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مطامع ترامب يف العراق :عني عىل «النفط» وأخرى عىل «املليارات»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ نينوى يعلن توقيع عقد
مع رشكة تركية لتجهيز املحافظة
ص3
بجرسين نموذجيني

وزير التجارة يصدر عدة
توجيهات أمهها تطوير عمل االسطول
ص3
وتذليل املشاكل واملعوقات

حل�م دونال�د ترام�ب ،رئي�س الوالي�ات املتح ّدة
األمريكية ،بأموال ونفط العراق طويالً ّ
حتى قبل
وصوله إىل البيت األبيض ّ
وتسلم زمام السلطة.
ول�م يخ�ف رج�ل األعم�ال الس�ابق طموحه يف
السيطرة عىل حقول نفط العراق عرب نرش جنود
أمريكي�ن حول حقول الع�راق النفطية من أجل
اس�تخراج النف�ط ع�ن طري�ق اإلدارة األمريكية
وبيع�ه ،بمع�زل ع�ن العراقي�ن وحكومته�م
وإدارته�م .إذ أن الرئي�س األمريكي ي�رى أنه «ال
وجود للعراق».
وقد كش�فت عدد من اللقاءات الصحفيّة لدونالد
ترام�ب قب�ل انتخاب�ه رئيس�ا ً للوالي�ات املتحدة
إرصاره ع�ىل الس�يطرة واالس�تحواذ ع�ىل نفط
العراق.
ويف مقابل�ة قبل انتخابه ،تحدث ترامب عن نفط
الرشق األوسط ،وقال «نعم سأضع قوات أمريكية
لحماي�ة رشكات النفط يف العراق ( )..وس�نأخذ
كل الثروة ،واملنترص سيس�تحوذ ع�ىل الغنائم».
وأكد ترامب يف أحد لقاءات�ه الصحفية أن العراق
لدي�ه ثا ِني أكرب حقول نف�ط يف العالم بقيمة 15
ترلي�ون دوالر ،مضيفا ً أن «الجيش العراقي أبيد،
ولديهم جيش ضعيف ،وهو مجتمع فاس�د ،ولو
عاد األمر إيل فسآخذ النفط منهم».
ويف رده عىل س�ؤال أحد الصحافين حول كيفية
أخ�ذ نفط الع�راق ،ق�ال ترامب« :س�نرتك قوات
معين�ة هناك ،ثم نس�يطر عىل املناط�ق التي بها
نفط» ،وزاد قائالً« :س�وف آخذ ثروتهم ..سآخذ
النفط».

التفاصيل ص2

السفري العراقي يف إيران :بغداد ال تعرتف برشعية العقوبات األمريكية عىل طهران

الدفاع الربملانية عن عدم التزام أمريكا بقرار الربملان :سيعرض قواهتا لالستهداف

ص2

ص2

ملك األردن يتوجه إىل أوربا لدعم العراق ..ويؤكد:
العراقيون يستحقون االستقرار

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د العاه�ل األردن�ي املل�ك عبدالل�ه
الثاني ،أم�س اإلثنن ،قبيل توجهه إىل
أوروبا لدعم الع�راق ،أن ما يحصل يف
طهران يؤثر عىل بغداد.
وأع�رب عبدالل�ه الثان�ي ،يف حوار مع
قن�اة فرانس  24الفرنس�ية ،قبل بدء
جولة أوروبية تشمل فرنسا وبلجيكا
وسرتاسبورغ ،عن «أمله يف أن يستمر
التوجه نحو التهدئة».
عىل حد وصفه يف الرشق األوسط ،عىل
خلف�ة التوترات بن الوالي�ات املتحدة

احتجاجات واسعة يف تايالند ضد استمرار رئيس الوزراء يف احلكم
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�ارك أكث�ر م�ن  12ألف ش�خص يف ”س�باق العدو ضد
الدكتاتوري�ة“ بالعاصمة التايالندي�ة بانكوك للتعبري عن
إحباطهم من اس�تمرار حكوم�ة رئيس ال�وزراء برايوت
تشان أوتشا يف الحكم.
وال ي�زال براي�وت ،وهو قائد س�ابق للجيش اس�توىل عىل
الس�لطة يف انق�الب عام  ،2014يف منصب�ه بعد انتخابات
متنازع عليها جرت العام املايض.
وق�ال أحد املش�اركن ”أري�ده أن يعي�د الديمقراطية إىل
البالد“ .وردد املش�اركون خالل السباق الذي امتد ملسافة
 2.6كيلومرت هتافات منها ”ارحل يا برايوت!“ و“عاش�ت

املحكمة االحتادية
تؤكد زيادة خدماهتا االلكرتونية
إلثراء الباحثني القانونيني
ص3

وإيران .وأض�اف ،أن «منطقة الرشق
األوس�ط ال تتحمل عدم االس�تقرار»،
معت�ربا ً أن�ه «يف حال�ة عدم اس�تقرار
الرشق األوس�ط ،فإن أوروب�ا والعالم
سيتأثر بذلك».
وأوض�ح ،أن «لقاءاته مع املس�ؤولن
األوروبي�ن ،س�تتمحور ح�ول املل�ف
اإليران�ي والع�راق» ،مردف�ا ً بالقول:
«أعتقد أن يف ه�ذه املرحلة ،ويف نهاية
املطاف ،أن الشعب العراقي هم الذين
قد عانوا ودفعوا الثمن ،ويس�تحقون
االس�تقرار وامل�ي نح�و املس�تقبل،
كما أن النقاش يف أوروبا سيرتكز عىل

كيفية دعم الشعب العراقي ،ومنحهم
األمل باالس�تقرار وبمستقبل بالدهم،
وس�نناقش أيض�ا كل املواضيع التي،
لألسف ،تش�هدها منطقتنا» .حسبما
نقل الديوان امللكي األردني.
وعل�ق العاه�ل األردني املل�ك عبد الله
الثاني ،عىل الق�رار األمريكي بإغتيال
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ،أبو
مه�دي املهندس ،وقائ�د فيلق القدس
التابع للحرس الث�وري اإليراني اللواء
قاس�م س�ليماني ،بالقول« :إنه قرار
أمريكي وقد حصل».
ولفت ،إىل أن «املنطقة عىل أعتاب عقد

جدي�د وليس فقط عام جديد» ،معربا ً
ع�ن «أمله أن نقوم يف األش�هر القليلة
القادمة بتصويب االتجاه يف املنطقة،
من خالل الس�عي للتهدئ�ة والحد من
التوتر».
وأش�ار ،يف الس�ياق ذات�ه ،إىل أن «كل
يشء يف ه�ذه املنطق�ة متش�ابك»،
مؤكدا أن «ما يحصل يف طهران سيؤثر
عىل بغداد ودمش�ق وبريوت ،وعملية
تحقي�ق الس�الم ب�ن الفلس�طينين
واإلرسائيلين».

التفاصيل ص2

جلنة التعديالت الدستورية تنهي قراءة مواد اهليئات املستقلة وتقدم مقرتحات لتعديلها

الديمقراطية!“.
ومعظ�م املش�اركن يف الس�باق م�ن أنص�ار الح�زب
الجدي�د ”املس�تقبل إىل األمام“ الذي أسس�ه رجل األعمال
تاناتورنجوانجرونجروانجكيت ( 41عاما).
واته�م بعض مؤي�دي الحكومة تاناتورن برتتيب س�باق
العدو يوم االثنن لكن الحزب ومنظمي الس�باق نفوا ذلك
رغم مشاركة تاناتورن.
وقال تانات�ورن للصحفين لدى وصوله إىل مقر الس�باق
”نريد للديمقراطية أن تعود .إنها روح هؤالء الذين رفضوا
أن تهزمهم الدكتاتورية“.
وقال منظم الس�باق تاناواتونجتش�اي ( 21عاما) إنه ال
ينتمي إىل أي حزب سيايس.

رشطة دياىل تعلن تأمني قرى الوديان الثالثة وتؤكد إحباط «سيناريو داعيش»
حمافظ كربالء يؤكد سعيه اجلاد لفتح قناة فضائية يف املحافظة

مدير مكتب حمافظ البرصة يزور
مستشفى الشفاء العام ويؤكد عىل رضورة
تقديم أفضل اخلدمات للمراجعني
ص3

صندوق االسكان ينجز
« »1750دفعة اقراضيـة يف شهر
كانون االول املايض
ص3

برشلونة
يبدأ إجراءات فسخ
عقد فالفريدي
ص7

ص2

ص2

ص3

الرافدين :السلف التي متنح للموظفني واملتقاعدين ال حتتاج اىل املحسوبية واملنسوبية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدين ان س�لف موظفي الدول�ة املوطنة رواتبه�م لدى املرصف وس�لف املتقاعدين
الكرتونية والتقديم عليها عن طريق فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «السلف التي تمنح
للموظفني واملتقاعدين ال تحتاج اىل املحس�وبية واملنس�وبية والتدخل الش�خيص والوساطات من قبل
البع�ض يف ترويجه�ا وان التقدي�م والحص�ول عليها بطريقة س�هلة ومبس�طة وعن طري�ق البطاقة
االلكرتونية يف اجراء ال يستغرق سوى دقائق يف أي فرع من فروع الرافدين وبإمكان املوظف او املتقاعد
التوج�ه ألي فرع والحصول عليها» .ودعا البيان «املوظفني واملتقاعدين لعدم تصديق الش�ائعات التي
تروج من قبل بعض ضعاف النفوس وذلك بان الس�لفة لن تمنح اال عن طريق املحس�وبية والعالقات
الش�خصية» .وأش�ار البيان اىل انه «بعد ان يق�وم املوظف او املتقاعد بالتقديم عىل الس�لفة فان عليه
االنتظار لفرتة قصرية جدا وس�يقوم املرصف بإرسال رسالة نصية اىل هاتفه الشخيص يبلغه باستالم
السلفة من أي مكان يتواجد فيه .
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مطامع ترامب يف العراق :عني عىل «النفط» وأخرى عىل «املليارات»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ّ
املتح�دة األمريكية،
حلم دونالد ترام�ب ،رئيس الواليات
ً
طوي�ال ّ
حتى قبل وصوله إىل البيت
بأموال ونفط العراق
األبيض ّ
وتسلم زمام السلطة.
ولم يخ�ف رجل األعمال الس�ابق طموحه يف الس�يطرة
ع�ىل حقول نفط العراق عرب ن�رش جنود أمريكيني حول
حق�ول العراق النفطية م�ن أجل اس�تخراج النفط عن
طري�ق اإلدارة األمريكي�ة وبيعه ،بمعزل ع�ن العراقيني
وحكومته�م وإدارتهم .إذ أن الرئي�س األمريكي يرى أنه
«ال وجود للعراق».
وقد كش�فت عدد من اللقاءات الصحفيّة لدونالد ترامب
قب�ل انتخاب�ه رئيس�ا ً للوالي�ات املتح�دة إرصاره ع�ىل
السيطرة واالستحواذ عىل نفط العراق.
ويف مقابل�ة قبل انتخابه ،تحدث ترامب عن نفط الرشق
األوس�ط ،وقال «نعم س�أضع ق�وات أمريكي�ة لحماية
رشكات النف�ط يف الع�راق ( )..وس�نأخذ كل الث�روة،
واملنترص سيس�تحوذ عىل الغنائ�م» .وأكد ترامب يف أحد
لقاءاته الصحفية أن العراق لديه ثا ِني أكرب حقول نفط
يف العال�م بقيمة  15ترلي�ون دوالر ،مضيفا ً أن «الجيش
العراقي أبيد ،ولديهم جيش ضعيف ،وهو مجتمع فاسد،
ولو عاد األمر إيل فسآخذ النفط منهم».
ويف رده عىل س�ؤال أح�د الصحافيني ح�ول كيفية أخذ
نفط العراق ،قال ترامب« :سنرتك قوات معينة هناك ،ثم
نسيطر عىل املناطق التي بها نفط» ،وزاد قائالً« :سوف
آخذ ثروتهم ..سآخذ النفط».
وردا ً عىل س�ؤال «ماذا عن الحد األدنى الذي يجب عليهم
دفع�ه مقابل تحريرهم»؟ قال ترام�ب« :عىل أقل تقدير
عليه�م أن يدفع�وا لن�ا  1.5ترليون دوالر ،ه�ذا عىل أقل
تقدير» .يف إشارة إىل عملية احتالل العراق يف نيسان عام
 ٢٠٠٣والتي ت�رى اإلدارة األمريكي�ة ،بالرغم من الدمار
الذي ألحقته بالبالد ،عىل انها عمليات تحرير.
ويف مقابلة أخرى ،بعد توليه السلطة بقليل ،قال ترامب:
«أنا س�آخذ ثروتهم ،س�آخذ النف�ط» ،ويجيب�ه املذيع:
«ألي�س بهذه الطريقة أنت تدم�ر ثروة العراق؟» فيقول
ترامب« :ال ال دعني أقول لك ش�يئاً ،ال يوجد يشء اسمه
الع�راق ،ال يوجد يشء اس�مه العراق ،قادتهم فاس�دون
وال يوجد عراقيون ،إنهم مقس�مون إىل فصائل مختلفة،

س�أضع حلقة حماية حول الرشكات النفطية لتأخذ كل
الثروة وهذا ما يجب فعله».
لم تتوقف مس�اع ترامب للس�يطرة ع�ىل النفط وأموال
العراق عىل الترصيحات الصحفية فحسب ،وإنما تح ّدث
عنها برصاحة أمام مسؤولني عراقيني.
وكش�فت مص�ادر أمريكية عن مطل�ب لرتامب وصفته
«مث�ريا ً للجدل ويتع�ارض مع املعاي�ري واملنطق الدويل»،
مؤك�دة أن ترام�ب ك�رر طلب�ه مرت�ني لرئيس ال�وزراء
العراق�ي الس�ابق حيدر العب�ادي بش�أن الحصول عىل
أموال نفط العراق كتعويض عن عمليات احتالل القوات
األمريكية للعراق.
وق�د انف�رد ترام�ب بالعب�ادي ،يف امل�رة األوىل ،يف غرفة

العملي�ات مع فريق األمن القومي عق�ب نهاية اجتماع
بينهم�ا ،فيما كرّر طلبه للمرة الثانية يف مكاملة هاتفية.
ورصح أح�د األش�خاص الذين كان�وا يف الغرف�ة –أثناء
الواقع�ة األوىل -ملوقع أكس�يوس األمريك�ي ،بأن ترامب
فاج�أ الجميع وتوجه إىل العبادي مس�تفرساً« :ماذا عن
النف�ط؟» ،لريد األخري« :ماذا تعن�ي؟» ،ورد ترامب «لقد
فعلن�ا الكثري من أجلكم ،وأنفقنا تريليونات الدوالرات يف
بالدكم ،والجميع يتحدث عن النفط» ،ويبدو أن العبادي
فطن لقصد الرئيس األمريكي ،فأرسع إىل القول« :حسنا ً
س�يدي الرئي�س ،وكم�ا تع�رف ،فنحن نعم�ل عن كثب
مع العديد م�ن الرشكات األمريكية ،ول�رشكات الطاقة
األمريكي�ة مصال�ح يف بالدن�ا» ،فهز ترامب رأس�ه دون

إجاب�ة .وأكد مصدران كانا أيضا ً يف الغرفة للموقع أنهما
ل�م يصدق�ا ما فعل�ه الرئي�س وقتذاك وكي�ف جرؤ عىل
«التلف�ظ باألمر» ،الفتني إىل أن ذل�ك كان يف بداية واليته
ولم يكونا قد عرفاه جيدا ً بعد .ويشعر الرئيس األمريكي
بع�د تصويت الربمل�ان العراقي عىل ق�رار يلزم الحكومة
بإخ�راج الق�وات األجنبية من العراق ب�أن أحالمه بدأت
تتبخر .وقد ّ
جن جن�ون ترامب منذ صدور قرار الربملان.
ّ
وس�جل موقع تويرت أعىل نس�بة تغري�دات لرتامب منذ
توليه الس�لطة ،وغالبية التغري�دات تتح ّدث عن العراق.
وف�ور التصوي�ت ع�ىل ق�رار اخ�راج الق�وات األجنبية،
ل�وح ترامب ب�»ف�رض عقوبات» عىل بغ�داد تفوق تلك
املفروضة عىل إيران.
واالح�د األحد ،قال�ت صحيفة «وول س�رتيت جورنال»
األمريكية ،إن الواليات املتحدة هددت بحرمان العراق من
مليارات الدوالرات .وأوضحت الصحيفة نقال عن مصادر
لم تس�مها ،أن وزارة الخارجي�ة األمريكية هددت بغداد
بتجميد حس�اب مرصيف تابع للعراق يف البنك االحتياطي
الفدرايل (البنك املركزي األمريكي).
ويستخدم العراق هذا الحساب إليداع مليارات الدوالرات
التي يحصل عليها من عائدات النفط .ويعني هذا القرار،
يف حال حصوله ،أن العراق لن يكون قادرا عىل سحب أي
أموال من هذا الرصيد .وقالت وول س�رتيت جورنال ،إن
مسؤوال أمريكيا ً أبلغ رئيس الحكومة العراقية املستقيل
ع�ادل عبد امله�دي يف مكامل�ة هاتفية ،األربع�اء املايض،
بالعقوبة الجديدة واألرضار التي ستنجم عنها.
ويف ح�ال تنفيذ الخطوة ،فإن تجميد األصول العراقية يف
الحساب سيكون خطوة غري مسبوقة.
بدوره ،قال بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك ،والذي
يمكن�ه تجميد الحس�ابات بموج�ب قان�ون العقوبات
األمريكي أو إذا كان لديه شك أن األموال يمكن أن تنتهك
القانون األمريكي ،إنه ال يعلق عىل أنباء تتعلق بأصحاب
حسابات محددين.
وكان الرئي�س األمريكي دونالد ترامب قال يف مقابلة مع
محطة فوكس نيوز األمريكية إن عىل الحكومة العراقية
دفع األموال لدافعي الرضائب األمريكيني إذا أردت سحب
الق�وات األمريكية من هناك .وع�ن الطريقة التي يمكن
من خاللها جمع األموال من العراقيني ،قال ترامب «لدينا
الكثري من أموالهم .هناك  ٣5مليار دوالر يف حساب».

