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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

احذر الّلئيم إذا أكرمته، والّرذل إذا قّدمته، 

والّسفيه إذا رفعته

ص2السبت املقبل.. بغداد حتتضن مؤمتر برملانات دول اجلوار

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العمل الربملانية تعلن إطالق »قروض العاطلني« يف حزيران املقبل من دون فوائد

األحـزاب السيـاسيـة »تتفـق« علـى متريـر الكابينـة الوزاريـة 

كوريا اجلنوبية حتمل »حزمة اقتصادية« إىل العراق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت كوريا الجنوبي�ة، أمس االثنني، انها 
ستقوم بنقل التكنولوجيا الالزمة إىل العراق 
وفتح مصانع لرشكات الس�يارات الكورية 
وإقامة مستشفيات واستخدام قطع الغيار 
م�ن الس�وق العراقي�ة وتحقي�ق منظومة 
الحكوم�ة االلكرتوني�ة وتطوي�ر قطاعات 
الصح�ة والزراع�ة. وأك�د رئي�س ال�وزراء 
ع�ادل عبداملهدي، خ�الل اجتماعه يف بغداد 
مع هانغ بيونغ مستش�ار الرئيس الكوري 
الجنوب�ي والوفد املرافق ل�ه الذي ضم نائب 
رئيس رشك�ة هونداي لالنش�اءات ورئيس 

رشك�ة كاي للصناع�ات الجوي�ة الحربي�ة 
ومس�ؤولني يف وزارة الخارجي�ة والس�فري 
الك�وري يف بغداد، أكد عبد املهدي إن العراق 
يسعى بجد لالستفادة من التجربة الكورية 
الصح�ة  قطاع�ات  تطوي�ر  يف  الجنوبي�ة 
والزراعة وتوفري انظمة ري حديثة ومعامل 
النت�اج امل�واد الزراعي�ة وتطوير وإكس�اء 
الط�رق واإلعم�ار وبن�اء امل�دارس إضافة 
إىل فت�ح مصان�ع تجمي�ع وانت�اج صناعة 
الس�يارات الكورية«، بحس�ب بي�ان ملكتبه 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه. 
وأضاف عبد املهدي أّن »العراق يعتز بعالقاته 
مع كوري�ا الجنوبي�ة وان املواطن العراقي 

يث�ق بالصناعات الكوري�ة ويهمنا التعاون 
من اج�ل تحقيق املنفعة للبلدين وتش�غيل 
اكرب ع�دد من االي�دي العامل�ة والخريجني 
واملهندس�ني العراقيني يف الرشكات الكورية 
الجنوبية ونقل خرباته�ا املتنوعة للعراق«، 
فيما شكر الوفد الكوري الستجابته بإقامة 
مستش�فى امراض القلب لالطفال واملراكز 
الصحية املتخصصة التي يحتاجها العراق«.

وقدم عبد املهدي رشحا عن التطورات التي 
يش�هدها العراق وتوجه الحكومة لتشجيع 
البناء وج�ذب االس�تثمارات والتكنولوجيا 

الحديثة.
التفاصيل ص2

وزير النقل : يشارك بحملة 
لزراعة »500« شتلة زهور يف 

حدائق مقر الوزارة

املوانئ العراقية
 تستقبل تسع  بواخر جتارية 

بحموالت خمتلفة

الربملان يسمي رؤساء بعض
 اللجان ويؤجل التصويت عىل قوانني 

ويرفع جلسته اىل االربعاء 
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طريان اجليش يعلن مضاعفة عمليات اإلنزال اجلوي ملالحقة قادة »داعش«الداخلية تعلن القبض عىل »أخطر« مبتز الكرتوين
بمشاركة 24 خبريا.. األمانة العامة ملجلس الوزراء تعد سرتاتيجية مكافحة التطرف

فريايت حيدد 
شـرطـــًا لـرحيلـه عـن

 سان جريمان
ص3 ص8 ص2

ليبيا.. »حرب االخوة« مستمرة وحصيلة القتىل بارتفاع
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت منظمة الصحة العاملي�ة، أمس االثنني، 
ارتف�اع عدد الضحاي�ا الليبيني الذين س�قطوا 
من�ذ بدء الجيش الوطني الليبي بقيادة املش�ري 
خليفة حف�رت هجومه عىل العاصمة طرابلس، 

إىل 147 قتيال و614 جريحا.
وتشهد ليبيا حرباً رضوساً بني حكومة الوفاق 
الوطن�ي وب�ني ق�وات يقوده�ا حف�رت لفرض 
الس�يطرة عىل العاصمة طرابلس، وباتت هذه 
الح�رب تعرف باس�م »ح�رب االخ�وة« لكون 

كل األط�راف فيه�ا ليبية. وأكد مكتب تنس�يق 
العملي�ات اإلنس�انية التاب�ع لألم�م املتحدة يف 
تغري�دة أن أكث�ر م�ن 18 ألف ش�خص نزحوا 
بس�بب املعارك الدائرة ضمن معركة طرابلس، 
وتلق�ى س�تة آالف منهم مس�اعدات. وجددت 
األم�م املتحدة دعوتها لجمي�ع األطراف الليبية 
إىل »التحيل بضبط النفس« وتفادي اس�تهداف 
املستش�فيات وس�يارات اإلس�عاف والطواقم 
الطبي�ة. وقال�ت املنظمة األممي�ة إنها نرشت 
فرق�ا م�ن األطب�اء الجراحني يف املستش�فيات 
ملواجهة »تدفق« الجرحى املصابني جراء معركة 

طرابلس. فيما ذكرت املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لش�ؤون الالجئني يف تغريدة أن فريقها 
يف ليبيا سلم وزارة الصحة معدات طبية عاجلة 
لتقدي�م املس�اعدة للضحايا يف املناط�ق األكثر 
ت�ررا وخصوصا عني زارة وقرص بن غش�ري 

جنوبي العاصمة طرابلس.
وتدور اآلن معارك عنيفة يف الضاحية الجنوبية 
لطرابل�س بني ق�وات حكومة الوف�اق الوطني 
برئاس�ة فاي�ز ال�راج، و«الجي�ش الوطن�ي 
الليبي« الذي يقوده حفرت الس�اعي للس�يطرة 

عىل العاصمة مقر حكومة الوفاق.

العيداين  يصدر امرا اداريا بتنسيب موظفني من ديوان 
املحافظة اىل دائرة تقاعد البرصة

حمافظ بغداد يشدد عىل رضورة استثامر اإلنجاز 
3األمني الذي تشهده العاصمة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الحش�د الش�عبي، أمس االثن�ني، بقاء 
جميع قواته وصنوف�ه يف حالة إنذار قصوى 
وذل�ك الس�تمرار خط�ر الس�يول ع�ىل املدن 
العراقي�ة. وذك�رت مديرية اإلعالم بالحش�د 
الش�عبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »قيادة الحشد الشعبي اوعزت 
لكاف�ة صنوفها بتمديد حالة االس�تنفار ملدة 
ش�هر كامل وذلك الس�تمرار خطر الس�يول 
يف عدة م�دن عراقية«. وأضافت أن »الحش�د 
الشعبي افتتح أربع مقرات استثنائية مؤقتة 

ملواجهة الس�يول، واحد يف محافظة ميس�ان 
وثالث�ة أخ�رى يف الب�رصة واح�د يف جنوبها 
واثنني يف رشقها وشمالها«. وأشارت املديرية 
إىل أن »مهمة قوات الحشد الشعبي املتواجدة 
يف أربع مقرات هو إغاثة املواطنني املتررين 
العيني�ة،  املس�اعدات  تقدي�م  خ�الل  م�ن 
ومعالجة التررات الحاصة وتنفيذ عمليات 
وقائي�ة تحول دون امتداد الس�يول للمناطق 
الس�كنية«. وبينت أن »عمل فرق الحشد يتم 
بالتنس�يق مع وزارتي امل�وارد املائية والنفط 
وبايع�از من رئاس�ة ال�وزراء«، موضحة ان 
»الحشد يقوم بدور تنفيذي لقرارات تصدرها 

املعني�ة  الجه�ة  باعتباره�ا  امل�وارد  وزارة 
املس�ؤولة«. واكدت مديرية اإلعالم أن »قوات 
الحش�د الش�عبي تمكنت م�ن حماية حقول 
نفطية من آثار السيول ومنها حقل مجنون، 
وحق�ل الفيح�اء، وحقل الحلفاية«، مش�رية 
إىل أن »صنوف الحش�د املش�اركة يف عمليات 
اإلغاث�ة ه�ي الدعم اللوجس�تي، والهندس�ة 
العس�كرية، والطب����اب�ة وبعض امكانات 
األلوية القتالية ومكات�ب املحافظات، فضالً 
عن فوج بحري خاص تم اس�تدعائه يف االيام 

املاضية ملدينة العمارة«.
التفاصيل ص2

احلشد الشعبي يعلن استمرار حالة »اإلنذار القصوى«
 ملواجهة السيول 

رئيس جملـس حمافظـة البرصة: 
خاطبنا احلكومة االحتادية 

ملساواة رواتب دوائر البلديـات 
بالنفـط والكهـربـاء
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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العمل الربملانية تعلن إطالق »قروض العاطلني« يف حزيران املقبل من دون فوائد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت لجنية العمل الربملانية، أمس االثنين، عن إطالق قروض 
العاطلن عن العمل يف حزيران املقبل.

وقيال عضو اللجنة فاضل الفتالوي يف ترصيح صحفي انه “من 
خالل التنسييق مع وزارة العمل سييتم إطالق قروض العاطلن 

عن العمل للمشاريع الصغرية يف حزيران املقبل”.
وأضاف أن “مبلغ القرض يصل اىل ثمانية مالين دينار من دون 
فوائد عىل ان تستثمر بمرشوع”، مشريا اىل ان “املستفيدين من 
القروض هم من املسجلن لدى الوزارة ضمن قوائم العاطلن”.

وأوضح أن “السينة األوىل من القرض معفية من التسيديد ومن 
ثم يكون مبلغ التسيديد بواقع  مليون و 600 الف سينويا وملدة 

خمسة أعوام”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت كورييا الجنوبية، أمس االثنن، 
انها ستقوم بنقل التكنولوجيا الالزمة 
إىل العيراق وفتيح مصانيع ليرشكات 
السيارات الكورية وإقامة مستشفيات 
واسيتخدام قطيع الغيار من السيوق 
العراقيية وتحقيق منظومة الحكومة 
االلكرتونية وتطوير قطاعات الصحة 

والزراعة.
وأكد رئيس اليوزراء عادل عبداملهدي، 
خيالل اجتماعيه يف بغيداد ميع هانغ 
الكيوري  الرئييس  بيونيغ مستشيار 
الجنوبيي والوفد املرافيق له الذي ضم 
نائب رئيس رشكة هونداي لالنشاءات 
للصناعيات  كاي  رشكية  ورئييس 
الجوية الحربية ومسيؤولن يف وزارة 
الخارجية والسيفري الكوري يف بغداد، 
أكيد عبيد املهيدي إن العيراق يسيعى 
بجد لالسيتفادة من التجربة الكورية 
الجنوبية يف تطويير قطاعات الصحة 
والزراعية وتوفيري انظمية ري حديثة 
ومعامل النتاج املواد الزراعية وتطوير 
وإكساء الطرق واإلعمار وبناء املدارس 

إضافة إىل فتح مصانع تجميع وانتاج 
صناعة السييارات الكورية«، بحسب 
بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 

نسخة منه.
وأضياف عبد املهيدي أّن »العراق يعتز 
بعالقاتيه ميع كورييا الجنوبيية وان 
املواطين العراقيي يثيق بالصناعيات 
الكوريية ويهمنيا التعياون مين اجل 
تحقيق املنفعة للبلدين وتشيغيل اكرب 
عيدد من االييدي العاملية والخريجن 
واملهندسين العراقيين يف اليرشكات 
الجنوبيية ونقيل خرباتهيا  الكوريية 
املتنوعية للعيراق«، فيما شيكر الوفد 
الكوري الستجابته بإقامة مستشفى 
واملراكيز  لالطفيال  القليب  اميراض 
الصحيية املتخصصة التيي يحتاجها 

العراق«.
وقدم عبد املهدي رشحا عن التطورات 
التي يشهدها العراق وتوجه الحكومة 
لتشيجيع البناء وجذب االسيتثمارات 

والتكنولوجيا الحديثة.
بيدوره، أكد املسيؤول الكوري الرغبة 
يف تطويير العالقيات ونقيل الخيربات 
والتكنولوجيا الالزمة إىل العراق وفتح 

مصانع ليرشكات صناعة السييارات 
الكوريية يف العيراق واسيتخدام قطع 

الغييار من السيوق العراقية وتحقيق 
منظومية الحكومية االلكرتونية التي 

تعد كوريا الجنوبية دولة رائدة فيها.
كوريية  فيرق  توجيه  إىل  وأشيار 

متخصصية بالتنسييق ميع الجهات 
العراقيية  لتحدييد موقع ملستشيفى 
القليب لالطفيال، إضافية إىل موقيع 
لتجميع السييارات واالسيتعداد التام 
لالسيتجابة ملطاليب رئييس اليوزراء 
الصحية والزراعة  بتطوير قطاعيات 
والطيرق وبنياء املسياكن وامليدارس 
بإسيلوب رسيع، موضحيا ان مصفى 
كربيالء اليذي تنئيه كوريا يسيتوعب 

خمسة آالف عامل عراقي.
واعلنت كوريا الجنوبية يف وقت سابق 
متطيور  مستشيفى  ببنياء  رغبتهيا 
بسعة مائتي رسير إىل جانب مرشوع 
ونقيل  الصناعيي  املجيال  يف  تعياون 
الخيربة والتكنيييييولوجيا إىل العراق 
لتأسييس خطيوط انتياج للمصانيع 
الكربى الكورية يف العراق لالسيتفادة 
مين العمالية العراقيييييية وادخيال 
الخيربات العامليية يف مجيال الصناعة 

العراقية.
وتأتي هيذه التطورات فيميا تحتفل 
الحكومتيان العراقيية والكوريية هذا 
العيام بمناسيبة ميرور ثالثين عاما 
عىل إقامة العالقات الدبلوماسيية بن 

البلدين.
ونفذت اليرشكات الكورية العديد من 
املشياريع املهمة يف العيراق واحد اكرب 
هذه املشياريع هيو ميرشوع مدينة 
بسيماية السيكني التي تقوم ببنائها 
رشكية »هانوا« الكوريية، كما اعلنت 
كوريا عزمها بناء مستشيفى خاص 
يف العراق، باإلضافة إىل ارسال االطفال 
الذيين يعانيون مين اميراض القليب 

للعالج يف كوريا.
ويف حزيران املقبل، سيتتم اسيتضافة 
مهرجيان لالحتفيال بهذه املناسيبة 
يتضمن فعاليات مختلفة الحياء هذه 
املناسيبة. وتقول الحكومية الكورية 
إن مسياعداتها يف العيراق ال تقتيرص 
عىل الجهيات الحكومية فقيط وإنما 
هنياك رشكات كورّيية جنوبّية تقدم 
املساعدات يف مجاالت الصحة والتعليم 
وتدرييب املوظفين الحكييييوميين 
وتدعيم االسيتثمار بين البلديين من 
خالل إقامية مشياريع خدمية كبرية 
تتمثيل بميرشوع بسيماية السيكني 
ومصفيى كربالء ومستشيفى عراقي 

كوري يف بغداد. 

