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االمام علي )عليه السالم(

إّن الـحـازم مـن ال يـغـتـّر 

بـالـخـدع

ص2رئيس الربملان يعلن حرصه عىل ترشيع القوانني التي ختدم القطاع الصناعي والزراعي يف العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جلنـة تـعـديـل النظـام الـداخـلــي الـبـرلـمـانـيــة تـصـدر )3( قــرارات

رئيس الربملان املرصي: سالم املنطقة يعتمد عىل استقرار ووحدة العراق

حكومة خارج اخلرضاء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�ارش رئي�س ال�وزراء العراق�ي املكل�ف 
ع�ادل عبد امله�دي اجتماعات�ه يف مكتبه 
الجدي�د بك�رخ بغ�داد بعيداً ع�ن املنطقة 
الخرضاء ش�ديدة التحص�ن والتي تضم 
غالبي�ة دوائر الدولة املهمة مثل رئاس�تي 
الجمهوري�ة والوزراء والربملان، إضافة إىل 
الدبلوماسية. الس�فارات والبعثات  مقار 

ويق�ع املكت�ب الجديد يف ع�اوة الحلة، يف 
املنطقة املقابلة ملحطة القطارات العاملية 
املركزية، وس�يكون أيضاً مقراً للحكومة 
العراقية. وعقد رئي�س الوزراء لقاءات يف 

ع�ّدة يف مكتبه تتعلق بتش�كيل الحكومة 
والربنام�ج الحكوم�ي. وع�ى الرغ�م من 
ترصيح عبد املهدي قبل أيام عن نيته نقل 
مكتب حكومت�ه خارج املنطقة الخرضاء  
اال أن رسع�ة انج�از وع�ده أث�ارت رضا 
املواطنن العراقين ومفاجأة للسياسين 
للس�كن  يتس�ابقون  الذي�ن  العراقي�ن 
واالقام�ة يف املنطق�ة الخ�رضاء ببغ�داد. 
وكان رئي�س ال�وزراء املكل�ف نيت�ه فتح 
املنطق�ة الخ�رضاء الحكومي�ة املحصنة 
وسط بغداد، واملغلقة منذ عام 2003، أمام 
املواطنن بعد تشكيل حكومته. وبن عبد 
املهدي خال زيارت�ه الربملان العراقي، أنه 

يطلب مساعدة مجلس النواب يف ذلك، من 
أجل كرس الحاجز بن املسؤول واملواطن. 
والتق�ى عب�د أول مس�ؤول أمريكي رفيع 
املس�توى، وأك�د نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة 
األمريك�ي جون س�يلفان دع�م الواليات 
املتحدة للعراق والحكومة املقبلة يف جميع 
املج�االت.  وقال مكتب عبد املهدي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
عبد املهدي »أستقبل نائب وزير الخارجية 
األمريكي جون سيلفان«، مبينا أن االخري 
»هنأ عبد املهدي يف بداية اللقاء بمناس�بة 

تكليفه بتشكيل الحكومة.
التفاصيل ص2
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روحاين: أمريكا تسعى لتغيري النظام اإليراين
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س اإليراني حس�ن روحان�ي، أمس 
األح�د، يف كلم�ة بثه�ا التلفزيون الرس�مي إن 
الواليات املتحدة تسعى إىل تغيري نظام الحكم يف 
إي�ران وإن اإلدارة األمريكية الحالية هي األكثر 

عداء للجمهورية اإلسامية منذ أربعة عقود.
وتصاع�د التوتر بن إي�ران والوالي�ات املتحدة 
بعد أن قرر الرئي�س األمريكي دونالد ترامب يف 
أيار االنسحاب من االتفاق النووي الذي أبرمته 

قوى عاملية مع طهران. 
وقال روحاني، يف الكلمة التي ألقاها بمناس�بة 
بدء الع�ام الدرايس الجدي�د يف جامعة طهران، 

”خ�ال األربع�ن عام�ا املنرصم�ة لم تش�هد 
الوالي�ات املتحدة إدارة أكثر حقدا من الحكومة 
الحالي�ة ع�ى إي�ران واإليراني�ن والجمهورية 

اإلسامية“. 
وأض�اف ”ج�اء وق�ت كان فيه ش�خص واحد 
فقط يك�ن الع�داء. الباق�ون كان�وا معتدلن. 

اآلن... تجمع األسوأ مع بعضهم البعض“. 
واته�م روحاني األمريكين باس�تخدام الحرب 
النفس�ية واالقتصادي�ة والتش�كيك يف رشعية 
الجمهورية اإلس�امية إلح�داث تغيري يف نظام 

الحكم يف إيران. 
وتاب�ع ”تقلي�ل رشعي�ة النظ�ام ه�و هدفه�ا 
)الوالي�ات املتح�دة( النهائي. عندم�ا يقولون 

التخلص م�ن، أو تغيري النظام عى حد قولهم، 
كيف يحدث تغيري النظام؟ عن طريق الحد من 

الرشعية وبغري ذلك ال يتغري النظام“. 
واس�تخدم روحان�ي عب�ارة ”تغي�ري النظام“ 
باإلنجليزي�ة للتأكيد عى النقط�ة التي يتحدث 
عنه�ا.  وأع�ادت واش�نطن يف آب عقوبات عى 
تعامات إيران يف قطاعات املعادن والس�يارات 
والعمل�ة.  وتعت�زم ف�رض عقوب�ات إضافي�ة 
تس�تهدف صادرات النف�ط اإليرانية يف ترشين 
الثان�ي ويخ�ى إيرانيون أن تنزل�ق بادهم إىل 
رك�ود اقتصادي قد يكون أس�وا مما كان عليه 
الوض�ع يف الف�رة من ع�ام 2012 حت�ى عام 

2015 عندما واجهت الباد عقوبات كبرية. 

االعامر: ختصيص )150( دونم لتوزيعها 
عىل ذوي الشهداء يف  كربالء 

إعالن خطة االربعني يف الفرات األوسط 
2وإرسال تعزيزات أمنية 3

       بغداد / المستقبل العراقي

ناقش املجل�س الوزاري لام�ن الوطني، 
أم�س االح�د، الخط�ط االمني�ة يف تتب�ع 
الخايا »االرهابي�ة«، فيما أكد عى وزارة 
املالي�ة ل�رصف مخصص�ات العاملن يف 
املناف�ذ الحدودي�ة وبأث�ر رجع�ي. وقال 
يف  ال�وزراء  لرئي�س  اإلعام�ي  املكت�ب 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »رئي�س مجلس ال�وزراء القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة حي�در العبادي 
ترأس اجتماعا للمجل�س الوزاري لامن 

الوطن�ي«، موضح�ا أن�ه »ج�رى خ�ال 
االجتماع متابعة الخطط االمنية والجهد 
االس�تخباري يف تتب�ع الخاي�ا االرهابية 
والعمليات االمنية الت�ي تقوم بها قواتنا 
وماحق�ة  املناط�ق  لتطه�ري  البطل�ة 
االرهابي�ن، اضاف�ة اىل الخط�ة االمني�ة 
لزي�ارة اربعيني�ة االمام الحس�ن )عليه 

السام(«.
واض�اف املكت�ب، أن�ه »تم�ت مناقش�ة 
والته�رب  التهري�ب  ح�االت  معالج�ة 
عرض�ت  حي�ث  والكمرك�ي،  الرضيب�ي 
مقارن�ة ملا يدخ�ل للبلد من اي�رادات من 

الرضائب الربعة اشهر يف هذه السنة مع 
نفس االشهر لسنة 2017 وتنفيذ برنامج 

لايرادات يف جميع املنافذ الحدودية«.
وبن املكتب، أنه »جرى التأكيد عى وزارة 
املالي�ة للمب�ارشة ب�رصف مخصص�ات 
العاملن يف املنافذ الحدودية البالغة  % 50 
ش�هريا وبأث�ر رجعي م�ن تأريخ صدور 
القرار 61 لس�نة 2018«، مش�ريا اىل أنه 
»تم التصوي�ت عى مذك�رة الت���فاهم 
للتع�اون االمن�ي ب�ن وزارة الداخل�ي�ة 

العراقية ونظريتها الركية«.
التفاصيل ص2

املجلس الوزاري لالمن الوطني يناقش اخلطط االمنية
 يف تتبع اخلاليا االرهابية
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االعامر: ختصيص )150( دونم لتوزيعها عىل ذوي الشهداء يف  كربالء 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة، أمس األحد، عن تخصيص 
150 دون�م لغ�رض توزيعه�ا كأرايض س�كنية عىل ذوي الش�هداء يف محافظ�ة كربالء 

املقدسة
وذكر املركز االعالمي للوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مديرية 
بلدي�ة كربالء املقدس�ة التابعة ملديرية البلدي�ات العامة إحدى تش�كيالت الوزارة قامت 
بتخصي�ص نح�و 150 دونم لغرض تهيئته�ا وإفرازها كقطع س�كنية لغرض توزيعها 
عىل ذوي الش�هداء«. وبني املركز االعالمي انه »تمت املبارشة بتسوية وقشط املساحات 
املخصص�ة م�ن املقط�ع املرقم )704( لغ�رض إفراز القطع الس�كنية الخاص�ة بعوائل 
الش�هداء الواقع بالقرب من مجمع درة كربالء الس�كني يف املحافظة بمشاركة عدد من 
اآللي�ات الثقيلة لغ�رض إنجاز العمل بالرسع�ة املمكنة.  يذكر إن مديري�ة بلدية كربالء 

املقدسة بارشت بتوزيع املئات من األرايض للرشيحة املذكورة يف وقت سابق.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�ارش رئيس ال�وزراء العراق�ي املكلف عادل 
عب�د امله�دي اجتماعات�ه يف مكتب�ه الجدي�د 
بك�رخ بغ�داد بعيداً ع�ن املنطق�ة الخرضاء 
ش�ديدة التحصني والتي تض�م غالبية دوائر 
الدول�ة املهم�ة مث�ل رئاس�تي الجمهوري�ة 
والوزراء والربملان، إضافة إىل مقار السفارات 

والبعثات الدبلوماسية.
ويق�ع املكت�ب الجدي�د يف ع�الوة الحل�ة، يف 
املنطق�ة املقابل�ة ملحطة القط�ارات العاملية 
املركزي�ة، وس�يكون أيض�اً مق�راً للحكومة 
العراقي�ة. وعق�د رئي�س الوزراء لق�اءات يف 
ع�ّدة يف مكتب�ه تتعل�ق بتش�كيل الحكوم�ة 
م�ن  الرغ�م  وع�ىل  الحكوم�ي.  والربنام�ج 
ترصي�ح عب�د املهدي قبل أيام ع�ن نيته نقل 
مكت�ب حكومته خارج املنطقة الخرضاء  اال 
أن رسعة انجاز وع�ده أثارت رضا املواطنني 
العراقي�ني ومفاج�أة للسياس�يني العراقيني 
الذين يتسابقون للسكن واالقامة يف املنطقة 

الخرضاء ببغداد.
وكان رئيس الوزراء املكلف نيته فتح املنطقة 
الخ�رضاء الحكومية املحصنة وس�ط بغداد، 
واملغلقة منذ ع�ام 2003، أمام املواطنني بعد 

تشكيل حكومته.
وب�ني عب�د امله�دي خ�الل زيارت�ه الربمل�ان 
العراقي، أنه يطلب مس�اعدة مجلس النواب 
يف ذل�ك، من أجل كرس الحاجز بني املس�ؤول 

واملواط�ن. والتقى عبد أول مس�ؤول أمريكي 
رفيع املس�توى، وأكد نائب وزي�ر الخارجية 
األمريكي جون سيلفان دعم الواليات املتحدة 
للعراق والحكومة املقبلة يف جميع املجاالت. 

وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن عبد 
الخارجي�ة  امله�دي »أس�تقبل نائ�ب وزي�ر 
األمريك�ي جون س�يلفان«، مبين�ا أن االخري 
»هنأ عب�د امله�دي يف بداية اللقاء بمناس�بة 
تكليفه بتش�كيل الحكوم�ة، معربا عن دعم 
الواليات املتحدة األمريكية للعراق وللحكومة 

املقبلة يف جميع املجاالت«.
وأوضح البيان أنه »جرى خالل اللقاء مناقشة 
تعزي�ز العالق�ات ب�ني البلدي�ن واألوضاع يف 
الع�راق واملنطق�ة وأهمي�ة إس�تمرار الدعم 
ال�دويل للعراق يف مج�ال األعمار بعد أن حقق 

االنتصار عىل االرهاب«. 
ويع�د س�يلفان أول مس�ؤول امريكي رفيع 
يلتق�ي عب�د امله�دي من�ذ تكليفه بتش�كيل 
الحكوم�ة العراقي�ة املقبل�ة يف الثان�ي م�ن 

ترشين االول الحايل.
باملقاب�ل، ن�رشت مواقع إعالمي�ة ترسببات 
وصفتها بش�به املؤكدة عن توزيع للحقائب 
االنتخابي�ة  الحص�ص  حس�ب  الوزاري�ة 
للكتل السياس�ية دون تعيني أس�ماء جميع 

شاغليها. 
وق�د نس�بت تلك املواق�ع الترسيي�ات ملصدر 
وصفت�ه بقريب الصلة بمفاوضات تش�كيل 

الحكوم�ة العراقي�ة املقبلة. وكش�ف مصدر 
مقرب م�ن مفاوضات تش�كيل الحكومة يف 
ترصيح صحف�ي عن« تش�كيل لجنة ثالثية 
مكون�ة من عبد املهدي ووليد الكريماوي من 
التي�ار الصدري، والقي�ادي يف املجلس األعىل 
محمد الهاشمي لتقس�يم الحقائب الوزارية 
يف الحكوم�ة الجديدة بني املكون�ات والقوى 
الربملانية«. وبنّي املص�در أن« اللجنة الثالثية 
قسمت وزارات الحكومة الجديدة املكونة من 
)22( وزارة ب�ني الكتل الربملاني�ة«، موضحا 

أن« حصة تحالفي اإلصالح والبناء س�تكون 
ثماني وزارات لكل منهما«.

وأوض�ح املصدر املطل�ع عىل عملي�ة توزيع 
الوزارات بني التحالفات الربملانية أن« اللجنة 
الثالثي�ة منح�ت تحالف س�ائرون 4 وزارات 
والكت�ل االخرى يف تحال�ف اإلصالح واإلعمار 
إىل ان« التي�ار  أرب�ع وزارات أيض�ا«، الفت�اً 
الصدري منح عادل عبد املهدي حرية اختيار 
الش�خصيات املناسبة لش�غل هذه الوزارات 

التي من حصته«.

