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رئيس الوزراء يدعو لبذل اجلهد لرفع مستوى التعليم بعد تسجيل تراجع يف القطاع
العراقي

من أيقن باملعاد استكثر
من الزاد

اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

ص2

املرور توجه موقعي
التاجيات والغزالية بإنجاز
املعامالت فور ًا

احلرب عىل الفساد خالل « »6أشهر »2000« :متهم خلف القضبان
ص3

التهم مشلت ( )100مسؤول بينهم وزراء وأصحاب درجات خاصة ومدراء ..واسرتداد مليار دوالر وعقارات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ُكشفت هيئة النزاهة ،أمس االثنني ،عن إحالة
ح�وايل ألفي عراق�ي إىل القضاء بتهم فس�اد
خ�ال النصف األول من الع�ام الحايل وحده،
بينه�م  100مس�ؤول م�ن وزراء وأصح�اب
درجات خاصة ومديرين عامني ،وفيما أكدت
اسرتداد ومنع هدر حواىل مليار دوالر أمريكي
موضحة أن استجابة النواب للكشف عن الذمم
املالية كان�ت األدنى بني املس�ؤولني يف الباد.
ويف تقريره�ا نصف الس�نوي ،أعلن�ت الهيئة
عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقيَّة والقانونيَّة
والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف األول من العام

 2019املنته�ي يف نهاية الش�هر املايض يوليو
الت�ي نفذته�ا مكات�ب التحقي�ق التابعة لها
يف عم�وم العراق ع�دا إقليم كردس�تان ،الذي
يمتل�ك هيئة مماثل�ة خاصة ب�ه ،فقد اكدت
اس ُ ْ
َّ
أن األم�وال العامَّ �ة الت�ي ْ
ج َعت أو التي
�رت ِ
صدرت أحكامٌ قضائي ٌ
َّ�ة بر ِّدها ،والتي منعت
وأوقف هدرها ،والتي تمَّ ت إعادتها إىل حساب
الخزينة العامة خال األش�هر الستة املاضية
وحدها ،بلغ مجموعه�ا ترليون و 312مليار
دين�ار عراق�ي (حواىل ملي�ار دوالر أمريكي).
وأضاف�ت العيئ�ة إنها نظ�رت يف ً 9571
باغا
ً
وقضي�ة جزائي�ة ،حي�ث بل�غ عدد
وإخب�ارًا
ً
باغا ،وعدد اإلخبارات 2699
الباغات 2089

إخب�ارًا ،فيما بلغت القضاي�ا الجزائية 4783
قضية .وأش�ارت إىل أن عدد املُ َّتهمني املحالني
ع�ى محكم�ة املوض�وع للجن�ح والجنايات
بل�غ  1939مُ َّته ًم�ا ،منه�م  5وزراء ومن هم
ِّ
بحقهم 5
بدرج������ته�م ،حي�ث ص�درت
ق�رارات باإلحال�ة ،وبل�غ ع�د ُد املحالني عى
ٍ
القضاء من ذوي الدرجات الخاصة واملديرين
َّ
هم ،صدر بحقهم  137قرارًا
العامَّ �ني  100مت ٍ
باإلحال�ة .وأوضحت الهيئ�ة َّ
أن «تحقيقاتها
ق�ادت إىل إص�دار الس�لطات القضائيَّة 857
قبض ُن ِّفذ منها  407أوامر خال النصف
أم َر
ٍ
األول للعام الحايل.

التفاصيل ص2

خارجية العراق ومرص واألردن :تأكيد عىل «مقررات» القاهرة
بيان وزراء
ّ

ص2

بوتني يوعز بـ «مراقبة» الواليات املتحدة بمجال الصواريخ
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن الرئي�س ال�رويس فاديم�ري بوت�ني،
أمس اإلثنني ،أن روس�يا ال تستطيع تجاهل
الوضع بعد خروج واش�نطن م�ن معاهدة
الصواري�خ وقب�ول ترصيحات الس�ام من
جانب واشنطن وحلفائها.
وق�ال بوت�ني يف بي�ان «ال يمكنن�ا تجاه�ل
الوض�ع الح�ايل وأن نك�ون راض�ني عن أي
يشء يضمنه الزماء األمريكان وحلفاؤهم
عرب ترصيحات السام» .وجاءت ترصيحات
بوت�ني يف بي�ان خ�ال لقائ�ه م�ع أعضاء
مجل�س األمن ال�رويس ،حيث تم مناقش�ة
مسألة خروج الواليات املتحدة من معاهدة
الصواريخ املتوسطة والقصرية املدى.

وأض�اف بوتني قائا «تعترب روس�يا أنه من
الرضوري دون تأخري استئناف مفاوضات
كامل�ة ح�ول ضم�ان االس�تقرار واألم�ن
االسرتاتيجيني .ونحن مستعدون لهذا».
وتاب�ع قائ�ا «نظرا للوض�ع القائم ،فإنني
أوع�ز إىل وزارة الدف�اع ووزارة الخارجي�ة
وجه�از االس�تخبارات الروس�ية بمراقب�ة
الخط�وات املس�تقبلية للوالي�ات املتحدة يف
مج�ال تطوي�ر وإنت�اج ون�ر الصواريخ
املتوسطة وقصرية املدى».
وأكد بوتني أنه إذا تم تلقي معلومات موثوقة
تفيد بأن الواليات املتحدة قد أكملت تطوير
وبدأت يف إنتاج منظومات ،فس�وف تضطر
روس�يا إىل البدء يف تطوير صواريخ مماثلة
عى نطاق واسع.

كما أشار بوتني أن روسيا تتطلع إىل املنطق
الس�ليم والش�عور باملس�ؤولية م�ن قب�ل
واشنطن وحلفائها.
وق�ال بوتني به�ذا الصدد «ع�ى الرغم مما
حدث ما زلنا نعتمد عى العقانية والشعور
باملس�ؤولية م�ن قب�ل الزم�اء األم�ريكان
وحلفائه�م س�واء تج�اه ش�عوبهم أو
للمجتمع الدويل بأرسه».
وأضاف قائا «يف رأينا إن ترصفات الواليات
املتح�دة ،الت�ي أدت إىل إنه�اء معاه�دة
الصواري�خ املتوس�طة والقص�رية امل�دى
س�تؤدي دون ش�ك إىل تخفي�ض وتحطي�م
اإلط�ار الكام�ل لألم�ن العاملي ،بم�ا يف ذلك
معاهدة األس�لحة الهجومية االسرتاتيجية
ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية».

الربملان :السنة الترشيعية الثانية ستبـدأ يف ( )3أيلـول

تنسيق عراقي  -سوري استعدادا إلعادة افتتاح منفذ القائم
لواءان باحلشد الشعبي يعلنان تدمري ( )4مضافات لـ»داعش» وعبوات ناسفة يف املقدادية

املبارشة برصف اجور املحارضين لرتبية الرصافة الثانية
حمافظ البرصة خياطب
جملس الوزراء إلعادة مرشوع مستشفى
سفوان بسعة « »100رسير
ص3

ص2

ص2

ص2

ص3

حمافظ بغداد :الدرجات
املخصصة لتعيينات الرتبية ( )13الف
واملتقدمني هلا ( )150الف
ص2

سلطة الطريان املدين تعقد اجتامعا لبحث االستعدادات لفتح شارع املطار

ص2

املرور توجه موقعي التاجيات والغزالية بإنجاز املعامالت فورا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وجه مدير امل�رور العام اللواء زهري عبادة الخفاجي ،موقعي التاجيات
والغزالية بإنجاز املعامالت فوراً.
ج�اء ذلك خالل جولته ،امس االثنني ،ملتابعة س�ري العمل ضمن مواقع
التس�جيل يف موقعي التاجيات والغزالية للوقوف عن كثب لسري عملية
التسجيل ونقل امللكية وكل ما يخص معامالت املواطنني.
وذكر اعالم املرور يف بيان ،ان» الخفاجي أصدر أوامر فورية لحل بعض
املش�كالت التي تقف عائق أمام إنجاز املعامالت بالرسعة ومنها تعزيز
موجود موقع تس�جيل الغزالية حرف {م} م�ن ضباط وزيادة عدد من
الحاسبات».
وأض�اف» كما أمر الخفاج�ي بمنع وقوف املواط�ن يف طوابري االنتظار
نهائيا وإنجاز املعامالت يف نفس اليوم».
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التهم مشلت ( )100مسؤول بينهم وزراء وأصحاب درجات خاصة ومدراء ..واسرتداد مليار دوالر وعقارات

احلرب عىل الفساد خالل « »6أشهر »2000« :متهم خلف القضبان
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ُكش�فت هيئة النزاه�ة ،أمس االثنني،
ع�ن إحال�ة ح�وايل ألف�ي عراق�ي إىل
القض�اء بته�م فس�اد خ�الل النصف
األول م�ن العام الحايل وح�ده ،بينهم
 100مس�ؤول م�ن وزراء وأصح�اب
درج�ات خاص�ة ومديري�ن عام�ني،
وفيم�ا أك�دت اس�رداد ومن�ع ه�در
حواىل ملي�ار دوالر أمريك�ي موضحة
أن استجابة النواب للكشف عن الذمم
املالي�ة كانت األدنى بني املس�ؤولني يف
الب�الد .ويف تقريرها نصف الس�نوي،
أعلنت الهيئة ع�ن تفاصيل إجراءاتها
التحقيقيَّ�ة والقانونيَّ�ة والوقائيَّ�ة
والتثقيفيَّ�ة للنص�ف األول م�ن العام
 2019املنتهي يف نهاية الش�هر املايض
يوليو الت�ي نفذتها مكات�ب التحقيق
التابعة له�ا يف عموم العراق عدا إقليم
كردس�تان ،الذي يمتل�ك هيئة مماثلة
خاصة به ،فقد اكدت َّ
أن األموال العامَّ ة
اس ُ ْ
ج َعت أو التي صدرت أحكامٌ
التي ْ
ر ِ
قضائي ٌَّة بر ِّدها ،والت�ي منعت وأوقف
هدرها ،والتي تمَّ ت إعادتها إىل حساب
الخزينة العامة خالل األش�هر الس�تة
املاضية وحدها ،بلغ مجموعها ترليون

و 312مليار دينار عراقي (حواىل مليار
دوالر أمريكي) .وأضاف�ت العيئة إنها
ً
ً
وقضية
بالغا وإخبارًا
نظرت يف 9571
جزائية ،حيث بلغ عدد البالغات 2089
ً
بالغا ،وعدد اإلخب�ارات  2699إخبارًا،
فيما بلغ�ت القضاي�ا الجزائية 4783
قضية .وأش�ارت إىل أن ع�دد املُ َّتهمني
املحالني عىل محكمة املوضوع للجنح
والجناي�ات بل�غ  1939مُ َّتهمً ا ،منهم
 5وزراء وم�ن ه�م بدرجته�م ،حي�ث
ِّ
ق�رارات باإلحالة،
بحقه�م 5
صدرت
ٍ
وبل�غ ع�د ُد املحالني ع�ىل القضاء من
ذوي الدرج�ات الخاص�ة واملديري�ن
َّ
هم ،صدر بحقهم 137
العامَّ ني  100مت ٍ
ق�رارًا باإلحالة .وأوضح�ت الهيئة أنَّ
«تحقيقاتها قادت إىل إصدار السلطات
قب�ض ُن ِّفذ منها
القضائيَّ�ة  857أم َر
ٍ
 407أوامر خالل النص�ف األول للعام
الح�ايل ،فيما بلغ ع�د ُد ال�وزراء ومن
ِّ
بحقهم أم ُر
هم بدرجتهم ممَّ �ن صدر
قبض و106
قب�ض  ،8بواق�ع  16أمر
ٍ
ٍ
ِّ
بحق 46
قب�ض أخرى ص�درت
أوامر
ٍ
َّ
الخاصة واملديرين
من ذوي الدرج�ات
العامِّ �ني» .اما عدد أوامر االس�تقدام
القضائيَّ�ة الص�ادرة بن�ا ًء ع�ىل
تحقيق�ات الهيئة خالل املدة نفس�ها

فق�د بلغ  2866أمرًاُ ،ن ِّف َذ منها 2014
أم�راً ،بينم�ا كان ع�دد ال�وزراء ومن
ِّ
بحقهم
هم بدرج ِته�م الذين ص�درت
ِّ
بحقه�م
اس�تقدام  12ص�در
أوام� ُر
ٍ

اس�تقدام ،يف وق�تٍ كان عد ُد
 12أم�ر
ٍ
الذي�ن صدرت بحقه�م أوامر قضائيَّة
َّ
الخاصة
باالس�تقدام م�ن الدرج�ات
واملديرين العامِّ ني  98مس�ؤوالً ،صدر

ً
فض�ال عن إصدار
بحقه�م  129أمراً،
َّ
توقي�ف قضائيَّة ،منها
مذك�رة
1124
ٍ
َّ
�رات
واح�دة بح�ق وزي�ر ،و  6مذك
ٍ
ِّ
بح�ق  4مُ َّتهم�ني م�ن ذوي
ص�درت

َّ
الخاص�ة واملديرين العامِّ ني.
الدرجات
ُ
َّ
يف ما يخ�ص عدد املتهم�ني والقضايا
الجزائيَّة واملبالغ التقديريَّة والقضايا
املش�مولة بقان�ون العفو الع�ا ِّم فإن
مجم�وع املش�مولني به يف م�ا يتعلَّق
بقضاي�ا الفس�اد املحالة م�ن الهيئة
فقد بلغ  986مُ َّتهما ً ومحكوما ً يف 647
قضيَّ�ة جزائيَّة .اما عمليَّ�ات الضبط
واألم�وال املضبوط�ة الت�ي َّ
نفذته�ا
الهيئ�ة خالل النص�ف األول من العام
ضبط،
الح�ايل فقد بلغ�ت  306عملي ََّة
ٍ
تهمً
مُ
ا،
ع�دد املُ َّتهمني فيها بل�غ 691
حيث بلغ مجم�وع األموال املضبوطة
يف تلك العمليات حواىل  18مليار دينار
ونصف مليار دينار (حواىل  15مليون
ُ
الهيئة انها عملت يف
دوالر) .واضافت
خاصا ً
امل َّدة عينها حرصا ً عىل  83ملفا ً
ّ
بالهاربني املطلوبني يف قضايا الفساد،
جهز منه�ا  54ملفا ً فيما عملت ايضا
ع�ىل  197ملف�ا ً الس�رداد األم�وال
َ
خالل
املُهرَّبة .واوضحت انها تس�لمت
نصف العام نفس�ه  18552استمارة
ُ
نسبة
كشف للذمَّ ة املاليَّة ،حيث كانت
استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء
ومجل�س النوَّاب والس�لطة القضائيَّة
ون�وَّاب رئي�س الجمهوري�ة ون�وَّاب

رئيس مجل�س الن�وَّاب  100باملائة..
فيم�ا بلغت نس�بة اس�تجابة الوزراء
 77.3باملائ�ة ،بينم�ا كان�ت نس�بة
اس�تجابة رؤس�اء الهيئات والجهات
غري املرتبطة بوزارةٍ ،ومن هم بدرجة
وزير  72,4باملائة .أما أعضاء مجلس
ٍ
الن�وَّاب فكان�ت نس�بة اس�تجابتهم
 20.6باملائ�ة ،إذ أفصح  67نائبا ً فقط
ع�ن ذممهم املاليَّة م�ن مجموع 329
نائب�ا ً حت�ى منتص�ف الع�ام الحايل.
واك�دت الهيئ�ة انها «قام�ت بمراقبة
س�المة البيان�ات وصحته�ا املقدم�ة
يف كش�وفات الذمم املالي�ة ل�� 3251
مشموالً تو َّزعوا بني  41جهة مسلطة
الض�وء ع�ىل مش�اريع الترشيع�ات
والقوانني املنجزة واملقرحة من قبلها
واإلج�راءات املُ َّتخ�ذة بصدده�ا خالل
َّ
امل�دة نفس�ها ،كم�ا تضمَّ �ن التقرير
النش�اطات التوعويَّ�ة التثقيفيَّة التي
أطلقتها الهيأة خالل تلك امل َّدة».
وع�ادة م�ا توث�ق منظم�ات دولي�ة
معدالت فس�اد عالي�ة يف العراق ،فهو
يحت�ل املرتبة  166م�ن بني  176دولة
ع�ىل الئح�ة البل�دان األكث�ر فس�ادا ً
بحس�ب آخر الئحة أصدرتها منظمة
الشفافية الدولية للعام .2018

رئيس الوزراء يدعو لبذل اجلهد لرفع مستوى التعليم بعد تسجيل تراجع يف القطاع
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي ،أمس
االثن�ني ،ع�ىل رضورة تعوي�ض املحافظ�ات

املحررة عن س�نوات توقف الدراسة ،فيما دعا
اىل ب�ذل الجهد لرفع مس�توى التعليم بالعراق
بع�د الراجع الذي ش�هده .وق�ال مكتب عبد
امله�دي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»

نس�خة منه ان «رئيس مجلس ال�وزراء عادل
عبدامله�دي اج�رى بمكتب�ه الرس�مي صباح
اليوم حفل استقبال وتكريم للطلبة املتفوقني
االوائل من جميع املحافظات بحضور عوائلهم

واملس�ؤولني يف وزارة الربي�ة» .وب�ارك عب�د
املهدي خ�الل الحفل للطلب�ة والعوائل جميعا
وللعراقي�ني ه�ذا النجاح والتف�وق» ،مخاطبا
الطلب�ة «انت�م األمل واملس�تقبل وبك�م يبنى

خارجية العراق ومرص واألردن :تأكيد عىل «مقررات» القاهرة
بيان وزراء
ّ

بغداد  /المستقبل العراقي

اص�در وزراء خارجي�ة م�رص
واالردن ،أمس االثنني ،بيانا مشركا
م�ع الخارجي�ة العراقي�ة ،ح�ول

زيارته�م اىل البالد .وقال املجتمعون
ع�ر البي�ان املش�رك ال�ذي تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان
وزير خارجية مرص سامح شكري،
واالردن ايم�ن الصف�دي ،باالضافة

اىل العراق�ي محم�د الحكيم ،اتفقوا
عىل تعزيز التعاون بني الدول الثالث
يف كاف�ة املج�االت ،تنفي�ذا ملقررات
القم�ة الثالثي�ة الت�ي عق�د تف�ي
القاهرة سابقا.

وبحثت االطراف املجتمعة بحس�ب
البيان ،رضورة «استثمار العالقات
ب�ني ال�دول الث�الث ،يف املج�االت
السياس�ية ،االقتصادي�ة ،الثقافية
واالجتماعية ،بم�ا يخدم مصالحها

املشركة ،حيث تم التاكيد عىل عقد
اجتماع�ات ل�وزراء ال�دول الث�الث
بملفات الطاقة ،الصناعة والتجارة
واالس�كان ،لتحقي�ق التع�اون
بينهم».

الربملان :السنة الترشيعية الثانية ستبدأ يف ( )3أيلول
بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مجل�س النواب ،أمس االثنني ،الثالث من
شهر أيلول املقبل موعدا ً لبدء السنة الترشيعية

الثانية ،مشريا ً إىل أن الس�نة الترشيعية األوىل
ش�هدت التصوي�ت ع�ىل  20قانون�ا ً وإنه�اء
القراءة الثانية ل� 15قانوناً.
وق�ال املتحدث باس�م مجلس النواب ش�اكر

حامد يف مؤتمر صحايف عقده يف مبنى الرملان،
إن «الس�نة الترشيعية الثاني�ة ملجلس النواب
ستبدأ يف الثالث من شهر أيلول املقبل».
وأض�اف حامد ،أن «عدد القوانني التي وصلت

من الحكومة بلغ  83قانوناً» ،مبينا ً أن «السنة
الترشيعي�ة األوىل ش�هدت التصوي�ت عىل 20
قانون�اً ،وإنهاء القراءة األوىل ل��  ،34وإنهاء
القراءة الثانية ل� 15قانوناً».

تنسيق عراقي  -سوري استعداد ًا إلعادة افتتاح منفذ القائم
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائد ق�وات حرس الح�دود العراقي الفريق
الرك�ن حماد الحس�يني ،أمس االثن�ني ،أن األيام
املقبل�ة ستش�هد إنج�از جميع املبان�ي الخاصة

بمنفذ القائم الحدودي .ونقلت وكالة السومرية
نيوز ،إن قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق
الركن حامد الحسيني التقي مع نظريه السوري
ومدير رشطة دير الزور السوري ومدير الجمارك
الس�وري يف منفذ القائم الح�دودي .وأضافت ،أن

املجتمع�ني بحثوا آلية إعادة افتت�اح منفذ القائم
الح�دودي ،والتع�اون ما ب�ني القوات الس�ورية
والعراقية يف تحقيق وبس�ط األم�ن يف املنفذ .من
جانبه ،قال قوات ح�رس الحدود العراقي إنه «يف
األيام املقبلة س�يتم بناء وإكم�ال كافة البنايات

الخاص�ة بمنفذ القائ�م الح�دودي بعدما هدمت
من قبل الدواعش» .وكان عضو مجلس محافظة
األنب�ار فرح�ان الدليمي أف�اد ،األحد ،ب�أن وزير
الداخلية ياس�ني الي�ارسي حدد األول من ش�هر
أيلول املقبل موعدا ً إلعادة افتتاح منفذ القائم.