تتضمن افتتاح مصانع للسيارات ومستشفيات وتأسيس »احلكومة اإللكرتونية«.. وتشغيل أيٍد عاملة ومهندسني عراقيني

كوريا اجلنوبية حتمل »حزمة اقتصادية« إىل العراق

احلشد الشعبي يعلن استمرار حالة »اإلنذار القصوى« ملواجهة السيول 
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشيد الشيعبي، أمس االثنين، بقاء 
جميع قواته وصنوفيه يف حالة إنذار قصوى 
وذليك السيتمرار خطير السييول عيىل املدن 
العراقيية. وذكيرت مديرية اإلعالم بالحشيد 

الشيعبي يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »قيادة الحشد الشعبي اوعزت 
لكافة صنوفها بتمديد حالة االسيتنفار ملدة 
شيهر كامل وذلك السيتمرار خطر السييول 
يف عيدة مدن عراقية«. وأضافت أن »الحشيد 
الشعبي افتتح أربع مقرات استثنائية مؤقتة 

ملواجهة السييول، واحد يف محافظة ميسان 
وثالثية أخيرى يف البيرصة واحيد يف جنوبها 

واثنن يف رشقها وشمالها«.
وأشيارت املديرية إىل أن »مهمة قوات الحشد 
الشيعبي املتواجدة يف أربيع مقرات هو إغاثة 
تقدييم  خيالل  مين  املترضريين  املواطنين 

املسياعدات العينيية، ومعالجية التيرضرات 
الحاصة وتنفيذ عملييات وقائية تحول دون 

امتداد السيول للمناطق السكنية«.
وبينت أن »عمل فرق الحشيد يتم بالتنسييق 
مع وزارتي املوارد املائية والنفط وبايعاز من 
رئاسية الوزراء«، موضحة ان »الحشد يقوم 

بيدور تنفيذي لقرارات تصدرها وزارة املوارد 
باعتبارها الجهة املعنية املسؤولة«.

واكيدت مديريية اإلعيالم أن »قوات الحشيد 
الشيعبي تمكنت من حماية حقيول نفطية 
من آثار السيول ومنها حقل مجنون، وحقل 
الفيحياء، وحقيل الحلفاية«، مشيرية إىل أن 

»صنوف الحشيد املشاركة يف عمليات اإلغاثة 
هي الدعم اللوجستي، والهندسة العسكرية، 
األلويية  امكانيات  وبعيض  والطبييييابية 
القتالية ومكاتب املحافظات، فضالً عن فوج 
بحري خاص تم اسيتدعائه يف االيام املاضية 

ملدينة العمارة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت االمانة العامية ملجلس الوزراء، 
أمس االثنين، إعييدادها سيرتاتيجية 
ملكافحية التطيرف العنيف امليؤدي اىل 
االرهياب الدخالهيا يف خطة اليوزارات 
السنوية بمشاركة 24 خبرياً ومختصاً. 
وذكر بييان لألمانة، تلقت “املسيتقبل 

العراقيي” نسيخة منيه، أن “االمانية 
اعيدت سيرتاتيجية ملكافحية التطرف 
العنيف امليؤدي اىل االرهاب الدخالها يف 
خطة الوزارات السينوية بمشاركة 24 
خبريا ومختصا من مختلف املؤسسات 
وجاءت حصيلة للندوات والورش التي 
اقامتها املؤسسات العراقية فيما يخص 
التطيرف العنيف واالرهياب”، الفتاً إىل 

أنه “تم وضع هذه السيرتاتيجية بناء 
عىل الفهيم االجرائي لهذه املسيميات 
لوضع الخطيط التنفيذيية التي تقوم 
اليوزارات بتنفيذها لتحقييق مجتمع 
عراقي امين ينبذ الطائفيية والتطرف 

ويؤمن بالسلم والتعايش”. 
وزارة  عيىل  “يقيع  البييان،  وأضياف 
العمل ضمين هذه السيرتاتيجية عدة 

تدابيري للحد مين هذه الظاهيرة منها 
وضيع برامج اصالح وتأهييل ورعاية 
الحقية للمدانين بجرائيم عنيف وفق 
برامج علمية وتربوية متطورة تمهيدا 
العيادة دمجهيم يف املجتمع”، مشيرياً 
إىل “تبنيي برناميج حمايية اجتماعية 
اسيتثنائي للمعرّضين ملخاطر العنف 
والفقر السيما يف املناطق التي شهدت 

عملييات ارهابية، واسيتحداث مراكز 
لتشيخيص  متنقلية  نفسيية  صحية 
االطفيال املعرضن للعنيف، فضالً عن 
القيام بتدابري عالجية مناسبة وتوفري 
فيرص عميل للعاطلين، باإلضافة إىل 
اتبياع براميج تنموية خاصية لرعاية 
االشيخاص ذوي االعاقية تضمن لهم 

تحقيق العيش الكريم”.

        بغداد / المستقبل العراقي

نظرت املحكمية االتحادية العلييا، أمس االثنن، 
طعوناً عىل قانون اصيالح النزالء واملودعن رقم 
)50( لسنة 2014، فيما قررت طلب استيضاحاً 
من رئيس الوزراء عن ما يلزم حسم تلك القضية، 

وتاجيل املرافعة إىل السادس من الشهر املقبل.
وقيال املتحيدث الرسيمي إيياس السياموك، يف 

بييان تلقيت “املسيتقبل العراقي” نسيخة منه، 
إن “املحكمية االتحاديية العليا عقدت جلسيتها 
وحضيور  املحميود  مدحيت  القيايض  برئاسية 
القضياة االعضاء كافة، ونظرت يف دعوى اقامها 
وزيير املاليية/ اضافية لوظيفتيه، عيىل كل من 
رئييس مجليس النيواب، ووزير العيدل/ اضافة 

لوظيفتهما”.
وأضاف السياموك أن “املدعي طلب الحكم بعدم 

دسيتورية البند )ثانيا( و )خامسياً( مين املادة 
)50( من قانيون اصالح النزالء واملودعن والغاء 
االثيار املرتتبة ومنها تعليميات منح مخصصات 
بيدل ارزاق للحراس االصالحيين يف دائرة اصالح 
االحيداث رقم )2( لسينة 2018”. وأشيار، إىل ان 
“املحكمية االتحاديية العليا وجيدت ان القانون 
املطعون بعدم دستورية بنود منه، يتضمن جنبة 
مالية ما يستلزم الوقوف عىل رأي رئيس مجلس 

الوزراء/ اضافة لوظيفته، ملعرفة مدى التغيريات 
الحاصلة عىل القانون قبيل ترشيعه، وتأثري ذلك 
عيىل املوازنية املقدمة مين الحكومية إىل مجلس 
النيواب”. ولفيت، إىل ان “املحكمية وبنياًء عيىل 
ميا تقدم قيررت ادخال رئيس مجليس الوزراء/ 
إضافة لوظيفته شيخصاً ثالثاً لالسيتيضاح منه 
عّما يلزم لحسم الدعوى، ولغرض تبليغه تأجلت 

املرافعة إىل السادس من الشهر املقبل”.

بمشاركة 24 خبريًا.. األمانة العامة ملجلس الوزراء ُتعد سرتاتيجية مكافحة التطرف

املحكمة االحتادية تؤجل دعوى وزير املالية عىل رئيس جملس النواب ووزير العدل

        بغداد / المستقبل العراقي

تحتضين العاصمية بغيداد، يوم السيبت 
املقبل، مؤتمر برملانات دول الجوار. 

للدائيرة اإلعالميية ملجليس  وذكير بييان 

النواب، تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة 
منه، انه«تحت شيعار )العراق.. اسيتقرار 
وتنمية(، وبدعوة من رئيس الربملان محمد 
الحلبويس، بغداد تحتضن مؤتمر برملانات 

دول جوار العراق السبت املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة الداخليية، أميس االثنن، عن 
إلقياء القبض عىل »أخطير مبتز الكرتوني« 
بعملية أمنية مشيرتكة، داعييًة املتعرضن 
إىل عملييات »نصب« وابتيزاز منه إىل تقديم 
شيكاوى عليه. وقال املتحدث باسم الوزارة 
اللواء سيعد معين يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسيخة منه، إن »من خالل عملية 
نوعية وتعقب مهني وبتظافر جهود السلطة 
القضائية ومديرية تحقيق االدلة الجنائية / 
شعبة الجرائم االلكرتونية ومكافحة اجرام 
بغيداد والبرصة والجهيات ذات العالقات يف 
إقلييم كردسيتان / قسيم مكافحية اجرام 

دهيوك، تم القياء القبض عيىل اخطر مبتز 
الكرتوني صاحب الصفحة املزيفة )مجربات 
املعصيوم يف كشيف الهميوم( ويبليغ عيدد 
مشيرتكي الصفحة 10607 مشرتك«. ودعا 
معين، »كل الذين تعرضوا اىل عمليات نصب 
وابتيزاز من املتهيم صاحيب الصفحة انفة 
الذكر التوجيه اىل محاكم التحقيق ومكاتب 
مكافحية االجيرام يف املحافظيات لغيرض 
تقديم الشكاوى االصولية بغية اكمال امللف 
القضائيي وتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه 
العيادل وليكون عربة ملن اعترب«، مشيرياً إىل 
أن »هذه الصفحة اآلن تحت سييطرة وزارة 
الداخلية/ مديريية تحقيق االدلة الجنائية/ 

شعبة الجرائم اإللكرتونية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رفيع مجلس النواب، أمس االثنن، جلسيته اىل 
يوم االربعاء املقبل بعد تأجيل قراءة والتصويت 
عىل عدة قوانن. وقال مصدر نيابي ان«املجلس 
قيرر تأجيل ومناقشية مرشوع قانيون املرور 
ورفع جلسته اىل يوم االربعاء املُقبل«. واضاف، 
ان«املجليس قيرر ايضيا تأجيل القيراءة االوىل 

مليرشوع قانون التعدييل االول لقانيون وزارة 
الداخلية رقم )20( لسينة 2016«. واشيار اىل، 
انه«تيم االنتهياء مين القيراءة االوىل مليرشوع 
قانون وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات، 
وكذليك ميرشوع قانيون انضميام جمهورية 
العراق اتفاقية بشيأن املعاييري الدنيا للضمان 
االجتماعي رقم )102( لسينة 1952«. وسّمى 

الربملان رؤوساء بعض اللجان النيابية.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق نينيوى اعرتافات متهم 
ضبطيت بحوزتيه حبيوب مخيدرة كان ييروم 
طرحهيا يف االسيواق املحليية للمحافظة لغرض 
بيعهيا. وذكير املركيز االعالمي ملجليس القضاء 
االعىل يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة 
منيه، أن »املتهم القي القبض عليه بعد تشيكيل 

فرييق عمل من قبل القايض املختص وبعد ورود 
معلومات استخبارية من قبل مكافحة املخدرات 
بوجود شخص يحمل شحنة من الحبوب املخدرة 
واليذي ييروم الرتويج لهيا يف املحافظية لغرض 
بيعهيا«. وأضياف، أن »املتهم ضبطيت بحوزته 
وبالجرم املشيهود 3750 حبية مخدرة مع مبلغ 
ميايل حصل علييه لقاء بيعيه للحبيوب املخدرة 

بحسب اعرتافاته امام قايض التحقيق«.

