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االمام علي )عليه السالم(

أفضـل الّنـاس أنفعهـم

 لـلـّنـاس

ص2وزير الدفاع النروجيي من بغداد: نؤكد إلتزامنا بتعزيز القدرات العسكرية العراقية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التعليم تطلق دليـل القبـول االلكرتونـي فـي اجلـامعـات والكليـات األهليـة

نائب يتحدث عن جملس اخلدمة االحتادي: يف طريقه للعودة

ال تعيينات يف موازنة 2019
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

خلت مسّودة موازنة عام 2019 من إدارج 
درج�ات وظيفية جديدة، ومنعت التعاقد 
أيضاً، فيما طالب رئيس الوزارات بتقديم 
املالحظات عىل م�روع املوازنة، وبرغم 
من أن املوازنة تعان�ي من عجز كبري، إال 
أن خبري أش�ار إىل أن العجز سيعوّض من 
خ�الل ارتفاع اس�عار النف�ط األمر الذي 
س�يعود بالنفع ع�ىل عدد من املش�اريع 

املتوّقفة.
وكش�فت مسودة مروع قانون موازنة 
العراق للع�ام املقب�ل 2019 ان االيرادات 

املخمنة تم احتس�ابها من تصدير النفط 
الخام عىل اس�اس معدل س�عر 56 دوالر 
للربميل الواحد وبمع�دل تصدير قدره 3 
ماليني و880 الف برميل يوميا، بضمنها 
250 ال�ف برمي�ل يومي�ا ع�ن كمي�ات 
النف�ط الخام املنت�ج يف محافظات اقليم 
كردستان عىل اساس رصف 1182 دينار 

لكل دوالر.
وتش�ري املس�ودة، إىل ان »اجم�ايل العجز 
االتحادي�ة  العام�ة  للموازن�ة  املخط�ط 
للس�نة املالي�ة 2019 بلغ�ت 22 ترليون 
و873 ملي�ار و 365 ملي�ون و557 ال�ف 
دينار« ، مبينة ان »العجز س�يتم تغطيته 

من العجز من الوفرة املتحققة من زيادة 
اس�عار النف�ط الخ�ام املص�در او زيادة 

صادرات النفط الخام« .
اقلي�م  ان »حص�ة  املس�ودة  واوضح�ت 
كردس�تان م�ن مجموع االنف�اق الفعيل 
بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد 
النفقات الس�يادية«، مشرية اىل ان »عدم 
قيام اقليم كردس�تان بتس�ديد االيرادات 
االتحادية املستحصلة اىل الخزينة العامة 
االتحادي�ة س�يتم باس�تقطاع الحص�ة 
املحددة لها وتجري التس�وية الحس�ابية 

الحقا«.
التفاصيل ص2 

االتصاالت توفر
 خدمـة االنرتنـت املجانـي 

لزوار االربعينية

الشؤون االقتصادية
 تتخذ قرارات ملعاجلة املشاريع 

املتوقفة باملناطق املحررة

الكهرباء تعد خطة طوارئ
 استعدادًا للزيارة األربعينية الستشهاد 

اإلمام احلسني »عليه السالم«

املسودة احتسبت النفط بـ)56( دوالرًا للربميل.. ورفعت ضريبة العقار.. وقدرت العجز بـ »22« ترليون دينار

ص7

ص2

ص2

ص2ص2

ص2

صالح والقايض زيدان يناقشان قوانني نافذة  وأخرى »تقتضيها املرحلة«العبادي واحلكيم يناقشان االوضاع السياسية  ومباحثات تشكيل احلكومة
رشطة كربالء تعلن ضبط »إطالقات نارية« داخل سامعات موكب حسيني

املنافسة تشتعل بني 
صالح ومييس يف استفتاء 

فرانس فوتبول
ص3 ص3 ص3

اإلعالم الرتكي ينرش صور »فرقة اغتيال« مجال خاشقجي
      بغداد / المستقبل العراقي

نرت صحيفة صباح الرتكية املؤيدة للحكومة 
أمس األربعاء أسماء 15 سعوديا من املخابرات 
ذك�رت أنه�م ضالع�ون يف اختف�اء الصحف�ي 

السعودي البارز جمال خاشقجي.
وشوهد خاش�قجي آخر مرة قبل أسبوع وهو 
يدخل مبنى القنصلية السعودية يف اسطنبول.

ونف�ت الري�اض االتهام�ات بخط�ف أو قت�ل 
خاش�قجي ووصفتها بأنها ال أساس لها. ولم 
تعلق الس�لطات الس�عودية ع�ىل التقارير عن 

وصول 15 من مواطنيها إىل تركيا.
وأبل�غ مص�در أمن�ي ترك�ي رويرتز م�ن قبل 
أن مجموع�ة م�ن 15 س�عوديا بينه�م بعض 

ودخل�ت  اس�طنبول  إىل  وصل�ت  املس�ؤولني 
القنصلية يف الثاني من ترين األول وهو نفس 
الي�وم ال�ذي كان في�ه خاش�قجي بالداخل ثم 

غادرت املجموعة البالد يف وقت الحق.
ون�رت صحيفة صباح أس�ماء 15 س�عوديا 
وتواريخ ميالدهم وقالت إنهم وصلوا إىل مطار 
أتاتورك يف الثاني من ترين األول. واستنادا إىل 
ص�ور نرتها وتم التقاطها يف الجوازات وصل 
12 منه�م يف وق�ت مبكر من صب�اح هذا اليوم 

املوافق يوم ثالثاء.
املس�ؤولني  جمي�ع  أن  الصحيف�ة  وتابع�ت 
ومجموعهم 15 ش�خصا غادروا البالد يف أربعة 
مواعي�د مختلفة. ول�م تذك�ر الصحيفة كيف 

حصلت عىل الصور واملعلومات.

وأشار تقرير الصحيفة إىل أن السعوديني أقاموا 
يف فندق�ي وينده�ام وموفنبيك باس�طنبول يف 
نف�س الحي ال�ذي تقع ب�ه القنصلية. ورفض 

الفندقان التعقيب عىل التقرير.
ومن بني الرجال الذين نرت »صباح« صورهم 
وأس�ماءهم خب�ري يف الط�ب الرع�ي وفق�ا 
لتقاري�ر إعالمية س�عودية وعض�و يف مجلس 

إدارة الجمعية السعودية للطب الرعي.
وبث�ت قن�اة )إن.ت�ي.يف( التلفزيوني�ة الرتكية 
تسجيالت مصورة ملا قالت إنهم رجال يصلون 
إىل املطار وخالل إجراءات دخولهم أحد الفنادق 
وتس�جيالت أخرى مل�ا ذكرت أنها س�يارة فان 
كبرية تص�ل إىل مقر إقامة القنص�ل العام بعد 

ساعتني من دخول خاشقجي القنصلية.

املحكمة االحتادية: استيفاء مهر املطلقة مقوما
بالذهب ال خيالف ثوابت االسالم

رئيس الربملان يبحث مع رئيس جملس االعيان 
2األردين سبل دعم العالقات الثنائية 2

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم رئي�س ال�وزراء املكلف ع�ادل عبد 
املهدي، أمس االربعاء، اقرتاحا اىل الربملان 
لغرض التقارب واالنس�جام بني السلطة 
عرقل�ة  وع�دم  والتنفيذي�ة  التريعي�ة 
تريع القوانني، فيما ش�دد عىل رضورة 

فتح املنطقة الخرضاء أمام املواطنني.
وق�ال عبد امله�دي خالل اجتم�اع عقده 
مع النائ�ب االول لرئي�س مجلس النواب 
حس�ن الكعبي، بحضور عدد من النواب، 
»يج�ب التقارب بني الس�لطة التريعية 

والتنفيذية«، مش�ريا اىل أن »هناك قوانني 
ترع من مجلس الوزراء ويرس�الها اىل 
مجلس ش�ورى الدولة وتدرس�ها اللجان 
النيابية وقد ترجعها، مايعرقل القوانني«. 
واض�اف أن »هناك م�ن القوانني التي لم 
تنفذ حتى اللحظة عىل الرغم من وضعها 
يك�ون  ان  مقرتح�ا  االوىل«،  ال�دورة  يف 
لرئي�س مجلس ال�وزراء مقرا ل�ه داخل 
مجلس النواب وأن يك�ون هناك اجتماع 
دوري يف الربملان مع النواب للتنسيق بني 

السلطتني التنفيذيني والتريعيني«.
وش�دد عبد املهدي عىل »خلق االنس�جام 

تري�ع  م�ن  ب�دءا  املش�رتك  والعم�ل 
القوان�ني والجلوس بني مجل�س الوزراء 
واللجان املختصة ملجلس النواب لتريع 
القوانني املهمة دون عرقلتها واالرساع يف 
تريعها دون الدخول يف دوامة ارس�الها 
وارجاعه�ا«. وأك�د عب�د امله�دي أنه »يف 
ح�ال تم االتفاق عىل ه�ذا املبدأ مع هيئة 

الرئاسة فهذه خطوة مهمة«.
وش�دد رئيس ال�وزراء املكلف، من جانب 
آخر، عىل رضورة فتح املنطقة الخرضاء 

امام املواطنني.
التفاصيل ص2

عبد املهدي يقدم اقرتاحا للتقارب بني الربملان واحلكومة
ويشدد عىل فتح »اخلرضاء« أمام املواطنني
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التعليم تطلق دليل القبول االلكرتوين يف اجلامعات والكليات األهلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس األربعاء، عن إطالق دليل 
الطالب للقب�ول األلكرتوني يف الجامعات والكلي�ات األهلية للعام الدرايس 

.2019 – 2018
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن “وزارة 
التعلي�م العايل والبحث العلمي اطلقت دلي�ل الطالب للقبول األلكرتوني يف 

الجامعات والكليات األهلية للعام الدرايس 2018 – 2019”.
وأض�اف البي�ان، أن “الدلي�ل تضمن أس�س وضوابط التقدي�م العامة اىل 
االس�تمارة االلكرتوني التي س�تطلق قريبا عرب البوابة االلكرتونية لدائرة 
التعلي�م األهيل وقائمة بالجامعات والكلي�ات االهلية املعرتف بها واألجور 
الدراس�ية والح�دود الدني�ا املؤهل�ة للتقدي�م وبحس�ب االختصاصات يف 

الدراستني الصباحية واملسائية”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

خلت مس�وّدة موازنة ع�ام 2019 من إدارج 
درج�ات وظيفي�ة جدي�دة، ومنع�ت التعاقد 
أيض�اً، فيما طال�ب رئيس ال�وزارات بتقديم 
املالحظات عىل م�روع املوازنة، وبرغم من 
أن املوازن�ة تعاني من عجز كبري، إال أن خبري 
أشار إىل أن العجز سيعوّض من خالل ارتفاع 
اس�عار النفط األمر الذي سيعود بالنفع عىل 

عدد من املشاريع املتوّقفة.
وكش�فت مس�ودة م�روع قان�ون موازنة 
العراق للعام املقبل 2019 ان االيرادات املخمنة 
تم احتس�ابها من تصدير النف�ط الخام عىل 
اساس معدل س�عر 56 دوالر للربميل الواحد 
وبمع�دل تصدير قدره 3 مالي�ني و880 الف 
برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا 
عن كميات النفط الخام املنتج يف محافظات 
اقلي�م كردس�تان عىل اس�اس رصف 1182 

دينار لكل دوالر.
وتشري املسودة، إىل ان »اجمايل العجز املخطط 
للموازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2019 
بلغ�ت 22 ترليون و873 مليار و 365 مليون 

و557 ال�ف دينار« ، مبينة ان »العجز س�يتم 
تغطيته من العجز م�ن الوفرة املتحققة من 
زيادة اس�عار النفط الخام املص�در او زيادة 

صادرات النفط الخام« .
واوضحت املسودة ان »حصة اقليم كردستان 
من مجموع االنفاق الفعيل بحسب نفوس كل 
محافظة بعد اس�تبعاد النفقات السيادية«، 
مش�رية اىل ان »ع�دم قي�ام اقليم كردس�تان 
بتس�ديد االيرادات االتحادية املس�تحصلة اىل 
الخزينة العامة االتحادية س�يتم باستقطاع 
التس�وية  وتج�ري  له�ا  املح�ددة  الحص�ة 

الحسابية الحقا«.
واش�ارت املس�ودة اىل انه »يمن�ع التعيني يف 
دوائ�ر الدول�ة كاف�ة باس�لوب التعاق�د مع 
امكاني�ة تجدي�د العق�ود الس�ابقة يف حالة 
وجود رضورة لذلك وتحتس�ب م�دة التعاقد 
للمثبت�ني ع�ىل امل�الك الدائ�م خدم�ة فعلية 
وايقاف التعينات يف الرئاسات الثالث )مجلس 
النواب ورائس�ة الجمهورية ومجلس الوزراء 

والجهات التابعة لها(«.
وبين�ت املس�ودة »تعدي�ل نس�بة الرضيب�ة 
م�ن قانون رضيب�ة العقار رقم 162 لس�نة 

1959 املع�دل بموج�ب القس�م 6 م�ن ام�ر 
س�لطة االئتالف امل�����وقتة رقم 49 لسنة 
2004 م�ن 10% اىل 12% م�ن الع����ائ�دات 

السنوي���ة لالمالك العقارية«.

وقد ناق�ش مجلس الوزراء م�روع قانون 
املوازنة العامة االتحادي�ة لجمهورية العراق 
للس�نة املالي�ة 2019 وت�م التوجي�ه بقي�ام 
االساس�ية  مالحظاته�ا  بتقدي�م  ال�وزارات 

عىل مس�ودة مروع قان�ون املوازنة العامة 
االتحادية لسنة 2019 اىل وزارة املالية لغرض 
عقد جلس�ة اس�تثنائية إلقرارها ضمن املدة 

القانونية.
ودعا رئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي 
مجل�س الن�واب اىل تش�كيل لجنة ملناقش�ة 

قانون املوازنة لعام 2019.
املؤتم�ر  كلمت�ه خ�الل  يف  العب�ادي،  وق�ال 
الصحفي االسبوعي، انه “تم اجتماعا خاصا 
لصياغ�ة مس�ودة م�روع املوازن�ة املالية 
للعام 2019 التزاما منا بواجبنا وبالتوقيتات 

الدستورية”.
واضاف، ان “هناك نقاش�اً حول سعر النفط 
والطف�رة يف س�عر الربمي�ل بع�د التقش�ف 
واالنخف�اض يف االس�عار العاملي�ة”، مش�ريا 
اىل ان�ه “ت�م الرتكي�ز يف املوازن�ة املالي�ة عىل 

الخدمات والطبقات االكثر حرمانا”.
واش�ار العبادي، اىل ان “وزارة املالية عرضت 
ع�ىل مجل�س ال�����وزراء مس�ودة موازنة 
تكمي���لي�ة وهذه تأخذ وق�ت اليك����في 
بس�بب حداث�ة تش�كيل الربملان ول�ن تكون 

نافعة اذا لم تنفذ”.

ب�دوره، توقع الخبري امل�ايل داود عبد زاير أن 
يوظف الفائض من موازنة 2019 يف قطاعي 
الكهرب�اء والس�كن، مؤك�دا ان االس�تثمار 
االمثل لالموال الفائضة س�يحل األزمة ل�40 

عاما املقبلة.
وق�ال عب�د زاير إن�ه “يف حال أق�رت املوازنة 
إىل  ال��60  بح�دود   2019 لع�ام  االتحادي�ة 
55 دوالر س�يكون ه���نال�ك فائ�ض كب�ري 
دوالر   85 إىل  النف�ط  س�عر  ارتف�اع  بع�د 
للربمي�ل الواح�د”، الفتا إىل إن “تل�ك االموال 
الكهرب�اء  أزم�ة  س�تحل  الف�����ائض�ة 
والس�كن ل�40 عام يف ح�ال وظ����فت لها 
بش���كل صحي�ح ، فض�ال عن ذه�اب جزء 
من تلك األموال ل���س�د الديون املرتتبة عىل 

البالد”.
وأضاف إن “الفائض سيذهب نحو املوازنات 
االستثمارية والجزء األكرب سيذهب اىل الشق 
التشغييل”، مبينا إن “هذه االموال باالمكان 
س�كنية  وح�دات  بب����ن�اء  اس�تثمارها 
ومحط�ات الطاق�ة الكهربائي�ة، فض�ال عن 
خلق فرص عمل كب�رية للخريجني من خالل 

إقامة املشاريع”.

املسودة احتسبت النفط بـ)56( دوالرًا للربميل.. ورفعت ضريبة العقار.. وقدرت العجز بـ »22« ترليون دينار

ال تعيينات يف موازنة 2019

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم رئيس ال�وزراء املكلف عادل عبد 
امله�دي، أم�س االربع�اء، اقرتاح�ا اىل 
الربملان لغ�رض التقارب واالنس�جام 
ب�ني الس�لطة التريعي�ة والتنفيذية 
وعدم عرقل�ة تري�ع القوانني، فيما 

املنطق�ة  فت�ح  رضورة  ع�ىل  ش�دد 
الخرضاء أمام املواطنني.

وقال عبد املهدي خالل اجتماع عقده 
مع النائب االول لرئيس مجلس النواب 
حس�ن الكعب�ي، بحض�ور ع�دد م�ن 
الن�واب، »يجب التقارب بني الس�لطة 
التريعي�ة والتنفيذي�ة«، مش�ريا اىل 

أن »هن�اك قوانني ت�رع من مجلس 
الوزراء ويرس�الها اىل مجلس شورى 
الدولة وتدرس�ها اللجان النيابية وقد 

ترجعها، مايعرقل القوانني«.
واض�اف أن »هناك م�ن القوانني التي 
ل�م تنفذ حتى اللحظ�ة عىل الرغم من 
وضعها يف ال�دورة االوىل«، مقرتحا ان 

يك�ون لرئيس مجلس الوزراء مقرا له 
داخ�ل مجلس النواب وأن يكون هناك 
اجتم�اع دوري يف الربملان م�ع النواب 
للتنس�يق ب�ني الس�لطتني التنفيذيني 

والتريعيني«.
وشدد عبد املهدي عىل »خلق االنسجام 
والعم�ل املش�رتك ب�دءا م�ن تري�ع 

القوانني والجلوس بني مجلس الوزراء 
الن�واب  ملجل�س  املختص�ة  واللج�ان 
لتريع القوانني املهمة دون عرقلتها 
واالرساع يف تريعه�ا دون الدخول يف 

دوامة ارسالها وارجاعها«.
وأكد عبد املهدي أنه »يف حال تم االتفاق 
عىل هذا املبدأ مع هيئة الرئاسة فهذه 

خطوة مهمة«.
وش�دد رئي�س ال�وزراء املكل�ف، من 
جانب آخر، عىل رضورة فتح املنطقة 

الخرضاء امام املواطنني.
فت�ح  »يج�ب  امله�دي  عب�د  وق�ال 
املنطقة الخرضاء وس�ط بغ�داد امام 

املواطنني«.

