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اإلمام احلسني )عليه السالم(

املـوت أولـى مـن ركـوب العـار 

 والعار أولى من دخول النـار

ص2نائب عن سائرون: السفارة األمريكية متارس »سياسة عدوانية« ضد جريان العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير التجارة يبحث مع حمافظ البرصة ورئيس جملسها وضع البطاقة التموينية واخلدمات الغذائية

احلشد الشعبي يعلن العثور عىل مضافات ومشاجب لـ »داعش« يف سامراء

مترير وزراء احلكومة بنظام »التجزأة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواجه رئيس ال�وزراء املعينّ حديثاً عادل 
عب�د امله�دي تحدينّات حقيقي�ة يف تمرير 
ى م�ن وزراء حكومته، فضالً عن  ما تبقنّ
تحدي�ات يف تنفي�ذ ع�دد كبري م�ن بنود 
برنامج الحكومي خ�الل 180 يوماً، وإال 
س�يواجه انقالباً من بعض األحزاب التي 
دعمته، وهو األمر الذي سيؤثر عىل بقائه 
يف منصب�ه، كون�ه ال يمل�ك حزباً س�انداً 

داخل البيت الترشيعي.
وأمس الس�بت، أك�د النائب ع�ن تحالف 
س�ائرون ع�الء الربيع�ي اتف�اق الكت�ل 

السياس�ية عىل التصويت عىل 4 وزراء يف 
جلسة مجلس النواب املقبلة.

وقال الربيع�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »باتفاق جميع 
الجلس�ة  يف  الربمل�ان  الكت�ل، س�يصوِّت 
املقبل�ة ع�ىل 4 وزراء س�يقدمهم ع�ادل 

عبداملهدي«.
ايض�ا  »الجلس�ة ستش�هد  ان  واض�اف 
التصوي�ت عىل اع�ادة موازن�ة ٢01٩ اىل 

الحكومة«.
وتشهد الكتل السياس�ية خالفات بشأن 
بعض املرشحي للوزارات املتبقية، خاصة 

مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.

ب�دوره، أك�د القي�ادي بتي�ار الحكم�ة 
النائب جاس�م البخات�ي أن األيام القليلة 
املقبلة ستكون »ُحبىل باملفاجآت«. وقال 
البخات�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن »األيام 
القليلة املقبلة س�تكون ُحبىل باملفاجآت 
وهن�اك إرصاراً ورغبة كب�رية لدى رئيس 
مجلس الوزراء والقوى السياسية لحسم 
الكابينة الوزارية بجلسة الثالثاء املقبل«، 
مبين�اً أن »ال�وزارات املتبقي�ة لدينا أمل 
كبري بحس�مها يف جلس�ة الربملان املقبلة 
باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية اللتان 

عليهما خالفات عميقة«. 
التفاصيل ص2

صحة بابل 
تنفذ محالت تفتيشية إلتالف األسامك 

النافقة يف املحافظة

وزير النفط اجلديد:
 سيكون للوزارة دورًا مفصليًا 

يف تطوير اقتصاد البالد

حمافظ بغداد: مستعدون
 ملواجهة أي طارئ خالل موسم االمطار 

وجهود املحافظة مستنفرة
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احلكيـم يشـجـب االعـتـداء االرهـابـي عـلـى االقـبـاط املصـريـيــناخلارجية تعيد طفلني من خميامت سوريا بعدما تركتهام أمهام 
تنسيقية الرتكامن ترفض عودة البيشمركة اىل كركوك: املؤسسات االحتادية مسؤولة عن امللف األمني

فالفريدي يكشف
 حظوظ مييس يف املشاركة 

أمام انرت ميالن
ص3 ص3 ص2

السيد خامنئي تعليقًا عىل عقوبات واشنطن: هزمنا أمريكا طيلة )40( عامًا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املرشد االيراني األعىل السيد عيل خامنئي، 
أم�س الس�بت، أن الواليات املتح�دة األمريكية 
انهزمت يف تحدياتها أمام إيران طيلة 40 عاما، 
مؤكدا أن قدرات الواليات املتحدة يف طريقها إىل 
الزوال. ونقل املوقع الرس�مي للس�يد خامنئي 
قب�ل ي�وم واحد م�ن ف�رض الوالي�ات املتحدة 

األمريكي�ة الحزم�ة الثانية م�ن العقوبات، إن 
»هدف الواليات املتحدة من العقوبات هو ش�ل 
حرك�ة االقتص�اد اإليراني، ولك�ن نتيجة هذه 
األعم�ال ذهبت نحو توس�ع حرك�ة االقتصاد 

ونمو االكتفاء الذاتي«.
وأضاف »أمري�كا ُهزمت يف تحديه�ا مع إيران 
طيلة 40 عام�ا«، متابعا »أمريكا اليوم أضعف 

بكثري مما كانت عليه قبل 40 عاما«.

وواصل السيد خامنئي »قدرات الواليات املتحدة 
يف طريقها إىل الزوال«.

وق�د عربت أملانيا وفرنس�ا وبريطانيا واالتحاد 
األوروب�ي ع�ن أس�فها يف بي�ان إلع�ادة فرض 
عقوب�ات أمريكية ع�ىل إيران، والتي س�تدخل 
حيز التنفيذ ابتداء من يوم االثني املقبل، والتي 
جاءت إثر انس�حاب واش�نطن م�ن االتفاقية 

النووية مع إيران.

الكهــرباء: سيتــم تثبيــت مجيــع منتسبــي 
الـوزارة علــى املالك عـام 2019

حمافظ البرصة يبحث مع رشكة صينية اقامة مشاريع 
2لتحلية وتصفية املياه يف ايب اخلصيب 3

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب ع�ن محافظة نين�وى نايف 
الش�مري، أمس الس�بت، رئي�س مجلس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د الهدي لعقد جلس�ة 
باملحافظ�ة  املقبل�ة  ال�وزراء  مجل�س 
واالط�الع امليدان�ي ع�ىل أوضاعه�ا الت�ي 
وصفها ب�«الصعبة«، مش�رياً إىل أن أغلب 
وزراء الحكومة الجديدة ليسوا عىل إطالع 
مب�ارش عىل أوضاع املوصل. ونقلت وكالة 
»الس�ومرية نيوز« عن الشمري القول إن 
»محافظة نين�وى عانت م�ا عانت طيلة 

السنوات الس�ابقة ابتداًء من اجتياح زمر 
داعش اإلرهابية لها وما تالها من أوضاع 
مأس�اوية وصوال إىل العمليات العسكرية 
لتحريره�ا والتي انتهت بدم�ار كبري جداً 
يف  للخدم�ات  وانع�دام  التحتي�ة  بالبن�ى 
مناط�ق عديدة خاص�ة بالجان�ب األيمن 
م�ن املوصل«، مبين�اً أن »عبد املهدي جاء 
بمنه�اج حكومي يتضمن رؤية عامة عن 
أوضاع املناطق املحررة وحلوالً بحاجة إىل 
دراس�ة ميداني�ة وإطالع مب�ارش للميض 
بها عىل أرض الواقع«. وأضاف، أن »أغلب 
الوزراء الجدد ليسوا عىل إطالع مبارش عىل 

أوضاع املوصل، بالتايل فإن االطالع املبارش 
عىل تل�ك األوض�اع واللق�اء باملس�ؤولي 
املحليي واملواطني واالستماع الحتياجات 
الحيوي�ة والخدمية  باملراف�ق  املحافظ�ة 
املنه�اج  تطبي�ق  آلي�ات  م�ن  س�يجعل 
الحكوم�ي أكثر فاعلية وقرب�اً من الواقع 
ال�ذي تعيش�ه املحافظ�ة«، داعي�اً رئيس 
الوزراء إىل »عقد جلس�ة مجل�س الوزراء 
املقبل�ة باملحافظة واالط�الع امليداني عىل 
أوضاعها الصعبة لوضع الخطط الفعلية 

والحلول للخروج من هذا الواقع .
التفاصيل ص2

نائب عنها: ادعو عبد املهدي لعقد جلسة جملس الوزراء 
املقبلة يف نينوى

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الكهرباء: سيتم تثبيت مجيع منتسبي الوزارة عىل املالك عام 2019
     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدرت وزارة الكهرباء، أمس الس�بت، بيانا بش�أن العاملني يف الوزارة بصيغة عقود، مبينة انها بحاجة اىل 
خدماتهم. وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه انه »تم تضمني 
قان�ون املوازنة االتحادية لعام ٢٠١٩ فقرة تثبيت جميع منتس�بي الوزارة من العاملني بصيغة العقود عىل 
امل�اك الدائم«، مبين�ا ان »عددهم بلغ ٣٣٤٠٣ منتس�ب«. واضاف الخطيب ان »ذلك يعترب اس�تحقاقاً لهم 
ملا بذلوه من جهود طيلة الس�نوات الس�ابقة وملا اكتس�بوه من خربة خال عملهم«، مشريا اىل ان »الوزارة 
بحاج�ة اىل خدماتهم«. واعرب الخطيب عن ش�كره ل�«جهود كل من س�عى الدراج هذه الفقرة، واس�هم 
اس�هاماً ملموساً يف الوصول اىل هذا الهدف«، موضحا ان »مدة العقد ستحتسب بعد تثبيتهم كخدمة فعلية 
ألغراض العاوة والرتفيع والتقاعد، مع التزام الوزارة باالستفادة من املثبتني للعمل يف املشاريع االستثمارية 
والربامج التش�غيلية الجديدة للسنوات املقبلة«. واعلن النائب عاء سكر الدلفي، يف ١٣ ترشين االول الحايل، 
ع�ن موافقة وزير الكهرباء عىل تثبيت العقود، فيما اش�ار اىل انه س�يقدم مقرتح تضمني مادة يف مرشوع 

املوازنة االتحادية للسنة املالية ٢٠١٩ تنص عىل تعيني جميع املوظفني بعقود.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواج�ه رئيس الوزراء املعنينّ حديثاً عادل عبد 
ى  امله�دي تحدينّات حقيقي�ة يف تمرير ما تبقنّ
م�ن وزراء حكومت�ه، فضاً ع�ن تحديات يف 
تنفي�ذ عدد كبري من بن�ود برنامج الحكومي 
خ�ال ١8٠ يوم�اً، وإال س�يواجه انقاباً من 
بعض األحزاب الت�ي دعمته، وهو األمر الذي 
س�يؤثر عىل بقائه يف منصب�ه، كونه ال يملك 

حزباً سانداً داخل البيت الترشيعي.
وأم�س الس�بت، أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف 
سائرون عاء الربيعي اتفاق الكتل السياسية 
عىل التصويت عىل ٤ وزراء يف جلس�ة مجلس 

النواب املقبلة.
وق�ال الربيع�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، انه »باتف�اق جميع 
الكتل، س�يصوِّت الربملان يف الجلس�ة املقبلة 

عىل ٤ وزراء سيقدمهم عادل عبداملهدي«.
واضاف ان »الجلسة ستشهد ايضا التصويت 

عىل اعادة موازنة ٢٠١٩ اىل الحكومة«.
وتشهد الكتل السياسية خافات بشأن بعض 
املرشحني للوزارات املتبقية، خاصة مرشحي 

وزارتي الدفاع والداخلية.
ب�دوره، أكد القي�ادي بتيار الحكم�ة النائب 
جاس�م البخات�ي أن األي�ام القليل�ة املقبل�ة 

س�تكون »ُحبىل باملفاجآت«. وق�ال البخاتي 
يف ترصيح صحف�ي إن »األيام القليلة املقبلة 
س�تكون ُحب�ىل باملفاج�آت وهن�اك إرصاراً 
ورغب�ة كب�رية لدى رئي�س مجلس ال�وزراء 
والقوى السياسية لحس�م الكابينة الوزارية 
بجلس�ة الثاثاء املقبل«، مبيناً أن »الوزارات 
املتبقي�ة لدينا أمل كبري بحس�مها يف جلس�ة 
الربمل�ان املقبل�ة باس�تثناء وزارت�ي الدف�اع 
والداخلي�ة اللتان عليهم�ا خافات عميقة«. 
تس�تطيع  أن  »نتمن�ى  البخات�ي،  وأض�اف 
الجه�ات املعنية بهاتني الوزارتني الوصول إىل 
تفاهمات وحسم الرتشيحات عليهما بأقرب 
فرصة ممكنة بح�ال عدم التوصل إىل تفاهم 
حول األسماء التي رشحت باملرحلة األوىل من 
التصويت عىل الكابينة الوزارية إلنهاء العمل 
بالوكال�ة«. م�ن جان�ب آخر، ذكر مس�ؤول 
حكومي ان امام حكومة رئيس الوزراء عادل 
عب�د املهدي ١8٠ يوما لتقييمها، فيما اش�ار 
اىل ان هن�اك رشوط�ا فرضت ع�ىل الحكومة 

بانتظار انجازها قبل املدة املحددة.
ونقل�ت وس�ائل اعام عن املس�ؤول قوله ان 
»حكوم�ة عادل عبد امله�دي لديها ١8٠ يوماً 
قب�ل أن تخض�ع لتقييم ش�امل بش�أن أداء 
ال�وزراء كاف�ة ويتم قي�اس ما أنج�زت من 
وع�ود«، مبينا ان »هناك رشوطا وضعت قبل 

منح الثقة للحكومة بانتظار انجازها«.
واضاف أن »رئيس ال�وزراء الجديد قد يكون 
أكث�ر رؤس�اء الحكوم�ات قب�والً ملوض�وع 
االستقالة يف حال شعر أن هناك قرارا بسحب 
الثقة منه«، مشريا اىل ان »من هذه الرشوط 
ه�ي إخ�راج الق�وات األمريكية م�ن العراق 
العام املقبل ودعم الحش�د الشعبي وشموله 
بصفقات التسليح وتخصيص قواعد خاصة 
به أس�وة بالجيش العراق�ي، فضاً عن إلغاء 

بعض قرارات الحكومة السابقة«.
وترى رئيس�ة كتلة ارادة حن�ان الفتاوي أن 
املوازن�ة املالية العامة لع�ام ٢٠١٩  اول تحد 

بني الحكومة الجديدة والربملان.
وقال�ت الفتاوي يف تغري�دة لها عىل موقعها 
أم�ام  تح�دي  »اول  ان  توي�رت  يف  الرس�مي 

الحكومة الجديدة والربملان هي املوازنة«.
واضافت الفتاوي ان »املوازنة التي ارسلتها 
الحكومة الس�ابقة للربملان تعطي كردستان 
نسبة ١٢.٩%«، متسائلة »هل سيمرر الربملان 
ه�ذه املوازن�ة كم�ا ه�ي ١٢.٩% ام يعيدها 

للحكومة لتزيدها اىل ١7%«.
وارس�لت  الحكومة الس�ابقة، املوازنة املالية 
العامة لع�ام ٢٠١٩ اىل الربمل�ان الحايل والتي 
تضمنت نسبة اقليم كردستان فيها والبالغة 

١٢.٩% بدال من ال�١7% .
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مترير وزراء احلكومة بنظام »التجزأة«

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب ع�ن محافظة نينوى نايف 
الشمري، أمس السبت، رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد الهدي لعقد جلس�ة 
مجل�س ال�وزراء املقبل�ة باملحافظ�ة 

واالط�اع امليداني ع�ىل أوضاعها التي 
وصفه�ا ب�«الصعب�ة«، مش�رياً إىل أن 
أغل�ب وزراء الحكومة الجديدة ليس�وا 
عىل إطاع مبارش عىل أوضاع املوصل. 
ونقلت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« عن 
الش�مري الق�ول إن »محافظة نينوى 

عانت ما عانت طيلة السنوات السابقة 
ابتداًء من اجتياح زمر داعش اإلرهابية 
لها وم�ا تاها م�ن أوضاع مأس�اوية 
العس�كرية  العملي�ات  إىل  وص�وال 
لتحريرها والتي انتهت بدمار كبري جداً 
بالبن�ى التحتية وانع�دام للخدمات يف 

مناط�ق عديدة خاصة بالجانب األيمن 
من املوصل«، مبيناً أن »عبد املهدي جاء 
بمنهاج حكومي يتضم�ن رؤية عامة 
عن أوض�اع املناط�ق املح�ررة وحلوالً 
بحاج�ة إىل دراس�ة ميداني�ة وإط�اع 
مب�ارش للميض بها عىل أرض الواقع«. 

وأضاف، أن »أغلب الوزراء الجدد ليسوا 
عىل إطاع مبارش عىل أوضاع املوصل، 
بالت�ايل فإن االط�اع املب�ارش عىل تلك 
األوض�اع واللقاء باملس�ؤولني املحليني 
الحتياج�ات  واالس�تماع  واملواطن�ني 
املحافظة باملراف�ق الحيوية والخدمية 

س�يجعل م�ن آلي�ات تطبي�ق املنهاج 
الحكومي أكثر فاعلية وقرباً من الواقع 
الذي تعيش�ه املحافظة«، داعياً رئيس 
الوزراء إىل »عقد جلسة مجلس الوزراء 
املقبل�ة باملحافظ�ة واالط�اع امليداني 
عىل أوضاعه�ا الصعبة لوضع الخطط 

الفعلي�ة والحل�ول للخ�روج م�ن هذا 
الواقع وفق املنهاج الحكومي املوضوع 
من قبل الحكومة«. يشار اىل ان رئيس 
الوزراء الس�ابق حيدر العب�ادي أعلن، 
يف ٣١ آب ٢٠١7، ع�ن تحرير محافظة 

نينوى من سيطرة تنظيم »داعش«.

نائب عنها: ادعو عبد املهدي لعقد جلسة جملس الوزراء املقبلة يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

اته�م النائب ع�ن تحالف س�ائرون س�لمان 
الغريباوي, السبت, السفارة األمريكية يف بغداد 
باتخ�اذ سياس�ية عدوانية ض�د دول الجوار 
انطاق�ا من الع�راق, داعي�ا وزارة الخارجية 

العراقي�ة اىل من�ع تلك املمارس�ات العدوانية. 
وقال النائب عن التحالف س�لمان الغريباوي 
يف ترصي�ح نقلته وكالة »املعلومة« ان “وزارة 
الخارجية العراقي�ة مطالبة بمنع الترصفات 
العدواني�ة وتهدي�د دول الج�وار انطاق�ا من 
بغداد”، مبينا أن “تهديد دول الجوار من بغداد 

ي�ر بالعاقات االقليمية للعراق ويس�هم يف 
تصاعد التوتر باملنطقة”.