لواءان باحلشد الشعبي يعلنان تدمري ( )4مضافات لـ»داعش» وعبوات ناسفة يف املقدادية
بغداد  /المستقبل العراقي
دمرت قطعات اللواءين الرابع والعرشين والرابع
يف الحشد الشعبي ،أمس االثنني ،اربع مضافات

لداع�ش تحوي م�واد غذائية وأجهزة الس�لكي
ش�مال رشق املقدادي�ة .وقال املرك�ز االعالمي
للحش�د الش�عبي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «قطع�ات اللواءين

تعيني املدعي العام ضاري جابر فرهود بمنصب نائب رئيس االدعاء العام
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مجلس القضاء األعىل ،أمس االثنني ،أن
نائب رئيس االدعاء العام ضاري جابر فرهود
أدى اليمني أمام رئيس مجلس القضاء األعىل
القايض فائق زيدان ملناس�بة تسنمه منصب
نائب رئيس االدعاء العام.
وق�ال املرك�ز اإلعالم�ي للمجل�س يف بي�ان

تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«مراسيم أداء اليمني حرضها رئيس االدعاء
الع�ام القايض موفق العبي�دي ورئيس هيئة
االرشاف القضائ�ي الق�ايض جاس�م محمد
عب�ود العمريي ورئي�س محكمة اس�تئناف
بغ�داد الرصاف�ة االتحادي�ة الق�ايض عماد
الجاب�ري ورئي�س محكمة اس�تئناف دياىل
االتحادية القايض حسني كاظم وسمي».

الراب�ع والراب�ع والعرشي�ن وبإس�ناد ط�ريان
الجي�ش دمرت أرب�ع مضاف�ات لداعش تحوي
مالب�س وطعاما وأجه�زة الس�لكية ومعالجة
س�ت عبوات ناس�فة ضمن عملية إرادة النرص

الثالث�ة ش�مال رشق املقدادي�ة» .وأض�اف ،ان
«قواتنا وبإسناد طريان الجيش تواصل تقدمها
وفق الخطط املرس�ومة لتطهري مناطق شمال
قضاءي جلوالء واملقدادية يف دياىل.

االستخبارات تعلن القبض عىل أرهايب فجر شاحنة
يف سوق خان بني سعد بدياىل
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية ،أمس االثنني،
ع�ن اعتقال أرهابي فجر س�ابقا ش�احنة يف س�وق
خان بني س�عد بدياىل .وقالت املديري�ة يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه انه «بعملية نوعية

تميزت بدقة املعلومة االستخبارية ومتابعة مستمرة
وبكمني محكم تمكنت مفارز ش�عبة االس�تخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة الخامس�ة قي�ادة عملي�ات
ديالىوبالتع�اون م�ع اس�تخبارات الف�وج األول لواء
مش�اة  19من اإلطاحة بأح�د االرهابيني الخطرين يف
قرية العيط التابعة لناحية خان بني سعد يف دياىل».

الع�راق ،وانت�م الخم�رية الت�ي تنت�ج خريا».
واض�اف «بهذا النج�اح يتكام�ل العمل وتذلل
العقبات» ،مشريا اىل «انني عدت للتو من دياىل
التي وصلتها فج�را الطالق املرحلة الثالثة من

عمليات ارادة النرص ،ولوال بطوالت وتضحيات
مقاتلينا االبطال الذين حرروا االرض من دنس
عصابة داعش ماجلس�نا اليوم هنا وملاحصل
هذا النجاح والتفوق واالستقرار».

سائرون :العراق خيرس سنوي ًا  20مليار دوالر
بسبب اإلمهال
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف نائب ع�ن تحالف س�ائرون ،أمس
االثن�ني ،ع�ن خس�ارة العراق س�نويا 20
مليار دوالر ،أي ما يعادل  %20من املوازنة
االتحادية او ما يس�اوي خم�س املوازنة،
بسبب االهمال والتلكؤ يف اجراءات ادارية.
وق�ال ري�اض املس�عودي ،ان «قان�ون
الضم�ان االجتماعي هو ضامن لتس�جيل
جمي�ع العامل�ني بالقط�اع الخ�اص من
خ�الل تمويل الصندوق بنس�ب مابني رب
العم�ل والدول�ة يت�م وضعه�ا بالصندوق
كضم�ان للعاملني يف ه�ذا القطاع» ،مبينا
انه «بسبب قلة الكادر وعدم متابعة وزارة
العمل والشؤون االجتماعية لهذا امللف فلم

يتم تس�جيل اكث�ر من ملي�ون و 500الف
عامل يف القطاع الخاص».
واض�اف املس�عودي ،ان�ه «وبس�بب ه�ذا
التلكؤ فان القط�اع الخاص يخرس مابني
تريل�ون و 500ملي�ار اىل تريليون�ني دينار
بس�بب عدم قي�ام ارباب العمل بتس�جيل
هؤالء العاملني ،بالت�ايل فان هؤالء العمال
ح�ني فقدانه�م الحي�اة او خروجه�م من
العم�ل بعد ف�رة زمنية فانه�م ال يجدون
مبال�غ للضمان نتيجة لعدم تس�جيلهم»،
مشددا عىل ان «هذا الوضع جعل العاملني
بالقط�اع الخ�اص يخ�رسون ح�ق م�ن
حقوقهم وحقوق عوائلهم بحال العوق او
الوف�اة او العمل لفرة مس�اوية القرانهم
بدوائر القطاع العام».

احلكيم يدعو اىل االلتزام بتوقيتات االنتخابات املحلية
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا رئي�س تي�ار الحكم�ة عم�ار الحكيم،
أمس االثنني ،اىل االلت�زام بالتوقيتات املعلنة
لألنتخابات املحلي�ة املقبلة .وقال الحكيم يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
«بحثنا خالل اس�تقبالنا السفرية االسرالية
يف بغ�داد ج�وان لوندي�ز عالق�ات البلدي�ن

وس�بل تطويره�ا يف املج�االت كاف�ة  ،كم�ا
ناقشنا تطورات املش�هد السيايس يف العراق
واملنطقة» .وب�ني الحكيم ،ان املعارضة التي
انتهجها تيار الحكمة الوطني حق دستوري
وقانون�ي يه�دف اىل تصوي�ب العملي�ة
السياس�ية وتس�ليط الضوء عىل املس�ارات
الخاطئة وتقوي�م األداء الحكومي والضغط
باتجاه توفري الخدمات للمواطنني.

حمافظة بغداد :الدرجات املخصصة لتعيينات الرتبية
( )13الف واملتقدمني هلا ( )150الف
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة بغ�داد ،أم�س االثن�ني،
عن اس�تمرارها عملية الف�رز االلكروني
للمتقدم�ني لتعيينات الربي�ة يف املديريات
الس�ت ،مبين�ة ان «الدرج�ات املخصص�ة
للتعيين�ات  13الف درج�ة واملتقدمني لها
 150الف شخص».
وقالت املحافظة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «عملي�ة فرز
اس�ماء املتقدمني للتعيين�ات يف مديريات
تربية الكرخ االوىل والثانية والثالثة وكذلك

يف مديريات تربي�ة الرصافة االوىل والثانية
والثالثة تس�ري بانس�يابية تامة وبحضور
عدد م�ن اعضاء مجلس الن�واب ومجلس
املحافظ�ة والجه�ات الرقابي�ة ولج�ان
املحافظ�ة فض�ال ع�ن وس�ائل االع�الم».
واضاف�ت ان «عملي�ة الفرز تأت�ي تنفيذا
لتوجيهات محافظ بغ�داد فالح الجزائري
بعد اع�داد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة
لألس�ماء املتقدم�ة» ،مبين�ة ان «ع�دد
الدرجات املخصصة بل�غ ( )13الف درجة
يف حني وصل عدد املتقدمني اىل نحو ()150
الف متقدم.
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حمافظ البرصة خياطب جملس الوزراء إلعادة مرشوع
مستشفى سفوان بسعة « »100رسير
البصرة  /المستقبل العراقي
اعل�ن محافظ الب�رة اس�عد العيداني عن
مخاطبة االمانة العامة ملجلس الوزراء لجنة
الش�ؤون االقتصادية لغرض منح اس�تثناء
مل�رشوع مستش�فى بس�عة ( )100رسي�ر
يف ناحية س�فوان  ،مش�ريا ً اىل ان «املخاطبة
تضمن�ت إش�ارة اىل عق�د املقاول�ة املرق�م
( )523/248يف  13/12/2012ت�م التاكي�د
ع�ىل االمان�ة باع�ام ما ت�م اتخ�اذه بصدد
املخاطب�ة بالكت�اب املرق�م ( )2720بتاريخ
 11/6/2019املتضمن منح االستثناء» .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر عن

مكتبه االعام�ي الخاص ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،انه «اس�تنادا ً اىل مطالعة قس�م
العق�ود الحكومي�ة يف دي�وان املحافظ�ة
والت�ي قدمت واملتضمنة إش�ارة اىل مرشوع
مستش�فى بس�عة ( )100رسي�ر يف ناحية
س�فوان حي�ث س�بق وان تم س�حب العمل
م�ن الرشك�ة بموجب قرار س�حب العمل يف
العام امل�ايض اس�تنادا ألحكام امل�ادة ()65
من الرشوط العامة العمال الهندس�ة املدنية
وبالنظ�ر الهمية امل�رشوع وبع�د ان قدمت
الرشك�ة طلبا ً ت�روم فيه املوافق�ة عىل الغاء
س�حب العمل تم فرض رشوط تلزم الرشكة
وتضم�ن اس�تمرارية العم�ل»  .واضاف انه

«عىل ضوء املطالعة الت�ي قدمت من العقود
الحكومي�ة والت�ي احت�وت ع�ىل مخاطب�ة
االمانة العامة ملجلس الوزراء لجنة الشؤون
االقتصادي�ة بموج�ب الكت�اب ذي الع�دد
( )2720يف تاريخ  11/6/2019لغرض منح
امل�رشوع اس�تثناء م�ن الش�كلية القانونية
الواج�ب اتباعها عند النظ�ر يف طلبات الغاء
قرار س�حب العمل حيث لم ت�رد إلينا اجابة
م�ن قبل مجل�س ال�وزراء بخص�وص منح
ً
الفت�ا اىل ان�ه «نظ�را لط�ول
االس�تثناء «.
فرتة توق�ف املرشوع من تاريخ س�حبه من
الرشك�ة يف الع�ام امل�ايض ف�ان مدير قس�م
العق�ود الحكومية قدم مطالعة رس�مية تم
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العمل جتري بحث ًا اجتامعي ًا ألكثر من «»29
الف ارسة متقدمة اىل الشمول منذ عام 2016
بغداد  /المستقبل العراقي

فيه�ا اق�رتاح مفاتحة دائرة صح�ة البرة
لغرض التزوي�د بذرعة االعمال املنجزة وغري

املنجزة ليتسنى تنفيذها عىل حساب الرشكة
وتحميلها مبلغ فرق البدلن .

مزارع العتبة احلسينية ترفد السوق بـ « »500طن من االسامك
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني
اعلن قس�م التنمية الزراعية التابع للعتبة الحس�ينية
املقدس�ة ،االثن�ن ،املب�ارشة برف�د االس�واق املحلي�ة
يف مدين�ة كرب�اء واملحافظ�ات املج�اورة باألس�ماك
الطازجة.
وقال الخبري الزراعي عدنان عوز انه «بعد عمل استمر
الكثر من  3اشهر يف بحريات االسماك يف املزارع التابعة

املبارشة برصف اجور
املحارضين لرتبية
الرصافة الثانية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت محافظة بغداد ،مب�ارشة مديرية
تربي�ة الرصاف�ة الثاني�ة ب�رف اج�ور
املحارضين ل� 2365محارضا.
وذك�ر بيان للمحافظة ،تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «مديرية تربية
الرصاف�ة الثانية ب�ارشت ،اليوم ،برف
اجور املحارضين ل� 2365محارضا».
وب�ن ،أن «عملي�ة ال�رف تأت�ي بع�د
مخاطب�ة محافظ بغداد ف�اح الجزائري
ل�وزارة املالي�ة إلطاق اج�ور املحارضين
لجميع مديريات تربية بغداد الست»
وتاب�ع ،أن «املديري�ة خصص�ت خمس�ة
مناف�ذ ل�رف اج�ور املحارضي�ن وهي
منف�ذ تربية اط�راف رشق بغداد واطراف
املدائن وقس�م محو االمية وقسم التعليم
املهني واملديرية قسم الحسابات .

سلطة الطريان املدين تعقد
اجتامعا لبحث االستعدادات
لفتح شارع املطار

للعتبة الحس�ينية املقدسة ،تمت املبارشة اليوم االثنن
برفد السوق باالسماك الطازجة».
واوض�ح ان «العتب�ة الحس�ينية س�تعمل عىل خفض
االس�عار خدم�ة للمس�تهلك ،فض�ا ع�ن تقوي�ض
االس�ترياد» ،مشريا اىل ان «من املتوقع ان تصل الطاقة
االنتاجية ملزارع االسماك اكثر من  500طن».
وبن عوز ان «مزارع العتبة الحسينية تنفرد باسترياد
االع�اف االجنبية العالية الربوتن وم�ن اصل نباتي»،

إزالة مئات التجاوزات عىل الشبكة
الكهربائية يف ذي قار
ذي قار  /المستقبل العراقي
اعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار ،عن
إزالة  305حاالت تجاوز عن الشبكة الكهربائية
خال االسبوع املايض.
وق�ال مدي�ر الف�رع محم�د فيص�ل ،يف بي�ان
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان�ه «اللج�ان
الفني�ة املكلفة برفع التج�اوزات الحاصلة عىل
الش�بكة الكهربائية يف مراك�ز الصيانة تواصل
تنفي�ذ حماتها لرف�ع التجاوزات عن الش�بكة
الكهربائية».

وبن انه «تم خال االسبوع املايض رفع ()305
حاالت تجاوز ،مصنفة عىل النحو التايل)238( :
حال�ة تجاوز من�زيل ،و( )67تجاري ،فضاً عن
تنظيم اش�رتاكات اصولية ع�دد ( ،)113وربط
مقاييس كهربائية عدد (.»)107
وأش�ار إىل إن «الحم�ات ته�دف اىل القض�اء
ع�ىل ظاهرة التج�اوز عىل الش�بكة الكهربائية
لتقليص نس�بة الضائعات واله�در الحاصل يف
الطاق�ة وتنظي�م عملية االس�تهاك بما يؤمن
التوزيع العادل للطاقة ب�ن املواطنن ويضمن
استمرارية التيار الكهربائي .

البصرة  /المستقبل العراقي
بحث�ت جامع�ة البرة للنف�ط والغاز مع الوكال�ة األملانية
للتعاون الدويل  GIZس�بل التعاون املشرتك وإمكانية تنظيم
برامج علمية مشرتكة «.
وق�ال رئيس جامع�ة البرة للنفط والغ�از الدكتور محمد

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت مديرية امل�رور العامة ،عن
فتح الجزء املغلق من طريق محمد
القاسم الخميس املقبل.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراق�ي»  ،إن «طريق
محم�د القاس�م الرسي�ع س�يفتح
الج�زء املغل�ق من�ه حالي�ا ً ي�وم
الخميس».
وأضاف أنه «س�يبقى ممر الدخول

م�ن النهض�ة صع�ودا ً باتج�اه
ملع�ب الش�عب والن�زول باتج�اه
تقاطع قرطب�ة القريب من الجملة
العصبية مغل�ق لحن انتهاء عطلة
عيد االضحى املبارك».
وكان�ت مديري�ة امل�رور العام�ة
نوهت ،يف ( 27حزي�ران  )2019اىل
قطع جزئي يف رسيع محمد القاسم
وسط بغداد ،نتيجة اعمال صيانة،
مبينة ان الصيانة ستكون عىل اربع
مراحل.

هلي�ل حاف�ظ الكعبي يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن»الجامع�ة تعمل عىل وفق خطط علمي�ة هادفة لتطوير
مه�ارات مخرجاته�ا ورف�ع قدراته�م الفنية بم�ا تؤهلهم
للمنافسة ضمن اطر سوق العمل يف املشاريع النفطية».
وأض�اف أن «الجامع�ة تنته�ج مب�دأ التواص�ل م�ع جميع
املؤسسات الدولية ومد جسور التعاون لإلفادة من الخربات

العلمية والفنية التي تمتلكها تلك املؤسسات ،فضا عن دعم
الخريجن عرب تشجيعهم عىل إيجاد فرص العمل وتأهيلهم
عىل وفق متطلبات سوق العمل يف القطاع النفطي».
وبح�ث الجانب�ان س�بل التنس�يق م�ع الجامع�ات االملانية
الس�تحصال زماالت دراس�ية يف التخصصات التي تعزز من
املاكات التدريسية للجامعة.

مؤسسة الشهداء تعلن اسامء املشمولني باملنحة القضاء :عدد املوقوفني لغاية هناية متوز
املايض 13058
العقارية اخلاصة بشهداء احلشد باملثنى
اعلن�ت مسؤسس�ة الش�هداء ،ع�ن
اس�ماء املش�مولن باملنحة العقارية
الخاصة بش�هداء الحش�د الش�عبي
باملثنى.
ودع�ت املؤسس�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه،
ذوي شهداء الحشد الشعبي املدرجة

عق�دت اللجنة املكلفة بفت�ح مطار بغداد
ال�دويل ،اجتماع�ا تحضريي�ا للمب�ارشة
باج�راءات فت�ح املط�ار يف املوع�د ال�ذي
ح�دده رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي».
وذكر بيان لس�لطة الط�ريان املدني تلقته
«املستقبل العراقي» ،ان «االجتماع الوكيل
الفني لوزارة النق�ل طالب عبد الله بايش
ومدي�ر ع�ام الخط�وط الجوي�ة العراقية
الكابتن كفاح حس�ن ومدي�ر مطار بغداد
الدويل ع�ي تق�ي واللجنة الفني�ة املكلفة
من املطار».وأش�ار تق�ي اىل ان «االجتماع
بحث االستعدادات اللوجس�تية للمبارشة
بفت�ح املطار تدريجيا ابت�داء من أول أيام
عيد األضحى وتس�هيل دخول املس�افرين
حامي تذاكر الس�فر إىل الص�االت وزيادة
ع�دد مناف�ذ الدخ�ول أمامهم».وأك�د أن
«إدارة مطار بغداد الدويل استكملت جميع
خطواتها الفعلية بإزالة الحواجز وتوسعة
ش�ارع املطار بعد التنس�يق م�ع الجهات
املختص�ة خ�ال االي�ام القليل�ة املاضي�ة
للمب�ارشة بفتح املط�ار أمام املس�افرين
بشكل تدريجي ،وتهيئة طرق بديلة لارتال
العس�كرية وفتح منافذ جديدة وتوس�عة
الط�رق الحالية وتبس�يط إجراءات دخول
املسافرين اىل صاالت املطار .

املرور تعلن فتح اجلزء املغلق من
طريق حممد القاسم اخلميس املقبل

جامعة البرصة للنفط والغاز تبحث التعاون املشرتك مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

الفت�ا اىل ان «ه�ذه االع�اف ذات فائ�دة غذائية عالية
لاسماك واالنسان».
واوضح تم رفد البحريات بأصناف جديدة اال ان الصنف
الذي س�يطرح يف السوق هو نوع (الكارب) والذي يعد
اكثر االنواع رغبة يف االسواق املحلية.
واش�ار الخب�ري الزراعي اىل ان» هذه املش�اريع الهدف
منه�ا دع�م االقتصاد الوطن�ي والحفاظ ع�ىل القيمة
الرشائي�ة لألس�ماك العراقي�ة والحفاظ عىل االس�عار

ومنع عملية االس�ترياد التي تره�ق االقتصاد العراقي
«.
الجدير بالذكر ان العتبة الحس�ينية قامت بزيادة عدد
االح�واض اىل  10احواض بعد ان كانت يف العام املايض
 4اح�واض بعد تخصيص  500دونم ،كما ويعد قس�م
التنمية الزراعية من االقسام املهمة التي تبنت انشائها
العتب�ة لدعم االقتص�اد العراقي من خ�ال املنتوجات
الزراعية والحيوانية .

اسمائهم ادناه اىل « مراجعة مديرية
ش�هداء املثنى ألستام صكوك املنحة
العقارية الخاصة بهم «.
ولاطاع عىل االسماء يرجى الضغط
عىل الرابط االتي:
https://www.facebook.
com/324177087673820/posts/234
6669082091267?s=1000026141460
50&sfns=mo

بغداد  /المستقبل العراقي
اوض�ح املرك�ز االعامي ملجل�س القضاء
األعىل ان عدد املوقوفن عىل ذمة التحقيق
واملحاكم�ة لكاف�ة املحاكم لغاي�ة نهاية
ش�هر تموز امل�ايض بل�غ ( )13058ثاثة
ع�رش ال�ف وثمانية وخمس�ون فقط عن
مختلف الجرائم».
وذك�ر املرك�ز اإلعام�ي يف بي�ان تلق�ت

«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن
«ان ع�دد املوقوف�ن ع�ىل ذم�ة التحقيق
واملحاكم�ة يف عم�وم محاك�م الب�اد بلغ
( )13058موقوفا ً بته�م مختلفة « ،الفتا
اىل ان « ه�ذا الع�دد يأتي بعد بذل الس�ادة
القض�اة الجه�د الكبري يف حس�م القضايا
التي تخص ( )114424مائة واربعة عرش
ال�ف واربعمائ�ة واربعة وع�رشون متهم
نسبت لهم تهم مختلفة .

