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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

شّر اإلميان ما دخله الّشك، وشّر أخالق 

الّنفس اجلور

ص2العامري حيذر الكتل السياسية من »الذهاب للمجهول«: الشعب يريد حال عمليا للمشاكل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

األمـم املتحـدة تتحـدث عـن )3.3( مالييـن امرأة عراقيـة بحاجـة ملساعـدات

األمن الوطني يقرتب من تدشني »مرشوع مهم« لتأمني احلدود العراقية مع سوريا

جلسة العالوي: تفاهم جديد بني السلطات للقضاء عىل الفساد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

افتت�ح رئيس الربملان محم�د الحلبويس، 
أمس الس�بت، الجلس�ة األوىل من الفصل 
الترشيعي الثاني للربملان يف بناية املجلس 
الوطن�ي الس�ابق، وح�ر الجلس�ة كل 
م�ن رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي، ورئيس مجل�س القضاء األعىل..  
وناقش الربملان توحيد جهود الس�لطات 
ملكافحة الفساد االداري واملايل املسترشي 
يف الع�راق. وق�ال مص�در برملان�ي إن » 
الربملان ناق�ش توحيد جهود الس�لطات 
ملكافحة الفس�اد االداري و امل�ايل«، الفتاً 

إىل أن »ذل�ك جاء بحض�ور كل من رئيس 
مجل�س الوزراء، رئي�س مجلس القضاء 
األع�ىل، رئي�س دي�وان الرقاب�ة املالية / 
وكالة، رئي�س هيئة النزاه�ة / وكالة«. 
وقال الحلبويس، يف كلمة له خالل جلسة 
الربملان، إن » ابناء العراق تمكنوا بتظافر 
جه�ود الجميع من القضاء عىل املجاميع 
اإلرهابي�ة، وهو يعانى م�ن آفة االرهاب 
والفساد«. وتابع انه »علينا اليوم ان نقف 
وقف�ة رجل واح�د ملواجهة آفة الفس�اد 
من خالل توحي�د الرؤى واملش�اريع بني 
السلطات للقضاء عىل هذه اآلفة«، مبينا 
أن »الس�لطة الترشيعي�ة س�تعمل ب�كل 

جهده�ا للعمل ع�ىل مش�اريع مكافحة 
الفساد«. وأشار إىل أن »الربملان ينتظر من 
الحكوم�ة مقرتحات مش�اريع مكافحة 
الفساد للعمل عليها واقرارها النهاء ملف 
الفساد«. وافاد مصدر برملاني بأن رئيس 
الربملان طلب من رئيس الوزراء ترش�يح 
بالوكال�ة  االدارة  مل�ف  النه�اء  اس�ماء 
للنزاهة والرقابة املالية خالل شهر. وقال 
املص�در إن »رئيس مجل�س النواب طلب 
من رئيس الوزراء ارسال وترشيح اسماء 
النه�اء مل�ف االدارة بالوكال�ة لهيئت�ي 

النزاهة وديوان الرقابة املالية«. 
التفاصيل ص2

احلمداين: احلشد الشعبي 
صنع احلياة وقادر عىل صنع 

املستقبل

عمليات بغداد تعلن اعتقال 
)5( متهمني بالتهديد وتزوير 

العملة وجتارة املخدرات 

القايض فائق زيدان
 يستقبل النائـب الثانـي 

لرئيس الربملان

الربملان يصوت على »دعم« السلطة القضائية.. ويلغي من »حيث املبدأ« مكاتب املفتشني العمومني.. ويفّعل االدعاء العام
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اتفاق بني املحور والوطنية عىل ترشيح )3( شخصيات ملنصب وزير الدفاعوزير الكهرباء: نسعى ليكون صيف 2019 أفضل من سابقه
رسايا السالم ترسل )2500( مقاتال إىل سامراء لتأمني ذكرى زيارة اإلمام اهلادي )عليه السالم(

املنتجات النفطية
 جتهز املولدات بحصصها 

من زيت الغاز لشهر آذار
ص3 ص2 ص2

أمريكا حتذر تركيا من »عواقب خطرية« بسبب »صفقة« مع روسيا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتحدث باس�م وزارة الدف�اع األمريكية 
تش�ارلز س�امرز أن تركيا قد تواج�ه »عواقب 
خط�رية« يف ح�ال اش�رتت كم�ا ه�و مق�رر 
املنظومة الروس�ية املض�ادة للصواريخ.  ورداً 
عىل س�ؤال خالل مؤتمر صح�ايف يف البنتاغون 
حول عزم الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
عىل رشاء ه�ذه املنظوم�ة الصاروخية، أجاب 
اس-400  تركي�ا  اش�رتت  ح�ال  »يف  س�امرز 
س�تكون هناك عواق�ب خطرية ع�ىل عالقاتنا 
بش�كل ع�ام وعالقاتن�ا العس�كرية« بش�كل 
خاص. وتابع املتحدث أن�ه يف هذه الحالة »لن 

يكون بإمكانهم الحصول عىل طائرات أف-35 
وصواريخ باتريوت«. ومن املقرر أن تبدأ تركيا 
الصيف املقبل اس�تالم منظومة الصواريخ من 
ن�وع أس-400، ويعت�رب ه�ذا امللف م�ن أكثر 
نقاط الخالف خطورة ب�ني البلدين. كما تعترب 
الواليات املتح�دة أن رشاء تركيا منظومة اس-

العس�كرية  األرسار  يكش�ف  أن  يمك�ن   400
لطائراته�م م�ن نوع اف-35 الت�ي يفرتض أن 
تكون قادرة عىل اإلفالت من هذه املنظومة من 
الصواريخ الروسية. وكانت واشنطن وافقت يف 
كانون األول املايض عىل بيع منظومة باتريوت 
املض�ادة للصواريخ كدليل حس�ن ني�ة إلقناع 
أنقرة بعدم رشاء الصواريخ الروسية املنافسة. 

إال أن أردوغان عاد وك�رر القول األربعاء أنه ال 
مجال للعودة عن صفقة السالح الروسية.

وكان القائ�د األعىل لقوات الحل�ف األطليس يف 
أوروبا الجنرال االمريكي كورتيس سكاباروتي 
أعلن أنه يف حال اشرتت تركيا بالفعل صواريخ 
اس-400 الروسية »عندها ال يمكننا أن نسمح 
لطائ�رات اف-35 بالتحلي�ق بوج�ود منظومة 
روس�ية مضادة للصواريخ«. وكانت واشنطن 
سلمت أول دفعة من طائرات اف-35 األمريكية 
ه�ذه  أن  إال  امل�ايض.  حزي�ران  يف  تركي�ا  إىل 
الطائرات س�تبقى حالي�اً يف الوالي�ات املتحدة 
لتدري�ب الطيارين األتراك عليه�ا، وهي عملية 

قد تمتد لسنة أو سنتني حسب البنتاغون.

حمافظ البرصة: حكومة بغداد عازمة عىل ازالة كافة 
العراقيل  التي تعيق عملية النهوض باملحافظة

حمافظ بغداد يؤكد حرص حكومتة عىل اكامل 
3مجيع املشاريع التي اوقفها قرار 347 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، 
أمس الس�بت، عن أمله بتوقيع اتفاقيات 
»قيم�ة وهامة« خ�الل زيارت�ة للعراق، 
فيما أك�د الس�فري العراق�ي الجديد لدى 
إي�ران س�عد قندي�ل أن جمي�ع الظروف 

مهيأة لنجاح الزيارة.
ونقل�ت وكالة أنباء »فارس« اإليراني عن 
روحاني قوله خالل تسلمه اوراق اعتماد 
السفیر العراقي الجدید لدی طهران سعد 
قندیل، إن »هناك إمكانیات كبیرة تتمتع 

به�ا طهران وبغ�داد یمكن اس�تخدامها 
لتوطی�د التع�اون بینهما أكث�ر فأكثر«، 
معتربا »العالقات بین الش�عبین االیراني 
والعراقي رصی�دا یمكن توظیفه لتعمیق 

العالقات الثنائیة يف شتی املجاالت«.
زیارت�ه  إىل  اإليران�ي،  الرئي�س  ولف�ت 
املرتقب�ة إل�ی الع�راق، معرباً ع�ن »أمله 
بأن تتمخض ع�ن التوصل إلی اتفاقیات 
قیم�ة وهامة فی اطار تمتی�ن العالقات 
بین البلدین الشقیقین والصدیقین«. من 
جانبه قال قنديل إن »العراق یعترب إیران 
من إه�م دول املنطقة وم�ن هذا املنطلق 

یعم�ل عل�ی توس�يع وتوطی�د العالقات 
معه�ا أكثر فأكث�ر«، متابع�اً أن »جميع 
الظروف مهي�أة يف العراق لنج�اح زيارة 
الرئی�س اإلیران�ي«.إىل ذلك، وص�ل وزير 
الخارجية االيرانية محمد جواد ظريف اىل 
العاصمة االتحادية بغ�داد. وتأتي زيارة 
ظريف تمهيد اىل زيارة رئيس الجمهورية 
االيرانية حس�ن روحان�ي اىل العراق بعد 
االثنني. واعلن برويز اسماعييل، املساعد 
االعالمي ملدير مكت�ب رئيس الجمهورية 

االيرانية، قائال:
التفاصيل ص2

الرئيس اإليراين يأمل بتوقيع »اتفاقيات قيمة«
 خالل زيارته للعراق

ممثلة األمم املتـحـدة :
 السيد حممـد بـاقـر احلكيـم 

كــان قـائـدًا كـــرس 
حـيـاتـه لـوحـدة الـعـراق
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العراقي
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وزير الكهرباء: نسعى ليكون صيف 2019 أفضل من سابقه
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�د وزي�ر الكهرب�اء ل�ؤي الخطي�ب، أمس 
الس�بت، ان وزارت�ه تس�عى جاه�دة ليكون 

صيف 2019 افضل من سابقه.
وق�ال الخطي�ب يف تغري�دة ع�ى صفحت�ه 
بموقع التواص�ل االجتماعي توي�ر، »نعمل 
مع كوادرن�ا ليل نهار يف تنفي�ذ خطة 2019 
بما هو متاح لنا حس�ب تخصيصات املوازنة 

االتحادية«.
وأضاف »نجتهد ان يكون صيف 2019 أفضل 
حاالً من سابقه، والتحسن سيكون تدريجي 

وصوالً لحل األزمة خالل هذه الحكومة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

افتتح رئيس الربملان محمد الحلبويس، 
م�ن  األوىل  الجلس�ة  الس�بت،  أم�س 
الفص�ل الترشيعي الثان�ي للربملان يف 
بناية املجلس الوطني السابق، وحرض 
الجلسة كل من رئيس مجلس الوزراء 
عادل عب�د امله�دي، ورئي�س مجلس 
القض�اء األع�ى..  وناق�ش الربمل�ان 
ملكافح�ة  الس�لطات  توحي�د جه�ود 
الفس�اد االداري واملايل املس�ترشي يف 
الع�راق. وق�ال مص�در برملان�ي إن » 
الربملان ناقش توحيد جهود السلطات 
امل�ايل«،  و  االداري  الفس�اد  ملكافح�ة 
الفت�ًا إىل أن »ذلك جاء بحضور كل من 
رئي�س مجلس الوزراء، رئيس مجلس 
القض�اء األعى، رئيس دي�وان الرقابة 
املالي�ة / وكالة، رئي�س هيئة النزاهة 
/ وكالة«. وقال الحلبويس، يف كلمة له 
خالل جلسة الربملان، إن » ابناء العراق 
تمكن�وا بتظاف�ر جه�ود الجميع من 
القضاء عى املجاميع اإلرهابية، وهو 

يعانى من آفة االرهاب والفساد«.
وتابع ان�ه »علينا اليوم ان نقف وقفة 
رج�ل واح�د ملواجه�ة آف�ة الفس�اد 
من خ�الل توحي�د الرؤى واملش�اريع 
ب�ن الس�لطات للقض�اء ع�ى ه�ذه 
اآلفة«، مبينا أن »الس�لطة الترشيعية 
س�تعمل ب�كل جهده�ا للعم�ل ع�ى 
الفس�اد«. وأشار  مش�اريع مكافحة 
إىل أن »الربمل�ان ينتظر م�ن الحكومة 
مقرحات مش�اريع مكافحة الفساد 
للعم�ل عليه�ا واقرارها النه�اء ملف 
الفس�اد«. واف�اد مص�در برملاني بأن 
رئيس الربملان طلب من رئيس الوزراء 
ترش�يح اس�ماء النهاء مل�ف االدارة 
بالوكالة للنزاهة والرقابة املالية خالل 
شهر. وقال املصدر إن »رئيس مجلس 
النواب طلب من رئيس الوزراء ارسال 
وترش�يح اس�ماء النهاء ملف االدارة 
ودي�وان  النزاه�ة  لهيئت�ي  بالوكال�ة 
الرقابة املالي�ة«. وأضاف املصدر الذي 
طل�ب عدم الكش�ف ع�ن اس�مه، أن 

»الرشيح يتم خالل فرة شهر«.

وتطال�ب القوى السياس�ية بن فرة 
واخرى باجراءات فعلية من اجل حسم 
ملف املناصب بالوكالة يف مؤسس�ات 
الدول�ة وتحديداً الذين امضوا أكثر من 

اربع سنوات يف مناصبهم.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة 

من التعاون بن السلطات الثالث.
وقال مكت�ب عبد امله�دي، إن »رئيس 
ال�وزراء عب�د امله�دي رح�ب برئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح ورئي�س 
الحلب�ويس  محم�د  الن�واب  مجل�س 
مجل�س  وأعض�اء  الرئاس�ة  وهيئ�ة 
القض�اء  مجل�س  ورئي�س  الن�واب، 
األعى، ورئيس االدعاء العام، ورئيس 
ودي�وان  القضائ�ي،  اإلرشاف  هيئ�ة 
املالية ومحكمتي اس�تئناف  الرقاب�ة 
الك�رخ والرصاف�ة ، الذي�ن ح�رضوا 
اس�تعدادا لعقد اول جلسة برملانية يف 
مقر الحكوم�ة وبناي�ة مكتب رئيس 

مجلس الوزراء«.
وأضاف املكتب يف بيان تلقت »املستقبل 

رئي�س  أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الوزراء »أعرب عن تطلعه لبدء مرحلة 
جدي�دة م�ن التع�اون بن الس�لطات 
الثالث والعمل املش�رك لخدمة جميع 

ابناء الشعب العراقي«.
يف غض�ون ذل�ك، صوت الربمل�ان عى 

صيغة قرار لدعم السلطة القضائية.
وق�ال مص�در برملان�ي إن »مجل�س 
الن�واب ص�وت بجلس�ته ع�ى صيغة 
قرار لدعم السلطة القضائية تتضمن 
توفري املبالغ الالزمة وتوفري الدرجات 

الوظيفية ملجلس القضاء االعى«.
كما ص�وت الربملان ع�ى صيغة قرار 
من حيث املبدأ بالغاء مكاتب املفتشن 

العمومن وتفعيل دور االدعاء العام.
وق�ال مص�در برملان�ي إن »مجل�س 
الن�واب ص�وت ع�ى صيغة ق�رار من 
حي�ث املب�دأ يتضم�ن الغ�اء مكات�ب 

املفتشن العمومن«.
وأضاف املصدر ال�ذي فضل عدم ذكر 
اسمه، أن القرار يتضمن ايضا »تفعيل 

دور االدعاء العام«.

