
Issue No  ( 1723 )  August  2 Thu 2018    العدد ) 1723( 2 آب 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

االمام علي )عليه السالم(

ظلـم الّضعيـف أفـحـش 

الـّظـلـم

ص2الرتكامن يعلقون عىل منصب رئيس اجلمهورية: أصبح »طابو« لألحزاب الكردية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 معصوم يؤكد لألعرجي عىل أمهية احالل االنسجام يف كركوك

صندوق االعامر: 17 مليون مواطن استفادوا من مشاريع إعادة إعامر املناطق املحررة

املتحدث بأسم الصدر ينفي توجه »سائرون« إىل املعارضة ويؤكد الرغبة بـ »حتالفات قوية«

رئاسة الوزراء تعد »قائمة إقاالت« تشمل مسؤولني كبار
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  مكت�ب  أع�د 
حي�در العب�ادي قائمة بإق�االت عدد من 
املس�ؤولني يف الحكومة، وم�ن املرّجح أن 
يتم اإلع�ان عنها قريباً وبش�كل عاجل، 
فيم�ا أكد مكت�ب العب�ادي أن العقوبات 
اإلدارية بحق املسؤولني جاءت بعد التأكد 
من تقصريهم يف العمل. وكش�ف مصدر 
مطل�ع عن تقدي�م رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي طلباً ألعض�اء كابينته الوزارية 
يف  الكب�رية  الفس�اد  ملف�ات  بتقدي�م 
وزارتهم، يف مس�اع توصف ب�«املتأخرة« 

وذك�ر  بالفس�اد.  املتورط�ني  ملحاس�بة 
املص�در ان »رئيس الوزراء طلب من عدد 
كبري من وزراء كابينته الحكومية تقديم 
ملفات فس�اد عن وزاراتهم«، الفتاً إىل أن 
بع�ض الوزراء تجاوب مع هذا األمر وهو 
يعد هذه امللفات لتقديمها ملكتب العبادي 
ليقوم األخري بتسليمها إىل الجهات املعنية 
باملحاس�بة. وكش�فت مصادر منفصلة، 
عن قيام مكتب رئي�س الوزراء بتحضري 
قائمة إقاالت، أو س�حب يد من املناصب، 
ستطال مدراء عامني يف إطار الحملة ضد 
مكافحة الفساد. وأشارت املصادر إىل أن 
القائمة تتضمن وزراء، إال أنها استبعدت 

تنفي�ذ اإلق�االت بحق ال�وزراء ك�ون أن 
الكثري من الكتل تحميهم.

وق�د ردت أنب�اء تفي�د بان أمر بس�حب 
ي�د مدي�ر ع�ام يف وزارة املالي�ة يش�غل 
منص�ب يتعلّق باملوازن�ات، وهو منصب 
ت�م ابتداعه ع�ى يد حاكم الع�راق املدني 
الس�ابق بول بريمر ع�ام 2003. بمقابل 
ذل�ك، أكد املكتب اإلعامي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي استمرار لجنة تقييم األداء 
الحكومية رفع تقاريرها اليومية لرئيس 
الوزراء بشان تقصري بعض املسؤولني يف 

اداء عملهم.
التفاصيل ص2
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صحف اليونان: تركيا وراء »حرائق الغابات«
      بغداد / المستقبل العراقي

تحدث�ت صحف يوناني�ة عن »املؤام�رة« وراء 
حرائق الغابات، التي اجتاحت، األسبوع املايض، 
منتج�ع مات�ي الس�احل )30 كيلومرتا رشقي 
أثينا(، قائلة إن تركيا وراء هذا التخريب. وذكرت 
صحيفة »إليث�ريا أورا« اليومية، التي تتخذ من 
أثينا مقرا له�ا، أن »بعض الدوائ�ر املقربة من 
الحكوم�ة اليونانية تقول إن جواس�يس أتراكا 
استخدموا تكنولوجيا روسية إلشعال حريق يف 
منطقة ماتي، حيث يقيم 8 عس�كريني أتراك«. 

ولجأ هؤالء العسكريني إىل اليونان بعد االنقاب 
الفاشل يف تركيا، يف يوليو 2016، وترفض أثينا 
تس�ليمهم إىل أنق�رة. ويف الس�ياق ذاته، ذكرت 
صحيف�ة »فرادين�ي« اليوناني�ة أن الس�لطات 
أجلت العس�كريني األتراك م�ن قاعدة أجيوس 
أندري�اس العس�كرية، بالق�رب م�ن منطق�ة 
ماتي املت�ررة. وترفض الس�لطات اليونانية 
الكش�ف عن املكان الحايل للعسكريني األتراك، 
بحس�ب ما نقلت صحيف�ة »حرييت« الرتكية. 
أما صحيفة »دييل كونرتا نيوز« فقد زعمت أن 
الحرائق نتيجة »خطة منظمة لزعزعة استقرار 

اليونان«، بينم�ا ألقت نظري�ات املؤامرة، التي 
أشارت إليها الصحف اليونانية األخرى بالائمة 
ع�ى »القوى األجنبي�ة«. وبالتزام�ن مع هذه 
التقاري�ر، قال وزير حماية املواطنني اليوناني، 
نيكوس توس�كاس، إن هناك »مؤرشات قوية« 
عى أن حريقا متعمدا تسبب يف حريق الغابات، 
ال�ذي اندلع قرب أثين�ا، وأدى إىل مقتل وإصابة 

العرشات. 
وتس�ببت الحرائق يف انتقادات ح�ادة لطريقة 
تعامل الحكومة مع الكارثة، واتهمت املعارضة 

الحكومة بالتقاعس عن حماية األرواح. 

حمافـظ بـغـداد يـضـع الـحـجـر االسـاس 
ملرشوع ضخ ماء املعامل

حمافظ البرصة: اليوم سيغلق التقديم عىل 
3)10( آالف وظيفة خمصصة للمحافظة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة املراس�م يف وزارة الخارجية 
العراقي�ة، أم�س األربع�اء، انه�ا بارشت 
باس�تام نس�خ م�ن ال�راءة القنصلي�ة 
لل�دول التي لها قنصلي�ات عاملة يف اقليم 
كردستان لبدء مهامهم الجديدة يف االقليم 
الول م�رة بعد ع�ام 2003. وقال املتحدث 
باس�م ال�وزارة أحم�د محج�وب، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
دائرة املراس�م يف وزارة الخارجية بارشت 
باس�تام نس�خ م�ن ال�راءة القنصلي�ة 
لل�دول التي لها قنصلي�ات عاملة يف اقليم 
الجدي�دة يف  لب�دء مهامه�م  كوردس�تان 
االقليم الول مرة بعد عام 2003. من جهة 

ثانية، نفت وزارة الخارجية وجود تحقيق 
مع س�فري العراق يف بريطانيا عى خلفية 
مبال�غ مالية، وتوعدت بمقاضاة من روج 
لذلك، وأوضح محجوب، ان »بعض املواقع 
اإللكرتوني�ة املعروف�ة بنهجه�ا التلفيقي 
والتي تحاول االنتشار عر فركة األخبار، 
ن�رشت جملة مغالطات ت�يء إىل الوزارة 
يف  الع�راق  وممث�يل  س�فراء  وتس�تهدف 
بعثاتنا الدبلوماس�ية، والتي هي بالنتيجة 
استهداف لس�معة العراق ومحاولة للنيل 
من النجاحات الدبلوماسية التي تحققت يف 
السنوات األخرية«. وأضاف ان »استهداف 
بع�ض الس�فراء بتهم متع�ددة ومختلقة 
هذه األيام تأتي ضمن املحاوالت املسيسة 
للنيل من هذه اإلنج�ازات، ومنها ما نرش 

بحق ش�خص س�فري جمهورية العراق يف 
لندن عر خ�ر مفرك وغري صحيح بتاتا، 
حي�ث ادعى أحد ه�ذه املواقع أن الرشطة 
الريطاني�ة تحق�ق م�ع الس�فري صال�ح 
التميمي لوجود مبالغ مالية يف السفارة«، 
مش�ريا إىل أن »ه�ذا الخر ب�كل تفاصيله 
عار عن الصحة جملة وتفصيا«. وأش�ار 
محجوب إىل ان »الوزارة تحتفظ بحقها يف 
ماحقة هذه املواقع وبالطرق القانونية«. 
وكان عدد من مواقع التواصل االجتماعي 
ووس�ائل اإلعام قد تناقلت يف وقت سابق 
خرا تضمن أن السفري العراقي يف بريطانيا 
خض�ع للتحقيق عى خلفية وجود فس�اد 

مايل يف السفارة.
التفاصيل ص2

اخلـارجيـة تبدأ باستـالم »نسـخ البـراءة القنصليـة«
 لدول هلا قنصليات يف كردستان
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صندوق االعامر: 17 مليون مواطن استفادوا من مشاريع إعادة إعامر املناطق املحررة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أع�د مكت�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء حيدر 
العبادي قائمة بإقاالت عدد من املسؤولني يف 
الحكوم�ة، ومن املرّج�ح أن يتم اإلعالن عنها 
قريباً وبشكل عاجل، فيما أكد مكتب العبادي 
أن العقوبات اإلدارية بحق املس�ؤولني جاءت 

بعد التأكد من تقصريهم يف العمل.
وكش�ف مص�در مطل�ع ع�ن تقدي�م رئيس 
الوزراء حيدر العب�ادي طلباً ألعضاء كابينته 
الوزاري�ة بتقدي�م ملفات الفس�اد الكبرية يف 
وزارته�م، يف مس�اع توص�ف ب�«املتأخ�رة« 

ملحاسبة املتورطني بالفساد.
وذك�ر املص�در ان »رئيس ال�وزراء طلب من 
ع�دد كب�ري م�ن وزراء كابينت�ه الحكومي�ة 
تقديم ملفات فس�اد عن وزاراتهم«، الفتاً إىل 
أن بعض الوزراء تج�اوب مع هذا األمر وهو 
يع�د هذه امللف�ات لتقديمها ملكت�ب العبادي 
ليقوم األخري بتس�ليمها إىل الجه�ات املعنية 

باملحاسبة.
وكش�فت مصادر منفصلة، عن قيام مكتب 
رئي�س ال�وزراء بتحض�ري قائمة إق�االت، أو 
سحب يد من املناصب، ستطال مدراء عامني 

يف إطار الحملة ضد مكافحة الفساد.

وأش�ارت املص�ادر إىل أن القائم�ة تتضم�ن 
وزراء، إال أنها استبعدت تنفيذ اإلقاالت بحق 

الوزراء كون أن الكثري من الكتل تحميهم.
وقد ردت أنباء تفيد بان أمر بس�حب يد مدير 
ع�ام يف وزارة املالي�ة يش�غل منص�ب يتعلّق 
باملوازن�ات، وهو منصب ت�م ابتداعه عىل يد 
حاكم العراق املدني الس�ابق بول بريمر عام 
2003. بمقاب�ل ذل�ك، أك�د املكت�ب اإلعالمي 
لرئيس الوزراء حيدر العبادي استمرار لجنة 
تقييم األداء الحكومية رفع تقاريرها اليومية 
لرئيس الوزراء بشان تقصري بعض املسؤولني 
يف اداء عملهم, مبينا ان جميع قرارات سحب 

اليد جرت بعد التأكد من االخفاق يف االداء.
وق�ال املتحدث باس�م املكتب س�عد الحديثي  
إن “لجن�ة تقييم األداء والتي ش�كلها رئيس 
الوزراء وصوت عليه�ا مجلس الوزراء خالل 
جلس�ته قبل األخرية مس�تمرة يف تقييم أداء 
املفاصل املهمة يف الدولة سواء يف الحكومات 
ال�وزارات االتحادي�ة املعني�ة يف  او  املحلي�ة 
القطاع�ات الخدمية ويف حال تش�خيص اي 
خل�ل يف اإلدارة او إخف�اق ترف�ع تقريرها اىل 

العبادي بشكل مبارش التخاذ ما يلزم”. 
 وأض�اف الحديثي، أن “اللجنة املش�كلة من 
دي�وان الرقابة املالية وهيئة النزاهة واألمانة 

العام�ة ملجلس ال�وزراء والهيئة التنس�يقية 
باتخ�اذ  الحكوم�ة  ت�ويص  للمحافظ�ات 
العقوبات اإلدارية يف حال تس�جيل تقصري يف 
األداء او سوء اإلدارة وهدر املال العام”، مبينا 
أن “جمي�ع ق�رارات س�حب اليد ج�رت بعد 

التأكد من االخفاق يف االداء الوظيفي”. 
وتابع الحديثي انه “يف حال تس�جيل شبهات 
فساد فان اللجنة والحكومة تحيل امللف بشكل 
كامل إىل القضاء كونه من اختصاصه التخاذ 
إج�راءات قانونية بحث املس�ؤول املقرص يف 

اداء واجبه”، مش�ريا إىل ان “الحكومة تعتزم 
نرش لوائح كاملة باسماء األشخاص املحالني 

اىل القضاء بتهم الفساد”.
والثالثاء، كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي 
عن قرب نرش نتائج حملة اساسية ملكافحة 

الفس�اد ومالحق�ة الفاس�دين وم�ا عملت�ه 
الحكوم�ة بش�أن ه�ذا وم�ن تم�ت احالت�ه 
اىل النزاه�ة واالش�خاص الذي�ن ت�م الحك�م 

عليهم«.
يذك�ر ان العب�ادي أمر األحد املايض بس�حب 
ي�د وزي�ر الكهرب�اء قاس�م الفه�دوي ع�ىل 
خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحني اكمال 

التحقيقات.
ويقول خرباء القانون ان قرار س�حب اليد ال 
يعن�ي اقالة ك�ون الحكوم�ة ترصيف اعمال 
وغياب مجلس الن�واب، الذي له الصالحية يف 

التصويت عىل إقالة الوزير.
وعلق وزير الكهرباء، عىل قرار العبادي قائال 
أن�ه »يرح�ب ب�ه وطال�ب، الك�وادر العليا يف 
الوزارة التعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف 

إيصال الحقائق.
يش�ار اىل ان »س�حب اليد« هو منع املوظف 
أعم�ال  بممارس�ة  االس�تمرار  م�ن  ج�ربا 
وظيفته بصورة مؤقتة مع االحتفاظ بصلته 
الوظيفي�ة، وأنه إجراء احتياطي مؤقت تلجأ 
إلي�ه اإلدارة عندم�ا يك�ون املوظ�ف عرضة 
إلج�راءات تأديبي�ة أو جزائي�ة فيمن�ع م�ن 
ممارس�ة أعمال وظيفته طوال مدة س�حب 

يده من الوظيفة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ع�ّد القي�ادي الرتكماني ف�وزي أكرم 
ت�رزي أن منصب رئاس�ة الجمهورية 
بانه�ا »أصبحت بمثاب�ة ملك )طابو( 
للك�رد«، فيم�ا رّد عض�و يف الح�زب 
الديمقراطي الكردس�تاني بالقول ان 
»منصب رئاسة الجمهورية استحقاق 

كردي«. 
وقال القيادي الرتكماني البارز فوزي 
»الرتكم�ان قومي�ة  ان  أك�رم ت�رزي 
أساس�ية ثالثة يف العراق، ونشعر منذ 
2003 بالضحي�ة والغب�ن والتهميش 
ووقع�وا بني س�ندان االقليم ومطرقة 
املركز« مبينا ان »رئاس�ة الجمهورية 
اصبح�ت مل�ك رصف )طاب�و( للكرد 

بداعي تمثيل القومية«.
ونقلت وكالة »الفرات نيوز« عن ترزي 
الق�ول ان »أكرب تزوي�ر يف االنتخابات 
حص�ل يف كرك�وك، ولدين�ا مخ�اوف 
وشكوك يف ان تكون املحافظة صفقة 

يف تشكيل الحكومة املقبلة«. 