وأش�ار إىل أن« تحالف البناء تقاس�م وزاراته 
الثمان�ي، حيث منح أربع حقائ�ب اىل الفتح 
وأربعاً أخرى للكتل االخرى يف التحالف« مبيناً 
أن الفت�ح حص�ل بش�كل مبدئي ع�ىل وزارة 

البلديات واإلسكان مع وزارات أخرى«.
وكش�ف املص�در ع�ن » ح�دوث متغ�ريات 
مفاجئة وكبرية يف رؤية القوى الشيعية أدت 
إىل تنازلها عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح 
شخصية سنّية مستقلة مقابل حصولها عىل 
حقيب�ة الدف�اع«. ويف وقت أعل�ن أن »عملية 
التغي�ري بات�ت مطلوب�ة يف املرحل�ة الحالية 
واملقبلة من أجل تجاوز املحاصصة الطائفية 
يف توزي�ع الحقائب الوزارية«، كاش�فاً عن« 
وجود نائبني لرئيس مجلس الوزراء الجديد«. 
أشارت التشكيلة املرسبة اىل توزيع الوزارات 

وفقاً للمكونات الطائفية والقومية.
املصدر أكد ما نرشه مصدر مقرب من رئيس 
ال�وزراء الحايل حي�در العبادي قب�ل أيام عن 
عرض وزارة الخارجي�ة عليه لتمتعه بعالقة 
دولية ومقبولية خارجية وداخلية، فقد أشار 
اىل أن املباحثات توصلت اىل ان«رئيس الوزراء 
الحايل حيدر العبادي سيش�غل منصبي وزير 
الخارجي�ة والنائ�ب األول لرئي�س مجل�س 
الوزراء املقبل، يف حني سيقوم وزير الكهرباء 
بمهام النائ�ب الثاني لرئيس ال�وزراء والذي 
س�يكون م�ن حص�ة الح�زب الديمقراط�ي 
الكردستاني«، مؤكدا« حصول املكون الكردي 
عىل ث�الث وزارات منه�ا حقيبت�ا التخطيط 

والكهرب�اء«. وأك�د أن وزارة امل�وارد املائي�ة 
ستكون من حصة املكون الرتكماني من أجل 
تكريس عالقاتهم مع الجانب الرتكي لتجاوز 
أزمة ش�ح املي�اه«، الفت�اً إىل ان« التش�كيلة 
الحكومية الجديدة س�تمنح املكون املسيحي 

إحدى الوزارات«.
وأشار اىل أن وزارة النفط ستكون من حصة 
التيار الصدري التي س�تكلف بها ش�خصية 
مس�تقلة غري متحزبة«، مؤكدا أن االتفاقات 
حسمت إدارة وزارات، منها الداخلية والنفط 
من ش�خصيات مس�تقلة من التكنوقراط«. 

وسيشغل وزارة املالية شخصية سنية.
رئي�س ائتالف دول�ة القانون ن�وري املالكي 
وزعيم ائتالف الوطنية إياد عالوي قال املصدر 
أنهم�ا س�يحتفظان بمنصبيهم�ا كنائب�ني 
لرئيس الجمهورية مع وجود منافسة كبرية 

عىل النائب الثالث داخل القوى السنّية«. 
لكن املصدر ذكر أن التوزيع النهائي للوزارات 

قد يشهد تغيريات طفيفة.
وكان مكت�ب رئي�س ال�وزراء املكل�ف كّذب 
االس�بوع املايض ما انترش يف مواقع التواصل 
االجتماع�ي،  ع�ن وجود تش�كيلة بأس�ماء 

وزراء يف حكومة عبد املهدي املنتظرة.
وفتح عبد املهدي بوابة الكرتونية ليومني من 
يوم الثالثاء حتى يوم الخميس املايض للتقدم 
لشغل مناصب وزراء يف حكومته املقبلة. وتم 
قب�ول 601 طلب من ب�ني 36006 من جميع 

املحافظات العراقية.

»املستقبل العراقي« تنشر التشكيلة الوزارية املسربة لكابينة عبد املهدي

حكومة خارج اخلرضاء

       بغداد / المستقبل العراقي

ناقش املجلس الوزاري لالمن الوطني، 
أمس االح�د، الخطط االمني�ة يف تتبع 
الخاليا »االرهابية«، فيما أكد عىل وزارة 
املالية لرصف مخصصات العاملني يف 

املنافذ الحدودية وبأث�ر رجعي. وقال 
املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س ال�وزراء يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »رئيس مجلس الوزراء القائد 
العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي 
ت�رأس اجتماع�ا للمجل�س ال�وزاري 

لالم�ن الوطني«، موضح�ا أنه »جرى 
الخط�ط  متابع�ة  االجتم�اع  خ�الل 
االمني�ة والجهد االس�تخباري يف تتبع 
الخالي�ا االرهابية والعملي�ات االمنية 
التي تقوم بها قواتن�ا البطلة لتطهري 
املناطق ومالحق�ة االرهابيني، اضافة 

اىل الخط�ة االمني�ة لزي�ارة اربعيني�ة 
االمام الحسني )عليه السالم(«.

واضاف املكت�ب، أنه »تمت مناقش�ة 
معالج�ة ح�االت التهري�ب والته�رب 
الرضيب�ي والكمرك�ي، حيث عرضت 
مقارنة ملا يدخل للبلد من ايرادات من 

الرضائب الربعة اش�هر يف هذه السنة 
مع نفس االشهر لسنة 2017 وتنفيذ 
برنام�ج لالي�رادات يف جمي�ع املناف�ذ 

الحدودية«.
وب�ني املكت�ب، أن�ه »ج�رى التأكي�د 
ع�ىل وزارة املالي�ة للمب�ارشة برصف 

املناف�ذ  يف  العامل�ني  مخصص�ات 
الحدودي�ة البالغة  % 50 ش�هريا وبأثر 
رجع�ي م�ن تأريخ ص�دور القرار 61 
لس�نة 2018«، مش�ريا اىل أن�ه »ت�م 
الت���فاهم  التصوي�ت ع�ىل مذك�رة 
للتع�اون االمني ب�ني وزارة الداخل�ية 

العراقية ونظريتها الرتكية«.
يش�ار اىل أن املجل�س ال�وزاري لألمن 
الوطني يعقد اجتماعاته بشكل دوري 
برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العب�ادي ملناقش�ة عدد م�ن املواضيع 

األمنية.

املجلس الوزاري لالمن الوطني يناقش اخلطط االمنية يف تتبع اخلاليا االرهابية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س مجلس النواب محم�د الحلبويس، 
أمس االحد، حرصه عىل ترشيع القوانني التي 
تخدم القطاع الصناع�ي والزراعي يف العراق، 
فيما اش�ار وزي�ر العمل اىل أن الع�راق يمتلك 
البنية التحتية الصناعية التي تؤهله لالنطالق 

باتجاه توفري املنتج املحيل.

وقال مكتب الحلبويس يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن االخري »اس�تقبل يف 
مكتب�ه، وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
ووزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني 
والوفد املرافق ل�ه«، موضحاً أنه »جرى خالل 
اللق�اء بحث الترشيعات والقوانني التي تخدم 
القط�اع الصناع�ي وحماي�ة املنت�ج العراقي 

والنهوض باالقتصاد العراقي«.

وأض�اف البي�ان أن�ه »تم�ت مناقش�ة آليات 
توفري ف�رص العم�ل يف القط�اع الخاص من 
خالل تقليل الف�وارق بني التوظيف الحكومي 
والقط�اع الخاص، فضال عن التطرق إىل ملف 
الرعاي�ة االجتماعي�ة والترشيع�ات الكفيل�ة 

برعاية الفرد العراقي«.
البي�ان حرص�ه  الحلب�ويس، بحس�ب  وأك�د 
ع�ىل »ترشي�ع القوان�ني التي تخ�دم القطاع 

الصناع�ي والزراع�ي يف الع�راق؛ للتحرر من 
سياسة التمويل الريعي للدولة القائم حاليا«، 
مشريا إىل »توافر جميع املقومات لهذا التحول 

يف الوقت الحارض«.
من جانبه أوضح السوداني أن »العراق يمتلك 
البنية التحتية الصناعية التي تؤهله لالنطالق 
باتج�اه توف�ري املنت�ج املحيل ال�ذي يضاهي 

املستورد يف مواصفاته«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س تي�ار الحكم�ة عم�ار الحكيم، 
أمس االحد، مع رئيس مجلس النواب السابق 
س�ليم الجبوري، تش�كيل الحكومة الجديدة، 
والتأكي�د ع�ىل ابعاد الع�راق ع�ن التجاذبات 

االقليمية والدولية.وقال الحكيم يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، »بحثنا 
خالل استقبالنا رئيس مجلس النواب السابق 
سليم الجبوري، ملف تشكيل الحكومة املقبلة 
ومبدأ االصالح الذي نراه مس�ؤولية تضامنية 
»اكدن�ا  الجميع«.واض�اف  ب�ني  وتش�اركية 

ع�ىل اهمية دعم رئيس ال�وزراء املكلف، فيما 
أرشن�ا اىل أهمية إبعاد الع�راق عن التجاذبات 
السياس�ية اإلقليمي�ة والدولي�ة والرتكيز عىل 
تقدي�م الخدم�ات وتحقيق تطلعات الش�عب 

العراقي«.
وتاب�ع الحكيم »فض�ال عن تجديدن�ا لرؤيتنا 

لتحال�ف االص�الح واالعم�ار باعتب�اره نتاج 
رؤية اصالحي�ة تأخذ باالولويات وتنفتح عىل 

الجميع بما يخدم املصلحة العراقية«.
وخت�م بالقول »ثّمنا دور الجبوري يف رئاس�ة 
الربملان للدورة الس�ابقة ب�روح وطنية عالية 
وحرصه عىل ترشيع وإقرار القوانني املهمة«.

رئيس الربملان يعلن حرصه عىل ترشيع القوانني التي ختدم القطاع 
الصناعي والزراعي يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكمة االتحادية العليا طلباً بعدم املصادقة عىل 
فوز احد اعضاء مجلس النواب، وابلغت املّدعي بان له 
الحق يف االعرتاض وفقاً لاللية املنصوص عليها يف املادة 
)52( من الدس�تور. وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
إياس الس�اموك أن »املحكمة االتحادي�ة العليا عقدت 
جلس�تها، برئاس�ة القايض مدحت املحمود وحضور 
القض�اة االعضاء كافة، ونظ�رت طلباً بعدم املصادقة 
عىل فوز اح�د اعضاء مجلس النواب بحجة فقدانه إىل 

احد رشوط العضوية«. واضاف أن »املحكمة االتحادية 
العليا أكدت يف حكمها بان عملية املصادقة من جانبها 
عىل نتائج االنتخابات تمت يف وقت س�ابق«. واشار إىل 
ان »املحكم�ة ابلغت املّدعي ب�أن له الحق يف االعرتاض 
تطبيق�اً لاللي�ة املنصوص عليه�ا يف امل�ادة )52( من 
الدس�تور التي تنص عىل )أوالً:- يبت مجلس النواب يف 
صحة عضوية أعضائه، خ�الل ثالثني يوماً من تاريخ 
تس�جيل االع�رتاض، بأغلبية ثلث�ي أعضائ�ه، ثانياً:- 
يجوز الطعن يف ق�رار املجلس أمام املحكمة االتحادية 

العليا، خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدوره(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، 
أمس األحد،، إىل العاصمة السورية، دمشق 

يف زيارة رسمية تستغرق ثالثة أيام.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة 
أحم�د محجوب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
الجعف�ري  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
»سيلتقي خالل الزيارة بالرئيس السوري 
بشار األسد وكبار املس�ؤولني السوريني، 

لبح�ث األوض�اع األمني�ة والسياس�ية يف 
املنطقة وتطور العالقات بني البلدين«.

وتأت�ي زي�ارة الجعف�ري تلبي�ة لدع�وة 
رس�مية يلتقي خاللها نظريه الس�وري، 

وليد املعلم، والرئيس بشار األسد.
ووج�ه الوزي�ر املعلم يف األول من الش�هر 
الج�اري، دعوة رس�مية للجعفري لزيارة 

دمشق.
وجاءت الدع�وة أثناء حدي�ث هاتفي بني 
الطرفني، وأشار بيان للخارجية العراقية 

االحتادية ترد طلبًا بعدم املصادقة عىل فوز
 احد اعضاء جملس النواب

وزير اخلارجية يزور دمشق لبحث األوضاع 
األمنية والسياسية

احلكيم يبحث مع اجلبوري تشكيل احلكومة واالبتعاد عن التجاذبات االقليمية والدولية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الربملان املرصي عيل عبد العال، 
ع�ىل اهمي�ة اس�تقرار الع�راق يف تحقيق 

السالم بمنطقة الرشق األوسط.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب النائ�ب األول لرئيس 
مجلس النواب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ان النائب االول لرئيس املجلس 
حس�ن كري�م الكعب�ي، والوف�د النياب�ي 
املرافق ل�ه ألتقى عىل هام�ش اجتماعات 
االتح�اد الربملان�ي ال�دويل يف جنيف رئيس 
الربمل�ان امل�رصي، ع�يل عبدالع�ال والوفد 
املراف�ق له وتباحث�ا امللف�ات الثنائية ذات 
األهمي�ة وس�بل تفعي�ل لج�ان الصداق�ة 

ب�ني الجانب�ني«. ودعا الكعب�ي جمهورية 
مرص إىل »تس�هيل اج�راءات من�ح الفيزا 
للعراقي�ني« مؤك�داً »دعم الع�راق الكامل 
للرشكات االستثمارية املرصية واملساهمة 
يف اعادة االعم�ار وتفعيل التبادل التجاري 

واالقتصادي بني البلدين الشقيقني«.  
م�ن جانب�ه ثمن رئي�س الربمل�ان املرصي 
»جهود القوات االمنية العراقية يف القضاء 
عىل بؤر االٍرهاب ودورها يف تحقيق السلم 
الع�راق  يف  االم�ن  واس�تتباب  املجتمع�ي 

واملنطقة«. 
وقال عبد العال بحس�ب البيان ان »السالم 
الذي نعيشه يعتمد باألساس عىل استقرار 

ووحدة العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت لجنة تعديل النظام الداخيل ملجلس 
الن�واب، األح�د، اجتماع�ا ملناقش�ة آليات 
التعدي�ل وتش�كيل اللجان، فيم�ا اصدرت 
ثالث�ة ق�رارات. وقال�ت الدائ�رة اإلعالمية 
ملجل�س الن�واب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »لجن�ة تعديل 
النظ�ام الداخ�يل للمجلس عق�دت، اليوم، 
اجتماع�ا برئاس�ة رئيس�ها النائب صباح 
الساعدي وحضور اعضاءها ملناقشة اليات 
التعديل، يف القاعة الدس�تورية«. وأضافت 
الدائ�رة، أن »االجتماع ج�رى خالله بحث 

آلي�ات التعديل بما يعزز ال�دور الترشيعي 
والرقاب�ي للمجل�س، فضال عن مناقش�ة 
مس�ألة دمج وش�طر واالبق�اء عىل لجان 
مجلس النواب«. وتابع�ت، أن »املجتمعني 
استعرضوا مقرتحات عدة تتعلق بانضاج 

مسألة تعديل النظام الداخيل للمجلس«.
وأشارت الدائرة، إىل أن »االجتماع تمخض 
عن اتفاق للميض بقرار املجلس بالتصويت 
املب�ارش عىل اجراء التعدي�الت عىل النظام 
الداخ�يل وتش�كيل اللج�ان الربملاني�ة عرب 
تقدي�م خيارات تتعل�ق بالش�طر والدمج 
واضاف�ة بع�ض االختصاص�ات اىل لجان 

مجلس النواب لغرض التصويت عليها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 
االرشف، أمس االحد، عن إلقاء القبض عىل 
مط������لوب ثالث من بني الف����ارين 
الخمس�ة م�ن املوق�ف املؤق����ت ملكتب 

مكافحة الكرار.

وقالت املديرية يف بيان لها تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »رشطة النجف 
تمكنت بالت����عاون م�ع خلية الصقور 
االستخبارية يف املحافظة من إلقاء القبض 
ع�ىل املطل�وب الثال�ث م�ن بني الس�جناء 
الهاربني الخمس�ة من موقف مؤقت تابع 

ملكتب مكافحة اجرام الكرار » .

