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االمام علي )عليه السالم(

عليك بالعدل

 في الّصديق والعدو، والقصد 

في الفقر والِغنى

ص2حزب بارزاين يستغل »خرق أربيل« لتصفية األوراق السياسية مع اخلصوم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 هيئة احلج تعلن وصول )2950( حاجًا عراقيًا إىل الديار املقدسة
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حمادثات تشكيل احلكومة تدخل مرحلة الصمت
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف الوق�ت الذي يقرتب فيه إعالن نتائج العد 
والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات الربملانية، 
وال�ذي يقوم ب�ه قضاة منتدب�ن بعد أن تم 
التشكيك بالنتائج، تدخل الكتل السياسية، 
التي كانت تش�هد ح�راكاً رسيع�اً من أجل 

تشكيل الكتل األكرب، يف مرحلة سبات.
ويب�دو حلم تش�كيل كتل�ة األغلبي�ة داخل 
الربملان يف مآله إىل التبخر بحسب ما تكشف 
املحادث�ات األولي�ة ب�ن الكتل السياس�ية، 
إال أن الحكوم�ة االئتالفي�ة، بدوره�ا، تبدو 
غ�ر واضحة املعال�م اىل االن، إذ رسعان ما 

تنفرط التفاهمات بن األحزاب السياس�ية 
بعد اإلعالن عنها.

وق�ال عضو ائت�الف دولة القانون جاس�م 
محمد جعفر »نس�تبعد تش�كيل الحكومة 
الجدي�دة قب�ل نهاية الع�ام الج�اري لعدم 
توافق الكتل السياسية يف ما بينها يف الوقت 
الح�ارض، فضال عن انط�الق التظاهرات يف 

اغلب محافظات البالد«.
واوض�ح جعف�ر، يف ترصيح�ات صحفية، 
ان »النتائ�ج لن تفرز تغيرا ابدا وس�تخرج 
كم�ا كانت يف اعالنها االول«، مؤكدا انه »لن 
يكون هناك اي تغي�ر يف عدد مقاعد الكتل 
السياس�ية يف الربملان املقب�ل وذلك لتفادي 

الدخ�ول بمش�اكل جدي�دة قب�ل تش�كيل 
التحالفات و الحكومة املقبلة«.

واك�د عض�و ائت�الف القان�ون، ان »عم�ل 
مفوضي�ة االنتخاب�ات املش�كلة م�ن قب�ل 
القض�اة املنتدب�ن س�ينتهي خ�الل األيام 
املحافظ�ات  جمي�ع  إكم�ال  بع�د  املقبل�ة 
املطع�ون فيه�ا«، مش�را  إىل إن »املحكمة 
االتحادية س�تصادق عىل نتائج االنتخابات 
التي يجري عدها وفرزها يدويا هذه االيام 

نهاية الشهر الجاري«.
املحل�ل الس�يايس واث�ق الهاش�مي، قال يف 

لهجة ال تبدو أكثر تفاؤالً.
التفاصيل ص2

التعليم تطلق استامريت 
تعديل الرتشيح وقبول خرجيي 

السنة الدراسية السابقة
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جملس البرصة
 يفتح باب الرتشيح ملنصب 
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املانيا تطالب أوربا بـ »عدم اخلضوع« لواشنطن
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الخارجي�ة األملاني هايك�و ماس يف 
ترصيحات لصحف مجموعة »فونكه« األملانية 
اإلعالمية »يتعن عىل االتحاد األوروبي املقاومة 
وعدم الخضوع لالبتزاز... يتعن علينا التضامن 
داخ�ل االتحاد األوروب�ي والوقوف س�ويا عىل 

نحو واٍع يف وجه القيود الجمركية«.
وع�ىل موقع توت�ر صّعد ماس لهجت�ه اتجاه 
الرئي�س ترام�ب، معلنا: »بالنس�بة يل الواليات 

املتحدة ليست عدوا، وإنما حليف رئييس ومهم 
من خ�ارج االتحاد األوروب�ي. الواليات املتحدة 
أكرب م�ن البيت األبي�ض. وهذا األم�ر ال يمكن 
لرتامب أيض�ا تغيره. فلينرش م�ن التغريدات 

كما يشاء«. 
ومن املقرر أن يلتقى رئيس املفوضية األوروبية 
جان-كل�ود يونك�ر الرئيس األمريك�ي دونالد 
ترامب يف واش�نطن، وذلك غ�داة وصف ترامب 
لالتح�اد األوروب�ي بأن�ه » أكرب كي�ان« ييسء 
اس�تخدام العالق�ات التجاري�ة. وكان ترام�ب 

ق�د ف�رض الش�هر امل�ايض رس�وما جمركية 
ع�ىل واردات الصل�ب واأللومنيوم م�ن االتحاد 

األوروبي.
وق�ال ماس »الواضح ه�و أن االتحاد األوروبي 
س�يكون مج�ربا يف ه�ذه الحال�ة ع�ىل اتخاذ 
إجراءات مضادة... يتعن علينا وضع حد لنهج 
ترام�ب. يتع�ن علي�ه أن يرى أنه ل�ن ينجح يف 
إحداث انقس�ام يف أوروب�ا«، مضيفا أن أمريكا 
ليس أمامها س�وى الخسارة إذا تم فرض قيود 

جمركية عىل نحو متبادل.

حمافظ بغداد يتابع ميدانيا اعامل التطوير 
واألكساء يف قضاء املحمودية

البرصة  تعلن اكامل الكتب اخلاصة بالدرجات الوظيفية 
3واملشاريع التي وافقت عليها احلكومة 3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

االربع�اء،  أم�س  التخطي�ط،  وزارة  عق�دت 
اجتماع�اً تنفيذي�اً بحض�ور وف�ود لعدد من 
املحافظ�ات وال�وزارات املختص�ة ملناقش�ة 
تطبي�ق الق�رارات الت�ي اتخذته�ا الحكومة 

بشأن مطالب املتظاهرين.
وقال وزير التخطيط س�لمان الجمييل، خالل 
مؤتم�ر صحف�ي ع�ىل هامش االجتم�اع، ان 
»ه�ذا االجتماع هو اجتم�اع تنفيذي لتحويل 
التوجيهات والقرارات التي اتخذتها الحكومة 
فيما يتعلق باالس�تجابة ملطالب املتظاهرين 
يف  املدرج�ة  الخدم�ات  مس�ألة  ومعالج�ة 
املوازن�ات االس�تثمارية او موازن�ات تنمي�ة 

االقاليم«.
واض�اف »نح�ن االن يف الفص�ل االخ�ر م�ن 

عم�ر الحكوم�ة من ه�ذه الس�نة وال يوجد 
هنال�ك برملان الق�رار موازن�ة تكميلية توفر 
التخصيص�ات او تح�دد تخصيص�ات معينة 

النجاز هذه املشاريع«.
وتاب�ع »له�ذا تق�رر تش�كيل خلي�ة ازمة يف 
وزارتي التخطي�ط واملالية والوزارات االخرى 
لتكييف مناقل�ة او تخصيص االموال وتوافر 
التمويل الالزم ملعالجة املشاريع ذات االولوية 
والت�ي لها مس�اس بحياة املواطنن الس�يما 
يف مج�ال امل�اء والكهرب�اء وف�ك االختناقات 

الالزمة«.
واش�ار الجمي�يل اىل ان »هنال�ك الكث�ر م�ن 
املشاريع قد تكون متلكئة او فيها سحب عمل 
او بحاجة للتخصيص�ات الالزمة لتنفيذها«. 
واوض�ح ان »ه�ذا االجتم�اع التنفيذي يضم 
جميع مفاص�ل وزارة التخطي�ط والوزارات 

االخ�رى اليج�اد الحل�ول الرسيع�ة ملعالجة 
توف�ر التخصيصات الالزم�ة، وايضا لتوفر 
التمويل فيم�ا يتعلق ب�وزارة املالية وتحويل 
الق�رارات والتوجيهات التي اتخذت من خالل 
خلي�ة االزم�ة وتحويلها اىل واق�ع ملموس«. 
وق�ال »التحدي�ات كب�رة ج�دا«، مش�را اىل 
ان »مطال�ب املتظاهري�ن هي حق�وق وعىل 
الحكوم�ة تنفيذه�ا لك�ن التنفي�ذ ينبغي ان 
يمر باطر قانونية واج�راءات رسيعة ومرنة 

لالستجابة لهذه املطالب«.
وب�ن الجمي�يل »االجتم�اع ض�م وف�ود من 
محافظات البرصة وذي قار والنجف واملثنى، 
باالضاف�ة اىل ال�وزارات املعني�ة كالكهرب�اء 
والرتبي�ة والتعلي�م والصحة وامل�وارد املائية 

والزراعة والطرق والجسور.
التفاصيل ص2

اجتامع تنفيذي بني بغداد واملحافظات لتطبيق قرارات 
احلكومة بشأن مطالب املتظاهرين
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يف الوق�ت ال�ذي يقرتب في�ه إعالن نتائ�ج العد 
والف�رز اليدوي لنتائ�ج االنتخاب�ات الربملانية، 
وال�ذي يق�وم ب�ه قض�اة منتدب�ن بع�د أن تم 
التش�كيك بالنتائ�ج، تدخ�ل الكتل السياس�ية، 
التي كانت تشهد حراكاً رسيعاً من أجل تشكيل 

الكتل األكرب، يف مرحلة سبات.
ويبدو حلم تش�كيل كتلة األغلبية داخل الربملان 
يف مآله إىل التبخر بحس�ب ما تكشف املحادثات 
األولي�ة بن الكت�ل السياس�ية، إال أن الحكومة 
االئتالفي�ة، بدوره�ا، تبدو غ�ر واضحة املعالم 
اىل االن، إذ رسع�ان م�ا تنف�رط التفاهمات بن 

األحزاب السياسية بعد اإلعالن عنها.
وقال عضو ائتالف دولة القانون جاس�م محمد 
جعفر »نس�تبعد تشكيل الحكومة الجديدة قبل 
نهاية العام الجاري لعدم توافق الكتل السياسية 
يف ما بينها يف الوقت الحارض، فضال عن انطالق 

التظاهرات يف اغلب محافظات البالد«.

واوض�ح جعف�ر، يف ترصيح�ات صحفي�ة، ان 
»النتائ�ج ل�ن تفرز تغي�را ابدا وس�تخرج كما 
كانت يف اعالنه�ا االول«، مؤكدا ان�ه »لن يكون 
هناك اي تغير يف عدد مقاعد الكتل السياس�ية 
يف الربملان املقبل وذلك لتفادي الدخول بمشاكل 
جدي�دة قب�ل تش�كيل التحالف�ات و الحكومة 

املقبلة«.
واكد عضو ائتالف القانون، ان »عمل مفوضية 
االنتخابات املش�كلة من قب�ل القضاة املنتدبن 
س�ينتهي خالل األيام املقبل�ة بعد إكمال جميع 
املحافظ�ات املطع�ون فيه�ا«، مش�را  إىل إن 
»املحكم�ة االتحادي�ة س�تصادق ع�ى نتائ�ج 
االنتخاب�ات الت�ي يج�ري عدها وفرزه�ا يدويا 

هذه االيام نهاية الشهر الجاري«.
املحلل السيايس واثق الهاشمي، قال يف لهجة ال 
تبدو أكثر تف�اؤالً، ان »الربملان الجديد لن يعقد 
جلس�ته االوىل قب�ل ش�هرين م�ن االن«، مؤكدا 
ان »تش�كيل الحكومة سيس�تغرق وقتا طويال 
ق�د يص�ل اىل نهاي�ة الع�ام الحايل ك�ون الرؤى 

السياس�ية للتحالفات غر واضحة، وتتضمنها 
رشوط�ا كث�رة يج�ب التفاه�م عليها بش�كل 

جدي«.
واض�اف، يف ترصيح لوكالة املوازي�ن، ان »العد 
والف�رز اليدوي س�ينتهي نهاية الش�هر الحايل 
والكتل السياسية تحتاج اىل مدة لبلورة اتفاقات 
تش�كيل الكتلة االكرب«، مبينا ان«هناك رغبة يف 
اس�تمرار الوضع السيايس للبلد، اىل ماهو عليه 
)رئي�س الوزراء ش�يعي ورئيس الربملان س�ني 

ورئيس الجمهورية كردي(«.
بدوره، كش�ف عض�و الهيئة السياس�ية لتيار 
الحكمة رعد الحي�دري، يف ترصيح صحفي، ان 
»االجتماع املش�رتك االخر لرئي�س الجمهورية 
م�ع قادة الكت�ل السياس�ية  قد خ�رج باتفاق 
كافة االطراف عى رضورة تهدئة االوضاع حتى 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة«، داعي�ا »لتجاوز 
كاف�ة العقبات والتداعي�ات وحلها يف الحكومة 

املقبلة«.
ويف إقليم كردس�تان، الذي ع�دت أحزابه بيضة 

القبان يف تش�كيل الحكومات الس�ابقة، تش�ر 
التحركات الكردية اىل اتفاق حزبي الديمقراطي 
الكردس�تاني واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
عى  تفاهمات س�يذهبان بها اىل بغداد من اجل 
التف�اوض عى بنودها، مؤكدي�ن يف الوقت ذاته 
ان�ه يجب وجود مناخ س�يايس يف بغداد واضحا 
ومعلنا ملا يريد كي يس�تطيع الجلوس معه عى 

طاولة التفاوضات.
غر أن ه�ذه التحال�ف بن الحزب�ن الكبرين 
يواجه عرقلة من األحزاب الصغرة التي تقرتب 
ه�ي األخ�رى م�ن التحالف فيم�ا بينه�ا لعقد 
تحال�ف أكرب مع األحزاب الكربى يف بغداد، وهو 
األمر الذي يدفع األمور إىل التعقيد أكثر مما هو 
عليه. وبمقابل كل هذا، فإن األحزاب السياسية 
ال يبدو أنه�ا راضية عن تمثي�ل كتلة املعارضة 
داخل الربملان، إذ أن التفاهمات تجري حّتى اآلن 
بعي�د عن هذا الخي�ار، بالرغم م�ن تلميح تيار 
الحكم�ة إىل اللجوء إىل هذا األم�ر يف حال لم يتم 

التوصل إىل االتفاق عى الربنامج الحكومي. 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف  االنس�ان  حق�وق  لجن�ة  رئي�س  رد 
برملان اقليم كردس�تان س�وران عمر عى 
اتهام الجماعة االس�المية الكردس�تانية 
بالوق�وف وراء الهج�وم ال�ذي اس�تهدف 

مبنى محافظة اربيل.
وعل�ق عم�ر، وه�و نائ�ب ع�ن الجماعة 
االس�المية يف برمل�ان االقلي�م، يف منش�ور 
عى صفحته الش�خصية بموقع فيسبوك 
»ل�و كان اح�د مهاجمي مبن�ى محافظة 
اربي�ل نجل ألحد الضب�اط الكبار التابعن 
لالح�زاب الكردية، وحتى لو كان قد رسق 
مس�دس وال�ده واقتحم املبنى مل�ا ذكروا 
ذلك وحاولوا اخفاء كل االدلة والحقائق«، 
يف اش�ارة اىل اته�ام الجماعة االس�المية 

بالوقوف وراء الهجوم.
وكان محاف�ظ اربي�ل ن�وزاد ه�ادي، قد 
رصح يف وقت س�ابق، بأن احد املهاجمن 
الثالث�ة الذي�ن اقتحم�وا مبن�ى محافظة 
اربي�ل »ينتم�ي اىل الجماع�ة االس�المية 
وه�ذا  الجماع�ة،  هوي�ة  يحم�ل  وكان 
الش�خص كان ممن ش�اركوا يف الحمالت 
الدعائية االنتخابية للجماعة االسالمية يف 
12 ايار«. وقال عمر انه »بس�بب التشابه 
ب�ن احد هؤالء االرهابي�ن الذين هاجموا 
مبنى املحافظ�ة، وأحد الش�باب املنتمن 
للجماعة يريدون الصاق التهم بالجماعة 

االسالمية«.
واك�د ان الجماع�ة »تعت�رب م�ن قام�وا 

باقتحام مبنى املحافظة ارهابيون«.
وهاج�م ثالثة مس�لحن، االثن�ن، مبنى 
محافظ�ة اربي�ل وتمكن�وا م�ن اقتحامه 
قبل ان تنجح قوات االمن الكردية بقتلهم 
وتحري�ر املبنى. بدوره، وصف القيادي يف 
الجماعة االس�المية الكردس�تانية احمد 
حمه الح�اج اتهام اس�ايش اربيل للنائب 
ع�ن الحرك�ة س�ليم شوش�كي باالنتماء 

لتنظيم داعش، بانه اتهام ليس بالجديد.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن حمه الحاج 
الق�ول ان »اته�ام القي�ادي يف الجماع�ة 
االسالمية س�ليم شوشكي )سليم همزة( 
بان�ه مرتب�ط بتنظي�م داع�ش، م�ن قبل 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني ليس 

بالجديد، فالحزب الديمقراطي س�بق وان 
اتهم شوشكي بذلك وطلب رفع الحصانة 

عنه يف مجلس النواب االتحادي«.
واش�ار اىل ان »مجل�س الن�واب االتحادي 
ش�كل لجنة تحقيقية للنظ�ر بهذه التهم 
املوجهة للنائب شوشكي، وكشفت اللجنة 