البيش�مركة  ق�وات  ع�ودة  وح�ول 
واالس�ايش اىل حماية كركوك، أوضح 
ت�رزي ان »ه�ذه الق�وات ال توج�د يف 
الدستور وهناك فقط حرس لإلقليم«، 
مشرياً اىل ان« خروجها عن محافظات 
كردس�تان الثالث مخالف للدستور«، 

للق�وات  مدين�ون  انن�ا  اىل«  الفت�ا 
االتحادي�ة يف ف�رض االمن والس�لطة 
االتحادية بمحافظة كركوك ومناطق 

كانت تحتلها أحزاب كردية«. 
واردف بالقول »ال يوجد لدينا استحقاق 
قوم�ي يف الحكومات املتعاقبة، وليس 

لدينا مطالب تعجيزية يف كركوك؛ لكن 
يج�ب ان يكون هناك تعايش س�لمي 
وتقاسم عادل للثروات وعدم استفراد 
اي ط�رف بالقرار وامل�وارد«، رافضاً« 
الحكوم�ة  لتش�كيل  مفاوض�ات  اي 
املقبلة عىل حس�اب كرك�وك أو عودة 

قوات البيشمركة اىل املحافظة«.
ان »من�ح  الرتكمان�ي  القي�ادي  وزاد 
منصب رئاس�ة الجمهوري�ة او نائبه 
ح�ق  للرتكم�ان  س�يادية  ووزارات 
م�رشوع، فنح�ن نري�د التعام�ل مع 
املواطن الرتكماني كمواطن له حقوق 

وممث�ل يف الس�لطة والتمثيل الوزاري 
فاملك�ون الرتكماني لي�س لديه حتى 
صحيف�ة او اذاع�ة واح�دة تمثل هذا 

املكون وتدافع عنه«.
واك�د أن »دع�م الرتكم�ان لتش�كيل 
تقابله�ا  وطني�ة  اغلبي�ة  حكوم�ة 

معارض�ة قوية«. ب�دوره، أكد عضو 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد 
شنكايل، ان منصب رئاسة الجمهورية 
»استحقاق كردي«.  وذكر شنكايل ان 
»رئاس�ة الجمهورية هي اس�تحقاق 
للتمثيل الك�ردي يف االنتخابات«، الفتا 
اىل ان »ال�كالم عن التخيل عن الحزبية 
كرشط الرتشيح لرئاس�ة الوزراء امر 
غ�ري واقع�ي ورشوط الس�يد مقتدى 
الص�در ه�ي ملن�ع ش�خصية معين�ة 
عن رئاس�ة الوزراء«. واض�اف »نريد 
املناط�ق  إدارة  الح�وار يف  اىل  اللج�وء 
املتن�ازع عليه�ا وع�ودة البيش�مركة 
والرواتب وفق الدستور« مشريا اىل ان 
»قيادة مش�رتكة يف املناطق املشرتكة 
كان�ت موجودة والي�وم ال توجد هذه 
الرشاك�ة«. وتابع ش�نكايل ان »ادعاء 
ع�ودة االم�ن واالس�تقرار يف كرك�وك 
صار لحساب فئة عىل فئة أخرى، وان 
الوض�ع اآلن يف كركوك غري دس�توري 
لحصول نزوح ك�ردي منها يف كركوك 

وطوزخورماتو«.

أعدت تقارير بشأن سري العمل واكتشفت تقصريًا كبريًا يف أداء املهام والواجبات

رئاسة الوزراء تعد »قائمة إقاالت« تشمل مسؤولني كبار

الدميقراطي الكردستاني رد بالرفض وعد األمر »استحقاق«

الرتكامن يعلقون عىل منصب رئيس اجلمهورية: أصبح »طابو« لألحزاب الكردية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة املراسم يف وزارة الخارجية العراقية، 
أمس األربعاء، انها بارشت باس�تالم نسخ من 
ال�رباءة القنصلي�ة لل�دول التي له�ا قنصليات 
مهامه�م  لب�دء  كردس�تان  اقلي�م  يف  عامل�ة 
الجدي�دة يف االقلي�م الول مرة بع�د عام 2003. 
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد محجوب، 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن دائ�رة املراس�م يف وزارة الخارجي�ة بارشت 

باستالم نسخ من الرباءة القنصلية للدول التي 
لها قنصليات عاملة يف اقليم كوردس�تان لبدء 
مهامهم الجدي�دة يف االقليم الول مرة بعد عام 
2003. من جهة ثانية، نف�ت وزارة الخارجية 
وجود تحقيق مع سفري العراق يف بريطانيا عىل 
خلفي�ة مبال�غ مالية، وتوع�دت بمقاضاة من 
روج لذلك، وأوضح محجوب، ان »بعض املواقع 
اإللكرتونية املعروفة بنهجه�ا التلفيقي والتي 
تحاول االنتش�ار ع�رب فربكة األخب�ار، نرشت 
جمل�ة مغالطات تيسء إىل الوزارة وتس�تهدف 

سفراء وممثيل العراق يف بعثاتنا الدبلوماسية، 
والتي هي بالنتيجة اس�تهداف لسمعة العراق 
ومحاول�ة للنيل م�ن النجاحات الدبلوماس�ية 

التي تحققت يف السنوات األخرية«.
وأض�اف ان »اس�تهداف بعض الس�فراء بتهم 
متع�ددة ومختلق�ة ه�ذه األي�ام تأت�ي ضمن 
املحاوالت املسيس�ة للنيل من هذه اإلنجازات، 
ومنها ما نرش بحق ش�خص سفري جمهورية 
الع�راق يف لندن عرب خ�رب مفربك وغري صحيح 
بتاتا، حيث ادعى أحد هذه املواقع أن الرشطة 

الربيطانية تحقق مع الس�فري صالح التميمي 
لوج�ود مبالغ مالية يف الس�فارة«، مش�ريا إىل 
أن »ه�ذا الخرب ب�كل تفاصيله عار عن الصحة 
ان  إىل  محج�وب  وأش�ار  وتفصي�ال«.  جمل�ة 
»ال�وزارة تحتف�ظ بحقه�ا يف مالحق�ة ه�ذه 
املواق�ع وبالط�رق القانوني�ة«. وكان عدد من 
مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم قد 
تناقلت يف وقت س�ابق خربا تضمن أن السفري 
العراق�ي يف بريطاني�ا خض�ع للتحقي�ق ع�ىل 

خلفية وجود فساد مايل يف السفارة.

اخلارجية تبدأ باستالم »نسخ الرباءة القنصلية« لدول هلا قنصليات يف كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، خالل 
لقائ�ه بوزير الداخلية قاس�م االعرجي، أمس 
األربع�اء، أهمي�ة العم�ل عىل األم�ن واحالل 

االنسجام يف كركوك.
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس 
الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم اس�تقبل وزي�ر 
الداخلي�ة قاس�م األعرج�ي برفقت�ه عدد من 
ال�وكالء والق�ادة واملستش�ارين يف ال�وزارة، 
فيما اش�اد معص�وم ب�«التضحي�ات الكبرية 
التي قدمتها الداخلية من أجل أمن واس�تقرار 

العراق والحفاظ عىل الحريات والسالم«.

وأك�د »أهمية ال�دور الذي يمك�ن أن تضطلع 
ب�ه ال�وزارة يف تعزيز االس�تقرار واألمن وبما 
يتطلب تعزي�ز الجهود يف هذا املجال وعرب عن 
أمل�ه يف أن تق�وم ال�وزارة بالعم�ل عىل األمن 
وإحالل التفاهم وروح االنسجام بني مختلف 
املكون�ات يف مدينة كركوك ألهمي�ة املدينة يف 
إدام�ة االس�تقرار والحفاظ عىل املكتس�بات 

املتحققة لصالح جميع العراقيني«.
وأك�د االعرجي حرص »ال�وزارة عىل مواصلة 
دوره�ا الوطن�ي املس�ؤول بما يحق�ق األمن 
ويحاف�ظ ع�ىل القان�ون ويس�اعد يف تحقيق 
العدالة وبس�ط األم�ن واالس�تقرار يف جميع 
مناط�ق الع�راق لتس�هيل تقدي�م الخدم�ات 

للمواطنني من خالل الدوائر املختصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى صالح العبيدي، املتحدث باسم 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أمس االربعاء، ان تكون لدى الصدر 
رغبة يف تحويل تحالف س�ائرون اىل 
»كتلة معارضة« يف الدورة الربملانية 
املقبلة، منتقدا التمسك باملحاصصة 
السياس�ية وتقاس�م املناص�ب من 
قب�ل الكتل واالحزاب.  ونقلت وكالة 
»الغد ب�رس« ع�ن العبي�دي القول 
ان »تأوي�ل البع�ض بش�أن ذه�اب 
س�معناه  املعارض�ة  اىل  س�ائرون 
كثريا، ولكن ال صحة له، بل انه يدل 

عىل ان االط�راف تعرب ع�ن امانيها 
ب�أن يذه�ب تحال�ف س�ائرون اىل 
املعارضة وال يتوىل رئاسة الحكومة 
املقبل�ة او يش�ارك فيه�ا«. وبني ان 
املقبل�ة  الحكوم�ة  تش�كيل  »آلي�ة 
التي يريدها الص�در يجب ان تكون 
متجاوزة لكل الس�لبيات الس�ابقة، 
وكلما اس�تطعنا تجاوز الس�لبيات 
ارسع  ادائ�ه  امل�رشوع  كان  كلم�ا 
ونجاح�ه مضم�ون«. ولف�ت اىل ان 
»النقاط االساسية التي ارشنا اليها 
املحاصصة  مس�بقا ه�ي مغ�ادرة 
وتقاس�م املناص�ب لك�ي ال تتحول 
ملكاً للش�خص او للح�زب، وايضا 

موض�وع املحاصص�ة الطائفية يف 
الدولة يجب تجاوزه«.  مؤسس�ات 
واك�د العبيدي ان »بع�ض الرشوط 
الت�ي طرحها الصدر لم ينص عليها 
اداء  الدس�تور ولكنه�ا تس�اهم يف 
افض�ل للحكوم�ة، كمس�ألة ان ال 
يرشح رئيس الحكومة يف االنتخابات 
املقبلة«. واضاف ان »املشكلة تكمن 
بأن الوزراء ورئيس الحكومة عندما 
يرش�حون لالنتخابات يوظفون كل 
م�ا لديه�م م�ن مؤسس�ات ودوائر 
دولة يف خدمة ترشيحهم الشخيص 
وحزبهم، وهذا يكلف البلد الطاقات 
واالم�وال ويج�ب ان يك�ون هن�اك 

اتفاق عىل عدم دخول�ه االنتخابات 
املقبل�ة«. واش�ار اىل ان »ال�رشوط 
الت�ي طرحه�ا الص�در دس�تورية، 
مثل عدم تس�نم مزدوجي الجنسية 
ومس�ألة  الحكومي�ة،  املناص�ب 
يك�ون  وأن  والتح�زب  الحزبي�ة 
مس�تقال وادائ�ه خدم�ي بعيدا عن 
امليول الش�خصية الن ه�ذه االمور 
تس�تهلك املنصب وتعرضه لالبتزاز 
من قب�ل الحزب، وهذا م�ا وجدناه 
لدى االخوة يف حزب الدعوة حيث ان 
كل كالمهم ينصب عىل بقاء منصب 
رئي�س ال�وزراء تحت ي�د الدعوة«. 
ونبه العبي�دي اىل ان »الرشوط التي 

وضعه�ا الصدر ال تقل�ل من فرص 
تش�كيل التحالفات بل عىل العكس 
اق�وى  تحالف�ات  اىل  تق�ود  لربم�ا 
وارصن«. وختم بالقول »املشكلة يف 
الحكومات الس�ابقة ليس يف توازن 
التحالف الذي يش�ملها بل يف قوته، 
وغالباً ما كانت التحالفات السابقة 
هشة النها متفقة عىل مصالح آنية 
حاملا تنتهي تب�دأ مكونات التحالف 
ب�رب بعضه�ا البع�ض«. وطرح 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
مرشوع�ًا سياس�ياً وف�ق ضواب�ط 
مح�ددة للمش�اركة يف التحالف�ات 

لتشكيل الحكومة املقبلة.

معصوم يؤكد لألعرجي عىل أمهية احالل االنسجام يف كركوك

املتحدث بأسم الصدر ينفي توجه »سائرون« إىل املعارضة
 ويؤكد الرغبة بـ »حتالفات قوية«

        بغداد / المستقبل العراقي

اب�دى تيار الحكمة برئاس�ة الس�يد عمار 
الحكي�م, أم�س األربع�اء, اس�تغرابه من 
والدرج�ات  األم�وال  الحكوم�ة  إط�الق 
الوظيفي�ة يف الوقت الحايل, متس�ائال عن 
س�بب عدم رصف تلك األم�وال خالل أربع 

سنوات من عمر الحكومة.
 وقال القي�ادي بالتيار حبيب الطريف يف إن 
“الحكومة الحالية وعىل مدار اربع سنوات 
لم ت�درج اي درجات وظيفية يف موازناتها 
امل�ايل رغم طل�ب الربملان أط�الق الوظائف 

بش�كل متكرر اال أنها كان�ت تتذرع بعدم 
وجود أموال كافية”.

األم�وال  “رصف  أن  الط�ريف،  وأض�اف 
بالتزام�ن م�ع إط�الق درج�ات وظيفي�ة 
بوق�ت وجي�ز ويف اغل�ب املحافظ�ات يعد 
امرا مس�تغربا”، متسائال عن “سبب عدم 
رصف تلك األموال خالل أربع س�نوات من 
عم�ر الحكوم�ة”.  وتابع الط�ريف “نتمنى 
أن تنفذ جميع التعهدات الحكومية بشان 
إص�الح األوض�اع الخدمي�ة واالقتصادية 
للمواط�ن وعدم تس�ويف التعه�دات كما 

حصلت خالل األعوام السابقة”.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفى قائمقام حديث�ة مربوك أمس حميد، 
األربع�اء، األنب�اء الت�ي تناقلته�ا عدد من 
وسائل اإلعالم عن وجود تحركات لتنظيم 
“داع�ش” اإلجرام�ي يف صح�راء حديث�ة، 
مؤكدا أن القوات األمنية مس�يطرة بشكل 
كام�ل. وق�ال حمي�د إن “قض�اء حديث�ة 
مؤمن بالكام�ل من قبل قي�ادة العمليات 

والعش�ائر والحش�ود”، مبينا أن “الخاليا 
النائمة تعجز عن تنفيذ ماربها يف القضاء 

يف الوقت الحايل”. 
وأض�اف، أن “هن�اك هاجس بش�أن قيام 
تل�ك الخالي�ا باس�تخدام أحزمة ناس�فة 
أو انتحاري�ن ام�ا ع�ىل األرض التوجد أي 
اإلجرامي�ة”،  داع�ش  لتنظي�م  تح�ركات 
مؤكدا ان�ه “ال صحة لع�ودة التنظيم مرة 

اخرى للقضاء”.