السبت املقبل.. بغداد حتتضن مؤمتر برملانات دول اجلوار

الداخلية تعلن القبض عىل »أخطر« مبتز الكرتوين

الربملان يسمي رؤساء بعض اللجان ويؤجل التصويت عىل قوانني 
ويرفع جلسته اىل االربعاء 

حتقيق نينوى تصدق اعرتافات متهم بحيازة االف احلبوب املخدرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت النائبة عن تحالف البنياء ميثاق إبراهيم، أمس االثنن، أن 
الكتل السياسيية اتفقت فيما بينها عىل تمرير الوزارات املتبقية 
خالل األيام املقبلة بعد االنتهاء من حسيم مليف اللجان النيابية 

الدائمة.
وقالت إبراهيم يف ترصيح صحفي إن “جميع الخالفات السياسية 
بشأن وزارة الداخلية بن تحالفي اإلصالح والبناء قد تم تجاوزها 
والخيروج بنتيجة تريض جميع األطيراف”، الفتة إىل إن “الرتبية 
والدفياع حصلت عىل اتفاق مبدئي بن الكتل السينية، فضال عن 

اتفاق التحالف الكردستاني عىل مرشح وزارة العدل”.
وأضافيت أن “الكتل السياسيية اتفقت بشيكل كامل عىل تمرير 
اليوزارات املتبقيية لرئيس الوزراء عادل عبيد املهدي خالل األيام 

املقبلة بعد إكمال جميع رئاسات اللجان النيابية الدائمة”.
بدورهيا، كشيفت النائبة عين تحالف االصالح زهيرة حمزة عن 
وجيود “خالفات حادة” تشيهدها عملية التصوييت عىل اللجان 
النيابيية، مبينية أن الخالفات داخل اللجان ليسيت بشيان منح 
الكتل استحقاقها النيابي بل تعود لألشخاص املرشحن لرئاسة 

اللجنة الفتقارهم لالختصاص.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة طريان الجيش العراقي ، 
االثنن، عن مضاعفة جهوده يف االيام 
املاضية ملالحقية فلول عنارص داعش 
الصحراويية،  املناطيق  يف  اإلجراميي 
مشيريا اىل ان عمليات اإلنيزال الجوي 
األخري أسيفرت عن قتل قيادات بارزة 

يف التنظيم بحمرين.

ونقليت وكالة »املعلومة« عن املتحدث 
العمييد مهند  القييييييييادة  باسيم 
صالح القول إن “طيريان الجيش قام 
بعملييات انيزال جيوي مشيرتكة مع 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب ملالحقة 
قيادة تنظييييييم داعش اإلجرامي يف 
حمرين وبعيض املنيييياطق األخرية 
أسيفرت عن قتل وايل منطقة حمرين 

ومساعديه”.

وأضاف صالح، ان “العمليات مستمرة 
وقد تضاعفت يف اآلونة األخرية إلنهاء 
خطر تنظيم داعش يف املناطق النائية 

ومالحقته وتصفيتها”.
وأوضيح صاليح ان “الطريان املسيري 
واملروحي مسيتمر يف مراقيب الحدود 
العراقية السيورية فضال عن املناطق 
الصحراوية ملواجهة اي نشاط معادي 

والتعامل معه عىل الفور”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس النائيب االول لرئييس مجلس النواب 
حسين الكعبي، أمس االثنن، اجتماع لجنة 
العالقات الخارجيية النيابية بحضور وزير 
الخارجيية محميد عيي الحكييم، والكادر 
املتقيدم لليوزارة . وذكير املكتيب االعالمي 
للكعبي، يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« 

نسيخة منيه، ان االخري أكيد يف االجتماع ان 
»الحكومية الحالية تبنيت برنامج حكومي 
حديث ينظم الدولة عىل املسيتوين الداخي 
والخارجيي اليذي سييكون مختلفيا بعض 
اليشء عن التوجهات الدبلوماسيية للعراق 
خيالل الدورات املاضية«، الفتيا إىل انه »من 
املهم ان يكون اختيار السفراء مواكب لهذه 
التوجهات وبخاصة فيما يتعلق بالسفراء«. 

واضياف ان »الييات اختيار السيفراء فيما 
سبق يتم وفق اعتبارات سياسية وتدخالت 
اثير عيىل مسيتوى التمثييل، لكين الجميع 
متفق االن عىل ثقته باإلدارة الجديدة لوزارة 
الخارجيية التيي منحيت فرصية لكفاءات 
رصينة بتويل املناصب العليا، وهنا سيتكون 
عملية ترشييح واختيار وتدريب السيفراء 

عىل قدر كبري من الرصانة«.

طريان اجليش يعلن مضاعفة عمليات اإلنزال اجلوي ملالحقة قادة »داعش«

الكعبي يلتقي وزير اخلارجية ويؤكد ثقته باختيار »السفراء اجلدد« للعراق

األحزاب السياسية »تتفق« عىل مترير 
الكابينة الوزارية 
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   بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل مديرية املوارد املائية يف محافظة ميس�ان اعمالها بمواجهة 
ارتف�اع املناس�يب واتخ�اذ االج�راءات الالزمة بهدف حماي�ة القرى 

واالرايض الزراعية
تضم�ن العمل انتش�اء لس�ان تراب�ي يف مق�دم تفرع نه�ري البترية 
والعريض وغلق الكرسات يف قريتي الخصاف والحصيوة التابعتني اىل 
ناحية الكحالء اضافة اىل قيام شعبة ري املرشح بتعزيز السداد وغلق 

املنافذ غري النظامية ايمن نهر املرشح
ويف السياق ذاته انجزت مديرية املوارد املائية يف ميسان وبالتعاون مع 
رشكة الرافدين العامة النش�اء السدود تعزيز الجانب االيرس ملنطقة 
الطاب�ور والجانب االيمن ملنطقة الك�رسة ودرم املنافذ غري النظامية 

لحماية االهايل وممتلكاتهم من خطر ارتفاع املناسيب
هذا وتس�تمر ال�وزارة بأتخ�اذ كافة االج�راءات الالزمة ل�درء خطر 
الفيض�ان وتمرير املوجات الفيضانية والس�يول املتوقع قدومها من 

الجهة الرشقية واالستفادة القصوى منها.

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبلت الرشكة العامة للموانئ العراقية احدى تشكيالت وزارة 
النقل ، تس�ع بواخر تجارية بحموالت متنوعة رست يف مينائي أم 

قرص الشمايل والجنوبي«.
واف�اد بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »رس�ت الباخرة 
)DAPHNE( وتحم�ل 612 حاوي�ة ع�ى رصي�ف 11 والباخ�رة 
)ATHOS( تحم�ل 5042 طن حمولة متنوعة رس�ت عى رصيف 
12 والباخ�رة )XPRESS KANGCHENJUNGA( تحم�ل 227 

حاوية«.
واضاف »كما استقبال امليناء الباخرة )GMB ATHENA( وتحمل 
 )1-JABAL ALI( 4870 ال�ف ط�ن حمول�ة متنوع�ة والباخ�رة
تحمل 255 سيارة + 1539 طن حمولة متنوعة رست عى رصيف 
21 والباخرة )NORTHERN DEXTERITY( تحمل 264 حاوية 
رس�ت عى رصيف 20 والباخ�رة )EVER URBAN( تحمل 692 
حاوية والباخرة )SSL KRISHNA( تحمل 525 حاوية رست عى 

رصيف 27 يف ميناء ام قرص الشمايل« .
 XPRESS( وبني »أما ميناء أم قرص الجنوبي فقد استقبل الباخرة
KANGCHENJUNGA( وتحمل 828 حاوية رست عى رصيف 6 
والباخرة )BARGE/SOGAND-3( تحمل 6000 الف طن كلنكر 

رست عى رصيف 7 .    بغداد / المستقبل العراقي

أعدت دائ�رة صحة بغداد / الكرخ خطة طبية 
طارئة الستقبال الزيارة الشعبانية ) الخامس 
عرش من ش�عبان ( ذكرى والدة األمام الحجة 
املهدي املنتظر ) عج ( والتي تش�هد فيها مدن 
كرب�الء , النج�ف والكاظمي�ة ازدي�اد يف ع�دد 
الزوار إىل املراقد املقدس�ة وذل�ك لتقديم أفضل 
الخدم�ات الصحية والعالجية الالزمة للزائرين 
وملواجه�ة الح�االت الطارئة إذ قام�ت الدائرة 
بتهيئة جميع مؤسساتها الصحية وتجهيزها 
بكافة األجهزة واملس�تلزمات الطبية بمناسبة 
الزي�ارة وبالتنس�يق م�ع الجه�ات الس�اندة 
األخ�رى ».أفاد ذلك مدير ع�ام الدائرة الدكتور 
جاس�ب لطي�ف الحجام�ي موضح�ا يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »سيتم تهيئة 
مستش�فيات الك�رخ كاف�ة وتهيئة س�يارات 
اإلس�عاف فيها والعناية بمستلزماتها الطبية 
وتجهيزها بالخزين املناسب من األرزاق وكافة 
امل�واد الرضوري�ة إلدامة العم�ل , وأيضا  فتح 
ردهة طوارئ يف مستش�فى أطفال الكاظمية 
وتجهيزه�ا بامل�الك الطبي والصح�ي ملواجهة 
جراح�ي  فري�ق  وتهيئ�ة  الطارئ�ة  الح�االت 
متخصص من مستش�فى الريم�وك التعليمي 
ليتم تنس�يبه إىل صحة كرب�الء فضال عن فتح 
مف�ارز طبية من القطاع�ات الصحية التابعة 
للدائ�رة والبال�غ عدده�ا )  6 (  مف�ارز طبية 
وأخرى ساندة«.مش�ريا إىل انه »س�يتم اإليعاز 
للف�رق الرقابة الصحية بتكثي�ف إعمالها من 
متابعة األطعمة واالرشب�ة املوزعة عى الزوار 
ومراقب�ة الباعة املتجولني وكذلك فحص املياه 
وتحديد نس�بة الكلوز فيه وعى طول الطريق 
اىل محافظ�ة كربالء املقدس�ة وضمن الحدود 

االدارية للدائرة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة 
ان » ع�دد بطاق�ات ال�)ك�ي كارد( املص�درة 
بالتعاون مع الرشكة العاملي�ة للبطاقة الذكية 
بلغ )165915( بطاقة لألرس املش�مولة براتب 
اإلعانة االجتماعية ضمن وجبتي الشمول الثالثة 
والرابع�ة«. وق�ال مدير عام دائ�رة تكنولوجيا 
االجتماعي�ة  الحماي�ة  هيئ�ة  يف  املعلوم�ات 
جم�ال عبد الرس�ول يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان مجموع البطاقات املصدرة لألرس 
املشمولة براتب اإلعانة ضمن وجبتي الشمول 
الثالثة والرابعة بلغ )165915( بطاقة، مشريا 
إىل ان »أقس�ام الحماي�ة االجتماعي�ة تواص�ل 
اس�تقبالها األرس املش�مولة م�ن اج�ل تدقيق 
معامالتها ورفعه�ا إىل الرشكة العاملية إلصدار 
البطاق�ة الذكية تمهيدا ل�رصف اإلعانة لهم«. 
داعيا املواطنني الذين ظهرت أس�ماؤهم ضمن 
الوجبت�ني املذكورتني انفا ل�إرساع اىل مراجعة 
مس�تصحبني  االجتماعي�ة  الحماي�ة  أقس�ام 
معه�م مستمس�كاتهم الرس�مية الس�تكمال 
اإلجراءات كافة«. هيئة الحماية االجتماعية يف 
وزارة العم�ل تدعو املواطنني الكرام الراغبني يف 
االستفس�ار أو الش�كوى أو التبليغ عن حاالت 
تجاوز إىل االتصال بالرقم )1018( خالل أوقات 

الدوام الرسمي.

صحة الكرخ تعد خطة طبية 
الستقبال الزيارة الشعبانية

العمل: إصدار »165« ألف 
بطاقة »كي كارد« لألرس 
املشمولة براتب اإلعانة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد، عن رف�ع العوارض الش�بكية من عى جرس 
الجمهورية وسط بغداد.

واف�ادت االمان�ة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، بأنه »تم 
رفع العوارض الش�بكية التي كانت تس�تخدم لقطع الجرس أمام 
الس�يارات واألش�خاص او املظاهرات واالضطراب�ات االمنية بعد 

استحصال املوافقات االمنية الالزمة«.
يش�ار إىل أن الق�وات األمنية وضعت عوارض ش�بكية عى جرس 
الجمهورية وسط بغداد، منذ سنوات، وتستخدمها لقطع الجرس 
عن�د خروج تظاه�رات يف س�احة التحرير، ملن�ع املتظاهرين من 

العبور باتجاه املنطقة الخرضاء.

أمانة بغداد: رفع العوارض الشبكية 
من عىل جرس اجلمهورية وسط بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

قررت رشكة توزيع املنتجات النفطية زيادة 
الحصة املخصصة ملحافظة كركوك من من 

املشتقات النفطية.
وق�ال مدي�ر عام الرشك�ة املهن�دس كاظم 
مس�ري ياس�ني يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »منت�وج البنزين ت�م زيادته 
م�ن )1100( اىل )1200( م�ر مكعب وذلك 

لضم�ان حق املواطن م�ن املنتوج باإلضافة 
اىل زيادة حصة املحافظة من زيت الغاز من 
)900( اىل )950(ألف لر، مع زيادة حصص 
املولدات التابعة للمستش�فيات واملؤسسات 
الصحية، وذلك من خالل توجيه نائب رئيس 
الوزراء لش�ؤون الطاقة وزي�ر النفط ثامر 

الغضبان«.
، أن »ه�ذه الزي�ادة ج�اءت لتغطي�ة  وب�نينّ
املنتوج�ني  م�ن  املحافظ�ة  إحتياج�ات 

املذكوري�ن نظ�راً لإهتمام املتزاي�د من قبل 
وزارة النف�ط والس�عي ال�دؤوب م�ن قبلنا 
لدعم املواطنني وكافة املؤسس�ات الخدمية 
والسيما املستشفيات واملؤسسات الصحية 
األخرى مفصالً تلك الزيادة 100 ألف لر من 

البنزين، و50 ألف لر من زيت الغاز«.
يف ذات الس�ياق كش�ف ياس�ني ع�ن »قرار 
الرشكة بإستمرار العمل بالبطاقة الوقودية 
مل�ادة البنزي�ن يف عم�وم محافظ�ة كركوك 

لضم�ان حص�ول املواطن ع�ى حصته من 
املنتوج بصورة منتظمة«.