املياه اجلوفية تعلن انجاز « »48بئر ًا خالل متوز املايض
المستقبل العراقي /منى خضير عباس
اعلنت الهي�أة العامة للمياه الجوفية ع�ن انجاز ( )48برئا ً
خال ش�هر تموز املايض فيما اش�ارت اىل فح�ص اكثر من
ثمانون برئا اخر.
واف�اد مصدر اعام�ي يف الهيأة ل�»املس�تقبل العراقي» ،انه
«تأكي�����دا ً م�ن الهيأة العام�����ة للمي�اه الجوفية عىل
مواجهة ظاهرة ش�حت املياه التي تعان�ي منها العديد من
املناطق البعيدة عن املياه الس�طحية يف محافظاتنا مم���ا

دعا إىل تكثيف جهوده�����ا التي تكللت بانج����از ()48
برئ خ���ال شهر تموز لعام .« 2019
وأك�د املص�در انه «تم فحص ( )86ب�رئ ونصب ( )61طاقم
ض�خ وذل�ك الس�تخ�دام مي�اه االب�ار لاغ�راض الزراعية
واملنزلية املختلفة واملس�اهمة يف توف�ري املحاصيل الزراعية
للمواطنن ودعم اس�عارها يف االس�واق املحلية باالضافة اىل
االس�تخدامات الصناعي�ة املختلفة للمي�اه الجوفية وكذلك
ارواء الحيوان�ات يف الق�رى واملناط�ق البعي�دة ع�ن املي�اه
السطحية «.

وب�ن ان�ه «يف العاصمة العزي�زة بغ���داد ت�م انجاز ()12
برئ وفحص ( )5آبار بجه�ود العاملن يف فرقتي حفر ()78
و( )50التابعة ملرشوع بغداد وباعماق مختلفة وذلك لتوفري
املياه الكافية لس�قي املزروعات باالضافة اىل االس�تخدمات
اليومي�ة املختلف�ة وم�ن هذه االب�ار الت�ي ت�م انجازها يف
العاصمة بغ����داد خال ش�هر تموز هي برئ وزارة املوارد
املائية  3/و( )4ابار ملقر الفرقة املدرعة التاسعة وباالضافة
اىل انج�از برئين يف كلي�ة الرتبية ابن الهيثم لاس�تفادة من
املياه يف سقي الحدائق املوجودة يف الكلية .

املنافذ احلدودية :اتالف كمية من االدوية ومكمالت غذائية بمطار بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ،اتاف
كمي�ة م�ن االدوي�ة ومكم�ات غذائي�ة
بمطار بغداد الدويل.

وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «هيئة املنافذ
الحدودي�ة م�ن خ�ال دوره�ا يف الرقابة
واألرشاف وم�ن خ�ال املتابع�ة لعم�ل
الدوائ�ر العامل�ة يف منافذها ،تمكنت من

ات�اف ادوية برشي�ة ومكم�ات غذائية
س�بق ،فيم�ا ت�م ضبطه�ا يف ص�االت
املس�افرين ملط�ار بغ�داد ال�دويل كونه�ا
مخالف�ة للضواب�ط والتعليم�ات وبدون
موافقات استريادية».

واضافت الهيئة بحس�ب البيان ،انه « تم
تش�كيل لجنة مكونة من الجمرك املدني
والعسكري والش�حن الجوي وممثل عن
املخابرات ومديريتنا لغرض األرشاف عىل
األتاف .

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ن «اج�راء بحثا
اجتماعيا ألكثرمن ( )29الف ارسة متقدمة اىل الش�مول منذ عام
.« 2016
وافاد بيان للوزارة ورد ل�»املستقبل العراقي» ،انه «تنفيذا ً لتوجيه
وزير العم�ل رئيس هيئة الحماية االجتماعية باس�م عبد الزمان
القايض باجراء البحث االجتماعي لارس املتقدمة اىل الشمول منذ
ع�ام  2016يف بغ�داد واملحافظات  ،انجز باحثو اقس�ام الحماية
االجتماعي�ة بحثه�م االجتماع�ي ل�� ( )29312ارسة م�ن بغداد
واملحافظات لغاية يوم االحد  2019/8/4والعمل مازال مس�تمرا
ألجراء البحث لجميع االرس التي حدثت بياناتها الكرتونيا».
وكان رئي�س هيئ�ة الحماي�ة االجتماعي�ة ق�د اعل�ن يف
2019/7/22اطاق البحث االجتماعي لارس املتقدمة اىل الشمول
من�ذ ع�ام  2016البالغ عدده�ا ( )167الف ارسة بع�د ان دعتهم
الهيئ�ة اىل تحديث بياناته�م الكرتونيا يف خطوة تهدف اىل حس�م
ملف الشمول لعام .2016

صناعات النسيج واجللود تتمكن من اعادة تأهيل
« »7مكائن للغزل النهائي بجهود ذاتية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود احدى رشكات
وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن تمكنه�ا من اع�ادة تأهيل مكائن
انتاجية مهمة بجهود كوادرها الفنية وماكاتها الهندسية «.
وقال مدير عام الرشكة رياض عبد الحس�ن شاغي يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «الك�وادر الهندس�ية والفنية يف مصنع
القطنية التاب�ع لرشكته وبأرشاف م�ن ادارة املصنع تمكنت من
اس�تكمال تصلي�ح وصيانة س�بعة مكائن للغ�زل النهائي والتي
كانت متوقفة عن العمل واالنتاج «.
واشار اىل انه «تمت االستفادة من املكائن املشطوبة لدى مصنعي
نسيج الحلة ونسيج وحياكة واسط واملواد االحتياطية الراكدة يف
مخازنهم ما اس�هم يف عودة الحياة لخطوط انتاجية مهمة فضا
عن توف�ري مبالغ مالية كبرية كانت س�ترف يف اعمال الصيانة
والتصليح والتي تقدر بأكثر من سبعن مليون دينار عراقي .

االحوال املدنية تعلن عدد املعامالت
املنجزة خالل االسبوع املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلية ،اليوم االثنن ،عن عدد املعامات املنجزة يف
مديرية االحوال املدنية لاسبوع املايض.
وقال الناطق باس�م الداخلية س�عد معن يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات
واإلقامة تصدر  61118جواز سفر و  81427معاملة قيد االنجاز
و  105890املسجلن عىل البطاقة الوطنية و 13186بطاقة سكن
يف عموم العراق ،كما واصدرت  4003شهادة الجنسية العراقية يف
بغداد خال االسبوع املايض .

التقاعد تعلن توزيع رواتب املتقاعدين
للشهر احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هي�أة التقاعد الوطني�ة ،توزيع روات�ب املتقاعدين
العسكرين واملدنين لشهر آب . 2019
وقال بيان للهيأة ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان�ه «بإم�كان املتقاعدين الذي�ن يحملون بطاق�ات الدفع
االلكرتون�ي من ك�ي كارد وماس�رت كارد وماس�رت النخيل
التوج�ه اىل مناف�ذ ال�رف االلكرتون�ي ألس�تام رواتبهم
وأصح�اب ال�رف الي�دوي التوج�ه للمص�ارف ألس�تام
رواتبهم كذلك .

تدريسية يف جامعة بابل تتمكن من تغيري
فصيلة دم اإلنسان بواسطة البكرتيا
بابل /المستقبل العراقي
تمكنت التدريس�ية يف كلية التمريض بجامعة بابل الدكتورة ندى
خزعل هندي ،من تغيري فصيلة دم اإلنسان بواسطة البكرتيا».
وقال�ت الدكتوره ندى أن «فصيلة دم اإلنس�ان ن�وع  Oتع ّد نادرة
ج�دا وعندما يتعرض أصحاب هذه الفصيلة إىل حوادث وعمليات
يحتاجون إىل تعويض دم وهناك فصائل دم أخرى مثل  AB,A,Bيف
بنوك الدم باملستشفيات تصبح منتهية الصاحية فعند معاملتها
بهذه البكرتيا يتم تحويلها إىل فصيلة .« O
وأوضحت أن «ذلك يتم بمساعدة البكترييا املوجودة بشكل طبيعي
يف قولون اإلنس�ان وه�ي Elizabethkingia & meningosepticu
وذل�ك ألن ه�ذه البكترييا له�ا القدرة ع�ىل إنتاج أنزي�م alpha-
 glactosidaseوهذا األنزيم يس�تطيع تحوي�ل فصيلة الدم خال
س�اعتن بواسطة تكس�ري االنتجن املوجود عىل سطح الخلية A
وBو ABوتحويله�ا إىل  Oألنه�ا فصيلة ال تحتوي عىل انتجن عىل
سطح خليتها وتكون صالحة لاستعمال البرشي.
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اعالنات

حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
العدد4382:

(مناقصة عامة – اعالن اول)

التاريخ2019/8/5:

(تنفيذ البنى التحتية للمتبقى من االمن الداخيل ) مناقصة ( /8بلدية ) 2019
استنادا اىل كتب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد (  3412يف .2019/8/1
يبر (محافظة البرصة  /قسبم العقبود الحكومية ) دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم
(املغلقة) مرشوع (تنفيذ البنى التحتية للمتبقى من االمن الداخيل )
 وبكلفة تخمينية قدره( )6.295.000.000سبتة مليار ومائتان وخمسبة وتسبعون مليون دينار عراقي . ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسبنة 2019 مدة التنفيذ (  360يوم ) .  -موقع املرشوع (املركز ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة  /الرابعة والصنف  /انشائية تبويب املرشوع ()3,21.13,4,1,47,1,2أوالً -سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
العامة رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانيباً -يمكبن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسبم العقود الحكومية  /شبعبة
اعالن املشاريع) يف العنوان أدناه وذلك من الساعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ) ما ييل :
القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ-
معدل اإليراد السبنوي عىل مدى اخر سبع سبنوات يجب ان ال يقل عن ( )4.721.250.000اربعة مليار وسبعمائة
-1
وواحد وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي .
متطلبات السبيولة النقدية  :عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل
ب-
عن مبلغ قدره ( )2.098.334.000اثنان مليار وثمانية وتسعون مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف دينار عراقي.
الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة
ت-
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسبنتني التي تسبق عام  2014وذلك
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4
يف 2017/8/29
ً
ً
الخبرة والقدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضبح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية
•
املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول  ,أو ادارة عقود ,او كمقاول ثانوي يف (  )1عقد وللسنوات(  )7السبع السابقة وبمبلغ اليقل
-2
عن( )3.777.000.000ثالثة مليار وسببعمائة وسببعة وسببعون مليون دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا
العقد و تم أنجازها بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األسباليب والتكنولوجيا املسبتخدمة املشار
اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
ب -توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية

رابعاً -يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رسم
غري مسرتد قدرة ( )200,000مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/8/6
خامسباً -سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجبان الفتح واإلحالة يف يبوم الخميس املصبادف  2019/8/22السباعة العارشة
صباحا ً
سادسبا ً  -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف  2019/8/29السباعة  2:00ظهرا حسبب التوقيت
املحيل ملدينة البرصة  .العطاءات اإللكرتونية (ال يسبمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم رفضها .سيتم فتح العطاءات فعليا
وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل :
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم الخميس املصادف .2019/8/29
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعا ً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (  ) 62.950.000اثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسون
الف دينار عراقي .
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنا ً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد ( )14-12من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفويبض تحريبري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء -4.الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة
-3
يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات املدرجة يف
القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه  .وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعا ً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
عارشا ً  -يتحمل من ترسبو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة
اثنا عرش  -للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
ثالثة عرش  -العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية /شعبة بيع الوثائق
القياسية
اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq
خمسبة عرش – الزام الرشكات برشاء منتجبات وزارة الصناعة واملعادن
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم
االستشبارات والتدريب ذي العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ملحافظ البرصة

حمافظة البرصة  /قسم العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement
العدد4383:

(مناقصة عامة – اعالن اول)

التاريخ2019/8/5:

(انشاء بناية فوج طوارئ اخلليج العريب يف اجلمعيات ) مناقصة ( /15امن وعدالة ) 2019
استنادا اىل كتب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العدد (  3405يف .2019/8/1
ير (محافظة البرصة  /قسبم العقبود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلبني وذوي الخرة لتقديم
عطاءاتهم (املغلقة) مرشوع
(انشاء بناية فوج طوارئ الخليج العربي يف الجمعيات )
 وبكلفة تخمينية قدره( )1.860.923.000مليار وثمانمائة وسبتون مليون وتسبعمائة وثالثة وعرشونالف دينار عراقي .
 ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 مدة التنفيذ (  720يوم ) .  -موقع املرشوع (عام ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة  /السابعة والصنف  /انشائيةأوالً -سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية العامة رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانياً -يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية
 /شبعبة اعالن املشباريع) يف العنوان أدناه وذلك من السباعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا حسبب التوقيت
املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ) ما ييل :
القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
-1
متطلبات السبيولة النقدية  :عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة
-2
النقدية اليقل عن مبلغ قدره ( )558.276.900خمسمائة وثمانية وخمسون مليون ومائتان وستة وسبعون
الف وتسعمائة دينار عراقي.
ً
ً
الخبرة والقدرة الفنية:عبىل مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضبح إمكانيته عىل تلبية متطلبات
•
الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول  ,أو ادارة عقود ,او كمقاول ثانوي يف (  )1عقد وللسنوات(  )7السبع السابقة
أ-
وبمبلبغ اليقل عن( )558.276.900خمسبمائة وثمانية وخمسبون مليون ومائتان وسبتة وسببعون الف
وتسعمائة دينار عراقي.
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته
 ،األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
ب -توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التاهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال)

رابعباً -يمكن رشاء مجموعبة وثائق العطاء الكاملة باللغبة العربية من قبل املناقصبني الراغبني يف العنوان
أدناه* ودفع رسبم غري مسبرتد قدرة ( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء
املصادف 2019/8/6
خامسباً -سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجان الفتبح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف  2019/8/19السباعة
العارشة صباحا ً
سادسا ً  -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف  2019/8/26الساعة  2:00ظهرا حسب
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  .العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم رفضها .سيتم
فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم االثنني املصادف .2019/8/26
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعا ً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (  ) 18.609.230ثمانية عرش مليون وستمائة
وتسعة الف ومائتان وثالثون دينار عراقي .
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنا ً – مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاسعا ً  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشا ً  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل
يوم العطلة
احبد عبرش -للدائبرة الحق يف الغباء املناقصبة يف أي مرحلة مبن مراحلها وقببل االحالة وعبدم اجراء
املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
اثنا عرش  -العنوان املشبار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/
شعبة بيع الوثائق القياسية
ثالثة عرش  -املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.
gov.iq
اربعة عرش– الزام البرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة
واملعبادن اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة
العقود الحكومية /قسبم االستشبارات والتدريبب ذي العدد
 16135/7/4يف . 2017/8/3

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ملحافظ البرصة

5

اعالنات

العدد ( )1960الثالثاء  6آب 2019

www.almustakbalpaper.net

اعالن

م /مناقصة رقم ( )49لسنة  2019مديرية تربية (الكرخ الثانية)

 .1ي�ر مجلس محافظة بغداد /محافظة بغداد االعالن مش�اريع بناء مدارس
ضم�ن ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية (الك�رخ الثانية)املدرجة ادناه ضمن
املوازنة االس�تثمارية لسنة  2019فعىل كافة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
 .2ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة
باملش�اريع وج�داول الكميات مراجع�ة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قس�م
العق�ود خالل اوقات الدوام الرس�مي من الس�اعه 8صباحا ولغاية الس�اعة 2
ظهرا .
 .3يتضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظ�رف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (ش�هادة تأس�يس ,عقد تأس�يس ,
مح�ر اجتماع  ,اجازة ممارس�ة مهنه ,هوية تصنيف بدرجة رابعة انش�ائية
نافذة صادرة من وزارة التخطيط ,حسابات ختامية الخر سنتني مصدقة ،هوية
غرفة تجارة نافذه , ,تقديم اعمال مماثله مصدقة من الجهه املستفيده ,تقديم
مستمس�كات املدير املفوض  ,تقديم مايؤيد حجب البطاق�ة التموينية  ,تقديم
براءة ذمة معنونه اىل محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للرائب|(نسخة
اصلية),وصل الرشاء النس�خة االصلية  ,يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات
جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمه  ,تقديم جدول تقدم عمل  ,تكون مدة
نفاذية العطاء  90يوما  ,تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام
الهوات�ف واملوقع االلكرتوني الخاص بها  ,يج�ب ان تكون االرقام مدونه رقما
وكتاب�ة وان تكون الكتابة واضحه وخالية من الحك والش�طب ومقرتن بتوقيع
مق�دم العطاء  ,ع�ىل ال�رشكات االجنبية الراغب�ة باالش�رتاك باملناقصه تقديم
شهادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف
بلد التاس�يس  ,تلتزم الرشكة بتقديم االس�عار النهائية غري القابلة للتفاوض ,
تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد )
 .4بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة بع�د تقديم طلب
تحريري اىل العنوان التايل )محافظة بغداد  /قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره (( )500.000خمسمائة الف دينار عراقي )
 .5يت�م تس�ليم العط�اءات  /اىل العنوان الت�ايل محافظة بغداد  /االس�تعالمات
االلكرتونية /الطابق االول يف الساعه  12ظهرا من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم
االربعاء  2019/9/ 4والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات
ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد 23023 :
التاريخ 2019/6/20 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم (  )21لسنة ( )2013
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدي�ة العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية العمارة فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر
بلدي�ة العم�ارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات
القانونية البالغة ( )%100من القيمة التقديرية ( لكامل مدة التاجري) وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة
والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاري�خ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا
ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
الن�رش � وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذل�ك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه
مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاري�خ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد
االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية
م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر .اللجنة

بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد /
قسم العقود الساعه  12ظهرا من يوم 2019/9/ 4او اليوم الذي يليه
 .6يج�ب ان تتضم�ن العط�اءات ضمان للعطاء عىل ش�كل( خط�اب ضمان او
صك مصدق او س�فتجة) للمناقص�ة يف الجدول صادر من احد مصارف بغداد
املعتمده لدى البنك املركزي .
0 7يس�تقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرائب املشار
اليها يف القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية
 08اذا ص�ادف موعد غلق املناقصه عطلة رس�مية فيكون موع�د الغلق باليوم
التايل
 09كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به
010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
011يس�تبعد أي عط�اء ل�م ينظ�م حس�ب الوثيق�ة القياس�ية وبضمنه�ا
(السيولةالنقدية ,االعمال املماثلة  ،االيراد السنوي)
012للمعلومات تتم املراسلة عرب الربيد االلكرتوني ()con .baghdad.iq
0 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
رقم
مناقصة

الكلفة

اسم المناقصة

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 12
صف في حي الجهاد  /حي االطباء
على القطعة المرقمة 7/418م18
عامرية تربية الكرخ الثانية
ـ بناء مدرسة ابتدائية بموذجية 18
صف في حي الجهاد على القطعة
المرقمة  6/6368م 18عامرية تربية
الكرخ الثانية
مناقصة
ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 18
رقم
صف في السيدية على القطعة المرقمة
()49
43/13782م 1الخر تربية الكرخ
لسنة
الثانية
2019
ـ بناء مدرسة ابتدائية بموذجية 18
صف في كفاءات السيدية على القطعة
المرقمة  45/1617م 1الخر تربية
الكرخ الثانية
ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 12
صف في الدورة على القطعة المرقمة
 15/7م 9ام العصافير تربية الكرخ
الثانية

49ـ1ـ5ـ4ـ1ـ207ـ2

220

67,000,000
سبعة وستون
مليون دينار
عراقي

حمافظة بغداد /قسم العقود

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد 24016 :
التاريخ 2019/6/30 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم (  )21لسنة ( )2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة
( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%100من القيمة
التقديري�ة ( لكامل مدة التاجري) وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء املدة
اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم
الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش � وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال
املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة
الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية
م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر .اللجنة
ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