ان التهم ملفقة وعارية عن الصحة«.
»الح�زب  ان  الح�اج  حم�ه  واض�اف 
الديمقراطي الكردستاني مشهور بتوجيه 
التهم للسياسين ومعارضيه داخل اربيل 

وخارجها«.
وتابع بالقول »اتهام شوشكي ليس االول 

ولن يكون االخر، وه�و اتهام جاهز لكل 
من يعارض الديمقراطي الكردس�تاني يف 
سياسته«، مضيفا »ال يخفى عى الشارع 
الكردي السيناريوهات الجديدة التي يتهم 

بها معاريض الحزب«.
االتهام�ات  ه�ذه  »مث�ل  ان  اىل  ولف�ت 

وجهت ملؤس�س حركة التغير نوشروان 
مصطفى وص�درت بحق�ه مذكرة قبض 
بتهم�ة االره�اب، وك��ذلك ص�الح الدين 
محم�د به�اء الدي�ن وجه�ت ل�ه تهم�ة 
ملفقة قبل عرش سنوات، وايضا كورست 
رس�ول هناك مذكرة بحق�ه، وغرهم من 

السياسين املعارضن«.
وخت�م حم�ه الح�اج بالق�ول »الش�ارع 
الح�زب  ته�م  حقيق�ة  يع�رف  الك�ردي 
وسيناريوهات  الكردستاني  الديمقراطي 
التس�قيط ملعارضي�ه، لذل�ك ال نعول عى 

اتهاماته«.
يف غضون ذلك، رفض حراك الجيل الجديد 

ترصيحات مدير أمن أربيل.
وأص�در حراك الجيل الجدي�د بيان تعقيبا 
ع�ى ترصيح�ات ملدير أمن أربي�ل، طارق 
نوري، حول صدور أوامر قضائية للقبض 
عى النائب الس�ابق واملرشح الفائز، رجل 
الدي�ن الك�ردي »املال س�ليم شوش�كيي« 
يش�دد عى رف�ض حياكة س�يناريوهات 
مدبرة مس�بقا من أجل تصفية حسابات 
سياس�ية لخص�وم سياس�ين يف اقلي�م 

كردستان. 
وش�دد حراك الجيل الجديد عى أن النواب 
يمثلون الشعب وأن اقتياد خطباء املساجد 
دلي�ل  وج�ود  دون  املظلم�ة،  الغ�رف  إىل 
للسجن امتداد للجرائم التي ارتكبت بحق 
املواطن�ن »األح�رار والربملان�ن الكورد« 
ط�وال ال�� 27 عام�ا املاضي�ة ويهدف إىل 

إطالة أمد عمر السلطة الحالية.
كما رفض الحراك تمديد قانون محافحة 
اإلرهاب وعده خطرا عى األحرار وس�يفا 
مس�لطا الس�تخدامه يف تصفة حسابات 
سياس�ية وعد اتهام القيادي يف الجماعة 
اإلسالمية انتقاما لعدم تصويت كتلتها يف 
برملان كوردس�تان لصالح تمديد القانون 

قبل أيام.
 من جهته نفى النائب س�ليم شوش�كي، 
عرب بيان مقتضب وجود أي صالت له مع 
تنظيم داع�ش، وأكد أنه مس�تعد للمثول 
أمام محكمة مس�تقلة للدفاع عن نفسه، 
ورفض فكرة تس�ييس القضاء وأكد عى 
أن مايج�ري حاليا بحقه امتداد لتس�خر 

املحاكم من أجل أغراض سياسية.

األحزاب السياسية حتتاج ألشهر حتى الوصول إىل تفاهمات من أجل تشكيل الكتلة األكرب واحلكومة االحتادية

حمادثات تشكيل احلكومة تدخل مرحلة الصمت

اجلماعة اإلسالمية ترد على االتهامات واجليل اجلديد حيذر الدميقراطي من التمادي

حزب بارزاين يستغل »خرق أربيل« لتصفية األوراق السياسية مع اخلصوم

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

عق�دت وزارة التخطي�ط، أمس االربع�اء، اجتماعاً 
تنفيذي�اً بحض�ور وف�ود لع�دد م�ن املحافظ�ات 
والوزارات املختصة ملناقش�ة تطبيق القرارات التي 

اتخذتها الحكومة بشأن مطالب املتظاهرين.
وقال وزير التخطيط سلمان الجمييل، خالل مؤتمر 
صحفي عى هامش االجتماع، ان »هذا االجتماع هو 
اجتماع تنفيذي لتحويل التوجيهات والقرارات التي 
اتخذتها الحكومة فيما يتعلق باالس�تجابة ملطالب 
املتظاهري�ن ومعالجة مس�ألة الخدمات املدرجة يف 
املوازنات االستثمارية او موازنات تنمية االقاليم«.

واض�اف »نح�ن االن يف الفص�ل االخ�ر م�ن عم�ر 
الحكوم�ة من هذه الس�نة وال يوج�د هنالك برملان 
القرار موازنة تكميلية توفر التخصيصات او تحدد 

تخصيصات معينة النجاز هذه املشاريع«.
وتاب�ع »له�ذا تقرر تش�كيل خلية ازم�ة يف وزارتي 
التخطيط واملالية والوزارات االخرى لتكييف مناقلة 
او تخصيص االموال وتوافر التمويل الالزم ملعالجة 
املش�اريع ذات االولوي�ة والت�ي لها مس�اس بحياة 
املواطن�ن الس�يما يف مجال امل�اء والكهرب�اء وفك 

االختناقات الالزمة«.
واش�ار الجمييل اىل ان »هنالك الكثر من املش�اريع 

ق�د تكون متلكئة او فيها س�حب عم�ل او بحاجة 
للتخصيصات الالزمة لتنفيذها«.

واوض�ح ان »ه�ذا االجتماع التنفي�ذي يضم جميع 
مفاصل وزارة التخطي�ط والوزارات االخرى اليجاد 
الحل�ول الرسيع�ة ملعالج�ة توف�ر التخصيص�ات 
الالزمة، وايضا لتوفر التموي�ل فيما يتعلق بوزارة 
املالية وتحويل الق�رارات والتوجيهات التي اتخذت 
من خالل خلية االزمة وتحويلها اىل واقع ملموس«. 
وقال »التحديات كبرة جدا«، مشرا اىل ان »مطالب 
املتظاهري�ن هي حق�وق وعى الحكوم�ة تنفيذها 
لكن التنفيذ ينبغي ان يمر باطر قانونية واجراءات 

رسيعة ومرنة لالستجابة لهذه املطالب«.
وبن الجمييل »االجتم�اع ضم وفود من محافظات 
الب�رصة وذي ق�ار والنج�ف واملثن�ى، باالضافة اىل 
ال�وزارات املعني�ة كالكهرب�اء والرتبي�ة والتعلي�م 
والصحة واملوارد املائية والزراعة والطرق والجسور، 
ملعالجة هذه املش�كالت وتحويل القرارات اىل واقع 
ملم�وس«. ولف�ت اىل ان »هنال�ك مش�اريع فيه�ا 
نس�بة انجاز متقدمة وأخرى مدرج�ة عى املوازنة 
االس�تثمارية وتنمي�ة االقالي�م وكذل�ك مش�اريع 
تشغيلية أيضا جميعها صنفت ووضعت املعالجات 
الالزم�ة له�ا فيم�ا يتعل�ق بتكيي�ف التخصيصات 
وايضا فيما يتعل�ق بتوفر االموال«. وختم الجمييل 

بالقول »نحن متفائلون بان االيام املقبلة وبتكاتف 
جمي�ع الجه�ود س�واء يف الحكوم�ة االتحادي�ة يف 
بغ�داد او الحكوم�ات املحلي�ة س�تحول الكثر من 
ه�ذه املش�اريع اىل منج�ز متحق�ق ع�ى االرض«. 
من جانبه، قال محافظ املثن�ى فالح الزيادي »بعد 
التظاه�رات التي حدث�ت يف محافظات الجنوب من 
ضمنه�ا محافظ�ة املثنى نتج عنها زي�ارة وفد من 
ابناء املحافظة ملقابلة رئيس الوزراء«، مشرا اىل ان 
»االس�تجابة كانت رسيعة البناء املحافظة من قبل 

رئيس الوزراء«.
واوضح ان »هذه االس�تجابة الحقيقية تعد خطوة 
جي�دة ومباركة لوزارة التخطي�ط ولخلية االزمة يف 

االمانة العامة ملجلس الوزراء«.
واض�اف »االس�تجابة تمثل�ت بتحوي�ل املوافقات 
التحريري�ة والش�فوية الت�ي ص�درت ع�ن رئيس 
ال�وزراء وال�وزارات اىل اج�راءات، اذ يج�ري تنفيذ 

جميع املوافقات ويف القطاعات كافة«.
وتاب�ع الزي�ادي »الي�وم وزارة التخطي�ط جمع�ت 
املؤسس�ات الحكومية كافة وهنالك تكامل واضح 
يف كل مؤسسات الدولة ما بن مكتب رئيس الوزراء 
واالمانة العامة ووزارات التخطيط واملالية واالعمار 
املائي�ة  وامل�وارد  والصح�ة  والزراع�ة  واالس�كان 
والكهرب�اء«. واك�د ان »كل ما ج�رى املوافقة عليه 

ستتم ترجمته اىل اجراءات عى ارض الواقع«، معربا 
ع�ن امله بأن »يلمس املواط�ن ما يتمناه من خالل 
سر املش�اريع باالطر القانونية الصحيحة الكمال 
املشاريع املتوقفة كافة وبالنتيجة انعكاسها ايجابا 

عى الواقع الخدمي يف املحافظات«.
ب�دوره قال وكيل وزارتي التخطي�ط واملالية ماهر 
حم�اد، ان »وزارة املالي�ة مثلها مث�ل كل الوزارات 
كلفت من قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء بتشكيل 
خلي�ة ازمة عالية املس�توى يرأس�ها الوزير وتضم 
جميع املعنين بإج�راءات تنفيذية لتلبية متطلبات 
املتظاهرين واملواطنن يف جميع املحافظات، وهناك 

اربع محافظات حارضة االن«.
واك�د ان وزارة املالي�ة »س�توفر جمي�ع اآللي�ات 
التنفيذي�ة من ناحية التخصي�ص والتمويل العادة 
نبض الحياة ملتطلبات املواطنن الخدمية واملتطلبات 

املتعلقة بفرص العمل«.
»التنفي�ذ س�يكون ع�ى مس�توين،  ان  واض�اف 
الق�رارات  تخطيط�ي وتموي�يل وكيفي�ة تحوي�ل 
اىل اج�راءات تنفيذي�ة باط������ار قانون�ي م�ن 
خالل وض�ع االولويات واعادة رس�م املخرجات, اذ 
باإلمكان من خالل ارقام س�هلة تحريك مش�اريع 
كبرة وبذلك نحق�ق الوعود التي قطعتها الحكومة 

يف هذا املجال«.

ضم مسؤولي )4( حمافظات ووزراء )6( وزارات خدمية

اجتامع تنفيذي بني بغداد واملحافظات لتطبيق قرارات احلكومة بشأن مطالب املتظاهرين

     بغداد / المستقبل العراقي 

قالت مص�ادر مطلعة، أمس األربعاء، أن مجلس 
الوزراء استحدث 100 ألف درجة وظيفية ضمن 

حركة املالك موزعة عى جميع الوزارات.
ونقل�ت وكالة »موازين نيوز«، عن مصدر مطلع 
الق�ول إن »مجلس الوزراء قرر اس�تحداث 100 
ألف درج�ة وظيفية ضمن حرك�ة املالك بجميع 

الوزارات«.
وأض�اف املصدر، ال�ذي فضل عدم الكش�ف عن 
إس�مه، ان »القرار جاء تلبية ملطالب املتظاهرين 
يف توف�ر درج�ات وظيفي�ة بع�د ارتفاع نس�ب 

البطالة يف عموم املحافظات«.

     بغداد / المستقبل العراقي 

افتت�ح مجلس محافظ�ة البرصة، أمس 
األربع�اء، ب�اب الرتش�يح ملنص�ب قائد 

رشطة املحافظة .
وذك�ر مص�در لوكال�ة »الف�رات نيوز« 
ان »مجل�س محافظ�ة الب�رصة افتتح 

ب�اب الرتش�يح ملنص�ب قائ�د رشط�ة 
املحافظة«.

واض�اف ان »اب�رز املرش�حن للمنصب 
هم قائ�د رشط�ة البرصة الس�ابق عبد 
الكري�م املياح�ي وحيدر املط�وري }ابو 
رضغ�ام{ قائد فوج النخب�ة يف الرشطة 

االتحادية«.

جملس البرصة يفتح باب الرتشيح ملنصب 
قائد رشطة املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

حي�در  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  اص�در 
العبادي، أم�س األربعاء، توجيهات عاجلة 
اس�تجابة ملطالب اهايل املثن�ى، فيما وجه 
بإط�الق التعيين�ات أله�ايل املحافظ�ة يف 
مختل�ف املج�االت. وقالت االمان�ة العامة 
ملجل�س ال�وزراء يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي اصدر مجموعة من 
التوجيهات اثن�اء لقائه بالحكومة املحلية 
وشيوخ عش�ائر ووجهاء محافظة املثنى 
ملعالج�ة الواق�ع الخدم�ي يف املحافظ�ة«.

ع�ى  تن�ص  »التوجيه�ات  ان  وأضاف�ت 

استكمال تمويل موازنة دائرة صحة املثنى 
لتوف�ر االدوي�ة واملس�تلزمات الصحي�ة، 
وتس�هيل إج�راءات ال�رشاء فيم�ا يتعلق 
بفحص املواد الطبية، ودراسة أسباب تلكؤ 
اكمال املستشفى األملاني وتقديم توصيات 
التوجيه�ات  وأش�ارت  بذل�ك«.  مح�ددة 
بحس�ب البي�ان اىل »تأمن الحص�ة املائية 
للمحافظة من مياه نهري الفرات والحلة 
ألغراض الرشب والسقي، فضالً عن ضمان 
حصته�ا املقررة من تخصيص�ات الرعاية 
األولوي�ة  إعط�اء  وتأكي�د  االجتماعي�ة، 
ملشاريع اسرتاتيجية التخفيف من الفقر«. 
وقضت التوجيهات ايضاً ب�«تقديم تقرير 
فوري ع�ن االحتياج�ات املطلوبة لضمان 

حص�ة املحافظة بالكهرباء، وفتح تحقيق 
لبيان أس�باب هبوط الفولتي�ة يف املناطق 
الريفي�ة م�ع معالج�ة الحاج�ة ملحول�ة 
كهربائية بطاقة مناسبة لناحية الهالل«. 
وح�ول توفر فرص العم�ل، وجه العبادي 
ب�«أط�الق التعيينات لدرج�ة حركة املالك 
يف محافظ�ة املثن�ى، وكل�ف وزارة املالي�ة 
بتوفر الغطاء املايل ملختل�ف القطاعات«، 
كما وج�ه ال�وزارة ب�«مراجعة مش�اريع 
تنمية األقاليم ومش�اريع الوزارات لتوفر 
التمويل املناسب لألساسية منها، ودراسة 
تأجيل قروض املزارعن بحسب خصوصية 
املش�اريع وظروف عملها ملدة مناس�بة او 

اعفائها من فوائد القروض«.

جملس الوزراء يوجه بإطالق التعيينات ألهايل املثنى 
بمختلف املجاالت

         بغداد / المستقبل العراقي

رف�ض املجل�س االع�ى االس�المي  أم�س 
حكوم�ة  تش�كيل  اىل  الدع�وة  االربع�اء 
انق�اذ وطني خش�ية من اس�تغالل حرص 
الصالحيتن التنفيذي�ة والترشيعية بجهة 
معين�ة, داعي�ا اىل القب�ول بالنتائ�ج التي 
واالرساع  املنتدب�ة  املفوضي�ة  س�تعلنها 

بتشكيل الربملان والحكومة. 
وق�ال القيادي يف املجلس ف�رات الرشع يف 
ترصي�ح صحفي إن “خ�روج التظاهرات 
املطالب�ة بتوف�ر الخدم�ات وخلق فرص 
العمل هي مطالب ال يمكن الحد ان يعتربها 
صعب�ة عى الحكومة, بل هي من اولويات 

عمل أي حكومة, لكننا نرفض اس�تغاللها 
م�ن خالل ط�رح فكرة حكوم�ة االنقاذ”، 
مؤك�دا أن “ه�ذه الفك�رة بالنس�بة لن�ا 
مرفوض�ة تماما” . واضاف الرشع أن “ما 
يخش�اه املجلس بش�أن حكومة طوارىء 
او انق�اذ وطن�ي او اي تس�مية اخرى من 
التنفيذية  الصالحيت�ن  اس�تغالل ح�رص 
والترشيعية بجهة معينة”.واعترب الرشع، 
أن ” الح�ل االمث�ل بالنس�بة لن�ا قبول اي 
نتائج س�تعلنها املفوضية املنتدبة لغرض 
االرساع بانعق�اد الربملان الجديد وتش�كيل 
الحكوم�ة واالتفاق ع�ى برنامج حكومي 
يضمن للشعب تجاوز االخفقات يف مجال 

الخدمات وتحسن فرص العمل”.