وأش�ار اىل أن »رشك�ة التوزي�ع س�بق وإن 
قامت بزيادة حصص العديد من املحافظات 
م�ن مختلف املش�تقات النفطية كمحافظة 
نين�وى ودياىل واألنبار وصالح الدين وغريها 
وذل�ك لتلبيًة إحتياجات تلك املحافظات تبعاً 
للظروف التي تواجهها وحس�ب طبيعة كل 

محافظة.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلن�ت قيادة رشط�ة كربالء، عن الب�دء يف تنفيذ العمليات 
االس�تباقية يف عموم املحافظ�ة اس�تعداداً لحماية املاليني 
من الزائرين اللذين س�يتوافدون اىل املدينة يف االيام القليلة 

املقبلة لتأدية طقوس زيارة النصف من شعبان املبارك.
وأشارت القيادة إىل أن »العمليات اسفرت عن إلقاء القبض 
ع�ى 49 متهماً بجرائم متنوعة م�ن بينهم 9 مخالفني من 
الجنس�يات األجنبية لتجاوزهم مدة اإلقامة املقررة فضال 

عن ضبط عرشات العجالت والدراجات النارية املخالفة«.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م قيادة رشطة كربالء العقيد 
ع�الء الغانمي إن »العمليات االس�تباقية واملس�ح امليداني 
داخل وخارج املدينة املقدس�ة اش�ركت به جميع صنوف 
وتشكيالت قيادة الرشطة واالجهزة االمنية االخرى اضافة 
اىل الجهد االستخباري الذي هو من أولويات الخطة األمنية 

التي وضعتها القيادات األمنية االسبوع املايض«.
وأضاف أن » العمليات االمنية واالس�تباقية املبكرة تساهم 
بشكل كبري يف تعزيز الخطة األمنية وذلك استعدادا للرشوع 
به�ا بغي�ة توفري املن�اخ االمني املناس�ب لجمي�ع الزائرين 
لتأدية طقوسهم الدينية بكل امن وامان وحرية مطلقة«.

ولف�ت الغانم�ي اىل، إن »الجهود املبذولة م�ن قبل القوات 
االمنية اس�فرت عن الق�اء القبض ع�ى 49 متهم بجرائم 
مختلف�ة م�ن بينهم 9 مخالف�ني من الجنس�يات األجنبية 
متجاوزي�ن عى م�دة اإلقام�ة الخاصه به�م باالضافة اىل 
ممارس�تهم للعمل دون عقود رس�مية فضال عن عدد من 
العج�الت والدراج�ات النارية املخالف�ة لالنظمة والقوانني 

املرورية«.
واش�ار اىل أن »املتهمني امللقى القبض عليه�م تم إحالتهم 
للجه�ات املختص�ة التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 

بحقهم لينالوا جزائهم العادل.

   بغداد / المستقبل العراقي 

انجزت املالكات الهندس�ية والفنية يف املديرية 
العام�ة لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة /املنطقة 
الوس�طى, اعم�ال الصيانة الدوري�ة لعدد من 
محطاتها  الثانوية, حيث تم تش�غيل املحوالت 
الرئيس�ية رق�م )1-2-3( يف محط�ة الغ�زايل 
الجدي�دة 132ك.ف, من جمي�ع الجهات تحت 
الفولتي�ة, والعم�ل عى تنصي�ب مقطع جهة 

11ك.ف, ومقايي�س الطاق�ة للمحولة الذاتية 
رق�م)4( يف محط�ة جن�وب بغ�داد400ك.ف, 
واستمرار العمل عى تنصيب املحولة الرئيسية 
الجديدة رقم )4( يف محطة الصويرة الثانوية, 
وصيانة الية التش�غيل ملغذي املجد 11ك,ف, يف 
محطة الصوي�رة 132ك.ف, اضافة اىل اطفاء 
خ�ط اليوس�فية – الحبانية رق�م )2( الجراء 
الصيانة الوقائية من جهة محطة اليوس�فية 
132ك.فكم�ا تمكن�ت امل�الكات املذك�ورة من 
اكم�ال اعم�ال الصيان�ة الدوري�ة  لع�دد من 

محطاته�ا االخ�رى حيث ت�م اطف�اء املحولة 
الذاتية رق�م )2( ملعالجة التجمر الحاصل عى 
محولة التيار للطور  Rيف محطة ش�مال غرب 
بغ�داد 400 ك.ف اضاف�ة اىل اطف�اء املحول�ة 
الذاتي�ة رق�م )3+4( لوج�ود اعم�ال مدنية يف 
محطة شمال غرب بغداد 400ك.ف, فضال عن 
اس�تمرار العمل عى تنصيب املحولة الرئيسية 
الجديدة رقم )4( يف محطة الصويرة الثانوية, 
والعمل عى صيانة قواط�ع الدورة جهة 33ك 
ف, يف محطت�ي الريموك والوزيرية الثانويتني, 

كذل�ك ت�م اطف�اء خ�ط املس�يب – اللطيفية 
132ك.ف رق�م )1( ملعالج�ة ارتف�اع درج�ة 
 H12 بقاطع الدورة A الح�رارة عى الفاصل�ة
للط�ور T يف محط�ة رشق بغ�داد ة400ك.ف, 
واطف�اء خط ش�مال ك�وت – جن�وب الكوت 
الع�وازل  الس�تبدال   )2+1( رق�م  132ك.ف 
املت�رضرة يف محطة ش�مال ك�وت 132ك.ف, 
واطفاء خ�ط الصوي�رة / العزيزية 132ك.ف 
رقم رقم )1+2( لربط املحولة الرابعة الجديدة 

يف محطة الصويرة 132ك.ف.

   بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت الرشكة العام�ة للصناعات املطاطي�ة واالطارات احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن ، ع�ن املبارشة بنصب املكائن 
واملع�دات الخاصة بم�رشوع تدوي�ر االط�ارات االول من نوعه 
يف الب�الد وال�ذي تنفذه يف مصنع اط�ارات الديواني�ة التابع لها 
باملش�اركة مع رشكة اب�راج الكوت«.واوضح معاون مدير عام 
الرشكة جواد مهدي غايل يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، بأن 
الكوادر الهندس�ية والفنية يف مصنع اط�ارات الديوانية ورشكة 
ابراج الكوت بارشت بعملي�ات النصب ملكائن ومعدات املرشوع 
وبنس�ب انجاز متقدمة وبأرشاف خ�راء من الصني ، مؤكدا ان 
»املرشوع يعد من املشاريع البيئية التي ستسهم يف التخلص من 

االطارات املس�تهلكة التي تش�كل عبئا عى البيئة بشكل نهائي 
وبدون مخلف�ات وتحويل املطاط النات�ج اىل مواد مفيدة فضال 
عن تحقيق ج�دوى اقتصادية وعوائد مالي�ة للرشكة من خالل 

تصني�ع وانت�اج م�واد مطاطية مختلف�ة وطرحها اىل الس�وق 
املحلي�ة والعاملي�ة وتش�غيل االي�دي العاملة«.م�ن جان�ب اخر 
اض�اف غايل بأن »الرشكة جهزت وزارة امل�وارد املائية بانتاجها 
من اطارات ديوانية وبع�دد )200( اطار باالحجام )1200-

20( و )1200-24( توزعت عى مديرية مش�اريع ري وبزل 
دياىل بعدد )50( اطار ورشكة الرافدين لتنفيذ الس�دود بعدد 
)70( واملديرية العامة لري وبزل كربالء املقدسة بعدد )80( 
اطار ، مشريا اىل ان »االطارات املنتجة ذات مواصفات عاملية 
من رشك�ة ب�رييل االيطالية وخاضع�ة لفحوص�ات الجهاز 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتمتاز بكونها صالحة 
لالس�تخدام يف الط�رق الوع�رة وتتحم�ل مختل�ف الظروف 

الجوية واملناخية مع منح ضمان ملدة ثالثة اشهر.

املنتجات النفطية تزيد حصة كركوك من البنزين والكاز وحصص مولدات القطاع الصحي فيها

اعتقال )49( متهاًم بعمليات استباقية استعدادًا للزيارة الشعبانية يف كربالء

مالكات نقل الشامل تنجز اعامل الصيانة لعدد من املحطات التابعة هلا

الصناعات املطاطية ترشع بنصب مكائن ومعدات مرشوع تدوير االطارات

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

اك�د محافظ بغداد، فالح الجزائري ع�ى رضورة البناء عى 
اإلنجاز األمني الذي تشهده املحافظة بما يسهم بخلق بيئة 

مالئمة لجلب االستثمارات للعاصمة.
وق�ال املكتب اإلعالمي للجزائ�ري ، إن »املحافظ الذي يرأس 
اللجن�ة األمني�ة العلي�ا يف املحافظة حرض االجتم�اع األمني 
بوكالة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشط�ة، والذي ضم وكيل 
ال�وزارة وعدد من مدي�ري مكافحة اجرام بغ�داد وبحضور 

رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض«.
وأش�ار الجزائ�ري إىل »رضورة البن�اء ع�ى اإلنج�از األمني 
الذي تش�هده املحافظة بما يس�هم بتقديم أفضل الخدمات 
للمواطنني، وخلق بيئة مالئمة لجلب االستثمارات للعاصمة 
بشكل اوسع«. وش�دد املحافظ عى »رضورة ترسيخ االمن 
الذي تشهده العاصمة بتنسيق جهود جميع االجهزة االمنية 
املعني�ة ملكافحة الجريمة املنظم�ة«. ونوه إىل »الدور الكبري 
ملركز كامريات املراقبة يف املحافظة بالكش�ف عن العديد من 

الجرائم والتعاون املستمر للمحافظة مع األجهزة األمنية.

حمافظ بغداد يشدد عىل رضورة استثامر اإلنجاز األمني الذي تشهده العاصمة
خلق بيئة مالئمة جللب االستثمارات

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق م�رصف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوح�ت مابني الثالث�ة والخمس�ة والعرشة ماليني 
دين�ار ع�ن طري�ق بطاق�ة املاس�ر كارد الدولية.وق�ال املكت�ب 
االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، انه »تم رصف دفعة جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة 
ألكثر م�ن 4 االف موظف الذين تم توط�ني رواتبهم لدى املرصف 
وحصلوا عى البطاقة االلكرونية«.وأوضح البيان، ان »رصف تلك 
الس�لفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبالغ املوظف عر إرساله 
رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة 
اإلج�راءات القانونية ملنحه إياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكروني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

   ذي قار / المستقبل العراقي

ق�اد النائ�ب األول ملحافظ ذي ق�ار ع�ادل الدخييل حملة كب�رية قضاء 
الدواية وسيد دخيل لكري األنهر وفتح القنوات املائية لترصيف املياه اىل 
مناطق االهوار« .وقال الدخييل يف بيان ملكتبه االعالمي ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان » الك�وادر الفنية والهندس�ية يف خلية األزم�ة تعمل عى 
فتح منافذ جديدة لترصيف املياه اىل مناطق االهوار فضالً عن توس�يع 
القن�وات املائية القديمة و بناء الس�داد الرابية لدرء خطر الفيضان عن 
مناط�ق املحافظ�ة ».وأض�اف ان » املحافظة اس�تنفرت جميع اآلليات 
واملع�دات لكري االنهر ورفع نبات الش�مبالن عن املمرات املائية لضمان 
تدفق املياه من القضاء اىل مناطق االهوار بصورة طبيعية ».واكد النائب 
األول ملحافظ ذي قار سيطرة خلية األزمة عى مناسيب املياه ، مبيناً ان 
املحافظ�ة لم تدخر جهوداً يف معالجة ازمة الس�يول وهي تعمل بصورة 

متواصلة مع رؤوساء الوحدات االدارية للوقوف عى اخر املستجدات .

مرصف الرافدين يطلق وجبة 
جديدة من سلف املوظفني

ذي قار: محلة لفتح القنوات 
املائية لترصيف املياه اىل االهوار

املوارد املائية تستمر باختاذ االجراءات 
االحرتازية لدرء الفيضان يف ميسان

املوانئ العراقية تستقبل تسع بواخر 
جتارية بحموالت خمتلفة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أص�در محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد 
االمري العيداني امراً ادارياً بتنس�يب اكثر من 
)20( موظ�ف من دي�وان محافظة البرصة 
اىل دائرة تقاعد البرصة لغرض حل مش�كلة 
الزخ�م الحاصل اثن�اء مراجع�ة املتقاعدين 

للدائرة .
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 

مكتب�ه االعالمي الخ�اص ان االم�ر االداري 
تم إصداره عى ضوء ش�كاوي عديدة وردت 
م�ن قب�ل املتقاعدين الذي�ن لديه�م معاناة 
كب�رية اثناء مراجعة الدائرة ، مش�رياً اىل انه 
خالل زيارة العاصمة بغ�داد يف العام املايض 
تم�ت مطالب�ة وزارت�ي التخطي�ط واملالية 
بمخاطب�ات رس�مية بتخصي�ص درج�ات 
وظيفية لدائرة التقاعد وبحضور مدير دائرة 
تقاعد البرصة .وكان محافظ البرصة اسعد 

العيدان�ي قد طالب يف وقت س�ابق من العام 
املايض خ�الل مخاطبات رس�مية الحكومة 
االتحادي�ة ووزارة املالي�ة وهيئ�ة التقاع�د 
الوطني�ة العامة يف بغداد بتخصيص درجات 
وظيفي�ة لدائ�رة تقاعد البرصة ، مش�رياً اىل 
ان ه�ذه الدائرة من الدوائر املهمة وال بد من 
االهتمام برشيحة املتقاعدين فيها وال سيما 
كبار السن وعوائل الشهداء يف القوات االمنية 

والحشد الشعبي .