“يرف�ض  تحالف�ه  أن  الغريب�اوي،  وأض�اف 
بش�كل قاطع ف�رض اي عقوبات ع�ىل ايران 
او اي�ة دول�ة اخ�رى كونها تر بالش�عب ال 
بالحكوم�ات”. وكان�ت الس�فارة األمريكي�ة 

يف بغ�داد دأبت خال االي�ام املاضية عىل نرش 
منش�ورات يف صفحتها بموقع “الفيس�بوك” 
بش�أن العقوبات األمريكية املرتقبة عىل إيران 
حاولت من خالها الزج بالعراق يف تلك األزمة، 
فضا عن مهاجمة بعض األجهزة العسكرية 

ووصفها ب�”املليشيات الطائفية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الس�بت، 
ع�ن اع�ادة الطفل�ني االخوي�ن عباس 
وقيس اىل ارض الوطن بعد أن تركتهما 
امهم�ا يف اح�د مخيم�ات الاجئ�ني يف 
سوريا وذهبت اىل تركيا. وقال املتحدث 
الرسمي باس�م الوزارة أحمد محجوب 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه، ان »االخوين عباس وقيس 
وصا اىل أرض الوطن بعد ان تضامنت 
الجه�ود الوطنية املمي�زة والرسيعة يف 
متابع�ة قضيتهم�ا م�ن اللحظ�ة التي 
انترشت بها يف مقطع فديو مناشداتهم 

بارجاعه�م اىل العراق بع�د ان تركتهم 
امهم يف احدى املخيمات«.

وأض�اف محج�وب ان�ه »تم اس�تنفار 
وزارة  مرك�ز  يف  املوظف�ني  جه�ود 
الخارجية وس�فاراتنا يف انقرة ودمشق 
للبح�ث  اس�طنبول  يف  وقتصليتن�ا 
والتق�ي عنه�م اىل ان ت�م ايجاده�م 
والتنس�يق املتواصل لغرض نقلهم من 
ش�مال س�وريا اىل تركي�ا وم�ن ثم اىل 
بغ�داد لغرض تس�لميهم اىل احدى دور 
رعاية االيتام بحض�ور ممثيل الجهات 

املعنية«.
وتاب�ع محج�وب، أن »وزارة الخارجية 
لجمي�ع  بالش�كر  تتق�دم  العراقي�ة 

املتفاعلني مع هذه القضية من وسائل 
اعام ومدونني ومن ارسل وشارك هذه 
املقاطع عىل مواق�ع التواصل الخاصة 
بال�وزارة، والذي�ن ع�ربوا ع�ن اجم�ل 
ص�ورة لحال�ة التكامل ماب�ني االعام 

والدبلوماسية«.
وتناقل ناش�طون عىل مواقع التواصل 
االجتماعي مقط�ع ف�����يديو يظهر 
في�ه طف�ان احدهم������ا مص�اب 
بالش�لل، قاال ان امهما تركتهما يف احد 
مخيم�ات الاجئ�ني بس�وريا وذهب�ت 
ناش�دا  فيم�ا  ترك����ي�ا،  يف  لل�زواج 
املسؤولني يف العراق بالسعي العادتهما 

اىل ارض الوطن.

        بغداد / المستقبل العراقي

العلي�ا  التنس�يقية  الهيئ�ة  اعلن�ت 
للرتكم�ان، أمس الس�بت، عن رفضها 
القاطع لعودة البيش�مركة واالسايش 
املؤسس�ات  ان  مؤك�دة  كرك�وك،  اىل 
األمنية االتحادية هي املس�ؤولة الدارة 
املل�ف األمني فيها.  وذك�رت الهيئة يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، انه »يف اجتماع طارئ لنا تش�اور 
والعم�ل  الهيئ�ة  وض�ع  املجتمع�ون 

اداءه�ا وتوحي�د  لتفعيله�ا وتطوي�ر 
الرتكمان�ي بكامل أعضاءها  الخطاب 
وذلك الدارة املل�ف الرتكماني وتحقيق 
تطلعاته م�ع الكتل االخ�رى النصافه 
االح�داث  العراقي�ة، ح�ول  الدول�ة  يف 
السياسية التي تمر عىل العراق بشكل 
ع�ام واملناط�ق الرتكماني�ة وكرك�وك 
بشكل خاص«. واضافت ان »املجتمعني 
اكدوا ع�ىل ان االجم�اع الرتكماني هو 
الذي يمثل القرار السيايس لنا يف املحافل 
وم�ع الكت�ل السياس�ية وال يحق الي 

ح�زب لوحده ان يمثل ق�رار الرتكمان 
يف تلك املحافل، وعىل الكتل السياس�ية 
العراقي�ة مراعاة ذلك يف اي تفاوض او 
احقاق حق للمكون الرتكماني«، مبينة 
انه�ا »املظلة الت�ي اجتمعت تحتها كل 
الكتل الرتكمانية وأرشفت عليها االمم 
املتحدة«. واوضحت انه »من املؤس�ف 
خلو تش�كيات الحكوم�ة الحالية من 
وزي�ر الرتكمان«، مطالبة »اس�تئزاره 
يف الوزراء الباقون م�ن الحكومة، وأن 
يكون احد نواب رئيس الجمهورية من 

القومية الثالثة يف العراق«. واشارت اىل 
ان »املجتمعني تباحث�وا وضع كركوك 
وط�وز وتلعف�ر واملناط�ق الرتكمانية 
ورفضه�م  قلقه�م  وأب�دوا  االخ�رى، 
لترصيح بش�ري الحداد النائ�ب الثاني 
لرئي�س مجلس النواب ح�ول كركوك، 
ورفض�وا ايض�ا اي تف�اوض اح�ادي 
الجان�ب مع الكرد ح�ول إدارة كركوك 
والحلول املطروحة، مطالبني بالرجوع 
ان  وتابع�ت  الرتكمان�ي«.  لإلجم�اع 
الثاث�ة وحده�م  »مكون�ات كرك�وك 

والقوانني االتحادية الس�ارية هي التي 
تقرر وضع إدارة كرك�وك وان التوافق 
النموذجي يف توزيع املناصب وإدارتها 
ه�و امل�رشوع األمث�ل الع�ادة االم�ن 
واالستقرار اليها ثانية«، الفتة اىل »اننا 
نرفض عودة القاطع عودة البيشمركة 
واالس�ايش اىل كركوك كون املؤسسات 
األمنية االتحادية هي املس�ئولة الدارة 
املل�ف األمن�ي فيه�ا«.  وطالبت رئيس 
»اناط�ة  عبدامله�دي  ع�ادل  ال�وزراء 
ومراع�اة  الحكومي�ة  املس�ؤوليات 

والهيئ�ات  ال�وزارات  يف  الرتكم�ان 
التعليمي�ة  واملؤسس�ات  املس�تقلة 
واألمنية والدبلوماس�ية واعادة اعمار 
املناط�ق الرتكمانية وع�ودة النازحني 
ومعرف�ة مصري العرشات من النس�اء 
الرتكماني�ات اللوات�ي اختطف�ن م�ن 
وأطرافه�ا«.   تلعف�ر  يف  داع�ش  قب�ل 
وبين�ت ان »م�ا قدم�ه الرتكم�ان من 
الش�هداء واملفقودي�ن والجرح�ى قبل 
ودور  داع�ش  وم�ع  وبعده�ا   ٢٠٠٣
ابطاله�م وش�بابهم البط�ويل للدف�اع 

ع�ن وح�دة الع�راق يف ام�ريل وط�وز 
وبش�ري وتازة وكركوك وس�هل نينوى 
وتلعفر ومناط�ق عراقية اخرى ضمن 
تشكيات املؤسس�ات األمنية والحشد 
الش�عبي رس�الة واضحة ودليل قاطع 
ع�ىل وطن����ي�ة ه�ذا املك�ون وحبه 
للع�راق، وعليكم مراعاة حق الرتكمان 
يف الدول�ة العراقية م�ن تأهيل قيادات 
تركمانية يف املناصب الحكومية العاليا 
واع�ادة بن�اء مدنه�ا وقراه�ا واعادة 

النازحني اليها«.

نائب عن سائرون: السفارة األمريكية متارس »سياسة عدوانية« ضد جريان العراق

اخلارجية تعيد طفلني من خميامت سوريا 
بعدما تركتهام أمهام 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أمس الس�بت، عن 
اعتقال مفرزة »ارهابية« يف قضاء الفلوجة كانت مكلفة بمهام 

االستطاع واالمن اثناء معارك تحرير القضاء.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »مفارز مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف لوائي 5٠ و5١ 
وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة ١٤ القت القبض عىل مفرزة 

ارهابية يف قضاء الفلوجة باالنبار«.
وأضاف�ت املديري�ة أن »عنارص املف�رزة كان�وا مكلفني بمهام 
االس�تطاع واالمن لدى عصابات داع�ش االرهابية وخصوصا 
اثن�اء مع�ارك تحري�ر الفلوجة«، الفت�ا اىل أنه »م�ن املطلوبني 

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام املادة ٤ إرهاب«.
وتمكن�ت الق�وات االم�������نية املش�رتك�����ة من تحرير 
مدينة الفلوج�ة من عنارص تنظينم »داعش« بش�كل كامل يف 

منتصف العام ٢٠١6.

االستخبارات العسكرية تعتقل مفرزة 
امنية لـ »داعش« يف الفلوجة

تنسيقية الرتكامن ترفض عودة البيشمركة اىل كركوك: املؤسسات االحتادية مسؤولة عن امللف األمني

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوات الحش�د الش�عبي يف سامراء، 
أم�س الس�بت، ع�ىل ع�دد م�ن املضافات 
واملشاجب التابعة لتنظيم داعش اإلجرامي 

يف جزيرة غرب سامراء.
وقال اعام الحشد الش�عبي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »قوة 
من اللواء ٣١٣ يف الحش�د الش�عبي، نفذت 

عملي�ة امني�ة يف جزي�رة غرب س�امراء، 
مضاف�ات  ع�ىل  العث�ور  ع�ن  أس�فرت 
ومش�اجب كان�ت تس�تخدمها العصابات 
يف هجماته�ا ضد القوات األمنية والحش�د 

الشعبي واملدنيني«.
وب�ني ان »املش�اجب تحتوي عىل أس�لحة 
وقنابر هاون وصواريخ )RBJ7(«، مؤكدا 
ان »املسح والتطهري مس�تمر بشكل دائم 

لضمان عودة الحياة للمناطق املحررة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، 
ال�ذي  االرهاب�ي  الهج�وم  الس�بت،  أم�س 
استهدف باصاً يقل اقباطاً مرصيني واسفر 
عن مقتل واصابة ع�دد منهم.وقال الحكيم 
يف بيان تلقت »الغد برس« نس�خة منه »بكلِّ 
عبارات االستنكار نشجُب االعتداء اإلرهابي 
املواطن�ني  ال�ذي ط�اَل ع�دداً م�ن  الغ�ادر 
املرصي�ني األقباط يف مدين�ِة املنيا املرصية«. 
واضاف »وإذ نعل�ُن تضامننا مع جمهوريِة 
مرص العربية حكومًة وش�عباً، نشدُد عىل أنَّ 
املكوناِت الدينية ليست إضافة كمية بل تمثُل 
إضاف�ًة نوعيًة مهمة يف املجتمعاِت الس�يما 

العربي�ة منها ونحُث ع�ىل رضورِة حمايتها 
دستورياً وقانونيا واجتماعيا وتوفري أسباب 
العي�ش الكريم لها«. وخت�م الحكيم بالقول 
»نج�دُد دعوتن�ا للمجتم�ِع ال�دويلنّ برورِة 
التكات�ف ملحاربِة اإلره�اب الظامينّ الذي لم 
يس�تثِن دين�ا أو قوميًة أو عرق�اً من طائلتِه 
الس�وداء«. وذكرت وس�ائل اع�ام مرصية 
الجمع�ة، ان 7 أش�خاص قتل�وا وأصيب ١٢ 
اخ�رون بإط�اق ن�ار نفذه مس�لحون عىل 
حافلة لألقباط كانت متوجهة نحو كنيس�ة 
قبطية باملنيا يف جنوب مرص. ويف وقت الحق 
عقب الهجوم، اعلن تنظيم داعش اإلرهابي، 
مس�ؤوليته ع�ن الهج�وم، بحس�ب وكال�ة 

»أعماق« التابعة للتنظيم اإلرهابي.

احلشد الشعبي يعلن العثور عىل مضافات ومشاجب 
لـ »داعش« يف سامراء

احلكيم يشجب االعتداء االرهايب عىل االقباط املرصيني
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   بغداد / المستقبل العراقي

 اطل�ق م�رف الرافدين وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوحت ما بني الخمس�ة والع�رة ماليني دينار عن 

طريق أدوات الدفع االلكرتوني .
وذكر املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، انه » تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر 
الدول�ة ألكثر م�ن 1475 موظف الذي�ن تم توط�ني رواتبهم لدى 

املرف وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح البيان ان » رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املوظف 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

   بغداد / المستقبل العراقي

نفت امانة بغداد وجود شبهات فساد يف ما يتعلق باملطعم الرتكي 
، مؤك�دة اتخاذها االج�راءات القانونية بحق املس�تأجر . وذكرت 
مديرية العالقات واالعالم يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » 
امانة بغداد تنفي ما تداول من قبل احد اعضاء مجلس املحافظة 
حول وجود اهمال وش�بهات فس�اد بما يتعلق باملطعم الرتكي .. 
مش�رة اىل انها » احال�ت املبنى بعقد ايجار مس�اطحة عىل وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة » .واكدت انها » اتخذت االجراءات 
القانونية بحق املس�تأجر وأحالته للقض�اء لعدم التزامه بروط 
تأهيل البناية ولم يسدد مبالغ االيجارات رغم االنذارات العديدة .

   البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس اللجن�ة االمني�ة العلي�ا يف البرة املحافظ اس�عد 
العيدان�ي عن الق�اء القبض عىل العصابة املنف�ذة لجريمة  مقتل 
املع�اون الطبي الذي تم اغتياله امام مستش�فى الصدر التعليمي 

مؤخراً .
وقال “ العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه اإلعالمي الخاص 
ان خلي�ة الصق�ور االس�تخبارية تمكن�ت بع�د جم�ع معلومات 
اس�تخبارية م�ن القاء القبض ع�ىل منفذي جريم�ة قتل املعاون 
الطبي الذي اغتيل  امام مستشفى الصدر التعليمي يف وقت سابق 
، مش�راً اىل ان فريق الخلية االس�تخباري تمكن ايض�ًا من القاء 
القبض عىل منفذي جريمة قتل شابني بمنطقة الساعي يف الفرتة 
القليل�ة املاضي�ة .واضاف » رئيس اللجنة االمني�ة العليا املحافظ 
اس�عد العيدان�ي ان املتهمني الذين تم القاء القبض عليهم س�يتم 

عرضهم بعد تصديق اقوالهم امام السلطات املختصة .

   بابل / المستقبل العراقي

االس�ماك واتالف كميات كبرة، وش�كلت 
خلية ازمة من ف�رق طبية وقائية ملتابعة 

عملية البيع والراء.
وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إنه�ا »ب�ارشت بتنفي�ذ حملة 
التفتي�ش ع�ىل اماك�ن باعة االس�ماك يف 

االسواق وعلوة اسماك الحلة«.
واضافت وتم اتخاذ اإلج�راءات القانونية 
حس�ب قانون الصحة العام�ة«، مضيفة 
ف�رق  قب�ل  م�ن  نف�ذت  »الحم�الت  ان 
الرقاب�ة الصحي�ة لقط�اع الحل�ة الثاني 
وبمرافقة شعبة الرقابة الصحية يف قسم 
الصحة العام�ة وفرق املتابعة لش�كاوي 

املواطنني«.
ونفذت فرق دائرة الصحة يف بابل بحسب 
البي�ان » خط�ة طبي�ة وقائي�ة طارئ�ة 
تتضم�ن تش�كيل خلية ازم�ة بخصوص 
االس�ماك النافقة وفري�ق متخصص من 
قس�م الصح�ة العامة والرقاب�ة الصحية 
وقطاع الرعاية الصحية ملتابعة بيع ورشاء 
االس�ماك النافقة يف أسواق محافظة بابل 
، وخصوصا أس�واق قضاء املسيب شمال 
بابل وذل�ك حفاظ�ا عىل الصح�ة العامة 

ألبناء املحافظة«.
واعلن�ت وزارة الصحة ي�وم الجمعة عدم 
وج�ود اي حال�ة مرضي�ة بس�بب تناول 

السمك حتى االن.

صحة بابل تنفذ محالت 
تفتيشية إلتالف األسامك 

النافقة يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هي�أة املنافذ الحدودية، إحباط محاول�ة تهريب صقور يف 
مطار البرة.

وذكر اعالم الهيأة يف بيان، تلقت  »املستقبل العراقي«نسخة منه، 
ان�ه »تم إحباط محاول�ة تهريب )صقور ع�دد 2( يف منفذ مطار 

البرة الدويل ، كانت بحوزة احد املسافرين«.
واض�اف انه »ت�م احالتة للقض�اء التخ�اذ االج�راءات القانونيه 

بحقِه.