تيار احلكمة عن رصف احلكومة األموال والوظائف:
 أين كانت خالل )4( أعوام؟

قائمقام حديثة ينفي وجود حتركات لـ »داعش« يف صحراء القضاء

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن صندوق إعمار املناطق املحررة، أمس األربعاء، أن 17 مليون مواطن اس�تفادوا من 
مش�اريع إعادة إعمار هذه املناطق، مبيناً أن مش�اريع البن�ى التحتية التي تم تنفيذها 

بلغت 152 مرشوعا.
وقال معاون مدير الصندوق دارا حس�ن رش�يد إن »مجموع املش�اريع التي تم تنفيذها 
خالل عام 2018 يف املناطق املحررة من تنظيم داعش بلغ 150 مرشوعاً منها 39 مرشوعا 

استثماريا، و111 مرشوعا تشغيليا«.
وأش�ار رشيد، إىل أن »مجموع ما اس�تفاد من جميع املشاريع املنفذة يف املناطق املحررة 

منذ عام 2014 ولغاية االن بلغ 17 مليون مواطن«.
وأض�اف، أن »مش�اريع البنى التحتي�ة التي تم تنفيذه�ا من قبل الصن�دوق يف املناطق 
املحررة بلغ 152 مرشوعا«، مبيناً أن »املش�اريع التي يتم تنفيذها ال تش�مل فقط البناء 

وانما حتى التواصل االجتماعي وارجاع العالقات االجتماعية بني الناس«.
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    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني أن 
الي�وم الخمي�س سيش�هد انته�اء التقديم 
عىل ال� 10 آالف درجة وظيفية التي أعلنت 
عنه�ا خلية األزم�ة الوزارية، حيث س�يتم 
ايق�اف اس�تالم اي طل�ب لكاف�ة اقضي�ة 

ونواحي ومركز املحافظة«.

ولف�ت العيدان�ي يف حديث للمرب�د اطلعت 
علي�ه »املس�تقبل العراق�ي« اىل ان حمل�ة 
الش�هادات العليا املتقدمني للتعيني والبالغ 
عددهم 320 سيتم استثنائهم من املنافسة 

ضمن القرعة.
فيما أش�ار إىل انه اوعز لكافة الدوائر بجرد 
الوظائ�ف الش�اغرة لديها من�ذ عام 2014 

وحتى االن ولكافة االختصاصات.

وكان رئي�س اللجنة الوزاري�ة وزير النفط 
جبار اللعيبي قد كش�ف يف 12 تموز املايض 
ع�ن اتخ�اذ الخلية ق�رارا بط�رح 10 االف 
فرصة عمل لحل مشكلة البطالة توزع عىل 
ال�وزارات والرشكات واملؤسس�ات حس�ب 
الجغرافي�ة  الس�كانية واملواق�ع  الكثاف�ة 
فضال عن فتح مكاتب تش�غيل الس�تيعاب 

العاطلني وتشغيلهم بالرشكات النفطية.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وضع محافظ بغ�داد عطوان العطواني، 
االس�اس مل�رشوع ض�خ م�اء  الحج�ر 
منطق�ة املعامل بطاق�ة ألف مرت مكعب 

يف الساعة«.
وقال العطواني بحس�ب مكتبه االعالمي 
، »انن�ا نحتفل هذا الي�وم بوضع الحجر 
اىل  الض�خ  محط�ة  مل�رشوع  األس�اس 

منطقة املعامل بواقع 1000 مرت مكعب 
يف الس�اعة وبط�ول 26 ك�م وبتموي�ل 
م�ن تنمي�ة األقاليم وبق�رار من مجلس 

محافظة بغداد«.
واض�اف »املرشوع هو االول الذي انطلق 
يف ه�ذه املنطقة وبثالث�ة خطوط تصل 
اىل بح�رة )االمل(، حيث أن الخط الثالث 

خصص لزيادة الضخ لهذه البحرة«.
وتاب�ع العطوان�ي »س�نعمل ع�ىل فصل 

الخط املغذي ملرشوع ماء الكرابلة املحال 
من قبل وزارة البلديات واالشغال العامة 

املؤمل انجازه خالل الشهر املقبل«.
واعلن عن »وجود مشاريع كبرة تنتظر 
وبحاج�ة اىل دع�م الحكوم�ة املركزية«، 
داعي�ا مجلس ال�وزراء اىل النظ�ر لبغداد 
»باهتمام أكرب لكونها العاصمة وبحاجة 
اىل اطالق التخصيصات التامة حتى تنجز 

كافة املشاريع املهمة.

حمافظ البرصة: اليوم سيغلق التقديم
عىل »10« آالف وظيفة خمصصة للمحافظة

حمافظ بغداد يضع احلجر االساس ملرشوع
ضخ ماء املعامل

مدير عام جتارة املواد الغذائية يطلع
عىل الواقع واإلمكانية يف مصنع التبوغ والسكائر

مدير ماء حمافظة بغداد يتابع عملية ضخ 
املاء إىل قضاء احلسينية وبحضور ممثليهم

    بغداد / المستقبل العراقي

زار مدي��ر عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية قاسم حمود 
منصور وخالل حضوره اجتماع مجلس اإلدارة يف ) الرشكة العامة 
للمنتوجات الغذائية ( إحدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ، 
مصنع التبوغ والس�كائر ».وأطلع من خالل جولة ميدانية هناك 
عىل واقع املصنع واإلمكانية يف أعادة نش�اطه الكامل والتطورات 
الحاصلة فيه ».كما أطلع ع�ىل املطبعة الخاصة بوزارة الصناعة 
والتي ستتوىل مهمة طبع الكتب الدراسية الخاصة بوزارة الرتبية 
وذل�ك لالط�الع والتقيي�م الحقيقي مل�ا يتم طرح�ه يف اجتماعات 

مجلس اإلدارة .

    المستقبل العراقي/ عادل القريشي

بناء عىل توجيه�ات محافظ بغداد عط�وان العطواني تابع مدير 
ماء محافظة بغداد رعد خري عبدالله ضخ املاء من مرشوع ماء 

الراشدية إىل قضاء الزهور الحسينية سابقا ».
وقال مدي�ر ماء محافظة بغداد انه »عىل م�دار اليومني املاضيني 
ونحن يف مرشوع ماء الراشدية األجل ضخ املاء إىل أهاىل الحسينية 
وبحضور مسؤيل الخدمات يف القضاء«. موضحا أن املرشوع خالل 
الف�رتة املاضية قد حدث فيه خلل كهربائي اس�تطعنا الس�يطرة 
علي�ه والي�وم املرشوع يعم�ل بكامل طاقت�ة اإلنتاجي�ة والبالغة 
3350 مرت مكعب بالساعة تضخ إىل قضاء الزهور بدون توقف و 
650 مرت مكعب بالساعة .وبني مدير ماء محافظة بغداد مسؤويل 
الخدم�ات يف القضاء عىل أهمية مس�اهمة املواطنني بدفع أجور 
الجباي�ة كونه�ا تذهب إليهم عىل ش�كل خدمات حي�ث تم تنفيذ 
ربطات تقوية للماء ملح�الت 221 و 213 وغرها وهنالك محالت 
أخرى س�يتم تنفي�ذ ربطات تقوي�ة للماء فيها وه�ذا يعتمد عىل 
دفع رس�وم الجباية والذي مانؤكد عليه بس�تمرار. يف الختام دعا 
املهن�دس رعد خ�ري عبدالله مدير ماء محافظ�ة بغداد أصحاب 
محط�ات التصفي�ة املياه Ro إىل عدم س�حب املي�اه هذه الفرتة 
من الش�بكة بغية إمالء املواطنني خزاناتهم باإلضافة اىل محطات 
غس�ل الس�يارات نف�س ال�كالم موجه إليه�م .. وع�ىل املواطنني 

التعاون معنا حتى نتمكن سويا من تجاوز األزمة أن شاء الله.

جنايات بابل تقيض
 بالسجن )7( سنوات ملدير حمطة تعبئة وقود 

حكومية وموظف جتهيز
        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس القض�اء االعىل، أم�س االربع�اء، ان محكمة 
جنايات بابل اصدرت حكما بالسجن 7 سنوات ملدير محطة 
تعبئة وقود حكومية وموظف تجهيز، مبينا ان ذلك جاء عىل 
خلفي�ة جريمة اختالس نحو ثالثة ماليني لرت من مادة زيت 
الغاز. وقال املتحدث الرس�مي باس�م مجل�س القضاء عبد 
الس�تار برقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان »الهيئة األوىل يف محكمة جنايات بابل قضت حكما 
بالس�جن سبع سنوات ضد مدير محطة بوابة بابل – منفذ 

النسيئة الحكومية مع موظف تجهيز الوقود فيها«.
وأض�اف برقدار أن »الحكم جاء ع�ن جريمة اختالس نحو 
ثالث�ة ماليني لرت من مادة زيت الغاز«، الفتا إىل أن »املحكمة 
قضت أيضا بإلزامهم بإرجاع قيمة كمية الوقود املختلس�ة 
والت�ي تصل إىل مليار وثالثمئ�ة مليون دينار للفرتة املحددة 
ب�ني مطل�ع الع�ام 2017 ولغاية ترشي�ن األول م�ن العام 
نفس�ه«. وتابع املتحدث الرس�مي أن »الحكم يأتي استنادا 
إىل أحكام املادة 315 / الش�ق الثاني م�ن قانون العقوبات 

العراقي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة كاظم مس�ر ياس�ني ع�ن تجهيز 
محطات الطاقة الكهربائي�ة التابعة لوزارة 
الكهرباء واملنترشة  يف محافظة بغداد وباقي 
املحافظات عن طريق الحوضيات واألنابيب  
بم�ا يقارب من )400( ملي�ون لرت من أنواع 
الوقود املختلفة خالل شهر حزيران املايض ».  
مسر أكد أن الرشكة  جهزت جميع محطات 

الطاقة الكهربائية بجمي�ع احتياجاتها من 
وقود الديزل وزيت الغاز وزيت الوقود ضمن 
خطته�ا الش�هرية ، ع�الوًة ع�ىل تجهيزه�ا 
املنتظ�م للمولدات الس�كنية بالوق�ود الالزم 
وذلك سعياً منها لتوفر الكهرباء للمواطنني 
الكرام ».وفّصل املدير العام الكميات املجهزة 
للمحطات الكهربائية خالل الشهر بالقول : 
جهزن�ا ما يقارب م�ن ) 17( مليون لرت من 
وقود الديزل ومايقارب من ) 77( مليون لرت 
م�ن زيت الغ�از وم�ن )305( مليون لرت من 

زيت الوقود وذلك حرصاً منها عىل إس�تمرار 
الكهربائي�ة   بالطاق�ة  املواطن�ني  تجهي�ز 
فضالً عن توفره�ا احتياجات كافة الدوائر 
الخدمي�ة ».يذك�ر أن رشك�ة التوزي�ع ق�د 
أع�دت خط�ة ش�هرية متكامل�ة لتجهي�ز 
املحطات الكهربائي�ة بالوقود الالزم ، عالوًة 
عىل إس�تمرارها بتجهي�ز املنتجات النفطية 
الحكوم�ي  وللقطاع�ني  كاف�ة  للمواطن�ني 
واأله�ي يف كاف�ة املحافظ�ات خ�الل العام 

الجاري وحسب حاجة كل جهة.

مدير عام توزيع املنتجات النفطية يعلن جتهيز حمطات الكهرباء
بـ »400« مليون لرت من الوقود املختلف

    المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

الوطني�ة واملهني�ة  انطالق�ا م�ن املس�ؤولية 
التي تطلع به�ا االتح�ادات  والنقابات املهنية 
وانس�جاما من اع�الن انبثاق اتح�اد النقابات 
واالتحادات املركزية الذي تشكل يف بغداد وتلبية 

ملطالب الرشائح املنضوية لهذه املؤسسات.
يف  املهني�ة  واالتح�ادات  النقاب�ات  تابع�ت 
محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة التظاه�رات التي 
انطلق�ت يف عدي�د من امل�دن العراقي�ة ومنها 
مدينتنا املقدس�ة مطالب�ة  بالخدمات وفرص 
العمل ومحاس�بة الفاسدين والفاشلني والغاء 
االمتيازات غر املرشوعة للمسؤولني واالهتمام 
بطلب�ات املجتم�ع  العراق�ي واذ تع�رب ه�ذه 
النقاب�ات واالتحادات ع�ن دعمها الكامل لتلك 
املطال�ب فأنه�ا تؤكد عىل رضورة االس�تجابة 
الرسيع�ة لها وتبن�ي نهجا جدي�دا  يتطرق اىل 
تعديل الدس�تور كأحد اه�م املتبنيات للمرحلة 
املقبل�ة وابعاد املناصب خصوص�ا يف الوزارات 
والهيئات املس�تقلة تستطيع املساهمة بإنقاذ 
البل�د وبن�اء مس�تقبله الوضاء وانق�اذه من 
التده�ور واالزمات املتالحقة  كما تدعو جميع 
السياس�يني اىل االلت�زام بم�ا ج�اء يف خطب�ة 
املرجعي�ة الدينية العليا ملراع�اة مصالح البالد 

واعتبارها مس�ارا سياس�يا وطنيا يف تش�كيل 
اي حكوم�ة مقبل�ة واالس�تعانة بالكف�اءات 
والخ�ربات والنخ�ب الوطنية املس�تقلة وفيح 
املج�ال لها يف عملية تش�كيل الحكومة املقبلة 
وتضمني مطال�ب املتظاهرين ضمن الربنامج 
الحكومي واالس�تعانة باالتح�ادات والنقابات 
املهنية يف رس�م السياسة العامة عىل اعتبارها 
مؤسس�ات رديفة لعمل الدولة لوام تمثله من 
ثقل جماهري وامتداد تاريخي .كما تؤكد تلك 
النقاب�ات واالتح�ادات انها س�تقوم بخطوات 
الحقة بغية تنفيذ مطالب املواطنني العراقيني 
الذي�ن ع�ربوا عنه�ا يف تظاهراته�م الس�لمية 
املرشوع�ة كم�ا تحيي اس�تمرار س�لمية تلك 
التظاهرات وترفض ايضا اي اس�تخدام للقوة  
بح�ق املتظاهري�ن او مالحقته�م او التضييق 
عليهم من خالل كيل بعض االتهامات الكيدية 
عىل اعتبارا انهم يمارسون الحقوق القانونية 
الت�ي كفلها الدس�تور العراق�ي خصوصا وان 
الغالبي�ة العظم�ى من املتظاهري�ن عربوا عن 

سلمية تظاهراتهم  قوال وفعال.
حم�ى الله الع�راق العظي�م  والكبر بش�عبه 
وثقافت�ه  بأبداع�ه  وتأريخ�ه  وحضارت�ه 

وشجاعته ابنائه

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن إرتف�اع مجم�وع 
الصادرات النفطية وااليرادات املتحققة لشهر 
تموز املايض مقارنة بش�هر حزي�ران املايض، 
بحس�ب االحصائية االولية الصادرة من رشكة 
تس�ويق النف�ط العراقي�ة )س�وم�و(«.وقال 
املتح�دث باس�م وزارة النفط عاص�م جهاد يف 

بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »كمي�ة الصادرات 
م�ن النف�ط الخ�ام م�ن الحقول 
النفطية يف وس�ط وجنوب العراق 
الف�ا  و847  مالي�ني   109 بلغ�ت 
و268 برمي�اًل، باي�رادات بلغت 7 
ملي�ارات و597 مليوناً و348 الف 
دوالر، يف حني لم تسجل االحصائية 
اي ص�ادرات نفطي�ة م�ن حقول 
كركوك«.وأوضح، ان »معدل سعر 
الربمي�ل الواح�د بل�غ )69,163( 

دوالرا للربميل«.وأش�ار جه�اد اىل ان »املع�دل 
اليوم�ي للص�ادرات بلغ 3 مالي�ني و543 الف 
برميل يوميا« موضحا ان »الكميات املصدرة تم 
تحميلها من مينائي البرصة والعمية ومنصات 
التحميل يف جنوب البالد من قبل رشكات عاملية 
ومن مختلف الجنس�يات«.ولفت اىل ان »وزارة 
النفط ومن خالل ايمانها باطالع الش�عب عىل 
عملي�ات التصدي�ر واالي�رادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري.