قائد الشرطة :االيام القادمة سيتم التوصل اىل نتائج تسر االسرة الصحفية

حمافظ البرصة يتوعد بمالحقة املجرمني املتورطني باغتيال الصحفيني امحد وصفاء
البصرة  /المستقبل العراقي
توع�د محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد
االمري العيداني بمالحقة املجرمني الضالعني
بعملية اغتيال الصحفيني احمد عبد الصمد
وصفاء غايل ،مش�ريا ً اىل ان�ه فقد صديقني
عزيزي�ن برصي�ني كان لهم�ا دور يف نق�ل
األحداث املهمة للشارع العراقي والبرصي،
الفتا ً اىل انه يرفض االعتداء عىل اي صحفي
يق�وم بواجبه يف تغطية األح�داث املختلفة
التي تمس حياة املواطن البرصي.
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن
مكتبه االعالمي الخاص خالل لقائه اللجنة
الوزارية التي ارسلها وزير الداخلية ياسني
الي�ارسي لالطالع عىل موضوع التحقيقات
املتعلقة بالحادثة االجرامية التي استهدفت
الش�هيدين الصحفي�ني احمد عب�د الصمد

االستخبارات العسكرية
تعلن القبض عىل
( )3إرهابيني يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت م���ديري�ة االس�ت��خبارات
العسكرية ،أمس االثنني ،القاء القبض
عىل ثالثة إرهابيني يف نينوى.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل
العرااق�ي نس�خة من�ه ،ان «مف�ارز
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف
الفرقة  1٦وبالتعاون مع استخبارات
اللواء  75والفوج الثاني من اللواء 7٦
الق�ت القبض عىل ثالث�ة ارهابيني يف
مناطق حمام العليل وسيطرة القيارة
باملوصل».
واضاف�ت ،ان «العن�ارص ش�اركوا
بعملي�ات ارهابية ض�د قواتنا االمنية
واملواطن�ني ،ومن املطلوب�ني للقضاء
بموج�ب مذك�رة قبض وف�ق أحكام
املادة  4إرهاب».

وصف�اء غ�ايل ان األجه�زة االمني�ة تتاب�ع
القضية املتعلقة بجريمة اغتيال الشهيدين
وهن�اك قضايا فنية يت�م متابعتها من قبل
الجهد االستخباراتي للوصول اىل الجناة.
وبع�ث محاف�ظ الب�رصة رس�الة لعائلتي
الشهيدين واىل الش�ارع العراقي والبرصي
واألرسة الصحفي�ة انه يف ح�ال الوصول اىل
الجناة املجرم�ني املتورطني بحادثة اغتيال
الش�هيدين الصحفي�ني احمد عب�د الصمد
واملصور الصحفي صفاء غايل سيتم االعالن
عنهم امام العالم وس�يتم مالحقتهم اينما
يكون�وا ،الفتا ً اىل انه يث�ق باألجهزة االمنية
الت�ي تتاب�ع القضية م�ن خ�الل التحقيق
االس�تخباراتي وجم�ع املعلوم�ات الفني�ة
الخاص�ة بالكامريات والهوات�ف والتي من
املمكن ان توصل اىل خيوط الجريمة اللقاء
القبض عىل املجرمني.

م�ن جهت�ه ،اوضح وكي�ل وزي�ر الداخلية
اللواء محمد الس�اعدي ان زيارته ملحافظة
الب�رصة تات�ي عىل ض�وء توجيه�ات وزير
الداخلية لتش�كيل فري�ق عمل لالطالع عىل

حيثيات الش�هيدين الصحفي�ني احمد عبد
الصمد وصفاء غايل ،مش�ريا ً اىل ان الجهات
االمني�ة متكاتف�ة ومتعاون�ة للوص�ول اىل
الجن�اة وهن�اك تحقيق متكام�ل بالتعاون

م�ع وكالة االس�تخبارات االتحادية وقيادة
رشط�ة الب�رصة ح�ول القضي�ة وبتوجيه
م�ن محافظ الب�رصة  ،مؤك�دا ً اىل ان االيام
القادم�ة س�يتم تقديم تقري�ر للوصول اىل
النتائج النهائية بحادثة اغتيال الش�هيدين
الصحفيني يف املحافظة .
م�ن جانب�ه « ب�ني قائ�د رشط�ة الب�رصة
الفريق رش�يد فلي�ح انه مع بداي�ة حادثة
مقت�ل الش�هيدين الصحفي�ني احم�د عبد
الصم�د وصف�اء غ�ايل كان هن�اك اتص�ال
مب�ارش من قبل رئيس اللجنة االمنية العليا
يف البرصة املحافظ اسعد العيداني للتحقيق
بحادث�ة مقت�ل الش�هيدين  ،موضح�ا ً ان
االي�ام القادم�ة س�يتم التوص�ل اىل نتائج
ت�رس االرسة الصحفي�ة والش�عب العراقي
والب�رصي للوص�ول اىل الجن�اة املتس�ببني
بمقتل الصحفيني .

ملك األردن يتوجه إىل أوربا لدعم العراق ..ويؤكد :العراقيون يستحقون االستقرار
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد العاه�ل األردني امللك عبدالله الثان�ي ،أمس اإلثنني ،قبيل
توجه�ه إىل أوروبا لدعم العراق ،أن ما يحصل يف طهران يؤثر
عىل بغ�داد .وأعرب عبدالله الثاني ،يف ح�وار مع قناة فرانس
 ٢4الفرنسية ،قبل بدء جولة أوروبية تشمل فرنسا وبلجيكا
وسرتاسبورغ ،عن «أمله يف أن يستمر التوجه نحو التهدئة».
ع�ىل حد وصفه يف الرشق األوس�ط ،عىل خلف�ة التوترات بني
الواليات املتحدة وإيران .وأضاف ،أن «منطقة الرشق األوسط
ال تتحمل عدم االستقرار» ،معتربا ً أنه «يف حالة عدم استقرار

الرشق األوسط ،فإن أوروبا والعالم سيتأثر بذلك».
وأوضح ،أن «لقاءاته مع املس�ؤولني األوروبيني ،س�تتمحور
ح�ول امللف اإليران�ي والعراق» ،مردفا ً بالق�ول« :أعتقد أن يف
ه�ذه املرحل�ة ،ويف نهاي�ة املط�اف ،أن الش�عب العراقي هم
الذين قد عانوا ودفعوا الثمن ،ويستحقون االستقرار وامليض
نحو املس�تقبل ،كما أن النقاش يف أوروبا سيرتكز عىل كيفية
دعم الش�عب العراقي ،ومنحهم األمل باالستقرار وبمستقبل
بالدهم ،وسنناقش أيضا كل املواضيع التي ،لألسف ،تشهدها
منطقتنا» .حسبما نقل الديوان امللكي األردني.
وعل�ق العاه�ل األردن�ي امللك عب�د الل�ه الثاني ،ع�ىل القرار

األمريك�ي بإغتي�ال نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ،أبو
مهدي املهن�دس ،وقائد فيلق القدس التاب�ع للحرس الثوري
اإليراني اللواء قاس�م س�ليماني ،بالقول« :إن�ه قرار أمريكي
وق�د حصل» .ولف�ت ،إىل أن «املنطقة عىل أعت�اب عقد جديد
وليس فقط عام جديد» ،معربا ً عن «أمله أن نقوم يف األش�هر
القليل�ة القادم�ة بتصوي�ب االتج�اه يف املنطق�ة ،من خالل
السعي للتهدئة والحد من التوتر» .وأشار ،يف السياق ذاته ،إىل
أن «كل يشء يف هذه املنطقة متشابك» ،مؤكدا أن «ما يحصل
يف طهران سيؤثر عىل بغداد ودمشق وبريوت ،وعملية تحقيق
السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني».

رشطة دياىل تعلن تأمني قرى الوديان الثالثة وتؤكد إحباط «سيناريو داعيش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قي�ادة رشط�ة دي�اىل ،أم�س االثنني،
عن تامني ق�رى الوديان الثالثة ش�مال رشق
املحافظ�ة ،فيم�ا أك�دت احب�اط س�يناريو
لتنظيم “ داعش” االجرامي.وقال مدير اعالم
رشطة دي�اىل العميد نهاد املهداوي يف ترصيح

صحفي ان”رشطة دياىل بالتنس�يق مع بقية
التش�كيالت االمنية ومنها الجيش نجحت من
خالل عملية عس�كرية واس�عة انطلقت يوم
امس من تامني قرى وديان( السمج-الحديد-
الثالب) والتي تقع بني خانقني وجلوالء(8٠كم
شمال رشق بعقوبة)” .واضاف املهداوي،ان”
تامني ق�رى الودي�ان الثالث�ة وانه�اء عملية

تمش�يط واس�عة اس�هم يف احب�اط مخطط
داع�ي كان يراد من�ه اثارة االوض�اع يف تلك
املناطق لكن عملية االمس حققت نجاح مهم
يف درء مخاطر االرهاب عن تلك القرى وتامني
مس�اراتها الربي�ة وتالله�ا العالية” .واش�ار
مدير اعالم رشطة دياىل اىل ان” قيادة الرشطة
وضعت خطط مهمة ملسك تلك املناطق ونرش

نقاط مرابطة بالتنسيق مع بقية التشكيالت
االمني�ة كونها مناط�ق ذات بعد س�رتاتيجي
مهم” .وكانت قوات امنية مش�رتكة مدعومة
بطريان الجيش شنت يوم امس عملية واسعة
يف مناط�ق الوديان الثالثة ش�مال رشق دياىل
ونجحت من تدمري مضافات لداعش وتفكيك
عبوات ناسفة.
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ترصحيات رسمية :العراق يتفاوض مع روسيا
لرشاء منضومة «إس»300-
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد س�فري العراق ل�دى طهران
س�عد ج�واد قندي�ل ،ان بغ�داد
تتف�اوض م�ع روس�يا ل�رشاء
منظومة «إس  »٣٠٠الصاروخية
ً
الفتا إىل أنه من
للدفاع الج�وي،
الوارد رشاء املنظومة.
وقال قنديل ،يف مقابلة صحفية
«ه�ذه املس�ألة {رشاء إس-
 }٣٠٠مطروح�ة ع�ىل طاول�ة
املباحثات بني روس�يا والعراق،
ومن املمكن أن يش�رتي العراق
هذه املنظومة».
وأض�اف «العالق�ات العراقي�ة
الروس�ية جيدة للغاية ،يف ضوء

حرص بغداد عىل عالقات جيدة
مع جميع دول الجوار» .وأردف
الس�فري قنديل «العراق يحرص
ع�ىل تنوي�ع مص�ادر الس�الح،
ولدينا عقود تسليح مع روسيا».
يف وقت سابق ،أعلن رئيس لجنة
الدفاع واألمن يف الربملان العراقي
محمد رضا ،أن بغداد استأنفت
مفاوضاتها مع موس�كو حول
رشاء أنظم�ة «إس.»٣٠٠-
ويح�اول الع�راق رشاء أنظم�ة
الدف�اع الج�وي الروس�ية من�ذ
عام  ،٢٠17لكن التهديد بفرض
عقوب�ات اقتصادي�ة م�ن قب�ل
الوالي�ات املتح�دة م�ا زال يعيق
املفاوضات.

السفري العراقي يف إيران:
بغداد ال تعرتف برشعية العقوبات األمريكية
عىل طهران
بغداد  /المستقبل العراقي

أکد الس�فري العراقي يف طهران س�عد جواد قنديل ،أمس االثنني ،أن
العراق ليس جزءا ً م�ن منظومة «العقوبات» األمیركية عىل طهران
وال يعرتف برشعيتها.
ونقلت وكالة «س�بوتنيك» عن قنديل قول�ه ،إن «العراق ليس جزءا
من منظومة العقوبات األمريكية ع�ىل إيران وال يعرتف برشعيتها،
وال تمتلك هذه العقوبات غطاء قانونيا عىل مستوى القانون الدويل
باعتبارها عقوبات أحادية الجانب».
وحول حجم التبادل التجاري الحايل بني العراق وإيران ،أوضح قنديل
أن «حجم التبادل يف الوق�ت الراهن بني إيران والعراق يقارب ال�1٢
مليار دوالر وقادة البلدين اتفقوا عىل زيادة هذا املس�توى ورفعه إىل
 ٢٠مليار دوالر».
وأض�اف «نح�ن مس�تمرون يف عالقاتن�ا االقتصادي�ة م�ع إي�ران
ومستمرون بتطوير هذه العالقة بغض النظر عن هذه العقوبات،
ولكن بالتأكيد وبصورة مبارشة وغري مبارشة هذه العقوبات تؤثر
عىل مستوى التبادل التجاري بني البلدين.

جلنة التعديالت الدستورية
تنهي قراءة مواد اهليئات املستقلة وتقدم
مقرتحات لتعديلها
بغداد  /المستقبل العراقي

عق�دت لجن�ة التعدي�الت
الدستورية برئاسة النائب فالح
الس�اري رئيس اللجنة وحضور
اعضائه�ا وممثل�ني ع�ن االمم
املتحدة امس االثن�ني ،اجتماعا
الستكمال التعديالت الدستورية
ومراجع�ة مقرتح�ات التعدي�ل
املقدمة للجنة.وبحس�ب الدائرة
االعالمي�ة ملجل�س الن�واب ،تم
«خ�الل االجتم�اع ال�ذي عقد يف
مجلس النواب اس�تكمال قراءة
املواد الدستورية يف باب الهيئات

املس�تقلة ،وال�رشوع يف ق�راءة
م�واد اختصاص�ات الس�لطات
االتحادي�ة ».واب�دى اعض�اء
اللجن�ة «مالحظاته�م بش�أن
مواد ومقرتحات التعديل ،فضال
عن فت�ح ب�اب املناقش�ة حول
اهمية هذه التعديالت وابعادها
االيجابي�ة حارضا ومس�تقبال،
اضاف�ة اىل ط�رح بعض تجارب
ال�دول املتقدم�ة ذات التجرب�ة
الديمقراطية الرائدة لالستفادة
منه�ا ولغرض انض�اج صياغة
ومضام�ني مقرتح�ات التعديل
بشكل افضل».

الدفاع الربملانية
عن عدم التزام أمريكا بقرار الربملان:
سيعرض قواهتا لالستهداف
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت لجنة األمن والدف�اع النيابية ،أم�س االثنني ،أن ع�دم التزام
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة بتصويت مجلس الن�واب العراقي عىل
قرار إخ�راج القوات األجنبية من البالد س�تعرض قواته�ا القتالية
لالس�تهداف ،فيما ب�ني أن الوج�ود األمريكي أصب�ح مرفوض بعد
تصويت الربملان واالعتداءات األخرية ضد مواقع الحشد الشعبي.
وق�ال عضو اللجنة كري�م عليوي يف ترصيح صحف�ي إن «القواعد
األمريكية املنترشة يف املحافظات الغربية والشمالية ستكون عرضة
لالستهداف من قبل فصائل املقاومة والحشد الشعبي يف حال رفضت
واش�نطن االلتزام بقرار الربملان األخري” ،الفتا إىل إن “وجود القوات
األمريكي�ة يف العراق غري مربر وال توجد حاجة له بعد االنتصار عىل
عصابات داعش اإلرهابية”.
وأضاف أن “موقف الحكومة ثابت بعدم الس�ماح ألي دولة أجنبية
ان تتواجد يف العراق بأي شكل من األشكال وعىل جميع الدول احرتام
ذل�ك” ،مبين�ا أن “الوج�ود األمريكي أصبح مرف�وض بعد تصويت
الربملان واالعتداءات األخرية ضد مواقع الحشد الشعبي”.
وأكد النائب عن تحالف البناء همام عيل ،يف وقت سابق ،أن الحكومة
العراقية ستلجأ لألمم املتحدة اذا لم تلتزم الواليات املتحدة األمريكية
بقرار مجلس النواب بس�حب القوات األجنبي�ة من البالد ،فيما بني
أن ترصيحات وزير الدفاع األمريكي بعدم وجود نية لس�حب قوات
بالده من العراق منتهكة للسيادة.
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ارتفاع نسبة اجناز مشروع مصفاة كربالء إىل % 84

رشكة املشاريع النفطية تؤكد إلتزامها بالتشغيل «املتكامل» بحلول 2022
بغداد  /المستقبل العراقي
تواص�ل رشك�ة املش�اريع النفطي�ة انجازه�ا
م�رشوع مصف�اة كربالء ،الذي تنف�ذه لصالح
رشكة مصايف الوس�طبطاقة انتاجية تبلغ 140
ألف برميل يومياً ،بهدف زيادة انتاج املش�تقات
النفطي�ة باملواصفات العاملية الحديثة (EURO
 5صديق�ة البيئة) تلبي�ة للحاجة املحلية .وقال
املهن�دس محم�د جاس�م عب�اس وكي�ل مدير
هيئ�ة مصفاة كربالء التابعة لرشكة املش�اريع
النفطي�ة ،ان «العمل يف م�رشوع املصفاة التي
من املخطط له�اأن تنتج  140ألف برميل يومياً
من مختلف املش�تقات ،يجري بصورة مستقرة
وبوترية عالية ،إذ وصلت نس�بة االنجاز الكلية
إىل نح�و % 84لغاي�ة منتص�ف كان�ون الثان�ي
الج�اري» ،مبين�اً ان «امل�رشوع يع�د م�ن أهم
مش�اريع وزارة النف�ط الس�رتاتيجية للخط�ة
االستثمارية» .وأكد ان« ،رشكة املشاريعماضية
اىل مرحل�ة التش�غيل التجريب�ي األويل الذي من
املؤم�ل أن يجري يف منتصف العام الح�ايل  .»2020وأضاف عباس ،ان
«امل�رشوع من ش�أنه انتاج البنزي�ن بنوعيه العادي واملحس�ن ،وقود
الطائرات ،النفط األبيض ،زيت الغاز وزيت الغاز الثقيل ،الغاز السائل
وغاز الوقود ،ق�ار التبليط وقارالتبليط الصناعي ،زيت الوقود بنوعيه

حمافظ نينوى يعلن توقيع عقد مع رشكة
تركية لتجهيز املحافظة بجرسين نموذجيني

المستقبل العراقي  /زهراء علي
اعلن�ت محافظ نينوى نجم الجبوري ،أم�س االثنني ،يعلن توقيع
عقد مع رشكة تركية لتجهيز نينوى بجرسين نموذجيني مقاومة
للفيضانات والسيول .
وذكر بيان ملكتبه االعالمي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان «محاف�ظ نينوى نجم الجبوري اعلن الي�وم عن التوقيع اليوم
مع رشكة تركي�ة لتجهيز املحافظة بجرسين نموذجيني مقاومة
للفيضان�ات والس�يول واالوزان الثقيلة».واض�اف ،ان�ه «س�يتم
نصبها خالل ش�هر من وصولها يف املوصل وبادوش باإلضافة اىل
وصول جرسين حديديني اىل القيارة ومنرية».