املنافذ تعلن إحباط حماولة 
هتريب صقور يف مطار البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائ�ب رئيس ال�وزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النفط ثام�ر الغضبان، انه س�يكون 
لل�وزارة دورا مفصلي�ا يف تطوي�ر اقتص�اد 
البالد. وق�ال الغضبان يف بي�ان خالل حفل 
التسليم واالستالم للسلطة، بحضور الوزير 
السابق جبار عيل اللعيبي، تلقته »املستقبل 
الطاق�ات  زي�ادة  »يج�ب  إن�ه  العراق�ي«، 
االنتاجي�ة وجودة املنت�وج واملواصفات من 
خ�الل الخط�ط الطموح�ة لتحقيق نس�ب 
االنجازات العالي�ة يف كافة مجاالت القطاع 

النفطي العراقي«.
وأضاف ان »القطاع النفطي س�يكون العبا 
اساس�يا يف تطوير اقتص�اد البالد للتخفيف 
م�ن معان�اة الش�عب العراق�ي وس�يعمل 
م�ع باق�ي القطاع�ات لتحقي�ق الرفاهية 

للعراقي�ني جميعا«، مش�را اىل ان »الوزارة 
س�تكون س�باقة ومنفتح�ة ع�ىل الجميع 
وستمس�ك بناصي�ة العل�م والتكنولوجي�ا 
لتطوير صناعة النفط والغاز وتقديم افضل 

الخدمات للمواطنني«.
وأك�د ان »ل�وزارة النف�ط دورا مفصلي�ا يف 
جمي�ع القطاع�ات يف الحكوم�ة العراقي�ة 
وه�ي عم�اد اقتص�اد الب�الد«، الفت�ا اىل ان 
»توج�ه الحكومة الجدي�دة ورئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي ينصب بتكامل عمل جميع 
القطاعات ورف�ع الحواجز بينه�ا لتحقيق 
التنمي�ة الصناعي�ة واالقتصادية والخدمية 

يف البالد«.
وتابع ان »وزارة النفط ستعمل مع قطاعات 
كالكهرباء واملوارد املائية عىل امليض قدما يف 

تكامل عمل قطاع الطاقة العراقي«.
وعن رؤيته ملس�تقبل العمل يف وزارة النفط 

امامه�ا  »ال�وزارة  ان  اىل  الغضب�ان  اش�ار 
تحديات كبرة الس�يما يف قطاع االستخراج 
س�نعمل ع�ىل تخطيه�ا وس�نعمل بوتائ�ر 
متس�ارعة م�ن اج�ل تقلي�ص ه�در الغاز 
املصاح�ب للعمليات االنتاجية واالس�تثمار 
الغ�از  صناع�ة  وتطوي�ر  للغ�از  االمث�ل 
لالستفادة منها يف استخدامات توليد الطاقة 
الكهربائي�ة والصناعات االخرى، فضال عن 
زيادة معدالت االنتاج من املشتقات النفطية 
لتقلي�ل معدالت االس�تراد التي نق�وم بها 
لتوفر الوق�ود لقطاع الكهرب�اء«، مضيفا 
ان »رؤيتنا ستكون راعية للمحافظات التي 
فيها تراكيب ورقع استكشافية غر مطورة 
او انتاج قليل، وس�نقوم عىل رعاية اهلنا يف 
محافظ�ة الب�رة الن املحافظ�ة لها دورا 
كب�را يف الصناع�ة النفطية وس�تكون لهم 
رعاي�ة خاص�ة، باالضافة اىل ذلك س�نعمل 

ع�ىل تقليل التلوث البيئ�ي من خالل تطبيق 
األس�س والتقني�ات الحديث�ة يف قطاع�ات 

الصناعة النفطية والغازية«.
واض�اف الغضب�ان »اننا س�نهتم بعالقاتنا 
الدولي�ة كون الع�راق بلد مؤس�س ملنظمة 
االوبك وله دور فاعل وايجابي ومتعاظم مع 
الزم�ن لتحقيق اس�تقرار الس�وق النفطية 
العاملي�ة«. واش�ار الوزي�ر اىل ان »ال�وزارة 
ستس�اهم يف دعم القطاع الخاص العراقي 
من خ�الل اطالق قدراته وارشاكه يف تطوير 
القط�اع النفط�ي«. وثمن الغضب�ان »دور 
جب�ار ع�يل اللعيب�ي وزي�ر النفط الس�ابق 
النجازات�ه املش�هودة رغ�م ق�ر مدته يف 
الوزارة«، مش�يدا ب�«دور منتس�بي الوزارة 
واملستش�ارين  ال�وكالء  بالس�ادة  متمثل�ة 
وامل�دراء العامني وجميع العاملني يف تطوير 
الصناعة النفطية والغازية يف البالد متعهدا 

بتقديم الدعم والرعاية لهم لتحقيق انجازات 
اك�رب«. بدوره هن�أ وزي�ر النفط الس�ابق 
جب�ار ع�يل اللعيب�ي ، نائب رئي�س الوزراء 
لش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان 
بمناسبة تس�لمه املنصب قائال »لقد عملنا 
يف ه�ذا القط�اع امله�م يف ظ�ل ظ�روف غر 
طبيعي�ة حي�ث كانت هناك مواق�ع نفطية 
تحت س�طوة االرهاب ، فضال عن التدني يف 
معدالت االس�عار يف الس�وق العاملية، لكننا 
تمكنا بالتعاون مع مالكات الوزارة وبكافة 
املس�تويات ان نحقق انجازات كبرة يف هذا 
القطاع الحيوي«. واضاف »لقد تحقق خالل 
العامي�ني املاضي�ني الكث�ر م�ن االنجازات 
فعىل مستوى االنتاج بلغت معدالته اىل اعىل 
املستويات من خالل الجهد الوطني والجهد 
االجنب�ي املتمثل بال�ركات العاملية ضمن 

جوالت الرتاخيص.

وزير النفط اجلديد: سيكون للوزارة دورًا مفصليًا يف تطوير اقتصاد البالد

   بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة الرتبية ايقاف منح االجازات للمعلمني واملدرسني .
واش�ار كتاب رس�مي موج�ه اىل مديريات الرتبي�ة يف املحافظات 
كافة كافة ما عدا اقليم كردستان اىل« انه نظرا لبدء العام الدرايس 
واس�تقرار املالكات ووج�ود حاجة كبرة اىل املدرس�ني واملعلمني 
ج�راء )االحال�ة اىل التقاع�د، االس�تقالة، النزوح، االج�ازة بدون 
راتب وبراتب اس�مي، واملعيلني لذويهم وف�ق قانون ذوي االعاقة 
واالحتياجات الخاصة رقم 38 لس�نة 2013( تقرر ايقاف ترويج 
طلب�ات االجازات كافة للمحافظة عىل ديمومة اس�تقرار العملية 

التعليمية يف املدارس«.
واضافت الوثيقة، ان »س�بب صدور القرار يع�ود »لعدم امكانية 

سد الشواغر بسبب عدم وجود تعيينات.

الرتبية توقف منح االجازات 
للمعلمني واملدرسني

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف املوظفني

امانة بغداد تنفي وجود شبهات فساد 
يف ما يتعلق باملطعم الرتكي

حمافظ البرصة يكشف عن القاء القبض عىل عصابة قتلت معاون 
طبي يف مستشفى الصدر التعليمي وشابني بمنطقة الساعة

    البصرة / المستقبل العراقي

بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني، مع 
محافظ البرة اس�عد العيدان�ي وبحضور 
رئي�س مجل�س املحافظ�ة الخدم�ات الت�ي 
تقدمه�ا دوائر ورشكات ال�وزارة للمواطنني 

من مدينة البرة.
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  العان�ي  وذك�ر 
العراق�ي«، ان »زيارت�ه للب�رة ه�ي االوىل 
للمحافظ�ات العراقي�ة بع�د تولي�ه منصب 
وزير التجارة والهدف منها متابعة الخدمات 
التي تقدمها الوزارة اىل ابناء البرة الكرام، 
وكذل�ك التباحث م�ع الحكوم�ة املحلية عن 
وضع البطاق�ة التموينية والي�ات تجهيزها 
بش�كل  االط�الع  ع�ن  فض�ال  للمواطن�ني، 
ميداني ومعالجة املعوقات يف ميناء ام قر 
وتسهيل مرور شاحنات االسطول الناقل اىل 
باقي املدن واملحافظات«.واوضح ان »وزارة 

التجارة تعمل عىل تلبية احتياجات محافظة 
الب�رة وبقي�ة م�دن الب�الد من مف�ردات 
البطاق�ة التمويني�ة كذلك دراس�ة الجدوى 
االقتصادية الع�ادة رصيف وزارة التجارة يف 
مين�اء ام ق�ر بعد توق�ف دام طويال بغية 
اس�تيعاب كمي�ات اكرب م�ن امل�واد الغذائية 
امل�وردة للعراق عرب التعاق�دات التي تجريها 

الوزارة مع املناشئ العاملية«. 
واش�ار العاني اىل انه »س�يتابع عمل املراكز 
التمويني�ة ووكالء امل�واد الغذائية من خالل 
زيارات ميدانية مفاجئة كذلك توجيه االجهزة 
الرقابي�ة والتفتيش�ية يف ال�وزارة للتدقي�ق 
واملتابعة يف نوعية املواد وتوقيتاتها«، موكدا 
عىل »اتخاذ أجراءات ش�املة لتحسني نوعية 
املفردات الغذايي�ة التي توزع للمواطنني من 
حيث الجودة والنوعي�ة وااللتزام بتوقيتاتها 
الزمنية«.م�ن جانب�ه ذكر محاف�ظ البرة 
اس�عد العيدان�ي ان »زي�ارة الوزي�ر العاني 

للمحافظ�ة لالط�الع بش�كل ميدان�ي ع�ىل 
خدم�ات ال�وزارة ام�ر جيد، ويات�ي يف ضوء 

ال�دور املهم ال�ذي تلعبه يف تلبي�ة احتياجات 
املواطن�ني من امل�واد الغذائي�ة وخدماتها يف 

القطاع�ات االخ�رى وايج�اد الي�ات جديدة 
تتيح اس�تالم املواطنني لحصصهم الشهرية 
من املواد الغذائي�ة«، معربا عن »تفاؤله بان 
تكون هذه الزيارة فرصة حقيقية للتنسيق 
وايجاد حلول للمش�اكل موجودة يف ضوء ما 
ملس�ناه من الوزير حرص ومتابعة وارصار 

عىل تجاوز مشاكل املرحلة السابقة«.
وب�دوره لف�ت رئي�س مجل�س محافظ�ة 
الب�رة ولي�د الكيط�ان اىل »اهمي�ة ه�ذه 
الزي�ارة ملحافظ�ة البرة وبه�ذه الرسعة 
بع�د اعالن الكابين�ة الحكومية مما يدل عىل 
االهتمام بها وبدوره�ا االقتصادي باعتباها 
مصد مه�م لتج�ارة العراق وامل�واد املصدرة 
واملس�توردة من خاللها«، داعيا اىل »امكانية 
تكلي�ف املطاح�ن االهلي�ة بانت�اج الطحني 
الصفر بدال من اس�تراده من خارج العراق 
يف ض�وء موافقة اللجن�ة االقتصادية ملجلس 

الوزراء.

وزير التجارة يبحث مع حمافظ البرصة ورئيس جملسها وضع البطاقة التموينية واخلدمات الغذائية

    البصرة / المستقبل العراقي

اكد محافظ البرة اسعد العيداني، استمرار الحكومة 
املحلي�ة بالبح�ث ع�ن افض�ل الع�روض م�ع مختلف 
الركات العاملية النش�اء مش�اريع تحلي�ة املياه التي 

يحتاجها املواطن البري.
وق�ال العيداني يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الحكوم�ة املحلي�ة تس�عى اىل باالس�تعانة ب�ركات 
عاملي�ة ورصين�ة ق�ادرة عىل تنفي�ذ مش�اريع خاصة 
بتحلية وتصفية املياه يف مختلف مناطق املحافظة من 

ضمنها مناطق قضاء ابي الخصيب«.
واضاف ان�ه »بحث مع احدى الركات الصينية اقامة 
مش�اريع خاصة بتصفية وتحلية املي�اه يف قضاء ابي 
الخصيب«، مبيناً ان »حكومة البرة مازالت متواصلة 
بالبح�ث عن افض�ل الع�روض مع مختل�ف الركات 
العاملية القادرة عىل انشاء مش�اريع تحلية املياه التي 

يحتاجها املواطن البري«.
م�ن جهته قال معاون مدير ماء البرة ميثم جار الله 
ان »اللقاء الذي جرى مع وفد احدى الركات الصينية 
ج�رى برئاس�ة محافظ الب�رة اس�عد العيداني وتم 
فيه مناقش�ة املقرتحات املقدمة من قب�ل مديرية ماء 
املحافظ�ة والتي تتعلق بمحطات التحلية يف قضاء ابي 
الخصيب والتي تشمل منطقتي محيله بطاقة )3000( 
مرت مكعب يف الس�اعة وابو فلوس بطاقة )2000( مرت 
مكعب يف الس�اعة«. واش�ار اىل ان »اللقاء تضمن ايضاً 
مناقشة محطات التصفية االوىل يف منطقة الرباضعية 
بطاقة )4500( مرت مكعب بالساعة مع خط ناقل من 
R-zero اىل محط�ة التصفي�ة الت�ي س�يتم تنفيذها يف 
منطقة القصور الرئاسية، فضالً عن محطتي تصفية 
يف موقع R-zero بطاقة )5000( مرت مكعب بالس�اعة 
واألخرى بطاقة )3000( مرت مكعب بالساعة بعد ازالة 

وحدات التصفية القديمة .

حمافظ البرصة يبحث مع رشكة صينية اقامة مشاريع لتحلية وتصفية املياه يف ايب اخلصيب

    بكين/ المستقبل العراقي

اس�تضافت »جنرال إلكرتيك« منتدى »م�ن الصني إىل العالم 
2018« للتع�اون يف تطوير البني�ة التحتية يف قطاع الطاقة. 
وجم�ع الح�دث تح�ت مظلت�ه أكث�ر م�ن 700 600 خب�ر 
متخصص بمنظومة عمل البنى التحتية للقطاع، بما يف ذلك 
املسؤولون الحكوميون وممثلو رشكات الهندسة واملشرتيات 
واإلنش�اءات الصيني�ة باإلضافة إىل مس�تخدمي املش�اريع 
واملمولني«.وكانت الجلس�ة النقاشية حول قطاع الطاقة يف 
الع�راق من أبرز املح�اور التي تطرق إليها املش�اركون، مع 
الرتكي�ز عىل أحدث التطورات يف الس�وق ونماذج املش�اريع 
وآلي�ات التمويل الرضورية لالس�تفادة م�ن مزايا مبادرات 
الطريق والحزام يف البالد. ويتمتع العراق بموقع اسرتاتيجي 

عىل امتداد الريان الرئييس ملب�ادرة الطريق والحزام، وهو 
م�ا يبدو جلياً يف النم�و املتواصل يف حجم التج�ارة النفطية 
مع الص�ني. ويف هذه املرحلة التي يويل فيه�ا العراق أولوية 
قصوى لتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء، يمكن للصني 
ومزودي التقني�ات العامليني دعم جهود إع�ادة إعمار البالد 
من خالل التعاون بأسلوب يعود بفوائد ملموسة عىل جميع 
األطراف املعنية. وقال نبيل حبايب، الرئيس واملدير التنفيذي 
لركة »جنرال إلكرتيك« يف الرق األوس�ط وشمال أفريقيا 
وتركي�ا: »يتطلب توف�ر الطاقة وتحقيق فوائ�د اقتصادية 
ملموس�ة يف مجتمعات املنطقة تضاف�ر الجهود نحو تزويد 
أحدث التقنيات واإلمكانات الهندس�ية واملالية. وعلينا أيضاً 
ابتكار نم�اذج أعمال وطرق جديدة يف مختلف املناطق تتيح 

لنا تطوير البنى التحتية املناسبة ملتطلبات كل دولة.

»جنرال إلكرتيك« تستضيف منتدى الصني لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة والعراق حمور أسيايس

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

املهن�دس عط�وان  بغ�داد  ت�رأس محاف�ظ 
العطواني اجتماعا ً طارئاً ملناقش�ة استعداد 
املحافظ�ة والدوائ�ر الخدمي�ة التابع�ة له�ا 
ملواجهة أي طارئ يف حال هطول االمطار ».

العطواني ويف تريح له عقب انتهاء االجتماع 
أورده مكتبه اإلعالمي اليوم السبت افاد ان » 
املحافظة مستعدة ملواجهة أي طارئ ووجهنا 
بأستنفار جهود املحافظة والدوائر الخدمية 
التابع�ة له�ا والوحدات اإلداري�ة ملواجهة أي 
ط�ارئ يف ح�ال هط�ول االمط�ار ، مبينا ان 
االجتماع تضمن مناقش�ة الخطة املوضوعة 
لهذا الغرض وتهيئة الك�وادر العاملة للقيام 
بحمالت اس�تباقية لفتح وتس�ليك ش�بكات 
املج�اري الثقيل�ة وتري�ف مي�اه االمطار 

».وأض�اف« ت�م التوجي�ه أيض�ا باس�تنفار 
الجه�د االيل وابت�داءاً م�ن االن وتوزيع�ه يف 
مناطق حزام بغداد لإلس�هام بس�حب مياه 
االمط�ار من خالل االلي�ات التخصصية التي 
تش�مل الصاروخي�ات والش�افطات وغرها 
من االلي�ات ، فضال عن توجيه الجهد البلدي 
للقي�ام بحمالت لرف�ع األنق�اض والنفايات 
اىل جان�ب فتح الطرق وتس�ويتها وفرش�ها 
بالح�ى الخاب�ط وكذلك ردم املس�تنقعات 
للحد من تجمع املاء وتسهيل عملية انسيابية 
حركة العجالت واملارة ». وش�دد العطواني » 
عىل رضورة ان تتمكن الكهرباء من استثناء 
الخطوط واملغذيات ملحطات الرفع واملعالجة 
من القطع املربمج يف حال حصول االمطار ». 
يش�ار اىل ان محافظ بغداد املهندس عطوان 
العطواني » وجه يف وقت سابق كافة الدوائر 

الخدمي�ة التابعة ملحافظة بغداد باس�تنفار 
جهدها االيل والبري لالنطالق بحمالت بلدية 
واس�عة ش�ملت فتح االنس�دادات بشبكات 

املجاري وكذلك قص الطرق وتسويتها ورفع 
يف  املس�تنقعات  وردم  والنق�اض  النفاي�ات 

مختلف مناطق اطراف العاصمة بغداد ».