رئيس الربملان املرصي: سالم املنطقة يعتمد
 عىل استقرار ووحدة العراق

جلنة تعديل النظام الداخيل لربملانية تصدر )3( قرارات

رشطة النجف تلقي القبض عىل السجني الثالث من الفارين اخلمسة
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، ع�ن احباط محاول�ة تهريب 15 
عجلة يف ميناء ام قرص الشمايل.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه » 
تم احباط محاولة تهريب 15 عجلة دون املوديلمعده للتهريب اىل 

البلد يف ميناء ام قرص الشمايل يف محافظة البرصة«.
وأضاف�ت ان »ذلك تم ذلك بالتعاون املش�رك وفق مذكرة تفتيش 
م�ن ق�ايض تحقيق محكمة س�فوان بني هيئة املناف�ذ الحدودية 
وممثل جهاز االمن الوطني يف املنفذ ومديرية الكمرك العس�كري، 
وكان�ت الغاية من هذه العملية تمري�ر العجالت خالفا للضوابط 

املعمول بها حيث تم ضبطها من قبل شعبة البحث والتحري«.
وأشارت اىل انه »تم احالة ما تم ضبطه امام انظار قايض تحقيق 

محكمة سفوان التخاذ االجراءات القانونية بحقها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املدير العام لدائرة الراث الثقايف يف محافظة كرمانش�اه /
غ�رب ايران/ جليل باالئي، األح�د، أن محادثات تجري مع العراق 
لفت�ح منفذي�ن حدودي�ني جديدي�ن يف املحافظ�ة هم�ا س�ومار 

وخرسوي أمام زوار اربعينية االمام الحسني )ع(.
وق�ال باالئي يف ترصيح اوردته وكالة “ف�ارس” اإليرانية إنه “تم 
تش�كيل لجنة ش�ؤون الزيارة االربعينية يف محافظة كرمانش�اه 
كما ان دائرة الراث الثقايف يف املحافظة تشارك يف تقديم الخدمات 

للزائرين بصورة مطلوبة وفق مهامها”.
واض�اف، أن “ثالث�ة اقضي�ة يف املحافظ�ة هي كن�كاور وصحنه 
وكرمانش�اه تعد اماكن رئيسة لزوار االربعينية حيث يسريون يف 

الطرق من همدان اىل ايالم”.
واوض�ح باالئ�ي، أن “70 باملئة من اس�تيعاب اماك�ن االقامة يف 
املحافظ�ة تنت�ر يف ه�ذه الط�رق”، مش�ريا إىل أن “املجمع�ات 
املنت�رة يف ه�ذه الطرق عىل اس�تعداد لتقديم افض�ل الخدمات 

لزوار االربعينية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االتصاالت ،  عن قطع خدمة االنرنت يف عموم العراق 
تزامناً مع امتحانات الدور الثالث ملرحلتي املتوسطة واالعدادية.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انها “تعلن للمؤسس�ات الحكومي�ة واملواطنني الكرام عن إيقاف 
بث خدم�ة األنرنت تزامنا م�ع إمتحانات ال�دور الثالث ملرحلتي 
املتوسطة واإلعدادية من الساعة الحادية عر صباحاً إىل الساعة 

الواحدة ظهرا”.
واض�اف البيان ان “القطع ت�م اعتبارا من الي�وم األحد املصادف 
14/ 10/ 2018 ولغاي�ة ي�وم اإلربعاء املواف�ق 24/ 10/ 2018، 
وحس�ب طلب وزارة الربية وسيكون توقف خدمة االنرنت أليام 

االمتحانات حرصاً.

   بغداد / المستقبل العراقي

والعم�رة  للح�ج  العلي�ا  الهيئ�ة  عق�دت 
ورشكاؤها املس�اهمون، جلسة تعريفية 
اإلس�المي  الناس�ك  م�رصف  بتأس�يس 
لالس�تثمار والتموي�ل، لغرض اس�تثمار 
ام�وال الحجاج املودعة لديه�ا، التي تقدر 

ب�100 مليار دينار.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »رئيس الهيئة الش�يخ خالد 
العطي�ة اس�تعرض يف تفاصي�ل مروع 
تأس�يس املرصف الذي يهدف الس�تثمار 
ام�وال الهيئة التي اتاح قانون تأسيس�ها 
حس�ب املادة الرابع�ة الفقرة السادس�ة 
الحج�اج  ام�وال  اس�تثمار   2005 لع�ام 

املودعة لديها«.
واضاف البيان، أن »الغاية من االس�تثمار 
هي تنمية ام�وال الهيئة لتقلي�ل التكلفة 
ع�ىل الفائزي�ن بقرع�ة الح�ج وتطوي�ر 
الخدم�ات املقدمة له�م، وكذلك تس�هيل 
اعمال الهيئة واستحداث تشكيالت جديدة 

لتحقيق اهدافها«.
واضاف العطية، بحسب البيان، ان »رأس 
مال املرصف عند التأس�يس )100( مليار 
دينار عراقي تم االكتتاب بنس�بة 55% أي 
م�ا يع�ادل )55( مليار دين�ار عراقي من 
حص�ة القطاع العام، منه�ا حصة الهيئة 
البالغ�ة )45%( و)10%( للوقف الش�يعي 
وم�رصف النهرين ورشكات عم�رة، وما 
يتبقى ه�و 45% م�ن األس�هم مطروحة 

لالكتتاب العام.

هيئة احلج ترشع 
باستثامر »100« مليار 

دينار من أموال احلجاج

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي نتائ�ج قبول الطلبة 
م�ن أصحاب الش�هادات املعادلة يف الجامعات للس�نة الدراس�ية 

.2019/2018
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة  حي�در العبودي يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »ع�دد الطلب�ة الذي�ن ت�م قبولهم يف 
الجامعات للسنة الدراسية 2019/2018 من  أصحاب الشهادات 
املعادل�ة من خريجي الدراس�ة اإلعدادية للعام 2018/2017  بلغ  

90 طالبا وطالبة بينهم أربعة طالب من ذوي الشهداء«.
وأضاف انه »يمكن االطالع عىل أسماء الطلبة املقبولني عرب البوابة 
www.dirasat- االلكرونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

gate.org ، داعيا الطلبة إىل اس�تكمال إجراءات التسجيل يف  جهة 
القبول ومراجعة ش�عبة الوافدين يف دائرة الدراس�ات والتخطيط 

واملتابعة بموعد أقصاه 12/31 /2018.

التعليم تعلن نتائج قبول طلبة 
الشهادات املعادلة يف اجلامعات

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت قيادة عمليات الفرات االوسط ومديرية رشطة النجف 
الخطة األمنية الخاصة بزيارة أربعينية األمام الحسني )عليه 
الس�الم(.ونقل بيان ملديرية رشطة النجف تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ع�ن قائ�د عمليات الفرات االوس�ط 

الفري�ق الركن قي�س املحمداوي 
قول�ه خالل حض�وره املؤتمر ان 
»االجهزة االمنية جاهزة لتطبيق 
خط�ة زي�ارة االربع�ني املليونية 
وس�تصل تعزيزات م�ن االجهزة 
املحافظة  االمني�ة والجي�ش الن 
الزائري�ن  ع�دد  ثلث�ي  يدخله�ا 
وه�ذه زي�ارة عاملية«.من جانبه 
ق�ال قائد رشط�ة النج�ف اللواء 
عالء غري�ب الزبيدي، ان »النجف 
دول  كل  م�ن  زي�ارة  تس�تقبل 

العالم والحش�ود املليونية ستدخل املحافظة من املحافظات 
الجنوبي�ة والوس�طى فضال عن ال�زوار القادمني عرب مطار 

النجف االرشف الدويل«.
وأض�اف البي�ان »وضعن�ا خط�ة لحماي�ة كاف�ة املواك�ب 
الحس�ينية والزائري�ن يف جميع انحاء املحافظ�ة وتم خالل 
املؤتم�ر االمن�ي التباحث بالقطوع�ات االمني�ة واالجراءات 
االحرازي�ة ون�ر كاف�ة القوات 
االمنية وفق نظ�ام امني ملنع اي 
خ�رق او ح�ادث يف املحافظ�ة اذ 
جرى تامني ومسح كافة املناطق 
وتقسيم املحافظة اىل قواطع كما 
ت�م تخصي�ص س�احات لوقوف 

سيارات الزوار«.
وأوض�ح ان »رشط�ة محافظ�ة 
النجف وضعت جمي�ع خدماتها 
االمنية ام�ام الزائري�ن واملواكب 
م�ن اجل حمايتهم م�ن اي عمل 

إعالن خطة االربعني يف الفرات األوسط 
وإرسال تعزيزات أمنية

  بغداد / المستقبل العراقي

كشف مس�ؤول ملف ادارج مدينة بابل ضمن الئحة الراث 
العاملي يف وزارة الثقافة واالثار والس�ياحة رعد عالوي عن 
موافق�ة منظمة اليونس�كو ع�ىل ضم مدينة باب�ل لالئحة 

الراث العاملي من الناحية املبدئية. 
وذكر ع�الوي يف ترصيح صحف�ي إن »منظمة اليونس�كو 
التابع�ة لألم�م املتحدة وافقت م�ن الناحي�ة املبدئية بضم 

مدينة بابل اىل الئحة الراث العاملي«.

واوضح عالوي، أن »اليونس�كو بعد هذه الخطوة سرسل 
خربائها املختصني ملتابعة تطبيق امللف وهو اجراء من قبل 

منظمة }االوكمس{ الدولية التابعة للمنظمة«.
واش�ار اىل أن »هذه املوافقة جاءت بعد س�نوات من العمل 
والرميم للكثري م�ن االبنية واملواقع االثرية التي قامت بها 
هيئ�ة االثار يف وزارة الثقافة إضاف�ة إىل املنظمات الدولية، 
ومنه�ا بوابة عش�تار ومعاب�د }ننماخ{ و)ناب�ش خاري( 
وغريها الكثري لتتكلل بنتائج ايجابية يف تقديم حضارة بالد 

الرافدين اىل املحافل الدولية«.

اليونسكو توافق عىل وضع مدينة بابل عىل الئحة الرتاث العاملي

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن انشاء ستة مجرسات 
مخصصة للمش�اة يف مناط�ق متفرقة من 

بغداد.

وق�ال االمان�ة يف بي�ان تلقت�ه، »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن�ه »ت�م إنش�اء 6 مج�رسات 
مخصصة للمش�اة يف عموم العاصمة بغداد 
3 منه�ا دخلت الخدمة الفعلية وهي مجرس 
الرش�يد وكويريش ومدخل شارع 60 ضمن 

الطريق الرسيع عتبة بن غزوان«.
وأضاف البيان أن »3 اخرى يف مراحل االنجاز 
النهائي�ة ه�ي مجرس ح�ي آس�يا ومديرية 
ش�هداء الرطة قرب وزارة الداخلية وآخر 
يخ�دم حي البس�اتني«، مش�رياً اىل »صيانة 

مجرس الكاظمية ومجرس ش�هداء السيدية 
ح�وادث  بس�بب  الرضار  تعرضهم�ا  بع�د 
مرورية وهناك دراسة مواقع جديدة لغرض 

شمولها بمجرسات املشاة.

امانة بغداد تعلن انشاء »6«جمرسات خمصصة للمشاة يف مناطق متفرقة من العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ع�ن »اس�تمرارها باس�تالم 
وتجهي�ز كمي�ات الحنط�ة والرز املس�تورد 
ال�واردة من ميناء  ام قرص اىل س�ايلو خان 

بني سعد«.
واوضح مدير عام الركة نعيم املكصويص 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
كمية الحنطة املس�توردة  االمريكية املنش�أ 
ال�واردة  اىل الس�ايلو بلغ�ت) 780 ,2395 (

ط�ن وبمجموع 56 س�يارة حيث تم تجهيز 
كمي�ة) 640, 184( ط�ن ملطحن�ة املق�داد 
الحكوم�ي وتجهيز كمي�ة) 480,266( طن 
اىل مطحن�ة ال�ورد كما تم تجهي�ز املطاحن 

االهلية بكمية) 620 3998 ( طن« .
واضاف البيان كذلك ان »الس�ايلو مس�تمر 

بتجهي�ز م�ادة ال�رز وبنوعي�ه الفيتنام�ي 
واالرجنتين�ي لوكالء بغداد حيث بلغت كمية  

ال�رز الفيتنام�ي املجه�ز ) 995,370 (طن 
و االرجنتين�ي) 338,85( ط�ن وذل�ك دعما 

للبطاقة التموينية«.
ويف السياق ذاته  اشار البيان اىل زيارة عضو 
مجلس النواب العراقي السيد )طالل خضري 
الزوبع�ي ( صومعة خان ض�اري  حيث  تم 
تفق�د  جميع وحدات الصومع�ة و املالكات 
العاملة فيها مثمنا الجهود املبذولة من قبل 
ادارة الصومعة وجمي�ع املالكات العاملة يف 

الركة العامة لتجارة الحبوب« . 
م�ن جان�ب اخ�ر ذك�ر البي�ان ان لجنه من 
الس�يطرة النوعيه  يف الركة زارت س�ايلو  
الكوف�ه يف النجف االرشف الج�راء الفحص 
الش�امل لل�رز املوج�ود يف مخازن الس�ايلو 
مبين�ا ان نتائ�ج الفحص املخت�ربي جاءت 
مطابق�ة للمواصفات املطلوب�ه وبتقريرها 
يف  الغذائي�ة  امل�واد  وكالء  تجهي�ز  س�يتم 
املحافظ�ة بتلك املادة والتي بلغت كمياتها ) 

2750( طن.

جتارة احلبوب: مستمرون باستالم وجتهيز كميات احلنطة والرز املستورد للمطاحن ووكالء التموين

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هي�أة النزاهة ، عن 
�ة بقضاي�ا  إص�دار محكم�ة الجناي�ات املُختصَّ
النزاه�ة يف بغ�داد حكم�اً غيابياً  يقيض بس�جن 
ري�ن  ف�ي وزارة الهج�رة واملُهجَّ اثن�ني م�ن ُموظَّ
وفقاً ألح�كام املادَّة 315  من قان�ون العقوبات؛ 
ده�م إحداث رضٍر باملال الع�امِّ بلغت قيمته  لتعمُّ

أكثر من 12 مليار ديناٍر«.
واش�ارت الدائرة، يف معرض حديثها عن تفاصيل 
القضيَّة حس�ب بي�ان للنزاهة تلقته » املس�تقبل 
العراق�ي«، إىل أنَّ املدان�ني الهارب�ني اللذي�ن كانا 
رين، قاما باختالس  يعمالن يف وزارة الهجرة واملُهجَّ
صة كِمَنٍح؛ لغرض توزيعها  الس�لف املاليَّة املُخصَّ
ب�ني العوائل النازحة، ُموضحًة أنَّ مجموع املبالغ 
املُختلس�ة من قبلهما بل�غ )12,351,540,600( 

مليار ديناٍر.    

وتاب�ع البيان ، ان« املحكم�ة، وبعد اطالعها عىل 
رين،  أق�وال املُمثِّل القانونيِّ لوزارة الهجرة واملُهجَّ
ال�ذي طلب الش�كوى بح�قِّ املُتَّهم�ني، ومحرض 
اللجن�ة التحقيقيَّ�ة ال�ذي أوىص بإحالته�م عىل 
القضاء، فض�اًل عن قرينة هروبهم�ا، وصلت إىل 
القناعة الكافية بتجريمهم�ا وفقاً ألحكام املادَّة 
315 من قانون العقوبات، وبداللة مواد االشراك 
47 و48 و49 من�ه، والحكم بالس�جن ملدَّة س�بع 

سنواٍت لكلٍّ منهما .
أواخ�ر  الص�ادر  الحك�م  » ق�رار  ،ان  اىل  ولف�ت 
��ن أيض�ًا أم�ر قب�ٍض بح�قِّ  آب امل�ايض، تضمَّ
�هما،  املحكومني، وإج�راء التفتيش األصويلِّ بحقِّ
م�ع تأييد حجز أموالهم�ا املنقولة وغري املنقولة، 
رة )وزارة  فض�اًل عن االحتف�اظ للجه�ة املُت�رضِّ
رين( بحقِّ طل�ب التعويض أمام  الهج�رة واملُهجَّ
املحاكم املدنيَّة بعد اكتس�اب قرار الحكم الدرجة 

القطعيَّة.

