
Issue No  ( 1884 )  April Mon 15  2019    العدد ) 1884( 15 نيسان 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 إّن اهلل تعالى يُدخل بحسن الّنية وصالح 

الّسريرة من يشاء من عباده اجلّنة

ص2رئيس اجلمهورية يدعو إىل عدم إتاحة املجال لعودة »البعث الصدامي« إىل العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الداخلية تؤكد حتقيق »إنجازات مهمة« يف حماربة الفسـاد املايل واإلداري

املالية الربملانية: سيتم تعويض مترضري السيول من ميزانية الطوارئ

العراق وسورياوإيران: تفعيل »الربط السككي«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت وزارة النقل، أمس األحد، انها شاركت 
يف اجتماعيات اللجنة املشيركة بين العراق 
وسيوريا يف دمشيق، لتعزييز الروابيط بين 
البلدين الشيقيقن وتدعيم العالقات الثنائية 
وتطوير العمل املشيرك يف مختلف املجاالت، 
فيميا اعتير مستشيار األمن الوطنيي فالح 
الفيياض أن أي »إنجاز« عسيكري يف العراق 
يصب يف مصلحة استقرار سوريا، فيما حذر 

األسد من مخططات »التقسيم والفوىض«.
وقال مدير عام الرشكة العامة للسكك الحديد 
العراقيية طاليب الحسييني يف بييان تلقيت 

»املسيتقبل العراقي« انه »عيى ضوء توجيه 
وزيير النقل عبيد الله العيبيي يف مجال النقل 
وأهميية الربط السيككي بين البلدين خالل 
محيور )عكاشيات -التنيف- خنيفيس( يتم 
التنسييق من قبل الجانيب العراقي واإليراني 
والسوري لعقد اجتماع ثالثي لبحث إمكانية 
تنفييذ الربط السيككي بين البليدان الثالث 
اسيتكماال ملا تم االتفاق عليه خالل االجتماع 
الثنائيي املنعقيد بتارييخ ٧/٥ /٢٠١٤ حيث 
تيم التاكيد عى امليض قدميا لتعزيز العالقات 
الثنائية واالرتقاء بمستوى الطموح للتعاون 
االقتصيادي والتجاري والعلمي والفني يف كل 
القطاعيات ». واضاف »تم الوصول اىل طريق 

التعاون املشرك يف املجال االقتصادي وتذليل 
كافة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز 
حجم التبادل التجاري والتبادل السيلعي بن 
البلدين ذات املنشأ املحيل للتصدير لكل منهما 
فضيال عين مناقشية ميا يتعليق يف التعاون 
بمجيال الطاقية والكهربياء والنقيل اليري 

والبحري والجويوالسككي«.
يذكر أن الجانب السوري سلم نظريه العراقي 
ميرشوع اتفاقيية تعاون السيكك السيورية 
والسيكك العراقية لدراسيته وموافاة الجانب 
السيوري بالرد خالل ثالث اشيهر من تاريخ 

توقيع محرض اللجنة املشركة .
التفاصيل ص2

اليوم.. انطالق مهرجان 
بغداد الدويل للزهور بمشاركة 

عربية وأجنبية

الطريان املدين يعلن
 عن احصائية حركة املطارات 

خالل الربع االول من 2019

العمل: اكامل بحث »10« آالف 
ارسة متقدمة للشمول منذ عام 

2016 بسهل نينوى

األسد حذر بغداد من خمططات »التقسيم والفوضى«.. ومباحثات جديدة لـ »القضاء على اإلرهاب« بشكل نهائي
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احلـكـيـم: تـحـالـف اإلصـالح يـؤسـس ملـشـروع وطـنـي كبيـر جملس نينوى يعلن رسميا فتح باب الرتشيح ملنصب املحافظ
استطالع: )68( باملئة من العراقيني يرون يف أمريكا دولة حمتلة 

اجلنائية املركزية حتكم 
باملؤبد عىل إرهايب عمل يف اهليئة 

االعالمية لـ »داعش«
ص3 ص3 ص3

ظريف لألوربيني: لن نبقى بانتظاركم
      بغداد / المستقبل العراقي

قيال وزيير الخارجيية اإليرانيي محميد جواد 
ظريف، أميس األحيد، إن األوروبين متأخرون 

بالنسبة للوفاء بعهودهم.
وأكيد ظريف أنه عى األوروبيين عدم توقع أن 
تكون إييران يف انتظارهم، وال تقيوم بما تراه 
مناسيبا ومتوافقا ميع مصالحهيا وأهدافها. 

وذلك وفقا لوكالة »مهر« لألنباء.
وشيارك ظرييف يف حفل للكشيف عين موقع 
دبلومايس اقتصيادي تابع ليوزارة الخارجية، 
النيووي  االتفياق  إىل  الحفيل  يف هيذا  وأشيار 

وخيروج واشينطن منه وما تعهيدت به الدول 
األوروبيية من إجيراءات، مقابل بقياء إيران يف 

هذا االتفاق.
وقيال ظريفيإن »األوروبيين حالييا يعترون 
متأخرين بالنسيبة للوفياء بعهودهم، وعليهم 
عدم توقيع أن تكيون إييران يف انتظارهم، وال 
تقوم بما تراه مناسبا ومتوافقا مع مصالحها 

وأهدافها«.
وتابيع ظريف قائيالإن »تنفیذ اینسيتكس هو 
إجيراء أوليی من قبيل أوروبيا، وأن األوروبين 
قدموا يف أبريل من العام املايض التزامات عدیدة 
بعد انسحاب أمريكا من االتفاق النووی عى أن 

یتم تطبیق اآللیة املالیية كمقدمة لتنفیذ بقیة 
االلتزامات«.

أنيه  »نعتقيد  إييران  خارجيية  وزيير  وقيال 
عيى األوروبییين اآلن العميل طویيال للوفياء 
بالتزاماتهيم، ألنهم متخلفون جيداً وال ینبغی 
أن یتصوروا بأن الجمهوریة اإلسالمیة ستبقي 

بانتظارهم«.
وأضاف وزیر الخارجیة أن »لدى إيران عالقات 
جیيدة جدا مع جیرانها، كما أنها أطلقت آلیات 
مماثلة مع العدید من الدول یجری العمل بها«. 
وتسياءل ظریف«ال أدري كم من الوقت یحتاج 

األوروبین إىل تطبیق اآللية املالیة التمهیدیة«.

حمافظ بغداد: سبب تأخر إطالق تعيينات الرتبية 
لعدم منح املحافظة صالحيات كاملة

احلكم بعدم دستورية مادة بقانون مكافحة هتريب 
2النفط »تتعارض مع« استقالل القضاء  3

        بغداد / المستقبل العراقي

شياَرَك وزير الخارجيَّة محمد عيل الحكيم، 
أمس االحد، يف اجتمياع ُرباعّي ضمَّ األردن، 
صيدر  بييان  وقيال  وقيرص.  واليونيان، 
عين وزارة الخارجيية، وتلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسخة منه، أن “املُجتِمعن بحثوا 
ُسيُبل تطويير العالقيات االقتصاديَّية بين 
البلدان األربعة، وتحقيق التكاُمل يف ُمختلِف 
املجياالت، وتعزييز الرشاكية اإلقليمّية بما 
يرتقي بُمسيتوى اقتصيادات هذه الدول”. 
“املُجتِمعين  أن  إىل،  الخارجيية  وأشيارت 
يعمليون عى إحيداث نجاحيات يف املصالح 

البينيَّة بميا ُيقوِّي عوامل التضاُمن، ويضع 
لبنة جديدة يف طريق التكامل االقتصادّي”. 
بيدوره، أكيد وزيير الخارجيية محمد عيل 
الحكييم أن رئييس الحكومية عيادل عبيد 
املهيدي يركيز خيالل خطته عيى موضوع 
البنياء االقتصادي يف البالد. وقيال الحكيم، 
يف ترصيحيات ليي “روسييا الييوم” خيالل 
مشياركته يف القمية الثالثيية املنعقيدة يف 
العاصمة األردنية عمان إن “االجتماع جزء 
مين االجتماعيات الدورية األمنيية«، وقال 
“هنياك تعاون أمنيي بن العراق وسيوريا 
واألردن وروسيا باإلضافة إىل إيران وتركيا”. 
وتابيع، “لدينيا عيدو واحيد وهيو داعش، 

والجميع يسعى للقضاء عى هذا التنظيم”، 
مشيددا عى أهمية التعياون األمني إضافة 
إىل االقتصادي والبرشي. وأشيار الحكيم إىل 
أهمية االجتماع، وقال، “بالنسيبة لرنامج 
رئيس الوزراء العراقي، فهو مبني عى البناء 
االقتصادي خالل األربع سينوات القادمة.. 
العالقيات ميع دول الجوار هيي اقتصادية 
وبرشيية، باإلضافية إىل تنمية السيياحة”. 
ونيوه إىل أن “الجزء املكميل للرنامج، هو 
الدخيول إىل منطقية البحير املتوسيط عر 
قيرص واليونيان، وبالتيايل تكيون لدينيا 

خارطة طريق اقتصادية واضحة”.
التفاصيل ص2

بالتفاصيل.. ملفات االجتامع الرباعي مع االردن واليونان وقربص
وزير اخلارجية: برنامج عبد املهدي يركز على بناء العالقات االقتصادية 

مـحـافـظ الـبـصـرة: 
لـم ترد أي إجابة من املالية 

حول تثبيت عقود الرتبية
ص3

اعلن خماطبة وزارة التخطيط لتنفيذ 
مشروع التخفيف من الفقر
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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املالية الربملانية: سيتم تعويض مترضري السيول من ميزانية الطوارئ
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت اللجن�ة  املالية النيابية، أم�س األحد، أن الحكومة االتحادية س�تعوض 
الفالحني املترضرين من الس�يول والفيضانات األخرية التي تعرضت لها البالد 
م�ن ميزانية الط�وارئ، فيما بينت أن أموال التعويض س�تخصص وفق حجم 
الرضر وستش�مل جميع الفالحني. ونقلت وكالة »املعلومة« عن عضو اللجنة 
س�هام العقييل الق�ول إن “ق�رار تعويض الفالح�ني املترضرين من الس�يول 
والفيضان�ات الذي صوت عليها مجلس النواب سيش�مل جميع الفالحني ولن 
يقترص فقط عىل املس�جلني بالخطة الزراعية”، الفتة إىل إن “أموال التعويض 
ستخصص من موازنة الطوارئ لدى الحكومة االتحادية”. وأضافت أن “حجم 
أم�وال التعويض لم يحدد حتى اآلن ك�ون األمر يحتاج إىل معرفة حجم الرضر 
م�ن خالل اللجان التي ش�كلت وخلي�ة األزمة”، مبينة أن “محافظة ميس�ان 

تصدرت املحافظات الجنوبية من حيث الترضر من السيول والفيضانات”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األح�د،  أم�س  النق�ل،  وزارة  اعلن�ت 
انه�ا ش�اركت يف اجتماع�ات اللجن�ة 
يف  وس�وريا  الع�راق  ب�ني  املش�ركة 
دمش�ق، لتعزيز الروابط ب�ني البلدين 
الثنائية  العالقات  الش�قيقني وتدعيم 
وتطوي�ر العم�ل املش�رك يف مختلف 
املجاالت، فيما اعترب مستش�ار األمن 
الوطني فالح الفياض أن أي »إنجاز« 
عس�كري يف العراق يص�ب يف مصلحة 
اس�تقرار سوريا، فيما حذر األسد من 

مخططات »التقسيم والفوىض«.
وقال مدير عام الرشكة العامة للسكك 
الحدي�د العراقية طالب الحس�يني يف 
بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« انه 
»عىل ض�وء توجي�ه وزي�ر النقل عبد 
الل�ه العيب�ي يف مجال النق�ل وأهمية 
الرب�ط الس�ككي ب�ني البلدي�ن خالل 
محور )عكاشات -التنف- خنيفيس( 
يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي 
واإليران�ي والس�وري لعق�د اجتم�اع 
ثالث�ي لبح�ث إمكاني�ة تنفي�ذ الربط 
الس�ككي بني البلدان الثالث استكماال 

ملا ت�م االتف�اق عليه خ�الل االجتماع 
الثنائ�ي املنعقد بتاري�خ ٧/٥ /٢٠١٤ 
حي�ث ت�م التاكي�د ع�ىل امل�ي قدما 
لتعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة واالرتقاء 
بمستوى الطموح للتعاون االقتصادي 
كل  يف  والفن�ي  والعلم�ي  والتج�اري 

القطاعات ».
طري�ق  اىل  الوص�ول  »ت�م  واض�اف 
التعاون املش�رك يف املجال االقتصادي 
وتذلي�ل كاف�ة العقبات والقي�ود التي 
التب�ادل  حج�م  تعزي�ز  دون  تح�ول 
التجاري والتبادل السلعي بني البلدين 
ذات املنشأ املحيل للتصدير لكل منهما 
فضال عن مناقشة ما يتعلق يف التعاون 
بمجال الطاقة والكهرباء والنقل الربي 

والبحري والجويوالسككي«.
يذكر أن الجانب السوري سلم نظريه 
العراقي مرشوع اتفاقية تعاون السكك 
الس�ورية والس�كك العراقية لدراسته 
وموافاة الجانب الس�وري بالرد خالل 
ثالث اش�هر من تاريخ توقيع محرض 
اللجن�ة املش�ركة التاس�عة االتف�اق 
بعقد اجتماع فني بني املعنيني السكك 
العراقي�ة إليجاد  الس�ورية والس�كك 

الحلول والتفاهم�ات األخرى املتعلقة 
بني الجانبني لتفعيلها.

يف الغض�ون، اعت�رب مستش�ار األمن 

الوطني فالح الفياض أن أي »إنجاز« 
عس�كري يف العراق يص�ب يف مصلحة 
اس�تقرار سوريا، فيما حذر األسد من 

مخططات »التقسيم والفوىض«.
الس�ورية  األنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 
الرسمية »سانا«، أن الرئيس السوري 

بش�ار االسد اس�تقبل مستشار األمن 
الوطني العراقي فالح الفياض، مبينًة 
أن اللقاء تطرق إىل »العالقات الثنائية 
ب�ني البلدي�ن، حي�ث ت�م التأكيد عىل 
رضورة تطويره�ا يف مختلف املجاالت 

بما يخدم مصالح الشعبني«.
وأكد األسد وفقاً ل�«سانا«، أن »تعزيز 
العالقات بني البلدين يصب يف مصلحة 
ع�ىل  القض�اء  الس�تكمال  الش�عبني 
ب�ؤر اإلره�اب م�ن جهة وبم�ا يخدم 
مصالحهما املشركة وكرس الحواجز 
املختلف�ة واملفروضة بينهما من جهة 
أخ�رى«. وأض�اف، أن »م�ا تش�هده 
الس�احتان اإلقليمي�ة والدولية يحتم 
عىل البلدي�ن املي قدما ب�كل ما من 
ش�أنه صون س�يادتهما واستقاللية 
قرارهما يف وجه مخططات التقس�يم 
والف�وىض الت�ي يحيكها األع�داء من 
الخ�ارج«، مؤك�داً أن »مصري املنطقة 
ال يقرره سوى شعوبها مهما عظمت 
التحدي�ات«. من جانب�ه، أكد الفياض 
ع�ىل  وانتصاره�ا  س�وريا  »ق�وة  أن 
اإلرهاب ه�و انتص�ار للع�راق أيضاً، 
وبالعك�س ف�إن أي إنجاز عس�كري 

يف الجان�ب العراق�ي يصب يف مصلحة 
اس�تقرار س�وريا«. يف الضغ�ون، أكد 
عضو مجلس الشعب السوري محمود 
جوخدار وجود تنس�يق عايل املستوى 
بني أطراف محور املقاومة يف املنطقة، 
مبينا أن الع�راق وبصفته عضوا بهذا 
املحور س�يكون ل�ه دور فاع�ل يف أي 

حرب محتملة.
وق�ال جوخ�دار، يف ترصي�ح صحفي 
“هن�اك تنس�يق ع�ايل املس�توى ب�ني 
س�وريا ومح�ور املقاوم�ة يف الع�راق 
أن “ه�ذا  ولبن�ان وإي�ران”، معت�ربا 
املح�ور الدويل رشيك يف أي معركة ضد 
الع�دو الصهيون�ي أو أي خط�ر بهدد 

دول هذا املحور املقاوم”.
وأض�اف أن “ال�دم العراق�ي امت�زج 
مع الدم الس�وري ع�ىل ارض الجوالن 
الحبيب منذ حرب ترشين عام ١9٧3″، 
مؤكدا أن “أي حرب ضد العدو الغاصب 
ستكون هناك مش�اركة كبرية ملحور 

املقاومة يف العراق الشقيق”.
وتابع أن “الحش�د الشعبي أو الجيش 
العراقي معنا يف خندق واحد ألن العدو 

واحد واملصري واحد”.