حمافظ كربالء يؤكد سعيه اجلاد
لفتح قناة فضائية يف املحافظة
المستقبل العراقي  /علي ابراهيم
اكد محافظ كربالء املقدسة نصيف جاسم الخطابي ،سعيه الجاد
لفتح قن�اة فضائية ،ملا تتمتع املحافظة من خصوصية ورضورة
وجود فضائية يف املحافظة.
والتق�ى الخطابي «بقس�م االعالم واالتص�ال الحكومي يف االدارة
املحلية يف املحافظة وجاء اللقاء ملناقش�ة سبل تطوير هذا القسم
واالرتقاء به».
واك�د املحافظ عىل «اهمي�ة ودور االعالم ومس�اهمته الفاعلة يف
تش�خصيص وتسليط الضوء عىل مش�اكل واحتياجات املواطنني
من خالل وس�ائل االعالم املس�معومة املتمثلة بأذاع�ة املحافظة
وموقع املحافظة التي ستنطلق قريبا خدمة شكاوى املواطنني».
وبني انه «يس�عى بش�كل جاد بفتح فضائية يف كربالء املقدس�ة
ملا تتمت�ع املحافظة م�ن خصوصية ورضورة وج�ود فضائية يف
املحافظ�ة فضال عن ان املحافظة تمتلك م�ن الكوادر الفنية التي
تمتلك خربة جيدة ومؤهلة لتأسيس النواة االوىل للفضائية.

العاديوالثقي�ل ،اضاف�ة اىل الكربي�ت الصلب» .وم�ى اىل القول ،ان
املرشوع يحتوي عىل منش�آت حيوية من ضمنها مستودع املشتقات
النفطي�ة ،إذ بلغ ع�دد خزانات امل�رشوع (املصفاة واملس�تودع) 144
خزاناً بمختلف القياس�ات ،اضافة اىل احت�واءه محطة توليد الطاقة
الكهربائي�ة مكون�ة م�ن أربع وح�دات توليدية بق�درة اجمالية 200

ميغ�اواط لس�د حاجة املصف�اة م�ن الطاقة،
عىل أن يعزز الفائض منها الش�بكة الوطنية».
وأوض�ح وكي�ل مدي�ر هيئ�ة املصف�اة« ،كم�ا
ويش�تمل امل�رشوع ،ال�ذي يقوم عىل مس�احة
تبل�غ  6مالي�ني مرت مكعب ،ع�ىل محطة مأخذ
امل�اء عىل نه�ر الفرات بق�درة انتاجي�ة 1200
م /3س�اعة بمس�احة  32700م ،2اضاف�ة اىل
خط انبوب زيت الوق�ود الثقيل لتجهيز محطة
كهرب�اء الخ�ريات ،ووح�دات س�كنية دائمة».
وب�ني أن�ه «ت�م التعاقد م�ع ائت�الف الرشكات
الكورية بقيادة رشكة هيونداي النشاء املصفاة
املتكام�ل وبمواصفات عالية الج�ودة وصديق
للبيئ�ة يف نيس�ان  ،2014كما وت�م التعاقد مع
رشكة( )Technipالفرنسية املتخصصة بانشاء
املصايف كاستش�اري لرشكة املشاريع النفطية
يف االدارة واملتابع�ة والس�يطرة ع�ىل فعالي�ات
املرشوع كاف�ة» .وتابع محمد جاس�م عباس،
ان «املرشوع يتميز عن بقية املصايف العراقية يف
كونه األكرب من ناحية الطاقة التصميمية لربج
ً
نسبة للمخلفات واألكثر تعقيداًنوعياً ،كما وينفرد عن
التقطري واألقل
باق�ي مصايف الع�راق بانتاجه الكربيت الصلب ،اضافة اىل أنه يس�هم
يف إلغاء االعتماد علىاالس�ترياد ملادة الكازول�ني التي تعد أغىل منتوج،
عالوة عىل أنه سيقلل من استرياد باقي املشتقات النفطية.

اعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة ان دائرة
صندوق االسكان احدى تش�كيالت الوزارة انجزت ()1750
دفع�����ة اقراضي���������ة يف شهر كانون االول2019 /
املايض.وذكر املركز االعالمي للوزارة يف بيان ورد ل�»املستقبل
العراق�ي» ،ان «ع�����دد الدفعات االقراضية بلغت ()480
ك��دفع�ة اول���ى والدفع�ة الث��انية بلغت ح�وايل ()599
والدفع�ة الث�الث�ة واملنجزة بلغ�ت (  )671دفع��������ة،
وبهذا يكون مجم�وع املبال���غ املروف�ة للدفعات كافة
وامل��وزعة حس�ب املحافظات (  )23,636,600,000دينار
«.واوض�ح املرك�ز االعالم�ي ان «هن�اك آلية س�هلة ُتمكن
املواط�ن التقديم ع�ىل القرض ومتابعة مراحل اجراء س�ري
معاملته واىل اي�ن وصلت عن طريق الدخول عل���ى موقع
صن�دوق االس�كان العراقي وم�لء االس�تمارة االلكرتونية
الخاصة بذلك وبهذا يسهل عليه عناء املجيء ملقر الصندوق
وفروعه يف املحافظات.

بغداد /المستقبل العراقي
قال مدير قس�م امل�وارد البرشية يف دي�وان محافظة
الب�رة :منتظ�ر محمدعبيد القطران�ي « :إن ادارته
خاطبت االمانة العام�ة ملجلس الوزراء  ...بخصوص
من�ح موظف�ي العق�ود املخصص�ات العامة اس�وة
بموظفي املالك الدائم  ،حيث وردت
اجاب�ة األمان�ة بع�دم املمانعة من
تضمينها يف العقد بعد التنسيق مع
وزارة املالية،
واض�اف ،إن ق�رار ( ،)315ق�د تم
تعديله بقرار ( ،)337الذي أشار يف
إح�دى فقراته اىل ان�ه اذا كان راتب
املتعاق�د اقل م�ن الس�لم الوظيفي
فس�ريفع ليتناس�ب مع السلم  ،أما
إذا كان رات�ب املتعاق�د أع�ىل فل�ن
يت�م تخفيضه وس�يبقى عىل راتبه
األصيل .
الفتا اىل أن اجتماعا موسعا سيعقد
يف دي�وان املحافظ�ة م�ع موظفي
العق�ود لغرض رشح ق�رار ()337

املعدل وتبيان حقوق املوظف .
من جانب�ه قال عضو لجن�ة ()315الخاصة بتكييف
العقود ،القانوني» عيل عون عس�اف» :ان ما يش�اع
بني املوظفني ه�و نقيض الحقيقة مؤكدا إن الرواتب
املنخفضة للعقود سيتم زيادتها فيما ستبقى رواتب
العق�ود املرتفع�ة نس�بيا ع�ىل حاله�ا ،م�ع إضافة
املخصصات العامة حال ورودها من وزارة املالية .

املحكمة االحتادية تؤكد زيادة خدماهتا االلكرتونية إلثراء الباحثني القانونيني
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت املحكمة االتحادي�ة العليا عن خطة
يج�ري العمل عليها من أج�ل زيادة الخدمات
الكرتونية عىل موقعها االلكرتوني ،مشرية إىل
إضافات جديدة ستس�هم يف إثراء الباحثني يف
الشأنني القضائي والقانوني.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس
الس�اموك ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،أن «املوقع االلكرتوني للمحكمة
االتحادية العليا ( ،)www.iraqfsc.comش�هد
ع�ددا ً م�ن اإلضاف�ات خالل األش�هر الس�تة
املاضية».
وتابع الس�اموك ،أن «أبرز تلك اإلضافات هي

تحدي�ث باب املب�ادئ الدس�تورية والقانونية
يف األح�كام والقرارات الص�ادرة عن املحكمة
االتحادية العليا (املجموعة الكاملة) ،وإضافة
باب أرشيف الوقائع العراقية التي يمثل ذاكرة
لجميع عنوانني الترشيعات الصادرة بعد عام
.»2003
ون�وه ،إىل أن «خط�ة يتم العم�ل عليها حاليا ً
إلضافة املزيد من الخدم�ات االلكرتونية؛ من
أجل إث�راء املتخصصني والباحثني باملعلومات
الدس�تورية والقانوني�ة ،وبنح�و يس�هل
الحصول عليها مبارشة».
وشدد ،عىل أن «األش�هر الستة املاضية وصل
فيها ع�دد متصفح�ي املوق�ع االلكرتوني إىل
( )280.457زائ�ر ،فيم�ا كان ال�زوار الج�دد

خالل املدة ذاتها ( )42.043زائر».
وأورد الس�اموك ،أن « مع�دل املق�روءة ل�كل
زي�ارة للموق�ع االلكرتون�ي بل�غ ()23.76
صفح�ة ،فيم�ا وص�ل الوق�ت ال�ذي يقضيه
الزائر يف تصفح املوق�ع االلكرتوني للمحكمة
االتحادية العليا بحدود ( )4.07دقيقة».
وأكد الس�اموك ،أن «األوقات الت�ي يزيد فيها
اإلقب�ال عىل املوق�ع اإللكرتوني من الس�اعة
الواحدة ظهرا ً حتى الس�اعة الواحدة صباحاً،
وترتك�ز أوق�ات الذروة ب�ني الس�اعة الثانية
ظهرا ً حتى العارشة ليالً ،وخالل أيام الخميس
والجمعة والسبت».
وأوض�ح املتح�دث الرس�مي ،أن «األخب�ار او
قرارات ذات األهمية تكون محل اهتمام جميع

املتصفح�ني ،وال يقت�ر ذلك ع�ىل الباحثني
واملهتمني بالشأنني القضائي والقانوني».
وأض�اف ،أن «أكثر ال�دول التي تح�دث منها
زيارة للموق�ع االلكرتوني بعد العراق هي كل
من (االتحاد الرويس ،أمريكا ،السويد ،فرنسا،
مر ،بريطانيا ،الدنمارك ،أملانيا ،تركيا ،كندا،
لبنان ،األردن ،بولندا ،هولندا ،األمارات ،الهند،
جن�وب أفريقي�ا ،الياب�ان ،ماليزي�ا ،املغرب،
السعودية ،النرويج ،أوكرانيا ،إيران)».
وتح�دث ،ع�ن «زي�ادة يف ع�دد زوار املوق�ع
االلكرتون�ي للمحكم�ة االتحادي�ة العليا عن
طري�ق األجه�زة الذكي�ة (الهوات�ف الذكي�ة
واألجه�زة اللوحي�ة) ،الت�ي تعم�ل بنظ�ام
(االندروي�د) ،ونظ�ام ( ،)iosع�ىل حس�اب

النزاهة :صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقني يف وزارة الصحة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الهيأة عن ص�دور أمر اس�تقدام بح�ق وكيل وزير
الصح�ة للش�ؤون اإلداري�ة واملدي�ر الع�ام لدائ�رة صح�ة
محافظة نينوى األس�بقني؛ لتس�ببهما بإه�دار املال العام.
دائرة التحقيقات يف الهيأة ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل

القضية ،أشارت إىل أن الهيأة التحقيقية القضائية املختصة
بقضايا النزاهة يف نينوى أصدرت أمرا ً باستقدام وكيل وزير
الصحة للش�ؤون اإلدارية واملدير العام لدائرة صحة نينوى
األسبقني؛ عن تهمة إلحاقهما الرضر باملال العام من خالل
إنش�اء بناي�ة وجمعية إس�كان م�رىض الثالس�يميا داخل
مستشفى ابن األثري التابع لوزارة الصحة .وأضافت الدائرة

طلب م�ن املدير العام لصحة
إن إنش�اء البناية تم بنا ًء عىل
ٍ
املحافظة وموافقة وكيل الوزير للش�ؤون اإلدارية عىل ذلك،
بالرغم من أن جمعية مرىض الثالس�يميا ليس�ت حكومية.
وأوضحت أن أمر االس�تقدام يف القضيّ�ة التي َّ
حققت فيها
الهيأة وأحالتها إىل القضاء صدر وفقا ً ألحكام املادة ()331
من قانون العقوبات.

زوار املوق�ع االلكرتون�ي الذين يس�تخدمون
الحاسوب (الكومبيوتر)».
وذك�ر ،أن «أكث�ر املواضيع التي اس�تعرضت
هي قرارات املحكمة االتحادية العليا واألخبار
واملق�االت واملب�ادئ الدس�تورية والقانوني�ة
ال�واردة يف األح�كام والق�رارات الصادرة عن
املحكم�ة االتحادية العلي�ا ،وكتاب القضاء يف
العراق».وخلص الس�اموك بالقول ،إن «أكثر
ً
تنزي�ال هو كتاب القض�اء يف العراق،
امللف�ات
ثم القرار(/103اتحادي�ة ،)2019/ثم القرار
(/118اتحادي�ة ،)2015/وبعده�ا واملب�ادئ
الدس�تورية والقانوني�ة ال�واردة يف األح�كام
والق�رارات الص�ادرة عن املحكم�ة االتحادية
العليا ،ثم القرار (/72اتحادية.»)2017/

مدير مكتب حمافظ البرصة يزور
مستشفى الشفاء العام ويؤكد عىل رضورة
تقديم أفضل اخلدمات للمراجعني

حمافظ النجف يعلن وصول نسبة االنجاز يف املستشفى االملاين إىل ( )98باملئة
والعمل مستمر بوترية متصاعدة
بغداد  /المستقبل العراقي
تاب�ع محاف�ظ النج�ف االرشف ل�ؤي
اليارسي مرشوع املستش�فى االملاني
حي�ث تاب�ع م�ع الك�وادر الهندس�ية

املرشفة واملنفذة االعم�ال االخرية من
املرشوع واس�تمع اىل رشح وتفاصيل
الخطوات االخرية املتبقية».
الي�ارسي ويف تريح خ�اص بني انه
يتابع املرشوع شخصيا ويحرص عىل

تفقده اسبوعيا ملتابعة االعمال املنفذة
ونس�ب االنج�از ملقارنته�ا باملراح�ل
الس�ابقة مش�ريا اىل ان وترية العمل يف
تصاعد وهم�ة الرجال عالي�ة الكمال
امل�رشوع بالرسع�ة املمكن�ة وادخاله

الخدم�ة مش�ريا اىل ان نس�بة االنجاز
املتحقق من املرشوع وصلت ل� .%98
هذا وق�د رافق املحاف�ظ الجولة مدير
ع�ام صح�ة النج�ف االرشف رضوان
الكندي.

