،لكن

ذوب آهن أصفهان اإليراني صاحب الـ 6نقاط سيكون
ً
مرش�حا لتعزي�ز صدارته حني يس�تضيف الوصل يوم
الثالثاء.ويتأه�ل األول ،والثان�ي م�ن كل مجموعة إىل
دور الـ .16ووعد مدرب فريق الزوراء ،حكيم ش�اكر،
جماهير الن�وارس باس�تعادة الصورة التي رس�مها
الجمي�ع للفري�ق يف دوري إبط�ال آس�يا.وقال ش�اكر
يف ترصي�ح نقله املكت�ب االعالمي للن�ادي ،إن «فريقنا
منتظ�م بالتدريبات اليومية ،حيث س�عينا العادة الروح
لالعبني بعد الخسارتني االخريتني امام النرص وبغداد».

مجاهري برشلونة تعاقب كوتينيو

المستقبل العراقي  /متابعة

عاقبت جماهري برش�لونة يف ملع�ب «كامب نو» نجم
الفري�ق فيلي�ب كوتينيو ،خلال مش�اركته ضد ريال
سوسيداد ،مساء السبت ،بالجولة الـ 33من الليجا.
وشارك كوتينيو كبديل ،يف الدقيقة  ،71حيث دخل بدال
من زميله عثمان ديمبييل ،وساهم يف تحقيق االنتصار

بنتجية (.)1-2
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية،
ف�إن الجماهري أطلق�ت صافرات االس�تهجان ضد
كوتينيو ف�ور نزوله ،وتكررت الصاف�رات كلما ملس
الربازيلي الكرة.وأبدت الجماهير غضبها من ترصف
كوتينيو ،بعدما س�جل الهدف الثالث ضد مانشستر
يونايتد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قرعة نارية لنادال يف بطولة برشلونة
المستقبل العراقي  /متابعة

أس�فرت قرعة بطولة برش�لونة فئ�ة  500نقطة،
عن مواجهات صعبة للمصنف الثاني عامل ًيا وحامل
اللقب رافائيل نادال ،والذي ودع أمس بطولة مونتي
كارلو لألس�اتذة من نصف النهائي بالخسارة أمام
اإليطايل فابيو فونيني.وكي يتوج نادال بلقبه الـ12
يف بطول�ة برش�لونة ،فعلي�ه التف�وق على كل من
الفرنيس لوكاس بوي ووصيف نسخة العام املايض

ستيفانوس تسيتسيباس إضافة إىل وصيف نسخة
 2017دوميني�ك ثي�م .ويس�تهل النجم اإلس�باني
مشواره يف البطولة بمواجهة الفائز من مباراة
ماريوس كوبيل وليوناردو ماير ،وينتظره
مواجه�ة محتمل�ة مع تسيتس�يباس
يف رب�ع النهائ�ي ومواجه�ة أخرى
محتمل�ة م�ع ثي�م يف نص�ف
النهائي.

مييس اجلديد عىل رادار غوارديوال

المستقبل العراقي  /متابعة

ربطت تقارير صحافية إسبانية املدرب بيب غوارديوال
بالس�عي لتعزي�ز صف�وف الفري�ق بق�وة يف فترة
االنتقاالت الصيفي�ة املقبلة.وكانت صحيفة «ماركا»
قد أكدت رغبة مانشستر س�يتي يف كرس التعاقد مع
كريس�تيانو رونالدو الجديد الالعب الربتغايل الش�اب
ج�واو فيليك�س  19عام�ا من صفوف ن�ادي بنفيكا
مقاب�ل  120ملي�ون يورو.والي�وم ذك�رت صحيف�ة
آس أن بي�ب غوارديوال نصح إدارة النادي الس�ماوي
بالتعاق�د مع ليونيل ميسي الجديد ويدع�ى «تياجو
أملادا» ،والذي يدافع عن شعار نادي فيليز سارسفيلد

يف ال�دوري األرجنتيني ويتمتع بقدرات مهارية وفنية
هائلة.الالع�ب الش�اب يبلغ من العم�ر  17عاما مما
يدفع السيتي لضم الالعب مع إعارته لصفوف ناديه
ملدة موسم حتى يكتمل عمر الـ 18من عمره ليصل
للفريق يف الصيف املقبل.ويمكن للس�يتي التفكري يف
ح�ل آخر وهو إع�ارة الالعب لصف�وف جريونا ملدة
موس�م وهو ن�ادي يمتلك�ه «منصور ب�ن زايد آل
نهيان» مالك الفريق .وينتظر أن يدفع مانشستر
سيتي قرابة الـ 23مليون يورو من أجل الحصول
عىل خدمات الجوهرة الش�ابة األرجنتينية والتي
خطف�ت األنظ�ار بق�وة يف املالع�ب الالتينية يف
الفرتة املاضية.

