
Issue No  ( 1878 )  April Sun 7  2019    العدد ) 1878( 7 نيسان 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

صبرك على املُصيبة يُخّفف الّرزية 

ويجزل املثوبة

ص2السيد خامنئي لعبد املهدي: اعملوا عىل اخراج العسكريني االمريكيني من العراق رسيعا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

واشنطن تعتزم »ختفيض« أعـداد العامليـن فـي السفارة األمريكيـة ببغداد 

نائب عن الفتح يتحدث عن »حسم« حقائب الداخلية والدفاع والرتبية: ستقدم األسبوع املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّطت رئيس مجلس الوزراء  عادل عبد املهدي 
رحالة يف العاصمة اإليرانية طهران، وذلك تلبّية 
لدعوة وجهها الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
فض�ًا عن الزيارة ع�ّدت رّداً لزي�ارة روحاني 
املمي�زة للع�راق الت�ي ج�رت الش�هر املايض. 
واس�تدركا العراق وإي�ران التفاهام�ات التي 
عقدت يف بغداد والتي تخّص عدداً من القضايا 
األمنية والسياس�ية واالقتصادي�ة، إضافة إىل 
الروابط املهّمة التي تربط البلدين، منها الحدود 
املائية والربية املش�ركة. وقال رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي، خال مؤتمر صحايف مشرك 

م�ع الرئي�س اإليراني حس�ن روحان�ي عقب 
مباحثاتهما يف طهران، إن مباحثاته الش�املة 
يف طه�ران ال ته�م الع�راق وإي�ران وحدهما، 
وإنم�ا املنطقة والعال�م، وخاص�ة يف الجانب 
االقتص�ادي. وأك�د أن »العراق أكثر اس�تقراًرا 
وس�لًما بعد القضاء عىل اإلرهاب، والكثري من 
املس�ؤولني الدوليني يزورون الباد، وهي نقلة 
نوعي�ة، ليس للع�راق فقط، وإنم�ا للمنطقة 
والعال�م، والدعم اإليراني أحد االمور الرئيس�ة 
لذل�ك«. وأضاف عب�د املهدي أن إي�ران دعمت 
العراق كثريًا ملواجهة اإلرهاب، معرّبًا عن األمل 
يف أن تكون العاقات ب�ني البلدين قدوة لباقي 
العاق�ات يف املنطقة التي يريد العراق أن تنعم 

باالستقرار والس�لم، مش�دًدا عىل أن »العراق 
يرفض اس�تغال أراضيه ضد اي بلد مجاور«. 
واك�د عىل رضورة ح�ل الخاف�ات يف املنطقة 
بالوسائل السلمية وليس باملسلحة. وشدد عىل 
أن العراق واي�ران عازمان الوق�وف بوجه اي 
تهدي�د امني يرض بالبلدين، مبينا أن تعقيدات 
املنطقة تؤثر بش�كل عام عىل الوضع يف بغداد 
وطهران. واوضح أن الدس�تور العراقي ينص 
عىل منع اس�تخدام ارايض العراق الس�تهداف 
أي�ة دول مجاورة.وبنّي عب�د املهدي ان العراق 
يريد لعاقاته مع اي�ران ان تكون قدوة لبقية 
دول املنطق�ة، مؤك�دا ان ب�اده ال تطم�ح اىل 
تطوير العاقات مع هذه الدول فقط، بل تريد 

ان يتوسع اكثر واكثر مع األردن ومرص وبقية 
الدول، مشددا بالقول »نحن نريد للمنطقة ان 
تنعم باالستقرار، ونحن نريد السلم للمنطقة، 
وح�ل جميع املش�اكل سياس�ًيا«. وق�ال عبد 
املهدي »نحن نرتب�ط بعاقة وطيدة مع إيران 
بال�راء وال�رضاء«، معزياً الرئي�س اإليراني 
بضحايا الس�يول التي رضبت إي�ران. بدوره، 
اعت�رب الرئي�س االيراني حس�ن روحاني الغاء 
تأش�رية الدخول ب�ني مواطني الع�راق وايران 
نعمة يجب ان يستفيد منها الشعبان. واوضح 
انه بحث مع عبد املهدي ربط الس�كك الحديدة 
ب�ني البلدي�ن برب�ط ب�ني مدينتي الش�امجة 
االيرانية والبرصة العراقية الجنوبية يف مرحلة 

اوىل تتبعها مس�ارات اخرى يتم ربطها. ويف ما 
يخص تصدير الكهرباء والغاز والنفط س�يتم 
ربط الش�بكة بني البلدين، مبينا ان هذا الربط 
يفي�د الدول االخرى، وليس الش�عبني العراقي 
وااليراني وحدهما. واشار اىل »وجود خطوات 
جيدة يف مجال العاقات املالية واملرصفية بني 
البلدي�ن«، موضح�ا انه خال زي�ارة محافظ 
البن�ك املركزي االيران�ي اىل بغ�داد قريًبا نأمل 
ان تس�تكمل التفاهم�ات بني البلدين. وش�دد 
روحان�ي ع�ىل رضورة زي�ادة حج�م التبادل 
التجاري بني البلدين خال الشهور والسنوات 
ملي�ار دوالر س�نويا.  اىل 20  ليص�ل  املقبل�ة 
واض�اف روحاني اىل انه اتف�ق مع عبد املهدي 

عىل التعاون يف بناء املدن الصناعية املش�ركة 
يف املناطق الحدودي�ة.. موضحا انه يف املرحلة 
االوىل س�يتم انش�اء ثاث مناط�ق صناعية يف 
الجنوب والغرب واقليم كردس�تان.  وعن شط 
الع�رب املمر املائي الجنوبي ب�ني البلدين، قال 
روحان�ي ان البلدي�ن ب�ارشا مباحث�ات حول 
النهر وإجراءات لتطهري مجراه من املخلفات. 
واض�اف ان العراق وايران يتعاونان يف الجانب 
املخ�درات والتهري�ب  االمن�ي ومكاف���ح�ة 
ويسعيان اىل حل كل املش�اكل يف هذا الجانب. 
ونوه بأن وزيرا الداخلية يف البلدين س�يبحثان 

هذا االمر.
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        بغداد / المستقبل العراقي

اعتربت الحكومة االردنية، أمس السبت، 
وضع علم اقليم كردستان من دون العلم 
العراقي خال زيارة مس�عود بارزاني اىل 
عم�ان »خط�أ بروتوكويل«، فيم�ا اكدت 
م�ع  التاريخي�ة  بالعاق�ات  اعتزازه�ا 
الع�راق. وق�ال الناطق الرس�مي باس�م 
املغرب�ني  وش�ؤون  الخارجي�ة  وزارة 
االردنية الس�فري سفيان القضاة يف بيان، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

إن »موق�ف األردن الثاب�ت يف دع�م أم�ن 
الع�راق واس�تقراره ووح�دة أراضي�ه«، 
مش�ددا ع�ىل أن »الع�راق ال�ذي حق�ق 
ن�رصا تاريخيا عىل العصاب�ات اإلرهابية 
بتضحيات جس�ام هو ركن أس�اس من 
أركان اس�تقرار املنطقة«. وعرب القضاء 
ع�ن »اعتزاز اململكة بعاقاتها مع جميع 
مكونات الشعب العراقي الشقيق يف إطار 
الدولة العراقية املوحدة ويف سياق املوقف 
إىل جان�ب  الوق�وف  الثاب�ت يف  األردن�ي 
الع�راق يف عملي�ة إع�ادة البن�اء وتثبيت 

االستقرار«. وتابع »باإلشارة اىل استقبال 
للرئي�س  الحس�ني  اب�ن  االم�ري فيص�ل 
السابق إلقليم كردس�تان العراق، رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
برزان�ي، ان وض�ع علم اقليم كردس�تان 
الع�راق من دون العلم العراقي كان خطأ 

بروتوكوليا فرديا غري مقصود«.
الع�راق  وأك�د أن »دع�م األردن لوح�دة 
وتماس�كه موق�ف أردني ثاب�ت ال يتبدل 

تعرب عنه اململكة قوال وفعا«.
التفاصيل ص2

االردن: وضع علم كردستان من دون العلم العراقي خالل زيارة 
بارزاين خطأ بروتوكويل

جملس البرصة يبحث مع جملس ذي قار االوضاع يف املناطق اجلنوبية 
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التقاعد تعلن رصف فروقات مالية للشهداء وضحايا اإلرهاب وبأثر رجعي
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت هي�أة القاع�د العام�ة، أمس الس�بت، عن اكم�ال رصف 
الفروقات املالية للشهداء وضحايا االرهاب باثر رجعي.

وذكرت الهياة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»هي�أة التقاعد الوطنية تب�ارش بدفع روات�ب املتقاعدين املدنيني 
لوجبة نيس�ان ٢٠١٩ وكذلك دفع مكافآت املتقاعدين العسكريني 
من منتس�بي الجيش العراق�ي الجديد وقوى األم�ن الداخيل ممن 

جرت إحالتهم إىل التقاعد عام ٢٠١٩«.
واضاف�ت ان�ه »س�يتم اكم�ال رصف فروق�ات روات�ب الش�هداء 
وضحاي�ا االرهاب بأثر رجعي«، الفت�ة اىل انه »بإمكان املتقاعدين 
حاميل بطاق�ات الدفع اإللكرتوني مراجعة مراكز الدفع الس�تالم 

مستحقاتهم.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّطت رئي�س مجلس ال�وزراء  عادل 
عبد املهدي رحالة يف العاصمة اإليرانية 
طه�ران، وذل�ك تلبّية لدع�وة وجهها 
اإليران�ي حس�ن روحان�ي،  الرئي�س 
فض�اًل ع�ن الزي�ارة ع�ّدت رّداً لزيارة 
روحان�ي املمي�زة للع�راق التي جرت 

الشهر املايض.
واس�تدركا العراق وإيران التفاهامات 
الت�ي عق�دت يف بغ�داد والت�ي تخّص 
عدداً من القضايا األمنية والسياس�ية 
الرواب�ط  إىل  إضاف�ة  واالقتصادي�ة، 
املهّم�ة الت�ي ترب�ط البلدي�ن، منه�ا 

الحدود املائية والربية املشرتكة.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
خ�الل مؤتم�ر صح�ايف مش�رتك مع 
روحان�ي  حس�ن  اإليران�ي  الرئي�س 
إن  طه�ران،  يف  مباحثاتهم�ا  عق�ب 
ال  طه�ران  يف  الش�املة  مباحثات�ه 
تهم الع�راق وإيران وحدهم�ا، وإنما 
املنطق�ة والعالم، وخاص�ة يف الجانب 

االقتصادي.
وأكد أن »العراق أكثر اس�تقراًرا وس�لًما بعد 
القضاء عىل اإلرهاب، والكثري من املسؤولني 
الدولي�ني يزورون البالد، وه�ي نقلة نوعية، 
ليس للعراق فق�ط، وإنما للمنطقة والعالم، 

والدعم اإليراني أحد االمور الرئيسة لذلك«.
وأض�اف عبد املهدي أن إي�ران دعمت العراق 
ا عن األمل يف  ً كث�رًيا ملواجه�ة اإلرهاب، مع�ربّ
أن تك�ون العالقات بني البلدي�ن قدوة لباقي 
العالق�ات يف املنطق�ة الت�ي يريد الع�راق أن 
تنع�م باالس�تقرار والس�لم، مش�دًدا عىل أن 
»العراق يرفض استغالل أراضيه ضد اي بلد 
مج�اور«. واكد عىل رضورة حل الخالفات يف 
املنطقة بالوسائل السلمية وليس باملسلحة.

وشدد عىل أن العراق وايران عازمان الوقوف 
بوج�ه اي تهديد امني ي�ر بالبلدين، مبينا 
املنطق�ة تؤث�ر بش�كل ع�ام  أن تعقي�دات 
ع�ىل الوض�ع يف بغداد وطه�ران. واوضح أن 

الدس�تور العراقي ينص عىل منع اس�تخدام 
ارايض العراق الستهداف أية دول مجاورة.

وبنّي عبد املهدي ان العراق يريد لعالقاته مع 
اي�ران ان تكون ق�دوة لبقي�ة دول املنطقة، 
مؤكدا ان بالده ال تطمح اىل تطوير العالقات 
مع ه�ذه الدول فق�ط، بل تريد ان يتوس�ع 
اكثر واكثر م�ع األردن ومرص وبقية الدول، 
مشددا بالقول »نحن نريد للمنطقة ان تنعم 

باالس�تقرار، ونحن نريد السلم 
للمنطقة، وحل جميع املشاكل 

سياسًيا«.
وقال عب�د املهدي »نحن نرتبط 
بعالقة وطيدة مع إيران بالرساء 
الرئي�س  معزي�اً  وال�راء«، 
اإليراني بضحايا الس�يول التي 

رضبت إيران.
بدوره، اعت�رب الرئيس االيراني 
حس�ن روحاني الغاء تأش�رية 
الدخ�ول ب�ني مواطن�ي العراق 

منه�ا  يس�تفيد  ان  يج�ب  نعم�ة  واي�ران 
الش�عبان. واوضح انه بحث مع عبد املهدي 
رب�ط الس�كك الحدي�دة ب�ني البلدي�ن بربط 
ب�ني مدينتي الش�المجة االيراني�ة والبرصة 
العراقي�ة الجنوبي�ة يف مرحل�ة اوىل تتبعه�ا 

مسارات اخرى يتم ربطها.
ويف ما يخص تصدير الكهرباء والغاز والنفط 
سيتم ربط الشبكة بني البلدين، مبينا ان هذا 

الرب�ط يفيد الدول االخرى، وليس الش�عبني 
اىل  واش�ار  وحدهم�ا.  وااليران�ي  العراق�ي 
»وج�ود خطوات جي�دة يف مج�ال العالقات 
املالية واملرصفي�ة بني البلدين«، موضحا انه 
خ�الل زيارة محافظ البن�ك املركزي االيراني 
اىل بغداد قريًبا نأمل ان تستكمل التفاهمات 
ب�ني البلدين. وش�دد روحاني ع�ىل رضورة 
زيادة حج�م التب�ادل التجاري ب�ني البلدين 

خالل الشهور والسنوات املقبلة ليصل اىل ٢٠ 
مليار دوالر سنويا.

واضاف روحاني اىل انه اتفق مع عبد املهدي 
عىل التعاون يف بناء املدن الصناعية املشرتكة 
يف املناطق الحدودية.. موضحا انه يف املرحلة 
االوىل سيتم انش�اء ثالث مناطق صناعية يف 

الجنوب والغرب واقليم كردستان. 
وعن ش�ط الع�رب املمر املائ�ي الجنوبي بني 
البلدين، قال روحاني ان البلدين 
ب�ارشا مباحث�ات ح�ول النهر 
وإج�راءات لتطهري مجراه من 
املخلف�ات. واض�اف ان العراق 
واي�ران يتعاون�ان يف الجان�ب 
املخ�درات  ومكافح�ة  االمن�ي 
والتهريب ويسعيان اىل حل كل 
املش�اكل يف هذا الجانب. ونوه 
ب�أن وزيرا الداخلي�ة يف البلدين 

سيبحثان هذا االمر. 
ويف ما يخص القضايا اإلقليمية 

الع�راق  »مواق�ف  ان  روحان�ي  ق�ال 
واي�ران مش�رتكة ومتطابق�ة، حي�ث 
يعت�ربان القدس عاصمة لفلس�طني، 
والج�والن جزء ال يتج�زء من األرايض 
الس�ورية، وان القضية اليمنية يمكن 

حلها سياسياً«.
والتق�ى رئيس ال�وزراء ايضاً املرش�د 
األع�ىل للث�ورة اإليراني�ة الس�ّيد ع�يل 
خامنئ�ي، حي�ث ج�رى اللقاء وس�ط 

أجواء أخوية.
وكان عب�د امله�دي قد ب�دأ يف زيارة اىل 
ايران تس�تغرق يومني ع�ىل رأس وفد 
س�يايس واقتص�ادي رفيع املس�توى 

تلبية لدعوة من الرئيس روحاني.
ويراف�ق عبد املهدي يف زيارته إىل ايران 
والتخطي�ط  النف�ط  وزراء  م�ن  كل 
والتجارة والكهرباء وكذلك مستش�ار 
االم�ن الوطن�ي ورئيس هيئ�ة اركان 
الجيش ووكيل وزارة الداخلية ورئيس 
هيئة املنافذ الحدودية وعدد من نواب 

الربملان ورجال االعمال العراقيني.
وتش�هد زي�ارة عب�د امله�دي انعق�اد 
االجتم�اع االقتص�ادي املش�رتك الثال�ث بني 
البلدين اليوم االحد بمش�اركة اعضاء غرفتا 

التجارة العراقية وااليرانية.  
وتع�د هذه الزيارة ه�ي االوىل لعبداملهدي اىل 
طه�ران منذ تولي�ه منصب رئاس�ة الوزراء 
يف ترشي�ن األول م�ن الع�ام امل�ايض الجراء 
محادث�ات مع الرئي�س روحان�ي وعدد من 
كب�ار املس�ؤولني تتضمن ملفات سياس�ية 
واقتصادي�ة وتجاري�ة ويقوم بزي�ارة مرقد 

االمام الرضا يف مدينة مشهد.
وتهدف الزيارة اىل اس�تكمال املباحثات التي 
اج���������راها يف بغداد يف ١١ من الش�هر 
امل�ايض الرئي�س روحان�ي واج�رى خاللها 
محادث�ات م�ع كب�ار املس�ؤولني العراقيني 
تمخض�ت ع�ن التوقي�ع ع�ىل العدي�د م�ن 
االتفاقي�ات ومذك�رات التفاهم وع�ىل الغاء 
رسوم تأش�ريات الدخول اىل البلدين وجعلها 

مجانية.

االتفاق على إنشاء مناطق صناعية يف اجلنوب والغرب وكردستان.. وربط الكهرباء والغاز والنفط بشبكة بني البلدين

العراق وإيران: »عالقة وطيدة« يف الرساء والرضاء

االردن: وضع علم كردستان من دون العلم العراقي خالل زيارة بارزاين خطأ بروتوكويل
        بغداد / المستقبل العراقي

اعتربت الحكومة االردنية، أمس السبت، وضع 
علم اقليم كردس�تان من دون العلم العراقي 
خالل زيارة مسعود بارزاني اىل عمان »خطأ 

بروتوك�ويل«، فيما اكدت اعتزازها بالعالقات 
التاريخية مع العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وش�ؤون املغرتبني االردنية الس�فري س�فيان 
القض�اة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه، إن »موقف األردن الثابت يف دعم 
أمن الع�راق واس�تقراره ووح�دة أراضيه«، 
مش�ددا ع�ىل أن »الع�راق الذي حق�ق نرصا 
تاريخي�ا عىل العصابات اإلرهابية بتضحيات 
جس�ام هو ركن أس�اس من أركان استقرار 

املنطقة«. وع�رب القضاء عن »اعتزاز اململكة 
بعالقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي 
الش�قيق يف إطار الدولة العراقية املوحدة ويف 
س�ياق املوقف األردني الثاب�ت يف الوقوف إىل 
جان�ب العراق يف عملية إع�ادة البناء وتثبيت 

االستقرار«.
االم�ري  اس�تقبال  اىل  »باإلش�ارة  وتاب�ع 
فيصل ابن الحس�ني للرئيس الس�ابق إلقليم 
كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني مس�عود برزاني، ان وضع علم 

اقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي 
كان خطأ بروتوكوليا فرديا غري مقصود«.

وأكد أن »دعم األردن لوحدة العراق وتماسكه 
موقف أردني ثابت ال يتبدل تعرب عنه اململكة 

قوال وفعال«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيف�ة امريكي�ة، أمس 
السبت، بأن إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، تبحث احتمال خفض 
األمريكي�ني  الدبلوماس�يني  ع�دد 
ونقل�ت  والع�راق.  أفغانس�تان  يف 

الصحيفة عن مس�ؤولني أمريكيني 
رفض�وا ذك�ر أس�مائهم أن�ه »من 
املخطط تخفيض عدد الدبلوماسيني 
كاب�ل،  يف  املوجودي�ن  األمريكي�ني 
بمق�دار مرتني بحلول ع�ام ٢٠٢٠. 
أم�ا يف الع�راق فم�ن املمك�ن وف�ق 
الخط�ة التي لم تت�م املوافقة عليها 

حتى اآلن فس�يفقد ما بني ٢٠ و3٠ 
دبلوماسيا أمريكيا مقاعدهم هناك 
العام الج�اري، وما ب�ني 3٠ و%5٠ 
من موظفي البعثات الدبلوماس�ية 
األمريكي�ة يف بغ�داد وأربي�ل الع�ام 
القادم«. وأضافت أن »هذه الخطط 
تتف�ق م�ع ني�ة واش�نطن لخفض 

ال�رشق  يف  العس�كري  تواجده�ا 
األوسط وجنوب آسيا، وذلك تمهيدا 
ملا يس�مى بعرص املنافس�ة الكربى 
م�ع الص�ني وروس�يا«. ونقلت عن 
الخارجي�ة  وزارة  باس�م  متح�دث 
الربيطاني�ة قول�ه »نحص�ل دائم�ا 
عىل معلومات م�ن أفريقيا مفادها 

الصيني�ني  الدبلوماس�يني  أن ع�دد 
الذي�ن يقومون هناك بحل املس�ائل 
االقتصادي�ة وغريها، يتج�اوز عدد 
الدبلوماس�يني األمريكي�ني بمقدار 
م�ا ب�ني 4 و5 م�رات«. وأضاف »ال 
يمكننا االستمرار يف تركيز كل هذه 

األموال يف أفغانستان والعراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ارجع النائب عن محافظة صالح الدين محمد 
البل�داوي، أم�س الس�بت، ع�ودة الهجم�ات 
يف  االمني�ة  القواط�ع  بع�ض  يف  اإلرهابي�ة 
املحافظ�ة اىل ع�دم التدقيق االمن�ي للنازحني 

العائدي�ن يف نواحي يثرب واط�راف بلد، داعيا 
قي�ادة العمليات املش�رتكة إىل اطالق عمليات 
تنظي�م  فل�ول  ملالحق�ة  عاجل�ة  عس�كرية 

“داعش” اإلجرامي يف اطراف املحافظة.
ونقلت وكالة »املعلوم�ة« عن البلداوي القول 
إن “مناطق مطبيجة وحمرين واطراف قضاء 

بل�د وطوز خورمات�و يف صالح الدين تش�كل 
تهديدا مس�تمرا من قبل املجامي�ع االرهابية 
بسبب عدم تدقيق اس�ماء النازحني العائدين 

اىل تلك املناطق”.
واض�اف ان “التداخل يف قيادات العمليات بني 
دي�اىل وص�الح الدي�ن وكركوك خل�ق مناطق 

سائبة بينها يس�هل اخرتاقها من قبل تنظيم 
داعش”.

ولفت البلداوي وهو نائب عن تحالف البناء إىل 
أن “قيادة العمليات املشرتكة مطالبة باطالق 
عمليات عس�كرية عاجلة يف تلك املناطق ملنع 

اعادة تنظيم صفوف املجاميع االرهابية “.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الكردس�تاني،  الوطن�ي  االتح�اد  أعل�ن 
الس�بت، عن توصله اىل اتفاق نهائي مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل حكومة 

األقلي�م، مبين�ا ان األس�بوع الج�اري سيش�هد 
انتخاب رئي�س اإلقليم وتكلي�ف رئيس حكومة 
كردستان. ونقلت وكالة »املعلومة« عن القيادي 
يف االتحاد غياث الس�ورجي الق�ول إن “االتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفقا 

يوم األربعاء املايض بش�كل نهائي عىل تش�كيل 
حكوم�ة اإلقلي�م وتقس�يم املناص�ب”. وأضاف 
السورجي، أن “االتفاق ينص عىل انتخاب رئيس 
اإلقليم يف جلس�ة الربملان خالل األسبوع الجاري 
كم�ا ه�و الح�ال يف انتخ�اب الرئي�س االتحادي 

وم�ن ثم يتم تكليف رئيس حكومة بذات اليوم”. 
وأوض�ح، ان “نيجرف�ان البارزان�ي نائ�ب ريس 
حزب الديمقراطي هو االوفر حظا لتويل رئاس�ة 
االقلي�م فيما س�يتوىل مرسور البارزاني رئاس�ة 

الحكومة بحسب االتفاق النهائي”.

واشنطن تعتزم »ختفيض« أعداد العاملني يف السفارة األمريكية ببغداد 

بعد هجامت إرهابية عىل القوات األمنية.. نائب يدعو إىل إعادة التدقيق االمني عىل النازحني 

االحتاد الوطني يعلن تفاصيل »االتفاق النهائي« عىل تشكيل حكومة اإلقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائ�ب ع�ن تحالف الفت�ح حنني 
القدو، أمس الس�بت، ع�ن توافق تحالفي 
س�ائرون والفت�ح ع�ىل ع�دة مرش�حني 
لحقيب�ة الداخلي�ة، مش�ريا اىل ان املك�ون 
الس�ني حس�م موقفه يف حقيبت�ي الدفاع 
والرتبية.وق�ال الق�دو يف ترصيح صحفي 
ان “تحالف�ي الفتح وس�ائرون اتفقا عىل 
اس�ماء عدة كمرش�حني ل�وزارة الداخلية 
وس�يتم تقديمهم خ�الل االي�ام املقبلة اىل 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي”.
واضاف ان “املكون الس�ني حسم موقفه 
الدف�اع والرتبي�ة بع�د  بش�ان مرش�حي 
مفاوضات بني تحالفي املحور والوطنية”، 
مبينا ان “االس�بوع املقبل سيشهد تقديم 
اس�ماء املرش�حني يف حال موافقة رئيس 

الوزراء”.
ولف�ت القدو إىل أن “الخالف الوحيد الحايل 
هو ب�ني املكون�ات الكردية حول تش�كيل 
حكومة اقليم كردس�تان وانعكاسها عىل 

تقديم مرشح وزارة العدل”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجل�س محافظ�ة نين�وى، أمس 
الس�بت، عن انته�اء موعد تقدي�م الطعن 
الي�وم األح�د بش�أن اقالة املحاف�ظ نوفل 
العاكوب، مشريا اىل انه يف حال عدم تقديم 
الطعن سيتم فتح باب الرتشح عىل املنصب 
بذات اليوم. وقال نائب رئيس املجلس نور 
الدين قبالن ان “يوم األحد س�تنتهي مهلة 
ال��١5 عىل تقديم الطعن من قبل املحافظ 

املقال نوفل العاكوب ونائبيه”.

واض�اف قبالن، أن “املجلس س�يفتح باب 
الرتش�يح ملنص�ب املحاف�ظ ونائبي�ه فور 
انته�اء املهل�ة بحال ع�دم تقدي�م الطعن 
ويف ح�ال تقدي�م الطع�ن س�يكون ملزما 
باالنتظار ملدة ش�اهر كام�ل لحني صدور 

قرار املحكمة االدارية”.
وتاب�ع قب�الن ان “مجل�س نين�وى ملزم 
املرش�حني  ملف�ات  باس�تالم  دس�توريا 
وتدقيقها والتوافق عىل ش�خصية بحسب 
املفاوضات السياس�ية بني كتل املحافظة 

لسد الفراغ االداري بعد اقالة العاكوب”.

نائب عن الفتح يتحدث عن »حسم« حقائب الداخلية 
والدفاع والرتبية: ستقدم األسبوع املقبل

اليوم.. جملس نينوى حيدد موعدًا لفتح باب الرتشح ملنصب املحافظ

املباحثات تناولت األمن والتجارة ومكافحة املخدرات.. وتطابق يف املواقف بشأن احللول ألزمات املنطقة

بغداد / املستقبل العراقي
اعترب املرش�د اإليراني االعىل الس�يد 
ع�يل خامنئي، أمس الس�بت، تواجد 
املنطقة  العس�كريني االمريكي�ني يف 
بأنه ي�ر دوله�ا وش�عوبها، فيما 
خاطب رئيس الوزراء العراقي عادل 

عب�د امله�دي بالق�ول »اعمل�وا عىل 
اخ�راج الجنود األمريكان من العراق 
رسيعاً«.وقال الس�يد خامنئي خالل 
لقائ�ه عبد امله�دي، بحس�ب وكالة 
»ف�ارس«، إن »تواج�د العس�كريني 
االمريكي�ني يف املنطق�ة بان�ه ي�ر 

دولها وشعوبها«.
وأض�اف »اعمل�وا بحي�ث يس�حب 
االمريكي�ون جنوده�م م�ن الع�راق 
رسيع�ا الن�ه كلم�ا ط�ال تواجدهم 
العس�كري يف بل�د م�ا ف�ان طردهم 

يكون اصعب«.