العيداين  يصدر امرًا اداريًا بتنسيب موظفني 
من ديوان املحافظة اىل دائرة تقاعد البرصة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجلس محافظة البرصة، صب�اح البزوني، ان 
املجل�س س�بق وان خاطب الحكوم�ة االتحادية بمس�اواة 
روات�ب دوائ�ر وزارة البلدي�ات بالنف�ط والكهرب�اء، مؤكدا 
أن هن�اك مظلومي�ة ملوظفي هذه الدوائ�ر كونهم يقدمون 

الخدمات األساسية للمواطنني.
وقال البزوني إن املجلس فاتح األمانة العامة ملجلس الوزراء 
بزي�ادة رواتبه�م ومخصصاته�م املالي�ة لتص�ل إىل رواتب 
موظف�ي النف�ط والكهرب�اء، خاصة وان ه�ؤالء املوظفني 

يتعامل�ون م�ع النفاي�ات واملج�اري واملاء، مبين�ا أن هذه 
الرشيحة محرومة أيضا من قطع األرايض يف حني منحت إىل 

موظفني ومسؤوليني آخرين يف دوائر أخرى.
وتاب�ع أن مجل�س ال�وزراء أوق�ف العمل ببع�ض القرارات 
الس�ابقة التي تمن�ح قط�ع األريض له�ذه الرشيحة، لكن 
يج�ري التداول ومتابع�ة هذا األمر، مبين�ا أن املجلس يقف 
م�ع مطالب املحتج�ني ويعمل عى تحقيقها.هذا وش�هدت 
البرصة وذي قار احتجاجاً ملوظفي دوائر البلديات للمطالبة 
بتحس�ني واقعهم املعييش وزيادة رواتبه�م ومخصصاتهم 

ومنحهم قطع األرايض فضالً عن تثبيت األجراء اليوميني.

رئيس جملس حمافظة البرصة: خاطبنا احلكومة االحتادية 
ملساواة رواتب دوائر البلديات بالنفط والكهرباء
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جلنة البيع واالجيار
 الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن االول 34   18 /2019/3 
تعلن اللجنة اعلاه عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية الشيخان وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية الشيخان 
وخلال مدة )30(  يوم تبلدأ من اليوم التايل لنشلر االعان  بالصحف 
مسلتصحبني معهم التامينلات القانونية البالغة )50%( ملن القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان   ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نشلر االعان و املصاريف اخرى  على ان يقوم بتسديد باقي 
بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة ثاثون يوم من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وخبافه يعترب املسلتاجر ناكا ويعاد االعان عن تأجر 
امللك وعلى حسلاب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة على ذللك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السلماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية  بلدية الشيخان
ماحظة:  السلاحات بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة مدة االجيار سنة 

واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة واملقاطعة نوع العقار ورقمه  ت

30/900م43 عني سفين الغربية ساحة وقوف السيارات مبساحة 8325م2 1

1588/1 ساحة بيع املخضرات واليابسات مبساحة 2500م2 2

22/1 عني سفين فرن مبساحة 180م2 3

اعالن دعوة عامة رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة 
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة  املرقمة )9015/19/20( الخاصة بتجهيز 

)سيارات الندكروز تويوتا وبيك اب تويوتا هايلوكس(  علما ان املناقصة )اعالن اول(
1 �  ع�ى املجهزي�ن  الراغب�ن واملؤهل�ن من ذوي الخ�رة واالختصاص  باالش�راك يف ه�ذه املناقصة بتقديم 
املستمسكات املطلوبة )  شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة من مسجل الرشكات  يف وزارة التجارة وعى 
ان ال يق�ل رأس�مالها ع�ن ملياري دينار او ما يعادله�ا، كتاب عدم ممانعة يف االش�راك باملناقصات من الهيئة 
العامة  للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقين ، رقم الهوية الرضيبية  للرشكات املسجلة  
يف الع�راق، حج�ب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب تعليمات االمانة العام�ة ملجلس الوزراء 
، الحس�ابات الختامي�ة واملوقف امل�ايل )الكفاءة املالية( مصادق عليها اصوليا من محاس�ب قانوني للس�نتن 
االخريتن ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للخمس س�نوات االخرية مع االيراد السنوي،  جميع 
املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبته يف القس�م السادس ، جميع املناقصن يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة 
الس�وداء ، تثبيت املوقع والريد االلكروني والعنوان الكامل واس�م الش�خص املخول ملتابعة االستفسارات عن 
العط�اء العتمادة عى املراس�الت( اىل القس�م التجاري يف مقر الرشك�ة ، املجمع النفطي للحص�ول عى وثائق 

ورشوط املناقصة  وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية
2 � بام�كان املجهزي�ن رشاء وثائق العطاء من القس�م التجاري يف مق�ر الرشكة بعد دفع قيم�ة البيع لوثائق 
املناقصة املرقمة ) 9015/19/20( لقاء مبلغ ) 250,000 مائتان وخمس�ون الف دينار( غري قابل للرد ابتداء 

من تاريخ نرش االعالن  يف الجريدة الرسمية
3 � تك�ون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاري�خ الغلق املحدد عى ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات 
االولية البالغة )46,645,000( ستة واربعون مليون وستمائة واربعة واربعون الف ومائتان وخمسة وعرشون 
دينار عراقي عى ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة مثبتا فيها اس�م ورقم املناقصة صادرة من 
مرصف عراقي معتمد حس�ب الن�رشة الصادرة من البنك املركزي العراقي علم�ا ان املبلغ التخميني للمناقصة  
) 1,554,807,500( مليار وخمس�مائة واربعة وخمس�ون مليون وثمان مائة وسبعة االف وخمسمائة دينار 

عراقي
4 �  يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

عى ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الرشاء املحلية  )صندوق الفتح الخاص باللجنة( 
الكائ�ن يف )املوقع الرئي�ي( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عى ان تكون  بنس�ختن مع قرص مدمج 
ابت�داء م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن ولغاية موعد غلق الصن�دوق املحدد للمناقصة  وس�يتم رفض العطاءات 

املتأخرة عن موعد الغلق املحدد 
5 �  املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت  )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االحد 2019/5/5( 

6 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عى استفسارات املجهزين كاالتي :
سيتم عقد املؤتمر  يف )مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / الهياة الهندسية ( يف تمام الساعة العارشة  

من صباح يوم االحد 2019/4/28( 
7  � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات :

سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق املحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
قانون�ا للراغب�ن بالحضور يف م�كان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط  ذي ق�ار / املجمع النفطي/  مقر لجنة 

فتح العطاءات 
8 � الرشك�ة غ�ري ملزم�ة بقبول اوطأ العط�اءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور ن�رش االعالن او اي 

مصاريف اخرى ترتب من  جراء املناقصة 
9 � يمكن االطالع  عى تفاصيل االعالن عى املوقع االلكروني 

)Toc.oil.gov.iq(
10 � اذا صادف يوم  الغلق او يوم الرد عى االستفسارات عطلة رسمية يعتر اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك 

املستمسكات املطلوبة : 
عادل داخل طاهرحسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

مدير القسم القانوين

اعادة اعالن )للمرة الثانية ( مناقصة للتأهيل املسبق
املناقصة : )اكامل وجتهيز وهتيئة مركز الفحص اهلنديس /معهد التدريب النفطي ـ بغداد(

مرجع املناقصة : )حساب البحث والتطوير اخلاص بوزارة النفط(
رقم املناقصة ) 2018/3( 

1 � تدع�و )وزارة النف�ط � معهد التدريب النفطي /بغداد( ذوي االختصاص والخرة اىل تقيم الطلبات للتأهيل املس�بق العطاءات الفنية فقط مفصلة 
باملواصف�ات والكمي�ات لكل فقرة من الفقرات املطلوبة وبأحدث املواصفات وذلك من اجل )اكم�ال وتجهيز وتهيئة مركز الفحص الهنديس( علما ان 

الغاية املنشودة من استحداث املركز هي :
أ � تدريب وتطوير كوادر اقسام الفحص الهنديس لرشكات القطاع النفطي يف مجال   الفحوصات االتالفية التالية بما يمكنه من القيام بتلك الفحوصات 

وتحليل وتقيم النتائج املستخلصة منها ومنحهم شهادات خرة بذلك :
* الفحوصات امليكانيكية )شد،انضغاط،انحناء،صالدة ،صدمة(  للمعادن بصورة عامة  ووصالت اللحام

* فحوصات الركيب املجهري )البنية املجهرية(  للفوالذ بكافة انواعه وامللحومات بشكل خاص وباقي انواع املعادن 
* الركيب الكيمياوي للمعادن ) الفوالذ بكافة انواعه ، وباقي املعادن( 

* مختر التاكل
وباالعتماد عى املواصفات االمريكية واالوربية الغراض الفحص وتحليل النتائج وتقيمها

ب � تاهي�ل وتطوي�ر مه�ارات وتخويل كوادر اقس�ام الفحص الهنديس ل�رشكات القطاع النفطي يف مج�ال فعاليات الفحوصات ال�ال اتالفيه التالية 
-:)SNT-TCIA( ومتطلبات املواصفة االمريكية )ISO – 9712( للمستوى االول والثاني وفق متطلبات املواصفة االوربية

Visual Testing الفحص البرصي *
Penetrant Testing الفحص باملحاليل النافذة *

Magnetic-Particle Testing الفحص بالدقائق املغناطيسية *
Radiographic Testing including digital Radiography الفحص الشعاعي بما فيه تقنية التصوير الشعاعي الرقمي *

Ultrasonic testing including phassed array technique الفحص باملوجات فوق الصوتية *
2 � سوف يتم التأهيل املسبق عر املرحلة االوىل من االجراءات التنافسية للمناقصة املعنية وذلك بدعوة عامة لجميع مقدمي الطلبات من الدول املؤهلة 

قانونيا بحسب ما هو محدد يف وثائق التأهيل املسبق )العطاءات الفنية فقط(
3 � يمكن ملقدمي الطلبات املهتمن ومن ذوي االهلية  القانونية الحصول عى معلومات اضافية من )معهد التدريب النفطي /بغداد  العنوان االلكروني 
)boti@boti.oil.gov.iq( او )traningoil@yahoo.com( خ�الل س�اعات الدوام الرس�مي )من 8 صباحا اىل 1 بعد الظه�ر ( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات املبن  يف اعاله( واالطالع عى وثائق التاهيل املسبق عى العنوان املذكور 
4 � يمك�ن ملقدم�ي الطلبات املهتمن بالحصول عى املجموعة الكاملة من وثائق التاهيل املس�بق )اللغة العربي�ة ( بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف 
رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل ) مدير معهد التدريب النفطي / بغداد (  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة 

البالغة )300000 دينار( )ثالثمائة الف دينار عراقي( 
5 � ان الكلف�ة التخميني�ة الخاص�ة باكمال تهيئة وتجهي�ز مركز الفحص الهنديس ه�ي ) 3142000دوالر( ثالثة مالين ومائ�ة واثنان واربعون الف 

دوالر
6 � تكون اسعار العطاء شاملة لكل الرضائب والكمارك والرسوم وأية اتعاب  اخرى 

7 �  معدل حجم الخدمات املنفذة خالل الس�نوات الس�ابقة )6س�نوات(  يجب ان ال يقل عن ) 945000 )دوالر( )تس�عمائة وخمس�ة واربعون الف 
دوالر(

8 � حجم السيولة النقدية الواجب توفرها للمرشوع ) 945000 )دوالر( )تسعمائة وخمسة واربعون الف دوالر(
9 � يتوجب تس�ليم الطلبات )العطاءات الفنية ( فقط مفصلة باملواصفات والكميات لكل فقرة من الفقرات املطلوبة وبأحدث املواصفات يف مغلفات 
مختوم�ة ع�ى العن�وان املذكور ادناه )معهد التدريب النفطي / بغداد /ش�عبة العقود واملش�ريات /صندوق العطاءات( يف املوع�د املحدد يوم االثنن 
املصادف 2019/5/6 الس�اعة 1,00 بعد الظهر بتوقيت بغداد غري مس�موح التقديم بالريد االلكروني وسوف ترفض العطاءات املتأخرة عن التوقيت 
اعاله وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان التايل )معهد التدريب النفطي / بغداد / شعبة ادارة 
الجودة /غرفة رقم )18( يف اليوم التايل ليوم الغلق املصادف الثالثاء بتاريخ 2019/5/7 يف الس�اعة 7,30 صباحا بتوقيت بغداد (  كل العطاءات يجب 
ان تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة( وبمبلغ ) 31420( دوالر )واحد وثالثون الف واربعمائة وعرشون دوالر( 
كتأمينات اولية مع التأشري الواضح بعنوان طلب للتأهيل املسبق ملناقصة )اكمال وتجهيز وتهيئة مركز الفحص الهنديس )2018/3( سوف يتم رفض 

الطلبات املتأخرة 
10 � ان العنوان التي تم االشارة اليه اعاله هو معهد التدريب  النفطي  /بغداد /شعبة العقود واملشريات يف الغرفة رقم )206( (