املجلس االعىل يرفــض »حكــومــة االنقـاذ«:
 عىل الكتل السياسية القبول بنتائج االنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة الجنائية املركزية يف استئناف بغداد الرصافة 
االتحادي�ة، أم�س االربع�اء، حكم�ن بالس�جن املؤبد بحق 

إرهابين اثنن بتهم إرهابية مختلفة.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م مجلس القض�اء االعى عبد 
الس�تار برقدار، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه إن »املحكمة الجنائية املركزية أصدرت حكما بالس�جن 
املؤبد ضد إرهابي عمل يف ورشة لتصنيع الهاونات يف نينوى 
معرتف�ا باالنتم�اء اىل تنظي�م داعش منذ 2015 ومس�اعدة 
التنظي�م بارت�كاب أعم�ال إجرامية بحق الق�وات األمنية يف 
املحافظة«.وأض�اف برق�دار أن »املحكم�ة حكم�ت أيض�اً 
بالس�جن املؤبد عى مدان بتحريضه ض�د القوات االمنية يف 
مس�جد فتح العيل بع�د اعرتافه باالنتم�اء اىل تنظيم داعش 

اإلرهابي عام 2016«.

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد إلرهابيني احدمها 
حّرض يف مساجد نينوى ضد القوات األمنية
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   المستقبل العراقي / ميالد مؤيد

اص�درت دائ�رة صح�ة بغ�داد/ الك�رخ مجموعة م�ن تعليمات 
ممارسة مهنة مساعد املخترب و الخاصة بخريجي املعاهد الطبية 
فرع التحليالت املرضية لغرض الحصول عىل منح اجازة ممارسة 
املهن�ة ملس�اعد املخت�رب لغرض فت�ح و تجدي�د املخت�رب الجانبي 
و بحس�ب الرشوط الت�ي وضعتها وزارة الصح�ة / دائرة االمور 

الفنية 
و بين�ت مديرة قس�م االمور الفني�ة الصيدالنية خل�ود كريم )ان 
الدائ�رة قامت بن�رش التعليم�ات كافة ع�ىل الصفحة الرس�مية 
للدائ�رة ودع�ت الراغب�ن باالش�راك باالمتح�ان التنافيس و من 
املؤسس�ات الصحي�ة التابع�ة للدائ�رة اىل تقديم كتاب اس�تمرار 
بالخدم�ة و اضافت كريم )ان الدائرة ش�كلت لجنة خاصة بمنح 
اجازة ممارسة مهنة املخترب الجانبي حيث تقوم اللجنة باستالم 
الطلب�ات و اج�راء االمتحان الخ�اص فضال عن مفاتحة ش�عبة 
القطاع الصحي الخاص و منح االجازات لغرض الكش�ف الخاص 
و التنسيق مع قسم االمور االدارية لغرض اصدار االوامر االدارية 

و تزويد اللجنة بكافة املعلومات من قبل شعبة املختربات
و يذكر ان من تعليمات ممارس�ة مهنة مس�اعد املخترب ان يكون 
املتق�دم قد اجتاز االمتح�ان التنافيس و ان يمارس عمله يف مكان 
مس�تقل ب�ه ضمن عي�ادة طبيب مجاز م�ع اج�راء الفحوصات 
املس�موح بها و املوضوع�ة ضمن التعليم�ات و توفري االجهزة و 
املس�تلزمات املختربي�ة املطابق�ة للمواصفات املهني�ة مع توفر 

املكان املالئم و االلتزام بقواعد النظافة و الرشوط الصحية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العلي�ا للحج والعمرة، أمس األربعاء، عن ارتفاع عدد 
الحج�اج العراقي�ن املوفدين إىل الدي�ار املقدس�ة إىل 2950 حاجاً.

وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»أعداد الحجاج املوفدين إىل الديار املقدسة ارتفعت إىل 2950 حاجاً 
ع�رب 10 رحالت جوية من املطارات الخمس�ة )مطار بغداد الدويل- 
مطار النجف- مطار البرصة- مطار الس�ليمانية- مطار أربيل(«. 
وكان�ت الهيئة أعلنت، أم�س األول االثنن )23 تم�وز 2018(، عن 
وصول أول طائرة تقل حجاجاً عراقين إىل املدينة املنورة، مبينًة أن 
تفويج الحجاج جواً سوف يستمر حتى التاسع من الشهر املقبل.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لصناعات النس�يج والجل�ود احدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن عن تجهيز وزارة الصحة  والبيئة بمنتجاتها  
وحس�ب التوقيتات الواردة ضم�ن االلتزامات  التعاقدية .وقال مدير 
عام الرشك�ة املهندس احمد الكعبي يف ترصي�ح صحفي ان رشكته 
جهزت وزارة الصحة والبيئة ب���������) 700( الف رشش�ف طبي  
ع�ن طريق مصانعها املختلفة يف بغ�داد واملحافظات وبواقع )400( 
الف رشش�ف طبي م�ن معمل املنتج�ات الطبي�ة يف النجف االرشف 
و)250( الف رشش�ف طب�ي من معم�ل املنتجات الطبي�ة يف الحلة 
و)50( الف رشش�ف طبي من معمل املنتجات الطبية يف باب املعظم 
.يذكر بأنه سبق للرشكة وان جهزت وزارة الصحة والبيئة بأكثر من 
س�تة مالين وجه وس�ادة كبري وصغري والتي ت�م انتاجها يف معامل 

الرشكة يف محافظات النجف والديوانية وبابل.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعتربت عضو مجلس محافظة دياىل نجاة 
الطائي، أمس األربعاء، أن الخسائر جراء 
الحرائ�ق يف املحافظ�ة تفوق ما تس�ببت 
ب�ه التفجريات اإلرهابي�ة، داعيًة إىل إعداد 

خطط وقائية ملواجهة موجة الحرائق.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن 
الطائي إن »الحرائق يف دياىل لم تعد حوادث 
منفصلة ب�ل ظاهرة ت�زداد وتريتها يوما 
بعد آخر والخسائر املادية بلغت مستويات 

قياسية جداً يف األشهر األخرية«.
وأضافت الطائي، أن »خس�ائر الحرائق يف 
دياىل تفوق ما تس�ببه متفجرات االرهاب 
من اليس فور وت�ي ان تي ورصاصاته ما 
يعني أننا أمام خطر محدق يجب االنتباه 
ل�ه خاصة وأن الجزء األك�رب من الحرائق 
الته�م مئ�ات الدونم�ات م�ن البس�اتن 

واألرايض الزراعية مؤخراً«.
ودع�ت الطائي، إىل »إع�داد خطط وقائية 
تضمن التص�دي ملوجة الحرائ�ق والعمل 
ع�ىل إج�راء تحقيق�ات معمقة لكش�ف 
الجناة خاصة وأن أغلب حرائق البس�اتن 
تتم بفع�ل فاعل وفق امل�ؤرشات املتوفرة 
لدينا«.وكان مجلس دياىل أعلن قبل يومن 
عن الته�ام نريان الحرائق نحو 300 دونم 
م�ن البس�اتن خ�الل 2018 واغلبها كان 

متعمدا. 

عضو بمجلس دياىل: خسائر 
احلرائق تفوق ما أحدثتها 

التفجريات اإلرهابية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس االربعاء، إطالق 
التقديم عىل االستمارتن األلكرونيتن الخاصتن بتعديل ترشيح 
الطلبة املقبولن يف السنة الدراسية 2018/2017 وقبول خريجي 
الس�نة الدراس�ية الس�ابقة 2017/2016 ضم�ن قنات�ي القبول 

املركزي وذوي الشهداء.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة حي�در العب�ودي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »وزارة التعليم أطلقت 
االس�تمارة االلكرونية الخاصة بتعديل ترش�يح الطلبة املقبولن 
يف السنة الدراسية 2018/2017 واالستمارة االلكرونية الخاصة 
بقبول خريجي الس�نة الدراس�ية الس�ابقة 2017/2016 ضمن 

قناتي القبول املركزي وذوي الشهداء«.
وأض�اف أن »خي�ار تعدي�ل الرش�يح مت�اح للطبة الراس�بن أو 
املؤجل�ن يف املرحلة األوىل فقط وال يحق التقديم للطلبة امللتحقن 
بالدراس�تن املسائية أو األهلية«، الفتا اىل أن »التقديم االلكروني 
يكون عن طريق مراجعة الجامعة او مؤسس�ة الش�هداء لتفعيل 
الرق�م االمتحان�ي للطال�ب املؤجل او الراس�ب وفق قن�اة تعديل 
الرش�يح فيما يك�ون التقديم عىل االس�تمارة الخاصة بخريجي 
السنة الدراسية السابقة عرب بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة 

.»)www.dirasat-gate.org(
وتابع ان »التقديم عىل كال االس�تمارتن سيستمر إىل غاية نهاية 

الدوام الرسمي ليوم األحد املوافق ال�19 من اب املقبل«.

التعليم تطلق استامريت تعديل الرتشيح 
وقبول خرجيي السنة الدراسية السابقة

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت ادارة ناحية س�فوان جنوب 
غ�رب الب�رصة، اليوم االربع�اء، عن 
إطالق مول�دات الكهرب�اء العمالقة 
الت�ي وصلت م�ن دول�ة الكويت اىل 
منفذ س�فوان الحدودي يوم االثنن 
امل�ايض، بع�د اعفائها من الرس�وم 
باعتباره�ا منح�ة كويتي�ة ولم يتم 

توريدها ألغراض االسترياد.
وق�ال مدي�ر الناحي�ة طال�ب خليل 
الحصون�ة إن�ه ت�م اط�الق املولدات 
ال��17 من املنف�ذ وغ�ادرت باتجاه 
لتوزي�ع كهرب�اء  العام�ة  الرشك�ة 

الوسط.
وكان�ت إدارة الناحي�ة ق�د كش�فت 
مول�دات  ب�أن   2018 تم�وز   23 يف 
الت�ي وصل�ت  العمالق�ة  الكهرب�اء 
من دول�ة الكويت اىل منفذ س�فوان 
الحدودي، مازال�ت متواجدة باملنفذ 
ول�م يتم اطالقها، مضيف�ة ان إدارة 
املنفذ تنتظر كتاب رسمي من وزارة 

الكهرب�اء يؤكد ب�ان املولدات دخلت 
كمنحة من الكويت ولم يتم تورديها 
ألغراض االسترياد، بغية اعفائها من 

الرس�وم واطالقها، موضحة للمربد 
ان املول�دات ال�17 س�عة كل واحدة 

منها 2 ميكا واط.

إطالق مولدات الكهرباء الكويتية من منفذ سفوان 
بعد اعفائها من الرسوم

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تاب�ع محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني 
اعم�ال التطوير واألكس�اء يف املدخ�ل الجنوبي 
العاصم�ة  يرب�ط  ال�ذي  املحمودي�ة  لقض�اء 

باملحافظات األخرى.
العطوان�ي »ويف بي�ان اورده مكتب�ة األعالمي 
افاد خالل الجول�ة ان هذه هي األنطالقة االوىل 
لتطوير هذا القضاء من خالل اس�تثمار املوارد 
اتخذن�ة  للمحافظة.مضيفا:بأنن�ا  املتي�رة 

ق�رار بمناقلة معمل تدوي�ر النفايات اىل قضاء 
املحمودي�ة حت�ى تتمك�ن ه�ذه البلدي�ة م�ن 
استثمار موارد هذا املعمل لغرض تطوير معظم 
نواحي القضاء. مشريا اىل ان هناك تخصيصات 
مالي�ة ق�د اس�تخدمت بعملي�ة ه�ذا التطوير. 
وبعث الس�يد املحافظ رسالة اطمئنان اىل اهايل 
املحمودي�ة موضحا بان�ه بعد ماتم اس�تكمال 
مرشوع املجاري فان املهمة املقبلة هي تجميل 
وتطوير ه�ذا القضاء مردفا ب�ان االيام املقبلة 
ستش�هد حملة كبرية يف املنطقة لتوسعة هذه 

املشاريع واس�تكمال اعمال التطوير.ويف ختام 
جولت�ه ناش�د س�يادتة وزارة النف�ط لتكثيف 
التعاون والتنس�يق مع بلدي�ة املحمودية حيث 
كانت هن�اك مخاطبات واجتماعات مس�تمرة 
لخلي�ة االزم�ة معربا عن اس�فة الش�ديد لعدم 
وجود تعاون ودعم م�ن الوزارة للمحافظة من 
خالل توف�ري الوقود ومتطلب�ات التبليط مجانا 
والي�وم املحافظة مس�تعدة لرشاء ه�ذه املواد 
باملبال�غ املتي�رة ولكن هناك تلك�ؤ كبري بهذا 

الجانب.

حمافظ بغداد يتابع ميدانيًا اعامل التطوير واألكساء
يف قضاء املحمودية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن النائب االول ملحافظ البرصة محمد التميمي اكمال 
الكت�ب الخاص�ة بالتخصيص�ات الوظيفي�ة اضاف�ة اىل 
املش�اريع الت�ي تمت املوافق�ة عليها من قب�ل الحكومة 

االتحادية ملحافظة البرصة.
وقال التميمي يف ترصيح لراديو املربد انه س�يتم ارس�ال 
الكت�ب املطلوب�ة اىل محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيداني 
املتواجد حاليا يف بغداد للرشوع بتنفيذ الوعود الحكومية 
اىل الب�رصة، موضح�ا ان الحكومة املركزي�ة وافقت عىل 
اكم�ال العدي�د من املش�اريع املهم�ة يف الحافظة ومنها 
بناء 110 مدرس�ة بغض النظر عن نسب االنجاز اضافة 
اىل نص�ب محطة تحلية ملنطق�ة الرباضعية و8 محطات 

اخرى ستم نصبها الحقا.   
واضاف التميمي، انه تم ايضاً املوافقة عىل ادراج شوارع 
مهم�ة يف البرصة ضمن املش�اريع التي س�يتم تنفيذها 
ومنها ش�ارع )برصة - فاو( اضافة اىل شوارع يف ناحية 
س�فوان وقض�اء ش�ط العرب، كم�ا تم�ت املوافقة عىل 
رصف نص�ف العائ�دات من املناف�ذ الحدودية ملش�اريع 
البنى التحتية يف البرصة، وسيتم رصف مبلغ لستة اشهر 
كوجب�ة اوىل ابتداء م�ن االول من كان�ون الثاني ولغاية 

االول من حزيران املايض.
وتاب�ع، » كما ت�م احالة العدي�د من مش�اريع الكهرباء 
الس�يما مش�اريع نقل الطاقة املتوقف�ة للتنفيذ من قبل 
رشكات وزارة الكهرب�اء، موضحاً ان وزارة املالية اعلنت 
عن استعدادها لتخصيص الدرجات الوظيفية عىل املالك 

الدائ�م للع�رشة االف فرص�ة وظيفي�ة الت�ي خصصتها 
الحكومة للبرصة، مشريا اىل ان جميع االجراءات الخاصة 
بتنفيذ هذه املش�اريع من املقرر ان تستكمل خالل فرة 

اسبوع واحد.
واعلن�ت الس�لطات املحلي�ة يف الب�رصة يف وقت س�ابق 
م�ن، الي�وم الثالثاء، عن توص�ل الوفد التف�اويض عقب 
اجتماع عقد امس مع ممثيل ال�وزارات الخدمية ووزراة 
التخصيص�ات  إط�الق  اىل  ببغ�داد  واملالي�ة  التخطي�ط 
التشغيلية ملحافظة البرصة املحولة من البرودوالر وفق 
قانون املوازن�ة االتحادية لعام 2018.وش�هدت البرصة 
ومحافظات اخرى سلسلة تظاهرات منذ االسبوع االول 
لشهر تموز الجاري تطالب بالخدمات واطالق التعيينات 

رافقها اعمال عنف ادت اىل مقتل واصابة العرشات.