الربملان يصوت على »دعم« السلطة القضائية.. ويلغي من »حيث املبدأ« مكاتب املفتشني العمومني.. ويفّعل االدعاء العام

جلسة العالوي: تفاهم جديد بني السلطات للقضاء عىل الفساد

الرئيس اإليراين يأمل بتوقيع »اتفاقيات قيمة« خالل زيارته للعراق
ظريف يصل بغداد متهيدًا للزيارة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، أمس 
الس�بت، عن أمل�ه بتوقيع اتفاقي�ات »قيمة 
وهام�ة« خ�الل زيارت�ة للع�راق، فيم�ا أكد 
السفري العراقي الجديد لدى إيران سعد قنديل 

أن جميع الظروف مهيأة لنجاح الزيارة.
ونقل�ت وكال�ة أنب�اء »ف�ارس« اإليراني عن 
روحان�ي قوله خ�الل تس�لمه اوراق اعتماد 
الس�فیر العراق�ي الجدید لدی طهران س�عد 
قندی�ل، إن »هن�اك إمكانیات كبی�رة تتمتع 
اس�تخدامها  یمك�ن  وبغ�داد  طه�ران  به�ا 

لتوطی�د التعاون بینهما أكثر فأكثر«، معتربا 
»العالقات بین الش�عبین االیران�ي والعراقي 
رصی�دا یمك�ن توظیف�ه لتعمی�ق العالقات 

الثنائیة يف شتی املجاالت«.
ولفت الرئي�س اإليراني، إىل زیارت�ه املرتقبة 
إل�ی الع�راق، معرباً عن »أمل�ه بأن تتمخض 

ع�ن التوص�ل إل�ی اتفاقی�ات قیم�ة وهامة 
ف�ی اط�ار تمتی�ن العالق�ات بی�ن البلدی�ن 
الش�قیقین والصدیقی�ن«. م�ن جانب�ه قال 
قندي�ل إن »العراق یعترب إی�ران من إهم دول 
املنطقة ومن هذا املنطلق یعمل علی توس�يع 
وتوطی�د العالقات معها أكثر فأكثر«، متابعاً 

أن »جمي�ع الظروف مهي�أة يف العراق لنجاح 
زيارة الرئیس اإلیراني«.

إىل ذلك، وصل وزير الخارجية االيرانية محمد 
جواد ظريف اىل العاصمة االتحادية بغداد.

وتأتي زي�ارة ظريف تمهي�د اىل زيارة رئيس 
الجمهورية االيرانية حسن روحاني اىل العراق 

بعد االثنن. واعلن برويز اسماعييل، املساعد 
االعالم�ي ملدي�ر مكت�ب رئي�س الجمهورية 
االيرانية، قائ�ال: ان زيارة روحاني اىل العراق 
تس�تغرق 3 اي�ام، تلبية لدعوة رس�مية من 
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح ورئيس 

مجلس الوزراء عادل عبد املهدي.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس تحال�ف الفتح ه�ادي العامري، 
أمس الس�بت، الكتل السياس�ية من »الذهاب 
إىل املجه�ول«، مبدي�ًا اس�تعداده ل�«التن�ازل 
ع�ن كل يشء من أجل الع�راق«، وفيما أكد أن 

املعرك�ة مع »اإلره�اب« لم تنته، دع�ا القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة عادل عب�د املهدي إىل 
ع�دم الس�ماح بوج�ود ثغ�رة قد يع�ود منها 

»اإلرهاب«.
وقال العامري يف كلمته بمناسبة »يوم الشهيد 
العراق«، »مستعدون للتنازل عن كل يشء من 

أجل الع�راق«، مضيفاً »نح�ن يف مركب واحد 
أما ننجح جميعاً أو نذهب إىل املجهول جميعا، 
الش�عب يريد حالً عملياً للمشاكل، وال يحتاج 
ش�عارات، تعالوا نتفق عى بربنامج نحن فيه 

األولويات«.
ويف س�ياق منفص�ل، أش�ار العام�ري إىل أن 

»املعرك�ة م�ع اإلرهاب ل�م تنت�ِه«، ماضياً إىل 
القول، إن »عى األجهزة األمنية والقائد العام 
للقوات املس�لحة اتخاذ جمي�ع اإلجراءات من 
إعادة انتش�ار الق�وات والجهد االس�تخباري 
والتدقي�ق والتفتي�ش من أجل عدم الس�ماح 

بوجود ثغرة قد يعود منها اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مستشار األمن الوطني ورئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، 
اج�راءات  اتخ�اذ  الس�بت،  أم�س 
الح�دود  ع�ى  والح�ذر  الحيط�ة 
بالتزامن مع معارك منطقة الباغوز 
الس�ورية، فيما كش�ف ع�ن موعد 

تدشن مرشوع مهم لتأمن الحدود 
العراقية. وقال الفياض يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
عى هام�ش زيارة تفقدي�ة اجراها 
لقاطع الحدود العراقية مع سوريا، 
ان »الزي�ارة تأت�ي ضم�ن التواصل 
م�ع املقاتلن يف هذه املنطقة املهمة 
لالطالع عى االج�راءات املتخذة من 

قب�ل الحش�د الش�عبي والجي�ش«، 
ب�ن  االمن�ي  »التنس�يق  ان  مبين�ا 
القوات االمنية والحش�د كبري يصل 
ح�د التكامل ب�ن القطع�ات بهدف 
القضاء عى فلول داعش«. وتابع، ان 
»القطعات العسكرية تأخذ الحيطة 
والحذر بشان معارك الباغوز وتتهيأ 
الي طارئ«، الفت�ا اىل ان »الحكومة 

العراقي�ة تدرس الي�ة تأمن الحدود 
م�ن خ�الل م�رشوع كب�ري ومه�م 
وتقني�ة  فني�ة  جوان�ب  يتضم�ن 
وهندس�ية سريى النور خالل السنة 
املقبلة«. واضاف البيان ان »الفياض 
وبرفقة الفريق الركن عبد االمري يار 
الل�ه مع�اون رئي�س أركان الجيش 
والفري�ق الرك�ن حام�د الحس�يني 

قائد حرس الح�دود تفقد القطعات 
األمنية يف الحدود العراقية السورية 
عند الح�د الفاصل بن مدينة القائم 
ومدينة الباغوز الس�ورية«, الفتا اىل 
ان » الفي�اض بح�ث م�ع القيادات 
يف  األمني�ة  التط�ورات  العس�كرية 
قضاء القائ�م غرب األنب�ار وتعزيز 

األمن عى الحدود مع سوريا«.

العامري حيذر الكتل السياسية من »الذهاب للمجهول«: الشعب يريد حاًل عمليًا للمشاكل

األمن الوطني يقرتب من تدشني »مرشوع مهم« لتأمني احلدود العراقية مع سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت ممثلة األمم املتحدة يف العراق جینین 
ھینی�س بالس�خارت يف كلمته�ا يف الحفل 
التأبين�ي الرس�مي بذك�رى يوم الش�هيد 
العراقي واستشهاد آية الله العظمى السيد 
محمد باقر الحكيم ش�هيد املحراب }قدس 
رسه{ »نح�ن مجتمعون هنا لتأبن ذكرى 
ش�هيد املحراب وجمي�ع ش�هداء العراق، 
وكان شهيد املحراب، قدم التضحية االكرب 
لجميع العراقين«. واضافت »من االهمية 
بم�كان ان نتذك�ر وان ال ننىس ان ال تكون 
تضحيت�ه ذهب�ت هب�اء، وبع�د الهزيم�ة 

العس�كرية لداع�ش اصبح�ت الحاجة اىل 
الوحدة الوطنية ال تحتاج اىل تأكيد«، مبينة 
ان »االحساس يف الثقة والفخر فان تجديد 
ليخ�رج  رضوري  بالوطني�ة  االحس�اس 
العراق بالش�كل االقوى واىل االن لم يحقق 
العراق احالم الش�هاء فكانت االنقسامات 
ح�ارضة«. وتابعت ان »من األهمية للعمل 
مع�ا ليك�ون الع�راق نموذج�ا للكثريي�ن 
يف احي�اء مج�د الع�راق بغ�ض النظر عن 
االنتماءات العرقية والدينية والسياسية«، 
الفت�ة اىل ان هنالك مبدأ اساس�يا يف قبول 
بعضنا البعض وش�هيد املحراب هو ذكرى 

عطرة تدفعنا اىل االلتحام«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قدرت األمم املتحدة، عدد النساء والفتيات 
ملس�اعدات  يحتج�ن  الالت�ي  العراقي�ات 
إنس�انية خ�الل ع�ام 2019 بح�وايل 3.3 
مالين، داعية حكومتي املركز واالقليم إىل 
االس�تثمار الجدي يف إمكانات نساء البالد 

لتعزيز االقتصاد وتنمية املجتمع.
واك�د مكتب�ا هيئة األم�م املتح�دة للمرأة، 
وصن�دوق األمم املتحدة للس�كان ب العراق 
يف بيان مش�رك »التزامهم�ا بالعمل نحو 
تعزيز املس�اواة بن الرجل واملرأة وتمكن 
النس�اء يف مج�ال الحماي�ة االجتماعي�ة 
وتس�هيل وصولهن إىل الخدم�ات العامة، 
لرفع مستوى معيش�تهن وتحسن نوعية 

حياة اليافعن والش�باب من خالل الحراك 
السكاني وحقوق اإلنسان«.

واضاف البيان ان »النساء يف العراق عانن 
م�آيس كث�رية نتيج�ة الن�زوح املس�تمر، 
وأش�كال  النفس�ية  الصدم�ات  وعان�ن 
العن�ف املختلف�ة بس�بب األزم�ة املزمنة، 
والتي أثرت سلبا عى قدرتJJJهن يف بناء 
مس�تقبل أفض�ل ألنفس�هن ولعائالته�ن 
ومجتمعاته�ن«، الفت�ا اىل ان�ه »مازال�ت 
الحاجة قائم�ة إلعطاء النس�اء والفتيات 
الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة يف وضع 
السياسات وإجراء التغيريات، خاصة وأن 
الع�راق يحاول اآلن التعايف م�ن آثار النزاع 
مع تنظي�م داعش الذي اس�تمر ملدة ثالث 

سنوات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد رئي�س مجل�س القضاء 
األعى القايض فائ�ق زيدان بمكتبه النائب 
الثان�ي لرئيس مجلس الن����واب الس�يد 
بش�ري الح�داد. واوض�ح بيان ص�ادر عن 

املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القض�اء األعى 
أن«الق�ايض فائ�ق زي�����دان بح�ث مع 
النائب الثاني لرئي�س مجلس النواب عددا 
م�ن القضاي�ا التي تتعل�ق بالتع�اون بن 
مجل�س النواب ومجل�س القضاء االعى يف 

مجال الترشيع«.

ممثلة األمم املتحدة : السيد حممد باقر احلكيم كان قائدًا 
كرس حياته لوحدة العراق

األمم املتحدة تتحدث عن )3.3( ماليني امرأة عراقية 
بحاجة ملساعدات

القايض فائق زيدان يستقبل النائب الثاين لرئيس الربملان

عمليات بغداد تعلن اعتقال )5( متهمني بالتهديد
 وتزوير العملة وجتارة املخدرات 

اتفاق بني املحور والوطنية عىل ترشيح )3( شخصيات ملنصب وزير الدفاع

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، 
مناط�ق  يف  متهم�ن  اعتق�ال خمس�ة 
متفرقة من العاصمة، فيما أش�ارت إىل 
ان م�ن بينهم متهمن بالتهديد، وتزوير 
العملة، وتج�ارة املخ�درات. وذكر بيان 

العالم القيادة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »القوات األمنية يف قيادة 
عملي�ات بغ�داد تمكن�ت م�ن اعتق�ال 
متهم�ن اثن�ن بالتهدي�د يف منطقت�ي 
زيون�ة، وأبي غري�ب«. واض�اف البيان 
فيما تم »اعتق�ال متهمن اثنن بتزوير 
العملة النقدية، وضبط بحوزتهم مبالغ 

نقدية مزورة يف منطقة املنصور«.
ولفت اىل »اعتقال متهم بتجارة املخدرات 

يف منطقة البلديات«.
جدير بالذكر ان العاصمة بغداد تش�هد 
بن الحن واآلخر اعتقال مطلوبن وفق 
مواد قانوني�ة مختلفة من قبل األجهزة 

األمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائ�ب عن تحالف الق�رار العراقي 
احمد املشهداني, أمس السبت, ان الكتل 
السياس�ية مصمم�ة ع�ى انه�اء ثالثة 
ملف�ات قب�ل حزيران املقبل, مش�ريا اىل 
توصل كتلتي املحور والوطنية اىل ش�به 
اتف�اق ع�ى ترش�يح ثالثة ش�خصيات 
ملنصب وزير الدفاع وترك الخيار لرئيس 

الحكومة باملوافقة عى احدهم.