حمافظ بغداد: مستعدون ملواجهة أي طارئ خالل موسم االمطار 
وجهود املحافظة مستنفرة

خالل ترؤسه اجتماعًا طارئًا
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 6431/ش2018/6

التاريخ 24 /2018/10
اعالن

اىل / املدع�ى عليه /زيد محمد جواد محمد 
كاظم

اق�ام املدعي )محم�د جواد محم�د كاظم 
عباس( الدعوى بالعدد 6431/ش2018/6 
ام�ام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيه�ا ابطال 
حجة حجر وقيموم�ة املرقمة بالعدد 31/

قيموم�ة/2017( وملجهولية محل اقامتك 
ول�رح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
ق�ار  /ذي  الجمهوري�ة  ش�ارع  منطق�ة 
قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعليك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
الس�اعة   2018/11/11 ي�وم  املواف�ق 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
 �����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 1135/ب/2018

التاريخ 2018/10/21 
اىل املنفذ عليه  

عالء حسني كامل 
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهولة حس�ب اش�عار املختار 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عر 
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للن�ر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
املرقم 2359/س/2015 يف 2015/11/22 
املتضم�ن ال�زام املدين عالء حس�ني كامل 
للدائنة االء كاظم جاس�م مائة وخمس�ون 
ال�ف دينار نفقة عده باالضافة مليون عن 

تعويض نفقة 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد / 491/ب/2018
التاريخ 2018/10/22

بناءا عىل القرار الصادر من محكمة بداءة 
وامل�ؤرخ  491/ب/2018  بع�دد  الرميث�ة 
/   /2018 واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم / 315 
/محل�ة الرقي تقرر االع�الن عن بيعه يف 
املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من 
الي�وم الثاني للنر  فعىل الراغبني بالراء 
مراجع�ة محكمة ب�داءة الرميث�ة يف تمام 
الس�اعة الثانية عر ظهرا مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية 10% من القيمة 
املقدرة للعق�ار والبالغ�ة )16,362,000( 
ستة عر مليون وثالثمائة واثنان وستون 
الف دين�ار فقط ان لم يكونوا من الركاء 
وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعي�ة وفقا لالصول مع العلم ان الدفع 
نقدا والداللية عىل املشرتي واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فيك�ون اليوم الذي 

يليه موعدا للمزايدة 
القايض

عدنان عيدي البديري
اوصاف العقار :

1 � العق�ار املرق�م / 315 محل�ة الرقي 
يق�ع يف قضاء الرميثة وبمس�احة 13 م 2 

و 51 سم 
2 � العق�ار عب�ارة عن مح�ل ذو بابني من 
الجينك�و وس�لم جانب�ني يق�ع يف س�وق 
النداف�ني منطق�ة تجارية وس�قط اجزاء 
من الطارمة االمامية )الرفة( والس�قف 
مترضر كون  سقوفه ايل للسقوط وبنائه 
غري امن ويحده من جهة الشمال الرقي 
العق�ار 317 وم�ن جه�ة الش�مال الغربي 
الطري�ق العام ومن جهة الجن�وب الغربي 
العق�ار 313 وم�ن جهة الجن�وب الرقي 

العقار 279

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد / 492/ب/2018
التاريخ 2018/10/22

بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من محكم�ة بداءة 
   / وامل�ؤرخ  492/ب/2018  بع�دد  الرميث�ة 
/2018 واملكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م / 311 /محل�ة 
الرق�ي تق�رر االع�الن ع�ن بيع�ه يف املزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
الثان�ي للنر  فعىل الراغب�ني بالراء مراجعة 
محكمة بداءة الرميثة يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�ر ظه�را مس�تصحبني معه�م التامين�ات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار 
والبالغ�ة )11,138,000( اح�د ع�ر ملي�ون 
ومائة وثمانية وثالث�ون الف دينار فقط ان لم 
يكونوا من ال�ركاء وعند انتهاء املدة املذكورة 
س�تجري االحال�ة القطعية وفق�ا لالصول مع 
العلم ان الدفع نقدا والداللية عىل املش�رتي واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا للمزايدة 
القايض

عدنان عيدي البديري
اوصاف العقار :

1 � العق�ار املرقم / 311 محلة الرقي يقع يف 
قضاء الرميثة وبمساحة 9 م 2 و 24 سم 

2 � العق�ار عب�ارة ع�ن مح�ل يق�ع يف س�وق 
النداف�ني ويوج�د غرف�ة فوقاني بنائه�ا قديم 
ومبني من الطابوق والس�قف عكاده مترضر 
والس�قف مترضر كون س�قوفه ايل للسقوط 
وس�قوطه اجزاء من الطارمة االمامية الرفة 
وبنائ�ه غ�ري ام�ن ويق�ع يف منطق�ة تجاري�ة 
ويحده من   جهة الشمال الرقي العقار 313 
ومن جهة الش�مال الغرب�ي الطريق العام ومن 
جه�ة الجن�وب الغربي العق�ار 309 ومن جهة 

الجنوب الرقي العقار 279 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد / 493/ب/2018
التاريخ 2018/10/22

بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من محكم�ة بداءة 
   / وامل�ؤرخ  493/ب/2018  بع�دد  الرميث�ة 
/2018 واملكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م / 313 /محل�ة 
الرق�ي تق�رر االع�الن ع�ن بيع�ه يف املزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
الثان�ي للنر  فعىل الراغب�ني بالراء مراجعة 
محكمة بداءة الرميثة يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�ر ظه�را مس�تصحبني معه�م التامين�ات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار 
والبالغة )15,138,000( خمس�ة عر مليون 
ومائة وثمانية وثالثون    الف دينار فقط ان لم 
يكونوا من ال�ركاء وعند انتهاء املدة املذكورة 
س�تجري االحال�ة القطعية وفق�ا لالصول مع 
العلم ان الدفع نقدا والداللية عىل املش�رتي واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا للمزايدة 
القايض

عدنان عيدي البديري
اوصاف العقار :

1 � العق�ار املرقم / 313 محلة الرقي يقع يف 
قضاء الرميثة وبمساحة 12 م 2 و 49 سم 

2 � العق�ار عب�ارة ع�ن مح�ل ذو باب�ني م�ن 
الجينكو وس�لم جانبني يقع يف س�وق الندافني 
منطقة تجارية  وبناءه من الطابوق ومسقف 
بالش�يلمان )عكاده( مترضر وس�قوط اجزاء 
من الطارمة االمامية الرفة والسقف مترضر 
ك�ون س�قوفه ايل للس�قوط وبنائ�ه غري امن 
ويحده من جهة الش�مال الرقي العقار 315 
ومن جهة الش�مال الغرب�ي الطريق العام ومن 
جه�ة الجن�وب الغربي العق�ار 318 ومن جهة 

الجنوب الرقي العقار 279 
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 وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد : 6670
التاريخ 2018/11/1

اعالن 
تسجيل عقار مجدد 

بن�اءا عىل الطيل املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
املرق�م  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2018/4/3
)201( محل�ة البل�وش يف الكوف�ة اىل طالب�ة 
التس�جيل املج�دد )انع�ام عب�د العب�اس عب�د 
الس�ادة(  لتس�جيله مجددا باس�مها بصفتها 
املالك والحائزة للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة لها تمهي�دا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العقاري 43 لس�نة 
1971 قررن�ا  اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حق�وق معين�ة عىل 
ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات 
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذه الغرض 
القايض

عبد النارص جواد كاظم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد / 617/ب/2018
التاريخ 2018/10/22

بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من محكم�ة بداءة 
   / وامل�ؤرخ  617/ب/2018  بع�دد  الرميث�ة 
/2018 واملكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م / 330 /محل�ة 
شامية تقرر االعالن عن بيعه يف املزايدة العلنية 
مل�دة ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الثاني 
للنر  فعىل الراغبني بالراء مراجعة محكمة 
ب�داءة الرميث�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية عر 
ظهرا مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
للعق�ار والبالغ�ة  املق�درة  القيم�ة  10% م�ن 
)25,000,000( خمسة وعرون مليون دينار 
فق�ط ان لم يكون�وا من ال�ركاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة س�تجري االحال�ة القطعية وفقا 
لالصول مع العل�م ان الدفع نقدا والداللية عىل 
املشرتي واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة 
القايض

عدنان عيدي البديري
اوصاف العقار :

1 � العق�ار املرقم / 330 محلة الش�امية يقع 
يف قض�اء الرميث�ة بالقرب من املجل�س البلدي 

وبمساحة 1 اولك  21 م2 و11سم 
2 � العق�ار عب�ارة ع�ن عرصة خالي�ة تقع يف 
منطق�ة محل�ة الش�امية وعىل ش�ارع فرعي 
وخالي�ة من البن�اء ويحده من جهة الش�مال 
العقار 616 ومن جهة الجنوب الطريق الخاص 
وم�ن جهة ال�رق الطري�ق الع�ام ومن جهة 

الغرب العقار 680 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3001/ب2018/2
التاريخ 2018/10/24

اىل املدعى عليه )عقيل عبد الحسني رحمن( 
اقام املدع�ي رئيس  جمعي�ة ضباط ومفويض 
قوى االم�ن الداخيل اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
بابطال قيد العقار املرقم 2/52595 حي النداء 
وقي�ود القطع املفرزة منه ووضع اش�ارة عدم 
الترصف عليه ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
محلة الجدي�دة قضاء مركز الحل�ة عالء احمد 
عبد الرض�ا عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف يف يوم 2018/11/13 
وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3511/ب2018/2
التاريخ 2018/11/1

اىل / املدعى عليه )محمد عيل كاظم( 
اق�ام املدع�ي رض�وان احس�ان رزاق  الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
بتأديتك ل�ه مبلغا مقداره ع�رون الف دوالر 
امريك�ي ع�ن وصل امان�ة ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مختار حي االمري املدعو عبد الرحمن 
الس�المي علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/11/7 
وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 2 / مقاوالت ب1 / 2018 
التاريخ : 1 / 11 / 2018 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدع�ى عليه / املدير املف�وض لركة قمة 

الغيث اضافة لوظيفته 
اق�ام علي�ك املدع�ي : وزي�ر الداخلي�ة اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة اعاله وكيله 
املق�دم الحقوقي حس�ني عالوي راش�د يطلب 
فيها الحكم بالزامك بتسديد مبلغ قدره ) مليار 
دين�ار ( للمدع�ي اعاله عن ال�رضر الذي لحق 
بدائرة موكله بس�بب عدم اكمال عمل الركة 
ح�ول تنفي�ذ تش�ييد ب�رج لالتص�االت لغرض 
تامني االتصال مع وزارة الداخلية واملحافظات 
واقس�ام الرطة يف محافظة دياىل وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ حاتم حميد 
عطي�ة يف 10 / 10 / 2018 بكت�اب مديري�ة 
رشطة بغداد الرصافة / مديرية رشطة مدينة 
الصدر 2 / مرك�ز رشطة الثورة املرقم 13227 
يف 14 / 10 / 2018 تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد املرافعة 
املواف�ق 13 / 11 / 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون . 
القايض 

مهدي قدوري كريم



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1777( االحد  4  تشرين الثاني  2018 اعالنات5

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة 

اعادة اعالن 
تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة لجنة البيع وااليجار 
ع�ن تأجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا  يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة الهندي�ة يف املزايدة العلني�ة وفق قانون 
بي�ع وايجار ام�وال الدولة املرق�م 21 لس�نة 2013 املعدل 
فعىل الراغبني  باالش�راك الحض�ور يف ديوان البلدية اعاله 
يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )15( خمس�ة عرش 
يوم تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة  20% من القيم�ة التقديرية 
ونس�خة من هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه  
املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى وفق قانون 

بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعل�ن مديرية زراع�ه صالح الدي�ن عن تأجري املس�احات 
املدرج�ه تفاصيلها ادن�اه وفق احكام القانون 35 لس�نة 
1983 وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 املع�دل فع�ىل الراغب�ني بالتاجري الحض�ور اىل مقر 
املديري�ة الكائ�ن يف صالح الدي�ن / تكريت الس�اعة )10( 
صباحا مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
20%  من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
مصاري�ف واج�ور  النرش وس�تجري املزايدة ي�وم الثالثني 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية / الثانية
العدد : 1270/س/2018

التاريخ 2018/10/22
اعالن

اىل املستأنف عليهما : 
1 � ميثاق محمد فرحان 

2 � عدي حسن رايض
بناءا  عىل الطعن االستئنايف الواقع عىل قرار الحكم البدائي 
املرق�م 799/ب/2018 امل�ؤرخ 2018/8/30 القايض برد 
دع�وى املدعي ام�ني بغداد / اضاف�ة لوظيفت�ه وتحميله 
الرس�وم واملصاري�ف وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا قررت 
املحكمة تبليغكما بصحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي 
االنتش�ار للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
2018/11/6 الس�اعة الثامنة والنصف صياحا وعند عدم 
حضوركم�ا او م�ن ين�وب عنكما س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما وفق ااالصول

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 )العباس�ية(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة باستثناء املس�تأجرين 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 
وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( 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 املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد سكن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  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 شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة 
العدد:  20 /تسجيل مجدد /2018 

التاريخ : 16/ 10 /2018 
اعالن 

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد 
اصدرت لجن�ة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 
تثبي�ت  ملح�ر  اس�تنادا   2018/10/16
وال�ذي   2018/10/16 يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة 
يقيض بتثبي�ت عائدية العقار املرقم )1010( 
ويف  )دار(  العق�ار  جن�س  )رساي(  محل�ه 
االضبارة املرقمة )20/تسجيل مجدد/ 2018 
( بتس�جيله باس�م طال�ب التس�جيل املجدد 
العراقي )اياد مكي عبد االمري ( وفقا الحكام 
امل�ادة 49 م�ن قان�ون التس�جيل العق�اري 
رق�م 43 لس�نة 1971 املعدل ل�ذا نعلن القرار 
اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني محليتني 
يوميتني فع�ىل من لديه اع�راض عىل القرار 
املذك�ور خالل م�دة االع�الن البالغ�ة ثالثون 
يوما من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف 
املحلية تقديم اعراضه لدى رئاس�ة محكمة 
استئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية 
خالل املدة املذكورة ويف حالة ورود اشعار من 
رئاسة محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار املذكور لديها فس�وف يكون القرار قد 
اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول .
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئيس لجن�ة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة 

الكوفة
 �������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكة / احالم محمد شاكر 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج 
اجازة بناء للعقار املرقم 12144 سبع البور .

الرشيك 
هيثم عبد الله اليذ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد 1248 / ش2 / 2018 

التاريخ 24 / 6 / 2018 
اىل / املدعى عليها / زينب فهمي مطرش 

م / اعالن 
ه�ذه  اص�درت   2018  /  5  /  27 بتاري�خ 
املحكمة قرار الحك�م بالعدد 1248 / ش2 / 
2018 واملتضم�ن التفريق للنش�وز الحاصل 
بين�ك وبني زوج�ك املدعي س�عيد فاضل نمر 
واس�قاط املهر املؤجل ولكونك مجهولة محل 
االقامة تقرر تبليغك بالحكم الغيابي الصادر 
بحقك بواس�طة صحيفت�ني محليتني حكما 
غيابيا وعلنا ووفق االصول ولك حق االعراض 

ضمن املدة القانونية .
القايض 

مصباح مهدي صالح 
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2018  /  11  /  1
تسلس�ل 53 محل�ة الحري�ة بأس�م / حام�د 
مجيد حميد مجددا باعتباره حائزا له بصفة 
املالك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب – فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم مالديه من بينات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 
النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض .
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء 
العدد: 226 /ش/ 2018 
التاريخ: 2018/10/16 

اعالن 
اىل املفقود /نجم عبد الله لحيمي 

حرت والدتك املدع�وة )مالية جحيل باني ( اىل هذه 
املحكم�ة وقدمت طلب تروم فيه الطل�ب من املحكمة 
باص�دار حك�م بالوفاة بحقك وذلك كون�ك مفقود منذ 
2014/6/12 ول�م يعرف مص�ريك لحد االن ففي حال 
كونك حي�ا عليك مراجعة هذه املحكمة او اقرب مركز 
رشط�ة وكذلك من لدي�ه معلومات ع�ن املفقود اعاله 
مراجعة ه�ذه املحكمة او اقرب مرك�ز رشطة لالدالء 
به�ا وبخالف ذلك س�وف تقوم ه�ذه املحكمة باصدار 

حكم الوفاة بحقك .
القايض 

عبد االمري عبد الحسني حسن 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2165 /2018 

التاريخ: 2018/11/1 
اعالن 

اس�تنادا للم�ادة 71 قان�ون التنفيذ وبن�اءا عىل طلب 
الدائ�ن عيل عب�د الحمزة عنون البال�غ )6000 $ دوالر 
امريك�ي ( تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف الس�يارة نوع 
بيج�و أك�د مودي�ل 2016 الل�ون برتق�ايل مصفر رقم 
املدرج�ة   NAAM01CA6GR803122  (( الش�ايص 
اوصافها ادناه العائد للمدين عباس كريم هاتف فعىل 
الراغب بالرشاء الحض�ور يف املكان والزمان املذكورين 
ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف 
الصحف مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية االحوال 

املدنية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات 

1� نوع السيارة : بيجو  أكد موديل 2016 اللون برتقايل 
 ) NAAM01CA6GR803122 ) مصفر رقم الش�ايص

بدون لوحات 
2� املواصف�ات : الس�يارة ذات ب�دن نظي�ف والزجاج 
واملصابي�ح بحال�ة جي�دة وناق�ل الحركة م�ن النوع 
الع�ادي والغرف�ة الداخلية للس�يارة بحال�ة جيدة مع 
الكشنات ومستعمل االس�تعمال الطبيعي الذي يتالئم 

مع سنة الصنع 
3� م�كان املزايدة معرض نور اله�دى يف حي الجامعة 

مقابل قرص الثقافة االسالمي 
4� موع�د املزاي�دة الس�اعة الرابع�ة عرصا م�ن اليوم 

االخري لالعالن يف الصحف 
5� القيم�ة املقدرة للس�يارة 8000000 ثمانية ماليني 

دينار .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد: 3811/ش2018/7

التاريخ: 2018/10/22 
اىل / املدعى عليها ) صفاء عباس عيل(

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقمة ) 
واملتضم�ن   2018/10/7 يف  3811/ش2018/7( 
ال�زام املدع�ى عليه�ا بمطاوعة زوجها املدع�ي ) كرار 
حمي�د ن�ارص ( يف ال�دار املرقم�ة ) 13140/3 ح�ي 
املكرم�ة ( وقد صدر الق�رار بحقك غيابي�ا وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مختار ح�ي االنصار / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االعراض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية. 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى األتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد: 1288/ش/2018