النزاهة: السجن ملوظفني اختلسا »12« مليار 
دينار من السلف املخصصة للنازحني

احباط حماولة هتريب »15« عجلة 
يف ميناء ام قرص الشاميل

العراق وإيران يبحثان فتح منفذين 
حدوديني جديدين لزوار االربعينية

االتصاالت تصدر توضيحا بشأن 
قطع خدمة االنرتنت

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد عط�وان العطواني، 
ان�ه س�يتم االع�الن قريب�ا ع�ن اكم�ال 
املتطلب�ات املالي�ة واالقتصادية الخاصة 

بمروع القطار املعلق يف العاصمة.
وذك�ر مكتبه االعالمي ان االخري »«بحث 
مع مدي�ر رشكة )الس�توم( الفرنس�ية 
ه�ذه  اعتب�ار  ع�ىل  امل�روع  تموي�ل 
التعاقدات الستكمال متطلبات تصاميم 

ع�ام 2013 وق�د تكتم�ل يف نهاي�ة عام 
.»2018

واش�ار اىل انه »تم االتف�اق عىل ان تعمل 
الجدي�دة  التحديث�ات  ضم�ن  الرك�ة 
واالنماط املس�تخدمة حالي�ا وليس كما 
اتفق عليه سابقا حتى يتواكب املروع 

مع التطور والتقنيات الحديثة«.
ولفت العطواني، اىل ان »هناك اجتماعات 
س�تعقد بخصوص الي�ة الدف�ع عىل ان 
تك�ون م�دة التنفي�ذ ال تتج�اوز خمس 

س�نوات وم�دة التس�ديد بعد اس�تكمال 
املروع عىل 19سنة«.

واض�اف »طلبن�ا من الرك�ة ان يكون 
هناك ضغطا لفرة التسديد لتكون هناك 
مس�احة كافية للحكومة املحلية لرتيب 
الوضع املايل عىل ان يت�م انجاز املروع 
خالل 3س�نوات وبعد 5س�نوات س�تتم 
عملي�ة الدف�ع من م�وارد ه�ذا املروع 
فض�ال اىل تعزي�ز موازن�ة املحافظة من 

الحكومة االتحادية.

حمافظ بغداد: قريبًا سيتم اكامل متطلبات 
مرشوع القطار املعلق

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف مدير معمل سمنت الحدباء احد معامل معاونية 
السمنت الش�مالية التابعة اىل الركة العامة للسمنت 
العراقي�ة  محمد رمضان خلف عن انتاج املعمل الجديد 
من سمنت آبار النفط بنوعيه )B و G( فيما اكد امكانية 
وقدرة املعمل عىل تجهيز س�د املوصل بالس�منت فائق 

النعومة بالكميات واملواصفات املطلوبة من قبلهم«.
واش�ار يف بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
اىل »انت�اج نم�اذج من س�منت آب�ار النف�ط اىل رشكة 
نفط الش�مال بع�د البحث ع�ن مواصفات ه�ذا النوع 
من الس�منت واجراء تحويرات عىل الطاحونة ، مؤكدا 
ع�ىل ان »النم�اذج املنتجة اثبتت نجاحه�ا ومطابقتها 
للمواصفات مااثم�ر عن اتفاق مبدئي لتجهيز الركة 
املذكورة بهذا النوع من الس�منت وبانتظار توقيع عقد 

للب�دء باالنت�اج والتجهيز ، مضيفا ب�أن املعمل يواصل 
تجهيز س�د املوصل بانتاجه من السمنت املقاوم فائق 
النعومة الس�تخدامه يف تحش�ية اس�س السد حيث تم 
تجهي�ز بح�دود )1300( طن خ�الل الف�رة املاضية ، 
مؤك�دا يف الوقت ذاته قدرة املعمل ع�ىل انتاج الكميات 
املطلوبة م�ن قبل ادارة الس�د وباملواصف�ات الخاصة 
املعتمدة من قبلهم.ولفت خلف اىل ان املعمل يعد الوحيد 
الذي يختص بانتاج الس�منت املقاوم  بنوعني السمنت 
املقاوم العادي النمطي الذي يستخدم الغراض االسس 
واملج�اري وقن�وات ال�ري ملايمتاز به م�ن قابلية بعدم 
التعام�ل مع االمالح الكربيتية والس�منت املقاوم فائق 
النعومة الذي يستخدم الغراض تحشية اسس السدود 
، مضيف�ا ب�ان املعمل يمتل�ك خطني انتاجي�ني بطاقة 
)650( طن/ي�وم ولدي�ه االمكاني�ة النت�اج ان�واع من 

السمنت وحسب الحاجة.

سمنت احلدباء يكشف عن انتاجه اجلديد ويؤكد قدرته عىل جتهيز سد املوصل بالكميات املطلوبة
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وزارة النفط  رشكة توزيع املنتجات النفطية 
هياة توزيع بغداد 

اعالن
اىل املدين /  عيل طارق صالح )جمهول حمل االقامة( 

انذار 
نظ�ر ملديونيتك لهيأتن�ا بمبلغ قدره 
وس�بعة  مئ�ة   )157,013,550(
وخمس�ون مليون وثالث�ة عرش الف 
وخمس�مائة وخمس�ون دينار عليه 
نن�ذرك بوج�وب الحض�ور اىل مق�ر 
هيأتنا وتس�ديد ما بذمتك من  ديون 
خ�الل مده )10( عرشة  اي�ام ابتداء 
من اليوم التايل لتاريخ تبلغك باالنذار 
وبخالف�ة س�يتم اتخ�اذ االج�راءات 

القانونية بحقك 
مدير هيأة توزيع بغداد

اعالن 
وزارة الصحة / الرشكة العامة لتسويق االدوية  واملستلزمات الطبية

يرسنا دعوتكم لالش�راك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز  )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن 
حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع 
الخ�اص بالرشك�ة ) www.kimadia.iq  ( واملوقع الخاص بالوزارة ) www.moh.gov.iq (  علما ان ثمن مس�تندات 
املناقص�ة التي )1000000( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة ملي�ون دوالر او اقل و )2000000( مليونان دينار 
للمبل�غ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه فان العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة اجور 
االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة 
يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية 
علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية  )كفالة حس�ن 
االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض 
الت�ي تصدرها  املصارف الحكومي�ة ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان 
املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2018/10/29

مالحظ�ة / يف حال�ة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي ه�و اخر موعد لتقديم 
العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعل�ن لجن�ة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة(  فعىل من يرغب 
باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة  أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك 
مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن 
البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند 
الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 652 / 2017 
التاريخ 14 / 10 / 2018  

اعالن
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة  

اىل املدين :- عيل عباس س�لمان – الكاظمية محلة 413 زقاق 
11 دار 15 

لقد تحقق من اش�عار مركز رشطة الكاظمية املرقم 10037 
يف 4 / 10 / 2018 وتأيي�د املجل�س املحيل لحي الكاظمية انك 
مجه�ول مح�ل االقامة لذا نخربك�م بانه تقرر حج�ز االموال 
غ�ري املنقول�ة وه�ي حصتك من العق�ار تسلس�ل 3 / 2318 
م 21 الس�الم لق�اء طل�ب الدائ�ن عامر رش�يد كام�ل البالغ 
316,210,000 ملي�ون دينار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور 
ادناه خ�الل مدة عرشة ايام من اليوم الت�ايل لتاريخ تبليغكم 
به�ذا االخبار واال ف�أن االموال املحجوزة بموج�ب هذا القرار 
س�تباع وفق�اً للقان�ون وذلك اس�تناداً للمادة 87 م�ن قانون 

التنفيذ
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

اعالن 
اىل الرشيك / فالح حسن سعدون 

يقتيض حضورك اىل بلدية سبع البور 
النجاز اجازة البناء للقطعة املرقمة 

1 / 8372 مع التقدير 
بلدية التاجي 

������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الخالص 

رقم االضبارة 136 / 2018 
التاريخ 9 / 10 / 2018 

اعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الخالص العقار 
1325 م 57 عليب�ات  تسلس�ل 1 / 
البي�ادر  ح�ي  الخال�ص  يف  الواق�ع 
العائ�د للمدي�ن فاروق حس�ني عيل 
املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن انتصار 
فاضل عل�وان البال�غ 100551000 
مائ�ة ملي�ون وخمس�مائة وواح�د 
وخمس�ون الف دينار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشري .املنفذ العدل 
جواد كاظم حسن 

املواصفات : 
1 – موقع�ه ورقم�ه : الخالص حي 

البيادر  1 / 1325 م 57 عليبات . 
2 – جنسه ونوعه : دار سكن .

3 – حدوده واوصافه : كما مؤرش يف 
خارطة العقار . 

4 – مش�تمالته : طارم�ة خارجي�ة 
مطبخ هول غرفة اس�تقبال وغرفة 
نوم ومرافق صحي�ة وحمام وغرفة 
نوم يف الطابق العلوي ومسقف مادة 

شيش التسليح .
5 – مساحته : 375 م2 .

6 – درجة العمران : متوسط .
انتص�ار  الرشيك�ة   : الش�اغل   –  7

فاضل علوان .
8 – القيم�ة املقدرة : 120000 مائة 

وعرشون مليون دينار . 
������������������������������

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
3/52710 حي النداء باسم ) عباس 
بعي�وي مايش ( عىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2228 /2018 
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت حصة 
املدين يف العقار تسلسل 5 / 1528م 
46نصف الدجيل�ه   الواقع يف نصف 
الك�وت العائد للمدي�ن ماجد عيدان 
س�عود املحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
س�عود كام�ل عي�دان البال�غ س�تة 
وع�رشون مليون دينار فعىل الراغب 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
خ�الل مدة ثالث�ون  يوما تب�دءا من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه  / ك�وت / انوار  
الصدر 1528/5م46نصف الدجيله    
2- جنس�ة ونوع�ه / ارض الدار مع 
بنائه�ا ملك رصف مس�جل باعتبار 
70س�هم منه�ا 26 س�هم اىل املدين 

ماجد عيدان سعود 
3- ح�دوده واوصاف�ه / يتكون من 
غرفة استقبال وهول وغرفتني  نوم 
ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحي�ه 
مشركه وسلم  طابوق مع البيتونه 
قدي�م  ال�دار كايش موزائي�ك  ارض 
ومرافق صحي�ه خارجيه وهو نازل 
ع�ن الش�ارع بح�دود 50 س�م عن 

شارع فرعي مبلط     
4- املساحة / املساحة الكليه للعقار 
200م2 والحصة املحجوزة تبلغ 26 

سهم مايعادل 74م2  
5- الشاغل / مروك  

6- القيمة املقدرة / س�تة وعرشون 
ملي�ون دين�ار ع�ن حصت�ه املدي�ن 

البالغة 26 سهم فقط 
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود   
������������������������������

تنويه
كن�ا قد نرشن�ا يف جريده املس�تقبل 
العراقي  بالعدد ) 1758 ( يف 1 / 10 
/ 2018 إعالن مديريه زراعه صالح 
الدي�ن وق�د ورد س�هوا يف ت )9 ( يف 
حق�ل املس�احه )10 ( دون�م خطاء 
والصحي�ح ) 12 ( دون�م لذا اقتىض 

التنويه

املدير العام

الموقع المساحةرقم الملك )القديم /الجديد(جنس العقارت

10/13 ـ 11/14 ـ 15/18 ـ )30+37( / 28 ـ )31+36( / 29 ـ )32 +35( /30 ـ )33+34( 31 ـ )40+51( /34 ـ حوانيت1
عمارة البلدية / شارع السكة)6×3(م)69+76( /53 ـ 13/16  ـ )77+68(/52

عمارة البلدية / شارع السكة)3×3(م26/28  ـ57/74 ـ 72/93 ـ 79/101 ـ 59/78 ـ 60/79حوانيت2
عمارة البلدية / شارع السكة)4,7×3(م81/103 ـ 85/107حوانيت3
شارع السكة)7,5×9,5(م100/3شقة4
شارع السكة)6×2,5(م)1/48( /113حانوت5
شارع السكة)11×4,4(م)1/58( /118حانوت6
شارع السكة)7,5×2,8(م)1/60( /119حانوت7
شارع السكة)2,22×2,75(م)7/99( /124حانوت8
شارع السكة)3×2(م)7/103( /125حانوت9
شارع السكة)4×2,4(م)7/101( /126حانوت10
شارع السكة)4,5×2,15(م)7/97( /127حانوت11
شارع السكة)5,4×3,4(م141/821حانوت12
شارع السكة)4×2,6(م145/201حانوت13
شارع السكة)6,5×3,4(م155/2حانوت14
شارع السكة)7,5×11(م103/4شقة15
شارع السكة48,75م1502 ب /133حانوت16
حي المتنبي )3×4(م674/7 ـ 675/8 ـ 676/9حوانيت17
قرب محكمة الكوفة)3×4(م644/1 ـ 645/2اكشاك18
شارع المعمل)3×4(م10أ/367كشك19

العدد : 236
التاريخ 2018/10/9

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية
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رشكة املشاريع النفطية  
)اعالن مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني (

اعمال تنفيذ عبورات نهر الزاب وقناة ري كركوك بطريقة الحفر االفقي )HDD( ملرشوع انبوب النفط الخام   42  عقدة ) ITI  - سارلو( كركوك 
رقم الطلبية : 

 -  ITI ( ملرشوع انبوب النفط الخام   42  عقدة )HDD( يرس )رشكة املشاريع النفطية(  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم   )اعمال تنفيذ عبورات نهر الزاب وقناة ري كركوك بطريقة الحفر االفقي
سارلو( كركوك   ( علما ان املناقصة تمويل ذاتي وكلفتها التخمينية تبلغ )7500000000 ( سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار وبمدة تنفيذ تبلغ )60( يوم من تاريخ املبارشة عىل ان تتحمل الرشكة املحال اليها العمل مسؤولية 

توفري الحماية لالزمة للموقع واملعدات والعاملني التابعني لها مع مالحظة ومراعاة ما يأتي :
1  ـ عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل املعلومات اضافية االتصال  برشكة املشاريع النفطية /قسم التوريدات والتعاقدات

Scop@scop.oil.gov.iq _  pur.cus@scop.oil.gov.iq  ) من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة ) 9:00 ص ( لغاية ) 12:00م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ ـ عدد االعمال املماثلة )3( ثالثة اعمال املنجزة للخمس سنوات االخرية وتكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغها نسبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصة بنسبة )75  % ( من الكلفة التخمينية . 
ب ـ مدة تنفيذ العقد بااليام وكما مطلوب  يف رشوط املناقصة

ج ـ حجم االيراد السنوي يجب ان يكون )85 %( من الكلفة التخمينية  للسنوات الخمس االخرية عىل ان يتم تأييد بوجود سيولة نقدية من مرصف معتمد ويجب ان تكون بنسبة )85 %( من الكلفة التخمينية للمناقصة   
د ـ توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة املناقصة

هـ ـ توفر العاملني واملعدات التخصصية لتنفيذ العمل وال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني 
و ـ املنهاج الزمني املقرتح )سري االعمال وتوزيع املوارد( لتنفيذ املقاولة

زـ  الحسـابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للسـنتني االخريتني مدققة من قبل محاسـب قانوني واذا كان لدى الرشكة املشـرتكة باملناقصة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق  االزمة املالية يجب تقديم حساباتها الختامية 
الرابحة للسنتني السابقة لعام 2014 

ح ـ مطابقة املواصفات  الفنية للعطاءات للمواصفات الفنية املوضوعة من قبل جهة التعاقد وكما مبينة يف الجزء الفني من الوثيقة 
ط ـ بيان عدد املشاريع الحالة التي  بعهدة املناقصني وكلفتها ونسب  االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص 

3 ـ بإمكان مقدمي العطاء  املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 1000000( ) مليون دينار( 
4   - يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )مقر رشكة املشاريع النفطية يف الوزيرية /لجنة استالم وفتح العطاءات ( يف تاريخ )4/ 11/ 2018 ( 