ونقلت وكالة »املعلومة« عن املشهداني 
الق�ول إن “الفص�ل الترشيع�ي امام�ه 
ثالثة ملف�ات يجب انهائها قبل حزيران 
املقبل وه�ي اكم�ال الكابين�ة الوزارية 
واس�ناد الدرجات الخاصة لش�خصيات 
مهني�ة ومؤهل�ة بعيدا ع�ن املحاصصة 
واملل�ف االخري تس�مية رؤس�اء اللجان 

الربملانية”.
وأض�اف املش�هداني، أن “جمي�ع الكتل 
السياس�ية متفق�ة وعازمة ع�ى انهاء 

هذه امللفات يف موعد اقصاه قبل الشهر 
السادس من العام الجاري 2019”.

واوض�ح املش�هداني، أن “ن�واب كت�ل 
املحور والوطنية توصلوا اىل ش�به اتفاق 
بتس�مية ث�الث ش�خصيات اىل منص�ب 
وزير الدفاع وفق املعايري التي تم االتفاق 
عليها من قبل جميع الكتل السياس�ية” 
, مش�ريا اىل ان “الشخصيات الثالث بعد 
ان يت�م االتفاق عليهما نهائيا سرس�ل 

لرئيس الحكومة الختيار احدهم” .

        بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت قوة لرسايا الس�الم التابعة لزعي�م التيار الصدري 
مقتدى الصدر، أمس السبت، قوامها 2500 مقاتل إىل قاطع 
عمليات س�امراء، يف محافظ�ة صالح الدي�ن، وذلك لغرض 
تأمن الطرق املؤدية إىل املدينة التي تشهد توافد اعدادا كبرية 

من الزائرين الحياء مراسم ذكرى وفاة »االمام الهادي«.
وذكر املكتب االعالم العسكري لرسايا السالم يف منشور عى 
حس�ابه بموقع »فيسبوك« ان »قيادة فرقة بغداد وبحضور 
قائد الفرقة مقداد الغراوي وعدد من آمري اآللوية واألفواج 
ومس�ؤويل االختصاص�ات أرس�لت قوة قتالي�ة تضم 2500 

مقاتل ملساندة قطعات رسايا السالم املنترشة هناك«.
وبن مس�ؤول إع�الم الفرقة أن »القوة املرس�لة مدربة عى 
أي�دي أمه�ر املدربن ومجه�زة بكاف�ة املعدات العس�كرية 
الالزمة«، مش�ريا إىل أن »انتشار هذه القوة يبدأ من منطقة 
بلد اىل محيط االمامن العس�كرين، ملس�اندة ودعم القوات 
املتواجدة يف قاطع عمليات س�امراء استعدادا الحياء ذكرى 
شهادة االمام الهادي«. وتشهد مدينة سامراء يف )الثالث من 
رجب( من كل عام هجري، توافد اعداد من الزوار إىل مرقدي 
اإلمامن عيل الهادي والحس�ن العسكري إلحياء ذكرى وفاة 

اإلمام عيل الهادي.

رسايا السالم ترسل )2500(مقاتاًل إىل سامراء لتأمني 
ذكرى زيارة اإلمام اهلادي )عليه السالم(
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    بغداد / المستقبل العراقي

اتفق الع�راق وايران، عىل تب�ادل الخربات يف مج�االت الصناعات 
الدوائية والتعاون يف مجال تكنلوجيا املعلومات واعتماد الضوابط 
العاملي�ة يف مجال توري�د االدوية االيراني�ة يف التخصصات الطبية 
املختلفة«.جاء ذلك خالل املباحثات التي جرت يف طهران وحرضها 
وزير التجارة محمد هاش�م العاني ووزير الصحة االيراني سعيد 
نميكي».وقال الوزي�ر العاني ان«اللقاء مع وزير الصحة االيراني 
ناقش عدة مواضع اهمها زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين 
وامكانية توري�د االدوية االيرانية من خ�الل العقود التي تجريها 
وزارة الصح�ة الت�ي تعتم�د ضواب�ط عاملية يف عملي�ات التجهيز 
والرشاء كذل�ك عقد الرشاكات ومذك�رات التفاهم بني الجامعات 
العراقي�ة وااليراني�ة يف االختصاص�ات الطبي�ة وتب�ادل الخربات 
فض�ال عن االس�تفادة من الق�درات االيرانية يف مج�ال تكنلوجيا 
املعلومات«.واض�اف العاني ان«هناك تنس�يق عال املس�توى بني 
وزارتي الصح�ة يف البلدين يف قضايا مختلفة اما القضايا العالقة 
التي تحتاج البحث فأن االتفاق قد حصل لعقد اجتماعات اللجنة 
العراقية_االيرانية املش�ركة لحلها، بما يس�هم يف تطوير وتنمية 
العالق�ات يف مختلف القطاع�ات ومجاالت العمل املش�رك«.وردا 
عىل سؤال بش�أن تواجد الصناعات الدوائية والغذائية االيرانية يف 
االسواق العراقية، اكد العاني، بأن«تلك الصناعات موجودة بشكل 
جيد وطموحنا ان يزداد امليزان التجاري بني البلدين اىل مستويات 
متقدمة يف ض�وء تطور مس�توى العالقات الثنائي�ة كذلك وجود 
انس�يابية عالي�ة يف دخول البضائع االيراني�ة اىل العراق من خالل 

املنافذ الحدودية التي تعمل بشكل منتطم يف مختلف الظروف«.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أج�رت دائرة صح�ة كربالء املقدس�ة ، ويف قاع�ة الدكتور محمد 
ع�ي الرشيف�ي يف مدين�ة اإلم�ام الحس�ني ) ع ( الطبي�ة ، قرعة 
علنية للمتقدمني للوظائف الش�اغرة ) حركة املالك ( لعام 2016 
».وأرشف عليه�ا مع�اون املدير الع�ام للدائ�رة ، الدكتور معتصم 
غ�ازي املحن�ا ، حيث جرت القرع�ة بني املتقدمني الذين تس�اوت 
نقاطه�م ، واملوزعني عىل ) 11 ( عن�وان وظيفي ».وحرض إجراء 
القرع�ة العلني�ة ، ممثي لجنة مكافحة الفس�اد املايل واإلداري يف 
مجل�س املحافظ�ة ، ومكت�ب املحاف�ظ ، ورئيس وأعض�اء لجنة 

التعيني املركزية يف الدائرة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النقل، عبد الله لعيبي، دفع مدخرات منس�وبي النقل 
ال�ربي يف محافظ�ة نينوى، بع�د توقفها منذ الح�رب عىل تنظيم 
داعش ».وقال اللعيبي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إنه »تم 
دفع مدخرات منس�وبي النقل الربي فرع نينوى بعد توقفها منذ 
حرب داعش، مؤكدا ان هذه الخطوة لتخفيف معاناة املنسوبني يف 
املناطق التي عانت من ويالت الحرب«.وأضاف أنه »بعد إستكمال 
كافة االجراءات واملوافقات األمني�ة والقانونية وتدقيقها إصولياً 
تم تس�ليم هذه املدخرات املالية ملستحقيها من منسوبي الرشكة 
يف املوص�ل بع�د توقف رصفها بس�بب أح�داث داعش وس�يطرة 

العصابات االجرامية عىل املحافظة ومقدراتها .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين عن رصف وجب�ة جديدة من س�لف املتقاعدين 
املدني�ني والعس�كريني التي ت�راوح ماب�ني 3 و5 و 8 و 10 ماليني دينار 
عراق�ي ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع االلكروني«.وق�ال املكت�ب االعالمي 
للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »تم رصف 
دفعة جديدة من س�لف املتقاعدين املدنيني والعسكريني ألكثر من 3500 
متقاعد«.وأوض�ح البي�ان ان »رصف تلك الس�لفة تم ع�ن طريق بصمة 
الزبون ثم ابالغ املتقاعد عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن 

طريق أدوات الدفع االلكروني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

   بغداد / المستقبل العراقي

تداولت وس�ائل اعالمية وصحافية عراقية، انباًء عن »عقد 
اتف�اق بني وزارت�ي الربي�ة واالتص�االت العراقي�ة لقطع 
خدم�ة االنرنت خ�الل ف�رة االمتحانات الوزاري�ة املقبلة، 
وبش�كل س�نوي، واذ تنف�ي وزارة االتصاالت ه�ذه االنباء 
نفيا« قاطعا«  فأنها تبدي اس�تغرابها الشديد لترسيب مثل 
ه�ذه املعلومات واالنب�اء غري الصحيحة، كما انها تس�جل 
اس�تغرابها الش�ديد من طريق�ة املعالجة البدائية ملش�اكل 

االمتحانات والتقويم«.
وتس�تغل وزارة االتصاالت هذه الفرصة لتؤكد للرأي العام 
العراق�ي عدم وج�ود نية لقط�ع خدمة االنرن�ت تحت اي 
ظرف او س�بب، الن خدمة االنرنت تم�س عصب الحياة يف 
العراق، ويس�بب حجبها او قطعه�ا رضراً فادحا لالقتصاد 

الوطني العراقي، وكل مرافق الحياة يف البالد.
كم�ا تدعو الوزارة،الجه�ات ذات العالقة يف وزارة الربية اىل 
استخدام اساليب ومعالجات اخرى مللفات الغش والتشويش 

يف االمتحانات الوزارية، غري حجب الخدمة عن املواطنني.

صحة كربالء جتري قرعة علنية لـ » 11« عنوان 
وظيفي للمتقدمني للتعيني عىل مالكها

النقل تعلن دفع مدخرات منسويب النقل الربي 
يف نينوى بعد توقفها لسنوات

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة 
من سلف املتقاعدين

االتصاالت تنفي قطع خدمة االنرتنت 
يف االمتحانات الوزارية

وزير التجارة يتفق مع ايران عىل تبادل اخلربات 
يف جماالت الصناعات الدوائية وتكنلوجيا املعلومات

    البصرة / المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ البرة اس�عد عبد االم�ري العيدان�ي ، ان 
»العالق�ة ب�ني الحكوم�ة املحلي�ة بش�قيها الترشيع�ي 
والتنفي�ذي يف البرة مع الحكوم�ة االتحادية طيبة وال 

توجد اي خالفات تذكر ».
 وقال العيداني يف بيان صدر عن مكتبه االعالمي الخاص 

تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، خ�الل زيارته 
العاصم�ة بغ�داد ان »الحكوم�ة االتحادي�ة عازم�ة عىل 
معاونة الحكومة املحلية يف البرة إلزالة كافة العراقيل 
التي م�ن املمك�ن ان تعيق عملي�ة النه�وض بمحافظة 

البرة ».
وب�ني محاف�ظ البرة ان�ه »خالل االجتم�اع األخري مع  
وزارة التخطيط أوضحت الوزارة ان البرة هي االوىل يف  

قضية انجاز املشاريع خالل األشهر الثالثة االخرية ».
 وفيما يتعلق بموضوع املناطق التي ستحال لها مشاريع 
جدي�دة يف الفرة املقبلة اوض�ح العيداني ان العام الحايل 
سيش�هد احالة مناط�ق عدي�دة ومختلفة م�ن ضمنها 
الطوب�ة والنخيل�ة وإف�رازات )٧6( و)٧٤( والزبري االوىل 
والثاني�ة والقرنة ، معترباً االمر عىل انه »من حق املواطن 

والحكومة ليست ذو فضل عىل حد عىل حد قوله .

حمافظ البرصة: حكومة بغداد عازمة عىل ازالة كافة العراقيل
 التي تعيق عملية النهوض باملحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود، ع�ن انط�الق أس�طول باصات 
النق�ل ذات الطابق�ني اىل مدينة س�امراء 
لنقل زوار اإلمامني العس�كريني )عليهما 

السالم(«.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة كري�م كاظم 
حسني يف بيان تلقت » املستقبل العراقي« 
نسخة منه، عىل نسخة منه، ان »باصات  
الرشكة ذات الطابقني انطلقت ، من بغداد 
اىل مدين�ة س�امراء لنق�ل وخدم�ة الزوار 
الوافدي�ن اىل املدين�ة املقدس�ة بمناس�بة 
ذكرى استشهاد اإلمام عي الهادي )عليه 

السالم( ».
 واضافت ان »الرشكة أرسلت أيضا مفارز 
فني�ة وإداري�ة لضم�ان انس�يابية عمل 
الباصات داخل قطوع�ات املدينة، كما أن 
التنس�يق عايل مع القوات األمنية والعتبة 

العسكرية والجهات املعنية األخرى ».
يذك�ر ان الرشكة ق�د أعلنت مس�بقا عن 
تخصي�ص اكثر م�ن ) 150 ( باص لنقل 
زوار اإلمامني العس�كريني داخل يف مدينة 

سامراء.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هي�أة املناف�ذ الحدودية - قس�م 
البح�ث والتح�ري إحصائي�ة بين�ت م�ن 
خالله�ا مجمل املخالفات لش�هر ش�باط 

.2019
وذك�ر بي�ان للهي�أة ورد ل�� »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان« املخالف�ات بلغ�ت )295( 
مخالفة، منها تهري�ب مخدرات عدد )6( 

مع مخالفة اجازة استرياد )151(«.
وأش�ارت اىل ان« أوام�ر القاء القبض عىل 
مطلوب�ني بلغ�ت )3( ام�راً، باإلضافة اىل 
)26(دع�اوى كمركية محالة من منافذنا 
وص�ف،  تغ�ري  اىل«  القضاء«،منوه�ة  اىل 
تهري�ب، تزوي�ر، معامالت غ�ري مكتملة 
األج�راءات القانوني�ة، مع أم�وال مهربة 

عدد )3(«.
الدع�اوى  يخ�ص  بم�ا  أم�ا  وأضاف�ت« 
الكمركية املحال�ة اىل الكمرك بلغت )٧6( 
مخالفة، أتالف مواد ةإعادة أصدار«، الفتة 
اىل ان« ذل�ك جاء بالتنس�يق م�ع الجهات 

الرقابية ملحاسبة املخالفني«.
وأوضح�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة أن« 
املخالفات املذكورة تندرج تحت مسميات 
متع�ددة تزوي�ر إج�ازة االس�ترياد، عدم 
وجود عالم�ات تجارية، وتج�اوز الكمية 
وال�وزن وتزوي�ر الوص�والت، باإلضاف�ة 
إىل بضاع�ة منتهي�ة الصالحية«، مش�ريا 
اىل ان�ه« ت�م أتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 
األصولي�ة بحقها«.يذكر أن هي�أة املنافذ 
ق�د تعاملت وف�ق املس�ؤولية امللقاة عىل 
عاتقه�ا يف الرقابة واإلرشاف والس�يطرة 
ع�ىل الدوائ�ر العاملة يف املناف�ذ الحدودية 
للحف�اظ عىل امل�ال العام وحماي�ة املنتج 
املح�ي واملس�تهلك والقض�اء ع�ىل اآلثار 
الس�لبية والخطرية م�ن تهريب املخدرات 
عىل املجتمع والقضاء عىل الفساد اإلداري 

واملايل يف منافذنا الحدودية.