ن�ادي هجر عىل كل ما قدم�وه يل يف الفرتة
التي قضيتها معهم كان الطموحات كبرية
لكن ارادة الله حاولت جاهدا ً من اجل تأهل
الفري�ق لك�ن االصابة الت�ي ابعدتني فرته
وطول فرتة التأهيل حالت دون ذلك».يشار
اىل ان نور صربي انتقل رس�ميا ً إىل صفوف
هجر الس�عودي خالل ش�هر حزي�ران من
العام املايض.

طلب اتحاد الكرة».وس�تحتضن العاصم�ة املاليزية كواالملبور،
يوم التاس�ع من ش�هر آيار املقبل س�حب قرعة تصفيات كأس
آس�يا  2020تحت  19عاما ً بمشاركة ممثيل االتحادات الوطنية يف
مناطق القارة الخمس حسب الكتاب الرسمي الذي تسلّمه اتحاد الكرة.
ومن املؤمل ان تقام التصفيات األولية لبطولة كأس آسيا  2020تحت 19
عاما ً التي ستقام خالل الفرتة من  2اىل  10ترشين الثاني املقبل.

زيدان خيترص ثورة ريال مدريد يف  3صفقات
بغداد /المستقبل العراقي
كش�ف تقرير صحفي بريطان�ي اليوم  ،عن خطة
الفرنيس زين الدين زيدان ،املدير الفني لريال مدريد،
بش�أن املريكاتو الصيفي املقبل.وبحس�ب صحيفة
<مترو> الربيطاني�ة ،فإن زي�دان طلب م�ن إدارة
ري�ال مدري�د التعاقد مع  3العبين يف الصيف املقبل
وهم البلجيكي إيدين هازارد (تشيليس) ،والفرنيس

كيليان مبابي (باريس سان جريمان) ،والدنماركي
كريس�تيان إريكس�ن (توتنهام هوتس�بري).وكانت
تقارير ع�دة قد أكدت أن ثورة س�تحدث يف صفوف
ريال مدريد بقيادة زيدان يف انتقاالت الصيف املقبلة،
بعد أن خرس املرينجي كل األلقاب املحلية ،واألوروبية
ه�ذا املوسم.وأش�ارت إىل أن زي�دان معجب بقدرات
هازارد ،واألخري بات قري ًبا من مغادرة تش�يليس إىل
س�انتياجو برنابيو يف الصي�ف املقبل.وأوضحت أنه

رغم حب ،وإعجاب زيدان بمواطنه بول بوجبا ،العب
مانشسرت يونايتد ،إال أن املدرب الفرنيس يفضل ضم
إريكسن لدعم خط وس�ط الفريق يف املوسم املقبل.
كما أكدت أن زيدان يفضل أن تكون الصفقة الثالثة
يف املوسم املقبل ،هي كيليان مبابي الذي يفضله عىل
كل من الربازييل نيمار دا سيلفا ،واألرجنتيني ماورو
إيكاردي (إنتر ميالن) ،والفرنيس أنطوان جريزمان
(أتلتيكو مدريد).

البايرن يستهدف التعاقد مع لوكاكو

بغداد /المستقبل العراقي

يستهدف نادى بايرن ميونخ األملانى التعاقد مع الدوىل
البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد

اإلنجليزي باملريكاتو الصيفي القادم.
وسيجد العمالق البافارى صعوبة كبرية ىف ضم القاطرة البلجيكية
ىف ظل اهتمام باريس سان جريمان الفرنيس وانرتميالن االيطاىل
بالتعاقد معه.