واضاف عبد املهدي »نطلب الدعم من 
مجلس النواب لتنفيذ هذا املطلب لكرس 

الحاجز بني املواطن واملسؤول«.
ووصل عبد املهدي ظهر أمس األربعاء 
اىل مبنى مجلس النواب وعقد اجتماعا 
يف القاعة الدس�تورية مع نائب رئيس 

املجلس وعدد من النواب.

عبد املهدي يقدم اقرتاحًا للتقارب بني الربملان واحلكومة.. ويشدد عىل فتح »اخلرضاء« أمام املواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الدفاع النرويجي فرانك باك جينسن، 
أم�س األربعاء، إلتزام ب�الده يف دعم العراق يف 
املج�االت كافة، مش�ددا عىل امل�ي يف تعزيز 
القدرات العسكرية للقوات املسلحة العراقية.

وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة العراقية يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئيس الجمهورية برهم صالح اس�تقبل، يف 

قرص الس�الم ببغداد، وزي�ر الدفاع النرويجي 
فرانك باك جينسن«.

وأش�اد صالح، ب��«دور الق�وات النرويجية، 
ضم�ن التحال�ف ال�دويل املناه�ض لإلرهاب، 
واملساند للقوات املسلحة العراقية عىل مختلف 
تش�كيالتها«، مؤكدا »أهمية تعزي�ز التعاون 
العس�كري ب�ني البلدي�ن الصديقني، الس�يما 
يف مج�ال تجهي�ز وتدري�ب الجي�ش العراقي 
وتطوير قدراته القتالية«. وأضاف، أن »قوات 

الجيش والرطة االتحادية والحشد الشعبي 
والبيشمركة قدمت اداء قتايل بارز يف التصدي 
لتنظي�م داع�ش اإلرهابي«، الفت�ا إىل »أهمية 
الحفاظ عىل منجزات جميع تشكيالت القوات 
املس�لحة العراقي�ة والعمل ع�ىل تعزيز الدور 

الوطني للمؤسسة العسكرية«.
»أهمي�ة  ع�ىل  الجمهوري�ة،  رئي�س  وش�دد 
ال�دور االيجاب�ي للعراق يف معالج�ة التوترات 
اإلقليمية والدولية األمر الذي يصب يف ترسيخ 

االس�تقرار يف املنطقة«. من جانبه، أكد وزير 
الدفاع النرويجي »التزام بالده يف دعم العراق 
يف املجاالت كافة«، مش�ددا عىل مي بالده يف 
»تعزيز القدرات العس�كرية للقوات املس�لحة 
العراقية«. وأش�ار جينس�ن، إىل »أهمية عمل 
جمي�ع األطراف ع�ىل عدم ع�ودة اإلرهاب إىل 
املنطق�ة، ورضورة تكثي�ف الجه�ود لدحره 
واجتثاث�ه نهائي�ا، فضال ع�ن أهمي�ة إعادة 

اعمار املناطق املترضرة من اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش رئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي و رئيس 
تي�ار الحكم�ة عم�ار الحكي�م االوض�اع السياس�ية 
ومباحثات تشكيل الحكومة. وذكر بيان ملكتب العبادي 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »االخري 

اس�تقبل رئيس تيار الحكم�ة، عم�ار الحكيم، وجرى 
خالل اللقاء مناقش�ة االوضاع السياس�ية ومباحثات 
تش�كيل الحكوم�ة«. واضاف انه »تم مناقش�ة اهمية 
توحي�د الجه�ود للحفاظ ع�ىل ما تحقق م�ن منجزات 
خ�الل الفرتة املاضية، ومس�اعدة الحكوم�ة املقبلة يف 

اكمال مسرية البناء واالعمار واالستقرار االمني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب عن تحالف الفتح عامر 
الفايز، أن مجلس الخدمة االتحادي 
س�يعود من جديد بع�د ايقافه عن 
العم�ل مل�ا يق�ارب ال�� 15 عام�اً، 
س�تكون  التعيين�ات  ان  موضح�اً 
من خالله. وق�ال الفايز يف ترصيح 
صحفي ان “هناك اتفاق كامل بني 
جميع الكتل السياس�ية عىل اعادة 

مجلس الخدم�ة االتحادي وتفعيله 
م�ن جدي�د”، مش�ريا إىل أن “اعادة 
م�ن  العم�ل  اىل  الخدم�ة  مجل�س 
جديد، سيمكن الجميع من التقديم 
للتعيني م�ن خالل�ه”. وأضاف، أن 
“الربملان لم يفلح عىل مدى الدورات 
الس�ابقة يف تفعيل مجلس الخدمة 
“ال�دورة  أن  مبين�ا  االتح�ادي”، 
املاضي�ة للربمل�ان ت�م يف اواخره�ا 
تريع قانون مجل�س الخدمة، اال 

انه لم يفع�ل، واليوم ف�أن الربملان 
عازم عىل تفعيله واعادته اىل سابق 
عمل�ه”. واكد الفاي�ز، ان “مجلس 
الخدم�ة االتح�ادي س�يتيح الكثري 
م�ن الدرجات الوظيفية، خاصة ان 
موازن�ة 2019 س�تقدمها حكومة 
ع�ادل عبد امله�دي ع�ىل الرغم من 
ان حكوم�ة حي�در العب�ادي قامت 
بإعداد املوازنة، لكنها يف الوقت ذاته 

حكومة ترصيف اعمال”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املحكمة االتحادية العليا، أمس 
االربعاء، دس�تورية قرار اس�تيفاء 
مه�ر امل�راة املطلقة املؤج�ل مقوماً 
بالذهب، الفتة اىل عدم تعارضه مع 

ثوابت الريعة االسالمية.

وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة 
تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اموك،  إي�اس 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العليا عقدت، 
الي�وم، جلس�تها برئاس�ة القايض 
مدح�ت املحمود وحض�ور القضاة 

االعضاء كافة«.

يف  خاص�م  »املدع�ي  ان  واض�اف 
الن�واب/  مجل�س  رئي�س  دع�واه 
اضاف�ة لوظيفت�ه، وطل�ب الحك�م 
بالغ�اء القرار )127( لس�نة 1999 
الذي يقي باس�تيفاء املراة مهرها 
الط�الق مقوم�اً  املؤج�ل يف حال�ة 

بالذهب بتاريخ عقد الزواج«.

واش�ار اىل ان »املحكم�ة االتحادية 
الن�ص  دس�تورية  اك�دت  العلي�ا، 
املطعون ب�ه وان�ه ال يخالف ثوابت 
انما يش�كل  الريع�ة االس�المية، 
تعويض�ا للم�راة املطلق�ة ويج�رب 
الرضر الذي اصابه�ا جراء الطالق، 
ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها 

اىل سند من الدستور«.
»ون�ص الق�رار ال�ذي ص�در ع�ام 
1999، »اس�تنادا اىل احكام الفقرة 
) ا ( م�ن امل�ادة الثاني�ة واالربع�ني 
من الدستور، تس�تويف املراة مهرها 
املؤج�ل ، يف حال�ة الط�الق ، مقوما 

بالذهب بتاريخ عقد الزواج .

وزير الدفاع النروجيي من بغداد: نؤكد إلتزامنا بتعزيز القدرات العسكرية العراقية

العبادي واحلكيم يناقشان االوضاع السياسية
 ومباحثات تشكيل احلكومة

نائب يتحدث عن جملس اخلدمة االحتادي: يف طريقه للعودة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة كرب�الء، أمس 
االربع�اء، ع�ن ضب�ط إطالق�ات ناري�ة 
مخبئ�ة داخ�ل اح�دى س�ماعات موكب 
حسيني باملحافظة، مبينة انه تم اعتقال 
الش�خص املتورط يف ذلك. وقالت رشطة 
املحافظ�ة يف ببي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان�ه »بن�اءاً َعىل 
توجيه�ات قائد رشط�ة املحافظة اللواء 
احم�د ع�يل زوين�ي بإج�راء التفتي�ش 
الدقيق لألش�خاص وعجالت الوافدين اىل 
املحافظة، فقد تمكنت احدى السيطرات 
الخارجي�ة م�ن ضب�ط إطالق�ات نارية 
مخبئة داخل سماعات موكب حسيني«، 
مبينة ان »عددها مايق�ارب ال�)1800( 
إطالقه بندقية من نوع )GC(«. واضافت 
القيادة ان »يقظة األجهزة االمنية والحس 
األمني العايل والتفتي�ش الدقيق من قبل 

الخارجي�ة لرط�ة  الس�يطرات  اف�راد 
املحافظة أثمر عن القبض عىل الشخص 
الذي ح�اول ادخال االطالق�ات النارية«، 
الفت�ة اىل انه »تم�ت إحالت�ه اىل الجهات 
املختص�ة لينال جزاءه الع�ادل«. ودعت 
القيادة أصح�اب املواكب الحس�ينية اىل 
»التع�اون معها فيما يخص ادخال املواد 
والتجهيزات من خالل االلتزام بالتعليمات 
التي اصدرتها قيادة الرطة وبالتعاون 
مع قس�م املواكب الحسينية وتاكيدا عىل 
ع�دم دخ�ول الغرب�اء واملندس�ني ضمن 
املواكب، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة 
القانوني�ة وحفاظاً عىل أمن واس�تقرار 
املدينة بعدم اخرتاق تلك املواكب من قبل 
ضع�اف النف�وس«. يذك�ر ان محافظة 
كربالء تش�هد اج�راءات امنية مش�ددة 
مع انتش�ار املواكب الحسينية استعدادا 
للزيارة االربعيني�ة التي يقصدها املاليني 

من املسلمني.

رشطة كربالء تعلن ضبط »إطالقات نارية« 
داخل سامعات موكب حسيني

املحكمة االحتادية: استيفاء مهر املطلقة مقومًا بالذهب ال خيالف ثوابت االسالم

        بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  بح�ث 
الحلب�ويس، أم�س االربع�اء، م�ع رئي�س 
مجلس االعيان األردن�ي العالقات الثنائية 
ب�ني البلدين وس�بل دعمها. وق�ال مكتب 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الحلب�ويس 
العراقي« نس�خة من�ه ان »رئيس مجلس 
الن�واب محم�د الحلبويس اس�تقبل بمقر 

إقامت�ه يف انطاليا، رئي�س مجلس االعيان 
األردني فيصل الفايز«. واضاف انه »جرى 
خالل اللق�اء بحث العالق�ات الثنائية بني 
البلدين وس�بل دعمه�ا وتطويرها وتعزيز 
التع�اون االقتص�ادي يف مج�ال التج�ارة 
واالس�تثمار«. وكان رئيس مجلس النواب 
محم�د الحلبويس وص�ل، مس�اء االثنني، 
إىل تركي�ا للمش�اركة يف االجتم�اع الثالث 

لرؤساء الربملانات األورآسيوية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهوري�ة برهم صالح 
يف ق�رص الس�الم ببغداد وف�دا من مجلس 
القض�اء االع�ىل برئاس�ة الق�ايض فائ�ق 
زيدان. وض�م الوفد نائ�ب رئيس محكمة 
التميي�ز ورئي�س االدع�اء الع�ام ورئيس 
هيئ�ة االرشاف القضائي ومدير عام دائرة 

الحراسات القضائية.
وج�رى خ�الل اللق�اء التأكي�د ع�ىل مبدأ 
الفصل بني السلطات وتقديم الدعم الكامل 
الستقالل القضاء والعمل عىل تشكيل لجنة 
مش�رتكة بني رئاسة الجمهورية ومجلس 
القض�اء االعىل، ملراجع�ة القوانني النافذة 
والعمل ع�ىل اعداد القوان�ني والتريعات 

التي تقتضيها املرحلة املقبلة.

         بغداد / المستقبل العراقي

زار ي�ان كوبيش املبع�وث الخاص لالمني 
العام لألم�م املتحدة يف العراق يوم األربعاء 
مقر املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
واالستفتاء يف إقليم كوردستان يف العاصمة 
أربي�ل. ويعق�د مجل�س املفوض�ني حاليا 
اجتماعا للرد عىل الشكاوى والطعون ضد 
عملية االقرتاع العام والخاص لالنتخابات 
الربملانية الكردس�تانية الت�ي جرت نهاية 

أيل�ول املايض، والتي تبل�غ اكثر من 1000 
شكوى وطعن.

ودعا كوبيش يف ترصيح ادىل به للصحفيني 
عقب الزيارة اىل اعتماد الشفافية يف النظر 
بالش�كاوى والطعون، وكذل�ك اإلرساع يف 
اعالن نتائ�ج االنتخابات النهائية يف ارسع 

وقت ممكن.
وق�ال »ال يوجد ل�دي أي تعلي�ق او حديث 
حاليا عىل عملية النظر بالشكاوى اطلعت 

عىل مسار عمل املفوضية بهذا الشأن«.

         بغداد / المستقبل العراقي

انترت القوات االمنية والحش�د الشعبي، 
أم�س االربعاء، بش�كل مكث�ف يف منطقة 
حزام بغ�داد ورشق االنبار، ضمن عمليات 
تأمني الزيارة االربعينية.وذكر اعالم الحشد 

يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »الق�وات االمنية والفوج 
الثان�ي م�ن اللواء 27 بالحش�د الش�عبي، 
اخ�ذت عىل عاتقها تأم�ني الطريق الرابط 
ب�ني العاصمة بغ�داد ومحافظ�ة االنبار، 

ضمن عمليات تأمني الزيارة االربعينية«.

رئيس الربملان يبحث مع رئيس جملس االعيان األردين 
سبل دعم العالقات الثنائية

صالح والقايض زيدان يناقشان قوانني نافذة
 وأخرى »تقتضيها املرحلة«

األمم املتحدة ترفض التعليق عىل شكاوى الشكوك بانتخابات كردستان

القوات األمنية واحلشد تنترشان يف حزام بغداد ورشق االنبار لتأمني الزيارة االربعينية
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعنل�ت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القاء القبض عىل 16 
متهما يف مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »مفارزه�ا تمكنت م�ن القاء القب�ض عىل متهم 
مطل�وب بقضية )قتل( يف منطقة الكاظمية، وعىل متهمني 
)٢( لقيامه�م برسق�ة )م�واد كهربائي�ة( م�ن داخل محل 

تجاري يف منطقة البياع«.
واضاف�ت، انها »تمكنت ايضا من الق�اء القبض عىل متهم 
لقيامه برسق�ة )مبلغ من املال وجه�از موبايل( من خالل 
ك�رس نافذة عجل�ة يف منطقة حي الخ�راء، باالضافة اىل 
متهم يف منطقة حي العامل بحوزته )هويات مزورة( برتبة 
ضاب�ط يف وزارة الداخلي�ة وهوي�ة اخرى تابعة اىل رئاس�ة 
ال�وزراء، كما واعتقلت مته�م لقيامه برسقة مبلغ من املال 
ق�دره )٣ مالي�ني دينار عراق�ي( من داخ�ل دار يف منطقة 
التاج�ي، والقب�ض ع�ىل  )٣( رساق للدراج�ات الناري�ة يف 

مناطق بغداد الجديدة واملحمودية واالعظمية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الرتبي�ة، توضيحا بش�أن تفاصي�ل اضافة 
خمس درجات للمراحل غري املنتهية.

وذكرت املديرية العامة للتقويم واالمتحانات، يف بيان، تلقت 
»املستقبل العراقي »، نسخة منه، ان »الخمس درجات التي 
اطلقها وزي�ر الرتبية، محمد اقبال الصيديل منحت اىل طلبة 
الصفوف غري املنتهية يف املتوسطة واالعدادية وهي ملعالجة 

الدرجات الحرجة«.
واضاف�ت ان »الخم�س درجات ه�ي للكورس�ني واملراحل 
املستفيدة منها هي االول والثاني متوسط والرابع والخامس 

اعدادي فقط.

   ذي قار / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ ذي ق�ار يحيى النارصي، ع�ن اعداد خطة 
متكامل�ة الحتياجات املحافظة من املش�اريع يف القطاعات 
ذات االولوية لعرضها يف املؤتمر االس�تثماري الدويل ومؤتمر 

الكويت الذي سيعقد نهاية العام الحايل«.
وق�ال النارصي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »ذي ق�ار اع�دت خط�ة متكامل�ة لحاجته�ا من 
املش�اريع االس�تثمارية والخدمي�ة والتعليمي�ة لعرضها يف 
مؤتمر اس�تثمار ذي قار الدويل الذي س�يعقد الشهر املقبل 

بمشاركة رشكات اجنبية وعربية ومحلية«.
واضاف »نأمل ان يكون له اثر واضح يف مستقبل املحافظة 
وخصوصا يف مجال مش�اريع البن�ي التحتية التي نعتقد ان 

لها االولوية«.
واش�ار الن�ارصي اىل ان »ذي قار اع�دت ملفات متكاملة يف 
قطاع�ات الصحة والرتبية والتعليم الع�ايل والبلديات والتي 
نسعى اىل انجازها باالستثمار الذي سيكون الدافع الحقيقي 

القتصاد املنطقة خالل السنوات املقبلة«.
وبني ان »مؤتمرا اس�تثماريا مصغرا س�يعقد يف الكويت يف 
الشهر االخري من العام الحايل التاحة الفرصة امام مختلف 
دوائ�ر ذي قار لع�رض فرصها االس�تثمارية املختلفة امام 

املستثمرين وبرعاية غرفة التجارة الكويتية.