املسافرين والوفود: اطالق 
اسطول إىل سامراء لنقل زوار 

اإلمامني العسكريني »ع«

املنافذ تعلن احصائية 
املخالفات لشهر شباط

    بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر الثقافة والس�ياحة واالث�ار الدكت�ور عبد االمري 
الحمدان�ي ، اليوم الجمع�ة 8/ اذار ،« ان حب الوطن ثقافة 
متج�ذرة يف االنس�ان وال يمك�ن اكتس�ابها«، الفت�ا اىل ان » 

ابطال الحش�د الش�عبي ببس�التهم وتضحياتهم اثبتوا ذلك 
وباتوا نموذجا للعالم »، واضاف الدكتور الحمداني ،« خالل 
مش�اركته بمهرجان ) ٤ اذار ، يوم الش�هيد املقاوم ( ، الذي 
اقامته »املقاومة االس�المية عصائب اه�ل الحق«، بحضور 
االم�ني الع�ام لعصائب اهل الحق الش�يخ قي�س الخزعي ، 

واالم�ني العام ملنظمة بدر ه�ادي العامري ، ورئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس ،  ان » العراقيني من القوات االمنية 
، والحش�د الش�عبي كما صنع�وا الحياة قادري�ن عىل صنع 
املستقبل«، مش�ريا اىل ان » استذكار شهداء الحشد الشعبي 

وتضحياتهم جزء من الوفاء اليهم وامليض عىل خطاهم« .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية كاظم 
مس�ري ياس�ني عن خط�ة تجهي�ز الرشك�ة للمولدات 
الس�كنية من منتوج زي�ت الغاز يف كاف�ة املحافظات 

بحصة شهر آذار الجاري.
وقال مس�ري يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»جهزنا محافظات )بغ�داد – النجف األرشف– كربالء 
املقدسة- البرة- ميسان- ذي قار، املثنى - الديوانية 
- بابل - دياىل - واسط – كركوك( وبكمية 5 لرات لكل 
kva ومقاب�ل ثمن وذلك بتوجي�ه وزير النفط ومتابعة 
وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون التوزيع س�عياً لتوف�ري أنواع 

الوقود للمواطنني يف املحافظات كافة«.

وكش�ف املدير العام أيضاً عن »تجهيز مولدات القطاع 
الخاص واملختلط لتلك املحافظات من الراغبني بكمية 
5 لرات لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ 
٧00 دين�ار لكل لر فيما ُجه�زت مولدات دوائر الدولة 

ب� 5 لرات لكل kva بالسعر الرسمي«.
م�ن جانبه ذك�ر مدير هي�أة التجهي�ز التابعة لرشكة 
التوزيع ب�أن األقضية والنواحي يف محافظات املنطقة 
الغربية )نينوى، صالح الدين، واألنبار( تقرر تجهيزها 
بكمي�ة 10 ل�رات ل�كل kva م�ن م�ادة زي�ت الغ�از 
للمولدات الس�كنية يف املناطق الت�ي التجهز بالكهرباء 
الوطني�ة، و5 ل�رات ل�كل kva للمولدات الس�كنية يف 
املناط�ق التي تجهز بمعدل )5 اىل 20( س�اعة كهرباء 
وطني�ة، يف ح�ني ُجهزت مول�دات دوائ�ر الدولة ب� 10 

لرات لكل kva وحسب الضوابط أما فما يتعلق بدوائر 
الدول�ة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حس�ب 
س�اعات القط�ع« مؤك�داً ان »عملي�ة التجهيز تكون 
حس�ب الضواب�ط والتعليم�ات وبعد التأك�د من عمل 
هذه املول�دات وتجهيزها للمناط�ق املذكورة بالطاقة 

الكهربائية الالزمة«.
ويف ذات الس�ياق كش�فت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية عن تجهيزها للمولدات السكنية الخاضعة اىل 
نظ�ام الخصخصة يف محافظة بغداد بكمية )2.5( لر 
لكل kva من منتوج زيت الغاز للش�هر الجاري مقابل 
ثمن ألغراض تجهيز الطاقة الكهربائية ، باإلضافة اىل 
تجهي�ز مولدات دوائر الدول�ة الخاضعة لنفس النظام 

بإعتماد عىل ساعات القطع للكهرباء الوطنية .

احلمداين: احلشد الشعبي صنع احلياة وقادر عىل صنع املستقبل

املنتجات النفطية جتهز املولدات بحصصها من زيت الغاز لشهر آذار

خالل مشاركته مبهرجان »يوم الشهيد املقاوم«

  المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اكد محافظ بغداد املهن�دس فالح الجزائري 
حرص حكومت�ة املحلية ع�ىل اكمال جميع 
املش�اريع الخدمي�ة التي اوقفه�ا قرار 3٤٧ 
ال�ذي صدر م�ن مجل�س الوزراء.ج�اء ذلك 
خ�الل ترأس�ة اجتم�اع مجل�س املحافظ�ة 
بحضور رئيس املجل�س د.رياض العضاض 
وجميع اعضاءه. وذك�ر بيان اورده املكتب 
االعالمي ان السيد املحافظ رصح بعد نهاية 
االجتم�اع موضح�ا بان�ه تم خالل الجلس�ة 
ع�رض ومناقش�ة موازن�ة محافظ�ة بغداد 
له�ذا الع�ام والبحث يف املش�اريع املس�تمرة 
واملتوقفة والجديدة ،مبينا ان هناك اولويات 
للمحافظ�ة اله�دف منها النه�وض بقضية 

البن�اء واالعمار ومعالجة املش�اريع املتلكئة 
واملتوقفة. واشار الجزائري اىل اننا يف جلسة 
اليوم شعرنا ان االموال املتوفرة لدينا اليمكن 
ان تلبي كل املتطلبات ولكنها يف نفس الوقت 

جيدُة عىل مستوى ماخطط له.
مش�ددا ع�ىل االهتم�ام باكم�ال مش�اريع  

القط�اع الرب�وي والصحي والبن�ى التحتية 
الكهربائية والرعاي�ة االجتماعية  والطاق�ة 

اضافة اىل قضية التلوث وشحة املاء.
الفت�ا اىل اهمي�ة التعاون م�ع جميع اعضاء 
تفاصي�ل  كل  ع�ىل  واطالعه�م  املجل�س 
املحافظة  كونه�م ممثي اهايل بغداد. مردفا 

باننا س�نعمل بروح الفريق املنسجم الواحد 
من اجل تقديم يش يليق باملواطن البغدادي . 
واختتم السيد املحافظ حديثة مثنيا عىل دور 
وتعاون الوزارات م�ع املحافظة كالتخطيط 
واملالي�ة وغريها الن بغ�داد تحتاج اىل تظافر 
جه�ود الجمي�ع واليمكن ان تدار بش�خص 
واحد. كما ش�ارك محافظ بغداد يف فعاليات 
ملتقى الس�ليمانية الس�ادس الذي عقد عىل 
مدى يومني )الس�ادس و الس�ابع من شهر 
معه�د  يقيم�ه  وال�ذي   )2019 لس�نة  آذار 
الدراسات اإلقليمية و الدولية التابع للجامعة 
األمريكي�ة يف العراق، بمحافظة الس�ليمانية 
وتح�ت عن�وان “الع�راق وال�دول املج�اورة 
ل�ه: نح�و نظ�ام إقليم�ي جدي�د«.  والتقى 
الس�يد الجزائ�ري بالش�خصيات الرس�مية 

املدع�وة وايض�ا نظراءه املحافظ�ني وتبادل 
معهم النقاش حول الس�بل العلمية الكفيلة 
بالنه�وض بالواقع�ني الخدم�ي والتنم�وي 
للعاصم�ة بغداد من خ�الل مواكبة التجارب 
العاملية. معلوم ان امللتقى هو املنرب الرٔيييس 

للمناقشات السياسية حول العراق. 
وتتضمن حلقات النقاش السياس�ية، حوار 
ملس�ؤولني رفيع�ي املس�توى وخ�رباء م�ن 
املنطقة حول القضايا الرٔييسية التي تواجه 
العراق والرشق األوس�ط، بم�ا يف ذلك النظام 
الس�يايس العراقي النظ�ام اإلقليمي وقطاع 
الطاق�ة و نم�و القط�اع الخ�اص والراب�ط 
وإعادة إعمار املناطق املترضرة نتيجة النزاع 
والديموغرافي�ا والبطالة بني الش�باب واملاء 

والبئية. 

حمافظ بغداد يؤكد حرص حكومتة عىل اكامل مجيع املشاريع التي اوقفها قرار 347
شارك يف فعاليات ملتقى السليمانية السادس

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 

اعالن
اىل / رشكة االس�وى للتجارة العامة / املدير املفوض / مصطفى محمد قدوري / اضافة 

لوظيفته 
قدم الس�يد مدي�ر عام الرشكة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية / املنطق�ة الجنوبية / 

اضافة لوظيفته 
االن�ذار املرق�م 2592 س�جل 13 يف 2019/1/30 يتضم�ن حض�ور املدير املف�وض او من 
ينوب عنه قانونا امام اللجنة املش�كلة يف مقر رشكتنا الكائن يف محافظة البرة /  قرب 
تقاط�ع الطويس�ة لغرض تقدي�م دفوعكم التحريري�ة فيما يخص عق�د املناقصة رقم ) 
12٤٧/18/2/5 أس( الص�ادر بالع�دد ) 13٧18( يف 2016/10/3 لتجهي�ز الرشكة ب� ) 

18٧2( طن من مادة 
)Corrosion Inhibitor Vanadium( وبمبلغ قدرة  )8611200$(  ثمانية ماليني  وستمائة 
واح�د عرش الف ومئتا دوالر ولع�دم قيامكم بتجهيز املادة املطلوب�ة بالكامل وانتهاء مدة 
العقد وصدور امر اداري بس�حب العمل فأن رشكتنا ماضية يف اتخاذ االجراءات القانونية 
ضدكم ومنها مفاتحة وزارة التخطيط لطلب ادراج رشكتكم بالقائمة السوداء استنادا اىل 
)الفقرة 9 / البند ثانيا / الضوابط رقم 20( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)2( لس�نة 201٤ ولدى ارسال اوراق التبليغ بواس�طة الكاتب العدل يف الكرادة  اتضح انك 
مجهول محل االقامة وحسب رشح املبلغ القضائي ورشح املجلس البلدي ملنطقة حي بابل 
/ بغداد لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا اىل قانون التبليغات القضائية 

والعدلية وبناءا عىل الطلب زود بهذا االعالن 

www.moj.gov.iq
E- mail:senior_iraq@moj.gov.iq

فقدان
فقد الصك�ني املرقمني )20866٤٧( يف 
2019/2/25 بمبلغ ) 160،312( مائة 
وستون الف وثالثمائة واثنا عرش دينار 
و ) 20866٤9( يف 2019/2/25  بمبلغ 
)118،٧50( مائ�ة وثماني�ة عرش الف 
وس�بعمائة وخمسون دينار الصادران 
من رشكة التأم�ني الوطنية واملعنونني 
اىل ) جريدة املستقبل العراقي( عىل من 
يعثر عليهن تسليمهن اىل مقر الجريدة 

او اىل جهة االصدار .

)تنويه(
س�بق واعلنت  مديرية )ش�باب ورياضة 
البرة (  عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
الساحة الخماس�ية عىل القطعة املرقمة 
وج�ود  وبس�بب  الصويل�ح   1٧5/60٤
موانع قانونية احالة دون اكمال اجراءات 
املزاي�دة يف 2019/3/3 ت�م تأجيل اجراء 
املزاي�دة لتاري�خ 2019/3/19 م�ن يوم 
الثالثاء الس�اعة العارشة صباحا يف مقر 

مديرية  الشباب والرياضة يف البرة
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة بداءة البرة 

العدد  /6/ب/2019
التاريخ 2019/3/5

اعالن 
اىل / املدعى عليها الثالثة / دالل مهجر خلف

اق�ام املدع�ي نعي�م مهجر خل�ف الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 6/ب/2019 ضدك وال�ذي يطلب فيه ازالة 
ش�يوع العقار تسلسل 21٧8/13٧ )الرباط الكبري( 
قسمة ان كان قابال للقس�مة او بيعا وتوزيع صايف 
الثم�ن ب�ني ال�رشكاء كل حس�ب حصت�ه ولتع�ذر 
تبليغ�ك ملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ 
هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة حي الحس�ني 
الرابعة عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2019/3/19 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق االص�ول
القايض

علوان بربوت البزوني
������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن وزارة النفط 
رشك�ة تعبئ�ة الغ�از / فرع الب�رة بأس�م ) عبد 
الحس�ني جبري جمي�ل( من يعث�ر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء 
باس�م )ازهار نزهت حمي�د( الرجاء من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف الزبري

العدد / 33٤1
التاريخ 2019/3/6

اعالن
س�بق وان سري اليك االنذار املرقم 2623 سجل 1٤ يف 
2019/2/2٤ املتضمن حضورك يف دائرة التس�جيل 
العقاري يف الزبري الكمال اجراءات نقل ملكية العقار 
تسلس�ل 19٧1/ 383 الكوت وتسجيله بأسم املنذر 
ع�ادل حمود برجس وكيلته املحامية ايمان عبد الله 
ابراهي�م  وملجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك بذلك 
ع�ن طريق الن�رش بصحيفة يومية واح�دة للغرض 
اعاله حسب كتاب مركز رشطة العرب املرقم 2059 
يف 2019/2/26 املع�زز بتأييد املجلس البلدي املحي 
لقض�اء الزبري لك�ون االنذار اعيد غ�ري مبلغ لكونك 

مجهول محل االقامة
حسني جاسم 

الكاتب العدل يف الزبري
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 92 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 3 / 2019 

اىل / املدعى عليه / ساجد احمد قدوري 
اق�ام املدعي برهان وهي�ب عواد الدع�وى املرقمة 92 / ب 
/ 2019 والت�ي تطلب فيه�ا الزام املدعى علي�ه بمبلغ عقد 
املس�اطحة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار منطق�ة النر قض�اء املقدادية 
وكتاب مركز رشطة املقدادية بالعدد 181 يف ٤ / 3 / 2019 
علي�ه ق�رر تبليغكم بالحض�ور بموعد املرافع�ة املوافق 1٧ 
/ 3 / 2019 بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

خضري عباس التميمي

العدد  :5467
السجل / 28

التاريخ : 2019/3/5

الكاتب العدل 
قيص مخيس  املنصوري
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 اس��تناداً ال��ى كت��اب قس��م التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )702 

في 2019/2/21 ( .
 يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود 
العط��اءات  مقدم��ي  دع��وة   ) احلكومي��ة 
املؤهل��ن  وذوي اخلبرة لتق��دمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع )صيانة األنابيب الناقلة 
من مش��روع R-ZERO وتعبي��رات االنهر( - 
وبكلفة تخمينية قدرها )9,753,000,000( 
تس��عة مليار وسبعمائة وثالثة وخمسون 
مليون دينار عراقي .  - ضمن برنامج املنافذ 

احلدودية /البرامج اخلاصة 
- تبويب املشروع )108-11-8-1-47(.