رشكـة أبـن ماجد تربم عقد ًا مـع رشكة احلفر العراقية لتصنيع صناديق حفظ املعدات

بغداد  /المستقبل العراقي

أبرم��ت رشك�ة أب�ن ماجد العام�ة إح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملعادن عقدا ً مع رشكة الحفر العراقية لتصنيع
صناديق حفظ املعدات.وق�ال مدير عام الرشكة حيدر طاهر
جاس�م يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل العراق�ي» ،ان «الكوادر
الفني�ة والهندس�ية يف الرشكة قامت بتنفي�ذ عقدها املربم

مع رشكة الحفر العراقية واملتضمن تصنيع ( )29صندوق
بقياس�ات مختلف�ة الغرض منه�ا حفظ مع�دات الرشكة
املستخدمة يف عملية الحفر «.وبني ان «نسبة اإلنجاز بلغت
( )%55وتش�مل عدة مراحل منها س�حب الخامات حس�ب
نوعي�ة املعادن املطلوب�ة واملخطط�ات التصميمية وأعمال
القطع والتجميع ولحام مقاطع الحديد والصفائح املعدنية
والربوش الس�اند اب�الس إضافة اىل أعم�ال الصبغ النهائي

اجتماعا ً
ً
موسعا ملتابعة آلية عمل االسطول الناقل ملفردات التموينية
خالل ترؤسه

صندوق االسكان ينجز « »1750دفعة اقراضيـة وزير التجارة يصدر عدة توجيهات أمهها
تطوير عمل االسطول وتذليل املشاكل واملعوقات
يف شهر كانون االول املايض
بغداد  /المستقبل العراقي

مدير املوارد البرشية يف حمافظة البرصة :سيتم تضمني املخصصات
العامة ضمن عقود املوظفني

بغداد  /المستقبل العراقي

ت�رأس وزير التج�ارة ،محمد هاش�م
العان�ي اجتماعا موس�عا ملتابعة آلية
عمل االس�طول الناقل بشان مناقالت
الحنطة والش�لب والطحني ومفردات
البطاقة التموينية».
فيم�ا أص�در ع�دة توجيه�ات أهمها
تطوي�ر عمل اس�طول نقل ال�وزارة و
الوق�وف عىل اهم املش�اكل واملعوقات
التي تعرتض العمل.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان نقل�ه املكتب
اإلعالمي ورد ل�»املس�تقبل العراقي»،
إن «وزي�ر التج�ارة ت�رأس  ،اجتماعا
موسعا مع ممثيل قسم النقل والورشة
يف رشكت�ي امل�واد الغذائي�ة وتصني�ع
الحب�وب ملتابع�ة آلية عمل االس�طول
الناقل بشان مناقالت الحنطة والشلب

والطحني ومفردات البطاقة التموينية
ومناقش�ة وض�ع الخط�ط والربامج
املس�تقبلية لتطوير وتاهيل االسطول
ولت�اليف الزخ�م واالختناق�ات التي قد
تحصل اثناء عملية النقل والتحميل».
واكد الوزي�ر العاني ،خ�الل االجتماع
ع�ىل «اهمي�ة تطوير عمل االس�طول
م�ن خ�الل وض�ع الربام�ج والخطط
املس�قبلية التي تسهم يف زيادة طاقته
االنتاجية».وأش�ار إىل « ،مب�ارشة
ال�وزارة بتطبي�ق نظ�ام ()GPS
االلكرتوني عىل ش�احنات الوزارة من
خالل انشاء منظومة سيطرة مركزية
مجه�زة باحدث التقني�ات ،فضال عن
اس�تنفار كاف�ة االمكاني�ات املتاح�ة
م�ن الجهد االيل والبرشي للمس�اهمة
يف انج�اح امله�ام املكلف�ني به�ا م�ن
مناق�الت الحنط�ة والش�لب ونق�ل

مفردات البطاق�ة التموينية يف جميع
محافظ�ات البالد وكذلك تس�خريه يف
املناسبات الدينية».
وش�دد عىل «رضورة انس�يابية العمل
وتهيئ�ة جمي�ع مس�تلزمات انج�اح
امله�ام املكلفني بها كونها تمثل واجب
وطن�ي يج�ب ع�ىل الجمي�ع اتمام�ه
بص�ورة تليق وتوجهات الدولة بتوفري
السلة الغذائية للمواطن العراقي».
وأوض�ح البي�ان ،أن «الوزي�ر العان�ي
استمع اىل عدد من سائقي الشاحنات
ووعد بتقديم كل ما يس�هم يف تطوير
عمل االس�طول وتاليف املعوقات خدمة
للصالح العام».
ه�ذا وح�رض االجتم�اع مدي�ر ع�ام
الرشكة العامة الغذائية قاس�م حمود
ومدير ع�ام الرشكة العام�ة لتصنيع
الحبوب حسني سامي.

وعملي�ة الفح�ص الهنديس  ,مش�ريا ً اىل ان «جميع األعمال
تنفذ حسب املواصفات ورغبة الطرفني .البد من االشارة اىل
ان رشكة أبن ماجد العامة مازالت مستمرة يف تقديم الدعم
لكافة الرشكات والوزارات وبقية الجهات من خالل تسخري
كاف�ة األمكانيات لتحقي�ق أقىص الطاق�ات األنتاجية كمآ
ونوعآ وااليفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الجهات املستفيدة
من منتجاتها الغنية عن التعريف .

البصرة  /المستقبل العراقي
أك�د مدي�ر مكت�ب محاف�ظ البرة عم�اد العيدان�ي خالل
زيارته مستش�فى الش�فاء العام ،عىل رضورة تقديم أفضل
الخدم�ات الصحي�ة للمراجعني ،فضال عن تس�هيل عمليات
تنس�يب اإلجراء الذين ظهرت أس�مائهم ضمن قرعة املدينة
الرياضية.وق�ال مدير مكتب محافظ البرة عماد العيداني
أن�ه بتوجي�ه من محافظ الب�رة املهندس اس�عد العيداني
نتابع باهتمام عمل املستشفيات بصورة مستمرة ،ومن هنا
تأتي زيارتنا ملستشفى الشفاء العام ،وذلك لالطالع عىل سري
العمل والخدمات املقدمة للمراجعني وتذليل العقبات والخلل
املرتاكم من خالل رصد بع�ض األموال لغرض تغطية حاجة
الخدمات.م�ن جانب�ه ،قال مدير مستش�فى الش�فاء العام
الدكتور رحيم رشهان :إن زيارة العيداني أثمرت عن تطوير
الخدمات املقدمة للمرىض فضال عن تطوير وحدتي االنعاش
والعناية املركزة من خالل تقديم الدعم الفني واإلداري.

صحة ذي قار تضبط اكثر من « 2طن»من املواد الغذائية املنتهية الصالحية
ذي قار  /المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة ذي قار ان ش�عبة الرقابة الصحية يف
قطاع س�وق الش�يوخ للرعاية الصحي�ة االولية ضبطت
ومن خالل ثالث حمالت رقابية منفردة اكثر من (2طن)
م�واد غذائي�ة س�ائلة وصلب�ة منتهي�ة الصالحية وغري
الصالح�ة لالس�تهالك البرشي يف اس�واق قضاء س�وق
الشيوخ».وقال مدير شعبة الرقابة الصحية يف القطاع م.
وقائي عبد الخالق خلف عاشور يف بيان ورد ل�»املستقبل
العراق�ي» ،ان «الفرق الرقابية وم�ن خالل ثالث حمالت

رقابية تمكنت من ضبط املواد الغذائية وتضمنت الكمية
ط�ن واح�د و( )319كغ�م م�ن امل�واد الغذائي�ة الصلبة
و( ) 751ل�رتا من امل�واد الغذائية الس�ائلة».واضاف ان
«ش�عبة الرقابة الصحية تكثف نش�اطاتها الرقابية من
خ�الل تنفيذ حمالت رقابية مفردة ومش�رتكة صباحية
ومس�ائية  ,مؤكدا عىل الدور املهم لفرق الرقابة الصحية
يف الحفاظ عىل س�المة املواطنني من خالل متابعة توفر
الرشوط الصحية يف االغذية والخزن الصحي الس�ليم لها
واملتابعة الدوري�ة للمعامل واملطاع�م واملحالت لضمان
وصول غذاء سليم وصحي للمواطنني.

املوارد املائية تعلن إمتالء سد حديثة وبحرية احلبانية لوفرة الواردات
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة امل�وارد املائية ،إمتالء
سد حديثة وبحرية الحبانية لوفرة
الواردات املائية لنهر الفرات.وذكر
بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،انه «ونتيجة
لذلك تس�تمر الوزارة بتحويل 300
م/3ثا من نهر الفرات اىل نهر دجلة

ويج�ري حالي�ا ً تجهي�ز املنطقتني
الوس�طى والجنوبي�ة م�ن نه�ر
الفرات بكمي�ة  600م /ثا».وعزت
املوارد هذا اإلج�راء «لغرض اكمال
الرية الثانية للمحاصيل الش�توية
واالس�تمرار بتغذية ه�ور الحمار
واالهوار الوس�طى باملي�اه العذبة
الحياء بيئة االه�وار والحفاظ عىل
ارثها التاريخي».يشار اىل ان وزارة

امل�وارد املائية اس�تبعدت ح��دوث
ف�ي�ض�ان��ات خ���الل ال�ع��ام
الح�ايل الن االع�وام الفيضاني�ة
التك�ون متعاقب�ة» مرجح�ة
«اس�تقبال موج�ات او ذروات
عالية خالل ش�هري اذار ونيس�ان
من العام الحايل والس�يطرة عليها
بس�بب التوس�عة يف مؤخ�ر ناظم
الثرثار عىل نهر الفرات .
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اعالنات

العدد ( )2061الثالثاء  14كانون الثاني 2020

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )146الصادر يف 2019/12/15

المشيد على القطعة المرقمة
نوع الملك ورقمه
 3/1519تلكيف
دكان 128و130و134و135
 16/1016تلكيف
دكان60
 17/1016تلكيف
دكان 71
 1/101تلمثة
دكان 168
 372/3م 83تلسقف
حديقة بمساحة  9332م2

حمافظة نينوى
قسم العقود

العدد 471 :
التاريخ 2020/1/9 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

تعل�ن اللجنة اع�اله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه
والعائ�دة ملكيته�ا اىل مديرية بلدي�ة تلكيف وفقا الح�كام القانون
( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية  .فعىل الراغبني بااليجار
مراجع�ة مديرية بلدي�ة تلكيف وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار
والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون ي�وم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف
االخ�رى املرتتبة عىل ذل�ك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح
له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزاي�دة يف مقر مديرية بلدية
تلكيف .
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

ت
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احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
العدد 470 :
التاريخ 2020/1/9 :

م /اعالن مناقصة عامة رقم 2020/2
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مرشوع تجهيز
سيارات حوضية ملديرية الدفاع املدني
(ضم�ن تخصيص�ات مبال�غ املناقالت للهج�رة واملهجري�ن البالغة
 135ملي�ار دين�ار ملحافظ�ة نين�وى) وبكلف�ة تخميني�ة مقدارها
 1,800,000,000دين�ار (ملي�ار وثمانمائ�ة مليون دين�ار عراقي)
وبمدة تنفيذ ( 120يوم) .
ع�ىل مقدمي العط�اءات م�ن ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاريخ ن�رش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2020/1/22للحصول عىل نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
قدره  500,000دينار فقط (خمسمائة الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مق�دم العطاء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العط�اءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم الخميس املوافق  2020/1/23الساعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2020/1/16لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

م /اعالن مناقصة عامة رقم 2020/1
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مرشوع تجهيز
اجهزة اشعة عدد2
(ضم�ن تخصيص�ات مبال�غ املناقالت للهج�رة واملهجري�ن البالغة
 135ملي�ار دين�ار ملحافظ�ة نين�وى) وبكلف�ة تخميني�ة مقدارها
 700,000,000دينار (س�بعمائة مليون دينار عراقي) وبمدة تنفيذ
( 180يوم) .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات او املكاتب التخصصية باالجهزة
الطبي�ة الراغبني بدخ�ول املناقصة مراجعة قس�م العق�ود يف ديوان
املحافظ�ة (خ�الل اوقات ال�دوام الرس�مي وابتداءا م�ن تاريخ نرش
االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لي�وم  )2020/1/22للحصول
عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره  250000دينار فقط
( مائتان وخمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العط�اءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم الخميس املوافق  2020/1/23الس�اعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2020/1/16لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير
نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة  829 :و . 832
املحلة او اسم املقاطعة  :الرشيدية .
الجنس  :ارض املعمل مع ابنيته ومعداته واملكائن النتاج الكجب والدبس ) .
النوع  :ملك رصف .
املساحة  14 ، 61 :و  7 ، 20أولك عىل التوايل .
الش�اغل  :ورثة صاحب العقار مقدار البي�ع  2 ، 000 ، 000 ، 000 :مليارا دينار
للقطعتني مع منشاتها .
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزبري باملزايدة العلنية للعقارين املوصوفني
اعاله والعائدين للراهن ( حسن ميذاب سعيد ) لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف
الزراع�ي التعاون�ي ف�رع الب�رصة – فع�ىل الراغبني يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة
ه�ذه الدائرة خ�الل (  ) 30يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مستصحبني معهم التامينات القانونية نقدا او كفالة مرصفية عىل ان التقل عن
 % 10من القيمة املقدرة وان املزايدة ستجري يف الساعة  12ظهرا يف اليوم االخري
للمهلة .
اعالن
قدم املواطن ( عيل فرحان محمد ) دعوة قضائية لتبديل
( لق�ب ) وجعل�ه ( الكنان�ي ) بدال م�ن ( وحييل ) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل (  ) 15خمسة
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة (  ) 22من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم (  ) 3لس�نة  2016املعدل عىل ان
يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرتم ...
اللواء الحقوقي
نشأت ابراهيم الخفاجي
املدير العام  /وكالة
����������������������������������������������
فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية املرقمة  25 / 00019466ذات
الع�دد  17بتاريخ  2019 / 10 / 2الص�ادرة من ثانوية
ش�ط العرب للبن�ات واملعنون�ة اىل متوس�طة ام عمارة
املسائية للطالبة ( االء حسني عبد الوهاب كريم ) مواليد
 – 2002 / 12 / 16فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .

فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة املوارد املائية  /الهيئة
العام�ة لصيان�ة مش�اريع ال�ري والبزل باس�م  /بيداء
محس�ن حميد – عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .
����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد  / 1 :حجة وصاية مؤقتة 2020 /
اىل  /املدعى عليه  /محمود مطرش عباس
اعالن
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف املقدادية حج�ة الوصاية
املؤقت�ة واملرقم�ة  / 1حج�ة وصاي�ة مؤقت�ة يف 2020 / 1 / 12
والخاص�ة بالوصية نغ�م فاضل ع�يل والقارصة نوره�ان محمود
مطرش تولد  2005 / 3 / 10وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائم بالتبليغ ومختار منطقة بعقوبة املركز حي  10وكتاب
مركز رشطة الرشقية املرقم ق 19123 / 9 / 2يف 2019 / 12 / 21
وعليه قرر تبليغك بحجة الوصاية املؤقتة املرقمة اعاله بصحيفتني
يوميت�ني محليت�ني ويف حال�ة عدم االع�رتاض واتباع ط�رق الطعن
القانوني سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض
تحسني حسني فزع العقابي
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اعالنات

(االعالن)

املناقصة  ( :مناقصة عامة لرشاء ادوية)
مناقصة رقم Med 1/2019/H :عىل املوازنة الجارية
رقم الكتاب 1H :
 �2تدع�و (وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية
واملس�تلزمات الطبية (كيمادي�ا) مقدمي العط�اءات املؤهلني لتقديم
العطاءات املختومة واملوقعة للتعاقد ( لتجهيز االدوية)
 � 3س�وف تعتم�د اجراءات املناقص�ة العامة يف عملي�ة العطاء حيث
يس�مح باملشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا
كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة
يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية القانونية الحصول
عىل معلوم�ات اضافية من (وزارة الصح�ة  /البيئة  /الرشكة العامة
لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة (كيمادي�ا)  /قس�م االعالم
الدوائي والعالقات العامة � الطابق الخامس مقر وزارة الصحة الربيد
االلكرتون�ي  dg@kimadia.iqواملوق�ع االلكرتون����ي لكيم��ادي��ا
www.kimadia.iq
واالط�الع عىل وثائ�ق املناقصة عىل العنوان ادناه من الس�اعة الثامنة
والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد
 � 4ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذلك
املتطلبات القانونية والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة :
وس�وف يعتمد» هام�ش افضلية للس�لع الصيدالنية م�ن املجهزين /
املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها يف وثائق املناقصة
(انظر الفقرة /30االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات
والفقرة (  ) 30من ورقة بيانات العطاء
 � 5يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكاملة لوثائق
املناقص�ة باللغة (االنكليزية اوالعربية) عند تقديم اس�تمارة تحريرية
ع�ىل العنوان ادناه وبعد تس�ديد الرس�م غري القابل لالس�رتداد بمبلغ
مقطوع وكالتايل :
أ � ملي�ون دين�ار عراقي ع�ن املناقصة الت�ي تقل قيمته�ا عن مليون
دوالر
ب � مليون�ي دينار عراقي عن املناقصة الت�ي تزيد كلفتها عىل مليون
دوالر وبخالفه فان العروض سوف تهمل
طريق�ة دف�ع هذا الرس�م س�تكون (نقدا) س�وف يتم ارس�ال وثائق
املناقص�ة وكما مش�ار اليه�ا يف تعليمات مقدمي العط�اء وعىل مقدم
العطاء الذي سبق له االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل
الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء
 � 6تاريخ اعالن املناقصة يوم  2020/1/14وس�يكون تاريخ انعقاد
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة يوم
 2020/1/27يت�م تس�ليم العطاءات عىل العنوان ادن�اه عند او قبل (
 )2020/2/2لغاية نهاية الدوام الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات
املتأخرة س�يتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات
الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موعد فتح
العطاءات اليوم الت�ايل من يوم غلق املناقصة يف مقر كيماديا وبصورة
علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني
يج�ب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضم�ان للعطاء ( املبلغ بالدينار
العراق�ي) بقيمة  %1من الكلفة التخميني�ة تكون صادرة من مرصف
معتم�د يف العراق بموج�ب نرشه يصدرها البنك املرك�زي العراقي عن
الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تق�ل التأمين�ات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل ش�كل
خط�اب ضمان او صك مصدق او س�فتجة وال يقبل س�ويفت خطاب
الضمان او كفالة مبارشة
ب � تقدي�م التأمين�ات االولي�ة م�ن قب�ل مق�دم العط�اء او (اي من
املس�اهمني يف الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة)
ملصلح�ة جهة التعاقد وكما يف النموذج املرفق يف مس�تندات العطاء /
القسم الرابع
ج � تعف�ى ال�رشكات العام�ة من تقدي�م التأمين�ات االولية وخطاب
ضمان حس�ن التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود
رقم  2لسنة 2014
د � تص�در الكفالة بأم�ر الرشكة املتعاقد معها او م�ن تخوله اصوليا
الصدار الكفالة وبموجب تخويل رسمي مصدق
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور (رسي وش�خيص) يرس�ل اىل
الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل
املرصف املصدر للكفالة
و � ان تك�ون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية
واملستلزمات الطبية (كيماديا)
ز � ان تكون صادرة باللغتني (العربية واالنكليزية )
ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترسو عليه املناقصة عند نكوله
عن توقيع العقد بعد التبليغ بأمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات
القانونية االخ�رى املنصوص عليها يف هذه التعليم�ات ويتم مصادرة
التأمين�ات االولي�ة ملن تحال اليه املناقصة عند س�حب مق�دم العطاء
لعط�اءه خ�الل فرتة نفاذيته بع�د غلق املناقص�ة او رفض التصحيح
عىل اخطائه الحس�ابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة وتتخذ
بحقه االجراءات القانونية املنص�وص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية
ط � تك�ون م�دة نفاذي�ة التأمينات االولية س�ارية اىل ما بع�د انتهاء
نفاذية العطاء املحدد يف وثائق املناقصة
 � 1العناوي�ن املش�ار اليها س�ابقا هي بغداد � ب�اب املعظم � وزارة
الصح�ة  /البيئ�ة  /الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)  /الطابق السادس  /القسم املايل لتقديم التأمينات
االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات
هاتف �  ، 4157667 :رقم هاتف النقال07705419074 :
هاتف البدالة 4158401,5,7,8 :
بدالة ذات اربعة خطوط
جه�ة التعاق�د ( :وزارة الصح�ة /البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق
االدوية املستلزمات الطبية (كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني  :مظفر عيل عباس)
املنصب ( :مدير عام الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)
التوقيع ( موقع )
التاريخ ( ) 2020/ /