البرصة  تعلن اكامل الكتب اخلاصة بالدرجات الوظيفية واملشاريع التي وافقت عليها احلكومة

  المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

أعلن رئيس ديوان الوقف الش�يعي السيد 
عالء املوسوي عن تخصيص منحة مالية 
بقيم�ة 5 مالين دين�ار ملوظف�ي الوقف 
الش�يعي يف بغ�داد ممن يقب�ل عىل رشاء 
وحدة سكنية يف مرشوع بسماية السكني 

كهدية غري مرجوعة ».
و أكد  املوس�وي يف مؤتمر صحفي عقده 
بمكتب�ه ببغ�داد ، ان لجن�ة اإلس�كان يف 
الدي�وان بعدم�ا اطلع�ت ع�ىل امل�رشوع 
السكني الذي كان الديوان يروم العمل به 
يف بغداد واملش�اكل الت�ي تواجه املرشوع 
األرض  جن�س  تحوي�ل  يخ�ص  فيم�ا 
وموافقات كثرية س�اهمت بتعطيل البدء 
بهذا امل�رشوع ت�م االتجاه اىل املش�اريع 

املوجودة والجاهزة».
وأك�د ان�ه ت�م االتفاق م�ع رئي�س هيئة 
اس�تثمار بغداد ع�ىل تخصيص مجموعة 

من ش�قق مرشوع بس�ماية اىل موظفي 
الدي�وان يف بغ�داد واملس�اهمة يف تخفيف 

الع�بء عنهم ق�رر الديوان دف�ع مبلغ 5 
مالي�ن دينار ضمن الدفعة األولية كهدية 
غ�ري مرجوع�ة م�ن الدي�وان اىل املوظف 
الراغب برشاء وحدة س�كنية من مرشوع 
بس�ماية بع�د ان يق�دم طل�ب اىل الدائرة 

اإلدارية واملالية بالديوان ».
وب�ن ان »عملي�ة ال�رشاء ام�ر اختياري 
يعود للموظف نفس�ه , وأش�ار املوسوي 
اىل ان�ه تم تخصيص 200 وحدة س�كنية 
يف مرشوع بسماية الس�كني اىل موظفي 
الوق�ف الش�يعي يف بغ�داد موضحا انه يف 
حال وجد إقبال عليه�ا من قبل املوظفن 
س�يتم زيادة عدد الوحدات السكنية . ويف 
ختام املؤتمر الصحفي قدم سماحة السيد 
املوس�وي الش�كر لكافة الجهود الحثيثة 
والس�ديدة التي س�اهمت يف توفري سكن 

يالئم موظفي ديوان الوقف الشيعي .

رئيس ديوان الوقف الشيعي يمنح موظفي الديوان الذين يقبلون عىل رشاء وحدة سكنية 
يف مرشوع بسامية مخسة ماليني دينار كهدية غري مرجوعة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف األمن الع�ام ملجلس ال�وزراء مه�دي العالق، 
أم�س األربعاء، عن اصدار »تعليم�ات جديدة« ملبادرة 

صندوق اإلسكان الخاصة باقراض املواطنن.
وقال العالق يف ترصي�ح صحفي إن »مبادرة صندوق 
اإلس�كان تضمن�ت 6 بن�ود، منه�ا ش�مول جمي�ع 
املواطن�ن العراقين بالق�رض، ومنح القرض لغرض 
البن�اء أو إكمال البناء ملن يملك قطعة أرض س�كنية 
عىل وجه االستقالل أو مش�اعة له، وأال تقل مساحة 
األرض املش�اعة عن 100 مر مربع وال تقل مس�احة 

البناء عن 65 مرا مربعا«.
واضاف ان »القرض ال يمنح للبناء عىل قطع األرايض 
الزراعية والصناعية« مؤك�دا ان »التعليمات الجديدة 

نص�ت عىل من�ح الق�روض للراغبن ب�رشاء وحدات 
سكنية يف املجمعات السكنية االستثمارية أو الخاضعة 
لقانون االس�تثمار والتي ال يقل صايف مس�احتها عن 
65 مرا مربعا، كما يمنح القرض إلعادة بناء وحدات 
الس�كن املدمرة بس�بب العمليات اإلرهابية وحس�ب 
األولوية ابتداء من الوحدات الس�كنية ذات الس�قوف 

املدمرة  بالكامل«. 
واوض�ح أن »ال�رشوط تتضم�ن ان يق�دم املس�تفيد 
كفي�ال ضامنا أو أكثر من املوظفن املثبتن عىل املالك 
الدائ�م وان تصدق الكفالة م�ن كاتب عدل الصندوق، 
كما تتعهد دائرة الكفيل باس�تقطاع قيمة األقس�اط 
الش�هرية م�ن راتب الكفي�ل عند طلب ذل�ك من قبل 
صن�دوق اإلس�كان رس�مياً«، الفت�ا اىل ان »املقرض 
يتحم�ل أجور الخدم�ات اإلدارية بنس�بة 1 باملئة من 

مبل�غ الق�رض لصالح صن�دوق اإلس�كان تؤخذ ملرة 
واح�دة عن�د رصف الدفع�ة األوىل وت�وزع كحواف�ز 

ملوظفي الصندوق«.
واكد العالق ان »سبب إصدار هذه التعليمات الجديدة 
يف ما يخ�ص مبادرة صندوق اإلس�كان التي انطلقت 
يف الع�ام 2016، ه�و وج�ود 32 الف معامل�ة منجزة 
من قب�ل املواطنن لألعوام الس�ابقة ول�م يتم رصف 
الق�روض له�ا بس�بب الظ�روف املالية وع�دم توفر 

السيولة النقدية يف الصندوق«.
وكان رئي�س مجلس الوزراء حي�در العباد وجه االحد 
امل�ايض بتعزيز صندوق االس�كان بمبل�غ 800 مليار 
دين�ار والتي تق�در بمايق�ارب 25 الف ق�رض جديد 
الغراض الس�كن والت�ي بدورها س�توفر فرص عمل 

للمواطنن وتلبي حاجاتهم االساسية.

»املستقبل العراقي« تنرش التعليامت اجلديدة اخلاصة بقروض صندوق اإلسكان

  بغداد / المستقبل العراقي

ابرم�ت وزارتي االتص�االت والع�دل، أمس 
االربع�اء، عق�داً ل�«مكنن�ة« دوائ�ر كتاب 
الع�دول وتحويله�ا م�ن العم�ل الورقي اىل 
برع�ة  املعام�الت  النج�از  االلكرون�ي، 

ودقة.
وذكر املكت�ب االعالمي ل�وزارة االتصاالت، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »الرشكة العامة لخدمات الش�بكة 
الدولي�ة للمعلوم�ات يف وزارة االتص�االت، 
ابرم�ت عقداً مع وزارة العدل يخص مكننة 
دوائ�ر كت�اب الع�دول لتحوي�ل عملها من 
ورق�ي تقليدي اىل الكروني متطور يس�هم 
يف انج�از املعام�الت برع�ة ودق�ة عالية 
لتس�هيل خدم�ة املواطن�ن والتخفيف عن 
كاهلهم«.واش�ار اىل ان »ه�ذا العق�د يعزز 
اوارص التعاون املش�رك بن الوزارتن، كما 
يسهم باالعتماد عىل الطاقات واالمكانيات 
الوطني�ة ومواكب�ة تط�ورات الع�رص بما 
يخ�دم الصالح العام واالف�ادة من خدمات 
الت�ي  االلكروني�ة  الحكوم�ة  وتطبيق�ات 

تس�عى االتص�االت اىل تقديمه�ا من خالل 
رشكاتها بغية جعل العراق يف مصاف الدول 
املتقدم�ة«.يف س�ياق متص�ل، ذك�ر البيان 
ان »الفرق الهندس�ية للرشك�ة وبالتعاون 
مع رشكة )ه�واوي تكنولوجي( الصينية، 
واملع�دات  االجه�زة  نص�ب  م�ن  تمكن�ت 
الخاص�ة بمرشوع البنى التحتية ملش�اريع 
الحكومة االلكروني�ة )LTE4G( يف جميع 
املواق�ع الخاص�ة ب�ه يف كاف�ة املحافظات 
ع�دا اقليم كردس�تان ومحافظت�ي نينوى 
واالنبار لع�دم توفر البن�ى التحتية الالزمة 
للمرشوع«.وب�ن ات امل�رشوع »يض�م 90 
موقع�اً ت�م العمل فيه�ا عىل ث�الث مراحل 
وهي االن بجاهزي�ة تامة للعمل«. واوضح 
االساس�ية  اللبن�ة  »س�يوفر  امل�رشوع  ان 
النش�اء بن�ى تحتي�ة رصين�ة لتطبيق�ات 
الحكوم�ة االلكرونية مم�ا ينعكس ايجاباً 
يف انجاز املعامالت االلكرونية لكافة دوائر 
الدول�ة م�ن خالل ربطه�ا بش�بكة مؤمنة 
)INTRANET( وبما يسهم يف تقديم أفضل 
الخدم�ات والتطبيق�ات االلكروني�ة وفق 

احدث التقنيات املستخدمة يف العالم«.

االتصاالت والعدل تربمان عقدًا لـ«مكننة« 
دوائر كتاب العدول وحتويلها إىل االلكرتوين

صحة الكرخ تصدر جمموعة تعليامت ملامرسة 
مهنة مساعد املخترب لغرض منح اجازة املهنة

هيئة احلج تعلن وصول »2950« 
حاجًا عراقيًا إىل الديار املقدسة

الصناعات النسيج واجللود جتهز 
وزارة الصحة بمنتجاهتا
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Gazprom Neft Badra B.V. 

 غازبروم نيفت بدرة بي. في
 إعالن المناقصة

 
 

 بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول ،فيازبروم نيفت بدرة بي شركة غ تعلن
 

  
 1068المناقصة رقم  

 تقديم خدمات الصيانة العامة في وحدة المعالجة المركزية
 

، قوانين لها  و التي تسمح على الشركات العراقية واألجنبية التي لديها الخبرة في تنفيذ المشاريع والمناقصات المماثلة بطبيعتها 
 جمهورية العراق و / أو قوانين بلد تسجيلها، أداء االعمال في جمهورية العراق المشاركة في المناقصة:

 
 :العطاءات استيفاء الحد االدنى من معايير شروط المؤهالت التالية من اجل ان يكون مؤهال للحصول على العقد يعلى مقدم

 
  570.000.00بمبلغ بمبلغ المطلوبة من قبل المشغل العطاءات على مقدم العطاء أن يكون قادرا على الحصول وتقديم سندات 

 (خمسمائة وسبعون ألف دوالر) ؛
  النفط والغاز على مستوى العالمومعالجة إنتاج /  وحداتصيانة مستمرة لدي عق 2ان تكون لديه مقدم العطاء على. 
  أشهر  6في موعد ال يتجاوز  جزمشروع مماثل واحد على األقل في الشرق األوسط مستمر أو منان يكون لديه مقدم العطاء على

 قبل اإلعالن عن هذه المناقصة ؛
 النفط والغاز في العراقوحدات لصيانة  ستمرينم 2 على األقل عقدي ان يكون لديه مقدم العطاء على. 
 الذي من شانه البقاء في العراق  لشؤون العملياتفرعي  (أو النية في إنشاء) مكتب على مقدم العطاء ان يكون لديه تواجد مكاني

 المشغل ؛على تواصل مستمر ووثيق مع 
  راقلعا يةورجمه في نلمحلييا المختصين نفيوظلما كلذ في بما،  للعما داءألالجاهزين المؤهلين للعمل  نفيوظلما رفوتضرورة 
 اعتماد نظام إدارة الجودة  ISO 9001شهادة ، ISO 9001 ؛نافذة وصالحة للعمل 
 نافذة وصالحة للعمل  ، شهادة تنظيمي اساسي في مجال الصحة والسالمة والبيئة هيكللديه أن يكون على مقدم العطاء  جب ي

 ؛ OHSAS 18000 أو  ISO 14000؛ومصادق عليها
  مشاريع التشغيل والصيانة العالمية مع شركات إنتاج النفط والغاز ل) قيمة راس المالأال تقل القيمة اإلجمالية (على مقدم العطاء

 ؛مليون دوالر أمريكي 100نوات الماضية عن ) س5الرئيسية كمقاول عام خالل الخمس (
  سنوات الماضية 5خالل الخمس ( األقل (قيمة راس المال) لعقدي مشاريع التشغيل والصيانة علىيجب أال تقل القيمة اإلجمالية (

 مليون دوالر أمريكي 50في العراق عن 
 

 التجارية مع الشركة.مالحظة: سيتم إرسال وثائق المناقصة فقط الى مقدمي العطاءات الذين سيوقعون اتفاقية (الخصوصية) السرية 
إلغاء عملية العطاءات ورفض ومقاول الحق في قبول أو رفض أي عطاء، ولليجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. 

بالغ مقدمي إية مسؤولية في أو أو شركات مقدمة أشركة  ةيأجميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه 
 سباب ذلك.أالعطاءات عن 

 
تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافية 

الهاتف ولكتروني يحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد اإل، لتأكيد المعايير المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض
قسم  -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غاالسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى والفاكس و

. وترسل Tenders-Services@gazpromneft-badra.com العنوان العقود والمشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى
 لكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.ق البريد اإلوثائق المناقصة عن طري

 
 )00:3مساءا (بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش + 5، الساعة  2018أيلول  6 الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو

 
 قسم العقود والمشتريات  \ فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area, announces  

 
Tender #1068  

GENERAL MAINTENANCE SERVICES FOR CPF  
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by 
nature to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq 
and/or by their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the 
Tender. 
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 

 Bidder has to be able to obtain and to provide required by the Operator Bid Bond in the amount of 
$570,000.00 (five hundred seventy thousand) US Dollars; 

 Bidder shall have at least 2 ongoing Maintenance Contracts for Oil and Gas production / process 
facilities globally; 

 Bidder shall have at least 1 similar project in Middle East ongoing or expired not earlier than 6 
months before the announcement of this tender; 

 Bidder shall have at least 2 ongoing Maintenance Contracts for oil and gas facilities in Iraq; 
 Availability (or intention to establish) of operating branch office in Iraq that can maintain close 

communication with the Company; 
 Availability of qualified personnel for work performance, inclusive those of local specialists in 

republic of Iraq; 
 Accreditation of Quality Management System to ISO 9001, valid ISO 9001 certificate; 
 Bidder should have qualified HSE organization structure, certified to ISO 14000 or OHSAS 18000;    
 Bidder’s overall value (turnover) of performed Global Operation and Maintenance projects with 

Major Oil and Gas production companies as a general contractor during the last five (5) years 
should be not less than 100 million USD; 

 Bidder’s overall value (turnover) of at least two operation / maintenance projects during the last five 
(5) years performed in Iraq should be not less than 50 million USD. 

Note: Tender Documentation will be sent only to the bidders who will sign Confidentiality Agreement with 
the Operator. 
 
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the right to 
accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any 
bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full 
name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. 
Contract and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender 
Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of 
a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submission for above-mentioned tender is September 6, 2018, 17:00 (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

فت بدرة بي. فييغازبروم ن  
 مناقصةعالن الإ

 
 بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول ،فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ تعلن

 
 

 1069المناقصة رقم   
 (GTPP) الغازية  ةمحطة توليد الطاقة التوربينيوتقديم خدمات اخرى ل صيانةاعمال ال

 
، لها  و التي تسمح على الشركات العراقية واألجنبية التي لديها الخبرة في تنفيذ المشاريع والمناقصات المماثلة بطبيعتها 

 قوانين جمهورية العراق و / أو قوانين بلد تسجيلها، أداء االعمال في جمهورية العراق المشاركة في المناقصة:
 

 :العطاءات استيفاء  الحد االدنى من معايير شروط المؤهالت التالية من اجل ان يكون مؤهال للحصول على العقد يعلى مقدم
  بمبلغ المطلوبة من قبل المشغل العطاءات على مقدم العطاء أن يكون قادرا على الحصول وتقديم سندات

 ؛امريكي) (مائتي ألف دوالر  200,000.00
 عن عقدي صيانة  ال تقلان يكون لديهم أعمال عقود صيانة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية  على مقدم العطاء

  (اعتباًرا من تاريخ اإلعالن عن هذه المناقصة) ؛ميغا وات  100عن  ال تقلبسعة مستمرة 
 إلعالن عن اتاريخ عن ستة اشهر قبل  ال يقلفي  جزقد واحد مماثل مستمر او منعان يكون لديه العطاء  على مقدم

 هذه المناقصة)؛
  من عقود الصيانة المستمرة لمحطات توليد الطاقةعلى األقل  ماثلينعقدين مان يكون لديه مقدم العطاء على 

 .في جمهورية العراق الكهربائية
  التغييرمناسبة للدعم الهندسي في مجال تغيير وتعديل الصيانة (إدارة الجراءات ان يكون لديه االعلى مقدم العطاء( 
 الذي من في العراق  لشؤون العملياتفرعي  (أو النية في إنشاء) مكتب على مقدم العطاء ان يكون لديه تواجد مكاني

 المشغل ؛بقاء على تواصل مستمر ووثيق مع الشانه 
  في نلمحلييا المختصين نفيوظلما كلذ في بما،  للعما داءألالجاهزين المؤهلين للعمل  نفيوظلما رفوتضرورة 

 راقلعا يةورجمه
 اعتماد نظام إدارة الجودة  ISO 9001شهادة ، ISO 9001 ؛وصالحة للعمل نافذة 
 نافذة  شهادة ، تنظيمي اساسي في مجال الصحة والسالمة والبيئة هيكللديه أن يكون على مقدم العطاء  جب ي

 ؛ OHSAS 18000 او  ISO 14000؛وصالحة للعمل ومصادق عليها
  مشاريع التشغيل والصيانة العالمية مع شركات إنتاج ل) قيمة راس المالأال تقل القيمة اإلجمالية (على مقدم العطاء

 ؛مليون دوالر أمريكي ١٠٠ة عن ) سنوات الماضي5النفط والغاز الرئيسية كمقاول عام خالل الخمس (
  5خالل الخمس ( )راس المالقيمة األقل ( لعقدي مشاريع التشغيل والصيانة علىيجب أال تقل القيمة اإلجمالية (

 مليون دوالر أمريكي 50سنوات الماضية في العراق عن 
 

السرية (الخصوصية) الى مقدمي العطاءات الذين سيوقعون اتفاقية فقط مالحظة: سيتم إرسال وثائق المناقصة 
 التجارية مع الشركة.