- مدة التتجهيز )270يوم( .
- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / 
الرابع��ة والصن��ف / انش��ائية – كهرب��اء- 
ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة 

في هذا اجملال )وبعرض فني (
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات 
العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة 
رق��م )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة 

التخطيط ، ومفتوح جلميع  املتناقصن.
ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن 
أن يحصل��وا عل��ى معلوم��ات إضافية من 
)قس��م العق��ود احلكومية /ش��عبة اعالن 
املش��اريع( وذلك  من الساعة 8,00 صباحاً  
ال��ى 2,00 ظه��راً حس��ب التوقي��ت احمللي 

حملافظة البصرة 

  ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 
إن تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
- الق��درة املالية:عل��ى مق��دم العط��اء أن 
يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
احلس��ابات اخلتامي��ة مع��دل ربح  ألخر   -1
سنتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل 
محاس��ب قانوني معتم��د وفي حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر 
س��نتن فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية 
للس��نتن الت��ي تس��بق ع��ام 2014 وذلك 
استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/ دائ��رة العق��ود احلكومية العامة قس��م 
املناقص��ات والعقود ذي الع��دد 18256/7/4 

في 2017/8/29.
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع   -2
سنوات يجب ان اليقل عن )7,314,750,000( 
سبعة مليار وثالثمائة واربعة عشر مليون 
وس��بعمائة وخمس��ون الف دين��ار عراقي 

فقط .
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم   -3
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 
املالية كالسيولة النقدية مببلغ  اليقل قدره 
ع��ن )3,251,000,000(  ثالث��ة مليار ومائتان  
وواحد وخمسون مليون دينار عراقي فقط.

- القدرة الفنية :ملشاركة بصفة مقاول , أو 
ادارة عق��ود , او كمقاول ثانوي في )1( عقد 
وللس��نوات )7( السبعة الس��ابقة ومببلغ 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع 
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)صيانة األنابيب الناقلة من مرشوع R-ZERO وتعبريات االهنر مناقصة )7/ ماء/ 2019(

التاريخ :2019/3/7 العدد:1067
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اليقل عن )5,851,800,000(  خمس��ة مليار 
وثمامنائة وواحد وخمسون  مليون وثمامنائة 

الف دينار عراقي .
رابعاً :- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغبني من جلنة بيع الوثائق القياس��ية / 
قسم العقود احلكومية / محافظة البصرة 
/جمهورية العراق . ودفع رسم غير مسترد 
)200,000( مائتان الف دينار عراقي  اعتباراً 

من يوم االحد  املصادف 2019/3/10.
خامس��ا - عل��ى مق��دم العط��اء االلتزام 
مب��ا تتطلب��ه الوثيق��ة القياس��ية بكافة 
اقس��امها واملتمثلة ب )1- رسالة العطاء 
وملحق العطاء 2- اجلداول الكاملة املطلوبة 
والنم��اذج املطلوب��ة وف��ق القس��م الرابع 
من الوثيقة القياس��ية وج��داول الكميات 
املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
تفوي��ض حتري��ري ملمثل مق��دم العطاء   -3

اخملول بالتوقيع على العطاء. 
الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة   -4
في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرار 
ي��ة اهلية مقدم العط��اء او وثائق التأهيل 
الالح��ق مبوج��ب االس��تمارات املدرجة في 
القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم 
العط��اء الذي مت قب��ول عط��اءه . وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء .
سادساً –  يجب تسليم العطاءات في أو قبل 
يوم اخلميس  املصادف 2019/4/4 الس��اعة 
12:00 ظهرا   حسب التوقيت احمللي ملدينة 
البصرة  وعل��ى العنوان : البصرة / املعقل/ 
مبنى دي��وان محافظة البص��رة ) اجلديد( / 

قاعة جلنة فتح العطاءات .
- العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. 

العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
- س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود 

ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا أحلضور 
شخصيا في العنوان التالي  :

الوق��ت : الس��اعة 12:00 ظه��را حس��ب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم اخلميس املصادف 2019/4/4.
 العن��وان : البص��رة/ املعقل /مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد(/ قاعة جلنة فتح 

العطاءات.
س��ابعاً  - يجب أن يرفق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة ) 97,530,000( سبعة 
وتس��عون مليون وخمسمائة وثالثون الف 
دينار عراقي  على ش��كل ص��ك مصدق او 
سفتجة أو خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً -  مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً -  يتحمل من ترسو علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاشراً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رس��مية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي  يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة 

وعدم اجراء املفاضلة  
  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال 
يحق للمش��تركني في املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء  ذلك.
الثان��ي عش��ر - املوق��ع الرس��مي لدي��وان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
الثال��ث عش��ر – ألزام الش��ركات بش��راء 
منتجات وزارة الصناعة واملعادن استناداً الى 
ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود 
احلكومية / قس��م االستشارات والتدريب 

ذي العدد 16135/7/4في 2017/8/3.

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعلين لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسيط عن تاجير االمالك املردجة اوصافها يف 
ادنياه والعائية اىل مديرية بلدية الصويرة وفيق قانون بيع وايجار اميوال الدولة رقم )21(  
لسينة 2013 فعىل الراغبني باالشيراك يف املزاييدة العلنية مراجعة مديريية بلدية الصويرة 
خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مسيتصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل 
مدة االيجار وسيتجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله 
يف تمام السياعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املسيتأجر جلب هوية االحيوال املدنية مصورة واصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

اعالن 
رشكة اهلالل الصناعية 

تعلن رشكة الهالل الصناعية عن فتح باب 
االستثمار يف معمل مربدات الهواء ومعمل 
السينكات واالواني املنزلية تقدم الطلبات 
يف موعد اقصاه ) 30 يوما / ثالثون يوما( 
مين تاريخ صدور هذا االعيالن فمن لديه 
االمكانية الكاملة يف استثمار احد املعملني 
او كليهميا وتطويرهميا علييه الحضور 
خالل الفرة املذكيورة اعاله لالطالع عىل 

املعملني وتقديم دراسة تفصيلية بذلك .

املدير املفوض

اعالن 
رشكة اهلالل الصناعية 

تعلن رشكة الهيالل الصناعية عن اجراء مزايدة 
علنية لبيع مواد سيكراب مختلفة وذلك يف تمام 
السياعة العارشة من صباح ييوم االثنني املوافق 
يف  الكائين  الرشكية  / 2019 يف مقير   3  /  18
الزعفرانية / املنطقة الصناعية – فعىل الراغبني 
باملشياركة الحضور يف الزمان واملكان املحددين 
اعاله مسيتصحبني معهم التامينيات القانونية 
البالغية 20 % مين قيمة التخميني ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية . 
مالحظية / يرجيى زييارة موقع الرشكية قبل 
موعد املزايدة لغرض االطالع عىل املواد املعروضة 

بالتفصيل .
املدير املفوض

اعالن للمرة  الثانية 
تعلن رئاسية جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب 

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبني باالشراك 
1 ي مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير يف 
رئاسة الجامعة / قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جليب املستمسيكات التاليية  )هويية االحيوال املدنيية ، شيهادة الجنسيية ، بطاقة السيكن او ما 
يعادلهم( 

*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة
*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 

*تقديم تعهد يف قسيم الشيؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية مين وزارة الداخلية يف بغداد 
عند رسو املزايد عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون 

اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تعيد قائمية املزايدة  مفتوحة مليدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعيالن يف الصحيفة اليومية 
الرسمية 

ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
2 ي ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :

*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

*تغير قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيريا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة  السماوة
العدد : 2352/ب/2018

التاريخ  :2019/3/5
اعالن

عطفا عيىل القرار الصيادر من محكمة بداءة السيماوة 
املرقمية 2352/ب/2018 يف 2018/12/26  بالدعيوى 
واملكتسيب الدرجة القطعية املتضمن ازالة شيوع العقار 
املرقم 23 قشيلة يف السيماوة بيعا املدرجة اوصافه ادناه 
مليدة ثالثني يوما من اليوم التايل لنرش االعالن وسيتجري 
املزايدة يف هذه املحكمة الساعة  الثانية عرش ظهرا وعىل 
الراغبيني باليرشاء مراجعة هذه املحكمة مسيتصحبني 
معهيم التأمينيات القانونيية البالغية 10% مين القيمة 
املقدرة البالغة )مائة وعرشون مليون وتسيعة وسيتون 
اليف دينار بصك مصيدق ألمر هذه املحكمية ان لم يكن 
من الرشكاء من مرصف حكومي واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسيمية فسيتجري املزايدة يف الييوم الذي يليه من 
الدوام الرسيمي العقار عبارة عن عرصة  شييدت عليها 
غرفة مبنية من الطابوق ومسيقفة بالشييلمان بناءها 
قديم غر صالح للسيكن وسييج جزء منها بسيياج من 
البلوك بارتفاع )2م( تقع ركن يف  قصبة القشلة القديمة 
عىل شيارع  فرعيي بعرض 10 م ضمن منطقة سيكنية 
مساحته )3, اولك و 23,95 م( جنس العقار ملك رصف

القايض
فليح حسن جاسم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف صيالح الديين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 701 / 2019 
التاريخ 7 / 3 / 2019

م / نرش فقدان  
قيدم املدعيو مصطفيى عيي حسيني طلباً 
اىل هيذه املحكمية السيتصدار حجية حجر 
وقيمومة عىل ولده املفقود ارشيد مصطفى 
عي حسيني املرسيومي والذي فقيد بتاريخ 
15 / 5 / 2006 يف محافظية صالح الدين – 
قضياء بلد بعد ان تم اختطافه من قبل جهة 
مجهولية ولم يعيرف اي يشء عين مصره 
لحيد االن وهو مين سيكنة محافظة صالح 
الدين – قضاء بلد / منطقة عزيز بلد . فعىل 
من لديه معلومات عنيه االتصال بذويه . او 

بهذه املحكمة او بأي مركز رشطة . 
مع التقدير

القايض / عيل منديل خربيط

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف صيالح الديين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 700 / 2019 
التاريخ 7 / 3 / 2019

م / نرش فقدان  
قيدم املدعيو مصطفيى عيي حسيني طلباً 
اىل هيذه املحكمية السيتصدار حجية حجر 
وقيمومة عىل ولده املفقود ارشيد مصطفى 
عي حسيني املرسيومي والذي فقيد بتاريخ 
15 / 5 / 2006 يف محافظية صالح الدين – 
قضياء بلد بعد ان تم اختطافه من قبل جهة 
مجهولية ولم يعيرف اي يشء عين مصره 
لحيد االن وهو مين سيكنة محافظة صالح 
الدين – قضاء بلد / منطقة عزيز بلد . فعىل 
من لديه معلومات عنيه االتصال بذويه . او 

بهذه املحكمة او بأي مركز رشطة . 
مع التقدير

القايض / عيل منديل خربيط

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
بغداد/الكيرخ  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية                

العدد 4 / اقرار / 2018 
التاريخ 6 / 3 / 2019  

اعالن
اىل املدعيى عليه / وحيد عبود عبد الله / بصفته 
املديير املفوض لرشكة لؤليؤة البناء لالسيتثمار 

العقاري
اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة 
اعياله بتارييخ 27 / 1 / 2019 قيراراً غيابيياً 
يقيض بتثبييت عائدية االمضاء املذييل به العقد 
امليؤرخ 21 / 11 / 2011 واالمضياء املذييل بيه 
العقد املؤرخ 28 / 11 / 2011 اىل املطلوب تثبيت 
اقراره ) وحيد عبود عبد الله ( وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك حسيب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجليس البلدي وانتقاليك اىل جهة مجهولة عليه 
قررت هيذه املحكمة تبليغك اعالنيًا بصحيفتني 

محليتني يوميتني  

القايض / نرباس صباح مهودر

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلين لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجر االمالك املبينة يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة مراجعة سكرتر اللجنة يف مقر بلدية 
العمارة خالل فرة )15( خمسية عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مسيتصحبا معه التامينات 
القانونيية البالغة )100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف السياعة العارشة والنصف صباحا يف 
الييوم التيايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلية رسيمية يكون موعدهيا اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسيو علييه املزايدة اجور النيرش ي  وكافة 
املصارييف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السيكن ويكون عليه مراجعة مديرية 
بلديية العمارة خالل فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يسيلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فيرة التأجر او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض 

او اللجوء اىل املحاكم املختصة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظة االنبار واملنشات 
قسم العقود

العدد :8321 
التاريخ 2019/3/7

اعالن
مناقصة رقم  )1( لسنة 2019 

تعلن مديرية رشطة محافظة االنبار / قسيم العقود عن وجود مناقصة علنية ) لرشاء املواد االحتياطية للعجالت ( 
وفق املواصفات التي يمكن االطالع عليها يف قسم العقود فعىل الراغبني االشراك يف املناقصة من املقاولني والرشكات 
مين ذوي الخيربة واالختصاص وضمن املعاير املحددة  لتعليمات  تسيجيل اليرشكات واملقاولني العراقيني رقم )1( 
لسينة 2008 مراجعة مديرية رشطة محافظة االنبار / قسيم العقود للحصول عىل الكشيوفات والرشوط الخاصة 
باملناقصة لقاء مبلغ قدره )50000( فقط خمسون الف دينار غر قابل للرد للفرة من 3/11 ولغاية 2019/3/27 