مانشسرت يونايتد حيدد سعر بيع راشفورد
بغداد /المستقبل العراقي

كش�فت تقارير صحفي�ة إنجليزية ع�ن نية نادي
مانشسرت يونايتد ىف بيع مهاجمه الشاب ماركوس
راش�فورد ألحد األندية الراغبة ىف التعاقد معه ىف
الصيف املقبل ،خاصة ىف ظل تعثر للمفاوضات
بني الطرفني ،حول تجديد عقد الالعب.
وفق�ا لصحيف�ة «ص�ن» اإلنجليزي�ة ،ف�إن
مانشستر يونايت�د ح�دد مبل�غ  150مليون
إسترليني نظير رحي�ل املهاج�م مارك�وس

راش�فورد ىف املريكات�و الصيفى ،على الرغم من تبقى
موس�م واح�د ىف عقده الحاىل م�ع اليونايت�د .أضافت
الصحيف�ة أن الخالفات بني الالعب وإدارة النادى حول
العق�د الجدي�د ،ىف ظل إرصار راش�فورد على تقايض
مبلغ  200ألف إسترليني أس�بوعيا ،وه�و ما يرفضه
مسئويل مانشسرت يونايتد.ويرتبط ماركوس راشفورد
باإلنضمام إىل أحد عمالقي الكرة اإلسبانية ريال مدريد
أو برش�لونة ىف االنتق�االت الصيفي�ة املقبل�ة ،ىف ظ�ل
رغبته�م ىف تدعي�م الخط�وط الهجومية بض�م الالعب
الشاب صاحب الـ 21عاما.

أتليتكو مدريد يطلب ضم متوسط ميدان الريال..
والرد «ليس للبيع وباألخص لكم»!
المستقبل العراقي  /وكاالت

ً
ً
مبارشا من جاره العاصمي
عرضا
رفض ريال مدريد
أتلتيكو مدريد بشان انتقال متوسط امليدان الكرواتي،
ماتي�و كوفاس�يتش ،إىل ملع�ب وان�د ميرتوبوليتانو،
بداية من املوس�م املقبل.بحس�ب م�ا نرشته صحيفة
«آس» نقًل�اً عن صحفي إذاعة «كادينا سير» الس�يد
كاروس�يل ديبورتيف�و ،ف�إن إدارة الروخي بالنكوس
تقدمت بعرض لضم كوفاس�يتش وكان رد ريال مدريد
صادمً ا (الالعب ليس للبيع وباألخص إىل أتليتكو مدريد).
الالع�ب البال�غ م�ن العم�ر  24عامً ا ،ينش�ط يف صفوف

تش�يليس اإلنجليزي عىل سبيل اإلعارة ّ
حتى نهاية املوسم
الح�ايل ،عىل أن يعاود أدراجه إىل النادي امللكي مرة أخرى.
لك�ن الخطة املوضوعة من قبل إدارة ريال مدريد هي بيع
الالعب وتحصيل مبلغ مايل جيد ،لتغطية تكاليف انتقاله
من إنرت ميالنو صيف  2015والتي كبدت النادي  38مليون
يورو إضافة إىل رواتبه منذ تلك الفرتة.كوفاسيتش نفسه
يرفض فك�رة الع�ودة إىل البرينابيو لئال يت�م وضعه عىل
مقاع�د البدالء مرة أخرى كما حدث مع جميع مدربيه يف
الفريق والذين تغاضوا عن االعتماد عليه بش�كل أسايس،
ً
انفتاحا من قبل الالعب هي خوض تجربة
الفك�رة األكثر
جديدة مع فريق ُيق ّدر إمكاناته.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1888
االحد  21نيسان 2019