   بغداد / المستقبل العراقي

الرافدي�ن ع�ن حص�ول  أعل�ن م�رف 
مديرت�ه العام�ة الدكت�ورة خول�ة طالب 
جب�ار عىل املرتبة الخامس�ة من بني أكثر 
النساء نفوذا يف الرشق االوسط ضمن اخر 

تصنيف اجرته مجلة فوربس االمريكية.
وقال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان » املديرة 
حصل�ت ع�ىل املرتب�ة الخامس�ة من بني 
أفض�ل مئ�ة ام�رأة نجاحا يف مج�ال املال 
واألعم�ال يف الرشق األوس�ط وذلك ضمن 

اخر تصنيف ملجلة فوربس األمريكية«.
وأشار اىل ان »املجلة اعتمدت يف تصنيفها 
معاي�ري محددة تمثلت بإيرادات الرشكات 
الت�ي تقوده�ن وتأث�ري دوره�ن ومقدار 
الخ�رة الت�ي تمتلكنه�ا إضاف�ة إىل نمو 
رشكاته�ن واملبادرات األخرى التي قادتها 
تلك النس�اء املميزات يف الس�نوات الثالثة 

األخرية«.
وكانت مدي�رة عام م�رف الرافدين قد 
حصل�ت ع�ىل جائ�زة التميي�ز يف اإلدارة 
وااللت�زام وذل�ك ضم�ن فعالي�ات جوائز 
التميز واالنجاز املريف للعام ٢017 الذي 

نظمه االتحاد الدويل للمرفيني العرب.
كما حازت ع�ىل جائزة أفضل العرب لعام 
٢016 يف املغرب وهي جائزة أفضل رئيسة 
تنفيذي�ة عربي�ة وذل�ك لدوره�ا املتمي�ز 
يف قط�اع الخدم�ات املالية م�ن بني ثالث 

مرشحات أخريات.

مديرة مرصف الرافدين 
خامس أكثر النساء نفوذا 

يف الرشق األوسط

    بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت امانة بغداد بالتنس�يق م�ع وزارة الصح�ة والبيئة حملة 
للترع بالدم لدعم املرىض وأفراد القوات االمنية يف املستشفيات.

وبين�ت مديري�ة العالق�ات واالع�الم يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » امان�ة بغداد ممثل�ة بمديرية العالق�ات واالعالم 
نظم�ت حملة للترع بالدم بالتنس�يق م�ع وزارة الصحة والبيئة 
وبالتع�اون م�ع الجمعي�ة العراقي�ة للمترعني بال�دم واملرف 
الوطني للدم دعما للمرىض يف املستشفيات وافراد القوات األمنية 

يف مقر ديوان امانة بغداد ».
واضاف�ت ان » الحملة ش�هدت إقباالً واس�عا من قب�ل املوظفني 
مش�رية اىل إن امانة بغداد نف�ذت حمالت مماثلة إبان الحرب عىل 
داع�ش اإلرهابية وه�ي مس�تمرة بزياراتها ورعايته�ا للجرحى 
وذويه�م وابناء الش�هداء وإقامتها للفعالي�ات الرتفيهية وتقديم 
الهدايا واملس�اعدات املالية كجزء من الوفاء لدمائهم التي بذلت يف 

سبيل حماية العراق وأهله .

امانة بغداد تنظم محلة 
للتربع بالدم

    بغداد / المستقبل العراقي

نه�ا من إعادة  كش�فت هيأة النزاهة عن تمكُّ
ملكيَّ�ة عقاٍر يق�ع يف مرك�ز محافظة كربالء 
املُقدَّس�ة إىل ملكية مديريَّة بلديَّات املحافظة، 
الت�ي لم يك�ن لديه�ا أيُّ علٍم بعائديَّ�ة العقار 

إليها، لحني اكتشافه من قبل مالكات الهيأة.
وذكر بني للنزاهة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »دائ�رة التحقيق�ات يف الهي�أة أش�ارت، يف 
مع�رض حديثها عن عمليَّة إع�ادة العقار، إىل 
ورود معلوم�اٍت تفيد بتزوي�ر معاملة انتقال 
ملكيَّ�ة العق�ار الذي تبل�غ مس�احته )دونماً 
واح�داً و15 اول�ك(، وقيمت�ه التقديريَّة 800 
مليون دين�اٍر، ويقع يف مركز املحافظة، حيث 
قام�ت مالكات مكتب تحقيق كربالء يف الهيأة 
ة  باالنتقال إىل مديريَّة التسجيل العقاريِّ العامَّ
يف بغ�داد ودائرة التس�جيل العق�اريِّ األوىل يف 
املحافظة؛ لتدقيق القيد الخاصِّ بالعقار الذي 
ت دائرة  كان قد تمَّ تمزيقه ورفعه من ِس�جالَّ

.» التسجيل العقاريِّ

وأضافت دائ�رة النزاهة، أنَّ »م�الكات املكتب 
اكتش�فت حدوث حاالت تزويٍر يف قيود العقار 
واألختام املُستخدمة يف عمليَّة التزوير، ُمشريًة 
إىل أنَّ خ�راء مديريَّة األدل�ة الجنائيَّة يف بغداد 
جالت  وبابل قاموا بإجراء )املضاهاة( عىل السِّ
ة  الدائميَّة يف مديريَّة التس�جيل العقاريِّ العامَّ
يف بغ�داد ودائرة التس�جيل العق�اريِّ األوىل يف 
كرب�الء، إذ تب�نيَّ وج�ود اخت�الٍف يف كتاب�ات 
فني بالقيد الخاصِّ بالعقار عن  وتواقيع املُوظَّ

.» جلِّ بقيَّة القيود يف ذات السِّ
وأصدر ق�ايض التحقي�ق املُخت�صُّ بالنظر يف 
قضاي�ا النزاهة بكرب�الء قرار تس�ليم العقار 
إىل مديريَّ�ة بلديَّ�ات املحافظ�ة؛ كونه�ا املالك 
ف  الرس�ميَّ للمحافظ�ة علي�ه، وع�دم الترُّ
ب�ه من قبل أيِّ ش�خٍص لحني إقام�ة الدعوى 

بإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسمها.
نت خ�الل العام  ُيذَك�ُر أنَّ هي�أة النزاه�ة تمكَّ
الجاري من إعادة ملكيَّة مجموعة عقاراٍت يف 
محافظة كربالء بلغت قيمتها التقديريَّة أكثر 

من ٢٢5 مليار ديناٍر إىل ملكيَّة الدولة.

النزاهة تعيد ملكية عقار مستوىل عليه 
بطرق غري قانونية إىل بلدية كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االتص�االت، توف�ري خدم�ة 
االريض  الهاتف�ي  واالتص�ال  االنرتن�ت 
والالس�لكي مجان�اً للزوار خ�الل الزيارة 
العام�ة  الرشك�ة  االربعينية.وذك�رت 
لالتصاالت التابع�ة للوزارة، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، انه »س�يتم توفري 
برنام�ج متكام�ل يتضمن تقدي�م خدمة 
االتصاالت املجانية املتعددة للزائرين خالل 

الزي�ارة االربعيني�ة هذه الس�نة، تش�مل 
االتص�ال االريض واالنرتن�ت والالس�لكي 
موزعة عىل املس�ارات التي يسلكها الزوار 
يف الط�رق الرئيس�ة والفرعية«.واش�ارت 
اىل ان�ه »من املقرر أن تق�وم مديرات بابل 
وكربالء والنجف لالتصاالت بنصب عدد من 
االجهزة الالس�لكية يف املواكب الحس�ينية 
املتواج�دة عىل طرق الزائرين، كما س�يتم 
التنس�يق مع الجهات ذات العالقة لتوفري 
خدمة االنرتنت )WiFi( للزوار«.واضافت 

انه »سيتم توفري رشائح خطوط السلكية 
مجانية يف النقاط املحددة الجراء االتصال 
الزيارة«.واك�دت  اي�ام  طيل�ة  املجان�ي 
الرشك�ة ان »هناك تنس�يقا ب�ني الجهات 
ذات العالقة لضمان حصول الزائرين عىل 
خدمة االتص�االت ونص�ب االعالنات عىل 
كل املس�ارات والطرق الرئيسة والفرعية 
باللغ�ات العربية واالنكليزية والفارس�ية 
كدليل عىل النقاط التي تتمركز فيها هذه 

الخدمات.

االتصاالت توفر خدمة االنرتنت املجاين 
لزوار االربعينية

   كربالء / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة كربالء، عن ضبط وإتالف 
)٣6( طن من مادة معجون الطماطم إيراني 

لعدم صالحيته لالستهالك البرشي.
وقال مدير ش�عبة الرقابة الصحية يف قسم 
الصحة العامة، أكرم عبد الخالق اإلبراهيمي 
إن  العراق�ي«،  يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
يف  املتواج�دة  الصحي�ة  مفارزن�ا  »اح�دى 
السيطرات الرئيسة ملداخل املحافظة وأثناء 
تدقي�ق البضائع الواردة للمحافظة، تمكنت 
من ضب�ط 4 عجالت ُمَحملة ب�� )٣6( طن 
من مادة معج�ون الطماطم إيراني املنش�أ 

عالمة ) آرين («.
واض�اف ان »الش�حنة كان�ت قادم�ة م�ن 
األوراق  تدقي�ق  وبع�د  باب�ل،  محافظ�ة 

األصولي�ة بامل�ادة ، ت�م حجزها وف�ق قرار 
الهيئ�ة اإلستش�ارية لس�المة األغذي�ة رقم 

)٢04( لس�نة ٢004 ، وس�حب نماذج منها 
وإرساله إىل مختر الصحة العامة يف كربالء 

لبيان مدى صالحيتها لإلستهالك البرشي«.
واوضح االبراهيم�ي ان »الفحص املختري 
أثبت فش�لها بكرتي�اً وفيزيائي�اً، حينها تم 
إتالفه�ا يف منطقة الطمر الصحي وبحضور 
صاحب العالقة وفق محر رسمي بموجب 
نظام األغذية رقم )4( لسنة ٢011 وحسب 
قان�ون الصح�ة العام�ة رق�م )89( لس�نة 

.»1981
وطالب التج�ار وأصحاب املعامل واملنتجات 
الغذائي�ة وَمورديه�ا ب�«اإللت�زام بالقوانني 
واألنظمة الصحية لتجنب املساءلة القانونية 
والخسائر املالية«، مناشداً »أهايل املحافظة 
التعاون م�ع الفرق الرقابي�ة الصحية، عىل 
التأك�د م�ن صالحي�ة امل�واد الغذائي�ة قبل 
رشائها، واإلخبار عن تلك املنتهية الصالحية 
أو التالف�ة منه�ا قب�ل رشائه�ا حفاظاَ عىل 

الصحة العامة .

ضبط واتالف »36« طنًا من معجون الطامطم لعدم صالحيته لإلستهالك البرشي يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة الش�ؤون االقتصادية الوزارية، 
اتخاذ ع�دد من القرارات ملعالجة املش�اريع 
املتوقفة يف املناطق املحررة.وذكر بيان للجنة 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، ان »اللجن�ة 
عق�دت جلس�تها ال�� )٢4( برئاس�ة وزير 
التخطيط س�لمان الجمييل، بشأن معالجة 
عدد من املش�اريع املتوقفة س�واء كانت يف 

املناطق املتحررة او غريها«، موضحا 
انه�ا »اق�رت الت�ي وضعته�ا وزارة 
التخطيط الخاصة باملشاريع املنجزة 
وه�ي يف مرحلة االس�تالم النهائي او 
االويل، وكذل�ك املش�اريع الت�ي تمت 
املب�ارشة بها ول�م تنجز«.واوضح ان 
»اللجن�ة اوص�ت جه�ات التعاقد اىل 
تحويل مشاريعها املدرجة يف املوازنة 
االستثمارية اىل فرصة استثمارية او 
فرصة رشاكة وفق�ا لالليات املحددة 
لذلك، والعمل عىل معالجة املش�اريع 

االستثمارية بالتوقف )التجميد(«.واشار اىل 
ان »اللجنة اوص�ت وزارة املالية بتخصيص 
املبال�غ الالزمة ضم�ن موازنة الع�ام املقبل 
٢019 لتغطي�ة تعويض�ات املقاول�ني التي 
اكتس�بت الدرجة القطعي�ة، فضال عن انها 
قررت اعادة ادراج مرشوع انشاء مجمعات 
س�كنية واطئة الكلفة يف محافظة واس�ط، 
وكذلك زيادة نس�بة االحتياط ملقاولة انشاء 
محطة وش�بكات مجاري ومي�اه امطار يف 

قضاء الحي بمحافظة واسط بمبلغ مقداره 
15 مليار و9٢٢ مليون دينار، وضمن الكلفة 
الكلي�ة للم�رشوع«، موضحا انه�ا »قررت 
زيادة نس�بة االحتي�اط ملقاولتي تبليط حي 
ح�ي الرافدين م�ع اعمال مج�اري وتبليط 
الج�زء املتبقي من ح�ي الجهاد يف محافظة 
الب�رة، وزي�ادة الكلف�ة الكلي�ة مل�رشوع 
مدينة س�يد االوصي�اء للزائرين يف محافظة 
كربالء املدرج يف املوازنة االستثمارية للوقف 
الش�يعي«.ولفت اىل ان »اللجنة دعت 
جهات التعاق�د الحكومية اىل الرتيث 
يف اص�دار قرارات س�حب العمل من 
ال�رشكات املنفذة به�دف التأكد من 
وجوداخ�الل م�ن قب�ل املتعاقد، وان 
حدث عملية السحب فيجب ان تكون 
مل�رة واح�دة ووفقا الس�باب مررة، 
فيم�ا ق�ررت وض�ع آلي�ة ملعالج�ة 
موض�وع خطابات الضمان الخاصة 
بحس�ن التنفيذ ووضع الي�ة جديدة 

وهي استقطاع 10 % من املقاول.

الشؤون االقتصادية تتخذ قرارات ملعاجلة 
املشاريع املتوقفة باملناطق املحررة

مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض 
عىل »16« متهاًم يف العاصمة

الرتبية تصدر توضيحًا بشأن اضافة 
»5« درجات للمراحل غري املنتهية

ذي قار تعد خطة استثامرية متكاملة 
لعرضها يف مؤمترين دوليني

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة لتج�ارة امل�واد  اعلن�ت الرشك�ة 
الغذائي�ة يف وزارة التج�ارة عن اس�تمرار 
فروعه�ا يف املحافظات باس�تالم وتجهيز 
الطع�ام ضم�ن  وزي�ت  الس�كر  مادت�ي 
الحص�ص املق�ررة يف مف�ردات البطاق�ة 

التموينية« .
واوضح مدير عام الرشكة قاسم حمود يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »فروع 
باب�ل وذي قار  وواس�ط ودياىل اس�تلمت 
كميات جدي�دة من مادتي الس�كر وزيت 
الطعام لغ�رض تجهيزالعوائل بالحصص 

املقررة منها حي�ث توزعت الكميات فرع 
بابل  )415( طن من السكر و )٣٢4(طن  
زي�ت وفرع ذي قار )٣15( طن س�كر و ( 
97) ط�ن زي�ت  وفرع اس�ط )810( طن 
س�كر و ) ٢٢4( ط�ن  زيت و ف�رع دياىل  

)450(طن  سكر و )141( طن زيت ».
وعىل ذات السياق اش�ار البيان اىل استالم  
مجمع مخ�ازن بازاواي�ا يف املوصل كمية 
)480.8٢٢( طن سكر و كمية )٢19.579( 
ط�ن م�ن الزي�ت  وتجهيزه�ا ملناط�ق ) 
صالح الدين , الكرام�ة , الجزائر ,النر , 
عدن ( ام�ا فرع االنبار فقد اس�تلم كمية 
)٣60.064( طن سكر  وكمية)55٣.11٢( 

طن  زيت طعام لتجهيزها مناطق ) القائم 
, الرمادي املركز , امللعب) .

من جانب اخر اش�ار البيان اىل تنفيذ فرع 
الرشكة يف محافظة البرة حملة جماعية 
تطوعية لصيانة مختلف البنايات والغرف 
واالب�واب كم�ا نف�ذ ف�رع كرك�وك حملة 
تس�وية وصيانة املكرسات داخل ساحات 
املجم�ع لتس�هيل التنقل وحري�ة الحركة 
ويف ذي ق�ار نفذت حمل�ة تطوعيه ألدامة 
املع�ارض الخش�بية وتأتي تل�ك الحمالت 
لخل�ق حافز تنافيس إنس�اني وطني لدى 
املوظف�ني لتقدي�م األفضل والتمي�ز بتلك 

األعمال .

غذائية التجارة تعلن استمرارها باستالم  وجتهيز السكر والزيت 
ضمن احلصص املقررة يف مفردات البطاقة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  وج�ه 
عملي�ات  غرف�ة  بتش�كيل  الفه�داوي، 
يف مق�ر ال�وزارة م�ن امل�الكات املتقدمة 
يف ال���دوائ�ر الفني�ة ) اإلنت�اج والنق�ل 
والتوزي�ع ( والدائ�رة اإلداري�ة، لتك�ون 
عىل تواص�ل مع املديري�ات املرتبطة بها 
وحس�ب االختصاصات يف حال االحتياج 
إىل دع�م خالل فرتة الزيارة، تقوم بأتخاذ 
للزي�ارة  اس�تعداداً  عاجل�ة  إج�راءات 
األربعينية لإلمام الحسني )عليه السالم(، 
تنبثق عنها لجان عىل مستوى عايل ومن 
امل�الكات املتقدم�ة يف ال�وزارة، لغ�رض 
وضع إلي�ة لصيانة واس�تمرار اإلنارة يف 
املناط�ق التي يم�ر منها الزائري�ن إثناء 
توجهه�م إىل محافظة كربالء املقدس�ة، 

لضم�ان ديمومة خدم�ة الكهرباء خالل 
الزيارة األربعينية«.

واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، حيث س�يتم استثناء مغذيات 
اإلن�ارة م�ن القط�ع املرم�ج للفرتة من 
17- ٢018/10/٢5، إىل جانب التش�ديد 
عىل الخف�ارات يف كافة قطاعات الوزارة 
لتك�ون بإع�داد مضاعف�ة تحس�با ألي 
ط�ارئ، م�ع تحدي�د حرك�ة العج�الت 
ع�ىل الط�رق الرئيس�ية الت�ي يس�لكها 

الزائرين«.
واش�ار البي�ا »إضاف�ة إىل االعتم�اد عىل 
أس�لوب املرابطة يف التقاطعات واملناطق 
وبموج�ب  الصيان�ة  ملف�ارز  الرئيس�ية 
باجات معرفة رسميا، فضالً عن توجيه 
املديري�ات وال�رشكات العام�ة للتوزي�ع 
والنق�ل كاف�ة بالتنس�يق م�ع مديري�ة 

رشط�ة الكهرباء وقي�ادة عمليات بغداد 
والفرات األوس�ط فيما يخص التعليمات 
اإلداري�ة والعس�كرية الخاص�ة بالزيارة 
لتنظي�م حركة مف�ارز الصيان�ة وطرق 
العم�ل لتصليح اإلعمال وتس�هيل دخول 

املعدات وحسب الرقعة الجغرافية«.
 وبني »كذل�ك اإلعالن عن أرق�ام هواتف 
فرق الصيانة الطارئة من خالل وس�ائل 
اإلع�الم املحلي�ة، م�ع وج�وب جاهزية 
هذه الفرق من حي�ث اآلليات واملعدات، 
وقي�ام مديري�ات التوزيع كافة حس�ب 
مواقع املسؤولية بتقديم خدمة الكهرباء 
املس�تمرة إىل املواكب الحسينية يف مراكز 
املحافظ�ات والطرق املؤدي�ة من جميع 
املحافظات إىل محافظة كربالء املقدسة، 
م�ع التأكي�د ع�ىل ديموم�ة إن�ارة هذه 

الطرق ليالً.

الكهرباء تعد خطة طوارئ استعدادًا للزيارة األربعينية الستشهاد اإلمام احلسني »عليه السالم«
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )5( ضمن املناقع االجتامعية من حق الغراف النفطي 2016  ـ2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات

اعالن
تعلن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع ) اعداد الدراس�ة والتصاميم ملرشوع محطة الرفع الوس�طية لس�اقية ترصيف قلعة س�كر مع تصميم 
شبكة مياه االمطار والرصف الصحي لحي االمام الرضا )تسليم مفتاح(  ضمن خطة املنافع االجتماعية من حق الغراف النفطي 2016  �2017 واستنادا لتعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لسنة  2014   الصادرة من وزارة التخطيط  وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت الهندسية املدنية بقسميها االول والثاني ولألعمال الكهربائية 

وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة م نقبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاله
فع�ىل الراغب�ني من الرشكات واملقاول�ني املصنفني من الدرجة املذكورة ادن�اه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م حس�ابات 
املش�اريع ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من العطاء وتس�عريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية 

التصنيف االصلية عند رشاء العطاء  وان  يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
1  � هوية تصنيف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط صادرة املفعول ووثائق تاسيس الرشكة بالنسبة للرشكات العراقية ووثائق تسجيل الرشكات العربية واالجنبية 

بالعراق بالنسبة لالخرية
2 �  التامينات االولية تقدم عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا باملبالغ املذكوره 
ادناه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عىل ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ العطاء ويجب عىل املناقص الفائز ) الرشكة 
او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ عىل ان يكون صادرة من 

احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3 � استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات 

4 � تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيد من جهات التعاقد 
املعنية ووفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها 

5 � تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا  رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
االوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله 

ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

7 � شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي 
8 � ع�ىل الرشك�ة ان تقوم بتقديم )CV( يتضمن اس�ماء الكادر الفني ) االختصاص�ني  املتفرغني وغري املتفرغني(  واالداري و االليات  الت�ي تعود للرشكة معززة بوثائق 

رسمية 
9 � تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات  جزء من وثائق املناقصة

10 � عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 � تقدي�م م�ا يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كش�فا للس�نة املاضية معدا من قبل محاس�ب قانوني ويصدق من قبل نقابة املحاس�بني واملدققني املركز 

العام 
12 � تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام

13 � تقديم منهاج العمل املطوب )جدول تقدم العمل ( 
14 � تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة اجور االعالن واي مصاريف اخرها تنص عليها التعليمات النافذة

15 � العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
16 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

17 � ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( 
18 � عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل

19 � ان هذه املحافظة س�وف تس�تبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من خالل تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي تنفذها وسيتم تقييم وتحليل العطاءات املقدمة 
وترجيحها بناءا عىل املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقر بكتابهم 14488 يف 8 � 10 � 2013 واملرفق مع جدول الكميات )تندر( املناقصة

20 � يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
21 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة

22 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط الس�عر والنوعية املجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة 
حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3

23 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا
24  � يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه 

اصوليا مع العطاء
25 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بأستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل مدة سبعة ايام من تاريخ فتح العطاءات 

وبخالفه ال يمكن استقبالها 
26  � يقدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االس�عار والثالث باملستمس�كات اعاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( 
ظهرا من يوم االربعاء املصادف  2018/10/24 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تسليم العطاءات 

اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية  � االدارة املحلية �  قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27 � عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة  فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات
 28 � تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي ) برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )3( ضمن املناقع االجتامعية من حق الغراف النفطي 2016  ـ2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات

اعالن
تعلن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع ) انش�اء املركز الصحي الرئييس يف ناحية الفجر(   ضمن خطة املنافع االجتماعية من حق الغراف 
النفطي 2016  �2017 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة  2014   الصادرة من وزارة التخطيط  وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت الهندسية 
املدنية بقس�ميها االول والثاني ولألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكش�ف الفني بما 

مذكور اعاله
فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م حس�ابات 
املش�اريع ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان س�عر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم 

هوية التصنيف االصلية عند رشاء العطاء  وان  يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
1  � هوي�ة تصني�ف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط صادرة املفعول ووثائق تأس�يس الرشكة بالنس�بة للرشكات العراقية ووثائق تس�جيل الرشكات العربية 

واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخرية
2 �  التامينات االولية تقدم عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا باملبالغ 
املذكوره ادناه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عىل ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ العطاء ويجب عىل املناقص 
الفائز ) الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بحسن التنفيذ عىل 

ان يكون صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3 � استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات 

4 � تقدي�م م�ا يؤك�د قدرة وخربة الرشكة يف مج�ال املقاولة املعنية مع ابراز م�ا يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رس�مية ان وج�دت مؤيد من جهات 
التعاقد 

املعنية ووفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها 
5 � تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا  رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون 
جمي�ع االوراق مختوم�ة بخت�م املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتون�ي ويلتزم املقاول بصحته ويعترب 

التبليغ من خالله ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

7 � شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي 
8 � عىل الرشكة ان تقوم بتقديم )CV( يتضمن اسماء الكادر الفني ) االختصاصني  املتفرغني وغري املتفرغني(  واالداري و االليات  التي تعود للرشكة معززة بوثائق 

رسمية 
9 � تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات  جزء من وثائق املناقصة

10 � عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 � تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كشفا للسنة املاضية معدا من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز 

العام 
12 � تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام

13 � تقديم منهاج العمل املطوب )جدول تقدم العمل ( 
14 � تتحم�ل الرشك�ة التي يح�ال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل الدول�ة اجور االعالن واي مصاريف اخرها تن�ص عليها التعليمات 

النافذة
15 � العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 
17 � ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( 

18 � عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل
19 � ان هذه املحافظة س�وف تس�تبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من خالل تجربتها معه يف املقاوالت الس�ابقة التي تنفذها وس�يتم تقييم وتحليل العطاءات 
املقدم�ة وترجيحه�ا بن�اءا ع�ىل املعيارية املصادق عليها م�ن قبل مجلس املحافظة املوق�ر بكتابه�م 14488 يف 8 � 10 � 2013 واملرفق مع ج�دول الكميات )تندر( 

املناقصة
20 � يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
22 � تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط الس�عر والنوعية املجهزة وم�دى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
23 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا

24  � يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق 
عليه اصوليا مع العطاء

25 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بأس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل مدة س�بعة ايام من تاريخ فتح 
العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها 

26  � يقدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االس�عار والثالث باملستمس�كات اعاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة 
)11( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف  2018/10/23 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تسليم 

العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية  � االدارة املحلية �  قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27 � عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة  فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات
 28 � تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي ) برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )4( ضمن املناقع االجتامعية من حق الغراف النفطي 2016  ـ2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات

اعالن
تعل�ن محافظ�ة ذي ق�ار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع ) انش�اء كلية الزراعة / االقس�ام العلمية( جامعة س�ومر )تس�ليم مفت�اح( ضمن خطة املنافع 
االجتماعية من حق الغراف النفطي 2016  �2017 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة  2014   الصادرة من وزارة التخطيط  وتراعي الرشوط 
العامة للمقاوالت الهندسية املدنية بقسميها االول والثاني ولألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من 

فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاله
فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م حس�ابات 
املشاريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية 

التصنيف االصلية عند رشاء العطاء  وان  يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
1  � هوي�ة تصني�ف ال�رشكات صادرة من وزارة التخطيط صادرة املفعول ووثائق تاس�يس الرشكة بالنس�بة لل�رشكات العراقية ووثائق تس�جيل الرشكات العربية 

واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخرية
2 �  التامين�ات االولية تقدم عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ص�ادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظ�ات الجنوبية حرصا باملبالغ 
املذك�وره ادن�اه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عىل ان يقدم الص�ك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ العطاء ويجب عىل املناقص 
الفائز ) الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بحسن التنفيذ عىل ان 

يكون صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3 � استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات 

4 � تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيد من جهات التعاقد 
املعنية ووفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها 

5 � تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا  رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون 
جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ 

من خالله ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

7 � شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي 
8 � عىل الرشكة ان تقوم بتقديم )CV( يتضمن اس�ماء الكادر الفني ) االختصاصني  املتفرغني وغري املتفرغني(  واالداري و االليات  التي تعود للرشكة معززة بوثائق 

رسمية 
9 � تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات  جزء من وثائق املناقصة

10 � عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 � تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كش�فا للس�نة املاضية معدا من قبل محاس�ب قانوني ويصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز 

العام 
12 � تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام

13 � تقديم منهاج العمل املطوب )جدول تقدم العمل ( 
14 � تتحم�ل الرشك�ة الت�ي يح�ال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض م�ن قبل الدولة اجور االع�الن واي مصاريف اخرها تن�ص عليها التعليمات 

النافذة
15 � العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 
17 � ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( 

18 � عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل
19 � ان هذه املحافظة سوف تستبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من خالل تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي تنفذها وسيتم تقييم وتحليل العطاءات املقدمة 

وترجيحها بناءا عىل املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقر بكتابهم 14488 يف 8 � 10 � 2013 واملرفق مع جدول الكميات )تندر( املناقصة
20 � يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
22 � تك�ون االولوي�ة للم�واد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع م�ع مراعاة االلتزام بضوابط الس�عر والنوعية املجهزة وم�دى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
23 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا

24  � يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق 
عليه اصوليا مع العطاء

25 � تلت�زم ال�رشكات املقاول�ة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بأس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل مدة س�بعة ايام من تاريخ فتح 
العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها 

26  � يقدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االس�عار والثالث باملستمس�كات اعاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة 
)11( ظهرا من يوم االربعاء املصادف  2018/10/24 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تسليم 

العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية  � االدارة املحلية �  قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27 � عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة  فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات
 28 � تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي ) برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية 

املناقصة رقم )2( ضمن املناقع االجتامعية من حق الغراف النفطي 2016  ـ2017
اىل / كافة املقاولني والرشكات

اعالن
تعل�ن محافظ�ة ذي ق�ار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع ) طريق ال جدوع يف قضاء  القلعة وبط�ول )3.200كم(    ضمن خطة املنافع االجتماعية من حق 
الغراف النفطي 2016  �2017 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة  2014   الصادرة من وزارة التخطيط  وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت 
الهندس�ية املدنية بقس�ميها االول والثاني ولألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكش�ف 

الفني بما مذكور اعاله
فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م حس�ابات 
املشاريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية 

التصنيف االصلية عند رشاء العطاء  وان  يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
1  � هوي�ة تصني�ف ال�رشكات صادرة من وزارة التخطيط صادرة املفعول ووثائق تاس�يس الرشكة بالنس�بة لل�رشكات العراقية ووثائق تس�جيل الرشكات العربية 

واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخرية
2 �  التامين�ات االولية تقدم عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ص�ادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظ�ات الجنوبية حرصا باملبالغ 
املذك�وره ادن�اه وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عىل ان يقدم الص�ك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ العطاء ويجب عىل املناقص 
الفائز ) الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بحسن التنفيذ عىل ان 

يكون صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية للمرشوع
3 � استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية وبراءة ذمته نافذة )اصلية ومصورة( /قسم الرشكات 

4 � تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيد من جهات التعاقد 
املعنية ووفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها 

5 � تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا  رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون 
جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة انجاز العمل بااليام والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ 

من خالله ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

7 � شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي 
8 � عىل الرشكة ان تقوم بتقديم )CV( يتضمن اس�ماء الكادر الفني ) االختصاصني  املتفرغني وغري املتفرغني(  واالداري و االليات  التي تعود للرشكة معززة بوثائق 

رسمية 
9 � تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات  جزء من وثائق املناقصة

10 � عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
11 � تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كش�فا للس�نة املاضية معدا من قبل محاس�ب قانوني ويصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز 

العام 
12 � تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام

13 � تقديم منهاج العمل املطوب )جدول تقدم العمل ( 
14 � تتحم�ل الرشك�ة الت�ي يح�ال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض م�ن قبل الدولة اجور االع�الن واي مصاريف اخرها تن�ص عليها التعليمات 

النافذة
15 � العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

16 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 
17 � ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( 

18 � عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل
19 � ان هذه املحافظة سوف تستبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من خالل تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي تنفذها وسيتم تقييم وتحليل العطاءات املقدمة 

وترجيحها بناءا عىل املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقر بكتابهم 14488 يف 8 � 10 � 2013 واملرفق مع جدول الكميات )تندر( املناقصة
20 � يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء

21 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
22 � تك�ون االولوي�ة للم�واد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع م�ع مراعاة االلتزام بضوابط الس�عر والنوعية املجهزة وم�دى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3
23 � تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا

24  � يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق 
عليه اصوليا مع العطاء

25 � تلت�زم ال�رشكات املقاول�ة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بأس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل مدة س�بعة ايام من تاريخ فتح 
العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها 

26  � يقدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االس�عار والثالث باملستمس�كات اعاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة 
)11( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف  2018/10/23 اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رس�مية يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تس�ليم 

العطاءات اىل قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية  � االدارة املحلية �  قرب مرصف الرشيد / ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
27 � عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة  فتح العطاءات )مبنى املحافظة القديم( بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات
 28 � تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي ) برتوناس( بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية

سعر الكشف 
التامينات المطلوبة الموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعالمصادق

بالدينار
 التصنيف على 

االقل
سعر العطاء 

بالدينار

 انشاء كلية الزراعة / االقسام العلمية( جامعة 2,496,000,000
سومر ))تسليم مفتاح((

رئاسة جامعة 
500,000انشائية سادسة1% من كلفة العطاءالرفاعيسومر

سعر الكشف 
التامينات المطلوبة الموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعالمصادق

بالدينار
 التصنيف على 

االقل
سعر العطاء 

بالدينار

1,057,000,000
اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع محطة الرفع الوسطية 
لساقية تصريف قلعة سكر مع تصميم شبكة مياه االمطار 

والصرف الصحي لحي االمام الرضا )تسليم مفتاح(

مديرية مجاري 
250,000انشائية ثامنة1% من كلفة العطاءقلعة سكرذي قار

سعر الكشف 
التامينات الموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعالمصادق

المطلوبة بالدينار
 التصنيف على 

االقل
سعر العطاء 

بالدينار

طريق ال جدوع في قضاء القلعة 380,657,000
وبطول )3.200كم(

مديرية مجاري 
ذي قار

مديرية طرق وجسور 
ذي قار

1% من كلفة 
100,000انشائية ثامنةالعطاء

سعر الكشف 
التامينات المطلوبة الموقعالدائرة المستفيدةاسم المشروعالمصادق

بالدينار
 التصنيف على 

االقل
سعر العطاء 

بالدينار
250,000انشائية ثامنة1 % من كلفة العطاءالفجردائرة صحة ذي قارانشاء  المركز الصحي الرئيسي في ناحية الفجر1,005,125,000

العدد :1859
التاريخ 2018/10/8

العدد :1862
التاريخ 2018/10/8

العدد :1861
التاريخ 2018/10/8

العدد :1860
التاريخ 2018/10/8

 حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

 حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

 حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

 حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار
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تنويه 
ن�ر يف جريدة الع�راق االخبارية بالعدد 
684 يف تاري�خ 16 / 9 / 2018 وجريدة 
املستقبل العراقي بالعدد 1748 يف تاريخ 
16 / 9 / 2018 يف اع�ان دع�وة دائن�ن 
رشك�ة املاتك للتج�ارة العام�ة محدودة 
املس�ؤولية حي�ث ذك�ر عن�وان الركة 
البرصة العباس�ية خلف جام�ع الجزائر 
خط�أ والصحي�ح ه�و بغ�داد الحارثي�ة 

مقابل مول بغداد .