11 � سوف يتم اعالم مقدمي الطلبات بنتائج التأهيل املسبق قبل اطالق املرحلة الثانية من عملية التعاقد املتعلقة بالدعوة وتقديم العطاءات واملتوقع 
ان تبدأ يف )ايار /2019( ويتم توجيه دعوه مبارشة للرشكات املؤهلة وفق معايري التأهيل للمرحلة االوىل بعد اعالمهم باملواصفات والرشوط النهائية 

املوحدة لغرض تقديم العطاءات الفنية والتجارية عى اساس وثيقة التجهيز القياسية 
12  �تك�ون جميع الرشكات مش�مولة بنظام فروع الرشكات االجنبية رقم 2 لس�نة 2017 املادة )14/اوال( من النظ�ام والتي نصت عى )يحظر عى 

الرشكة االجنبية ممارسة اي نشاط تجاري او فتح مقرا لها يف العراق اذا لم تمنح  اجازة التسجيل وفقا الحكام  هذا النظام(

مدير املعهد

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ر.ع مرت�ى رس�م درب عب�د الحس�ن 

الخناجي( 
مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 

واملنشات
العنوان / النجف االرشف/حي ميسان /رقم الدار 3/14043

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة  5 من قان�ون عقوبات قوى 
االمن  الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولي�ة مح�ل  اقامتك اقتى تبليغك بواس�طة هذا االعالن 
عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خ�الل مدة اقصاها ثالث�ون يوم  اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�الن  يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( من قان�ون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة  1523/ 2010

التاريخ 2019/4/15
اىل املنفذ عليه 

سعد جاسم عليوي
لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�الل ورقتي التكليف بالحضور 
وهامش مختار منطقة حي االنصار /1 حيدر موحان الجبوري 
يف 2019/4/12  ان�ك مجهول محل االقامة و ليس ولك موطن 
دائ�م واو مؤقت او مخت�ار يمكن جاراء التبليغ عليه اس�تنادا 
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
يوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حال 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ الجري 

وفق القانون
املنفذ العدل  

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر 

يف  1268/ب2010/3  بالع�دد  النج�ف  ب�داءة  محكم�ة  ق�رر 
2010/8/31 املتضمن عرشة مالين دينار دين 

����������������������������������������������������
  مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 1854 / ب2019/4
التاريخ 2019/4/15

اعالن
اىل / املدعى عليها ) ارساء فريد زيدان( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك واملدع�ى عليه )طالب 
درش محس�ن( وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتكم�ا له مبلغا 
مقداره 700 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2018/7/20 
ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك حس�برشح القائ�م بالتبليغ يف 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بابل االتحادية واش�عار مختار حي 
املحارب�ن /2 اي�اد عباس عس�كوره ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2019/4/25 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية  التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 2764

التاريخ 2019/4/14
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عى الطل�ب املقدم  اىل ه�ذه الدائرة بتاري�خ 2018/2/4 
لتسجيل تمام العقار املرقم ) 785( محلة )الرشادية( يف الكوفة 
اىل طالبة التسجيل   ) حسن هادي عبد( لتسجيله مجددا بأسمه 
بصفت�ه املال�ك الحائزة للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له�ا تمهيدا للتس�جيل وف�ق  احكام قانون التس�جيل 
العقاري )43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعى  كل من 
يدع�ي بوجود عالقة او حقوق معينة عى ه�ذا العقار تقديم ما 
لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحض�ور اىل موقع 
العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

ء. عبد النارص جواد كاظم
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وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف /النجف

العدد : 1370
التاريخ 2019/4/11

اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل االول يف النجف االرشف املحرم
وجه السيد )لطيف جميل داود( وكيله املحامي ) خريي الزيادي( 

االنذار املرقم )23080( سجل )114( يف 2017/7/13  
ويف س�جالت االنذارات )1370( اىل الس�يد املدير املفوض لرشكة 

اتصالنا عر العراق لالتصاالت املحدودة  اضافة لوظيفته 
وعنوانها املثبت )بغداد /املنصور /شارع االمريات(

جهة االنذار
س�بق وان ابرمت�م  العق�د امل�ؤرخ يف 2013/1/13 م�ع موكيل 
واملتضمن انش�اء برج وغرف�ة من البناء الجاه�ز لوضع اجهزة 
محط�ة لالتص�االت املتنقلة ومولدتن كهربائيت�ن وخزان وقود 
وملحقات�ه وهوائي�ات واطب�اق مايكرويف لغرض اس�تعمالها 
محط�ة لتقوية االتصاالت املتنقلة عى عقاره املرقم )1761/1( 
الحي الصناعي يف النجف وببدل ايجار سنوي مقداره ثالثة االف 
وثالثمائ�ة دوالر امريك�ي س�نويا وحيث ان رشكتكم  لم تس�دد 
ب�دل االيج�ار لالع�وام 2015 � 2016 � 2017 والبالغ مجموعها 
االجمايل تسعة االف وتس�عمائة دوالر امريكي رغم استحقاقها 
وم�رور فرة طويلة عليها لذا فان م�وكيل يوجه لكم هذا االنذار 
بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف يطلب منكم تسديد املبلغ 
املذكور خالل ثمانية ايام من تاريخ تبلغكم بهذا  االنذار وبعكسه 
سوف يضطر ملراجعة املحكمة املختصة لفسخ العقد والتعويض 
عن االرضار التي لحقت به وبكافة املس�تحقات القانونية بما يف 

ذلك اجور الحراسة املرتبة عى العقد 
ارس�ل اىل دائرة كاتب عدل الكرخ  لغرض تبليغ الرشكة املذكورة 
اع�اله  باالنذار واعيد الينا حس�ب رشح مبلغ دائ�رة كاتب عدل 
الك�رخ بأن الرشك�ة مرتحل�ة اىل جهة مجهول�ة واملصادف عى 
ورق�ة التبليغ من قب�ل املجلس املحيل لحي املنص�ور حيث قمنا 
بمفاتحة دائرة مسجل الرشكات يف بغداد بكتابنا املرقم )1569( 
يف 2018/12/23 وت�م اجابتنا بموجب كتابه�م املرقم )8808( 
يف 2019/3/28 ان عن�وان الرشك�ة املثبت لدين�ا هو املنصور / 
ش�ارع االمريات  /عمارة22 ولم يذكر يف كتابهم ان لديهم عنوان 
ثان�ي او مرتحلة اىل جهة معلومة ل�ذا قررنا النرش بالصحيفتن 
الرس�ميتن لغ�رض تبليغك�م باالنذار ومل�دة  ثمانية م�ن تاريخ 

النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل
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اعالن للمرة االوىل
رشاء منظومة عمل الرشائح الصخرية

تعلن رشكة االستكشافات النفطية احدى رشكات وزارة النفط عن اعالن املناقصة اعاله وضمن املوازنة 
التشغيلية واملذكورة تفاصيلها يف ادناه:

*رشاء منظومة عمل الرشائح الصخرية مع كافة االجهزة وامللحقات 
*عىل ان يكون من منشأ )اوريب( وسنة الصنع 2018 ـ 2019 

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة من الرشكات اصحاب الخربة واالختصاص واملالءه 
املالية مراجعة مقر الرشكة الكائن يف مبنى وزارة النفط لرشاء وثائق املناقصة بمبلغ 
)250,000 ال�ف دينار عراقي( )مائتان وخمس�ون الف دين�ار عراقي( غري قابل للرد 
واملوضح فيها التفاصيل الفنية والرشوط التعاقدية والوثائق القياسية  وعىل مقدمي 
العط�اءات تقديم تأمينات اولي�ة قدرها )3,600,000( )ثالثة ماليني وس�تمائة الف 
دينار عراقي(  لصالح رشكة االستكشافات النفطية عىل شكل خطاب ضمان مرصيف 

صادر من مرصف عراقي معتمد نافذ ملدة )90 يوما(
علما ان اخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة )11 صباحا(  ليوم الثالثاء املصادف 
2019/4/30 عىل ان تكون بفرتة نفاذية ال تقل عن )90 يوما(  وسيكون موعد االجتماع 
الخاص باالجابة عن استفس�ارات املناقصني يوم الثالث�اء املصادف 2019/4/23 يف 
الطاب�ق الثان�ي من مقر رشكتنا الكائن يف مبنى وزارة النفط وس�يتم فتح العطاءات 
علنا يف الساعة العارشة من صباح االربعاء املصادف 2019/5/1 يف مقر الرشكة علما 

ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
املوقع والربيد االلكرتوني لرشكتنا :

www.oec.oil.gov.iq
oecman@oec.oil.gov.iq

Exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
نشوان حممد نوري

املدير العام 
رئيس جملس االدارة

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الحيدرية  
العدد : 93 / ش/2019

التاريخ 2019/4/15
اعالن

اىل  /املدع�ى علي�ه / طال�ب عب�اس 
حسن

اقام�ت زوجتك املدعي�ة ) فرحة عبد 
النب�ي راه�ي( ام�ام ه�ذه املحكمة 
الدعوى املرقمة 93/ش/2019 تطلب 
فيه�ا النفقات له�ا والوالدها كل من 
)خديج�ة ومحمد ع�ي  ومحمد رضا 
وام البن�ني وزه�راء ومنار وس�كينة 
اوالد طال�ب عباس( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار حي 
الغدير يف كربالء غدير /7 املدعو عبد 
الزهرة كاظم حس�ن املرف�ق يف ثنايا 
ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني الحض�ور يف ي�وم املرافع�ة 
املصادف يوم 2019/4/22 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

حسب االصول
القايض 

عيسم عي الجبوري

�������������������������
فقدان 

الهوي�ة الصادرة  فقدت من�ي 
من وزارة الكهرباء باسم )نمري 
عي احم�د الحس�ون( الرجاء 
من يعث�ر عليها تس�ليمها  اىل 

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

فقدان
الهوي�ة الصادرة  فقدت من�ي 
من نقابة املهندسني العراقيني 
رقم االنتساب ) 75573( بأسم 
) آمال س�ماح زعيج( عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2341 / س2019/4
التاريخ 2019/4/14

اىل / املدع�ى علي�ه : س�امر  ف�الح 
مهدي
تبليغ

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املقام�ة ام�ام 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
واملرقم�ة اع�اله م�ن قب�ل املدعية ) 
هالة قاس�م مه�دي( وال�ذي  تطلب 
فيها  تصديق الطالق وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار ح�ي الجمعي�ة يف 
النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني يوميت�ني محليتني فعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة املوافق ي�وم 2019/4/23 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عي هادي
������������������������������

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

االتحادية 
يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املناذرة
العدد : 422 / ش/2019

التاريخ 2019/4/15
اىل  /املدع�ى عليه ) عي كريم هاني( 

مجهول محل االقامة
اعالن

اقام�ت املدعي�ة )س�ارة حي�در عبد 
/422 املرقم�ة  الدع�وى  الحس�ني( 

)التفري�ق(  ش/2019 وموضوعه�ا 
ي�وم  فيه�ا  املرافع�ه  موع�د  وان 
2019/4/21 الساعة الثامنة صباحا 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
رس�ميتني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا  وفقا 

لالصول
القايض

ستار مالك الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 38 / ب /2019

التاريخ 2019/3/31
اعالن

اىل املدعى عليه / زيد حميد عبيد
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها يف الدع�وى املرقم�ة 38/ب/2019 يف 2019/2/24 
والق�ايض الحك�م بالزامك بأن ت�ؤدي للمدعي عامر ترتيب كري�م مبلغا قدره مليون 
دين�ار ع�ن قيمة اجه�زة كهربائي�ة معلقا ع�ىل النكول ع�ن اليمني عن�د االعرتاض 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار محل اقامتك 
علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك بالق�رار  بصحيفتني يوميت�ني محليتني ولك حق 
االعرتاض والتمييز عىل الحكم خالل املدة القانونية ويف حالة عدم اعرتاضك او الطعن 
بالقرار بطريق التمييز وفق القانون س�وف يكتسب القرار  اعاله  درجة البتات وفق 

القانون
القايض

عدي فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2441 / ش2019/5

التاريخ 2019/4/15
اعالن

اىل  /املدعى عليه / محمد حسون نارص
اقام�ت املدعية )زينب كاظم ن�ارص( الدعوى بالع�دد 2441/ش2019/5 امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيه�ا التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ  واش�عار مختار ح�ي الرحمة قررت املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى 
وبموعد املرافعة القادم املوافق 2019/4/22 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1854 / ب2019/4

التاريخ 2019/4/15
اعالن

اىل / املدعى عليه ) طالب درش محسن( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة اعاله ضدك واملدع�ى عليها )ارساء فري�د زيدان( والذي يطل�ب فيها الحكم 
بتأديتكم�ا له مبلغا مقداره 700 دوالر امريكي ع�ن قرض مؤرخ يوم 2018/7/20 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�برشح القائم بالتبليغ يف رئاسة محكمة استئناف 
بابل االتحادية واشعار مختار حي املحاربني /2 اياد عباس عسكوره لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2019/4/25 التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

دائرة التسجيل العقاري الثانية يف البرصة 

اعالن
طلب تسجيل جمدد

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من مديرية بلدية البرصة 
لتس�جيل تمام العقار تسلسل )2414 الرباط الكبري( مجدداً 
باعتبار حائزاً له بصفة املالك للمدة القانونية، ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيداً للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل 

العقاري رقم 43 لسنة 1971. قررنا اعالن هذا الطلب. 
فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم م�ا لديه من اثبات اىل ه�ذه الدائرة خالل )30 
يوم( م�ن اليوم التايل النتهاء هذا اإلع�الن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الس�اعة )10 صباحاً( من اليوم التايل النتهاء 
م�دة اإلعالن وذل�ك إلثبات حقوق�ه موقعياً يف الكش�ف الذي 

سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض.