1

حانوت رقم 1

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة
التأجير

2

حانوت رقم 2

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

1

كشك رقم 314

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

3

حانوت رقم 3

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

2

كشك رقم 329

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

4

حانوت رقم 4

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

3

كشك رقم 331

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

5

حانوت رقم 6

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

4

كشك رقم 332

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

6

حانوت رقم 7

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

5

كشك رقم 333

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

7

حانوت رقم 8

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

6

كشك رقم 334

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

8

حانوت رقم 9

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

9

حانوت رقم 11

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

7

كشك رقم 335

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

10

حانوت رقم 15

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

8

كشك رقم 337

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 800000ثمانة مائة الف دينار

ثالث
سنوات

11

حانوت رقم 17

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

9

كشك رقم 338

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 800000ثمانة مائة الف دينار

ثالث
سنوات

12

حانوت رقم 20

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

10

كشك رقم 339

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

13

حانوت رقم 23

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

11

كشك رقم 340

مجاور كراج االقضية والنواحي

9م2

 650,000ستمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

14

حانوت رقم 24

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

12

كشك رقم 5

الصناعية القديمة شارع ()60
مجاور مرطبات الربيع

7,5م2

 850000ثمانمائة وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

15

حانوت رقم 26

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

16

حانوت رقم 27

سوق سعد جزء من العقار  13مغربة

9م2

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

6,808,702,250
ستة مليار وثمانمائة
وثمانية مليون
وسبعمائة واثنان
الف ومائتان
وخمسون دينار
عراقي

المدة/
يوم

التبويب

مبلغ التامينات
االولية

القيمة التقديرية
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار
 500,000خمسمائة
الف دينار

مدة التأجير
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء
اىل املحاكم املختصة

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من
وزارة الثقاف�ة  /الدائرة االدارية
بأس�م  /عص�ام ناي�ف جمعان
– فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
العدد  / 174 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 4 :
اىل املدعى عليها  /دالل خضري عبد
اقام املدعي ضاري ذي�اب محمود امام
ه�ذه املحكم�ة الدعوى املرقم�ة اعاله
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب
مرك�ز رشطة التحدي بالع�دد  3794يف
 2019 / 7 / 31ق�ررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك ع�ن طري�ق الن�رش بواس�طة
صحيفتني يوميت�ني محليتني للحضور
اىل ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم 8 / 18
 2019 /الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
محمد عبد الرحمن طعمة
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
االسحاقي
العدد  / 121 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 5 :
م  /تبليغ
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة
املرقمة  / 121ش  2019 /واملقامة من
قبل املدعية ( بان ع�ادل طالب حمادي
) واملدع�ى علي�ه ( زياد ظاهر جاس�م
حم�ادي ) واملتضمن�ة دع�وى تفري�ق
للهجر وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واملؤيد
م�ن قبل مختار منطق�ة  17ابار بطيخ
وتايي�د املجل�س البلدي لذا تق�رر اجراء
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني يف موعد
املرافع�ة املص�ادف  2019 / 8 / 22ويف
حالة عدم حضورك او حضور من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق القانون  ..مع التقدير
القايض

6

اعالنات

العدد ( )1960الثالثاء  6آب 2019

www.almustakbalpaper.net

اعالن

م /مناقصة رقم ( )50لسنة  2019مديرية تربية (الرصافة الثانية)

 .1ي�ر مجل�س محافظة بغ�داد /محافظة بغ�داد االعالن مش�اريع بناء
مدارس ضمن ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية (الرصافة الثانية)املدرجة
ادناه ضمن املوازنة االستثمارية لسنة  2019فعىل كافة مقدمي العطاءات
املؤهل�ن وذوي الخ�رة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املش�اريع ادناه وحس�ب
الوثائق القياسية
 .2عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل الوثائق الخاصة
باملش�اريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قسم
العقود خالل اوقات الدوام الرس�مي من الساعه 8صباحا ولغاية الساعة 2
ظهرا .
 .3يتضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (ش�هادة تأس�يس ,عقد تأسيس
 ,مح�ر اجتم�اع  ,اج�ازة ممارس�ة مهنه ,هوي�ة تصنيف بدرج�ة رابعة
انش�ائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط،حس�ابات ختامية الخر سنتن
مصدق�ة  ,هوي�ة غرفة تجارة ناف�ذه , ,تقديم اعم�ال مماثله مصدقة من
الجهه املستفيده ,تقديم مستمسكات املدير املفوض  ,تقديم مايؤيد حجب
البطاق�ة التمويني�ة  ,تقديم ب�راءة ذمة معنونه اىل محافظ�ة بغداد صادرة
من الهيئة العامة للرائب|(نس�خة اصلية),وصل الرشاء النسخة االصلية
 ,يت�م التوقيع والختم عىل كافة صفحات ج�داول الكميات من قبل الرشكة
املتقدم�ه  ,تقدي�م جدول تقدم عم�ل  ,تكون مدة نفاذي�ة العطاء  90يوما ,
تق�وم الرشكة بتثبي�ت عنوان متكام�ل ملكتبها مع ارق�ام الهواتف واملوقع
االلكرتون�ي الخاص به�ا  ,يجب ان تكون االرقام مدون�ه رقما وكتابة وان
تك�ون الكتابة واضحه وخالية من الحك والش�طب ومق�رتن بتوقيع مقدم
العطاء  ,عىل الرشكات االجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصه تقديم شهادة
تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد
التاس�يس  ,تلتزم الرشكة بتقديم االس�عار النهائية غري القابلة للتفاوض ,
تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد )
 .4بامكان مقدمي العط�اء املهتمن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب
تحريري اىل العنوان التايل )محافظة بغداد  /قس�م العقود) وبعد دفع قيمة
البي�ع للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره (( )500.000خمس�مائة الف دينار
وزارة النفط
رشكة خطوط االنابيب النفطية
(رشكة عامة)

اعالن

عراقي )
 .5يتم تس�ليم العطاءات  /اىل العنوان التايل محافظة بغداد  /االستعالمات
االلكرتوني�ة /الطابق االول يف الس�اعه  12ظهرا م�ن التوقيت املحيل ملدينة
بغداد يوم االربعاء  2019/9/ 4والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور
يف محافظة بغداد  /قس�م العقود الساعه  12ظهرا من يوم 2019/9/ 4او
اليوم الذي يليه
 .6يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل ش�كل( خطاب ضمان او
ص�ك مص�دق او س�فتجة) للمناقصة يف الجدول ص�ادر من احد مصارف
بغداد املعتمده لدى البنك املركزي .
0 7يس�تقطع من مس�تحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرس�وم والرائب
املشار اليها يف القوانن واالنظمة والتعليمات العراقية
 08اذا صادف موعد غلق املناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم
التايل
 09كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به
010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
011يس�تبعد أي عط�اء ل�م ينظ�م حس�ب الوثيق�ة القياس�ية وبضمنها
(السيولةالنقدية ,االعمال املماثلة  ،االيراد السنوي)
012للمعلومات تتم املراسلة عر الريد االلكرتوني ()con .baghdad.iq
0 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
رقم
مناقصة

اسم المناقصة

الكلفة

المدة/
يوم

التبويب

5,411,461,250
ـ بناء مدرسة ابتدائية  18صف
خمسة مليار
على القطعة المرقمة /10185
واربعمائة واحد
المدائن تربية الرصافة الثانية
مناقصة
عشر مليون
ـ بناء مدرسة متوسطة نموذجية 18
رقم
واربعمائة وواحد 220
( )50صف على القطعة المرقمة /3529
وستون الف
النهروان تربية الرصافة الثانية
لسنة
 2019ـ بناء مدرسة متوسطة نموذجية  18وثمانمائة ومائتان
وخمسون دينار
صف على القطعة المرقمة / 8918
عراقي
النهروان تربية الرصافة الثانية

مبلغ التامينات
االولية

55,000,000
خمسة وخمسون
49ـ1ـ5ـ3ـ1ـ57ـ2
مليون دينار
عراقي

حمافظة بغداد /قسم العقود
العدد :د18630/383/3
التاريخ 2019/8/4

تعل�ن رشكتنا عن اعالن املناقصة املرقمة (م.م  )2019/18/والخاصة ب ( نقل منتس�بي مس�تودع كربالء الجديد) فعىل الراغب�ن من ذوي االختصاص الحاملن هوية
اتحاد الناقلن النافذة املفعول مراجعة مقر الرشكة الكائن يف بغداد الدورة املجمع النفطي  /القسم القانوني لالطالع عىل الرشوط واملواصفات املطلوبة يف املناقصة لقاء
مبلغ قدره (  )250000فقط مئتان وخمس�ون الف دينار عراقي (غري قابل للرد ) ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه قبل تاريخ غلق املناقصة املبن يف
الفقرة ( )16ادنها وستهمل العطاءات الغري مستوفية للرشوط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط ادناه :
 � 1تقديم التامينات االولية املطلوبة من قبل املش�رتكن يف املناقصة عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان بمبلغ ( )7,000,000فقط س�بعة مالين دينار
عراق�ي ال غري بأس�م الرشك�ة او املتعهد مقدم العطاء لصالح رشكة خط�وط االنابيب النفطية (رشكة عام�ة) صادرة من احد املصارف املعتمدة م�ن قبل البنك املركزي
العراقي عىل ان تكون نافذة لستة اشهر من تاريخ تقديم العطاء ليغطي فرتة االحالة وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التامينات االولية املطلوبة علما بانه
س�يتم مصادرة التأمينات االولية عند س�حب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة عدم اس�تكمال البيانات الفنية املطلوبة والرشوط القانونية غري الجوهرية
املطلوبة يف رشوط املناقصة
 � 2ارف�اق كت�اب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصات ص�ادر من الهيئة العامة للرائب اصيل ومعنون اىل رشكة خطوط االنابي�ب النفطية نافذ املفعول لعام 2019
الهوية الريبية نافذة املفعول (صورة ملونة لكافة املستمسكات املطلوبة )
 � 3ارفاق جميع مس�تندات املناقصة مع (هوية اتحاد الناقلن � اجازة ممارس�ة املهنة نافذة املفعول � هوية غرفة التجارة � نس�خة ش�هادة تأس�يس الرشكة � عقد
التأسيس (للرشكات ) � الحسابات الختامية للرشكة الخر ثالث سنوات كحد ادنى � ارفاق االعمال املماثلة واملنجزة التي قام بها سابقا وتقديم ما يثبت ذلك بموجب عقود
وكتب انجاز موثقة رسميا من الجهات التي عمل لديها مع ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف وجميع املستمسكات املطلوبة يف الفقرة ( )6ادناه )
 � 4تقديم العطاء بظرف مختوم بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مبن عليه اسم ورقم املناقصة وموعد الغلق ويحتوي بداخله عىل ظرفن مختومن (يحتوي
االولة وثيقة التجهيز والتي تمثل العطاء الفني والتجاري بعد مىلء وختم االستمارات املوجودة يف القسم الرابع من الوثيقة بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه
مع الوثائق املكونة للعطاء مرفقة اية تفاصيل فنية اخرى كالنرشات الوسائل التوضيحة والكتالوكات ويحتوي الظرف الثاني وثائق ومستمسكات الرشكة مع التأمينات
االولية املطلوبة
 � 5ال تقل مدة نفاذية العطاء عن ( 180يوم)
 � 6عىل مقدم العطاء ارفاق نسخة من املستمسكات الشخصية مع العطاء ( نسخة ملونة من هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة
التموينية)
 � 7عىل صاحب العطاء الفائز ( الرشكات العراقية ) تقديم حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد
 � 8الكلفة التخمينية للمناقصة (  )314,000,000فقط ثالثمائة واربعة عرش مليون دينار سنويا ال غريها
 � 9مدة نفاذية العطاء سنة واحدة ويكون احتساب مبلغ االجر الشهري بموجب تقرير جهاز البصمة االلكرتوني والذي يعتمد عىل حضور ومغادرة السيارات
 � 10سيتم عقد مؤتمر لالجابة عىل استفسارات املناقصن يف مقر الرشكة بتاريخ ( )2019/8/26ويف تمام الساعة العارشة صباحا بتوقيت بغداد
 � 11ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة
 � 12سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 � 13الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا
 � 14الريد االلكرتوني للرشكة
pipelinecompany@oil.gov.iq
 � 15الريد االلكرتوني لهيئة املواد :
materials@opc.oil.gov.iq
يف حال وجود اي استفسار االتصال عىل رقم قسم املشرتيات
07270001938
 � 16موع�د غلق املناقصة يف نهاية الدوام الرس�مي بتاريخ ( )2019/9/2وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر رشكة
خطوط االنابيب النفطية يف ( )2019/9/3الس�اعة التاس�عة صباحا بتوقيت بغداد ويف حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رس�مية س�يكون موعد الغلق يف اليوم الذي
يليه من الدوام الرسمي
 � 17املناقصة تعلن للمرة االوىل خالل سنة 2019
 � 18يتم تسجيل العطاء يف سجل العطاءات يف القسم القانوني ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر الرشكة يف الدورة موعد اقصاه قبل موعد غلق املناقصة
 � 19ان هذه املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية
داود سالـم امحد
املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة

وزارة الكهرباء
الرشكـة العامـة لنقـل الطاقـة الكهربائيـة  /اجلنـوب
اىل  /كافة الرشكات املشرتكة باملناقصة املرقمة 2019/ 1

متديد اعالن املناقصة رقم  2019/ 1للمرة الثانية
انشـاء خـط قرنـة  -الرميلـة الغازيـة االستثامرية  400ك.ف
دائـرة مزدوجـة ( ) Double Circuit

الحاق��اً بكتابن�ا املرق�م  6246يف 2019 /6/ 26
والخ��اص بإع�الن املناقص��ة املرقم�ة أع�اله
تق�رر تمدي�د إعالن�ها وللم�رة الثاني�ة ليك�ون
تاري��خ الغل�ق ه�و ي�وم االثني���ن املص�ادف
.2019 /8 /19
م /زياد عيل فاضل
املدير العام  /وكالة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل

العدد  / 3130ش 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 5

اعالن

املدعية  /ايالف زهري احمد
املدعى عليه  /ازهر باسم يونس
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل حكما ً غيابيا ً بتاريخ  2019 / 5 / 30يقيض
بفقرت�ه الحكمية  :قررت املحكمة الحكم الزام املدعى عليه ( ازهر باس�م يونس ) بتأديته للمدعية
( ايالف زهري احمد ) باالتي :اوالً – نفقة ماضية مبلغا ً مقداره مائة وخمس�ة وعرشون الف دينار
ش�هريا ً واعتب�ارا ً من تاريخ ال�رتك وعدم االنف�اق يف  2018 / 5 / 5اىل تاريخ املطالب�ة القضائية يف
 2019 / 5 / 5ثاني�ا ً – نفقة مس�تمرة مبلغا ً مق�داره مائتان الف دينار ش�هريا ً اعتبارا ً من تاريخ
املطالبة القضائية يف  2019 / 5 / 5ولحن زوال اس�بابها ثالثا ً – نفقة مس�تمرة للطفل ليث مبلغ
مقداره مائة وخمس�ة وعرشين الف دينار ش�هريا ً اعتبارا ً من تاريخ املطالبة القضائية يف / 5 / 5
 2019وملجهولية محل س�كن املدعى عليه ازهر باس�م يونس وتأييد الجهة املس�ؤولة تقرر تبليغك
بصحيفتن محليتن وعند تبليغك وعدم اعرتاضك باملدة القانونية املحددة سيكتس�ب القرار الدرجة
القطعية وفق االصول
القايض  /مهند صالح حسن

7

اعالنات

العدد ( )1960الثالثاء  6آب 2019

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد  / 2790 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 4 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( يحيى لطيف عيد )
اقام�ت املدعي�ة ( زينب جب�ار خلف ) الدع�وى الرشعية
املرقم�ة اعاله لدى هذه املحكمة تطل�ب فيها ( بالنفقة
املاضي�ة واملس�تمرة لها واعتبارا من تاري�خ الرك يف / 4
 2018 / 3وبص�ورة مس�تمرة ) وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ يف مركز رشطة املهندس�ني وحس�ب
كتابه�م بالع�دد  5272يف  2019 / 7 / 1وتايي�د املجلس
البلدي ملنطقة حي املهندس�ني يف  2019 / 7 / 1املتضمن
ارتحالك اىل جهة مجهولة – عليه وملجهولية محل اقامتك
قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام
هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف يوم 2019 / 8 / 25
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك سوف
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابا وعلن�ا وف�ق القانون مع
التقدير .
القايض
نوري قادر حنون املالكي

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي طال�ب ناج�ي عب�د املجيد
لرشك�ة العصم�ة لالخ�راج الكمرك�ي
املح�دودة – ادعو كل من ل�ه حق او دين
عىل الرشك�ة مراجعتي عىل العنوان التايل
– بغداد البلديات م  730ز  5د . 12
املصفي
طالب ناجي عبد املجيد
����������������������������������
فقدان
فقدان ش�هادة تكيي�ل العائدة للس�يارة
املرقم�ة ( 58830ر الب�رصة) مالكه�ا
(حس�ني كريم عوض ) ونوعها س�كانيا
مودي�ل 1996والص�ادرة م�ن رشك�ة
توزي�ع املنتجات النفطي�ة  /هيأة توزيع
الجنوب.
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فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 3/ 2424
حي العروب�ه باس�م ( رزاق حميدي عيل
) ع�ىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة
االصدار.
����������������������������������
فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 3/ 60030
حي النداء باس�م ( ثامر يوس�ف عبد الله
) ع�ىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة
االصدار.
����������������������������������
فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 60009
 3/حي النداء باس�م ( بس�مه نجم عبود
الس�لمان ) عىل من يعثر عليه تسليمه اىل
جهة االصدار.

اعالن
اىل ال�رشكاء ( مه�دي ظاه�ر حبي�ب
ومليح�ه حبيب ج�ر ) توجب عليكم
الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م
 3/ 32558حي العروبه خالل عرشه
ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون
حضورك
اس�م طالب االجازه عيل عبد الباسط
محمد .

����������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 53438
حي النداء باس�م ( محمد حميد رضا
) عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار.

اعالن
اىل الرشيك ( كنعان هاتف سلمان ) توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 3/ 52028حي الن�داء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه سجى حسون رايض.
����������������������������������
اعالن
إىل الرشيك ( هادي حمزه جاسم ) توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 3/21956ح�ي النرص خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه قاسم محمد مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد  / 1614 :ب 2018 /
التاريخ 2019 / 8 / 4 :
اىل  /املدع�ى علي�ه  /رش�دي عب�د
الصاحب مهجر
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم
 / 1614ب  2018 /واملؤرخ 6 / 30
 2019 /حكما غيابيا يقيض الحكم
بال�زام املدع�ى عليه�م بالتكاف�ل
والتضام�ن بتاديته�م اىل املدع�ي
مدير عام م�رصف الرافدين اضافة
لوظيفت�ه مبلغا ق�دره اربعة عرش
ملي�ون وس�تمائة وس�تة وس�تون
الف وس�تمائة واثنان وستون دينار
يمث�ل اصل الق�رض املتبقي بعد ان
تم دفع جزء منه ومبلغ قدره اربعة
وع�رشون ملي�ون دين�ار مجم�وع
الفوائ�د االتفاقية والتاخريية وبذلك
يصب�ح مجم�وع املبل�غ املس�تحق
للمدع�ي اضاف�ة لوظيفت�ه ثمانية
وثالث�ون مليون وس�تمائة وس�تة
وس�تون ال�ف وس�تمائة واثن�ان
وستون دينار يمثل اصل القرض مع
الفوائد التاخريية ورد دعوى املدعي
بالزيادة ولتعذر تبليغك حسب رشح
مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي
ملنطقة الكندي – عليه تقرر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك حق االع�راض والتمييز خالل
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه س�وف
يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعية
وفق القانون .
القايض
�����������������������������
اعالن
اىل الرشي�ك ( ف�ارس مه�دي ج�ر
) اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي يف محافظ�ة
النجف ش�ارع الغدي�ر وذلك لتثبيت
اقرارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك
يف العقار الس�يد حيدر علوان حمزة
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف
العقار املرقم  3/ 86545حي النداء
يف محافظة النجف لغرض تس�ليفه
ق�رض االس�كان العراق�ي وخ�الل
م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه
س�وف يس�قط حق�ك يف االعراض
مستقبال.
�����������������������������
اعالن
اىل الرشي�ك ( س�الم ش�نان يحيى
) اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق
االسكان العراقي يف محافظة النجف
ش�ارع الغدير وذل�ك لتثبيت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك يف العقار
الس�يد حيدر موزان من�ذور بالبناء
عىل حصته املشاعة يف العقار املرقم
 32/346/16االغ�ا ح�ي املنتظر يف
ناحي�ة العباس�ية لغرض تس�ليفه
ق�رض االس�كان العراق�ي وخ�الل
م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه
س�وف يس�قط حق�ك يف االعراض
مستقبال.
�����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
الع�دد /3504 :اع�ادة محاكم�ة/
2019
التاريخ 2019/8/4 :
اىل  /املطلوب اعادة املحاكمة ضدها
الثانية ( غفران واثق محمد)
اقام علي�ك طالب اع�ادة املحاكمة
ناف�ع عب�د الرحي�م محم�د صالح
الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ( اعادة
املحاكم�ة وتعدي�ل الحك�م املرق�م
/947ب 2014/يف )2014/6/22
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار
مختار حي الس�الم  4 /املختار عيل
كاظم الحس�ناوي عليه قررت هذه
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
املص�ادف يف ي�وم 2019/8/22
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3554 :ب2019/3
التاريخ 2019/8/4
اىل املدعى عليه ( قاسم سنيد حمزة)
الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك
والت�ي يطلب فيه�ا (الحكم بابطال
كاف�ة القي�ود ال�واردة ع�ىل العقار
املرق�م  1/7648ح�ي القادس�ية
واعادة تس�جيله باسم دائرة املدعي
) ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي يارس
جب�ار محس�ن علي�ه ق�ررت هذه
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
املصادف يف يوم  2019/8/20وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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اعالن
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اىل  /مسامهي رشكة املرصف الدويل االسالمي  /مسامهة خاصة
م  /دعوة حلضور اجتامع اهليئة العامة