األسد حذر بغداد من خمططات »التقسيم والفوضى«.. ومباحثات جديدة لـ »القضاء على اإلرهاب« بشكل نهائي

العراق وسورياوإيران: تفعيل »الربط السككي«

بالتفاصيل.. ملفات االجتامع الرباعي مع االردن واليونان وقربص
وزير اخلارجية: برنامج عبد املهدي يركز على بناء العالقات االقتصادية 

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�اَرَك وزي�ر الخارجيَّة محمد ع�يل الحكيم، 
أمس االح�د، يف اجتم�اع ُرباعّي ض�مَّ األردن، 
واليون�ان، وق�ربص. وق�ال بي�ان ص�در عن 
وزارة الخارجية، وتلقت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه، أن “املُجتِمعني بحثوا ُسُبل تطوير 
العالق�ات االقتصاديَّ�ة ب�ني البل�دان األربعة، 
وتحقيق التكاُمل يف ُمختلِف املجاالت، وتعزيز 
الرشاك�ة اإلقليمّي�ة بم�ا يرتق�ي بُمس�توى 
اقتص�ادات هذه الدول”. وأش�ارت الخارجية 
إح�داث  ع�ىل  يعمل�ون  “املُجتِمع�ني  أن  إىل، 

نجاح�ات يف املصالح البينيَّة بما ُيقوِّي عوامل 
التضاُمن، ويضع لبنة جديدة يف طريق التكامل 
االقتص�ادّي”. ب�دوره، أك�د وزي�ر الخارجية 
محمد عيل الحكي�م أن رئيس الحكومة عادل 
عب�د املهدي يركز خالل خطت�ه عىل موضوع 
البن�اء االقتصادي يف البالد. وق�ال الحكيم، يف 

ترصيحات ل� “روسيا اليوم” خالل مشاركته 
يف القمة الثالثية املنعقدة يف العاصمة األردنية 
عم�ان إن “االجتم�اع ج�زء م�ن االجتماعات 
الدوري�ة األمنية«، وقال “هن�اك تعاون أمني 
بني العراق وسوريا واألردن وروسيا باإلضافة 
إىل إي�ران وتركي�ا”. وتابع، “لدين�ا عدو واحد 

وهو داعش، والجميع يسعى للقضاء عىل هذا 
التنظيم”، مش�ددا عىل أهمية التعاون األمني 
إضافة إىل االقتصادي والبرشي. وأشار الحكيم 
إىل أهمية االجتماع، وقال، “بالنس�بة لربنامج 
رئيس ال�وزراء العراقي، فهو مبني عىل البناء 
االقتص�ادي خالل األرب�ع س�نوات القادمة.. 

العالق�ات م�ع دول الج�وار ه�ي اقتصادي�ة 
وبرشية، باإلضافة إىل تنمية السياحة”. ونوه 
إىل أن “الجزء املكمل للربنامج، هو الدخول إىل 
منطقة البحر املتوس�ط عرب قربص واليونان، 
وبالت�ايل تكون لدينا خارطة طريق اقتصادية 

واضحة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س الجمهورية برهم صالح، 
»البع�ث  إىل محارب�ة  األح�د،  أم�س 
الصدامي« وعدم اتاحة املجال لعودته 

إىل الب�الد، مؤك�داً ع�ىل رضورة منع 
ظهور »االس�تبداد«. وق�ال صالح يف 
كلمة له خالل زيارته املقربة الجماعية 
لضحايا األنف�ال يف بادية الس�ماوة، 
إن »الع�راق الجدي�د يجب أن ال ينىس 

وال يتن�اىس تلك الجرائم التي أرتكبت 
بحق الشعب العراقي بكل مكوناته«، 
مضيفاً »نعد العراقيني بأن نكون يدأ 
واحدة ملنع االستبداد واالنتصار لذوي 
ضحاي�ا النظام املباد«. وتابع صالح، 

أن »االنتص�ار للمظلومني واالنتصار 
للح�ق يتطل�ب منا يف الع�راق الجديد 
أن نؤكد عىل أسسنا وثوابتنا الوطنية 
يف من�ع ظه�ور االس�تبداد ومحاربة 
البعث الصدامي وع�دم إتاحة املجال 

له للع�ودة إىل الب�الد، وإنصاف ذوي 
الضحايا واالنتصار لحقوق املظلومني 
واملحرومني«. جدير بالذكر أن رئيس 
الجمهورية برهم صالح وصل، أمس 

األحد، إىل محافظة املثنى.

        بغداد / المستقبل العراقي

أن  األح�د،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أك�دت 
القيادات العلي�ا واألجهزة الرقاب�ة يف الوزارة 
تعمل »بص�ورة مهنية« ع�ىل محاربة جميع 
أش�كال الفس�اد امل�ايل واإلداري، مش�ريًة إىل 
تحقي�ق »إنج�ازات مهمة« بش�أن ذلك، فيما 
بين�ت أن اختيار القيادات األمنية يف وتكليفها 
باملناصب اإلدارية والعسكرية يخضع لجملة 

رشوط وضوابط.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إنه »بناء ع�ىل ما تم 
تناقل�ه م�ن ترصيح�ات ج�رى تداوله�ا عرب 
عدد من مواقع التواصل االجتماعي ووس�ائل 
اإلع�الم ألحد الن�واب مفادها تف�ي ظاهرة 
ف�رض االت�اوات ل�دى بع�ض قي�ادات وزارة 
الداخلية وابت�زاز هذه القي�ادات أخرى أدنى 
منه�ا ووقوع ال�رضر األكرب عىل املنتس�بني، 
العلي�ا  قياداته�ا  أن  الداخلي�ة  وزارة  تؤك�د 
وأجهزته�ا الرقابي�ة ك مكت�ب املفت�ش العام 

ومديري�ة أمن األفراد ودوائر التفتيش اإلداري 
وغريها تعمل وبصورة مهنية عىل محاربة كل 
أشكال الفساد اإلداري واملايل وقد حققت هذه 
الدوائر إنجازات مهمة يف إطار عملها وهو ما 

أكد مدى املهنية التي تتحىل بها الوزارة«.
وأضاف البيان، أن »موضوع اختيار القيادات 
األمني�ة يف وزارة الداخلية وتكليفها باملناصب 
اإلداري�ة والعس�كرية فه�و يخض�ع لجمل�ة 
رشوط وضوابط وعرب لجان مختصة يش�رك 
يف عضويته�ا ممثلني عن مكتب املفتش العام 

وأمن األفراد، مع العلم بأن الوزارة ال تتوانى يف 
محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غري متمكن 

من أداء واجباته«.
الداخلي�ة ويف  »وزارة  أن  إىل  البي�ان،  وأش�ار 
الوق�ت الذي تحرم فيه آراء الجميع وتأخذها 
عىل محم�ل الج�د اذا كانت ته�دف اإلصالح، 
فهي يف ذات الوقت تدعو إىل تقديم ادلة وواقع 
وبراهني ملموس�ة واالبتعاد عن لغة التعميم 
مع االحتف�اظ بالحقوق القانوني�ة املكفولة 

دستوريا حيال ذلك«.

رئيس اجلمهورية يدعو إىل عدم إتاحة املجال لعودة »البعث الصدامي« إىل العراق

الداخلية تؤكد حتقيق »إنجازات مهمة« يف حماربة الفساد املايل واإلداري 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة نين�وى، أمس األحد، 
ع�ن فتحه ب�اب الرش�ح ملنص�ب املحافظ 
خلفاً للمحافظ املقال نوفل العاكوب بش�كل 
رس�مي. وقال عضو املجلس حس�ام العبار 
يف ترصي�ح صحف�ي إن “مجل�س محافظة 
نين�وى فتح رس�ميا ب�اب الرش�ح ملنصب 
املحاف�ظ وفق�ا الح�كام قان�ون مجال�س 
املحافظ�ات بعد خلو املنص�ب وملدة ١٠ ايام 
حيث سينتهي املجلس من استقبال الطلبات 

يوم ٢٤ من الشهر الجاري”. واضاف العبار، 
ان “املجل�س يرغب يف اختيار ش�خصية غري 
متحزب�ة الدارة الف�رة املقبل�ة يف املحافظة 
بعي�دا ع�ن التش�نجات السياس�ية”، مبينا 
ان “القان�ون يضم�ن لجميع الش�خصيات 
الرش�ح بضمنها اعضاء خلية االزمة الدارة 
نين�وى”.  وكان مجلس النواب صوت يف ٢٤ 
اذار امل�ايض عىل اقال�ة محافظ نينوى نوفل 
العاك�وب ونائبي�ه بعد حادثة العب�ارة التي 
راح ضحيته�ا الع�رشات من املدني�ني اثناء 

االحتفال باعياد نوروز.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف اس�تطالع دويل نرشت نتائجه، أمس 
األحد، أن أكثر م�ن 68% من العراقيني يرون 
أن الواليات املتحدة األمريكية ترغب يف احتالل 
بالدهم ونهب ثراوته وتقس�يمه عىل أس�س 
طائفية وقومية، فيما اش�ار إىل أن ٢٥% رأوا 

يف أمريكا دولة محاربة لإلسالم.
ونقل موقع “اراب ويكيل” الربيطاني يف تقرير 
ل�ه عن رئي�س مكت�ب “الراي�ت . اي بورك” 
يف مرك�ز الدراس�ات االس�راتيجية والدولية 
يف واش�نطن انتون�ي كوردس�مان قوله، إن 

“اس�تطالعات للرأي اجري�ت مؤخرا أظهرت 
أن ٥3% يرون أن الوالي�ات املتحدة األمريكية 
ترغ�ب يف احتالل بلدهم ونه�ب ثوراته، فيما 
رأى ١٥% منهم ان أمريكا تس�عى اىل تقسيم 

العراق”.
وأضاف كوردسمان، أن “٢٥% من العراقيني 
الذي ش�ملهم االس�تطالع أك�دوا أن الواليات 
املتحدة تري�د محاربة اإلس�الم”، الفتا إىل أن 
“العراقيني ال يثقون بإدعاءات أمريكا بشأن 
ن�رش الديمقراطي�ة يف بالده�م، إذا رأى ١٥% 
فقط منه�م ان الواليات املتحدة تريد تحقيق 

الديمقراطية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب رئي�س تحالف اإلص�الح واإلعمار عمار 
الحكي�م، أم�س األح�د، أن التحال�ف يؤس�س 
ملرشوع »وطني كبري« يمث�ل انتقالة »مهمة« 
للعملية السياس�ية يف الع�راق، داعياً إىل العمل 
ل�«الوئ�ام  حقيق�ي  م�رشوع  تحقي�ق  ع�ىل 
الحكي�م  العراقي�ني. وق�ال  املجتمع�ي« ب�ني 
خ�الل ترؤس�ه االجتماع الفص�يل األول للجان 
الدائم�ة لتحالف اإلص�الح واإلعمار، بحس�ب 
بيان ملكتبه تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »التحال�ف يؤس�س مل�رشوع وطني 
كبري وحقيق�ي ليمثل انتقالة مهم�ة للعملية 

السياس�ية يف العراق«. ودعا الحكيم، »أعضاء 
اللج�ان اىل امليداني�ة ومواكبة جمي�ع األحداث 
واألزم�ات لي�رك التحال�ف بصم�ة ميدانية يف 
كل م�كان يتطل�ب تواجده في�ه«، مؤكداً عىل 
»أهمية متابعة قرارات اللجان لضمان سالمة 
تنفيذه�ا وأهمية عقد ال�ورش التخصصية ملا 
لها من أهمية فاعلة يف دعم العملية السياسية 
يف مختلف القطاعات واملواضيع التي تتناولها 
ه�ذه الورش«. كما أكد الحكيم، عىل »رضورة 
الراب�ط الوثي�ق ب�ني اللجن�ة الترشيعية وبني 
وذل�ك  التحال�ف  يف  األخ�رى  اللج�ان  جمي�ع 
للمس�اهمة الفعلي�ة يف إق�رار القوانني املهمة 

التي تخدم البلد«. 

جملس نينوى يعلن رسميًا فتح باب الرتشيح ملنصب املحافظ

استطالع: )68( باملئة من العراقيني يرون يف أمريكا دولة حمتلة 

احلكيم: حتالف اإلصالح يؤسس ملرشوع وطني كبري 

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية العلي�ا، أمس األحد، بعدم 
دس�تورية مادة يف قان�ون مكافح�ة تهريب النفط 
ومش�تقاته، مؤك�دة »تعارضه�ا م�ع« اس�تقالل 

القضاء.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�تها برئاسة 
القايض مدحت املحمود وحض�ور القضاة االعضاء 
كاف�ة، ونظ�رت طعناً قدم�ه نائب املدع�ي العام يف 
محكمة تحقيق النارصية التابعة لرئاس�ة محكمة 

استئناف ذي قار االتحادية«.
وأضاف ، أن »الطاعن طعن بعدم دس�تورية الش�ق 
األخري من املادة )٢/اوالً( من قانون رقم )٤١( لسنة 
٢٠٠8 )قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته(، 
والتي منعت إطالق رساح س�ائق املركبة أو الزورق 
أو ربان السفينة ومستخدمي وسائط النقل األخرى 
وم�ن اش�رك معهم يف ارت�كاب الجريم�ة ممن يتم 
ضبطه�م بموجب أحكام القان�ون املذكور أعاله يف 

مرحلت�ي التحقي�ق واملحاكمة إال بع�د صدور حكم 
بات يف الدعوى«.

وتاب�ع الس�اموك، أن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا 
وج�دت أن األصل يف املتهم ال�رباءة حتى تثبت ادانته 
يف محاكم�ة قانوني�ة عادل�ة وفق�اً ملنط�وق املادة 
)١9/خامس�اً( من دس�تور جمهورية العراق لعام 

.»٢٠٠٥
وأوضح، أن »املحكمة شددت عىل أن حرية االنسان 
وكرامته مصان�ة وفقاً ألحكام امل�ادة )3٧/اوالً/أ( 
م�ن الدس�تور، وان حج�ب ه�ذه الحري�ة يجب ان 
ينظمها قانون يرك للقضاء تقدير املوقف القانوني 
يف توقيف املتهم او اخالء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً 
لجس�امة الجريمة ومكانة املته�م وظروفه تطبيقاً 

إلحكام املواد )١9/اوالً و88 و٤٧( من الدستور«.
ولف�ت، إىل أن »املحكم�ة ذكرت أن تل�ك املواد قضت 
باس�تقالل القض�اء يف اتخاذ احكام�ه وقراراته وال 
س�لطان علي�ه لغ�ري القان�ون وبمب�دأ الفصل بني 
الس�لطات، كل يف مج�ال اختصاصه�ا«، مضيف�اً 
أن »املحكم�ة ذك�رت أن قان�ون اص�ول املحاكمات 
نظ�م  املع�دل   ١9٧١ لس�نة   )٢3( رق�م  الجزائي�ة 

موضوع هذا الطعن بش�كل دقيق متوخياً املصلحة 
العامة والحرية الش�خصية وذلك يف املادتني )١٠9( 

و )١١٠( منه«.
وأردف، أن »املحكم�ة االتحادية العليا ذكرت أن تلك 
املادت�ني حددت�ا الجرائم التي ال يجوز اخالء س�بيل 
املتهم فيها بكفالة وجوزتا اخالء س�بيله يف الجرائم 
االخرى تاركة تقدي�ره يف ذلك اىل قايض املوضوع يف 
مرحلتي التحقي�ق واملحاكمة، فهو الذي يقدر مدى 
خطورة الجريمة املسندة اىل املتهم، ومدى خطورته 
أو تأثريه عىل س�ري التحقيق واملحاكمة اذا ما اخىل 

سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض«.
وبني، أن »املحكمة وجدت ان تقييد القايض بش�كل 
مطل�ق كم�ا هو الحال يف الش�ق االخري م�ن الفقرة 
)اوالً( م�ن امل�ادة )الثاني�ة( من القان�ون موضوع 
الطع�ن فه�و مخال�ف للم�واد الدس�تورية ال�وارد 
ذكره�ا«، ماضي�اً إىل القول إن »املحكم�ة االتحادية 
العليا قررت بناًء عىل ما تقدم الحكم بعدم دستورية 
الش�ق االخري من الفق�رة )اوالً( من امل�ادة )٢( من 
القان�ون رق�م )٤١( لس�نة ٢٠٠8 )قانون مكافحة 

تهريب النفط ومشتقاته(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاس�ة 
اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة االتحادي�ة، أمس 
األحد، حكما بالس�جن املؤب�د عىل داعي عن 
جريم�ة العم�ل يف الهيئة االعالمي�ة لعصابات 
داعش االرهابية. وقال املركز االعالمي ملجلس 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ىل  القض�اء 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »املحكمة الجنائية 
املركزية نظرت قضية م�دان اعرف باالنتماء 
اىل عصابات داعش االرهابية، كان واجبه طبع 
املنش�ورات واالفالم«. وأش�ار إىل أن »االرهابي 
عم�ل يف ما يس�مى ديوان ال�زكاة فيما وجدت 
املحكم�ة ان االدل�ة كافي�ة لتجريمه اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قان�ون مكافحة 

االرهاب رقم ١3 لسنة ٢٠٠٥«.