إلغاء عملية ومقاول الحق في قبول أو رفض أي عطاء، ولليجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. 
و أو شركات مقدمة أشركة  ةيأالعطاءات ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه 

 سباب ذلك.أبالغ مقدمي العطاءات عن إية مسؤولية في أ
المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع كافة مستندات أعاله على  تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة

، وعنوان الكامليحتوي على اسم الشركة ، ، موقع من قبل الشخص المفوضلتأكيد المعايير المبينة أعاله معلومات كافية
الطلبات إلى  االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذهوالفاكس والهاتف والبريد اإللكتروني 

-Tenders العنوان المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلىالعقود و قسم -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ
Services@gazpromneft-badra.comلكتروني من دون أية ثائق المناقصة عن طريق البريد اإل. وترسل و

 أعاله. بعد تقديم طلب خطي كما ذكرالتأخير أو الفقدان مسؤولية عن 
 

 )3:00مساءا (بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +  5، الساعة2018آب  26و لتقديم العطاءات هالموعد النهائي 
 

 قسم العقود والمشتريات  \ فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area, announces  

 
 

Tender #1069  
MAINTENANCE AND OTHER SERVICES FOR GAS TURBINE POWER PLANT (GTPP) 

 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar 
by nature to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the 
Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may 
participate in the Tender. 
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimal 
qualification criteria: 

 Bidder has to be able to obtain and to provide required by Operator Bid Bond in the amount 
of $200,000.00 (two hundred thousand) US Dollars; 

 Bidder shall have at least 2 ongoing Maintenance Contracts for Power Plants, with capacity 
not less than 100 MW (as of the date of announcement of this tender); 

 Bidder shall have at least 1 similar project in Middle East ongoing or expired not earlier than 6 
months before the announcement of this tender; 

 Bidder shall have at least 2 similar ongoing Maintenance Contracts for Power Plants in 
Republic of Iraq; 

 Bidder shall have a relevant procedures for engineering support in the field of maintenance 
change and modification (Management of Change) 

 Availability (or intention to establish) of operating branch office in Iraq that can maintain 
close communication with the Operator; 

 Availability of qualified personnel for work performance, inclusive those of local specialists in 
Republic of Iraq; 

 Accreditation of Quality Management System to ISO 9001, valid ISO 9001 certificate; 
 Bidder should have qualified HSE organization structure, certified to ISO 14000 or OHSAS 

18000;    
 Bidder’s overall value (turnover) of performed Global Operation and Maintenance projects 

with Major Oil and Gas production companies as a general contractor during the last five (5) 
years should be no less than 100 million USD; 

 Bidder’s overall value (turnover) of at least two operation / maintenance projects during the 
last five (5) years performed in Iraq should be no less than 50 million USD. 

Note: Tender Documentation will be sent only to the bidders who will sign Confidentiality Agreement 
with the Operator. 
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the 
right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time 
prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any 
obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, 
full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft 
Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-
badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or 
late arrival after submission of a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is August 26, 2018, 17:00 
(UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1718( الخميس  26  تموز  2018 اعالنات5

 وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتأجري املركزية
م/  اعالن مزايدة

تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل  عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة  وفق قانون بي�ع وتأجري اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 النافذ 
لتأجري العقار املدرج   تفاصيله  ادناه والعائد  لرشكتنا  والتي ستجري املزايدة عليها 
يف محط�ة قطار الديوانية  يف اليوم 30 من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف 
تمام الس�اعة العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة 
يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة الحضور 
يف الزمان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20%  من 
القيمة املقدرة بصك مصدق معنون ألمر الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل 
ان تس�تكمل باقي التأمينات  بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام 
براءة ذمة الرضيبية  جلب املستمس�كات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية وش�هادة 
الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ( ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار السنوي ويتم تسديد 
بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عند االحال�ة القطعية ويمكن االطالع عىل العقار 
قب�ل موع�د املزايدة  وعىل من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد بدل االيج�ار خالل )30( 
يوم من تاريخ املصادقة وبعكس�ه يعترب ن�اكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية 
املرتبة عليه وعىل من ترس�و عليه املزايدة مراجعة ش�عبة االم�الك والعقارات/ يف 

مقر الرشكة لغرض تبليغه باإلحالة القطعية

دعوة دائنني 
اني الس�يد دري�د محمد جاب�ر املصفي 
لرشكة املداك الدارة وخدمات املش�اريع 
املح�دودة ادعو كافة دائني الرشكة وكل 
مدع بحق عليه�ا مراجعتي عىل العنوان 
التايل – بغداد – الكرادة م 909 ز 23 دار 
1 / 10 خالل مدة عرشة ايام من تاريخ 
الن�رش وخالف ذلك يس�قط ح�ق الدائن 

باملطالبة .
املصفي 
دريد حممد جابر

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
التخطي�ط بأس�م / رشك�ة لوج�ني 
للتجارة واملقاوالت رقم الهوية 5249 
بأس�م املدير عبد الرضا ه�ادي جواد 
فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�������������������������������

فقدان
فق�دت هوية وكال�ة املرقم�ة 7820 
والصادرة من الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب باس�م الوكيلة سعديه حسن 
منصور فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
�������������������������������

فقدان 
فقد وصل ص�ادر من امان�ة بغداد / 
دائ�رة العق�ارات رق�م املح�ل 615 / 
البياع الصناعية رقم الوصل 2119 يف 
25 / 3 / 2018 بأس�م / عبد الوهاب 
 1600000  ( املبل�غ  عل�وان  حس�ني 
( فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 607 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املدعي ) يونس هادي حسني ( مجهول 
محل االقامة 

للدعوى الرشعي�ة املقامة من قبل املدعية 
) اوراس عبد الكريم س�الم ( والتي تطلب 
فيه�ا الحك�م بالنفقة لها م�ن تاريخ 28 
/ 3 / 2016 ولح�د اقام�ة الدعوى يف 23 
/ 5 / 2018 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف 
الوقت الحارض حس�ب اشعار مختار حي 
الربي�ة / الصويرة وكتاب املجلس البلدي 
يف الصوي�رة قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكم�ة بموعد املرافعة املعني 
يف 5 / 8 / 2018 الس�اعة الثامنة صباحا 
وبعكس�ه تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام

وزارة العدل / مديرية التسجيل العقاري 
العام�ة / دائرة التس�جيل العقاري يف م 

الصدر / 1 
اعالن بيع عقار 

التسلس�ل او رقم القطعة :- 1 / 1733 
– 4 وزيرية 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :- 
الجنس :- اربعة دور وهيكل مسقف

النوع :- ملك رصف 
رقم الباب :- 

رقم الطابق :- 
رقم الشقة :- 

املساحة 6,15 م2 
املش�تمالت :- دار تحت�وي ع�ىل ه�ول 
وغرفت�ني وحويل ومطب�خ وصحيات يف 
الطاب�ق االريض وثالث�ة غ�رف وح�ويل 
وصحي�ات يف الطابق العل�وي البناء من 

الطابوق والسقف مسلح 
املزروعات او املغروسات :- 

واردات املبيع السنوية :- 
الشاغل :- الراهن 

مقدار املبيع :- عىل حصة جاسم شايع 
عايص 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف م 
الص�در / 1 باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف اع�اله العائد للراهن جاس�م 
ش�ايع عايص لقاء طلب الدائن املرتهن 
البال�غ  االس�المي  التع�اون  م�رف 
9,085,000 ملي�ون دينار فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خالل )30 ( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة 325,000,000 
ملي�ون دين�ار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهراً من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف م الصدر / 1 
���������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الكاظمية

العدد 2916 / ش / 2018 
التاريخ 24 / 7 / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / سلمان نارص مرهج 

اقامت املدعية س�ندس مزهر س�لطان 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله تطال�ب فيها 
ومس�تمرة  مس�تمرة  ماضي�ة  نفق�ة 
لالطف�ال زه�راء ون�ور الدين وش�مس 
الدين وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة ي�وم 2018/8/2 و 
يف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تجري املرافع�ة غيابياً و 

علناً و وفق القانون  
القايض / فرقد حسن عبد الزهرة    

���������������������������������
مديرية تنفيذ البياع 

رقم االضبارة 687 / 2016 
التاريخ 22 / 7 / 2018 

اىل املنفذ عليه / محمد فوزي عبد العزيز 
/ مجهول محل االقامة .

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن رشح 
القائ�م بالتبليغ من قبل املبلغ القضائي 
يف املديري�ة وتاييد املجل�س املحيل لحي 
االعظمي�ة انك مجه�ول مح�ل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البياع خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من 
اليوم للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون .
اوص�اف املح�رر : نفذت الدائن�ة خوله 
جوحي حسني بحق املدين محمد فوزي 
عب�د العزي�ز ق�رار الحكم الص�ادر من 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف البياع 
بالرق�م 11695 / ش / 2015 يف 29 / 
11 / 2015 وال�زام املدع�ي عليه محمد 
فوزي عبد العزيز ب�أن يؤدي اىل املدعية 
خول�ة جوح�ي حس�ني مبلغ�ا مقداره 
مائة وخمس�ون الف دينار ش�هريا من 
تاري�خ ال�رك يف 1 / 3 / 2015 ولغاي�ة 
تاري�خ اقام�ة الدع�وى يف 18 / 11 / 
2015 ومس�تمرة له�ا بمبل�غ مق�داره 
مائتان وخمسون الف دينار شهريا من 
تاريخ اقامة الدع�وى وافهم علنا يف 29 

. 2015 / 11 /
املنفذ العدل 

حنان فاضل حسني 
���������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك/ عيل عباس صالح 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن قرب مجم�ع النهضة 
وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام 
رشيكك�م الس�يدة مي�ادة ج�واد كاظم 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 1 / 134 مقاطع�ة ابو دش�ري 
لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقكم يف االعراض مستقبال .
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 783 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املفقود ) صدام حسون جاسم خنجر 
( مجهول محل االقامة 

للدعوى الرشعية املقامة من قبل املدعي 
) حسون جاس�م خنجر ( والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م بوف�اة املفق�ود ) ص�دام 
حس�ون جاس�م خنج�ر (  وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض فقد 
قررت هذه املحكمة النرش يف صحيفتني 
محليتني فعىل من تتوفر لديه معلومات 
عن املفق�ود املذكورالحضور امام هذه 
املحكمة لالستماع اىل اقواله يوم املرافعة 
الس�اعة   2018  /  7  /  31 املص�ادف 
التاس�عة صباحا وبعكسه سيتم السري 

باجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام

املهندس
عمر مشعان دبوس

مدير بلدية الرمادي
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عمر مشعان دبوس

مدير بلدية الرمادي
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد: 509
التاريخ: 24/ 7/ 2018

العدد: 512
التاريخ: 24/ 7/ 2018

العدد: 511
التاريخ: 24/ 7/ 2018

العدد: 510
التاريخ: 24/ 7/ 2018

العدد: 508
التاريخ: 24/ 7/ 2018

املهندس
عمر مشعان دبوس

مدير بلدية الرمادي
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عمر مشعان دبوس

مدير بلدية الرمادي
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عمر مشعان دبوس

مدير بلدية الرمادي
رئيس جلنة البيع واالجيار

نوع المشيداتالتفاصيلت
التأمينات االيجار مدة االيجاراالستخدام

السنوي 

1
العقار الواقع على جزء من 

القطعة المرقمة 44/53 و33/53 
مقاطعة 2 البو صالح وبمساحة 

)55م×15م(

قطع ارض 
ضمن 

محرمات 
خط السكة

ساحة وقوف 
سيارات

3 ثالث 
سنوات

 800,000
ثمانمائة الف دينار 
والتأجير  ألول  مرة

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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فقدان مستمسكات 
فقدت املستمسكات )اجازة صمون  لشمعة املرقمة 
/213 الصادرة من الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
/ فرع املثنى بأس�م )حسان فرحان رسحان(  عىل 

من يعثر عليها  تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������

فقدان
يف   )1731592  ( املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2018/4/22 بمبل�غ 140000 مائ�ة واربعون الف 
دينار املس�دد اىل  بلدية الحيدري�ة امانات عن محل 
بأس�م )مس�لم عواد محي�ل( فعىل من يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحلة
العدد : 1631/ش/2018

التاريخ 2018/7/25
اعالن

اىل / املدعى عليه / سماح عقيل درفش
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم اعاله بتاريخ 
2018/4/18  ال�ذي يق�ي الحك�م بثبوت نس�ب 
االطفال كل من )انور وفهد وبنني اىل والدهم سماح 
عقيل درفش وحس�ب ما مثب�ت يف مضمون الحكم 
اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مختار 
منطقة الش�هيد الصدر /6 يف النجف االرشف السيد 
عب�د الحس�ني صاح�ب العبودي ل�ذا تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق االعرتاض 
والطعن تمييزا بالحكم وبعكس�ه يكتس�ب الحكم 

الدرجة القطعية بحقكم وفق القانون
القايض

محمد كريم رزوقي كربل
������������������������������������������

وزارة الداخلية 
املديرية العامة للسفر والجنسية 

مديرية شؤون االحوال املدنية
اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي عيل فارس 
حال�وب الذي يطل�ب تبديل لقبه  من الس�عيدي اىل 
الرشيفي ممن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكما املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام

 ������������������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن
بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 2018/6/26 
الصادر من لجنة تثبيت امللكية يف الزبري حول تثبيت 
عائدية تمام العقار 395/الجمهورية بأس�م نارص 
محمود عيل استنادا ألحكام املادة ) 49( من قانون 
43 لس�نة 1971 وقد تق�رر اعالن ه�ذا القرار مدة 
ثالث�ني يوم�ا وعىل م�ن لدي�ه اعرتاض ع�ىل القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االستئناف 
اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل لن�رش هذا االع�الن وعند 
انتهاء املدة املذكورة وعدم ورود اش�عار من رئاسة 
االس�تئناف بوق�وع الطعن عىل الق�رار لديها خالل 
املدة اعاله س�تبادر مالحظية التسجيل العقاري يف 

الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

������������������������������������������
فقدان

فقدت هوية غرف تجارة بأس�م )خ�ري الله مرزوك 
حم�ود( عىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطالبة )راجحة ابراهيم عبد الكريم( 
الص�ادرة من الكلي�ة الرتبوية املفتوح�ة  � البرصة 
قسم الصفوف االولية عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
������������������������������������������

مجلس  القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
العدد / 165/ش/2018

التاريخ 2018/7/25
اىل / املدعى عليه / شهاب احمد سعيد

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املرقمة اع�اله واملقام�ة امام 
هذه املحكم�ة من قبل املدعي احمد ش�هاب احمد  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة كنعان واشعار مختار حي 
الخرضاء ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
يوميتني محليتني للحضور اىل هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/8/2 وعند عدم الحضور او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض 

فالح حسن محمود
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 2007/ب/2017

التاريخ 2018/7/18
اع�الن مزاي�دة تنفي�ذا لق�رار الحكم الص�ادر من 
هذه املحكم�ة 2007/ب/2017 يف 2017/10/31 
واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 342/91 
مقاطعة 6 ابو محار يف الس�ماوة واملوصوف ادناه 
وبالنظ�ر لع�دم حص�ول راغ�ب بال�رشاء يف موعد 
املزايدة العلني�ة املص�ادف 2018/7/15 عليه قرر 
تمدي�د املزاي�دة واالع�الن مج�ددا عىل بي�ع العقار 
املذكور يف الصحف املحلية خالل خمس�ة عرش يوما 
اعتبارا من اليوم التايل للنرش وعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة املحكمة مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة الكلية للعقار 
البالغ�ة )خمس�ون ملي�ون دينار( وس�وف تجري 

املزايدة واالحالة يف اليوم االخري الساعة 12 ظهرا
القايض 

فليح حسني جاسم
االوصاف

االرض مشيد عليها دار سكنية مشيده من الطابوق 
واالس�منت ومس�قفة بالكونكريت املسلح تشتمل 
عىل غرفتني نوم وغرفة اس�تقبال وكليدور ومطبخ 
ومجموع�ة صحي�ة يف الطاب�ق االريض واالرضي�ة 
مبلط�ة بالكايش ال�دار مترضره ال تصلح للس�كن 
ايله للس�قوط واالبواب مك�ره زجاج النوافذ وان 
ال�دار تقع رك�ن بلوك س�ياجها من جه�ة الطريق 

العام مهدم جنس العقار ملك رصف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2797/ب2018/3

التاريخ 2018/7/24
اىل / املدع�ى علي�ه )ل�ؤي وس�يم ناظ�م( املدير 

املفوض لرشكة اتصالنا اضافة لوظيفته
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 2797/