5  ـ العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي : )مقر رشكة املشاريع النفطية يف الوزيرية /لجنة استالم وفتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ 
)4 /11/ 2018 ( علما ان التقديم االلكرتوني غري مسموح به

6 ـ يكون البيع من يوم االحد اىل الخميس
7 ـ بكون موعد غلق املناقصة )4 /11/ 2018 (

8 ـ يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة عىل االستفسارات  ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريريا قبل ثالثة 
ايام من موعد انعقاد املؤتمر

 الوقت : 9 – 12 صباحا
التاريخ : 28/ 10 /2018

املكان : يحدد الحقا 
9 – تكون نفاذية العطاء والتامينات االولية )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق

10 ـ  للجان  التحليل استكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتب عليها تغيري يف اسعار الوحدات املسعرة م نقبل مقدم العطاء بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرشحة لالحالة ويف حالة عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها 
فيتم استبعاد عطاءه ومصادره التامينات االولية

أ ـ البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية
ب  ـالرشوط القانونية غري الجوهرية

ج ـ الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا 
11 ـ املستمسكات املطلوبة :

أ ـ يجب تقديم شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل واملستمسكات الثبوتية للمدير املفوض مع تأييد السكن مصدق اصوليا او عقد ايجار 
او الطابو للداللة عىل العنوان مع تقديم هوية غرفة التجارة نافذة وكذلك تقديم شهادة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية مؤكدة ان موظفيها مشمولني بالضمان االجتماعي

ب   ـ هوية تصنيف املقاولني من الدرجة )الرابعة( فما فوق
ج ـ وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية

د ـ تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية 
ه ـ تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء

و ـ الحسابات الختامية التيس تظهر تحقيق االرباح للسنتني األخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني )ويف حالة كون الرشكة ال تمتلك حسابات ختامية للسنوات االخرية بسبب االزمة املالية فعليها تقديم حسابات ختامية رابحة 
للسنتني السابقتني لعام 2014 ( 

ز ـ وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل
ح ـ عدد االعمال  املماثلة )3( ثالثة اعمال  املنجزة للخمس سنوات االخرية وتكون مؤيدة م نقبل الجهة التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغ مبلغها نسبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصة بنسبة )60 %( 

ط ـ كتاب من احد املصارف املعتمدة يف العراق تثبت وجود السيولة النقدية لدى الرشكة وفقا للنسبة املحددة يف املناقصة 
 املالحظات :

  ـ يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
االول ـ يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة 

الثاني  ـ يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل 
الثالث ـ  يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر 
مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد

الرابع ـ يحتوي عىل العرض التجاري املسعر
مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد

الخامس ـ يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة )250000000( دينار   ) مائتان وخمسون مليون دينار  ( فقط ) ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف 
منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة(

توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل :
أ ـ اسم وعنوان مقدم العطاء

ب ـ عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة 24 ـ 1  من تعليمات ملقدمي العطاء
ج ـ اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية 1  ـ 1 من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد 

د ـ تاريخ الغلق
ه ـ بيان محتوى الظرف الداخيل ) عرض فني ، عرض تجاري مسعر ، عرض تجاري غري مسعر ، الوثائق املطلوبة ، التامينات االولية ( 

ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد

ـ تستبعد العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة وغري املستجيبة ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
ـ التقديم االلكرتوني غري مسموح به 

ـ يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت :
Web site: http: www.scop.gov.iq

E- mail: scop@scop.oil.gov.iq
E – mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq

اعالن دعوة اهليئة العامة لرشكة االخاء 
للتأمني ) م . خ ( املحرتمني 

م / اجتامع اهليئة العامة 
اسـتنادا الحكام قانـون الرشكات رقم 21 لسـنة 

1997 املعدل .
تنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املتخذ بجلسـته 

بتاريخ 14 / 10 / 2018 .
يرسنـا دعوتكـم لحضـور اجتماع الهيئـة العامة 
لرشكـة االخـاء للتأمني ) م . خ ( الذي سـيعقد يف 
الساعة العارشة صباحا يوم االحد املوافق 4 / 11 
/ 2018 يف مقـر الرشكة الكائن يف اربيل بختياري 
للنظـر يف جدول اعمـال االجتماع املـدرج يف ادناه 

وكما ييل : 
-انتخاب مجلس ادارة من خمسة اعضاء اصليني 
ومثلهم احتياط وفق احـكام املادة 108 رابعا من 

قانون الرشكات .
راجني من جميع االعضاء الحضور اصالة او انابة 
بموجب سـند انابـة او وكالة مصدقـة من كاتب 
عـدل عىل ان توجد االنابـات او الوكاالت قبل ثالثة 
ايـام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع واسـتنادا 
الحكام املادة 9 من قانون الرشكات املذكور اعاله 
يف الزمان واملكان املعينني وابراز شـهادة االسـهم 
بما ينسجم واحكام املادة 94 من القانون املذكور 
. ويف حالة عـدم اكتمال النصـاب القانوني يؤجل 
االجتمـاع اىل نفـس اليوم من االسـبوع الالحق يف 
نفـس الزمان واملكان املعينـني املصادف 11 / 11 

. 2018 /

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسـة محكمة اسـتئناف واسط 
االتحادية

محكمة بداءة الكوت 
العدد 2085/ب/2017

اىل املدعـى عليها / حسـنة خليفة 
غايل

اصـدرت   2018/9/26 بتاريـخ 
املحكمـة وبالعـدد جاعاله  هـذة 
قرارا غيابيا يقـي باعادة الحال 
اىل ماكانت عليه قبـل التعاقد عىل 
5346/2م29  املرقمـة  القطعـة 
دامـوك وملجهوليـة محـل اقامتك 
حسـب القائم بالتبليـغ   لذا تقرر 
صحيفتـني  بواسـطة  تبليغـك 
محليتني بالقـرار اعاله وعند عدم 
اعرتاضـك ضمـن املـدة القانونيه 
سـوف يكتسـب القـرار الدرجـة 

القطعيه  
القايض

عمار حسن عبد عيل 
ــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسـة محكمة اسـتئناف صالح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 

سامراء
العـدد: 1248/ش/2018

التاريخ: 14 /10 /2018
اىل املدعى عليه / محمد شاكر عبد 

الله
نرش اعالن

قدمت املدعية )رسور حامد كامل( 
الدعوى املرقمة 1248/ش/2018 
ضـدك تطالـب التفريـق للـرضر 
وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب 
املفـوض  بالتبليـغ  القائـم  رشح 
)عمـر مصطفى محمـد( بتاريخ 
2018/9/27 وتبـني انـه مرتحل 
اىل جهة مجهولة وحسـب اشـعار  
املختار )حسـني محمـود حنادة( 
مختار حي الجبريية الثانية واملذيل 
بتوقيع الشـاهدين عمار حسـني 
محمـود و محمد حسـني محمود 
واملصدق من املجلس املحيل لقضاء 
سـامراء عليـه واسـتنادا ألحكام 
مدنيـة  مرافعـات   1/21 املـادة 
بتبليغك بواسـطة  املحكمة  قررت 
محليتـني  يوميتـني  صحيفتـني 
برضورة حضـورك موعد املرافعة 
وبعكسـه   2018/10/31 املوافق 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلناً.              
القايض االول

احمد إبراهيم رمضان
ــــــــــــــــــــــــــــ 

فقدان
املرقمـة  موظـف  هويـة  فقـدت 
17212 باسم حامد رحيم شاطي 
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات 
النفطيـة / بغـداد عىل مـن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف دياىل 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

بعقوبة 
العدد 4400 / ش2 / 2018 

التاريخ 14 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليهم 

سـوزان – هديل – اسيل – عماد – 
رسمد اوالد ياسني حياوي حسن .

م / اعالن 
ياسـني   ( املدعـي  والدكـم  اقـام 
حياوي حسـن ( الدعوى الرشعية 
املرقمـة بالعـدد اعاله امـام هذه 
املحكمة ومضمونها اسقاط نفقة 
ولكونكـم مجهـويل محـل االقامة 
وعدم توفـر املعلومات عنكم تقرر 
صحيفتـني  بواسـطة  تبليغكـم 
محليتـني بالحضـور امـام هـذه 
املحكمـة صبـاح يـوم 22 / 10 / 
2018 ويف حالة عدم حضوركم او 
ارسال ماينوب عنكم قانونا سوف 
تجـري املرافعـة بحقكـم غيابيـا 

ووفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف دياىل 

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد 1697 / ب1 / 2018 
التاريخ 8 / 10 / 2018 

م / اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعـى عليـه / سـعد كاظـم 

عليوي 
اقـام عليـك املدعـي ) مـرض عيل 
مطلـك ( الدعـوى املرقمـة اعاله 
وطلـب الحكـم بالزامـك بتسـديد 
اتعاب محاماة قدرها ) 000 ، 500 
، 1 ( مليون وخمسمائة الف دينار 
للرتافـع عنـك يف الدعـوى املرقمة 
213 / جنـح / 2018 وتحميلـك 
املصاريـف القانونيـة وملجهوليـة 
محـل اقامتـك حسـب تبليغك عن 
طريـق مركـز رشطـة الرشقي يف 
كتابهـم املرقـم 14714 يف 7 / 10 
القائـم بالتبليـغ  / 2018 ورشح 
احمـد محمـد كامـل يف 6 / 10 / 
املختـار  اشـعار  ومرفقـه   2018
) عبـد الكريـم محمود سـلمان ( 
املـؤرخ يف 6 / 10 / 2018 قـررت 
هـذه املحكمـة تبليغك بواسـطة 
يوميتـني  محليتـني  صحيفتـني 
واسـعتي االنتشـار للحضور امام 
هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعة 
املوافق 16 / 10 / 2018 السـاعة 
العـارشة صباحـا ويف حالـة عدم 
حضـورك يف املوعـد اعاله سـوف 
تجري املرافعـة بحقك غيابا وعلنا 

ووفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )حسـب ما مؤرش ازاءها (  وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسـنة 2013  فعىل من يرغب باالشـرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة  أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مسـتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باسـتثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف السـاعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية سـتكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 ـ عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 ـ عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 ـ اسـتنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شـهادة ممارسـة املهنة عند الدخول 
باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5  ـ يقوم مسـتأجر سـاحة وقوف ومبيت السـيارات /خلف مكتب مكافحة اجرام الكوفة الواردة يف الفقرة )11( من االعالن بتنفيذ كشـف البلدية البالغ )5,270,000( دينار عىل ان تؤول املشـيدات 
للبلدية عند انتهاء مدة االيجار

رئيس جملس االدارة 
عبد اهلادي حممد نذير امني
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الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

مدة التأجيرالموقع المساحةرقم الملك )القديم /الجديد(جنس العقارت

 سنة واحدةعمارة البلدية / شارع السكة27م2)80+81+95( /61حوانيت1

 سنة واحدةشارع السكة)4×4(م150 هـ /131حانوت2

 سنة واحدةشارع السكة)4 ×2,5(م150 د/134حانوت3

 سنة واحدةشارع السكة)  10,25  ×3,4(م3أ/136حانوت4

 سنة واحدةمجمع سياج المستشفى)2,9×5,0(م174/35حانوت5

 سنة واحدةواجهة مخزن البلدية)3× 4(م)63/17( /501حانوت6

 سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)12×3,75(م290/5 ـ 291/4مخازن7

 سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)14×75,3(م292/3 ـ 294/1مخازن8

 سنة واحدةقرب مدرسة المختارية بال /139كشك9

 سنة واحدةقرب مسجد الكوفة )ابو طالب( 3003م2بال/ 411ساحة وقوف السيارات10

 سنة واحدةخلف مكتب مكافحة اجرام الكوفة 1640م2بال / 1109ساحة وقوف ومبيت السيارات11

مجمع تسويقي يحتوي على 71 حانوت مع ساحة لوقوف 12
 سنة واحدةشارع السهلة)3×3 (م للحانوت و )5701( م2 للمجمع ككلبال /1110ومبيت السيارات

 سنة واحدةحي ميسان /على القطعة 3/14265)4×3(م698/1 ـ 699/2حوانيت13

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م2)بلوك االول / قطعة 40( / 945قطعة صناعية14
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اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم املناقصة ) 65 / 2018 / استثامرية (
 اسم املناقصة )هدم واعادة بناء سقائف املخازن الغذائية الكرامة( نينوى

1- يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم ) 2018/65/ استثمارية( ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة نينوى عام 2018 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مرشوع )هدم وإعادة بناء سقائف املخازن الغذائية يف الكرمة( محافظة نينوى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )2,818,346,000( 

دينار وبمدة تنفيذ )240( يوم.
2- س�يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص )  مدني - انشائي 

وميكانيك( والدرجة ) الرابعة( املسجلني يف وزارة التخطيط لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول ع�ى معلومات إضافي�ة االتصال بالعن�وان [ صندوق إع�ادة اعمار  املناط�ق املترضرة من 
العمليات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فني لإلجابة عى استفس�ارات الرشكات يوم )الثالثاء( 

املوافق2018/10/23 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري املنفذة، املطالبات املوقوفة.
- املوقف املايل: األداء املايل السابق، املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات )10( السابقة.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ) 350,000 ( ثالثمائة وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل 
للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتم تسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الدائرة 
ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الساعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم      )االثنني( املوافق 29/ 10 /2018 ] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مس�موح ، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم 

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الصندوق يف اليوم الذي 
ي�ي الي�وم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباح�ًا ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح للي�وم الذي يليه بدوام 

رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )90 

يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عى ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
9- عن�وان مق�ر الدائ�رة / صندوق إعادة اعم�ار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – ش�ارع الوزراء – دار 

رقم11}.
مالحظة:- عى مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ - وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب - هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2018.

ج-  كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق       املترضرة  من العمليات 
اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عى كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه-تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

  و- مستمسكات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم املناقصة ) 64 / 2018 / برامج خاصة (
اسم املناقصة )تأهيل بناية الهيئة العامة للرضائب يف الجانب األيمن عمارة رشكة التأمني / محافظة نينوى(

1-يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )2018/64/ برامج خاصة( ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة الربامج الخاصة ملحافظة نينوى عام 2018 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته�م لتنفي�ذ مرشوع )تأهيل بناية الهيئة العامة للرضائ�ب يف الجانب األيمن عمارة رشكة التأمني / محافظة نين�وى بكلفة تخمينية اجمالية 

قدرها )230,695,000( دينار وبمدة تنفيذ )100( يوم.
2-  سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص )  مدني – انشائي 

( والدرجة ) الخامسة ( املسجلني يف وزارة التخطيط لرشاء وثائق املناقصة.
3-ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحصول عى معلوم�ات إضافية االتص�ال بالعن�وان [ صندوق إع�ادة اعمار  املناط�ق املترضرة من 
العمليات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فني لإلجابة عى استفس�ارات الرشكات يوم )الثالثاء( 

املوافق2018/10/23 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة: -

-املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري املنفذة، املطالبات املوقوفة.
-املوقف املايل: األداء املايل السابق، املوارد املالية والسيولة النقدية.

-املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات )10( السابقة.
5-بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ) 200,000( مئتان الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم البيع 
لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتم تسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الدائرة 
ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم )االثنني( املوافق 29/ 10 /2018 ] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم 

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الصندوق يف اليوم الذي 
ي�ي الي�وم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباح�ًا ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح للي�وم الذي يليه بدوام 

رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )90 

يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عى ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
9- عن�وان مق�ر الدائ�رة / صندوق إعادة اعم�ار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – ش�ارع الوزراء – دار 

رقم11}.
مالحظة:- عى مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -  وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب - هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2018.