اجلنائية املركزية حتكم 
باملؤبد عىل إرهايب عمل يف اهليئة 

االعالمية لـ »داعش«

احلكم بعدم دستورية مادة بقانون مكافحة هتريب النفط »تتعارض مع« استقالل القضاء 
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، إنطالق فعاليات مهرجان بغداد الدويل الحادي 
عرش للزه�ور عىل حدائق متن�زه الزوراء برعاي�ة رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي، وبمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية وللمدة من 
15- ٢٠ من الش�هر الجاري.وذكر بيان لألمانة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »م�الكات أمان�ة بغ�داد تض�ع اللمس�ات األخرية 
لالس�تعدادات الخاص�ة بفعالي�ات املهرج�ان عرب تهيئ�ة أماكن 
للوفود املش�اركة عىل حدائق متنزه الزوراء وتهيئة حدائق ضمن 
قواطع الدوائر البلدية وانش�اء لوحات رس�مت بالزهور من قبل 
الدوائ�ر البلدية وزراعة وتأهيل عدد من الحدائق العامة«.وأضاف 
ان »مهرجان هذا العام سيكون مميزاً من خالل الفعاليات االدبية 
والثقافي�ة والحرف اليدوي�ة وعروض مرسحية وورش لرس�وم 
األطفال وجوالت لعدد من املواقع الرتاثية واألثرية فضال عن حفل 

االفتتاح الذي سيقام عىل حدائق متنزه الزوراء.

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

وج�ه رئيس ديوان الوقف الش�يعي الس�يد عالء املوس�وي دائرة 
الوق�ف الش�يعي يف دي�اىل ، بفتح جميع املس�اجد والحس�ينيات 
وامل�دارس الديني�ة التابع�ة للدي�وان يف املحافظة الي�واء العوائل 
املترضرة من جراء الفيضان الناتج عن ارتفاع مناس�يب املياه يف 
نهر دياىل الذي تس�بب بإغراق الكثري من البساتني وتشكيل خطر 

عىل املنازل القريبة من النهر«.
وقال مدير االعالم بالوقف الشيعي عيل الربيعي, أن املوسوي »وجه 
دائرة الوقف الش�يعي يف دياىل بفتح كافة املس�اجد والحسينيات 
واملدارس الدينية التابعة للوقف الشيعي باملحافظة إليواء العوائل 

التي تترضرت مساكنها«. 
واضاف ان السيد »املوس�وي »دعا كافة منتسبي الوقف الشيعي 
يف دي�اىل اىل وقفة مرشفة تس�توعب تلك العوائل بامل�أوى والغذاء 
وكافة مس�تلزمات العيش الكريم ريثما ينتهي خطر الفيضان يف 

املحافظة وعودة العوائل اىل بيوتهم آمنني .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة للخطوط الجوية 
العراقي�ة، ع�ن تخ�رج 16٠ مت�درب من 
اقس�ام مختلفة ش�اركوا يف ع�دة دورات 
التدري�ب  قس�م  اجراه�ا  تخصصي�ة 
والتطوي�ر يف مق�ر الرشكة داخ�ل مطار 

بغداد الدويل«. 
وقال مدي�ر عام الرشكة كفاح حس�ن يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن »عدد 
الدورات التي نفذت خالل النشاط الشهري 
لقسم التدريب والتطوير لشهر شباط من 
الع�ام الجاري بلغ�ت 13 دورة تنوعت ما 
بني دورات اساسية يف لغة الطريان وحجز 
التذاك�ر االلكرتوني�ة وخدمات  وإص�دار 
املسافرين عىل نظام املغادرة اآليل وأخرى 
يف مج�ال التدقيق والرقاب�ة الداخلية بني 
املفهوم والتطبيق فضال عن إقامة دورة يف 
مجال دراسة الجدوى االقتصادية وإدارة 
املوارد وكذلك تجديد االجازات الهندس�ية 

لعدد من املهندسني«. 
واضاف حس�ن ان »إقامة ه�ذه الدورات 
تأت�ي ضمن توجيه�ات وزي�ر النقل عبد 
الله لعيبي، والت�ي تهدف اىل رفع قابليات 
ومهارات مالكات الناق�ل الوطني ملواكبة 
التطور الحاصل يف مج�ال الطريان املدني 

وبمناهج علمية معتمدة عاملياً.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد، عن املب�ارشة بفتح 
طريق مغلق منذ 1٩٩1 وسط بغداد.

وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن مالكتها »بارشت 
بأعم�ال فت�ح طري�ق مغلق منذ الش�هر 

العارش 1٩٩1 يف بغداد«.
تقاط�ع  ه�و  »الطري�ق  أن  وأضاف�ت، 
الخرط�وم وال�ذي س�يتم فتح�ه بعد اخذ 
كاف�ة املوافق�ات بثالثة اتجاه�ات، األول 
باتجاه القادس�ية والثانية باتجاه جرس 
الجمهوري�ة والثالث باتجاه املعلق دخول 

وخروج.

اخلطوط اجلوية خترج »160« 
متدرب باختصاصات خمتلفة 

من مطار بغداد الدويل

أمانة بغداد تعلن فتح طريق 
مغلق منذ 1٩٩1 وسط بغداد

   المستقبل العراقي/ الغانم

اعل�ن محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي، ع�ن انطالق حملة 
كربى إلغاثة املنكوبني يف اقضية واسط.

وذكر املياحي انه »انطلقنا بحملة إغاثة كربى مع فرق املتطوعني 
والهالل األحمر وصحة واس�ط ودائرة املهجرين وشباب واسط ؛ 
الغاثة اهلنا يف مناطق ش�يخ س�عد و املصندك وهي قرى )س�يد 

بلعوط والبودراج والفراطسه وجابر السايب( وغريها«.
وأضاف »كما تم�ت إغاثة مناطق وقرى يف ناحية الدجييل مكائن 
ضخ ش�اخة/ ٨ والبزون والفهد«، مش�ريا اىل »متابعة االجراءات 
والجهد الكبري الذي يبذل من اخوانكم يف مختلف الدوائر والوزارات 

واملؤسسات الخدمية والتطوعية والصحية والساندة«.
وأشار اىل »نجاح الحملة حتى اآلن بالسيطرة عىل االزمة وإدارتها 

بشكل مهني واحرتايف رغم وصول املياه العىل مستوياتها .

حمافظ واسط يعلن عن محلة كربى 
إلغاثة املنكوبني يف اقضية املحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت رشك�ة توزيع املنتجات النفطي�ة، طبيعة الحادث 
ال�ذي تعرض�ت له محطة تعبئ�ة وقود البن�وك رشق بغداد، 
مبين�ة ان الح�ادث نات�ج عن خط�ا برشي من قبل س�ائق 

الصهريج«.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة، كاظ�م مس�ري، يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الكش�ف املوقعي 
للحادث اثبت تقصريا من س�ائق الصهريج حيث تحرك من 

موقع التفريغ قبل انتهاء عملية التفريغ«.

وب�ني، أن »الرشكة س�تتخذ كاف�ة االجراءات بحق الس�ائق 
وتضمين�ه االرضار كاف�ة وس�حب رخص�ة القي�ادة منه«، 
مشريا إىل أن »الجهات املعنية يف الرشكة بالتعاون مع الدفاع 
املدن�ي قد اتخ�ذت كافة االجراءات واحكمت الس�يطرة عىل 

الحادث بشكل كامل .

   المستقبل العراقي / محمد حسين 

نظم موظفو مديرية بلدية كربالء املقدسة 
صباح ،اليوم االحد ، وقفة احتجاجية أمام 
املديرية بخصوص الق�رار )٢5٢( الخاص 

بتوزيع األرايض السكنية ».
بحس�ب م�ا أف�اد ب�ه مدي�ر إع�الم بلدية 
كربالء املقدس�ة ماجد ناجي ل�«املستقبل 
العراق�ي«،  مبيناً »موافقة محافظ كربالء 
املقدس�ة) عقي�ل الطريح�ي( و بن�اء عىل 
الطل�ب املق�دم م�ن لفي�ف م�ن موظفي 

مديرية بلدية كربالء املقدسة تنظيم وقفة 
احتجاجي�ة للمطالبة بإلغاء القرار )٢5٢( 
و الخاص باستيفاء مبلغ النصف من سعر 
القطعة السكنية التي تخصص للموظفني 
بعد تقيمها بحس�ب سعر الس�وق السائد 

.«
واض�اف »حي�ث ي�رى املوظف�ني ان ه�ذا 
القرار مجحف بحقهم كونه اليتناسب مع 
مدخوالتهم الش�هرية  كذلك إضافة مبالغ 
اخ�رى تتعل�ق بتقدي�م الخدم�ات االخرى 
كخدمات البنى التحتية، و هذا يثقل كاهل 

املوظفني و بقية الرشائح االخرى«.
كم�ا طال�ب املوظف�ني بدع�م رواتبه�م و 
مخصصاته�م و تفعي�ل نظ�ام الحوافز ، 
كذل�ك العم�ل و االرساع بتثبي�ت العقود و 
األجور اليومية حيث مضت فرتة )٤( اشهر 
عىل إقرار هكذا قرارات لكنها لم تفعل لحد 
اآلن و بقيت حرب عىل ورق اسوة بالقرارات 

السابقة ».
 كما بني ناج�ي ان »عملية توزيع األرايض 
مرتبط�ة مع بقية الوزارات مبيناً عن نفاذ 
جميع املقاطع الداخلة ضمن حدود البلدية 

الس�ابقة و بع�د أجراء املصادق�ة يف العام 
٢٠٠٩ و توس�عة التصميم بأدخال أرايض 
جدي�دة داخل حدود املديري�ة كانت بحوزة 
ال�وزارات االخرى كان من املفرتض ان تتم 
مناقل�ة تل�ك األرايض و العمل ع�ىل تحديد 
مساحاتها و افرازها لحل مشكلة التوزيع 
املعق�دة  و  الروتيني�ة  االج�راءات  آن  اال 
املس�تخدمة حالي�اً حال�ت دون ذل�ك مما 
ينعكس س�لبأً ع�ىل اداء جمي�ع الخدمات  
للمؤسس�ات البلدية و بالتحديد ما يخص 

توزيع األرايض السكنية  .

   بغداد / المستقبل العراقي

وزعت وزارة الهجرة و املهجرين، )763( سلة من املساعدات 
اإلغاثي�ة ل�الرس النازح�ة و املت�رضرة ج�راء  الس�يول و 
الفيضان�ات التي اجتاحت عدد من  اقضية و قرى محافظة 
ميس�ان« .و قال مدير عام دائرة ش�ؤون الفروع يف الوزارة 

س�تار نوروز يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » كوادر 
الوزارة امليدانية وزعت )763( س�لة من املساعدات اإلغاثية  

لالرس املترضرة جراء السيول يف محافظة ميسان  ».
واض�اف ن�وروز ان » الك�وادر امليداني�ة وزعت املس�اعدات 
االغاثي�ة لالرس النازحة و املت�رضرة يف قرية العمية بناحية 
عيل الغربي و قرية البو جويل يف ناحية عيل الرشقي ، فضال 

ع�ن التوزيع ل�الرس املت�رضرة يف قضاء امليمون�ة قرى ) ام 
دع�وة ، ب�اب الهوى ، الخفاش�ية ، نارصي�ة ، ام الخري  ، ام 
املش�احيف ، العدلة واملصفاة ايرس الهدام و الجزرة والعيثة 
و الس�درة ( ، مبينا ان التوزيع تضمن خيم و سالت غذائية 
و اخرى صحية و كس�وة مالبس  وحافظات ماء اضافة اىل 

املفروشات االرضية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أنج��ز قس�م س�هل نين�وى التاب�ع لهيئة 
الحماي�ة االجتماعية يف وزارة العمل، االحد، 
بحث )1٠٠٠٠( أرسة متقدمة للشمول منذ 

عام ٢٠16 .
وق�ال مدي�ر القس�م خال�د امج�د يف بي�ان 
»القس�م  ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 

أكمل بح�ث )1٠٠٠٠( ارسة م�ن املتقدمني 
اىل الش�مول وه�ي حص�ة القس�م الواجب 
بحثه�ا«، مضيفا ان�ه »تم إدخ�ال )٨٠٠٠( 
واألع�داد  اإلدخ�ال  قي�د يف واجه�ة نظ�ام 
املتبقية قيد اإلدخ�ال منذ بدء العمل بتاريخ 
13-٤-٢٠1٩«.واش�ار  لغاي�ة   ٢٠1٩-3-1
امج�د إىل »الجهود االس�تثنائية التي بذلتها 
املالكات العاملة يف القس�م السيما الباحثني 
االجتماعي�ني اذ اس�تمر عمله�م لس�اعات 

طويل�ة بعد انتهاء الدوام الرس�مي ويف أيام 
العط�ل رغ�م الصعوب�ات املناخي�ة وبعض 
الصعوبات اللوجستية إال انهم بذلوا جهودا 
جبارة إلنجاز املهمة يف مدة قياسية وبمهنية 
بانتظ�ار  »القس�م  أن  عالية«.واض�اف، 
التعليم�ات واملوافق�ات األصولي�ة إلج�راء 
عملية املس�ح امليدان�ي ملخيم�ات النازحني 
واملتقدمني الساكنني يف اإلقليم إلنهاء األعداد 

املتبقية يف قاعدة بيانات القسم .

املنتجات النفطية عن احلادث بمحطة البنوك: نتيجة خلطأ برشي

موظفو بلدية كربالء املقدسة ينظمون وقفة احتجاجية بخصوص أسعار األرايض السكنية

اهلجرة توزع »763« سلة اغاثية للنازحني اثر السيول يف ميسان

العمل: اكامل بحث »10« آالف ارسة متقدمة للشمول منذ عام 2016 بسهل نينوى

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت س�لطة الط�ريان املدن�ي العراقي�ة، 
ع�ن احصائية للحرك�ة الجوي�ة للمطارات 
العراقية العاملة يف الب�الد خالل الربع االول 

من عام ٢٠1٩ .
مجموع املس�افرين املغادرين والقادمني اىل 
املط�ارات العراقي�ة ) 1,637٤6٢( مس�افر 
وبعدد رحالت بلغت )٢٠٢٠6( رحلة هابطة 

ومغادرة.
وقالت الس�لطة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 

العراق�ي«، ان »احصائي�ة للحرك�ة الجوية 
للمط�ارات العراقية العامل�ة يف البالد خالل 
الرب�ع االول م�ن ع�ام   ٢٠1٩  والت�ي بل�غ 
مجموع املس�افرين املغادرين والقادمني اىل 
املط�ارات العراقي�ة ) 1,637٤6٢(  مس�افر 
وبعدد رحالت بلغت )٢٠٢٠6( رحلة هابطة 

ومغادرة«. 
الت�ي  اإلحصائي�ة  »ه�ذه  ان  واضاف�ت 
اصدرته�ا ش�عبة احص�اء الحرك�ة الجوية 
لقس�م التخطيط واملتابعة يف السلطة والتي  
ش�هدت زيادة واضحة يف معدل املس�افرين 

والرح�الت اىل املط�ارات العراقي�ة )بغ�داد 
،الب�رة ، النج�ف ،اربي�ل ، الس�ليمانية ( 
اذا م�ا قورن�ت بالس�نوات الس�ابقة والتي 
جاءت نتيجة جه�د وعمل متواصل من قبل 
املعن�ني يف تلك املط�ارات م�ع مجموعة من 
التس�هيالت والخدمات الت�ي منحت لتعزيز 
واقع العمل«.واوضحت الس�لطة أن »العدد 
الكيل للمسافرين املتنقلني عرب  مطار بغداد 
الدويل بل�غ 7٢6٤٩7مس�افر برحالت بلغت 
713٨رحلة، كما بلغ مجموع املسافرين اىل 
مطار البرة الدويل 171٤٠3مس�افر وبلغ 

مجموع الرحالت فيه ٢17٤ رحلة ».
واش�ار اىل ان »املجم�وع الكيل للمس�افرين 
بل�غ  النج�ف االرشف  اىل مط�ار  املتنقل�ني 
5٢٨٢٠٢ مس�افر ومجم�وع الرح�الت فيه 
بلغ�ت ٤٩٢٢ رحل�ة، وايض�ا كان املجموع 
الكيل للمسافرين ملطار اربيل الدويل 1٨5٢6٢ 
مس�افر وبرحالت بلغت ٤5٨٨رحلة ، وفيما 
يخ�ص مط�ار الس�ليمانية ال�دويل ف�كان 
مجم�وع املس�افرين املتنقلني في�ه ٢6٠٩٨ 
مسافر بمجموع الرحالت الهابطة واملغادرة 

بلغت 13٨٤ رحلة .