السيد خامنئي لعبد املهدي: اعملوا عىل اخراج العسكريني االمريكيني من العراق رسيعًا
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أول مفاعل نووي سعودي يشارف عىل االنتهاء

الرجياين: سنناقش مع الدول الصديقة منع واشنطن وصول املساعدات 
ملترضري الفيضانات

جملس األمن يدعو القوى الليبية إىل تفادي أي مواجهة عسكرية ويعلن دعمه جلهود غوترييش

        المستقبل العراقي / متابعة 

أن  األمريكي�ة،  »بلومب�رغ«  وكال�ة  كش�فت 
الس�عودية أوش�كت عىل االنتهاء م�ن بناء أول 
مفاعل ن�ووي ع�ىل أراضيها، وأظه�رت صور 

األقمار الصناعية املرافق النووية قيد اإلنشاء.
ووفق�ا للص�ور التي نرشته�ا الوكالة نقال عن 
»GoogleEarth«، فإن الربنامج يتقدم، ويظهر 
البن�اء ع�ىل وش�ك االنته�اء يف وع�اء عم�ودي 

يحتوي عىل وقود ذري. وأش�ارت إىل أن »املرفق 
البحثي« يقع يف الرك�ن الجنوبي الغربي ملدينة 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف الرياض.
وق�ال املدي�ر الس�ابق للوكالة الدولي�ة للطاقة 
الذري�ة، روبرت كييل، إن »هن�اك احتماال كبرا 
أن ه�ذه الص�ور تظه�ر أول منش�أة نووية يف 
البالد، وهذا يعني أن عىل الس�عودية أن تحصل 
عىل ضماناتها«. وأوضحت بلومبرغ أن رشكة 
»إنفاب إس إي« اململوكة للحكومة األرجنتينية 

باع�ت تلك الوحدة إىل الس�عودية، التي تخطط 
لبدء تشغيلها يف وقت الحق من العام الجاري.

ويبل�غ ارتفاع وع�اء االحتواء نح�و 10 أمتار، 
وقط�ره 7.2 م�ر، ويتواف�ق م�ع مواصف�ات 
املفاعالت البحثية األخ�رى، مضيفة أن الوعاء 
الفوالذي صنع يف الس�عودية، وس�وف يحتوي 
عىل وق�ود اليورانيوم املخص�ب إىل درجة نقاء 
أق�ل بكث�ر م�ن مس�تويات تصنيع األس�لحة 

النووية.

        المستقبل العراقي / متابعة 

ع�يل  اإليران�ي،  الربمل�ان  رئي�س  أك�د 
الريجان�ي، أن�ه س�يبحث م�ع ال�دول 
الصديق�ة مل�ف املس�اعدات للمناطق 
املت�ررة م�ن الفيضان�ات يف الب�الد 

ومن�ع الوالي�ات املتح�دة لدخ�ول تلك 
املساعدات.

وقال الريجان�ي يف مؤتمر صحايف قبيل 
توجه�ه إىل دول�ة قط�ر، صب�اح اليوم 
السبت: »باإلضافة إىل العقوبات الظاملة 
الت�ي تفرضه�ا الوالي�ات املتح�دة عىل 

إي�ران، فإنها تمنع وصول املس�اعدات 
اإلنس�انية إىل اله�الل األحم�ر اإليراني 
الفيضانات، وس�وف  إلغاثة منكوب�ي 
نتابع هذا امللف ومنع واشنطن لدخول 

املساعدات مع الدول الصديقة«.
وأضاف: »هناك الكثر من املس�اعدات 

يج�ب أن تقدم للعديد م�ن املحافظات 
املتررة، وكان يجب أن يقوم الصليب 

األحمر بتقديم هذه املساعدات«.
وتعان�ي مناط�ق عدي�دة يف إي�ران من 
الفيضان�ات التي اجتاحته�ا منذ أيام، 
وتس�ببت يف م�رع 67 ش�خصا عىل 

األقل.
حال�ة  اإليراني�ة  الس�لطات  وأعلن�ت 
الط�وارئ ملواجهة كارثة الفيضانات يف 
محافظة خوزس�تان ولورستان وعدد 
من املدن األخرى، وقررت إخالء عرشات 

القرى والبلدات، الثالثاء املايض.

        المستقبل العراقي / متابعة 

أع�رب مجل�س األم�ن الدويل ع�ن دعم�ه الكامل 
للجه�ود التي يبذله�ا األمني العام لألم�م املتحدة، 
أنطونيو غوتريش، لتسوية الوضع يف ليبيا.  وقرأ 
املن�دوب األملان�ي لدى األم�م املتحدة، كريس�توف 

هويس�غن، نص البيان الذي جاء فيه: »لقد عربنا 
ع�ن دعمن�ا الكام�ل لجهود األم�ني الع�ام لألمم 
املتحدة ومبعوثه الخاص، ودعونا جميع األطراف 
إىل مواصل�ة الح�وار وتنفي�ذ التزاماته�ا من أجل 
ضمان تعاونها الفعال مع األمم املتحدة«. كما عرب 
املجل�س يف بيانه عن قلقه الش�ديد إزاء العمليات 

العس�كرية الجاري�ة يف ليبيا، معت�ربا أنها تعرّض 
الحل السيايس لألزمة الليبية للخطر. ودعا البيان 
قوات »الجي�ش الوطني الليبي« )التابع للمش�ر 
خليفة حف�ر( إىل تفادي أي مواجهة عس�كرية، 
مش�را إىل أن األزمة الليبية »ال حل عسكريا لها«. 
وأعربت الدول األعضاء بمجلس األمن عن عزمها 

محاس�بة األطراف املسؤولة عن مواصلة االقتتال 
يف ليبيا.واس�تغرق االجتماع ال�ذي عقده املجلس 
بطل�ب من بريطاني�ا، أكثر من س�اعتني، وتخلله 
تقديم املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة 
إىل الش�أن الليب�ي، غس�ان س�المة، تقريره من 

العاصمة طرابلس، عن طريق اتصال بالفيديو.

بوتفليقة يطلب من اجلزائريني طلبًا انسانيًا

        المستقبل العراقي / متابعة 

اف�اد موق�ع »النه�ار« الجزائ�ري ب�أن الرئي�س 
املستقيل عبد العزيز بوتفليقة طلب من مواطنيه 
»العف�و واملس�امحة والصفح«.وذكرت القناة أن 
بوتفليق�ة قال: »أطل�ب منكم الصف�ح وأنا برش 
غر منزه عن الخطأ«، مضيفا »أطلب املس�امحة 
ع�ن كل تقص�ر ارتكبت�ه يف حقك�م بكلم�ة أو 
فع�ل«. وجاء يف نص رس�الة بوتفليق�ة الوداعية 

األخ��وات  و  اإلخ��وة  خ�ر  للجزائريني:«كنت�م 
وخر األعوان وخر الرف�اق وقضيت معكم وبني 
ظهران�ك أخص�ب س�نوات عطائي لبالدن�ا. ولن 
يعني لزوم بيتي بعد اليوم قطع وشائج ال�محبة 
والوص�ال بيننا ول�ن يعني رم�ي ذكرياتي معكم 
يف مهب النس�يان وقد كنتم وس�تبقون تسكنون 
أبدا يف س�ويداء قلبي. أش�كركم جميعا عىل أغىل 
ما غنمت من رئاس�تي لبالدنا من مشاعر الفخر 
واالعتزاز التي أنعمتم بها عيل وكانت حافزي عىل 

خدمتك�م يف حال عافيتي وحت�ى يف حال اعتاليل. 
أطل�ب منك�م وأن�ا ب�رش غر من�زه ع�ن الخطأ 
ال�مس�امحة وال�معذرة والصفح عن كل تقصر 
ارتكبت�ه يف حقكم بكلم�ة أو بفعل. وأطلب منكم 
ي��َن االحتف�اء والتبجي�ل ل�م�ن  أن تظل�وا ُم�وَفِّ
قضوا نحبهم ول�من ينتظروني من صناع معجزة 
تحريرناالوطن�ي و أن تعتصموا بحبل الله جميعا 
وال تفرقوا وأن تكونوا يف مستوى مسؤولية صون 

أمانة شهدائنا األبرار.

       المستقبل العراقي / متابعة

ق�ال الرئي�س األمريكي دونالد ترامب إنه مس�تعد إلغالق ح�دود الواليات املتحدة 
الجنوبية إذا لزم األمر، لكن املكس�يك احتجزت آالف األش�خاص يف اآلونة األخرة 

وتحركاتها شكلت فارقا كبرا يف وضع الهجرة.
وه�دد ترامب يوم الجمعة بإغالق الحدود مع املكس�يك هذا األس�بوع ما لم تتخذ 
املكسيك خطوات ملساعدة الواليات املتحدة للتعامل مع مسألة الهجرة التي هددت 

بزيادة العبء عىل نقاط الدخول يف املنطقة.

       المستقبل العراقي / متابعة

قال رئيس الجمهورية التونس�ية، الباجي قايد الس�بيس، إنه ال يرغب يف الرش�ح 
مجددا لالنتخابات الرئاس�ية املقررة أواخر س�نة 2019، رغم أن الدستور يسمح 
له بالرش�ح لوالية رئاسية ثانية. وأشار السبيس، يف كلمة ألقاها يف افتتاح أعمال 
املؤتم�ر االنتخاب�ي األول لحزب »نداء تونس« باملنس�تر، وبثتها صفحة رئاس�ة 
الجمهورية  التونس�ية مبارشة، إىل أن »لكل يشء يف وقته«. ونوه بأنه  س�ينتظر 
موعد  تقديم ملفات الرش�ح الت�ي تضبطها الهيئة العليا املس�تقلة لالنتخابات. 
وأك�د أن تونس تس�تحق التغير، وال بد من منح الفرصة للش�باب وتس�هيل ذلك 
له، متابعا »تونس تمر بفرة أصعب مما كنا نظن«. والس�بيس، سيايس ومحامي 
تونيس من مواليد عام 1926، وهو  رئيس حزب نداء تونس. تقلد مناصب حكومية 
متعددة يف عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ، وعاد إىل الس�احة السياسية بعد 

الثورة التونسية، وفاز يف االنتخابات الرئاسية عام 2014.

       المستقبل العراقي / متابعة

طع�ن حزب العدالة والتنمية الحاك�م يف تركيا، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
أردوغان، يف نتائج االنتخابات البلدية يف مدينة اسطنبول.

وكان حزب الش�عب الجمهوري املعارض قد فاز بف�ارق ضئيل أيضا يف العاصمة 
أنقرة ومدينة أزمر.

ويقول حزب العدالة والتنمية إن ثمة مخالفات وقعت وطعن يف نتائج االنتخابات 
التي أظهرت تقدم الحزب املعارض، ب� 25 ألف صوت يف اسطنبول.

وكان الحزب الحاكم قد علق الفتات ضخمة تشر لفوزه، يف شوارع اسطنبول.
وأدان حزب الش�عب الجمهوري، وهو حزب علمان�ي، هذه الخطوة متهما حزب 

أردوغان بمحاولة رسقة النتيجة.

       المستقبل العراقي / متابعة

أعلن املتحدث باس�م وزارة الخارجية 
الباكس�تانية، محمد فيصل، أن بالده 
س�تطلق الش�هر الجاري رساح 360 
هنديا، غالبيتهم العظمى من صيادي 
السمك تم اعتقالهم يف املياه اإلقليمية 
 »NDTV« الباكس�تانية. ونقلت قن�اة
الهندي�ة عن تري�ح لفيصل، »نقوم 

بذل�ك كبادرة حس�ن ني�ة ونأمل بأن 
ترد الهند عليها. وس�تقوم باكس�تان 
بإطالق رساح 360 سجينا هنديا، هم 
355 صياد سمك و5 مدنيني آخرين«.

م�ن جهته�ا أف�ادت وزارة الخارجية 
الباكس�تانية بأن عملية إطالق رساح 
الس�جناء س�تتم بع�دة مجموعات يف 

الفرة ما بني 8 و29 أبريل الجاري.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة كأول ب�ادرة 

حسن نية منذ تصعيد حدة التوتر بني 
الدولتني يف فرباير املايض.

وتقوم الهند وباكستان سنويا بتبادل 
وت�دل  املعتقل�ني.  املواطن�ني  قوائ�م 
املعلومات األخرة عىل أن 347 مواطنا 
باكستانيا، ومعظمهم صيادو سمك، 
يقبع�ون حاليا يف الس�جون الهندية. 
وتأمل إس�الم آباد بأن تقوم نيودلهي 

بإطالق رساح مواطنيها أيضا.

       المستقبل العراقي / متابعة

كتبت رئيسة الوزراء الربيطانية تريزا 
ماي طلبا إىل االتحاد األوروبي إلرجاء 
عملية الخروج من االتحاد مرة أخرى 

حتى الثالثني من يونيو/حزيران.
ومن املق�رر يف الوقت الراهن للمملكة 
املتحدة أن تغادر االتحاد األوروبي يوم 
12 أبريل/نيس�ان، ولم يوافق الربملان 

الربيطاني عىل خطة لالنس�حاب من 
االتحاد حتى اآلن.

واقرح�ت رئيس�ة ال�وزراء أن�ه متى 
اتف�اق  إىل  الربمل�ان  أعض�اء  توص�ل 
ق�ادرة  املتح�دة  اململك�ة  فس�تكون 
ع�ىل املغادرة قب�ل انتخاب�ات الربملان 

األوروبي يف 23 مايو/آيار.
لكنه�ا اس�تدركت قائل�ة إن اململك�ة 
املتحدة قد تس�تعد لتقديم مرش�حني 

يف تلك االنتخابات، يف حال عدم توّصل 
أعضاء الربملان التفاق.

وقال مصدر رفيع املستوى يف االتحاد 
األوروبي لبي بي يس إن رئيس املجلس 
س�يقرح  توس�ك  دونال�د  األوروب�ي 
تمديدا »مرنا« لعملية الربيكست مدته 
12 ش�هرا، م�ع وجود خي�ار الختزال 
املدة، إذا توصل برملان اململكة املتحدة 

إىل اتفاق.

       المستقبل العراقي / متابعة

أقرت أسراليا قانونا جديدا مثرا للجدل ملعاقبة رشكات التقنية، بما يف ذلك حبس 
مسؤوليها التنفيذيني، يف حال استضافتها ملحتوى عنيف عىل منصاتها.

ويعت�رب القانون الجديد هو األول من نوعه عقب أحداث الش�هر املايض الدامية يف 
نيوزيلندا، حينما أطلق مس�لح النار عىل مصلني مسلمني وقتل منهم 50 شخصا 

وقام ببث عملية القتل الجماعي بشكل مبارش عىل فيسبوك.
وقال�ت الحكومة األس�رالية إن املواقع اإللكرونية يج�ب أال يتم تفخيخها بهذه 

املواد.
وقال معارضون إن هذه القوانني دفع بها إىل الربملان دون تدقيق.

وينص القانون الجديد عىل أن رشكات التقنية قد تواجه عقوبات يف حال فش�لت 
يف إزال�ة »املحتوى العنيف« بش�كل رسيع حال نرشه عىل املنص�ات اإللكرونية. 
وتتضم�ن هذه املحتوي�ات الهجم�ات اإلرهابية، وح�وادث القت�ل، واالغتصاب، 

والتعذيب، وعمليات الخطف.

       المستقبل العراقي / متابعة

قالت وزارة الخارجية الفرنس�ية إن باريس سرس�ل جوا 12 طنا من املساعدات 
اإلنس�انية، تش�مل 112 مضخ�ة مياه، إىل املناط�ق التي رضبته�ا الفيضانات يف 
إيران. وأضافت الوزارة يف بيان لها أمس الجمعة أن أوىل الش�حنات ستبدأ يف األيام 
القادمة، موضحة أن الس�لطات اإليرانية طلبت املس�اعدة. ويف وقت سابق، أعلن 
وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا رحماني فضيل أن الس�يول تهدد نحو 400 ألف 
ش�خص يف مدن وق�رى محافظة خوزس�تان. وهطلت أمطار غزيرة بش�كل غر 
معتاد منذ 19 مارس يف عدة مناطق إيرانية مما تسبب يف فيضانات عارمة رضبت 
نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 62 شخصا، فضال عن أرضار مادية بمئات املاليني 
من الدوالرات يف قطاع الزراعة، وواجهت منظمات اإلغاثة مصاعب يف التعامل مع 

الكارثة.

ترامب: مستعد إلغالق احلدود
 مع املكسيك إذا لزم األمر

السبيس يعلن عدم رغبته يف الرتشح 
للرئاسة جمددًا

حزب أردوغان يطعن يف نتائج االنتخابات 
باملدن الرئيسية

باكستان تعلن إطالق رساح 360 هنديًا من سجوهنا
 كبادرة حسن نية

بريكست: اململكة املتحدة تطلب متديد مهلة اخلروج 
من االحتاد األورويب

أسرتليا تستهدف مواقع التواصل بقوانني 
فرنسا ترسل 12 طنًا من املساعدات اإلنسانيةصارمة للحد من املحتوى العنيف

 إليران بعد الفيضانات
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استنادا الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البصرة 

املرقم )1262 في2019/3/27( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م 
العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع 
)اإلعم��ال الغي��ر منجزة ملش��روع 
هدم واعادة بناء مدرس��ة غرناطة 
االبتدائي��ة للبن��ن 18 ص��ف ثالث 

طوابق منوذجي(
قدره��ا)  تخميني��ة  وبكلف��ة    -
280,581,925(  م����ائت��ان وثمانون 
مليون  وخمسمائة وواحد وثمانون  
الف وتسعمائة وخمسة وعشرون 

دينار عراقي
 - ضمن برنام��ج تنمي��ة االقاليم 

لعام 2019
 - مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : 
  / / العاش��رة  والصن��ف  الدرج��ة 

انشائية 
  - التبويب  )63.1.7.5.1.47.2( 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل 
إج��راءات العط��اءات التنافس��ية 
الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 

تنفي��ذ العق��ود احلكومية العامة 
رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع   

املتناقصن.
ذوي  للمناقص��ن  ثاني��اً- ميك��ن    
األهلي��ة الراغبن أن يحصلوا على 
معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 
في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 
ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:

القدرة املالية: على مقدم العطاء   -1
أن يق��دم أدلة موثق��ة تثبت قدرته 
عل��ى القي��ام باملتطلب��ات املالية 

اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدية:   -1
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املقدرة املالية وتوفير املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
ق��دره )84,174,578( اربعة وثمانون 
مليون ومائة واربعة وسبعون الف 
وخمس��مائة وثماني��ة وس��بعون  

دينار عراقي 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع هدم واعادة بناء مدرسة غرناطة االبتدائية للبنني 18 صف ثالث طوابق نموذجي (
مناقصة )1/ تربية 2019(

التاريخ :2019/4/4 العدد:1584
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2-  توفير الكوادر واملعدات وحسب 
م��ا مطلوب ضمن معايير التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة 
)100,000( مائ��ة الف دين��ار عراقي 
اعتب��ارا م��ن ي��وم االح��د املصادف 

.2019/4/7
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة 
جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   
الس��اعة     2019/4/18 املص��ادف 

العاشرة صباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات 
ف��ي أو قبل يوم اخلمي��س  املصادف 
2019/4/25 الس��اعة 12:00 ظه��را  
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة. 
العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح 
به��ا(. العط��اءات املتأخرة س��يتم 
رفضه��ا. س��يتم فت��ح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني 
الذين إختاروا احلضور شخصيا في 

العنوان التالي :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة.
الت�اري���خ : يوم اخل�م�يس املصادف 

.2019/4/25
العن��وان : ديوان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرف��ق بجمي��ع 
العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة ) 
2,805,820 ( اثن��ان مليون وثمامنائة 
وخمس��ة  الف وثمامنائة وعش��رون  

دين��ار عراق��ي عل��ى ش��كل ص��ك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 
نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات.
ثامناً - م��دة نفاذية العط��اء )120( 

يوم.
تاس��عاً - يتحمل من ترس��و علية 

املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق 
في ي��وم الدوام الرس��مي الذي يلي  

يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة   
وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمشتركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  أعاله*:جمهوري��ة 
البصرة/قس��م العق��ود احلكومية/ 

جلنة  بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة  عش��ر – ال�����زام الشركات 
الصناع��ة  وزارة  بش��راء منتج��ات 
واملعادن استناداً الى ما جاء بكتاب 
العق��ود  /دائ��رة  التخطي��ط  وزارة 
االستش��ارات  /قس��م  احلكومي��ة 
الع��دد 16135/7/4  والت����دريب ذي 

في 2017/8/3. 
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البصرة 

املرقم )1262 في2019/3/27( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م 
العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع 
)االعم��ال الغي��ر منجزة ملش��روع 
ه��دم واعادة بناء مدرس��ة العرفان 

18صف(
- وبك���لف��ة  تخ����مينية قدرها 
وثالث��ة  ثالثمائ��ة   )333.688.850(
وثالث��ون مليون وس��تمائة وثمانية 
وثمانون الف وثمامنائة وخمس��ون 

دينارعراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 

2019
 - مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .

 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ العاشرة  والصنف /  انشائية 

 - التبويب  )63.1.7.5.1.47.2( 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل 
إج��راءات العط��اءات التنافس��ية 
الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة العامة 
رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 

وزارة التخطي��ط ، ومفتوح جلميع 
املتناقصن.

ذوي  للمناقص��ن  ميك��ن  ثاني��اً-    
األهلي��ة الراغبن أن يحصلوا على 
معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 
في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 
ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:

القدرة املالية:  على مقدم العطاء   -1
أن يق��دم أدلة موثق��ة تثبت قدرته 
عل��ى القي��ام باملتطلب��ات املالية 

اآلتية:
النقدية:  الس��يولة  متطلب��ات   -1
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املق��درة املالية وتوفير املوارد املالية 
كالس��يولة النقدي��ة اليق��ل ع��ن 
مبل��غ ق��دره )100,106,655( مائ��ة 
مليون ومائة وستة الف وستمائة 

وخمسة وخمسون دينار عراقي. 
2 - توفير الكوادر واملعدات وحسب 
ما مطلوب ضم��ن معايير التأهيل 

)القسم الثالث وثيقة االشغال( 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)االعامل الغري منجزة ملرشوع هدم واعادة بناء مدرسة العرفان 18صف(
 مناقصة )2/ تربية  2019 (

التاريخ :2019/4/4 العدد:1583
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رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مسترد قدرة  
)100,000( مائ��ة الف دين��ار عراقي 
اعتب��ارا م��ن ي��وم االح��د املصادف 

.  2019/4/7
خامس��اً- س��يتم عق��د مؤمتر في 
قاع��ة جل��ان الفت��ح واالحال��ة في 
املص��ادف 2019/4/18  يوم اخلميس 

الساعة العاشرة صباحاً
سادساً  - يجب تسليم العطاءات 
ف��ي أو قبل يوم اخلمي��س املصادف 
2019/4/25 الس��اعة 12:00 ظه��را 
التوقي��ت احملل��ي ملدين��ة  حس��ب 
البصرة. العط��اءات اإللكترونية )ال 
يس��مح بها(. العط��اءات املتأخرة 
فت��ح  س��يتم  رفضه��ا.  س��يتم 
العط��اءات فعليا  وبوج��ود ممثلني 
عن املناقصني الذين إختاروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ : ي��وم اخلمي��س  املصادف 

.2019/4/25
العنوان : ديوان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرف��ق بجمي��ع 
العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة ) 
3,336,889 ( ثالث��ة مليون وثالثمائة 
وستة وثالثون  الف وثمامنائة وتسعة 
وثمان��ون دينار عراقي على ش��كل 
صك مصدق او س��فتجة او خطاب 

ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 
نفاذية العطاءات .

ثامن��اً - مدة نفاذي��ة العطاء )120( 
يوم.

تاس��عاً- يتحم��ل من ترس��و علية 
املناقصة أجور النشر واالعالن.

عاشراً- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رسمية يكون  موعد الغلق 
ف��ي يوم الدوام الرس��مي الذي يلي  

يوم العطلة .
احدى عشر-  للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
  وحس��ب مقتضي��ات املصلح��ة 
العام��ة وال يحق للمش��تركني في 
املناقص��ة املطالب��ة  ب��أي تعويض 

جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  جمهورية  أعاله*: 
احلكومية/  العقود  البصرة/قس��م 

جلنة  بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة عش��ر – ال����زام الش��ركات 
بش��راء منتج��ات وزارة الصناع��ة 
واملعادن استناداً الى ما جاء بكتاب 
العق��ود  /دائ��رة  التخطي��ط  وزارة 
/قس��م االستش��ارات  احلكومي��ة 
والتدري��ب ذي ال����عدد 16135/7/4 

في 2017/8/3 .

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البصرة 

املرقم )1262 في2019/3/27( .
يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م 
العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع 
)اإلعمال الغير منجزة ملشروع هدم 
واعادة بناء مدرسة االفراح 18 صف 
3 طواب��ق مع االبقاء على الصفوف 

اجلديدة (
قدره��ا)  تخميني��ة  وبكلف��ة    -  
ثمامنائ��ة وتس��عة    )879,410,000
وأربعمائة وعشرة  وسبعون مليون 

الف  دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 

 2019
 - مدة التنفيذ ) 200  يوم ( .

 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ التاسعة   والصنف /  انشائية 

 - التبويب  )58.1.7.5.1.47.3( .
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل 
التنافس��ية  العط��اءات  إج��راءات 
الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة العامة 

رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطي��ط ، ومفت��وح جلميع  

املتناقصن.
 ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية 
الراغبن أن يحصلوا على معلومات 
إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان 
أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 
ال��ى 2:00 ظهرا حس��ب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 
ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:

1- القدرة املالية:  على مقدم العطاء 
أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلب��ات الس��يولة النقدية: 
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
ق��دره )263,823,000( مائتان وثالثة 
وثالثة  وثمامنائ��ة  وس��تون ملي��ون 

وعشرون الف دينار عراقي.
2 - توفير الكوادر واملعدات وحسب 
ما مطلوب ضم��ن معايير التأهيل 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع هدم واعادة بناء مدرسة االفراح 18 صف 3 طوابق مع االبقاء عىل الصفوف اجلديدة (
مناقصة )3/ تربية 2019(

التاريخ :2019/4/4 العدد:1582



www.almustakbalpaper.net العدد )1878( االحد  7  نيسان  2019 اعالنات9
)القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مسترد قدرة 
)100,000( مائ��ة الف دين��ار عراقي 
اعتب��اراً م��ن ي��وم االح��د املصادف 

.2019/4/7
خامس��اً- س��يتم عق��د مؤمتر في 
قاع��ة جل��ان الفت��ح واالحال��ة في 
ي��وم اخلميس املص��ادف 2019/4/18 

الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً- يجب تسليم العطاءات 
ف��ي أو قبل يوم اخلمي��س  املصادف 
2019/4/25 الس��اعة 12:00 ظه��راً  
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة. 
)ال يس��مح  اإللكترونية  العطاءات 
به��ا(. العط��اءات املتأخرة س��يتم 
رفضه��ا. س��يتم فت��ح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني 
الذين إختاروا احلضور شخصيا في 

العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
 التاري��خ : يوم اخلمي��س  املصادف 

.2019/4/25
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يرف��ق بجمي��ع 
العط��اءات ضمان العط��اء بقيمة 
ملي��ون  ثماني��ة   )  8,794,100  (
وس��بعمائة واربعة وتس��عون الف 
ومائة  دينار عراقي على شكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 
نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات .
ثامن��اً- م��دة نفاذية العط��اء )120( 

يوم.
تاس��عاً- يتحم��ل من ترس��و علية 

املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشراً- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق 
في ي��وم الدوام الرس��مي الذي يلي 

يوم العطلة .
احدى عشر-  للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
 وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمشتركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  جمهورية  أعاله*: 
احلكومية/  العقود  البصرة/قس��م 

جلنة  بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة ع����ش��ر – الزام الش��ركات 
الصناع��ة  وزارة  بش��راء منتج��ات 
واملع��ادن اس��ت����ناداً ال��ى ما جاء 
بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
االستش��ارات  /قس��م  احلكومي��ة 
والتدريب ذي ال����ع��دد 16135/7/4 

في 2017/8/3 .
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  استنادا الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البصرة 

املرقم )1262 في2019/3/27( .
يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م 
العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع 
)اإلعمال الغير منجزة ملشروع هدم 
واعادة بناء مدرسة املهلب ابن ابي 

صفرة 18 صف 3 طوابق منوذجي(
قدره��ا)  تخميني��ة  وبكلف��ة    -
796,540,000(  س��بعمائة وس��تة 
وخمس��مائة  ملي��ون  وتس��عون 

وأربعون الف دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 

2019
 - مدة التنفيذ ) 200  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ التاسعة  والصنف /  انشائية 

  - التبويب  )58.1.7.5.1.47.3( 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل 
التنافس��ية  العط��اءات  إج��راءات 
الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة العامة 
رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 

وزارة التخطي��ط ، ومفت��وح جلميع 
املتناقصن.

ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية 
الراغبن أن يحصلوا على معلومات 
إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان 
أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 
ال��ى 2:00 ظهرا حس��ب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة
ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 
ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:

1- القدرة املالية: على مقدم العطاء 
أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلب��ات الس��يولة النقدية: 
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
قدره )238,962,000( مائتان وثمانية 
وثالث��ون مليون وتس��عمائة واثنان 

وستون  الف دينار عراقي.
2 - توفير الكوادر واملعدات وحسب 
ما مطلوب ضم��ن معايير التأهيل 

)القسم الثالث وثيقة االشغال( 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع هدم واعادة بناء مدرسة املهلب ابن ايب صفرة 18 صف 3 طوابق نموذجي ( 
مناقصة )4/ تربية 2019 (

التاريخ :2019/4/4 العدد:1581
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رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مسترد قدرة  
)100,000( مائ��ة الف دين��ار عراقي 
اعتب��اراً م��ن ي��وم االح��د املصادف 

.2019/4/7
خامس��اً- س��يتم عق��د مؤمتر في 
قاع��ة جل��ان الفت��ح واالحال��ة في 
ي��وم اخلميس املص��ادف 2019/4/18 

الساعة العاشرة صباحاً
سادساً- يجب تس��ليم العطاءات 
ف��ي أو قبل يوم اخلمي��س املصادف 
2019/4/25 الس��اعة 12:00 ظه��راً 
حسب التوقيت احمللي  ملدينة البصرة. 
)ال يس��مح  اإللكترونية  العطاءات 
به��ا(. العط��اءات املتأخرة س��يتم 
رفضه��ا. س��يتم فت��ح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني 
الذين إختاروا احلضور شخصيا في 

العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ : ي��وم اخلمي��س  املصادف 

.2019/4/25
العن��وان : ديوان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً- يج��ب أن يرف��ق بجمي��ع 
العط��اءات ضمان العط��اء بقيمة 
ملي��ون  س��بعة   )  7,965,400  (
وتسعمائة وخمس��ة وستون الف 
وأربعمائة  دينار عراقي على شكل 

صك مصدق او س��فتجة او خطاب 
ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات .
ثامن��اً- م��دة نفاذية العط��اء )120( 

يوم.
تاس��عاً- يتحم��ل من ترس��و علية 

املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشراً- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق 
في ي��وم الدوام الرس��مي الذي يلي  

يوم العطلة .
احدى عشر-  للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمشتركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  جمهورية  أعاله*: 
احلكومية/  العقود  البصرة/قس��م 

جلنة بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء 
منتج��ات وزارة الصناع��ة واملعادن 
اس��تناداً ال��ى ما جاء بكت��اب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية 
/قس��م االستش��ارات والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استناداً الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 

)1262 في2019/3/27( .
يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م 
العق��ود احلكومية ( دع��وة مقدمي 
اخلب��رة  وذوي  املؤهل��ن  العط��اءات 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع  
)اإلعمال الغير منجزة ملش��روع بناء 
مدرس��تن 18 صف ثالث طوابق في 

اجلزيرة احملمدية (
قدره��ا)  تخميني��ة  وبكلف��ة    -  
وخمس��ة  مائت��ان    )275,404,250
وس��بعون ملي��ون واربعمائة واربعة 
ملي��ون ومائت��ان وخمس��ون دين��ار 

عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 

2019
 - مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ العاشرة  والصنف /  انشائية 
  - التبويب  )172.1.7.5.1.47.2( .

  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن 
خالل إجراءات العطاءات التنافسية 
الوطني��ة الت��ي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العق��ود احلكومي��ة العامة 

رق��م )2( لس��نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطي��ط ، ومفت��وح جلميع 

املتناقصن.
  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية 
الراغبن أن يحصلوا على معلومات 
إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان 
أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 
ال��ى 2:00 ظه��راً حس��ب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة
 ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 

ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:
القدرة املالية:  على مقدم العطاء   -1
أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
النقدي��ة  الس��يولة  متطلب��ات   -1
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى   :
املقدرة املالية وتوفي��ر املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
اثن��ان وثمانون  ق��دره )82,621,275( 
وواحد وعش��رون  مليون وس��تمائة 
الف ومئتان وخمسة وسبعون دينار 

عراقي.
2 - توفير الكوادر واملعدات وحس��ب 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع بناء مدرستني 18 صف ثالث طوابق يف اجلزيرة املحمدية (
 مناقصة )5/ تربية 2019 (

التاريخ :2019/4/4 العدد:1579
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ما مطلوب ضم��ن معايير التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد قدرة  
)100,000( مائ��ة ال��ف دين��ار عراقي 
اعتب��اراً م��ن ي��وم االح��د املص��ادف 

.2019/4/7
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة 
جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس 
املصادف 2019/4/18 الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادس��اً- يجب تسليم العطاءات 
في أو قب��ل يوم اخلمي��س  املصادف 
ظه��راً    12:00 الس��اعة   2019/4/25
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة. 
العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح 
به��ا(. العط��اءات املتأخ��رة س��يتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  
وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين 
إختاروا احلضور شخصيا في العنوان 

التالي :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ : ي��وم اخلمي��س  املصادف 

.2019/4/25
العنوان : دي��وان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
يرف��ق بجمي��ع  أن  يج��ب  س��ابعاً- 
العط��اءات ضم��ان العط��اء بقيمة 
) 2,754,043 ( مليونان  وس��بعمائة 
واربعة وخمسون الف وثالثة وأربعون 

دينار عراقي على شكل صك مصدق 
او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 
28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامن��اً- م��دة نفاذية العط��اء )120( 
يوم.

تاس��عاً- يتحم��ل من ترس��و 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 عش��ر-  للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة  
وال يحق للمش��تركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثن��ى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  أعاله*: جمهوري��ة 
احلكومية/  العق��ود  البصرة/قس��م 

جلنة بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة  عش��ر – ال������زام الشركات 
الصناع��ة  وزارة  منتج��ات  بش��راء 
واملعادن اس��تناداً الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخ���طي��ط /دائ��رة العق��ود 
احلك��������ومية /قسم االستشارات 
والتدري��ب ذي ال������عدد 16135/7/4 

في 2017/8/3. 
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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استنادا الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 

)1262 في2019/3/27( .
يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م 
العق��ود احلكومية ( دع��وة مقدمي 
اخلب��رة  وذوي  املؤهل��ن  العط��اءات 
لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع 
) اإلعمال الغير منجزة ملشروع هدم 
واع��ادة بن��اء مدرس��ة االغ��راس 18 

صف(
- وب���كل��ف��ة  ت��خ���مي��ن���ي��ة 
قدره��ا)272.205.850(  مائتان واثنان 
وسبعون مليون ومئتان وخمسة آالف 

وثمامنائة وخمسن دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم  لعام 

2019
 - مدة التنفيذ )120  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ العاشرة  والصنف /  انشائية 

  - التبويب  )63.1.7.5.1.47.2( 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن 
خالل إجراءات العطاءات التنافسية 
الوطني��ة الت��ي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العق��ود احلكومي��ة العامة 
رق��م )2( لس��نة 2014 والصادرة من 

وزارة التخطي��ط ، ومفت��وح جلميع   
املتناقصن.

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية 
الراغبن أن يحصلوا على معلومات 
إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( في العنوان 
أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحاً 
الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 

ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :
1-القدرة املالية: على مقدم العطاء 
أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
النقدي��ة:  الس��يولة  1-متطلب��ات 
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املق��درة املالية وتوفير امل��وارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
وثمانون  واح��د   )81,661,755( ق��دره 
مليون وستمائة وواحد وستون الف 
وسبعمائة وخمسة وخمسن دينار 

عراقي.
2 - توفير الكوادر واملعدات وحس��ب 
ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع هدم واعادة بناء مدرسة االغراس 18 صف(
 مناقصة )6/ تربية   2019 (

التاريخ :2019/4/4 العدد:1580
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)القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مس��ترد  قدرة   
)100,000( مائ��ة ال��ف دين��ار عراقي 
اعتب��اراً  م��ن ي��وم االح��د املصادف 

.2019/4/7
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة 
جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس 
املصادف 2019/4/18 الساعة العاشرة  

صباحاً
  سادساً- يجب تس��ليم العطاءات 
ف��ي أو قب��ل يوم اخلمي��س  املصادف 
ظه��راً   12:00 الس��اعة   2019/4/25
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة. 
العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. 
املتأخرة س��يتم رفضها.  العطاءات 
سيتم فتح العطاءات فعلياً  وبوجود 
ممثلني عن املناقص��ني الذين إختاروا 
احلض�����ور ش��خصيا ف��ي العنوان 

التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهراً  حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاري��خ : ي��وم اخلمي��س  املص��ادف 

.2019/4/25
العنوان : دي��وان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
بجمي��ع  يرف��ق  أن  يج��ب  س��ابعاً- 
العط��اءات ضمان العط��اء بقيمة ) 
2,722,059 ( مليونان  وسبعمائة واثنان 
وعش��رون  الف وتس��عة  وخمسون 

دينار عراقي على شكل صك مصدق 
او س��فتجة او خطاب ضم��ان نافذ 
ملدة 28 ي��وم بعد ت���اري��خ ن��فاذية 

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

تاس��عاً- يتحم��ل م��ن ترس��و علية 
املناقصة أجور النشر واالعالن.

عاشراً- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رس��مية يك��ون  موعد الغلق 
في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمش��تركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثن��ى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  جمهوري��ة  أعاله*: 
احلكومية/  العق��ود  البصرة/قس��م 

جلنة  بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عش��ر – املوقع الرسمي لديوان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة عش��ر– الزام الشركات بشراء 
منتج��ات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
اس��تناداً الى ما ج��اء بكت��اب وزارة 
التخطيط /دائ��رة العقود احلكومية 
/قس��م االستش��ارات  والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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االشرتاكية اهلجينة

العنرصية البيضاء هتديد إرهايب

العدالة االجتامعية ضامن االستقرار

          ديفيد فون درهل

عندما طرح الرئيس دونالد ترامب 
يف  انتخاب�ه  إع�ادة  اس�راتيجية 
رس�الة »حال�ة االتح�اد«، أعل�ن: 
»الليلة، نج�دد إرصارنا بأن أمريكا 
لن تكون دولة اش�راكية«. بيد أن 
هذا أيض�اً مع مالحظ�ة: من الذي 
يع�رّف االش�راكية. ربم�ا تك�ون 
»االش�راكية« ه�ي أفض�ل قضية 
سياس�ية يف االنتخاب�ات، م�ا يثري 
ومخاوف  »الديمقراطي�ن«  آم�ال 

الباعث  معارضة  »الجمهوري�ن«. 
الخيايل )اليوتوبّي( لالشراكية هو 
موق�ف محاف�ظ، ويمك�ن لرامب 
اس�تخدامه للوص�ول إىل أبع�د من 
أن  ويمك�ن  الش�عبوية.  قاعدت�ه 
يكون املس�تقلون الذين ش�كلتهم 
الح�رب الب�اردة جمه�وراً متقِبالً. 
وق�د خل�ص اس�تطالع »هاريس« 
للرأي الذي أجرته مؤخراً مؤسس�ة 
»اكس�يوس« إىل أن نصف الناخبن 
  »Z« تقريب�اً يف جيل األلفية والجيل
الذي ي�ي جيل األلفي�ة »يفضلون 

العي�ش يف دولة اش�راكية«. ومع 
تزاي�د تأثري الناخبن األصغر س�ناً 
بش�كل ال مف�ر منه، تحم�ل هذه 
املشاعر مزيداً من الثقل يف صندوق 

االقراع.
وتعني االش�راكية أشياء مختلفة 
بالنس�بة  مختلف�ن.  ألن�اس 
املتعاطف�ن،  ل�»الديمقراطي�ن« 
يبدأ تعريف االش�راكية بقول إنها 
ليست االشراكية القومية يف أملانيا، 
وليس�ت االش�راكية الس�وفييتية 
لس�تالن. وهي ليس�ت االشراكية 

الش�افيزية الت�ي تخن�ق فنزوي�ال 
حالياً. فعندما تفش�ل االشراكية، 
فإنه�ا تتوقف عن االعراف بها من 
قبل االش�راكين. لقد فشلت ألنها 
ل�م تكن اش�راكية بع�د كل يشء. 
ومن ناحية أخرى، فإن االشراكية 
ه�ي، ع�ى األرج�ح، أي برنام�ج 
حكومي ش�عبي، بدءاً من املدارس 
العام�ة إىل الرعاية الطبية. وإذا تم 
جمع الرضائ�ب، ووافق الجمهور، 

فإنها اشراكية.
فإذا ما وضع�َت هاتن الخاصيتن 

النتيج�ة  س�تكون  مع�اً،  للكلم�ة 
ويواف�ق  رائ�ع.  بش�كل  مراوغ�ة 
االش�راكيون عى سياس�ة تتألف 
االختي�ارات  م�ن  مجموع�ة  م�ن 
املتنوع�ة م�ن جميع أنح�اء العالم 
– برنام�ج دنماركي من املجموعة 
»أ« مع خط�ة كندية من املجموعة 
مؤسس�ة  يف  يختم�ر  ويشء  »ب« 
بحثية يف واش�نطن م�ن املجموعة 
»ج«. لكنهم ال يش�عرون بالحاجة 

إىل امتالك أي نظام.
كل يشء جيد وال يشء س�يئ: هذه 

هي االشراكية الديمقراطية. وعى 
النقي�ض من ذل�ك، يعتم�د ترامب 
ورشكاؤه ع�ى ع�دد حاس�م م�ن 
الناخبن إلقام�ة الروابط القديمة 
للعمل الحكومي مع البريوقراطية، 
ع�دم  م�ع  املرك�زي  والتخطي�ط 

الكفاءة. 
تاريخياً، كانت االش�راكية تجذب 
بقوة أكرب يف أوق�ات االضطرابات، 
مث�ل الث�ورة الصناعي�ة وانهي�ار 
االمرباطوري�ات وم�ا إىل ذلك. فقد 
كان الن�اس يخش�ون من أن يعمل 

التغي�ري ضدهم ويس�عون إىل وعد 
بخطط كبرية وشبكات أمان. 

يف مث�ل ه�ذه األوق�ات )كم�ا هو 
الحال اآلن(، ال يكفي املدافعن عن 
األسواق الحرة الرسد عن اإلخفاقات 
دائم�ًا  فاالش�راكية  االش�راكية. 
جدي�دة بالنس�بة ألتباعه�ا، وتولد 
م�ن جديد إىل م�ا ال نهاية عى أمل 
مستقبل أكثر سخاء. ومن املرجح 
أن يهزمها ترامب من خالل توسيع 
الفرص داخل الس�وق الح�ر، بدالً 

من إثارة املخاوف.

          إيلي ليك 

يف أعق�اب املذبح�ة الت�ي راح ضحيته�ا 50 
مصلياً يف مس�جد بمدينة كرايستشريش يف 
نيوزيلندا، بات من الشائع مساواة العنرصية 
البيض�اء بالتطرف اإلس�المي. وجاء تعليق 
األمريكي�ة  الس�يناتور  م�ن  املعن�ى  به�ذا 
إليزابيث وارين، إذ قالت: »بالطريقة نفسها 
التي يشكل بها إرهاب )داعش( و)القاعدة( 
خط�راً عى الواليات املتحدة، يش�كل صعود 

العنرصية البيضاء«.
ويمكن تفهم وجهة النظر هذه إىل حد ما، إذ 
يعترب العنف اليميني املتطرف من التهديدات 
الكبرية عى الصعي�د املحي يف البالد. ووفقاً 
لقاعدة بيانات مؤسس�ة مكافحة التشهري 
األمريكي�ة، ف�إن العنرصية البيض�اء ترقى 
إىل نس�بة 73 يف املائة م�ن جرائم القتل ذات 
الصبغة اإلرهابي�ة يف الواليات املتحدة خالل 

السنوات العرش املاضية.
وصحيح أيضاً، كما تش�ري الس�يدة وارين، 
أن الرئي�س دونالد ترمب ق�د أخفق يف إدانة 
العنرصي�ة البيض�اء بالق�در املتوق�ع منه، 
ال س�يما بع�د أعم�ال العنف الدموي�ة التي 
شهدتها مسرية العنرصين البيض الحاشدة 
يف شارلوتس�فيل بوالي�ة فريجيني�ا يف ع�ام 

2017. ويف السنوات األخرية، خفضت وزارة 
األم�ن الداخ�ي م�ن تمويل بع�ض الربامج 
التي ترك�ز عى مكافحة جرائ�م العنرصية 

البيضاء.
وم�ع ذلك، فمن غري الواقع�ي أن نتوقع من 
الحكوم�ة األمريكية أن تتعام�ل مع إرهاب 
العنرصي�ن البيض بالطريقة نفس�ها التي 
تعال�ج بها التطرف اإلس�المي عى مختلف 
توجهاته، ومن الصعب تصور إسناد توجيه 
الغارات بالطائرات املس�رية ع�ى تجمعات 
امليليش�يات العنرصي�ة البيض�اء، أو غريها 
من مراك�ز أنصار اليم�ن املتطرف األخرى 
داخ�ل الوالي�ات املتحدة، عى س�بيل املثال. 
ولن يكون من قبي�ل الحكمة إطالق مبادرة 
دبلوماس�ية للتفاعل مع العنرصين البيض 
ذوي التوجهات املعتدلة باألس�لوب نفس�ه 
ال�ذي تنتهج�ه الواليات املتح�دة يف املايض، 
حال تواصلها مع الفصائل غري العنيفة من 

جماعة اإلخوان املسلمن.
لذل�ك، يس�تحق األمر التحقق من الس�مات 
املتش�ابهة واملتناقضة فيما بن التهديدين. 
كل  تعتمده�ا  الت�ي  باألس�اليب  ولنب�دأ 
آيديولوجية منهما. يف مدينة كرايستشريش، 
سجل القاتل مذبحته املروعة عرب البث الحي 
املب�ارش يف صفحته عى »فيس�بوك«. وقبل 

ذلك بثالث س�نوات، س�جل أح�د اإلرهابين 
الرشط�ة  ضب�اط  ألح�د  اغتيال�ه  تبع�ات 
ورشيكه خارج العاصمة الفرنسية باريس. 
ويف شارلوتس�فيل، قتل عنرصي أبيض أحد 
املتظاهرين باالندفاع بس�يارته وسط حشد 
م�ن املواطنن، وهي الطريقة نفس�ها التي 

يستخدمها إرهابيو تنظيم »داعش«.
كم�ا تحم�ل اآليديولوجيات نفس�ها بعض 
اإلس�المين  م�ن  كل  املش�ركة؛  الس�مات 
املتطرف�ن والعنرصي�ن البي�ض ينتظرون 
ان�دالع ح�رب عاملي�ة آتي�ة، ويرغب�ون من 
خاللها يف درجة من درجات التطهري العرقي 
أو الديني، وكال الفريقن يحفل أيما احتفال 

بقتل األبرياء وتعذيبهم.
وكم�ا يق�ول غراي�م وود، صاح�ب أفض�ل 
»داع�ش«،  آيديولوجي�ة  ح�ول  املؤلف�ات 
البي�ض  والعنرصي�ن  »)داع�ش(  ف�إن 
كالهم�ا من القتلة ضمن الح�ركات العابرة 
للح�دود الوطنية الت�ي تس�تفيد تماماً من 
التكنولوجي�ات الحديث�ة ووس�ائل اإلع�الم 
التش�ابهات  ه�ذه  وراء  ومل�ا  املتط�ورة. 
فيم�ا بينهم، ف�إن املقارنة تك�ون غري ذات 

مغزى«.
وإن�ه مح�ق يف رأي�ه ه�ذا. فم�ن ناحي�ة، 
لي�س هن�اك للعنرصين البيض م�ن أراٍض 

يس�يطرون عليها أو ينطلقون دائماً منها، 
عى غرار تنظيم »داعش« اإلرهابي يف اآلونة 
األخرية. ولي�س هناك دليل دامغ يؤيد فكرة 
الدع�م الدويل لجماع�ات العنرصين البيض 
ع�ى نحو م�ا توفره باكس�تان أو س�وريا 
للتنظيمات اإلرهابية العاملية، مثل »القاعدة« 
أو »داع�ش«، أو غريهم�ا م�ن الجماع�ات 
اإلرهابي�ة األخرى. ويف ح�ن أن العنرصين 
البي�ض يتجمع�ون يف الزواي�ا املظلم�ة من 
اإلنرن�ت، فإنه�م يفتقرون لوج�ود برامج 
التطرف النش�طة التي تس�تهدف الشباب، 
مث�ل التي صاغها منظر تنظي�م »القاعدة« 

الراحل أنور العولقي.
وكان تنظيم�ي »القاع�دة« و»داع�ش« قد 
نجح�ا يف نرش ذل�ك النوع م�ن جرائم القتل 
الفردي�ة الت�ي قلده�ا مهاج�م العنرصي�ة 
البيضاء مؤخ�راً يف مذبحة كرايستش�ريش 
وبيتس�بريغ، لك�ن الجماعات ق�د خططت 
أيضاً لش�ن هجم�ات إرهابية أخ�رى، مثل 
مذبح�ة مرسح باري�س يف نوفمرب )ترشين 
الثان�ي( من ع�ام 2015، ناهيك�م عن ذكر 
هجمات الحادي عرش من س�بتمرب )أيلول( 
لع�ام 2001. وحت�ى اآلن، يتص�ف إره�اب 
العنرصين البيض بعدم التنظيم والتشوش 

وفقدان الهدف.

لذا، م�ا الذي ينبغي فعل�ه؟ مايكل جريمان 
هو زميل بارز لدى مركز »برينان« للعدالة، 
وق�د كان عميالً رسياً يعمل لصالح املباحث 
الفيدرالية األمريكية ممن تمكنوا من اخراق 
جماع�ات العنرصي�ن البي�ض خ�الل عقد 
التسعينات. أوالً، وكما يقول، ينبغي أن تطور 
س�لطات إنفاذ القانون املحلي�ة من أدائها، 
وينبغي أن تكون األولوية ملنع وقوع أعمال 
العنف، مثل التي اندلعت يف مسرية بورتالند 
بوالية أوريغون العام املايض، والتي نظمها 
العنرصي�ون البيض. وقد ارتكب كثري منهم 
الجرائ�م، وكان ينبغ�ي أن يكونوا معروفن 
لدى جه�ات إنفاذ القان�ون يف الوالية. وعى 
الصعيد الوطني، كما يتابع السيد جريمان، 
ينبغ�ي ع�ى املباح�ث الفيدرالي�ة اإلفصاح 
ع�ن إحصاءاته�ا بش�أن أعم�ال العنف من 
العنرصي�ن البيض، وفص�ل األرقام املعنية 
ع�ن اإلحص�اءات األكثر عمومي�ة، املتعلقة 
بحوادث اإلرهاب الداخلية، التي تش�مل كل 
يشء م�ن الجماع�ات البيئي�ة الراديكالي�ة 
حتى التنظيمات املؤي�دة لحقوق املواطنن 
األفارق�ة. ويق�ول الس�يد جريم�ان إنه من 
قبي�ل الخط�أ لدى س�لطات إنف�اذ القانون 
الركيز املحض عى اآليديولوجية، فليس كل 
م�ن لديه بعض األفكار املتدنية عن التفرقة 

العنرصية هو شخص عنيف بالرضورة، أو 
يميل النته�اج العنف يف ترصفات�ه. وينتقد 
الس�يد جريمان بعض التدابري التي تطبقها 
ض�د  الفيدرالي�ة  القان�ون  إنف�اذ  وكاالت 
الجماعات اإلس�المية املتطرفة، ويحذر من 
اضطهاد أعض�اء إحدى الجماعات من أجل 

معتقداتهم، وليس أفعالهم.
وه�ذا الس�بب هو األكث�ر أهمي�ة يف أن آفة 
العنرصي�ة البيض�اء ليس�ت كمث�ل وب�اء 
أغل�ب مراح�ل  اإلس�المي: ع�رب  التط�رف 
التاريخ األمريكي، كانت العنرصية البيضاء 
ه�ي املعتق�د الرس�مي للدولة. واس�تغرق 
األمر احتجاج�ات مدنية تاريخية، وقرارات 
ص�ادرة م�ن املحكم�ة العلي�ا، وإج�راءات 
م�ن جان�ب الكونغ�رس، حتى تفق�د هذه 
اآليديولوجية زخمه�ا وفحواها لدى النخبة 
الحاكمة. وسوف يستغرق األمر أكثر بكثري 
من مج�رد قراصن�ة اإلنرن�ت والجماعات 
اإلرهابية الستعادة التمييز العنرصي وعهد 
جيم ك�رو القاتم إىل الوجود، بي�د أن الحذر 
أيض�اً مطل�وب. وتملك املباح�ث الفيدرالية 
الخربة الواس�عة يف اخ�راق وتعطيل أعمال 
أعض�اء  م�ن  وغريه�م  الج�دد،  النازي�ن 
جماعات تفوق الجنس األبيض األخرى من 

مختلف التوجهات.

          فريدة الشوباشي

نح�و فرنس�ا ومتابع�ة  العال�م  أنظ�ار  تتج�ه 
التط�ورات املتالحق�ة فيه�ا، حيث احتل�ت أنباء 
حركة »السرات الصفراء« االحتجاجية العناوين 
الرئيس�ية، ليس يف الصحف الفرنس�ية فحسب، 
ب�ل يف جميع الصح�ف العاملية تقريب�اً، وتعددت 
التحلي�الت لتفس�ري دواع�ي الحرك�ة وخاص�ة 
موق�ف الش�عب منه�ا، حي�ث يث�ري االنده�اش 
تعاط�ف أغلبية من الفرنس�ين، ال بأس بها مع 
أصح�اب الس�رات الصف�راء، رغ�م اس�تيائهم 
م�ن أعمال العنف الذي أوقعت�ه بعض العنارص، 
خاص�ة ضد الرموز الحضاري�ة، ولكن كما يقال 
»إذا عرف الس�بب، بطل العجب، لذا يتطلب األمر 
الكث�ري من الجدية واملوضوعية، قدر املس�تطاع، 
لوضع األح�داث يف إطارها الصحي�ح.. وأكيد أن 

أعم�ال العنف، من حرق وتخري�ب وهدم املعالم 
الحضارية، مثل ما جرى لش�ارع الش�انزيليزيه 
الذي يعت�ربه الكث�ريون، أجمل ش�وارع العالم، 
وتحطي�م التماثي�ل التاريخي�ة وأعمال الس�طو 
والس�لب والنهب، قد أغضبت الش�عب الذي ظل 
محافظاً عليها ملئات السنن، ولكنه أوالً، ال يعمم 
مسؤولية هذه الجرائم عى كل املتظاهرين وهو 
ثانياً، وهذا أم�ر يف غاية األهمية، لديه تحفظات 
ع�ى السياس�ة االجتماعي�ة للرئي�س إيمانويل 
ماكرون، وال�ذي حتى كتابة هذه الس�طور، لم 
يخ�رج ع�ن صمته الغري�ب، ويرد ع�ى مطالب 
البعض وتس�اؤالت البع�ض اآلخ�ر.. واألكيد أن 
األغلبية الس�احقة من الفرنس�ين قد أساءهم، 
إق�دام ماك�رون ع�ى مرشوع�ه بإلغ�اء قانون 
فرض نس�بة مهمة من الرضائ�ب عى أصحاب 
الث�روات الكبرية، يف الوقت الذي فرض فيه أعباء 

رضيبية جديدة عى مرتبات الطبقات املتوسطة 
والصغرية وحتى أصحاب املعاشات.