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 
االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
رقم الدعوى 1 / ب / 2014 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
اعان 

بناءا عىل الدعوى املرقمة 1 / ب / 2014 
واملقامة من قبل املدعي عبد الرحمن عبد 
الوهاب مرهون ضد املدعى عليهم كامل 
عبد الوه�اب مرهون وجماعته ولصدور 
قرار الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 3 
/ 7 املقاطعة 6 – الرساجي بتاريخ 17 / 
3 / 2014 والكتس�ابه الدرجة القطعية 
فق�د ق�ررت ه�ذه املحكمة بي�ع العقار 
اعاه باملزايدة العلنية واملدرجة اوصافه 
ادناه فع�ىل الراغبن بال�راء الحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة بعد م�رور ثاثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنر االعان 
مس�تصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغة 10 % من القيمة املقدرة وس�يتم 

تسجيل العقار باسم املزايد االخري .
القايض 

حازم محمد احمد 
االوصاف :

1 – موقع العقار – مركز بلد / الرساجي 
.

2 – جنس العقار – ارض زراعية .
3 – االوص�اف – ارض زراعية خالية من 

املغروسات وتوجد فيها نخلتان فقط .
4 – املشتمات – اليوجد .

5 – املالكون – عبد الرحمن عبد الوهاب 
مرهون وجماعته .

6 – املس�احة – 6 دون�م و 18 أول�ك 92 
م2 .

7 – القيم�ة التقديري�ة لح�ق الت�رصف 
– س�تة عر مليون وثمانمائ�ة واثنان 

وتسعون الف دينار .

�����������������������������
فقدان

فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العامة للرضائ�ب / فرع النجف 
االرشف واملعنون�ة اىل / مديري�ة م�رور 
الغزالية . بأس�م ) كاظم حاتم سلطان ( 
فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

�����������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:1176/ش/2018

 التاريخ:2018/10/7
اىل املدعى عليه / مصطفى عبد الس�ام 

احمد
نر اعان

ادع�ى املدع�ي ام�ام ه�ذه املحكمة بأن 
املدعى عليها األوىل وطليقها املدعى عليه 
الثان�ي قد قام�ا برتك طفلتهم�ا املدعوة 
زهراء مصطفى عبد الس�ام منذ تاريخ 
الط�اق يف حضانته ولحاجته اىل ما يؤيد 
حضانته له�ا ملراجعة الدوائر الرس�مية 
فق�د طل�ب تبلي�غ املدع�ى عليهم�ا من 
صورة من عريضة الدعوى وعن املرافعة 
والحك�م بتأييد حضانت�ه للطفلة زهراء 
كونه قادر عىل رعايتها وإدارة ش�ؤونها 
الحضوري�ة والغيابية  املرافع�ة  ونتيجة 
العلني�ة فق�د اطلعت املحكم�ة عىل قرار 
الحك�م املرق�م 882/ش/2016 الصادر 
عن هذه املحكمة بتاريخ 2016/11/13 
واملتضمن تصديق الطاق الحاصل خارج 
املحكمة بن املدعى عليهما األول والثاني 
وهوي�ة األح�وال املدنية للطفل�ة زهراء 
تول�د 2013/8/14 الص�ادرة عن دائرة 
األح�وال املدنية يف س�امراء رقم الس�جل 
1312م الصحيف�ة 98 يف 2015/8/10 
االجتماع�ي يف ه�ذه  الباح�ث  وتقري�ر 
املحكم�ة الع�دد 307 يف 2018/7/4 ثم 
استمعت املحكمة اىل اقوال ودفوع وكيل 
املدع�ى عليه�ا األوىل ال�ذي اق�ر بدعوى 
املدع�ي وأوض�ح ب�أن املدع�ي ه�و جد 
الطفلة زه�راء ألمها ولكون األخرية غري 
قادرة عىل رعايتها لزواجها من ش�خص 
آخ�ر وتركتها لدى املدعي ف�ا مانع من 
تأييد الحضانة له كما استمعت املحكمة 
اىل البينة الش�خصية يف جلس�ة املرافعة 
املؤرخ�ة يف 2018/9/12 والت�ي اي�دت 
االدع�اء وأثبتت قدرة املدع�ي عىل تربية 
حفيدت�ه الطفلة زهراء وإدارة ش�ؤونها 
لحن بلوغها س�ن الرش�د، ولدى التأمل 
يف وقائ�ع الدع�وى تج�د ه�ذه املحكمة 
ان املدع�ى عليهم�ا األول والثان�ي وبعد 
انفصالهم�ا قد ت�ركا ابنتهما لدى جدها 
املدع�ي ونظ�راً لحاجته اىل م�ا يؤيد ذلك 
عند مراجعته للدوائ�ر فيما يخص إدارة 
شؤون الطفلة بذلك تكون دعوى  املدعي 
له�ا س�ندها القانون�ي علي�ه وبالطلب 
قرر الحكم بتأييد حضانة املدعي ش�اكر 
نصيف جاس�م لحفيدت�ه الطفلة زهراء 
مصطف�ى عب�د الس�ام وذل�ك لغ�رض 
مراجعة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية 
وكل م�ا يتعل�ق ب�إدارة ش�ؤون الطفلة 
زهراء مصطفى عبد السام عدا املديرية 
العامة للجوازات وتحميل املدعى عليهما 
الرسوم واملصاريف واجور محاماة وكيل 
املدع�ي املحام�ي احمد إس�ماعيل خلف 
مبل�غ ق�دره ع�رة آالف دين�ار وصدر 
الحكم اس�تناداً ألحكام املواد 21 ،22 من 
قان�ون االثبات واملواد 156 و 161 و166 
ز177 و203 و300 وامل�ادة 63 املعدل�ة 
م�ن قان�ون املحام�اة حكم�اً حضورياً 
بحق املدع�ي واملدعى عليه�ا األوىل قاباَ 
للتمييز وغيابياً بحق املدعى عليه الثاني 
قاب�ًا  لاع�رتاض والتميي�ز وافهم علنا 
يف 2018/9/16 فق�د ق�ررت املحكم�ة 
بتبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن يوميتن 
محليتن لاعرتاض عليه خال شهر من 

تاريخ نر االعان
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض األول

احمد إبراهيم رمضان

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة 
العدد : با 

التاريخ : 4 / 10 / 2018 
اعان مفقود 

اس�م املفق�ود / مصطفى حس�ن 
علوان 

بتاري�خ 4 / 10 / 2018 قدم�ت ) 
وال�دة ( املدع�و ) مصطفى حس�ن 
عل�وان ( تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ 17 / 
11 / 2014 ول�م تع�د لح�د االن لذا 
تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خال خمس�ة 
عر يوم من اليوم الثاني من تاريخ 
النر سوف تنصب ) يرسى جميل 

جواد ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ه محكمه اس�تئناف واس�ط 

االتحاديه
محكمة بداءة الكوت  

العدد 1297 / ب / 2018 
عق�ار  بي�ع  اع�ان   / املوض�وع 

باملزايدة
املدعي الدائن /   رحيم فليح سيد  

املدعى عليه املدين  /  بش�رية فليح 
سيد وجماعتها 

تنفي�ذا لق�رار الحكم الص�ادر من 
ه�ذه املحكمة بالع�دد 1295/ب/  
ش�يوع  ازال�ة  واملتضم�ن   2018/
5038/2م44  املرق�م  العق�ار 
الس�فحة وتوزي�ع ص�ايف ثمنه بن 
ال�ركاء كا حس�ب س�هامة فقد 
تق�رر االع�ان ع�ن بيع�ه باملزايدة 
العلني�ة خال ثاثون يوم�ا اعتبارا  
من الي�وم التايل للنر يف صحيفتن 
محليت�ن   فعىل الراغب�ن بالراء 
مراجعة هذة املحكمة مستصحبن 
معه�م التامين�ات القانوني�ة %10 
من القيم�ة التقديرية للعقار بصك 
مصدق معن�ون اىل محكم�ة بداءة 
الك�وت  وس�وف تج�ري املزايدة يف 
الي�وم االخري الس�اعة الثانية عر 
ظه�را واذا ص�ادف الي�وم االخ�ري 
عطله رس�ميه فيعت�ر   اليوم الذي 
يليه  موع�داً للمزايده ويتحمل من 
ترسو عليه املزايده اجور االعان و
املزايدة.......                                                                                               

مواصفات  
جنس�ه / ارض ال�دار م�ع بنائه�ا 
مل�ك رصف مس�جل باس�م فلي�ح 
طارم�ه  يتك�ون   عب�اس   س�يد 
اماميه ومراف�ق صحيه خارجية + 
كليدور+ اس�تقبال + هول السقف 
كونكري�ت مس�لح + غرف�ة ن�وم 
ومطب�خ وحم�ام الس�قف ع�كادة 
ويوجد س�لم كونكريت�ي + بيتونه 
الس�قف كونكريت مس�لح ويوجد 
مح�ل من الدار مبني م�ن الطابوق 
واالس�منت ضلعن فق�ط ويقع يف 
ش�ارع مرك�ز الش�باب الرئي�س يف 
ح�ي الجهاد  واملنطق�ة تتوفر فيها 
خدمات البلديه ودرجة عمرانه دون 

الوسط )قديم (
املساحه / 220م2

الش�اغل / ف�ارغ اليوج�د ش�اغل 
لعدم صاحيته للس�كن وفق اجراء 

الكشف 
القيمة التقديريه / سبعون مليون 

دينار عراقي  
القايض 

عمار حسن عبد عيل 
�����������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 3204 /2017
إعان

تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس�يارة 
املرقمة 28321 أ واس�ط حمل نوع 
كي�ا بي�ك اب مودي�ل 2015 ابيض 
اللون الواقع يف الكوت العائد للمدين 
كاظم كاطع سموم   املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن نص�ري ي�ارس جودة 
وثمنمائ�ة  ماي�ن  تس�عة  البال�غ 
واربعة وتسعون وخمسمائة دينار  
فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديرية خال مدة عرة ايام تبدءا 
من الي�وم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية عرة من 
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

الس�يارة   / ورقم�ه   موقع�ة   -1
املرقمة 28321أ واس�ط حمل نوع 
كي�ا بي�ك اب مودي�ل 2015 ابيض 
اللون الس�يارة يوج�د فيها رضر يف 
الدعامي�ة االمامي�ة  بج�وار الباب 
االيمن وكذلك وجود رضر بسيط يف 
القسم الثاني بجانب االيمن للسيارة 
مخصصة لحمل االمتعة ومصابيح 
السيارة جيدة جدا اما بقية السيارة 
اليوج�د فيه�ا ارضار وج�ود رضر 
بس�يط يف الجامة االماميه ومودعة 

يف مركز رشطه الشهداء    
2- القيم�ة املق�درة / اربع�ة عر 

مليون دينار  
املنفذ العدل

عيل كاظم جبار اليوداوي

اعالن
جتهيز )جهاز  X - ray  مع ملحقاته ( مناقصة رقم )1( (  

يرس )جامعة الكوفة ( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )جهاز  
X - ray  (  وصف مخترص للسلع(  مع ماحظة ما يأتي :

1 � ع�ىل مقدمي العطاء املؤهل�ن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )ش�عبة العقود 
الحكومية / م. فؤاد رشيف عبد س�هيل( من ) يوم االحد اىل الخميس ومن الس�اعة التاس�عة اىل الثانية 

عر صباحا( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2 � متطلب�ات التأهيل املطلوبة : ان يك�ون مقدم العطاء لدية  هوية تصنيف رشكة من الدرجة العارشة 
ونافذة املفعول لغاية 2018/12/30 او هوية غرفة تجارة من الدرجة الثالثة نافذة لغاية 2018/12/30 
وذات قدرة مالية تؤهلها لاش�رتاك باملناقصة وعىل ان ال تكون من الركات الواردة يف القائمة الس�وداء 

او من الركات املتلكئة 
3 � بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتمن رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد 
يف التعليم�ات ملقدم�ي العطاء مس�تصحبا معه الوثائق الرس�مية وبعد دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة 
)250,000 مئت�ان وخمس�ون ال�ف بالدين�ار العراقي( ويتم دفعها يف قس�م الش�ؤون املالية /رئاس�ة 

الجامعة 
4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :  )رئاسة جامعة الكوفة / شعبة العقود الحكومية /صندوق 
استام العطاءات( يف املوعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي يوم االربعاء املصادف 2018/10/31 ( العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وال تقبل العطاءات التي تقدم يف الريد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي : ) رئاس�ة جامعة الكوفة / ش�عبة 
العقود الحكومية ( يف بداية الدوام الرس�مي ليوم الخميس املصادف 2018/11/1 () الس�اعة التاس�عة 

صباحا( 
5 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء بخطاب ضمان او صك مصدق  والبالغ 1% من الكلفة 

التخمينية )150,000,000 مائة وخمسون مليون دينار عراقي( 
6 � وس�يعقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل االستفس�ارات واالس�ئلة يف الس�اعة الثانية عر ظهرا يوم 
)الخميس( املصادف 2018/10/18 يف محافظة النجف /شارع كوفة نجف / املوقع الدائم بناية رئاسة 

الجامعة   
7 � علما ان صاحب الركة الفائز يتحمل اجور نر االعان

اعان 
بن�اء عىل طل�ب املدع�و ) حكمت تقي 
احمد تق�ي ( والذي يطل�ب من خاله 
تبديل لقبه من ) كنانة ( اىل ) املوسوي 
م�ن   24 امل�ادة  الح�كام  واس�تنادا   )
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 تق�رر ن�ر طلب�ه يف الجري�دة 
الرس�مية فمن له ح�ق االعرتاض عىل 
طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية 
خ�ال م�دة اقصاه�ا ) ع�رة ايام ( 
من تاريخ النر وبعكس�ه س�ينظر يف 

الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير الجنسية العام / وكالة

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ه  رئاس�ه 
االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 1295 / ب / 2018 

املوضوع / اعان بيع عقار باملزايدة
املدعي الدائن /   رحيم فليح سيد  

املدعى عليه املدين  /  بشرية فليح سيد 
وجماعتها 

تنفي�ذا لقرار الحكم الص�ادر من هذه 
املحكم�ة بالع�دد 1295/ب/  /2018 
واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
4318/2م44 الس�فحة وتوزيع صايف 
ثمنه بن الركاء كا حس�ب سهامة 
فق�د تقرر االع�ان عن بيع�ه باملزايدة 
العلنية خ�ال ثاثون يوما اعتبارا  من 
اليوم التايل للنر يف صحيفتن محليتن   
فعىل الراغب�ن بال�راء مراجعة هذة 
املحكمة مستصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة 10% من القيم�ة التقديرية 
للعقار بصك مصدق معنون اىل محكمة 
ب�داءة الكوت  وس�وف تج�ري املزايدة 
يف الي�وم االخ�ري الس�اعة الثانية عر 
ظه�را واذا صادف الي�وم االخري عطله 
رسميه فيعتر   اليوم الذي يليه  موعداً 
للمزاي�ده ويتحم�ل م�ن ترس�و عليه 

املزايده اجور االعان واملزايدة.......
مواصفات  

جنس�ه / ارض ال�دار م�ع بنائها ملك 
رصف باس�م حس�نة فره�ود مهوس 
امامي�ه  طارم�ه  م�ن  ال�دار  يتك�ون 
ومرافق صحيه خارجية مبني بالبلوك 
وغرفة استقبال وهول ومطبخ وغرفة 
نوم وحم�ام ودرج كونكريتي وبيتونه 
والس�قف )ع�كادة (البن�اء بالطابوق 
دون  عمران�ه  ودرج�ة  واالس�منت 
املتوس�ط ومنخفض عن الشارع العام 
ويقع يف شارع فرعي من فروع شارع 
مرك�ز الش�باب ودرجة عمران�ه دون 

املتوسط )البناء قديم ( 
املساحه / 200م

الشاغل / رحيم فليح سيد
القيم�ة التقديريه / اربعة وخمس�ون 

مليون دينار عراقي  
القايض 

عمار حسن عبد عيل 

اعان 
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) 
صدام جاس�م نارص ( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل ) اس�مه ( م�ن ) ص�دام ( اىل ) 
مرتىض ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�دة اقصاه�ا 
خمسة عر يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد 1724 / ب / 2018 
التاريخ : 9 / 10 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه / عب�اس ن�ارص 
صالح 

م / تبليغ بالصحف 
اقام املدعي احمد س�الم زامل الدعوى 
البدائي�ة اع�اه ض�دك يطالب�ك فيه�ا 
بتاديت�ك له مبلغ مائة وثاثة وس�تون 
ملي�ون دين�ار عراقي كون�ك مدين له 
باملبلغ اعاه وملجهولي�ة محل اقامتك 
اب�ي  رشط�ة  مرك�ز  كت�اب  حس�ب 
 /  8  /  7 يف   8308 بالع�دد  الخصي�ب 
2018 وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
اب�ي الخصي�ب ب�اب س�ليمان – عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بصحيفتن 
يوميتن محليت�ن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يوم املرافعة املوافق 18 / 10 
/ 2018 ويف حال�ة ع�دم حضوركم او 
من ينوب عنكم سوف تجري املحاكمة 

بحقكم غيابا وعلنا .
القايض 

مؤيد شمخي جر الشاوي 
��������������������������������

اعان 
اىل الريك / ابتسام باقر عبد 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي سبع 
الب�ور لغرض اس�تخراج اج�ازة البناء 

للقطعة املرقمة 1 / 941 سبع البور .
الريك 

امري عباس عزيز 
��������������������������������

فقدان 
الص�ادرة م�ن  الهوي�ة  فق�دت من�ي 
جامعة بغداد / كلية اللغات قسم اللغة 
االنكليزية بأسم / حسن ناظم حسن 
كزار فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