استنادا الحكام املادة (  / 87ثانيا ) من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وتنفيذا
لق�رار مجلس ادارة الرشكة املؤرخ بتاريخ  2019 / 6 / 16يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة للرشكة والذي س�ينعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املصادف
 2019 / 8 / 27يف مق�ر ادارة الرشك�ة الكائن يف بغداد – الك�رادة – العرصات م  929ز 30
بناية  110ملناقشة فقرات جدول االعمال املبني تفاصيلها ادناه :
 – 1مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف  2018 / 12 / 31واملصادقة
عليه.
 – 2مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف  2018 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
 – 3مناقش�ة البيان�ات والحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهي�ة يف 2018 / 12 / 31
واملصادقة عليها .
 – 4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للسنة املالية . 2018
 – 5تعيني مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات املرصف للسنة املالية  2019وتحديد اجورهما
وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 – 6مناقشة مقسوم االرباح عن السنة املالية املنتهية يف . 2018 / 12 / 31
 – 7االط�الع عىل تقرير لجنة مراجعة الحس�ابات عن الس�نة املالي�ة املنتهية يف / 12 / 31
 2018واتخاذ القرار املناسب بشانها .
 – 8االطالع عىل تقرير هيئة الرقابة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف . 2018 / 12 / 31
 – 9تعديل املادة الثالثة من عقد تاس�يس امل�رصف باضافة فقرة تتضمن ( يحق للمرصف
القيام باس�ترياد البضائع التي تتعامل مع منتج�ات املرصف والتي يحددها مجلس ادارتها
وفقا الحكام القانون ) بناءا عىل موافقة البنك املركزي العراقي بكتابه املرقم 3213 / 3 / 9
يف . 2019 / 2 / 11
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريهم بوكالة مصدقة
م�ن كات�ب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت ل�دى الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل
م�ن موعد االجتماع ومراعاة احكام امل�ادة (  ) 91من قانون الرشكات النافذ ويف حالة عدم
اكتم�ال النصاب القانوني لالجتماع يؤج�ل ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني اعاله من
االسبوع التايل صباح يوم الثالثاء املصادف . 2019 / 9 / 3
مع فائق الشكر والتقدير
حيدر فالح حممد حسن الشامع
رئيس جملس االدارة
حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف

العدد 78 :
التاريخ 2019/8/5

اعالن

بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة
العلني�ة اليج�ار العقارات املبين�ة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدي�ة الحيدرية وفقا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )15خمسة عرش يوما من
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة
( )%200م�ن القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرق�م ( )30يف 2016/1/3
وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة من صباح الي�وم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادف�ة يوم املزايدة عطلة
رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مندة كرس القرار
خمسة ايام من يوم اجرائها
عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف
رئيس اللجنة
الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 � 3يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار
او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 � 5عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور
 � 6االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 � 7ع�ىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 � 8تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف
2016/1/3
 � 9الساحة يكون سياجها من مادة
بدون اي مشيداتBRC
 � 10يلت�زم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس يعمل واجه�ة من مادة بطول 4م
K-spane
 � 11جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ رقم  6782يف
2018/5/20
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم البلدي الجديد

المساحةم2

مدة التأجير

كشك مؤقت ـ مقابل حي  17ربيع االول ـ فرن الصمون

680

 15م2

اثنان سنة

مكتب (كرفان) بابعاد ( )5×4لالدارة ومساحة ارض لبيع
الخضر داخل ساحة رقم ()55

1186ـ1188ـ1198ـ1199ـ1192

180م2

اثنان سنة

مخزن لالقمشة ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية

261

 30م2

اثنان سنة

كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن

210

 15م2

اثنان سنة

كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية

240

 24م2

اثنان سنة

كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء

839ـ840ـ841ـ820ـ821

 15م2

اثنان سنة

كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون

686

 15م2

اثنان سنة

كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء

1156

7.5

سنة واحدة

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املساحات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام
القانون (  35لسنة  ) 1983وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  21لسنة  / 2013املعدل)
فع�ىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة ( )10صباحا
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (  )%20من القيمة التقديرية ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الواحد والثالثني اعتبارا
من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

القطعة
24/54
24/54
30
89/12
25/122
24/54
16/39
175
175
43/1
175
24/54
157
157
157
157
24/54
24/54
157/12
157/12
1/11
3220/162

مقاطعة
 45المبدد
 45المبدد
/26الحاوي تل السوك
 29الخزاميه
 /64سرات االغير
 45المبدد
 /46الدراجية
 /42العكله والذكوره
 /42العكله والذكوره
/44المعيبدي
 /42العكله والذكوره
/ 45المبدد
 /42العكله والذكوره
 /42العكله والذكوره
 /42العكله والذكوره
 /42العكله والذكوره
/45المبدد
/45المبدد
/48المعيبدي
/48المعيبدي
 /42الحسك
 32تل البنات

المساحة بالدونم
/60دونم
/500دونم
/6دونم
/45دونم
/100دونم
/600دونم
/220دونم
/50دونم
/50دونم
/40دونم
/50دونم
/600دونم
/50دونم
/50دونم
/50دونم
/50دونم
/40دونم
/25دونم
/200دونم
/200دونم
 26/11دونم
/18دونم

فقدان
فقدت هوية املوظ�ف مازن ابراهيم باه�ض والصادرة من
وزارة الكهرب�اء – الرشك�ة العامة لنق�ل كهرباء الجنوب –
مديرية ش�بكات جنوب البرصة – فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������������
فقدان لوحات السيارات
اىل  /رشكة هالبريتون
لوحت�ني الرقم  / 89لوحتني الرقم  /108لوحة واحدة الرقم
 / 180لوحة واحدة الرقم  / 191لوحة واحدة الرقم / 708
لوحة واحدة الرقم  / 182لوحة واحدة الرقم  / 181لوحتني
 +سنوية الرقم  / 698سنوية واحدة الرقم  / 1284سنوية
الرقم  / 704سنوية الرقم  / 701لوحة واحدة الرقم . 139

التخمين بالدينار
800
1000
700
700
800
1000
1000
700
700
800
700
1000
700
700
700
700
700
700
1100
1100
1200
800

اوصاف االرض
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة  /بصفتها االصلية
العدد  / 202 :س 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 1 :
اعالن
تبليغ املستانف عليه  /رشدي عبد الصاحب مهجر .
اس�تانف املدع�ي ( مدير عام م�رصف الرافدين – اضاف�ة لوظيفته ) قرار
الحك�م الصادر م�ن محكمة ب�داءة الب�رصة بالع�دد  / 1613ب 2018 /
بالدعوى االستئنافية املرقمة  / 202س  2019 /ولتعذر تبليغك بالحضور
ام�ام هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 2019 / 8 / 25
او م�ن ين�وب عنك ويف حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقكم
حضورا وعلنا وفق القانون .
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة
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اعالنات

العدد ( )1960الثالثاء  6آب 2019

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
الهياة االستئنافية بصفتها االصلية /الهيئة الثانية
العدد /804 :س2019/
التاريخ 2019/7/31 :

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
الهياة االستئنافية بصفتها االصلية /الهيئة الثانية
العدد /892 :س2019/
التاريخ 2019/7/31 :

اىل املستانف عليه االول  :رياض كطران شعان
لوقوع الطعن االستئنايف عىل قرار الحكم البدائي
بالعدد /412ب 2018/واملؤرخ يف 2019/4/25
الق�ايض بالحكم ب�رد دعوى املدع�ي امن بغداد
/اضاف�ة لوظيفت�ه وتحميل�ه كاف�ة الرس�وم
وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك
بصحيفتن محليتن يوميتن واس�عتي االنتشار
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
املواف�ق  2019/8/22الس�اعة الثامنة ويف حالة
ع�دم حض�ورك يف املوع�د املح�دد س�وف تجري
املرافعة بحقكم وفق القانون

اىل املستانف عليه :سعاد جبار عباس
لوق�وع الطع�ن االس�تئنايف ع�ىل ق�رار الحك�م
البدائ�ي بالع�دد /1765ب 2018/وامل�ؤرخ يف
 2019/5/19القايض بالحكم برد دعوى املدعي
ام�ن بغ�داد /اضاف�ة لوظيفت�ه وتحميله كافة
الرس�وم وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة
تبليغ�ك بصحيفتن محليتن يوميتن واس�عتي
االنتش�ار للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق  2019/8/22الساعة الثامنة ويف
حالة عدم حضورك يف املوعد املحدد سوف تجري
املرافعة بحقكم وفق القانون

اعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد /289 :ش2019/
التاريخ 2019/7/17 :
اعان
اىل املفقود  /هاشم شعيبث لفته عايص
اقامت زوجتك املدعية (فوزية بخيت صياح) الدعوى
الرعية لدى ه�ذه املحكمة بالعدد /289ش2019/
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم بموت�ك ولكون�ك مفقود
حاليا عليه تقرر تبليغك اعانا وبصحيفتن محليتن
ويف حال�ة علمك او من لديه معلوم�ات عنك مراجعة
ه�ذه املحكمة خال فرة التأجي�ل اىل موعد املرافعة
املصادف يوم  2019/8/25وبعكس�ه س�وف تميض
املحكم�ة بالنظر بالدعوى واص�دار القرار فيها وفق
القانون
القايض
ميثم عبد عيل كاظم
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة 2019/11 :
التاريخ 2019/8/1 :
اعان
تبي�ع مديرية تنفيذ الرميثة س�هام املدي�ن يف العقار
تسلس�ل  548الرق�ي الواق�ع يف الرميث�ة والعائ�د
للمدي�ن حبيب محمد زغري املحجوز لقاء طلب الدائن
نعيم�ة اليذ حمزة البالغ  19,131,000تس�عة عر
ملي�ون ومائة وواحد وثاثون الف دينار فعىل الراغب
بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خال م�دة  30يوما
تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه التامينات
القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املش�ري وت�م هذا االعان لع�دم بلوغ قيم�ة املزايدة
مبلغ  %80وفق احكام املادة 1/98
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :الرميثة � الرقي 548
 � 2جنسه ونوعه :ارض مشاعة  /ملك رصف
 � 3ح�دوده واوصاف�ه  :ارض عليه�ا س�بعة ع�ر
دكان مفرزة بصورة غري رس�مية تقع عىل الطريق
الرسمي
 � 4مشتماته :
 � 5مساحته  374474072 :حصة املدين
 � 6درجة العمران  :متوسط
 � 7الشاغل  :قسم مشغول من قبل املدين وقسم غري
مشغول
 � 8القيم�ة املق�درة  :س�هام املدي�ن اربع�ة ماي�ن
وتسعمائة وخمسة وستون الف دينار ال غري
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /247 :ب2019/
التاريخ 2019/7/29 :
اىل  /املدعى عليه � مصطفى حسن طالب
اعان
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /247ب2019/
يف  2019/5/26واملتضمن الزامك بأن تؤدي للمدعي
مصطف�ى محمد عب�د العال مبلغ مق�داره عرون
ال�ف دوالر امريك�ي الثاب�ت يف وصل االمان�ة املؤرخ
يف  2019/3/14وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف
القضائي�ة من ضمنه�ا اتعاب محام�اة وكيل املدعي
املحامي اسام الكعبي مبلغا مقداره خمسمائة الف
دين�ار وصدر القرار اس�تنادا الحكام امل�واد  21و22
و 25و  140اثب�ات  154و  156و  161و 166و 177
و  203مرافعات مدنية و 2/63محاماة معدلة حكما
غيابي�ا قاب�ا لاع�راض والتميي�ز وملجهولية محل
اقامتك حس�ب اش�عار املختار نعمة س�لمان محمد
بتاري�خ  2019/6/12املتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة
مجهول�ة وبدون علم املختار عليه تقرر تبليغك اعانا
بصحيفتن محليتن يوميتن وعند عدم اعراضك عىل
الق�رار املذكور خال املدة القانونية س�وف يكتس�ب
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
حسن ابراهيم وايل الشافعي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2017/831 :
التاريخ 2019/7/31 :
اعان
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام من العقار تسلسل  19/440مقاطعة
 18عل�وة الفح�ل الواقع يف الكوف�ة العائد للمدين ( ع�اء فاضل جوده)
املحجوز لقاء طلب الدائن (فراس عبد االمري عيل) البالغ ()59,500,000
تسعة وخمسون مليون وخمسمائة دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة
هذه املديرية خال مدة ثاثون يوما تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا
مع�ه التامين�ات القانونية عرة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري عدد السهام
املراد بيعها  49سهم من اصل االعتبار الكيل  345سهم
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :كوف�ة علوة الفح�ل  19/440مقاطع�ة  18علوة
الفحل
 � 2جنسه ونوعه  :دار
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 � 4ومش�تماته  :العقار يقع عىل ش�ارع فرعي خمس�ة عر مر  15م
ويتالف من س�احة امامية قسم مبلط باالشتايكر وقسم حديقة ومدخل
صغري وهول واس�تقبال وغرفة نوم واح�دة ومطبخ وحمام ومنزع امام
الحمام وتواليت ومكشوفة وكليدور صغري بضمنه سلم يودي اىل الطابق
االول ويحتوي عىل غرفة واحدة مطلة عىل الس�لم والباقي سطح السقف
م�ن الطابوق والش�يلمان االرضي�ة كايش قديم الجدران ب�ورك مصبوغ
ارضي�ة الحم�ام واملراف�ق س�رياميك وتوجد بع�ض االرضار يف الس�قف
والج�دران والطابق االريض مجهز ماء وكهرباء ام�ا الطابق االول مجهز
فقط بالكهرباء
 � 5مساحته 345( :م )2ثاثة اولك وخمسة واربعون مر
 � 6درجة العمران  /متوسط
 � 7الش�اغل  /به�اء فاض�ل ج�ودة ويرغ�ب بالبق�اء بعد البي�ع بصفة
مستأجر
 � 8القيم�ة املق�درة  )32,758,985( :اثنان وثاثون مليون وس�بعمائة
وثمانية وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون دينار

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 355/45 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  1 :كريشات
الجنس  :دار مفرز لدارين بصورة غري رسمية
النوع
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 298 :م2
املشتمات  :غرفة ومطبخ وصحيات لكل دار شيلمان رديء
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :جاسم حسن علوان
مقدار املبيع (  )35,000,000خمسة وثاثون مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة باملزاي�دة العلني�ة العقار
املوصوف اعاه العائد للراهن  /جاس�م حس�ن علوان لق�اء طلب الدائن
املرتهن ( مرف الرافدين  /العباسية ) البالغ ( )25488566دينارا فعىل
الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خال ( )30يوما اعتبارا من
اليوم التايل نر هذا االعان مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية نقدية او
كفال�ة مرفية ال تقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )
دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي
نرباس عبود حسن
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

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

اعان
الحاقا باعاننا املنش�ور بجريدتن املس�تقبل بعدده�ا املرقم ( )1954يف
 2019/7/29وجري�دة العراق االخبارية بعددها ( )994يف 2019/7/29
تعلن االمانة العامة للعتبة العلوية عن بيع مواد املس�تهلكة واملستخدمة
من اجهزة كهربائية واثاث مكتبي ومواد مختلفة  ،وفق قانون بيع وايجار
اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشراك يف املزايدة
العلنية مراجعة قس�م الشؤون القانونية يف العتبة العلوية املقدسة وذلك
لاطاع عىل تفاصيل املواد املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية
البالغة ( )%20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة
يف مجم�ع املقداد املخزني ش�ارع (نجف � كرباء) عام�ود ( )235التابع
للعتبة العلوية املقدسة الس�اعة العارشة صباحا من يوم االحد املصادف
 2019/8/18ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعان

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  76896/3 :ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :جزيرة النجف
الجنس  :عرصة
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املشتمات  /عرصة خالية
الشاغل :
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
مقدار املبيع  :تمامها
بالنظر لرك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاه للراهن وس�ام
عاوي حس�ن لقاء طل�ب الدائن املرتهن ( مرف املنصور لاس�تثمار)
البال�غ ( )40,000,000اربعون مليون دينار مل�دة نقدا اقتى اعادتها
مل�دة ( )15يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نر ه�ذا االعان فعىل
الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجعة دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف
االوىل خ�ال امل�دة املذكورة مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة نقدية او
كفال�ة مرفي�ة ال تقل ع�ن  %10من القيمة املق�درة للمبي�ع البالغة (
 ) 80,000,000ثمان�ون مليون دينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعان
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ
 2019/4/28لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل /1052
البديري�ة  ،جنس�ه خ�ان باالعتبار  208س�هم بأس�م
املدرج�ه اس�مائهم ادن�اه وحس�ب س�هامهم مج�ددا
باعتبار حائزا له بصف�ة املالك للمدة القانونية ولغرض
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام
قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة  1971قررنا
اعان ه�ذا الطلب فعىل كل من يدع�ي بوجود عاقة او
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائرة خال مدة ثاثن يوما اعتبارا من اليوم
الت�ايل لنر هذا االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
هذا االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
� االعتبار  208سهم
 13 � 1سهم قبيلة عباس عبد الرضا
 13 � 2سهم صبيحة جواد حبيب
 28 � 3س�هم ل�كل م�ن منصور وكاظم وحس�ن وعيل
وعبد الرزاق و 14س�هم لكل من هيام واحام وابتسام
اوالد عبد الحاكم كاظم
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
ماحظية التسجيل العقاري املناذرة
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2021 :جنح2019/
التاريخ 2019/7/31
اعان
اىل املتهم الهارب  /عبد الحسن طعمه موىس دهش
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك
مجهول متهم يف القضية املرقم�ة /2021جنح2019/
وفق اح�كام املادة ( )1/459عقوبات فقد تقرر تبليغك
باالع�ان عن طريق صحيفت�ن محليتن للحضور امام
هذه املحكمة يف يوم  2019/9/1ويف حال عدم حضورك
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتى كاظم أل شعيدل
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2027 :جنح2019/
التاريخ 2019/7/31
اعان
اىل املتهم الهارب  /عذيب هديرس خرض
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك
مجهول متهم يف القضية املرقم�ة /2027جنح2019/
وفق اح�كام امل�ادة ( )456عقوبات فقد تق�رر تبليغك
باالع�ان عن طريق صحيفت�ن محليتن للحضور امام
هذه املحكمة يف يوم  2019/9/1ويف حال عدم حضورك
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتى كاظم أل شعيدل
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح املوفقية
العدد /106 /ج2019/
التاريخ 2019/8/1
املتهم الهارب  /عيل جميل جاسم
يسكن سابقا  /املوفقية  /حي االمام عيل (ع)
تبليغ بالحضور
للش�كوى املقامة من قبل املش�تكي (الحق العام) وفق
املادة  32من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50
لس�نة  2017وملجهولية محل اقامت�ك فقد قررت هذه
املحكمة تبليغك عن طريق النر يف صحيفتن محليتن
لغرض الحضور يوم املحاكم�ة املصادف 2019/9/24
الس�اعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حسام كريم الغريباوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح النعمانية
العدد /442 :ج2019/
التاريخ 2019/7/29
اىل املته�م اله�ارب  /ري�اض عايد س�مري
شنتاف فراغ
تبليغ
قررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/9/1
موع�دا للمحاكم�ة يف الدع�وى الجزائي�ة
املرقم�ة /442ج 2019/وف�ق املادة 384
ق ع ولكونك هارب قررت املحكمة تبليغك
من خ�ال الن�ر يف صحيفت�ن محليتن
يوميت�ن يف موعد املحاكم�ة اعاه وخال
ثاثون يوما اس�تنادا لنص املادة  / 143ج
االصولية ويف حالة عدم حضورك ستجري
املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض
عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية
�����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد /471 /ج2019/
التاريخ 2019/7/25
اعان
اىل املته�م اله�ارب  /مهيم�ن حميد حزام
مسري الدلبوحي
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامت�ك ولكونك
متهما يف الدعوى املرقمة اعاه تقرر اجراء
املحاكمة بحقك غيابي�ا وفق احكام املادة
( )459م�ن قانون العقوب�ات رقم ()111
لسنة  1969املعدل لذا اقتى تبليغك اعانا
يف صحيفت�ن محليت�ن بالحض�ور ام�ام
ه�ذه املحكمة يف املوعد املح�دد للمحاكمة
املوافق الس�اعة التاس�عة م�ن صباح يوم
 2019/9/8واذا ص�ادف موع�د املحاكمة
عطلة رسمية فيعترب يوم العمل الذي يليه
موعدا للماحكمة ويف ح�ال عدم حضورك
او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب مركز للرطة
فستتخذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
القايض
حاتم طعمه نمل
�����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الحي
العدد /335/ب2019/
التاريخ 2019/8/1
اىل املدعى عليهم /
مطر جاس�م عتيج واحام عكار جاسم
واحم�د واك�رم ويحي�ى ومحم�د وزين�ب
وشيماء اوالد كاظم مطر
تبليغ
اقام املدعي ( خري الله عناد عيل) امام هذه
املحكمة الدعوى البدائية اعاه طالبا فيها
دعوت�ك للمرافعة والزام�ك بتمليك العقار
املرقم  5565/1م 12الغريباوية) وبالنظر
ملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مكتب
التحقيق القضائي يف الحي اش�عار مختار
املنطق�ة قررت هذه املحكم�ة تبليغك عن
طريق النر يف صحيفتن محليتن لغرض
الحضور امام ه�ذه املحكمة يوم املرافعة
املواف�ق  2019/8/18ويف حال�ة ع�دم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانوان
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
عبد كاظم كريم
�����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واس�ط /الهيأة الجنائية
الثانية
العدد /240 /ج2019/
التاريخ 2019/7/28
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
اعان
اىل املته�م الهارب  /س�ام عباس مس�لم
غ�زاي الزبي�دي  /اس�م والدته  /بش�ريه
عبيد  /تولد 1992/
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضية اعاه
وفق اح�كام امل�ادة /421ه� م�ن قانون
العقوب�ات فق�د تق�رر تبليغ�ك باالع�ان
بصحيفت�ن محليتن بالحضور امام هذه
املحكم�ة يف  2019/10/9ويف حال�ة عدم
حضورك س�وف تج�ري املحاكم�ة بحقك
غيابيا حسب االصول
القايض
صادق صربي الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط
الهياة الجنائية الثانية
�����������������������������������
فقدان جواز
فقد جواز السفر العراقي املرقم
G2132784
يف  2008/7/10بأسم  /برى حسن عيل
الصادرة من مديرية جوازات بغداد عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������
فقدان
فقد وصل االمانة الصادر من مديرية بلدية
الرميثة وحس�ب كت�اب مكت�ب التحقيق
القضائي يف قض�اء الرميثة املرقم 18782
يف 2019/7/22
ت