ومن أهم العوامل االقتصادية، أن القوة الرشائية 
لليورو اقربت من تل�ك التي كانت للفرنك، علماً 
بأن اليورو من املفرض أنه يعادل أكثر من ستة 
أضعاف الفرنك، لم يك�ن الغضب إذاً قارصاً عى 
زيادة أس�عار الوقود، ب�ل يمكن اعتبار ذلك، كما 
قال أكثر من محلل فرنيس، القش�ة التي قصمت 

ظهر البعري.
وكلم�ا ج�رت توت�رات اجتماعي�ة يف م�كان ما، 
تذك�رت العب�ارة الرائعة التي قالها س�يدنا عمر 
بن الخطاب ألحد والته، عندما س�أله عن أحوال 
واليت�ه فرد الرجل بفخر، إنه يبني حولها س�وراً 
لتحصينه�ا ضد أية مخاطر، قال عمر: »حصنها 

بالعدل«.
الع�دل إذن، ومن�ذ قدي�م الزمان، ه�و الحصانة 

الحقيقية، فالحاكم الذي يجاهد لتطبيق العدالة 
االجتماعي�ة، قدر اس�تطاعته، بوس�عه أن ينام 
ملء جفونه، مطمئناً، ولو تحت ظل شجرة كما 
حدث م�ع رمز العدالة دون قل�ق أو خوف. ومن 
املناس�ب، بل من ال�رضوري، أن ي�درك أصحاب 
الث�روات الطائلة، أن هذه الثروات لن تجعلهم يف 
مأمن م�ن الغضب الش�عبي، ألن الطمع يقل ما 

جمع. 
س�ببه  السياس�ين  م�ن  الفرنس�ين  وغض�ب 
بثرواته�م  األغني�اء  إىل  بانحيازه�م  ش�عورهم 
صب�اح  كل  يس�تيقظون  والذي�ن  الفاحش�ة 
بش�عارهم، األثري، ه�ل من مزي�د؟ حيث ال تقل 
ش�هيتهم عن رف�ع أرصدتهم يف البن�وك إضافة 
إىل اإلنف�اق الباه�ظ ع�ى متع الحي�اة، وليذهب 
الفقراء وأبناء الطبقة املتوسطة إىل الجحيم. وال 
يفهم الكثري من متابعي السياسة، انحياز بعض 

السياس�ين يف الغرب ألصحاب الثروات الطائلة، 
م�ع العلم أنهم تربعوا عى قمة الس�لطة بفضل 

أصوات األغلبية الشعبية ومساندتها لهم.
وق�د يظ�ن البع�ض وأن�ا منه�م، أن املخرب�ن 
والذي�ن أحرقوا ودمروا، هم م�ن أدوات أصحاب 
الث�روات الطائلة، بقصد إثارة الس�خط والنقمة 
عليه�م، ونف�ور الجماهري منه�م إلخماد صوت 

االحتجاجات. 
وكان ع�ى الرئي�س الفرنيس االنتب�اه إىل نتائج 
اس�تطالعات ال�رأي الت�ي أش�ارت مؤخ�راً، إىل 
انخفاض شعبيته انخفاضاً ملفتاً للنظر، ولو أنه 
فع�ل، ما كان قد أقدم عى اإلعالن عن اإلجراءات 
الت�ي كانت بمثابة، صب الزيت عى النار. واألمل 
أن يدرك ماكرون ومعه أصحاب الثروات الهائلة 
أن العدال�ة االجتماعي�ة، ولو يف ح�دود معقولة، 

هي ضمان االستقرار.

شكوك يف املوقف الدويل 
جتاه »داعش«

          رائد الهاشمي

االره�اب بكل أنواع�ه وباء خطري 
أم�ن  ته�دد  عاملي�ة  وظاه�رة 
واستقرار جميع دول العالم ملا له 
من تأثريات سلبية عى املجتمعات 
وعى حياة الن�اس اآلمنن ويهدد 
السلم املجتمعي والتعايش السلمي 
ب�ن املكونات املجتمعية، حيث أن 
جميع أنواع االرهاب يحمل خلفية 
متطرف�ة س�واء كان�ت دينية أو 
سياسية ويستخدم كل األساليب 
لتحقي�ق أهداف�ه ون�رش مبادئه 
ب�ن الناس, ومن هذه األس�اليب 
اباح�ة القت�ل الوح�ي والتدمري 
واالنتهاكات الجنسية والجسدية, 
وجميع األس�اليب الت�ي ينتهجها 
االره�اب ه�ي اس�اليب وحش�ية 
ومخالفة لجميع الدساتري الدينية 

واالنسانية والدولية.
داع�ش ه�و أح�د أخط�ر أن�واع 
العال�م  ال�ذي ظه�ر يف  االره�اب 
وكم�ا هو معل�وم للجمي�ع فانه 
ويتبن�ى  الدي�ن  بغط�اء  يتس�ر 

يف  والتط�رف  الدين�ي  التش�دد 
خطرية  وايديولوجيات�ه  األف�كار 
فهو ُيكّفر كل من يخالف أفكاره 
ومعتقدات�ه, وبع�د التكفري يقوم 
بهدر الدم وتنفيذ أحكامه بش�كل 
مبارش وعلني أمام الناس ليفرض 
قوانينه وينرش الرعب والخوف يف 
قلوب الناس األبرياء, ويس�تخدم 
التنظي�م عملي�ات التفجري داخل 
التجمع�ات الجماهري�ة الكب�رية 
امللغم�ة  الس�يارات  بواس�طة 
ُغس�لت  الذي�ن  واالنتحاري�ن 
أدمغتهم وهدفه ايق�اع أكرب عدد 
ممك�ن م�ن الخس�ائر يف األرواح 
واملعدات ليبث الخوف والرعب بن 

الناس وليفرض س�لطته بالقوة.
لق�د عان�ى العال�م ب�أرسه م�ن 
ويالت تنظيم داعش ولكن العراق 
وس�وريا كانت�ا أك�رب املترضرين 
حي�ث اختارهم�ا التنظي�م مقراً 
لدولته االرهابية املزعومة فتسبب 
بتدم�ري م�دن كث�رية يف البلدي�ن 
األرواح  وأزه�ق  كام�اًل  تدم�رياً 
الربيئ�ة ودم�ر االقتص�اد والبنى 

التحتي�ة واملواق�ع األثري�ة الت�ي 
التق�در بثمن ,وباختصار دّمر كل 

يشء.
ما أري�د قوله بأن عاملي�ة االرهاب 
وتش�ابه أهداف�ه وأس�اليب تنفيذ 
األم�ر  يجع�ل  املتش�ددة  أهداف�ه 
يحت�اج اىل وقف�ة دولية حاس�مة 
وتعاون مشرك وصادق من جميع 
دول العالم للقضاء عليه وتجفيف 
مناب�ع تمويله وه�ذا يتطلب عقد 
س�بل  لبح�ث  دولي�ة  مؤتم�رات 
التع�اون املش�رك يف كل املج�االت 
وخاصة االستخبارية منها وتبادل 
املعلوم�ات ح�ول أف�راد التنظي�م 
والعم�ل ع�ى القض�اء ع�ى بؤره 
وخالياه املن�رشة وكذلك يحتاج اىل 
تشديد القوانن واالجراءات ضد كل 
املتورط�ن يف االنتماء لهذا التنظيم 
عالوة ع�ى ذل�ك يتطل�ب التعاون 
العسكري املش�رك يف شن الحرب 
عى أماك�ن تواجده الكب�رية مثل 
الع�راق وس�وريا لغ�رض القضاء 
علي�ه وانهاء خطره ع�ى كل دول 

العالم.
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  المستقبل العراقي / الغانم

أعل�ن محاف�ظ واس�ط، محمد جمي�ل املياحي، ع�ن تعويض اي 
محاصيل زراعية مترضرة جراء السيول والفيضانات.

وقال املياحي »بتوجيه م�ن رئيس مجلس الوزراء يف حال تعرض 
بع�ض االرايض املزروع�ة ملوجة فيض�ان جراء صعود مناس�يب 
املياه س�يتم تعويض املزارعني والتعامل م�ع االرايض« محصول 

مسوق«.
وأض�اف »نتمنى عىل اهلن�ا املزارعني التعاون الت�ام مع مالكات 

املوارد املائية والزراعة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة املوارد املائية، سالمة سد املوصل والسدود االخرى«.
وذكرت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، انه »ال صحة للشائعات التي تنرشها بعض مواقع التواصل 

االجتماعي«.
واضافت انها »س�تقوم باتخاذ االجراءات القانونية ضد مروجي 

هذه الشائعات التي ال تريد الخري للبلد .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير االعمار واالس�كان، بنك�ني ريكاني، قرب انجاز جميع 
جسور محافظة نينوى.

وق�ال ريكان�ي يف تغريدة له »س�تكون األولوية يف اعمار جس�ور 
املوص�ل للج�ر الثال�ث يف اإلحال�ة ع�ن طري�ق وزارتن�ا إلحدى 

الرشكات«.
واض�اف، »كم�ا كلفن�ا جامعة املوص�ل إلنج�از تصاميم الجر 
وبتنس�يق وتواصل مع خلية األزمة ومزاح�م الخياط« موضحا، 
»قريبا سيتم حسم اعمار كل الجسور خدمة ألهايل املوصل وكما 

وعدناهم.

   بابل / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية زراعة بابل عن انتاج اكثر 
من 6ماليني بيض�ة و586 طناً من دجاج 
اللحم و98 طناً من االس�ماك خالل شهر 
اذار امل�ايض م�ن اج�ل تحقي�ق االكتفاء 
الذات�ي للمحافظة ورفد االس�واق املحلية 

باملنتجات الزراعية املختلفة .
حي�ث بين�ت املديري�ة ان انت�اج املفاقس 
العامل�ة يف املحافظة بل�غ )1.764.537( 
ف�رخ من خالل 14 مرشوع�ًا عامل حالياً 
،بينم�ا تم رفد الس�وق املحلي�ة 586 طناً 
من دج�اج اللحم من مش�اريعها البالغة 
50 مرشوع، اما مشاريع الثروة السمكية 
والبالغة 88 مرشوعاً عاملة حاليا فقد بلغ 
انتاجها حوايل 98 طناً من خالل االحواض 

الطينية فقط.
كم�ا تم تش�غيل اكث�ر م�ن 26 مرشوعاً 
والحم�الن  العج�ول  لتس�مني  مختلف�اً 
وتربية االبقار واالغنام وبطاقة تش�غيلية 
بلغ�ت اكث�ر م�ن )1.377( رأس لغ�رض 
رفد االس�واق املحلية بمختل�ف املنتجات 

وضمان استقرار اسعارها .

   ميسان / اعالم نفط ميسان

أكدت رشك�ة نفط ميس�ان، عدم تاثر 
الت�ي  واالمط�ار  بالس�يول  انتاجه�ا 

شهدتها املحافظة.
وقال مدي�ر اعالم الرشك�ة خالد واهم  
»املس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت  حدي�ث  يف 
العراق�ي«  ان«العملي�ة االنتاجي�ة من 
حقول الرشكة مس�تمرة س�واء كانت 
م�ن مواق�ع االنت�اج بالجه�د الوطني 
حق�ي ) ن�ور , والعم�ارة ( , او الجهد 
االس�تثماري املتمثل بعقود الرتاخيص 
النفطية يف حقول , الحلفاية , وميسان 
) الب�زركان , والفك�ة , واب�و غ�رب (, 
بموج�ات  تتأث�ر  انها«ل�ن  إىل  مش�ريا 
السيول ومياه األمطار التي تساقطت 
وتوف�ري  اىل«تهيئ�ة  مؤخرا«.واش�ار 
البديل�ة للوص�ول اىل حق�ول  الط�رق 
الرشك�ة ومواقع العم�ل كافة من اجل 
الحف�اظ ع�ىل كمي�ات االنت�اج ضمن 
معدالتها الطبيعية دون التأثر بارتفاع 
مناس�يب املياه يف املناطق القريبة من 

مواقع العمل بفعل السيول القادمة«.
واضاف، ان«الرشك�ة زادت من قدرات 
الجهد الهنديس العامل يف حقول ميسان 
امكاناتها  والحلفاية وس�خرت كاف�ة 
به�دف تحقيق اعىل مس�تويات االمان 
يف تلك الحقول وتسهيل مهمة العاملني 
ادارة  يف  الوظيفي�ة  مهامه�م  الداء 
املسرية االنتاجية دون عائق او مشاكل 
تذكر والحفاظ عىل تدفق النفط الخام 

بانسيابية نحو مرافئ التحميل.

زراعة بابل تنتج اكثر 
من »6« ماليني بيضة واطنان 
من اللحوم البيضاء واالسامك

نفط ميسان تؤكد 
عدم تاثر انتاجها 

بالسيول

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت امان�ة بغ�داد، اعم�ال تطوير س�احة الفردوس وس�ط 
العاصمة بغداد .

وقالت االمانة يف بيانتلقت »املستقبل العراقي«، ان »مالكات دائرة 
املشاريع بارشت اعمال تطوير ساحة الفردوس باسلوب التنفيذ 
املبارش وحسب التصاميم التي اعدتها املالكات الفنية والهندسية 

بدائرة التصاميم«.
واضاف�ت، ان »اعمال التطوير تتضمن الرص�ف باحجار البازلت 
والكرانيت وانش�اء نافورات متحركة واعمال زراعية ومنظومات 

انارة حديثة .

امانة بغداد تعلن املبارشة بتطوير ساحة 
الفردوس وانشاء نافورات متحركة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير ع�ام رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية كاظم مس�ري 
ياس�ني عن خطة تجهيز الرشك�ة للمولدات الس�كنية من منتوج 
زيت الغاز يف كافة املحافظات بحصة ش�هر نيسان الجاري«.وقال 
مس�ري يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان« جهزنا محافظات 
)بغداد – النجف األرشف– كربالء املقدس�ة- البرصة- ميسان- ذي 
ق�ار، املثنى - الديوانية - بابل - دياىل - واس�ط – كركوك( وبكمية 
)10(ل�رت لكل kva ومقاب�ل ثمن وذلك بتوجيه مع�ايل وزير النفط 
ومتابع�ة الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع حرص�اً منها عىل 
توفري أن�واع الوقود للمواطنني يف املحافظ�ات كافة إلدامة الطاقة 
الكهربائي�ة خاصًة ونحن مقبلني عىل فصل الصيف«.ولفت اىل انه 

»س�يتم تجهيز مولدات القطاع الخاص واملختلط لتلك املحافظات 
م�ن الراغب�ني بكمي�ة )5( لرت ل�كل kva م�ن زيت الغاز بالس�عر 
التج�اري البال�غ )700( دينار لكل لرت فيما ُجه�زت مولدات دوائر 
الدولة ب)5(لرت لكل kva بالس�عر الرس�مي ».من جهته ذكر مدير 
هي�أة التجهيز رشكة التوزيع بأن األقضية والنواحي يف محافظات 
املنطق�ة الغربية )نينوى ، ص�الح الدين واألنب�ار( تقرر تجهيزها 
بكمي�ة )15( لرت لكل kva من مادة زيت الغاز للمولدات الس�كنية 
 kva يف املناط�ق التي التجه�ز بالكهرباء الوطني�ة ، و)10(لرت لكل
للمولدات السكنية يف املناطق التي تجهز بمعدل )5 اىل 10( ساعات 
كهرب�اء وطنية ، و)5( لرت لكل kva للمولدات الس�كنية يف املناطق 
الت�ي تجه�ز بمع�دل )15 اىل 20( س�اعة كهرباء وطني�ة ، يف حني 
 kva ُجه�زت مولدات دوائر الدولة ب� )10( لرت م�ن زيت الغاز لكل

وحس�ب الضواب�ط أما فما يتعل�ق بدوائر الدولة الت�ي توجد فيها 
كهرباء وطنية فتجهز حس�ب س�اعات القطع ، مؤك�داً ان عملية 
التجهيز تكون حس�ب الضواب�ط والتعليمات وبعد التأكد من عمل 
ه�ذه املولدات وتجهيزه�ا للمناطق املذكورة بالطاق�ة الكهربائية 
الالزم�ة ، اضافًة اىل تجهي�ز مولدات القطاع الخ�اص واملختلط يف 
ه�ذه املحافظات )5( لرت ل�كل kva وبالس�عر التجار«.وعن نظام 
الخصخصة كش�فت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن تجهيزها 
للمول�دات الس�كنية الخاضعة اىل ه�ذا النظ�ام يف محافظة بغداد 
بكمي�ة )5( ل�رت ل�كل kva من منتوج زي�ت الغاز للش�هر الجاري 
مقاب�ل ثم�ن ألغراض تجهي�ز الطاق�ة الكهربائي�ة ، باإلضافة اىل 
تجهيز مول�دات دوائر الدولة الخاضعة لنفس النظام بإعتماد عىل 

ساعات القطع للكهرباء الوطنية.

   المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

أعلنت دائرة االعمار الهنديس التابعة لوزارة االعمار واالس�كان 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة عن ق�رب أفتتاح أك�ر مرشوع 
أس�تثماري خاص بصناعة مواد التعبئة والتغليف يف محافظة 
بابل«.وقال�ت مديرة ع�ام دائرة االعمار الهن�ديس وكالة أحالم 
س�عيد ج�واد خ�الل زيارته�ا امليداني�ة للم�رشوع ان كوادرنا 
الهندس�ية والفني�ة يف محافظة بابل تواص�ل عملها باالرشاف 
الهنديس عىل اربعة مش�اريع استثمارية لصالح هيئة أستثمار 
بابل.مبين�ة ان هناك تع�اون كبري بني الدائرة وهيئة أس�تثمار 
بابل للنهوض بالواق�ع العمراني يف املحافظة«.وأوضح معاون 
مدير عام الدائرة محمد حيدر الساكني ان املشاريع التي تقوم 
الدائرة باالرشاف عليها هي مرشوع أنشاء معمل لصناعة مواد 
التعبئ�ة والتغليف الذي س�يتم أفتتاحه قريبا بع�د ان تم أنجاز 
نس�بة 96% منه ومرشوع مجمع ارض بابل السكني ومرشوع 
معارض الس�يارات ومرشوع أعادة تأهيل محطة أبقار جبلة.

مؤك�دة ان الدائ�رة تس�عى بالحص�ول ع�ىل عق�ود جدي�دة يف 
محافظ�ة بابل وبقي�ة املحافظات وخاص�ة يف املناطق املحررة 
كون ان الدائرة تمتلك كفاءات هندسية وفنية يف مجال االرشاف 

الهن�ديس والتصاميم يمكنها من التناف�س مع بقية الرشكات 
املحلية«.فيما اشار مدير قسم املشاريع يف الدائرة عادل حمدي 
عي ان »مرشوع صناعة مواد التعبئة والتغليف يف محافظة بابل 
يتكون املرشوع من بناية االنتاج والتي تبلغ مساحته )4200(

م2 وبناية الخزن وبمس�احة )8200(م2 وبناية س�كن العمال 
بطابقني وبمساحة )1440(م2ومحطة معالجة املياه وبسعة 
)300(م3 وبناية االدارة بمس�احة )1200(م2 وبناية خدمات 
بمساحة )600(م2 باالضافة اىل وجود بوابة رئيسية للمرشوع 
وس�احات وق�وف وس�ياج خارج�ي يحيط مس�احة املرشوع 
الكي والبالغ مس�احته 37 دونم .أما املرشوع الثاني هو أنشاء 
مجمع أرض بابل السكني املمنوح رخصه أستثمارية من هيئة 
أس�تثمار بابل والتي وصلت نسب االنجاز حوايل 79% ويحتوي 
عىل أنش�اء )176( دارا وعىل مساحة أرض تقدر ب�)26( دونم 
يف مرك�ز ناحية أبي غرق مقس�مة عىل خمس�ة نماذج ) ثالثة 
نماذج بطابقني ونموذجني بطابق واحد(.مش�رية ان مس�احة 
قطع�ة االرض للوحدة الس�كنية ت�رتاوح ب�ني ) 260 اىل 294(

م2 بينما تبلغ املس�احة البنائية للدور الس�كنية بني 137م2 و 
215م2 .باالضاف�ة اىل وجود مس�احات خرضاء وطرق داخلية 
وحولي�ة مع كافة خدمات النب�ى التحتية للمرشوع«.وتابع ان 

»املرشوع الثالث هو أنش�اء مرشوع معارض الس�يارات والتي 
وصلت نس�ب االنجاز ح�وايل 43% ويتكون املرشوع من مجمع 
معارض للس�يارات باالضافة اىل انش�اء مطعم وكراج لوقوف 
الس�يارات وبناي�ة ادارة وطرق وارصفة باالضاف�ة اىل مناطق 
خرضاء. كم�ا يتم التواص�ل باالرشاف الهن�ديس عىل املرشوع 
الراب�ع وه�و أعادة تأهيل محط�ة أبقار جبلة والت�ي بلغ فيها 
نس�بة االنجاز الفعي حوايل 47% وه�و يتكون من حظائر عدد 
اربعة منها ثالثة مغلقة وواحدة مفتوحة ومخزن أعالف وبناية 
التصدي�ر ومحطة تصفية املياه ومخازن متفرقة صغرية أمام 
كل حظ�رية وس�قيفة مول�دة وس�قيفة س�يارات«.فيما نوه 
مدي�ر دائرة مهندس مقي�م هيثم حاتم ان الدائ�رة تمكنت من 
القي�ام بعملي�ات االرشاف الهن�ديس عىل العديد من املش�اريع 
ومنها م�رشوع بناية رشطة بابل وم�رشوع مجمع تالل بابل 
الس�كني ومرشوع املعمل الش�امل لتصليح آليات رشطة بابل 
وم�رشوع محط�ة وقود ناحي�ة النيل ومرشوع انش�اء عمارة 
تجاري�ة وغريها من املش�اريع االس�تثمارية يف محافظة بابل.

وأك�د ان الدائرة حصلت ع�ىل درع االبداع والتميز من قبل هيئة 
أس�تثمار بابل كأفضل جهة أستش�ارية مرشفة عىل املشاريع 

االستثمارية يف محافظة بابل.

املنتجات النفطية تعلن خطتها لتجهيز املولدات بزيت الغاز لشهر نيسان

دائرة االعامر اهلنديس تعلن عن قرب افتتاح أكرب معمل لصناعة مواد التعبئة والتغليف يف بابل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
إطالق راتب املعني املتفرِّغ لغري املس�تلمني 
بطاقة املاسرت كارد من املستفيدين املدنيني 

والعسكرين يف محافظة بغداد«.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقته، »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »ت�م اط�الق رات�ب املعني 
املتفرِّغ لغري املستلمني بطاقة املاسرت كارد 
من املس�تفيدين املدنيني والعسكرين الذين 

وطنوا رواتبهم يف مرصيف الرافدين والرشيد 
يف محافظ�ة بغداد ي�وم الخمي�س املوافق 

.»2019-4-4
وبارشت هيئ�ة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
الخاص�ة توزي�ع الرواتب بني العس�كريني 
يف مقره�ا الكائ�ن مقاب�ل معه�د النف�ط، 
فيم�ا وزعت الرواتب ب�ني املدنيني يف املركز 
العراق�ي الكوري بحض�ور املعني فقط مع 
جل�ب هوية األح�وال املدني�ة األصلية لكال 

الطرفني )املعني واملعاق(.

   بغداد / المستقبل العراقي

أتلف�ت الس�لطات الجمركي�ة يف مرك�ز كمرك 
الش�يب الح�دودي، إرس�الية من م�ادة التمر 
املس�تورد ممن�وع إس�تريادها لوف�رة املنتوج 
املحي يف البالد.وذكر بني للهيأة العامة للكمارك 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »اإلرسالية كانت 
قد تم ضبطها مسبقاً يف ذات املركز الكمركي«.

وأك�دت »انه�ا قامت بإت�الف اإلرس�الية وفقا 
ألحكام امل�ادة 68/ ثانياً من قان�ون الجمارك 

رقم 23 لس�نة 1984 املعدل و أتخاذ األجراءات 
القانوني�ة بحقها وفقأ للضواب�ط والتعليمات 
النافذة«.يذكر أن هيأة الكمارك كانت قد اعلنت 
خالل الس�اعات املاضي�ة من الي�وم الخميس 
عن ضب�ط كميات كبرية م�ن األدوية البرشية 
يف مط�ار بغداد الدويل وايض�ا يف منفذ ام قرص 
الجنوبي فيما أعلنت عن ضبط س�يارات دون 
املوديل وم�واد كيمياوية خطرة يف منفذ كمرك 
بوابة البرصة بسبب إستريادها دون موافقات 

رسمية خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة .

العمل تطلق راتب املعني املتفرغ 
للمدنيني والعسكريني يف بغداد

إتالف متور ممنوع إستريادها 
يف منفذ الشيب

     بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت وزارة النقل، توضيحاً حول انتشار 
فيدي�و يصور بع�ض املس�افرين يف محطة 
اس�طنبول يحاول�ون في�ه التش�ويش عىل 
الرأي العام، متهمني رشكة الخطوط الجوية 
العراقية بالتعامل بالواسطات واملحسوبيات 

يف قطع التذاكر للمسافرين
وقالت ال�وزارة يف بي�ان، تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »االنظم�ة االلكرتوني�ة التي 

تتبعه�ا رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية 
صارمة وال يمكن للمحس�وبية واملنس�وبية 
النفاذ منه�ا، إضافة إىل أنها بس�بب انتقال 
إىل مط�ار  أتات�ورك  الرح�الت م�ن مط�ار 
اسطنبول الجديد قررت أن تكون الحجوزات 

ملن يملكون تذاكر سفر لذات اليوم فقط«.
ولفت�ت اىل انه »ع�ىل الرغم م�ن التنويهات 
والتنبيه�ات الكثرية واملتع�ددة التي نرشتها 
الرشكة بعد ان وصولها األشعار من سلطة 
الط�ريان الرتكي وحالنا يف ذل�ك حال جميع 

رشكات الط�ريان قمنا بأش�عار مس�افرينا 
الكرام عىل جميع وس�ائل اإلعالم والتواصل 
االجتماع�ي وغريها، اال اننا تفاجئنا ببعض 
املس�افرين يرصون عىل صعودهم الطائرة 
وتذاكره�م 4 /4 اي متأخري�ن ع�ن موع�د 
الرحلة 24 س�اعة وال يوجد مقاعد ش�اغرة 
يف الطائرة ما اضطر مدير املحطة باالعتذار 
راجي�ا منهم اح�رتام نظام الحجز املس�بق 
وفق�ا لتذاك�ر الس�فر، اال ان ثأئرتهم ثارت 
وتوجهوا ملدير املحطة بالتهديد بنرش مقطع 

فيديو له يف مواقع التواصل االجتماعي«. 
وقدم�ت ال�وزارة اعتذارها م�رة أخرى عن 
»االرب�اك الحاص�ل بس�بب تغي�ري املطارات 

وهو شأن خارج عن ارادة الرشكة«.
وفيم�ا اش�ارت اىل ان »الخط�وط الجوي�ة 
العراقية س�تعمد عىل تحريك دعوة قضائية 
لكل من تس�ول له نفس�ه اإلساءة ملؤسسة 
حكومي�ة والتي تع�د واجهة للع�راق وأهله 
تميي�ز  دون  للجمي�ع  خدماته�ا  وتق�دم 

اوتحيز.

النقل تصدر توضيحًا بشأن انتشار فيديوهات مسيئة للخطوط اجلوية

   المستقبل العراقي/ علياء حمود الكناني

اك�دت وزارة الزراع�ة / مديرية زراعة كربالء املقدس�ة عن انتاج 
اكث�ر من )14( ملي�ون بيضة يف معامل مش�اريع بيض املائدة يف 
املحافظة خالل الش�هر املايض. حيث تم انتاج هذه الكميات من 
بيض املائدة عن طريق )8( مشاريع لرتبية االقفاص تم انشاءها 
يف املحافظة من خالل قروض املبادرة الزراعية، وتش�مل مشاريع 
انت�اج بي�ض املائ�دة وفروج اللح�م، اذ تبل�غ طاقته�ا االنتاجية 
الس�نوية اكثر من )150( مليون بيضة يتم تسويقها اىل االسواق 
املحلي�ة. اذ بلغت عدد االفراخ الداخلة اليه�ا اكثر من )662900( 
فرخة، بعضها بياضة يف مرحلة االنتاج واخرى يف مرحلة الرتبية، 
يذكر ان هذه املشاريه ساهمت وبنسبة كبرية بسد حاجة السوق 

املحلية من بيض املائدة ولحوم الدواجن.

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الصح�ة، موع�د الحملة الوطني�ة للقاح ضد 
شلل األطفال يف العراق.

وأعل�ن وزي�ر الصح�ة عالء الدي�ن العل�وان يف بي�ان تلقته 
»املستقبل العراقي«، عن »إنطالق الحملة الوطنية التلقيحية 

ضد شلل األطفال االحد وملدة أسبوع«.
يش�ار اىل ان ش�لل األطفال م�رض فريويس ش�ديد العدوى 
يغ�زو الجهاز العصب�ي وهو كفيل بإحداث الش�لل التام يف 

غضون ساعات من الزمن.