بيان جتمع النقابات واالحتادات الفرعية
يف حمافظة كربالء املقدسة

النفط تعلن ارتفاع جمموع الصادرات 
النفطية وااليرادات املتحققة لشهر متوز

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�اح  الداخلي�ة،  اعلن�ت وزارة 
البناي�ة الجديدة الص�دار البطاقة 
الوطني�ة للمس�جلني ع�ىل دائ�رة 

احوال الكاظمية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
وحض�ور  »برعاي�ة  ان�ه  من�ه، 
وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرجي 

النموذجي�ة  البناي�ة  افتت�اح  ت�م 
الجدي�دة الصدار البطاقة الوطنية 
للمواطن�ني الكرام املس�جلني عىل 
دائرة احوال الكاظمية«.واش�ارت 
اىل ان »افتت�اح ه�ذه الدائرة جاء 
تنفيذاً المر الوزير املتضمن توفر 
بناي�ات تلي�ق باملواط�ن العراقي 
تك�ون مجه�زة ومكيف�ة بكاف�ة 
وس�ائل الراحة وخاصة يف الدوائر 

الخدمية.

افتتاح البناية اجلديدة الصدار البطاقة 
الوطنية للمسجلني عىل احوال الكاظمية

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت قي�ادة عمليات بغ�داد، بحمل�ة الزالة التج�اوزات ورفع 
االنق�اض م�ن الطري�ق الرسي�ع وداخ�ل مدين�ة الش�علة غربي 
العاصمة.وقالت القي�ادة يف بيان مقتضب انه »تنفيذا لتوجيهات 
قائ�د عمليات بغداد الفري�ق الركن جليل الربيعي، وتحت ش�عار 
)العراق بيتنا الكبر نبني�ه معا(، انطلقت حملة لرفع التجاوزات 
يف مدينة الشعلة غربي العاصمة«.وبينت ان »قيادة الفرقة الثانية 
من الرشط�ة االتحادية وبالتعاون مع الدوائ�ر الخدمية يف مدينة 
الش�علة، تمت املبارشة بحملة إلزالة التج�اوزات ورفع االنقاض 
عن الطريق الخدمي للخط الرسيع، وداخل مدينة الش�علة، وفتح 

بعض الطرق الفرعية املغلقة.

عمليات بغداد تطلق محلة إلزالة التجاوزات 
وفتح الطرق يف منطقة الشعلة

اىل / السادة مسامهي رشكة البادية للتأمني 
دعوة الجتامع اهليئة العامة 

استنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف الس�اعة الحادية ع�رش من صباح يوم 
االربعاء املصادف 6 / 9 / 2018 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – شارع السعدون بناية 
ش�قق زه�رة الخليج – الطاب�ق االول – مكتب رقم 105 ويف حال ع�دم اكتمال النصاب 
القانون�ي لالجتم�اع يؤج�ل اىل يوم االربع�اء املص�ادف 12 / 9 / 2018 يف نفس املكان 

والزمان املعينني للنظر يف جدول االعمال االتي :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة عن السنتني املنتهيتني 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 

/ 2017 واملصادقة عليهما .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات وبيانات الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليهما .
3 – ابرائ ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعمال الرشكة للس�نة املالية 2016 و 

. 2017
4 – تعيني مراقب الحس�ابات لسنة 2018 وتحديد اجوره حسب تعليمات الصادرة من 

مجلس مهنة مراقبة تدقيق الحسابات .
5 – اقرار توزيع نسبة من االرباح املرتاكمة .

راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او الغر بوكالة مصدقة 
م�ن كات�ب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت ل�دى الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل 
من موعد االجتماع مع ابراز ش�هادة االس�هم االصلية وفقا لنص املادتني 91 و 94 من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وتعديالته مع فائق التقدير .
عن رئيس جملس االدارة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الفلوجة

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار مجددا

بناء عىل ثب�وت عائدية العقار املرقم  2978 / م الحصوة 
من اصل تمام العقار محلة الحصوة إىل طالب الكش�ف ) 
ش�هباء عبد الرحيم محمد زي�دان (  بموجب قرار تثبيت 
العائدي�ة املؤرخ يف 2018/7/26 الصادر من هذه الدائرة 
علي�ه نعلن ه�ذا الق�رار ومن لدي�ه اعرتاض ع�ىل القرار 
املذك�ور إقامة الدعوى لدى املحكم�ة املختصة خالل مدة 
) ثالث�ني يوما ( اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا اإلعالن 
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من املحكمة بإقامة 
الدع�وى لديها خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه الدائرة 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف خانقني
العدد / 163/ش/2018

التاريخ   /2018/7
اعالن

اىل املدعى عليه / بشر عيىس يحيى
اص�درت محكمة األحوال الش�خصية يف خانقني بتاري�خ 2018/4/8 
ق�رارا يف الدعوى الرشعية املرقم�ة اعاله بتصديق الط�الق الواقع بني 
املدعي�ة نور صباح ابراهيم واملدعى عليه بش�ر عي�ىس يحيى بتاريخ 
2018/8/17 ولص�دور الق�رار غيابيا بحق�ك وملجهولية محل اقامتك 
تقرر التبليغ بالقرار عن طريق صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة او ارسال من ينوب عنك وبعكسه سيكتسب القرار 
الدرج�ة القطعية مل�رور املدة القانوني�ة وعدم مراجعت�ك وألجله نرش 

االعالن
القايض

محمود جاسم محمد
����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1163/ب/2018

التاريخ 2018/8/1
اىل املدعى عليه  /عالء صربي يارس

تبليغ بالصحف
اق�ام املدعي املدير املفوض لرشكة الي�رسة للتجارة / اضافة لوظيفته 
الدعوى البدائية املرقمة 1163/ب/2018 ضدك يطالبونك فيها بسداد 
مبلغ الدين البالغ 50,000,000 خمس�ون مليون دينار عراقي حس�ب 
الكمبيال�ة بالع�دد 4952 يف 2018/2/11 وتحميل�ك كاف�ة الرس�وم 
واملصاري�ف وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ ملركز رشطة 
الف�داء يف النارصي�ة ورشح املجلس البلدي ملنطقة ح�ي االمن الداخي 
تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل ساحة املحكمة 
ي�وم املرافعة املوافق 2018/8/9 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف حالة 
عدم حضوركم او ارس�ال  من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا 
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي

مدير التسجيل العقاري يف الفلوجة
سامي مهدي صاحل

القاضي
طالب أمني رشيد العبيدي

تجمع النقابات واالتحادات الفرعية في محافظة كربالء المقدسة
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حمرض اجتامع اللجنة العليا للتصميم االسايس يف جلستها اخلامسة والسادسة لعام 2018 املنعقدة يوم االحد  املصادف 7/8 و 2018/7/22
عقد االجتامع  يف مبنى امانة بغداد برئاسه السيدة امني بغداد 

مواضيع االجتماع :
اوال : 

دراسة املقرتح املقدم من قبل دائرة التصاميم الخاص بطلب السيد ) رسدار حسن( بخصوص القطعة املرقمة )16/44/14 سبع ابكار( والتي تروم تغيري استعمالها من زراعي اىل منطقة حرة
القرار :

1 � توجي�ه دائ�رة التصاميم لتقديم دراس�ة تخطيطية للموقع ومقرتباته وبيان املش�اريع املقرتحة للمنطق�ة واملجاورين واعطاء رأي محدد هل ان تنفيذ املرشوع س�يؤثر عىل املنطقة ومحيطها وبنيتها 
املعمارية وتقديم مخطط بمقياس اكرب

2  � تبليغ مقدم الطلب بتقديم موافقة وزارة الزراعة ومديرية املرور العامة  عىل املرشوع املراد تنفيذه  مع االيعاز  ان يكون ما يتم تقديمه من مخططات بش�كل تصاميم متميزة يش�ابه املناطق الحرة 
متكاملة  الخدمات مع بيان الجدوى االقتصادية ملدينة بغداد يف حال تنفيذ املرشوع

ثانيا : 
تدارست اللجنة الطلب املقدم من قبل لجنة النزاهة الربملانية  بكتابها املرقم م/ن/14/ 517 يف 2018/3/13 بخصوص طلب رشكة ذات الصواري العامة تمليك القطعتني 1/8 و 5/9 مقاطعة 4 كزارة

القرار :
تفاتح االمانة العامة ملجلس الوزراء لبيان رأيهم حول الطلبات الواردة اىل امانة بغداد بصدد افراز االرايض اىل سكن افقي

ثالثا : 
اش�ارة اىل طلب مؤسس�ة الش�هداء املرقم د/ص/649 يف 2018/4/2 بخصوص استثمار موقع نصب الشهيد حيث س�بق  ان تم استضافة السيدة رئيس املؤسسة لتدارس املوضوع يف االجتماع التشاوري 

بتاريخ 2018/5/16 حيث استكملت اللجنة دراسة املوضوع
 القرار :

يتم عرض التصاميم املقدمة من قبل الرشكة املستثمرة عىل لجنة الخرباء واللجنة العليا للتصميم االسايس واالتصال باملهندس )سامان اسعد كمال( باعتباره املهندس املعماري املصمم واملساند للنحات 
)محمد فتاح الرتك( لالستئناس برايه حول املوضوع 

رابعا :
طلب نادي القوة الجوية عرض مضمون مطالعة دائرة التصاميم يف 2018/6/4 بخصوص انشاء مول ريايض ومدى تأثريه عىل نصب الشهيد

القرار :
الطلب من النادي تقديم مخططات معمارية اىل اللجنة العليا للتصميم االسايس للنظر فيها مع االخذ بنظر االعتبار ان ال تكون ارتفاعات املرشوع مؤثرة عىل نصب الشهيد وان يكون بأرتفاع اسناد امللعب 

وان ال يتجاوز ارتفاع اعىل نقطة فيه مع عدم املوافقة عىل انشاء كراج متعدد الطوابق لخدمة املرشوع االستثماري واملوافقة عىل ان يكون ارايض فقط
خامسا  :

دراسة مخطط master plan  ملعرض بغداد املعد من قبل رشكة املعارض 
القرار :

حيث ان التصميم املقدم ال يفي بما هو مطلوب فقد تم توجيه دائرة التصاميم ملفاتحة الرشكة العامة للمعارض لتش�كيل فريق مش�رتك يقوم بأعداد مخطط اس�اس  master plan مالئم يلبي املتطلبات 
التخطيطية واملعمارية وحسب ضوابط امانة بغداد ويعاد عرضه عىل اللجنة العليا للتصميم االسايس عند انجازه

سادسا : 
عرض كتاب رشكة دار الصباح املرقم 120 يف 2018/6/4 حول طلب استثناء املرشوع االستثماري موقف سيارات متعدد الطوابق عىل القطعة املرقمة 407/1133 كرادة مريم

القرار :
الطلب من املستثمر بتقديم موافقة الدفاع املدني ألنشاء بناية بستة طوابق كموقف للسيارات وبيان متطلبات الدفاع املدني لحاالت الطوارئ للمرشوع ليتسنى للجنة دراسته يف اجتماع الحق

سابعا :
طلب وازرة املالية دائرة العقارات افراز جزء من القطعة )11/30/7 مزرعة حمدي( بمساحة 4000م2 وتخصيصها  اىل مديرية املرور العامة ألنشاء معمل إلنتاج اللوحات املرورية

 القرار :
حصلت موافقة اللجنة عىل تغيري استعمال الجزء املراد تغيري استعماله من القطعة )11/30/7 مزرعة حمدي( اىل استعماالت  AG ادارية NI  و   صناعية ألغراض مرشوع اللوحات املرورية

ثامنا :
طلب وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة استثمار القطعة املرقمة )30/327 البو شجاع( ألنشاء مطعم ومقهى من الدرجة االوىل مما يتطلب تغيري استعمال القطعة من استعمال مناطق خرضاء مفتوحة 

  )  PL ( اىل استعمال ترفيهي ) OP (
القرار :

1 � مفاتحة وزارة املالية حول وضع البناية املشغولة من قبل قناة الرشيد واعالمنا الرأي الرصيح بأختيار اي املرشوعني املقرتحني الشغال القطعة اعاله 
2  � قيام دائرة التصاميم بيان واقع حال الشارع وامكانية تحويله اىل شارع سياحي كواقع حال مع االخذ بنظر االعتبار عرض الشارع وتقديم مخطط تفصييل للفعاليات السياحية املوجودة فيه

تاسعا :
اعرتاض الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة بالعدد 6906 يف 2018/4/24 حول قرار اللجنة العليا للتصميم االسايس يف جلستها الثانية يومي 11 و 2018/3/18 واملتضمن طلب تغيري استعمال الجزء 

املطلوب من القطعة املرقمة )11/592/3 مزرعة حمدي( 
القرار :

تفاتح االمانة العامة ملجلس الوزراء لبيان رأيهم حول الطلبات الواردة اىل امانة بغداد بصدد افراز االرايض اىل سكن افقي
عارشا :

عرض اجابة وزارة الزراعة / دائرة فحص وتصديق البذور حول قرار اللجنة العليا للتصميم االسايس يف جلستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/21 واملتضمن االستفسار من الجهة مقدمة الطلب عن طبيعة 
االستغالالت املقامة ضمن االجراء املطلوبة من القطع املرقمة )325/150 بتاوين و2/31/3 زعفرانية و2/30/1 زعفرانية( وذلك لكرب املساحات املشغولة

القرار :
ابالغ الجهة املستفيدة )دائرة فحص وتصديق البذور( تقديم مخطط واضح ومسح مفصل توضح فيه املساحات املطلوبة لكل جزء  وعالقة هذه القطع مع ال�  master plan  لعموم املنطقة 

احدى عرش :
عرض اجابة دائرة التصاميم حول االستفس�ارات املقدمة من مكتب املفتش العام )توضيح االجراءات حس�ب التسلس�ل ( املتعلقة باملرشوع السكني االس�تثماري املقدم ضمن القطعة املرقمة )62/354 

زوية( استنادا لقرار اللجنة العليا للتصميم االسايس يف جلستها املنعقدة بتاريخ 2018/4/5
القرار :

قيام دائرة التصاميم  بأعداد مفاتحة للجهات املعنية طالبة االستيضاح حول رأي اللجنة العليا للتصميم االساس بصدد املرشوع االستثماري املقرتح بعد االطالع عىل كافة التفاصيل ودراسة عالقة املرشوع 
باملنطقة املحيطة به عموما

اثنى عرش :
ع�رض  الدراس�ة املع�دة م نقبل دائرة التصاميم اس�تنادا لقرار اللجنة العليا للتصميم االس�ايس يف جلس�تها املنعقدة بتاري�خ 11 و 2018/3/18 واملتضمن )قيام دائرة التصاميم بدراس�ة املوقع واقرتاح 

االستغالل االمثل وفق استبيان يوضح رأي اهايل املنطقة ( حول طلب هيئة استثمار بغداد انشاء مول تجاري ضمن جزء من القطعة املرقمة )22/1152 راغبة خاتون( بمساحة 10 دونم 
القرار :

توضيح موقف قطعة االرض التي يقع عليها املرشوع  االستثماري املقرتح حسب املخطط االنمائي الشامل لعام 2030 املعد من قبل االستشاري )خطيب وعلمي(

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد: 4838

التاريخ: 2018/7/31
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2014/6/17 لتس�جيل تم�ام 
العقار املرقم )705( محلة ) الرشادية( 
يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املجدد ) 
محم�د عيل ج�واد حنحون ( لتس�جيله 
مج�ددا باس�مه بصفته املال�ك والحائز 
للمدة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العقاري رق�م )43( 
لس�نة 1971 قررن�ا إعالن ه�ذا الطلب 
، فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما 
لدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ) ثالثون يوما ( اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض .
املدير