التاريخ: 2018/7/15 
تابع للقرار

تشكلت محكمة االحوال الشخصية يف السماوة بتاريخ 
2018/7/15 برئاس�ة القايض الس�يد ) لطيف مهنه 
علو( املأذون بالقضاء باس�م الشعب واصدرت قرارها 

التايل:-
املدعي�ة ) ميع�اد عباس جواد( واملدعى عليه ) وس�ام 
جب�ار عب�د( للهج�ر، واعتبار الط�الق الواق�ع بينهما 
طالق�ا بائننا بينونة صغرى واقع للمرة االوىل ، اليجوز 
في�ه للمدع�ي الرج�وع باملدعي�ة اال بعق�د ومهري�ن 
جديدين ، وعىل املدعية االلتزام بالعدة الرشعية البالغة  
ثالث�ة قروء تحتس�ب من تاريخ ص�دور القرار ،اليحل 
له�ا ال�زواج برجل اخ�ر اال بع�د انقضائها واكتس�اب 
القرار الدرجة القطعية وتحميل املدعى عليه الرس�وم 
واملصاريف وصدر القرار اس�تنادا الحكام املواد ) 43/

اوال/2 و44و45و47و48و49( م�ن قان�ون االح�وال 
م�ن  )159و161و166و177و203(  و  الش�خصية 
قان�ون املرافع�ات املدني�ة و)21و67و76( من قانون 
االثبات حكما غيابيا قابال لالع�راض والتمييز وافهم 

علنا يف 2018/7/15.
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
���������������������������������������������

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) محمد عبد الشهيد عبد ( والذي 
يطل�ب م�ن خالله تبدي�ل اللقب  من ) الحلف�ي ( اىل ) 
الزاميل ( واستنادا الحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له حق االعراض عىل طلبه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له حق االعراض ع�ىل الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة 1476/ 2012
مقتبس حكم غيابي 

1 � اس�م املحكمة محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2 � اس�م املدان الغائب الرشطي عبد الرحمن تويف عيل 
فارس

3  �رقم الدعوى 2012/1476
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2012

5 � تاريخ الحكم  2018/7/25
6  �امل�ادة القانوني�ة 37 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

 2008
7  �خالص�ة الحكم عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون 
العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 لعدم تس�ديد املبالغ 

املرتبة بذمته 
8 � تصحي�ح مادة االحالة من امل�ادة 37 من ق ع رقم 
14 لس�نة 2008 اىل املادة 34 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل والتي  حلت محلها بموجب تعديل قانون 
عقوب�ات قوى االمن الداخيل وعم�ال باحكام املادة 31 

من ق ع  رد رقم 17 لسنة 2008
9 � الحبس الشديد ملدة ثالث سنوات وفق احكما املادة 
34 اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  املعدل وبداللة 
امل�واد 61/اوال و 69/اوال  م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 
2008 الهماله مما تس�بب بحصول ارضار وانخفاض 
قيم�ة العجلة املرقمة 1049 نوع كيا بوكس س�ورنتو 
والتي بذمته عام 2012 وحس�ب الكشف الفني املرفق 

باوراق القضية
10 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره 1,585,000 ملي�ون 
وخمس�مائة وخمس�ة وثمانون الف دينار وفق املادة 
34 ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  املعدل عن 
قيمة االرضار وانخف�اض القيمة التي لحقت بالعجلة  

املوصوفة اعاله تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام املادت�ني 38 ثاني�ا و40 اوال م�ن ق ع د رق�م 
14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
12  �اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
والزام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
13  � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا 
الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
14 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي ج�ر البالغة 25,000  خمس�ة وع�رشون الف 
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب  

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/سادس�ا م�ن ق ع دج رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعراض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 71/

اوال  وثاني�ا  م�ن نف�س القان�ون وافهم علن�ا بتاريخ 
2018/7/25

اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
منطقة الخامسة

العدد : 247
التاريخ 2018/10/21

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

جنس ت
الملك

رقم الملك )الرقم 
مدة الموقعالمساحةالقديم /الرقم الجديد(

التاجير

السوق العصري / مقابل سوق الفواكة 10م13/312 ـ 13/5حوانيت1
والخضر

سنة 
واحدة

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

رقم التفاصيلت
مدة المساحةالعقار

القيمة التقديرية رقماااليجار

كشك مجاور 1
سنة 18م892كراج الرجيبة

واحدة

)1255000( مليون 
ومائتان وخمسون 
الف دينار سنويا

كشك مجاور 2
سنة 18م882كراج الرجيبة

واحدة

)1255000( مليون 
ومائتان وخمسون 
الف دينار سنويا

العدد : 111
التاريخ 2018/9/18

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

اوصاف 
االرض

زراعية900دينار154دونم3/العوجة123
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2455 / ش2 / 2018 

التاريخ : 16 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليه / زينب فهمي مطرش ( 

م / اعالن 
س�بق له�ذه املحكمة ان اصدرت قرارها املرق�م 2455 / ش2 / 2018 يف 7 / 10 
/ 2018 املتضمن الحكم ب ) اس�قاط حضانتك لولدك يوسف وضمه اىل حضانة 
والده املدعي ) س�عيد فاضل نمر ( وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار 
قري�ة امام عس�كر – بل�دروز املخت�ار ) كريم ج�واد كاظم ( واملص�دق من قبل 
املجل�س املحيل لقض�اء بل�دروز يف 10 / 10 / 2018 لذا ق�ررت املحكمة تبليغك 
بالنرش بواس�طة صحيفتني محليتني ويف حالة ع�دم اعرتاضك او الطعن بالقرار 
املذكور تمييزا سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية بمرور املدة القانونية ولذلك 

قرر تبليغك نرشا بالصحف .
القايض 

مصباح مهدي صالح 
������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 25 / 1 / 2018 
اعالن 

اسم املدعو صالح عيل حسني 
بتاري�خ 15 / 1 / 2017 قدم�ت ) زوجته ( املدعوة ) مريم محمد عدوان ( تطلب 
في�ه نصبه�ا قيمة عىل ابنها لكونه خرج بتاري�خ 25 / 11 / 2015 ولم يعد لحد 
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب ) مريم محمد عدوان ( قيمة 

عىل ابنها املفقود ) ليث صالح عيل ( 
القايض 

وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1698 / ب1 / 2018 

التاريخ : 8 / 10 / 2018 
م / اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / عماد كامل زيدان 
اق�ام عليك املدع�ي ) الرشكة العام�ة لتجارة املواد 
االنش�ائية اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقم�ة 
اعاله وطلب الحكم بالزامك بتس�ديد املبلغ املرتتب 
بذمت�ك والبال�غ 333 ، 313 ، 33 ثالث�ة وثالث�ون 
ملي�ون وثلثمائة وثالثة عرش الف وثالثمائة وثالثة 
وثالث�ون دين�ار وتحميل�ك املصاري�ف القانوني�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب تبليغك عن طريق 
مركز رشطة املف�رق يف كتابهم املرقم 13670 يف 8 
/ 10 / 2018 ورشح القائم بالتبليغ منشد حسان 
ع�يل يف 8 / 10 / 2018 ومرفقة اش�عار املختار ) 
دريد ه�ادي محمد ( مختار منطق�ة حي املعلمني 
محل�ة 402 امل�ؤرخ يف 3 / 10 / 2018 قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني واس�عتي االنتش�ار للحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 13 / 11 / 2018 
الس�اعة العارشة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك 
يف املوعد اعاله س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا ووفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 1 / 11 / 2018 
اعالن مفقود

اىل املفقود / محمد حاتم رشيد 
بتاريخ 1 / 11 / 2018 قدم ) ش�قيقك ( املدعو ) حس�ني حاتم رش�يد ( يطلب فيه 
نصب�ه قيما عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 6 / 11 / 2014 ولم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 

الثاني من تاريخ النرش سوف ينصب شقيقك قيما عليك الدارة شؤونك . 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1859 / ب1 / 2018 

التاريخ : 29 / 10 / 2018 
م / اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / رنا صادق حسن 
اقام عليك املدعي ) قيس حسن كاظم ( الدعوى املرقمة اعاله وطلب الحكم بالزامك 
بتس�ديد مابذمت�ك من مبلغ وصل االمانة البال�غ ) 000 ، 000 ، 30 ( ثالثون مليون 
دينار عراقي وتحميلك املصاريف القانونية وملجهولية محل اقامتك حسب تبليغ عن 
طري�ق مركز رشطة الرشقي يف كتابهم املرقم 15227 – املؤرخ يف 15 / 10 / 2018 
ورشح القائم بالتبليغ احمد محمد كامل يف 15 / 10 / 2018 ومرفقه اشعار املختار 
) عب�د الكري�م محمود س�لمان ( يف 15 / 10 / 2018 قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املوافق 11 / 11 / 2018 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف حالة عدم 

حضورك يف املوعد اعاله سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف خانقني 
العدد : 5458 / 2018 

التاريخ : 14 / 10 / 2018 
اىل / املفقود / محمد صالح خلف 

م / اعالن فقدان وطلب حجة حجر وقيمومة 
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم من قبل املدع�وة ) بدريه خضري عب�د الرحمن ( 
والتي تطلب فيه الحجر عليك لغيابك ومجهولية مصريك ومعرفة اخبارك 
م�ن تاري�خ 29 / 11 / 2015 وحس�ب االوراق التحقيقي�ة م�ن محكمة 
تحقيق خانقني والدارة شؤونك ولعدم معرفة مكان تواجدك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني ويف حال عدم حضورك س�يتم اعالن فقدانك والحجر 
علي�ك ونصب الس�يدة ) بدري�ه خضري عب�د الرحمن ( قيم�ا عليك الدارة 

شؤونك .
القايض 

أزاد محمود 
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 409 / ب / 2018 

اىل / املدعى عليه / وليد عبد الكريم جميل 
اق�ام املدعي كامل ابراهيم عبد – امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة 409 
/ ب / 2018 والت�ي يطلب فيها بالزامك بمبل�غ 00000 45 أربعة ماليني 
وخمس�مائة الف دين�ار وتحميلك كافة الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية 
محل اقامتك واش�عار مختار منطقة محلة املوظفني يف كالر وكتاب مركز 
رشطة كالر بالعدد 3946 يف 16 / 10 / 2018 قررت املحكمة تبليغك نرشا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور يف موعد املرافعة املوافق 11 / 11 
/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

عيل يوسف رايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 1239 / ش / 2018 

اىل / املدعى عليه : منذر محمد خلف 
اعالن 

اقام�ت املدعية نوال ثامر محمد – امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة 1239 / ش 
/ 2018  والت�ي تطل�ب فيها التفري�ق للهجر وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف 
– وملجهولي�ة محل اقامتك واش�عار مخت�ار منطقة علوان الحدي�د واملصدق من 
املجل�س املحيل لناحية املنصوري�ة وكتاب مركز رشطة املنصوري�ة بالعدد 5271 
يف 11 / 10 / 2018 ق�ررت املحكم�ة تبليغك نرشا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحضور يف موعد املرافعة املوافق 8 / 11 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

حسب االصول .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 
�������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 1241 / ش / 2018 

اىل / املدعى عليه : تراث جواد رشقي 
اعالن 

اقام�ت املدعية هيام داود مال�ك – امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة 1241 / ش 
/ 2018 والت�ي تطل�ب فيها التفريق للهج�ر وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة محل اقامتك واش�عار مختار منطق�ة ابو ع�زه يف املنصورية وكتاب 
مرك�ز رشطة املنصورية بالع�دد 7265 يف 5 / 10 / 2018 قررت املحكمة تبليغك 
ن�رشا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور يف موع�د املرافعة املوافق 8 / 11 / 
2018 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي

اعالن 
بن�اء عىل طل�ب املدعو ) ري�اض عبد الش�هيد عبد ( 
والذي يطل�ب من خالله تبديل اللق�ب  من ) الحلفي 
( اىل ) الزاميل ( واستنادا الحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه 
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق االع�رتاض عىل 
الطل�ب مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب وفق 

القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

بن�اء عىل طل�ب املدع�و ) جواد عب�د الش�هيد عبد ( 
والذي يطل�ب من خالله تبديل اللق�ب  من ) الحلفي 
( اىل ) الزاميل ( واستنادا الحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه 
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق االع�رتاض عىل 
الطل�ب مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب وفق 

القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

اىل املتهم الغائب / الرشطي عادل زباري جابر شبيل 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة البرصة – 5 ميل . 
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة 32 / م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 الختالس�ك املس�دس الحكوم�ي املرقم 
X14799Z ن�وع برتا مع كاف�ة ملحقاته وملجهولية 
اقامت�ك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 
و 69 ( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

فقدت مني املستمس�كات الرس�مية فق�د مني دفرت 
تجهيز كاز كوبون الصادر من رشكة توزيع املنتجات 
النفطية فرع املثنى باس�م نجية فتنان حس�ون من  

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد / 578/ب/2018

التاريخ / 2018/10/31
اعالن

تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
181/6 م22 النجيبي�ة واملطار وان جن�س العقار  دار تقع يف 
منطق�ة النجيبية بالقرب م�ن محطة كهرب�اء النجيبية عىل 
ش�ارع فرع�ي وان درجة عمرانه متوس�طة وه�و يتالف من 
طابقني يحت�وي عىل باحة خارجية فيها مرفق صحي ونخلة 
ويحتوي  ايضا عىل غرفة نوم وهول وغرفة استقبال ومطبخ 
ومرف�ق صح�ي ويوج�د مس�احة مرتوك�ة خلف ال�دار فيها 
نخلة وغرف�ة نوم مبنية حديثا ويوجد س�لم يؤدي اىل الطابق 
العل�وي الذي يتالف من موزع وثالث غرف منها غرفة متخذة 
كاس�تقبال ومرفق صحي ومطبخ وان ال�دار مبلطة بالكايش 
املوزائيك ومس�قفة بالكونكريت املس�لح ويوجد س�لم يؤدي 
لس�طح الدار والذي ارضيته مبلطة بالش�تايكر وان مس�احة 
العقار 228,75 م2 علما ان الش�اغلني للعقار يرغبون بالبقاء 
في�ه بصفة مس�تاجرين بع�د بيعه فم�ن له الرغب�ة بالرشاء  
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف بناية ق�رص القضاء يف تمام 
الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش التايل لنرش 
هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن قيمة العقار املقدرة مائتان وس�تة وعرشون مليون 

وثمانمائة واثنان وستون الف وخمسمائة دينار
القايض

عالء حسني صيهود

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

فق�دت هوية غرفة تجارة بأس�م مخل�د جواد علوان 
املدي�ر املفوض لرشكة ركن االعم�ال املتحدة للتجارة 
العامة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������������

فقدان
اوليات الس�يارة نوع كيا س�ورنتو والتي تحمل رقم 

الشايص  
KNAPH  185   BK 5478640  والص�ادرة من مركز 
كمرك س�فوان باس�م رشكة الوجود للتجارة العامة 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ني باس�م 
املهن�دس جالل طعمه عبد الصاح�ب من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب 
27/ب/2018

2018/10/31
اعالن

تبي�ع محكمة بداءة ابي الخصيب العقار املرقم 345 مقاطعة 
46 كوت جفال والبزل وذلك يف تمام الس�اعة الثانية عرش من 
ظه�ر اليوم التايل من اليوم الثالثني لن�رش هذا االعالن فمن له 
الغربة بال�رشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 
وبص�ك مص�دق ان ل�م يك�ن رشي�كا وان اجور املن�ادي عىل 

املشرتي وكما مبينه اوصافه ادناه
االوصاف :

العقار املرقم اعاله عبارة عن بس�تان تسقى سيحا تجاه املد 
مس�احته 18 اولك و75 م2 نوع�ه ملك رصف وان العقار تقع 
عىل ش�ارع فرع�ي ترابي ومش�يد عليه دار س�كن مبنية من 
البلوك والثرمستون وتتكون من اربع غرف منام مع حسينية 
ومخزن ومش�تمالت وان البناء قديم درجة عمرانها متوسطة 
قدر قيمته الدونم الواحد من االرض مبلغ خمس�ة وس�بعون 
مليون دينار فتك�ون قيمة االرض 56,250,000 مليون دينار 
وقيمة املش�يدات 91,250,000 مليون دين�ار فتصبح القيمة 
العمومية للعقار ارضا ومشيدات مبلغ 147,500,000 مليون 

دينار ال غريها
القايض

فيصل سلمان عطار

�������������������������������������������
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 172/ب/2018
التاريخ 2018/10/14

املدعي 1  �دعاء نصيف جاسم 
املدعى عليه /  عذراء حسني سعيد

تبي�ع محكمة بداءة البرصة باملزاي�دة العلنية العقار 
الرب�اط الكب�ري ومس�احته  تسلس�ل 1317/2358 
200م2 وان�ه عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض خالي�ة م�ن 
املش�يدات تق�ع يف منطق�ة القريبة من املستش�فى 
الرتكي املش�يد حديثا فمن له رغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة م�ع دفع التامين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة والبالغ�ة للعقار خمس�ة 
واربعون مليون دينار المر هذه املحكمة وس�تجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس 
عرش الت�ايل لن�رش االع�الن ويتحمل املش�رتي اجور 

املناداة
القايض

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

اىل املتهم الغائب / ن.ع امجد محمد سلمان مصوهد
الب�رصة  اىل  مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب 

واملنشات
العنوان محافظة البرصة � حي الحسني

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 37 /م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لتس�ببك يف حص�ول االرضار يف العجلة 
الحكومية املرقم�ة 1484 نوع كيا بوكس وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك اقت�ىض تبليغك به�ذا االع�الن عىل ان 
تح�رض امام محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريخ نرش ه�ذا يف صحيفة محلي�ة يومية  وتعليقه 
يف مح�ل اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ه الي�ك وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 65 و 68 و69 
م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008د
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

بن�اء عىل املقدم من الس�يد جواد كاظ�م حربي الذي 
يطلب فيه تس�جيل اللقب من )ف�راغ( اىل )املنصور( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود جتهيز السلع

رقم املناقصة ) 94 / 2018 / برامج خاصة (
اسم املناقصة )جتهيز ونصب وتشغيل جهاز التصوير املقطعي عدد 2(/ حمافظة نينوى

1- يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )2018/94/ 
برام�ج خاص�ة( ضمن تخصيصات موازن�ة الصندوق بتبويب خطة الربام�ج الخاصة ملحافظة نينوى ع�ام 2018 والدعوة عامة 
ملقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز ونصب وتش�غيل جهاز التصوير املقطعي عدد 2(/ محافظة 

نينوى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )2,000,000,000( دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم.
2-سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص 
) كهرباء او ميكانيك ( والدرجة )الرابعة( املسجلني يف وزارة التخطيط او حاميل هوية الغرف التجارية )استرياد وتصدير( والدرجة 

)ثانية( الصادرة وفق معايري وزارة التجارة لرشاء وثائق املناقصة.
3-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان [ صن�دوق إعادة اعمار  املناطق 
املت�رضرة م�ن العملي�ات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباح�ا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فن�ي لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم )االربعاء( املوافق  2018/11/14 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-متطلبات التأهيل املطلوبة: -

-املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. املوقف 
املايل: الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.