الحك�م  املتضم�ن    2018/1/4 يف  ب2017/3 
بإلزام�ك بتأديت�ك  مبلغا مقداره تس�عة ماليني 
وثالثمائة وعرشون الف دينار للمدعي عالء غايل 
عبد عن بدل ايجار حصته من العقار 30229/3 
م4 جزي�رة النج�ف ح�ي الجامع�ة للف�رتة من 
ولثب�وت   2017/6/15 ولغاي�ة   2015/12/15
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املجلس 
املح�يل لح�ي املنص�ور ورشح املبل�غ القضائ�ي 
حس�ني باس�ل س�عيد ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالق�رار املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ول�ك حق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة 
املق�ررة بكافة طرق الطعن  القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������������������

مديرية تنفيذ الكرادة
العدد : 65/خ/2018

التاريخ : 2018/7/24
اعالن

الدائن / اياد صادق اسد
املدين / رشكة املرصف املتحد لالستثمار

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�رادة باملزاي�دة العلنية 
االس�هم العائ�دة للجه�ة املدينة رشك�ة املرصف 
املتحد لالستثمار يف رشكة مرصف املوصل البالغ 
ملي�ارات  ثالث�ة   )3,215,000,000( مقداره�ا 
ومئتان وخمس�ة عرش مليون سهما وبما يعادل 
دي�ن الدائ�ن اي�اد ص�ادق اس�د البال�غ مقداره 
)629,333,090( س�تمائة وتس�عة وع�رشون 
ملي�ون وثالثمائة وثالثة وثالثون الف وتس�عون 

دينار فعىل الراغب بالرشاء الحض 
ور اىل مكان بيع االس�هم يف سوق العراق لألوراق 
املالية يوم 2018/8/13 الساعة العارشة صباحا 
بواس�طة ال�رشكات الوس�يطة )رشك�ة دجل�ة 
ورشكة الرافدين ورشك�ة الواحة ورشكة القدوة 

ورشكة االطلس ورشكة االصيل( ويتم البيع
املنفذ العدل 

حيدر قاسم جعفر
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد / 340/س/2018

التاريخ 2018/7/25
اىل / املستأنف عليه / مهدي صالح يوسف

تبليغ
لالس�تئناف املق�دم  امام هذه املحكم�ة م نقبل 
املس�تأنف فراس عبد مس�لم حمودي وجماعته 
بخص�وص الق�رار الصادر م�ن محكم�ة بداءة 
النج�ف يف الدع�وى املرقم�ة 1712/ب2018/2 
والذي يطلب فيه فس�خ الحك�م البدائي ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ املبل�غ القضائ�ي يارس جبار محس�ن 
ومخت�ار حي الغري الثالثة عيل مظلوم الجبوري 
علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحضور ام�ام ه�ذه املحكمة صباح 
الس�اعة  املص�ادف 2018/8/8  املرافع�ة  ي�وم 
الثامن�ة والنصف صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك  س�وف تجري املرافعة 

بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2277/ب2017/1
التاريخ 2018/7/24

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العقار املرق�م 3/2630 ح�ي العروبة يف 
النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
)ثالث�ون( يوم�ا من الي�وم الثاني لن�رش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة بموج�ب صك مصدق 
إلم�ر محكمة بداءة النجف وص�ادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب 
هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 

القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العق�ار املرقم 2630/ 3 ح�ي العروبة يف النجف 
عبارة ع�ن دار بطابقني الطاب�ق االريض يتكون 
من كراج وحديقة وكل�دور وصالة وغرفتني نوم 
وتوالي�ت خارجية وصحيات داخلية ومكش�وفة 
ع�دد 2 ومطب�خ يف الطاب�ق االريض ام�ا الطابق 
ودرج  وس�طية  صال�ة  م�ن  يتك�ون  العل�وي 
وغ�رف ن�وم ع�دد3 وال�دار بطابقيها مس�قفة  
بالكونكري�ت املس�لح مبلط�ة بال�كايش مجهزة 
بامل�اء والكهرباء درجة عمرانه وس�ط مش�غول 
لحظة الكش�ف من قبل املدعو نجم مس�لم جواد 
ش�كر وهو يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع 
بصفة مس�تأجر واملساحة الكلية للعقار املذكور 
200م2 وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
)108,000,000( مائة وثماني�ة مليون دينار ال 

غريها

اعالن
اىل ال�رشكاء ) رجيح�ه ج�واد كاظم ورائ�ده نعمه 
عب�اس ( توج�ب عليك�م الحض�ور إىل مق�ر بلديه 
النج�ف لف�رض إصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
52505/ 3 ح�ي النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه 

سيتم اكمال املعاملة دون حضوركم
طالب اإلجازة أثري صادق هاتف

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 1869/ب2018/5
التاريخ 2018/7/23

اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم 6920/براق جديدة يف النجف 
علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثون( 
يوما م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق إلمر محكم�ة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رصف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري م�ن االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية األحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرق�م 6920 براق جدي�دة يف النجف عبارة 
عن خرب�ة آيلة للس�قوط وهي ركن عىل ش�ارعني 
كل ش�ارع بع�رض 12 مرت وهي غري مش�غول من 
اح�د لحظ�ة الكش�ف كونها غ�ري مؤهلة للس�كن 
)خرب�ه ( وه�ي بأبع�اد 9,30×6,60 م�رت مرب�ع 
وبمساحة اجمالية 61,38 مرت مربع درجة عمرانه 
رديئ�ة )خرب�ة(  ان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبلغ 
)67,430,000( س�بعة وس�تون مليون واربعمائة 

وثالثون الف دينار فقط ال غريها.
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة تثبيت العائدية يف النجف
العدد / 39/ مجدد/2013

التاريخ 2018/7/17
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل 1225 
محلة العمارة والبالغ مساحته ) 48,07م2( ثمانية 
واربع�ون م�رتا وس�بعة ديس�مرتا مربع�ا اىل ورثة 
املرحوم مجي�د صليبي حميد كل من عيل  وحس�ن 
وزين العابدين وس�كينة وليىل ورب�اب اوالد محمد 
مجي�د صليب�ي وكرار وحي�در اوالد جاس�م محمد  
وم�وىس وزهرة وبت�ول ومريم وفاطم�ة وابراهيم 
واس�ماعيل واحم�د وخديج�ة وامنه ورب�اب اوالد 
مجيد صليبي حميد وحس�ب س�هامهم يف القسام 
الرشع�ي الخ�اص باملت�ويف مجي�د صليب�ي حميد 
والصادر من محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
 1992/5/27 يف  1992/494وامل�ؤرخ  بالع�دد 
والقس�ام الرشع�ي الخ�اص باملتويف محم�د مجيد 
صليبي والص�ادر من محكمة االحوال الش�خصية 
يف الس�ماوة واملرقم 2013/798 يف 2013/11/28 
بموجب ق�رار تثبيت العائدية الص�ادر بالعدد 39/

مج�دد/2013 وبتاريخ 2018/7/15 والصادر من 
رئاس�ة لجنة تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذه 
القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن 
به تميي�زا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف منطقة 
النج�ف االتحادية بصفته�ا التمييزي�ة خالل مده 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وعن�د انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن 
س�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف النجف وفقا 

لقرار تثبيت العائدية 
القايض

رئيس لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 2651/ش2018/7

التاريخ 2018/7/15
اعالن

اىل / املدعى عليه / كاظم ظاهر وهاب  
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2651/

ش2018/7 غيابيا بحقك والقايض الحكم بتصديق 
الطالق الخلعي الذي اوقعته خارج املحكمة بتاريخ 
2016/12/12 ع�ىل زوجت�ك املدعي�ة زين�ه كاظم 
صالح وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار حي السالم يف النجف لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني رسميتني يوميتني 
محليت�ني ول�ك حق االع�رتاض عىل الق�رار املذكور 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حسني عباس سمني
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 691/ب2017/1

التاريخ 2018/7/18
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
العق�ار تسلس�ل 17 م15 محل�ة )عل�وة  ش�يوع 
الفح�ل( يف النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بيع العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافه وقيمته 
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل  ثالثون  يوما من الي�وم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق إلمر محكمة 
ب�داءة الكوفة وصادر من م�رصف الرافدين /فرع 
مس�لم بن عقيل )ع(  يف الكوفة وس�تجري املزايدة 
واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري 
م�ن االع�الن يف قاعة  املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض  

االوصاف : 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الكوف�ة العق�ار املرق�م 17 
مقاطع�ة 15 عل�وة الفحل وهو عب�ارة عن قطعة 
ارض بستان مزروع بأش�جار النخيل يقدر عددها 
45 نخلة ومس�احته هي 3 دونم و1125م2 تسقى 
بالواس�طة وه�و يطل ع�ىل نهر الكوف�ة ويخرتقه 
طريق مبلط وهو شارع الكورنيش ويخرتق العقار 

من وسطه مبزل 
القيمة املقدرة : 

522000000 خمس�مائة واثن�ان وعرشين مليون 
دينار فقط

اعالن
اىل الرشيك ) رحيم محسن رباط ( توجب 
علي�ك الحض�ور إىل مق�ر بلدي�ه النجف 
لفرض إصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 
3/83971 ح�ي النداء خالل عرشه ايام 
وبخالف�ه س�يتم اكم�ال املعامل�ة دون 

حضوركم 
طالب اإلجازة إيمان هادي جاسم

����������������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 قدم املواطن ) قاس�م جرب جاسم( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الكالبي( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
)24( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االع�الن يف الجريدة الرس�مية فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

����������������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )فالح عبدالحس�ن حمد( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه 
)العنزي( بدال من )الساعدي( فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

����������������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 أق�ام املدعي )عبد فليح س�مري( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعل�ه )العنزي( 
ب�دال م�ن )خزع�يل( فم�ن لدي�ه ح�ق 
االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم�اً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

����������������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )عبدالنب�ي عبي�د عمري( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه 
)العنزي( ب�دال من )الخزعيل( فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

����������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك ) محمد جاس�م عب�د الله ( 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل مق�ر بلديه 
النجف لفرض إصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 18127 /3 ح�ي الن�رص خ�الل 
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك  
طالب اإلجازة ايمان ابراهيم صادق

����������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك ) احمد عيل ن�ارص ( توجب 
علي�ك الحض�ور إىل مق�ر بلدي�ه النجف 
لفرض إصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 
50626 /3 حي النداء خالل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
 طالب اإلجازة عبد الحسن منشد خلف

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال اشخصية يف الكوت

العدد  2470/ب /2018 
اىل املدعى عليه / رياض محمد عيل عيل

أقام املدعية رس�ل كرسم مظلوم  الدعوى 
املرقمة أع�اله والتي تطل�ب فيها دعوتك 
الط�الق  بتصدي�ق  والحك�م  للمرافع�ة 
الواقع بتاري�خ 2017/11/28 وتعويض 
الع�دة   التعس�في ونفق�ة  الط�الق  ع�ىل 
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب إش�عار 
مخت�ار محل�ة امليم�ون الثاني�ة  واملرفق 
بكت�اب مرك��ز رشط�ة الش�هداء بالعدد    
9528يف 2018/7/18 علي�ه تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم  
الس�اعة تاس�عة صباح�ا   2018/7/31
وعند ع�دم حض�ورك أومن ين�وب عنكم 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك�م 

غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

رائد كامل اليارسي
����������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد: 1672/ش/2017 

التاريخ: 2018/7/24
اعالن

إبراهي�م  املدع�ى علي�ه / مصطف�ى  اىل 
كشيش

الش�خصية  األح�وال  محكم�ة  اص�درت 
يف الزب�ري ق�رار الحك�م بالع�دد أع�اله يف 
2017/10/3 املتضم�ن الحك�م بإلزام�ك 
بتأدي�ة نفقة ماضي�ة للمدعية هيام عيل 
رحيم مبلغ قدره ستون الف دينار شهرياً 
اعتباراً من تاريخ ال�رتك يف 2015/10/5 
ولغاية س�نة كاملة، ونفقة مس�تمرة لها 
بواقع تس�عون الف دينار شهرياً  اعتباراً 
من تاريخ إقامة الدعوى يف 2017/7/26 
بواق�ع  ادم  للق�ارص  مس�تمرة  ونفق�ة 
خمسة وسبعون الف دينار شهرياً اعتباراً 
من تاريخ إقامة الدعوى يف 2018/7/26، 
ول�دى تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة 
الزبري بالعدد 9401 يف 2018/7/24 تبني 
ان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهولة. ل�ذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني ويف 
ح�ال عدم اعرتاض�ك عىل الحك�م املذكور 
خالل عرشة أيام س�وف يكتس�ب الدرجة 

القطعية. 
القايض / سعد نحم عبد

����������������������������������
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
أق�ام املدعي )خضري عبي�د عمري( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )العنزي( بدال 
من )الخزاعي( فم�ن لديه حق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش 
يوماً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( 
من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 946 / 2018 
التاريخ 25 / 7 / 2018  

اعالن
مذك�رة االخب�ار بالتنفي�ذ لالم�وال غ�ري 

املنقولة
اىل املدي�ن :- ولي�د عي�ى خل�ف يس�كن 
ش�اطئ التاج�ي / نهاية ش�ارع الوزراء 
لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز 
رشطة ش�اطئ التاجي املرق�م 11005 يف 
22 / 7 / 2018 وتأيي�د املجل�س املح�يل 
لحي ش�مال الكاظمية وتأييد املختار انك 
مجه�ول محل االقام�ة لذا نخربك�م بانه 
تق�رر حج�ز االموال غ�ري املنقول�ة وهي 
حصتك من العقار تسلسل 2 / 152 م 28 
تاجي�ات لق�اء طلب الدائ�ن ماهر منهاج 
عبد الحمي�د البالغ 772,500,000 مليون 
دينار ) س�بعمائة واثنان وسبعون مليون 
وخمس�مائة ال�ف دينار ( فيج�ب عليكم 
اداء املبل�غ املذكور ادناه خالل مدة عرشة 
ايام من اليوم الت�ايل لتاريخ تبليغكم بهذا 
االخبار واال فأن االموال املحجوزة بموجب 
ه�ذا القرار س�تباع وفق�اً للقان�ون وذلك 

استناداً للمادة 87 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل  / نضال درويش كاظم    

����������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

 الدعوى: 2752/ش/2018 
التاريخ: 2018/7/25

اعالن 
اىل املدعى عليه / مروان هيثم عبدالعال

اقام�ت املدعي�ة / زين�ب كم�ال عبدالله 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�ال ض�دك 
تطلب فيه�ا تصديق الط�الق. وملجهولية 
ب�رشح  ورد  م�ا  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البلدي 
ملنطق�ة املرشاق القديم. ل�ذا تقرر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ًا 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2018/7/31 للمرافعة وبعكس�ه س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً وفق 

القانون.
القايض / فالح حسن حصني

����������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد / 2451/ش/2018

املدعية / انعيمة جرب وادي
املدعى عليه / مدير عام رعاية القارصين 

اضافة لوظيفته
اقامت املدعي�ة انعيمة جرب وادي الدعوى 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها حكم وفاة 
املفق�ود هادي عناد رومي املفقود بتاريخ 
2007 واس�تنادا للمادت�ني 87 و 94 م�ن 
قانون رعاية القارصين املرقم 78 لس�نة 
1980 قررت املحكم�ة النرش بصحيفتني 
محليت�ني بغية التحقق م�ن حياة املفقود 
م�ن عدمه ويف حالة كونه حيا او من لديه 
علم يتعني عليه مراجعة محكمتنا لسماع 
دفوع�ه وقد ت�م تعني ي�وم 2018/7/25 

موعدا للمرافعة
القايض 

حيدر شعيوط سدخان

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
لحصول كر قرار والحاقا بإعالننا ذي العدد 240 يف 6/12/ 2018   تعلن لجنة 
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري االمالك املدرجه مواصفاتها 
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية كميت  و باملزايدة العلنية اس�تنادا  لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013  فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة  
العلني�ة مراجعة مديرية بلدية كميت او س�كرتري اللجنة وخالل س�بعة ايام تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه  تأمينات القانونية ال تقل عن 20 % 
من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الساعة العارشة 
والنص�ف صباحا من اليوم التايل من مدة االعالن ويك�ون مكان اجراءها يف مقر 
بلدية كميت ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش  واجور اللجنة البالغة 
2% واية اجور قانونية اخرى    واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل 

اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة : 2018/1474

التاريخ : 2018/7/18

الى / المنفذ عليه / حسن هادي عبود
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الفرات والجهاد بالعدد 5292 
يف 2018/6/24 وتأيي�د املجلس املحيل يف الجهاد املؤرخ يف 2018/7/17 انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من اليوم 
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منتخب فلسطني يستعد الستقبال 
نظريه العراقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تج�ري االس�تعدادات عل�ى ق�دم وس�اق ف�ي االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم، الس�تقبال المنتخب العراقي، 
الذي سيلعب على أرض فلسطين يوم 4 آب / أغسطس 

القادم، وفق ما تم االتفاق عليه مسبقا.
وعق�دت اللجان المختلفة التي ش�كلها الل�واء جبريل 
الرجوب رئيس االتحاد، ع�دة لقاءات لوضع الترتيبات 
المالئم�ة والت�ي تليق باس�تقبال األش�قاء العراقيين، 
ي ظ�ل م�ا لقي�ه المنتخ�ب الفلس�طيني م�ن حفاوة 
،عندما لعب أمام أس�ود الرافدين بالبصرة، مايو/ أيار 

الماضي.
من جهته، بدأ المنتخب الفلس�طيني، استعداداته لهذه 
المباراة، بعد وص�ول مديره الفني نور الدين ولد علي، 
وم�درب ح�راس المرمى مكرم دبدوب، الى فلس�طين 

قبل عدة ايام.
 واستدعى الجهاز الفني نفس المجموعة من الالعبين 
الذي خاضوا م�ع المنتخب وديتي العراق والكويت في 

شهر مايو/ أيار الماضي.
وتأت�ي مب�اراة المنتخ�ب الفلس�طيني أم�ام ش�قيقه 
العراق�ي، ضمن سلس�لة م�ن المواجهات، اس�تعدادا 

لنهائيات كأس آسيا في اإلمارات مطلع عام 2019.