عبد النارص جواد كاظم
��������������������������������

اعالن
العدد:1262

التاريخ : 2018/7/29
بناءا عىل طلب املدعي ) حس�ام هاشم 
عب�د ( والذي يطل�ب من خالل�ه تبديل 
لقب�ه م�ن  ) الحربي�ة ( اىل ) الص�ايف( 
واستنادا الحكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة   2016 
تق�رر نرش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية 
فم�ن ل�ه ح�ق االع�رتاض ع�ىل طلب�ه 
مراجع�ة املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة 
عرش يوم�ا من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سينظر بالطلب وفق القانون.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد:349 /ب/2018

التاريخ :2018/8/1
اىل / الش�خص الثالث )رزاق جعفر عبد 

الحسني (
اقام املدعي ) جواد عبد الحسني علوان (

الدعوى البدائية املرقمة 349/ب/2018 
املتضمنة طلبا بازلة شيوع العقار املرقم 
)30( مقاطع�ة )34( الح�رية  وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأيي�د مختار املنطقة 
املؤيد م�ن املجلس املحيل لناحية الحرية 
وكتاب مرك�ز تموين النج�ف االرشف، 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني رسميتني يوميتني محليتني 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
2018/8/7 الساعة الثامنة صباحا ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 

ظاهر عباس الفتالوي
��������������������������������

فقدان 
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
إلنت�اج  العام�ة  املديري�ة   / الكهرب�اء 
الطاق�ة الكهربائية يف البرصة باس�م / 
حبيب مكطوف نارص. فمن يعثر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.
��������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / احمد ثويني دحام 

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الس�تخراج اج�ازة بن�اء للعق�ار املرقم 

1934 / 1 – سبع البور .
الرشيك 

حسام رياض مهدي
��������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 16/ تسجيل مجدد/ 2018

التاريخ : 2018/7/24
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اصدرت لجن�ة تثبيت العائدي�ة قرارها 
بتاري�خ 201/7/24  اس�تنادا ملح�رض 
تثبيت العائدية املؤرخ  يف 2018/7/24 
والذي يق�ي بتثبي�ت عائدي�ة العقار 
املرق�م )3462( محل�ة )الوقف( جنس 
العقار )دار( ويف االضبارة املرقمة )16/ 
تسجيل مجدد/2018( بتسجيله باسم 
طالبي التسجيل املجدد العراقيني )محمد 
حمي�د عايص وفرح ع�يل عباس( وفقا 
ألحكام املادة )49( من قانون التسجيل 
العقاري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل 
لذا نعل�ن القرار اعاله بواس�طة نرشه 
يف صحيفت�ني يوميت�ني فعىل م�ن لديه 
اعرتاض عىل الق�رار املذكور خالل مدة 
االع�الن البالغة ثالثون يوم�ا من اليوم 
التايل لتاريخ ن�رشه يف الصحف املحلية 
تقدي�م اعرتاض�ه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة بصفتها 
التمييزي�ة خالل املدة املذكورة ويف حالة 
عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف بوق�وع الطعن ع�ىل القرار 
املذكور لديها فس�وف يك�ون القرار قد 
اكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة وس�تبارش 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
بتس�جيل العق�ار وفق�ا لق�رار تثبي�ت 

العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئيس لجنة تثبي�ت العائدية يف محكمة 

بداءة الكوفة

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف 
االرشف

العدد:6164
التاريخ : 2018/8/1

ق�دم املواط�ن ) مس�لم محمد حس�ن ( طلبا لغ�رض تبديل 
لقب�ه وجعله ) الخفاجي ( بدال من ) الصائغ( فعىل من لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوما( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������������������
دائرة كاتب العدل يف النجف املسائي

العدد: 293
التاريخ: 2018/7/26

اعالن
اىل/ عالء عبد الحسني سودان

املدير املفوض لرشكة املفاخر للمقاوالت
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك وبعد اتب�اع الطرق القانونية 
والتبليغ ابلغك بالعزل بالوكالة املرقمة )2910 س�جل/ 15( 
يف 2015/4/5 والص�ادرة م�ن دائ�رة كاتب ع�دل يف النجف 
املسائي باالنذار وعزل الوكيل املرقم )2910( يف 2018/2/23 

وعدم استعمال الوكالة بعد النرش.
املنذر/عباس دخيل محمد

الهوية/196195598860 
يف2016/9/8 احوال النجف

العنوان/ بابل/ الكفل
كاتب عدل النجف املسائي

عيل حميد العصيبي

وزارة الع�دل / مديرية التس�جيل العقاري العام�ة /  دائرة 
التسجيل العقاري يف  م  الصدر / 1  

اعالن بيع عقار   
التسلسل او رقم القطعة :- 4 / 29577  4 وزيرية 

املحلة اورقم واسم املقاطعة :- 
الجنس :-  دار          
النوع :- ملك رصف

رقم الباب :- 4 / 17 / 36
رقم الطابق :-       
رقم الشقة :-        

املساحة :- 144 م2 
املش�تمالت :-  دار تحت�وي ع�ىل غرفت�ني وه�ول ومطب�خ 
وصحيات يف الطابق االريض وثالثة غرف وصحيات يف الطابق 
العلوي البناء من الطابوق والس�قف مسلح يقع عىل شارع 

فرعي عريض
املزروعات او املغروسات :-

وردات املبيع السنوية :-
الشاغل :-  الراهن 

مقدار املبيع :- تمام العقار   
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الص�در / 1  باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن رحيم ش�ندل 
س�لمان لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف التعاون االسالمي  
لالستثمار البالغ ) 21,371,000 (  مليون دينار فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتب�اراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة 180,000,000 
مليون دينار  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهراً من 

اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر / 1

وزارة الع�دل / مديرية التس�جيل العقاري العام�ة /  دائرة 
التسجيل العقاري يف  الشعب  

اعالن بيع عقار   
التسلسل او رقم القطعة :- 1 / 4236   

املحلة اورقم واسم املقاطعة :- م 9 ثعالبة 
الجنس :-  ثالثة دور
النوع :- ملك رصف

رقم الباب :-
رقم الطابق :-
رقم الشقة :-

املساحة :- 3 أولك 
املش�تمالت :-  ال�دار العائ�دة للس�يدة خوله جاس�م محمد 
تحت�وي ع�ىل اس�تقبال وصالة ومطب�خ وخدم�ات صحية 

وغرفة نوم واحدة تحتاني وثالث غرف وحمام فوقاني
املزروعات او املغروسات :-

وردات املبيع السنوية :-
الشاغل :-  مالك العقار 

مقدار املبيع :- الس�هام البالغة عىل منها 10464 س�هم من 
االصل االعتبار الكيل 665280 سهم  

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الشعب  باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهنة خوله جاسم محمد لقاء 
طلب الدائن املرتهن مرصف التعاون االس�المي  لالس�تثمار 
البالغ ) 19,870,000 (  دينار تسعة عرش مليون وثمانمائة 
وس�بعون الف دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغة 256,666,000 دينار مئتان وستة وخمسون مليون 
وس�تمائة وستة وس�تون الف دينار وان املزايدة ستجري يف 

الساعة 12 ظهراً من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

دائرة التسجيل العقاري يف منديل 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 5/23 /2018 

لتسجيل
تم�ام العقار تسلس�ل 477 محلة قلعة جميل بك س�هم من 

اصل  سهما
بأس�م العراقي حس�ن ع�يل محمد عي�دان مج�ددا بأعتبار 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل 
العق�اري  رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب 
فع�ىل كل م�ن يدعى بوجود عالقه اوحق�وق معينه عىل هذا 

العقار تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل
م�دة ثالث�ني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 

وكذلك الحضور يف
موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 

النتهاء مدة هذا االعالن
وذل�ك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف منديل
�������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) محمد رايخ رقه ( توجب عليك الحضور اىل مقر 
بلديه النجف لغرص اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 59737 
/3 حي الن�داء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه شكريه عبد الحسني حمزه

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

فق�د من�ي الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ه  الحيدري�ه  املرقم 
1732186 رق�م الدلي�ل 2661 بتاريخ 30/7/2018  باس�م 
) نبي�ل نعم�ه عطيه ( ع�ىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
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Gazprom Neft Badra B.V. 

إعالن مناقصةغازبروم نفت بدرا بي في/   
 أعالن مناقصة

 
بدرة حقلوإنتاج  تطويرلعقد  ذالمنف المقاول، فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةتعلن      

 
 معدات ومواد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تجهيز  0944 :المناقصة رقم                                         

 
 معدات متنوعة: 1الجزء 
 Cisco, Polycomمعدات : 2الجزء 
 Motorola معدات:  3الجزء

 : البرامج والرخص4الجزء 
  HP, Kingston, Samsung, Synology, Seagate: معدات 5الجزء 

 
تنفيذ المشارع لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديها القدرة والخبرة في توفير ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 

 أداء الخدمات في جمهورية العراق. هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيلوفقا لقوانين  لهاوالتي يسمح  ،المماثلة
 

 التالية:الشروط وفر لديها أن تت في المشاركة بالمناقصةالراغبة  يجب على كافة الشركات
 

  
 ) لتوريد المعدات إلى العراق EOI(جنبا إلى جنب مع  CISCOصادرة من شركة  نافذة شهادة توفير   -
 ) لتوريد المعدات إلى العراق ؛EOI(جنبا إلى جنب مع  HPصادرة من شركة   نافذةشهادة توفير  -
 ) لتوريد المعدات إلى العراقEOI(جنبا إلى جنب مع   Motorolaصادرة من شركة نافذة شهادة توفير  -
 .العراق الىهذه المواد أو مواد مشابهة وريد القدرة والخبرة السابقة في ت ان يمتلك مقدم العطاءيجب على  - 

 
 :استنادا إلى المعايير التالية بتقدير  العروض شركة "غازبروم نفت بدرة بى فى" قومست
 
 عرض تجاري ؛ -
 ؛للتوريدجدول زمني  -
  شروط الدفع؛ -
 المواد واستيرادها إلى العراق ؛ وريدقدرة المورد على ت -
 (قضاء بدرة، محافظة واسط، العراق)؛ وريدمكان الت -
 

يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات 
ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في 

 .ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك
 

مات كافية تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلو
لتأكيد  المعايير المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، 

قسم  - فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةالفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 
 badra.com-Materials@gazpromneft-Tendersو المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني العقود 

 
كما ذكر  حصرا ترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطيس

 .أعاله
 

  )00:3بعد الظهر (بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +  4، الساعة 2018  آب 20النهائي لتقديم العطاءات هو  الموعد
 

 قسم العقود والمشتريات  \ فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة                                              
 

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

Tender announcement 
 

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

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of 
similar 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.  

 
Tender #0944 - SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS: 

Lot 1 – Miscellaneous equipment; 
Lot 2 – Cisco, Polycom equipment; 
Lot 3 – Motorola equipment; 
Lot 4 – Software and Licenses; 
Lot 5 – HP, Kingston, Samsung, Synology, Seagate equipment. 

 
In order to be eligible to quote complete Scope of Supply in Tender, the Bidders shall meet also 
the following minimal qualification criteria: 
 

- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply equipment to 

Iraq; 
- Bidder have an ability and past experience in delivery of such or similar materials into Iraq; 

 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Commercial proposal for each LOT separately; 
- Work execution Schedule; 
- Payment Terms; 
- Supplier’s ability in materials delivery and importation to Iraq; 
- Place of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq);  
 

Bids should conform to the requirements of the Tender documentation. The Operator reserves 
the right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any 
time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or 
bidders or any obligations to inform the affected bidder or bidders of the ground for the 
Operator’s action. 
 
Bidders interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application together with sufficient information 
confirming that the company meets the minimum criteria set out above (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-Materials@gazpromneft-badra.com.  
 
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late 
arrival only after submission of a written application as noted above. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is August 20th, 2018, 4PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 

  
  

في بي بدرة نفت غازبروم شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 
  

 عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد بموجب ") المشغل(" في بي بدرة نفت غازبروم تدعو شركة
 :التالية المناقصة في للمشاركة") العطاءات مقدمي(" شركات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production 
Service Contract for the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the 
companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

  
 TENDER No.  906 المناقصة رقم 906  

 LOT 2: FIRE AND GAS DETECTION SYSTEM INSTALLATION FOR العراق  جمهورية النفطي، بدرة حقل في التحتية للبنية وغازات حرائق كشف منظومة الجزء الثاني: نصب
INFRASTRUCTURE AT BADRA OIL FIELD, REPUBLIC OF IRAQ 

 LOT 4: FM200 FIRE EXTINGUISHING SYSTEM INSTALLATION FOR العراق جمهورية النفطي، بدرة حقل في التحتية للبنية FM200 اطفاء منظومة الجزء الرابع: نصب
INFRASTRUCTURE AT BADRA OIL FIELD, REPUBLIC OF IRAQ 

  
 المناقصة هذه من جزء أي بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن

والذي يحتوي )المخول الممثل قبل من وموقعة الشركة لديرسمية  ورقة على يقدم( خطي طلب تقديم عند
 وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس والهاتف العطاء لمقدم الكامل االسم على

 اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال عن المسؤول الشخص ومنصب الكامل واالسم المناقصة
بالمشغل:   الخاص  

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation 
under any Lot of this Tender upon submission of a written request (made on the 
Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the 
Tender Documentation and full name and position of the contact person to the 
following Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  

 طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل ، العطاء مقدم من خطي طلب استالم عند
 التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون اإللكتروني البريد

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the 
Tender Documentation to such Bidder by e-mail without any responsibility for 
loss or late delivery. 

  
ان يتم اعتباره للتقييم الالحق  اجل من التالية االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى

 : بموجب الجزء الثاني من المناقصة
Please note that in order to be considered for further evaluation under Lot 2 of 
this Tender, the Bidder as a minimum shall:  

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - ؛العراق  جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب 

 المشغل يطلبها التي الخدمات المماثلة و/  األعمال تجهيز في) سنوات 3 عن تقل ال( يجب ان يتمتع بخبرة
 هذا الجزء من المناقصة بموجب

- be experienced (at least 3 years of experience) in provision of the 
works/services, similar to the works/services required by the Operator under 
this Lot; 

 من العراق جمهورية في تنفيذها تم مكتملين مشروعين عن يقل ال ما العطاء مقدم لدى يجب ان يكون
 المناقصة من الجزء هذا بموجب المشغل يطلبها التي المماثلة الخدمات/  األعمال

- have at least 2 completed projects similar to the works/services required by 
the Operator under this Lot performed in Republic of Iraq 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Lot - الجزء؛ هذا بموجب المطلوبة الخدمات/  األعمال جميع في تنفيذ اوراغب امستعديجب ان يكون 

 provide Vendor's representative for start-up and commissioning in accordance - العمل؛ والتشغيل فقا لنطاق لبدء التشغيل التجريبي البائع ممثل يجب عليه توفير حضور
with the Scope of Work; 

 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 25,000.00 - ؛دوالر امريكي  25.000.00) بمبلغ قدره المصرفي ولية (خطاب الضماناال تاميناتاليجب عليه تقديم 
 في ، العقد سعر من%   10 بمبلغ االداء المصرفي  حسن خطاب لتقديم استعداد على يجب عليه ان يكون

 ؛العقد منح حالة
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 

10% of the contract price, in case of contract award; 
 هذا بموجب الخدمات/  األعمال أداء تمويليجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل 

 ؛المناقصة من الجزء
- be financially stable and capable to finance the performance of the 

works/services under this Lot; 
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - والبيئة والمتطلبات االمنية؛    والسالمة يجب عليه ان يلتزم بضوابط وتعليمات المشغل في مجال الصحة

 accept the terms and conditions of the draft contract provided by the Operator - الجزء؛ هذا بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودة واحكام شروط يجب عليه قبول
under this Lot. 