إنتاج أكثر من )14( مليون بيضة 
يف معامل كربالء املقدسة

الصحة حتدد موعد احلملة 
الوطنية ضد شلل األطفال

حمافظ واسط يعلن تعويض 
املحاصيل التالفة بسبب الفيضانات

املوارد املائية تؤكد سالمة سد املوصل وتعتزم 
اختاذ اجراءات بحق مروجي الشائعات

االعامر تعلن قرب انجاز مجيع 
جسور نينوى

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أكد محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري, 
إكم�ال جمي�ع اإلج�راءات االحرتازية من 
قبل مالكات وزارة امل�وارد املائية يف مدينة 
بغ�داد, بعد ارتفاع مناس�يب املياه يف نهر 

دجلة.
وقال الجزائري خالل جولة أجراها برفقة 
مدير املوارد املائي�ة يف بغداد الدكتور خالد 
ش�مال, يف عدد م�ن االقضي�ة والنواحي, 
إن »الوض�ع آمن يف العاصم�ة, ويتم إمرار 

تصاريف املياه بشكل طبيعي«.
واكد محافظ بغداد, »التزام دوائر  الحكومة 
املحلي�ة يف إس�ناد مديري�ة امل�وارد املائية 
بجهوده�ا وإمكانياتها يف تأمني العاصمة 

بغداد, فيما يخص ارتفاع املناسيب«.

كم�ا أعلن محافظ بغداد ف�الح الجزائري، 
عن توزي�ع الدفعة الثالثة من التعويضات 
النظ�ام  ممارس�ات  ج�راء  املترضري�ن 

السابق.
وق�ال الجزائ�ري إن »مبال�غ التعويضات 

رصف�ت وفق قان�ون رق�م خمس�ة لعام 
2006، والذي يهدف اىل تعويض املترضرين 
الذين فقدوا جزءا من اجسادهم او اصيبوا 
بم�رض مزم�ن او تعرض�وا اىل التش�وية 

السباب سياسية وخالل ما قبل 2003«.
واش�ار الجزائ�ري اىل »وجود تنس�يق بني 
الدوائ�ر االخ�رى لل�رشوع بتوزي�ع قطع 
قان�ون  املس�تحقني، وف�ق  ب�ني  االرايض 
التعويض�ات«، الفت�ا اىل »وج�ود دفع�ات 
جديدة م�ن التعويضات ضحاي�ا االرهاب 

سترصف قريبا«.

حمافظ بغداد : إكامل مجيع اإلجراءات االحرتازية بشان ارتفاع مناسيب دجلة
حمافظ بغداد يوزع دفعة جديدة من التعويضات على ضحايا النظام السابق

    البصرة/ المستقبل العراقي

بح�ث مجلس محافظ�ة البرصة مع مجل�س محافظة ذي 
قار األوضاع الخاصة باملناطق الجنوبية املتعلقة بالجوانب 
العمراني�ة واإلداري�ة، فيم�ا أك�د االجتم�اع ع�ىل تفعي�ل 

الالمركزية بشكل أوسع.
وقال رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حسن البزوني 
ان اللقاء مع رئيس مجلس ذي قار وعدد من اعضاءه جاء 
للتأكيد عىل الالمركزية بش�كل اوس�ع وعدم الس�ماح ألحد 

التالعب بإدارة الدولة س�يما بالدستور والقرارات والقوانني 
داخ�ل مجل�س الن�واب مبين�ا ان جمي�ع الط�رق مفتوحة 
الس�تحصال حق�وق املحافظ�ات الجنوبي�ة وع�ىل جميع 
املعني�ني معرفة قوة الحكوم�ات املحلية وقدرتها عىل كر 

الجوانب املخالفة للدستور والقانون.
م�ن جهته أش�ار رئيس مجل�س محافظة ذي ق�ار طعمة 
االس�دي إىل ان هناك اتفاق مبدئي مع املحافظات الجنوبية 
للدفاع عن مرشوع الحكومات الالمركزية يف املحافظات من 

خالل تلك اللقاءات مع رؤساء املجالس.

جملس البرصة يبحث مع جملس ذي قار االوضاع 
يف املناطق اجلنوبية وتفعيل الالمركزية بشكل اوسع
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جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )33(  18 /2019/3 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادن�اه  والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية محام 
العليل وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة 
مديرية بلدية محام العليل وخالل مدة )ثالثني يوم( تبدأ من اليوم التايل لنشر االعالن  بالصحف مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن   
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن و املصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االجيار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب 
املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا مع عدم  جواز 
التنازل عن االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال وتطبق حبقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة 

يف مقر مديرية  بلدية محام العليل
مالحظة :  مدة االجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات نينوى

رقم القطعة وان املقاطعة 11 محام العليل نوع العقار ورقمه  ت
9و10و15و973/16 كازينو التعاون 1

من كازينو التعاون دكان 1و2 2
1174/10 فندق ميسلون 3
حتت الفندق كازينو ميسلون 4

96و97و966/98 فندق النهر  5

قرب مستوصف القديم كابينات من 1 اىل 6 6
السوق العصري القديم خمزن 3 7

789/25 مرافق صحية حمورة 8

7/94 برج اتصاالت 9
4/4 ساحة وقوف السيارات مبساحة 950م2 10

65/108 اسواق الشفاء الدكاكني 18و19و20و21و22و25و26  وخمزن 1و2 11

36/74 بناية اجلمعية 12
101/61 بناية 13

22/1 منتزه نسيم النهر ب مبساحة 1675م2 14
1007 محام املياه املعدنية 15

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
اعالن للمرة الثانية جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشكة عامة( عن اج�راء املزايدة العلنية الثاني�ة اليجار حوانيت 
املجم�ع الس�كني / يف خور الزب�ر العائدة لهذه الرشك�ة  يف تمام الس�اعة )9( من صباح يوم 
)االثنني( املصادف 2019/4/22   فعىل الراغبني باالش�راك باملزاي�دة العلنية الحضور بالزمان 
وامل�كان املحددين مس�تصحبني معهم مبالغ  التامينات املدرجة ادن�اه مع جلب  هوية االحوال 
املدنية و بطاقة الس�كن مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ضمن منطقة سكنه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية  
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو موعد الغلق 

مع التقدير

حمافظة ميسان
دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اىل / رشكة انوار السلطان للمقاوالت العامة املحدودة 

م/ انذار
سبق وان  تم انذاركم بموجب االنذار املرقم 1921 يف 2019/1/27 ومليض الفرة 
القانوني�ة املح�ددة باالنذار  اع�اله وبالنظر لعدم مراجعتكم لقس�م الهندس�ة 
والصيانة وش�عبة العقود لغرض املبارشة بالعمل رغم توفر التخصيص املايل لذا 
ننذرك�م للمرة الثانية بوجوب املراجعة واملبارشة بالعمل خالل فرة س�بعة ايام 
وبخالفه س�يتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة وفق  للقانون املدني العراقي 

وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية

اعالن
ق�دم املواط�ن )محم�د رض�ا يحيى 
يوسف( طلبا يروم فيه تسجيل لقبه 
وجعل�ه )الكعبي( بدال م�ن )الفراغ( 
واس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة 24  م�ن 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
ه�ذا  ن�رش  ولغ�رض  املع�دل   2016
االعالن يف الجريدة الرسمية فمن لديه 
حق االع�راض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام /وكالة

������������������������������
اىل الرشيك�ة /  من�ى عب�د الكري�م 

ابراهيم
اقت�ى حض�ورك  اىل مديري�ة بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 
للرشيك )حيدر نعمة حميد( للقطعة 
املرقم�ة  3/38747 ح�ي الوف�اء يف 

النجف
������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم / 1513859 
يف 2016/12/20 والصادر من بلدية 
النج�ف بأس�م / حي�در ع�ي عباس 
فعىل  من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار 
������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم / 1513858 
يف 2016/12/20 والصادر من بلدية 
النج�ف بأس�م / حي�در ع�ي عباس 
فعىل  من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار 

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر 
االموال العائدة لجامعتنا  واملدرجة ادناه فعىل الراغبني يف االش�راك  باملزايدة 
املذك�ورة مراجع�ة دي�وان الجامع�ة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف  املدينة 
الجامعي�ة طري�ق كوفة / نجف لالط�الع عىل التفاصيل و العق�ار املعلن عنه 
موقعيا وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء من الي�وم التايل لنرش االعالن اذ  
س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخ�رة  للمده اعاله 
بدي�وان الجامعة مس�تصحبني معه�م  التامينات القانوني�ة البالغة 50% من 
القيم�ة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة  / صندوق 
التعلي�م العايل وكت�اب براءة ذمة م�ن دوائر الرضيبة املختص�ة تتضمن عدم 
املمانع�ة يف الدخ�ول باملزاي�دات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضم�ن الرقم 
الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة 
الوطني�ة املوح�دة عىل ان يتم جلب كت�اب عدم املحكومية للمتق�دم للمزايدة  
وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املستأجر بأيداع تأمينات مقدارها 10% من 
قيم�ة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء م�دة العقد يف حالة عدم 
ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�راك املوظفني   الذي�ن ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال / مكتب استنساخ 

� موقع العقار / كلية الربية للبنات
� القيمة التقديرية السنوية ) 19090000( تسعة عرش مليون وتسعون الف 

دينار 
ثانيا / حانوت قسم املجمع الخامس الداخي

  � موقع العقار / املدينة الجامعية
  �القيمة التقديرية السنوية / )3508000( ثالثة ماليني وخمسمائة وثمانية 

االف دينار 
ثالثا / حانوت قسم املجمع السادس الداخي

� موقع العقار / املدينة الجامعية
� القيمة التقديرية الس�نوية ) 3508000( ثالثة ماليني وخمس�مائة وثمانية 

االف دينار

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية 
لتأجر االموال العائدة لجامعتنا  واملدرجة ادناه فعىل الراغبني يف االشراك  
باملزايدة املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف  
املدينة الجامعية طريق كوف�ة / نجف لالطالع عىل التفاصيل و العقار 
املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل 
لنرش االعالن اذ  س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
االخ�رة  للمده اع�اله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم  التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 50% من القيم�ة املقدرة وبصك مص�دق معنون اىل 
رئاس�ة جامعة الكوفة  / صندوق التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة من 
دوائ�ر الرضيب�ة املختصة تتضمن ع�دم املمانعة يف الدخ�ول باملزايدات 
لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل 
بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية   عىل ان يتم جلب عدم املحكومية 
للمتق�دم للمزايدة  وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املس�تأجر بأيداع 
تأمين�ات مقداره�ا 10% من قيم�ة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها 
بع�د انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبال�غ بذمته نتيجة مخالفة 
رشوط العق�د او ارضاره باملأج�ور وال يجوز اش�راك املوظفني   الذين 
ذكرتهم احكام املادة )4( م�ن قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف 
هذه املزايدات وسيتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال / النادي الطالبي لكلية االدارة واالقتصاد

1� القيمة التقديرية الس�نوية ) 25000000( خمسة وعرشون مليون 
دينار 

ثانيا / النادي الطالبي لكلية الصيدلة
1  �القيمة التقديرية السنوية / )20000000( عرشون مليون دينار 

ثالثا / مكتب قرطاسية وهدايا كلية االداب
1� القيم�ة التقديري�ة الس�نوية ) 3250000( ثالث�ة مالي�ني ومائتان 

وخمسون الف دينار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

تنويه
اشارة اىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة 
ذي العدد 3418/304 يف 2019/3/26 يتم 
رفع امللك الوارد يف التسلس�ل  )7( )ساحة 
وق�وف ومبي�ت الس�يارات الواقع�ة خلف 
الفنادق السياحية ( يف اعالننا املرقم 72 يف 
2019/3/24 املنشور يف صحيفة املستقبل 
العراق�ي بعدده�ا 1873 يف 2019/3/25 
من املزايدة والذي ح�دد موعد عقدها  يوم 
الخمي�س 2019/4/25 لحصول املوافقة 
عىل  تمديد تأجر الساحة ملدة سنة واحدة 

لذا اقتى التنويه

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الدورة

رقم االضبارة 560 / 2019  
التاريخ 3 / 4 / 2019  

اىل املنفذ عليه / امري فؤاد جميد جمهول حمل االقامة 
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن قبل املبل�غ القضائي يف ه�ذه املديرية وتأييد 
املجل�س املحي لحي الجهاد انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الدورة خالل خمس�ة 
ع�رش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل /
 قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الكرخ املرقم 1456 / ش / 2019 يف 14 
/ 3 / 2019 ال�زام املدعى عليه امر فؤاد مجيد بتأدية نفقة ماضية للمدعية 
همسة ابراهيم مصطفى مبلغاً قدره 125,000 مائة وخمسة وعرشون الف 
دينار وملدة س�نة واحدة س�ابقة عىل تاريخ اقامة الدعوى يف 24 / 2 / 2019 
ونفقة مس�تمرة للمدعية همس�ة ابراهيم مصطفى مبلغ ق�دره 150,000 
مائ�ة وخمس�ون الف دينار ش�هرياً اعتباراً م�ن تاريخ االدع�اء يف 24 / 2 / 

2019

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1149 / ش / 2019  

التاريخ 4 / 4 / 2019  
اعالن

اىل املدعى عليه / ابراهيم محمد عمار
اقامت املدعية ش�يماء خلف عبيد الدعوى املرقمة اعاله 
تطالب�ك فيها بتس�ليم اثاثها الزوجي�ة وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف يوم 14 / 4 / 2019 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة غيابياً 

وعلناً وفق القانون 
القايض / طارق رواد عباس

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1148 / ش / 2019  

التاريخ 4 / 4 / 2019  
اعالن

اىل املدعى عليه / ابراهيم محمد عمار
اقامت املدعية ش�يماء خلف عبيد الدعوى املرقمة اعاله 
تطالب�ك فيه�ا بدفع النفقة له�ا والوالده�ا كالً من عبد 
الكري�م وفاطمة وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكم�ة يف يوم 14 / 4 / 
2019 ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً 

سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / طارق رواد عباس

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكرخ

اعالن رقم االضبارة 689 / 2019  
اىل / املنف�ذ عليه / حس�ني جواد كاظم – الش�علة محل�ة 446 زقاق 79 

دار 7  
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خ�������الل كتاب مركز ش������رطة 
الش�علة بالع�����دد 2262 يف 24 / 3 / 2019 انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار , يمكن اج�راء التبليغ عليه , 
واس�تناداً للمادة ) 27 ( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديري�ة التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة ع�رش يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وف�ق القانون . قررت 
ه�ذه املديرية تبليغك لغرض تس�ديد املهر املؤجل البال�غ ) عرشة ماليني 
دينار ( وحس�ب العقد املنفذ باالضب�ارة بالعدد 2653 يف 17 / 7 / 2017 

للدائنة رباب  محسن جاسم 
املنفذ العدل / مي زهري نوري    

اوصاف املحرر
عقد الزواج الص����ادر من محكمة االح����وال الشخصية يف ابي غريب 

بالعدد 2653 يف 17 / 7 / 2017

العدد / 114
التاريخ /  /1440 هـ

املوافق : 2019/4/1م

حسام حسني ويل
ء. مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

مبلغ التامينات رقم الحانوت ت

40,000 )اربعون الف دينار فقط( حانوت رقم )1( 1

40,000 )اربعون الف دينار فقط( حانوت رقم )2( 2

40,000 )اربعون الف دينار فقط( حانوت رقم )4( 3

40,000 )اربعون الف دينار فقط( حانوت رقم )10( 4

العدد  / 3824
التاريخ / 2019/2/25

الدكتور
عيل حممود العالق

املدير العام

العدد 81
التاريخ 2019/4/3

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1878( االحد  7  نيسان  2019 اعالنات19

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

اعالنشعبة تنظيم املدن
استنادا  للكتاب الوارد من مديرية التخطيط العمراني يف كربالء املقدسة املرقم  644 يف 2019/3/28 

تعلن  مديرية بلدية كربالء املقدسة عن استحداث مجموعة من  املحاور التجارية الجديدة  الواقعة ضمن تصميم حي الحسني املرقم )405أ( واملؤرش عليها 
مواقع املحاور املعدلة وتغري استعمالها  من محاور سكنية اىل محاور تجارية

فعىل من  لديه اعرتاض من الدوائر الرس�مية وش�به الرس�مية واملكاتب االستشارية واملواطنني  تقديم طلب  رسمي معنون اىل مديرية بلدية كربالء املقدسة  
خالل )30(  يوما من تاريخ االعالن وبعكسه سوف يتم تصديق الضوابط املعدلة

مع التقدير

العدد : 10248
التاريخ: 2019/3/31

م.ر مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة /وكالة

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب ع�ي محمد 
عبد الصاح�ب والص�ادرة من معهد 
التدري�ب النفطي ب�رة اختصاص 
ميكانيك قس�م املع�دات – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������

فقدان 
فقدت وثيقة تسجيل املرشوع املرقمة 
2854 يف 14 / 6 / 2007 صادرة من 
العم�ل والضم�ان االجتماعي  وزارة 
بمهن�ة تصلي�ح املحركات بأس�م / 
ق�ي كاظ�م ص�ادق – فم�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
كهرب�اء  انت�اج   – الكهرب�اء  وزارة 
الجنوب بأس�م / زيد حسن عذافة – 
فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقدت هوية اتحاد املقاولني العراقيني 
بأسم رشكة ربوع الرشق للمقاوالت 
العام�ة املح�دودة رق�م العضوية / 
17404 املدير املفوض نطام عبد الله 
كوم – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 842 / ش / 2019 
التاريخ : 5 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) عماد احمد عبد ( 

اقامت املدعية ) زينب لعيبي س�الم ( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى 
ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها ) باملهر 
املؤج�ل ( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ م�ن 
قبل املوظ�ف محمد س�الم مغيمس 
الش�خصية يف  االح�وال  يف محكم�ة 
الكاظمية املؤرخ 27 / 2 / 2019 لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رسميتني ويف حالة 
عدم حضورك فانه س�وف يتم اجراء 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وفق القانون 
علما ان موعد املرافعة يصادف 10 / 
4 / 2019 الس�اعة التاسعة صباحا 

مع فائق التقدير .
القايض 

ليث نبيل حميد
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 841 / ش / 2019 
التاريخ : 5 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) عماد احمد عبد ( 

اقامت املدعية ) زينب لعيبي س�الم ( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى 
هذه املحكمة تطالب�ك فيها ) االثاث 
العائدة لها ( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ م�ن 
قبل املوظ�ف محمد س�الم مغيمس 
الش�خصية يف  االح�وال  يف محكم�ة 
الكاظمية املؤرخ 27 / 2 / 2019 لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رسميتني ويف حالة 
عدم حضورك فانه س�وف يتم اجراء 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وفق القانون 
علما ان موعد املرافعة يصادف 10 / 
4 / 2019 الس�اعة التاسعة صباحا 

مع فائق التقدير .
القايض 

ليث نبيل حميد
������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف لفتة هاش�م 
طعم�ه والصادرة م�ن رشكة توزيع 
املنتوج�ات النفطية – هيئ�ة توزيع 
الجنوب – البرة – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

البرة 
العدد : 554 / ش / 2018 
التاريخ : 26 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه / خلدون محمد عبد 

الرضا 
م / تبليغ بالحكم الغيابي 

بتاريخ 12 / 3 / 2019 اصدرت هذه 
املحكم�ة ق�رار الحكم بالع�دد اعاله 
املتضم�ن الحك�م بتايي�د الحضان�ة 
للمدعي�ة زين�ب كاظم حم�ادي عىل 
ابنتها القارصة زهراء خلدون محمد 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املجل�س البلدي ملنطق�ة مناوي لجم 
الرباضعي�ة  وكت�اب مرك�ز رشط�ة 
 2019  /  3  /  18 يف   3026 بالع�دد 
ق�ررت املحكم�ة تبلغ�ك بصحيفتني 
محليتني ومنحتك حق الطعن بالحكم 
خالل امل�دة القانوني�ة ويف حال عدم 
تقديمك االعرتاض او التمييز س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرة 
العدد : 1809 / ش / 2019 

التاريخ : 2 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل / طالب صبيح غياض 
قدم�ت املدعي�ة زه�ره نعي�م حس�ني الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد اعاله تطل�ب فيها 
تصديق طالق من املدعى عليه وملجهولية محل 
اقامته وحس�ب الرشح القائ�م بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي ملنطقة الرباط الكبري – عليه قرر 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعة 
التاس�عة صباح يوم 24 / 4 / 2019 ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

راغب محمد حسن املظفر 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة البرة 
العدد : 146 / ب / 2019 

التاريخ : 3 / 4 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عماد ياسني املال 

اعالن 
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 146 / 
ب / 2019 وامل�ؤرخ 31 / 3 / 2019 حكم�ا 
غيابيا يقيض الحكم بفس�خ عقد االيجار املربم 
بني الطرفني والزام املدعى عليه تسليم املاجور 
خالي�ا من الش�واغل للمدع�ي ولتع�ذر تبليغك 
حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي 
ملنطقة ح�ي صنع�اء يف الجزائ�ر – عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

علوان بربوت البزوني 

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

قسم االرايض واملساحة
سكرتارية لجنة املزايدات املحلية 

))اعالن((
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف /قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها 
ادناه لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون 21 لس�نة 2013 للتعاقد حس�ب قانون 
35 لسنة 1983 فعىل الراغبني باالشرتاك  باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبني معهم 
التامين�ات االولية البالغ�ة ) 20%(  من القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة )املناداة(  
بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة )خامسا( من القانون اعاله )البالغة ثالثون يوما( والتي 
تب�دأ من اليوم التايل لنرش )االعالن(  ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرا ويف تمام الس�اعة العارشة 

صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
مواصفات االرض

د. مجيد جاسم جياد
مدير زراعة النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

العباسية 
العدد : 202/ش/2019

التاريخ 2019/3/27
اعالن

اىل  /املدعى عليه / احمد عبد الرس�ول 
عبد الجليل

بن�اء عىل اقامة الدع�وى بالعدد 202/
ش/2019 م�ن قب�ل املدعي�ة )اك�رام 
مرياوي عب�د الزهرة ( ضد املدعى عليه 
)  احم�د عب�د الرس�ول عب�د الجلي�ل(  
مح�ل  وملجهولي�ة  حض�ورك  لغ�رض 
اقامت�ك  حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
اش�عار املختار املرف�ق بالدعوى قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني  
يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2019/4/11 ويف حال�ة 
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
�����������������������������������

فقدان 
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
النف�ط / رشك�ة تعبئة الغاز بأس�م / 
ارساء رياض نجيب – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة النفط 
/ رشك�ة تعبئة الغاز بأس�م / وس�ام 
حس�ن مصطف�ى – فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ني العراقيني  بأس�م /  يارس عالء 
عبد الحس�ني رشيف فعىل م�ن يعثر عليها 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 118/ت/2018

التاريخ 2019/3/31
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املش�خاب سهام املدين  
املش�خاب  العق�ار تسلس�ل 5/275 م17 
الواق�ع يف املش�خاب العائ�د للمدي�ن  واثق 
حمادي عبد الله املحجوز لقاء طلب الدائن 
عب�د االم�ري مكي عب�د الله البال�غ ثالثون 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة )15( يوما تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

املنفذ العدل 
ماهر عبد اليمه العبودي

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : املشخاب 5/275 م17 

املشخاب
2  � جنسه ونوعه : ارض زراعية

: 286م بن�اء و  3  � ح�دوده واوصاف�ه 
254م2 مساحة خالية

4  � مش�تمالته : دار في�ه بي�ت 3 غ�رف 
ن�وم ومطبخ واس�تقبال بناءه مس�قوف 

شيلمان 
5 � مساحته : 540 م2

6  �درجة العمران : متوسطة
7 �  الش�اغل :  املدي�ن واث�ق حم�ادي عبد 

الله
 )65,000,000  (  : املق�درة  القيم�ة   �  8

خمسة وستون مليون دينار 
�����������������������������������

فقدان 
 فق�د الجواز الس�فر العائد اىل محمد هالل 

BB.150980 ودن ) بنغالديش( املرقم
فم�ن يعثر عليها تس�ليمه اىل مصدره وله 

جزيل الشكر.

تنويه
بالع�دد 1876 يف 28/ املس�تقبل  ن�رش يف جري�دة 

االح�وال  بمحكم�ة  الخ�اص  االع�الن  اذار/2019 
يف  وف�اة  /حج�ة  بالع�دد  الكوف�ة  يف  الش�خصية 
2019/3/17 ورد سهوا محكمة االحوال الشخصية 
يف الكوف�ة خط�أ والصحي�ح ه�و محكم�ة االحوال 

الشخصية يف النجف  لذا اقتىض التنويه

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 3705/ب2018/3
التاريخ  :2019/4/3

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه املحكم�ة بازالة 
شيوع العقار املرقم  3/1655 حي العروبة  يف النجف 
علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار  املذكور 
اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالثون( 
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر  محكم�ة بداءة 
النج�ف وص�ادر من م�رف الرافدين رق�م )7(  يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من الي�وم االخري من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العقار املرقم 3/1655 حي العروبة يف النجف عبارة 
عن دار مف�رزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية يقع 
عىل ش�ارع بعرض 8 مرت الج�زء االول ويحتوي عىل 
استقبال وصالة وكلدور ومجموعة صحية عدد )2( 
وغ�رف نوم عدد )2( ومطب�خ صغري 2×2 يف الطابق 
االريض ام�ا الطاب�ق العل�وي يتكون م�ن غرفة نوم 
واحدة مش�غول م�ن قبل وفية م�وىس عمران وهي 
ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرة 
درج�ة عم�ران الج�زء املذك�ور جي�دة وه�و مبلط 
بالس�رياميك واملوزاييك مسقفة بالكونكريت املسلح 
مجه�زة بامل�اء والكهرباء مس�احته 121 مرت مربع 
اما الجزء الثاني )ركن( عىل ش�ارعني بعرض 8 مرت 
وس�احة فيها حديقة ويحتوي عىل اس�تقبال وممر 
وصالة مكشوفة وغرفة نوم واحدة مبني بالطابوق 
والكهرب�اء  بامل�اء  مجه�ز  بالكونكري�ت  مس�قف 
ومس�احته االجمالية 121 وفيه مطبخ وممر صغري 
درج�ة عمران�ه جيدة مش�غول من  قب�ل ايمان عبد 
الرس�ول رزاق وه�ي ترغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد 
البي�ع بصف�ة مس�تاجرة  املس�احة االجمالية 242 
م�رت مربع وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ مقداره 
)175,200,000( مائة وخمسة وسبعون واربعمائة 

وخمسون الف دينار ال غريها

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

فق�د مني س�ند العقار املرق�م 255/3835 / الرباق 
الجديدة  يف النجف والصادر من التسجيل العقاري يف 
النجف بأس�م العراقي / طعمة مايض رداد فعىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

السعر للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة المساحة/
دونم ت

5000دينار

وهي ارض طينية تتوفر لها الحصة المائية 
من الفرع الجنوبي لنهر البديرية وحسب ما 
جاء بكتاب مديرية الموارد المائية في النجف 
االشرف المرفق بالمعاملة والمساحة غير 

مستغلة وال يوجد فيها مغروسات او منشأت 
ثابتة في الوقت الحاضر

9/الحيرة 
)الغزاالت(

جزء من 
91 150 دونم 1

4500 دينار

وهي ارض طينية تتوفر لها الحصة المائية 
من الفرع الجنوبي لنهر البديرية وحسب ما 
جاء بكتاب مديرية الموارد المائية في النجف 

االشرف المرفق بالمعاملة واالرض خالية من  
المغروسات والمحدثات في الوقت الحاضر

9/الحيرة 
)الغزاالت(

جزء من 
91 150 دونم 2

العدد : 4487
التاريخ : 2019/3/26
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اعالن
ي�ر محافظ�ة بغ�داد / املديري�ة العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 )مدينة الصدر( – ش�عبة العقود ان تعلن عن )13( مناقصة كما مذك�ور يف الجدول ادناه الخاصة برتميم 
املدارس يف مدينة الصدر بالكلفة التخمينية ازاء كل مناقصة ضمن مشاريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرة صيانة املباني( . عىل الراغبني باالشرتاك فيها من اصحاب رشكات املقاوالت 
االنش�ائية التي ال تقل درجة التصنيف عن )الخامس�ة( والصادرة من وزارة التخطيط ومكاتب املقاوالت الدرجة )الس�ابعة( مراجعة املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة/3 
)مدين�ة الص�در( – مقاب�ل ح�ي االمانة / قرب تقاطع الف�اح / قطاع )4( لغرض رشاء مس�تندات املناقصات لقاء مبلغ ق�دره )100000( فقط مائة الف دين�ار عراقي ال غريه )عن كل 
مناقصة( غري قابل للرد . وتقدم التأمينات االولية بنسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية )لكل مناقصة( بشكل خطاب ضمان او صك مصدق نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوما بحيث 
تحفظ املس�تندات واملستمس�كات الخاصة بكل مناقصة داخل غاف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م الرشكة او املكتب الراغب باالش�رتاك بش�كل واضح وتوضع يف 
صندوق العطاءات لدى املوظف املخول باستامها يف شعبة العقود يف هذه املديرية ، واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الحادية عرش صباحا من يوم )الثاثاء( املصادف 2019/4/23 

)واليقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت(.
املستمسكات املطلوبة : 

1-شهادة تأسيس الرشكة او املكتب عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غري العراقية مصادقتها من الجهات املعنية  .
2-هوية تصنيف رشكات املقاوالت اإلنش�ائية التي ال تقل عن الدرجة )الخامس�ة( والصادرة من وزارة التخطيط  او هويات املقاولني التي ال تقل عن الدرجة )الس�ابعة( نافذة عند تقديم 

العطاء حتما )الهوية االصلية مع نسخة مصورة ( يتم اعادتها بعد فتح العطاء .
3-الهوية الرضيبية )الهوية االصلية مع نسخة مصورة ( يتم اعادتها بعد فتح العطاء .