برشلونة حيدد موعد الكشف 
الطبي ملالكوم

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حدد نادي برش�لونة موعد الكشف الطبي للبرازيلي 
مالكوم دي أوليفيرا، العب فريق بوردو الفرنس�ي، 
من أجل االنتقال إلى صفوف البارس�ا في الميركاتو 

الحالي.
وأك�دت صحيفة “مون�دو ديبورتيف�و” أن مالكوم 
س�يجري الكش�ف الطبي في النادي الكتالوني، غًدا 
األربعاء، استعداًدا للتعاقد معه بشكل رسمي. يذكر 
أن الالع�ب البرازيل�ي كان قريًبا م�ن االنضمام إلى 

صف�وف روم�ا اإليطالي، لكن دخول برش�لونة في 
الصفقة أوقف المفاوضات.

وتعد الجوانب المالية من أهم األس�باب التي دفعت 
بوردو لقبول عرض برش�لونة، حيث تم االتفاق مع 
ن�ادي العاصمة اإليطالية على مبلغ 32 مليون يورو 
بجان�ب 4 ماليي�ن كمتغيرات، في حي�ن جاء عرض 

البلوجرانا ب� 41 مليون يورو.
وكان يرغب برش�لونة في ضم ويليان دا سيلفا من 
صف�وف تشيلس�ي، إال أن األخي�ر بالغ ف�ي طلباته 

المادية وتمسك بعدم رحيل نجمه هذا الصيف.

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

واصل باريس سان جيرمان، سياسة بيع 
العبيه وإعارتهم، خ�الل فترة االنتقاالت 
الصيفية الجارية.واتفق النادي الباريسي 
البولن�دي  وس�طه  الع�ب  إع�ارة  عل�ى 
جريجورز كريتشوفياك، لمدة موسم، إلى 
لوكوموتيف موسكو، حسبما أعلن النادي 
الروسي عبر حس�ابه الرسمي 
تويتر.ويش�مل  عل�ى 
االتف�اق وج�ود بن�د 
بش�راء  إلزام�ي 
الالعب نهائيا مقابل 

10 ماليين يورو، علما بأن كريتش�وفياك 
قضى الموس�م الماضي معاًرا إلى وس�ت 
بروميت�ش ألبيون، الذي هبط من الدوري 
الالع�ب  وانض�م  الممت�از.  اإلنجلي�زي 
البولندي إلى باريس س�ان جيرمان قادما 
من إشبيلية في صيف 2016 مقابل 27.5 
مليون ي�ورو، بناء على توصية من أوناي 
إيم�ري، الم�درب الس�ابق لب�ي إس ج�ي 
كريتش�وفياك  األندلس�ي.ولكن  والفريق 
فش�ل في إثبات جدارته على مدار موسم 
كام�ل، قبل أن تت�م إعارته مرتي�ن، علما 
بأن عقده مع النادي الباريسي يمتد حتى 

صيف 2021.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اس�تقر ن�ادي ري�ال مدري�د اإلس�باني، عل�ى قراره 
بخصوص العبه الش�اب مارك�وس يورنتي، خالل 
فت�رة االنتقاالت الصيفي�ة الجارية.وبحس�ب ما 
نشرته إذاعة “أوندا سيرو” اإلسبانية، فإن إدارة 
ري�ال مدريد ترحب برحيل ماركوس يورنتي، 
على سبيل اإلعارة، حتى يحصل على فرصة 
المش�اركة بص�ورة أكب�ر مع فري�ق آخر.

وأضاف�ت الصحيفة، أن ريال مدريد يعتقد 
بأن بقاء يورنتي مع الملكي، في الموسم 
المقبل، ليس في مصلحته.وكان يورنتي، 
قد عاد لري�ال مدريد في الصي�ف الماضي، 
بعد موس�م على س�بيل اإلعارة ف�ي ديبورتيفو أالفيس، 

لكنه لم يشارك بصورة مستمرة مع الفريق الملكي.

سان جريمان يتخلص من العب جديد

ريال مدريد يستقر عىل مصري 
ماركوس يورنتي

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ين�وي ن�ادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي، التضحية 
بحارس مرماه، من أجل إبرام صفقة كرواتية، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وكشفت صحيفة “ميرور”، أن يورجن كلوب، 
م�درب الري�دز، يس�عى للتعاقد م�ع الكرواتي 
دوماجوي فيدا، العب بش�كتاش التركي، وذلك 
بعد المس�توى الجيد الذي ظهر به في مونديال 

روسيا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك عدة أندية مهتمة 
بخدم�ات الالع�ب الكروات�ي، وعل�ى رأس�هم 

آرسنال وفولهام ووست هام، مما دفع الفريق 
التركي، للمغاالة في سعر الالعب.

وذكرت أن بشكتاش يريد التعاقد مع البلجيكي 
س�يمون مينيوليه، ح�ارس مرم�ى ليفربول، 
لذلك تس�عى إدارة الريدز إلبرام صفقة تبادلية 

من أجل الظفر بخدمات فيدا.
وأش�ارت إل�ى أن تعاقد ليفربول م�ع الحارس 
البرازيل�ي أليس�ون باكي�ر، يفت�ح الب�اب أمام 

رحيل مينيوليه، إلى بشكتاش.
ونوهت أن إدارة الفريق التركي تس�عى لتقديم 
12 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع 

مينيوليه.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اقترب ليوناردو بونوتش�ي، مدافع ميالن اإليطالي، من العودة 
لصفوف يوفنتوس، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذك�رت ش�بكة “بريمي�وم س�بورت”، أن يوفنت�وس، حدد 
شرطين من أجل عودة بونوتشي، لصفوف السيدة العجوز، 
األول ضرورة تخفيض راتبه الس�نوي، الذي يصل إلى 10 
ماليين يورو بالمكافآت. وتابعت الشبكة، أن بطل الدوري 
اإليطالي، يطالب بونوتشي، باالعتذار للجماهير، بعدما 
آثار غضب مش�جعي اليوفي، بعد رحيل�ه عن الفريق، 
وعق�ب احتفاله بهز ش�باك يوفنتوس، في الموس�م 
الماضي.وانض�م بونوتش�ي لصف�وف مي�الن، ف�ي 
الصي�ف الماضي، مقاب�ل 42 مليون ي�ورو، وارتبط 
المداف�ع اإليطال�ي، بالرحيل عن الروس�ونيري، في 
ظل رغبة يوفنت�وس ومانشس�تر يونايتد وباريس 

سان جيرمان في التعاقد معه.

ليفربول يضحي بحارسه من أجل 
نجم كرواتيا

يوفنتوس يفرض رشوطه 
لعودة بونوتيش

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عاد الع�ب التنس اإلس�باني رافائيل ن�ادال المصنف 
األول عالمي�ا الي�وم الثالث�اء للتدريب�ات م�ع مدرب�ه 

كارلوس مويا بهدف االستعداد لجولته األمريكية.
وع�اد الالع�ب للتدريب�ات بع�د س�قوطه في نص�ف نهائ�ي بطولة 
ويمبل�دون أم�ام الصربي نوفاك ديوكوفيت�ش. وكان نادال قد قضى 
عطلة األس�بوع في جزر البليار على متن يخته “بتهوفن”، وبدأ اآلن 

االستعداد لبطولتي تورنتو وسينيناتي.
وبغ�ض النظ�ر عن النتائج التي س�يحققها، س�يصل ن�ادال لبطولة 
أمري�كا المفتوحة للتنس وهو المصن�ف األول، ألنه يتقدم ب�2.230 

نقطة على السويسري روجيه فيدرير المصنف الثاني.

نادال يبدأ االستعداد 
جلولته األمريكية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

نفى اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، اهتمام فريقه 
بالتعاقد مع نجم ال�دوري اإليطالي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
الجارية.وقال بيب في تصريحات نش�رها موقع “فوتبول إيطاليا” 
الي�وم الثالثاء: “ميرالي�م بيانيتش، العب في صف�وف يوفنتوس، 
ونح�ن ال نهتم بضمه”.كان�ت تقارير صحفي�ة بريطانية، أكدت 
رغبة مانشس�تر س�يتي، في ض�م بيانيتش مقاب�ل 100 مليون 
يورو.وتاب�ع: “م�ا زال�ت هن�اك عدة أس�ابيع قب�ل نهاي�ة فترة 
االنتقاالت الصيفية، وس�نقرر ماذا نريد، لكن ف�ي الوقت الراهن 
لدينا العبين في كل مركز”.وأضاف: “سوف نرى في األيام األخيرة 
م�دى حاجتنا للتعاقد مع العب جديد. فريق الكش�افين في الس�يتي 
دائًما يراقب العبي�ن في كل المراكز”.وختم بيب تصريحاته: “نحن ال 
نملك العبين قليلين في مرك�ز محور االرتكاز الدفاعي، ويوجد لدينا 

ما يغطي احتياجاتنا”.

جوارديوال ينفي اهتامم مانشسرت سيتي 
بصفقة الـ »100« مليون

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يش�عر نجم منتخ�ب بلجي�كا بالحيرة، 
حي�ث تلق�ى عرضي�ن م�ن فريقي�ن 
بفرنس�ا وألماني�ا، من أج�ل االنتقال 
إل�ى صف�وف أحدهم�ا، خ�الل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
“فران�س  صحيف�ة  وكش�فت 

فوتب�ول”، أن باريس س�ان جيرمان دخل 
ف�ي الص�راع على ض�م البلجيكي أكس�يل 
فيتس�ل، الع�ب تيانجي�ن الصين�ي، خالل 

الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضح�ت أن الالعب البال�غ من العمر 29 
عاًما، يتردد في اختيار وجهته المستقبلية، 
وذلك بعد نية بوروسيا دروتموند األلماني، 
التعاقد معه. وأش�ارت إلى أن الالعب لديه 

فت�رة م�ن الوق�ت الختي�ار الن�ادي الذي 
س�ينتقل إليه في الفترة المقبلة، حيث من 
المؤك�د أنه س�يعود مرة أخ�رى للعب في 

أوروبا.
وذكرت أن الفريق األلماني هو األقرب لضم 
الالعب، الذي س�يكلفه حوال�ي 20 مليون 
يورو، وهو مبلغ يستطيع دروتموند دفعه 

في االنتقاالت الصيفية.

نجم بلجيكا حائر بشأن مستقبله

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

نج�م  فابريج�اس،  سيس�ك  اإلس�باني  اخت�ار 
تشيلس�ي، وزوجت�ه اللبنانية دانييال س�معان، 
جزيرة إيبيزا اإلس�بانية إلقام�ة حفل زفافهما، 
 100 حوال�ي  الحف�ل  الثالثاء.وحض�ر  الي�وم 
ش�خصية مش�هورة، بينه�م العب�ا برش�لونة 
ليونيل ميس�ي، ولويس س�واريز. أُقي�م الحفل 
مس�اء اليوم، وكان من بين الحاضرين أصدقاء 
الزوجين ورفقاء المالعب بالنسبة لفابريجاس، 
مث�ل ميس�ي، وكارليس بويول، وج�وردي ألبا، 
باإلضاف�ة  س�واريز،  ولوي�س  وبوس�كيتس، 
آلخري�ن. كان فابريجاس، وس�معان قد نش�را 
على حساباتهما بش�بكات التواصل االجتماعي 

أنهما تزوجا يوم 15 مايو/آيار الماضي في أحد 
الفنادق بوس�ط إنجلترا وأقام�ا حفالً خاًصا.ثم 
اخت�ارا جزيرة إيبيزا لتك�ون مقر االحتفال بهذا 

الزواج مع أفراد عائلتيهما، وأصدقائهما.

مييس عىل رأس احلارضين حفل 
زفاف فابرجياس

      المستقبل العراقي / وكاالت

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشس�تر يونايتد، إن فريقه سيبدأ 
الموس�م الجديد لل�دوري اإلنجلي�زي الممتاز لك�رة القدم، “في 
وضع سيئ”.ويس�تعد يونايتد للموس�م الجديد بالمش�اركة في 
كأس األبط�ال الدولي�ة، حي�ث يلعب الي�وم األربعاء ض�د ميالن، 
حي�ث يغيب العديد م�ن العبي الفريق األساسيين.وأش�ار المدرب 
البرتغالي إلى أن عدم قدرته على تدريب تش�كيلة كاملة، س�يظهر 
تأثيرها عندما يستضيف ليستر سيتي )العاشر من أغسطس/ آب( 
ثم زيارة برايتون آند هوف ألبيون )19 أغسطس( في أول مباراتين 
بالدوري. وأبلغ مورينيو الصحفيين “المباراة األولى ستكون ضد 
ليس�تر والثانية ضد برايتون، وعندما أنظر إلى ليس�تر، إن لم أكن 
مخطئ�ا، وصل )ه�اري( ماجواير و)جيمي( ف�اردي إلى المرحلة 
األخي�رة ف�ي كأس العالم، ألن )الحارس كاس�بر( ش�مايكل ودع 
البطولة ف�ي وقت س�ابق”.وأضاف “أعتقد أن الفري�ق الذي يعمل 
لمدة س�تة أسابيع على األقل بتشكيلة كاملة ما عدا مدافع ومهاجم 
س�يعودان في األس�بوع األخير لالس�تعدادات وربما يش�اركان... من 
الواض�ح أنه ف�ي وضع أفضل”.ولن يش�ارك الالعبون الذي�ن بلغوا الدور 
قب�ل النهائي ونهائ�ي كأس العالم، في كأس األبطال الدولية، بس�بب العطلة 

اإلجبارية.

مورينيو يدق ناقوس اخلطر 
يف مانشسرت يونايتد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن نادي أتلتيكو مدريد اإلس�باني، ضم البرتغالي جيلس�ون مارتينز، العب 
س�بورتينج لشبونة، في صفقة انتقال حر، خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للفريق اإلسباني، بياًنا رسمًيا، أعلن فيه ضم المهاجم 
البرتغالي، البالغ من العمر 23 عاًما، لمدة 5 أعوام، بعد فس�خ عقد الالعب مع 
لشبونة،وأش�ار الموقع الرس�مي للفريق، إلى أن الالع�ب البرتغالي لعب 140 
مباراة رفقة لش�بونة، وس�جل 27 هدًف�ا وصنع 30 آخرين.ويعد جيلس�ون، 
الصفقة الرابعة ألتلتيكو مدريد، بعد اس�تعادة رودري هيرنانديز من فياريال، 

واستقدام توماس ليمار من موناكو، وأنطونيو أدان من ريال بيتيس.

أتلتيكو مدريد يعزز هجومه 
من سبورتينج لشبونة
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الـمـلـح يـسـبـب الـوفـاة
م�ن  أمريكي�ون،  أخصائي�ون  ثب�ت 
مستش�فى بريغهام لألمراض النسائية 
اس�تهالك  أن  بوس�طن،  م�ن  بالق�رب 
كميات كبرية من املل�ح مرتبط بارتفاع 

خطر الوفاة املبكرة.
ون�ر األخصائي�ون نتائ�ج دراس�تهم 
ميدي�كال   « مجل�ة  يف  األم�د  طويل�ة 
ش�خصا   2974 وش�ملت  إكس�ريس« 
ت�رواح أعماره�م ب�ن 30 و54 عام�ا، 
يعان�ون م�ن ارتف�اع طفي�ف يف ضغط 
الدم. وحددت كمية امللح التي يستهلكها 
املتطوع�ون خ�الل 24 س�اعة بط�رق 

مختلفة منها تحليل البول.
وسمحت هذه الطريقة بتحديد مستوى 
اس�تهالك امللح بش�كل دقيق واس�تمر 
رصد املش�اركن بالدراسة ملدة 24 سنة 

تويف خاللها 272 شخصا.
واتضح�ت العالق�ة املبارشة ب�ن كمية 
امللح املس�تهلكة ونس�بة الوفيات. وتم 
تحدي�د املس�توى اآلمن لنس�بة امللح ب� 
1200 إىل 9000 ميلليغ�رام م�ن كلوريد 
الصودي�وم يف اليوم، كم�ا نصح األطباء 
بعدم تجاوز هذه الكمية ألنها تزيد من 

مخاطر الوفاة املبكرة

املضادات احليوية تؤثر عىل الكىل ابتكار »يقتلع« رائحة العرق الكرهية 
أظه�رت دراس�ة حديثة أن تناول األطف�ال والبالغن خمس�ة أنواع من 
املضادات الحيوية الش�ائع اس�تخدامها يجعلهم أكث�ر عرضة لإلصابة 

بحصوات الكىل من األشخاص الذين ال يستخدمون هذه األدوية.
وفحص الباحثون الس�جالت الطبية االلكرونية يف الفرة من 1994 إىل 

2015 لنحو 25981 شخصا أصيبوا بحصوات يف الكىل.
وأظه�رت الدراس�ة ان تعاط�ي أي م�ن املض�ادات الحيوية الخمس�ة، 
وهي الس�لفا والسيفالوس�بورين والفلوركينولن والنيروفيورانتون/

ميثينام�ن والبنس�لن، مل�دة من 3 أش�هر إىل 12 ش�هرا ارتب�ط بزيادة 
مخاطر اإلصابة بحصوات الكىل.