  
 يجب ، المناقصة هذه من 4 الجزء بموجب التقييم من مزيدال إجراء في النظر يتم لكي أنه مالحظة يرجى
 :يلي ما أدنى وكحد العطاء مقدم على

Please note that in order to be considered for further evaluation under Lot 4 of 
this Tender, the Bidder as a minimum shall: 

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - العراق جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء طاء مرخصاعيكون مقدم الان  يجب

 المشغل يطلبها التي الخدمات المماثلة و/  األعمال تجهيز في) سنوات 3 عن تقل ال( يتمتع بخبرةيجب ان 
 ناقصةمهذا الجزء من ال بموجب

- be experienced (at least 3 years of experience) in provision of the 
works/services, similar to the works/services required by the Operator under 
this Lot; 

 من العراق جمهورية في تنفيذها تم مكتملين مشروعين عن يقل ال ما العطاء مقدم لدى يكون انيجب 
 المناقصة من الجزء هذا بموجب المشغل يطلبها التي المماثلة الخدمات/  األعمال

- have at least 2 completed projects similar to the works/services required by 
the Operator under this Lot performed in Republic of Iraq 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Lot - الجزء؛ هذا بموجب المطلوبة الخدمات/  األعمال كافة في تنفيذ يجب ان يكون مستعدا وراغبا
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 5,000.00 - دوالر امريكي  5.000.00 بمبلغولية (خطاب الضمان المصرفي) اال تاميناتال تقديميجب عليه 

 سعر من%   10 بمبلغ )االداء حسن( المصرفي الضمان خطاب لتقديم استعداد على يجب عليه ان يكون
 العقد منح حالة في العقد،

- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 
10% of the contract price, in case of contract award; 

 هذا بموجب الخدمات/  األعمال أداء تمويليجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل 
 ؛المناقصة من الجزء

- be financially stable and capable to finance the performance of the 
works/services under this Lot; 

 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - والبيئة والمتطلبات االمنية؛ والسالمة مجال الصحة يجب عليه ان يلتزم بضوابط وتعليمات المشغل في

 accept the terms and conditions of the draft contract provided by the Operator - الجزء؛ هذا بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودة واحكام شروط يجب عليه قبول
under this Lot. 

  
 .Please also note that the Bidders may submit their bids for one of both Lots المناقصة من جزئين او واحد لجزء عطاءاتهم تقديم يمكمهم العطاءات مقدمي أن مالحظة أيضا يرجى

  
 اي جزء من المناقصةإلغاء او ، الي جزء من المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما

العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في  احالةفي أي وقت قبل 
 ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك.

 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under 
any Lot of this Tender, or terminate any Lot of this Tender, at any time prior to 
award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 الساعة هو) العطاء تقديم ووقت تاريخ( المناقصة هذه من جزء لكل العطاءات لتقديم النهائي الموعد

00:17 (UTC/GMT+3:00) August 30, 2018 
The deadline for submission of bids for both Lots under this Tender (Bid Due 
Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) August 30, 2018. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department قسم العقود و المشتريات  \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1723( الخميس  2  آب  2018 اعالنات6

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للصناعات االنشائية 

اعالن فرصة استثامرية للمشاركة يف القطاع الصناعي رقم )3/أ .س /2018( تأهيل وتشغيل معمل طابوق القادسية
ي�ر الرشك�ة العامة للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة النصاعة واملع�ادن ان تعلن  عن  
توفر فرصة اس�تثمارية لتأهيل وتش�غيل معمل طابوق القادس�ية من خالل املشاركة مع الرشكات 
املتخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 492 لس�نة 2013 وحس�ب اح�كام الفقرة ثالثا من املادة 
)15( من قانون الرشكات العامة رقم )22( لسنة 1997 املعدل )للرشكة حق املشاركة مع الرشكات 
العراقي�ة والعربي�ة واالجنبية الرصين�ة لتنفيذ اعمال ذات العالق�ة بأهداف الرشك�ة داخل العراق( 

كفرصة استثمارية مع مراعاة التايل :
1 � ان تكون الرشكة املتقدمة رصينة او احدى وكالئها املعتمدون وليست وسيطة

2 � ان تقدم حسابات ختامية للسنوات الخمسة االخرية
3 � االلتزام بكافة املتطلبات والرشوط الواردة يف امللف االستثماري

 فعىل الراغبني باملش�اركة يف الفرصة االس�تثمارية اعاله تقديم طلباتهم وعطاءاتهم ووفق الوثائق 
وال�رشوط الت�ي يمكن الحصول عليما من مقر الرشكة القس�م التجاري ولق�اء مبلغ )250( مئتان 

وخمسون الف دينار غري قابلة للرد
راجني تقديم عطاءاتكم مبارشة اىل مقر الرشكة الكائن يف بغداد � حي بابل ) محلة 931 � زقاق 27 
بناية رقم 2( طريق معسكر الرشيد مجاور الرشكة العامة للزيوت النباتية عىل ان توضع العطاءات 
يف صن�دوق العطاءات املوجود يف االس�تعالمات الخارجية ملق�در الرشكة بعد تأييد  ذلك من قبل لجنة 
الفت�ح يف الرشك�ة وان اخر موعد لقبول واس�تالم العطاءات يكون لغاية الس�اعة 12 ظهرا من يوم 
االثنني املصادف )2018/10/1( والذي يعترب موعد غلق االعالن وان العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد 
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنونا االتي )قاعة االجتماعات / الطابق االريض يف مقر الرشكة يف الزمان والتاريخ املحددين اعاله 

وتتحمل الرشكة التي سيتم  التعاقد معها اجور نرش االعالن (

)info@sccl-gov.iq(  : الربيد االلكرتوني
 )www.sccl-gov.iq( : املوقع االلكرتوني

موبايل   +96407830112210 +

جلنة البيع واالجيار الثالثة
يف حمافظة النجف االرشف

تنويه
ن�رش اعالنن�ا املرق�م 80 يف 
2018/7/2 ف�ي جريدتك�م 
بعدده���ا املرق���م 1705 
ج�اء   2018/7/5 ف���ي 
في�ه امالك بلدية املش�خاب 
خطأ والصحي�ح هو اعالن 
بلدية املناذرة لتأجري متنزه 
ترفيهي وساحة رياضية لذا 

وجب التنويه

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل   املرق�م 58655 يف 2012/9/12 بمبلغ 
)3,000,000( ثالث�ة مالي�ني دين�ار عراق�ي والص�ادر من 
مديري�ة بلدية النجف بأس�م )غايب عودة حس�ن(  عىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل   املرقم 1333862 يف 2016/8/21 بمبلغ 
)11,000,000( احد عرش  مليون دينار عراقي والصادر من 
مديري�ة بلدية النجف بأس�م )غايب عودة حس�ن(  عىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل   املرق�م 724632 يف 2012/1/16 بمبلغ 
)4,000,000( اربع�ة  ملي�ون دين�ار عراق�ي والصادر من 
مديري�ة بلدية النجف بأس�م )غايب عودة حس�ن(  عىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������������

فقدان
 فق�د مني الوص�ل   املرقم 941800  يف 2012/5/16 بمبلغ 
)41,500,000( ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار عراق�ي 
والص�ادر م�ن مديرية بلدي�ة النجف بأس�م )غاي�ب عودة 

حسن(  عىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������������

تنويه
ن�رش اعالن رئاس�ة لجنة تثبي�ت امللكية يف العباس�ية العدد 
/1/مج�دد/2018 يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد / 
1659 يف 2018/4/24 جاء فيه املدعو )باس�م مجاهد عبد 
الش�هيد خط�أ والصحيح هو باس�م ماجد عبد الش�هيد لذا 

وجب التنويه

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن جامعة الفرات 
االوس�ط كلي�ة التقني�ة االداري�ة قس�م التقنيات 
املحاسبية بأس�م )عيل نجاح عبد  الحسني( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار او مكتب 

الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2864/ب1

التاريخ 2018/7/30 
اىل املدعى عليه )محمد فتاح مطر( 

اقام�ت املدعية ندى رس�ول عبد الزه�رة الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله ضدك والت�ي تطلب فيها 
الزامك بتس�ديد بدالت االيجار ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  ثائر 
محم�د ج�رب واش�عار مخت�ار ح�ي الس�الم /3 
حيدر محس�ن الش�مري ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
املص�ادف 2018/8/12 وعن�د ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد  :14856
التاريخ 2018/7/31

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفي�ذا ألحكام املادة )1( م�ن املادة )50( مكرره 
من قانون التس�جيل العقاري رقم )1971( املعدل 
فقد تقرر االعالن عن مبارشة التسجيل بإجراءات 
التسجيل الجدد للعقارات املبينة اعاله وفق احكام 
امل�ادة )3( م�ن امل�ادة )45( من القان�ون املذكور 
فع�ىل من يدع�ي امللكية او اي حق�وق عقارية يف 
هذه العقارات املذك�ورة اعاله تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائ�رة  خالل ثالث�ني يوما من 
تاري�خ  نرش االع�الن والحضور يف موق�ع العقار  
الس�اعة العارشة من صب�اح اليوم الت�ايل النتهاء 
مدة االعالن وذلك الثبات ادعائه بمختلف وس�ائل 
االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار من 
قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين 

تقرر اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
�����������������������������������������

لجنة االرايض واستيالء االوىل
يف 

محافظة النجف االرشف
العدد :6

التاريخ : 2018/7/30
اعالن

االرايض  لجن�ة  س�تقوم   2018/8/30 بتاري�خ 
واستيالء االوىل يف محافظة النجف االرشف بتثبيت 
عائدي�ة القطع�ة املرقم�ة )54( م�ن مقاطعة 5 
العنب الش�مايل التابعة لناجية العباسية / قضاء 
الكوف�ة وفقا لقانون االص�الح الزراعي رقم 117 
لس�نة 1970 وتعليمات�ه وع�ىل م�ن لدي�ه ادعاء 
بح�ق الت�رف او اع�رتاض الحض�ور يف الزمان 
واملكان املحددين باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة 

باجراءاتها غيابيا لذا اقتىض التنويه
املشاور القانوني 

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واستيالء االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 1339/ش/2018
التاريخ 2018/7/25 

اعالن
اىل  /املدعى عليه احسان محمد حسن

اقامت املدعية مروة محمد نارص الدعوى املرقمة 
اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها تأييد حضانة 
وملجهولي�ة محل اقامتك فقد تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املواف�ق 2018/8/6 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 213/ج2018/2  

التاريخ 2018/7/30 
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / غفران واثق محمد 
/213  ( املرقم�ة  الدع�وى  يف  متهم�ة  انك�ي  حي�ث 

مهن�ة  س�مري   ( باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/2( 
هادي( وفق املادة 457 عقوبات رقم 111 لس�نة 1969 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكي حس�ب االش�عار  املرفق يف 
ثنايا ه�ذه الدعوى عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحض�ور يف املوعد املحدد للمحاكمة واملصادف 
يف 2018/9/12 وعن�د ع�دم حضوركي س�وف تجري 

املحاكمة بحقكي غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1937/ب2018/5
التاريخ 2018/7/31 

اىل املدعى عليه جواد كاظم سامل عيل
اقام�ت املدعية / رحيمه نده حس�ن  الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله ضدك والت�ي تطلب فيها الحك�م بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 4461/ب�راق جدي�دة ولثب�وت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار الجدي�دة الرابع�ة يف النج�ف زيد عبد 
الزه�رة علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2018/8/13 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة بداءة يثرب

العدد : 35/ب/2018
التاريخ 2018/7/31 

اىل املدعى  عليه عدي عايص ياسني 
تبليغ

اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابيا بحق�ك بتاريخ 
2018/7/26 بالدعوى الرشعية املرقمة 35/ب/2018 
وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالحكم املذكور 
بصحيفتني محليتني رس�ميتني ولك حق االعرتاض عىل 
الق�رار املذك�ور ويف حالة ع�دم تقديمك طعن�ا بالقرار 
خالل املده القانونية فان القرار سوف يكتسب الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

فائق مشعل صالح

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل

العدد : 270/ب/2018
التاريخ 2018/7/31 

اىل املدعى عليه   محمد احمد عواد
تبليغ

اق�ام املدع�ي عزيز ع�ودة عيل ض�دك الدع�وى املرقمة 
270/ب/2018 ام�ام هذه املحكم�ة والتي تطلب فيها 
من�ع معارض�ة التس�ليم ولع�دم معرفة مح�ل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني وعند عدم حض�ورك يف يوم املرافع�ة املوافق 
2018/8/12 او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد داود

لجنة تثبيت امللكية يف 
املناذرة

العدد : 1/مجدد/2018
التاريخ 2018/7/31

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اء ع�ىل ثب�وت عائدية تم�ام العق�ار املرق�م )142( 
البوزوين والبالغة مساحته مائة واربعة عرش مرتا مربعا 
وثالثة وعرشون س�نتمرتا مربعا 23 سم /14م/1 اولك 
اىل العراقيني )عبد االله عبد الجبار حسون وعبد الزهرة 
عب�د الجبار حس�ون واية عب�د الجبار حس�ون وحيدر 
وزكري�ا وابته�ال وس�جى وضحى ونور وه�دى وبنني 
اوالد وبنات عبد الحس�ن عبد الجبار ونداء عبد الس�ادة 
حاتم وباقر وشذى وكحالء وارساء وبيداء ونجالء اوالد 
وبنات عبد الس�جاد عبد الجبار ( بموج�ب قرار تثبيت 
امللكية املرق�م 1/ مجدد/2018 وبتاريخ 2018/7/16 
الص�ادر من لجن�ة تثبيت العائدية يف املن�اذرة فعىل من 
لدي�ه اعرتاض عىل القرار الطعن به تمييزا لدى رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية 
خ�الل  مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش 
وعند انتهاء املدة س�تبارش مالحظية التسجيل العقاري 

يف املناذرة وفق قرار تثبيت العائدية
القايض

رئيس لجنة تثبيت العائدية 
ظاهر عباس الفتالوي

�����������������������������������������
تنويه 

ل�م يرد س�هوا يف اع�الن الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
الغذائي�ة رقم 2018/41 مناقصة 2018/19 املنش�ور 
يف  )1ذ710(  بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  جري�دة  يف 

2018/7/12 لم يذكر الوثائق املطلوبة املرفقة وهي :
1 � وثائ�ق العط�اء مع رشوط املناقص�ة ويف حال عدم 
الت�زام مق�دم العطاء بم�ا تتطلب�ه الوثيقة القياس�ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه
2  �كتاب عدم  املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر 

من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2018
3  � هوي�ة غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حال تقديم 

العطاء من قبل الرشكة
4 � حس�ابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني 

االخريتني 
5 � الكف�اءة املالية للمناقصت�ني وذلك من خالل تحديد 
رأس امل�ال والس�يولة النقدي�ة املعتمدة لهم م�ع تأييد 

الجهة املختصة
6 �  االعم�ال املماثل�ة املنجزة خالل الس�نتني االخريتني 

مؤيدة من الجهات التعاقدية 
كما لم يذكر العنوان والربيد االلكرتوني للرشكة وهو :

 العن�وان : بغداد � جمهورية الع�راق � بغداد � املنصور 
� شارع النقابات

 Address: Republic of Iraq – Baghdad-
AlMansoor

Web site : www.iraqsfsc.org
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff1
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff2
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff3

Generalfoodstaff@yahoo.com

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

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد / 1420/ب/2018
التاريخ 2018/7/30