ج-  كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق       املترضرة  من العمليات 
اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عى كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه-تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسكات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم املناقصة ) 67 / 2018 / استثامرية (
 اسم املناقصة ) تأهيل بنايات األقسام الداخلية )مجمع القادسية( للسكن الداخي / جامعة املوصل / نينوى (

1- ي�رس صن�دوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )2018/67/ اس�تثمارية( ضمن 
تخصيص�ات موازن�ة الصندوق بتبويب خطة االس�تثمارية ملحافظة نينوى ع�ام 2018 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مرشوع )تأهيل بنايات األقسام الداخلية )مجمع القادسية( للسكن الداخي / جامعة املوصل / نينوى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

)633,775,000( دينار وبمدة تنفيذ )220( يوم.
2- س�يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص )  مدني - انشائي( 

والدرجة ) الخامسة( املسجلني يف وزارة التخطيط لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحص�ول عى معلوم�ات إضافية االتص�ال بالعنوان [ صن�دوق إعادة اعم�ار  املناط�ق املترضرة من 
العملي�ات اإلرهابي�ة ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فني لإلجابة عى استفس�ارات ال�رشكات يوم )الثالثاء( 

املوافق2018/10/23 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري املنفذة، املطالبات املوقوفة.
- املوقف املايل: األداء املايل السابق، املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات )10( السابقة.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ) 250,000( مئتان وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل للرد 
ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام 

الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتم تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الدائرة 
ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الساعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم      )االثنني( املوافق 29/ 10 /2018 ] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مس�موح ، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم 

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الصندوق يف اليوم الذي يي 

اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة )العارشة صباحاً ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )90 

يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عى ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
9- عن�وان مق�ر الدائ�رة / صندوق إعادة اعم�ار املناطق املترضرة من العملي�ات اإلرهابية / العنوان الت�ايل  {بغداد – الجادرية – ش�ارع الوزراء – دار 

رقم11}.
مالحظة:- عى مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -  وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب - هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2018.

ج-  كت�اب ب�راءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إع�ادة اعمار املناطق       املترضرة  من العمليات 
اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عى كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه-تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسكات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم املناقصة ) 66 / 2018 / استثامرية (
اسم املناقصة )إعادة اعمار بنايتي املركز الطالبي ووحدة الرياضة الجامعية يف الكلية التقنية الهندسية املوصل( / محافظة نينوى.

1- يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم ) 2018/66/ استثمارية( ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة نينوى عام 2018 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مرشوع )إعادة اعمار بنايتي املركز الطالبي ووحدة الرياضة الجامعية يف الكلية التقنية الهندسية املوصل( / نينوى بكلفة تخمينية 

اجمالية قدرها )  691,370,000 ( دينار وبمدة تنفيذ )200( يوم.
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص  ) مدني -انشائي ( 

والدرجة ) الخامسة( املسجلني يف وزارة التخطيط لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول ع�ى معلومات إضافي�ة االتصال بالعن�وان [ صندوق إع�ادة اعمار  املناط�ق املترضرة من 
العمليات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فني لإلجابة عى استفس�ارات الرشكات يوم )الثالثاء( 

املوافق2018/10/23 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري املنفذة، املطالبات املوقوفة.
- املوقف املايل: األداء املايل السابق، املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات )10( السابقة.
5- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ) 250,000( مئتان وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل للرد 
ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام 

الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتم تسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الدائرة 
ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم )االثنني( املوافق 29/ 10 /2018 ] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مس�موح ، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم 

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الصندوق يف اليوم الذي 
ي�ي الي�وم املح�دد ملوعد الغلق يف الس�اعة ) العارشة صباحاً ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفت�ح لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )90 

يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عى ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
9- عن�وان مق�ر الدائ�رة / صندوق إعادة اعم�ار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابي�ة / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – ش�ارع الوزراء – دار 

رقم11}.
مالحظة:- عى مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -   وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب - هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2018.

ت - كت�اب ب�راءة ذم�ة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعم�ار املناطق   املترضرة   من العمليات 
اإلرهابية.

ث - قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عى كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ج-  تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

ح- مستمسكات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد 1696 / ب1 / 2018 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
م / اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / سعد كاظم عليوي 
اقام عليك املدعي ) مرض عي مطلك ( الدعوى املرقمة 
اعاله وطلب الحكم بالزامك بتسديد اتعاب محاماة 
قدره�ا ) 000 ، 500 ، 1 ( مليون وخمس�مائة الف 
دين�ار للرتافع عنك يف الدع�وى املرقمة 198/ جنح 
/ 2018 وتحميل�ك املصاري�ف القانونية وملجهولية 
محل اقامتك حسب تبليغك عن طريق مركز رشطة 
الرشقي يف كتابهم املرقم 14713 يف 7 / 10 / 2018 
ورشح القائ�م بالتبلي�غ احمد محم�د كامل يف 6 / 
10 / 2018 ومرفقه اش�عار املخت�ار ) عبد الكريم 
محمود س�لمان ( امل�ؤرخ يف 6 / 10 / 2018 قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني واس�عتي االنتش�ار للحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 16 / 10 / 2018 
الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك 
يف املوعد اعاله س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا ووفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة 
للرضائ�ب فرع النج�ف االرشف ذي الع�دد 10477 
بتاري�خ 2011/5/30 واملعنون�ة اىل مديري�ة مرور 
محافظة االنبار باس�م ) ستار جابر يارس( عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

 محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد: 1003/ش / 2018 
التاريخ : 14/ 2018/10 

اىل  / املدع�ى علي�ه ) عام�ر عبد الخالق محس�ن ( 
مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعي�ة ) دني�ا محم�د محس�ن ( الدعوى 
املرقم�ة )1003/ش/2018( وموضوعه�ا ) تأيي�د 
حضانة االطف�ال كل من مها وس�جاد ورضا( وان 
موعد املرافعة فيها التاس�عة م�ن صباح يوم 21 / 
10/ 2018 وملجهولي�ة محل اقامت�ك  تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول .
القايض 

ستار مالك الفتالوي
������������������������������������������

تنويه
ورد سهوا يف اعالن تنفيذ الكوفة املنشور يف صحيفة 
املستقبل العراقي بالعدد ) 1764( يف 2018/10/9 
) لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن املع�ني باالحالة 
القطعي�ة محمد صالح الربغ وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار اخطار املنطقة ( خطأ والصحيح 
ه�و )لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من تبلي�غ املدين 
باالحال�ة القطعية وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار املنطقة نج�ف /حي االمري )محمد 
صالح الربع( كما ذكرت املدة خالل )15( يوما خطأ 

والصحيح هو )10( ايام لذا اقتىض التنويه

www.refaato.iq املوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iq الربيد االلكرتوني
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اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
زراعية800/دينار70/دونم48/المعيبدي112
زراعية800/دينار30/دونم21/ديوم تكريت217
زراعية900/دينار90/دونم21/ديوم تكريت 317
زراعية800/دينار30/دونم21/ديوم تكريت417
زراعية900/دينار100/دونم9/الجزيرة51
زراعية1000دينار200/دونم9/الجزيرة61
زراعية800/دينار50/دونم21/ديوم تكريت717
زراعية900/دينار100/دونم9/الجزيرة81
زراعية900/دينار100/دونم9/الجزيرة91
زراعية900/دينار100/دونم9/الجزيرة10510/1
زراعية1000دينار50/دونم9/الجزيرة111
زراعية1000دينار50/دونم9/الجزيرة121
زراعية800/دينار85/دونم9/الجزيرة13295
زراعية800/دينار54/دونم41/الخزامية الشرقية14295
زراعية900دينار80/دونم51/المجرة وتل الرجم15103/1599
زراعية800دينار63/دونم42/ العكلة والذكورة16157
زراعية900دينار50/دونم51/ المجرة وتل الرجم17103
زراعية4000دينار3,5/دونم4/ حويجة جيوان185
زراعية1800/ دينار16/دونم19/ بعاجة19191
زراعية7000/دينار4/دونم13/ الحجاج2032
زراعية1000/دينار150/دونم9/ الجزيرة211
زراعية1000/دينار150/دونم9/ الجزيرة221

تعل�ن مديرية زراع�ه صالح 
الدين ع�ن تأجري املس�احات 
ادن�اه  تفاصيله�ا  املدرج�ه 
القان�ون )35  اح�كام  وف�ق 
لسنة 1983( وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم ) 21 
لس�نة 2013 /املع�دل( فعى 
الراغبني بالتاجري الحضور اىل 
مق�ر املديرية زراع�ة   صالح 
الدين   الس�اعة )10( صباحا 
مستصحبني معهم التامينات 

القانونية البالغة 
)20% ( من القيمة التقديرية 
ويتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه 
واج�ور   مصاري�ف  املزاي�دة 
النرش وس�تجري املزايدة يوم 
الثالثني اعتبارا من اليوم التايل 
لن�رش االع�الن يف الصحيف�ة 

الرسمية
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اليوم.. منتخبنا الوطني
يواجه السعودية إلثبات الذات

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه املنتخب الوطني مضيفه السعودي، اإلثنني، 
عىل ملعب }جامعة امللك سعود{، يف بطولة »سوبر 
كالس�يكو« الودية، املقامة باململكة، من 11- 16 
أكتوبر/ترشي�ن أول الجاري، بمش�اركة الربازيل 

واألرجنتني.
وخ�ر األخ�ر الس�عودي مبارات�ه األوىل أمام 
نظ�ره الربازي�ي 2-0، كما تلقى الع�راق هزيمة 

عىل يد األرجنتني 0-4.
ويتطلع أس�ود الرافدين لتحقي�ق نتيجة إيجابية، 
وهو م�ا ب�دا جلًيا من خ�الل ترصيح�ات املدرب 
رسيتش�كو كاتانيتس، يف املؤتمر الصحفي عقب 

خسارة فريقه أمام األرجنتني، الخميس املايض.
وأوض�ح كاتانيت�س، أن املباراة أم�ام »األخر« 
ستكون »قوية للغاية«، مشرا إىل أنه سيعتمد عىل 
نفس مجموع�ة الالعبني التي ش�اركت يف املباراة 

األوىل.ويحت�ل املنتخ�ب الس�عودي املرك�ز 71 يف 
التصنيف العاملي، بينما يحل العراق يف املرتبة 89، 

وفقا آلخر تصنيف لالتحاد الدويل لكرة القدم.
وس�تكون مباراة الغد، التجربة األخرة يف املرحلة 
الثاني�ة يف برنام�ج إع�داد املنتخ�ب الس�عودي، 
للمشاركة يف كأس أمم آسيا 2019، املقرر إقامتها 

يف اإلمارات يف يناير/كانون ثان املقبل.
وق�دم األخر أداًء ممي�زا أمام الربازي�ل، نال به 
إش�ادة واس�عة م�ن مختل�ف الصح�ف العاملية، 
رغم الخس�ارة 0-2، حيث ش�ارك السامبا بالقوة 
وجابريي�ل  س�يلفا  دا  نيم�ار  بقي�ادة  الضارب�ة 
خيس�وس.وعقب املب�اراة، أش�اد خ�وان بيتزي، 
مدرب املنتخب الس�عودي، ب�أداء العبيه يف اللقاء 

أم�ام الربازيل، معربا يف الوقت ذاته 
عن حزنه الش�ديد للخس�ارة 

بقول�ه: »بالتأكي�د لم نكن 
نرغب يف تلك النتيجة«.

الصحافة األملانية تدعو لإلطاحة 
بيواكيم لوف و »3« العبني

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يعترب املنتخ�ب األملاني واح�د من أكرب 
خيب�ات األمل م�ن ع�ام 2018. بدأ كل 
يشء يف روس�يا حني غادروا املنافس�ة 
م�ن مرحل�ة املجموع�ات، بعد أش�هر 
النتائج السلبية تتواصل يف دوري األمم 
األروبي�ة. م�ا دق ناق�وس الخطر من 
جديد، م�ع مبارات�ني ونقط�ة واحدة. 
واملب�اراة التالي�ة ض�د فرنس�ا ، بط�ل 

العالم الحايل.
بع�د البطول�ة أخذ يواكي�م لوف بعض 

الوقت ليق�رر مس�تقبله واختار أخرا 
تغير الصورة والوجوه. ولم يتم الوفاء 
بأي من الوعود يف الوقت الحايل. املدرب 
األملاني ال يزال يعتمد عىل نفس الفريق 
الذي فاز ب�كأس العالم يف الربازيل قبل 
أربع س�نوات، ولكن يظه�ر أن اإلرهاق 
جعل بع�ض الالعبني يصبح�ون عبء 
أكث�ر م�ن كونه مس�اعدين، م�ا جعل 
صحيفة “بيلد” تؤك�د أن الثقة يف لوف 

قد اختفت.
بعد الهزيمة ض�د هولندا بثالثة أهداف 
األملاني�ة  الصحاف�ة  حمل�ت  لصف�ر، 

مس�ؤولية الهزيم�ة للم�درب و العبني 
مث�ل بواتين�ج ، هامل�ز، ومول�ر ومن 
التجدي�د يظ�ل وحي�ًدا يف  أن  الغري�ب 
مارك أوث. املهاج�م ، الجديد الوحيد يف 
ملعب أمس�ردام ، كان رهان محفوف 
باملخاطر ألنه لم يس�جل هدفا يف عرش 
مباريات مع ش�الكه يف البوندس�ليجا ، 

األبطال، والكأس.
أملانيا يجب أن تصحح املس�ار يف دوري 
األمم األوروبية يوم الثالثاء املقبل، بعد 
خم�س هزائم يف ع�ام واح�د. يشء لم 

تعشه أملانيا منذ عام 1985.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرب نجما ميالن، من العودة للمشاركة 
بش�كل طبيع�ي يف مباري�ات الفريق، بعد 
م�ن  تعافيهم�ا 
التي  اإلصاب�ة 
أبعدتهما عن 
ت  ي�ا ر ملبا ا
الفرة  خالل 

األخرة.
وذكرت شبكة 
ت  ر س�بو «

ميدياس�ت«، أن جينارو جات�وزو، مدرب 
مي�الن، تلق�ى أخب�اًرا جيدة، بعد ش�فاء 
أليسيو رومانيويل وماتيا كالدارا، مدافعي 
برنام�ج  أن  موضح�ة  الروس�ونري، 
تأهيلهما يس�ر عىل ما يرام.وأضافت أن 
الثنائي، رغم أنه لم يشارك يف مباراة ودية 
أقيمت أمس السبت، يف ميالنو، بني الفريق 
األول والربيمافرا، إال أنه بخر، وسيكون 
متاح�ا ملب�اراة ديربي الغض�ب، أمام إنر 
ميالن.وسيلتقي ميالن غريمه إنر ميالن، 
مس�اء األحد املقبل، يف منافس�ات الجولة 

التاسعة من الدوري اإليطايل.

   المستقبل العراقي/ وكاالت

يخطط برشلونة للظفر بخدمات 
مداف�ع  ليخ�ت،  دي  ماتي�اس 
خ�الل  أمس�ردام،  أياك�س 
االنتق�االت الش�توية املقبلة، 
بحس�ب تقاري�ر صحفي�ة، 
الهولن�دي  الن�ادي  لك�ن 
ليس مس�تعًدا لذلك فيما 
يبدو.فف�ي ترصيح�ات 
صحيفة  نقلته�����ا 
»مون�دو ديبورتيفو« 
ق��ال  الكتالوني��ة، 
م�ارك أوفرم��ارس، 
املدي����ر الري��ايض 
»احتمال  ألياك���س: 
يف  ليخ�ت  دي  رحي��ل 
يناي���ر؟ صفر%«.لك�ن 
ع�ن إمكاني�ة مغادرت�ه يف 
الهولندي  ال�دويل  الصي�ف، رد 
السابق: »هذا ممكن«.وجذب دي ليخت أنظار عدة 
أندي�ة أوروبية ك�ربى، خالل الف�رة األخرة، عىل 

رأسها برشلونة وروما.