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم6 :
التاريخ2020/1/2 :
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا ً
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2019/9/23لتس�جيل تمام العقار تسلسل 250
محلة العرب باس�م  /مديري�ة بلدية الزبري مجددا ً
باعتب�ار حائزا ً له بصف�ة املالك للم�دة القانونية،
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وف�ق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم 43
لسنة  1971املعدل.
قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود
عالقة او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار تقديم ما
لدي�ه من بينات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة ثالثني
يوم�ا ً م�ن الي�وم التايل لن�رش هذا اإلع�الن وكذلك
الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة
صباح�ا ً من الي�وم التايل النتهاء م�دة هذا اإلعالن
وذل�ك إلثب�ات حقوق�ه موقعي�ا ً يف الكش�ف الذي
سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
نجم عبدالله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ( عثمان خلف
خش�ان ) الذي يطل�ب فيه تبدي�ل ( اللقب ) من (
املنتفج�ي ) اىل ( الخال�دي ) فم�ن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية وفق
احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة . 2016
اللواء
نشأت ابراهيم شالل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
�����������������������������������������
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ( عبد املنعم خلف
خش�ان ) الذي يطل�ب فيه تبدي�ل ( اللقب ) من (
املنتفج�ي ) اىل ( الخال�دي ) فم�ن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية وفق
احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة .2016
اللواء
نشأت ابراهيم شالل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

www.almustakbalpaper.net

اعادة اعالن

رشكة املشاريع النفطية التابعة اىل وزارة النفط
مناقصة استئجار سيارات خلطوط النقل اجلامعي ملنتسبي مركز وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية
رقم املناقصة ( :ت)2019/16

يرس ( رشكة املشاريع النفطية التابعة اىل وزارة النفط)
دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة (اس�تئجار س�يارات لخطوط النقل الجماعي ملنتس�بي
مركز وزارة النفط ورشكة املش�اريع النفطية) وكلفتها التخمينية تبلغ ()2.050.000.000ملياران وخمسون مليون دينار عراقي
فقط علما ان تمويلها ذاتي وبمدة تنفيذ ( )365يوم تقويمي مع مالحظة ومراعاة ما ياتي :
 � 1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املش�اريع النفطية � مقر الوزيرية �
قس�م التوريدات والتعاقدات ( من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (9:00ص) لغاية (12:00م) وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 � 2متطلبات التأهل املطلوبة :
أ � عمل مماثل واحد منجزخالل مدة ال تتجاوز ( )10س�نوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل ( )%30من الكلفة
التخمينية للمرشوع
ب � س�يولة نقدية من مرصف معتمد بمقدار (( )307,500,000ثالثمائة وس�بعة ماليني وخمس�مائة الف دينار عراقي) وتكون
عبارة عن كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة
التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
ج � توفر الباصات حسب الرشوط واملواصفات املطلوبة
د � مطابقة العطاء املقدم للرشوط املطلوبة يف الوثيقة و املوضوعة من قبل جهة التعاقد
� � 3بامكان مقدمي العطاء املتهمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد
دفع قيمة البيع غري املسرتدة للوثائق والبالغة ( )250000دينار (مائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط)
 � 4يكون البيع كل ايام االسبوع يف رشكة املشاريع النفطية � مقر الوزيرية قسم التوريدات والتعاقدات من االحد � الخميس وخالل
الدوام الرسمي من الساعة ( 9,00صباحا ولغاية  12,00ظهرا)
 � 5يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( وزارة النفط � رشكة املش�اريع النفطية � مقر الوزيرية � بغداد العراق لجنة اس�تالم
وفتح العطاءات ) يف موعد غلق املناقصة بتاريخ ( )2020/1/28العطاءات املتأخرة س�وف ترفض علما ان التقديم االلكرتوني غري
مسموح به
� 6يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ
االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر
الوقت  /صباحا
التاريخ 2020/ /
املكان  /يحدد الحقا
 � 7تكون نفاذية العطاءات والتأمينات االولية ( )120مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق
 � 8تخضع هذه املناقصة اىل كافة القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية النافذة
 � 9للجان التحليل اس�تكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي الترتب عليها تغيري يف اس�عار الوحدات املس�عرة من قبل مقدم العطاء
بالزي�ادة او النقص�ان وللعط�اءات الثالثة املرش�حة لالحالة ويف حالة عدم قيام مقدم العطاء باس�تكمالها فيتم اس�تبعاد عطاءه
ومصادرة التامينات االولية
أ � البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية
ب � الرشوط القانونية غري الجوهرية
ج � الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءامع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا
 � 10املستمسكات املطلوبة :
أ � عىل مقدم العطاء تقديم شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسيس الرشكة ومحرض
التأس�يس والنظام الداخيل واملستمس�كات الثبوتية للمدير املفوض مع تأييد الس�كن مصدق اصوليا او عقد ايجار لوصف الطابو
للداللة عىل العنوان مع تقديم هوية غرفة التجارة نافذة
ب � كافة املستمسكات والوثائق املطلوبة يف معايري التأهيل
ج � وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية
د � تقديم شهادة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية موكدة ان موظفيها مشمولني
بالضمان االجتماعي
ه � ترفق املستمس�كات الثبوتية وعقد ايجار املكتب او الطابو باس�م صاحب املكتب او الرشكة مع تقديم تأييد من املجلس البلدي
للرشكة او املكتب محدثة ونافذة وقت تقديم العطاء
و � اجازة ممارسة املهنة صادرة من اتحاد الناقلني العراقيني وبراءة ذمة لرشكات النقل صادرة من ادارة النقل الخاص
ز � تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة وقت تقديم العطاء معنون اىل رشكة املشاريع النفطية
ح � تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء
ط � وصل رشاء ثائق املناقصة االصيل
ي � يلتزم مقدم الخدمة برشوط سياس�ة القيادة االمنة ومراعاة اس�تمارة رقم ( )26واملرفقة نس�خة منهما طيا مع صيغة العقد
وتكون وثيقة من وثائق العقد
املالحظات :
*يتم تقديم العطاء يف اربعة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي كالتايل :
االول � يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله
الثاني � يحتوي عىل العرض الفني  +منهاج العمل
الثالث � يحتوي عىل العرض التجاري املسعر � مالحظات املناقص مثبته عىل صيغة مسودة العقد
الرابع � يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة ( )40,000,000دينار (اربعون مليون دينار عراقي فقط) (ويجب ان تكون بش�كل
خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية
واسم الرشكة )
*توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:
أ � اسم وعنوان مقدم العطاء
ب � عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة  1 � 24من تعليمات ملقدمي العطاء
ج � اس�م املناقصة ورقمها كما هو مش�ار اليه يف الفقرة الفرعية  1 � 1من تعليمات ملقدمي العطاء واي اش�ارات اخرى مذكورة يف
بيانات العقد
د � تاريخ الغلق
ه � بيان محتوى الظرف الداخيل ( عرض فني  ،عرض تجاري مسعر  ،الوثائق املطلوبة  ،التأمينات االولية )
*رشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
*يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد
*تستبعد العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة وغري املستجيبة ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
*التقديم االلكرتوني غري مسموح به
*يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت
Web site :www.scop.gov.iq
E.mail:scop@scop.oil.gov.iq
Pur.cus@scop.oil.gov.iq
املدير العام
لرشكة املشاريع النفطية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 2249 :ب2019 / 1
التاريخ 2020 / 1 / 12 :
م  /اعالن
اىل املدعى عليه  /عماد كامل زيدان
اقام عليك املدعي ( الرشكة العامة لتجارة املواد االنشائية
 /اضاف�ة لوظيفت�ه ) وكيلت�ه املمثل�ة القانونية نرسين
ياسني حمدان الدعوى املرقمة اعاله وطلب الحكم بالزامك
بتادية املبلغ الذي بذمتك والبالغ (  ) 8 ، 762 ، 576ثمانية
ماليني وس�بعمائة واثنان وستون الف وخمسمائة وستة
وس�بعون دينار للرشكة اعاله وتحميل�ك كافة املصاريف
القانونية وملجهولية محل اقامتك حسب تبليغك عن طريق
مركز رشطة املفرق يف كتابهم املرقم  18444املؤرخ يف 18
 2019 / 12 /ورشح القائم بالتبليغ منش�د حس�ان عيل
يف  2019 / 12 / 18ومرفق�ة اش�عار مختار حي املعلمني
( دري�د ه�ادي محمد ) املرق�م  1283امل�ؤرخ يف 12 / 15
 2019 /قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار للحضور امام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق  2020 / 1 / 27الساعة
الع�ارشة صباح�ا ويف حالة عدم حض�ورك يف املوعد اعاله
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عبد الكريم كاظم
بتاري�خ  2019/12/29اصدرت محكمة االحوال
الش�خصية يف الخ�رض ق�رارا غيابي�ا يف الدع�وى
الرشعية املرقم�ة /529ش 2019/والتي اقامتها
زوجت�ك املدعيه فاطمة جميل عباس والتي تطلب
نفقة ماضية ومس�تمرة لها وحي�ث انك مجهول
مح�ل االقام�ة حاليا وذل�ك بموجب كت�اب مركز
رشطة الخرض بالع�دد  19250يف 2019/12/31
ومرفق�ه االش�عار الص�ادر من مخت�ار مختارية
قضاء الخرض وحس�ب رشح القائم بالتبليغ عليه
قررت املحكمة تبليغك بقرار الحكم املذكور اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وذل�ك لالعرتاض
حس�ب املده القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
حبيب عناد ياسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4405 :ب2019/3
التاريخ 2020/1/12
اىل  /املدعى عليه (عماد خضري بخيت)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /4405
ب 2019/3يف  2019/12/11واملتضم�ن الحك�م
بال�زام املدعى علي�ه عماد خضري بخيت بتس�ليم
املركب�ة املرقمة  36924أ نجف ن�وع تويوتا مارك
صالون ذهبي اللون موديل  1992اىل املدعي كاطع
عري�ف جوي�د) ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي
الجهاد  6جبار كريم البديري لذا تقرر تبليغك اعالنا
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك
حق الطعن عىل القرار املذك�ور خالل املدة املقررة
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ( ثائر خلف خشان ) الذي
يطلب في�ه تبديل ( اللقب ) من ( املنتفجي ) اىل ( الخالدي )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية وفق
اح�كام املادة  22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
. 2016
اللواء
نشأت ابراهيم شالل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 2154 :ب2019 / 1
التاريخ 2020 / 1 / 12 :
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى اعاله
والق�ايض بازال�ة ش�يوع الس�يارة املوصوف�ة ادن�اه بيع�ا
والعائدة للس�يد ( محمود خلف عبد ) ورشكائه والكتس�اب
الق�رار الدرج�ة القطعية تقرر االعالن ع�ن بيعه يف الصحف
املحلية ملدة عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل من
له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة (  ) % 10م�ن القيمة املقدرة ل�ه البالغة
(  2 ، 500 ، 000مليون�ان وخمس�مائة ال�ف دين�ار ) بصك
مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري
االحالة القطعي�ة بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية
ع�رش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل
عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1الس�يارة املرقمة  / 63559أ دياىل خصويص كيا صالون
كونك�رد اود غ�ري محدد مودي�ل  1992فيه�ا ارضار يف باب
الس�ائق وباب الصدر وداخل الس�يارة هيكل الس�يارة دون
الوسط املاكنة بحاجة اىل صيانة .
 – 2القيم�ة التقديري�ة للس�يارة  2 ، 500 ، 000 ( :مليونان
وخمسمائة دينار ) .
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد 2019 / 23 / 2014 :
التاريخ 2020 / 1 / 13 :
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى اعاله
والقايض بازالة ش�يوع العقار املوص�وف ادناه بيعا والعائد
للس�يد ( س�الم محمد صالح ) ورشكائه والكتس�اب القرار
الدرج�ة القطعية تقرر االعالن عن بيع�ه يف الصحف املحلية
ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل للنرش فعىل من له
الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة (  ) % 10من القيمة املق�درة له البالغة (
 21 ، 437 ، 500واح�د وعرشون مليون واربعمائة وس�بعة
وثالثون الف وخمسمائة دينار ) بصك مصدق لحساب هذه
املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية بعهدة
الراغب االخري بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة
وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 – 1ان العقار املرقم  352مقاطعة  34خرنابات املس�احة 1
أول�ك و  39 ، 5م 2عب�ارة عن دار س�كن طابق واحد تتكون
م�ن غرفت�ن ن�وم يف املقدمة وغرف�ة نوم ومطب�خ ومخزن
صغري وصحيات يف نهاية الدار البناء طابوق االرضية سمنت
الغ�رف االمامي�ة مس�قفة كونكري�ت اما االخرى مس�قفة
ش�يلمان يوجد تشققات يف الجدران والكهرباء غري منتظمة
التاسيس.
 – 2قيم�ة العق�ار ارض�ا  ) 17 ، 437 ، 500 ( :س�بعة عرش
مليون واربعمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار .
 – 3قيم�ة املش�يدات (  ) 12 ، 000 ، 000اثن�ا ع�رش مليون
دينار .
 – 4القيم�ة الكلي�ة للعق�ار  ) 21 ، 437 ، 500 ( :واح�د
وعرشون مليون واربعمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة
دينار .
�������������������������������������������������
مقتبس حكم غيابي
 – 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة
الخامسة .
 – 2اس�م املتهم الغائب  :الرشطي قاس�م خلف عباس خلف
الديراوي ( املطرود من الخدمة ) .
 – 3رقم الدعوى 2019 / 900 :
 – 4تاريخ ارتكاب الجريمة 2013 / 10 / 25 :
 – 5تاريخ الحكم 2019 / 11 / 20 :
 – 6املادة القانونية  ) 5 ( :من ق ع د رقم  14لسنة . 2008
 – 7املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رة
واملنشات
 – 8خالصة الحكم  :عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو
الع�ام رقم  27لس�نة  2016لصدور امر ط�رده من الخدمة
بتاريخ  2018 / 7 / 2بعد نفاذ قانون العفو اعاله .
 – 10الحبس البس�يط ملدة ( ستة اشهر ) وفق احكام املادة
(  ) 5من ق ع د رقم  14لس�نة  2008كونه القانون االصلح
للمته�م عم�ال باحكام املادة  2 / 2من ق ع رقم  111لس�نة
 1969املع�دل وبدالل�ة امل�واد  / 61اوال و  / 69اوال م�ن ق أ
د رق�م  17لس�نة  2008وذلك لغيابه م�ن تاريخ / 10 / 25
 2013ولغاي�ة ط�رده م�ن الخدمة تاري�خ 2018 / 7 / 24
بموج�ب االم�ر االداري الص�ادر م�ن مديري�ة ادارة امل�وارد
البرشية  /التقاعد املرقم  64763يف . 2018 / 7 / 2
 – 11اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية الق�اء القبض
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة  / 69ثانيا
وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 12حجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام
املادة  / 69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 13تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( حس�ن عبد
االم�ري جاب�ر ) البالغ�ة (  ) 25 ، 000خمس�ة وعرشين الف
دين�ار عراق�ي ترف له م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60
 /سادس�ا م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة  / 71اوال وثانيا من نفس
القانون وافهم بتاريخ . 2019 / 11 / 20
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6287 :ش2019/1
التاريخ 2019/12/30
اىل املدعى عليه  /زمان عبد االمري جرب
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة /6287
ش 2019/1يف  2019/11/26غيابي�ا بحق�ك والق�ايض
بتأيي�د حضان�ة املدعية ( نريمان رايض غي�دان) الوالدك كل
م�ن (غدير ومهدي) وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار ح�ي الوفاء  /النجف قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن
يوميتن ولك ح�ق االعرتاض عىل الق�رار الغيابي خالل املدة
القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عامر حسن حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة
العدد /453 :ب2019/
التاريخ 2020/1/12
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر من محكمة ب�داءة الرميثة بالعدد
/453ب 2019/وامل�ؤرخ  2019/6/24واملكتس�ب الدرجة
القطعية واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم (  334الشامية
تق�رر االع�الن ع�ن بيع�ه يف املزاي�دة العلني�ة يف صحيفتن
محليتن يوميتن واس�عتي االنتش�ار ويتم لصق نسخة من
االعالن يف لوحة االعالنات ونس�خة يف موقع العقار اس�تنادا
الحكام املادة /95اوال من قانون التنفيذ املعدلة بالقانون رقم
 13لس�نة  2019املنشور بالوقائع العراقية املرقمة  4553يف
 2019/9/2وملدة خمسة عرش يوما اعتبارا من اليوم الثاني
لتاري�خ النرش فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة محكمة بداءة
الرميث�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبن
معهم التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة التقديرية
للعقار املرقم اعاله ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان القيمة
التقديرية للعقار بمبلغ اجمايل (سبعة وستون مليون دينار
) وعند انتهاء املدة املذكورة س�تجري االحالة القطعية وفقا
لالص�ول القانونية مع العل�م ان الدفع نق�دا (والداللية عىل
املش�رتي) واذا ص�ادف يوم املزاي�دة عطلة رس�مية فيكون
اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض
سالم مجيد حسوني
اوصاف العقار :
العق�ار املرق�م  334محل�ة الش�امية مس�احته العمومي�ة
 262,20م 2عبارة عن دار س�كن قديمة ايلة للس�قوط تقع
يف مدينة الرميثة محلة الش�امية شارع فرعي قرب مدرسة
النج�اة للبنات تحت�وي عىل اس�تقبال مه�دم واربعة غرف
نوم بابعاد ( 3م×4,5م) ومخ�زن بابعاد (3م×4م) ومطبخ
بابع�اد (3م×3م) وحم�ام وتوالي�ت بابع�اد (1,5م×3م)
وساحة وسطية مكشوفة االرضية الغرف صبة وقسم منها
س�رياميك والجدران سمنت االبواب خشبية قديمة واالبواب
الخارجية للدار عدد اثنان العقار غري مجهز باملاء والكهرباء
وان العقار غري صالح للسكن وغري مشغول حاليا
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2019/1541
التاريخ 2019/1/9
اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسل 150/13م3
بس�اتن بليجة الغربية الكائن السماوة  /حي تأميم العائد
للمدين فاطمة غانم كماز عبد لقاء طلب الدائن حيدر محمد
صبارالبال�غ مليونان دينارا  %80من القيمة املقدرة لذا تقرر
تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوم�ا من اليوم التايل للنرش
فع�ىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل املدة
املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسوم التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة
 98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه 150/13 :م 3بس�اتن بليج�ة الغربية
سماوة  /حي تأميم
 � 2جنسه ونوعه  :دار سكنية ملك رصف
 � 3حدوده واوصافه :
 � 4مش�تمالته  :تتك�ون من غرفتن نوم وهول واس�تقبال
ومطب�خ ومجموعة صحية وبناءه من الطابوق والش�لمان
وبناءه قديم
 � 5مساحته مرت مربع  1 / 27 / 50اولك
 � 6درجة العمران دون متوسط
 � 7الشاغل  :شليلة صباح كمر  /مستاجرة
 � 8القيم�ة املق�درة اربعة وعرشون مليون وس�بعمائة الف
دينار
 � 9بدل املزايدة االخري :
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
اعالن
العدد /1945 :ب2019/3
التاريخ 2020/1/8 :
اىل االشخاص الثالثة  ( /عادل هالل عيل وهالل عيل محمد)
اق�ام املدعي ( الس�يد مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته )
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم
(بابطال كاف�ة قيود العقار املرق�م  3/40720حي الوفاء )
واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدعي اعاله ل�ذا قررت هذه
املحكم�ة ادخال�ك كش�خصا ثالث�ا اىل جانب املدع�ى عليهم
اكم�اال للخصومة ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما كون
العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
حي الجزائر  4ب عبد مس�لم حس�ون البصييص عليه قررت
هذه املحكمة تبليغكما اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن
بموع�د املرافعة املص�ادف يف ي�وم  2020/1/21وعند عدم
حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد  / 1 :تأييد مراسيم 2013/
التاريخ 2020/1/13
اعالن
رفض تأييد املراسيم
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم م�ن قبل طال�ب تاييد املراس�يم
صباح حس�ن محم�د والخاص بالعقار املرق�م  1157محلة
املرشاق بموجب قرار تأييد املراسيم الصادر بالعدد / 1تأييد
مراس�يم 2013/بتاريخ  2020/1/12والصادر من رئاس�ة
لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف النج�ف واملتضمن رف�ض الطلب
املقدم من قبل طالب تأييد املراس�يم صباح حسن محمد لذا
نعلن هذا القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمون الطعن
ب�ه تمييزا لدى محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها
التمييزي�ة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل
لنرش هذا االعالن
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /3 :مجدد2018/
التاريخ 2020/1/12
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا عىل ثبوت عائدي�ة تمام العقار تسلس�ل  1031محلة
الحوي�ش والبال�غ مس�احته (32م )2اىل (ع�يل حمي�د عيل
املؤم�ن ) بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية الص�ادر بالعدد /3
مجدد 2018/بتاريخ  2020/1/9والصادر من رئاسة لجنة
تثبي�ت امللكية يف النجف لذا نعلن ه�ذه القرار فعىل من لديه
اعرتاض عىل مضمونه الطعن به تمييزا لدى رئاسة محكمة
اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل مده
ثالث�ن يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند
انتهاء املدة وعدم ورود اشعار لتقديم طعن ستبارش مديرية
التسجيل العقاري يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعالنات
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 91/2 :
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة  2 :ح�دود بلدية النجف حي
االمري
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الشقة
املساحة 660م2
املش�تمالت  :اس�تقبال � صالة � مطب�خ � غرفتن نوم مع
الصحيات ط اريض � اربع غرف مع مطبخ طابق اول
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع 1,197,000,000 :مليار ومائة وسبع وتسعون
مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف باملزايدة العلنية
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن ه�ادي ومهدي ولدي
مرداس حس�ن لقاء طلب الدائ�ن املرتهن املرف التجاري
العراق�ي البال�غ (  )152,291,253دين�ارا فع�ىل الراغب يف
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا
م�ن الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا معه
تامين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل عن %10
من القيمة املقدرة للمبيع البالغ (  )1,197,000,000دينارا
وان املزايدة س�تجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
للمزايدة
عبد الكريم جهادي خرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /82 /ش2020/7
التاريخ 2020/1/12
اعالن
اىل املدعى عليها  /عجيبه صربي شنن
اق�ام املدع�ي (فالح كاظ�م حس�ون) الدعوى بالع�دد /82
ش 2020/7ام�ام ه�ذه املحكمة يطلب فيها اس�قاط مهر
مؤجل وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مختار محل�ة الرضوي�ة /النجف ق�ررت املحكمة
تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن وعلي�ك الحضور ام�ام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2020/1/20
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
اثري فاهم محسن
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/50 :
التاريخ 2020/1/12
اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسل 27507/3
والكائن حي الوفاء العائد للمدين عالوي حس�ن مناتي لقاء
طلب الدائن حيدر مالك نعمة البالغ خمسة وعرشون مليون
دين�ار  %80من القيمة املق�درة لذا تقرر تمدي�د املزايدة ملدة
خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش فع�ىل الراغب يف
الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا
معه التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املش�رتي وذلك اس�تنادا للم�ادة  98من قانون
التنفيذ
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  27507/3 :حي الوفاء
 � 2جنسه ونوعه  :دار
 � 3حدوده واوصاف :بلدية النجف
 � 4مش�تمالته  :يق�ع يف دور الهندي�ة ع�ىل ش�ارع  10مرت
يحت�وي عىل مم�ر من ال�كايش وحديقة صغ�رية وصحيات
امامية وطارمة مس�قفة واس�تقبال ومطبخ وغرفة وممر
ثاني ومكشوفة وطابق العلوي يحتوي عىل غرفة عدد اثنان
وغرفة صغرية وصحيات وحمام مش�رتك وس�طح الدار من
الكايش واالسمنت وس�قف الدار كونكريت مسلح واالرضية
من الكايش وهو مبني بالبناء الجاهز الرشكة الهندية
 � 5مساحته  1,45 :مرت
 � 6درجة العمران  :متوسطة
 � 7الش�اغل  :زي�د عالوي حس�ن يرغب بالبق�اء بعد البيع
بصفة مستأجر
 � 8القيمة املقدرة  102,750,000 :مليون
 � 9بدل املزايدة االخري لم يحصل راغب بالرشاء
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2018/152 /
التاريخ 2019/12/16
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام املدين�ن يف العقار املرقم
 134مقاطعة  1الكريشات الواقع يف الكوفة العائد للمدينن
( س�الم وباس�م وحازم وليىل وباس�مة واحالم اوالد وبنات
احمد صالح وانور وماجد وفاضل وهاش�م وضياء وماجدة
اوالد وبن�ات س�عيد صال�ح وثامر وباس�م وغس�ان وحنان
ورج�اء اوالد وبنات جواد ش�مس الدين ونرسين وياس�من
بنات مهدي شمس الدين) املحجوز لقاء طلب الدائن عصام
ه�ادي ج�رب البال�غ  202,714,284مائتان واثن�ان مليون
وسبعمائة واربعة عرش الف ومائتان واربعة وثمانون دينار
عراق�ي فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :كوفة الكريشات  134م1
 � 2جنسه ونوعه  :بستان فيها عدة دور
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :العق�ار يقع يف مدين�ة الكوفة وعىل مقربة
من مرقد مس�لم ب�ن عقيل (ع) يق�ع بن القطع�ة املرقمة
 133املج�اورة اىل ق�ر االم�ارة م�ن جهة وه�و عبارة عن
ارض زراعية فق�دت صفتها الزراعية ومش�يد عليها بعض
الدور بصورة عشوائية وغري نضامية وتحتوي عىل مساحة
فارغة ومجهزة باملاء والكهرباء
 � 5مساحته 4( :دونم و 3اولك) اربعة دونم وثالثة اولك
 � 6درجة العمران  :اليوجد
 � 7الشاغل  :اليوجد
 � 8القيمة املقدرة  )72,696,000( :اثنان وس�بعون مليون
وستمائة وستة وتسعون الف دينار عراقي
 � 9مكان املزايدة  /داخل مديرية تنفيذ الكوفة
 � 10زم�ان املزايدة  /الس�اعة الثانية عرشة ظهرا من اليوم
االخري لالعالن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :فقدان
التاريخ 2020/1/12
اىل /املدعو  /محمد عبد الرضا خصاف
اعالن
قدم طالب حجة الفقدان زهره عامر طلبا اىل هذه املحكمة
يروم فيه استصدار حجة فقدان بحق املدعو ( محمد عبد
الرضا خصاف) كونك مفقود بتاريخ  2005/10/31قررت
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها
خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2018/152 :
التاريخ 2019/12/16
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام من العقار  133مقاطعة
 1الكريشات الواقع يف الكوفة العائد للمدينن (سالم وباسم
وحازم وليىل وباسمة واحالم اوالد وبنات احمد صالح وانور
وماجد وفاضل وهاش�م وضياء وماجدة اوالد وبنات س�عيد
صال�ح وثامر وباس�م وغس�ان وحنان ورج�اء اوالد وبنات
جواد ش�مس الدين ونرسين وياس�من بنات مهدي شمس
الدين ) املحجوز لقاء طلب الدائن (عصام هادي جرب) البالغ
( )202,714,284مائت�ان واثنان مليون وس�بعمائة واربعة
عرش الف ومائتان واربعة وثمانون دينار عراقي فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :كوفة/الكريشات  133م1
 � 2جنسه ونوعه  :بستان تسقى بالواسطة
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :العق�ار يقع يف مدين�ة الكوفة بن منطقة
االثار وبن القطعة املرقمة  134وعىل مقربة من مرقد مسلم
بن عقي�ل ع وهو عن ارض زراعية فق�دت صفتها الزراعية
ومش�يد عليها دور بصورة عشوائية وغري نظامية وتتخللها
طرق بصورة غري منتظمه مجهزة باملاء والكهرباء
 � 5مساحته ( 1دونم و 20اولك و 50مرت )  1دونم وعرشون
اولك وخمسون مرت
 � 6درجة العمران  :اليوجد
 � 7الشاغل  :ال يوجد
 � 8القيمة املقدرة  :قيمة اسهم املدينن ( )36413000ستة
وثالثون مليون واربعمائة وثالثة عرش الف دينار عراقي
 � 9مكان املزايدة داخل مديرية تنفيذ الكوفة
 � 10زم�ان املزايدة  :الس�اعة الثانية عرشة ظهرا من اليوم
االخري لالعالن
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /480 /ت2019/
اعالن
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء س�هام من العقار تسلس�ل
 4913/19حي سيد ابراهيم الكائن يف النجف قضاء الكوفة العائد
للمدي�ن هاتف كاظم حمزة لقاء طلب الدائن س�يف مس�لم بريهي
البالغ ( )75,000,000خمسة وس�بعون مليون دينار عراقي %80
م�ن القيمة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما
من اليوم التايل للنرش فع�ىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل املدة املذكورة مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغة
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان
رسوم التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة  98من
قانون التنفيذ
عدد السهام املراد بيعها هي نصف العقار من اصل  250مرت مربع
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :كوفة حي سيد ابراهيم � 4913/19
 � 2جنسه ونوعه  :عرصة
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 � 4ومش�تمالته  :العق�ار يق�ع عىل ش�ارع فرعي  12م�رت ويتالف
من س�احة امامية بضمنها اربعة مرافقات صحية ومدخل وصالة
داخلي�ة وغرف�ة ضم�ن الصالة ومجموع�ة صحية داخلي�ة وغرفة
متخذة كصف وس�لم يودي اىل الطابق االول ويحتوي عىل غرفة عدد
اثنان وسلم يودي اىل السطح وهذا العقار مفتوح عىل العقار املجاور
املرقم ( )4915/19ارضية الطابقن مرمر كرانيت والجدران مغلفة
بالس�رياميك ويحتوي عىل س�قوف ثانوية والسلم مغلف بالكرانيت
والصحيات مغلفة بالس�رياميك وكال الطابقن مجهز ماء وكهرباء
وكال السقوف الطابقن من الكونكريت املسلح والعقار متخذ حاليا
كمدرسة ( مدرسة السفراء االهلية االبتدائية)
 � 5مساحته  )250( /مرت مربع
 � 6درجة العمران  :جيد جدا
 � 7الش�اغل  /فاطم�ة عب�اس وترغ�ب بالبق�اء بعد البي�ع بصفة
مستأجر
 � 8القيم�ة املقدرة  :للس�هام امل�راد بيعه�ا ( )145,500,000مائة
وخمسة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غري
 � 9بدل املزايدة االخرية  :لم يحصل راغب بالرشاء
 � 10مكان املزايدة مقر مديرية تنفيذ الكوفة
 � 11زم�ان املزاي�دة  :الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم االخري
لالعالن