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
كـرسـتـال

امليثاق الغليظ واسباب الطالق
الحقوقي خالد دواي خنجر العطواني
لقد خلق الله كل ما يف الكون من زوجني ،حتى تتكاثر وتس�تمر الحياة،
فق�د خلق من آدم حواء ،وهكذا كان الجنسين ذكر وأنثى يميل كالهما
لآلخر ،وتس�تقر حياته بزواجهما ،لذلك كان الزواج س�نة الحياة ،وممّا
دعا اإلسلام إلي�هّ ،
وألن�ه ذا أهمية كبرية ُس�مي (عقد ال�زواج بامليثاق
الغلي�ظ) الذي يصعب كسره ،أو التنازل عن�ه ،أو أن يكون محل مزاح
وتقليل من قيمته .قال جل جاللة يف ايات الزواج (وَمِ ْن آ َيا ِت ِه أ َ ْن َخلَ َق لَ ُكم
مِّ ْن أ َ ُ
نف ِس ُك ْم أ َ ْزو ً
َاجا لِّ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ْي َها و ََج َع َل َبي َْن ُكم مَّ َو َّد ًة َورَحْ م ًَة)
ّ
وألن الزواج ميثاق غلي�ظ ،كانت رشوط اختيار الزوج الصالح والزوجة
الصالحة كركيزة أساس�ية لبناء أرسة مرتابطة ،متكاتفة مهما عصفت
بها الحياة ،وبحيث تكون مبادئ التفاهم والتعاون واملودة والرحمة بني
الزوجني ،حتى يستمروا معا ً يف حياتهم ،وهي حياة ومليئة باملسئوليات
وليست عبارة عن عالق ٍة تقام وممكن أن تنتهي يف أي وقت ما ،لذلك كما
جعل اإلسلام الزواج ميثاقا ً غليظاً ،جعل أبغض الحالل هو الطالق؛ ّ
ألنه
حل ملشكلة ّ
لكنه قد يفتح مشاكل أخرى.
إن على كل زوجين العمل بكل جهدهما للحفاظ على هذه العالقة بأن
ّ
ولعل األس�باب التي س�تذكر للطالق تبدو
تكون قوية وال يصيبها فتور،
أس�بابا ً غري مبارشة من الوهلة األوىلّ ،
لكنها مع الرتاكم واالستمرار بها
تصبح سببا ً رئيسيا ً للطالق ،وأهم هذه األسباب هي:
انهي�ار التواصل خاصة بعد حدوث بعض املش�اكل وتواليها واس�تمرار
الحال باالبتعاد شيئا ً فشيئا ً حتى ينتهي للطالق ،املسائل املالية التي تمر
بها األرسة وعليه يجب أن يتعاون الزوجني عىل املرور منها بسلام ،لكن
إن لم يكن هناك تفاهم متبادل فلن يحدث هذا ،وسوف تتأجج املشاكل،
ٌ
وزوج�ة ال تراعي
العن�ف الجس�دي والعاطف�ي فزوج يضرب زوجته،
ش�عور واحتياجات زوجها ،وتدخالت خارجية من ارسة الطرفني او من
خارجهما كلّه�ا طرق تؤدي النهيار العالقة الزوجي�ة ،الخيانة الزوجية
وه�ي أخطر األس�باب ،وق�د لوحظ ازدي�اد معدالت الطلاق بعد ظهور
اإلنرتنت وش�بكات التواصل االجتماعي واالس�تخدام السيء لها .وذلك
لضعف الوازع الديني لدى أحد الزوجني او كليهما فيس�تمر بهما الحال
ليص�ل للخيانة الزوجية النتق�ام االول من االخر الت�ي ال يلتئم جرحها،
وغال ًب�ا ما ينتهي هذا الزواج بالطالق .اإلدم�ان إدمان أحد الزوجني عىل
املخدرات والكحول فيهلك نفس�ه وعالقته بزوجه وماله وبيته بالكامل.
الغرية ل�كل يشء حدود ،فالغيرة بحدودها الطبيعي�ة مطلوبة ،لكن أن
تك�ون الغرية هي س�بب خانق ألح�د الزوجني ال يس�تطيع أن يتحرك يف
حياته بش�كل طبيعي من وراء الغرية ،انعدام التكافواء بني الزوجني من
الناحية الثقافية واالجتماعية واملادية ،ومن ضمن االس�باب التي تؤدي
اىل الطالق (بعض السادة املحامني)عندما يوكل احد طريف الدعوى فبدالً
من ارش�ادهما اىل جادة الصواب يقوم بتأجيج الخالف وال يقبل الصلح
لهما حتى ولو قبلوا ذلك .كذلك (بعض املشايخ والسادة املعممني) الذين
لديه�م مكات�ب (عقود ال�زواج والطلاق) او متواجدين خارج اس�يجة
املحاك�م وعند مراجعة طريف النزاع فبدالً من ارش�ادهما ،يطلب برسعة
البرق بتوجيه الزوج (برمي يمني الطالق) دون مخافة الله ،وهو يعرف
ذل�ك ان هذا العمل ي�ؤدي اىل هدم االرسة وعدم الس�ماح لذوي االطراف
بالتصالح.
ٌ
كثيرة أخرى لها تأثري على الزواج .عندما يك�ون الطالق هو
ومش�اكل
مطروح يف العالق�ة الزوجية ،هذا يعني أن يعيد كل من عائلتي
آخ�ر حل
ٍ
الزوجين حس�اباتهما ومحاولة إصلاح الخالفات بق�در اإلمكان دون
ٌ
س�ماع تدخل االطراف الخارجية (الس�لبية)ّ ،
وخيمة
ألن الطالق عواقبه
ج ًدا  ،ولهذا جعل اإلسالم الطالق عىل مراحل قبل أن يتم االنفصال الكيل،
حت�ى يراجع كل م�ن الزوجني الوضع الذي س�يؤول إليه بع�د الطالق(
خاص�ة عندما يك�ون لديهما اطفال) ليفكرا بش�كل واضح ّ
بأن الطالق
ليس الحل األول وال األس�هل عىل اإلطالقّ .
وإن من املش�اكل بعد الطالق
ه�ي النظرة املجتمعي�ة للمطلقة أو للرج�ل الذي كان متزوجا ً س�ابقاً،
ٌ
ٌ
قاتلة ،حتى لو كان الطالق يف محله ،ال يش�فى من هذه النظرة ال
نظرة
لاّ
الرجل وال املرأة إ بعد أن يتم له زواج مرة أخرى.
وأيضا ً املش�كلة األساس�ية ،وهي املش�كلة العاطفية التي تحل بكل من
الزوجين املطلقني ،أول تجرب�ة زواج وانتهت بطالق تجع�ل أفق الحياة
أمامه�م يف هذه العالقات مغلق�ة ،وتظن امل�رأة ّ
أن كل الرجال كزوجها
يوف حقه�ا فطلقها ،ويظن الرج�ل أن ّ
كل النس�اء كتلك املرأة
ال�ذي لم ِ
املهمل�ة الت�ي لم تعطيه حق�ه ،فيظل كال الزوجني املطلقين يف دوامات
عاطفية ،ورفض لفكرة الزواج مرة ثانية .ومش�كلة كبرية وهي األبناء،
فبعد الطالق يتش�تت األبناء بني أمهم وأبيهم ،ال مش�اعر مشتركة بني
الوالدين ،فكيف ستكون مش�اعر أبنائهم ،يف الغالب يصاب األبناء بعق ٍد
نفس�ي ٍة خاص� ٍة إذا كانوا أطفاالً وطلقت أمهم ث�م تتزوج من رجل آخر
وترتكه�م ،سيش�عرون ّ
أن الدني�ا قد أغلق�ت عليهم ،وه�ذا دليل واضح
ً
نشأة قوية.
لتفكك األرسة بل وتفكيك نفس�ية الفرد الذي يجب أن ينشأ
لذل�ك فليكن كل م�ن الزوجني عىل حذر يف عالقته�م الزوجية ،وليفكروا
جي ًدا يف حل مشاكلهم أوالً بأول ،ويبعدوا التفكري بالطالق حتى ال يصبح
الهدف الذي يسير إليه األزواج إذا ما أغلق طريق الحل يف وجوههم .قال
تع�اىل يف محكم كتابه الكريم (وإن خفتم ش�قاق بينهما فابعثوا حكما ً
من أهله وحكما ً من أهلها) صدق الله العيل العظيم.