االسم

رقم الوصل

التاريخ

المبلغ

العائدية

1

فاضل
حمدان
سعد

1352333

2018/5/20

3700,000

مديرية
بلدية
الرميثة

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة
من الهيئة العام�ة للرضائب فرع
النج�ف االرشف ذي العدد 14951
يف  2019/7/15واملعنون�ة اىل
الهيئة العامة للرضائب /الش�عب
بأس�م (رضغام محم�د ابراهيم)
عىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها
لجهة االصدار

�����������������������������������

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 7071 /
التاريخ 2019/8/5
قدم املواطن ( عمار بشري صاحب)
الذي يروم تبديل االسم املجرد ازاء
قيد ابنته الق�ارص (ندى ) وجعله
(نادي�ن) فم�ن لدي�ه اع�راض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�ال
م�ده اقصاها خمس�ة ع�ر يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������

اعان
اىل الري�ك  /كري�م حس�ن كريم
الرماحي
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي يف محافظ�ة
النج�ف ش�ارع الغدي�ر وذل�ك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل
قيام رشيكك�م يف القطعة املرقمة
 3/12464ح�ي ص�دام لغ�رض
تس�ليفه القرض االس�كان خال
مدة اقصاها خمس�ة ع�ر يوما
داخل العراق وش�هر خارج العراق
م�ن تاريخ نر االعان وبعكس�ه
سوف يسقط حقكم يف االعراض
مستقبا

�����������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/194
مقتبس حكم غيابي
 � 1اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
 � 2اس�م املته�م الغائ�ب الرطي (ذو الفقار حس�ن
مزعل فهد الشمري)
 � 3رقم الدعوى 2012/194
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2008
 � 5تاريخ الحكم 2019/7/10
 � 6امل�ادة القانوني�ة ( )32م�ن ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل
 �7املنس�وب اىل  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رة
واملشأت
 � 8خاصة الحكم  :تبديل مادة االحالة من املادة ()32
اوال وثاني�ا م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املعدل اىل
امل�ادة ( )35اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
ك�ون الفعل وقع قبل تعديل قان�ون قوى االمن الداخيل
وعما باحكام املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 9عدم ش�مول املتهم اعاه بقان�ون العفو العام رقم
 27لس�نة  2016عن التهمة املس�ندة الي�ه وفق احكام
امل�ادة /35اوال وثاني�ا من ق ع درقم  14لس�نة 2008
لعدم اعادة ما بذمته او تس�ديد مبلغ التضمن املرتب
بذمته
 � 10الس�جن ملدة (سبع سنوات) وفق احكام املادة 35
/اوال من ق ع د رقم  14لسنة  2008وبداللة املواد /61
اوال و/69اوال من ق أ د رقم  17لس�نة  2008الختاسه
البندقي�ة الحكومية التي بذمته واملرقمة ()51033267
نوع كاشنكوف نصف اخمص مع  4اربعة مخازن عام
2008
 � 11تضمين�ه مبل�غ مق�داره (  )4,500,000اربع�ة
ماي�ن وخمس�مائة ال�ف دينار اس�تنادا للفق�رة ثانيا
م�ن امل�ادة  35من ق ع د ع�ن قيمة البندقية املختلس�ة
املوصوفة اعاه مع  4اربعة مخازن وحس�ب االس�عار
السائدة وقت الحادث تستوىف منه بالطرق التنفيذية
 � 12ط�رده من الخدم�ة تنحيته عن الوظيف�ة نهائيا
عم�ا باحكام امل�ادة /4اوال أ من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 � 13اعتب�ار جريمت�ه اع�اه مخل�ة بالرف اس�تنادا
للمادة /21أ �  6ق ع
 � 14اعطاء املوظفن العمومين صاحية القاء القبض
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام
املواطنن باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام
املادة  / 69ثانيا وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 15حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا
الحكام املادة  / 69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
� 16تعمي�م اوص�اف البندقية املختلس�ة املش�ار اليها
اعاه وفق القانون
 � 17تنزيل البندقي�ة املرقمة اعاه مع  4اربعة مخازن
من ذمة املحكوم بعد تسديده مبلغ التضمن
 � 18تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( حس�ن
عب�د االمري جابر) البالغة ( )25,000خمس�ة وعرين
ال�ف دين�ار عراق�ي ترف له م�ن خزين�ة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام
املادة  /60سادس�ا من ق أ د رقم  17لسنة  2008قابا
لاعراض والتمييز استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا
من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/7/10
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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اعداد :ايهاب فاضل

كيف حتمي أسنانك من «لون القهوة»

إذا كن�ت مم�ن يحرص�ون ع�ىل ابتس�امة
ناصع�ة ،ف�إن رشب القه�وة م�ن األم�ور
التي تؤثر بصورة الفتة عىل لون األس�نان،
فتجعله�ا تبدو أكثر اصف�رارا ،لذلك ينصح
خ�راء بمجموعة م�ن الخط�وات املفيدة.
وبحس�ب ما نق�ل موق�ع «شوس�ن إلبو»
الك�وري الجنوبي ،فإن لون األس�نان يتأثر
باحتس�اء الش�اي والقه�وة ،ويتفاقم هذا
الخط�ر يف حال�ة اإلكث�ار م�ن املرشوب�ني
املكيفني.ويحص�ل ه�ذا ال�رر ،ألن مادة

نصائح لنوم هادئ يدوم اكثر
ّ
وج�ه خ�راء ،الراغبني يف ن�وم هادئ
باتباع عدد من النصائح ،مش�ريين إىل
أن ذلك يتطلب االبتعاد والحذر من عدة
أمور.
ونص�ح الخ�راء وفق�ا ً ملوق�ع «ويب
طب» ،االبتع�اد عن الهاتف املحمول يف
غرفة النوم؛ بس�بب ما يصدر عنه من

ترددات الس�لكية تؤذي الدماغ وأشعة
زرقاء تلحق رضرا ً بالعيون.
وش�ملت النصائح عدم تناول الطعام
يف غرفة النوم لتجنب اإلصابة بالسمنة
واملعاناة من الكوابي�س ،باإلضافة إىل
عدم إدخال الحيوانات األليفة للفراش
تجنبا ً لإلصابة بالبكترييا.

طبق اليوم

مجربي مقيل باملكرونة

«التان�ني» املوج�ودة يف كل م�ن الش�اي
والقه�وة ،تس�تطيع أن تلتصق بالس�ن ثم
تؤدي إىل إفقاده الل�ون األصيل.وال تقترص
مضار هذه املادة عىل اللون فقط ،بل تؤدي
إىل أرضار عامة يف األس�نان ،بسبب تحفيز
البكتريي�ا داخل الف�م والتس�بب بتآكل ما
يع�رف ب�»املينا» وهي الطبقة الس�طحية
الواقية للسن.وينصح الخراء باإلكثار من
تنظيف األس�نان ،كأن نقوم بذلك مرتني يف
الي�وم الواحد عىل األقل ،فيما دأبت األغلبية

عىل التنظي�ف قبل أن يخل�دوا للنوم فقط.
وتحث النصائح الطبية ،عىل غسل األسنان
بعد رشب القهوة والشاي متى ما كان األمر
ممكنا ،أما الحيلة األخرى فهي خلط القهوة
م�ع بعض الحليب ،وعدم احتس�ائها وهي
س�وداء بالكامل.لكن تنظيف األسنان ،عىل
نحو منتظم ،لن يمنع إصابتها باالصفرار،
ألن ه�ذه األمر س�يحصل ال محالة ،إال أنه
س�يقلل م�رات الذهاب إىل طبيب األس�نان
ألجل حصص التبييض.

ّ
وح�ذر الخ�راء من الف�وىض يف غرفة
النوم؛ ألنها تزيد من الش�عور بالقلق،
مع رضورة وجود وس�ائد مريحة مع
إمكاني�ة تغي�ري مرتب�ة الرسي�ر بحد
أق�ى كل عرش س�نوات ،وكذلك عدم
إدخال األمور املرتبطة بالعمل إىل غرفة
النوم.

كلمات متقاطعة

املقادير:
 x 4عدد بيضة
 x 1حزمة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
 x 1لرت زيت قيل
 x 1كيس بقسماط مطحون
 x 1كيس مكرونة سباجتى
 x 1عدد فص ثوم مهروس
 x 1معلقة صغرية ملح (حسب الرغبة)
 x 1كيلو جمرى
 x 1معلقة صغرية فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)
 x 1كوب دقيق
الخطوات:
نس�لق املكرون�ة ونصفيه�ا ،ونفت�ح ضه�ر الجم�ري بالس�كينة
ونبططها حتى تأخذ شكل دائري ونرشها قليل من امللح والفلفل.
نغم�س الجم�ري يف الدقي�ق ثم البي�ض املضاف له املل�ح والفلفل
ثم البقس�ماط ،نحر طاس�ة غويط�ة ونضع فيه�ا الزيت ونقيل
الجمري ،ثم نرتكه يصفى.
نضي�ف الث�وم املهروس وقليل م�ن الزيت عىل املكرون�ة ثم نضيف
الجمري ونرش البقدونس للتزيني.

المتاهات

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�ا وصحيا :الوض�ع الفلكي دقيق وعليك أن تس�يطر
عىل انفعاالتك وال تفتح عىل نفسك النار.
عاطفيا :إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تتجنب القرارات
املطلقة ،فالعناد ليس يف صالحك.

الثور
عائلي�ا :اليوم مناس�ب لقض�اء أوقات س�عيدة مع األهل
واألق�ارب .مهنيا وصحيا :القمر يف من�زل الصحة يدفعك
لالهتم�ام بأم�ور صحي�ة ،تثاب�ر أيضا وتجته�د كثريا يف
حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

ثغرة خطرية يف «بلوتوث»
نب�ه باحثون يف مجال أمن املعلوم�ات ،إىل ثغرة يف تقنية
«بلوتوث» ،تس�مح بالتجس�س عىل مستخدمي عدد من
األجهزة الذكية ورصد املواقع التي يوجدون بها.
وبحس�ب دراس�ة نرشه�ا خراء م�ن جامعة بوس�طن
األمريكي�ة ،فإن املعرضني لهذه املخاطر هم مس�تخدمو
أجه�زة « »iOSو»مايكروس�وفت» فض�ال ع�ن بع�ض
األجهزة القابلة لالرتداء.
ورك�ز البح�ث األمريكي عىل الطريقة الت�ي يتم بها ربط
االتص�ال ب�ني جهازي�ن إلكرتوني�ني ،ال س�يما أن تقنية
«بلوت�وث» باتت مس�تخدمة عىل نطاق واس�ع يف تبادل
امللفات والبيانات.
وح�ني يج�ري ربط جه�از ما م�ع «بلوت�وث» خارجي،
فإن الجهاز األس�ايس يكون مص�در االتصال األول ،فيما
يقوم الجهاز اآلخر ،وهو ثانوي ،بإصدار إش�ارة شبيهة
بعنوان ال� ،IPلكن هذه اإلشارة تتضمن معلومات بشأن
االتصال.واملفروض يف هذه اإلشارة هو أن تظهر بصيغة

سودوكو

عش�وائية ألنه�ا تتغ�ري باس�تمرار حت�ى تحم�ي هوية
املس�تخدم ،لكن كش�فها ممكن من خالل أح�د الرامج
املختصة يف رصد اتص�االت «بلوتوث» ،وفقما نقل موقع
«إنغادجت».
وق�ال الباحث�ون إنهم نجح�وا يف رصد عناوي�ن األجهزة

حتى بع�د تغري العن�وان ،ف�»أغل�ب أنظمة التش�غيل يف
الحواسيب والهواتف الذكية ،تقدم عنوانا عشوائيا حتى
تقطع الطريق عىل م�ن يريد رصدها ،عىل املدى البعيد»،
حسب البحث.
واكتش�فت الدراس�ة أن األجه�زة الت�ي تعم�ل بأنظم�ة
تش�غيل «ويندوز  »10و» »iOSو»ماك أو إس» ،وتقوم يف
الع�ادة بنقل بيانات مهمة بني عدة منصات ،ال تخلو من
املخاطر ،ال سيما أن املعلومات التي يجري تبادلها ليست
مشفرة.ووجد الباحثون أن مستخدمي أجهزة «أندرويد»
ليس�وا معرض�ني لهذه املش�كل ،وأوضح�وا أن الثغرة ال
تتيح قرصنة البيانات وال رسقتها ،لكنها تسمح بمعرفة
موقع صاحب الجهاز.
وأورد الباحثون أن من يرتدون ساعة «فيت بيت» الذكية
ه�م األكثر عرضة له�ذه الثغرة ،ألن ه�ذا الجهاز القابل
لالرت�داء ال يقوم بتغي�ري عنوانه ،وهذا يعن�ي أن رصده
أكثر سهولة.

هل تعلم

؟؟

يزن لس�ان الح�وت األزرق فق�ط وزن الفي�ل بالكامل ،ألن
الحوت األزرق هو أثقل الكائنات عىل وجه األرض.
ه�ل تعلم عن العلم إذاعة مدرس�ية  -:العمل التطوعي الذي
يق�وم به اإلنس�ان بدون مقابل مادي يس�بب ل�ه حالة من
الس�عادة والرض�ا .العم�ل التطوعي يؤدي إىل زيادة ش�عور
اإلنس�ان بقيمت�ه العالية .العمل عب�ادة إىل الله تعاىل ،ولكن
يج�ب أن يك�ون ه�ذا العم�ل رشي�ف ،ويخلو م�ن الذنوب
واملع�ايص .العم�ل بش�كل عام س�واء كان تطوع�ي أو غري
تطوع�ي فهو يس�اعد ع�ىل زيادة ثقة اإلنس�ان يف نفس�ه.
ه�ل تعلم أن أفضل الحواس�يب التي اخرتع�ت يف العالم هي
الحواس�يب الت�ي اخرتع�ت يف دولة الص�ني .أن دولة الصني
هي أكر دولة يف العالم من حيث التعداد السكاني .هل تعلم
أنه لو نظم اإلنس�ان اس�تخدام امللح كل يوم عاش يف صحة
أفضل.
ه�ل تعل�م أن كرة الق�دم بدايتها كانت عبارة ع�ن تدريبات
عسكرية حيث يقوم الجنود بركل قطعة قماش ويصوبوها
تجاه عالمة يف الحائط.
هل تعلم أن السباحة تنقسم لألربعة طرق أو وضعيات وهم
الكرول  ،سباحة الظهر  ،سباحة الصدر  ،سباحة الفراشة
هل تعلم أن لعبة كرة املاء تتألف من  7العبني ،ويمكن تبديل
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اجلوزاء
مهنيا واجتماعيا :تناغم الش�مس والقمر يدعمك ويمدك
بالقدرة عىل التخطيط الجيد قبل أي حركة.
عاطفي�ا :القم�ر يف منزل الح�ب وقد تجمع�ك اليوم بمن
تحب نشاطات مشرتكة أو لقاءات مثرية.

السرطان
اجتماعيا :ينصحك الفلك بحماية نفس�ك وعليك اليوم أن
تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.
عائليا :القمر يف مربع برجك وعليك أن تسيطر عىل تقلباتك
املزاجية اليوم وأن تترصف بحكمة.

االسد
عائليا :الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا ملواجهة
كل املستجدات بمرونة.
اجتماعيا :القمر يدعم عالقاتك وتميل اليوم نحو االنطالق
اجتماعيا والوقت مناسب لذلك.

العذراء
عاطفيا واجتماعي�ا :الكواكب مجتمع�ة يف منزلك الثاني
ع�رش تدفعك للعزلة ولالبتع�اد قليال عمن حولك ومع ذلك
تج�د بجانبك أصدق�اء مخلصني .ماليا ومهني�ا :القمر يف
منزل املال وقد تظهر اليوم أمامك فرص مالية

امليزان
مهنيا وماليا :القمر يف برجك يمنحك فرصة كبرية لتحقيق
مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا :اليوم تس�يطر عىل األوضاع وتفرض
إرادتك وتصنع حياتك.

العقرب
مهنيا وصحيا :اليوم تميل لالنعزال قليال كي تحدد بهدوء
اتجاهات�ك القادم�ة وينصحك الفل�ك أن تهت�م بالصحة
والس�المة.اجتماعيا :القمر يف منزلك الثاني عرش يطالبك
اليوم بعدم اإلعالن عن خططك.

القوس
اجتماعيا :القمر يف منزل األصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما
ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.
مالي�ا :فريق من الكواكب يف من�زل الحظ يعدك بانفراجة
وتتحسن أحوالك تدريجيا.

اجلدي
صحي�ا وماليا :عطارد يف مواجه�ة برجك وعليك أن تتحكم
يف عصبيت�ك وأن تنتب�ه لحقوق�ك وال تغام�ر ماليا.مهني�ا
واجتماعيا :القمر يف وضع معاكس ..قد تحارصك عيون أو
مكائد وينصحك الفلك بالعمل يف صمت وتوخي الحذر.

الدلو
مالي�ا :القم�ر يف من�زل الحظ وعلي�ك الي�وم أن تغتنم ما
يعرض عليك من فرص رائعة.
عاطفيا واجتماعيا :رغم الضغوط ..الوضع الفلكي يعدك
بيوم حافل باإلنجاز والرومانسية.

احلوت
مهنيا :تبحث وتخطط جيدا ملس�تقبلك وتحسب خطواتك
وبإمكانك أن تستخدم أفضل الطرق الستغالل مواهبك.
ماليا :القمر بمنزل املدخ�رات يدفعك لتقوية وضعك املايل
وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أموالك.
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الزوراء يضم موهبة نفط اجلنوب
المستقبل العراقي /متابعة
ظفر ن�ادي ال�زوراء العراق�ي بموهبة
نف�ط الجنوب ،عالء رعد ،بعد االنضمام
الرسمي للفريق خالل املريكاتو الصيفي
الجاري.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي

ال�زوراء ،عب�د الرحم�ن رش�يد ،يف
ترصيح�ات خاص�ة ل ،إن ع�الء رع�د
انضم رس�ميا للفري�ق ،قادما من نفط
الجنوب.
وأضاف رش�يد «عالء رعد س�يكون مع
الفري�ق يف البطول�ة العربي�ة لألندي�ة
والدوري العراقي املمتاز».

الصناعات الكهربائية يرمم
صفوفه بالعبني جدد

وأوض�ح أن اإلدارة تنتظ�ر الرد النهائي
من الالعبني حسني عيل وصفاء هادي،
من أجل استكمال القائمة املحلية لنادي
الزوراء.
وأش�ار إىل أن هن�اك  4العبني محرتفني
بينه�م الع�ب لبنان�ي ،س�تقوم اإلدارة
بإنهاء تعاقدهم بشكل رسمي.