علما ان اخر موعد لقبول العطاءات هو تمام الساعة )1200(  من يوم االربعاء املصادف 2019/3/27 
الفريق الحقوقي 

هادي رزيج كسار
قائد رشطة محافظة االنبار

رشوط مناقصة رقم )1( لسنة 2019
ليرشاء ادوات احتياطية لعجالت مديرية رشطة محافظة االنبار وحسيب املواصفات واملخططات املدرجة يف التنادر 

الخاصة باملناقصة 
 الرشوط املطلوبة :

1 ي هوية تصنيف الرشكات واملقاولني )من الدرجة االوىل اىل الدرجة الخامسة ( 
صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  سارية املفعول ) نسخة مصورة ملونة(  مع شهادة تاسيس الرشكة 

واجازة ممارسة املهنة للرشكات واملكاتب املجازة رسميا
2 ي تأمينات اولية )1%( واحد باملائة من قيمة العطاء املقدم من قبل الرشكة بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 

معنون اىل مديرية رشطة محافظة االنبار واملنشات  / الحسابات 
3 ي براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب نافذة املفعول  ومختومة بختم الدائرة معنون اىل مديرية رشطة محافظة 

االنبار واملنشات 
4 ي  تقدييم االعميال املماثلة املنفذة من قبل مقدم العطاء بموجب كتب رسيمية صادرة مين الجهات املنفذة لديها 

االعمال 
5 ي عىل الرشكات او املقاول تقديم الكفاءة املالية من مرصف معتمد

6 ي تقديم حسابات الرشكة الختامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر سنتني
7 ي التحاسب الرضيبي الخر سنة 

8 ي وصل رشاء العطاء
9 ي العطاءات نافذة ملدة )60( ستون يوما 

10 ي عىل املقاول او الرشكة تقديم تعهد بقيامه انجاز املقاولة باملدة املحددة يف الرشوط 
11 ي مدة املقاولة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ مصادقة العقد

12 ي يف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمسيكات املطلوبة يتم مصادرة مبلغ التأمينات القانونية واتخاذ 
االجراءات القانونية بحق مقدم العطاء 

13 ي يهمل اي عطاء غر مستويف املستمسكات او الرشوط املطلوبة حتى لو كان أوطىء العطاءات 
14 ي  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى 

15 ي اسيتمارة املناقصة )التندر( املسيلمة اىل الرشكة او املقاول جزء ال يتجزء  من  مستمسيكات العطاء ويجب ان 
تكون مسعرة ومرقمة وموقعة ومختومة بختم الرشكة لجميع النسخ 

16 ي يكون سحب العطاء بموجب هوية الرشكة او املقاول االصلية 
17 ي تكون التبليغات للمقاولني والرشكات عن طريق لوحة االعالنات يف مديرية رشطة محافظة االنبار 

18 ي الدائرة غر ملزمة بقبول اوطىء العطاءات 
19 ي اخير موعيد لقبيول العطياءات يف تميام السياعة )1200( الثانية عيرش ظهرا من ييوم )االربعياء( املصادف 

 2019/3/27
الفريق الحقوقي

هادي رزيج كسار 
قائد رشطة محافظة االنبار

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجر االمالك 
املبينية يف ادناه والعائيدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشيراك يف املزايدة 
مراجعة سيكرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مسيتصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من 
القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف السياعة العيارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل 
النتهياء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعية مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسيمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة 
اجور النرش ي  وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة 
السيكن ويكون عليه مراجعية مديرية بلدية العمارة خالل فيرة )10( عرشة ايام من 
تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يسيلم امللك اىل البلدية عنيد الحاجة اليه وخالل فرة التأجر او عنيد انتهاء العقد دون 

املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلين لجنية البيع وااليجار يف مديريية بلدية العمارة عن اجيراء مزايدة علنية لتأجر االميالك املبينة يف ادناه 
والعائيدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشيراك يف املزايدة مراجعة سيكرتر اللجنة يف مقر بلدية 
العميارة خيالل فرة )15( خمسية عرش يوما تبيدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مسيتصحبا معيه التامينات 
القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم 
التيايل النتهياء املدة اعاله مين تاريخ النرش وعىل قاعة مديريية بلدية العمارة واذا صادف ييوم املزايدة عطلة 
رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش ي  وكافة املصاريف املرتبة 
عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرة 

)10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يسيلم املليك اىل البلدية عند الحاجة الييه وخالل فرة التأجر او عند انتهاء العقيد دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

العدد : 8797
التاريخ : 2019/3/3

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 28 1

3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 29 2

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 30 3

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 31 4

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 32 5
3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 2 6

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 35 7

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 37 8

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 41 9

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 46 10

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 6 11

3 سنوات  350,000 ثالثمائة وخمسون   الف دينار 9م2 سوق حي السعد حانوت رقم 7 12

سنة واحدة  760,000 سبعمائة وستون الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 196 أ 13
سنة واحدة  770,000 سبعمائة وسبعون الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 212 14

سنة واحدة  770,000 سبعمائة وسبعون الف دينار  9م2 حي الرسالة كشك رقم 225 15

سنة واحدة  770,000 سبعمائة وسبعون الف دينار  9م2 خلف كراج 
الفورتات  كشك رقم 269 16

سنة واحدة  770,000 سبعمائة وسبعون الف دينار  9م2 خلف كراج 
الفورتات  كشك رقم 290 17

سنة واحدة  770,000 سبعمائة وسبعون الف دينار  9م2 خلف كراج 
الفورتات  كشك رقم 292 18

سنة واحدة  770,000 سبعمائة وسبعون الف دينار  9م2 خلف كراج 
الفورتات  كشك رقم 293 أ 19

العدد : 8786
التاريخ : 2019/3/3

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات  775,000 سبعمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار 9م2 ابو رمانة كشك رقم 197 1

3 سنوات  525,000 خمسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار 9م2 ابو رمانة كشك رقم 211 2

3 سنوات  775,000 سبعمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار 9م2 حي الرسالة كشك رقم 217 3

3 سنوات  550,000 خمسمائة وخمسون 
الف دينار 9م2 العمارات 

الجديدة
كشك رقم 56/ 

شاغر 4

3 سنوات  550,000 خمسمائة وخمسون 
الف دينار 9م2 ابو رمانة كشك رقم 172 5

3 سنوات  625,000 ستمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 181 6

3 سنوات  625,000 ستمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 187 7

العدد 522
التاريخ 2019/3/3

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
شارع الحلة سنتان  15 23 حانوت تجاري 1

شارع كصيبة  سنتان  15 51 حانوت تجاري 2
شارع كصيبة سنتان  15 52 حانوت تجاري 3
شارع كصيبة سنتان  15 53 حانوت تجاري 4
شارع كصيبة سنتان  15 56 حانوت تجاري 5
شارع كصيبة سنتان  15 57 حانوت تجاري 6
شارع كصيبة سنتان  15 58 حانوت تجاري 7
شارع كصيبة سنتان  15 59 حانوت تجاري 8
شارع الحلة سنتان  15 128 حانوت تجاري 9

المساحة المحتويات المبلغ )الدينار 
العراقي( 

طبيعة 
عمل الموقع العقار

20,5 م2 
)خارج الكلية( غير مؤثث  7,000,000 استنساخ كلية 

التمريض كشك

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة /وكالة

العدد : 8809
التاريخ : 2019/3/3

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 264 1
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 266 2
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 269 3
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 272 4
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 289 5
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 292 6
سنة واحدة  800,000 ثمانمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 293 7
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 294 8
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 295 9
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 299 10
سنة واحدة  700,000 سبعمائة الف دينار 7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 300 11
سنة واحدة  1,250,000 مليون ومئتان وخمسون الف دينار  7,5 م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 302 12
3 سنوات  550,000 خمسمائة وخمسون  الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 195 13
3 سنوات  800,000 ثمانمائة الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 197 14
3 سنوات  700,000 سبعمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 51 15
3 سنوات  700,000 سبعمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 54 16
3 سنوات  700,000 سبعمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 61 17
3 سنوات  700,000 سبعمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 64 18
3 سنوات  700,000 سبعمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة  كشك رقم 65 19
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري سياج المقبرة  كشك رقم 435 20
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 439 21
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 440 22
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 441 23
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 442 24
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 443 25
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 447 26
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  حي الحسين العصري سياج المقبرة  كشك رقم 459 27
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  حي الحسين العصري سياج المقبرة  كشك رقم 461 28
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  حي الحسين العصري سياج المقبرة  كشك رقم 462 29
3 سنوات  500,000 خمسمائة الف دينار  حي الحسين العصري سياج المقبرة  كشك رقم 464 30
3 سنوات  3,300,000 ثالثة ماليين وثالثمائة الف دينار  حي الحسين العصري سياج المقبرة  كشك رقم 468 31

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة
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العدد )1863( االحد  10  آذار  2019
اعالنات7

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

اعــــــــــــالن مناقصة رقم ) 4 / 2019 (
م/ تحميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد و رزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة )الفراهيدي(

ي�ر )الرشك�ة العام�ة لتصنيع الحبوب( ان تعلن )للم�رة االوىل( عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس و تنضي�د و رزم  وخياطة مواد 
الرشكة داخل مطحنة )الفراهيدي(.

تتوف�ر لدى الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
تحميل وتفريغ وتكييس و تنضيد و رزم  وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة )الفراهيدي(.

بام�كان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقص�ة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
/ القس�م القانون�ي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة 1000000 مليون دينار بموج�ب صك مصدق من احد املصارف 

الحكومية، بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله .
تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / س�احة عدن /مدخل 
مدين�ة الحري�ة ( يف املوعد املحدد ) اقصاه الس�اعة العارشة صباحاً من يوم 2019/3/31 حس�ب توقيت مدينة بغداد( وس�وف ترفض 

العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان .
))تري كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يف كل مالم يرد به نص يف هذا االعالن او يتعارض 

معها يف املضمون ((.
يجب ان تتضمن العطاءات ماييل :

شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ  )23.265.000( ثالثة وعرشون مليون ومائتان وخمس�ة وستونالف دينار 
التي تمثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصاً او من يخوله قانوناً  عىل ان 

ال تقل نفاذيته )35( يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء.
كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام 2019 ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصاً ) عىل 

ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته (
وصل رشاء رشوط املناقصة.

تقديم اعمال مماثلة وحسابات ختامية .
يف حالة تقديم وثائق مصورة )مستنسخة( يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمسكات 

الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن وغريها ( تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة 
يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحاً حسب توقيت بغداد من يوم 

2019/3/24 يف مقر الرشكة / القسم القانوني .
يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم وفتح العطاءات .

املرفقات : جدول

http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

رشكة نفط الشامل / رشكة عامة
حمافظة كركوك

اعالن للمرة االوىل
1 � تعل�ن رشك�ة نف�ط الش�مال  /رشك�ة عامة /  محافظ�ة كركوك ع�ن اجراء املناقص�ة العام�ة املرقمة ) م ش 
2/2019/2/ تشغيلية ( والخاصة ب� )تاهيل خزان  النفط رقم )105( يف محطة ع ت /1 / محافظة كركوك ( عىل 
الراغبني باالش�راك باملناقصة اعاله  من مقاويل اعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفني من 

الدرجة العارشة  فما فوق واملقاولني والرشكات املسجلة يف اقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم
2 � مراجعة قسم العقود / عرفة / محافظة كركوك هم او وكالئهم املخولون من قبل دوائر كتاب العدول للحصول 
عىل قرص )CD( املدون فيه الوثائق القياسية الخاصة بوثيقة االشغال العامة لقاء مبلغ )400,000(  اربعمائة الف 

دينار غري قابل للرد بأستثناء حالة الغاء املناقصة 
3 � ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من وزارة التخطيط / دائرة تسجيل الرشكات مع هوية تصنيف املقاولني 

وبنسخة ملونة 
4 � يق�دم املش�اركني كتاب عدم املمانعة من الدخ�ول يف املناقصات صادر من الهيئة العام�ة للرضائب  ومعنونا اىل 

رشكة نفط الشمال )النسخة االصلية(  مع تأييد حجب البطاقة التموينية 
5 � تقديم تأمينات اولية مقطوعة بمبلغ ) 15,000,000( دينار عراقي ) خمسة عرش مليون دينار عراقي( )بأستثناء 
الرشكات الحكومية )القطاع العام(  وتكون اما عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان يتضمن االسم 
والعن�وان الوظيف�ي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ الخطاب رقم�ا وكتابة وذكر تاريخ نفاذية ورشوطه 
والغرض من اصداره مع ذكر اسم ورقم املناقصة واسم املقاول او املدير املفوض واسم الرشكة املقاولة بشكل كامل 
صادري�ن م�ن املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مص�ارف ) تحت التصفية وارشاف ووصاية وتأهيل 
ومتابع�ة البن�ك املرك�زي العراقي ( وملزيد من املعلومات مراجع�ة  الربيد االلكروني للبنك املرك�زي العراقي / دائرة 
مراقب�ة الصريفة )cbi@cbi.iq( وناف�ذة ملدة )28( يوما بعد انتهاء فرة نفاذية العط�اء املحددة يف رشوط املناقصة 

البالغة ) 90( يوم من تاريخ غلقها 
6 � ت�ودع اوراق العط�اءات يف صندوق رقم )1( الخ�اص باملقاوالت الكائن يف اس�تعالمات دوائر/ عرفة / محافظة 

كركوك
7 � س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجاية عىل استفس�ارات املش�اركني يف الس�اعة العارشة صباحا من يوم االحد 

املوافق 2019/3/24 يف مقر قسم الدراسات والتصاميم 
8 � اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرشة ظهرا من يوم االحد املوافق 2019/3/31

9 � سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف عرفة وبحضور املقاولني والرشكات 
املقاولة ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة 

10 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن
11 � للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشركني يف املناقصة 

املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل رشاء وثائق املناقصة
12 � علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ) 596,444,000(  دينار عراقي )  خمسمائة وستة وتسعون مليون 
 )www.noc.oil.gov.iq( للمزيد م�ن املعلومات مراجعة املوقع االلكرون�ي ) واربعمائ�ة واربع�ة واربعون الف دينار

)صفحة املشاريع � املناقصات املحلية � املناقصات املحلية النافذة( 
13 � عىل املش�اركني مراجعة الوثائق القياس�ية الخاصة باالش�غال العامة املدون يف القرص )CD( او املرفق طيا ) 
حسب االتفاق بني الجهات ذات العالقة( وملئها بالشكل الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات الخاصة )بورقة 

بيانات العطاء ، معايري التقييم والتأهيل ، الرشوط الخاصة( 
14 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه 

15 � تقدم كافة اوراق الوثيقة مرتبة بالتسلس�ل ومنظمة بموجب ك�راس املثبت بالقرص )CD( بأجزائها الثمانية 
نسخة اصلية ونسخة اضافية منه عدد )1( 

املدير العام اضافة اىل وظيفته

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات
تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة 
الكهرب�اء  عن اع�الن املناقصة  كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب ال�رشوط واملواصفات 
الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن 

يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة 
تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظ�رف واحد مختوم ومؤرش 
علي�ه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذك�ر الربيد االلكروني 
ع�ىل ان تكتب محتوي�ات كل االغلفة وان يك�ون العطاء مطبوع ولي�س كتابة يد ويكون 
ش�امال التأمين�ات االولي�ة عىل ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان ص�ادر من مرصف 
عراق�ي معتمد بمبلغ ق�دره ) 21,000,000( فقط احدى وع�رشون مليون دينار عراقي 
فقط عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري 
املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بع�د تاريخ غلق املناقص�ة املثبت يف الجدول 
ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور نرش االعالن علما  بان املديرية غري ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات 
www.moelc.gov.iq وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكروني  لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني 
12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة الكوفة / كلية الطب بأسم )سارة عيل 

عبد العايل ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ه املرقم�ه ) 3459 ( 2009/4/19 الص�ادره من رشكه 
تعبئه الغاز باس�م ) مرتىض لفته عيل ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

اعالن
 اىل الرشيك ) يوس�ف جابر عبد الكاظم ( توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرق�م 55578 /3 حي النداء خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه بشيه نازل عبادي

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

فقدت مني الهويه الصادره من وزارة الكهرباء مديرية توزيع كهرباء الكرخ 
باس�م ) مدير اقدم  ثامر س�عدون احمد ( فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1221/ش2019/6

التاريخ  :2019/3/7
اعالن

اىل  /املدعى عليه  / جبار سالم عبد الحسني
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقم�ة 1221/ش2019/6  يف 
2019/2/24 وقد صدر القرار بحقك غيابيا واملتضمن بتأييد حضانة املدعية 
)ازه�ار محمد كاظم( البنتها )حوراء ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي الرشطة تب�وك / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعراض عىل 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القايض
عمار هادي املوسوي

����������������������������������������������������������������
السيد رئيس دائرة الثروة الحيوانية املحرم 

م / فقدان اجازة حقل 
يرجى التفضل باملوافقة عىل تزويدي بنس�خة طب�ق االصل من دائرتكم كون 
االج�ازة فقدت واملرقم�ة ) 1108 ( والصادرة بتاريخ 15 / 11 / 1979 والتي 
كانت بأس�م / نرص س�لمان كصب وتم التنازل باالجازة باسم والدي باسم ) 
س�لمان كصب ( وطيا صورة من التنازل والقسام الرشعي وصورة من وصل 

الكهرباء .
عن الورثة سلمان كصب 

حسن سلمان كصب
����������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 22 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) حسني عيل عبد ( مجهول محل االقامة 

اق�ام املدعي ) ف�اروق يونس علوان ( الدعوى املرقم�ة 22 / ب / 2019 امام 
هذه املحكمة والتي يطلب فيها بتمليك س�هامك يف العقار املرقم 66 مقاطعة 
60 ضباب وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
ن�رشا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني لغرض الحض�ور صباح ي�وم املرافعة 
املصادف 19 / 3 / 2019 وبعكس�ه ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا 

للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية

محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم )30( تسجيل عقاري
العدد / 9/تسجيل مجدد/ 2019

التاريخ 2019/2/26
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ 2019/2/26 اس�تنادا 
ملحرض تثبي�ت العائدية امل�ؤرخ يف 2019/2/26 وال�ذي يقيض بتثبيت 
عائدي�ة العقار املرقم ) 1804( محلة ) رش�ادية( جنس العقار ) عبارة 
عن س�تة مح�الت ويف الخلف ثالث غ�رف (  ويف االضب�ارة املرقمة )9/ 
تس�جيل مجدد/2019( بتسجيله باسم طالب التسجيل املجدد العراقي 
) فؤاد  وانعام واحالم اوالد وبنات جعفر حس�ن حس�ني( وفقا الحكام 
املادة )49( من قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 املعدل 
لذا نعلن القرار  اعاله بواس�طة ن�رشه يف صحيفتني محليتني يوميتني  
فع�ىل  من لديه اعراض عىل الق�رار املذكور خالل م�دة االعالن البالغة 
ثالث�ون يوما م�ن اليوم التايل لتاري�خ نرشه يف الصح�ف املحلية تقديم 
اعراض�ه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة بصفتها 
التمييزي�ة خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف بوق�وع الطعن ع�ىل القرار املذكور لديها فس�وف 
يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل 
العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حس�ب 

االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 4 / ب3 / 2019 
التاريخ : 7 / 3 / 2019 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى عليها السادسة / كوثر هاشم عبد االمري 

اقامت عليك املدعية : ميسون غالب عثمان وكيلها املحامي وسام عباس 
صربي الدعوى البدائية املرقمة 4 / ب3 / 2019 والتي موضوعها ازالة 
شيوع العقار املرقم 55 / 1 رساي وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ مهدي ابراهيم نجم يف مركز رشطة التحرير بكتابهم املرقم تباليغ 
/ 3131 يف 3 / 3 / 2019 ومرفقة اش�عار مختار قرية ش�فته – عليه 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني عىل موعد املرافعة 
املوافق 18 / 3 / 2019 ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل 
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 354 / ب3 / 2019 

التاريخ : 7 / 3 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه االول / سالم قاسم محمد 
اقام عليك املدعي : عمار عباس حاتم وكيله املحامي احمد حاتم عباس 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 354 / ب3 / 2019 والت�ي موضعها تمليك 
ارض وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ ل�ؤي محمد عيل يف 
مرك�ز رشطة الهوي�در بكتابهم املرقم ق / 8 / 395 يف 12 / 2 / 2019 
ومرفقه اش�عار مخت�ار قرية الهوي�در – عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد املرافعة املوافق 17 / 3 / 2019 
ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 

شيماء عباس عيل 
�����������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دارة التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 29/376
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الكوت

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املش�تمالت : اس�تقبال وه�ول وغرفتني مش�تمالت تحتان�ي وغرفتني 

ومخزن فوقاني مع مصىل حسينية
املزروعات او املغروسات

واردات البيع السنوية
الشاغل : مالك العقار

مقدار البيع س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزبري باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن وليد غازي فيصل لقاء طلب الدائن 
املرته�ن املرصف التج�اري العق�اري البال�غ 133265218 دينارا فعىل 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ) 30( يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل لتاري�خ النرش هذا االع�الن مصطحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
البالغ�ة ) 190000000( دين�ار )مائ�ة وتس�عون ملي�ون دين�ار( وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

نجم عبد الله حسني

دائرة الكاتب عدل يف بعقوبة 
العدد العمومي : 3973 

رقم السجل / 20 
التاريخ : 5 / 2 / 2019 

املنذر / عمار عباس حاتم 
وكيله املحامي احمد حاتم عباس / بموجب الوكالة العامة 

املرقمة ) 31752 يف 9 / 12 / 2018 ( .
املنذر اليه / سالم قاسم محمد .

م / نرش بالجريدة 
س�بق وان تم توجيه انذار من قبيل بتاريخ 3450 يف 31 / 1 
/ 2019 بحض�ور ولكونك مرتحل اىل جهة مجهولة حس�ب 
كتاب مركز رشطة الهويدر 286 يف 2 / 2 / 2019 واش�عار 
املخت�ار بتاريخ 2 / 2 / 2019 لذى انذرك بواس�طة جريدة 
املحلي�ة بحضورك اىل دائرة التس�جيل العق�اري يف بعقوبة 
لغرض التسجيل العقار ) 22 ( ) 20 / 1 ( الذي سبق وبعته 

يل بموجب املكاتبة الصادرة من مكتب الخزعيل للعقار .
الكاتب العدل 

نجله كامل ياسني 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 114 / ب / 2019 

التاريخ : 6 / 3 / 2016 
م / اعالن 

اىل / املدعى عليه : رشيد خلف عبد الله سلمان 
اق�ام املدع�ي بواس�طة وكيل�ه املحامي�ان حس�ني محمد 
حس�وني وحامد عبد بريس�م امام هذه املحكم�ة الدعوى 
املرقم�ة 114 / ب / 2019 والتي يطلب فيها تس�ديد مبلغ 
امل�ال وقدره ) 000 ، 000 ، 5 خمس�ة مالي�ني دينار ( الذي 
بذم�ة املدعى عليه رش�يد خلف عبد الله س�لمان وتحميلك 
الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك 
حسب اشعار مختار منطقة املقدادية / حي التاميم ورشح 
القائ�م بالتبليغ وكتاب مركز رشط�ة املقدادية بالعدد 180 
امل�ؤرخ يف 4 / 3 / 2019 ق�ررت تبليغ�ك ن�رشا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور يف موعد املرافعة املوافق 17 / 3 
/ 2019 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

حسب االصول .
القايض 

خضري عباس التميمي 
�����������������������������������������������������������

اعالن تبليغ 
اىل ال�رشكاء / رن�ده مه�دي محمد حمزة وس�وزان مهدي 
محم�د ومحمد مرزه حس�ني اقتىض حض�ورك اىل مديرية 
بلدي�ة الكوفة لغ�رض اصدار اج�ازة بناء يف العق�ار املرقم 
14054/3 حي ميس�ان يف النجف االرشف خالل عرشة ايام 
وبخالفه س�تتم االج�راءات دون حضورك طال�ب االجازة ) 

عيل خليل عبد االمري(
�����������������������������������������������������������

اعالن
تنويه

594/6/3
التاريخ 2019/3/5

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة 

اىل املدي�ن /  واثق يعقوب يوس�ف   عنوان�ه م/517 ز/63  
د/9

الكفي�ل مرهون مهدي مرهون  عنوان�ه م/635 ز / 73  د  
1

ورد س�هوا يف العدد املرقم 1862 يف 2019/3/7 الخطا عدم 
ذك�ر جهة اصدار االعالن والصحيح هو جهة اصدار االعالن 

مرصف الرافدين / االدارة العامة لذا اقتىض التنويه 
مع التقدير 

�����������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / احالم كاظم هاشم 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي لغرض اس�تخراج اجازة 
البناء للقطعة املرقمة 1 / 5413 سبع البور .

الرشيك 
رائد شعالن عيل

العدد د3/اعالم/ 85279
التاريخ 2019/3/7

املهندس
جاسم حممد عباس
املدير العام  وكالة

املهندس 
يارس فرحان كزير
املدير العام وكالة

مبلغ التندر المالحظات المبلغ التخميني تاريخ الغلق اسم 
المحطة المواد رقم المناقصة ت

 200,000
مائتا الف 
دينار  

اعالن 
جديد

700,000,000

سبعمائة مليون 
دينار

18 /3/ 2019 الناصرية
تجهيز مواد 

كيمياوية تشغيلية 
لمحطة كهرباء 

الناصرية 
2019 /  3  

1

السعر / دينار/ طنالفقرةت

4000 اربعة االف تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة .1
دينار

تعبئة وخياطة اكياس النخالة الشوائب باالوزان المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل 2
المخزن .

3900 ثالثة االف 
وتسعمائة دينار

تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل 3
1000 دينارالمخزن .

1000 دينارتحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة .4

تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة المحيطة 5
600 ستمائة ديناربعين االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساًء .

2000 الفي دينارتفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة .6
1000 دينارمداورة اكياس الطحين الوارد الى المطحنة .7
1000 دينارتحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة .8

9

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة 
والنفايات وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية وتنظيف 
المانهوالت الرئيسية الخاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار ) كليات( وتنظيف الخطوط 

الواصلة بين الفوهات والمانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع الحشائش واالدغال وبأي 
واسطة تؤدي الغرض الى المكان الذي يحدده الطرف االول داخل او خارج المطحنة )شهرياً(

3000000 ثالثة 
ماليين دينار شهريا



نتق�دم بخالص العزاء واملواس�اة اىل عش�ائر الس�ادة )الرشع( 

عموماً واىل االخ العزيز الزميل الس�يد )س�لمان هاش�م الرشع( 

بوفاة الرئيس العام لعش�ائر الس�ادة الرشع املغفور له )السيد 

رحيم س�يد خلف سيد سلمان الرشع( سائلني املوىل عز وجل ان 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته 

وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
علي الدراجي

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1863
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07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

قراءة يف جتليات شهيد املحراب التعسف يف استعامل احلق
رسل جمال القاضي عماد عبد الله

لقد جعل س�ماحه السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله، 
االول م�ن رجب ليس مجرد يوم عابر ممكن للحظاته ان 
تمر مرور الكرام، بل اصبح هذا التأريخ كرنفال للشهادة 
وللكلم�ة الحرة، التي عجزت قوى الرش اس�كاتها، ومثل 
س�ماحته املوقف الرافض للخنوع يف زمن سبات اصوات 
الثائرين، لكل ماكان سائد يف املجتمع من ثقافة القطيع، 
بس�بب سياس�ات النظ�ام البائ�د القمعي�ة ألي ب�وادر 

تحررية.
فكما هو معلوم للجمي�ع، ال تتقدم األمم بالجموع التي 
تس�ر و ت�رب بس�ياط العبودية، بل تنه�ض بصفوة 
الرجال التي تفكر ألجل تلك الجموع وتقدوها، هكذا كان 
سماحته عالمة فارقة وفكر متجدد، ولد ليبقى ويستمر، 

كفنار ينر الدرب امام الجميع.
انه رجل واح�د بلغة االرقام، ورغم ذل�ك وقف بمواجهة 
كيان مكون بدولة بمؤسساتها، وبما تملك من قوة عدد 
وع�دة، اال ان�ه كان يمت������لك قناع�ة كاملة وكافية، 
له�ذا املد والتيار الوحيش الذي اس�تباح كرامة االنس�ان، 
ف�كان س�ماحته مثال حي لألية الكريم�ة » كم من فئة 

قليلة غلبت فئة كثرة بأذن الله والله مع الصابرين« .
مثل س�ماحته تهديد واضح للنظام البائد، مما اضطره 
اىل الهج�رة خ�ارج البالد، لتبدء  مرحل�ة جهادية جديدة 
يف حي�اة هذا الرم�ز الخالد، أكثر جدي�ة للتحرك ملواجهة 
النظام الدكتات�������وري اوال، والتخطيط لبناء الدولة 
العرصي�ة ثاني�ا، اذ مث�ل س�ماحته الص�وت األس�المي 
املعتدل، ذو االفق الرحب واملتعايل عىل كل املس�ميات ذات 

النفس الطائفي الضيق .
فشكل سماحته مرة اخرى ناقوس خطر، ملريدي الفتنة 
والفرقة وتجار الحروب واالزمات، الذين يعتاش�ون عىل 
اث�ارة االخ���������الف�ات والنزاعات،فل�م يروق لهم 
توجه س�ماحته الوطن�ي األصيل، فعمدوا عىل اس�كات 
صوته والقضاء عىل ش�خصه، لكن كي�ف للكلمة الحرة 
ان تموت؟ وكيف ل������لرجل الرسايل ان يختزله زمان 

واحد؟ 
جاء مشهد استشهاد سماحته، بهذه الطريقة الرسمدية، 
اذ تناث�ر جس�ده الرشيف مع ذرات اله�واء، ليعطي قوة 
اضافية لقضية هذا الرجل، وملس�ة اخرة لتأريخ الواحد 

من رجب ليقف مستذكرآ، ذلك الرجل الثائر.

وردت تعريفات كثرة للتعس�ف يف استعمال الحق لكن التعريف األكثر 
وضوح�ا هو )كل اس�تعمال للح�ق بنية الرر بالغ�ر دون أن يكون 
لصاح�ب الحق مصلحة يف ذل�ك(. واملرشع العراقي هو عىل غرار اغلب 
الترشيعات العربية لم يعِط تعريفا لنظرية التعسف يف استعمال الحق 
وإنما فقط اورد الحاالت التي يعترب الشخص فيها متعسفا يف استمعال 
حق�ه حيث وجد امل�رشع انه من ال�روري ان يضع حدا الس�تعمال 
الحق من قبل صاحبه بما اليؤثر عىل حقوق االخرين والبد ان ال يكون 
استعمال ذلك الحق الغاية منه االرضار باالخرين وان ال تكون املصلحة 
التي يقصدها صاحب الحق قليلة االهمية بالنسبة للرر الذي يسببه 
اس�تعمال الحق لالخرين وان اليكون اس�تعمال الحق هادفا اىل غايات 
غر مرشوعة وهذا ما اشار اليه القانون املدني العراقي املرقم 40 لسنة 
1951 يف املواد 6و7 منه.  ان معيار التعس�ف يف استعمال الحق، إما أن 
يكون معيارا ش�خصيا او معيارا موضوعيا، فاملعيار الشخيص عندما 
يكون الش�خص متعس�فا إذا قصد اإلرضار بالغر، كمن يبني يف ملكه 
ويقص�د حجب النور عن جاره دون أن تتحق�ق له من ذلك أية فائدة، 
فالقانون ال يحمي ش�خصا قصد من فعله مجرد اإلرضار بالغر.. اما 
املعيار املوضوعي ففي هذه الحالة يعترب الش�خص متعسفا حتى ولو 
كان�ت له مصلحة يف اس�تعمال حقه عىل وجه مع�ني، وذلك بالنظر إىل 
أن ه�ذه املصلحة ال تتناس�ب مع الرر الذي يصي�ب الغر، إذ تكون 
الفائدة قليلة بالنس�بة للرر. كمن يغرس أش�جارا عالية لتوفر نوع 
م�ن الرطوبة، ويحجب بذل�ك النور عن جاره، ويمنعه من اس�تعمال 
رشفته اس�تعماال مألوفا ان جزاء التعسف يف استعمال الحق قد يكون 
جزاء وقائيا وذلك إذ ظهر التعس�ف يف اس�تعمال الحق بصفة واضحة 
قبل تمامه، فيمكن منع صاحب الحق من االستعمال التعسفي. أما يف 
حالة حدوث التعسف فعال فإنه يحكم عىل املتعسف بالتعويض لصالح 
املرور كم�ا قد يلزم كذلك بإزالة الرر ذات�ه كلما كان ذلك ممكنا. 
ومن ثم فان التعس�ف يف اس�تعمال الحق يعت�رب تطبيقا من تطبيقات 
املس�ؤولية التقصرية وخاضعا لرقابة القانون. وال يقترص التعس�ف 
يف اس�تعمال الح�ق عىل املس�ائل املدنية وانما يتعدى ذل�ك اىل كثر من 
الجوان�ب االخرى ومنها مس�ائل االحوال الش�خصية يف مثال عىل ذلك 
استعمال الرجل حقه يف الطالق بدون أسباب معقولة ما يلحق الرر 
باملرأة فيكون متعس�فا يف اس�تعماله حقه فيناقض بذلك الحكمة من 
ترشي�ع الطالق وكذلك الحال يف الوصي�ة حيث قيد املرشع االيصاء بما 
ال يزيد عىل الثلث رغم ان املويص يس�تعمل حقه املرشوع حتى اليكون 
متعس�فا باس�تعمال حقه بنية االرضار ببقية الورث�ة. ويمكن القول 
بان استعمال الحق هو وظيفة يقررها القانون للحق ويحميها برشط 

عدم اإلرضار بالغر.

اكتشاف أنواع جديدة من األسامك يف جبال األلب
عث�رت مجموع�ة دولية من 
علماء األحاف�ر بالقرب من 
جبل سان جورجيو بكانتون 
الس�ويرسي،  تيتش�ينو 
ع�ىل بقاي�ا ثالثة أن�واع من 

األسماك.
ال�ذي  البي�ان  يف  وج�اء 
لودفي�غ  جامع�ة  نرشت�ه 
وماكس�يميليان يف ميوني�خ 
عىل موقعه�ا، أن عمر هذه 
األنواع نحو 250 مليون سنة، 
وتنس�ب إىل جنس األس�ماك 
 »Eosemionotus« العظمية 

املنقرض�ة. وتق�ول الدكتورة أدريان�ا لوبيز-
جماع�ي  انق�راض  آخ�ر  »رص�د  أرباريل�و: 
ع�ىل األرض قب�ل 250 ملي�ون س�نة. ويؤكد 

اكتشافنا أنه بعد هذا الحدث الكارثي، انتعش 
املحيط الحيوي نسبيا برسعة. كما أن عملية 
التن�وع وظهور أنواع جدي�دة جرت يف العرص 
الرتي�ايس املتوس�ط«. وأطل�ق العلم�اء ع�ىل 

بقاي�ا األس�ماك الثالث التي 
عث�ر عليها مؤخرا أس�ماء: 
 E.»و  »E. Diskosomus«
 E.»و  »Sceltrichensis
ع�ن  وتختل�ف   ،»Minutus
الجمجمة  بش�كل  بعضه�ا 
والحراشف وموقع الزعانف. 
الباحث�ني،  بحس�ب  وه�ذا 
يش�ر إىل أن كل ن�وع منها 
تكيف مع الظ�روف البيئية 

بطريقته الخاصة.
وكان العلم�اء قد اكتش�فوا 
أول س�مكة من ه�ذا النوع 
بالقرب من مدينة برلني عام 1906، وسمكة 
ثاني�ة يف توتش�ينو ع�ام 2004 وأطلق عليها 

.»E. Ceresiensis« اسم

120 عامًا عىل ابتكار األسربين
قبل 120 سنة، ويف يوم 6 مارس 1899، حصل 
عال�م الكيمياء األملان�ي، فيليكس هوفمان، 
عىل براءة اخرتاع عن ابتكاره دواء لتخفيض 
درجة حرارة الجس�م، هو األس�ربين.ويعود 
التأثر العالجي لدواء األس�ربين يف الواقع إىل 
حمض الساليسيليك الذي حصل عليه العالم 

 .»Filipendula« األملان�ي من نب�ات امل�روج
وهذا الحمض موجود أيضا يف قرشة أشجار 
وشجرات الصفصاف.وقدم الكاهن، إدوارد 
س�تون، يف اجتم�اع ملك�ي بلن�دن يف ع�ام 
1763 تقري�را ع�ن عالج قش�عريرة الحمى 
بمغيل ق�رشة الصفصاف. ويف ع�ام 1838، 

إثب�ات أن حم�ض الساليس�يليك ه�و  ت�م 
املكون الفع�ال يف قرشة الصفص�اف. وبعد 
ذلك، تمكن عال�م الكيمياء اإليطايل، رافائيل 
بري�ا، م�ن اس�تخالص ه�ذا الحم�ض من 
قرشة الصفصاف، وحدد صيغته الكيميائية 

وتركيبه.

هزيمة جديدة لإليدز بشفاء ثالث شخص 
يف العالـم منه!

مواد منزلية تسبب عقم الرجال

أعلن باحثون يف مؤتمر س�ياتل حول الفروسات القهقرية والعدوى 
االنتهازية، عن ش�فاء مريض من دوس�لدورف، عىل األرجح، ليصبح 

الشخص الثالث يف التاريخ الذي تعاىف من مرض اإليدز.
وذكرت صحيفة »New Scientist«، أن البيانات الصحية ألحد املرىض 
يف أملانيا أظهرت، ملدة ثالثة أش�هر من توق�ف تناوله لألدوية املضادة 

للفروسات، شفاءه التام.
وأشارت أخصائية علم الفروسات يف املركز الطبي لجامعة أوتريخت، 
أنيماري فينس�ينغ، التي ش�ارك����ت يف عالج مريض دوسلدورف، 
إىل أن ه�ذه الح������ال�ة مش�ابهة للحالتني الس�ابقت��������ني 

وعولجت بنفس الطريقة.

كش�ف علماء من جامع�ة نوتنغهام الربيطانية أن امل�واد الكيميائية 
املوجودة يف املواد املنزلية واملواد الغذائية، تسبب عقم الرجال والكالب 

املنزلية.
ويفيد موقع »MedicalXpress« بأن الباحثني اختربوا تأثر امللدنات 
)DEHP( وثنائي الفينيل متعدد الكلور 153 يف عينات الس�ائل املنوي 
ملتطوع�ني وكالب من س�الالت معروف�ة. وتوجد امللدن�ات يف املالبس 
والسجاد والدمى واألسالك واألرضيات. أما ثنائي الفينيل 153 املمنوع 

استخدامه، فال يزال يكتشف يف الوسط املحيط واملواد الغذائية.
واتضح للباحثني أن هذه املواد الكيميائية لها نفس التأثر السلبي يف 
الخاليا الجنسية لإلنس�ان والحيوان. وهذا ما أكدته نتائج الدراسات 
الخاص�ة بتقيي�م تأث�ر امل�واد امللوثة يف وظائ�ف الحيوان�ات املنوية 
للكالب. وقد افرتض الباحثون أن املواد املوجودة يف مس�ارات الجهاز 
التناسيل للرجل، تخفض من حركة الحيوانات املنوية وتسبب أرضارا 

يف الحمض النووي، تؤدي إىل العقم.

أفادت دراسة جديدة بأن فطرا مرتبطا بقرشة 
الرأس، يمكن أن يكون عامال حاسما يف اإلصابة 

بمرض »كرون« املعوي املزمن.
وترتب�ط الفطري�ات املالس�يزية املوج�ودة يف 
البرشة الدهنية وف�روة الرأس، بحاالت جلدية، 

بما يف ذلك قرشة فروة الرأس.
واكتش�ف الباحثون أن الفطري�ات، التي توجد 
عادة يف بصيالت الشعر البرشي، تكمن أيضا يف 

األمعاء الغليظة.
بالنس�بة  ض�ارة  الفطري�ات  ه�ذه  تع�د  وال 
ملعظمن�ا، ولكن يب�دو أنها لدى بع�ض الناس، 
ممن يمتلك�ون تركيبة جينية معينة، تزيد من 
س�وء االضطرابات املعوية، مثل مرض التهاب 

.)IBD( األمعاء
وق�ال الدكت�ور، ديفي�د أندرهيل، أح�د معدي 
الدراسة يف مستشفى »Cedars-Sinai« بلوس 
أنجلوس: »فوجئنا بأن ه�ذه الفطريات كانت 
أكثر ش�يوعا عىل سطوح األنسجة املعوية لدى 
م�رىض )داء كرون(، أكثر من األفراد األصحاء. 
وعالوة عىل ذلك، ارتبط وجود املالس�يزيا بتغر 
ش�ائع يف جني معروف بأنه مه�م للمناعة ضد 
الفطريات«.ويتميز مرض »IBD« بالتغرات يف 

االستجابة املناعية للميكروبيوم املعوي.

ويف حني أن معظم الدراسات حول امليكروبيوم 
تركز عىل البكتريا، فإن فريق الدكتور أندرهيل، 
يبح�ث يف وجود الفطري�ات ودورها املحتمل يف 

اإلصابة بمرض األمعاء.
وق�ال الدكت�ور جوزي�ه ليم�ون، وه�و أح�د 
أعضاء فريق البحث يف الدراس�ة، إن التغيرات 
 ،»M. restricta« يف الفطري�ات املعوي�ة، مث�ل

يمك�ن أن تك�ون عام�ال يف تفاق�م األع�راض، 
التي تس�اهم يف اإلصاب�ة باألمراض لدى بعض 
مرىض »داء كرون«. وأظهرت النتائج املنشورة 
 M.« أن ،»Cell Host and Microbe« يف مجل�ة
restricta« كانت مرتفعة لدى مرىض »كرون« 
 IBD« الحاملني للتنوع الوراثي املعروف باس�م
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