منظمة الصحة العاملية حتذر من وباء احلصبة
تشير آخر اإلحصائيات يف منظمة الصحة العاملي�ة إىل زيادة حادة يف عدد
اإلصاب�ات بمرض الحصبة يف العالم ،حيث يع�ادل أربعة أضعاف إصابات
الس�نة املاضية ،وهذا العدد س�يزداد مس�تقبال .ونشرت منظمة الصحة
العاملي�ة إحصائي�ات تثري القل�ق عن ع�دد اإلصابات بم�رض الحصبة يف
العالم .ووفقا لتقرير املنظمة ،فإنه خالل أشهر يناير-مارس عام ،2018
كان عدد اإلصابات املس�جلة رسميا  28ألف إصابة بالحصبة .ولكن خالل
الفرتة نفس�ها م�ن العام الج�اري ،بلغ عدد اإلصابات املس�جلة رس�ميا
أكث�ر م�ن  112ألف إصابة .ويشير تقرير منظمة الصح�ة العاملية إىل أن
متوس�ط عدد اإلصابات بالحصب�ة يف العالم أجمع ارتفع بنس�بة ،%300
ويف إفريقيا خاصة بنسبة  .%700وسجلت إصابات كثرية بمرض الحصبة
يف الجمهوريات السوفيتية السابقة :كازاخستان ،جورجيا ،قرغيزستان،
أوكرانيا .كما س�جلت يف مدغش�قر والفلبني والكونغو وإثيوبيا وميانمار
والسودان .واآلن ،بدأ مرض الحصبة ينترش يف بلدان ذات مستوى عال من
التطعيم :الواليات املتحدة ،إرسائيل ،تايالند ،تونس ،ويرتفع عدد اإلصابات
عىل وجه الخصوص بني الذين يرفضون التلقيح ضد املرض.