�������������������������������������������������
فقدان هوية موظف
فقدت الهوية املرقمة  1163يف  2017/4/1باس�م  /حسن
عبد االمري جاسم محمد صادرة من وزارة التخطيط  /دائرة
التنمي�ة االقليمية واملحلية مديري�ة تخطيط املثنى من يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������������
فقدان
فقدت وص�والت االمانة الصادرة من مديري�ة بلدية الرميثة
وحس�ب كتاب مكتب التحقيق القضائ�ي يف قضاء الرميثة
املرقم  478يف  2020/1/12ومن يعثر عليها تسليمها لجهة
االصدار

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 357 :
التاريخ 2020/1/9
بن�اء عىل م�ا جاء بطل�ب املواط�ن (ابراهيم جواد جاس�م)
لغرض تبديل لقبه وجعله (العاريض ) بدال من ( النارصي )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
اىل الرشيك فاطمه حسون حميد
توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض اصدار
اجازه بناء للعقار املرقم  3/47001حي النداء خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازه
احمد جابر حسن

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 137112 :
التاريخ 2019/12/22
بن�اء عىل ما ج�اء بطلب املواطنة (رج�اء ناجي جبار) التي
تروم تبديل لقبها وجعله (الشمرتي ) بدال من ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 13490 :
التاريخ 2019/12/18
بن�اء عىل ما جاء بطلب املواطن (محم�د ناجي جبار) الذي
يروم تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي ) بدال من ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 13488 :
التاريخ 2019/12/18
بناء عىل ما جاء بطلب املواطن (سعدون ناجي جبار) الذي
يروم تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي ) بدال من ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 13623 :
التاريخ 2019/12/19
بن�اء عىل ما جاء بطلب املواطن (مس�لم ناجي جبار) الذي
يروم تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي ) بدال من ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 13627 :
التاريخ 2019/12/19
بناء عىل م�ا جاء بطلب املواطنة (حليمه ناجي جبار) الذي
يروم تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي ) بدال من ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 13625 :
التاريخ 2019/12/19
بن�اء عىل ما ج�اء بطلب املواط�ن (عيل ناجي جب�ار) الذي
يروم تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي ) بدال من ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 398 :
التاريخ 2020/1/12
بناء ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل املس�تدعي (نجاح حيدر
محس�ن) طلبا لغ�رض تبديل اس�م ابنته الق�ارص ( ريما)
وجعله (ماري�ا) فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الصادره من (مدرسة العراق
الحر االبتدائيه للبنن )
يف تاري�خ 2020/1/2واملعنون�ه اىل (وزارة الدف�اع ) باس�م
(حيدر عيل عبد الحس�ن ) فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل
جهة االصدار
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إريكسن يوافق عىل اللعب
إلنرت ميالن

برشلونة يبدأ إجراءات فسخ عقد فالفريدي
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،ع�ن كواليس
جدي�دة ح�ول اجتم�اع مجل�س إدارة ن�ادي
برش�لونة ،لحس�م مص�ري إرنس�تو فالفريدي
املدير الفني للفريق األول.
ً
ووفقا إلذاعة «راديو كتالونيا» اإلس�باني ،فإن

المستقبل العراقي /متابعة

واف�ق الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن
الع�ب وس�ط توتنه�ام هوتس�بري ،عى
االنتق�ال إىل إن�ر ميالن خ�الل املريكاتو
الشتوي الجاري.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «الجازيت�ا ديلل�و
س�بورت» اإليطايل ،فإن إريكس�ن اتفق
مع مسؤويل إنر ميالن عى رشوط العقد
الذي يمتد ألربعة مواس�م ونصف ،ويبدأ
من يناير/كانون ثان الجاري.
وأش�ارت إىل أن إريكسن اضطر لخفض
راتب�ه م�ن  8.5إىل  6.5ملي�ون جني�ه
إسرليني ،لتسهيل مهمة انتقاله إىل إنر
ميالن خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
وأوضح�ت أن ما ينق�ص الصفقة فقط
ه�و االتف�اق بني إن�ر مي�الن وتوتنهام

جوس�يب ماريا بارتوميو رئيس البارسا ،أخرب
فالفريدي خالل
االجتماع الذي عقد صباح اليوم ،أنه سيتواصل
م�ع وكالئه لبدء إجراءات فس�خ العقد .وخرج
بارتوميو وفالفريدي من االجتماع دون التعليق
ع�ى أي تفاصيل دارت بينهم�ا ،يف ظل الوضع
املُعقد حال ًيا .وتس�ببت الخس�ارة ضد أتلتيكو
مدري�د بنتيج�ة ( )2-3يف نص�ف نهائي كأس
السوبر اإلس�باني ،يف اهتزاز ثقة إدارة البارسا
يف فالفريدي ،والعمل عى إقالته.
وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة خ�الل الس�اعات
املاضي�ة ،قد أف�ادت أن جارس�يا بيمينتا املدير
الفني الحايل لفريق الش�باب ،هو املرشح لتويل
القيادة الفنية للبارسا حتى نهاية املوسم.