الطريان املدين يعلن عن احصائية حركة املطارات خالل الربع االول من 201٩

   النجف / المستقبل العراقي

اتلف�ت فرق الرقابة الصحي�ة التابعة اىل قس�م الصحة العامة يف 
دائ�رة صحة النجف االرشف ، ع�رشة اطنان من مادة الزبيب غري 
الصالحة لالس�تهالك البرشي«. اكد ذلك مسؤول الرقابة الصحية 
يف القط�اع الش�مايل  رضغ�ام الطريح�ي مبين�ا ان »ت�م العثور 
عليها يف مس�تودع نقليات املنفذ الش�مايل  وتم اتالفها بالتنس�يق 
م�ع صاحبها ».موضحا ان الفرق الرقابي�ة ولدى قيامها بعملها 
الروتيني يف تفتيش مستودع نقليات املستودع الشمايل عثرت عىل 
كمية تق�در بعرشة اطنان من الزبيب تص�در منها روائح كريهة  
واليوجد عليها تاريخ انتاج وال تاريخ انتهاء الصالحية ».وقد تمت 
مصادرتها  بالتعاون مع االمن االقتصادي  مديرية البلدية  ووفق 
مح�ارض اتالف اصولي�ة بإرشاف مبارش من مدير قس�م الصحة 
العام�ة الدكت�ور بش�ار كمون�ة ومدير ش�عبة الرقاب�ة الصحية 

الدكتور يحيى بستان املوسوي وبحضور صاحب العالقة.

   ذي قار / المستقبل العراقي

تمكن�ت ف�رق الرقابة الصحي�ة، من ضبط اكثر م�ن 1٢ طن من 
مادة العدس غري صالحة لالستهالك البرشي يف محافظة ذي قار.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار »وكالة« عبد الحسني الجابري 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »فريق من ش�عبة الرقابة 
تمكن من ضبط اكثر من ٢٤6 كيس من مادة العدس غري صالحة 
لالستهالك البرشي يف مدينتي النارصية وسوق الشيوخ كل كيس 
يحتوي عىل 5٠ كغم«.وبني الجابري أن »االكياس التي تم ضبطها 
تحم�ل العالمة التجارية النخيل العربي وتحتوي عىل تاريخ انتاج 
ونفاذ مغشوش منتهي الصالحية وبناء عىل ذلك تم تشكيل فريق 
عمل مش�رتك وااليعاز إىل جميع القطاعات يف املحافظة بالتحري 
ع�ىل املادة، حي�ث تم ضبط م�ادة الع�دس املغشوش�ة والتي تم 
التالع�ب بتاري�خ انتاجها اليهام الناس وتريفها يف االس�واق«.

وحذر الجابري »أبناء املحافظة من التعامل أو رشاء املادة املذكورة 
حفاظا عىل س�المتهم وتبليغ فرق الرقابة الصحية عن تلك املواد 

وعدم رشاء اي منتج ال يحتوي عىل تاريخ انتاج ونفاذ .

النجف: اتالف »10« طن من مادة الزبيب 
غري الصالح لالستهالك البرشي

ضبط اطنان من العدس التالف يف ذي قار

اليوم.. انطالق مهرجان بغداد الدويل 
للزهور بمشاركة عربية وأجنبية

رئيس ديوان الوقف الشيعي يوجه بفتح املساجد 
يف دياىل إليواء العوائل املترضرة من الفيضان     المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

عزا محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائ�ري، تأخر 
إطالق تعيينات الرتبي�ة يف املحافظة إىل عدم 
من�ح املحافظة صالحيات كامل�ة، فيما أكد 
عىل ضم�ان حق�وق املحارضي�ن املجانيني 
كاملة ومنحهم أولوية يف تأمني مستحقاتهم 

وتثبيتهم عىل مالكات الرتبية.
وق�ال مكتب�ه االعالم�ي ان »املحافظ  بحث 
للهيئ�ة  اجتماع�اً موس�عاً  خ�الل ترؤس�ه 
الرتبوي�ة بحض�ور جمي�ع م�دراء الرتبي�ة 
االس�تعدادات  والرصاف�ة  الك�رخ  لجانب�ي 
لالمتحانات النهائية وملف التعيينات وأجور 

املحارضين باملجان«.
وأضاف أن »املجتمعني ش�ددوا عىل رضورة 
توف�ري األمن والكهرب�اء واملول�دات وجميع 
للمراك�ز  الالزم�ة  الرضوري�ة  الخدم�ات 
بحمل�ة  القي�ام  إىل  إضاف�ة  االمتحاني�ة، 

واس�عة بالتعاون مع األمن الوطني ملالحقة 
املتاجري�ن بس�ماعات الغ�ش وزي�ادة عدد 
أجه�زة التش�ويش ومضخم�ات الصوت يف 
املراك�ز، فضال عن مناقش�ة رضورة تأجيل 
االمتحان�ات الت�ي تق�ام يف ش�هر رمض�ان 
املب�ارك إىل ما بعده ورفع مخاطبة رس�مية 

اىل وزارة الرتبية بذلك«.
ولفت الجزائري، إىل »رضورة منح صالحيات 
كافي�ة وواس�عة إىل م�دراء الرتبي�ة والعمل 
وفقا لنظام مؤسس�اتي وانتظ�ار ما ينبثق 
م�ن اللجنة املش�كلة بينهم وب�ني املحافظة 
للخروج برؤية وقرارات تمنحهم حرية أكرب 

للنهوض بالواقع الرتبوي«.
وأك�د الجزائ�ري، »أهمي�ة اإلرساع بحس�م 
ملف تعيينات الرتبية«، مش�رياً إىل أن »تأخري 
املحافظ�ة  من�ح  ع�دم  إىل  يع�ود  إطالقه�ا 
صالحي�ات كاملة مع وج�ود تأخري من قبل 

األمانة العامة ملجلس الوزراء«.

من جه�ة اخرى، اعل�ن محافظ بغ�داد عن 
امل�ي باس�تكمال العمل بم�رشوع تطوير 

وتأهيل مستشفى النعمان العام.

واكد الجزائ�ري ان »مرشوع تطوير وتأهيل 
مستش�فى النعمان العام يعد من املش�اريع 
املهمة ضمن خطة تشمل اربع مستشفيات 

تق�وم محافظة بغ�داد بإع�ادة العم�ل بها 
وتأهيلها«.

وأوضح ان »مستش�فى النعمان يتكون من 
س�بعة طوابق باإلضاف�ة اىل طابق الرسداب 
الخاص�ة  وااللي�ات  املع�دات  يض�م  ال�ذي 
باملستش�فى، ام�ا الطاب�ق األريض فيض�م 
االستشارية واالس�تقبال، فضال عن الطابق 
األول ال�ذي يض�م االن�ارة، والطاب�ق الثاني 
الخ�اص بالجان�ب التعليم�ي، وكذلك وجود 
75 رسي�ر ضمن ثالث�ة طوابق ام�ا الطابق 
الس�ادس يضم ص�االت العملي�ات ووحدات 
العناية املركزة والطابق السابع يشمل غرف 
التكييف«.واكد ان »نسبة اإلنجاز االن وصلت 
اىل 1٩% م�ن الهي�كل الكام�ل للمستش�فى 
باإلضاف�ة اىل 16% من نس�بة تجهي�ز املواد 
واملعدات الخاصة باملرشوع«، مشددا عىل ان 
»العمل مس�تمر ومن املؤمل إنجاز املرشوع 

يف منتصف العام املقبل.

حمافظ بغداد: سبب تأخر إطالق تعيينات الرتبية لعدم منح املحافظة صالحيات كاملة
اعلن استئناف العمل مبشروع تأهيل مستشفى النعمان

    البصرة/ المستقبل العراقي

أكد محافظ البرة اس�عد العيدان�ي، انه لم ترد 
أي�ة إجابة حتى اآلن من قبل وزارة املالية بش�ان 
الكتاب الذي أرس�لته الحكوم�ة املحلية واملتعلق 
بتثبي�ت الك�وادر الرتبوي�ة املتعاقدة م�ع ديوان 
املحافظ�ة والبال�غ عدده�م  1٤٠٠ متعاق�د من 
خ�الل الدرج�ات الش�اغرة الت�ي أعلنته�ا تربية 
البرة مؤخراً ضمن حرك�ة املالك والتي يقارب 

عددها  ل� ٢1٠٠ درجة.
وق�ال العيدان�ي يف تري�ح اذاع�ي ,  انه س�يتم 
املبارشة بتعيني املتعاقدين الرتبويني حال وصول 

كت�اب م�ن وزارة املالي�ة ينص ع�ىل أن  تعيينهم 
هو وفق الضوابط  ضم�ن الدرجات املعلنة حيث 
يت�م تثبيتهم وجعل املنافس�ة ب�ني املتقدمني من 
غ�ري املتعاقدين ع�ىل املتبقي من تل�ك الدرجات، 
أم�ا يف حال عدم وصول موافقة املالية فس�يبقى 
التناف�س عىل الدرج�ات املذكورة مفتوح�اً أمام 

جميع  املتقدمني.
من جهة اخرى اعل�ن محافظ البرة عن وجود 
مخاطبات اىل وزارة التخطيط تتعلق بإنشاء دور 
واطئ�ة الكلفة للتخفيف م�ن الفقر ضمن خطة 
مش�اريع ع�ام ٢٠1٩«. وقال »العيدان�ي يف بيان 
صحفي ص�در عن مكتبه االعالم�ي الخاص ورد 

ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن املخاطب�ة اىل وزارة 
التخطيط  الدائ�رة التنفيذية للتخفيف من الفقر 
تضمنت موضوع بناء دور س�كنية حسب كتاب 
دائرة اإلس�كان يف البرة املتعلق بإدراج مرشوع 
برنامج التخفيف من الفقر الخاص بإنش�اء دور 
واطئة الكلفة يف املدينة.  وتابع » محافظ البرة 
أن مرشوع برنام�ج التخفيف من الفقر الخاص 
بانشاء دور واطئة الكلفة يتضمن  انشاء)1٠٠٠( 
دار وبكلف�ة أربع�ون  مليار دين�ار  وبتخصيص 
سنوي يبلغ ثالثة عرش مليار وسبعمائة وثمانية 
وع�رشون مليون دينار،  مش�رياً إىل أن�ه بانتظار 

املوافقة عىل املرشوع من قبل الوزارة .

حمافظ البرصة: لـم ترد أي إجابة من املالية حول تثبيت عقود الرتبية
اعلن خماطبة وزارة التخطيط لتنفيذ مشروع التخفيف من الفقر
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )38(  18 /2019/3 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدية تلعفر وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية  فعل�ى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة 
)ثالثون يوم  ( تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن   ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن 
و املصاريف اخرى  على ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى 
وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب 
املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق 
البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عل�ى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية  بلدية 

تلعفر
مالحظة:  مدة االجيار سنة واحدة  وبصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

املشيد على القطعة املرقمة نوع العقار ورقمه  ت
12/955م73 زيروان درة ساحة لبيع احلصو والرمل مبساحة 8000م2 1

44م 76 اكل وقرمز ساحة لبيع احلصو والرمل مبساحة 28000م2 2

11/450م69 قرمز درة ساحة وقوف سيارات مبساحة 2000م2 3

5/48م69 قرمز درة ملعب مخاسي مبساحة 1596 م2 4

18/46 سنجار و181 قلعة  دكان11 5

اعالن
تعلن جامعة املثنى كلية الرتبية االساس�ية عن اجراء مزايدة علنية لبيع مواد مس�تهلكة ومبنية اوصافها واعدادها ادناه استنادا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 يف تمام الساعة العارشة من يوم 2019/5/2 فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة مراجعة كلية 
الرتبية االساس�ية / وحدة الش�ؤون القانونية قبل موعد املزايدة لالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم مبلغ التأمينات والبالغة 

20% من القيمة املقدرة مع املستمسكات الشخصية واجور الخدمات البالغة 2% من بدل البيع

مجهورية العراق 
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
مديرية رشطة حمافظة النجف االرشف 

شعبة العقود / وحدة التعاقدات 
اعالن مناقصة رقم ) 1 / 2019 ( للمرة االوىل 

تعل�ن مديري�ة رشط�ة محافظة النجف االرشف / ش�عبة العقود عن اج�راء املناقصة العام�ة والخاصة ب ) تجهيز 
مديريتن�ا القرطاس�ية ( واملم�ول من املوازن�ة االتحادية لع�ام ) 2019 ( وبكلفة كلي�ة ) 000 ، 000 ، 235 ( مائتان 
وخمس�ة وثالثون مليون دينار عراقي فقط . فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني 
وال�رشكات العربي�ة واالجنبية من ذوي الخ�رة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس�مي العنوان 
التايل ) قاعة املؤتمرات / لجنة فتح العطاءات ( وفقا لجدول الكميات املطلوبة التي يمكن الحصول عليها من شعبة 
العقود الكائنة يف مديرية رشطة محافظة النجف االرشف لقاء مبلغ قدره ) 000 ، 100 ( فقط مائة الف دينار عراقي 
غ�ري قابل�ة للرد وان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العط�اءات وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة ) 90 يوم ( من 
تاري�خ غل�ق املناقصة ويقدم املناقص تامينات اولية مقداره�ا ) 1 % ( وباملبلغ ) 000 ، 350 ، 2 ( مليونان وثالثمائة 
وخمسون الف دينار عراقي فقط من قيمة العطاء وعىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان غري مرشوط صادر من 
مرصف عراقي معتمد ويكون نافذا ملدة ) 120 يوم ( من تاريخ غلق املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 
نرش االعالن وان اخر يوم الس�تالم العطاءات ) يوم االربعاء املوافق 22 / 4 / 2019 ( الس�اعة ) الثانية عرش ظهرا ( 
ويف ح�ال صادف يوم عطلة رس�مية فيعتر اليوم الذي يليه يوم الغلق ع�ىل ان تكون جميع اوراق العطاءات مصدقة 

ومفهرسة ومختومة بختم مقدمي العطاءات وملزيد من املعلومات مراجعة شعبة العقود .