وتراوح تزايد املخاطر املرتبط بهذه األدوية من 27 باملئة مع البنس�لن 
إىل أكثر من ضعف هذه النس�بة مع الس�لفا. وق�ال الطبيب جريجوري 
تس�يان من مستش�فى األطفال يف فيالدلفي�ا واملعد الرئييس للدراس�ة 
“دون ش�ك أنقذت املض�ادات الحيوية حياة املالين وه�ي مطلوبة ملنع 

الوفاة أو االرضار الخطرية للعدوى، املزايا تفوق األرضار املحتملة«.

توصل علم�اء من جامعتي يورك وأكس�فورد الريطانيت�ن إىل تركيبة 
جديدة ملزيل عرق يحارب الرائحة الكريهة بآلية مبتكرة.

ونرت مجلة »Digital Trends«، أن الخراء اكتشفوا آلية جديدة لعمل 
مزيالت العرق والبخاخات التجميلية املتنوعة.

وتعمل املادة املبتكرة عىل قمع الروتينات املس�ؤولة عن انتشار الروائح 
الكريهة، وليس إخفاء الرائحة بالعطور املختلفة كما هو دارج يف أيامنا 

هذه.
وتعمل الجس�يمات »النش�طة« املبتكرة يف الراكيب الجديدة عىل تحييد 
بع�ض األنزيم�ات والروتينات املس�ؤولة عن نقل ون�ر رائحة العرق 

الكريهة.
ووفق�ا للخ�راء، ف�إن مزيل الع�رق الجدي�د س�يكون دون رائحة عىل 
األغلب، ألنه من غري الرضوري بعد اآلن تمويه وإخفاء الرائحة الكريهة 

باملعطرات الصناعية.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أحمد عداي

توصل�ت دراس�ة أمريكي�ة 
جديدة إىل أن إضافة السكر 
أو القه�وة ق�د  إىل الش�اي 
تزي�د م�ن خط�ر اإلصاب�ة 
بمرض ألزهايمر بأكثر من 

النصف.
وتوض�ح النتائج أن إضافة 
ملعقتن ونصف من السكر 
إىل الش�اي أو القه�وة تزيد 
من خط�ر اإلصابة بمرض 
ألزهايم�ر، كم�ا أن تن�اول 
الطعام املحىل أو املروبات 
الت�ي تحت�وي ع�ىل الكمية 
نفس�ها من الس�كر يجعل 
من الن�اس عرضة بنس�بة 

54% لتطور املرض.
وحلل الباحثون من جامعة كولومبيا النظام 
الغذائي ل�2226 م�ن املتقاعدين، وتتبعوهم 
ملدة س�بع س�نوات يف املتوس�ط، ووجدوا أن 
أولئ�ك الذي�ن اس�تهلكوا معظ�م املروبات 
املحتوية عىل السكر، كانوا أكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بمرض ألزهايمر، سواء كان السكر 

موجودا بشكل طبيعي أو أضيف الحقا.

وق�ال الدكت�ور دوغ ب�راون، كبري مس�ؤويل 
السياسات واألبحاث يف جمعية ألزهايمر، إن 
»الكثري من الس�كر مرتبط باإلصابة بالنوع 
الثاني من داء الس�كري، وقد حددت األبحاث 
الس�ابقة مرض الس�كري من الن�وع الثاني 

كعامل خطر لإلصابة بالخرف«.
وأضاف ب�راون قائال: »هذه الدراس�ة تدعم 
هذه األدلة، وجميع أنواع السكر، من عصري 

الفاكهة إىل عصري الليمون، 
يك�ون له�ا التأثري نفس�ه، 
املروب�ات  م�ن  وبالح�د 
الغازية والحلويات والكعك، 
متنوع�ة  وتن�اول وجب�ات 
ومتوازن�ة ب�دال م�ن ذل�ك، 
الحد  س�نكون قادرين عىل 
من خط�ر اإلصابة بالخرف 

يف وقت الحق من الحياة«.
وع�ىل مدى س�بع س�نوات 
م�ن الدراس�ة، تم تس�جيل 
429 حال�ة إصاب�ة بمرض 

ألزهايمر بن املشاركن.
الذين  أن  النتائج  وأوضحت 
يس�تهلكون 30.3 غرام من 
الس�كر اإلضايف يف طعامهم 
أو مروباتهم كل يوم، أكثر عرضة بنس�بة 
33% لتطور م�رض ألزهايمر مقارنة بأولئك 
الذي�ن يس�تهلكون 5.8 غرام فق�ط. كما أن 
استهالك كميات كبرية من املروبات الغازية 
وعصائ�ر الفاكه�ة يعرضه�م بنس�بة %27 
لإلصابة بالخ�رف مقارنة بمن يس�تهلكون 

كميات أقل من هذه املروبات.

احذروا إضافة السكر إىل القهوة والشاي!
وجدت دراس�ة بريطاني�ة أن مرض التصلب 
العصب�ي املتع�دد M S  يتطور بع�د اإلصابة 
بعدوي�ن ش�ائعتن منفصلت�ن، تؤديان إىل 

قيام الجسم بمهاجمة نفسه.
ووج�د علماء جامعة غالس�كو وهارفارد يف 
الواليات املتحدة أن ع�دوى الديدان الخيطية 
وفريوس أبشتاين-بار، يمكن أن تكونا سببا 

للمرض العصبي.
ل�ذا، تش�ري النتائ�ج إىل أن تطوي�ر لق�اح أو 
أبش�تاين-بار،  عقاق�ري مض�ادة لف�ريوس 
يمكن أن يمنح الن�اس حصانة ضد التصلب 

املتعدد.
ليت�ش،  ب�ول  ج�ون  الروفيس�ور،  وق�ال 
استش�اري األم�راض العصبي�ة يف جامع�ة 
غالسكو، إن »مرض التصلب العصبي املتعدد 
هو حالة ينتج فيها الجسم أجساما مضادة 

ألنظمته وذلك ألسباب لم ُتفهم أبدا«.
وأض�اف موضح�ا أن »هن�اك بالفعل بعض 
األدلة عىل أن التعرض لفريوس أبشتاين-بار 
يجعل من املرجح أن يقوم شخص ما بتطوير 
مرض التصل�ب العصبي املتع�دد، ولكن هذا 
ال يقدم التفس�ري الكامل للمس�بب«. ويعتر 
تفس�ري العلماء حاليا مجرد نظرية، ولكنهم 

يخططون إلجراء املزيد من األبحاث. 
وتجدر اإلش�ارة إىل أن الديدان الخيطية تؤثر 
عىل حوايل س�دس سكان العالم، وهي عدوى 
طفيلية تصي�ب األمعاء، كما تعتر ش�ائعة 
لدى األطفال. أما فريوس أبش�تاين-بار فهو 
واحد من أكثر الفي����روس�ات شيوعا لدى 
البر، حيث ي���س�بب الحم�ى الغدية عىل 
الرغ�م من أن العديد من األش�خاص يعانون 

من أعراض خفيفة فقط.
يذكر أن حوايل 100 ألف ش�خص يف بريطانيا 
يعانون من مرض التصلب املتعدد، حيث تبدأ 
الحال�ة العصبية عندما يهاجم جهاز املناعة 
األعصاب، ما يسبب األلم والتعب والتشنجات 

ومشاكل يف الرؤية.
املتع�دد  التصل�ب  البح�ث يف مجل�ة  وُن�ر 

واالضطرابات ذات الصلة.

لقاح فريوس شائع يمنع اإلصابة بمرض عصبي خطري ! 

الحقوقي ماجد الحسناوي
تعت�ر الديمقراطي�ة واجب�اً يرتبط باملصلح�ة الوطنية 
وهي تجرب�ة لتغيري املجتمع وتصوره وهذه املمارس�ة 
التعب�ري عن وع�ي لحركة البناء وس�لوك ترب�وي ينبغي 
تعميمه عىل املجتمع ومروعية تفاعل الجماهري بوعي 
وعقل وليس بالعاطفة وتؤكد دور املواطن يف بناء الوطن 
والتضحي�ة من اجله والت�ي تقود اىل االنضب�اط الواعي 
للمس�ؤولية ويأخذ كل مواطن دوره الحقيقي يف تعزيز 
املس�رية الديمقراطي�ة التي تعتر حق�ًا وواجباً امام كل 
مواطن ويج�ب تطويرها وانجاحه�ا اىل اقىص حدودها 
املرس�ومة والنهج الشامل إلصالح املجتمع ويجب تربية 
املواطن باملفاهيم والقيم الديمقراطية لتحقيق املنافسة 
املروع�ة وتفج�ري الطاق�ات املبدعة والبد م�ن التحام 
الديمقراطي�ة بالربي�ة الوطنية وهي نش�اط انس�اني 
هادف إلص�الح االعوجاج وتقويم االنح�راف وان تكون 
أجه�زة الدولة مرتبط�ة باملس�ؤولية الوطني�ة وتنظيم 
توزيع الحق�وق وفرصة ألداء املواط�ن لواجباته وتلبية 
احتياجاته الرضورية وهدف سيايس يرتبط بالقدرة عىل 
إدارة عمليات التغيري السيايس واالقتصادي واالجتماعي 
وعالق�ة املس������ؤول اليومي�ة م�ع املواطن�ن ودور 
أجه�زة االع�الم الفع�ال يف املمارس�ة الديمقراطي�ة من 
خ�الل الرصد والنق�د النها املس�تقبل والحي�اة الجديدة 
ملس�رية البناء الوطن�ي والعالقات اإلنس�انية الس�ليمة 
وتحقي�ق املروعي�ة الديمقراطي�ة م�ن خ�الل انتظام 
الف�رد مع اآلخرين وينبغي ان تكون هناك س�لوك وعقد 
بن الناخب واملرش�ح وتعميق الوعي والتنافس الريف 
الناخب�ن  وان������دف�اع  املرش�حن  ب�ن  وامل�روع 
باختي�ار الكف�اءة والنزاه�ة واالنتماء الوطني واتس�اع 
مس�اهمة املواطنن وتتجس�د مهمة املواطن إزاء وطنه 
وش�عبه ونحو مس�تقبل موس�وم باألم�ل واالنتصارات 
الدائمة ولتعزيز البناء من خالل الرقابة واملتابعة والنقد 
وان الديمقراطية حن تجرد من املبدئية تتحول اىل هيكل 
فارغ وتصبح باالس�م فقط والش�عب املنظم هو القادر 
عىل تأكيد وجوده وبناء دولته العرصية من خالل تطوير 
خصائص االبداع واالبتكار والقدرة عىل تحمل املسؤولية 
وان عملي�ة االنتخابات اليوم ه�ي خطوة بارزة تصب يف 
نهر التغيري واالصالح وتضي�ف طاقة نوعية جديدة لكل 

مرافق الحياة. 

لم يس�تطيعوا تطهري انفسهم من الفساد، فعمدوا إىل تشويه عنوان 
النزاهة والرف!

كان�ت و مازالت، املرجعية الدينية العليا، عصية عىل محاوالت الغرب 
وعمالئه�م، إلخراقها أو تش�ويه صورته�ا، ألنها الس�د املنيع، أمام 
خططهم لكرس شوكة الشيعة، ألنهم التهديد األكر لعروشهم، فهي 

ِصَمام األمان، و البوصلة عندما يضيع طريق الحق.
هذا الدور املرِّف، جعل من املرجعية، مصدر الثقة الوحيد للش�عب، 
حتى م�ن بعض الطوائف األخرى غري الش�يعة، مم�ا جعلها مصدر 
تهدي�د ملخططاته�م الدنيئة. تع�ددت وتنوعت محاوالت املس�تعمر، 
قديم�اً وحديث�اً، إلخراق منظوم�ة الح�وزة الديني�ة يف النجف، من 
زرع طلبة ينقلون األخبار، وإبراز ش�خصيات يلتف حولها، عدد من 
ضعفاء النفوس، ليش�نوا حرباً تسقيطية، وغري ذلك، لكن يف كل مرة 
تخ�رج املرجعية م�ن األزمة، بتوفيق من الل�ه، و ترصفها الحكيم يف 
أحلك الرضوف. أهم العوامل املس�اعدة، عىل فش�ل هذه املخططات 
القذرة، ه�و خوف هذه الجماع�ات، و قلة ثقتها بش�خوصها ومن 
يدعمهم، ألنهم عىل علم، أنهم أقل بكثري، من الوقوف بوجه منظومة 
علمي�ة وأخالقي�ة، تمتلك من املمي�زات والدعم الش�عبي، ما يجعلها 
حص�ن حص�ن ضد االعت�داءات، فما تلب�ث هذه الجماع�ات، إال أن 
تتف�كك وتت�رذم، و تتص�ارع فيما بينها، ناس�ية هدفه�ا األصيل، 
وغارقة يف املكاس�ب، فكأنه�ا تعن املرجعية عىل نفس�ها، فتختفي 
و تذهب ريحها. الطعن بنزاه�ة املرجعية-و خصوصاً و أن الحقوق 
الرعي�ة للمؤمنن، توضع تحت ترصفها- كانت و إىل اآلن، من أهم 
الطرق ملحاربتها، ولألسف هناك من يصدق هذه اإلدعاءات، ويشكك 
بقنوات إنفاق هذه األموال، و يتقول بوجود أرصدة، لفالن وفالن من 
املراج�ع، أو من له�م صلة بهم؛ وكذلك إدعاء الدع�م األجنبي لهم، و 
لجهله يدعي أرقام، ال تعادل ما يأتي من حقوق رشعية أليام قليلة.

كل ه�ذا التخبط، ألن أي منهم، لم يصل ملعرفة حقيقة ثقل املرجعية 
الديني�ة العليا، ومدى ثبات أساس�ها، ولو ع�رف ألدرك أن ما يفعله، 
أق�ل من أن يقلقها، فهو يتعام�ل معها من منظوره هو، ويفكر بما 
يغريه و ُيسيل لعابه، ألنه تربى عىل أن يكون مرتزقاً، وال يفهم منطق 
اإلعتدال، والنظرة األبوية املس�ؤولة، التي تنظر بها املرجعية للناس. 
النكت�ة يف األمر، أن قوة املرجعية العليا، تكمن يف بس�اطتها، فهي ال 
تمتلك مخططات وال اسراتيجيات دفاعية، بل تمتلك أمرين أهم من 
كل يشء، طاع�ة الل�ه وطلب رض�اه من جهة، والح�ب الكبري لها يف 
قل�وب املؤمنن من جهة أخرى؛ فمن يريد منافس�تها وإس�قاطها، 
عليه أن يمتلك قوة، موازية تس�تطيع كرس قوتها، لكن هيهات، من 
ين�رصه الله فال غالب له. إذا أردت أن تحارب الرفاء، حاربهم بمن 

هو أضيق حلقة منك.

أضيق حلقة إسٍت منك الرتابط بني الديمقراطية والوطنية

فيسبوك تفتتح فرع هلا يف الصني بعد سنوات من احلظر
بس�بب نظ�ام الرقاب�ة الص�ارم ع�ىل الركات 
التقنية، فإن أغلب ال�ركات األمريكية التقنية 
وخصوًصا الش�بكات االجتماعية محظورة من 
العم�ل يف الص�ن، حيث يتطلب العم�ل يف الدولة 
الحص�ول ع�ىل ترخي�ص حكوم�ي يش�مل بند 
اتاح�ة مراقبة عمليات الركة، وهو ما ترفضه 
أغلب الركات. وبينما تعتر فيس�بوك أبرز تلك 
ال�ركات املمنوعة من العم�ل يف الصن، فإنها 
ستغري ذلك بفتح رشكة فرعية لها للقيام بأعمال 

مختلفة بعيًدا عن الشبكة االجتماعية. وبحسب 
م�ا ذكرت وكال�ة روي�رز، فإن الرك�ة قامت 
 Facebook باس�تثمار 30$ مليون لركة باسم
Technology وستكون يف مدينة هانغزهو، وهي 
مملوكة بالكامل لفرع فيس�بوك يف هونغ كونغ 
والت�ي تخضع ه�ي األخرى لسياس�ة الرقابة يف 
الصن. وستعمل الركة بمثابة حاضنة أعمال 
لالستثمار يف املشاريع الصغرية وتقديم النصائح 

للركات الناشئة لتطويرها.