أنبـاء سـارة فـي ميـالن 
قبـل ديـربـي الغـضـب

أياكس يؤجل حلم 
برشلونة

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

مكتب املدير العام
شعبة العقود العامة

اىل  السادة : 
1  � ي�ر وزارة الزراعة / رشكة ما ب�ني النهرين العامة للبذور دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم للعمل الخاص بمرشوع انشاء معمل لتنقية بذور الحنطة يف موقع املثنى
2 � ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتصال برشكة ما بني النهرين العامة 

للبذور )من االحد اىل الخميس وخالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة يف ورقة بيانات العطاء
3 � تقديم هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني العراقيني لس�نة 2008 نافذة لنهاية عام 2018 )البالس�تيكية( نس�خة 

اصلية ومصورة )الدرجة /5( 
4 � تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرائب معنونة اىل الرشكة 

5 � تقديم الحس�ابات الختامية للس�نتني االخرتني مصدقة وفق القانون موضحة االرباح والخسارة املتحققة ويجب 
ان تك�ون رابحة واذا كان ملقدمي العطاءات اعمال منفذة يف الس�نوات التي تس�بق االزم�ة املالية فقط )عىل اعتبار ان 
شهر حزيران من عام 2014 هو تاريخ بدء االزمة املالية ( فعليها تقديم حساباتهم الختامية الرابحة ألخر سنتني التي 

تسبق عام 2014
6  �تقديم ما يثبت توفر الس�يولة املالية بما يعادل )547678050( فقط خمسمائة وسبعة واربعون مليون وستمائة 

وثمانية وسبعون الف وخمسون دينار
7  � بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات 
العط�اء وبع�د دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة )250000( فقط مائتان وخمس�ون الف دينار غ�ر قابلة للرد واجور 

خدمات بيع الوثائق البالغة )0.0001(  من قيمة الكلفة التخمينية اي  )100000( فقط مائة الف دينار لكل مليار
8 � الكلفة التخمينية )1825592500(  فقط مليار وثمانمائة وخمسة وعرشون مليون وخمسمائة وثالثة وتسعون 

الف وخمسمائة دينار ضمن تبويب البحث  والتطوير
9 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات او املدير املفوض او املؤس�س للرشكة املش�اركة يف املناقصة حرصا تقدي�م تأمينات اولية 
قدرها )18255935( فقط  ثمانية عرش مليون ومائتان وخمس�ة وخمس�ون الف وتسعمائة وخمسة وثالثون دينار 

لضمان جدية املشاركة ألمر الرشكة عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان غر مرشوط او سفتجة
10  � يجب ان يكون العطاء املقدم نافذا ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة يف 2018/11/11

11 � كش�ف باألعمال املماثلة )خطوط انتاجية لتنقية وتعفر البذور( مصدقة من قبل الجهات املعنية خالل  ال� )3( 
س�نوات االخرة عىل ان ال تقل قيمة االعمال املماثلة عن )912796750( فقط  تسعمائة واثنا عرش مليون وسبعمائة 

وستة وتسعون الف وسبعمائة وخمسون دينار
12 � ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املقاولني

13 � املستمسكات الشخصية للمقاول او املدير املفوض ) هوية االحوال املدنية ،  شهادة الجنسية ، او البطاقة الوطنية 
املوحدة ، بطاقة السكن(

14 � تقديم اجازة ممارسة املهنة الخاصة بادارة الرشكة مع شهادة التأسيس وعقد التأسيس
15  � تقديم براءة ذمة من مديرية االحصاء 

16 � تقديم هوية الرقم الريبي
17 � يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع اجور نرش االعالنات واي رضائب او رسوم قانونية 

18 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل ش�عبة العقود العامة يف مقر رشكة ما بني النهرين العام�ة للبذور الكائنة يف الكرادة  � 
س�احة الواثق ش�ارع سلمان فائق مقابل مستشفى دار النجاة االهي يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرش مساءا من 
يوم االحد املوافق 2018/11/11 وس�يتم رفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف تمام الساعة الواحدة مساءا من نفس اليوم يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد / ساحة 

االندلس واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل اىل اليوم الذي يليه 
19 � س�يتم عقد مؤتمر يف مقر رشكة ما بني النهرين العامة للبذور لالجابة عن استفس�ارات مقدمي العطاءات وذلك 

يف الساعة العارشة صباحا من يوم 2018/11/4
20 � ان رشكتنا غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

21  �يح�ق لرشك�ة ما بني النهرين العامة للبذور الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها وال يحق ملقدمي العطاءات 
املطالبة بالتعويض 

22  � يخضع هذا االعالن  لتعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 وضوابطها وتعديالته
مع التقدير

meso_nahrin@moagr.gov.iq  : الربيد  اإللكروني
هاتف : 7177546  �  7177938

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املرقمة 00178076 والصادرة 
م�ن ثانوية الن�رص للبن�ني بتاري�خ 2018/9/26 
واملعنون�ة اىل اعدادي�ة الش�يخ احمد الوائي بأس�م 
)كاظم صباح كاظم ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة غرف�ة تجارة بأس�م )حي�در كاظم 
محمد حس�ني(  عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
�������������������������������������������

محكمة
بداءة الرميثة

لجنة تثبيت امللكية 
يف الرميثة

العدد : 3/مجدد/2018
التاريخ 2018/9/27

اعالن
قرار تثبيت امللكية عقار مجدد

بناء ع�ىل تثبيت ملكية تمام العقار تسلس�ل  150 
محل�ة الرشقي اىل طالب التس�جيل املجدد بأس�م ) 
مديرية بدلية الرميث�ة( بموجب قرار تثبيت امللكية 
املرق�م 3/ مجدد/2018 وامل�ؤرخ يف 2018/9/16 
الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة والذي يق�ي بتثبيت 
ملكية تمام العقار اعاله والبالغ مس�احته )372( 
مر مرب�ع عليه نعلن هذا القرار يف الصحف املحلية 
وم�ن لديه اعراض ع�ىل القرار  املذك�ور تقديم ما 
لديه اىل محكمة استئناف املنطقة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش االع�الن وعند 
انته�اء املدة وع�دم ورود اش�عار اىل املحكمة خالل 
املده املذكورة فس�تبارش هذه املحكمة بالتس�جيل 

وفقا لقرار تثبيت امللكية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
رئيس لجنة تثبيت امللكية 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة برصة

العدد : 360/ب/2018
التاريخ 2018/10/14

اىل املدعى عليهم / 1  � حسنه حسني عبد الله   2 � 
فنر عبد الله   3 � محمد حسني عبد الله 

اعالن 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 360/ب/2018  
واملؤرخ 2018/9/12 حكم�ا غيابيا يقي الحكم 
بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 1 ) تحسينية ( بيعا 
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كل حسب حصته 
ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح مبل�غ هذه املحكمة واملجل�س البلدي ملنطقة 
التحس�ينية عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعراض والتمييز خالل 
املده القانونية وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض االول

علوان بربوت البزوني

محكمة
بداءة الرميثة

لجنة تثبيت امللكية 
يف الرميثة

العدد : 2/مجدد/2018
التاريخ 2018/9/27

اعالن
قرار تثبيت امللكية عقار مجدد

بن�اء عىل تثبيت ملكية تمام العقار تسلس�ل  1028 
محل�ة الغرب�ي اىل طالب التس�جيل املجدد بأس�م ) 
مديري�ة بدلية الرميثة( بموجب ق�رار تثبيت امللكية 
املرق�م 2/ مج�دد/2018 وامل�ؤرخ يف 2018/9/16 
الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة وال�ذي يق�ي بتثبيت 
ملكية تمام العقار اعاله )فضله(  والبالغ مساحتها 
)65,68( مر مربع عليه نعلن هذا القرار يف الصحف 
املحلية ومن لديه اعراض عىل القرار  املذكور تقديم 
م�ا لدي�ه اىل محكمة اس�تئناف املنطقة خ�الل مدة 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار اىل املحكمة خالل 
املده املذكورة فس�تبارش هذه املحكمة بالتس�جيل 

وفقا لقرار تثبيت امللكية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
رئيس لجنة تثبيت امللكية 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة الفاو

العدد : 58/ب/2018
التاريخ 2018/10/11

اعالن
اىل املدعى عليهم / 

1 � سعود عبد اللطيف املنديل
2  � مالك عبد اللطيف املنديل  

3 � اديبة عبد اللطيف املنديل
4 � نزيهة عبد اللطيف املنديل

اقام املدعي فؤاد صباح بلبل  الدعوى البدائية بالعدد 
58/ب/2018 امام هذه املحكمة يطلب فيها ترسيم 
الحدود يف العقار املرقم 6/12 م5 املعامر وملجهولية 
محل اقامتكم يف الوقت الحارض حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة البحار بالعدد 5727 يف 2018/10/7 ورشح 
املجل�س املحي لناحي�ة البحار عليه تق�رر تبليغكم 
نرشا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة صب�اح يوم 
2018/10/22 ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض

احمد سعيد طعمة
�������������������������������������������

 فقدان
فق�دت هوية براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة 
للرائ�ب ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد 16574 
بتاري�خ 2014/6/22 واملعنون�ة اىل مديري�ة مرور 
محافظة القادسية  باسم ) هادي جيجان عبد( عىل 

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

فقدان 
فق�دت هوية نقابة املهندس�ني بأس�م كل من ) 1  � 
عي كاظم جاسم   2 � عي محمد عي ( عىل من يعثر 

عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2504/ب2018/2

التاريخ 2018/10/14
اىل املدعى عليها زهوري عبد املنعم سلمان 

اقام املدعي محمد فيصل حسني الدعوى البدائية املرقمة 
2504/ ب2018/2  والتي يطلب فيها لحكم بابطال كافة 
القي�ود الالحقة لقيد املدعي املذكور ال�وارد يف قيد العقار 
املرق�م 3/35637 حي العدالة واعتبار القيد 139 ش�باط 
1992 مجلد 473 واملس�جل بأس�مه ثابت الحكم ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار الغدير /1 علي�ه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/10/24 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق القانون
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������������������

اعالن
تلع�ن االمان�ة العام�ة للعتب�ة العلوي�ة ع�ن بي�ع املواد 
املس�تهلكة واملس�تخدمة من )اجه�زة كهربائي�ة واثاث 
مكتب�ي ومواد مختلف�ة( وفق قانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة قس�م الش�ؤون القانونية يف 
العتبة العلوية املقدس�ة وذلك لالطالع عىل تفاصيل املواد 
املذك�ورة اعاله وخالل مدة )7( اي�ام تبدأ من اليوم التايل 
لن�رش االعالن بالجريدة مس�تصحبني معه�م  التامينات 
القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق وستجري املزايدة يف مجمع املقداد املخزني شارع 
)نج�ف � كربالء(  عام�ود )235( التاب�ع للعنبة العلوية 
املقدس�ة الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل  النتهاء 
مدة النرش ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن واذا ص�ادف  يوم امل�زاد العلني عطلة رس�مية  

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
�������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اىل الراهن 

حوراء عزيز رسول
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة : 79050/3 حي ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة 4 جزيرة النجف 

الجنس : دارين 
رقم االبواب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

مق�دار الدي�ن ) 56,250,250( دينارا س�تة وخمس�ون 
مليون ومائتان وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار 

اسم الدائن املرتهن : املرصف الصناعي / فرع كربالء
تاريخ االستحقاق 2018/6/28

وصف س�جل التأمينات العيني�ة 4ك 1 / 2017 مجلد 11 
مداينه

مح�ل االقام�ة املب�ني بالعق�د : نج�ف 1 حي ميس�ان / 
79059/3

بنماء عىل اس�تحقاق الدين اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظ�ر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك 
حق اقامة معلوم غره فتعترب بذلك مجهول محل االقامة 
فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم رفع الدي�ن وتوابعه خالل 15 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش االعالن واال 

فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

العدد : 9087
التاريخ 2018/10/10

املدير العام وكالة 
ورئيس جملس االدارة

اعالن مناقصة عامة حملية
رقم )2018/4( انشاء معمل لتنقية بذور احلنطة يف موقع املثنى
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

فوائد تناول الكركم يوميًا
يعد الكركم من التوابل الهندية واسعة االنتشار، وقد كشفت دراسات 
علمية أن الكركم مفيد جدا، ويس�اعد يف إطالة العمر واملحافظة عىل 

الجمال وشكل الجسم.
ويعت�ر ج�ذر الكركم مض�ادا قويا لألكس�دة، أما مس�حوقه فغني 
بالكالس�يوم والحدي�د وفيتام�ن C ومجموع�ة فيتام�ن В والي�ود 
والفس�فور والزيوت الطيارة ومركب الكتون، وغري ذلك من املكونات 

املفيدة.
كما أن الكركم  يقوم بمهمة »تطهري« الجسم من السموم، ويحافظ 
عىل نبيت طبيعي يف األمعاء، ويس�اعد يف تخفيض مس�توى حموضة 

عصارة املعدة، وهذا مهم جدا ملن يعاني من قرحة املعدة.
أما مرىض الس�كري فيس�اعدهم يف تخفيض مستوى السكر يف الدم. 
ويخف�ض م�ن آالم املفاص�ل. باإلضاف�ة إىل ذلك، يعم�ل الكركم عىل 

حماية الكبد.

عمار جبار الكعبي  الحقوقي ماجد الحسناوي
نحن اذ نحيي يوم االول من صفر، نس�تذكر فيه الس�يدة زينب 
) ع ( األسرية الحرة، الرافضة لكل معاني االستبداد االجتماعي 
والس�يايس، ن�راس العف�ة والطه�ارة، التي حول�ت من األرس 
واالضطهاد اىل منر يصدح بالحق والحرية والكرامة االنسانية، 
بوج�ه اعتى جبابرة زمانها، لتق�ول كلماتها التي الزالت يصلنا 
صداها، لنغرتف منها العزة والكرامة لنكمل املسري الذي اختطته 

بعلمها وعفتها . 
إن نموذج امل�رأة الزينبية الواعية هو نموذج ناضج، يمثل عمق 
الفه�م اإلس�امي للم�رأة وحقوقه�ا ودورها، ولكننا لألس�ف 
وألس�باب سياس�ية فوتنا فرصة عظيم�ة يف تقديم نموذج عن 
الدور النسوي يف الفكر واملجتمع اإلسامي، فمن أجل أن نخفف 
م�ن طغيان يزيد، تم قمع النموذج الزينبي الفكري والس�يايس 
واالجتماع�ي . االول من صفر يمثل ابش�ع صور انتهاك حقوق 
امل�رأة والطفل واملرىض وحقوق االنس�ان، ب�كل املعايري الدينية 
واإلنس�انية جمع�اء، لننطل�ق منه لرف�ض كل اإلس�اءات التي 
تتعرض لها املرأة يف العراق والعالم االس�امي، ونثبت ونؤكد ان 
ظلم املرأة ه�و نتاج مجتمعي وليس ديني، كّون االس�ام اتخذ 
موقف�اً واضح�اً ورصيح�اً اتجاه امل�رأة، وكيف حف�ظ كيانها 
وص�ان كرامتها ورفض كل اإلس�اءات لها س�واء الجس�دية او 
املعنوية اللفظية . ونحن اذ نحذر من تحول اإلساءات الشاذة اىل 
املرأة اىل ثقافة مجتمعية، يتم تداولها والتعامل بها وكأنه عرف 
اجتماعي مرتس�خ، وه�ذا يتطلب التأكيد عىل تش�ذيب العادات 
والتقالي�د املرتبط�ة بالنظ�رة اىل املرأة، منذ والدته�ا وطفولتها 
ودراس�تها وزواجها بل وتصديها للعمل االجتماعي والسيايس، 
كّون اختاف املرأة عن الرجل ال يصنف عىل انه اختاف تفاضل 
وإنما اختاف تكامل، قائم عىل تكامل األدوار فيما بينهم والذي 

يمثل عظمة الخالق فيما خلق . 
ان حماي�ة امل�رأة وحقوقه�ا مس�ؤولية تقع ع�ىل جميع فئات 
املجتمع كأباء وأخوة وابناء وأمهات، وكذلك جميع املؤسس�ات 
الحكومي�ة واالجتماعي�ة، واملنظم�ات واملؤسس�ات املختص�ة 
بحقوق االنس�ان، والجزء االكر من ذلك يقع عىل املرأة نفس�ها 

من جانبن : 
االول : رف�ض كل أش�كال امته�ان حقوقه�ا ومعاملته�ا بغري 

أسلوب املعاملة املكرمة التي وضعها الشارع املقدس لها . 
ثاني�ا : فيتمثل يف تربي�ة جيل يحرتم امل�رأة، ويعطيها حقوقها 
كامل�ة، ويرف�ض اإلس�اءة له�ا، ويك�ون املداف�ع االول عنه�ا 
والرافض لكل ما تتعرض له من إس�اءات، سواء داخل املنزل او 
خارجه، يف الش�ارع او يف مكان العمل، لنصل اىل جيل ومجتمع 

ُيْؤِمن بدورها املحوري وكرامتها االنسانية وكمال عقلها !.