بناء عىل ما جاء بكتاب  مديرية بلديات ميسان /شعبة االماك املرقم 18189 يف 2018/10/1 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مقر مديرية بلديات ميس�ان عن تأجرياالماك البالغ عددها )28( كش�ك وحس�ب املواصفات املدرجة 
بالقائم�ة املرفق�ة طيا والعائده اىل مديرية بلدية قلعة صالح باملزاد العلني اس�تنادا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( 
لس�نة 2013  املعدل . فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية قلعة صالح   او س�كرتري اللجنة وخال مدة 
30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل 
مدته  وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنصف صباحا خل الدوام الرس�مي  ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية قلعة 
صال�ح واذا ص�ادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي   ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النر واالعان واجور اللجنة البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى

أ.د حمسن عبد احلسني الظاملي
رئيس جامعة الكوفة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

العدد: 450 
التاريخ: 3/ 10/ 2018

نوع ت
مدة القيمة التقديرية السنويةالمساحةرقم العقار وموقعهالملك

التاجير
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك1
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1272/حي الشهداءكشك2
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك3
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك4
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك5
سنة واحدة700000 سبعمائة الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك6
سنة واحدة700000 سبعمائة الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك7
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك8
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك9

سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك10
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك11
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك12
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك13
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك14
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك15
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك16
سنة واحدة635000 ستمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط ال غيرها12م1262/حي الشهداءكشك17
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 للمرة (الثانية) اعالن
 

تعلن دائرة السينما والمسرح عن مزايدة لتأجير مساحة اعالنية على واجهة المسرح الوطني الكائن 
المعدل  ٢٠١٧) لسنة ٢١الكرادة ساحة الفتح / وذلك وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (

المزايدة الحضور بمبنى فعلى الراغبين باالشتراك من الشركات المتخصصة في هذا المجال في 
المسرح الوطني مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية على ان يقوم الراغب بمزايدة لتقديم 

من القيمة  %٢٠كما يقوم بأيداع التأمينات القانونية والبالغة  ٢٠١٨براءة ذمة ضريبية نافذة لعام 
ه المزايدة اجور االعالن المقدرة بموجب صك مصدق قبل الدخول بالمزايدة ويتحمل من ترسو علي

) يوما من تاريخ نشر االعالن وذلك في تمام الساعة ١٥والداللية ويكون موعد المزايدة بعد (
الحادية عشر صباحا وفي حال مصادفة موعد المزايدة عطلة رسمية يعتبر اليوم الذي يليه من اول 

 ايام الدوام الرسمي موعد للمزايدة

 

 مواصفات العقار

 بتاوين)٢٢٠/١ار بناية المسرح الوطني المشيدة على العقار المرقم (رقم العق -١

 موقع العقار واجهة المسرح الوطني -٢

 جنس العقار جزء من المبنى -٣

 ) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠القيمة التقديرية بدل االيجار السنوي ( -٤

 متر مربع) ١٠×٢٠المساحة ( -٥

 الطابق االرضي (وجهة المسرح)حدود العقار  -٦

 

 

 د.اقبال نعيم سلمان

 المدير العام / وكالة

 رئيس مجلس االدارة

 

 

 

 للمرة (الثانية) اعالن
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

سودوكومتزق لوحة بقيمة 1.37 مليون دوالر
وقع ح��ادث غري�ب يف دار مزادات 
“س�وذبي” يف لندن، عن�د بيع لوحة 
فنان�ي  ألح�د  بال�رذاذ  مرس�ومة 
الغرافيتي املجهولني، واملشار السمه 
ب�� “بانكيس” بعد بيعه�ا بأكثر من 

مليون دوالر أمريكي.
وكان امل�زاد ق�د وص�ل إىل نهايت�ه 
بأن رس�ت اللوح�ة املس�ماة “فتاة 

البال�ون” عىل مش�ٍر بمبل�غ 1.37 
ملي�ون دوالر، إال أن�ه بع�د لحظات 
م�ن س�ماع ص�وت املطرق�ة ببي�ع 
اللوح�ة، فوجئ الح�ارضون بنزول 
اللوح�ة القماش�ية من خ�ال إطار 
مخفي حيث برزت من أسفل اإلطار 
وهي تتش�قق إىل قطع طولية حتى 
منتصفها ثم توقفت.ونرش الرس�ام 

بانك�يس عىل إنس�تغرام تعليًقا عىل 
الح�دث “س�تتلف.. س�تتلف.. لق�د 
تلفت”، فيما أكد أليكس برانتسزيك 
“س�وذبي”  امل�زادات  دار  مدي�ر   ،
ورئيس قسم الفن املعارص يف أوروبا 
أن اللوحة تلفت بالفعل، وال يعرفون 
كيف حدث ذلك، ألنها املرة األوىل التي 

يشاهد مثل هذه الواقعة.

جتفيف بحرية بحثًا عن جثة امرأة
ب�دأت الرشط�ة األملانية أم�س، تجفيف 
بح�رة بأكمله�ا بمدينة بريمن ش�مايل 

أملانيا، وذلك يف إطار تحقيقات جنائية.
ويأم�ل املحقق�ون يف العث�ور عىل جثة 

امرأة مفقودة منذ 25 عاما.
ورصح متحدث باسم الرشطة إن أعمال 
سحب املياه من بحرة »تيتينزه« سارية 
حاليا، موضحا أن األمر قد يس�تغرق ما 
بني ثاثة وخمسة أيام حتى يتم تجفيف 

البحرة بالكامل.
ويج�رى تحوي�ل املي�اه املس�حوبة من 

البحرة إىل نهر الفيزر.
وكانت امرأة ش�ابة اختف�ت من بريمن 
ع�ام 1993، ولم يت�م العثور عىل جثتها 
حتى اآلن. ويمثل رشيك حياتها السابق 
منذ أغس�طس املايض للمحاكمة بتهمة 
قتلها بس�بب رغبته�ا يف االنفصال عنه 

واالنتقال مع ابنها ملكان آخر.

وينف�ي الرج�ل )58 عام�ا( االتهام�ات 
املوجهة إليه.

وعقب ع�ام من اختف�اء امل�رأة، التقط 
صي�اد جرابا ُمثقا بحجارة. وتم العثور 
داخ�ل الج�راب ع�ىل أغراض ش�خصية 

للمرأة املفقودة، بينها خاتم الخطوبة.
ولم تتمكن ف�رق متخصصة يف الغطس 
يف ذلك الحني من العث�ور عىل جثة املرأة 

بسبب تعثر الرؤية يف مياه البحرة.

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2931 / 2018  
التاريخ 10 / 10 / 2018  

اىل املنفذ عليه / عنان سالـم سعيد الساكان يف التاجي قرية 
الصاحلني املنطقة العرصية 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن كت�اب مرك�ز رشطة 
الحماميات املرقم 13509 يف 9 / 10 / 2018 انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعاناً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الكاظمية خال خمس�ة عرش يوماً تب�دأ من اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرقم 
واملتضم�ن   2018  /  5  /  16 يف   2018  / ش   /  1324
الزامك بتأدية نفقة مستمرة للدائنة خالده مجيد فرحان 

والبالغة ) 175,000 ( الف دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية  

رقم االضبارة 216 خ / 2018  
التاريخ 10 / 10 / 2018  

اعــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدينه ادناه من العقار تسلس�ل 5 / 1509 م 22 
صابيات الواقع يف الشعلة العائد للمدين سنيه لفته عبد عيل املحجوز لقاء طلب الدائن 
جاسم حسن عطيه البالغ 340 الف دوالر امريكي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خال م�دة ثاثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري 
املواصفات :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
1- موقعه ورقمه :- الشعلة تسلسل 5 / 1509 م 22 صابيات

2- جنسه ونوعه :- دار مفرزة اىل دارين بصورة غر رسميه 
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 

4- مشتماته :- العقار عباره عن دارين مفرزين بصورة غر رسمية احدهما امامية 
والثانية خلفية

 1- ال�دار الخلفي�ة تحتوي عىل ممر طوي�ل وضيق ثم طارمة صغ�رة والطابق االول 
يحتوي عىل غرفة واحدة ) استقبال ( والثانية متخذة كمطبخ وحمام ومرافق صحية 
ثم درج يؤدي اىل الطابق الثاني الذي يحتوي عىل غرفتني نوم من الس�ندويج سقوفها 
م�ن الطابوق والش�يلمان ) ع�كاده ( وارضية الدار مبلطة بال�كايش املوزائيك املطعم 

باملرمر والطارمه مبلطه بالكايش املوزائيك العادي .
2- ام�ا الدار الثانية وهي ال�دار االمامية تحتوي عىل ممر متخذ كغرفة جلوس وغرفة 
نوم واحدة ومطبخ وحمام ومرافق صحية مشركة ومنور داخيل خلفي ثم درج يؤدي 
اىل السطح – السقوف عكاده ) طابوق وشيلمان ( واالرضية مبلطه بالكايش املوزائيك 

املطعم باملرمر  
 5- مساحته :- 160 م2

 6 - درجة العمران :- جيدة 
 7- الشاغل :- ثامر جاسم محمد و احسان عيل باهض ويرغبان بالبقاء بعد البيع

8- القيمة املقدرة لعموم العقار ارضاً وبناءا ) 110 ( مليون مائة وعرشة مايني دينار 
حصة املدينه ) 13,750,000 ( ثاثة عرش مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد 929 / 2017
التاريخ 10 / 10 / 2018  

اعالن
الدائن / رشا محمد قاسم عبد االمر

املدين / عامر عيل حسني
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمية الس�يارة العائ�دة للمدين عامر 
عيل حس�ني املدرجة اوصافها ادناه لقاء دين الدائن رشا محمد 
قاسم عبد االمر البالغ 10,618297 مليون دينار فعىل الراغبني 
بال�رشاء الحض�ور اىل مع�رض ) فاض�ل رزوق�ي ( لبيع ورشاء 
الس�يارات الواقع يف س�احة عدن يف تم�ام الس�اعة الثالثة بعد 
الظه�ر لليوم العارش من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم 

التأمينات القانونية البالغة 10% القيمة التقديرية 
االوصاف :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
الس�يارة املرقم�ة / 149678 بغ�داد / اجرة ن�وع BYD موديل 

 2011
اوصافه�ا / الس�يارة ل�ون اصفر داخ�ل الس�يارة بحالة جيدة 
االطارات بحالة متوس�طة املاصدات ) الايت ( بحالة متوسطة 
الس�بر والعدة موجودة الس�يارة التعمل كونه�ا مروكة لفرة 

طويلة الغطاء االمامي للسيارة ال يفتح بحاجة اىل تصليح  
القيمة التقديرية / 4,500,000 اربعة مايني وخمس�مائة الف 

دينار

وزارة الع�دل / مديري�ة التس�جيل العق�اري العام�ة /  دائرة التس�جيل 
العقاري يف  الرصافه الثانيه    

اعالن بيع عقار   
التسلسل او رقم القطعة :- 7 / 10388     

املحلة اورقم واسم املقاطعة :-  14 وزيرية وغزالية 
الجنس :-  دار      

النوع :-  ملك رصف
رقم الباب :- م / 706

رقم الطابق :- ز / 5
رقم الشقة :- دار 5 / 1

املساحة :- 2,83,15 اولك 
املش�تمات :- دار تحتوي عىل اس�تقبال وهول وغرفتان ومطبخ وصالة 
ومراف�ق صحية تحت وثاث غرف وحمام طابق ثاني وغرفتان يف الطابق 

الثالث
املزروعات او املغروسات :-

وردات املبيع السنوية :-
الشاغل :-  صاحبة العاقة
مقدار املبيع :- تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف  الرصاف�ه الثانيه باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاه العائد للراهن ازاد حامد س�عيد لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف التعاون االس�امي  لاس�تثمار البالغ )  19,916,828 (  
دينار فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خال )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغ�ة ) 480,000,000 ( دينار اربعمائة وثمانون مليون دينار 

وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهراً من اليوم االخر

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافه الثانيه

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4227 / ش / 2018 
التاريخ 9 / 10 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن يوسف ابراهيم  

اقامت املدعية ) رؤى اس�ماعيل خليل ( الدعوى 
املرقم�ة اع�اه تطالب�ك فيه�ا الحك�م بالنفقة 
املستمرة لاطفال جيهان و يوسف واجرة حضانة 
لاطف�ال وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ قرر تبليغ�ك اعاناً يف صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
ي�وم 22 / 10 / 2018 ويف حال�ة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 
رقم البحث: 2227/بحث/2018

التاريخ: 2018/9/30 
اعان 

اىل املدعى عليه / غزوان صاح عباس  
اقامت املدعية / رش�ا بناي فاضل الدع�وى املرقمة 2227/بحث/2018 
ض�دك تطلب فيه�ا الحكم )بتس�ليم القارصين( وقد لوح�ظ من الرشح 
الواردة من املجلس البل�دي ملنطقة املعقل والقائم بالتبليغ إنك مرتحل اىل 

جهة مجهولة وغر معلومة. 
علي�ه ق�رر تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني مش�هورتني 
بالحض�ور صب�اح ي�وم 2018/11/4 امام مكت�ب الباح�ث االجتماعي 
وعند عدم حضورك س�وف يجري الباح�ث االجتماعي بحقك غيابياً وفق 

القانون.
القايض / فاح حسن خضر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3122/ب2017/2

التاريخ : 2018/10/7
اعان

بن�اءا عىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار املرقم 2/5335 حي االنصار يف النجف 
علي�ه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اعاه واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني  
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خال )خمسة عرش( 
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعان مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مص�دق  المر محكم�ة بداءة 
النج�ف وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش م�ن اليوم االخر من االع�ان يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العقار املرقم 2/5335 ح�ي االنصار يف 
النج�ف عبارة عن دار يقع عىل ش�ارع فرعي 6 مر 
وبواجه�ة 7 مر  ونزال 15 مر وهو مفرز اىل جزئني  
بص�ورة غر رس�مية الج�زء االول يتألف من مدخل 
صغ�ر واس�تقبال وغرف�ة ن�وم واح�دة وصحيات 
ومطبخ صغر مفتوح عىل الصالة وصالة وس�طية 
صغرة ومكش�وفة  يف الطابق االريض اما يف الطابق 
العل�وي يحت�وي عىل صال�ة كبرة وغرف�ة نوم وان 
ه�ذا الجزء مش�غول من قبل املدع�ي / 1 عيل كريم 
ناجي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مس�تأجر اما الج�زء الثاني يتألف م�ن ممر بعرض 
م�ر وط�ول 7 م�ر وكلي�دور وغرف�ة ن�وم واحدة 
ومطب�خ وصحيات ومكش�وفة صغ�رة   يف الطابق 
االريض  ام�ا يف الطاب�ق العل�وي يحت�وي عىل غرفة 
واحدة ومش�غول من قب�ل املدعي/2 وهب  حس�ن 
ظاهر وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مستأجر وان عموم مساحة العقار 120م2 وان بناء 
العقار يف جزئيه من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان 
ومجهز بامل�اء والكهرباء وان درجة عمرانه وس�ط 
وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 100,000,000 مائة 

مليون دينار فقط ال غرها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 2196/ ج2018/1

التاريخ : 2018/10/10
اعان

اىل املتهم الهارب / عيل نارص محمد
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة 2196/

ج2018/1 والخاص�ة باملش�تكي  وس�ام 
سام حس�ن وفق املادة 1/456/أ عقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعانا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/11/20 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي
�����������������������������������

محكمة جنح البرصة 
العدد: 1007/ج1 /2018

التاريخ: 2018/10/9
إعان 

إىل املتهم الهارب / حيدر سعيد حسن زمام 
الدبييس 

حي�ث تبني إن�ك مجهول اإلقام�ة والعنوان 
وكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
القضي�ة املرقم�ة 1007/ج1 /2018 وفق 
أح�كام امل�ادة )1/23 من قان�ون املرور(. 
فقد اقت�ى تبلغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
بالحضور أم�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2018/11/25 لتجيب عن التهمة املوجهة 
إليك وبخافه سوف تجرى محاكمتك غيابا 

وفق للقانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

تنويه
ذك�ر س�هوا يف صحيفة املس�تقبل العراقي  
ورد   2018/ 9/ترشي�ن  يف   1764 بالع�دد 
سهوا عدم ذكر  يف مجتمات العقار وصالة 
وغرفتني ن�وم والصحي�ات داخلية وس�لم 
ي�ؤدي اىل الطابق االول يتك�ون من غرفتني 
ن�وم وصال�ة ارضية اس�م الش�اغل عدنان 
ترك�ي فرهود وهو يرغب بالبقاء بعد البيع 

بصفة مستأجر لذا اقتى التنويه
�����������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اعان محكمة ب�داءة الرميثة 
لجن�ة تثبيت امللكي�ة  يف الرميثة  بالعدد 8/

مجدد/2015 املنش�ور يف جريدة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد 1765 يف 2018/10/10 
)ليىل وامرة وس�عدية( )بنات عبد الحمزة 
صك�ر( خط�أ والصحي�ح  هو بن�ات )عبد 

حمزة صكر( لذا اقتى التنويه 
�����������������������������������

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )يونس جعفر ج�رب( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )العنزي( 
بدال من )اله�ايل( فمن لديه حق االعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خال خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )حس�ني ع�يل ج�رب( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )العنزي( 
بدال من )اله�ايل( فمن لديه حق االعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خال خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

�����������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )ملعحه ج�واد كاظم( دعوى 
قضائي�ة لتبديل اس�مه وجعله )مليعة( بدال 
م�ن )ملعح�ه( فم�ن لدي�ه ح�ق االعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خال خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

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

ورد يف اع�ان محكم�ة الرميثة لجنة تثبيت 
امللكية يف الرميثة بالع�دد 5/مجدد/2018 
العقار تسلس�ل )1036( خط�أ والصحيح 

هو )1063( لذا اقتى التنويه
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مدرب صاالت العراق: سنواجه مرص 
بمعنويات مرتفعة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجصه منتخب العراق، نظريه املصري، الخميس، يف 
إطصار الجولصة الثالثة من منافسصات املجموعة األوىل، 
بصدورة األلعصاب األوملبيصة للشصباب، املقامصة حالياً يف 

األرجنتني.
وقصال مدرب أسصود الرافدين، عيل طالصب، يف تريح 
صحفصي »املعنويصات مرتفعصة للغايصة، بعصد الفصوز 
عىل منتخب سصلوفاكيا بخماسصية نظيفصة يف الجولة 

املاضيصة«. وتابصع طالصب »نسصعى لتخطصي مصر، 
لالقرتاب أكثر من املربصع الذهبي، يجب علينا التعامل 

بواقعية شديدة«.
وأضاف »بدأنا مشصوار الدورة بتعادل مخيب مع بنما، 
لكصن الفريصق عاد ألجواء املنافسصة رسيعا باكتسصاح 

سلوفاكيا«. 
يشصار إىل أن قرعة الصدورة األوملبيصة، وضعت املنتخب 
العراقي، يف املجموعصة األوىل، بجوار األرجنتني ومر 

وبنما وسلوفاكيا.