المستقبل العراقي /متابعة
أبرم�ت الهيئة اإلداري�ة لن�ادي الصناعات
الكهربائي�ة ،عدة صفق�ات لرتميم خطوط
الفريق ،تحض ً
ريا ملنافس�ات املوسم الجديد.
وقال م�درب الصناع�ات الكهربائية ،عادل
نعم�ة ،يف ترصيح�ات خاص�ة ل ،إن اإلدارة
نجحت يف التعاقد مع  4العبني جدد ،بجانب

هل يفي مييس بالوعد الثاين جلامهري برشلونة؟
المستقبل العراقي /وكاالت

التش�امبيونزليج عىل يد ليفربول ،وخس�ارة نهائي
كأس ملك إس�بانيا أمام فالنس�يا .ويس�لط موقع ،
الضوء عىل الوع�د الثاني ملييس ،وإمكانية الوفاء به
هذا العام ،عىل النحو التايل:
رمانة امليزان
ال يمكن ألي مشجع لوم مييس عىل ما حدث املوسم
املايض ،خاصة بعد املستوى املبهر الذي قدمه ،حيث
ب�ذل كل م�ا لديه ع�ىل أرض امللعب ،لك�ن حال ًيا من
املستحيل االعتماد عىل نجم واحد لفعل كل يشء.
وشارك مييس ،املوسم املايض يف  50مباراة بمختلف
املسابقات ،وسجل  51هدفا وصنع  22آخرين.
واحت�ل مي�يس ،صدارة ه�دايف دوري أبط�ال أوروبا
برصي�د  12هدفا ،واعت�ىل هدايف الليج�ا برصيد 36
هدفا ،وكان مؤثرًا يف بطولة كأس امللك.
وم�ن املتوق�ع أن يواص�ل الربغ�وث األرجنتين�ي

يف س�يناريو مش�ابه ملا ح�دث العام امل�ايض ،ظهر
األرجنتين�ي ليوني�ل مييس قائد برش�لونة ،يف ملعب
الكامب نو معقل البلوجرانا ،ووجه خطا ًبا للجماهري
الحارضة قبل انطالق املوس�م الجدي�د .وقال مييس
إنه ليس نادمً ا عىل ما حدث املوس�م املايض ،مشد ًدا
عىل ثقته الكامل�ة يف املجموعة الحالية من الالعبني
تحت قيادة املدرب إرنستو فالفريدي.
وتعه�د مي�يس بالقت�ال م�ن جدي�د م�ع املجموعة
الحالي�ة ،من أج�ل تحقي�ق كل األلق�اب املمكنة يف
املوسم الجديد
وكان مييس قد وعد الجماهري املوسم املايض بإعادة
لق�ب دوري األبطال وحصد كل األلقاب ،لكن األمور
انته�ت إىل الظف�ر بلقب الليجا فق�ط واإلقصاء من

تألقه خالل املوس�م الجديد واملنافس�ة عىل األلقاب
املمكنة.
سد الخلل
برش�لونة ظهر بشكل مميز يف بداية املوسم املايض،
وحاف�ظ عىل حظوظ�ه يف كل األلقاب حت�ى الرمق
األخري ،لكنه عانى من خلل يف عدة مراكز.
ولع�ل مركز الظه�ري األيم�ن ،كان االعتماد فيه عىل
س�ريجي روبريتو وهو ليس مركزه األسايس ،وهو
ما س�يتم حله يف املوس�م الجديد بع�ودة روبريتو إىل
الوس�ط ،واالعتماد عىل نيلسون س�يميدو أساس ًيا،
وتصعيد موىس واجي لتأمني هذا املركز.
ويف الجان�ب اآلخ�ر ،كان ج�وردي ألب�ا م�ن أفضل
الالعبني يف بداية املوس�م ،ونقطة قوة للبارسا ،لكنه
يف األمت�ار األخرية تورط يف كوارث للفريق خاصة يف
الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول.

وحل البارسا معضلة عدم وجود بديل لجوردي ألبا،
بالتعاقد مع جونيور فريبو من ريال بيتيس ،ليكون
بديله والعب املستقبل يف هذا املركز.
وعىل املستوى الهجومي ،عانى البارسا من إصابات
عثمان ديمبيل وعدم وصول فيليب كوتينيو ملستواه
املعه�ود ،بجانب تق�دم عمر لويس س�واريز والذي
عانى من س�وء حظ كبري عىل مس�توى التهديف يف
البطولة األوروبية.
وج�اءت الحل�ول بالتعاقد م�ع أنط�وان جريزمان
م�ن أتلتيكو مدريد ،مع اقرتاب اس�تعادة نيمار من
باريس سان جريمان.
أما خط الوس�ط يعج بالكث�ري من الالعبني املميزين
وعىل رأس�هم فرينك�ي دي يون�ج ،بجانب قوة خط
الدف�اع بتعايف صاموي�ل أومتيتي ،واالس�تقرار عىل
بقاء توديبو.

مفاجأة ..زينيت يدرس بيع مالكوم
المستقبل العراقي /وكاالت

كش�ف تقرير صحفي ،إن نادي زينيت سان بطرس�ربج الرويس ،يفكر يف بيع الربازييل
مالك�وم دي أوليف�ريا ،رغ�م التعاقد معه منذ أي�ام قليلة قادما من برشلونة.وكش�فت
صحيفة «سبورت» اإلسبانية ،عن مفاجأة غري متوقعة ،بعدما قالت إن زينيت يفكر يف
بي�ع مالكوم دي أوليفريا ،خالل فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة.وأضافت أن مجموعة
م�ن الجماهري املؤيدة للن�ادي ،عربت عن غضبها تجاه صفق�ة انضمام مالكوم ،نظرًا
للون برشته الس�مراء.وأوضحت أن مجموعة من الجماهري املتطرفة كشفت عن الفتة
يف أول ظه�ور للربازييل ،وقالت« :ش�كرًا للقادة عىل والئهم للتقاليد ،بالنس�بة لنا غياب
الالعب�ني أصح�اب البرشة الس�مراء هو مج�رد تقليد ،نح�ن لس�نا عنرصيني».ولفتت
الصحيفة إىل أن النادي يفكر يف بيع مالكوم يف س�وق االنتقاالت الشتوي ،إذا لم يتحسن
الوضع بني العب برشلونة السابق والجماهري.

مانشسرت يونايتد يرفض عرض
ريال مدريد القتناص بوجبا

النجف يضم مصطفى مؤيد
المستقبل العراقي /متابعة
تمم�ت إدارة نادي النج�ف العراقي تعاقدها
مع مصطفى مؤي�د ،العب ن�ادي الديوانية،
وذلك لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي عيل هاشم
يف ترصيح�ات خاص�ة ل إن اإلدارة أكمل�ت
تعاقدها مع الالعب الش�اب مصطفى مؤيد
ال�ذي ب�رز ضم�ن مواه�ب فري�ق الديوانية

باملوسم املنتهي ،بناء عىل رغبة الجهاز الفني
للفريق الذي يقوده املدرب حسن أحمد.
نّ
وب�ني أن م�ن بني الخط�ة التي يعم�ل عليها
الن�ادي بالتع�اون مع املدرب ه�و خلق جيل
مستقبيل لفريق النجف ،مضيفا« :لذلك فإن
التعاقد مع الالعبني الش�باب س�يكون سمة
بارزة ألغلب تعاقداتنا».
وأش�ار إىل أن امل�درب حس�ن أحم�د نج�ح
بش�كل الفت يف التعامل مع الالعبني الشباب

واكتشاف عدد من املواهب.
وق�ال إن هن�اك مفاوض�ات م�ع ع�دد م�ن
الالعب�ني املحلي�ني ،وكذل�ك فتح�ت اإلدارة
خطوط تواصل مع بعض املحرتفني من أجل
ضمهم.
يشار إىل أن إدارة نادي النجف سبق وأن جددت
تعاقده�ا معد عدد من الالعبني واس�تقطبت
آخرين أبرزهم العب نفط الوسط أمري صباح
وحارس الطلبة مهدي هاشم.

تجديد عقد املهاجم مصطفى محمود ملوسم
جديد.وأض�اف «العب�و الح�دود إي�اد خلف
ومنتظر عبد الس�ادة س�يمثالن الصناعات
رسميا يف املوس�م املقبل».وأوضح أن العبي
الكرخ يارس عبد املحس�ن ومش�كور كريم
وقعا رسميا لصالح الصناعات الكهربائية،
كما وقع النادي يف وقت س�ابق مع املحرتف
رحيم أوالبي.

المستقبل العراقي /وكاالت

يس�ابق ن�ادي ريال مدري�د اإلس�باني ،الزمن
من أجل التعاق�د مع الفرنيس بول بوجبا نجم
وسط مانشسرت يونايتد ،خالل فرتة االنتقاالت
الصيفي�ة الجارية.وذكرت صحيف�ة «ماركا»
اإلس�بانية ،أن ريال مدريد قدم ً
عرضا لنظريه
مانشس�رت يونايتد ،من أجل ض�م بول بوجبا،
بالحص�ول عىل  30مليون ي�ورو باإلضافة إىل
الكولومب�ي خاميس رودريجي�ز صانع ألعاب

الفريق امللكي.وأضافت أن مانشس�رت يونايتد
رف�ض ع�رض الري�ال ،موضح�ة أن الن�ادي
اإلنجلي�زي ي�رص ع�ىل أن ب�ول بوجبا س�يبدأ
املوس�م الجديد رفقة الشياطني الحمر.ولفتت
الصحيف�ة إىل أن الن�ادي امللك�ي ل�م ينجح يف
التوصل التفاق مع امل�ان يونايتد ،عىل التعاقد
مع بول بوجبا مقابل  150مليون يورو .وكان
ريال مدريد قد حاول إغراء مانشسرت يونايتد،
بإدخ�ال الويل�زي جاريث بيل ضم�ن صفقة
بوجبا ،لكن الفريق اإلنجليزي رفض األمر.

ريال مدريد يسابق الزمن إلهناء صفقة فان دي بيك
المستقبل العراقي /وكاالت
تشايف يبدأ مسريته التدريبية يف قمة نارية
بعد فوزه بكأس العالم وبطولة أوروبا يف مسرية
باهرة كالعب ،يس�تهل تش�ايف هريناندي�ز ،قائد
برشلونة السابق مش�واره التدريبي عندما يقود
الس�د يف مواجهة قطري�ة خالصة ض�د الدحيل،
يف ذهاب دور الس�تة ع�رش لدوري أبطال آس�يا،

بملعب الجنوب يف الوكرة ،غدا الثالثاء.
ويبدأ الهالل السعودي مشواره يف املوسم الجديد
بمواجهة محفوفة باملخاطر أمام منافسه املحيل
األهيل يف جدة مع س�عيه الستعادة اللقب القاري
الغائب منذ  19عاما.
وتوىل تشايف ( 39عاما) ،الذي لعب ضمن صفوف
الس�د منذ  2015وحتى اعتزاله يف نهاية املوس�م
امل�ايض ،املس�ؤولية خلف�ا للربتغايل جوس�فالدو

فرييرا يف مايو /أيار ،ليبدأ مشوارا جديدا كمدرب
بعد مس�رية حافلة كواحد من أكث�ر العبي جيله
فوزا باأللقاب الك�ربى .وباإلضافة لفوزه بكأس
العالم وبلقبني يف بطولة أوروبا مع إسبانيا ،أحرز
تش�ايف لقب الدوري اإلس�باني ثمان�ي مرات كما
فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات .وقال تشايف
الش�هر امل�ايض «الجميع يتوقع من�ي الكثري وأنا
معتاد دائما يف مس�ريتي عىل الضغوط .نحن هنا

هيجواين يعقد خطة إنرت ميالن

بغداد /المستقبل العراقي

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،ع�ن صعوب�ة تعاقد
ن�ادي روما مع األرجنتيني جونزال�و هيجواين مهاجم
يوفنتوس ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة «كوريري ديللو س�بورت» ،أن صعوبة
ارت�داء هيجواي�ن قمي�ص روم�ا يف املوس�م املقبل ،قد
ُتغ�ري من خط�ط جيانل�وكا بيرتاك�ي املدي�ر الريايض
للجيالورويس.وأضاف�ت أن هيجواين يرفض االنضمام
إىل روم�ا ،حي�ث ال يأخذ تلك الخطوة ضمن حس�اباته،

السيما وأنه يرغب يف البقاء بيوفنتوس.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن صعوب�ة ض�م
هيجواي�ن ق�د تدف�ع ذئ�اب العاصم�ة
إىل اإلبق�اء ع�ىل البوس�ني إيدي�ن دجيكو،
مهاجم الفريق والقري�ب من الرحيل هذا الصيف
إىل صفوف إنرت ميالن.وحاول النرياتزوري التوصل
التفاق مع روما عىل ضم دجيكو خالل األيام القليلة
املاضية ،إال أن الطرفني لم يتوصال التفاق بعد ،بعدما
أش�ارت تقارير عديدة إىل أن روما يطلب الحصول عىل
 20مليون يورو.

بداية الربيمريليج تفجر غضب كلوب
المستقبل العراقي /وكاالت

ع�رب يورجن كل�وب ،املدي�ر الفني لليفرب�ول ،عن غضبه
م�ن موعد مباراة فريقه األوىل ببطولة الدوري اإلنجليزي،
واملقرر لها يوم الجمعة املقبلة ،أمام نوريتش سيتي.
وقال كل�وب ،يف ترصيحات أبرزته�ا صحيفة «دييل ميل»
الربيطاني�ة« :أفضل أن ألعب مب�اراة نوريتش يوم األحد،
أي بعد يومني من التاريخ املحدد لها».
وأضاف« :لقد لعبنا آخر مباراة يف املوس�م املايض بنهائي
دوري أبطال أوروبا ،وكذلك سنلعب أول مباراة يف الدوري

اإلنجليزي ،األمر ال يبدو صحيحا».وتابع« :أرى
الناس متحمس�ون ويتطلع�ون إىل املباراة ،لكن
ال أح�د يهتم باملش�اكل التي لدينا ،ولهذا الس�بب
يجب أن أذكرهم ألن ال أح�د يراها».وختم« :كانت
مباراتن�ا األخرية ض�د توتنهام هوتس�بري بعد ثالثة
أسابيع من لعب الجميع مبارياتهم األخرية يف املوسم،
واآلن س�نلعب أول مب�اراة يف الربيمريلي�ج ً
أيض�ا ،م�ن
يمكنه فهم هذه الفكرة؟» .وخ�ر ليفربول لقب الدرع
الخريية أمس ،بعد الهزيمة أمام مانشسرت سيتي بركالت
الرتجيح ،عقب نهاية اللقاء بالتعادل اإليجابي (.)1-1

آرسنال يوضح حقيقة اهتاممه
بضم كوتينيو

بغداد /المستقبل العراقي

كشف أوناي إيمري املدير الفني آلرسنال،
حقيق�ة اهتم�ام نادي�ه اإلنجلي�زي
بالتعاق�د م�ع الربازييل فيلي�ب كوتينيو
نجم برش�لونة ،خالل املريكاتو الصيفي
الجاري.
وق�ال إيمري يف ترصيحات أبرزها موقع

فوتبول لندن «ال ش�ك أنن�ا نحاول بقدر
املس�تطاع التعاقد مع العب جيد يمكنه
تحسني الفريق».
وحول اهتمام�ه بضم العب برش�لونة،
رصح إيم�ري «فيلي�ب كوتيني�و الع�ب
رائع ،لكننا لم نتحدث يف أي وقت عنه».
وكانت بعض التقارير قد أش�ارت إىل أن
ً
اجتماعا مع
مس�ؤويل الجان�رز عق�دوا

إدارة برش�لونة ،األسبوع املايض،
م�ن أج�ل التحدث بش�أن صفقة
فيليب كوتينيو.
وعاش فيلي�ب كوتينيو ،موس�مًا صع ًبا
م�ع البارس�ا ،حي�ث فش�ل يف الظه�ور
بمستواه املعهود ،ودخل يف صدامات مع
الجماه�ري ،ليكون عىل أعت�اب الرحيل
هذا الصيف.

من أجل االستمتاع واالستعداد للفوز ألننا األفضل
يف قط�ر» .ويس�تأنف الس�د بطل قطر تنافس�ه
م�ع الدحيل ،الفريق األكث�ر نجاحا يف قطر خالل
العق�د األخري ،بعدم�ا نجح يف الحف�اظ عىل أبرز
العبي�ه ومن بينهم الهداف بغ�داد بونجاح الفائز
مع الجزائ�ر بكأس األم�م األفريقية واإلس�باني
املخرضم جابي والعب الوس�ط الكوري الجنوبي
جونج وو-يانج.

كما تعاقد الس�د خالل الصيف م�ع صانع اللعب
الك�وري الجنوب�ي نام تاي-ه�ي بعدما أمىض 7
سنوات مع الدحيل ،ومن املتوقع أن يشغل مكان
تشايف يف وسط ملعب السد بعد تعافيه من إصابته
بقطع يف الرباط الصليبي للركبة العام املايض.
وعىل الجانب اآلخر ،فقد الدحيل ،الذي هزم الس�د
يف نهائ�ي كأس أمري قطر يف آخر مواجهة بينهما
يف ماي�و /أيار املايض ،اثنني م�ن العبيه البارزين

الذي�ن رحل�وا ألوروب�ا ،فانتقل املهاج�م املغربي
يوس�ف العرب�ي إىل أوملبياك�وس اليوناني والعب
الوسط الياباني شويا ناكاجيما إىل بورتو.
ويف املقاب�ل تعاق�د الدحيل مع املهاج�م العراقي
الواع�د مهند عيل واس�تعاد صانع اللعب التونيس
يوس�ف املس�اكني بع�د انته�اء إعارت�ه ألوب�ن
البلجيكي.
مواجهة سعودية

حارس ليفربول يرحل إىل بلجيكا
بغداد /المستقبل العراقي
رحل البلجيكي س�يمون مينيوليه حارس مرمى
ليفرب�ول ،ع�ن صف�وف الري�دز ،بع�د 6
س�نوات قضاه�ا رفق�ة الفري�ق
اإلنجليزي.وانض�م

مينيولي�ه لصفوف كل�وب ب�روج البلجيكي ،يف
صفقة بلغت قيمتها  6.4مليون جنيه إسرتليني،
بعق�د يمت�د مل�دة  5س�نوات.وذكرت صحيف�ة
إندبندنت ،أن ليفربول يسعى للتعاقد مع أدريان
سان ميجل حارس وس�ت هام يونايتد السابق،
لتعويض رحيل سيمون مينيوليه.ورحل أدريان
عن صف�وف وس�ت ه�ام ،يف الصي�ف الجاري،

بعدم�ا ش�ارك يف  150مب�اراة بقمي�ص الفريق
اللندن�ي ،ليصب�ح الع ًبا حرًا ،يحق ل�ه االنضمام
ألي فريق.يش�ار إىل أن مينيوليه لم يشارك رفقة
الري�دز إال مرت�ني فقط يف املوس�م امل�ايض ،كما
تواجد عىل مقاعد البدالء يف مباراة الدرع الخريية
أمام مانشسرت سيتي ،أمس األحد ،لريحل بعد 6
ساعات من نهاية املباراة ،إىل الفريق البلجيكي.

كروس يلمح ملوعد اعتزاله دولي ًا
بغداد /المستقبل العراقي

أملح األملاني توني كروس ،العب وس�ط ريال
مدريد اإلس�باني ،ملوعد إعالن اعتزاله الدويل،
بعد س�نوات طويلة أمضاها مع منتخب بالده.
ويعد كروس أحد ركائز منتخب أملانيا الرئيس�ية،
حي�ث س�بق ل�ه التتوي�ج بلق�ب كأس العال�م م�ع
املانشافت عام  .2014وخالل مقابلة مع صحيفة «كيكر»،
تحدث كروس عن طموحاته م�ع املنتخب األملاني ،مؤك ًدا

رغبته يف املش�اركة معه يف بطولة ي�ورو  .2020وأضاف:
«إذا كان لدي ش�ك يف قدرتنا عىل الفوز باللقب ،فلن أكون
متواج� ًدا م�ع الفريق عىل أي ح�ال ،لكن�ي أرى أن هناك
فرصة» .وبس�ؤاله عن مدى إمكانية االعت�زال دول ًيا بعد
بطولة اليورو ،أجاب« :بعد املشاركة يف تلك البطولة ،ربما
سيكون الوقت مناس ًبا للتفكري يف التوقف»ُ .
وسئل كروس
عن رأيه يف املهاج�م الرصبي لوكا يوفيتش ،املنضم حديثاً
للريال ،فأجاب« :لقد اندمج بشكل جيد مع الفريق ،لكنه
كان سيئ الحظ بإصابته يف املباريات التحضريية».