القاضي إياد محسن ضمد
تبدأ رحل�ة املوت مع تناول أول جرعة من�ه ،فهو قاتل محرتف يجيد
اإلجه�از على ضحاياه ول�و بعد برهة من الزمن ،يس�بب الهلوس�ة
املمزوجة بالنشوة والس�عادة وربما يدفع اىل الشعور بحالة عدوانية
تجاه اآلخرين تؤدي اىل ارتكاب كثري من الجرائم ،انه الكرستال املادة
املخدرة االكثر خطورة ورواجا بني مدمني ومتعاطي املواد املخدرة.
قد يكون الثراء املايل آخ�ر ما يفكر به القائمون عىل ترويج املخدرات
فتهدي�م بنية املجتمع من الداخل يكاد يك�ون الهدف األهم لهم حتى
جعل�وا من ظاهرة تعاطي املخدرات ثقافة تس�ود بني فئات املجتمع
االق�ل وعيا وهم الش�باب والقائمون عىل تروي�ج املخدرات يمتلكون
وس�ائل اقن�اع لتناوله�ا للمرة االوىل تمهي�دا لالعتي�اد عليها ومن ثم
ادمانه�ا حي�ث يقدم�ون املخدرات على انها م�واد جالبة للس�عادة
ومس�اعدة عىل الرتكي�ز وحدة ال�ذكاء .يف قانون مكافح�ة املخدرات
واملؤث�رات العقلي�ة العراق�ي رق�م  50لس�نة  2017ورد ذك�ر م�ادة
ميثافيتامني او الكرستال كغريه من املواد املخدرة املدرجة يف الجداول
امللحق�ة بالقانون .وقد عاقبت املادة  27من القانون املذكور بعقوبة
اإلعدام او السجن املؤبد كل من استورد او صدر او جلب مواد مخدرة
او مؤثرات عقلية بقصد املتاجرة بها أما جريمة التعاطي واالستعمال
الش�خيص فقد عاقبت عليها املادة  32بالحبس مدة ال تقل عن س�نة
وال تزي�د ع�ن ثالث س�نوات وبغرام�ة ال تقل عن خمس�ة ماليني وال
تزيد عن عرشة ماليني دينار .وتش�هد اغلب محاكم الجزاء يف العراق
يوميا عشرات القضايا املتعلقة بمتهمين يف قضايا املخدرات يحكم
الكثري منهم باإلعدام او الس�جن املؤبد ،لكن يبدو ان سياسة العقاب
وحدها ال تكفي للحد من تفيش هذه الجريمة وانتش�ارها يف مختلف
أوس�اط املجتمع طاملا كانت الرقابة على املنافذ الحدودية واملطارات
غري دقيقة وغري جادة يف ضبط الشحنات املهربة ،فاألخطر من تاجر
املخدرات هو املتعاون املحيل الذي يسهل املرور والعبور والرواج لهذه
التجارة وب�دون تكثيف إجراءات الرقابة يف املناف�ذ واملطارات يصبح
اي حدي�ث عن مكافحة املخدرات غير ذي جدوى فالجميع يعرف ان
عصاب�ات االتجار باملخدرات تمتلك من القوة م�ا يجعلها تتغلب عىل
كثير من جه�ود مكافحتها .وهنا وحي�ث ان الجهود غري قادرة عىل
تقلي�ل كميات عرض املخدرات فال بد من ب�ذل الجهود لتقليل الطلب
عليها س�يما بني فئة الش�باب من طلاب املدارس فال ب�د من تقوية
ش�خصية الش�باب وجعل مصداتهم الذاتية قوية وليست هشة ملنع
اي محاول�ة للتأثري عليهم ومن ثم اس�تمالتهم واإليقاع بهم يف رشاك
التعاطي ومن ثم اإلدمان وهذه مسؤولية تشاركية بني اولياء االمور
وإدارات امل�دارس م�ن خالل ما يش�كل من لجان مشتركة لكش�ف
شبكات الرتويج للمخدرات بني الطلبة واإلبالغ عنها.