-املتطلب�ات الفني�ة: خ�ربة تخصصية بتنفيذ مش�اريع مماثلة من حي�ث الكلفة والنوع وحج�م العمل وتعقيداته للس�نوات )7( 
السابقة.

5-بامكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ) 350,000 ( ثالثمائة وخمسون الف دينار 
عراق�ي غ�ري قاب�ل للرد ويتم البيع لوثائ�ق املناقصة يف أوقات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء م�ن تاريخ نرش إعالن 

املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6-يتم تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قب�ل املدراء املفوضني للرشكات او من 
يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الس�اعة )2 بعد الظه�ر( الثانية بعد الظهر من يوم 
)االربع�اء( املواف�ق 21/ 11 /2018 ] والتقدي�م بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العط�اءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
سوف 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 العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف مقر 
الصن�دوق يف الي�وم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية 

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 
ضم�ان ناف�ذ مل�دة )90 يوما( ابتداء من تاري�خ غلق املناقصة ع�ىل ان يكون من مرصف عراق�ي ومعتمد من قب�ل البنك املركزي 

العراقي.
9-عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع 

الوزراء – دار رقم11}.
مالحظة:- عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -  وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب -هوي�ة تصني�ف املقاولني الصادرة م�ن وزارة التخطيط او هوية غرفة تج�ارة صادرة من وزارة التجارة مج�ددة ونافذة لعام 

.2018
ت -كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة  

من العمليات اإلرهابية.
ث -قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ج -تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
ح - مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + 

بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود جتهيز السلع

رقم املناقصة ) 96 / 2018 / برامج خاصة (
اسم املناقصة )جتهيز ونصب وتشغيل جهاز كريس اسنان متكامل عدد 2( / حمافظة نينوى

1-يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )2018/96/ 
برام�ج خاص�ة( ضمن تخصيصات موازن�ة الصندوق بتبويب خطة الربام�ج الخاصة ملحافظة نينوى ع�ام 2018 والدعوة عامة 
ملقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز ونصب وتش�غيل جهاز كريس اس�نان متكام�ل عدد 2 (/ 

محافظة نينوى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )1,200,000,000( دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم.
2-  سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص 
) كهرباء او ميكانيك ( والدرجة )الرابعة( املسجلني يف وزارة التخطيط او حاميل هوية الغرف التجارية )استرياد وتصدير( والدرجة 

)ثانية( الصادرة وفق معايري وزارة التجارة لرشاء وثائق املناقصة.
3-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان [ صن�دوق إعادة اعمار  املناطق 
املت�رضرة م�ن العملي�ات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباح�ا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فن�ي لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم )االربعاء( املوافق  2018/11/14 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة: -

-املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. املوقف 
املايل: الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.

-املتطلب�ات الفني�ة: خ�ربة تخصصية بتنفيذ مش�اريع مماثلة من حي�ث الكلفة والنوع وحج�م العمل وتعقيداته للس�نوات )7( 
السابقة.

5- بام�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ ق�دره ) 300,000 ( ثالثمائة 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- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من 
يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الس�اعة )2 بعد الظه�ر( الثانية بعد الظهر من يوم 
)االربع�اء( املواف�ق 21/ 11 /2018 ] والتقدي�م بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العط�اءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
سوف 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 العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف مقر 
الصن�دوق يف الي�وم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية 

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 
ضم�ان ناف�ذ مل�دة )90 يوما( ابتداء من تاري�خ غلق املناقصة ع�ىل ان يكون من مرصف عراق�ي ومعتمد من قب�ل البنك املركزي 

العراقي.
9-عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع 

الوزراء – دار رقم11}.
مالحظة:- عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ - وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب -هوي�ة تصني�ف املقاولني الصادرة م�ن وزارة التخطيط او هوية غرفة تج�ارة صادرة من وزارة التجارة مج�ددة ونافذة لعام 

.2018
ت -كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة  

من العمليات اإلرهابية.
ث -قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ج -تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
ح -مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاق�ة املوحدة ان وجدت( + 

بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود جتهيز السلع

رقم املناقصة ) 93 / 2018 / برامج خاصة (
اسم املناقصة )جتهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت احلصى عدد 2( / حمافظة نينوى

1- يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )2018/93/ 
برام�ج خاص�ة( ضمن تخصيصات موازن�ة الصندوق بتبويب خطة الربام�ج الخاصة ملحافظة نينوى ع�ام 2018 والدعوة عامة 
ملقدم�ي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز ونصب وتش�غيل جهاز تفتيت الح�ى عدد 2 (/ محافظة 

نينوى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )1,700,000,000( دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم.
2- سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص 
) كهرباء او ميكانيك ( والدرجة )الرابعة( املسجلني يف وزارة التخطيط او حاميل هوية الغرف التجارية )استرياد وتصدير( والدرجة 

)ثانية( الصادرة وفق معايري وزارة التجارة لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعن�وان [ صندوق إعادة اعمار  املناطق 
املت�رضرة م�ن العملي�ات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباح�ا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فن�ي لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم )االربعاء( املوافق  2018/11/14 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوق�ف القانون�ي: اختصاص ونفاذية هوية تصني�ف املقاولني او هوية غرفة التج�ارة، مدة نفاذية ومبل�غ التأمينات األولية. 
املوقف املايل: الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.

- املتطلب�ات الفني�ة: خربة تخصصية بتنفيذ مش�اريع مماثلة م�ن حيث الكلفة والن�وع وحجم العمل وتعقيداته للس�نوات )7( 
السابقة.

5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغب�ني بالتقديم رشاء وثائق املناقص�ة لقاء مبلغ قدره ) 350,000 ( ثالثمائة 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- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من 
يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الس�اعة )2 بعد الظه�ر( الثانية بعد الظهر من يوم 
)االربع�اء( املواف�ق 21/ 11 /2018 ] والتقدي�م بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العط�اءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
سوف 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 فت�ح صندوق العطاءات إلخراج العط�اءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف مقر 
الصن�دوق يف الي�وم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية 

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن التأمين�ات األولية ضمان للعط�اء البالغة )1% م�ن املبلغ التخميني( بش�كل صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي 

العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع 

الوزراء – دار رقم11}.
مالحظة:- عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -   وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب -   هوي�ة تصني�ف املقاولني الصادرة م�ن وزارة التخطيط او هوية غرفة تجارة صادرة م�ن وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام 

.2018
ت - كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة  

من العمليات اإلرهابية.
ث - قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ج - تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
ح -  مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + 

بطاقة السكن.

رئيس الصندوق 
www.refaato.iq املوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

اعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود جتهيز السلع

رقم املناقصة ) 95 / 2018 / برامج خاصة (
اسم املناقصة )جتهيز ونصب وتشغيل جهاز الرنني املغناطييس عدد 2( / حمافظة نينوى

1- يرس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )2018/95/ 
برام�ج خاص�ة( ضمن تخصيصات موازن�ة الصندوق بتبويب خطة الربام�ج الخاصة ملحافظة نينوى ع�ام 2018 والدعوة عامة 
ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز ونصب وتش�غيل جهاز الرنني املغناطييس عدد 2 (/ محافظة 

نينوى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )3,200,000,000( دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم.
2-  سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص 
) كهرباء او ميكانيك ( والدرجة )الرابعة( املسجلني يف وزارة التخطيط او حاميل هوية الغرف التجارية )استرياد وتصدير( والدرجة 

)ثانية( الصادرة وفق معايري وزارة التجارة لرشاء وثائق املناقصة.
3-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان [ صن�دوق إعادة اعمار  املناطق 
املت�رضرة م�ن العملي�ات اإلرهابية ] خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباح�ا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر فن�ي لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم )االربعاء( املوافق  2018/11/14 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة: -

-املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. املوقف 
املايل: الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.

-املتطلب�ات الفني�ة: خ�ربة تخصصية بتنفيذ مش�اريع مماثلة من حي�ث الكلفة والنوع وحج�م العمل وتعقيداته للس�نوات )7( 
السابقة.

5-بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقديم رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ ق�دره ) 400,000 ( اربعمائة 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 تس�ليم العط�اءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قب�ل املدراء املفوضني للرشكات او من 
يمثله�م يف مق�ر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [ الس�اعة )2 بعد الظه�ر( الثانية بعد الظهر من يوم 
)االربع�اء( املواف�ق 21/ 11 /2018 ] والتقدي�م بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العط�اءات املتأخرة عن املوعد املحدد 
سوف 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 العط�اءات إلخراج العطاءات وفتحها بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف مقر 
الصن�دوق يف الي�وم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً ( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية 

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 عىل ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي 

.
9-عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شارع 

الوزراء – دار رقم11}.
مالحظة:- عىل مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -  وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب -هوي�ة تصني�ف املقاولني الصادرة م�ن وزارة التخطيط او هوية غرفة تج�ارة صادرة من وزارة التجارة مج�ددة ونافذة لعام 

.2018
ت -كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة  

من العمليات اإلرهابية.
ث -قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ج -تقديم الحسابات الختامية )الرابحة لسنتني( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
ح - مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية )هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + 

بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq املوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني
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مصدر يف الشباب يكشف حقيقة عزم 
السعودية بناء مدينة رياضية يف بغداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مصدر يف وزارة الش�باب والرياضة، أن�ه لم يصل أي 
يشء للع�راق، ال كمبال�غ نقدية وال كصك�وك بخصوص 
ما نرش يف وس�ائل اإلعالم عن تخصيص السعودية مليار 
ونص�ف املليار دوالر، لبناء مدين�ة رياضية يف بغداد.وقال 
املص�در يف ال�وزارة الش�باب »تفاجأنا بانتش�ار الخرب يف 
وس�ائل اإلعالم عن وجود تخصيص سعودي لبناء مدينة 
رياضية يف بغداد، وليس هناك حديث أو تواصل رسمي بني 
البلدين عن املدينة، بل هناك تربع سعودي بخصوص بناء 

ملعب يف بغداد«.وأضاف أنه »ال شك أن الحكومة العراقية 
ترح�ب بأي خطوة لتدعيم الرياض�ة العراقية ونتمنى أن 
يكون ذلك مطبقا عىل أرض الواقع«.وكان مصدر يف وزارة 
الشباب والرياضة، رصح أمس يف ترصيح صحفي »بأن » 
الس�عودية رصدت مبلغ مليار ونصف املليار دوالر، لبناء 
مدين�ة رياضية متكاملة جنوب بغ�داد« مبيناً ان »املدينة 
الرياضي�ة س�يجري بناؤها جنوب العاصم�ة كهدية من 
اململك�ة للرياض�ة العراقية«.وأض�اف، أن »املبلغ موجود 
يف الس�فارة الس�عودية ببغداد ولم يتبق سوى اإلجراءات 

اإلدارية للرشوع ببناء املدينة الرياضية«.

ميالن يعود للتفكري يف إبراهيموفيتش

روين العب الشهر يف الدوري األمريكي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ع�اد مي�الن للتفك�ر يف ض�م النج�م الس�ويدي زالت�ان 
إبراهيموفيت�ش، مهاج�م ل�وس أنجل�وس جاالك�ي، يف 
فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة.وأكد موقع »ميدياس�ت« 
اإليط�ايل، أن مي�الن س�يحاول اس�تغالل نظ�ام ال�دوري 
األمريك�ي، الذي يتوق�ف حتى م�ارس/ آذار املقبل، إلقناع 
إبراهيموفيتش بالعودة إىل الدوري اإليطايل مجددا، وارتداء 
قميص الروس�ونري.وأضاف التقري�ر أن إبراهيموفيتش 
يري�د العودة إىل أوروبا، ويحن إىل اللع�ب يف إيطاليا مجددا، 
وباألخص مع ميالن، حيث يرغب الالعب يف إنهاء مس�رته 
مع النادي اللومباردي، ما س�يجعله يش�كل »ثنائيا قاتال« 

م�ع املهاجم األرجنتيني جونزالو هيجواين.ويحرص حاليا 
مي�الن ع�ىل التدقي�ق يف تعامالت�ه املالية بس�بب خضوعه 
للمراقب�ة من االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم »يويفا«.ومن 
املتوقع أن ينفق النادي 40 مليونا عىل التعاقد مع الربازييل 
باكيت�ا، لذلك س�يكون التعاقد م�ع »إبرا« مربح�ا، ألنه لن 
يكل�ف الن�ادي الكث�ر، باإلضافة لخربت�ه، وجودت�ه التي 
ستساعد املدرب جينارو جاتوزو.وفشل إبراهيموفيتش يف 
قيادة لوس أنجلوس للتأه�ل للمرحلة النهائية من الدوري 
األمريك�ي، لذلك ل�ن يلعب أي مباريات حتى بداية املوس�م 
الجديد، يف مارس/ آذار.جدير بالذكر أن ميالن يحتل املركز 
الرابع يف الدوري اإليطايل، برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط 

عن يوفنتوس املتصدر.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن نادي دي يس يونايتد، اختي�ار النجم اإلنجليزي واين 
رون�ي، مهاجم الفريق، كأفضل الع�ب يف الدوري األمريكي 

لشهر أكتوبر/ترشين أول املايض.
وذكر املوقع الرسمي لنادي دي يس يونايتد، أن اختيار واين 
روني جاء وفًقا الختيارات أعضاء وس�ائل اإلعالم املحلية، 
حي�ث س�جل الالع�ب، 5 أهداف، ليق�ود فريق�ه للتأهل إىل 

املرحلة النهائية بالدوري.
وحق�ق الفريق، قبل وصول واين رون�ي، انتصارين فقط 

عىل مدار 14 مباراة، كما خرج من منافس�ات بطولة كأس 
أمريكا.

لك�ن اإلنجليزي واين روني أحرز 12 هدًفا وصنع 7 آخرين 
خ�الل 19 مباراة، مما س�اعد دي يس يونايتد عىل الصعود 
إىل املرك�ز الخامس والتأهل ل�أدوار اإلقصائية، قبل مباراة 

واحدة عىل نهاية الدور التمهيدي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال مدرب الرشطة، نيبوش�ا يوفوفيتش، 
إن ف�وز فريق�ه }3-0{ ع�ىل الصناع�ات 
الجول�ة  ضم�ن  الجمع�ة،  الكهربائي�ة، 
السادس�ة من ال�دوري العراقي، يدل عىل 

تطور مستوى العبيه.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  امل�درب،  وأض�اف 
»حققن�ا ف�وًزا 

مس�تحًقا رغم غياب 5 العبني أساسيني، 
نتيج�ة اإلصاب�ات املتكررة، لك�ن الفريق 
يض�م ب�دالء بمس�توى ممي�ز، وبالت�ايل 
ل�م نتأثر بتل�ك الغيابات، وقدمن�ا مباراة 
جيدة«.وأضاف نيبوش�ا: »املستوى الفني 
للرشطة يف تصاعد مس�تمر، وبدأنا نجني 
ثمار العمل، الفريق سيكون أفضل يف قادم 
الج�والت، خصوص�ا مع ع�ودة املصابني 

واكتمال الصفوف«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رشح جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس 
س�ان جرمان، اليوم الجمع�ة، فريقني للفوز 

بدوري أبطال أوروبا، هذا املوسم.
وقال بوفون، خالل حوار مع شبكة »سكاي 
س�بورتس«: »برش�لونة ويوفنت�وس هم�ا 
األق�رب للقب، فالفريقان يضمان اثنني من 
أفضل العبي العالم )ميي وكريستيانو(«.

وتابع: »لقد حافظ يوفنتوس عىل تواجده 
يف دائرة الكبار، خالل املواسم األخرة، وعزز 

صفوفه بضم كريستيانو رونالدو«.
وأض�اف: »أما بي إس ج�ي فيبقى ضمن 
الفرق الواعدة يف أوروبا، مثل مانشس�رت 
س�يتي ونابويل، ال�ذي س�تزداد خربات 
ووع�ي العبي�ه، بفض�ل التعاق�د م�ع 

املدرب املخرضم، كارلو أنشيلوتي«.
واعترب بوفون أن تتويج سان جرمان 
بلق�ب دوري األبط�ال، يحت�اج وقًتا، 
ومرشوًعا واضًحا، وتشكيلة منسجمة 
م�ن الالعبني، تخوض املباريات س�وًيا 
لفرتة طويلة.وأكد أنه عانى كثرا، لغيابه 
عن أول 3 مباريات لبي إس جي، يف دوري 
أبطال أوروبا، هذا املوسم، بسبب اإليقاف، 
لطرده يف مباراة فريقه السابق يوفنتوس، 

أمام ريال مدريد، باملوسم املايض.

مدرب الرشطة: البدالء تغلبوا 
عىل الغيابات

بوفون يرشح فريقني للفوز 
بدوري األبطال

          المستقبل العراقي / وكاالت

يس�عى ريال مدريد اإلس�باني، إىل تعزي�ز صفوفه 
خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة، إلنقاذ الفريق 

امللكي من حالة التخبط التي يمر بها هذا املوسم.
وقالت صحيفة مون�دو ديبورتيفو، إن ريال مدريد 
يفك�ر يف تعجيل ضم الربازييل رودريجو جويس من 

صفوف سانتوس.