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 2238/ش2019/5 

التاريخ 2019/3/27
اعالن

اىل  /املدع�ى علي�ه ) عم�ار ع�زاوي 
عبد الله( اقامت املدعية )هبه جميل 
/2238 بالع�دد  الدع�وى  نعم�ة(  

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2019/5 
تطلب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة 
للمدعي�ة   وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار منطقة حي املعلمني  /النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة  اعالن�ا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
املواف�ق  الق�ادم  املرافع�ة  يف موع�د 
يوم 2019/4/18 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

��������������������������
فقدان 

فقد الوصل 17444 بتاريخ 8 / 6 
/ 2014 عن تامينات املحل املرقم 
131 / 149 / م 112 والصادر من 
الرشك�ة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود بمبلغ ق�دره 946000 
تس�عمائة وس�تة واربع�ون الف 
الغريه�ا باس�م / عب�د الس�تار 
حبي�ب حس�ن فم�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية  التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 2724

التاريخ 2019/4/10
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم  اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2018/12/11 لتس�جيل تم�ام العقار املرق�م ) 740( 
محل�ة )البل�وش( يف الكوفة اىل طالبة التس�جيل املجدد 
) رضية جاس�م عبد الرضا( لتس�جيله مجددا بأس�مها 
بصفته�ا املالك الحائزة للم�دة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق  احكام قانون 
التس�جيل العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل  كل م�ن يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق 
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�رش هذا االعالن وكذل�ك الحضور اىل موق�ع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

يجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
ء. عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
��������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية  التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 2725

التاريخ 2019/4/10
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم  اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2018/11/25 لتس�جيل تم�ام العقار املرق�م ) 117( 
محل�ة )البلوش( يف الكوفة اىل طالبة التس�جيل املجدد ) 
كاظم رفيف علوان ( لتس�جيله مجددا بأسمها بصفتها 
املال�ك الحائزة للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له�ا تمهي�دا للتس�جيل وف�ق  اح�كام قانون 
التس�جيل العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل  كل م�ن يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق 
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�رش هذا االعالن وكذل�ك الحضور اىل موق�ع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

يجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة  92/ت/2017

التاريخ 2019/4/14
اىل املنفذ عليه 

شكرية حرير عبيد 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل مركز رشطة نرضا بالعدد 
3061/70/3 يف 2019/4/9 ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة و 
ليس ولك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه اس�تنادا للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ غماس خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ من يوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل االول

ناجي سوادي مراد  الزيدي
اوصاف املحرر 

يف  27/ب/2017  بالع�دد  غم�اس  ب�داءة  محكم�ة  ق�رر 
2017/3/27 املتضم�ن ال�زام  املدين�ة ش�كرية حرير عبيد 
بتأدي�ة مبل�غ للدائن حليم رايض محمد ق�دره اربعمائة الف 

دينار فقط
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2506/ش2019/5 

التاريخ 2019/4/11
اعالن

اىل  /املدع�ى عليه ) ايمن حميد مهدي( اقامت املدعية ش�هد 
ه�الل عب�د الدع�وى بالع�دد 2506/ش2019/5 امام هذه 
املحكمة تطل�ب فيها تصديق طالق رجع�ي وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ واش�عار مختار حي 
الس�الم /النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموعد املرافعة  اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2019/4/21 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار
��������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشكاء /1 � عبد العباس ذياب حيدر

2 � عباس سعد حميد 
اقت�ى حضورك�م اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف االرشف لغرض 
اكم�ال اجازة البناء للعق�ار املرق�م )10672/3( حي صدام 
رقم املقاطعة )4( جزيرة النجف وبعكس�ه سوف يتم اصدار 

اجازة البناء بغيابكم 
طالب االجازة ) سندس احمد كاظم( 

السعر الكلي سعر المفرد  العدد اسم المادة  ت
10500 1500 7 كرسي حاسبات 1
12500 2500 5 ميز حاسبات 2
20000 2000 10 كرسي مداولة 3
21000 3000 7 كرسي دوار 4
24000 2000 12 ميز مكتب 120 سم 5
12000 4000 3قطع ميز بيضوي اجتماعات  6
2000 2000 1سيت طبلة زجاجية 7
2000 1000 2 شمعة مالبس 8
2000 2000 1 صوبة كهربائية 9
20000 10000 2 طابعة كانون2000 10
10000 10000 1 طابعة كانون 6000 11
18000 1000 18 مفرغة هواء 12
154000 41000 المجموع 
10000 1000 10 رحلة دراسية 13

 
60000 20000 3 dell حاسبة دسك توب 14
6000 2000 ستاليت 3 15
20000 10000 1 RO منظومة ماء 16
2000 2000 1 ميز مكتب 140 سم 17
4000 1000 4 مصطبة ستيل 18
50000 50000 1 شالل مولدة  19
6000 3000 2 لوكر طالبي 20
3000 3000 1 شاشة حاسبة 21
20000 4000 5 USP 22
15000 15000 1 LG تلفزيون 23
10000 10000 1 براد ماء  24
196000 131000 المجموع  
125000 25000 5 ETIVISONI حاسبة بيضاء 25
30000 30000 1 الب توب  26
1000 500 2 ساعة جدارية  27
5000 5000 1 I-Brother طابعة 28
5000 5000 1 ميز المنيوم 29
3000 1000 3 مروحة سقفية 30
10000 10000 1 تخم قنفاة 31
2000 2000 1 مبردة هواء 32

181000 78500 المجموع
5000 1000 5 مصطبة استيل ثالثية 33
2000 2000 1 كرسي تخم خشب 34
2000 2000 1 سرير منام  35
1500 1500 1 كرسي حاسبة دوار 36
6500 500 13 مفرغة هواء 37
1000 1000 1 مروحة جدارية 38
2000 1000 1 ميز مكتب خشب 39
10000 10000 216متر كاربت )موكيت(  40
500 500 1 صحن اشارة  41

24000 750 32 كرسي طالبي 42
500 500 1 طبلة زجاجية  43

55000 21250 المجموع

اللواء 
عالء غريب عبيد جرب 

قائد رشطة حمافظة النجف االرشف واملنشات / وكالة

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

اعالن املناقصة املرقمة )2019/5(  رشكة الفاو اهلندسية العامة
تعلن رشكة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة  االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام�ة عن اع�الن املناقصة املرقمة )2019/5( الخاصة بتنفيذ هياكل العمارات الس�كنية عدد 
)10( للقط�اع االول مل�رشوع مجم�ع الخال�ص الس�كني  وللحص�ول عىل مس�تندات املناقصة 
والرشوط الخاصة بها مراجعة مقر الرشكة ) ش�عبة العقود(  الكائن يف منطقة التاجي مقابل 
معه�د النفط العرب�ي لقاء مبلغ قدره ) 500,000( خمس�مائة الف دينار غ�ري قابل للرد وعىل 
الراغب�ني من ال�رشكات واملقاولني ذوي االختص�اص و املصنفني من الدرجة )رابعة انش�ائي ( 
تقديم هوية تصنيف الرشكات واملقاولني )سارية املفعول  � نسخة اصلية (  عند رشاء املناقصة 
وجل�ب كتاب تخويل موقع من قب�ل املدير املفوض للمكتب او الرشك�ة التي تروم رشاء العطاء 
مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد 
غلقها واس�م صاح�ب العطاء ) الرشكة او املكتب( ويحتوي بداخل�ه عىل ثالث ظروف منفصلة 
ومختومة ويتضمن االول جميع املستمس�كات املطلوب�ة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني 
ويتضم�ن الظ�رف الثالث عىل الع�رض التجاري م�ع صك مص�دق )بقيمة التأمين�ات االولية( 
بمبلغ ) 15,939,700( خمس�ة عرش مليون وتسعمائة وتس�عة وثالثون الف وسبعمائة دينار  
عراق�ي دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر( من تاري�خ الغلق ووصل الرشاء 
م�ع تقدي�م ما يثبت تنفي�ذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم الحس�ابات 
الختامي�ة مصادق عليها  من قبل محاس�ب قانوني الخر س�نتني ويودع يف صن�دوق العطاءات 
يف مق�ر الرشكة الكائ�ن يف التاجي ، علما ان الرشكة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات واهمال 
العطاء غري املستويف للمستمسكات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني 
ويت�م اعتماد الوكال�ة الخاصة باملناقصة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون 
اخ�ر موعد لتقديم العطاءات يوم )الثالثاء( املوافق 2019/5/7 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه 
املناقصة اجور نرش االعالن ويمكن االطالع عىل موقع الرشكة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحسب 
ما م�درج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقص�ة اعاله يكون )1,593,970,000(  

مليار وخمسمائة وثالثة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي ال غريها  
 مع التقدير

املدير العام
http: faoco.moch.gov.iq

E – mail: info@faoco.moch.gov.iq
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
العدد 281/ش/2019
التاريخ 2019/4/14

اعالن
اىل املدعى عليه / امري حسن عبد محمد 

بن�اء عىل اقامة الدعوى بالع�دد 281/ش/2019 من 
قب�ل املدعية  )ن�ور خضري عباس( ض�د املدعى عليه 
)امري حسن عبد محمد(  لغرض حضورك وملجهولية 
محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
املخت�ار املرف�ق  بالدع�وى ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2019/4/25 ويف ح�ال ع�دم 
حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك  غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة  422/ 2019

التاريخ 2019/4/14
اىل املنفذ عليه 

عالء عزيز فرج
لق�د تحقق له�ذه املديرية من رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار املجلس املحيل / حي العراق يف الديوانية  انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة و لي�س ولك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا 
للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الكوفة  خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من يوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حال عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باجراءات  التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوف�ة املرقم 
397/ش2019/3 يف 2019/3/14 واقت�ى الزام�ك 
بتأديت�ك نفق�ات اىل الدائن�ة )انتص�ار مه�دي ت�ايل( 
تس�عون الف دينار نفقة ماضية ملدة سنة ومائة الف 
دينار نفقة مستمرة  اعتبارا من  تاريخ اقامة الدعوى  
يف  2019/2/7 ونفق�ة مس�تمرة البنت�ه ب�دور مائة 
الف دينار ش�هريا واعتبارا من 2019/2/7 وتحميلك 
كافة الرس�وم واملصاريف كذلك الزامك بتأديتك نفقة 
مس�تمرة الوالدك كل م�ن حس�ني ويوس�ف بواق�ع 

تسعون الف دينار شهريا

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة  2019/730

التاريخ 2019/4/14
اىل املنفذ عليه 

املدين / عماد نارص عيل
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح القائم 
بالتبليغ  انك مجهول محل االقامة و ليس ولك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ البرصة علما بانك 
مدين لصال�ح الدائن / عيل عبد الكري�م جويد بمبلغ 
5839950 خمسة ماليني وثمانمائة وتسعة وثالثون 

الف وتسعمائة وخمسون  دينار 
املنفذ العدل 

ضاري صباح حسني
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة البرصة 
بالعدد 145/ب/2019

يف 2019/1/28
��������������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشطي رمزي محمود حس�ن 

عيل( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / محافظة البرصة � املعقل 
بما انك متهم وفق املادة 34 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 ع�ن كيفية وجود عوارض يف العجلة الحكومية 

املرقمة 656608 نوع فورد سلفادور 
وملجهولية  اقامتك اقتى تبليغك بذلك  االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 
الخامس�ة البرصة   خالل مدة ثالثون يوم  اعتبارا من 
تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن  يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليق�ه يف محل اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 
و 69( من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

محكمة قوى االمن الداخيل األوىل املنطقة الخامسة  
القضية املرقمة: 1493/ 2018 -  مقتبس حكم غيابي 

2- اس�م املتهم الغائب: الرشطي حسني عيل حسني موزان 
3- رقم الدعوى 1493/ 2018 4- تاريخ ارتكاب الجريمة: 
ع�ام 2013 5- تاري�خ الحك�م 2018/12/2  6- امل�ادة 
القانوني�ة: )34( م�ن )ق.ع.د( رق�م 14 لس�نة 2008  7- 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشآت.
8- خالصة الحكم: - تصحيح مادة اإلحالة من املادة )34( 
اوالً وثاني�ًا م�ن ق ع رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل اىل املادة 
)37( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 ك�ون الفع�ل وقع 
قبل تعديل قانون ق�وى االمن الداخيل وعمالً بأحكام املادة 
31من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة املادة 2/2 من ق 

ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.   
9- عدم ش�مول املتهم أعاله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 

2016 لعدم إعادة ما بذمته او دفع مبلغ التضمني. 
10- الحبس البس�يط ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 
)37( اوالً م�ن )ق-ع-د( رق�م 14 لس�نة 2008 إلهمال�ه 
مما تس�بب بحص�ول ارضار يف العجل�ة الحكومية املرقمة 

)1324( نوع كيا بوكس عام 2013. 
11- تضمين�ه مبلغ مقداره )722000( س�بعمائة واثنان 
وع�رشون ألف دين�ار وفق املادة )37( ثاني�اً من )ق-ع-د( 
رقم 14 لسنة 2008 عن قيمة االرضار التي حصلت بالعجلة 

املشار اليها أعاله تستحصل منه بالطرق التنفيذية.
12- إعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية إلق�اء القبض 
علي�ه أينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حق�ه وإلزام 
املواطنني باألخبار عن محل اختفائه استناداً ألحكام املادة 

)69/ثانياً وثالثاً( من )ق-أ-د( رقم 17 لسنة 2008.
13- حج�ز أموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

ملادة )69/ رابعاً( من )ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008.
14- إخراج�ه م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا 

للمادة )42/ ثانياً( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
15- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب )حس�ني 
عبداالمري جابر( البالغة خمسة وعرشون ألف دينار عراقي 
ت�رصف له من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية.
قراراً غيابياً صادراً باتفاق اآلراء استنادا ألحكام املادة 60/ 
سادس�اً من )ق-أ-د( رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تناداً ألحكام امل�ادة )71/اوالً وثانياً من نقس 

القانون وافهم بتاريخ 2018/12/2. 
اللواء الحقوقي / عمران جسام محمد الطائي

رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل األوىل – املنطق�ة 
الخامسة

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

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 204 

التاريخ : 11 / 4 / 2019 
اعالن فقدان 

قدمت السيدة / شكريه محمود جليل طلبا اىل هذه املحكمة 
بتنصيب نفس�ها قيما عىل ابنها املفقود وهاب احمد بوري 
املفقود بتاريخ 10 / 2 / 2007 وحسب االوراق التحقيقية 
الص�ادرة من مرك�ز رشطة املقدادية فم�ن لديه االعرتاض 
الحض�ور امام هذه املحكمة خالل س�بعة اي�ام من اليوم 
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف ص / د 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 4500 

التاريخ : 3 / 4 / 2019 

اعالن 
ق�دم املس�تدعي ) كف�اح احمد حم�د ( طلبا اىل 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الدجيل يطلب 
في�ه نصبه قيما عىل ولدها املفقود ) عيل محمد 
احمد ( وذلك لكونه فقد بتاريخ 21 / 9 / 2005 
وانقطع�ت اخباره فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل 
ص�دور الحج�ة تقدي�م اعرتاضه خ�الل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن .... مع التقدير 
القايض 

معد نجم عبيد 
���������������������������������������

فقدان
فقدت هوية الطالب ) صادق حطحوط فرحان( 
الص�ادرة من معه�د التدريب النفط�ي البرصة 
اختصاص ميكانيك عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 14 / 4 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / رياض عباس فيحان 
بتاري�خ 14 / 4 / 2019 قدمت ) زوجتك ( املدعوة 
) آيات سعد جاسم ( تطلب فيه نصبها قيمة عليك 
لكون�ك خرج�ت بتاري�خ 17 / 6 / 2015 ولم تعد 
لح�د االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة ع�رش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب زوجتك 

قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عيل غناوي صالح 
���������������������������������������

فقدان
فقدت هوية املوظف الوزارية الصادرة من وزارة 
النفط رشكة تعبئة الغاز فرع الجنوب بأس�م ) 
ط�ه حميد ع�يل( عىل م�ن يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار

اعالن
اىل املتهم الغائب / ) ن ع عمر س�عدون حس�ني 

ابراهيم الخمايس( 
مح�ل العمل / مديرية رشط�ة محافظة النجف 

االرشف واملنشات
العنوان / كربالء املقدس�ة / حي امللحق / قرب 

الطاقة الكهربائية
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة 32 /اوال وثانيا 
من قان�ون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 

لسنة 2008 املعدل  
وملجهولية  محل اقامتك اقتى تبليغك بواسطة 
هذا االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الرابع�ة  خ�الل م�دة 
اقصاها ثالث�ون يوم  اعتبارا م�ن تاريخ تعليق 
هذا االع�الن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد  )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد 209/ب/2019
التاريخ 2019/4/14

اعالن
اىل املدعى عليه / مصطفى عبد عيل لفته 

املدير املفوض لرشكة كلكامش للمالحة البحرية 
اضاف�ة لوظيفت�ه اق�ام املدع�ي املدي�ر الع�ام 
للرشكة العامة للنق�ل البحري اضافة لوظيفته 
دعوى بدائية املرقمة 209/ب/2019 لدى هذه 
املحكمة يطالبك فيها بتسديد املبلغ الذي بذمتك 
قدره خمس�ون مليون دوالر ع�ن االرضار التي 
لحق�ت بدائ�رة املدعي من ج�زاء اخاللك بتنفيذ 
التزامات�ك التعاقدي�ة واج�ر املثل ع�ن الجنائب 
الداخلة يف مرشوع 107أ � 240ا( وفوات املنفعة 
وما فاتها من كسب وقد عني يوم 2019/4/28 
موعدا للمرافعة وملجهولية محل اقامتهم حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي يف 
منطقة القبلة حي املهندس�ني انتقالهم اىل جهة 
مجهول�ة ق�رار تبليغه�م بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ويف حال�ة عدم حضورك�م اىل املرافعة 
فانه س�وف يتم اج�راء املرافع�ة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عالء حسني صيهود

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع الفرات االوسط
اىل / مجيع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي اخلربة واالختصاص لغاية الدرجة )السادسة انشائية( فرع الديوانية