بيبي رينا يعود للربيمريليج

ريال مدريد يفقد راموس

راشفورد يتعرض ملوقف حمرج
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

تدخل�ت زوج�ة نورم�ان وايتس�ايد
الع�ب مانشس�ر يونايت�د اإلنجليزي

أكد تقرير صحفي إسباني ،أن ريال مدريد سيخرس جهود
العبه سريجيو راموس خالل الفرة املقبلة.
وش�ارك رام�وس يف لق�اء أتلتيك�و ،أمس األح�د ،بنهائي
السوبر اإلسباني ،كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب.
ً
ووفق�ا لربنامج «الش�رينجيتو» اإلس�باني ،ف�إن راموس
س�يغيب عن ريال مدريد لفرة تراوح بني  10و 15يومً ا،
بسبب إصابة يف الكاحل.
ورصح رام�وس بعد مباراة األمس« :تس�ديد ركلة الجزاء
ع�ى طريق�ة بانين�كا؟ نعم فك�رت ،لكن كاح�ي لم يكن
مستع ًدا بسبب الركض كث ً
ريا».
ً
خائفا للغاية،
وأضاف« :ش�عرت بأل�م يف الكاحل ،وكن�ت
ومع مرور الوقت أصبح الجو أكثر برودة وازداد األلم ،لكن
يف النهاية هناك الكثري من األمور تنسيك األوجاع ،واآلن أنا
مرهق للغاية ،وآمل أال يستمر ذلك لفرة طويلة».

الس�ابق ،لتصحح خطأ يف رقم قيايس
تم تسجيله باسم ماركوس راشفورد
مهاجم الفريق الحايل.
وكان راشفورد قد تم تصنيفه عى أنه

المستقبل العراقي /متابعة
أعرب اإلس�باني بيب جوارديوال مدرب مانشسر
سيتي ،عن رأيه يف اختيار أفضل مهاجم يف العالم.
وكان املان سيتي قد فاز عى أستون فيال بنتيجة
 ،1-6يف إط�ار الربيمريلي�ج ،ونج�ح س�ريجيو
أجويرو يف تسجيل هاتريك ،ليصبح أفضل هداف
أجنبي يف تاريخ البطولة.
وق�ال جوارديوال يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة
الدي�ي ميل «أفضل العب يف العال�م؟ األفضل هو
مي�يس» .وأضاف «ه�ل هذا يعن�ي أن مييس هو
ببس�اطة أفضل العب رق�م ( 9مهاجم رصيح)؟
ليونيل األفضل عى اإلطالق».
وتابع املدرب اإلس�باني «لكن عى مستوى باقي

الالعب�ني ،فإن أجوي�رو يظل واح� ًدا من األفضل
ً
أيضا» .وواصل «أرقام أجويرو القياسية؟ جميع
الالعبني قدم�وا التهنئة له يف غرفة خلع املالبس،
ألن كرس رقم قيايس ألس�طورة مثل تريي هنري
هو أمر ال يصدق».
وأكمل «أن تك�ون الالعب األجنب�ي صاحب أكرب
ع�دد من األهداف والهاتريك ،فه�ذا األمر يتحدث
عن نفسه».
وأردف «إنه ل�رف يل أن أكون هنا يف اليوم الذي
حقق فيه هذا اإلنجاز ،نأمل أن يسجل املزيد».
وأت�م «هن�اك العب�ون س�يذكرون ع�رب التاريخ
املذه�ل للكرة اإلنجليزية ،وأجوي�رو واحد منهم،
فهو يس�اعد عى جع�ل الكرة اإلنجليزية تس�ري
بشكل أفضل».

رسمي ًا ..ميالن يربم صفقة جديدة

نادال يبدأ التحضري ألوىل فرصة معادلة رقم فيدرر
المستقبل العراقي /متابعة
س�افر رافائيل نادال اليوم اإلثنني إىل مدينة ملبورن،
لب�دء التحض�ري للمش�اركة يف بطول�ة أس�راليا
املفتوحة ،أوىل بطوالت الجراند س�الم يف العام ،وذلك
بعد مش�اركته عى مدار األيام العر املاضية رفقة
إسبانيا ،يف منافسات النسخة األوىل من كأس رابطة

محريف التنس.
وتعد تل�ك البطول�ة أول فرصة لن�ادال ،ملعادلة رقم
روجر فيدرر القيايس ،كأكثر من توج بألقاب بطوالت
الجراند س�الم يف التاريخ ،حيث يملك رافا يف رصيده
 19لق ًبا مقارنة ب� 20لق ًبا للنجم السويرسي.
ولم يتوج فيدرر بأي لقب يف البطوالت األربع الكربى
منذ بطولة أس�راليا املفتوحة ع�ام  ،2018وتواجد

نجم بنفيكا عىل أعتاب توتنهام
المستقبل العراقي /متابعة

اقرب جيدس�ون فرنانديز ،العب وس�ط
بنفيكا الربتغ�ايل ،من االنتقال إىل توتنهام
بعقد يمتد ل� 18شهرا عى سبيل اإلعارة.
وذك�رت ش�بكة «س�كاي س�بورتس»
الربيطاني�ة ،أن فريناندي�ز  21 /عام�ا/

واف�ق عى االنتق�ال إىل توتنه�ام ،مفضال
اي�اه ع�ى العرض ال�ذي تقدم به وس�ت
هام يونايت�د لضمه خالل فرة االنتقاالت
الشتوية الجارية.
وأضاف�ت أن�ه م�ن املتوق�ع أن يس�افر
الالع�ب الربتغايل إىل العاصم�ة اإلنجليزية
لندن ،اليوم اإلثن�ني أو غدا الثالثاء لوضع
اللمس�ات األخرية ع�ى صفقة
انضمامه للفريق.
وتابع�ت أن الالعب فضل قبول
ع�رض توتنهام ،بس�بب وجود
مواطنه جوزيه مورينيو مدربا
للفريق اللندني.
وبع�د موافق�ة الالع�ب ع�ى
االنضم�ام إىل توتنه�ام ،م�ن
املنتظ�ر أن ينه�ي الن�ادي
اإلنجلي�زي اتفاقه م�ع بنفيكا
حول ال�روط الالزم�ة إلتمام
الصفقة بشكل رسمي.
ويحت�ل توتنهام املرك�ز الثامن
برصيد  30نقطة بعد مرور 22
مرحلة من الدوري اإلنجليزي.

ً
س�نا يصل إىل 200
ثال�ث أصغر العب
مباراة مع مانشس�ر يونايتد ،حينما
ش�ارك يف لق�اء فريقه أم�ام نوريتش
س�يتي الس�بت املايض ،والذي انتهي
بف�وز الش�ياطني الحمر
.0-4
لكن دي زوجة وايتس�ايد
أك�دت ع�رب حس�ابها
الش�خيص ع�ى موق�ع
توي�ر ،أن زوجه�ا وصل
إىل الرق�م ال�ذي حقق�ه
راش�فورد يف س�ن أصغر
منه.
ووصل وايتس�ايد إىل 200
مب�اراة م�ع مانشس�ر
يونايت�د يف الس�ادس من
س�بتمرب/أيلول ،1986
حي�ث ش�ارك يف مب�اراة
فريقه أمام ليسر سيتي
بعمر  21عاما و 4أشهر.

عى الجانب األخر ،فقد شارك راشفورد
يف مب�اراة نوريتش  ،وهي املباراة رقم
 200له م�ع النادي ،بعم�ر  22عاما،
لكن اإلحصائية الت�ي وضعتها زوجة
العب مانشسر يونايتد السابق ،ربما
تضع زوجها يف مركز أعى من جورج
بيس�ت وريان جيجز اللذي�ن يحتالن
املركز األول والثاني عى الرتيب.
وذكر راش�فورد عرب حسابه الرسمي
عى توير ،أنه فخور بالوصول إىل هذا
الرقم القيايس مع مانشسر يونايتد،
قب�ل أن ت�رد علي�ه زوجة وايتس�ايد
قائل�ة «أعتق�د أن نورمان وايتس�ايد
كان أصغ�ر من الثالث العبني بش�كل
فعي».
وعق�ب ذل�ك ق�ام راش�فورد بعم�ل
تغري�دة أخ�رى ع�رب «توير» يش�يد
فيه�ا بوايتس�ايد وس�ط تجاه�ل من
مانشسر يونايتد الذي اكتفى بتعديل
اإلحصائية املنشورة فقط.

جوارديوال خيتار األفضل بني مييس وأجويرو

المستقبل العراقي /متابعة
اقرب بيبي رينا حارس مرمى ميالن اإليطايل ،من االنتقال
إىل أس�تون فيال اإلنجليزي ،عى س�بيل اإلعارة حتى نهاية
املوسم الجاري.
وذكرت ش�بكة «س�كاي س�بورتس» ،أن ميالن وافق عى
إتمام الصفقة يوم الجمعة املايض ،وأن رينا كان متواجدا
يف مدرجات ملعب «فيال بارك» ملتابعة مباراة أس�تون فيال
أمام مانشسر سيتي والتي خرسها الفريق .6-1
وأضافت أن رينا سيكمل الفحص الطبي مع الفريق اليوم
اإلثنني ،إلستكمال إجراءات انضمامه إىل أستون فيال.
وأصب�ح رينا خيارا ألس�تون في�ال الذي س�يغيب حارس
مرماه توم هيتون حتى نهاية املوسم بسبب اإلصابة التي
تعرض لها وأنهت موسمه مع الفريق.
وس�بق لرينا أن لع�ب يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز لفريق
ليفربول ،حيث انضم إليه قادما من فياريال يف صيف عام
.2005

هوتس�بري ،ال س�يما وأن األخ�ري يطل�ب
الحص�ول ع�ى  17ملي�ون جني�ه
إسرليني.
يذك�ر أن عق�د إريكس�ن م�ع توتنه�ام

ينته�ي يف الصي�ف املقب�ل ،وبالتايل يحق
لالعب الدنمارك�ي التوقيع مع أي فريق
باملجان بداية من الشهر الجاري.

مبك�را للتحض�ري للبطولة،
الس�ويرسي يف ملبورن
ً
بعدما فض�ل عدم املش�اركة يف كأس رابطة محريف
التنس.ويمل�ك نادال  6أيام للتحض�ري للبطولة التي
تنطلق يوم اإلثنني املقبل ،وانضم إىل فريقه كارلوس
مويا ،بعدم�ا تواجد معه فرانس�يس رويج يف كأس
رابطة محريف التنس.
ويحتل ن�ادال صدارة التصني�ف العاملي بفارق 520

نقطة عن نوفاك ديوكوفيتش صاحب املركز الثاني،
ويحت�اج راف�ا للوص�ول إىل نصف نهائي أس�راليا،
لضمان الحفاظ عى الصدارة.وستقام قرعة أسراليا
املفتوح�ة الخمي�س املقب�ل ،بحض�ور ديوكوفيتش
حامل لقب منافس�ات فردي الرجال املوسم املايض،
إىل جانب اليابانية نعومي أوساكا حاملة لقب فردي
السيدات يف النسخة املنرصمة.

الرباط الصليبي يرضب نجم يوفنتوس

المستقبل العراقي /متابعة

أعل�ن يوفنت�وس ،إصابة العب�ه الركي مريي�ح ديمريال،
مدافع الفريق ،بالرباط الصليبي.
وذك�ر يوفنتوس عرب موقعه الرس�مي ،أن ديمريال أجرى
فحوص�ات طبي�ة صب�اح الي�وم بعي�ادة الن�ادي ،والتي

أثبتت إصابت�ه يف الرباط الصليب�ي األمامي مع إصابة يف
الغرضوف.وأض�اف البيانكون�ريي أن ديمريال س�يجري
عملي�ة جراحية يف األي�ام األيام املقبلة.وس�اهم ديمريال
يف ف�وز يوفنتوس عى روما ،بنتيجة ( )1-2بعدما س�جل
الهدف األول لليويف ،يف املباراة التي جمعت الفريقني أمس
األحد بالجولة  19من الدوري اإليطايل.

المستقبل العراقي /متابعة
نج�ح ن�ادي مي�الن اإليط�ايل ،يف التعاقد
م�ع صفقة جديدة خالل ف�رة االنتقاالت
الشتوية الجارية.
ً
ووفق�ا للموقع الرس�مي إلش�بيلية ،فإن

إع�ارة ماتي�ا كال�دارا بش�كل رس�مي إىل
أتالنتا.
وكان مي�الن ق�د ضم املهاجم الس�ويدي
زالت�ان إبراهيموفيت�ش فق�ط خ�الل
املريكاتو الشتوي الجاري.

س�يمون كاي�ر مداف�ع الفريق املع�ار إىل
أتالنتا ،انتقل بشكل رسمي إىل ميالن عى
س�بيل اإلع�ارة حت�ى نهاية املوس�م ،مع
أحقية الراء يف الصيف املقبل.
وكان س�يمون كاي�ر قد تجاوز الكش�ف
الطب�ي يف مي�الن ،صباح الس�بت املايض،
قبل أن ينضم اليوم بشكل رسمي.
وس�بق أن أش�ارت تقارير إيطالية إىل أن
قيمة تحويل عقد الالعب من إعارة إىل بيع
نهائي تبلغ  2.5مليون يورو فقط.
يذكر أن ميالن كان يبحث عن ضم مدافع
جديد بس�بب إصابة لي�و دوارتي ،بجانب

دورمتوند يؤجل حسم مصري جوتزه
المستقبل العراقي /متابعة
كشف مايكل زورك مدير الكرة ببوروسيا دورتموند،
أن الن�ادي ق�د يتعاقد مع مزيد م�ن الالعبني بعد أن
أب�رم صفقة ض�م املهاجم الش�اب إيرلين�ج هاالند
خالل سوق االنتقاالت الشتوية الحالية.
وقال زورك خالل املعسكر التدريبي الشتوي للفريق
يف إس�بانيا ،إن تش�كيل الفريق ربما «يش�هد تغيريا
أو أكثر».ويعتق�د أن إبرام دورتموند لصفقة جديدة

يتوق�ف عى بيع املهاجم اإلس�باني باكو ألكاس�ري،
ال�ذي قد يوفر للنادي مبلغ  40مليون يورو.وأوضح
زورك به�ذا الش�أن« :لي�س لدين�ا عرض يس�تحق
املناقش�ة» ،لكن ت�ردد أن أش�بيلية وأتلتيكو مدريد
اإلسبانيني يرغبان يف الحصول عى خدمات ألكاسري
الذي ندرت مش�اركاته يف الفرة األخرية ،وربما تقل
بش�كل أك�رب يف املس�تقبل م�ع انضم�ام النرويجي
هاالن�د إىل الفريق.من ناحية أخرى ،اس�تبعد زورك
بيع ماريو جوتزه ،املتوج مع املنتخب األملاني بلقب

كأس العال�م  ،2014خالل س�وق االنتقاالت الحالية
رغم أنه ال يش�ارك بانتظام تحت قيادة املدير الفني
لوسيان فافر ،وينتهي عقده بنهاية املوسم الجاري.
وق�ال زورك «بالطبع هو يرغب يف املش�اركة لوقت
أط�ول ،س�نجلس يف الربي�ع املقبل ثم نتخ�ذ القرار
النهائي».ومن جانبه ،أكد يواخيم فاتس�كه الرئيس
التنفيذي لدورتموند ،يف ترصيحات نرتها صحيفة
«دي فيل�ت» الي�وم االثن�ني ،إن جوتزه لي�س للبيع
اآلن ،وإن فافر قد يجد خالل املعس�كر الحايل ،مركزا

جديدا لالعب خط الوس�ط املهاجم البالغ من العمر
 27عاما.ويحت�ل دورتموند املرك�ز الرابع يف الدوري
األملان�ي (بوندس�ليجا) بف�ارق س�بع نق�اط خلف
اليبزيج املتصدر ،ويستأنف مشواره يف البوندسليجا
مطل�ع األس�بوع املقب�ل بمواجه�ة أوجس�بورج.
وأوضح زورك «نحن بالطبع لس�نا يف مركز متقدم،
تلقينا العديد من األهداف وارتكبنا أخطاء سهلة ،لم
نحافظ عى البقاء يف املقدمة ،وعلينا تقديم األفضل
يف النصف الثاني من املوسم».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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مساحة للرأي