وكان ريال مدريد، قد تعاقد مع جويس، بقيمة 45 
ملي�ون يورو، لكن االتف�اق كان أن يبقى رودريجو 
حتى الصيف املقبل مع س�انتوس، لكن امللكي أعاد 
املفاوض�ات م�رة أخ�رى، م�ن أجل ض�م الالعب يف 

يناير/كانون ثان املقبل.
وأشارت الصحيفة إىل أن ريال مدريد قد يتعاقد مع 
ماريو هرموسو، العب إسبانيول، خاصة أن امللكي 

يمتلك أحقية رشاء الالعب مقابل 15 مليون يورو.

كما نوهت الصحيفة إىل أن ريال مدريد قد يس�تعيد 
خدم�ات الكولومب�ي خامي�س رودريج�ز، الذي ال 
يش�عر بالرض�ا حالًي�ا يف بايرن ميون�خ، ويفكر يف 
الرحيل بس�بب خالفات مع مدرب�ه الكرواتي نيكو 

كوفاتش.
ويق�ي النج�م الكولومب�ي، موس�مه الثان�ي مع 
الفري�ق البافاري، معاًرا من ريال مدريد اإلس�باني 

ملدة موسمني.

»3« صفقات منتظرة لريال مدريد يف املريكاتو الشتوي

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعرب رافينيا ألكانتارا، العب فريق برشلونة، 
عن س�عادته بالف�رتة الت�ي قضاها ضمن 
صفوف إنرت ميالن يف إيطاليا، قبل العودة إىل 

النادي الكتالوني يف الصيف املايض.
وق�ال رافينيا، يف ترصيح�ات أبرزها موقع 
»كالتشيو مركاتو«: »اعتقدت أنني سأبقى 
رفق�ة اإلنرت، لكن خالل الصي�ف رأيت أنهم 
يخت�ارون العب�ني اَخري�ن للتعاق�د معهم، 

ولذلك فهمت أنني 
لن أعود«.وأضاف: 

»إن�رت لدي�ه خط�ة 
للمس�تقبل،  مهم�ة 

ليس�وا بعيدين  إنه�م 
عن يوفنت�وس، أحببت 

إيطالي�ا ومدين�ة ميالن، 
واقرتح�ت ع�ىل ش�قيقي 
تياجو، االنتقال إىل إيطاليا 
يوًما ما«.وأردف »أنا ممتن 
لإلن�رت وجماه�ره ع�ىل 
ش�عرت  لق�د  يشء،  كل 
اللحظة  من�ذ  بدعمه�م 
انضمم�ت  الت�ي  األوىل 
لق�د  للن�ادي،  فيه�ا 

رافينيا  جيًدا«.وأتم  عاملوني 
»إنرت يف قلبي، لق�د رحبوا بي بعد 9 

أشهر من توقفي عن اللعب، وأداروا املوقف 
بش�كل مثايل«.ولعب رافينيا يف النراتزوري 
خالل املوسم املايض عىل سبيل اإلعارة، قبل 
أن يفش�ل الن�ادي يف رشاء عق�ده، بس�بب 

مغاالة برشلونة يف املقابل املطلوب.

رافينيا ينصح نجم بايرن 
ميونخ باللعب يف إيطاليا

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي، عن تخطيط بايرن ميونخ األملاني، 
لض�م نجم يوفنتوس اإليطايل، خالل الفرتة املقبلة، مش�را 

إىل أن األمر قد يتم عرب صفقة تبادلية.
ووفقا لصحيفة »س�بورت بيلد«، فإن بايرن ميونخ، يأمل 
يف التعاق�د م�ع نجم يوفنت�وس، باولو ديباال، الس�يما وأن 
الرئي�س التنفي�ذي للن�ادي كارل هاين�ز رومينيج�ه أبدى 

إعجابه بالالعب األرجنتيني يف وقت سابق.
وأوضح�ت الصحيف�ة ع�رب موقعه�ا اإللكرتون�ي، وفق�اً 
ملعلومات ُمستقاة من وسائل إعالم إيطالية، أن يوفنتوس، 
ُمس�تعد للتخ�يل عن ديب�اال يف ف�رتة االنتق�االت الصيفية 
القادمة، مضيف�ة أن »البيانكونري« ُيريد االس�تفادة من 
هذه الصفقة لضم العب كبر يف عالم الساحرة املستديرة.

وبحس�ب نف�س املص�در، ربم�ا س�يقرتح باي�رن ميونخ 
ع�ىل يوفنتوس القي�ام بصفقة تبادلي�ة، إذ يحصل النادي 
البافاري عىل باول�و ديباال، فيما يظفر يوفنتوس بخدمات 

خاميس رودريجيز فضالً عن مبلغ مايل لن 
يكون ُمرتفعاً.هذا وكان ديباال )24 عاماً( 
مح�ط أنظار العديد م�ن األندية األوروبية 

عىل غرار برش�لونة وريال مدريد ومانشس�رت 
يونايت�د، الت�ي كان�ت تس�عى للحصول عىل 
خدم�ات صاح�ب القدم اليرسى الس�احرة، 
خصوص�اً بع�د األداء الرائع، ال�ذي قدمه يف 
املواسم األخرة مع »السيدة العجوز«.جدير 

بالذك�ر أن ديباال يرتبط بعق�د مع يوفنتوس 
يمت�د حتى صي�ف 2022، يف حني تبلغ 

قيمة الدويل األرجنتيني املالية يف 
الوقت الحايل تقريباً 110 

وفقا  ي�ورو،  ماليني 
ملوقع »ترانسفر 

ماركت«.

صفقة تبادلية تلوح يف األفق بني يوفنتوس 
             بغداد/ المستقبل العراقيوبايرن ميونخ

 
رد فلورنتين�و بري�ز، رئيس ريال مدريد، ع�ىل االنتقادات 
الت�ي يتعرض لها الن�ادي يف الفرتة األخرة برس�ائل 
مبطنة تمثلت يف التذك�ر باإلنجازات التي حققها 

املرينجي يف األعوام القليلة املاضية.
وق�ال بري�ز، خ�الل كلمت�ه باحتف�ال النادي 
باألعض�اء الذين يملكون عضوية منذ 25 و50 
و60 عام�ا، ونقلته�ا صحيفة »م�اركا«: »من 
خ�الل والئن�ا وقيمنا يف ه�ذا النادي س�نواصل 
السر يف املسار الصحيح، وكونك »مدريديستا« 
فهي مس�ؤولية كبرة وكأنك خصصت جزًءا من 

حياتك لهذا النادي«.
وأض�اف: »نعي�ش واح�دة م�ن املراحل 
غر العادي�ة يف تاريخ ريال مدريد، 

فنحن أبطال أوروبا يف كرة القدم والس�لة، وعلينا أن نقدر 
هذا وما نحققه«.

وتاب�ع: »االنتصار دائًما أمر صعب، وما حققناه بحصد 3 

ألق�اب دوري أبطال أوروبا عىل الت�وايل، و4 ألقاب عموما 
يف آخر 5 س�نوات، ج�اء بالعمل والتضحي�ة، ونملك فريقا 
عظيما قادر عىل الفوز بكل يشء، وحقق بالفعل كل يشء، 

ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى«.
واس�تكمل: »أس�اطر الن�ادي مثل دي س�تيفانو وخينتو 
أظه�روا لن�ا الطري�ق، ونح�ن نعم�ل ملواصل�ة التفوق يف 
الرياض�ة، واالقتص�اد واألم�ور االجتماعي�ة، ونح�ن ناد 
نموذج�ي ولدينا ق�وة اقتصادية تس�مح لن�ا بالقتال كل 
يوم«.وأتم: »ملعب سانتياجو برنابيو سيكون بني األفضل 

يف العالم، وهو أمر سيؤدي إىل نمو تراثنا«.
وتأت�ي ترصيح�ات بريز يف ظ�ل االنتقادات الح�ادة التي 
تواجهها إدارة النادي بعد التخيل عن كريستيانو رونالدو، 
نج�م الفريق الس�ابق، ورف�ض تعويضه بصفق�ة كبرة، 
م�ا أدى النهيار الفريق وتراجعه للمركز التاس�ع يف جدول 

ترتيب الليجا.

برييز يرد عىل االنتقادات برسائل مبطنة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تح�دث املدير الفني لفريق برش�لونة 
يف  فالف�ردي،  إرنس�تو  اإلس�باني، 
بمب�اراة  خ�اص  صحف�ي  مؤتم�ر 
البلوجرانا غ�ًدا أمام راي�و فاليكانو، 
بمنافس�ات الجول�ة الحادي�ة ع�رش 

لليجا. 
ونرشت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ترصيحات مدرب البارس�ا، 
وافتتح حديثه قائالً: »رايو فريق بحاجة 
للنقاط واملواجهة ستكون صعبة للغاية، 

سيحاولوا الضغط وبناء الهجمات، علينا 
لعبتنا«.وتاب�ع: »أفرتض  الحذر وف�رض 
أن راي�و فريق ذو ش�خصية م�ع العبني 
ماهري�ن و يجب أن نكون حذرين للغاية، 
يج�ب علين�ا تحقي�ق أق�ى اس�تفادة 
وحصد النقاط الثالث لكن األمر س�يكون 
معقًدا«.وأض�اف موضًح�ا حال�ة ليونيل 
ميي: »ميي لديه مشكلة يف الذراع، من 
الطبيعي أن يشارك تدريجًيا يف التدريبات، 

سننتظر لكن إلسبوعني فقط«.
وع�ن إمكانية مش�اركته يف مواجهة إنرت 
ميالن ب�دوري األبط�ال علّ�ق فالفردي: 

»ال ي�زال م�ن املبك�ر معرفة م�ا إذا كان 
ميي س�يخوض تلك املباراة أم ال، اليشء 
الطبيعي م�ع اإلصابة الت�ي لحقت به يف 
ال�ذراع هو أن يتم دمج�ه يف التدريب كما 
يحدث، عندما يعود ميي سنكون فريًقا 
أقوى«.وس�يحل البارس�ا ضيًفا عىل إنرت 
مي�الن ي�وم الثالث�اء املقبل بمنافس�ات 
الجول�ة الرابعة ل�دور املجموعات بدوري 
أبطال أوروبا، عىل ملعب »س�ان سرو«، 
وكان�ت مواجه�ة الذه�اب انته�ت بفوز 
برش�لونة بثنائي�ة نظيف�ة ع�ىل ملع�ب 

»كامب نو«، ولم يشارك ميي لإلصابة.

فالفريدي يكشف حظوظ مييس يف املشاركة 
أمام انرت ميالن
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القاضي ناصر عمران القاضي عماد عبدالله
تش�كل املنظومة الش�خصية للفرد مجموعة من العن�ارص الذاتية التي تعطي 
ل�كل فرد خصوصيته ومنها األرسار الخاصة املرتبطة بحياته ومهنته وطريقة 
تفك�ره والت�ي عىل اساس�ها تتك�ون كينونت�ه الوجودي�ة واذا كان اإلنس�ان 
اجتماعي�ا بطبع�ه فهو بحاج�ة اىل مجتمع ومن ال يحت�اج اىل مجتمع فهو اما 
حيوان او اله كما يراه الفيلسوف أرسطو.  وإفشاء االرسار انتهاك لحق الصفة 
الرسية لوقائع ش�خصية من ش�خص مؤتمن عليها بحك�م وضعه أو وظيفته 
أو مهنت�ه أو فنه، بصورة مخالفة للقانون. وق�د ُعرف واجب كتمان الرس منذ 
القدم، حيث كان ُيحرّم عىل رجال الدين البوح باألرسار التي يطلعون عليها من 
الن�اس بحكم مركزهم. ث�م امتّد تدريجياً هذا الواج�ب إىل أصحاب املهن الحرة 
املهمة، كاملحامني واألطباء وغرهم، فال يجوز لهم كشف األرسار التي تصل إىل 
علمهم أثناء ممارس�تهم ملهنتهم. والحكمة من تجريم إفش�اء األرسار تكريساً 
ملبادئ ال�رشف واألمانة.  وقد تضمنت كافة القوانني والرشائع موجب الحفاظ 
ع�ىل األرسار وتجري�م إفش�ائها، لي�س فقط لحماي�ة صاحب ال�رس ومكانته 
ومرك�زه ورشفه، بل وأيضاً لصيانة املصلحة العامة يف املجتمع، وعدم تعريض 
سمعة املهن واملراكز الس�امية النبيلة لإلهانة أو لعدم الثقة واالحرتام، كالطب 
واملحام�اة والقض�اء والوظائف وغرها. فإن لم يجد املري�ض طبيباً يركن إليه 
ويودع�ه رّسه، أو ل�م يجد املته�م محاميا يطمنئ إلي�ه ويصارحه برّسه، ألدى 
ذل�ك إىل املس بحقوق اإلنس�ان واإلرضار باملجتمع ككل.  ويف الوقت الذي نصت 
عليه املادة )17( من الدس�تور العراقي عىل حق الخصوصية الش�خصية للفرد 
بم�ا ال يتناىف مع حقوق اآلخرين واآلداب العام�ة فان القوانني العقابية جرمت 
افش�اء االرسار فقد جرم قانون العقوبات افش�اء األرسار يف املواد )437،438( 
فقد عاقب املرشع بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تزيد مائتي دينار 
او بإحدى هاتني العقوبتني كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او 
فنه او طبيعة عمله برس فأفشاه يف غر األحوال املرصح بها قانونا او استعمله 
ملنفعته او ملنفعة ش�خص آخر، وجريمة افشاء االرسار ال تقوم اال بتوافر ثالثة 

اركان هي:
1. الركن املادي وهو افش�اء الرس وقد ترد صعوب�ات يف تحديد املعنى القانوني 
للرس، إذ يعتربه البعض أنه واقعة أو صفة ينحرص نطاق العلم بها يف عدد محدد 
من األش�خاص، أو أنه كل ما يرض إفش�اؤه بالسمعة والكرامة والنفس واملال، 
أو أن توج�د مصلح�ة مرشوع�ة يف أن يبقى العلم بواقعة معين�ة محصوراً بني 
أش�خاص محدودين. ويلزم يف تحديد املقصود بالرس أن يكون من ش�أن البوح 
به إلحاق الرضر بش�خص صاحبه، ويستوي أن يكون الرضر مادياً أو معنوياً. 
فاملري�ض ال�ذي يعان�ي من مرض معني ق�د تكون له مصلح�ة يف أن يبقى رس 
مرضه لدى طبيبه فقط، وعدم انتش�ار خرب مرضه، منعاً من إلحاق الرضر به 
اجتماعي�اً أو مهنياً أو معنوياً. كما أن املتقايض له مصلحة يف عدم علم خصمه 
باملعلوم�ات الرسية الت�ي أفىض به�ا إىل محاميه للدف�اع عنه.ويجب أن يكون 
الرس محصوراً بأش�خاص محدودين ومحددين. أم�ا إذا كانت الواقعة معلومة 
لع�دد من الناس ب�دون تمييز، فتنتفي عنها صفة ال�رس. إال أن ذلك ال يعني أن 
وجود عدد كبر من األشخاص عىل علم بالواقعة ينفي عنها صفة الرس بشكل 
مطلق، فإذا كانوا معينني بشكل حرصي، فال ينفي ذلك عن الواقعة صفة الرس، 
كمعرفة الفريق الطبي باملرض املصاب به مريض معني، فيبقى له صفة الرس، 
ألن العامل�ني به لهم صفة األطب�اء. وقد يعد النبأ رساً ولو كان ش�ائعاً بني عدد 
غر محدد من الناس، إذا كان غر مؤكد. أما متى تأكد ذلك النبأ الش�ائع، زالت 
عن�ه صفة الرسية. ويج�ب أن تكون لصاحب الرس مصلح�ة مرشوعة يف عدم 
إفش�ائه. فال يلتزم املحامي بعدم إفش�اء علمه بعزم موكله عىل ارتكاب جناية 
معينة، كالتحضر الرتكاب جريمة قتل بحق خصمه، ألن مصلحة الكتمان غر 
مرشوعة. إال أن املحامي يلتزم بعدم إفشاء األرسار التي أرّس بها إليه موكله عن 
ارتكابه جريمة س�ابقة، ألن مهمته هي الدفاع لج�الء الحقيقة وإحقاق الحق 

وفق ما يقرره القايض املختص.
وال ُيشرتط طلب صاحب الرّس عدم اإلفشاء به بشكل رصيح، بل قد يكون ذلك 
ضمنياً، كواجب الطبيب واملحامي واملرصيف بعدم إفش�اء أرسار الزبون، ولو لم 
يطل�ب منهم صاحب ال�رس رصاحة كتمان رسه، وواجب الزوجة عدم إفش�اء 
أرسار زوجه�ا ولو بعد طالقها من�ه. كما يلتزم املؤتمن ع�ىل الرس بعدم البوح 
به، ولو كان صاحب الرس ال يعلم بوجوده، كاكتش�اف الطبيب إصابة املريض 
بمرض يجهله املريض نفسه، فال يحق للطبيب إفشاء مرضه، استناداً إىل إرادة 

املريض املفرتضة بعدم إفشائه.
2- صف�ة املؤتمن ع�ىل الرس: يقتيض فعل اإلفش�اء أن يكون ق�د جرى اإلفضاء 
بالرس إىل الغر، ويراد بالغر أي شخص ال ينتمي إىل فئة من الناس ينحرص فيها 
نط�اق العلم بالواقع�ة أو باملعلومات التي توصف بال�رس، كأن يتم النقاش بتلك 
املعلوم�ات بني عدة أطباء ضمن الفريق الطبي الذي يعالج املريض، أو الدراس�ة 
ضمن مجموعة املحامني الذين يتولّون الدفاع عن املتهم، أو الحديث بني املوظفني 
املرصفيني الذين ينظمون حسابات أحد العمالء، فال يعترب ذلك إفشاء للرس. كما 
ال يعترب إفش�اء، الب�وح بالواقعة أو املعلوم�ات إىل صاحب ال�رس، أو إعطاء هذا 
األخ�ر أو مل�ن يفّوضه، تقريراً يتضم�ن تلك األرسار. أم�ا إذا كان اإلفضاء بالرس 
إىل غ�ر الفئة التي ينحرص فيها العلم به، ولو كان�وا من املقرّبني لصاحب الرس، 

فيعترب مشكالً لجريمة إفشاء األرسار
3_ الركن املعنوي : تعترب جريمة إفشاء األرسار من الجرائم العمدية التي تتطلب 
تواف�ر القصد الجرم�ي لقيامها. فال يعترب املته�م مرتكباً له�ذه الجريمة إذا لم 
يتواف�ر لديه القصد الجرمي يف إفش�اء األرسار والقصد املتطلب يف هذه الجريمة 
هو القصد الجرم�ي العام الذي يقوم عىل عنرصين، هما: العلم واإلرادة، إذ يجب 
أن يعلم املتهم بأن للواقعة صفة الرس املمنوع إفشاؤه، وأن تتجه إرادته إىل إفشاء 
ذل�ك ال�رس، وإىل النتيجة التي ترتتب علي�ه وهي علم الغر بالواقعة التي تتس�م 
بطاب�ع الرسي�ة، وأن يرتكب ذلك بدون س�بب رشعي أو يس�تعمل الرس ملنفعته 

الخاصة أو ملنفعة شخص آخر، إذا كان من شأن اإلفشاء أن يسبب رضراً.