كـاريكـاتـير

احلشد واملوارد املائية ينجزان
إنشاء سدة واقية حلامية قرية اجلعبيني
بالبرصة من الغرق

البرصة  /املستقبل العراقي
أنجزت مديرية املوارد املائية يف البرصة وبالتنسيق مع الجهد الهنديس
للحشد الشعبي ،األحد ،إنشاء سدة واقية لحماية قرية الجعبيني بعد
ارتفاع مناسيب املياه شمال البرصة.
وق�ال موفدن�ا ،إن مديرية امل�وارد املائية يف البرصة وبالتنس�يق مع
الجهد الهنديس للحشد الشعبي وبلدية قضاء الدير انجزت عمل سدة
واقية لحماية قرية الجعبيني نتيجة ارتفاع املناس�يب يف قضاء الدير
شمال البرصة.

اكتشاف رس أزمة العقم لدى الذكور!

وج�د علم�اء صيني�ون أن الفرئان
الذك�ور املصابة بالعق�م تفتقر إىل
«جني إصالح» مهم للغاية ،ما يبعث
األمل بتقديم إجاب�ات حول تدهور
نوعية الحيوانات املنوية لدى البرش
يف جميع أنحاء العالم.
ويع�د الجين « »XRCC1رضوريا
لتط�ور وتنمية الحيوان�ات املنوية،
لضم�ان ارتف�اع عدده�ا وتحركها
برسعة عالية ،باإلضافة إىل الحفاظ
على الش�كل الطبيع�ي والرتكي�ز
الصلب.
ويف الس�ابق ،ل�م يكن م�ن الواضح
م�دى أهمي�ة « ،»XRCC1بالنس�بة لخصوبة
الذكور عموما.
ولكن دراس�ة جديدة ق�ام بها علماء يف الصني،
وج�دت ما يحدد جودة الحيوان�ات املنوية لدى
مجموعة من الفرئان الذكور.
وقال أيهوا غو ،الباحث يف مخترب «»State Key
بكلي�ة الصحة العامة يف وزارة التعليم بالصني:
«التلف البس�يط يف الحمض النووي للحيوانات
املنوية البرشية ،يمك�ن أن يقلل من الخصوبة
ويزيد من خطر إصابة األطفال باملرض .واآلن،

بع�د أن أصبحن�ا نع�رف أن ( )XRCC1يلع�ب
دورا مهم�ا يف الحفاظ عىل تكوي�ن الحيوانات
املنوي�ة الطبيع�ي ل�دى الفئران ،يج�ب أن
تستكش�ف الدراس�ة العالجات املحتملة ،التي
يمكن أن تعكس العقم عند الرجال بسبب عوز
(.»)XRCC1
وأش�اد الدكتور ثورو بيدرسون ،رئيس تحرير
مجلة اتح�اد الجمعيات األمريكية لعلم األحياء
التجريبي ( ،)FASEBبنتيجة الدراسة املتعلقة
بالجني «.»XRCC1
ويف عام  ،2017تصدرت املخاوف بش�أن العقم

الكشف عن خمترب «آبل» الرسي!
وخضع «ديزي» للعديد من التحديثات،
ويمكنه اآلن تفكيك  15نموذجا مختلفا
من أجهزة «آيفون» ،بمعدل  1.2جهاز
مليون سنويا.
وتوج�د حالي�ا روبوت�ات «دي�زي» يف
تكس�اس وهولندا ،حيث تقوم بسحب
املع�ادن الرئيس�ة الت�ي تمك�ن إع�ادة
استخدامها يف األدوات األخرى.
ويعم�ل املختبر الجديد ب�إرشاف فرق
الهندس�ة التابع�ة لرشك�ة «آب�ل»،
باإلضاف�ة إىل علم�اء م�ن جامع�ات
مختلفة .وتعهدت آبل بمشاركة النتائج
مع رشكات التكنولوجيا األخرى ،يف ظل
ع�دم وجود تقنية فعال�ة إلعادة تدوير
بعض املواد.

كش�فت آبل عن «مختبر رسي» جديد
يه�دف إىل تغيير وتطوير»مس�تقبل»
إعادة التدوير يف العالم.
وتعتم�د املنش�أة الواقع�ة يف والي�ة
تكس�اس ،على ال�ذكاء الصناع�ي
والروبوت�ات لتفكيك أجه�زة آيفون ،يف
محاولة إلنقاذ األرض.
ُ
وصمم مخترب «اسرتداد املواد» بمساحة
 836مرتا مربعا ،بهدف البحث والتطوير
لتحسين تقنية إع�ادة التدوير لألدوات
الذكية .وتخطط رشكة آبل الس�تخدام
«الروبوت�ات والتعل�م اآليل» ،بما يف ذلك
روب�وت إع�ادة التدوير «دي�زي» ،الذي
أطلقته العام املايض ،كوس�يلة لتفكيك
«آيفون» ،بكفاءة أكرب.