اىل املدعى عليها /كفاية رشم رسن
اعالن

اق�ام املدعني ذكرى محمد محس�ن اصالة عن نفس�ها 
وحس�ب وصايتها ع�ىل اوالدها القارصي�ن  ورشكائها 
الدعوى البدائي�ة املرقم�ة 1420/ب/2018 امام هذه 
املحكم�ة ض�دك يطلب�وا فيها الحك�م بالزام�ك بقيمة 
املش�يدات البالغة خمس�مائة مليون دين�ار عراقي مع 
بقي�ة املدعى عليه�م وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
الجمهوري�ة ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف ي�وم 2018/8/12 ويف حالة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة 

بحقك  غيابا وعلنا
القايض

محمد قاسم عبود

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
المالحظات العقارالعقار

رقم خربهحويش13499
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

 9/72
ب

ريسان 
هالل عبد 
هللا الحداد

املهندس
صالح عبد اهلادي يوسف

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

 رقم
املناقصة

مايليمع

تاريخ الغلقسعر شراء التندرالكلفة التخمينيةاملواد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1723( الخميس  2  آب  2018 اعالنات7

العميد احلقوقي
رئيس احملكمة العسكرية/ وكالة

وزارة النفط
شركة مصايف الشمال)ش.ع( / مصفى الصمود

)اعالن مناقصات استريادية عامة(
تعلن رشكة مصايف الشمال )ش.ع( احدى تشكيالت وزارة النفط عن  املناقصات العامة االستريادية املدرجة تفاصيلها   ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية  
املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين/بيجي الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة لكل مناقصة مقابل مبلغ قدره 
)100,000( فق�ط مائ�ة ال�ف دين�ار عراق�ي للمناقصة املرقمة  )    97180023  (  غري قابل  للرد اال يف حال الغائها   او تغيري اس�لوب تنفيذها عىل ان يتم تس�ليم العطاء بظرف مغلق يف 
مقر  رشكتنا قس�م العالقات العامة � االس�تعالمات الخارجية و قبل الس�اعة الواحدة بعد الظهر  ليوم االثنني املوافق 3/ 9/ 2018   ويف حال  مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظر 
للتجوال من قبل الجهات الرسمية يف محافظة صالح الدين فيكون تاريخ الغلق هي اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن 
والرس�وم القانونية، علما انه س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفس�ارات يف موقع رشكة مصايف الشمال اعاله  يف  الساعة العارشة  صباحا من يوم االثنني املوافق 27/ 8/ 

2018  ولغاية الساعة الواحدة ظهرا وبحضور املختصني للطلبيات املرقمة اعاله.

اوال: املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
ال�رشكات العراقي�ة : الهوية املطلوبة مصورة )ملون( نافذة لعام 2018 ووثائق التس�جيل من ضمنها ش�هادة التاس�يس او اجازة ممارس�ة املهنة عىل ان ت�رز الهوية االصلية عند بدء 

االشرتاك 
  ال�رشكات االجنبي�ة : الوثائ�ق املقدمة من قبل ال�رشكات االجنبية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والس�فارة العراقية يف بلد املجهز ويف حال تقديم الع�روض من قبل الرشكات الوكيلة 

يتوجب ان يكون التخويل مصادقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء وثائق الطلبيه .
3 � تقديم تأمينات اولية بمبلغ )    3.000$ ( فقط ثالثة االف دوالر امريكي  لالش�رتاك يف املناقصات املرقمة اعاله وبنفس اس�م مقدم العطاء او وكيله او مخوله الرس�مي برشط عدم 
ميض اكثر من ثالثة اش�هر عىل صدور الوثائق عىل ش�كل صك مصدق ممغنط صادرة من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من 

قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها  يف وثائق املناقصة 
4 � براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2018 )مصورة ملون( باسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق

5 � الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض
6 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل (

7 � تقديم ظرف منفصل يتضمن )وثائق الرشكة( مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل )للعرض الفني والتجاري( مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري.
 ثانيا: تعتر الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزأ ال يتجزأ من العقد:-

1 � يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من ينوب عنه بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل بعد التحقق من صحة صدورها 
2 � ال يجوز مطلقا التنازل عن العقد  او التنازل عن حقوقه  التعاقدية   اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 

3  � عىل مقدم العطاء تثبيت االسعار رقما وكتابة وتسعري جدول الكميات باملداد او بشكل مطبوع يف فقرات   جدول املواصفات خالية من الحك والشطب وبشكل واضح موقعة ومختومة 
عىل جميع صفحات العطاء من قبل املتقدم وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه  رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن

4 � يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ او بلد الشحن )بلد التصدير(
5  � يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة   

COTECNA. Tuv Rheinland . Baltic Control. SGS. ATG.LioydS Register.Intertek  Global. DNV(  (    للمناقصة  اعاله
6 �  يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معايري التاهيل

7 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة 
8 � تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري التأهيل 

9 � يلتزم من تحال بعهدة املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة )5 %( من مبلغ االحالة   قبل توقيع العقد عىل ش�كل خطاب ضمان   صادر من مرصف حكومي او اي مرصف 
معتمد من قبل البنك املركزي العراقي  و وزارة النفط  باستثناء  املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة

10 � عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقيق وواضح مع ارفاق صورة من مستمس�كاته 
الشخصية 

11 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 
12 � يك�ون تغلي�ف وتعبئ�ة املواد املتعاقد عليها حس�ب املواصفات املعتم�دة للتغليف والتعبئة ويتحم�ل املجهز كافة االرضار التي تتع�رض لها املواد من جراء عملي�ة النقل او التغليف 

والتعبئة 
13 �  ال يعتر الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد 

14 � يعتر مبلغ االحالة  قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
15  � يلتزم مقدم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات 

16 �  يتم احتساب الغرامات التاخريية حسب املعادلة املثبتة يف الفقرة رقم )32( من الرشوط الخاصة 
17  � ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املناشئ او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات 

18  � للجنة ) اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املنافسة 
19 � يكون القطع واالشرتاك عىل املناقصة يف كافة  ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي( عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر 

20 � ال يتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة  العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية واالجنبية 
21 � يعتر العطاء نافذا ملدة 120 يوما من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك 

22 �  بإمكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الشمال الكائن يف محافظة صالح الدين / بيجي يف تمام الساعة التاسعة صباحا  لليوم 
التايل لغلق املناقصة 

23 � لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
24 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة  اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك  

25 � لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية WWW.NRC.OIL.GOV.IQ(. او مراسلتنا عىل الريد لإللكرتوني التايل
nrcfollowup@nrc.oil.gov.iq 

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

لع�دم حصول راغب والحاقا باعالنن�ا املرقم ) 231 يف 2018/6/4(   تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن   تاجري )2( ملك  املدرجة 
مواصفاته�ا يف القائم�ة املرفقة طيا العائده اىل مديري�ة بلدية عيل الغربي  
اس�تنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013املعدل  
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية عيل الغربي 
او س�كرتري اللجنة وخالل مدة  15   يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
بالجريدة الرسمية مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من 
القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الس�اعة العارشة والنصف 
صباح�ا  م�ن اليوم التايل من م�دة االعالن ويكون م�كان  اجراءها يف مقر 
مديري�ة بلدي�ة عيل الغربي ويتحمل من ترس�وا عليه املزاي�دة اجور النرش  
االع�الن واجور اللجان البالغ�ة 2% واية  واجور  قانونية اخرى واذا صادف 
يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم ال�ذي يليه من ايام العمل 

الرسمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1082/ب2018/1

التاريخ 2018/8/1
اىل املدعى عليه  /  سعد عبد عيل مريع

اق�ام علي�ك املدع�ي عم�ر عب�د الرحمن 
حس�ني الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله 
مبل�غ   بتس�ديد  الزام�ك  فيه�ا  يطل�ب 
ملي�ون  ع�رش  خمش�ة   15,000,000
دينار ع�ن الكمبيالة املرقمة 2016/433 
املرقم�ة  والكمبيال�ة   2016/1/24 يف 
2016/435 يف 2016/1/24 والكمبيالة 
 2016/1/24 يف   2106/434 املرقم�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب كتاب 
مرك�ز  رشط�ة املحاويل بكتابه�م املرقم 
7425 يف 2018/7/22 ومرفق�ه اش�عار 
مخت�ار منطقة قض�اء املحاوي�ل / حي 
الف�اروق املدعو مهدي عب�د االمري كاظم 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ع�ىل موع�د املرافع�ة املواف�ق 
2018/8/13 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينبو 
عنك س�وف تجري املرافعة  بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

وميض عادل عبد القادر
 ����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد / 3000/ش2018/3

التاريخ 2018/7/31
اىل املدعى عليه  /عصام نعمان محمود

 اقام�ت زوجت�ك املدعية نج�الء ابراهيم 
رش�يد الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله 
والتي مضمونها نفقة ماضية ومستمرة 
للمدعية ومس�تمرة لالطف�ال وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك ع�ن طريق 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني بموع�د 
املرافع�ة املص�ادف 2018/8/9 ويف حال 
ع�دم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض

ذاكر صالح حسني
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2018/828

التاريخ 2018/8/1
اىل املنفذ عليه /

1 � عيل عيل بوري 
2  � فضيلة عباس سلمان 

3  � غفران عيل بوري
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من اش�عار 
املخت�ار )حس�ني حبي�ب فاض�ل( ح�ي 

املفرق 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ بعقوب�ة 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل

وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر:

مذكرة االخبار بالتنفيذ

وزارة املالية 
هياة التقاعد الوطنية 

اعالن
اع�الن بيع تعلن هي�أة التقاعد الوطنية فرع النج�ف االرشف عن اجراء 
مزايدة علنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
لبيع اثاث واجهزة كهربائية مس�تعملة وبقيم�ة مقدره )2,462,000( 
مليونان واربعمائة واثنان وستون الف دينار يف مقرها الكائن خلف مديرية 
الجنس�ية واالحوال املدنية وذلك تمام الساعة العارشة بعد )ثالثني( يوم 
من نرش االعالن يف الجريدة وبامكان الراغبني باملزايدة الحضور يف املكان 
والزمان املحددين مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بمقدار %20 
من القيمة املقدره ويتحمل املش�رتي اجور نرش االعالن والداللية بنسبة 
2% من القيمة البيع وعىل من ترسو عليه املزايدة رفع املواد املباعة خالل 
عرشة ايام من انتهاء املزايدة وبعكس�ه يتحمل غرامة تاخريية مقدارها 

)100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخري.
مدير اهليأة

17348 /39 /511
2018 /7 /29    

العاشرة صباحا يوم 17/ 8/ 2018 يف شعبة الساعة  اليت ستجري يف متام  الرمسية  االعالن يف اجلريدة 

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

عدد مرات الهوية المطلوبةالموضوع  رقم المناقصةت
نوع الموازنةمدة التجهيز االعالن

  تجهيز اجهزة 97180023  1
ومعدات

1  ـ هوية الغرف التجارية او الشركات او المكاتب المتخصصة 
حسب معايير الترجيح المرفقة مع للمرة االولى2 ـ اوراق تأسيس الشركة

تشغيليةوثائق المناقصة

العدد: 322 
التاريخ: 2018/7/24

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
الملك

رقم 
مدة القيمة التقديرية سنويا )الحالي(مساحته المقاطعةالعقار   

االيجار

39 ت1كشك1
5025000 فقط خمسة ماليين 9م2النجيدية

وخمسة وعشرون الف دينار   
سنة 
واحدة

39 ت1كشك  2
5100000 فقط خمسة ماليين ومائة 9م2النجيدية

الف دينار  
سنة 
واحدة

العدد  /4051
الرقم التقاعدي 

التاريخ 2018/7/31
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ارتفاع مستوى السكر يف الدم ال يعني اإلصابة بالسكري!
تعترب مس�تويات السكر الشاذة يف الدم من 
عالمات اإلصاب�ة بمرض الس�كري، ولكن 
مستوى السكر يف الدم يتغري يف الواقع خالل 
الي�وم، وقد يصل إىل عتبة مرض الس�كري 

حتى عند األصحاء تماما.
ويؤكد علماء جامعة س�تانفورد األمريكية 
أن الس�بب يف عدم استقرار مستوى السكر 

يف الدم ال يزال غامضا وغري مفهوم.
الباحث�ون مجموع�ة تج�ارب ال  وأج�رى 
يعاني املشرتكون فيها من مرض السكري، 
وتناول�وا م�واد غذائية مح�ددة. وقد بينت 
نتائج تحليل الدم أن الجسم يتفاعل بشكل 
مختل�ف م�ع الغلوكوز ال�ذي يحصل عليه 
م�ع التغذي�ة. وح�دد العلم�اء ثالث�ة أنواع 

م�ن األش�خاص بحس�ب تغ�ري مس�توى 
الغلوك�وز يف دمائه�م: أش�خاص لديه�م 
تباين منخفض، ال يتغري مس�توى السكر 
يف دمه�م بصورة حادة. وأش�خاص يتغري 
لديهم مس�توى الس�كر بص�ورة واضحة، 
حتى يتعدى الحدود املس�موح بها، وهذا ال 
يعني أنهم مرىض. والن�وع الثالث، معتدل 

بني النوعني األول والثاني.
ويحاول العلماء اآلن فهم امليزات التي تؤثر 
يف تغ�ري مس�توى الس�كر يف الدم. ويش�ري 
الباحثون إىل أنه عىل الرغم من وجود طرق 
مختلفة لتحديد مستوى السكر يف الدم، إال 
أنهم ال يس�تطيعون توضي�ح طبيعة تغري 

مستوى السكر يف الدم خالل اليوم.

ملاذا تتمتع ملكات النحل بذاكرة قوية؟ اكتشاف أقدم نوع من العظام 
اكتش�ف علماء األحي�اء الصينيون أن ل�دى ملكة النح�ل ذاكرة خاصة 
وق�درة ع�ىل إدراك واس�تيعاب املعلوم�ات الجديدة. ون�رت صحيفة 
»China Daily« أن العلم�اء أرجع�وا الس�بب يف تفوق امللك�ة عىل بقية 

النحل إىل طبيعة الغذاء الذي يقدم لها منذ والدتها. 
وقال الباحث، كينغ تانغ، من حديقة شيشوانغباننا للغابات االستوائية 
)جن�وب غرب الصني(، إن »ملكات النحل يمتلكن ذاكرة قوية منذ اليوم 
الخام�س لوالدتهن، تع�ادل ذاكرة النحالت العام�الت اللواتي يبلغن من 
العمر 20 إىل 25 يوما، والس�بب يعود إىل التغذية الخاصة والرعاية التي 

يحظني بها من عمر الريقات«. 
وتحافظ مل�كات النحل عىل قدراتهن املعرفي�ة املتميزة طوال حياتهن، 

بحسب الباحثني، عىل عكس نظرياتهن من النحالت العامالت. 
وقد أظهر تحليل الحمض النووي التميز بني النحالت العامالت والنحالت 
املل�كات وكل ذلك بفضل غذاء ملكات النح�ل الذي يمدهن بأفضل املواد 

املفيدة لعمل الذاكرة، ويقوي قدراتهن االستيعابية. 