4-املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( او )البطاقة املوحدة( .
 5-تقديم مايثبت امتاكه الس�يولة النقدية البالغة )30%( من الكلفة التخمينية بتقديم كش�ف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل تغطية )ثلث 

املدة التعاقدية(.
6- اإلعمال املماثلة املنجزة عددها )2-3( عقد خال السنوات )5( االخرية مؤيدة من قبل الجهات التعاقدية بذلك مع تحديد مستوى التنفيذ لهذه االعمال من قبل الجهة املعنية . وان مبلغ 

العقد املماثل الواحد يجب ان يغطي )30%( من كلفة العقد املطلوب تنفيذه . مع بيان عدد املشاريع التي بعهدة املناقص قيد االنجاز وكلفتها ونسب انجازها مؤيدة من الجهات املعنية .
7- تقدي�م كت�اب ب�راءة الذمة )نس�خة اصلية( ص�ادر من الهيئة العامة للرضائ�ب معنون اىل املديرية العام�ة للرتبية يف محافظة بغ�داد– الرصافة /3 )مدينة الص�در( ، ونافذ عند تقديم 

العطاء.
8-تقديم التأمينات األولية بمبلغ ) 1% ( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق معنون اىل محافظة بغداد  –  املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد -الرصافة 

/3 )مدينة الصدر( .
)ويف حالة الرشكاء يكون بأسمهم جميعا( .

9-تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني مصدقة حس�ب االصول تظهر الكفاءة املالية ومقدار االرباح املتحققة من االعمال السابقة للرشكة بالنسبة لرشكات املقاوالت ، وتقديم كشف 
حساب مرصيف مع نسخة من التحاسب الرضيبي بالنسبة ملكاتب املقاوالت  .

10-مقرتحات حول بنود االشغال التي ستعطى ملقاولني ثانويني والتي التزيد عن )30%( من اجمايل العقد .
11- تقديم اثبات توفر العاملني )الكادر القيادي( املقرتح استخدامهم يف تنفيذ العقد محددا خرباتهم السابقة .

12-تقديم اثبات ملكيته او حيازته للمعدات الرئيسية )خباطة ، هزاز ، مولدة ، ... الخ ( .
13-تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل .

14- وصل الرشاء )النسخة االصلية( .

املاحظات 
ت�دون االس�عار بامل�داد رقما وكتاب�ة ويرفض العطاء اذا كان خاف ذل�ك , وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقي�ع مقدم العطاء وختم 

الرشكة. 
الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان )تدفع نقدا اىل املديرية ( . 
يستبعد عطاء الرشكة او املكتب غري الكفوء من خال التجربة مع املديرية .

س�يعقد مؤتمر فني لاجابة عىل استفس�ارات الرشكات واملكاتب يوم )االحد( املصادف 2019/4/14 الس�اعة العارشة صباحا يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة 
/3 مدينة الصدر. 

تفتح العطاءات يف يوم الغلق الساعة الحادية عرش صباحا من يوم الثاثاء املصادف 2019/4/23  او اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة 
الصدر وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانونا .

مدة نفاد العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات 
للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء .

يكون صاحب الرشكة او املكتب هو املسؤول عن اوراق العطاء املقدم واليجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود املناقصة .
يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة او املكتب مع توقيع املدير املفوض .

يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها 
رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما .

يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة .
تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع او تجهيز مواد العقود .

الرشكات الحكومية تعترب مؤهلة فقط اذا اثبتت انها مستقلة قانونيا وماليا ، وتعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة .
تقديم نسخة من اتفاقية ائتاف الرشكات )عقد رشاكة( موقع من قبل جميع الرشكاء ومصدق حسب االصول .

ارفاق تخويل ملمثيل املرشوع املشرتك موقع من املخولني القانونيني للرشكاء يف املرشوع املشرتك كافة مصدق من كاتب عدل .
الربيد االلكرتوني : للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد / الرصافة/3 مدينة الصدر

main@r3.epedu.gov.iq/edu_rusafa_3@yahoo.com
املوقع االلكرتوني : للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد / الرصافة/3 مدينة الصدر

www.r3.epedu.gov.iq 

الكلفة التخمينيةاسم المناقصةرقم المناقصة ت
223.604.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )ثورة االسالم/ق49 ، الحمدانية/ ق47 ، العراق الناهض/ االورفلي ، االيثار / حي طارق(1 / ت / 12019
226.231.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )االمير علي/ق36 ، الهداية/ حي طارق ، دجلة الخير/حي طارق ، االنسانية/ق35(2 / ت / 22019
159.349.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )ميثم التمار/ ق 46، الرتاج /  ق54 ، الصفا / ق 54 ، حسين المالكي /ق54(3 / ت / 32019
185.901.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )زين العابدين/ 46 ، جيكور/ ق41، علي الكعبي/ق41 ، ام عمارة/ق25(4 / ت / 42019
194.942.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )العراق الجديد/ الحبيبية ، الشعراء/الحبيبية ، وليد الكعبة/ق2 ، السدير/ق9(5 / ت / 52019
212.297.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )الناشئة/ق5 ، السؤدد / ق5 ، شط العرب/ق24 ، البحار / ق18 ، علي حسين الساعدي/ق14(6 / ت / 62019
197.330.200ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )بغداد/ 15 ، جابر االنصاري /ق11 ، عمار بن ياسر/ق11 ، المنار/ حي جميلة (7 / ت / 72019
219.979.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )االجيال/ق57 ، زرقاء اليمامة/ق56 ، عبد المطلب/23 ، تبوك/ ق62 (8 / ت / 82019
199.020.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )الفراتين/ 22 ، الشهيد الناطق/ق28 ، روضة البهجة/ ق20 ، االصالة / ق70 ، الشهيد عبد الكريم عبد الواحد/ ق77(9 / ت / 92019

193.257.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )فاضل العمشاني/ ق30، نزار البهادلي/ ق31، المناقب/ ق79، المفاخر/ ق50، محمد الطيب/ ق23(10 / ت / 102019
195.296.000ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )النيل/ ق16، الحر العاملي/ ق16، الموصل/ ق69(11 / ت / 112019
164.459.500ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : اليرموك/ حي جميلة ، الوادي االخضر/حي جميلة، زهرة الربيع/ ق64، الضحى/ ق68، النجباء/ق65، تغر العراق/حي جميلة(12 / ت / 122019
213.879.500ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )التراث العراقي/ق72، النيرات/ق72، نجد/ ق76، مصطفى العذاري/ ق75، المباهلة/ ق26 (13 / ت / 132019

ديوان حمافظة ميسان 
اعالنمديرية بلدية العامرة

بالنظر لعدم حصول راغب 
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار يف مديرية بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علنية لتأجري االم�اك املبينة يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية 
العم�ارة خال فرتة )15( خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعان مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )100%( من القيم�ة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف 
الي�وم الت�ايل النتهاء املدة اع�اه من تاريخ النرش وعىل قاع�ة مديرية بلدية العمارة واذا ص�ادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف 
املرتتب�ة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
خ�ال فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخافه يتحمل االجراءات 

القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخال فرتة التأجري او عند انته�اء 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
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
االماك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خال فرتة )15( خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة )100%( م�ن القيم�ة التقديرية وين�ادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة 
والنص�ف صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاه م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديري�ة بلدية العم�ارة واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف 
املرتتب�ة ع�ىل ذلك مع جلب هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه 
مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خال فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة 

الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخافه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة الي�ه وخال فرتة التأجري او عند انتهاء العقد 

دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد : 281 

التاريخ : 3 / 4 / 2019 
م / اعان 

اىل املفقود / سمري ياسني لطيف .
بتاريخ 3 / 4 / 2019 قدمت زوجتك ) سهام علكة عبيد ( 
طلبا تروم فيه نصبها قيمة عليك لخروجك من الدار بتاريخ 
22 / 8 / 2012 ولع�دم معرف�ة حيات�ك م�ن مماتك عليه 
قررت تبليغك بالصحف املحلية وخال خمس�ة عرش يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكم�ة بنصب 

املستدعية زوجتك ) سهام علكة عبيد ( قيمة عليك .
القايض 

غازي جليل عبد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1078 / ش1 / 2019 

التاريخ : 1 / 4 / 2019 
املدعى عليه / وضاح مشعان عواد 

م / تبليغ 
اقامت املدعية زوجتك ) رس�ل مصطفى 
كري�م ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاه 
للهج�ر  التفري�ق  طلبه�ا  ومضمونه�ا 
ولكون�ك مجهول محل االقامة وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة 
املفرق واشعار مختار قضاء بعقوبة دور 
الزراع�ة يف 10 / 3 / 2019 ق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 10 / 4 
/ 2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 92 / ب / 2019 
التاريخ : 2 / 4 / 2019 

اىل / املدعى عليه : ساجد احمد قدوري 
اصدرت محكمة ب�داءة املقدادية قرارها 
املرقم 92 / ب / 2019 يف 19 / 3 / 2019 
والقايض بالزامك بمبلغ املساطحة البالغ 
تس�عة ماي�ني دين�ار وملجهولي�ة محل 
اقامتك واشعار مختار منطقة املقدادية 
حي النرص وكتاب مركز رشطة املقدادية 
املرق�م 254 يف 31 / 3 / 2019 وال�ذي 
يؤي�د ارتحال�ك اىل جهة مجهول�ة وعليه 
قرر تبليغكم بالحكم الغيابي بصحيفتني 
يوميتني محليتني بقرار الحكم اعاه ويف 
حالة عدم االعرتاض واتباع طرق الطعن 
القانوني س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 

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

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 865 / ب / 2019 
التاريخ : 2 / 4 / 2019 

م / اعان 
اىل / املدع�ى عليه�ا / نج�ود عبد الجبار 

مجيد 
اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 
 2019  /  3  / 682 / ب / 2019 يف 25 
واملتضمن الزامك بتاديتك للمدعي س�الم 
ش�اكه عليوي املبلغ املطالب به والبالغ 
خمس�ة وع�رشون مليون دين�ار عراقي 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي 
ملنطق�ة ح�ي االح�رار ق�ررت املحكم�ة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعان�ا  تبليغ�ك 
يوميتني ولك حق االعرتاض واالس�تئناف 
والتمييز خال املدة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

محمد نزار هاشم 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 119 / ش / 2019 
التاريخ : 1 / 4 / 2019 

م / اعان 
اىل املدع�ى عليه / روكان ابراهيم حمد / 

يسكن جلوالء . 
اقام�ت املدعي�ة نريم�ان احم�د صال�ح 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة 119 / ش / 
2019 طالب�ة التفريق للهجر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار 
حي الش�هداء يف جلوالء املدع�و ابراهيم 
عبد جواد ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
بموعد املرافعة املصادف 14 / 4 / 2019 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 
بحقك غيابي�ا وفقا الحكام املادة 21 من 

قانون املرافعات املدنية .
القايض 

غازي جليل عبد

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) غازي 
غان�م باش�خ ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب من ) الحاله ( اىل ) الش�حماني ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�ال م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد : 155 / ش / 2019 
التاريخ : 28 / 3 / 2019 

اعان 
اىل املدعى عليه ) عبد الواجد عبد الحميد 

عبد املجيد( 
اقام�ت املدعية ) امل حس�ون عبعوب ( 
امام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 155 / ش / 2019 ضدك والتي 
تطل�ب فيها تصدي�ق الط�اق الخارجي 
الواقع بتاريخ 28 / 5 / 2017 وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
) ثائر س�عيد لطيف ( امل�ؤرخ يف 24 / 3 
/ 2019 واش�عار مختار قرية االصاح ) 
سيف ستار عزيز العزاوي ( املؤرخ 24 / 
3 / 2019 الواردين الينا طي كتاب مركز 
رشط�ة جلوالء بالعدد ق2 / 12 / 2228 
يف 24 / 3 / 2019 عليه واستنادا الحكام 
املادة 21 / 1 من قانون املرافعات املدنية 
رقم 83 لس�نة 1969 املعدل تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بموعد 
املرافعة يف الس�اعة التاس�عة من صباح 
2019 ويف حال�ة ع�دم   / 4 ي�وم 16 / 
حضورك او ع�دم حضور من ينوب عنك 
قانونا باملوعد املقرر اعاه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا حسب االصول .
القايض 

محمد عبد الله سعيد

فقدان 
فقدت هوية املوظف محمد هادي محمد 
والص�ادرة من وزارة التج�ارة – الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحبوب ف�رع البرصة 
– فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من غرفة 
التجارة بأسم / انوار عبد اللطيف مجيد 
– فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فق�دت رخصة التج�ول املرقمة 2700 / 
882 / 866 ص�ادرة من كمرك س�فوان 
الحدودي – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 105 / ب / 2019 
التاريخ : 3 / 4 / 2019 

اعان 
اىل املدع�ى عليهم ) امين�ة خلف ابراهيم 
وكامله جابر محمد وحسنه جابر محمد 
وعب�د الخالق جابر محم�د وعبد العظيم 

جابر محمد وعيل جابر محمد ( 
اق�ام املدع�ي ) س�عد س�بتي حس�ن ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 105 / ب / 
2019 ل�دى هذه املحكم�ة تطالبك فيها 
تمليك العقار تسلسل 3 / 3332 مقاطعة 
37 ارايض املين�اء وقد عني يوم 14 / 4 / 
2019 موع�دا للمرافعة وملجهولية محل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي يف منطقة االبلة 
الثاني�ة انتقالكم اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغك�م بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ويف حالة عدم حضوركم اىل املرافعة فانه 
س�وف يتم اجراء املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1137 / ش1 / 2019 

التاريخ : 4 / 4 / 2019 
املدعى عليه / عمار محمود عبد القادر 

م / اعان 
اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم ذو العدد 1137 / ش1 / 2019 
يف 17 / 3 / 2019 املتضم�ن الحك�م بالزامك بتادية نفقة ماضية 
لزوجتك املدعية ) نجوى عب�د الخالق صادق ( مبلغ مقداره مائة 
وخمس�ة وعرشون الف دينار ونفقة مستمرة مبلغ مقداره مائة 
وخمس�ة وس�بعون ال�ف دين�ار ونفقة مس�تمرة ل�كل واحد من 
االطفال ) محمد ونور الهدى ( مبلغ مقداره مائة وخمس�ون الف 
دينار وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالصحف الرسمية ولك 
حق الطع�ن باالعرتاض عىل الحك�م الغيابي والتميي�ز خال املدة 

القانونية وبخافه سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

جلنة البيع واالجيار
التاريخ : 2019/3/18

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات  360,000 ثمانمائة وستون الف 
دينار  6م2

الصناعية القديمة/ كراج 
المصطفى جزء من العقار 

405  نهر دجلة
حانوت رقم 25 1

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2

الصناعية القديمة/ كراج 
المصطفى جزء من العقار 

405  نهر دجلة
حانوت رقم 26 2

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2

الصناعية القديمة/ كراج 
المصطفى جزء من العقار 

405  نهر دجلة
حانوت رقم 27 3

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 28 4

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 29 5

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 30 6

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 31 7

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 32 8

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 34 9

360,000 ثمانمائة وستون الف  3 سنوات 
دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 35 10

550,000 خمسمائة وخمسون  3 سنوات 
الف دينار 10م2 الصناعية القديمة/كراج علي 

جزء من 406 نهر دجلة حانوت رقم 36 11

1,600,000 مليون وستمائة  3 سنوات 
الف دينار 10م2

الصناعية القديمة / جزء من 
العقار 254 نهر دجلة / خلف 

مطحنة الشهباء
ورشة صناعية 

رقم 4 12

2,100,000 مليونان ومائة الف  3 سنوات 
دينار 30 م2

الصناعية القديمة / جزء من 
العقار 254 نهر دجلة / خلف 

مطحنة الشهباء
ورشة صناعية 

رقم 6 13

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

العدد : 11274
التاريخ : 2019/3/18

مدة 
التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

 3
سنوات  

 

10,000,000
عشرة ماليين 

دينار

312 م2 )لكل 
ورشة(

الصناعية 
القديمة /
خلف 
مخزن 
ماء 

ميسان 

بناية تحتوي على 
ورش عدد )3( جزء 
من 2353/118 نهر 

دجلة
1

15م2 )لكل 
حانوت( حوانيت عدد )12( 2

21 م2 )لكل 
حانوت( حوانيت عدد )6(   3

19م2 )لكل 
حانوت( حوانيت عدد )4( 4

حسني عيل نارص العبودي
املدير العام
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت / حصة املدي�ن يف العقار تسلس�ل 
1271/1 م 39 اله�ورة الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدين اس�عد 
علي�وي املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن مديرية بلدية الك�وت البالغ 
202,780,142 دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

املنفذ العدل 

عقيل خليل اخلرسان
املواصفات :

1 �  موقعه ورقمه :  كوت / 14 تموز 1271/1 م39 الهورة
2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع البناء

3 � حدوده واوصافه : 
4  �مش�تمالته : حديقة امامية صغرية واربعة غرف نوم ومطبخ 
وصحيات وغرفة يف الطابق العلوي والبناء من الطابقو والشيلمان 

وارضية مبلط بالكايش
5 �  مس�احته : 585 م2 مس�احة الكلي�ة العق�ار وحصة املدين 

محجوزة تبلغ 14 سهم من اصل االعتبار الكيل 136 سهم
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : اسعد عليوي عبد الحسن
8 � القيمة املقدرة 435,000,000 اربعمائة خمس�ة وثالثون عن 

حصة املدين البالغة 14 سهم

اعالن مزايدة
تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املساحات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون ) 35 لسنة 1983( 
وقان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغب�ني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية 
زراعة صالح الدين الساعة )10( صباحا مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثني اعتبارا من اليوم التايل 

لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

محافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

شعبة تنظيم املدن
العدد : 10248

التاريخ 2019/3/31
اعالن

اس�تنادا  للكت�اب ال�وارد م�ن مديري�ة 
التخطي�ط العمراني يف كربالء املقدس�ة 

املرقم  644 يف 2019/3/28 
تعل�ن  مديري�ة بلدي�ة كربالء املقدس�ة 
ع�ن اس�تحداث مجموعة م�ن  املحاور 
ضم�ن  الواقع�ة  الجدي�دة   التجاري�ة 
تصمي�م ح�ي الحس�ني املرق�م )405أ( 
وامل�ؤرش عليه�ا مواقع املح�اور املعدلة 
وتغري استعمالها  من محاور سكنية اىل 

محاور تجارية
فع�ىل من  لدي�ه اع�رتاض م�ن الدوائر 
واملكات�ب  الرس�مية  وش�به  الرس�مية 
االستش�ارية واملواطن�ني  تقدي�م طلب  
رس�مي معنون اىل مديرية بلدية كربالء 
املقدس�ة  خالل )30(  يوم�ا من تاريخ 
االع�الن وبعكس�ه س�وف يت�م تصديق 

الضوابط املعدلة
مع التقدير

م.ر مهندسني 
انمار صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة /وكالة
���������������������������������

فقدان
فقدت مني اجازة الس�وق الصادرة من 
مديري�ة م�رور النج�ف يف 2018/2/1 
بأس�م ) مج�ودة عب�د االم�ري خض�ري 
الراشد( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

محكمة بداءة السماوة
العدد / 1266/ب/2019

التاريخ 2019/3/31
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 � مهن�د عب�د 

العظيم عباس
2 � حسني عبد العظيم عباس

غيابي�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
يف  1266/ب/2017  املرق�م  قراره�ا 
2018/12/24 ال�ذي يقيض برد دعوى 
املدع�ني كل م�ن ) ع�يل وعب�د الحمي�د 
وايم�ان ونجي�ه ورجاء وق�دس وزينب 
اوالد احمد عبد الحميد احمد وتحميلهم 
الرس�وم واملصاري�ف بم�ا فيه�ا اتعاب 
محاماة الوكيل املدع�ى عليهم املحامي 
اموري نجم عبود واملحامي نهاد ارزوقي 
ووكي�ل املدعى علي�ه )44( وزير املالية 
اضاف�ة لوظيفته املوظف الحقوقي عيل 
عم�ران عباس مبلغ وقدره خمس�مائة 
ال�ف دين�ار دين�ار ي�وزع فيم�ا بينهم 
بالتس�اوي وملجهولي�ة مح�ل اقامتكما 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مختار منطقة الرشقي لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بق�رار الحكم اعاله ولكم�ا حق الطعن  
به وفق الطرق املقررة قانونا خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول.
القايض

عماد ياسني خضري
���������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة  الص�ادرة 
ف�رع  للرضائ�ب  العام�ة  الهيئ�ة  م�ن 
النج�ف  االرشف ذي الع�دد ) 19188( 
الهيئ�ة  اىل  واملعنون�ة   2014/8/18 يف 
العامة  للرضائب / القادس�ية بأس�م / 
حس�ام عيل حسني فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل املتهم الغائب )الرشطي عباس رعد عيل عبيد( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت
العنوان / محافظة ميسان � قلعة صالح

بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك 
ع�ن مقر عملك بتاري�خ  7/ 2014/5 وملجهولي�ة اقامتك اقتىض 
تبليغك بها االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكم قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما من 
تاري�خ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل 
اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ) 
65 و 68 و69( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1787 / ش4 / 2018 

التاريخ : 1 / 4 / 2019 
اىل / املدعى عليه / فراس محمد مهدي 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) ش�هد طالب متعب ( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة بالع�دد اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة ومضمونه�ا تطلب 
فيه�ا تفريق لل�رضر ولكونك مجه�ول محل االقام�ة وعدم توفر 
املعلومات عنك حس�ب كتاب مركز رشطة الغالبية / قسم رشطة 
هبهب واش�عار مختار منطقة سيف س�عد تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح يوم 11 
/ 4 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او ارسال ماينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1546 / ب1 / 2018 

التاريخ : 1 / 4 / 2019 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
يف الدع�وى اع�اله والقايض بازالة ش�يوع 
العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد للس�يد 
) دريد احم�د عيل ( ورشكائه والكتس�اب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة تق�رر االع�الن 
عن بيع�ه يف الصحف املحلية ملدة خمس�ة 
ع�رش يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش 
فع�ىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة 
القانوني�ة  التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
البالغ�ة 10 % من القيمة املقدرة له البالغة 
وخمس�ة  مائ�ة   )  155  ،  200  ،  000  (
وخمسون مليون ومائتان الف دينار بصك 
مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغ�ب االخري بع�د الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم 

التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

تكي�ة   52  /  49 املرق�م  العق�ار  ان   –  1
أول�ك و 42 م2 مل�ك رصف  مس�احته 2 
دار س�كن مفرز بصورة غري رس�مية يقع 
يف بعقوب�ة التكي�ة خل�ف س�ينما بعقوبة 
القديمة الدار ركن القسم االول يتكون من 
طرمة امامية وهول وغرفة نوم واستقبال 
مقس�وم اىل غرفت�ني ومطب�خ وصحي�ات 
خارجية وس�لم خارجي وغرفة يف الطابق 
الثاني ومجهز باملاء والكهرباء ومش�غول 
والش�اغل يرغب بالبقاء بصفة مس�تاجر 
بعد بي�ع العقار والجزء الثان�ي عبارة عن 
ثالثة غرف وممر امهاما ومس�قف جينكو 
متخذ مطبخ وصحيات خارجية وخايل من 
الشاغلني الدار مشيد من الطابوق مسقف 

شيلمان البناء قديم مبلط صب .
2 – قيمة العقار ارضا ) 000 ، 200 ، 145 
( مائة وخمس�ة واربعون مليون ومائتان 

الف دينار .
3 – قيمة العقار بناءا ) 000 ، 000 ، 10 ( 

عرشة ماليني دينار .
4 – القيم�ة الكلي�ة للعق�ار ) 000 ، 200 
، 155 ( مائة وخمس�ة وخمس�ون مليون 

ومائتان الف دينار .
�����������������������������������

مالحظية التسجيل العقاري 
يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
طالب تأييد السند ) صالح  ناهي زوير( 

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/9/25 بتاري�خ 
 16 )1093/82(محل�ة  تسلس�ل  العق�ار 
الهاليجية  الواقع يف الرميثة باسم )صالح 
ناه�ي زوي�ر(  باعتباره حائ�زا له بصفة 
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وفق 
القان�ون 43 لس�نة 1971 املع�دل قررن�ا 
اعالن ه�ذا الطلب فعىل م�ن يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق عينية او ش�خصية  عىل 
ه�ذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن طلبات او 
دف�وع او اعرتاض�ات خ�الل م�دة ثالثون 
يوما اعتبارا م�ن  اليوم التايل لنرش االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتاهء 
مدة هذا االعالن وذل�ك الثبات  ما لديه من 
حقوق موقعيا اثناء الكشف الذي سيجري 
يف املوع�د املذكور اعاله وس�وف يتم لصف 
نس�خة من هذا االعالن يف موقع العقار ويف 
لوحة االعالنات الخاصة بدائرة التس�جيل 
العق�اري وس�وف يتم تزويد دوائ�ر املالية 

واالوقاف بنسخة منها 
رئيس الدائرة 

املالحظ سالم نعيم عبد الله

وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد : 3207
التاريخ : 2019/3/27

طلب املواطن  ) محمد حس�ن رحيم 
عكموش( لغرض تبديل لقبه وجعله 
) الحسيناوي( بدال من )الفتيل( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه  
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�راالداري 

املرقم  24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 3243

التاريخ : 2019/3/28
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدعي  ) جميل ع�يل نهاب عبد الله 
غزايل( الذي يطلب  تبديل لقبه وجعله 
) الحس�يني( بدال م�ن )غزايل( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه  
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 3252

التاريخ : 2019/3/28
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدع�ي  ) احمد عيل نه�اب عبد الله 
غزايل( الذي يطلب  تبديل لقبه وجعله 
) الحس�يني( بدال م�ن )غزايل( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه  
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 3254

التاريخ : 2019/3/28
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدعي  ) عب�اس عيل نهاب عبد الله 
غزايل( الذي يطلب  تبديل لقبه وجعله 
) الحس�يني( بدال م�ن )غزايل( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه  
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 3244

التاريخ : 2019/3/28
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدع�ي  ) حيدر حس�ني ع�يل نهاب 
غزايل( الذي يطلب  تبديل لقبه وجعله 
) الحس�يني( بدال م�ن )غزايل( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه  
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

رقم االضبارة : 2014/841
التاريخ 2019/4/3

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض تخمين مساحة مقاطعة قطعة ت
زراعية 100دونم 3500 دينار 11/جلوديات 68/8 1
زراعية 3000 دينار 50دونم 11/جلوديات 68/8 2
زراعية 4800 دينار 6دونم 17/بزنه 4/19 3
زراعية 3500 دينار 6دونم 7/االبيتر 33 4
زراعية 3000 دينار 3دونم 3/ عواره 29/91 5
زراعية 4800 دينار 13دونم 4/الشيخ جميل 11/4 6
زراعية 700 دينار 93دونم 23/ الجزيرة 14/1 7
زراعية 700 دينار 100دونم 23/ الجزيرة 14/1 8
زراعية 800 دينار 40دونم 23/ الجزيرة 14/1 9
زراعية 700 دينار 60 دونم 23/ الجزيرة 14/1 10
زراعية 3500 دينار 100دونم 11/جلوديات 68/8 11
زراعية 4800 دينار 20دونم 15/خيط االجدع 27/7 12
زراعية 4800 دينار 21دونم 15/خيط االجدع 27/7 13
زراعية 3500 دينار 100دونم 11/جلوديات 68/8 14
زراعية 3000 دينار 6,5دونم 16 / حليس 58/8 15
زراعية 4800 دينار 20 دونم 5 / طوير 44/3 16
زراعية 700 دينار 100 دونم 23 /الجزيرة 14/1 17
زراعية 600 دينار 50 دونم 23 / الجزيرة 14/1 18
زراعية 900 دينار 750 دونم 23 / الجزيرة  14/1 19
زراعية 4800 دينار 4دونم  14/تل شيخان 25/44 20
زراعية 800 دينار 68 دونم 44/المعيبدي 43/1 21
زراعية 800 دينار 40 دونم 23/نهر الحديد 17/17 22
زراعية 800 دينار 10 دونم 25/الحاوي والسحل 511/36 23
زراعية 1000 دينار 500 دونم 9 / الجزيرة 510/1 24