عن�د الذك�ور عناوي�ن الصحف
عىل مس�توى العالم ،عندما نرش
باحث�ون من إرسائي�ل والواليات
املتحدة بيانات مروعة تشير إىل
أن ع�دد الحيوان�ات املنوي�ة بني
الرجال ،الذين يعيش�ون يف الدول
الغربية ،انخفض بنسبة %59.3
يف السنوات األربعني املاضية.
ومن خلال مراجعة الدراس�ات
الس�ابقة ،وج�د الباحث�ون أن�ه
منذ ع�ام  ،1973انخفض تركيز
الحيوان�ات املنوية ل�دى الرجال
الغربيين بأكث�ر م�ن  ،%52م�ع
تس�جيل انخف�اض بمع�دل  %1.4س�نويا يف
املتوسط.
وانخفض إجمايل عدد الحيوانات املنوية بنسبة
 %1.6س�نويا ،م�ا أدى إىل انخف�اض تراكم�ي
بنحو  %60يف السنوات الـ  40املاضية.
ويف العام املايض ،أضافت دراسة أخرى أجراها
باحثون يف إس�ـــــــبانيا والواليات املتحدة،
أهمي�ة له�ذا التحذير الخطــــري باس�تخدام
بيان�ات من مركزي�ن رئيسين للخصوبة ،بني
عامي  2002و.2017

اكتشاف وسيلة مضادة ألمراض الدماغ املميتة
اكتش�ف فريق دويل م�ن أملاني�ا وبريطاني�ا والواليات املتح�دة مركبا
بروتيني�ا يمنع تكون تجمعات بروتينية ،تالحظ عند اإلصابة بأمراض
عصبية تنكسية غري قابلة للعالج ،مثل مرض ألزهايمر وغريه.
وتفي�د « »Science Dailyبأن املجمع املرتب�ط بالبوليبتيد « »NACهو
بمثابة أداة مساعدة ،حيث تكمن وظيفته يف استعادة البنية الصحيحة
للربوتينات والقضاء عىل املركبات ذات البنى املشوهة.
وأظهر العلم�اء كيف يتعرف « »NACعىل ه�ذه التجمعات الربوتينية
املحتوية على « »polyglutamineأو « »PolyQويمنع تكون اللويحات
التي تسبب تلف األنسجة العصبية.
كم�ا درس الباحثون الخاليا العصبية للفرئان التي كان فيها مس�توى
( )NACمنخفضا ،واكتش�فوا تكون أشكال سامة من « »PolyQفيها،
ما تسبب يف تلف العضيات الغشائية.
واستنادا إىل ذلك ،حدد الباحثون أن الوحدة الفرعية « »N-NACاملرتبطة
بالريبوسومات ،تلعب دورا رئيسا يف منع ظهور املجاميع املشوهة.

«أليكس» أول روبوت يقدم نرشة إخبارية
أق�دم روب�وت بهيئ�ة برشية على تقديم
نرشة أخبار عىل القناة الروسية الحكومية
«روس�يا  ،»24وه�و م�ا أث�ار قل�ق بعض
املشاهدين يف البالد .وخالل مقطع إخباري،
على قناة «روس�يا  ،»24تحدث املذيع اآليل
املس�مى «أليكس» عن مواضي�ع مختلفة
ش�ملت منت�دى التكنولوجي�ا النووي�ة يف

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

مدين�ة س�وتيش ،وترشيع�ات التموي�ل
الصغير الجدي�دة ،ونتائ�ج وزارة الزراعة
لعام  .2018وأثار املذيع اآليل جدال وس�ط
عدد من الش�اهدين ،حيث س�خر بعضهم
م�ن مظه�ره الغريب بعض الشيء ،ومن
مالبس�ه وتحديقه غري املنتظم ،وتعبريات
وجهه املريبة .وتوجه املشاهدون إىل تويرت

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للمناقش�ة ظه�ور «أليك�س» ،حي�ث قال
أحدهم ممازح�ا« :أليكس ،إذا كنت رهينة
ومجبرا على رشب الكحول ،اغم�ز ثالث
مرات عىل الهواء».
فيم�ا أش�ار آخ�رون إىل أن املذي�ع اآليل
كان «روبوت�ا ش�ديد اللط�ف» وأنه «مثري
لالهتمام».
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