اكتش�ف باحث�و جامعتي مانشس�رت وبريس�تول أق�دم دلي�ل للعظام 
يف الس�جل األحفوري، باس�تخدام أشعة س�ينية قوية لدراس�ة البقايا 

.heterostracans املتحجرة ملجموعة من الحيوانات تعرف باسم
ويعد هذا االكتش�اف أقدم األمثلة ع�ىل الفقاريات املوجودة عىل األرض، 
والت�ي يعود تاريخه�ا إىل أكثر من 400 مليون س�نة مضت. واكتش�ف 
الباحث�ون أن heterostracans تتكون من أنس�جة غريبة تعرف باس�م 

»aspidin«، وال تشبه أنسجة الفقاريات اليوم.
ويبدو أن النس�يج الذي يتكون من نمط متقاطع من األنابيب الدقيقة، 
كان موضوع�ا للنقاش عمره 160 عام�ا، مع عدم تأكد الباحثني ما إذا 
كانت أنسجة »aspidin« مرحلة انتقالية يف تطور العظام أو أقرب مثال 
عىل ذلك. ومع ذلك، تظهر أحدث النتائج أن نس�يج »aspidin« نوع من 

العظام، يغري الجدول الزمني ملصدر هياكلنا العظمية.
وتحتوي الفقاريات الحية عىل هياكل عظمية مبنية من 4 أنواع مختلفة 
من األنس�جة: العظم والغ�روف والعاج واملينا. وتعد هذه األنس�جة 
فريدة من نوعه�ا ألنها تصبح معدنية عندما تتط�ور، ما يمنح الهيكل 

قوة وصالبة.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

اكتشاف يوضح سبب حدوث الزالزل األكثر دموية عىل األرض!
تمكن باحثون من رصد تشققات ضخمة يف 
غط�اء األرض تحت التبت، تلقي الضوء عىل 
العمليات الجيولوجية التي حدثت قبل حوايل 
50 مليون س�نة عندما اصطدمت الصفائح 

التكتونية الهندية واآلسيوية.
ويق�ول الخرباء إن هذا االكتش�اف يمكن أن 
يحس�ن بش�كل كبري من توقعات الزالزل يف 

املس�تقبل. ومن خالل جم�ع بيانات الزالزل 
عالي�ة الدقة، أنت�ج الجيولوجي�ون نموذجا 
يوفر أوض�ح صورة حت�ى اآلن للجيولوجيا 
أسفل سطح هضبة التبت. وقال شياودونغ 
 Illinois سونغ، أس�تاذ الجيولوجيا بجامعة
الذي ش�ارك يف إع�داد الدراس�ة الجديدة، إن 
»التص�ادم القاري بني الصفائ�ح التكتونية 

الهندي�ة واآلس�يوية ش�كل املش�هد الع�ام 
يف رشق آس�يا، منتج�ا بع�ض أكث�ر الزالزل 
دموي�ة يف العالم«. ومع ذلك، يبذل الباحثون 
جه�دا مضاعفا لفهم طبيعة املنطقة، حيث 
أن الهضب�ة الشاس�عة املرتفع�ة ال يمك�ن 
الوصول إليها، إىل حد كبري، إلجراء الدراسات 

الجيولوجية والجيوفيزيائية.

فرح فاضل

توصلت دراسة جديدة أجرتها 
جامعة جونز هوبكنز يف والية 
ماريالن�د إىل أن عالج�ا جديدا 
يمك�ن أن يحّيد الرر الناجم 
عن اتباع نظ�ام غذائي دهني، 
عالم�ات  عك�س  خ�الل  م�ن 

الشيخوخة.
ويوقف الع�الج إنتاج نوع من 
الجزيئ�ات، يمنع الجس�م من 
الكوليس�رتول،  م�ن  التخلص 
تنظي�م  ع�ن  مس�ؤول  وه�و 
الش�عر والجل�د ول�ون العني. 
ويقول فريق البحث إن النتائج 
يمك�ن أن تؤدي إم�ا إىل تناول 
األدوي�ة الفموية أو املوضعية، 
الت�ي تعكس الش�يخوخة بدال 

من مجرد إبطاء العملية.
ق�ام  للدراس�ة،  وبالنس�بة 
العلماء بتعدي�ل الفرئان وراثيا 

حت�ى تص�اب بتصلب الراي�ني، وهو مرض 
يحدث عندم�ا تضيق الرايني بس�بب تراكم 

اللويحات عىل الجدران الداخلية.
وق�ال الدكت�ور س�ربوتو تش�ارترجي، م�ن 

جامع�ة جونز هوبكن�ز: »تظه�ر نتائجنا أن 
النظام الغذائي الغربي يس�بب فقدان الشعر 
وظهور الش�يب والتهاب الجل�د لدى الفرئان. 
ونعتقد أن عملي�ة مماثلة تحدث لدى الرجال 
الذين يفقدون الشعر عند تناولهم حمية غنية 

بالدهون والكوليسرتول«.
ولعالج الفرئان، أعطيت مركبا 
يس�مى D-PDMP، وهو دواء 
يوق�ف  اإلنس�ان  صن�ع  م�ن 
إنتاج glycosphingolipids أو 
GSLs، وهي جزيئات الدهون 
الجل�د  املوج�ودة يف  والس�كر 
األخرى،  الخلوي�ة  واألغش�ية 
كم�ا تؤث�ر عىل قدرة الجس�م 
عىل استخدام ونقل وتخليص 
نفس�ه من الكوليسرتول الذي 

يسد األوعية الدموية.
وق�دم العلم�اء ه�ذا املرك�ب 
للفرئان إما عن طريق كبسولة 
أو عىل ش�كل سائل، وقالوا إن 
الكبس�ولة هي الع�الج األكثر 
فعالية، حيث ساعدت الفرئان 
ش�عرها  نم�و  إع�ادة  ع�ىل 
وتحول الرمادي منه إىل أسود، 

باإلضافة إىل الحد من التهاب الجلد.
وتوض�ح الدراس�ة أنه يجب إج�راء املزيد من 
التحلي�ل ملعرف�ة ما إذا كانت النتائج نفس�ها 

تنطبق عىل البر.

عالج جديد يضع حد للرضر الناجم عن األطعمة الدهنية!
كش�ف باحثون أسرتاليون أن 
ال�ذكاء االصطناع�ي يمكن�ه 
اإلنس�ان  بش�خصية  التنب�ؤ 

بمجرد النظر إيل عينيه.
إن  الباحث�ون  ويق�ول 
خوارزميات التعلم اآليل تتعرف 
عىل أهم 4 س�مات ش�خصية 
م�ن أص�ل 5 وه�ي: العصبية 
واالنفت�اح والوفاق والضمري، 
اعتمادا عىل الحركات الدقيقة 

للعيون.
ويش�ري الباحثون إىل أن هذه 
التقني�ة يمكن أن تحدث ثورة 
يف كيفي�ة تواصلنا مع اآلالت. 
ويوض�ح الدكت�ور، توبي�اس 
لويت�ر، من جامع�ة جنوب 
أس�رتاليا أن »النتائج يمكنها 
التفاع�ل  تحس�ني  بالتأكي�د 

بني اإلنس�ان واآللة«، ومع ذل�ك، فإن أجهزة 
الكمبيوتر والحواس�يب الي�وم ال تمتلك علم 
االجتماع، لذلك فهي ال تس�تطيع التكيف مع 

اإلشارات غري اللفظية.
وأض�اف لويتر قائ�ال: »هذا البح�ث يوفر 

فرصا لتطوير الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر 
بحيث تصبح أكثر طبيعية، وأفضل يف تفسري 

اإلشارات االجتماعية البرية«.
وأج�رت البح�ث جامع�ة جن�وب أس�رتاليا 
بالراكة مع جامعتي ش�توتغارت وفلندرز 
ومعه�د ماكس بالن�ك للمعلوماتية يف أملانيا. 

وتستخدم هذه األبحاث أحدث 
خوارزميات تعلم اآللة إلثبات 
وج�ود صل�ة بني الش�خصية 

وحركات العني.
وتتبع الباحثون حركات أعني 
أثن�اء قيامه�م  42 مش�اركا 
املحي�ط  يف  يومي�ة  بمه�ام 
الجامع�ي، بواس�طة نظارات 
ذكي�ة، ث�م قام�وا بع�د ذل�ك 
بتقييم س�مات ش�خصياتهم 

باستخدام استبيانات.
ووجد الباحثون أن العصبيني 
يرمش�ون  كان�وا  م�ا  ع�ادة 
أرسع، يف ح�ني أن الذين كانوا 
منفتحني ع�ىل تجارب جديدة 
حركوا أعينهم أكثر من جانب 

إىل آخر.
أم�ا الذي�ن لديهم مس�تويات 
عالي�ة م�ن الضمري، فلديه�م تقلبات أكرب يف 
حجم مقلة الع�ني، بينما يم�ي املتفائلون 
وقت�ا أق�ل يف النظ�ر إىل املنبه�ات العاطفية 
السلبية )مثل صورة رسطان الجلد( مقارنة 

باألشخاص املتشائمني.

الذكاء االصطناعي يتنبأ بشخصيتك بنظرة إىل عينيك!

الحقوقي ماجد الحسناوي
بعد نيل االستقالل الس�يايس والتحرر من الهيمنة االستعمارية 
للش�عوب أنه غري كايف لتأمني نموها ونهضتها بل حتى الحفاظ 
عىل استقاللها مالم يتبعه تحرر اقتصادي وأن الخالص من حالة 
التخل�ف واالنتق�ال اىل النمو عملية متش�ابكة وأعقد من مجرد 
الحصول عىل الس�يادة أذن ما هي األس�س الت�ي يمكن تحقيق 
نهضة ش�املة واثبتت الوقائع أن وج�ود وزرع الغرب يصطدم 
باإلرادة الشعبية ويمنع أية نهضة حقيقة سواء يف مجال العلوم 
أو التنمي�ة والثقافة وإعاقة بن�اء مجتمع جديد وهذا ال يتحقق 
دون مشاركة شعبية واسعة وستفشل عرب قمع الشعب وقهره 
وال يمكن تحقيق نمو بوجود املفسدين واملرتشني عىل رأس الهرم 
والظروف التي أوصلت األمة اىل التبعية السياس�ية واالقتصادية 
والثقافية مما يجعل طريق التدجني يواجه مقاومة حقيقية ومن 
أجل الوصول اىل نهضة ش�املة يجب توفر االس�تقالل السيايس 
واالقتصادي ورفض نهضة جزء من العالم عىل حساب استتباع 
األجزاء األخرى وقهرها وف�رض التخلف عليها ويجب أن يكون 
هناك تواصل املواكبة رشوط العرص والوصول اىل درجة التعاون 
واآلخاء اإلنس�اني بني الش�عوب بعيداً عن القهر واإلرهاب الذي 
يمارس من قبل القوه املسيطرة وأن الطاقة اإلنمائية ال تتحقق 
دون الخ�الص من املعوقات الراهنة ومنها التحرر من س�يطرة 
املتسيطرين واالنطالق بقوة جبارة ال حدود إلنسانيتها وقدرتها 
ع�ىل اإلنجاز يف مختل�ف امليادين كما يف تجرب�ة جمهورية أيران 
االس�المية وتحقي�ق تنمية رسيع�ة توفر الحاجات االساس�ية 
اىل أوس�ع الجماهري واالرتفاع بمس�توى املعيش�ة وهذا يتطلب 
وجود رجال قادرين عىل تحقيق نهضة ش�املة لألمة يف أش�اده 
املصان�ع وتنمية امل�زارع وتعمري الب�الد وحمايته�ا وأن تدهور 
اقتصاد البلدان يقودها اىل املزيد من التبعية وفقدان االستقاللية 
واحت�كار الغ�رب اىل التكنولوجي�ا والتقني�ة لغرض الس�يطرة 
والتحكم بإرادة الش�عوب واملطالبة بوضع اس�رتاتيجية تنموية 
لغرض تحقيق أنماء بزيادة املوارد املالية واملس�اعدات اإلنمائية 
والس�يولة النقدية وتحديد نش�اط الركات االس�تثمارية دون 
التعارض مع سياسة البلدان املضيفة وال يمكن معالجة مشاكل 
التخلف بمعزل عن املش�اكل الراهنة للتطور يف أجزاء أخرى من 
العال�م وأن االس�تقاللية واالعتماد عىل النفس ليس�ت دعوة اىل 
العزل�ة الدولية أو العداوة وإنما رشط التواصل اىل اس�رتاتيجية 
صحيح�ة للتنمية واس�تنهاض األم�ة فالتنمية تبدأ باإلنس�ان 
وم�ن أجل اإلنس�ان والتطور التقني الذي حقق�ه الغرب لغرض 

السيطرة والربح والنهب االقتصادي. 

من غري املعتاد ان نبدأ بكتابة املقال بالتس�اؤالت لكني سأكرس 
القاعدة الصحفية واتسائل , وماذا بعد , واىل متى يخرس العراق 
وتس�تنزف عق�ول أبنائه املفك�رة , وما بال م�ن كان أجدادهم 
أول من اخ�رتع الكتابٓة ودحرج العجلٓة بع�د أن إبتكرها وأتقن 
ِصناعتها , وس�ن القوانني ونقش�ها عىل وجه مس�لة من حجر 
الديوريت االسود الصلب فأبهر العالم بأرسه بما نقش وسطر , 
وهل عمي القدر ليستهدف الذكاء العراقي عىل وجه الخصوص 

يؤده دون ان ترف عينه ندما ؟!
هنا اتحدث عن الم يعترص قلبي آسفا وأنا أرى كفاءات وعقول 
م�ن ابناء بلدي ته�در بتجميدها وتكبيلها بقيود أعدت مس�بقا 
لعرقلة مس�رية وطن انهكته الحروب ودقت عىل رأس�ه طبولها 
فش�تت ضجيجيها ابنائه ورشدهم يف بقاع املعمورة . وبدآل من 
جمِع القوى وانتخاب العقول واستقطابها لنفض غبار الكوارث 
والدمار من وجه عراق مبتسم ثغره منذ ان خلق ونمى جسده 
العري�ق وتغذى بحض�ارة تج�اوزت االلفية الرابع�ة بعد حقب 
ممزوج�ة بعب�ق أرثه النادر الغن�ي , تركة اجدادنا الس�ومريني 

والبابليني واالشوريني .
 فما زلنا نحمل جيناتهم اىل يوم يبعثون . حاميل العقول الالمعة 
كحجر املاس قبل صقله تخفي بريقه اآلخاذ طبقٌة من كاربوٍن 
اسود لتخبىء تحتها ملعانه الساحر , اما عراق اليوم فتغتال فيه 
العقول لتبقى مؤسس�اته خاليًة من بنية تحتية س�ليمة تفتقد 
لتخطي�ط علم�ٍي ناجح فواقعه�ا متدني وح�ال اغلبها اليرس.. 
واقع مؤس�ف اعيش�ه واتعاي�ش معه يومي�آ وأرف�ض التأقلم 
مع�ه فال قدرة يل عىل تقبل�ه.. فكم من كفاءات عراقية هاجرت 
واحتضنتها بالد الكفر كما يحلو لثلة من املتأس�لمني تسميتها 
! بع�د ان وجدوا فيها البيئ�ة املتعافي�ة واالرض الخصبة للنمو 

واالزدهار .
 وك�م من عقول نرية جمدت عمدآ يف حنايا دولة هزل بدنها بعد 
ان نخرت عظامه البريوقراطية املقيتة ونهش لحمه روتني قاتل 
وكبلت اطرافه بسالسل ثقيلة. حلقاتها الفساد املايل واالخالقي 
واالداري , الي�وم نح�ن بحاج�ة لوقف�ة ش�جاعة تحتضن بها 
تل�ك العقول ويصقل ماه�و مايٌس منها . لرتميم جس�د العراق 
الس�قيم ليتعاىف ويش�مخ كما س�ابق عه�ده إلنق�اذ مايمكن 
انقاذه والعادة تسخني وشحن عقول جمدت مع سبِق االرصار 
والرتصد , واتس�أل مع ذاتي , متى س�يجود علين�ا الزمان بمن 
يبحر بالس�فينة ويقودها اىل مرىس آمن ؟ وكلنا أمل بغد ترق 

شمسه علينا بنور العلم واملعرفة .

رشوط االنتقال من التخلف
 اىل التنمية

عقول جممدة 