دي خـيـا يـتـسبـب بـأزمـة 
داخـل مـانشسـتـر يـونـايتـد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

طالصب الحصارس اإلسصباني ديفيصد دي 
خيا من إدارة ناديه مانشسصرت يونايتد 
الفريق،  االنكليزي، بمسصاواته بنجمي 
الفرنيس بول بوجبا والتشييل أليكسيس 
سانشيز، وذلك خالل مفاوضاته بشأن 
تجديصد عقصده، األمصر الذي تسصبب يف 
تعثصر املفاوضصات بني دي خيصا وإدارة 
الشصياطني الحمر، وفتصح الباب مجدًدا 
أمصام احتماليصة رحيل الحصارس الدويل 

اإلسباني.
الحصارس الصدويل اإلسصباني بصات عصىل 
مشصارف التوقيصع عصىل عقصد جديصد، 
بعدمصا أكصد مدربصه الربتغصايل جوزيصه 
مورينيصو قرب حسصم مصصريه، ولكن 
التعثر يف املفاوضصات جعل األمور تبدو 
أكثر تعقيًدا.وبحسصب تقارير صحفية 

بريطانية، فإن دي خيا طالب مانشسرت 
يونايتصد بالحصول عىل راتصب متقارب 
مما يتقاضاه اليكسيس سانشيز وبول 
بوغبا، حيث يحصل الحارس اإلسباني، 
صاحب الص27 عاماً عىل 180 ألف جنيه 
إسرتليني أسصبوعياً.ويتقاىض سانشيز 
505 آالف جنيه إسصرتليني يف األسبوع، 
بينما يحصل بوجبا عىل 300 ألف جنيه 
إسرتليني أسبوعياً.ويعد دي خيا إحدى 
الركائز األساسية يف تشكيلة الشياطني 
الحمصر، حيث حصل عصىل جائزة العب 
العصام، التصي يصوت عليهصا الجماهري، 

وذلك بواقع 4 مرات يف آخر 5 مواسم.
»التليغصراف«  صحيفصة  وكشصفت 
الربيطانية عصن تعثر مفاوضات تجديد 
عقصد دافيصد دي خيصا حصارس مرمصى 
مانشسصرت يف الفرتة األخرية بني الالعب 
املفاوضصات  النادي.ووصلصت  وإدارة 

اليونايتصد  أن  حيصث  مسصدود  لطريصق 
يواجصه تحدًيا حقيقًيصا إلقناع الحارس 
أن افضل سصنواته املستقبلية يف النادي، 
ودي خيصا يريصد املنافسصة عصىل كصربى 
البطوالت ويرفصض التجديد يف ظل عدم 
وضوح الصصورة يف النادي داخل امللعب 
وخارجه.وتصرتدد العديد مصن التكهنات 
الصحفيصة اإلنكليزية يف األيصام األخرية 
حصول مسصتقبل مورينيصو يف الفريصق، 
وعالقتصه بالالعبصني يف غرفصة املالبصس 
وهناك مصن يقول إنه خرس دعم معظم 
العبصي الفريق ولكصن يونايتصد بحاجة 
ألن ُيظهصر تحسصًنا كبريًا عىل مسصتوى 
املنافسصة عصىل البطوالت كصي يغريرّ من 
رأي دي خيا.يذكر أن دي خيا قد ارتبط 
طصوال السصنوات املاضيصة باالنتقال إىل 
ريصال مدريد، قبصل أن يتعاقد األخري مع 

البلجيكي تيبو كورتوا من تشيليس.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اسصتذكرت صحيفة »اوليه« االرجنتينية، 
فصوز العراق عىل االرجنتني قبصل 29 عاماً 
عىل االرايض السصعودية.وكتبت صحيفة« 
أوليصه« يف عددهصا الصادر، 
»اآلسصيويني  ان  اليصوم، 
قصد يهزمصوا األرجنتني 
مرة اخصرى يف اململكة 
العربية السعودية«، يف 

أشارة منها ملباراة سابقة جمعت املنتخب 
العالصم  ب صكأس  واالرجنتينصي  العراقصي 
للشباب يف السعودية قبل 29 عاما انتهت 
بفصوز عراقصي بنتيجصة 1-0.واوضحصت 
الصحيفصة، أن »من املضحك بهذه املباراة 
انهصا كانت بنفصس البلد واملدينصة وكأنها 
نسصخة أخصرى للمبصاراة السصابقة«، وان 
»املدرب االسصبق رايض شنيشل للمنتخب 
العراقي هو صاحب الهدف الذي انتهت به 

املباراة بفوز العراق«.

صحيفة ارجنتينية تستذكر فوز العراق 
عىل منتخب بالدها قبل »29« عامًا

        المستقبل العراقي / وكاالت

يخطط الدويل البلجيكي إيدين هازارد، 
العصب تشصيليس، للسصري عصىل خطصى 
مواطنه تيبو كورتوا، من أجل االنتقال 

إىل ريال مدريد.
وذكصرت صحيفة »ماركا« اإلسصبانية، 
أن الوجهصة املقبلة للجنصاح البلجيكي 
سصتكون ريصال مدريصد، خاصصة أن 
الالعب أعلن أكثر من مرة عن حلمه 

بارتداء قميص املرينجي.
وأوضحصت أن عقصد هصازارد مصع 
تشصيليس ينتهصي يف صيصف عام 
2020، وحصل عىل عرض جديد 
من البلوز، ولكنه يرفض التوقيع 

حتى اآلن وسيسصتمر عىل موقفه، من 
أجل االنتقال إىل النادي امللكي.

وأشصارت الصحيفة إىل أن تشيليس لن 
يسمح لالعب باالنتقال مجاًنا يف صيف 
2020، وبالتايل فإنه سيضطر للسماح 
لهصازارد بالرحيصل يف الصيصف املقبصل، 
مثلمصا حصدث مصع كورتصوا يف مطلصع 

املوسم الحايل.
وال يريصد هازارد تكصرار جزء من خطة 
كورتصوا الرتصداء قميص ريصال مدريد، 
وهو الخصاص بالضغط عىل تشصيليس 

إلتمام الصفقة.
يذكصر أن ريال مدريد وتشصيليس أجريا 
مفاوضات حصول إتمام صفقة هازارد 
يف الصيف املايض، إال أن البلوز تمسصك 

باستمرار نجمه البلجيكي.

هازارد يستعني بخطة كورتوا الرتداء قميص الريال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وجه نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة 
لكريصم  موجعصة  رضبصة  الفرنصيس، 
بنزيمصا، مهاجم نصادي ريال مدريد 

اإلسباني.
وقال لصو جريصه، يف تريحات 
فرانصس  أويسصت  لصحيفصة 
وفالبوينصا  بنزيمصا  »قضيصة 
شصهدت فصاًل جديًدا األسبوع 

املايض، ولكنها لم تنته بعد«. 
وأضصاف »لسصت ضد كريصم بنزيما، فهو يمتصاز بالروح 
الجماعيصة وااللتصزام عنصد تواجده يف صفصوف منتخب 

الديوك«.
وتابصع »ولكصن أعتقصد أن بنزيمصا لن ينضصم لصفوف 
منتخب فرنسصا مرة أخرى، خاصصة أن لياقته البدنية 

قد تراجعت لفرتة ما«.
وكان آخصر ظهور لكريم بنزيمصا )30 عاًما( بقميص 
الديوك، خالل مواجهة أرمينيصا، يف 8 أكتوبر/ترشين 
أول 2015، علًما بأنه خاض 81 مباراة دولية، وسجل 

27 هدًفا.

رئيس االحتاد الفرنيس 
حيبط بنزيام

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كشصف ليونصاردو بونوتصي، مدافصع نصادي يوفنتوس 
اإليطصايل، عن طموحاته املسصتقبلية، بعصد اعتزال عالم 

كرة القدم.
وقال بونوتصي، يف تريحات أبرزها موقع كالتشصيو 
مريكاتصو »أحلصم بتدريصب فريصق كبصري يف املسصتقبل، 
بعصد اعتزال كصرة القدم، ولهذا السصبب أراقصب وأحاول 
معرفصة كافة أرسار مختلف املدربصني، الذين قابلتهم يف 

مسريتي«.
وأضصاف بونوتي »هصذا الحلم أفكر فيه بشصكل دائم، 

وربما أصبح مدرًبا للسيدة العجوز يف املستقبل«.
وتطرق بونوتي، للحديث عن ماسصيمليانو أليجري، 
مدرب اليويف، ورصاعه السصابق معصه، موضًحا »إنه 
مصدرب ذكصي، وهذا يسصمح لصه بصإدارة غرفة خلع 

املالبس بشكل ناجح«.
وتابع بونوتي »أليجري كان محظوًظا يف اكتساب 
الخصربة مصع ميصالن، بتواجصد مجموعصة رائعة من 

الالعبني«.
ونصوه »أحياًنا نجصد التوتر والضغصط يف املباريات املهمة، 

لكصن بعد ذلك يقوم الالعبون الناضجصون، بمصافحة بعضهم، 
والتطلع ألهداف الفريق«. 

وأردف »مغادرة يوفنتوس كان قراًرا صعًبا، اتخذته يف لحظة غضب، 
هذه التجربة علمتني أنه يف لحظات الغضب، يمكن أن نقوم بأشياء 

خاطئة، أو عىل األقل، ليست مثل التي نفعلها يف راحة البال«.
وقال بونوتي »كنت محظوًظا بالعودة للسصيدة العجوز مرة أخرى، 

أدركت أنه هو اليء الوحيد الذي أريده حًقا، يوفنتوس عائلة«.
وختصم بونوتي حديثه بقوله »يوفنتصوس يحظى بعقلية وعمل جاد، 

أعتقد أن هذا رس نجاح النادي ودخوله التاريخ«.

بونوتيش حيدد هدفه 
بعد االعتزال.. 
ويمدح أليجري

             بغداد/ المستقبل العراقي

تفوق نادي ميالن اإليطصايل، عىل نظريه باريس 
سصان جريمان الفرنيس، يف رصاع الحصول عىل 

صفقة برازيلية مميزة. 
وذكرت صحيفة جلوبو سصبورت، أن ميالن بات 
عصىل أعتاب ضصم لصوكاس باكيتا، العب وسصط 
فالمينجو، البالغ من العمر 21 عاًما، مقابل 35 

مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة، أن ميالن تفوق عىل سصان 
جريمان، الذي حاول ضم الالعب، بعد انسصحاب 

برشصلونة اإلسصباني، مصن املفاوضصات مع 
فالمينجو.

أن  إىل  سصبورت،  صحيفصة  وأشصارت 
ليوناردو، املدير الريايض مليالن، انتقم 
مصن ناديه السصابق سصان جريمان، 
وحسصم معركة ضم باكيتا لصالح 
أن  املتوقصع  ومصن  الروسصونريي. 
يخضصع الالعصب، للكشصف الطبي، 

خصالل الفصرتة املقبلة، عصىل أن ينضم 
لصفوف ميالن، خصالل فرتة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة.

مـيـالن يـقـتـنـص جـوهـرة بـرازيـلـيـة 
مـن أيـدي سـان جـيـرمـان

بغداد/ المستقبل العراقي             
 

دافعصت العارضصة واملغنيصة اإليطاليصة، رافايصال فيكصو، 
صديقصة كريسصتيانو رونالدو السصابقة، اليصوم ، عن 
النجم الربتغايل، يف ظصل اتهامه باالغتصاب، من قبل 

سيدة أمريكية.
وقالصت العارضصة يف تريحصات إذاعيصة، نقلها 
موقصع »بيلصد« األملاني: »كنت معصه )رونالدو( 

ملدة 11 شهرا«.
وتابعت: »يمكنني القول إن كريستيانو كان 
شصخصا طبيعيصا، وهادئا، وبسصيطا.. كان 

جنتلمان حقيقي«.
وكانت رشطة مدينة الس فيجاس األمريكية، 
قد قالت، أمس الثالثاء، إنها ستجري تحقيقات 
مع رونالدو، بشأن اتهامه باالغتصاب، لكنها لم 

تحدد توقيت استجواب العب يوفنتوس.
وفقد سهم السيدة العجوز، األسبوع املايض، نحو %10 

من قيمته، بسب االتهامات املوجهة لرنالدو.

صديقة رونالدو السابقة 
            المستقبل العراقي/ وكاالتتدافع عنه

أعلصن نجم التنس، رافائيل نادال، اليوم األربعاء، 
فتح منشصآت أكاديميتصه يف ماناكصور، بجزيرة 
مايوركا رشقي إسبانيا، الستضافة املترضرين 
من الفيضانصات، الناجمة عن هطصول األمطار 

الغزيرة.
وقال نادال، عرب شصبكات التواصصل االجتماعي 
»كمصا فعلنا أمصس، سصنعود اليوم لنسصتضيف 
كل املترضرين الذيصن يحتاجون ملأوى، يف غرف 
منشصآت )رافصا نصادال أكاديمي( و)رافصا نادال 

سبورت سنرت(«.
وأعصرب املصنصف األول عامليا بصني العبي التنس 
املحرتفصني، عصن تعازيصه ألرس الضحايصا، حيث 
لقي ستة أشصخاص حتى اآلن مرعهم، جراء 
الفيضانصات واالنزالقات األرضيصة الناجمة عن 

األمطار، وال يزال هناك تسعة من املفقودين.
وقال »اليصوم يوم حزين، تعازينصا ألرس ضحايا 
الفيضانات الشصديدة، التي رضبت بلدة سصانت 

إل لورينس«.
واستضافت منشآت أكاديمية نادال، ليلة أمس، 

مصا يقرب من 50 شصخصا، بعضهم عصاد اليوم 
إىل منازلصه لتقييصم حجصم األرضار، لكصن أبواب 
األكاديميصة ال تصزال مفتوحة، أمصام املترضرين 

اآلخرين.
وتعمل جميع أجهزة الطوارئ، والحرس املدني، 
واإلنقصاذ، والرشطة املحليصة، والحماية املدنية، 
منصذ ليلة الثالثصاء، يف املنطقصة املنكوبة، لتقديم 
املسصاعدة لألشصخاص العالقني، وتحديد مكان 

املفقودين.

نادال يواصل مبادرته اإلنسانية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اشصتعلت املنافسصة بصني الصدويل املري 
محمد صالح، نجم ليفربول، واألرجنتيني 
برشصلونة، يف  ليونيصل ميصيس مهاجصم 
اسصتفتاء الجمهور الصذي تجريه املجلة 
الفرنسصية »فرانصس فوتبصول« حصول 

الالعب األجصدر للفوز بالكرة الذهبية لعام 
2018.وشصارك يف االسصتفتاء حتى اآلن ما 
يقرب من 400 ألف شصخص، حيث حصل 
الفرعون املري عصىل 42% من األصوات، 
بينمصا كان أقرب مالحقيه هو مييس الذي 
وصلصت نسصبة التصويت لصه إىل 38%.ويف 
نفس السياق، حصل الربتغايل كريستيانو 

رونالصدو عصىل 7%، وأنطصوان جريزمصان 
وإيديصن هصازارد ورافائيل فصاران وإيفان 
راكيتيتش عىل 1%، أما مبابي ومودريتش 
ونيمار فحصل كل منهم عىل 2%، مع العلم 
بأن التصويصت ما يزال مسصتمرًا يف موقع 
املجلة الفرنسصية.يذكر أن هذا االسصتفتاء 
ال عالقة لصه بتحديد الفائصز بجائزة الكرة 

الذهبيصة، والتصي يقتر التصويصت فيها 
عىل 176 صحفيا من جميع أنحاء العالم، 
سيصوتون لالعب األفضل من قائمة تضم 
30 العبصا، سصيكون من حصق كل صحفي 
اختيار 5 العبني.وسيتم اإلعالن عن الفائز 
بالجائصزة يف حفصل يقام يوم 3 ديسصمرب/

كانون األول املقبل.

املنافسة تشتعل بني صالح ومييس يف استفتاء فرانس فوتبول
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

غوغل توقف شبكتها املخصصة للتواصل االجتامعي!
أعل�ن القائم�ون عىل رشك�ة غوغل ع�ن نيته�ا إيقاف عمل ش�بكة 

»+Google« املخصصة للتواصل االجتماعي.
وأوضح�ت غوغل أنها »س�تقوم تدريجي�ا بإيقاف عمل الحس�ابات 
الشخصية يف +Google حتى أغسطس العام القادم، وبعدها ستعمل 

الحسابات املخصصة للرشكات فقط عىل الشبكة«.
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن الس�بب وراء ه�ذا الق�رار يع�ود إىل ضع�ف 
استخدام الش�بكة من قبل الناس، فالخرباء الحظوا أن »املستخدمني 

ال يقضون يف تصفح حساباتهم أكثر من 5 دقائق يوميا«.
م�ن جهة أخرى، أك�دت مصادر مطلع�ة يف عالم التقنية أن الس�بب 
الحقيقي وراء إغالق غوغل لهذه الش�بكة »هو الثغرة الربمجية التي 
تم اكتش�افها يف الش�بكة ربيع العام الجاري، والت�ي كان من املمكن 
اس�تغاللها من قبل قراصنة اإلنرتنت للوصول إىل حس�ابات أكثر من 

500 ألف مستخدم«.