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1878( االحد  7  نيسان  2019 اعالنات22

فقدان
فقدت هوية نقابة مهندس�ن املرقمة 3431 بأس�م 
) عالء رش�يد سعيد( من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار
�����������������������������������������

فقدان
فقدت هوية الطالب ) سجاد عبد الستار عبد الجبار( 
الصادر من الكلية الرتبوية املفتوحة من يعثر عليها 

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

فقدان
املرقم�ة  للس�يارة  العائ�دة  كي�ل  ش�هادة  فق�دت 
2278 االنب�ار مرس�يدس اك�رتوس رق�م الش�ايص 
WDB9342332L496812 مودي�ل 2011 بأس�م ) 
ولي�د مجيد زيدان(  من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب�ة ) زين�ب مجيد حمي�د(  من 
املعهد التقني برصة � قسم املحاسبة من يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد : 181/ب/2019

التاريخ 2019/4/4
اعالن

اىل  / عيل حسن ايديم
اقام�ت املدعي�ة ) ذكرى محم�د محس�ن( الدعوى 
البدائية املرقمة 181/ب/2019 امام محكمة بداءة 
ابي الخصيب والتي تطلب فيها الحكم بالزامه بدفع  
املبل�غ املطالب به والبالغ ثالثمائة وس�بعون مليون 
دينار عراقي ولثب�وت مجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغكم بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2019/4/15 الساعة التاسعة صباحا نرشا 
ويف صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ويف حال�ة ع�دم 
حضورك�م او حضور من ينوب عنكم قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون ويف 
حال�ة مصادفة موعد املرافعة عطلة رس�مية يؤجل 

املوعد لليوم الذي يليه 
القايض

فيصل سلمان عطار
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائ�رة التنفي�ذ

العدد  :2017/202
التاريخ 2019/3/26

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ املعقل العقار تسلس�ل 73/16 
الواق�ع  يف الجبيل�ة العائ�د اىل املدين ب�رشى محمد 
مكطوف  واملحج�وز لقاء طلب الدائ�ن عبد العظيم 
محم�د مكط�وف  والبال�غ ) 642,435,000( دينار 
فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
15 ي�وم تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية 10 من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات 

1 � موقع�ه ورقم�ه واقع عىل الش�ارع الع�ام  عىل 
الشارع البهو ويبعد عن شارع دينار 5م

2  �جنسه ونوعه  / ارض الدار مع االبنية
3 � ح�دوده واوصاف�ه / االرض تتك�ون من  كراج 
وحديقة واس�تقبال وصالة وحم�ام والطابق الثاني 
يحت�وي عىل ثالثة س�ويت كل واح�د مطبخ وحمام 
وغرف�ة  وم�وزع ومش�تمل يف غرف�ة وه�ول ارب�ع 

محالت 
املساحة /

درجة العمران
الشاغل / املدين 

القيمة التقديرية / مليار وخمسمائة مليون دينار 
املنفذ العدل 

زينب محمود جرب
����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم : 149

التاريخ 2019/3/25
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2019/1/28 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 101 
محلة الرش�يدية بأس�م / عبد الكريم احمد جاس�م 
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا ل�ه  بصف�ة املال�ك للم�دة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكية  املذك�ورة تمهيدا 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
)43(  لس�نة 1971 املع�دل قررنا اع�الن  هذا الطلب 
فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة 
ع�ىل هذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل مدة ثالثن يوما م�ن اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن  وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتاهء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسن 

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
�����������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/534

اس�م املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 
الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي حازم حسن 
خلف مانع / مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها 2016/844
تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/10/15

تاريخ الحكم 2016/4/19
امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
باسم الش�عب عىل املدان الغائب  اعاله غيابيا بما 

ييل :
1 � بالحب�س ملدة )خمس�ة س�نوات( وفق احكام 
املادة 5 /اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وبدالل�ة امل�ادة 69 من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه عن مقر عمله من تاري�خ 2010/10/15 

لحد االن
2 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008املعدل
3 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القاء 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف 

حقه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق أ د 
4 � ال�زام  املواطن�ن باالخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق أ د 
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د 
6 �  تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره خمسة وعرشون الف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
صدر القرار بأتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71 ثاني�ا من ق أ د  رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا يف 2016/4/19
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/145

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2  �اس�م  املج�رم الغائب الرشطي )صف�اء مصطفى كاظم عبد 

الله( 
3 � رقم الدعوى 2019/145

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  عام 2010
5 � تاريخ  الحكم 2019/2/19

6 � امل�ادة  القانوني�ة )32 (  م�ن ق ع درق�م 14 لس�نة 2008 
املعدل 

7�  املنسوب  اىل : قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8  �  خالصة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 32 من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل مادة 35 من ق ع  د رقم 14 لسنة 
2008 ك�ون الفع�ل وقع     قبل ص�دور تعديل قانون  قوى االمن 

الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9� عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 
2016 ع�ن التهمة املس�ندة اليه وف�ق احكام امل�ادة 35من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 لع�دم اعادة م�ا بذمته او تس�ديد مبلغ 

التضمن املرتتب بذمته
10 � الس�جن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 35 /اوال من 
ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة 61/اوال و69 /اوال من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
الختالس�ه املسدس الحكومي املرقم X10381Z نوع برتا بتاريخ 

 2010/9/15
11  � تضمين�ه مبلغ مق�داره ) 510,000( خمس�مائة وعرشة 
االف دينار  عن قيمة قبضتي املس�دس املوصوف  اعاله  استنادا 
للفق�رة ثاني�ا م�ن امل�ادة 35 م�ن ق أ د تس�تويف من�ه بالط�رق 

التنفيذية
12 � ط�رده م�ن الخدمة  وتنحيته ع�ن الوظيف�ة  نهائيا عمال 

باحاكم املادة 41 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008   
13 � اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21 / 

أ  � 6 ق ع 
14 � اعط�اء املوفظ�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  

أ د  رقم 17 لسنة 2008  
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
16  �تنزي�ل قبضت�ي املس�دس املوص�وف اعاله م�ن الذمة بعد 

اكتساب قرار الحكم  الدرجة القطعية 
17 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب ) حس�ن عبد 
االم�ري جاب�ر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشي�ن الف دينار  
عراقي ترصف له من خزينة الدولة  بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 2019/2/19
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 

�����������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس 2016/60
اس�م املحكمة محكم�ة قوى االم�ن الداخيل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي وس�ام عبد الجبار محمد 

امن / مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/163

تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/10/6
تاريخ الحكم 2016/1/26

املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الشعب عىل 
املدان الغائب الرشطي وس�ام عبد الجبار محمد امن  غيابيا بما 

ييل :
1 � بالحبس ملدة )خمسة سنوات( وفق احكام املادة 5 /اوال من 
ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املادة 69 من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمل�ه من تاريخ 2010/10/6 

لحد االن
2 � ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل اس�تنادا الحكام 

املادة 41/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
3 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق أ د 
4 � ال�زام  املواطن�ن باالخب�ار عن محل اختف�اء املحكوم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق أ د 
5 � حج�ز امواله املنقولة وغ�ري املنقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق أ د 
6 �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب جب�ار عاتي جرب 
مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
ص�در الق�رار بأتف�اق االراء قاب�ال لالع�رتاض اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71 ثاني�ا م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وافه�م علنا يف 

2016/1/26
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2013/181
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2  �اسم  املجرم الغائب النقيب حسن صدام كاظم فرج 
3 � رقم الدعوى 2013/181

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2009/8/19
5 � تاريخ  الحكم 2019/2/13

6 � املادة  القانونية )5و 32 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008   
7�  املنسوب  اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8  �  خالص�ة الحك�م : تبديل م�ادة االحالة من امل�ادة 32 من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل اىل م�ادة 35 م�ن ق ع  د رقم 
14 لسنة 2008 كون اختالس وقع عام 2009 قبل صدور تعديل 
القان�ون  ق�وى االمن الداخيل وعمال باحكام امل�ادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
9� عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 
2016 عن التهمة املسندة اليه وفق احكام املادتن 5 و 35من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008  كونه ما زال ماكثا يف الغياب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او استقالة حسب كتاب دائرته املرقم 4323 يف 

2018/4/3 ولعدم اعادة ما بذمته او دفع مبلغ التضمن
10 � الحبس البس�يط ملدة ستة اشهر وفق احكام املادة 5 من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 واستدالال باملادة 2/2 من ق ع رقم 14 
لس�نة 1969 املعدل كونها القانون االصلح للمتهم وبداللة املواد 
) 61/اوال ( و )69/اوال ( من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  لغيابه 

من تاريخ 2009/8/19 ولحد االن
11 � الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكما امل�ادة 35 /اوال 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد 61/اوال و 69 /

اوال من ق ا د  رقم 17 لس�نة 2008 الختالسه املسدس الحكومي 
ال�ذي بذمته واملرقم X32646Z نوع برتا مع مخزن فارغ عدد 1 
واح�د و30 ثالثون اطالقه من نوعه والبندقية الحكومية املرقمة  
TE1062 ن�وع كالش�نكوف م�ع 4 اربعة مخ�ازن فارغة و120 
مائ�ة وعرشون اطالقه من نوعها اس�تصحبها مع�ه عند غيابه 

بتاريخ 2009/8/19 
12  � تضمين�ه مبل�غ مق�داره ) 10,680,000( ع�رشة مالين 
وس�تمائة وثمان�ون ال�ف دينار ع�ن قيم�ة االس�لحة واالعتدة 
واملخازن املختلس�ة املشار اليها اعاله  اس�تنادا للفقرة ثانيا من 

املادة 35 من ق أ د تستويف منه بالطرق التنفيذية
13 � ط�رده م�ن الخدمة  وتنحيته ع�ن الوظيف�ة  نهائيا عمال 

باحكام املادة 41 / اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008   
14 � اعتب�ار جريمت�ه ال�واردة يف الفق�ةر )11(  مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21 / أ  � 6 ق ع 
15 � تنف�ذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال باحكام املادة 143/

اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
16 � اعط�اء املوفظ�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  

أ د  رقم 17 لسنة 2008  
17 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
18 � تعميم اوصاف املس�دس والبندقي�ة املوصوفتن اعاله وفق 

القانون
19  �تنزيل املس�دس والبندقية املش�ار اليهما واالعتدة واملخازن 
املوصوف�ة اع�اله من الذم�ة  اعاله  بعد اكتس�اب ق�رار الحكم 

الدرجة القطعية 
20 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

بتاريخ 2019/2/13
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة 00054050-

29 الص�ادرة من مدرس�ة البي�ارق االبتدائية 
املعنونة اىل مدرس�ة الغافقي باس�م / سجاد 
حس�ام كريم من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 940/ش/2019
التاريخ 2019/4/1

اعالن
اىل املدع�ى عليه / كرار س�امي مزهر اقامت 
املدعية وفاء عبد الس�تار عبد الرزاق الدعوى 
ل�دى  940/ش/2019  املرقم�ة  الرشعي�ة 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا الحكم لها بنفقة 
ماضي�ة م�ن تاريخ ال�رتك يف 2015/11/25 
ونفقة مستمرة البنها القارص عيل من تاريخ 
املطالب�ة القضائية يف 2019/2/17 وقد عن 
يوم 2019/4/17 موعد للمرافعة امام هذه 
املحكمة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي انتقالك 
اىل جه�ة مجهول�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن ويف حال عدم 
حض�ورك اىل املرافع�ة يف املوع�د املذكور فأنه 

سوف يتم اجراء املرافعة غيابيا بحقك
القايض

قحطان عدنان الياسن

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد / 4683/ش/2018
التاريخ 2019/3/28

اعالن
اىل املدعى عليه / ) عيل رايض مهدي ( 

اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2018/12/30 
حكم�ا غيابيا بحق�ك يتضمن الحك�م بتأييد 
حضانة املدعية ) زمن قاس�م حسن( البنتها 
الق�ارصة )ان�وار(  ملراجع�ة كاف�ة الدوائ�ر 
الرسمية  وشبه الرس�مية وبضمنها مديرية 
الجنس�ية واالح�وال املدني�ة ودائ�رة الرعاية 
االجتماعي�ة ودائ�رة ش�ؤون امل�راة  واملركز 
التموين�ي ومديرية الرتبي�ة وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب م�ا ورد ب�رشح مركز رشطة 
االصمع�ي بالعدد  )570(  يف )2019/1/12(  
وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطقة س�كناك لذا 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض والتمييز 
خالل املدة القانونية اعتبارا من تاريخ النرش 
وبعكس�ه  س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة 

القطعية وفق القانون
القايض

راغب محمد حسن املظفر

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

اىل املتهم الغائب )الرشطي ساجد رشيف عبد 
الله( 

مديري�ة رشط�ة محافظ�ة   / اىل  املنس�وب 
البرصة واملنشأت

العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � كرمة عيل � 
الصينخ

بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مق�ر عملك بتاريخ  
اقت�ىض  اقامت�ك  وملجهولي�ة   2015/9  /9
تبليغك بها االعالن عىل ان تحرض امام محكم 
قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة 
الب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ 
ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة محلي�ة يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب 
عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام 
امل�واد ) 65 و 68 و69( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة 

����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 3/777

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرشيدية
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 
املشتمالت 

املزروعات  او املغروسات
واردات البيع السنوية 

الشاغل :
مقدار البيع :

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الزبري 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن عم�اد فهد خل�ف لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن مرصف املنص�ور لالس�تثمار البالغ 
100,000,000 ملي�ون دينار فعىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه  الدائرة  خالل 
)30( يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه  تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  10% من 
القيمة املقدرة للبي�ع البالغة 150,000,000 
دين�ار )مائة وخمس�ون مليون دين�ار ( وان 
املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري
نجم عبد الله

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 1010

املحلة او رقم واسم املقاطعة : العرب
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 190م2
املش�تمالت ارض مش�يد عليها بناء متك�ون من محالت 

وشقة فوق مع دار مع مشتمالتها
املزروعات  او املغروسات

واردات البيع السنوية 
الشاغل : املالك  ساهرة منخي عزيز 

مق�دار البي�ع :192500000 ) مائ�ة واثن�ان وتس�عون 
مليون وخمسمائة الف دينار(

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن عماد فهد خلف لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن مرصف املنصور لالس�تثمار البالغ 
130,000,000 ملي�ون دين�ار فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه  الدائ�رة  خالل )30( يوم اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه  
تامين�ات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن  
10% م�ن القيمة املق�درة للبيع البالغ�ة 192,000,000 
دين�ار )مائة واثنان وتس�عون مليون وخمس�مائة الف 
دينار ( وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري
نجم عبد الله

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

�����������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 1125/305
املحلة او رقم واسم املقاطعة : العرب

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها
النوع : ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 280م2
املشتمالت 

املزروعات  او املغروسات
واردات البيع السنوية 

الشاغل : املالك �  حزام مرشي سعدون
مقدار البيع :

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن عماد فهد خلف لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن مرصف املنصور لالس�تثمار البالغ 
97,500,000 مليون دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة هذه  الدائرة  خالل )30( يوم اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه  تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن  10% من 
القيمة املقدرة للبيع البالغة 150,000,000 دينار )مائة 
وخمسون مليون دينار ( وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
نجم عبد الله

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/156
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2  �اسم  املتهم الغائب النقيب )احم درايض صينخ حمد )مستقيب 
من الخدمة( ( 

3 � رقم الدعوى 2019/156
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة عام 2008

5 � تاريخ  الحكم 2019/2/20
6 � املادة  القانونية )34 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل 

7�  املنسوب  اىل : قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
8  �  خالص�ة الحك�م : تبيدل مادة االحالة م�ن املادة 34  من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 37  من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008  كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل 

وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
9 � عدم اجراء  محاكمة املتهم اعاله عن التهمة املس�ندة اليه وفق 
احكام املادة 37/اوال  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل لتسببه 
بفق�دان املس�دس الحكوم�ي املرق�م FXD057 ن�وع كلوك لس�بق 
شموله بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بموبج قرار لجنة العفو 
رقم 19 لس�نة 2008 يف محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية املرقم 
60/عفو /2015  يف 2015/3/1  واملكتسب الدرجة القطعية وعن 
نف�س وقائع هذه القضية  عمال باحكام املادتن ) 84 و85( من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � تضمينه مبلغ مقداره 5,000,000 خمس�ة مالين دينار وفق 
املادة 37 ثانيا من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة املس�دس 
املفقود املش�ار اليه اعاله عام 2008 وحس�ب التس�عريه املعتمدة 

بتاريخ الفقدان تستحصل منه  بالطرق التنفيذية
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12  �تعمي�م اوص�اف املس�دس املفق�ود املش�ار الي�ه اع�اله  وفق 

القانون
13  �تنزيل املس�دس املوصوف اعاله  من الذمة بعد اكتس�اب قرار 

الحكم الدرجة القطعية
14  �مصادرة املس�دس املرمز محليا بنفس الرقم االصيل للمسدس 
املفقود اعاله وتسليمه اىل مديرية البنى التحتية /قسم املواد املعادة 
واملستهلكة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية عمال باحكام 

املادة 117 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل  
15 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف دين�ار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2019/2/20
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/44
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2  �اسم  املتهم الغائب )م.اول عيل خري الله محسن جودة( 
3 � رقم الدعوى 2019/44

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2015/5/14
5 � تاريخ  الحكم 2019/1/23

6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
7�  املنسوب  اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون العفوالعام  
رق�م 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا يف الغي�اب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كت�اب دائرته املرقم 5167 يف 

 2018/4/18
9 � الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5 من ق ع 
د رقم 14  لس�نة 2008   كونه االصل�ح للمتهم  عمال باحكام املادة 
2/2 م�ن ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املع�دل وبداللة املواد 61/اوال 
و69 /اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه  من تاريخ 

2015/9/14 ولحد االن 
10 � اخراجة من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/ثانيا من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل 
اختفائ�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  م�ن ق  أ د  رقم 

17 لسنة 2008  
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن عبد االمري 
جاب�ر( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشي�ن الف دين�ار  عراقي 

ترصف له من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2019/1/23
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 3001
التاريخ : 2019/3/19

طلب املواطن)نزار ج�واد كاظم( لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) التميمي( بدال من 
)الشش�رتي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا ) 
خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه  املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 2999

التاريخ : 2019/3/19
طلب املواطن)محمد جواد كاظم( لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) التميمي( بدال من 
)الشش�رتي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا ) 
خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه  املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 2998

التاريخ : 2019/3/19
طلب املواطن)مختار جواد كاظم( لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) التميمي( بدال من 
)الشش�رتي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا ) 
خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه  املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3008

التاريخ : 2019/3/19
طلب املواطن)عمار جواد كاظم( لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) التميمي( بدال من 
)الشش�رتي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا ) 
خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه  املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 2996

التاريخ : 2019/3/19
طل�ب املواطن)ايثار جواد كاظم( لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) التميمي( بدال من 
)الشش�رتي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا ) 
خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه  املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 3255
التاريخ : 2019/3/28

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي  ) 
نارص حسن عيل نهاب غزايل( الذي يطلب  
تبديل لقبه وجعله ) الحس�يني( بدال من 
)غزايل( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�ده اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه  
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3256

التاريخ : 2019/3/28
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي  ) 
نجاح حسن عيل نهاب غزايل( الذي يطلب  
تبديل لقبه وجعله ) الحس�يني( بدال من 
)غزايل( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�ده اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه  
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3268

التاريخ : 2019/3/31
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي  
) عيل حسن عيل نهاب غزايل( الذي يطلب  
تبديل لقبه وجعله ) الحس�يني( بدال من 
)غزايل( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�ده اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه  
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3267

التاريخ : 2019/3/31
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي  
) محم�د حس�ن عيل نهاب غ�زايل( الذي 
يطل�ب  تبديل لقبه وجعله ) الحس�يني( 
ب�دال م�ن )غ�زايل( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها 
) خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه  املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3269

التاريخ : 2019/3/31
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي  ) 
سالم حسن عيل نهاب غزايل( الذي يطلب  
تبديل لقبه وجعله ) الحس�يني( بدال من 
)غزايل( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�ده اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه  
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
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النوارس حتط الرحال 
يف السعودية

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل وفد نادي الزوراء، اليوم، إىل السعودية، استعداداً 
ملواجهة نظريه النرص السعودي يف دوري أبطال آسيا.

وس�يتواجه الفريقان يف إطار منافسات الجولة الثالثة 
من دور املجموعات بدوري األبطال، عىل استاد امللك فهد 
الدويل يف تمام الس�اعة الثامنة و15 دقيقة من مس�اء 
يوم االثنني املقبل.وقال عضو الهيئة االدارية للنادي عبد 

الرحمن رش�يد يف حديث خاص ، إن »وفد نادي الزوراء 
وصل إىل اململكة العربية السعودية، برحلة انطلقت من 
بغداد ثم إىل دبي وأخرياً إىل الرياض«.وأوضح رشيد، أن 
»وفد النوارس ضم 38 ش�خصاً، بينهم سبعة إداريني 

وكادر تدريب�ي ض�م 5 أعض�اء ومعالج�ني طبي�ني 
ومصور الفريق و22 العباً«.ويحتل النوارس صدارة 
املجموع�ة األوىل برصيد أربع نق�اط بفارق األهداف 

عن الوصيف ذوب آهن اإليراني.

االحتاد اآلسيوي يدعم العراق يف تطوير الدورات التدريبية

هازارد عىل مشارف مدريد
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ب�ات ال�دويل البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد، العب 
تش�يليس، عىل أعتاب االنتق�ال إىل صفوف ريال 

مدريد خالل األيام القليلة املقبلة.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن ريال 
مدريد، تش�يليس، وهازارد، اقرتب�وا للغاية من 

التوصل إىل اتفاق نهائي إلبرام الصفقة.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن النج�م البلجيك�ي 
س�يغادر قريب�ا إىل مدري�د، حي�ث س�يبقى يف 
قلعة س�انتياجو برنابيو، خالل املواس�م الست 

املقبلة.

وأوضحت أن الفرنيس زي�ن الدين زيدان، املدير 
الفن�ي لري�ال مدري�د، أعط�ى موافقت�ه ع�ىل 
إنهاء الصفقة يف األس�بوع امل�ايض، بعد تحديد 

احتياجات املرينجي يف املوسم املقبل.
وأك�دت أن امل�درب الفرن�يس معج�ب للغاي�ة 
بمه�ارات ه�ازارد ورسعت�ه بالك�رة وبدونها، 
مشرية إىل أن كل هذه الصفات يفتقدها الفريق 

امللكي يف الوقت الحايل.
وأفادت الصحيفة بأن ريال مدريد حاول التعاقد 
مع ه�ازارد يف املوس�م املايض، إال أن تش�يليس 
طلب الحصول عىل 200 مليون يورو، مما أجرب 

املرينجي عىل ترك الصفقة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اك�د االتح�اد االس�يوي، ، دعم�ه اىل تطوي�ر 
الدورات التدريبية للعراق.

وذكر بيان التحاد الكرة اليوم ان »عضو اتحاد 
ك�رة القدم، رئي�س اللجنة الفني�ة والتطوير، 
مال�ح مه�دي، املتواج�د حالي�ا يف العاصم�ة 
املاليزي�ا كواالملب�ور، التقى مدي�ر التطوير يف 

االتحاد االس�يوي لكرة القدم، خوزيه، وحرض 
االجتم�اع كل م�ن مستش�ار رئي�س االتحاد 
االس�يوي، واعضاء القس�م الفن�ي يف االتحاد 

القاري«.
وق�ال رئي�س اللجن�ة الفني�ة والتطوي�ر ان 
»االجتم�اع كان مثم�را مع الجانب االس�يوي 
حول تطوير واقع الدورات التدريبية االسيوية 
املقامة يف العراق، وتم التوقيع عىل آلية التعاون 

م�ع االتح�اد االس�يوي لتطوي�ر املحارضي�ن 
ومدرب�ي العراق من خالل اتباع احدث املناهج 
الت�ي اقرها االتح�اد العراقي لك�رة القدم من 

قبل اللجنة الفنية والتطوير«.
واض�اف مال�ح »ت�م ع�رض جمي�ع املناهج 
والج�داول املع�دة مس�بقا، وم�ا وصل�ت اليه 
اخ�ر  والتطوي�ر يف مواكب�ة  الفني�ة  اللجن�ة 

التطورات العلمية يف عالم التدريب«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قاد املدرب باس�م قاس�م امللقب ب�«الجن�رال«، فريقه النفط للفوز الثان�ي عىل التوايل، 
بتغلبه عىل الحدود 3-0 يف اللقاء الذي احتضنه ملعب الصناعة ضمن 
لقاءات االس�بوع الثاني من املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز 

لكرة القدم.
وتناوب عىل تسجيل ثالثية النفط كل من وليد كريم يف الدقيقة 
الخامس�ة ومحم�د عب�د الحس�ن يف الدقيقة الثامن�ة ومازن 
فياض يف الدقيقة 80، لتنتهي املواجهة بفوز النفط بثالثية 

بيضاء.
وبهذا الفوز رفع النفط رصيده اىل النقطة 32 يف املركز 
الس�ادس، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 25 

يف املركز الثاني عرش.
ويف بقية املباريات، تغلب السماوة عىل نفط ميسان 
2-1، فيم�ا تغلب الصناع�ات الكهربائية عىل فريق 

الحسني 0-2.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حقق محمد صالح، مهاجم ليفربول، رقًما تاريخًيا 
خالل الف�وز عىل س�اوثهامبتون )3-1(، الجمعة، 
ضمن الجولة ال�33 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.

ونجح نجم روما الس�ابق، يف إضاف�ة الهدف الثاني 
للريدز، يف شباك القديسني، لينهي صيامه التهديفي 

يف آخر 8 مباريات، بكل البطوالت.
ويف هذا الصدد، قالت ش�بكة »س�كاي سبورتس«، إن 
صالح بات أرسع العب يسجل 50 هدًفا مع ليفربول، 

يف الدوري اإلنجليزي.
ونجح النجم املرصي يف إحراز األهداف ال�50، خالل 
69 مباراة، متفوًقا عىل اإلس�باني فرناندو توريس، 

الذي حقق نفس اإلنجاز يف 72 مواجهة.
ويأتي األوروجوائي لويس س�واريز باملركز الثالث، 
يف تاريخ ليفربول، حيث س�جل 50 هدًفا خالل 86 

مباراة.

»اجلنرال« يقود النفط للفوز الثاين 
عىل التوايل يف الدوري املمتاز

صالح يتفوق عىل سواريز 
وتوريس

  

           المستقبل العراقي / متابعة

اعل�ن االتح�اد العراق�ي املركزي لك�رة الق�دم، اليوم ، 
اس�تدعاء العب�ني وم�رشف فري�ق فضال ع�ن رئييس 

رابطتي الزوراء والرشطة.
وقال االتحاد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي » نسخة 
من�ه، ان »لجن�ة االنضب�اط ق�ررت اس�تدعاء رئي�يس 
رابطتي ناديي الرشطة والزوراء والالعب عالء مهاوي، 

وايض�ا م�رشف فريق ك�رة نادي الرشطة هاش�م 
رض�ا والعب فريق النفط مازن فياض، يوم االثنني 
املقبل«.يشار اىل ان الالعب عالء مهاوي قام بحركة 
مثري خالل لق�اء فريقه الرشطة ام�ام الزوراء يوم 

الخميس.
وكان العب النفط مازن فياض قد تشاجر مع مرشف 

فري�ق الرشطة هاش�م رضا، عق�ب مب�اراة الفريقني 
بدوري الكرة املمتاز يف املرحلة االوىل.