اعالن مناقصة رقم )2019/5( )مناقصة مرشوع تطوير حمطة تعبئة وقود غامس احلكومية( 
1 � ي�ر رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوس�ط / فرع الديواني�ة دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  
لتقدي�م عطاءاته�م للعمل الخاص ب )تطوير محطة تعبئة وقود غماس الحكومية( الواقعة يف محافظة الديوانية /قضاء غماس بمبلغ 
تخميني قدره )2,675,535,000( مليارين وس�تمائة وخمس�ة وسبعون مليون وخمس�مائة وخمسة وثالثون الف دينار عراقي ضمن 

رصيد )ح/112/مباني وانشاءات( وعىل ان يكون رأسمال الرشكة ال يقل عن )2,000,000,000( ملياري دينار عراقي
2 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� ) رشك�ة توزيع املنتجات النفطية / هيئة 

توزيع الفرات االوسط/ فرع الديوانية وعىل الربيد االلكرتوني 
)dwnyoil@yahoo.com(

من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات :
3  � متطلبات التأهيل املطلوبة )1 � تاهيل فني 2  � تأهيل مايل 3 � تأهيل قانوني( 

4  �بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل )محافظة الديوانية / شارع املواكب 
الحسينية / مقابل قاعة الحرية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 500,000( خمسمائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد

5  �يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر هياة توزيع الفرات االوسط / الكائن يف محافظة بابل /
شارع 60 قرب الكراج املوحد خلف بناية فرع بابل( خالل فرتة االعالن والتي تبدأ من تاريخ اخر نرش لالعالن من الساعة )الثامنة صباحا 
ولغاية الس�اعة الثانية ظهرا ويكون تس�ليم العطاءات باليد وال يسمح التقديم بالربيد االلكرتوني وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة 
) 150(يوما من تاريخ غلق املناقصة والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغب�ني بالحض�ور عىل العنوان التايل ) رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر الرشكة الكائن يف محافظة بغداد / الدورة( يف اليوم التايل 
م�ن تاريخ غلق املناقصة وكل العطاءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )بموجب خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق صادر من احد 
املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ )53,510,700( ثالثة وخمس�ون مليون وخمسمائة وعرشة االف وسبعمائة دينار 
عراقي والذي يمثل نسبة )2%( من الكلفة التخمينية  املخصصة الغراض االحالة مقدم آلمر رشكة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع 
الفرات االوس�ط /فرع الديوانية ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق موقع ومختوم ومس�جال عليه اسم املناقصة ورقمها وان تكون نافذة 

ملدة )180( يوما من تاريخ غلق املناقصة
6 � العناوين املش�ار اليها انفا هي )رشكة توزيع املنتجات النفطية / محافظة بغداد /الدورة وهياة توزيع الفرات االوس�ط / محافظة 
بابل شارع 60 قرب الكراج املوحد / خلف بناية فرع بابل /ورشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع الديوانية / شارع املواكب الحسينية 

/ مقابل قاعة الحرية(
7 � ارفاق كتاب الهياة  العامة للرضائب )عدم املمانعة( لعام 2019 معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية مثبت فيه الرقم الرضيبي 

مع نسخة من الهوية الرضيبية
8  �ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( مع العطاء

9 � ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مع عقد التأسيس وهوية تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني سارية املفعول لغاية الدرجة )السادسة 
انشائي( الصادرة من وزارة التخطيط

10 � تقديم  الحس�ابات الختامية للرشكة مصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني للس�نتني الس�ابقتني )2017� 2018( ويف حال تعذر 
ذلك باالمكان تقديم الحسابات الختامية الرابحة لعام 2012 � 2013  اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية 

خالل عام 2014 
11 � يج�ب تقدي�م كافة الوثائق االصلية لغ�رض املطابقة ويجب التوقيع عىل كافة وثائق املناقصة ومن ث�م تقديمها كما  هو مدون يف 

تعليمات مقدمي العطاءات 
12 � ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة ) املوقع ، رقم املحلة والزقاق، رقم الدار او الشقة ، رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة 

لسكن املدير املفوض( 
13 � يج�ب ع�ىل مقدم العطاء مىلء اس�تمارة تقدي�م العطاء )الجزء الرابع( بكافة املعلومات املذكورة يف الجزء وبعكس�ه يتم اس�تبعاد 
العط�اء ث�م تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة مع الوثائق املكون�ة للعطاء توضع يف صندوق العطاءات يف مقر هيأة 

توزيع الفرات االوسط
14 � ارف�اق اي وثائ�ق اخرى  تم النص عليها يف ورقة بيانات العطاء والتعليمات ملقدمي العطاء وس�وف يهمل ويس�تبعد اي عطاء غري 
مس�تويف للمستمس�كات املطلوبة ورشوط املناقصة فنيا وكذلك يف حالة ع�دم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة 
اجزائها والدائرة  غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وس�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف التقديم عىل 
املناقصة الس�اعة ) العارشة صباح يوم االحد( املصادف)2019/5/12( يف القسم الفني التابع لفرع الديوانية الواقع قرب محطة تعبئة 
وقود الديوانية الجديدة علما ان اخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االحد( املصادف 2019/5/19 
ويف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق يف اليوم  الذي يليه من الدوام الرسمي علما ان تحليل العطاءات سيتم 
يف محافظ�ة بغ�داد / الدورة /مقر رشك�ة توزيع املنتجات النفطية ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور الن�رش واالعالن وملزيد من 

املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكرتوني لفرع الديوانية 
)dwnyoil@yahoo.com(

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع الفرات االوسط
اىل / مجيع الرشكات واملكاتب املتخصصة يف جمال االشخاص  فرع الديوانية

اعالن مناقصة رقم )2019/6( )نقل منتسبي فرع الديوانية من  مناطق سكناهم اىل مقر عملهم وبالعكس( 
1 � ير رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوسط / فرع الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة  لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب )نقل منتسبي فرع الديوانية من  مناطق سكناهم اىل مقر عملهم وبالعكس( بمبلغ 
تخمين�ي ق�دره )123,684,000( مائة وثالثة وعرشون مليون وس�تمائة واربعة وثمانون الف دين�ار  ضمن التخصيص املايل  

)ح/3341/نقل عاملني( 
2  �بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني رشاء وثائق العطاء بع�د  تقديم طلب تحريري اىل العنوان الت�ايل )رشكة توزيع املنتجات 
النفطية / هياة توزيع الفرات االوسط / فرع الديوانية الكائن يف / محافظة الديوانية / شارع املواكب الحسينية / مقابل قاعة 

الحرية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغ )100,000( مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد 
3  � بأمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب )رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ هيئة توزيع الفرات االوس�ط / فرع الديوانية /  وعىل الربيد االلكرتوني )dwnyoil@yahoo.com( من الساعة الثامنة صباحا 

ولغاية الساعة الثانية ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات :
4  � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان التايل )رشكة توزي�ع املنتجات النفطية / الكائن يف محافظة الديوانية / ش�ارع املواكب 
الحسيةي / مقابل قاعة الحرية ( خالل فرتة االعالن والتي تبدأ من تاريخ اخر نرش لالعالن من الساعة )الثامنة صباحا ولغاية 
الساعة الثانية ظهرا ويكون تسليم العطاءات باليد وال يسمح التقديم بالربيد االلكرتوني وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة 
) 150(يوما من تاريخ غلق املناقصة والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان التايل ) رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر فرع الديوانية ( يف الساعة الواحدة ظهرا 
م�ن ي�وم )االحد( املص�ادف )2019/5/5(  وكل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعط�اء )بموجب خطاب ضمان مرصيف او 
صك مصدق صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ )3,710,520( ثالثة ماليني وسبعمائة وعرشة 
االف وخمس�مائة وعرشون دينار عراقي  والذي يمثل نس�بة )3%( من الكلفة التخمينية  املخصصة الغراض االحالة مقدم آلمر 
رشكة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع الفرات االوس�ط /فرع الديوانية ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق موقع ومختوم 

ومسجال عليه اسم املناقصة ورقمها وان تكون نافذة ملدة )180( يوما من تاريخ غلق املناقصة
5 � ارفاق كتاب الهياة  العامة للرضائب )عدم املمانعة( لعام 2019 معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية مثبت فيه الرقم 

الرضيبي مع نسخة من الهوية الرضيبية
6  �ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( مع العطاء

7 � ارفاق ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة قانونيا و عقد تأسيس الرشكة وشهادة ممارسة املهنة  وهوية  تصنيف املقاولني 
العراقيني س�ارية املفعول بالنس�بة للرشكات )هوية غرفة التجارة( وهوية اتحاد الناقلني وش�هادة ممارس�ة مهنة بالنس�بة 

ملكاتب النقل  
8 � ارفاق  الحس�ابات الختامية للرشكة او املكتب مصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني للس�نوات الثالثة الس�ابقة ) 2016 
� 2017� 2018( ويف حال تعذر ذلك باالمكان تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة  للس�نوات    2011  �2012  � 2013  اذا كان 

للرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية خالل عام 2014 
9 � يجب تقديم كافة الوثائق االصلية لغرض املطابقة ويجب التوقيع عىل كافة وثائق املناقصة ومن ثم تقديمها كما  هو مدون 

يف تعليمات مقدمي العطاءات 
10 � ذك�ر العن�وان الكام�ل ملوق�ع الرشكة او املكتب  ) املوق�ع ، رقم املحلة والزقاق، رقم الدار او الش�قة ، رق�م الهاتف، الربيد 

االلكرتوني، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض او صاحب املكتب ( 
11 � يجب عىل مقدم العطاء مىلء اس�تمارة تقديم العطاء )القس�م الثالث ( من الوثائق القياس�ية بكافة املعلومات املذكورة يف 
القس�م وبعكس�ه يتم اس�تبعاد العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة او املكتب مع الوثائق املكونة 

للعطاء توضع يف صندوق العطاءات يف مقر فرع الديوانية 
12 � ارف�اق اي وثائ�ق اخرى  تم الن�ص عليها يف ورقة بيانات العطاء والتعليمات ملقدمي العطاء وس�وف يهمل ويس�تبعد اي 
عطاء غري مس�تويف للمستمس�كات املطلوبة ورشوط املناقصة فنيا وكذلك يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة 
القياس�ية بكافة اقس�امها والدائرة  غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات 
املش�اركني يف التقديم عىل املناقصة )  يوم االحد( املصادف)2019/4/28( يف القس�م االداري/ ش�عبة الخدمات االدارية الواقع 
يف مق�ر ف�رع الديواني�ة  علما ان اخ�ر موعد لتقديم العطاءات س�يكون الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم )االحد( املصادف 
2019/5/5 ويف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية س�يكون موعد الغلق يف اليوم  الذي يليه من الدوام الرس�مي علما ان 
تحلي�ل العط�اءات س�يتم يف محافظة الديوانية / مقر فرع الديوانية   ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور النرش واالعالن 

وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكرتوني لفرع الديوانية 
)dwnyoil@yahoo.com(

ليث حمسن منيس
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط

ليث حمسن منيس
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 015-PC-19 
Supplying HDPE Pipes and Fittings for Water Supply Pipeline 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited(EBS Company) is the China ZhenHua Oils wholly owned and controlled 

Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration 
License on the date of 22nd January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to 
which the Petroleum Contracts and Licensing Dept. Of the Ministry of Oil of Iraq has approved the 
assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC. 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

Tender Title: Supplying HDPE Pipes and Fittings for Water Supply Pipeline 

Tender No.: 015-PC-19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor who can provide the below HDPE pipes and fittings for water supply pipeline： 

1. API 15LE-HDPE PE4710 Pipe, 12 inch, DR11, Each pipe length 11.8m, Color and UV Stabilizer: Class C 
2. API 15LE-HDPE PE4710, Elbow (Fabricatied), ASTM F2206, 12 inch, DR9, Butt-fusion ends, Color and UV 

Stabilizer: Class C 
3. API 15LE-HDPE PE4710 Flange adapter(Butt Welding,Length≥273mm) and Metallic back-up ring(Galvanized), 12 

inch, DR11, Flat face Flange, ASME B16.5, Class150, Color and UV Stabilizer: Class C. 
4. Butt fusion semi-automatic welding machine 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 19th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 29th April 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 27th April 2019 by Email: nidawei@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 013/PC/19 
Supplying Spoolable RTP for Water Injection Flowline of S2 Block 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited(EBS Company) is the China ZhenHua Oils wholly owned and controlled 
Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration 
License on the date of 22nd January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to 
which the Petroleum Contracts and Licensing Dept. Of the Ministry of Oil of Iraq has approved the 
assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC. 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Supplying Spoolable RTP for Water Injection Flowline of S2 Block 

Tender No.: 013/PC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor who can provide spoolable RTP for water injection flowline of S2 Block. 
Design Pressure:20MPa；Design Temprature:65℃; 
Type：API 15S-RTP(Reinforced Thermoplastic Pipe)-minimum inside diameter 75mm;  
Liner material：PE-X or PE-RT(II); Reinforcement Layer：Polyester fibers, Aramid fibers, thermoplastic resin; 
Cover: PE100, UV Stabilised 
 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 19th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 30th April 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 28th April 2019 by Email: yangguang@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@zhenhuuoil.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 016-PC-19 
Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited(“EBS Company”) is the China ZhenHua Oil’s wholly owned and controlled Affiliate subject 
to the DPSC (CONTRACT NO.: 20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration License on the date of 22nd 
January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to which the Petroleum Contracts and Licensing Dept. 
Of the Ministry of Oil of Iraq has approved the assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC. 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by 
Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield 

Tender No.: 016-PC-19 

Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

The scope of work as below: 
1. 4 1/2"punched liner L80,SPM 120,Hole diamete:8mm, Phase angle： 45° spiral in distribution 4 1/2" liner casing L80, 

thickness:6.35mm 

2. 4 1/2" liner casing L80,thickness :6.35 mm, 

3. ECP：4 1/2" expansion packerin between oil and water , working pressure difference at least 5000 psi, working temperature 

120℃,  inflation time 7day or less; 

4. 7.0" X 4-1/2" Hydraulic-Set Rotating Liner Hanger with Liner Top Packer and PBR Assembly，L80,11.6ppf,Rating Pressure: 

5000psi connection: BTC，including float shoe，running tool 

5. Wellsite Service  

6. Reaming tool service  

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 04:00 PM on 19th April 

2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM on 4th May 

2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the 

deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 
documents and the tender name and tender number and bidder’s information should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before the date of 2nd May 
2019 by Email: nidawei@ebspetroleum.com /  baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the 
purpose of answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

اعالن
تعلن رئاس�ة جامعة القادس�ية / قسم ش�ؤون االقس�ام الداخلية عن بيع مواد املش�طوبة املبينة تفاصيلها 
ادنها وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لنة 2013 املعدل تجري املزايدة يف قس�م االقس�ام الداخلية 
يف تمام الس�اعة العارشة صباحا وتكون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة 30 يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحيف�ة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتم�دد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل 
من يرغب باالش�راك يف املزايدة ممن له الحق االش�راك بمراجعة قسم شؤون االقسام الداخلية للحصول عىل 
رشوط املزاي�دة وكافة التفاصي�ل للمواد املراد بيعها لقاء مبلغ قدره )25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار 
غري قابل للرد مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغة  )20%( من القيم�ة التقديرية علما ان القيمة 
التقديرية لكافة املواد املش�طوبة 2,752,500 مليونان وس�بعمائة واثنان وخمس�ون الف وخمس�مائة دينار 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة بنسبة )2%( من بدل البيع 
جدول رقم )1( الكهربائيات 

جدول رقم )2( االثاث

جدول رقم )3( االخرى

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف منديل 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
15 / 7 / 2018 لتس�جيل تمام العقار تسلسل 
185 محل�ة بوياق�ي باس�م / قدري�ة احم�د 
سلمان مجددا باعتباره حائزا لها بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه من 
بينات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
دائرة التسجيل العقاري يف منديل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1315/ب2019/1
التاريخ 2019/4/14

اىل / املدعى عليه )عمار كاظم عبد الرزاق( 
اق�ام املدع�ي ) عامر عباس جاس�م(  الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
بابطال كافة القيود ال�واردة عىل العقار املرقم 
3/49521 مقاطعة 4 جزي�رة النجف واعتبار 
قيد املدعي اعاله املس�جل بالعدد  130 ترشين 
الحك�م  ثاب�ت  الجل�د 665  رق�م  االول 1993 
واعتب�ار القي�ود الالحق�ة له س�اقطة الحكم 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة اس�تئناف باب�ل 
واش�عار مختار حي الكرام�ة/ 4 قضاء مركز 
الحل�ة املدع�و ضياء حس�ن عبد ال�رزاق عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف 
2019/4/23 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 1204/ش2019/1 