اعالن
مناقصة استريادية 

9/2019 م/د )تجهيز 200 طن رشيط نحايس ذو الرقم الرمزي R144/B ملعمل ملحولة التوزيع 
سعة 400/11 وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم

)معلنة للمرة االوىل(
تاريخ الغلق ) 12/ 5/ 2019(

ي�ر )وزارة الصناع�ة واملعادن  /رشكة دياىل العام�ة( بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم  عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة 

ما يأتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل 
العام�ة(  وعرب الربيد االلكرتوني )WWW.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقديم 

العطاءات مع مالحظة ما يي :
أ � املبلغ التخميني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هو )438000( دوالر امريكي )فقط اربعمئة 
وثمانية وثالثون الف دوالر( يضاف اليه سعر LME للنحاس الجمايل الكمية يف يوم فتح العطاءات 

لغرض احتساب السعر االجمايل للعطاء ، واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة
ب � مقدار  مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو   ) 34072( دوالر امريكي  )فقط اربعة وثالثون 

الف واثنان وسبعون دوالر( واملطلوب تقديمها مع العطاء
 ج � ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو  )200000( دينار عراقي ) فقط مائتا الف دينار عراقي 

ال غريها( 
غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة  من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

ملقدمي العطاءات
د � عىل مقدمي العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء( 
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله لن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*مالحظ�ة / تعف�ى ال�رشكات االجنبية الرصينة التي لي�س لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل 

تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء  مستندات املناقصة 
*يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي وبما يعادل قيمة الدوالر حسب 

نرشة البنك املركزي العراقي  ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة
*تقديم تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات 

والرشكات التابعة لها 
2 �  متطلبات التاهيل املطلوبة :  )كما مبينة يف وثائق العطاء( 

3 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العام�ة / طريق بغداد بعقوبة الجديد  � 
قرب تقاطع القدس(  وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق 
املناقصة يف 12 /5/ 2019 وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العنوان االتي ) مق�ر رشكتنا / غرفة لجنة 
فتح العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 13 /5/ 2019 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتسليم العطاء ويعترب موعد الغلق

عبد الرسول حممد عارف 
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة

العدد: 2301/2
التاريخ:2019/3/24

احلقوقي / امحد غازي امحد 
مدير التسجيل العقاري الثانية يف البرصة
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العدد )1885( الثالثاء  16  نيسان  2019
اعداد: ايهاب فاضلاعالنات6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف النجف االرشف

مديرية بلدية احليدرية 
اعالنشعبة املشاريع وتنظيم املدن

استنادا اىل ما جاء بكتاب مديرية التخطيط العمراني يف النجف االرشف ذي العدد 1101 يف 2019/4/1 واملتضمن اعالم  تصميم املنطقة الصناعية الغري ملوثة 
تعل�ن  مديري�ة بلدي�ة الحيدرية عن املنطقة الصناعية الغري ملوثة موضوع البحث اعاله وملدة )30 يوم( اس�تنادا اىل امل�ادة )44( الفقرة )1( من قانون ادارة 
البلديات رقم )165( لس�نة 1964 املعدل فعىل كافة املواطنني وجميع الدوائر الرس�مية وش�به الرسمية تقديم اقرتاحاتهم واعرتاضاتهم اىل مقر البلدية خالل 

املدة املذكورة يف اعاله ليتسنى لنا دراستها واقرارها مع الجهات ذات العالقة وبعكسه يتم مصادقة التصميم من قبل املخولني 
املرفقات : نسخة من التصميم القطاعي

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/247

مقتبس حكم غيابي
1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اس�م املج�رم الغائ�ب العري�ف عباس حامد ه�ادي بريه�ي الخفاجي 
)مطرود من الخدمة( 

3  � رقم الدعوى 2019/247
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2017/1/16

5 � تاريخ الحكم 2019/3/19
6 � املادة  القانونية )5(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل 

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة  
8  �  خالص�ة الحك�م :  الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام 
املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املواد  61/اوال  و 69 
/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ  2017/1/16  
ولغاي�ة طرده م�ن الخدم�ة بتاري�خ 2018/7/24 بموبج االم�ر االداري 
الص�ادر م�ن مديري�ة ادارة امل�وارد البرشي�ة /التقاعد املرق�م 64764  يف 

2018/7/24
9 � ط�رده م�ن الخدمة م�ن قوى االم�ن الداخ�يل  وتنحيه ع�ن الوظيفة 
نهائيا عمال باحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة املعدل بداللة 
املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008  بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 / رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب ) جبارعات�ي جرب( البالغة 
)25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/3/19
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/243
مقتبس حكم غيابي

1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املجرم الغائب املفوض حسني عيل خلف بارح الالمي

3  � رقم الدعوى 2019/243
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  عام 2008

5 � تاريخ الحكم 2019/3/18
6 � املادة  القانونية )35(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل 

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة  
8  �  خالص�ة الحك�م : تبديل مادة االحالة من م�ادة 32 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008  املع�دل اىل امل�ادة 35 م�ن ق  ع  د  رقم 14 لس�نة 2008 كون 
الفع�ل وقع قب�ل صوةر تعديل قان�ون قوى االمن الداخ�يل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 عن 
التهمة املس�ندة اليه وفق احكام املادة 35 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  

لعدم اعادة ما بذمته او دفع مبلغ التضمني املرتتب بذمته 
10 � الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35 /اوال من ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008    بدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/ اوال م�ن ق ا د رق�م 
17 لس�نة 2008 الختالسه املس�دس الحكومي املرقم  X07477Z نوع برتا 

بتاريخ 2008/6/26   
11 � تضمين�ه مبل�غ مقداره )6000000( س�تة  ماليني دين�ار عن قيمة 
املسدس املختلس املوصوف اعاله  استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق 

ع د  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيف�ة نهائيا عمال باحكام املادة 

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

6 ق ع 
14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 / رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
16 � تعميم اوصاف املسدس املختلس  املشار اليه اعاله وفق القانون

17 � تنزيل املس�دس املوص�وف اعاله من الذمة بعد اكتس�اب قرار الحكم 
الدرجة القطعية 

18 � مص�ادرة املس�دس  املرم�ز محلي�ا بنف�س الرق�م االصيل للمس�دس 
املختل�س اعاله والذي اعاده املته�م اىل دائرته اعاله وتس�ليمه اىل مديرية 
البنية التحتية / قس�م املواد املعادة  واملس�تهلكة بعد اكتساب قرار الحكم 
الدرجة القطعية عمال باحكام املادة  117 من ق ع د رقم 111 لسنة 1969 

املعدل  
19 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) جب�ار عاتي جرب( البالغة 
)25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/3/18
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني املرقمة 3319 
بأس�م ) محمود عبد الله خزع�ل( من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا 

التاريخ : 14 / 4 / 2019 
اعالن 

ق�دم الس�يد ) وله�ان عدن�ان كاظم ( طل�ب اىل هذه 
املحكمة يطل�ب فيه نصبه قيما عن ش�قيقه املفقود 
) روكان عدن�ان كاظ�م ( الذي فق�د بتاريخ 16 / 8 / 
2007 وهو ش�اب من مواليد 1973 ويرتدي دشداشة 
بيض�اء الل�ون طويل القامة متوس�ط البنيه ش�عره 
اس�ود وم�ن لدي�ه اي معلوم�ة عن�ه مراجع�ة هذه 
املحكمة او اي مركز رشطة لالخبار وعند ذلك بعكسه 

سوف ينظر يف الطلب حسب القانون .
القايض 

سعد جزاع حسني
��������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 339/ش/2019 

التاريخ :2019/4/9
اعالن

اىل املدعى عليه/ مصطفى احمد ابراهيم
قدم�ت املدعية )رضية أيوب صال�ح( الدعوى املرقمة 
339/ش/2019 ض�دك تطالب فيه�ا التفريق للرضر 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
ن.ع )عام�ر مه�دي( بتاري�خ 2019/4/1  وتبني انه 
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة واش�عار املخت�ار )حميد 
مضحي حس�ن( مخت�ار حي الزراع�ة واملذيل بتوقيع 
الش�اهدين )ع�الء عبد الكري�م محم�ود ومحمد داود 
س�لمان( واملص�دق م�ن قب�ل املجلس املح�يل لقضاء 
سامراء عليه واس�تنادا الحكام املادة 1/21 مرافعات 
مدني�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليتني ب�رضورة حضورك موع�د املرافعة 
املوافق 2019/4/28 وبعكس�ه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً.
القايض 

قيرص عباس رشيد
��������������������������������������������

محكمة بداءة البرصة 
1821/ب/2015

2019/4/15
اعالن

املدعي / خليل حسني الفائز 
املدعى عليهم / 1 � احمد عبد املنتظر املازني

2 � نجوى عبد املنتظر املازني 
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلنية العقار 
تسلس�ل 82/210 من�اوي باش�ا مس�احته 285 م2 
وهو عبارة عن بناية  تقع يف منطقة مناوي باشا حي 
عم�ان بالقرب م�ن مطعم ابو حس�ن وتقع ركن عىل 
ش�ارعني يف منطق�ة تجارية وانه مؤل�ف من طابقني 
االريض عب�اره ع�ن مح�ال تجارية يف واجه�ة العقار 
الرئيس�ية فيها محلل مخصص لبيع املعجنات باس�م 
محل وافران اليوس�ف وهو عبارة عن محلني مفتوح  
بعضهما عن االخ�ر ومحل لبيع املواد الغذائية بأس�م 
اس�واق ع�يل وهو عب�ارة ع�ن محلني مفتوح�ة  عىل 
بعضه�ا وغرفة مخصص�ة كمحولة كهرب�اء ومدخل 
يؤدي اىل الطابق الثان عن طريق درج يؤدي اىل الشقة 
االوىل متخذة مكتب محاماة للمحامي ) خليل حسني( 
وانه�ا تحتوي علة صالة متخ�ذة كمكتب واربع غرف 
جميع الغرف مكاتب الدارة املكتيب مع حمام ومطبخ 
صغري اما الشقة الثانية فانها مؤلفة من صالة كبرية 
وارب�ع غ�رف وان احد الغرف س�قط س�قفها وظهر 
حدي�د التس�ليح مع حم�ام  ودرج يؤدي اىل الس�طح 
والس�طح مغلف بالش�تايكر القديم مع غرفة مخزن 
وان البناء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح 
واالرضية مبلطة بالكايش درجة عمرانه قديم لظهور 
تش�قق يف جدرانه فمن له الرغب�ة يف الرشاء  مراجعة 
ه�ذه املحكمة مع دف�ع التأمينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املقدرة للعق�ار البالغة )تس�عمائة 
وستة وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف دينار( 
وبصك مص�دق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
يف تمام الس�اعة الثانية عرش  من ظهر اليوم الثالثون 

التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

فقدان
فثدت مني الهوي�ه الصادره من مديريه التنميه 
الصناعي�ه /معمل موفق اب�و درب رقم االجازه 
22072 باس�م ) خال�ده رياض محمد ( عىل من 

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

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب الص�ادرة من جامعة 
الكوفة / كلية الطب باس�م الطالب ) ازهر رزاق 

وهاب( واملرقم  
 /50 /Med30

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

فقدان
فق�دت مني الهوية النقابي�ة الصادرة من نقابة 
املهندس�ني فرع النجف واملرقمة 197996 بأسم 
املهن�دس  )مصطفى ش�فيق نعمة( م�ن  يعثر 

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

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ر ع صدام حس�ن محمد عيل 

الزريجاوي( 
مح�ل العمل / مديرية رشط�ة محافظة النجف 

االرشف واملنشات
العنوان / كربالء املقدسة /حي الغدير

بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة  5  من قانون 
عقوب�ات ق�وى االم�ن  الداخ�يل  رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة 
ه�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها 
ثالثون يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  
يف مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( 
م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اعالن
اىل الرشكاء / محمد حس�ني نارص وحسني عبد 
الس�اده ش�عالن  اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية 
بلدية النجف  وذلك الصدار اجازة البناء الخاصة 
بالعقار 5673/1 حي القدس عن طريق رشكائك 
يف العقار اعاله زه�رة احمد محمد وزينب احمد 
محمد وعند عدم حضورك س�وف تصدر االجازة 

وفقا للقانون والضوابط
��������������������������������������������

تنويه
االعالن الصادر  من مديرية بلدية السماوة العدد 
5979/ التصميم القطاعي املرقم 1207 املنشور 
يف صحيفة املس�تقبل العراقي العدد 1870 يف 19 
اذار 2019 حي�ث ورد التصمي�م القطاعي املرقم 
1207 خطأ والصحيح التصميم القطاعي املرقم 

712 لذا اقتىض التنويه 
��������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الص�ادرة من جامعة الكوفة 
/ كلية الطب بأس�م الطالب  /مصطفى ش�هيد 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالبة )ايمان لقمان كش�كول( 
م�ن كلية الطب جامعة البرصة م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

مديرية تنفيذ املقداديه
رقم االضبارة/ 2014/300

اىل / املنفذ  عليه / اياد اسماعيل ابراهيم حسني
لقد تحقق  لهذه املديرية من خالل  كتاب مركز رشطة  
م�ني الدي�ن  بالع�دد 1885 يف 2019/3/21 واش�عار 
مخت�ار املنطقة املرفقة فيه انك مجهول محل االقامة  
ولي�س  ل�ك موطن  دائ�م او موقت  او مخت�ار  يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
املقدادية  خالل خمسة عرش  يوما تبداء من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك  س�تبارش هذه املديرية بأجراءاتالتفيذ 