تع�رف الوصية بأنها ه�ي العهد بالنظر يف يشء أو التربع باملال بعد 
الوفاة وهي بهذا التعريف نوعان. اوال: وصية اىل من يقوم بتس�ديد 
دين. او اعطاء حق او النظر يف شأن اوالد صغار اىل بلوغهم. والثاني 

وصية بما يرصف اىل الجهة املوىص لها به.
والوصية حكهما مرشوعة لقوله تعاىل :)يأيها الذين امنوا ش�هادة 
بينك�م إذا ح�رض أحدكم املوت حني الوصية اثن�ان ذوا عدل منكم( 
وقول�ه تعاىل :)من بعد وصية يوىص به�ا أو دين ( حيث أن املرشع 
عليم بأن اإلنس�ان قصر النظر تفوته فرص كثرة بدوافع متعددة 
منها الحرص عىل املال او الخوف من االصابة بالعجز ويمس�ك عن 
االنفاق يف س�بيل الرب واالحس�ان فجعل من حقه ان يترصف بثلث 
مال�ه بطري�ق الوصي�ة تعويضا عم�ا فاته م�ن الفرص.وقد عرف 
قانون االحوال الش�خصية العراقي املرقم 188 لسنة 1959 يف املادة 
64 من�ه الوصي�ة بأنها )ترصف مضاف اىل م�ا بعد املوت مقتضاه 
التملي�ك بال عوض( ومعن�ى ذلك ان الترصف ينتج اث�ره بعد وفاة 

املويص.
ويش�رتط يف املويص ان يكون كامل االهلية وهي صالحية الشخص 
لوجوب الحقوق املرشوعة ل�ه وعليه وان يكون املويص مالك للمال 
امل�وىص ب�ه ملكية تامة يس�تطيع ان يت�رصف وينق�ل ملكيته اىل 
الغ�ر. كمايش�رتط ان يكون املوىص له حقيقة ب�ان يكون موجود 
ح�ني الوصية وحني موت املويص فاذا لم يك�ن موجودا فمثل هذه 
الوصية تك�ون باطلة وغر منعقدة اصال وم�ع ذلك تجوز الوصية 
للحمل الذي يشرتط ان يكون موجودا يف بطن امه حني الوصية فاذا 

ولد حيا صحت الوصية واذا ولد ميتا بطلت الوصية .
كما تجوز الوصية لالش�خاص املعنوية العام�ة وهي التي يمنحها 
القانون ش�خصية معنوية بالرشوط التي حدده�ا يف املادة 47 من 
القانون املدني حيث يكون للش�خص املعنوي ممثل يعرب عن ارادته 
بعقد العقود باسمه وله ان يقبل الوصية بعد وفاة املويص او يردها 
قب�ل الوفاة او بعدها وال يجوز ملن له ورثة ان يويص بأكثر من ثلث 
ماله. ويف قانون االحوال الشخصية العراقي اعاله يف املادة السبعني 
اعت�ربت الدول�ة وارثا ملن ال وارث له ومعنى ذل�ك ان الوصية التنفذ 
بم�ا يزيد ع�ىل الثل�ث اال اذا اجازتها االدارة املحلي�ة التي كان يقيم 
فيه�ا املويص واش�ارت امل�ادة 1108 م�ن القانون املدن�ي العراقي 
الناف�ذ يجوز الوصية لل�وارث وغر الوارث يف ثل�ث الرتكة وال تنفذ 
اال بإج�ازة الورثة وتبطل الوصي�ة برجوع املويص عما اوىص به او 
فقدان اهليته اىل حني املوت او ترصف املويص باليشء املوىص به او 
هالك املوىص به وقد اش�ار قانون املرافعات العراقي رقم 83 لسنة 
1969 يف امل�ادة 300 ف�ق 2 منه اىل ان محكمة االحوال الش�خصية 
تختص من جملة م�ا تختص به يف النظر يف امور الوالية والوصاية 

والقيمومة والوصية ونصب القيم او الويص وعزله.

إفشاء اإلرسار بني اإلباحة والتجريم الوصية

النجف االشرف / فراس الكرباسي

الخرية  التمار  قامت مؤسس�ة 
ذوي  ورعاي�ة  االيت�ام  لكفال�ة 
وبالتعاون  الخاصة  االحتياجات 
مع امانة مزار الصحابي الجليل 
ميثم التمار والول مرة يف العراق 
بالتنس�يق جامعة ومستش�فى 
اي�را للط�ب يف الهن�د بمعالج�ة 

االيتام وذوي الشهداء.
ملؤسس�ة  الع�ام  االم�ني  وق�ال 
التمار س�ماحة الش�يخ خليفة 
الجوه�ر، ان »م�ن اه�م األمور 
التي حث عليها الرشع الحنيف، 
هو كفال�ة اليتيم، الت�ى جعلها 
الرشع م�ن األدوية الت�ي تعالج 
أم�راض النف�س البرشي�ة وبها 

يتض�ح املجتم�ع يف صورت�ه االيمانية 
ل�ه اإلس�الم«.واضاف  ارتضاها  الت�ي 
الجوهر »م�ن ضمن كفالة االيتام كان 
لنا س�عي يف توف�ر الخدم�ات الطبية 
لأليتام وذويهم«، مش�را اىل ان »الوفد 

الذي ض�م نخبة من االطب�اء من دولة 
الهن�د وبكاف�ة االختصاص�ات الطبية 
وجميعهم يعمل�ون كفريق عمل واحد 
مرتابط وهو عمل تطوعي ومتقن جدا 
ويمتلكون من الصرب والجرأة واألمانة 
ج�اءوا  بالعم�ل  واإلخ�الص  والتدي�ن 

ليخدم�وا ه�ؤالء الفق�راء واأليت�ام يف 
سبيل الله وكان تعاملهم بلطف وبرقة 

وبابتسامة دائمة وبأخالق عالية«.
م�ن جهته�ا، أش�ارت مالك�ة ومديرة 
مؤسس�ة ايرا الطبية يف الهند الدكتورة 
فرزان�ا مه�دي، أن »طريق�ة تس�هيل 

دخول ه�ذه املؤسس�ة للع�راق كانت 
س�ماحة  قب�ل  م�ن  خاص�ة  بجه�ود 
الش�يخ خليف�ة الجوهر االم�ني العام 
ملؤسس�ة التمار الخرية ونائب االمني 
الع�ام للم�زارات الش�يعية يف الع�راق 
م�ن اجل تس�هيل مهم�ة وصولهم إىل 

الكوفة العلوية املقدسة لتفادي 
اإلجراءات الروتينية التي تتبعها 
وزارة الصحة يف دخولهم ودخول 

املعدات والعالج«.
واضافت الدكت�ورة فرزانا »لقد 
تم فح�ص وعالج االيت�ام داخل 
مزار ميثم التمار كما تم التنسيق 
للحاالت الت�ي ال يتوفر لها عالج 
يف العراق حيث س�يتم ارس�الهم 
اىل الهند وعالجهم يف مستش�فى 
ايرا التي يف الهن�د وفرعها االخر 

يف امريكا«.
املراقب�ني  م�ن  ع�دد  واش�اد 
التي تقوم  بالخطوات االنسانية 
به�ا مؤسس�ة التم�ار الخري�ة 
وامان�ة م�زار الصحاب�ي ميث�م 
التم�ار يف رعاية االيتام والعوائل 
املتعفف�ة طيلة الس�نة والتنس�يق مع 
العتب�ات املقدس�ة والجه�ات الداعمة 
واملانح�ة من داخ�ل الع�راق وخارجه 
لتقديم افضل الخدمات لهذه الرشيحة 

العراقية املؤمنة.

مؤسسة التامر اخلريية تنسق مع مستشفى ايرا اهلندي لعالج االيتام وذوي الشهداء

اجلمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البرشية تقيم ندوة حوارية عن الربنامج احلكومي املقبل
مبشاركة باحثني وخمتصني

المستقبل العراقي/ سما الشمري

عقدت الجمعية العراقية للسياسات العامة 
والتنمية البرشية امس السبت، ندوة حوارية 
عن الربنام�ج الحكومي املقبل وبمش�اركة 
وطنية ومهنية وعلمية تم خال لها مناقشة 
مالمح مستقبل العراق التنموي واالقتصادي 

يف ظل الربنامج الحكومي الجديدة.
وش�ارك يف هذه الندوة التي عقدت بضيافة 
رجل االعمال االستاذ عباس شمارة عدد من 
الباحث�ني واملختصني يف املج�االت االعالمية 
والسياس�ية واالقتصادية وقد تمخضت عن 
عدد م�ن ارواق العمل واملحاور حيث اوضح 
االس�تاذ محمد عبد الجبار الشبوط ،رؤيته 
عن الربنامج الحكومي يف الدولة الحضارية 
الحديث�ة، مبين�ا انه  ال يس�تطيع اي رئيس 
وزراء عراقي مكلف تقديم برنامج حكومي 
االكتف�اء بربنام�ج  اىل  صحي�ح، فيضط�ر 
العمومي�ات الخ�ايل م�ن االرق�ام واملواقيت 
الزمني�ة. ذل�ك ان اي�ا من رؤس�اء الوزارات 
الذين تول�وا الحكم بع�د االنتخابات )نوري 
املالك�ي يف املرة االوىل، حي�در العبادي، واالن 
ع�ادل عبد املهدي( لم يكونوا يعملون ضمن 
فري�ق من اجل تش�كيل الحكومة قبل وقت 
كاٍف. ثم�ة خطأ كبر يف الحياة السياس�ية 

العراقية يؤدي يف كل دورة انتخابية اىل نفس 
النتيج�ة. الكت�ل السياس�ية الت�ي خاضت 
املنافسة االنتخابية لم تحدد رئيس وزرائها 

املقبل اثناء االنتخابات.
وهذه الكتل نفسها لم تضع برامج حكومية 
فعلي�ة اثن�اء الحمل�ة االنتخابي�ة فاكتفت 

بالعموميات واالنشاء. 
فلما حانت س�اعة الحقيقة ل�م يكن لديها 
متس�ع من الوقت لوض�ع برنامج حكومي 
حقيقي. وانش�غلت بالتوافقات عىل اختيار 
ان  ع�ن  الوزراء.كاش�فا  رئي�س  ش�خص 

الربنامج الحكومي يتضمن التايل:
اوال، التحدي�د الرقمي لالهداف بعد دراس�ة 

ميدانية.
ثاني�ا، الج�دول الزمن�ي لتحقي�ق االهداف 

املعلنة.
ثالث�ا، كلفة تحقيق ه�ذه االهداف ومصدر 

التمويل.
كيف يتم ترجمة ذلك عمليا  ؟

لناخذ مثاال واحدا هو وزارة الرتبية.
الوزارة مسؤولة عن تشييد املدارس.

تقوم القائمة االنتخابية او مرشحها ملنصب 
رئي�س ال�وزراء بدراس�ة الحاج�ة الفعلية 

للمباني املدرسية يف البلد.
يتوصل اىل ان العراق يحتاج اىل )1000( بناية 

مدرس�ية للمرحلة االبتدائية مثال الستيعاب 
عدد معني من االطفال س�وف يتوجهون اىل 
املدارس يف السنوات االربع املقبلة التي تمثل 
ف�رتة والي�ة الحكوم�ة الجدي�دة لغاية عام 
2022.  كلفة بناء ه�ذه املدارس تبلغ رقما 

معينا.والبد من توفرها من اموال الدولة.
ت�درس الكتل�ة الع�دد الذي يمكن تش�ييده 
من املباني املدرس�ية خالل السنوات االربع، 
وكلف�ة هذه املباني، والقدرة االس�تيعابية، 
والكلف�ة االجمالي�ة. م�ن جانب�ه اوض�ح 
االستاذ مظهر صالح رؤيته حول الصندوق 
التنمي�ة   وضمان�ات  الغاط�س  الس�يادي 
االقتصادية  مؤكدا  ان الصناديق الس�يادية 

يف   Sovereign Sinking Funds الغاطس�ة 
املالية الحديثة تعد وس�يلة ُتمكن املنظمات 
بموجبها وض�ع جانب من امل�ال وتجميعه 
بمرور الوقت الطفاء ديونها ، اي هي أموال 
أو نقود مودعة تستخدم عند الحاجة الطفاء 
دي�ن أو انها نقود ت�ودع جانباً الحالل كلفة 
املعدالت الرأس�مالية عند اندثارها  بما فيها 
االندثار الفني او التكنولوجي . كما تس�اعد 
الصناديق الغاطس�ة منظم�ات االعمال من 
ان تعي�د رشاء ديونها او س�نداتها املصدرة 
كال او جزًء بأس�عارها الس�ائدة او باسعار 
تفضيلي�ة . وُتحس�ب امليزاني�ة العمومي�ة 
ان  اس�اس  ع�ىل  الغاطس�ة  للصنادي�ق 

الصندوق الغاطس Sinking Fund يس�اوي 
الس�ندات  او  الدي�ون  assets وان  األص�ول 
 liabilities تماثل الخصوم bonds املص�درة
. ومل�ا كانت البني�ة التحتي�ة الوطنية تمثل 
الي�وم ص�ايف ث�روات ذات نم�و منخف�ض 
)صف�ري او س�الب( اومايمك�ن تس�ميته 
 negative بالخزين ) املادي(  الحدي السالب
marginal stock احيان�اً ، فأن تدفق الدخل 
والس�يما من عوائد النف�ط اليكاىفء الخزين 
الحدي الس�الب م�ن الطاقة املنتج�ة للبالد 
وإن إع�ادة بناء خزين ح�دي مادي موجب 
يقت�يض توافر تراكمات مالي�ة عالية تفوق 
قدرة البالد الراهنة عىل االدخار املرغوب بما 

يوازي االستثمار املرغوب .
ت�وازي  مرغوب�ة  إدخ�ارات  تحقي�ق  إن 
االس�تثمار ال�الزم يف البنية التحتي�ة املادية 
ومختلف طاق�ات االنتاج البد م�ن ان يدفع 
اىل آلي�ة إقرتاض ميرسة تس�اعد عىل أغالق 
الفج�وة التمويلي�ة وتقوية الرافع�ة املالية 
للبالد لق�اء خيارين يمثالن املعادلة الصعبة 
يف تنمية العراق وهما : االول : قبول العروض 
املقدمة من قطاع املقاوالت االجنبي املغامر 
ال�ذي يتمس�ك بفرضي�ة مخاط�ر البل�دان  
country riskجراء افرازات الحروب الطويلة 
الس�ابقة عىل العراق  وهو االمر الذي يجعل 
قطاع املق�اوالت الخارجي يضيف كلفة عىل 
 ،Iraq costمقاوالته تس�مى كلف�ة الع�راق
وهي الكلفة الثابتة التي  تفرض جزافاً عىل 
إجم�ايل كلف�ة ااملقاولة الواح�دة  لتبلغ من 
املغاالت أحياناً ب�ني ) 35- 45 ( % من كلفة 
تنفيذ املقاولة االجنبية يف العراق يف الظروف 

العادية نفسها  . 
الخي�ار الثان�ي : يأت�ي بغي�ة تف�ادي قيود 
الخي�ار االول ، إذ يق�دم قط�اع املق�اوالت 
االجنبية عروض تمويل مقاوالته عن طريق 
الدف�ع االج�ل امل�رشوط او املرب�وط بتنفيذ 
املقاولة من خالل حلقة تكاملية تمثل كلفة 
تموي�ل غر امتيازي او ش�به امتيازي ) اي 

منخفض الفائ�دة ( مرتبط بقيام الرشكات 
املقاولة املؤتلفة مع جهة التمويل بعمليات 
التنفي�ذ امل�ادي للمقاول�ة املحال�ة . حي�ث 
يوف�ر االنموذج االخر وفورات او ارباح غر 
منظ�ورة للجه�ات املنف�ذة او املمولة ربما 
تك�ون اقل كلفة من حقاً من الخيار االول ) 
الضعي�ف يف ضماناته والكبر يف مخاطره ( 
. وعليه فعند  توافر ضمانات س�ائلة كافية 
ف�أن الخي�ار الثاني س�يكون الخي�ار االقل 

كلفة حقاً . 
امااملتحدث االس�تاذ محم�د توفيق عالوي ، 
فقد القى كلمت�ه ، والتي تضمنت محورين  

هما 
الح�رضي  االس�رتاتيجي  املخط�ط    ) ا 

الشامل.
ب( رشكة النفط الوطني�ة وكيفية التعامل 
االمث�ل ، مع ه�ذا الواق�ع الجدي�د لتحقيق 
مصلح�ة الوط�ن واملواطن . فاهال وس�هال 
وليتفضل  واملتح�دث االخر . لورقة وطنية 
اقتصادي�ة هدفها خدمة املجتمع  االس�تاذ 
عباس فاضل ش�مارة رجل االعمال الوطني  
يف ورقت�ه » م�رشوع فجر الع�راق »  و قدم 
املش�اركون ش�كرهم وتقديرهم لالستاذين 
عب�اس فاض�ل ش�مارة وم�ازن الش�مري 

لجهودهما املتميزة بانجاح الندوة .