بايرن ميونخ يستهدف ضم شقيق ساين
بغداد /المستقبل العراقي

يس�تهدف نادي بايرن ميونخ األملاني ،التعاقد
مع الش�قيق األصغ�ر للريوي س�اني ،جناح
مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي ،خ�الل الفرتة
املقبلة .وبحسب ما ذكرته صحيفة «كيكر»
األملاني�ة ،ف�إن الن�ادي الباف�اري يخط�ط
للتعاقد مع س�يدي س�اني ،العب شالكه،
وهو الشقيق األصغر لنجم املان سيتي.
وأف�ادت الصحيف�ة ب�أن الباي�رن ل�م
يتق�دم بع�رض رس�مي حت�ى اآلن لضم
الالع�ب ،البالغ م�ن العم�ر  16عامً ا ،لكنه
مهتم بضمه منذ  3س�نوات .وعاد ناش�ئ

ش�الكه لرادار الباي�رن يف ظل اقرتاب ش�قيقه األكرب
م�ن االنضمام لصف�وف الفريق الباف�اري خالل فرتة
االنتق�االت الصيفية الجارية .رغم ذلك ،فإن مش�كلة
ش�قيق س�اني هي تعرضه إلصابات قوي�ة يف الفرتة
املاضي�ة ،بعدم�ا أصي�ب بقط�ع يف الرب�اط الصليبي
للركب�ة ،باإلضافة لك�ر بذراعه .وال يرتبط س�اني
الصغري بعقد احرتايف م�ع األزرق امللكي ،حيث لن يتم
ذلك قب�ل بلوغه  18عامً �ا ،لكن الباي�رن يتحتم عليه
ً
الحقا.ومن
التفاوض مع ش�الكه حال رغبته يف ضمه
املتوق�ع أن يعل�ن الباي�رن عن ضم س�اني األكرب هذا
األس�بوع ،يف صفقة لن تقل قيمته�ا عن  100مليون
يورو ،حيث تشري كافة التقارير إىل قرب توصل النادي
البافاري التفاق مع السيتي حول ضمه.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1960
الثالثاء  6آب 2019

ام�ضاءات

م�ضاحة للراأي

االستقالل القضائي

صياغة جديدة للحكاية
رشا عمران
يف واح�دة من أش�هر الحكاي�ات الربوية والتعليمية لألطف�ال ،املروية
واملكتوبة عرب األجيال ،أن األرنب والسلحفاة قرّرا أن يجريا سباقا ،بعد
أن تح ّدى األرنب الس�لحفاة متباهيا برسعته ،وحينما بدأ السباق كانت
الس�لحفاة تميش ببطئها املعهود ،وبخط مس�تقيم نحو هدفها ،بينما
ب�دأ األرنب بالراخ�ي ،واثقا ً من وصوله قبلها ،فأخ�ذ قيلولة تحت ظل
ش�جرة وارفة ،ثم أخذ ياعب الفراشات يف الغابة ،وينتقل من زهر ٍة إىل
أخرى يشم عبقها ،ويبحث عما يفضله من الخضار ليأكله ،ثم ذهب إىل
النبع ليرشب املاء ،ثم أخذ قيلولة أخرى .وهكذا مىض الوقت وهو يلعب
ويتس�ىل حتى اقرب موعد نهاية الس�باق ،ليكتش�ف أن السلحفاة قد
وصلت إىل نهاية السباق ،وفازت بالتح ّدي ،وهزمت مباهاته برسعته.
ُت�روى ه�ذه الحكاية لتدل األطفال ع�ىل عاقبة التباه�ي ،وعىل أهمية
التصميم عىل تحقيق الهدف ،وعىل رضورة وضع خط مس�تقيم للسر
يف الحياة ،للوصول نحو الغاية املرجوّة ،وعىل قدرة املخلوقات عىل بلوغ
م�ا تصبو إليه ،عىل الرغم من اإلعاقات واملصاع�ب والعوائق ،وكل هذا
جيد ومهم لربية األطفال عىل التح ّدي والتصميم والعزيمة واملنافس�ة
والتفوق .ولكن هناك ما تغافلت عنه الحكاية التعليمية ،عن عم ٍد ربما،
ه�و املتع�ة التي يجب أن يحص�ل عليها الكائن الب�رشي يف رحلته نحو
الهدف املنشود ،وكأن املتعة من أنواع العيب أو الحرام ،حتى يتم تجنبها
يف ما يتم تلقينه لألطفال.
لقد اس�تطاع األرن�ب يف الحكاية أن يس�تمتع بكل لحظ� ٍة من لحظات
الس�باق .اكتش�ف واخترب أش�ياء ربما لم يكن يعرفها ،وأش�بع رغبته
باالكتش�اف والدهش�ة ،تأخ�ر يف الوصول ربما ،وس�بقته الس�لحفاة،
ولكن من قال إن عىل الجميع أن يصلوا إىل أهدافهم يف وقت واحد؟ ومن
ق�ال إن الحياة هي ماراث�ون لتحقيق األهداف فقط؟! نريد من أطفالنا
أن يس�روا عىل الخط املس�تقيم وال يحيدوا عن�ه .نريدهم أن يكونوا يف
املقدم�ة ،نريدهم األفض�ل واألقوى واألغنى ،ونتغ�اىض عن إمكاناتهم
ورغباتهم ،وال نساعدهم عىل التعبر عنها ،بل نقمعها غالبا ،فيكربون
وه�م ال يعرفون حقيقة ما يريدونه من حياتهم .يس�عون إىل أن تكون
حياتهم كما أرادها لهم الجميع ،أن يكونوا ناجحني وأقوياء ،وهذا ليس
س�يئا طبعا ،ولكنهم ،يف طريق تحقيقه ،ينس�ون الرغبات والتفاصيل
الت�ي تعطي للحي�اة طعمه�ا الحلو .قد تك�ون الس�لحفاة يف الحكاية
سعيدة أنها وصلت إىل النهاية قبل األرنب ،ولكن من قال إنها كانت أكثر
سعادة من األرنب؟ ومن اقرح أن األرنب قد أصيب بالصدمة لخسارته
الرهان؟ أال يمكننا أن نحكي الحكاية بطريقة أخرى ،أن يعيدا السباق،
رشط أال يمش�يا يف خ�ط مس�تقيم ،أن تخترب الس�لحفاة خربة األرنب،
وأن يتعل�م األرن�ب الهدوء وال�دأب منها! يف هذه الصياغ�ة للحكاية ،ال
يوجد مكان للمنافس�ة ،وإنما لتب�ادل الخربات واملعرفة ،واالس�تمتاع
بالتفاصيل الصغرة املوجودة يف الغابة /الحياة .يؤس�س هذا التشارك
لعاق�ة س�ليمة مع الحي�اة ومع اآلخري�ن ،بينما املنافس�ة والرغبة يف
التف�وق والتفرد تحمان معهما مرات كثرة ،عداء خفيا تجاه اآلخرين
الذين هم يف موقع املنافسة الدائمة.

القاضي عبد الستار بيرقدار

تعترب السلطة القضائية عنرصا أساسيا ً ال غنى عنه لتحقيق
ديمقراطي�ة دس�تورية فعال�ة ,ف�ا يمكن تحقيق س�يادة
القانون من دون قيام القضاء بتس�وية النزاعات عن طريق
تطبي�ق القانون عىل نح�و محايد ,كما يلع�ب القضاء دورا
ب�ارزا يف الحفاظ عىل الضمانات الذي يقدمها الدس�تور من
خال تطبي�ق االجراءات القضائية والتي تمكن ضمان عمل
سلطات الدولة االخرى بموجب احكام الدستور.
ويف س�بيل االيفاء بهذه املسؤولية عىل النحو االمثل يحتاج
القض�اء اىل االس�تقال والحري�ة وتحصين�ه م�ن التدخ�ل
وهكذا نكون أمام ما يعرف باس�تقال القضاء واملقصود به
انحصار الوظيفة القضائية بالقضاء وعدم تدخل السلطتني
التنفيذي�ة والترشيعي�ة كما نك�ون أمام اس�تقال القايض
بع�دم التدخل بعمله م�ن أية جهة كانت بغي�ة توجيه عمل
الق�ايض بطريقة معينة أو لتعرقل مس�رته أو لتعرض عن
أحكامه ،بمعنى أن اس�تقال القايض يجعله متمتعا ً بحرية
إصدار الحكم باملسائل املعروضة عليه بحيث يحكم استنادا ً
إىل الوقائع بموجب القانون بعيدا ً عن التدخل أو املضايقة أو
التأث�ر من جانب الحكومة أو من يمثلها أو التدخل والتأثر
الذي ينش�أ بني القضاة أنفس�هم بس�بب اخت�اف املنصب
اإلداري فيما بينهم أو اختاف مستويات محاكمهم.
اال ان اس�تقال القض�اء ال يعن�ي الحك�م الذات�ي للقض�اء
فيمكن ان تطلب س�لطات الدولة االخ�رى االلتزام بالتعاون
بمس�توى محدد كل حس�ب اختصاصه اي بدون ان تتدخل
س�لطة باختصاصات الس�لطات األخرى وبمس�توى محدد
م�ن الش�فافية وهذا يه�دف بصف�ة رئيس�ية الحفاظ عىل
نزاه�ة القضاء ,لهذا فأن اس�تقال القض�اء ال يلغي عاقة
الس�لطة القضائية بغرها من السلطات ،سيما ان السلطة
الترشيعية تم�ارس دورا ً مهما ً يف تنظي�م القضاء من خال
إص�دار الترشيع�ات ،لذا يقع عىل عاتق الس�لطة الترشيعية
عن�د ترشيعه�ا لقوان�ني الس�لطة القضائية الح�رص عىل
مراع�اة الهي�كل التنظيمي الداخيل للقض�اء وتنظيمها عند
ترشيع قوانينه�ا ليس لضمان رسيان القانون فحس�ب بل
لضمان رشعية الس�لطة القضائية ايضا ويف الوقت نفس�ه
يع�زز اح�رام مختل�ف الثقاف�ات والتقاليد داخ�ل املجتمع
وبن�ا ًء علي�ه ينبغي ع�ىل املرشع تبن�ي املش�كات املرتبطة
باالختصاص القضائي والتنظيم الهرمي للقوانني والحماية
الدستورية للحقوق.

كـاريكـاتـير

املستشفيات هي املذنبة بانتشار البكترييا القاتلة

كشفت دراس�ة دولية جديدة
أجراه�ا علماء م�ن بريطانيا
وأملاني�ا أن املستش�فيات هي
املص�در األس�ايس لس�االت
البكتريا الخطرة Klebsiella
املس�ببة
pneumoniae
لالتهاب الرئوي.
تكم�ن ه�ذه املش�كلة يف
أن بع�ض س�االت بكتري�ا
Klebsiella pneumoniae
مقاومة للمض�ادات الحيوية
كاربابيني�م .Carbapenem
هذه املضادات تشكل «الخط
الدفاع�ي األخ�ر» عن�د عاج
االلتهاب الرئوي ،الذي تسببه
.Klebsiella pneumoniae
وتلك البكتري�ا عمليا ال تتأثر
باألدوي�ة األخ�رى .م�ا يعني
عدم وجود خيارات أخرى للعاج.
ووفقا لتقدي�رات الخرباء ،تويف  341مريضا
يف أوروب�ا ع�ام  2007بس�بب إصابته�م
ببكتريا  Klebsiella pneumoniaeاملقاومة
للمضاد الحيوي ،ويف عام  2015ارتفع العدد

إىل  2094شخصا.
وتعترب الدراس�ة الحالية األكرب يف هذا املجال
وخض�ع له�ا  2000نم�وذج م�ن بكتري�ا
 Klebsiella pneumoniaeأخ�ذت م�ن
مرىض يرقدون يف  244مستش�فى يف أوروبا

الكث�رون يحب�ون تن�اول
الش�اي األس�ود ،ولك�ن ال
يع�رف جميعه�م فوائ�ده
وخصائصه الكثرة جدا.
صحة تجوي�ف الفم -بينت
نتائ�ج دراس�ة علمي�ة أن
الشاي األس�ود عىل العكس
م�ن ال�رأي الس�ائد يمكنه
التقلي�ل من الرس�بات عىل
األس�نان .كم�ا أن�ه يمن�ع
تكاث�ر البكتري�ا الض�ارة،
ألن�ه يحتوي ع�ىل مركبات
البوليفينول .صحة القلب-
اكتش�ف العلم�اء فائ�دة
الشاي األسود للقلب .فقد تبني أن األشخاص
الذين يتناولون ثاثة أكواب وأكثر من الشاي
األسود يف اليوم أقل عرضة لإلصابة بالجلطة
الدماغية بنسبة .%21
من�ع تلف الحمض الن�ووي -تمنع مركبات
البوليفينول املضادة لألكس�دة ،املوجودة يف
الش�اي األسود ،تلف الحمض النووي الناتج
عن تن�اول الكح�ول والتدخ�ني وغرها من
السموم الكيميائية .هذه املركبات موجودة

يف م�واد غذائية أخرى ،لذل�ك ينصح بضمها
إىل النظام الغذائي.
الوقاي�ة م�ن الرسطان -من ميزات الش�اي
األس�ود ،منع تط�ور األم�راض الرسطانية.
وذل�ك ألن�ه يحت�وي إضاف�ة إىل مركب�ات
البوليفينول ،عىل مركب كاتيشني .فقد ظهر
أن النس�اء اللواتي يتناولن الش�اي األس�ود
بكثرة ه�ن أقل عرض�ة لإلصاب�ة برسطان
املبي�ض .صحة العظ�ام -يف�رض العلماء
أن الشاي األس�ود يمكنه جعل العظام أكثر

اجلينات ليست عذر ًا للوزن الزائد!
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وأرس�لت إىل معه�د س�انجر
الربيطان�ي لبح�وث الجين�وم،
حيث رت�ب الخ�رباء جينومات
البكتريا بمعنى حددوا تسلسل
النيوكليوتيدات يف املادة الوراثية
لهذه البكتريا.
وق�د س�محت ه�ذه العملي�ة
للباحثني يف تحديد الجينات التي
عند تنشيطها ،يمكن أن تسبب
مقاوم�ة جرثومي�ة ملض�ادات
الكاربابيني�م .ه�ذه الجين�ات
«مس�ؤولة» عن إنتاج إنزيمات
معين�ة تس�بب تحل�ل األدوية،
مما يجعلها غر مجدية.
ووفقا لألطباء ،فإن اس�تخدام
املض�ادات الحيوي�ة بكث�رة يف
املستشفيات يساعد عىل تطور
وتكاثر س�االت هذه البكتريا
املقاومة للمضاد الحيوي الكاربابينيم.
يعتقد الخ�رباء ،أن تعزي�ز الرقابة الصحية
يف املستش�فيات والتفكر جديا بفائدة نقل
مري�ض م�ن مستش�فى إال آخ�ر ق�د يمنع
«انتشار» هذه البكتريا ويحسن األوضاع.

فوائد وميزات الشاي األسود

حتى
حمل القلم
َّ
وكأنني الايشء
ها أنا
ٌ
العدم
من
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ٌ
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قلب
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ِ
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ٌ
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ِ
التربد
ُ
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ليت أبابياً
َ
شوق
تمط ُر عىل رأيس رسائل
ٍ
أشد أملا ً من السجي ِل.

العراقـي

وج�دت دراس�ة أجري�ت عىل نح�و  20ألف
ف�رد ،أن الركض املنتظم هو أفضل نوع من
التمرين�ات «لتخفي�ف» آث�ار الجينات التي
تزيد من خطر إصابة شخص ما بالسمنة.
ودرس العلم�اء يف جامعة تاي�وان الوطنية،
تأث�ر التمرين الريايض ع�ىل  18ألف و424
فردا من الصيني�ني ،الذين تراوح أعمارهم
بني  30و 70عاما.
وق�اس فري�ق البحث أجس�ام املش�اركني،
وراقب مقدار التمرينات التي قاموا بها مع
تحلي�ل الحمض النووي ،ملعرفة ما إذا كانوا
أكثر عرضة للسمنة بشكل طبيعي.
ورُب�ط أكث�ر م�ن  400ج�ني بمخاطر أعىل
لزي�ادة ال�وزن ،حس�ب جامع�ة هارفارد،
م�ن خ�ال التأث�ر ع�ىل ش�هية الن�اس أو

معدل األيض ،أو طريقة تخزين أجس�امهم
للدهون .وقال الدكتور وان-يو لني« :الركض
املنتظم يخفف من اآلثار الوراثية عىل مؤرش
كتلة الجسم ونسبة الدهون ومحيط الورك.

وتب�ني أن تس�لق الجبال وامليش وممارس�ة
التمرين�ات الرياضي�ة والرق�ص املعي�اري
ال�دويل ،أضعف أيض�ا من آث�ار الوراثة عىل
مؤرش كتلة الجس�م» .وباإلضافة إىل مؤرش
كتلة الجس�م والدهون وحجم ال�ورك ،قام
العلماء بقياس نسبة الورك إىل الخرص لدى
األشخاص ،وكذلك عرشات املخاطر الوراثية
لديه�م ،والت�ي تح�دد ال�دور ال�ذي يلعب�ه
الحم�ض النووي يف الس�منة .ودرس�وا آثار
 18نوعا مختلفا من التمارين التي تس�اعد
الناس يف تخفي�ف وزنهم .وتبني أن الركض
املنتظ�م يق�دم باس�تمرار أه�م التفاعات
فيما يتعلق بدرج�ات املخاطر الجينية .كما
أن الس�باحة يف املاء الب�ارد يمكن أن تحفز
الشهية وتناول الطعام بشكل خاص.

متان�ة ،حيث اكتش�فوا أن الذين
يتناول�ون ه�ذا امل�رشوب بكثرة
عظامه�م أمت�ن ،وأق�ل عرض�ة
لإلصابة بالته�اب املفاصل .يعود
الس�بب يف هذا إىل احتواء الش�اي
األس�ود ع�ىل مركب�ات كيميائية
نباتية.
تخفي�ض خطر اإلصاب�ة بالنوع
الثان�ي من الس�كري -اكتش�ف
الباحث�ون م�ن نتائج دراس�تهم
العلمي�ة التي أجروه�ا يف جزر يف
البحر األبيض املتوس�ط ،أن كبار
الس�ن الذي�ن يتناول�ون الش�اي
األس�ود بانتظام ه�م أقل عرضة
لإلصابة بالنوع الثاني من مرض الس�كري،
حيث يكف�ي تن�اول  2-1كوب من الش�اي
األس�ود لتخفيض خطر اإلصابة بالس�كري
بنسبة .%70
يخفف التوتر -الش�اي األسود مفيد للجهاز
العصب�ي ،ألن�ه يمت�از بخصائص�ه املهدئة
واملخفف�ة للتوت�ر النف�ي .تناول الش�اي
األس�ود بكمي�ات معتدل�ة له فائ�دة كبرة
للجسم ،ما يعزز منظومة املناعة.

ما أرضار النوم مع مروحة تعمل؟
اس�تعرض أطباء م�ن بريطاني�ا ،أرضار النوم يف غرف�ة بها مروحة
تعمل ،مثبتة بالسقف أو عمودية ،عىل صحة اإلنسان.
تفي�د صحيف�ة  ، Daily Mailبأن هناك أش�خاصا ينام�ون يف غرف
م�ن دون قلق فيها مروحة مثبتة يف الس�قف أو عمودية عىل األرض،
ويعت�ربون أن ال�ربودة التي تأتيهم من ه�واء املروحة هي أفضل من
الهواء البارد الذي تنتجه مكيفات الهواء.
ولكن بالنس�بة ألش�خاص آخرين قد يس�بب لهم الن�وم يف مثل هذه
الظروف مشكات صحية عديدة.
ووفقا لألطباء ،يمكن أن يس�بب النوم يف غرفة فيها مروحة شغالة،
تطور نوبات الربو ،والسعال الجاف وجفاف العينني وحكة ،ما يؤدي
إىل ظهور مشكات يف النوم .يشر الخبر مارك ريديك ،إىل أن «املروحة
تحرك الهواء يف الغرفة ومعه تيار ذرات الغبار وحبوب اللقاح (حبوب
الطل�ع) الت�ي دائما تكون موجودة يف املس�اكن .فإذا كان الش�خص
يعان�ي من الحساس�ية ،أو الربو أو التهاب األنف التحس�ي «حمى
القش» فإن هواء املروحة سيخلق له مشكات عديدة.

هل يؤثر تغري الطقس يف صحة اإلنسان؟
يمكن أن تسبب تقلبات الطقس املفاجئة،
تغ�رات يف الحالة الصحية لإلنس�ان .هذا
م�ا يؤكده الكث�رون اس�تنادا إىل حالتهم
الصحية وخربته�م .ولكن هل هذا صحيح
أم أن�ه مج�رد خي�ال؟ عموم�ا يف جمي�ع
حاالت تغر الضغط الجوي ،يعاني البعض
من الص�داع .وعن�د هطول املط�ر يتفاقم

جريـــدة المســـتقبل العراقـــي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

الروماتي�زم ،ويف الربد يزداد خطر تش�نج
األوعي�ة الدموية والنوب�ات القلبية .أجرى
علم�اء بل�دان مختلفة تجارب ودراس�ات
لتحدي�د تأث�ر تغ�رات الطق�س يف صحة
اإلنسان ،وتوصلوا إىل النتائج التالية -:آالم
الظهر -لم تؤكد نتائج الدراس�ات العلمية
والتج�ارب الت�ي أجراه�ا العلم�اء نظرية

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

تأث�ر تغ�رات الطق�س يف الصح�ة .فقد
بينت نتائج الدراس�ة الت�ي أجراها علماء
جامعت�ي ملب�ورن وس�يدني ،وخضع لها
أشخاص يعانون من آالم املفاصل والظهر
ويف الركب�ة ،أن آالم الظه�ر والعظ�ام ال
عاقة لها بتغرات الطقس املفاجئة -تغر
درجات الحرارة والضغط الجوي.
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