سبأ حمزة  خالد الناهي 
ذات ي�وم اس�تيقظ أهل القرية وق�د أمطرت 
الس�ماء نجوما ذهبي�ة. راح الناس يجمعون 
يف  ويضعونه�ا  م�كان  كل  م�ن  النج�وم 

زنابيلهم..
كان ل�دى بعضه�م العدي�د من األبن�اء الذين 
تش�اركوا جمع كمي�ات كبرية، بينم�ا من لم 
يك�ن لديه أبن�اء أو من له اب�ن واحد فقط لم 
يحصل إال ع�ىل القليل، لذلك بدأ الش�جار بني 
الن�اس وتح�ّول جم�ع النج�وم إىل قت�ال بني 
أه�ل القرية.  جاء ش�يخ القري�ة واقرتح حال 
للمشكلة.. قال: فليضع كل منكم حدودا حول 
بيته وأرضه وإذا أمطرت الس�ماء نجوما مرة 
أخرى فس�يكون بمقدور كل واح�د منكم أن 
يجمع نجومه.. وعندما أمطرت الس�ماء مرة 
أخ�رى كانت البي�وت التي تق�ع يف أرض غري 
مس�توية تفق�د نجومها لذا ق�رر األهايل بناء 
أس�وار عالية حول منازلهم.. اتخذ الناس كل 
االحتياطات التي تمنع ترسب نجومهم إىل أي 
مكان آخر، وانتظروا السماء لكي تمطر املزيد 
من النجوم الذهبية. وذات يوم، كانت السماء 
قد امت�أت بالس�حب الكثيفة وف�رح الناس 
بق�رب املطر فع�ادوا جميعه�م إىل بيوتهم يف 
انتظار النجوم! لكن السماء أمطرت ماء هذه 
املرة، وملا كان الناس قد س�وروا بيوتهم، فإن 

املاء لم يجد له مخرجا!
امتأت البيوت باملاء وغرق بعضهم وهم داخل 
بيوتهم ونجا آخرون بأعجوبة، وعندما توقف 
املط�ر كان الجميع ق�د فتح�وا أبوابهم حتى 
يخرج امل�اء منها وكانوا يس�اعدون بعضهم 

إلنقاذ العالقني..
يف الصباح، عندما جف املاء قليال ذهب الناس 
لبيوتهم وق�د دمرها املطر وغ�رق الكثري من 
الرجال والنس�اء واألطفال والحيوان والنبات، 
أم�ا النج�وم فق�د ذابت م�ع امل�اء وجرفتها 
الس�يول بعيدا.. كرس الناس أس�وارهم وبنوا 
بها سورا واحدا كبريا للمقربة التي دفنوا فيها 

الغرقى.

شاب وفتاة احبا بعضهما، فجلسا يخططان لبيت املستقبل، واتفقا عىل 
كل يشء، حتى عدد األطفال، وكيفية اتخاذ القرار يف إدارة ش�ؤون املنزل. 
عندم�ا أرادوا ان يحققوا ما كانوا يحلمون ب�ه، اصطدم حلمهم بالعرف 
العش�ائري، من خ�الل اعتذار اهل البنت، لكون اب�ن عمها يريدها زوجة 
ل�ه« نهى عليها« . تحطم حلمهم، وضاع من عمرهم س�نوات يخططون 

للقادم، كانوا يرغبون بقضائه معا.
الجميع يتحدث عن حكومة تخلص العراق، من معاناة يعيش�ها الشعب، 
والجميع يقول ان هذه الحكومة اما ان تنجح، فتحيي امل الديمقراطية 

مرة ثانية، او تفشل » ال سامح الله« فتتجه البالد للمجهول.
رئيس الوزراء املكلف، يدعي انه يملك خططا للنهوض بالعراق« برشطها 
ورشوطها« يف ح�ني راحت جميع الكتل تدعي، ان لرئيس الوزراء الحرية 
الكامل�ة يف إدارة البل�د للمرحلة القادمة« بعضه�ا يدعمه فعال، وبعضها 

االخر عىل األقل امام االعالم« لكن النتيجة الرجل مدعوم.
لكن طموحات رئيس الوزراء، ربما لن تتحقق، وستصدم بالبريوقراطية 
اإلداري�ة، الت�ي تجثم عىل ص�دور املواطن�ني، فالجميع يعلم، ان ابس�ط 
معاملة يف الع�راق، تحتاج عىل اقل تقدير خمس اوراق، وعرشين توقيع، 
وكل مخ�ول بالتوقيع يحتاج ان يقف املواط�ن يف طابور طويل، او يدفع 

األموال لتتجاوز معاملته الصف.
لذل�ك تجد مرشوع كب�ري، ينتفع منه االف املواطن�ني، يتوقف عىل توقيع 
ش�خص واح�د، يعاني م�ن عق�دة اضطهاد زوجت�ه له، فيعكس�ه عىل 

املواطنني.
لك�ي تنجح الحكومة القادمة، يجب ان تتج�اوز تلك التعقيدات اإلدارية، 
والتداخل بني الصالحيات، س�واء كان بني الوزرات، من خالل دمجها، او 

بني املركز واملحافظات، من خالل الالمركزية اإلدارية.
ال س�بيل للقض�اء ع�ىل الرش�وة، اال بالقض�اء ع�ىل الطاب�ور، وصح�ة 
الصدور الورقي، واملستمس�كات األربعة، وعدم ممانعة الوزارة الفالنية، 

واالستثناءات الخارجة عن الضوابط.
نس�مع منذ س�نني، بقاعدة تس�هيل اإلج�راءات، لكن مجرد س�مع، وما 
رأيناه�ا عىل ارض الواقع، فربما يموت مريض، وال يس�تطيع ان يحصل 
عىل جواز سفر، ليعالج خارج القطر، ألنه فقد بطاقة السكن، وال يمكن 

اصدار الجواز من دونها، بالرغم من توفر ثالث مستمسكات أخرى.
سيدي الرئيس، من الجميل ان تضع خطط لبناء البلد، وتحويل اقتصادنا 
م�ن ريع�ي اىل انتاجي، لكن ه�ذا ال يمكن ان يتحق�ق، دون القيام بثورة 
إداري�ة حقيق�ة. البريوقراطية اإلدارية، هي أصعب املهام التي س�تواجه 
الحكومة القادمة، الن الفاس�دين س�يحاولون منع واسقاط من يحاول 
القض�اء عليه�ا، فهي العباءة الت�ي يتغطى بها الفاس�دين، واملنفذ الذي 

يحاولون الهرب منه، كلما أراد أحد القضاء عليهم. 

اعتقد الناس يف املايض أن األحالم جرس 
بني هذا العالم واآلخرة، لذلك، كانت لها 
دالالت غامضة، وكان هناك من امتهن 
تفس�ري األحالم. ومع تطور الحياة وما 
رافقه من تق�دم علمي، تغري كل يشء. 
ويؤكد األمريكيان س�تيفن البريج عالم 
النف�س الفيزيولوجي وعال�م االجتماع 
هوف�ارد رينغولد، يف كتابهما »دراس�ة 
عالم األحالم الواعية«، أنه يمكن التحكم 
باألحالم واالس�تمتاع بها. ولكن الدوائر 
العلمية لم تؤكد هذا حتى اآلن. وأصبح 
باإلم�كان دراس�ة األح�الم عىل أس�س 

علمي�ة بفض�ل ابت�كار املصب�اح اإللكرتوني 
املضخم يف أوائل القرن العرشين، الذي س�مح 
بقياس مؤرشات الدماغ خالل النوم. وس�اعد 
ه�ذا املصب�اح العال�م األملاني هان�س بريغر، 
يف اكتش�اف »إيقاع ألفا« ال�ذي يدل عىل حالة 
االس�رتخاء خالل النوم. بعد ذل�ك، أكد علماء 
م�ن جامع�ة هارف�ارد م�ن جانبه�م عىل أن 
رؤية األحالم يف فرتة مرحلة النوم الس�طحية 
والرتكي�ز فيه�ا يك�ون لأش�كال الت�ي يراها 
الش�خص. وأجريت يف الواليات املتحدة تجربة 
تح�ت إرشاف الربوفيس�ور، برافني س�تينت، 

شاركت فيها ثالث مجموعات من املتطوعني. 
أف�راد املجموع�ة األوىل يعانون م�ن الفصام، 
أع�راض  أفراده�ا  الثاني�ة ورث  واملجموع�ة 
الفص�ام، وأف�راد الثالث�ة أصح�اء. وتراوحت 

أعمار جميع املشرتكني بني 25 و47 سنة.
وتابع الخرباء حالة املش�رتكني يف التجربة عىل 
امت�داد س�نة كاملة، س�جلوا خاللها نش�اط 
الدماغ والجودة والس�طوع واأللوان وتصوير 
األحداث. واتضح من هذا أن املصابني بالفصام 
رأوا أحالما ملونة عىل شكل كوابيس أكثر من 
اآلخري�ن بعرشي�ن م�رة. وأن األصح�اء نادرا 
م�ا كانوا ي�رون مثلها. ويف ع�ام 2009 أجرى 

علم�اء من الواليات املتحدة تجارب عىل 
مجموعتني من الطالب. األوىل تألفت من 
30 طالبا أصحاء، والثانية من 20 طالبا 
يعانون من الكآب�ة والقلق. وقد اتضح 
أن أف�راد املجموعة الثاني�ة كانوا يرون 
دائما أحالما فيها مش�اهد عدوانية هم 
ضحاياها. ويقول العلماء الذين أرشفوا 
عىل هذه التجارب، إن هذه األحالم هي 
مقتطفات م�ن عواطفنا وأحاسيس�نا 
وخرباتن�ا ومخاوفنا وقلقن�ا ورسورنا 
ورضانا وغ�ري ذلك. وه�ذه املقتطفات 
يمكنن�ا  ال  واح�دة  ص�ورة  يف  تظه�ر 
تفس�ريها دائما. وكلما كانت العواطف أكرب، 
تكون الصورة أس�طع. وهذا يرتبط بدرجة ما 
بالحالة النفسية لإلنس�ان. ولكن الحلم ليس 
تشخيصا ملشكالت نفسية، بل بحسب األطباء، 
يعد اضطراب النوم دليال مبارشا عىل اضطراب 
الحالة النفسية للشخص. ويقول الربوفيسور 
يف الطب النفيس والسلوكي موريس أوهايون، 
إن 50% من ح�االت اضطراب النوم لها عالقة 
باالضطراب�ات النفس�ية: العصبي�ة، القل�ق، 
التنكس�ية  العصبي�ة  واألم�راض  االكتئ�اب، 

والفصام.

طور باحثون اختبارا ثوريا جديدا للعقاقري، 
يعم�ل ع�ن طريق اكتش�اف آثار م�واد غري 
مرشوع�ة يف الع�رق املوج�ود ع�ىل أط�راف 
األصابع، ويمكن اس�تخدامه الختبار املوتى 

أيضا.
ويمك�ن أن يكش�ف الفح�ص ع�ن وج�ود 
الحش�يش والكوكاي�ني واألفيون�ات، حيث 
عين�ة  لجم�ع  فق�ط  ث�وان   5 يس�تغرق 
 Intelligent Fingerprint« باس�تخدام أداة
بتفس�ري  تق�وم  الت�ي  الخاص�ة،   »Reade
البيانات ويمكن أن تؤدي إىل إطالق نتائج يف 
غضون 10 دقائق بدقة يمكن مقارنتها مع 

اختبارات البول والدم.
ويعم�ل النظام م�ن خالل البح�ث عن آثار 
األدوية املخدرة أو مستقلبات الدواء يف عرق 
بصمات األصاب�ع. ويتم إنتاج املس�تقلبات 

نتيجة معالجة العقار املتناول.
وعندم�ا يتناول أحد األش�خاص الكوكايني، 
يتعرق جسمه مركبي benzoylecgonine و

methylecgonine، بعد معالجة املخدر.
ويتمي�ز اختب�ار بصم�ات األصاب�ع، ال�ذي 
 Intelligent ،طورت�ه الرشك�ة الربيطاني�ة
Fingerprinting، بأن�ه أكث�ر أمانا وصحة 

م�ن اختب�ارات ال�دم واللع�اب واختب�ارات 
البول. كما أنه ال يتطلب املستوى نفسه من 

التدريب الالزم إلجراء فحص الدم.
وال توجد حاج�ة إىل مرافق خاص للتخلص 
من املخاط�ر البيولوجية، ما يجعل االختبار 
أكثر فعالية يف مجموعة واسعة من األماكن. 
وهذا يعن�ي أن أرباب العمل يمكنهم اختبار 

املوظفني، ال س�يما يف املجاالت التي تنطوي 
عىل القيادة.

وتج�در اإلش�ارة إىل أن القدرة ع�ىل اختبار 
املوتى تعني أيضا أن الطبيب الرشعي يمكنه 
اس�تخدام األداة للحصول ع�ىل فكرة أرسع 
حول س�بب الوف�اة. كما يمكن أن يس�اعد 

االختبار الرشطة يف تحقيقاتها.

اختبار ثوري جديد يعمل عىل األحياء واملوتى!بعض األحالم تشري إىل أمراض نفسية

قصة قصرية جدًا!  سيدي الرئيس ال نجاح من دون ثورة ادارية 

اكتشاف مشكلة برجمية خطرية يف أنظمة آبل!
أعل�ن خبري الربمج�ة وأمن املعلومات، توماس ريد، عن وجود مش�كلة 

برمجية خطرية يف أنظمة »macOS« املخصصة لحواسب آبل.
وأوضح الخبري أن أنظمة »macOS« غالبا ما تقوم بفحص التطبيقات 
الجديدة عندما يقوم املستخدم بتحميلها، لكنها نادرا ما تقوم بفحص 
التطبيقات املحملة سابقا، أو تلك التي كانت محملة مع نظام التشغيل. 
وه�ذا األم�ر وفقا للخب�ري يمكن اس�تغالله من قبل قراصن�ة اإلنرتنت 
للوصول إىل شيفرات الربامج األساس�ية يف أنظمة »macOS«، وإرسال 
الفريوسات للتجسس عليها دون أن يتم اكتشاف عمليات االخرتاق من 
قب�ل آبل، ما س�يؤدي إىل عواقب خطرية عىل املس�تخدمني والحواس�ب 

العاملة بهذه األنظمة.

قطرات الكركم تكشف اإلصابة باخلرف قبل ظهور األعراض
كش�ف علماء بريطاني�ون أن قطرات 
الع�ني م�ن الكركم يمكن أن تكش�ف 
عن اإلصابة بالخرف قبل س�نوات من 
ظه�ور األعراض.ووج�د الباحثون أن 
القطرات التي تم تطويرها يف جامعة 
لندن، تسهل التشخيص املبكر للخرف 
س�لوكية  عالم�ات  أي  ظه�ور  قب�ل 

لفقدان الذاكرة.
وقد ساعدت جرعة يومية من قطرات 
الع�ني الت�ي تحت�وي ع�ىل الكركمني 
املسؤول عن اللون األصفر يف الكركم، 
يف الكش�ف عن مرض ألزهايمر )وهو 
يف  ش�يوعا(،  الخ�رف  أش�كال  أكث�ر 
الفرئان املعدلة وراثيا لتطوير املرض، 

قب�ل عام�ني م�ن ظه�ور األع�راض 
السلوكية.ويجعل الكركمني بروتينات 
غري طبيعية يف الدماغ مرئية بالتشبث 
به�ا، وتظهر بمثابة بق�ع فلورية، ما 
يجعله�ا قابل�ة لالكتش�اف من خالل 

النظر إىل الجزء الخلفي من العني.
وق�ال الدكتور كورديرو، أس�تاذ طب 
وجراح�ة العي�ون يف جامعة إمبرييال 
كوليدج يف لندن: »بالنظر إىل التجارب 
الناجحة، فإن البح�ث عن عالمات يف 
ش�بكية العني ملرض ألزهايمر وغريه 
من أمراض الدماغ، وكذلك الجلوكوما 
يمكن أن يصبح جزءا من اختبار العني 

العادي يف غضون خمس سنوات«.

كيف حتمي حسابك عىل فيسبوك من االخرتاق؟
تلق�ى مس�تخدمو فيس�بوك رس�الة خادعة 
تح�اول إقناعه�م ب�أن حس�اباتهم تعرضت 
لالخ�رتاق، وذل�ك بعد مرور أكثر من أس�بوع 
ع�ىل إع�الن عم�الق املواق�ع االجتماعية عن 

اخرتاق 50 مليون حساب.
وم�ع ذل�ك، ال تحت�وي خدعة أكتوب�ر 2018 
ع�ىل فريوس مرف�ق بالرس�الة.ولكن لغرض 
الحماي�ة، يمكن للمس�تخدمني معرفة ما إذا 

تم اخرتاق حس�اباتهم الفيس�بوكية، وكذلك 
كيفي�ة حماية الحس�اب وإلغ�اء تفعيله.ويف 
حال كن�ت تعتقد أن حس�ابك عىل فيس�بوك 
تع�رض لالخرتاق، أو كنت ترغ�ب يف الحفاظ 
إىل قس�م  أوال  انتق�ل  أم�ان حس�ابك،  ع�ىل 
اإلع�دادات يف موق�ع فيس�بوك، ث�م انقر عىل 

عالمة »األمان« وتسجيل الدخول.
وبهذه الطريقة يمكنك الحصول عىل معلومات 

ح�ول الجهاز وامل�كان، حيث ت�م الدخول إىل 
حس�ابك ع�ىل فيس�بوك. ويف حال اكتش�فت 
بع�ض املواق�ع أو األجه�زة الت�ي ال تعرفها، 
يمكنك اإلبالغ عنها عىل أنها مشبوهة، بالنقر 
ع�ىل خيار »ليس أنت« عىل يس�ار املعلومات.

ويج�ب أيض�ا مراقبة املنش�ورات التي تظهر 
عىل حس�ابك، والتي لم تكتبه�ا فعال أو حتى 

طلبات الصداقة املشكوك يف أمرها.