االثنني املقبل.. رضا ومهاوي وفياض ورئيسا 
رابطتي الرشطة والزوراء عىل طاولة االحتاد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تلق�ى ن�ادي ناب�ويل خ�رًبا س�اًرا خ�الل 
الس�اعات القليل�ة املاضية، بش�أن عودة 
أحد نجومه البارزين قب�ل القمة املرتقبة 
مع ن�ادي أرس�نال، املحدد له�ا الخميس 
املقب�ل، يف ذه�اب الدور رب�ع النهائي من 

الدوري األوروبي.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« 
الي�وم ، أن لورين�زو إنس�ينيي، مهاج�م 
ناب�ويل، ب�دأ يف التع�ايف من اإلصاب�ة التي 
أبعدته عن املشاركة مع الفريق، واملنتخب 

اإليطايل يف الفرتة األخرية.

وأضاف�ت أن الس�اعات القليل�ة املقبلة 
س�تكون حاس�مة ملعرف�ة م�ا إذا كان 
الالعب قادًرا ع�ىل اللعب أمام جنوى، 

الجول�ة 31 م�ن  املقب�ل، يف  األح�د 
الدوري اإليطايل من عدمه.وأشارت 

إمكاني�ة  ع�ن  بعي�ًدا  أن�ه  إىل 
أم�ام  وتواج�ده  مش�اركته، 

جن�وى، إال أن األم�ر املهم 
أن�ه س�يكون مس�تعًدا 

ملواجه�ة أرس�نال، يف 
املب�اراة املق�رر له�ا 
الخمي�س املقب�ل يف 

ملعب اإلمارات.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن االتح�اد اإلس�باني، اعتزامه تكريم 
جواردي�وال،  بي�ب  اإلس�باني  املدرب�ني، 
واإليط�ايل فابي�و كابيل�و، خ�الل املؤتمر 
العاملي، الذي سينظمه يف منتصف الشهر 
الجاري، وس�يحرضه مجموعة من كبار 

املدربني يف العالم.
وم�ن املق�رر أن يق�ام املؤتم�ر يف مدين�ة 
برش�لونة اإلسبانية، خالل يومي 12 و13 

نيسان/أبريل الجاري.
وباإلضافة إىل املدربني املذكورين، سيحرض 

املؤتم�ر أيض�ا، املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب 
اإلسباني، لويس إنريكي، والحكم اإليطايل 
السابق بريلويجي كولينا، واملدرب اإليطايل 
املتقاعد أريجو س�اكي، والرئيس السابق 

لربشلونة خوان البورتا.
وس�يكرم املؤتم�ر العامل�ي، تح�ت رعاية 
اتحاد الكرة اإلسباني، الالعب الصيني وو 
يل نجم إسبانيول، وكالوديو بونس مدرب 
منتخب إس�بانيا لكرة الصاالت للسيدات، 
ومؤسسة النجم الهولندي الراحل يوهان 
كروي�ف، باإلضافة إىل جهات وأش�خاص 

آخرين.

نابويل يستقبل خربًا سارًا 
قبل مواجهة أرسنال

االحتاد اإلسباين يعتزم تكريم 
جوارديوال وكابيلو

            بغداد/ المستقبل العراقي

انتقدت الهيئة االدارية لنادي نفط الوس�ط 
الريايض، اليوم ، ارضية ملعب امانة بغداد 
الري�ايض، عق�ب تع�ادل الفريق�ني بدون 
اه�داف ضمن منافس�ات ال�دوري العراقي 

املمت�از. وقال عض�و ادارة الن�ادي فراس بحر 
العل�وم »، ان »الفريق�ني ل�م يقدما املس�توى 
املنتظ�ر منهما، وظه�را بحالة س�يئة، نتيجة 
ارضي�ة امللعب التي ال تصلح للعب كرة القدم«، 
مبينا ان »هكذا ارضية تقيد اللعب وتحجم من 
ق�درات الالعب�ني لتطبيق اف�كار الجهاز الفني 

للفريق«.
وابدى بحر العلوم استغرباه من »موافقة لجنة 
الرتاخيص عىل اقام�ة املباريات يف ملعب امانة 
بغداد الريايض، رغم ان االمانة لديها امكانيات 
هندسية كبرية بإمكانها اصالح االرضية وعدم 

اظهارها بهذا الشكل«.

نفط الوسط يوجه انتقادًا الذعًا للرتاخيص

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد أندريا بريلو، نجم يوفنتوس السابق، أن اليويف بإمكانه 
تحقيق الفوز عىل نظريه أياكس أمسرتدام الهولندي، يف 

الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحل يوفنتوس ضيًفا عىل أياكس، يوم 10 من ش�هر 
أبريل / نيسان الجاري، فيما يقام لقاء اإلياب بملعب 

أليانز ستاديوم يف تورينو يوم 16 من نفس الشهر.

وسئل بريلو حول قدرة يوفنتوس عىل الفوز بدون رونالدو، وقال 
يف ترصيحات وفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو«: »يوفنتوس فقد 
بعض الوعي، ألن كريس�تيانو دائًما يكون حاس�ًما يف مثل هذه 

املباريات«.
وأض�اف »لكن بالطب�ع البيانكونريي يمكنه الف�وز عىل أياكس 

حتى من دون وجود كريستيانو«.
وخت�م بريلو »أليجري أظه�ر قيمته، وهو يتحس�ن ويتطور كل 

عام. إنه واحد من أفضل املدربني يف الوقت الحايل«.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تأكدت مشاركة جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس 
سان جريمان، يف مباراة سرتاسبورج، اليوم ، يف ختام الجولة 

31 من الدوري الفرنيس.
وغاب بوفون عن التش�كيل األسايس لبي إس جي منذ الخروج 
الكارثي م�ن دوري أبطال أوروبا، بالخس�ارة أمام مانشس�رت 
يونايت�د 1-3 يف 6 م�ارس املايض، لكن توم�اس توخيل، مدرب 

الفريق أكد مشاركته غدا، وذلك وفقا لصحيفة »ليكيب«.
وجل�س الحارس اإليطايل املخ�رضم بديال يف 4 مباريات متتالية 
أم�ام ديجون، أوملبيك مارس�يليا وتولوز يف ال�دوري، إضافة إىل 
لق�اء نان�ت يوم األربع�اء املايض يف ال�دور قب�ل النهائي لكأس 

فرنسا.
يف املقابل، أشار توخيل، إىل أنه سيخوض مواجهة سرتاسبورج 
ب�دون الثنائ�ي موىس دياب�ي وماركينيوس إلصابت�ه يف مباراة 

نانت.

بريلو: يوفنتوس قادر عىل إقصاء أياكس 
بدون رونالدو

بوفون يعود للحياة بعد كابوس 
مانشسرت يونايتد

        المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، اليوم ، أن ميالن تحرك رس�مًيا 
لالنقضاض عىل جوهرة برازيلية يف املريكاتو الصيفي املقبل.

ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، ف�إن ليوناردو، 
املدير الريايض مليالن، غادر إىل الربازيل للتفاوض رسمًيا مع 
جريميو بش�أن الحصول عىل خدمات إيفرتون سواريس، 

نجم هجوم الفريق ومنتخب الربازيل.

وسيعقد ليوناردو اجتماًعا مع روميلدو بولزان، رئيس جريميو، 
م�ن أج�ل االتفاق عىل س�عر الالعب املتابع بقوة م�ن قبل نادي 

مانشسرت سيتي.
ويوج�د رشط جزائي يف عقد إيفرت�ون، بقيمة 80 مليون يورو، 
إال أن ع�دًدا من التقارير قالت إنه قد يرحل يف املريكاتو الصيفي 
املقب�ل، نظري 40 مليوًنا فق�ط. وكان إيفرتون ق�د غازل ميالن 
مؤخ�رًا، عندما قال إنه يتوق�ع أن يصبح زمياًل ملواطنه، لوكاس 

باكيتا، العب وسط الفريق اإليطايل.

ميالن ينقض عىل هدف مانشسرت سيتي
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احلصانة النيابية 
كرامة حسام الساموك

قد يكون موضوع الحصانة النيابية ليس بجديد وال غريب فقد تطرق 
له الكثري من اهل القانون والسياسية وعىل مستوى كل الدول.

الحصانة سلاح ذو حدين، سبب ترشيعه حماية للنائب وفسح املجال 
له يف ممارسة دوره الرقابي من دون تضييق أو تهديد بحجة املاحقة 

القانونية.
ولكن يف الوقت نفسه، قد يستعمل النائب الحد الثاني للساح ويستلغه 

لتحقيق غايات شخصية.
بيلد أننا عندما تذكلر عبارة الحصانة النيابية فسليخطر يف بالنا الحد 

الثاني فقط، ترى ما السبب؟ 
فلنحسن النية ونذهب نحو معنى الحصانة.

فهلي يراد به التحلرز واملناعة لغلة، أما اصطاحاً فهلو امتياز منحه 
املرشع لبعض االشلخاص بحكم وظائفهم العفائهم من مسلؤوليات 

قانونية قد ترتبت عليهم كما ترتتب عىل بقية افراد الشعب.
ومن يغوص يف بحر هذا املوضوع سيكتشف مدى التشابه يف املوضوع 

يف التجلارب النيابيلة للعاللم دون عنلاء.
بدايلة الرشارة للحصانلة النيابية كانت حيث انكلتزا وتوهجت شليئاً 
فشليئاً حتى صلدرت وثيقلة الحقلوق وكان موضوع هلذه الوثيقة 
عدم املسلؤولية الربملانيلة وحماية العضاء الربملان من تدخل سللطة 
املللك نهاية القرن السلادس علرش، إذ اصبحنا أملام معادلة وهي )ال 

مسلؤولية+ ال اسلتجواب+ ال عقوبة(.
ونذهلب غري بعيدين إذ فرنسلا حيث كانت الثورة هنلاك لها دورها يف 
التمسك بموضوع الحصانة حيث وجدت املعادلة االتية )ذات مصونة+ 

ال اجراءات+ ال قبض+ ال حبس...(.
أملا الواليات املتحلدة االمريكية فقد عرفت الحصانيلة الربملانية إىل ان 
وصللت يف عام 1972 فقرصت التمتع بمبدأ عدم املسلؤولية يف اعضاء 

الكونغرس وحدهم.
وللو تقربنا إىل اللدول العربية نبلدأ باملادة 113 من الدسلتور املرصي 
فأنهلا نصت عىل عدم جلواز يف غري حالة التلبلس بالجريمة اتخاذ اي 
اجلراء جنائي ضد عضو مجلس النواب، لكن وفقاً للمادة ذاتها فتعني 
البلت يف طلب اتخاذ االجلراء الجنائي ضد عضو مجللس النواب خال 

ثاثني يوماً عىل االكثر.
اما االمارات، ففي املادة 81 من الدسلتور االتحادي للدولة فأنها تؤكد 
اال مسلؤولية العضاء مجللس النواب داخل املجللس او خارجه ولهم 

مطلق الحرية وتمامها ولكن وفق حدود الدستور والقانون.
ووفلق امللادة )40( ملن الدسلتور اللبناني فأنله ال يجوز اثنلاء دورة 
االنعقلاد اتخاذ اجلراءات جزائية نحو اي نائب أو القلاء القبض عليه 
اذا اقلرتف جرماً جزائيلاً اال بأذن مجلس النواب ملا خا حالة التلبس 

بالجرم املشهود.
 اما يف العراق وتطبيقاً للمادة )63/ ثالثاً( من الدستور وحكم املحكمة 
االتحادية العليا رقم )134/ اتحادية/ 2017( فأن للنائب حصانة، وال 

يمكن محاسبته اال يف الحاالت التالية.
1- حاللة إذا كان النائلب متهم بجريمة تعد ملن الجنايات وهي وفقا 
لقانلون العقوبلات التي تكون عقوبتها من السلجن خمس سلنوات 
إىل االعلدام، فأنله ال يجلوز القبض عليله خال الفصلل الترشيعي اال 
بموافقلة االغلبيلة املطلقة وهي اغلبية عدد اعضلاء الحارضين وفقاً 
للمادة )63/ب( من الدسلتور وحكمي املحكملة االتحادية العليا رقم 
)37/ اتحاديلة/ 2009( و )23/ اتحاديلة/ 2007(، اما اذا كان االمر 

خارج الفصل الترشيعي فأنه يتطلب مواقفه رئيس مجلس النواب.
2- حاللة التلبلس يف الجرم املشلهود بجناية، وهلذا ال يتطلب موافقة 

رئيس أو اعضاء مجلس النواب.
هذا يعني أن املرشع الدسلتوري العراقي اعطلى الحصانة للنائب عما 
يدليه باراء خلال الدورة االنتخابية ومنع اتخلاذ االجراءات القانونية 
بحقله عما يدليه من اراء، كما أنه حظر القاء القبض عليه باسلتثناء 
الحاالت املشلار اليها انفلًا، ولكن الحصانة لم تمنلع اتخاذ االجراءات 
القانونيلة بحق النائب اذا اتهم بارتكابه جريمة سلواء كانت مخالفة 
أو جنحلة أو جناية وملن املمكن أن تميض تلك االجلراءات بعد انتهاء 

الدورة االنتخابية.
ويقول الفقهاء أن هناك حصانتني للنائب وهما:-

1- الحصانلة املوضوعية التي تعني عدم مسلؤولية النائب عن اقواله 
وافعاله اثناء انعقاد جلسات مجلس النواب فله مطلق االمان والضمان 
اال اللهلم ما عدت مخللة بالنظام العام أو خرجت منله عبارات مخلة 

بالدستور واالداب، وتظل معه حتى بعد انتهاء دوره كنائب.
2- الحصانلة االجرائيلة وتعني حمايلة النائب من اجلراءات القانون 
الجنائلي وماحقتله اثناء مدة الدورة االنتخابية اال ما اقره الدسلتور 

وحدده. 
وتنتهلي هلذه الحصانة بانتهلاء عمر اللدورة االنتخابيلة والتي هي 
بحسلب املادة )56( من الدستور العراقي اربع سلنوات تقويمية تبدأ 
ملن تاريلخ انعقاد أول جلسلة. وقلد علدت الحصانة وفقلاً للتجربة 
العراقيلة بمنزلة االمتيازات التي يسلتحقها الفائلز يف االنتخابات بعد 

ترديده القسم اسوة باملستحقات املالية.

املزاج السيايس حتت سيطرة القمر
ماجد الحسناوي

يسلود ريفنا بعض االعتقادات القائلة بأن امزجة الناس وميولهم وحالتهم 
النفسلية تختلف حسب ايام االسلبوع فمثاً يوم االحد ابتهاج ويوم الثاثاء 
انقبلاض ويلوم االربعاء امور ميرسة وهكذا ولكن ملرد ذلك كله ال يزيد عىل 
خرافلات متوارثلة تلقي آذانا صاغيلة من بعض الناس وتفتقلر اىل اي دليل 
علملي أو سلند منطقي وحقيقة االملر ان اجدادنا لم يكونلوا قد توصلوا اىل 
اسلباب تأثر االنسلان بتقلبلات الحرارة وتغلريات الضغط الجلوي وهبوب 
العواصف ونشلاط العواصف املغناطيسلية الشمسية ومنازل القمر والربط 
بني كل وقت واملزاج العصبي للشلخص لتحديد مدى قلقه أو اتزان مشاعره 
أو أنحراف أحساسله أو توتر أعصابه وأسلهل ما نلمسله دائملا يف الصيف 
هو تهيج اعصاب الكثريين عندما ترتفع درجة الحرارة وعندما تزيد نسلبة 
الرطوبة يف الجو عندئذ تكثر املشلاجرات وتحتدم املناقشات وتعلو االصوات 
ألتفه االسلباب وتضيق أنفاس كثريين ويصبحلوا رسيعي الغضب لذلك من 
الواضح ان هناك عاقة بني أعصاب االنسلان وتقلبلات الجو وما يحيط بنا 
من عوامل طبيعية والتفسلري العلمي لذلك ان الضغط الجوي له تأثريه عىل 
أنسلجة الجسلم كلها ومنهلا الرشايلني واالوردة التي تنظلم خالها الدورة 
الدمويلة ولله تأثريه يف حبلال االعصاب ومراكز السليطرة يف امللخ ومن ثم 
يحدث يف الجسلم تمددات ويف بعض االنسلجة أنتفاضلات بأختاف الضغط 
الجلوي تلؤدي اىل التأثري يف االعصلاب والضغط الداخيل يف الجسلم ولقد أكد 
بعلض الفلكيلني الرابطة بلني منازلة القملر ونوبات التهيلج العصبي لدى 
االشلخاص العاديني ولدى املصابني بتوتر االعصاب والتفسلري العلمي لذلك 
هو ان جسلم االنسلان يتكون 80% منه من سلائل املاء ألن الخلية البرشية 
يتكون املاء الجزء األكرب من وزنها ومادام القمر يستطيع أن يشد اليه بقوى 
الجاذبية كتل املاء التي عىل سطح الكرة األرضية ويحدث فيه ما نسميه املد 
والجزر وأن القمر يستطيع أيضا ان يؤثر يف أجسام الناس الذين عىل االرض 
وتقع السوائل التي يف خايا أجسامهم تحت تأثري جاذبيته ولذلك يشدها اليه 
وتتأثر خايا املخ شلأنها شلأن كل خايا الجسم بهذا الشد والجذب ويصبح 
املزاج تحت سيطرة القمر واملعروف أن للقمر منازل فهو يتدرج من هال اىل 
تربيلع اىل بدر ثم يتدرج يف األضمحال من بدر اىل الرتبيع اىل املحاق وظاهرتا 
املد والجزر تتأثران بتدرج القمر يف منازله ويصل املد اىل حده األقىص عندما 
يكون القمر بدراً ويدلل أصحاب نظرية الربط بني األعصاب ومنازل القمر اىل 
أمتاء مستشفيات األمراض النفسية والعقلية بالنزالء عندما يكتمل ظهور 
القمر بدراً يف السماء وعىل هذا يتوجب عقد املؤتمرات والندوات واالجتماعات 
بلني الكتل السياسلية عندما يكون القمر غري كامل لعلدم تأثريه عىل املزاج 
والتشنج بني السياسليني مما يساعد عىل التفاهم واألتزان والحوار األخوي 
والبحلث بهدوء ودون عصبية أليجاد الحلول لألزمات وبعض املشلاكل التي 
تعاني منها العملية السياسلية والحاجة اىل سلعة الصلدر وتقبل اآلخر وأن 
يجللس املختلفون علىل طاولة واحدة وتحت رعاية خيمة الوطن ومامسلة 
هملوم املواطن ومعاناة الشلارع العراقي والتنافس يف العمل البناء لتشلييد 
رصح الدولة العرصية وبمساعدة القمر املسيطر عىل املزاج السيايس تتوحد 
جهودنلا ألنجاح التماسلك الوطنلي ورص الصفوف لرتفرف رايات السلام 

واملحبة ورسم األبتسامة عىل شفاه املحرومني من أبناء الوطن .

الضحك 30 دقيقة يف اليوم يطيل العمر اكتشاف يوقف شيخوخة البرشة!
كشلفت نتائلج دراسلة أجراها أطبلاء معهد »ريلزا« للطلب النفيس 
الجسلدي، أن الضحك ملدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسلن مؤرشات 
عمل أعضاء الجسلم. ووفقا لنتائج الدراسة التي أجراها األطباء، فإن 
الضحلك للل 30 دقيقة يف اليوم، لله تأثري إيجابي وصحي يف الجسلم. 
فمثا، يسلاعد الضحك املنتظم عىل تحسلني نوعية النوم ويحمي من 
تأثلري اإلجهاد وينظلم عمل القلب والكبد والرئتني. ويشلري األطباء إىل 
أن »االهتلزازات التلي يسلببها الضحك تحفز اللدورة الدموية وحركة 
األعضلاء الداخليلة، ما يحميها ملن الركود. ويعد الضحلك مهما جدا 
خاصلة ألولئك الذيلن بلغوا األربعني من العمر، ففلي هذا العمر تتعزز 

مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية من الرسطان«.
ويضيف الباحثون أنه عند الضحك، تنخفض نبضات القلب وتتوسلع 
الرشايلني وينشلط مركلب »إنرتفريون-غاما«، ويزيد إفراز األجسلام 
املضادة )الغلوبولني املناعي(. كما ترافق هذا زيادة يف النواقل العصبية 
التي تسمى )هرمونات السلعادة(. كل هذا يسمح لإلنسان بالتخلص 

من التوتر  النفيس ويخفض مستوى هرمونات التوتر.

يمكلن أن تصبح التجاعيد شليئا من امللايض قريبا ملع تحديد اآللية 
الرئيسة لكيفية تقدم عمر البرشة.

واكتشف العلماء بروتينا أساسيا يمكن أن يمثل »عاما جديدا ملكافحة 
الشليخوخة«، حيث طلوروا عقارين يبعثان األملل يف إمكانية تطوير 

ينبوع الشباب يف املستقبل.
باسلم  ُيعلرف  بروتلني  مسلتويات  زيلادة  علىل  العقلاران  ويعملل 
»COL17A1«، يوجد بمسلتويات عالية يف خايلا الجلد الفتية، ولكنه 
يبدأ يف االنخفاض مع مرور الوقت وتقدمنا يف العمر، لتبدو خايا الجلد 

أكرب سنا وتصبح أقل مرونة.
وطامللا أن الكثري من الخايا تولد بعمق معني تحت سلطح الجلد، مع 

مستويات عالية من الربوتني، يستمر شباب الجلد.
ويف سليناريو »البقاء لألصلح«، تتفوق خايلا الجلد األكثر صحة عىل 
الخايا األضعف التي تموت. ولكن مع مرور الوقت، يولد عدد من خايا 
الجلد القوية، ويسليطر عىل الخايا األضعف، ما يخلق مظهرا متجعدا 
للجللد. ويمكلن للتوتر والتعرض للملواد الكيمائية السلامة، أو رضر 

.»COL17A1« أشعة الشمس، أن يقلل أيضا من مستويات بروتني

كشلفت أبحاث جديدة أجراها علماء يف جامعة نيوكاسلل باململكة 
املتحلدة علن طريقة ثوريلة محتملة لعلاج إصابلات العني ومنع 
العمى. وتسلتخدم الطريقلة الرائدة إنزيما يمنلع الخايا الجذعية 
)الخايلا التي يمكنهلا التحول إىل أي أنسلجة جديلدة( من فقدان 

قدراتها العاجية يف العني بعد اإلصابة. 
وتعاللج الخايا الجذعية إصابلات العني، مثل الحلروق الحمضية 
أو الجلروح أو العدوى، علن طريق االنقسلام والتوجه مبارشة إىل 
الجلرح. ويقدم هذا التطوير الثوري األمل لنحو 500 ألف شلخص 
يف جميلع أنحاء العالم، يفقدون أبصارهم كل عام بسلبب الحروق 
الكيميائية. وباسلتخدام أنسلجة القرنية الحية من عني يف املخترب، 
تمكلن الباحثلون ملن جامعة نيوكاسلل وجامعة ميسلوري، من 

إصاح آثار الحروق الكيميائية لدى املصابني. 

إنزيم »النعومة« قد يمنع العمى!

سم العناكب ينقذ حياة ضحايا السكتة الدماغية
يزعلم علملاء أنله يمكن اسلتخدام سلم 
العناكب األسرتالية املميتة »رتياء الشكل« 
يف تطوير دواء يمنع تلف الدماغ بعد حدوث 

السكتة الدماغية.
وتعيلش عناكلب القملع األسلرتايل، التي 
تعد من أخطر األنلواع يف العالم، يف الظال 
والبقلع املحميلة، ويمكلن لسلمومها أن 
تقتل اإلنسان خال 15 دقيقة فقط، ألنها 

تهاجم الجهاز العصبي.
ومع ذلك، لم يملت أحد من لدغة عنكبوت 
القملع منذ علام 1981، بعد اخرتاع ترياق 

مذهل للسم.
واآلن، اكتشلف الربوفيسلور غللني كينغ، 
وزماؤه من جامعة »كوينزالند«، ببتيدا يف 
سلم العنكبوت يمكنه أن يحد من مخاطر 

تلف الدماغ بعد السكتة الدماغية.
 ،»Hi1a« ويعملل الببتيد املعلروف باسلم
عىل حجب القنوات األيونية التي تستشعر 

األحملاض يف الدملاغ، والتلي تعلد املحرك 
الرئيس لتلف الدماغ بعد الجلطات.

 ،»ABC Radio Brisbane« ويف حديثه مع
قال كينغ: »عندما تصاب بسكتة دماغية، 
ال يتدفق األوكسلجني إىل أجزاء معينة من 
الدماغ، اللذي يقوم بتغيلري الطريقة التي 
يستخدم بها الوقود ويصبح املخ حمضيا. 
ويوقف سم العنكبوت مسارا أيونيا محددا 
يف الدماغ، يعد املسؤول عن التسبب يف موت 
الخايا بشكل كبري بعد السكتة الدماغية«.

واستطرد كينغ موضحا: »ال يمكنك إيقاف 
الخايلا العصبية التي ماتت بالفعل، ولكن 
بعلد 8 سلاعات ملن اإلصابلة بالسلكتة 
الدماغيلة، يمكلن إعطاء هذا اللدواء الذي 

يقدم حماية هائلة للدماغ«.

حل لغز ريايض حري العلامء 64 عامًا!
تمّكلن عاللم بريطانلي ملن حلل معادلة 
رياضيلة حلرّيت الخرباء حلول العالم منذ 

خمسينيات القرن العرشين.
وتطرح مسلألة املعادللة الديفونتية، التي 
تتميلز بأنها كثرية الحلدود يف متغريين أو 
أكثلر، بلرشط أن ال ُتدرس سلوى الحلول 
الصحيحلة، تطلرح سلؤاال علن إمكانية 

التعبري عن جميع األعداد ككل كمجموع 3 
مكعبات. وبشكل أساس، ما إذا كان يوجد 

.z³ + y³ + k = x³ :حل دائم للمعادلة
وحتى اآلن، حاول علماء الرياضيات إيجاد 

حلول لعددين فقط تحت 100: 33 و42.
ولكن عاللم الرياضيات، أنلدرو بوكر، من 
كشلف  الربيطانيلة،  بريسلتول  جامعلة 

علن حل مبتكلر ألحد هذه األرقلام، وهو: 
 ³ )8,866,128,975,287,528 (=33
 +  ³)8,778,405,442,862,239–(  +

.³)2,736,111,468,807,040–(
الحلل  هلذا  إىل  بوكلر  الدكتلور  وتوصلل 
باسلتخدام بحث معقلد علرب الكمبيوتر، 

استغرق عدة أسابيع.

جامعلة  أجرتهلا  جديلدة  دراسلة  كشلفت 
»مانشسلرت« أن استنشلاق السلكر يمكن أن 
يسلاعد يف علاج التهابلات الرئلة ومكافحلة 

العدوى.
أنلدرو  الربوفيسلور  الدراسلة،  قائلد  وقلال 
ماكدوناللد، يمكن أن »تكون وفلرة الغلوكوز 
عاملا مسلاعدا يف زيلادة االلتهلاب لتحفيلز 

املناعلة وتوفلري الحماية من بعلض التهابات 
الرئة«.

ونظريا، يمكن »استهاك« السكر كمسحوق، 
ولكلن دون »تسلخينه«، ألن تسلخني محلول 
السلكر يؤدي إىل تبخلر املاء وتبللور جزيئات 

السكر.
ودرس الباحثون خايلا دم بيضاء يف الفرئان، 

»املكانلس  عملل  تحاكلي  الباعلم،  تسلمى 
الكهربائيلة« بالنسلبة لجهلاز املناعة، حيث 

تزيل الكائنات الحية الضارة.
ووجد فريق مانشسلرت أن الباعلم يف الرئتني 
تحتلاج إىل املسلتوى املناسلب ملن »وقلود« 

الغلوكوز، لكي تعمل بشكل صحيح.
وأدى التحفيز املفرط للسكر إىل التهاب يرتبط 

)غالبا( بالحاالت املزمنة، مثل الربو.
 Nature« وتشري الدراسة، التي ُنرشت يف مجلة
مسلتقبات  حجلب  أن  إىل   ،»Immunology
السلكر عىل باعلم الرئة، يمكن أن يسلاعد يف 

قمع مثل هذه األمراض.
وملن ناحيلة أخلرى، فلإن تحفيلز الخايلا 
بتعريضهلا للمزيلد ملن السلكر، يمكلن أن 
يسلاعد جهلاز املناعة عىل محاربلة التهابات 
الشعب الهوائية، املسؤولة عن نوبات السعال 

وااللتهاب الرئوي.
وأوضح الباحثون أن فكرة تعديل مسلتويات 
الغلوكلوز يف الرئتلني، يمكن أن تكلون عاما 
حاسلما يف عاج حلاالت مرضيلة خطرية، يف 

املستقبل القريب.
تأثلري  دراسلة  رضورة  إىل  اإلشلارة  وتجلدر 

الغلوكوز عىل الرباعم الرئوية البرشية.

استنشاق السكر قد يعالج مرضا خطريًا