التاريخ 2019/4/8
اعالن

اىل  /املدع�ى عليه ) نبيل نهيب خضري( اقامت 
املدعية )رش�ا عبد االمري جرب(  الدعوى بالعدد 
1204/ش2019/1 ام�ام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا تفري�ق للهجر لغ�رض مراجع�ة الدوائر 
الرس�مية   وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي النداء 
/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة  اعالن�ا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املواف�ق يوم 2019/4/23 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 2662

التاريخ 2019/3/7
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عيل رزوقي وليد( الذي يطلب تبديل 
لقبه وجعله ) الشمري( بدال من )الزيادي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرشة يوما وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العامة وكالة

فقدان
فقدت ش�هادة الكيل الص�ادرة من رشكة توزي�ع املنتوجات 
النفطي�ة والعائدة للس�يارة املرقم�ة 84210 أ حكومي رينو 
ومالكه�ا طاهر حس�ني نوري والعائ�دة اىل الرشك�ة العامة 

لتجارة الحبوب من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي  الهوية الص�ادرة من رشك�ة توزي�ع املنتجات 

النفطية / فرع  دياىل / وكالة  بيع النفط
باس�م/ مثنى سعد فالح حس�ن – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

أ.د فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية

المجموع الكلي
العدد

اسم المادة ت
كتابة رقما

949,000 تسعمائة وتسعة 
واربعون الف دينار

خمسة وعشرون 25 ثالجة 1
اربعة واربعون 44 غسالة 2
سبعة وعشرون 27 براد ماء 3
واحد وسبعون 71 كيزر  4

مائة وخمسة وثالثون 135 مروحة جدارية 5
مئتان وخمسة وثمانون 285 مروحة سقفية 6

المجموع الكلي
العدد

اسم المادة ت
كتابة رقما

561,500 خمسمائة  
وواحد وستون الف 

وخمسمائة دينار

مائة وواحد وثالثون 131 1 لوكر حديد )2( باب
ستة وثمانون 86 2 لوكر صغير
اربعة وثالثون 34 لوكر كبير 3

مائة وثالثة وثالثون 133 شماعة مالبس  4
اثنان وعشرون 22 كنتور خشب 5
اربعة وثالثون 34 كرسي حديد 6

المجموع الكلي
العدد

اسم المادة ت
كتابة رقما

1,242,000  مليون ومئتان 
واثنان واربعون الف دينار 

مائة وستة وخمسون 156 طباخ محلي 1
ثمانية وخمسون 58 حاوية نفايات 2
ثمانية وثالثون 38 اوفن طباخ 3

عشرون 20 طباخ خمس عيون 4



www.almustakbalpaper.net

العدد )1884( االثنين  15  نيسان  2019
اعالنات7

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )ستنة واحدة ( فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مستتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستتثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبتون بالدختول اىل املزايدة يحتق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحستاب 
البلديتة املذكورة استتنادا اىل ما جتاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الستيد املحافتظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ت عىل املستتاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الستكن او مضبطة تأييد ستكن + شتهادة الجنسية 

العراقية( 
2 ت عىل املستتأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تستديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 ت استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلتن لجنة البيع وااليجتار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجتري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )ستنة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لستنة 2013 فعىل من 
يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستتثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحستاب البلدية املذكورة استتنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ت عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ت عىل املستتأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تستديد بدل االيجار والرستوم 
االخرى

3 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 ت استتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الستيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلتن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظتة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )حسب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار 
امتوال الدولتة رقم 21 لستنة 2013 فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيته الرشوط املطلوبة  
مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذيتن يرغبتون بالدخول اىل املزايتدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقتل عن 50% من القيمة املقتدرة بموجب صك 
مصدق لحستاب البلدية املذكورة استتنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الستيد 
املحافتظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستتجري املزايتدة يف اليوم االخري من مدة االعتالن البالغة )30( يوما 
يف الستاعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رستمية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ت عىل املستتاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الستكن او مضبطة تأييد ستكن + شتهادة 

الجنسية العراقية( 
2 ت عىل املستتأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تستديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 ت استتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الستيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شتهادة ممارستة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف املحلية مستتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستتثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبتون بالدختول اىل املزايدة يحق لهتم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحستاب البلدية املذكورة 
استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ت عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 ت استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات 
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

الموقع المساحة رقم الملك )القديم /الجديد( جنس الملك ت
حي ميثم التمار )37*23(م بال/634 ساحة لبيع الغاز 1

حي ميسان/ على 
القطعة 3/31409 )3*4(م 771/8 ـ 39 /784 حوانيت  2

قرب مسجد الكوفة )3*5(م
)42/277(/405 ـ ) 42/275(/406 ـ )42/283(/ 

407 ـ )42/285(/408 ـ ) 42/278(/409 ـ ) 
283أ/42(/410

حوانيت 3

عمارة البلدية  )6*3(م 12/15 ـ 27/29 ـ )50+41(/35 حوانيت 4
عمارة البلدية  )19*8( م 90/13 شقة 5
شارع السكة )6*6(م 106/)1/34( حانوت 6
شارع السكة )7*2,3(م 107/)1/36( حانوت 7
شارع السكة )6,5*2,3(م 108/)1/38( حانوت 8
شارع السكة )6,5*3(م 109/ )1/40( حانوت 9
شارع السكة )6*3(م 110/ )1/42( حانوت 10
شارع السكة )6*2,5(م )1/44(/111 ـ )1/46(/112 حوانيت 11
شارع السكة )3*2(م 115/)1/52( حانوت 12
شارع السكة )3,6*2,2( م 117/)1/56( حانوت 13
شارع السكة )5,5*4,5(م 122/)1/66( حانوت 14
شارع السكة )2*1(م )1/63(/160 ـ )1/61(/161 حوانيت 15

مجاور سياج المستشفى )2,5*0,5(م 168/41 ـ 176/33 حوانيت 16
مجاور سياج المستشفى )1,9*0,5(م 177/32 حانوت 17
مجاور سياج المستشفى )2,2*0,5(م 201/7 حانوت 18

العدد /82
التاريخ 2019/4/14

العدد /85
التاريخ 2019/4/14

العدد /83
التاريخ 2019/4/14

العدد /84
التاريخ 2019/4/14

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم /الرقم الجديد( جنس الملك ت
مجاور سياج المستشفى )2,15*0,5(م 169/40 ـ 196/13 حوانيت 1
مجاور سياج المستشفى )1,25*0,5(م 170/39 حانوت  2
مجاور سياج المستشفى )1,95*0,5(م 171/38 ـ 194/15 حوانيت 3
مجاور سياج المستشفى )2,55*0,5(م 172/37 حانوت 4
مجاور سياج المستشفى )2,25*0,5( م 173/36 حانوت 5
مجاور سياج المستشفى )2,05*0,55(م 175/34 حانوت 6
مجاور سياج المستشفى )1,2*0,55(م 178/31 حانوت 7
مجاور سياج المستشفى )2,2*0,55(م 179/30 حانوت 8
مجاور سياج المستشفى )8, 1*0,6(م حانوت 180/29 9
مجاور سياج المستشفى )1,85*0,6(م 181/28 حانوت 10
مجاور سياج المستشفى )1,4*0,6(م 185/24 حانوت 11
مجاور سياج المستشفى )2,35*0,6(م 186/23 حانوت 12
مجاور سياج المستشفى )2,15*0,6( م 188/21 حانوت 13
مجاور سياج المستشفى )2,3*0,6(م 190/19 ـ 191/18 حوانيت 14
مجاور سياج المستشفى )2,4*0,6(م 192/17 حانوت 15
مجاور سياج المستشفى )1,95*0,6(م 193/16 حانوت 16
مجاور سياج المستشفى )2,2*0,5(م 195/14 حانوت 17
مجاور سياج المستشفى )2,5*0,5(م 197/12 حانوت 18
مجاور سياج المستشفى )2,51*0,5(م 198/11 ـ 207/1 حوانيت 19
مجاور سياج المستشفى )4,4*0,5(م 199/)10+9( حانوت 20
مجاور سياج المستشفى )2,05*0,5(م 200/8 حانوت 21
مجاور سياج المستشفى )2,1*0,5(م 202/6 ـ 203/5 حوانيت 22
مجاور سياج المستشفى )2,85*0,5(م 204/4 حانوت 23
مجاور سياج المستشفى )2,3*0,5(م 205/3 حانوت 24
مجاور سياج المستشفى )2,5*0,6(م 189/20 ـ 187/22 حوانيت 25

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك )  القديم /  الجديد( جنس الملك ت

سنة واحدة  المجمع التسويقي/شارع السهلة )3*4(م بال/489 غرفة  1

سنة واحدة  عمارة البلدية )6*3(م 13/16 ـ )36+31( /29 حوانيت 2

سنة واحدة  عمارة البلدية 27م2 61/)95+81+80( حانوت 3

سنة واحدة  عمارة البلدية )3*3(م 72/93 حانوت 4

سنة واحدة  شارع السكة 7,5*11(م 103/4 شقة 5

سنة واحدة  واجهة مخزن البلدية )3*4(م 501/)63/17( حانوت 6

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 77م2 بلوك10/قطعة4 قطعة صناعية 7

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 بلوك 10/قطعة9 ـ بلوك 10/قطعة10 قطعة صناعية 8

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 بلوك 11/قطعة 11 قطعة صناعية 9

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 بلوك11/قطعة20 قطعة صناعية 10

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 بلوك 12/قطعة19 قطعة صناعية 11

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة بلوك12/قطعة11 78م2 قطعة صناعية 12

الموقع المساحة رقم الملك ) الرقم القديم / الرقم الجديد( جنس الملك ت
عمارة البلدية / شارع السكة  )13*12(م 97/9 شقة  1

العالوي الشعبية )6*4(م 308/10 حانوت 2
حي ميسان / على القطعة 3/14265 )3*4(م 719/22 ـ 721/24 حوانيت 3

خلف ملعب الكوفة 360م2 896/13 معرض لبيع السيارات 4
شارع الجسر )كراج الورشة سابقا(  )31*32(م بال/366 ساحة وقوف السيارات 5

عمارة البلدية/شارع السكة )3*3(م 3/3 ـ 64/85 ـ 96 /74 ـ 109 /87 حوانيت 6

عمارة البلدية/شارع السكة  6/6 حانوت 7
)6*3(م

عمارة البلدية 9م2 بال/63 غرفة 8

عمارة البلدية  )4,7*3(م 84/106 ـ 86/108 ـ 82/104 حوانيت 9

شارع السكة )7*2,8(م 121/ )1/64( حانوت 10
شارع السكة )3*8(م 4أ/151 ـ 5أ/152 حوانيت 11
شارع السكة )6,5*3,5(م حانوت  )1/1(/156 12
سوق الجديدة 165/3 9,5م2 حانوت 13
سوق الجديدة 10,5م2 166/2 حانوت 14
سوق الجديدة 12,5م2 167/1 حانوت 15

عمار البلدية /شارع السهلة )5,85*2,5(م 412/4 حانوت 16
عمار البلدية /شارع السهلة 23م2 416/1 مكتب 17

شارع الجسر )3*6(م )133ب/42(/264 حانوت 18

دور معمل السمنت )3*4(م 639/4 حانوت 19

حي ميسان / على القطعة 3/14863 )15*20(م بال/694 مشتل لبيع الزهور  20

3100م2 بال/ 902 حديقة لبيع طيور الزينة 21
واجهة الكراج الموحد )4*6,25(م 288/8 حانوت 22



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1884
 االثنين 15 نيسان 2019

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

املتنزهات.. حر الصيف 
ونار االستثامر

املرجعية ومواقع التواصل.. 
توجيه ام شكوى ؟

عادل عبد الحق
م�ن الطبيعي أن يلجأ العراقيون، يف فص�ل الصيف املعروف بحرارته 
الشديدة، اىل املتنزهات والحدائق العامة لتغيري االجواء بسفرة عائلية 
أو ش�بابية، لالبتع�اد عن ضغوط الحي�اة اليومية، وح�رارة الصيف 

ومشاكله.
لقد ح�رم املجتمع البغدادي من فرصة التنزه خ�الل األعوام القليلة 
املاضية بس�بب االوضاع االمنية املقلقة. فاإلرهاب األعمى لم يستثِن 
ش�يئاً إال وادخل�ه بخطط تخريب�ه، ولهذا ُحرمت العوائ�ل البغدادية 
من تنظيم س�فرات ترفيهي�ة اىل متنزهات العاصم�ة. ولكن بعد ان 
م�ن الله عىل بغداد باألمن واألمان توجهت العوائل ملمارس�ة عاداتها 
وتقاليده�ا خصوص�ا يف ايام العط�ل االعتيادية او العطل الرس�مية 

كاألعياد وغريها.
بي�د أن العوائ�ل الهارب�ة من ح�رارة األج�واء واملش�اكل اليومية إىل 
املتنزه�ات الرتفيهي�ة، ص�ارت تواجه ن�ار االس�تثمار. فبعد دخول 
بعض املرافق الس�ياحية بخطة االس�تثمار، أصبحت رسوم الدخول 
وفرض امور اخرى من قبل املس�تثمر تحرق جيوب اصحاب العوائل 
والش�باب وتطفئ بداخلهم لهفة التن�زه والتمتع. وقد اصبح دخول 
بعض هذه املتنزهات حكراً عىل أصحاب الدخل امليس�ور، وبذلك يتم 
حرمان طبقة كبرية وواسعة من املجتمع من التمتع بحقها يف قضاء 

العطالت االسبوعية واالسرتخاء.
ليس أمراً مقبوالً أن يتحّمل صاحب العائلة متوسطة أو قليلة الدخل، 
اذا اراد يف يوم عطلة ان يذهب بأهله يف سفرة عائلية لتغيري االجواء، 
أن يدفع آالف الدنانري من اجل الدخول فقط اىل هذا املرفق السياحي 

او ذاك، بسب تحوله من القطاع العام املجاني اىل قطاع االستثمار.
من اجل انصاف جميع طبقات املجتمع البغدادي خصوصاً، والعراقي 
عموماً، عىل املس�تثمرين والجهات املس�ؤولة عن االس�تثمار يف مثل 
هكذا امور حيوية ورضورية ان تضع ضوابط صارمة لجعل رس�وم 
الدخول رمزية، وعدم السماح بفرض ركوب ألعاب أو غريه يف املتنزه 
من قبل إدارة اس�تثمار املرفق، عالوة عىل عدم منح صالحية مطلقة 
للمس�تثمر بوضع التعليمات الخاص�ة بالدخول او ركوب االلعاب أو 
دخول املرافق امللحقة باملتنزه كاملس�ابح واملطاعم وغريها.. وتكون 
التعليمات خاضعة ألش�د رقاب�ة من قبل الجهات املس�ؤولة وكذلك 
توفري اماكن لجل�وس الناس وتجمعهم من اجل التمتع بوجبة غذاء 

او غريه.
واخ�رياً، ال يجب أن ننىس جه�ود امانة بغداد يف جعل الدخول مجاني 
ملرافقها ومتنزهاتها الس�ياحية خالل االعياد واملناس�بات الوطنية، 
ولكن علينا ان نعمم هذا االمر عىل الجميع بما فيها القطاع الخاص 

حتى ينعم الجميع بسفرة مريحة )ارحموا من يف األرض(.