امـضـاءات

سعدية مفرح

ماجد عبد الغفار الحسناوي

ما البداية؟ ما النهاية؟

خصوم وأعداء الوطنية

قادني املش�هد القايس لتش�ييع جنازة الروائ�ي الراحل ،نارص
الظف�ريي ،ب�ني ثلوج كن�دا ،قبل ش�هور ،باعتب�اره أحد أقىس
مش�اهدي الش�خصية يف الع�ام  ،2019إىل مقال� ٍة قديم ٍة كنت
ق�د كتبتها بعنوان «ما البداية؟ م�ا النهاية؟» من وحي قراءتي
«جداري�ة» محمود درويش الش�عرية الش�هرية قب�ل أكثر من
عرشين عاما.
الفرق واضح بالتأكيد بني مش�هد النهاية ،كما رس�مه درويش
تمهي�دا لنهايته الحقيقية ع�ى هذه األرض ،ومش�هد النهاية
ّ
توس�طها جثمان
ال�ذي تجمّ �د يف صورة مليئ�ة بالثلج واألىس،
نارص الظفريي يف قلب تاب�وت حمله أصدقاء وغرباء يف األرض
البعيدة .ولكن الس�ؤال واحد؛ ما البداية؟ م�ا النهاية؟ وها أنذا
أس�تعيد كلماتي حرفيا ملحاولة فهم معناه وما وراءه؛ «سؤال
م�زدوج يقودنا إىل إجاب� ٍة واحد ٍة تكاد تختل�ط فيها مفاهيمنا
املوروثة عن فكرتي املوت والحياة ،باعتبارهما متقابلتني حتى
ٌ
وم�وت يفيض إىل
ال نق�ول متناقضتني .حي�اة تفيض إىل موت،
حي�اة ،فاملادة ،كما تقول كتب الفيزي�اء ،ال تفنى وال تخلق من
العدم.
ه�ل هذا م�ا وصل إليه محم�ود درويش يف قصيدت�ه ،الخطرية
حتم�ا« ،جداري�ة»؟ هل هذا م�ا يري�د أن يوصلنا إلي�ه؟ أم أنه
يحاول ،عرب ما وصل إليه من حقائق ،ما هي بحقائق ،أن ّ
يرسخ
ذلك الس�ؤال الوج�ودي األزيل عن معنى امل�وت ومعنى الحياة؟
أس�ئلة كثرية وإجابات أكثر توحي بها تلك الجدارية الش�عرية
التي صاغها درويش يف بناء س�يمفوني متصاعد ،يهبط بعد أن
يصل إىل رضبة القدر املركزية بش�كل تدريجي ،يناسب مراحل
الحياة يف تصاعدها ونزولها التدريجيني ،حيث الشعر هو الحلم
املتحقق حتما :سأصري يوما شاعرا /واملاء رهن بصريتي.
يحتف�ي محمود درويش ،يف «جداريت�ه» الطويلة ،باملوت ،كمن
يريد أن يحتفي بالحياة ،ربما ألنه يلج بوابة املوت عرب مزيد من
ممارس�ة الحياة يف ح ّدها األق�ى ،يف قدرتها األكمل واألتم عى
أن تكون هي الهدف ،وهي الطريق إىل الهدف يف الوقت نفسه.
يق�ول يف ه�ذه القصي�دة التي كتبه�ا ،بعدما خ�رج من غرفة
العملي�ات يف تجرب ٍة ش�فيف ٍة م�ع املرض ال�ذي كاد يودي به إىل
طرف الذهاب األخري ،مخاطبا موته املنتظر:
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
م�وت األغاني يف
هزمتك يا
الفن�ون جميعها/
موت
هزمت�ك يا
ّ
بالد الرافدين /مس�لة املري ،مق�ربة الفراعنة /النقوش عى
حجارة معبد هزمت�ك وانترت /وأفلت من كمائنك الخلود/..
فأصنع بنا ،وأصنع بنفسك ما تريد.

الوطنية من أهم وأق��������وى النزعات املتأصلة
يف النفوس ،ومع هذا ال تسلم من أعداء لكرس قوتها
وإضعاف تأثريها..
وأن�����������ي ال أقص�د األف�راد الذي�������ن
يع�ادون وطنه�م ويخون�وا أمته�م ،ب�ل املي�ول
واالتجاه�ات التي تعاكس الوطني�ة وتوجه األعمال
باتجاه مخالف.
واه�م املي�ول النفس�ية املعارض�ة للوطني�ة ه�ي
األنانية واملصالح الذاتي�ة والوطنية تدعوا إىل اإليثار
والتضحية وحب الوطن وخدمته بكل قوة والوطنية
ال تنمو دون التغلب عى األنانية املعادية لها.
واملعركة جارية وال تبق�ى الوطنية بدون أنصار وال
ش�ك أن االنهزام ضعف النزع���ة الوطنية وكل امة
متمس�كة بوطنيته�ا ع�ى أن تحرتم االم�م األخرى
وتتعاون مع س�ائر األم�م يف س�����������احات
النش�اط البرشي واألم�ة التي ال تتمس�ك بالوطنية
تت�الىش وتضمحل والراع ب�ني األمان�ة والخيانة
قائم وخطر املفسدين بس������������رقة الوطن
وتسقيط املخلص واألمني قائم والوطنية تحمل راية
االصالح واالس�تق����������امة يف السلوك وجهاد
النف�س وضبطه�ا من الس�قوط بمفاس�د الرشور
وإيقاظ الرأي العام وإثارته ضد املفس�دين يس�اعد
الوطني�ة إلكمال رس�الت���������ها وجعل العراق
خيم�ة تحت ظالله نحتمي والوطنيون يعيش�ون يف
نفوس األحياء وقوة دافعة تحركنا إىل األمام والنر
ال يتحق�ق يف حي�اة األم�م دون الوطني�ة الصادق�ة
واإليم�ان والش�جاعة وم�ن املعل�وم أن املصاع�ب
واملصائ�ب تفتح بابا ً إىل ت�رسب الفتور والقنوط إىل
القل�وب التي ال تتق�������وى بالعقيدة الراس�خة
وهن�ا يج�ب تطه�ري القل�وب م�ن ش�وائب العجز
وتزويدها باألمل والسعي إىل تغذية وتقوية االنتماء
الوطن�ي ليتحول إىل إيمان ال يتزع�زع يدفعنا بروح
التضحية واإلخالص.

كـاريكـاتـير

يف الطقس البارد ...تناولوا هذه األطعمة للشعور بالدفء
نتعرّض يف فصل الشتاء لربودة الجو
الق�ارس ،لذل�ك فإن س�بب الجوع
املس�تمر لدين�ا ت�رده اختصاصية
التغذي�ة فوزية ج�راد إىل انخفاض
ح�رارة أجس�امنا بس�بب ب�رودة
الشتاء وحاجتنا إىل سعرات حرارية
للشعور بالدفء.
ومن الجيد أن تساعد األطعمة التي
نتناولها يف الش�تاء يف حصولنا عى
ال�دفء والرف�ع من جه�از املناعة
لدين�ا للحد م�ن اإلصاب�ة بأمراض
الش�تاء املختلف�ة مث�ل اإلنفلوانزا
ونزالت الربد.
يمكنن�ا الحص�ول ع�ى ال�دفء
بس�هولة ،وف�ق جراد ،ع�ن طريق
تناول األطعمة التي تمنح جس�منا
الطاقة بعيدا عن أرضار املرشوبات
التي تحتوي عى الكافيني والسكر.
لذلك ،يفرتض تناول األطعمة الدافئة كحس�اء
الدجاج بالخضار الغني بالربوتني والفيتامينات
واملع�ادن الت�ي تعم�ل كمض�ادات لألكس�دة،
وتحم�ي م�ن ال�ربد ،إىل جان�ب االعتم�اد عى
األغذي�ة التي تقوي الجلد؛ إذ كلما كانت صحة

الجلد قويةّ ،
كنا أقوى يف مواجهة تقلبات الجو،
لذا ،يمكن تقديم األطعمة الغنية بفيتامني()A
الذي يعمل عى محاربة البكترييا والفريوسات
عن طري�ق الجل�د ،إىل جانب البطاط�ا الحلوة
لغناها بالنش�ويات التي تمد الجسم بالطاقة،
ويمك�ن أيضا إضافة التفاح املطبوخ للوجبات
لدوره يف تدفئة الجسم وتقوية املناعة.

تويرت ختترب خاصية جديدة للحد
من اإلساءة والتحرش

أعلنت رشكة تويرت ،عن اختبار خاصية جديدة للمستخدمني للتحكم
بمجموعة الناس الذين يمكنهم الرد عى التغريدات.
وهكذا تس�اعد تويرت املس�تخدمني الحد من املضايقات عى شبكتها
االجتماعية ،حيث أنه عند نرش التغريدة يمكن للمستخدم اختيار من
يمكنه الرد أي ش�خص أو متابعيهم فقط أو األشخاص املذكورين يف
التغريدات أو ال أحد عى اإلطالق.
وتم اإلعالن ع�ن الخاصية الجديدة خالل مؤتم�ر تكنولوجيا  CESيف
الس فيغاس ،وتعد هذه محاولة املطورين يف الحد من التفاعالت غري
الصحية وهي مشكلة كانوا يحاولون حلها لسنوات.
يذكر أن�ه يف ترشين الثاني املايض ،قامت توي�رت بإتاحة خيار إخفاء
ردود محددة عى التغريدات حتى ال يتمكن أحد من رؤيتها.

العراقـي

كم تبلغ ثروة األمري هاري وزوجته ميغان؟

وملكافح�ة األم�راض ،علين�ا اإلكثار
م�ن الفاكه�ة الغني�ة بفيتامني ()C
مثل الربتقال والكي�وي والبابايا ،أما
الخض�ار فهي مث�ل الفلف�ل الرومي
امللون والسبانخ والورقيات الخرضاء
املطبوخة.
وع�ى صعي�د املرشوب�ات ،يمك�ن
االعتم�اد ع�ى املرشوبات الس�اخنة
كم�رشوب البابون�ج واليانس�ون
والزه�ورات ،لتحفيز جهاز املناعة يف
األجواء الباردة.
وتنصح جراد الرتكيز عى الش�وفان
لكون�ه أح�د أه�م العن�ارص الغني�ة
باأللي�اف والربوتين�ات الطبيعي�ة،
ويش�عرنا بالش�بع ويم�د جس�منا
بالطاق�ة الالزم�ة ،إذ يمك�ن تناوله
يف عدة ص�ور مختلفة منها ش�وربة
الشوفان مع الدجاج أو مع الخضار واللحوم.
أم�ا الحب�وب الكامل�ة كالش�عري واألرز البني،
فتحت�وي ع�ى الكربوهي�درات املركب�ة والتي
تتطل�ب مزيدا م�ن الطاقة ليتم تكس�ريها من
قبل الجس�م ،وهذه الطاقة تساعد عى تدفئة
الجسم ،وتنظم درجة حرارته.

طرح إعالن األم�ري الربيطاني
ه�اري وزوجته ميغان ماركل
اعتزامهم�ا التن�ازل ع�ن
أدوارهم�ا امللكي�ة وتحقي�ق
االستقالل املايل ،تساؤال بشأن
حجم ث�روة الزوجني ومصدر
دخلهما «املستقبيل».
وأعلن دوق ودوقة ساسيكس،
مس�اء األربع�اء «التخ�يل عن
مهامهم�ا كعضوي�ن بارزين
يف العائل�ة امللكي�ة بربيطاني�ا
والعم�ل م�ن أج�ل تحقي�ق
االستقالل املايل».
وق�اال يف بي�ان ن�رشاه ع�ى
صفحتهم�ا يف إنس�تغرام
«بعد عدة أش�هر م�ن التفكري
واملناقش�ات الداخلية ،اخرتنا
أن نج�ري تح�وال ه�ذا العام،
والب�دء يف تش�كيل دور جدي�د داخ�ل ه�ذه
املؤسسة».
وأضاف�ا «نعت�زم الرتاجع كعضوي�ن بارزين
يف العائل�ة امللكية ،والعمل لنصبح مس�تقلني
ماديا ،مع االس�تمرار يف تقدي�م الدعم الكامل

للملك�ة» .وقالت مجلة «ت�اون أند كاونرتي»
إن الزوج�ني يخططان قضاء األش�هر املقبلة
ب�ني بريطاني�������ا وأمريكا الش�مالية ،إىل
جانب تخليهما عن ما يوص�ف ب�»املن���حة
الس�يادية» ،مم�ا يعن�ي تحقيق االس�تقالل
املادي ،املش�ار إليه يف بيانهما.ويقصد باملنحة

البندورة ...ما عالقتها باخلصوبة عند الرجال؟
كش�فت نتائ�ج أبح�اث
جديدة من جامعة ش�يفيلد
الربيطاني�ة إن البن�دورة
تحس�ن الصح�ة اإلنجابية
للرج�ل .وتفي�د التقاري�ر
الطبي�ة ب�أن مش�اكل
الخصوب�ة تقع ع�ى عاتق
الرجل بنسبة ترتاوح بني 40
و 50باملائ�ة .ووفقا ً لنتائج
األبحاث ما تم التوصل إليه
عن فوائد البندورة لخصوبة
الرجال يمكنه أن يلع�ب دورا ً ف ّعاالً يف توفري
حلول أفضل ملعوقات اإلنجاب.
وبحس�ب الدراس�ة ،تبني أن مادة الليكوبني
التي تحتوي عليها البن�دورة وتصبح ف ّعالة

بعد الطهي تحس�ن قدرة الحيوانات املنوية
عى الس�باحة بنس�بة  40باملائ�ة ،كما يقل
التلف الذي تتعرّض ل�ه والذي يحدث نتيجة
األكسدة.
وت�م التوص�ل إىل ه�ذه النتائج بع�د تجربة

اس�تمرت  12أس�بوعا ً
ش�ارك فيه�ا متطوع�ون،
أضيفت البندورة املطبوخة
ّ
مكثف إىل نظامهم
بش�كل
الغذائي.
وكان�ت أبحاث س�ابقة قد
توص�ل إىل فوائ�د أخ�رى
لليكوب�ني ال�ذي تحتوي�ه
البن�����دورة املطبوخ�ة،
أهمه�ا :حماية العيون من
فق�دان الب�ر ،والوقاي�ة
م�ن الرسط�ان ،وتحس�ني صح�ة العظ�ام
وخالي�ا الدماغ .ويوجد الليكوبني يف الفاكهة
والخرضوات امللون�ة مثل :املانغ�و والبابايا
والبطيخ والجزر.

«واتساب» يتوقف عن العمل يف ماليني اهلواتف ابتداء من شباط
أف�اد تقري�ر نرشت�ه صحيف�ة «إندبندن�ت»
الربيطانية ،بأن تطبيق «واتساب» سيتوقف
ع�ن العم�ل يف املاليني م�ن الهوات�ف الذكية،
العاملة بنظامي التشغيل «آندرويد» و.iOS
ولن يعمل تطبيق الرتاس�ل الفوري الش�هري
مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من
آندرويد و ،iOSابتدا ًء من شباط القادم ،وذلك

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

نظرا إلجراء تحديث مهم عى «واتساب» مع
نهاية الشهر الجاري.
وإىل جان�ب مجموع�ة كب�رية م�ن الهواتف
العاملة بنظامي آندروي�د و ،iOSفإن أجهزة
«وين�دوز» قد خرست منذ اآلن ميزة تش�غيل
التطبيق .وبالنس�بة لهوات�ف «آيفون» ،فإن
«واتس�اب» س�يتوقف عن العمل يف أي جهاز

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يدع�م اإلص�دار  8م�ن  ،iOSإال أن ع�ددا من
الهواتف ق�ادر عى التحدي�ث لإلصدار  9من
نظام التش�غيل للتمت�ع بخدم�ات التطبيق،
وه�ي آيفون  ،6و 6بلس ،و 5يس ،وآيفون ،5
و 4إس .وفيم�ا يتعلق بآيفون  4واإلصدارات
األقدم ،فإنها لن تك�ون قادرة عى التحديث،
وستخرس دعم «واتساب».

07801969233
07901463050
07709670606

السيادية األموال التي تدفعها
الحكوم�ة لدع�م الواجب�ات
الرس�مية للعائل�ة امللكي�ة،
بم�ا يف ذلك النفق�ات املتعلقة
بمساكنهم الرس�مية وأماكن
العمل.
وأوضح�ت املجل�ة أن ث�روة
األم�ري ه�اري تبلغ نح�و 40
ملي�ون دوالر ،جزء منها يعود
إىل األم�وال الت�ي تركته�ا ل�ه
والدته ،األم�رية ديانا ،مضيفا
«إىل جانب ما ادخره من راتبه
الس�ابق كنقي�ب يف الجي�ش
الربيطان�ي (حي�ث كان يربح
ما بني  50ألف و  53ألف دوالر
يف السنة)».
يف املقابلّ ،
ق�در موقع «بيبل»
األمريكي ثروة ميغان يف حوايل
 5ماليني دوالر ،وه�ي قيمة ما حصلت عليها
بع�د دوره�ا يف مسلس�ل «س�وتس» وبعض
األعمال الفنية األخرى.
هذا ولم يع�رف بعد كيف س�يتمكن الزوجان
من الحصول عى دخلهم يف املستقبل.

مؤسس فيسبوك يكشف عن طموحاته
للعقد املقبل

كش�ف الرئيس التنفيذي لرشكة «فيس�بوك» مارك زوكربريغ ،يف منشور
ع�ى حس�ابه الرس�مي يف موق�ع التواص�ل الش�هري ال�ذي ّ
أسس�ه ،عن
طموحاتها املستقبلية ،وذلك يف إطار تقليد اعتاد عليه بداية كل عام.
وبخ�الف التحدي�ات التي كان زوكربريغ يضعها يف مطلع كل س�نة ،فقد
كش�ف هذه املرة عن طموحاته للس�نوات العرش القادم�ة ،حيث قال يف
منشوره« :بدال من وضع تحديات سنوية ،حاولت التفكري يف كيف سيبدو
العال�م وحياتي يف  ،»2030حس�بما نقل موق�ع  AIT NEWSاملتخصص
باألخبار التقنية.
وبحس�ب املنش�ور ،يطمح زوكربريغ لتحس�ني تقنية الواقع االفرتايض،
بحيث تس�اهم يف إيجاد حلول ملش�اكل اإلس�كان ،عرب تمكني الناس من
العمل من أي مكان.
وفيما يتعلق بمستقبل الهواتف الذكية ،فإن زوكربريغ يعتقد أنها ستظل
مهيمنة عى املش�هد التقن�ي يف العقد القادم ،ولكنها ستس�تعني بتقنية
الواقع املعزز بشكل أكرب.
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