أن القيادة ال تنصب فقط عىل الناحية االجتماعية او السياس�ية 
لكن نشاط يتطلب نوعا مناسبا له من القيادة فالقيادة الازمة 
ألح�دى النقابات تختلف عن قيادة فريق كرة القدم وان املجتمع 
بحاج�ة اىل قادة متباينن حس�ب نوع القي�ادة وتكون صالحة 
لح�ارض الجماعة ومتكيفة للتغريات الجدي�دة والقيادة بحاجة 
اىل رعاي�ة وتوجي�ه كالقط�ن دون تصنيع ال يتح�ول اىل قماش 
وب�دون توجيه ال يمك�ن تحويل القي�ادة من حيز الس�كون اىل 
حيز الفعل فالتوجيه الجيد ينتج قادة جيدين واش�د املجتمعات 
بداوة تضمنت توجيها بدائيا عىل عكس املجتمعات التي تتضمن 
توجيها متقدم�ا ودقيقا والتوجيه الحدي�ث يعتمد عىل القياس 
والتخطي�ط واس�تعداد االفراد للقيادة فاالعتم�اد عىل املصادقة 
وحده�ا او عىل االقدمي�ة يف الجماعة ال يتضم�ن توفري القيادة 
الرش�يدة الناجحة ويجب توفري املن�اخ واالمكانيات امام القائد 
حت�ى ال تتجم�ع الصعوبات امام�ه ويصاب بالي�أس ويتعثر يف 
قيادته وعىل املدارس ان توفر فرص التدريب عىل القيادة يف شتى 
املج�االت ويبنى ذلك التدريب عىل اس�س علمية مدروس�ة وعىل 
الرغ�م من تعدد القيادات وتنوعها باملجتمع الواحد مما ال ش�ك 
فيه ان هناك تكاما يجب ان يتم فيما بن تلك القيادات املتنوعة 
بحيث تش�كل جميع�ا قي�ادة تكاملية ع�ي القي�ادة الجماعية 
فالواقع ان القيادة الجماعية ليست مجرد تعدد االفراد بالنسبة 
للعملية القيادية الواحدة بل معناها التآزر بن القيادات املتباينة 
التي يضطلع منها قائد معاين يف املؤسسة الواحدة توجد جوانب 
متباين�ة تحتاج كل منه�ا اىل قائد يضطلع بريادته�ا وان القائد 
الع�م يجب عليه اح�رتام القيادات الفرعية والقي�ادة الجماعية 
تقوم عىل اس�اس من فلس�فة الثقة والتعاون يف السلطة وعدم 
االس�تئثار بها او وضعها يف يد واحدة بل توزيعها عىل اكر عدد 
ممك�ن بحيث ينبثق من القيادة الواحدة قيادات فرعية وللرتبية 
دور مه�م يف تكوي�ن القي�ادة الصحيحة اذ توف�ر ادوات اصاح 
القيادة مثل الحرية للنقد والقيادة الس�ليمة هي التي تجعل من 
قادتها خدما للشعب ال متسلطا عليه واسناد مناصب القيادة ملن 
تتوف�ر فيهم رشوط االهلية وتبديل القائد عند ظهور اش�خاص 
أكف�أ منه ويتطلب القائ�د بالقدرة عىل التقدير الس�ليم والتنبؤ 
باملس�تقبل والوقوف عىل س�ياق االحداث ووض�ع الخطط التي 
تتطلبها التغيريات املقبلة والقدرة عىل اقناع اآلخرين فاللغة من 
الرضورات لكل انسان يف تعامله مع غريه والتعبري عن مقاصده 
بس�هولة والقائد الناجح هو املؤمن برس�الته يف ريادة املجتمع 
وتناول املس�ائل باملنطق واملوضوعية والتجرد عن العاطفة وان 
يتمتع بصحة جيدة والعمل ملدة طويلة دون ملل وعدم التعصب 

او التحييز من صفات الشخصية الناجحة للقيادة .

حذرت دراسة جديدة من أن وضع أصابع 
اليد يف األنف يمك�ن أن يؤدي إىل اإلصابة 
بالته�اب رئ�وي ح�اد وقاتل.ويمكن أن 
تنترش البكترييا املس�ببة للعدوى القاتلة 
ع�ر مل�س األش�خاص، أو ف�رك األن�ف 
باأليدي، إذا كانت البكترييا عالقة عليها. 
وأج�رى باحث�ون بقيادة كلي�ة ليفربول 
للطب املداري، هذه الدراسة ملعرفة مدى 
انتش�ار بكتريي�ا االلته�اب الرئوي عىل 
الجلد. وتنت�رش البكترييا عادة كقطرات 
ع�ر الس�عال والعطاس. وت�م اختبار 3 
مجموع�ات مكون�ة م�ن 10 أش�خاص 

بالغ�ن بط�رق مختلف�ة، وُوضع�ت جراثيم 
مبلل�ة أو جافة عىل أيديه�م، وكان عليهم إما 
إدخال اإلصبع يف األنف أو ش�م اليد. وتبن أن 
مجموعات »الجراثيم الرطبة« تش�هد انتقاال 
كليا للبكترييا إىل داخل أجس�امهم، كما أنهم 
ق�ادرون ع�ىل ن�رش البكتريي�ا، س�واء كانت 
رطب�ة أو جافة. ويقول الباحث�ون إنه يمكن 
اس�تخدام النتائج إلرشاد اآلباء حول رضورة 
تنظي�ف أي�دي األطف�ال وألعابه�م، إذا كانوا 
يقابلون أقاربهم من الكبار أو املرىض. وقالت 
الدكت�ورة فيكتوري�ا كون�ور، وه�ي باحث�ة 

رئيس�ية: »قد ال يكون م�ن الواقعي أن نجعل 
األطفال يتوقف�ون عن التق�اط البكترييا، أو 
منعهم من وضع أيديهم عىل أنوفهم. ويمكن 
أن يؤدي وج�ود البكترييا يف بعض األحيان إىل 
تعزيز جه�از املناعة لدى األطفال، كما يمكن 
أن يقل�ل من فرص تحملهم لها يف وقت الحق 
م�ن الحياة، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان 
الحد التام من انتش�ار املك�ورات الرئوية لدى 
األطف�ال هو ال�يء األفضل«. واس�تطردت 
موضح�ة: »ولكن بالنس�بة للوالدي�ن، حيث 
تظهر الدراس�ة أن األيدي ق�د تنرش املكورات 
الرئوية، يمكن أن يكون هذا األمر مهما عندما 

يك�ون األطفال عىل تواص�ل مع أقاربهم 
املس�نن أو أصحاب املناعة املنخفضة«. 
وتع�د الدراس�ة الجديدة، الت�ي ُنرشت يف 
املجلة األوروبية للجهاز التنفيس، هي أول 
دراسة تثبت أن بكترييا االلتهاب الرئوي 
يمك�ن أن تنترش من األيدي إىل األنف. ويف 
حن أن أجهزة املناعة لدى معظم الناس 
تدمر البكترييا بنج�اح، يمكن أن يصاب 
البع�ض بالع�دوى. ويس�بب االلته�اب 
الرئ�وي تورم�ا يف الرئت�ن، ويمك�ن أن 
لله�واء  الحويص�ات الصغ�رية  تمتل�ئ 
بالسوائل، ما يقلل من كمية األوكسيجن 
الت�ي يحصل عليها الجس�م والدم�اغ.  ووجد 
الباحثون أن البكترييا يمكن أن تنترش باملعدل 
نفس�ه، س�واء كانت جافة أو مبلل�ة.  وبهذا 
الص�دد، ق�ال الروفيس�ور، توبي�اس ويلت، 
رئي�س الجمعية األوروبية للجه�از التنفيس: 
»تعزز النتائج رس�الة مفادها أنه يجب علينا 
تعزيز النظافة الصارمة لأليدي، وكذلك تدابري 
مكافح�ة الع�دوى األساس�ية، مث�ل تجن�ب 
تقاسم الطعام والرشاب والهواتف املحمولة، 
من أجل الحد من مسببات األمراض البكتريية 

التنفسية«.

عادة »مقرفة« وشائعة قد تصيبك بعدوى قاتلة!

االول من صفر، بني زينب والنساء 
مظلومية وانتصار !  القيادة الالزمة

بذور الكتان حتمي من مرض مميت
نرشت مجل�ة Journal of Clinical Oncology معلومات عن اكتش�اف 

العلماء خصائص عاجية مميزة لبذور الكتان.
وتفي�د املجل�ة ب�أن العلم�اء اكتش�فوا أن املركب�ات املوج�ودة يف بذور 
بع�ض الحبوب والخ�رضوات يمكنها القضاء عىل الخاي�ا الرسطانية، 
و«تمن�ع« نمو خاي�ا جديدة وظه�ور أورام ثانية. وي�دور الحديث عن 
الفيتواسرتوجينات )إسرتوجن نباتي(، وأهمها وفقا للعلماء، مركبات 
الليغن�ان. وقد وجد العلماء أن بذور الكتان تحتوي عىل أكر نس�بة من 
مركبات الليغنان. لذلك ينصحون بااللتزام بنظام غذائي غني بمواد من 
دقي�ق القمح الكامل وب�ذور الكتان والخرضوات. وتس�اعد هذه املواد 
الجسم يف الحصول عىل كمية كافية من مركبات الليغنان. وقالت جيني 
تش�ان-كلود، الخبرية يف املركز األملاني للبح�وث الرسطانية: »لدينا أول 
دليل عىل أن الليغن�ان ال يخفض فقط خطر رسطان الثدي بعد انقطاع 

الطمث، بل وحتى خطر املوت«.
وتحت�وي بذور الكت�ان إضافة إىل مرك�ب الليغنان ع�ىل عنارص مفيدة 
وفيتامين�ات: C، B9، B6، B3، B2، A ،B1، وألياف وأحماض أوميغا-3 

وأوميغا-6 وأوميغا-9.

آبل تبتكر حال ملنع حتطم أجهزهتا رغم سقوطها!
حصلت رشكة آبل عىل براءة اخرتاع 
ديناميكي�ة«  مغناطيس�ية  »أداة 
يمك�ن أن تحم�ي هوات�ف آيف�ون 
وآيب�اد من مش�اكل الكرس الناجمة 
عن السقوط املفاجئ. وقدمت براءة 
االخ�رتاع يف م�ارس 2015، ولك�ن 
اإلعان عنها لم يتم حتى يوم الثاثاء 
9 أكتوبر الجاري. وتصف رشكة آبل 
األداة املطورة بأنه�ا عالية التقنية، 
الكهرومغناطيس�ية  وتس�تخدم 
لتوصيل األجهزة وامللحقات ببعضها 
البعض. وس�تتم إضافة املغناطيس 
الكهربائ�ي إىل الجه�از، إىل جان�ب 

قط�ع مغناطي�س تقليدي�ة لتوف�ري وصلة 
مغناطيس�ية أق�وى. وتقول آب�ل يف وثيقة 
براءة االخرتاع: »لألس�ف، فإن الحقول التي 

ينتجها مغناطيس دائم ليست مثالية دائما، 
وال يمكن تكييفها لتناسب كل حالة معينة. 
وع�اوة عىل ذل�ك، يمكن أال يك�ون االقرتان 
املغناطي�يس ال�ذي ت�م إنش�اؤه بواس�طة 

مغناطي�س دائ�م، قويا بم�ا يكفي 
لتحمل بعض بيئات العمل الصعبة، 
الت�ي تتخط�ى فيه�ا قوى ال�ذروة 
املطبقة، قوى االق�رتان املغناطييس 
الت�ي يوفرها الج�ذب املغناطييس«. 
وتعتق�د رشك�ة آب�ل أن املغناطيس 
الكهربائ�ي س�يكون مفيدا بش�كل 
خ�اص ملن�ع تحط�م األجه�زة عند 
االرتط�ام ب�األرض. وتص�ف براءة 
تش�غيل  س�يتم  كي�ف  االخ�رتاع 
بواس�طة  الكهربائ�ي  املغناطي�س 
مستش�عر املج�ال املغناطييس. ويف 
حال تم الكشف عن سقوط الجهاز، 
يت�م إلغاء تنش�يط ع�دد قليل م�ن املغانط 
الكهربائي�ة، ما يؤدي إىل إبع�اد الجهاز عن 

الجانب املتوقع تحطمه عىل األرضية.

باناسونيك تطلق »جيبا ذكيا« لشحن اهلواتف!
أعلن�ت رشكة باناس�ونيك ع�ن تطويرها 
ل� »جي�ب ذك�ي« يوضع ع�ىل امل��ابس، 
مخصص لش�حن اله�����واتف واألجهزة 
الذكية. وأط����لق املطورون عىل االخرتاع 
 »Kangaroo Charger« الجديد اس�����م
أو »ش�احن الكنغ�ر«، كونه يش�به الجيب 

الذي تحمل فيه حيوانات الكنغر صغارها، 
وصن�ع من م�واد خفيف�ة ال�وزن ومتينة 
ليس�هل تثبيت�ه عىل املاب�س الخارجية أو 
حت�ى الحقائ�ب. واملهم يف ه�ذا الجيب أنه 
مصن�وع من مواد تمت�ص الضوء وتحوله 
إىل طاقة كهربائية، يمكن اس�تع���مالها 

لش�حن ال���هواتف أو حتى الس��ماعات 
أو األساور الذكية.

الج���دي�د  االخت�����راع  زود  كم�ا 
بب�طاري�ات داخلية رقيق�ة تخزن الطاقة 
الكهربائية الس�تعمالها يف شحن األجهزة 

عند الحاجة.

نتقدم بأح�ر التهاني والتريكات اىل الزميل ) احمد الدراجي( 
بمناس�بة اس�تقباله مولوده البكر )جود( سائلن الباري عز 
وج�ل ان ينع�م علي�ه بموفور الصح�ة والعافي�ة وان يقر به 
اع�ن والديه وان يجعل�ه من ابناء الس�امة 
والته����ان�ي موصول�ة اىل الس�يد رئي�س 
مجل�س االدارة االس�تاذ )ع�ي الدراج�ي( 
بحفي�ده الجدي�د متمن�ن له�م وللمولود 

الجديد الحياة السعيدة .
اسرة تحرير المستقبل العراقي

تـهـنـئـة