عباس البخاتي 
ع�ىل الرغم م�ن الخدمات الجليل�ة التي توفرها مواق�ع اإلنرتنت، من 
رسعة إيصال املعلومة، ونرش الخرب عىل نطاٍق واسع ورسعة االتصال 
وتقريب املسافات بني األفراد..إال إن ذلك ال يعني خلوه  من السلبيات 

العديدة الناتجة عن اإلستخدام اليسء لتلك التقنية.  
ال يمك�ن إعتبار تناول موضوع التواصل االجتماعي من قبل املرجعية 
كتوجيه وإرشاد، بقدر ما هو شكوى من مستوى اإلنحدار الذي وصل 
اليه بع�ض محدودي الثقافة وقلييل الوعي الذين اصبحوا اداة يتحكم 
بها العقل الجمع�ي دون ان يلتفتوا ملا ٌيراد بهم من قبل باعة الضمري 

الذين يختبئون خلف عناوين وهمية لبث سمومهم.
تعت�رب الكراهي�ة  أحدى نتاجات س�وء اإلس�تحدام والت�ي تتولد لدى 

شخص أو جماعة كونها متأصلة يف طبيعة البعض. 
كيف لنا ومن خالل نفس مس�ببات الداء أن      نصنع الدواء؟  بعبارة 
إخ�رى هل نحن قادرون من خالل التواص�ل االجتماعي أن نعمل عىل 
مواجهة الكراهية بعد ان اصبح بإمكان من هب ودب يبدي رأيه بأمر 
ليس م�ن إختصاصه! مما يثري حفيظة اآلخر ال�ذي يعتربذلك بمثابة 

استهداف له وتعد عىل متبنياته الفكرية والعقائدية. 
ل�م يقف األم�ر عند هذا الحد ب�ل وصل إىل تحريف الحقائق وإش�اعة 

اليأس والتغطية عىل كل ما من شأنه أن يبعث األمل  يف النفوس.
طامل�ا ح�ذرت املرجعية من اآلثار الس�لبية التي تس�ببها اإلش�اعات 
الص�ادرة من بعض املواقع تجاه بعض الرم�وز والجهات بل وصفت 
االم�ر بانه اش�د أثراً من القتل الفع�يل كونه يؤدي اىل قتل�ه إجتماعياً 

وإهدار كرامته.
العوامل السياس�ية لها دخل يف تفيش تل�ك الظاهرة بدواعي التنافس 
غري املرشوع خصوصاً من بعض الجهات التي تمتلك االموال لتس�خر 
جزء منها لهذا الغرض إعتماداً عىل الجيوش اإللكرتونية التي تجندها 
لإلطاحة بخصومه�ا. خطورة هذا االمر ال تتعلق بإس�تهداف الرموز 
الدينية والسياس�ية فحس�ب بل وصلت إىل هدم النس�يج اإلجتماعي 
وس�اعدت عىل التف�كك االرسي واإلنحالل األخالق�ي وهو مؤرش عىل 
إنهي�ار املنظومي�ة القيمي�ة ملجتمٍع ع�رف بإعتماده ع�ىل مرتكزات 
الوعي العقائدي املتمثلة بالعش�رية وطابعه�ا املحافظ الذي ال يتقبل 
ظواهر اإلنحراف تحت العناوين التي تس�بب تسطيح الفكر وإنسالخ 
االنس�ان من ثوابته الدينية كحرية الرأي والتعبري واإلنفتاح والحداثة 
وكلها ت�رى يف املرجعية الديني�ة العقبة األهم والحص�ن االخري املانع 
م�ن إنهي�ار املنظوم�ة القيمي�ة خصوصاً يف اوس�اط الش�باب الذين 
تعمل عدة أجندات عىل إس�تثمار حالة اإلستياء لدى أغلبهم خصوصا 
عندما يتعل�ق األمر بنقص الخدمات وتفيش البطالة وظهور الطبقية 

االجتماعية واالثراء عىل حساب املال العام دون رادع قانوني.

هل حتمل اخلفافيش مفتاح »احلياة األبدية«؟
قال خرباء إن تس�خري تكيفات الخفافيش 
يمك�ن أن يمنح البرش الق�درة عىل العيش 

حتى عمر 240 عاما.
وح�دد العلم�اء 4 أن�واع م�ن الخفافي�ش 
طورت سمات »طول العمر الخارق«، التي 
تس�مح لها بالعيش أكثر ب�� 4 مرات عىل 

األقل من الخفافيش األخرى.
وم�ن خ�الل دراس�ة الس�مات التطورية 
ملعظ�م أن�واع الخفافيش املعروف�ة، وجد 
العلماء أن األنواع التي قضت وقتا أطول يف 
الس�بات، أو لديها القدرة عىل الحفاظ عىل 
الطاقة بشكل فعال أكثر، يمكن أن تعيش 

لفرتة أطول بنحو 8 مرات.
ويرتبط ط�ول العمر يف كثري م�ن األحيان 
بحج�م جس�م الحيوان�ات، حي�ث تعيش 

األن�واع األكرب لف�رتة أطول م�ن الكائنات 
األصغر حجما.

ويمك�ن أن يعي�ش الفي�ل اإلفريقي زهاء 
70 عاما، يف ح�ني يعيش فأر املنزل ما بني 

س�نة و3 س�نوات تقريبا. ويتمي�ز البرش 
ب�أن أعماره�م طويل�ة نس�بيا، ويميلون 
إىل العي�ش م�دة أط�ول بأرب�ع م�رات من 
معظم الثديي�ات األخرى. ولكن طول عمر 
الخفافيش هو األكثر إثارة للدهشة، وفقا 

للدراسة الجديدة.
ويمك�ن أن تعيش بع�ض الخفافيش مدة 
40 عام�ا، أي 8 مرات أط�ول من الثدييات 

ذات الحجم املماثل.
وقال الربوفيسور جريالد ويلكينسون، من 
جامعة ماريالند،  واملعد الرئيس للدراس�ة: 
»ال�كل يري�د أن يع�رف كيف يمك�ن لهذه 
الحيوان�ات أن تعيش ف�رتة طويلة. يمكن 
له�ذا النوع من الدراس�ات أن يس�اعدنا يف 

الحصول عىل اإلجابة«.

اكتشاف عالمات كارثة مناخية قريبة يف كندا
كش�ف علماء جامعة تورنتو الكندية أن ارتفاع 
درج�ة ح�رارة الج�و يف منطقة يوكون ش�مال 
غرب كندا، أصبح األش�د منذ عرشة آالف س�نة. 
ويفي�د موق�ع »EurekAlert«، ب�أن الباحث�ني 
حددوا التأريخ بالكربون املش�ع وتحليل النظائر 
املوج�ودة يف تركي�ب عين�ات ماء الجلي�د األزيل، 
من املس�تنقع املركزي للخث يف منطقة يوكون، 

ما س�مح لهم بتحديد متوس�ط درج�ة الحرارة 
لألعوام ال� 13600 األخ�رية. وتعد طبقة الجليد 
األزيل بمثابة س�جل لهطول األمطار التي تتوغل 
عرب طحال�ب الخث والرتب�ة، وتتجمد عىل عمق 
58 س�نتيمرتا تح�ت س�طح األرض. أي أن كل 
س�نتيمرت من طبق�ة الجليد، يحت�وي عىل مواد 
ترس�بت خ�الل 20-30 س�نة. ويرتب�ط تركيب 

النظائر يف عينات الجليد باألمطار ودرجة حرارة 
الهواء. واتضح أنه يف أوائل عرص الفرتة الرباعية 
»الهولوس�ني«، الت�ي امت�دت عىل ط�ول ال� 12 
ألف س�نة األخرية، كانت درج�ة الحرارة أعىل يف 
الصي�ف مما كان�ت عليه يف أواس�ط تلك الفرتة. 
ولك�ن يف مرحل�ة التطور الصناع�ي، كانت أعىل 

من الفرتات املاضية بمقدار درجتني مئويتني.

يف أي عمر يبدأ الكسل؟ مدينة أمريكية للبيع بـ »8« ماليني دوالر!
وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة »Jyväskylä« بالتعاون مع مركز 
أبحاث النش�اط البدن�ي والصحة »LIKES«، أن مس�تويات نش�اطنا 
تب�دأ يف االنخفاض منذ بلوغ عمر ال� 7 س�نوات. واكتش�ف الباحثون 
أن األطفال يصبحون أكثر كس�ال عند بدء الدراس�ة، بغض النظر عما 
إذا كانوا نش�طني س�ابقا. وقالت قائدة الدراس�ة، إيرينيا لوناس�الو، 
طالب�ة الدكتوراه يف كلية العلوم الرياضية والصحية بالجامعة: »نظرا 
الس�تقرار سلوك النش�اط البدني مع تقدم العمر وعدم النشاط، يجب 
اس�تهداف األطفال يف وقت مبكر من حياتهم، قبل اس�تمرار كسلهم. 
ويعد دعم املدارس واألندية الرياضية أمرا رضوريا لتعزيز النشاط لدى 
جميع األطفال«. وأوضحت لوناس�الو أن بناء منشآت رياضية متاحة 
للجمهور وركوب الدراجات، يس�اعد يف زيادة فرص ممارسة النشاط، 
بغض النظر عن العمر أو الجنس�ية أو املس�توى التعليمي. وللكش�ف 
عن كيفية تغري مستويات نشاطنا مع تقدمنا يف العمر، قام الباحثون 
بتحليل 27 دراس�ة ُنرشت بني عامي 2004 و2018، والتي قّيمت مدى 

نشاط املجموعات العمرية املختلفة.

طرح�ت ام�رأة أمريكية تدعى، نانيس كيدو، مدين�ة صغرية تملكها يف 
صحراء نيفادا للبيع، مقابل ثمانية ماليني دوالر فقط.

وأوضح�ت كي�دو أن ه�ذه املدينة الصغ�ري التي تبلغ مس�احتها 113 
كيلومرتا مربعا، كانت عبارة عن مطار مهجور، اش�رتته هي وزوجها 
من الحكومة عام 1965، وأرادا إحياءه من جديد، ألنهما كانا طيارين 

ومولعني بالطائرات، لكنهما تخليا عن الفكرة فيما بعد.
وبع�د مدة، حفر الزوج�ان آبار مي�اه يف األرض التي اش�رتياها، وبدآ 
ببناء املراف�ق وبعض املتاجر وتعبيد الطرق، لتتحول أرضهما تدريجيا 
إىل مدينة صغ�رية أطلقا عليها »Cal-Nev-Ari«، وهو اس�م مخترص 

يجمع أول حروف أسماء واليات كولورادو ونيفادا وأريزونا.
والي�وم وبع�د أن أصبحت ه�ذه املدينة مس�كنا للكثريي�ن، ومنطقة 
سياحية تضم املطاعم والفنادق واملحالت التجارية، قررت مالكتها أن 

تبيعها، كونها باتت عاجزة عن إدارة شؤونها بعد وفاة زوجها.

القديم�ة  املجتمع�ات  دراس�ة  عن�د 
والبقاي�ا البرشي�ة، ق�د يك�ون م�ن 
الصع�ب يف بع�ض األحي�ان معرف�ة 
األدوار اليومي�ة املختلف�ة التي لعبها 

الشخص املتوىف.
لك�ن بالنس�بة مل�رص القديم�ة، فإن 
األمر يكون مختلفا، نظرا للمجموعة 
الكبرية من التسجيالت التصويرية إىل 
جانب املنحوت�ات والتماثيل، املدفونة 
مع املتوىف حت�ى يتمكن من الحصول 

عىل العمل يف الحياة اآلخرة.
وه�ذه الص�ور ق�د تك�ون مثالية أو 
بعي�دة بعض اليشء ع�ن الواقع، لكن 
العظ�ام ال يمكنه�ا أن تك�ذب، حيث 
كشفت أس�نان امرأة مرصية عاشت 
قبل أكث�ر من 4 آالف س�نة، أن حياة 

النساء يف ذلك الوقت ربما كانت أكثر تنوعا مما 
تشري إليه بعض السجالت.

وأظهر نمط�ان من التآكل يف 16 س�نا من بني 
أس�نانها ال� 24، أنهما لم ينتجا بس�بب األكل، 
ب�ل كانت املرأة تس�تخدم أس�نانها ليشء آخر، 
وأش�ارت التحالي�ل املكثف�ة إىل أن امل�رأة ربما 
كانت حرفية، وهذا ما كان أمرا مفاجئا لفريق 

البحث من جامعة ألربتا.
وكت�ب الفريق يف الورق�ة البحثي�ة: »بناء عىل 
لوح�ات املقاب�ر والنصوص املس�رتجعة، يؤكد 
العلم�اء أن�ه لم تكن هناك س�وى س�بع مهن 
مفتوح�ة للنس�اء يف تاري�خ الثقاف�ة املرصية 
القديم�ة، حيث كن يعمل�ن ككاهنات يف معابد 
مخصصة لآللهة )للنساء ذوات املكانة الرفيعة 
والتواص�ل الجيد(، أو كمغنيات وموس�يقيات 

املواه�ب  )للنس�اء ذوات  وراقص�ات 
واملهارات(، أو كمشيعات، أو يف نسج 
قماش يف ورش العمل األرستقراطية، 

أو كقابالت«.
وعثر الباحثون ع�ىل بقايا هذه املرأة 
خالل عملي�ات تنقيب يف س�بعينيات 
القرن املايض، يف مقربة يف منديس )تل 
الربع(، التي كان�ت ذات يوم عاصمة 
مرص القديمة. وعاش�ت املرأة يف فرتة 
تقريب�ا،  املي�الد  قب�ل   2055-2181

وتوفيت بعد سن الخمسني.
ويب�دو أنه�ا تتمت�ع بمكان�ة جيدة، 
مقارنة بما ت�دل عليه البقايا األخرى 
الت�ي تع�ود للحقبة الزمنية نفس�ها، 
حيث وضعت يف تابوت خشبي محاط 
بالقص�ب، م�ع متعلق�ات جنائزي�ة 
تحت�وي عىل أوعي�ة من املرمر وم�رآة برونزية 

ومواد تجميل وورقة ذهبية.
املجه�ر  و  املجه�ري  املس�ح  اس�تخدام  وت�م 
اإللكرتوني النافذ لفحص األس�نان بالتفصيل، 
وكشفت النتائج أنه كانت لدى قواطعها الفكية 
املركزية أنماط تآكل ش�ديدة يف ش�كل إسفني، 

وحملت 14 من األسنان تآكال مسطحا.

أسنان عمرها 4 آالف عام !
ق�ام علماء بتفكي�ك الرسطان قطعة 
تلو أخرى واكتشفوا نقاطه الضعيفة، 

يف اخرتاق علمي محتمل.
ويف إحدى أكرب الدراس�ات من نوعها، 
التعليم�ات  جمي�ع  العلم�اء  أوق�ف 
الوراثية داخل 30 نوعا من الرسطان. 
واكتش�فوا 600 جينة وراثية، يمكن 
اس�تهدافها بالعقاق�ري التي لن ترض 

الخاليا السليمة يف الجسم.
ويف الوق�ت الحايل، تهاج�م العالجات 
الكيميائية الجس�م كل�ه، ما يؤدي إىل 
آث�ار جانبية غري مرغوب فيها، بما يف 
ذلك تساقط الشعر والغثيان والتعب.

ولكن النتائج الجدي�دة، التي ُوصفت 
أبح�اث  قب�ل  م�ن  »قوي�ة«  بأنه�ا 
الرسطان الربيطانية، يمكن أن تؤدي 

إىل عالج خال من اآلثار املرهقة.
ويف حديثها م�ع BBC، قالت الدكت�ورة، فيونا 
بيه�ان، املع�دة املش�اركة يف الدراس�ة: »ه�ذا 
مه�م للغاي�ة، ألننا نعالج الرسط�ان حاليا عن 
طريق عالج يس�تهدف جس�م املريض بأكمله، 
دون اس�تهداف الخالي�ا الرسطاني�ة عىل وجه 
التحدي�د. إن املعلوم�ات الت�ي كش�فنا عنها يف 

هذه الدراس�ة، حددت نقاط الضعف الرئيسة 
للخاليا الرسطانية، ما يس�مح للعلماء بتطوير 
عقاقري تس�تهدفها دون إلحاق الرضر بالخاليا 

السليمة«.
 Wellcome« وعّط�ل العلم�اء، بقي�ادة معه�د
Sanger«، نح�و 20 ألف جين�ة وراثية، يف أكثر 

من 300 نموذج رسطاني يف املخترب.
وركزوا ع�ىل الرسطانات الش�ائعة، مثل الرئة 

والقول�ون والث�دي، وكذل�ك تلك التي 
مث�ل  عاجل�ة،  عالج�ات  إىل  تحت�اج 

البنكرياس.
وعث�ر العلم�اء ع�ىل ع�دة آالف م�ن 
الجينات الرئيس�ة، التي ال غنى عنها 

يف »ازدهار« الرسطان.
وقام فري�ق البح�ث بتقلي�ص العدد 
إىل 600 م�ن الجين�ات الوراثية األكثر 
الع�الج.  تطوي�ر  مج�ال  يف  أهمي�ة، 

وُنرشت النتائج يف مجلة »الطبيعة«.

وتبني أن الرسط�ان الذي يحتوي عىل 
مس�ار حمض ن�ووي خاطئ، يحتاج 
إىل إنزي�م »هيليكي�ز آر إي يس كي�و« 
)WRN( ك�ي يس�تمر يف النمو، ولكن 
إذا كان يمك�ن اس�تهدافه بالعقاقري، 

فيمكن القضاء عىل األورام الرسطانية.
ويوج�د »WRN« يف زه�اء 15% من رسطانات 
القول�ون، و28% من رسطانات املعدة، ولكن ال 

توجد أدوية تستهدفه.
ويوجد جني آخر وهو »هرس�بتني«، املوجود يف 
رسطان الثدي، والذي يعد بالفعل هدفا لبعض 

العالجات، ما أكد للفريق صحة النتائج.

اكتشاف نقاط ضعف الرسطان بعد تفكيكه!