الجربي وفق القانون. 
املنفذ العدل

ايمان  ياسني حسن
اوصاف املحرر

قرار حك�م  بدائي الصادر من محكمة بداءة املقدادية 
املتضم�ن   2014/3/31 يف  129/ب/2014  املرق�م 
ال�زام  املدع�ى عليه اياد اس�ماعيل ابراهي�م باعاد ته 
للمدع�ي احمد عب�د الكريم ج�واد املبل�غ  املطالب به 
البال�غ ) 250000( مائت�ان وخمس�ون ال�ف دين�ار  
وتحميله  الرس�وم واملصاري�ف واتعاب محاماة وكيل  
املدع�ي  املحامي ع�يل االويس مبلغا ق�دره)25000( 
خمسه وعرشون الف دينار واملؤرش  اكتسابه الدرجة 

القطعية
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 5 / 3 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / فرات طالب نجف .
بتاريخ 5 / 3 / 2019 قدم ) شقيقك ( املدعو ) فارس 
طال�ب نجف ( تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 15 / 3 / 2007 ولم تعد لحد االن لذا 
تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم الثان�ي من تاريخ 
النرش س�وف ينص�ب ) ش�قيقك ( قيما علي�ك الدارة 

شؤونك .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 5 / 3 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / حيدر طالب نجف .
بتاريخ 5 / 3 / 2019 قدم ) شقيقك ( املدعو ) فارس 
طال�ب نجف ( يطل�ب فيه نصب�ه قيما علي�ك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 15 / 3 / 2007 ولم تعد لحد االن لذا 
تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم الثان�ي من تاريخ 
النرش س�وف ينص�ب ) ش�قيقك ( قيما علي�ك الدارة 

شؤونك .
القايض 

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

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / ) املف�وض س�تار جب�ار حس�ن 

مطلك( 
املنسوب اىل  / قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة ميسان � حي املنتظر  

بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام املادة   5 م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك بتاري�خ 

2017/3/11 ولحد االن   
وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل  املنطقة 
الخامس�ة  البرصة خالل مدة ثالثون يوما   من تاريخ 
نرش هذا االعالن  يف صحيفة محلية  يومية وتعليقه يف 
مح�ل ومقر دائرتك  وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية

اعالن
املدعي / عبد االمري عيل حيدر

املدعى عليهم / 1 � برهان الدين باشاعيان
2 � غ�زوان فيص�ل فاضل / اصالة عن نفس�ه وحس�ب وصايته عىل ثلث 
خريات الش�يخ عب�د الله عب�د الواح�د باش�اعيان /وكيلة املحام�ي وليد 

حالوب
3 � عبد اللطيف باشاعيان / وحسب وصايته عىل ثلث خريات مريم الشيخ 

عبد الله باشاعيان
4 � خديجة باش�اعيان / وحسب وصايتها عىل ثلث خريات مريم عبد الله 
باش�اعيان الش�خص الثالث / املنظم اىل جانب املدعى عليه / 1 � عبد الله 
واحمد وعالية ومريم برهان الدين باشاعيان وعبد الرحمن وانس ومحمد 

وحسني ويوسف ودايل ورثة عيل برهان الدين احمد باشاعيان 
2 � رئيس ديوان الوقف السني / اضافة لوظيفته 

3 � غزوان فيصل فاضل / وحس�ب وصايته ع�ىل ثلث خريات محمد امني 
عايل باشاعيان

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 258 املرشاق مس�احته 391 
م2 يقع يف منطقة املرشاق وعىل الش�ارع الجانبي الرئييس مقابل حسينية 
حجي رايض املشيد عليها دارين سكن بصورة غري رسمية الدار االول وهي 
تقع ركن تحتوي غرفة اس�تقبال وه�ول وثالث غرف نوم ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي وغرفة فوقانية البناء من الثرمس�تون ومسقف بالشيلمان 
مبلط�ة بالكايش  درجة عمرانها متوس�طة مش�غولة من قبل املس�تاجر 
مثن�ى مهدي الدار الثانية تحتوي غرفة اس�تقبال وثالث غرف نوم وباحه 
يف وس�ط الدار مس�قفة بالجينكو ومطبخ وحمام  ومرف�ق صحي البناء 
من الطابوق وقسم بالثرمستون ومسقف بالكونكريت املسلح والشيلمان 
والجندل واالرضية مبلطة بالفريش وقس�م اخر بالكايش درجة عمران دار 
قديمة مش�غولة من قبل املس�تأجر عبد الصمد جبار ع�يل فمن له الرغبة 
بال�رشاء مراجع�ة املحكم�ة  ودفع التأمين�ات القانونية بنس�بة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار البالغة خمس�مائة وستة وعرشون مليون وتسعون 
ال�ف دينار وبصك مصدق المر هذه  املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثاني�ة عرش من  ظه�ر  يوم  الخامس عرش التالي�ة للنرش واجور املناداة 

عىل املشرتي

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدي�ة الصويرة وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة مديرية بلدية الصويرة خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله 
يف تم�ام الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
الن�رش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال 
املدني�ة مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

اعالن مناقصة رقم ) 13 / 2019 (
م/ تحميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد و رزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة )الرصافة(

ي�ر )الرشك�ة العام�ة لتصنيع الحبوب( ان تعلن )للمرة االوىل( ع�ن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس و تنضي�د و رزم  وخياطة مواد الرشكة 
داخل مطحنة )الرصافة(.

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

بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / القسم 
القانون�ي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغ�ة 1000000 مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية، بامكان 

مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله .
تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / س�احة عدن /مدخل مدينة 
الحرية ( يف املوعد املحدد ) اقصاه الساعة العارشة صباحاً من يوم 2019/5/12 حسب توقيت مدينة بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 

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

يف املضمون ((.
يجب ان تتضمن العطاءات ماييل :

شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ  )20.565.000( عرشون مليون وخمسمائة وخمسة وستون الف دينار التي تمثل 
3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصاً او من يخوله قانوناً  عىل ان ال تقل نفاذيته )35( 

يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء .
كت�اب ع�دم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العام�ة للرضائب لعام 2019 ومعنون اىل الرشكة العام�ة لتصنيع الحبوب حرصاً ) عىل ان 

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

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

)البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن وغريها ( تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة 
يت�م انعق�اد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحاً حس�ب توقي�ت بغداد من يوم 

2019/5/5 يف مقر الرشكة / القسم القانوني .
يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم وفتح العطاءات .

املرفقات : جدول

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

السعر / دينار/ طنالفقرةت

4500 اربعة االف تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة .1
وخمسمائة دينار

3900 ثالثة االف تعبئة وخياطة اكياس النخالة الشوائب باالوزان المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل المخزن.2
وتسعمائة دينار

1000 الف دينارتفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل المخزن.3

50 خمسون دينارتحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة .4

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

850 ثمنمائة 
وخمسون دينار

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

9

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

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

3500000 ثالثة 
ماليين وخمسمائة  

الف دينار شهريا

املهندس
جاسم حممد عباس
املدير العام  وكالة

العدد / 1746/276
التاريخ 2019/4/3

املهندس
مقداد جساب عريبي

مدير بلدية احليدرية وكالة

المالحظات  الموقع مدة 
االيجار

مساحته 
م2 رقم الملك نوع الملك ت

1 ـ تحاط 
بسياج 

Prc
2 ـ  تزود 

بكامرات مراقبة 
وعدم اقامة 
مشيدات ثابته

مجاور 
دائرة 
المرور

سنة 
واحدة   1275

جزء من 
القطعة 

210/1م26 
حسينية

ساحة 
وقوف 

السيارات  
1

العدد 958
التاريخ 2019/4/7

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد : 1247/ب/2014
التاريخ 2019/4/14

القايض
علوان بربوت البزوين



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة7

www.almustakbalpaper.net

العدد )1885( الثالثاء  16  نيسان  2019
www.almustakbalpaper.net

احتاد الكرة يؤجل مباراة الزوراء 
امام النجف

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم، اليوم ، تأجيل 
مباراة الزوراء امام النجف اىل اشعار اخر.

وق�ال االتح�اد يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي » 
نس�خة منه، انه »انسجاما مع رؤى االتحاد الرامية اىل 
اظهار منتخباتن�ا الوطنية وانديتنا بش�كلها االيجابي 

يف املش�اركات الخارجية ولش�عورنا باملسؤولية تجاه 
ممث�ل الوط�ن يف اهم بطول�ة قارية، قرر اتح�اد الكرة 
ارج�اء مباراة فريقي الزوراء والنجف يف الجولة املقبلة 
م�ن الدوري املمتاز اىل اش�عار اخر لفس�ح املجال امام 
ممثلن�ا للتحضري الجي�د ملواجهة النرص الس�عودي يف 
كرب�اء املقدس�ة ي�وم الثال�ث والعرشين من الش�هر 

الجاري«.

بايرن ميونخ ينافس آرسنال عىل بيبي

جثري يكشف عن منهاجه مع منتخب الشباب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يح�اول ن�ادي باي�رن ميون�خ األملان�ي، متابعة نج�م ليل 
الفرن�ي ع�ن ق�رب، تمهي�ًدا للتعاق�د مع�ه، خ�ال فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذكرت صحيف�ة »ذا صن«، أن بايرن ميونخ يقود س�باق 
التعاق�د مع نيكوالس بيبي نجم لي�ل، القريب من الرحيل، 

خال املريكاتو الصيفي املقبل.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن النادي البافاري أرس�ل كش�افيه 
ملش�اهدة بيبي، خال مباراة األمس بني ليل وباريس سان 

جريم�ان، والت�ي انته�ت بفوز كب�ري لرفاق بيب�ي بنتيجة 
.)1-5(

وتمكن نيكوالس بيبي من تس�جيل هدف وصناعة هدفني، 
يف الفوز بخماسية عىل باريس سان جريمان.

وتابعت الصحيفة أن مس�ؤويل بايرن ميونخ التقوا بالفعل 
مع نظرائهم الفرنس�يني، من أجل التحدث بش�أن التعاقد 
مع بيب�ي، واملتوقع أن يرحل يف صفق�ة قيمتها 70 مليون 

جنيه إسرتليني.
يش�ار إىل أن أوناي إيمري، املدير الفني آلرسنال اإلنكليزي، 

هو أحد الراغبني أيًضا يف التعاقد مع بيبي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف مدرب منتخب الش�باب العراقي لكرة 
التحض�ريي  منهاج�ه  غ�ن   ، الي�وم  الق�دم، 

للمنتخب يف الفرتة املقبلة.
وقال جثري ل�«املستقبل العراقي »، ان »هنالك 
اختبارات س�تجرى لاعبني املوهوبني يف بغداد 

واملحافظات، وبعد استكمال االسماء املختارة 
سنقدم منهاجنا لاتحاد العراقي لكرة القدم«.

وأوض�ح جث�ري ان »املنه�اج يتضم�ن اقام�ة 
معس�كر تدريب�ي داخيل، فضا عن معس�كر 
آخ�ر خارجي«، مش�ريا اىل ان »الف�رتة املقبلة 
ستشهد مشاركة املنتخب يف بطولة غرب اسيا 
خال ش�هر اب املقبل، فضا عن املش�اركة يف 

تصفيات اس�يا التي س�تقام يف ش�هر ترشين 
الثاني املقبل«.

ومن املقرر ان تقام قرعة منافسات تصفيات 
اس�يا للش�باب ي�وم التاس�ع م�ن ش�هر ايار 

املقبل.
الع�راق ق�د تق�دم بطل�ب اس�تضافة  وكان 

تصفيات اسيا للشباب.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يرفض نادي يوفنتوس اإليطايل االستسام 
ال�دويل  م�ع  التعاق�د  صفق�ة  ىف 
الفرني رافائيل فاران مدافع 
ري�ال مدريد اإلس�باني خا 
ف�رتة االنتق�االت الصيفية 

“كالتش�يو”  موق�ع  القادمة.بحس�ب 
اإليطايل فإن البيانكون�ريي أبدى اهتماما 
كب�ريا بضم ف�اران عق�ب نهاية املوس�م 
الجاري، وهو ما جعله يتواصل مع الاعب 
ولكن�ه تلقى إجابة غري مبرشة من جانب 
إدارة الري�ال التى ترغ�ب ىف الحصول عىل 

500 مليون يورو لبيع الاعب.

يوفنتوس يرفض االستسالم
يف صفقة فاران

فريايت حيدد رشطًا لرحيله 
عن سان جريمان

        المستقبل العراقي / وكاالت

بدأ نادى مانشسرت يونايتد اإلنجليزي ىف البحث 
ع�ن بديل لنجم�ه الفرن�ي ب�ول بوجبا العب 
وس�ط الفريق، خاصة ىف ظ�ل رغبة الاعب ىف 
الرحيل الصيف املقبل، م�ن أجل اإلنضمام 

إىل نادى ريال مدريد اإلسباني.
ديلل�و  »الجازيت�ا  لصحيف�ة  وفق�ا 
ن�ادى  ف�إن  اإليطالي�ة  س�بورت« 
مانشس�رت يونايت�د أع�اد اهتمام�ه 
مجددا بضم النجم الرصبى سريجى 

ميلينكوفيت�ش س�افيتش الع�ب التس�يو اإليطايل، 
تحسبا لرحيل بوجبا إىل ريال مدريد الصيف املقبل.

أضافت الصحيفة أن مس�ئوىل اليونايتد اس�تفرسوا 
من إدارة التس�يو عن مدى إمكاني�ة رحيل الرصبى 
ميلينكوفيت�ش س�افيتش الصي�ف املقب�ل، وه�ى 
الصفق�ة التى م�ن املتوقع أن تكل�ف خزينة النادى 

اإلنجليزي مبلغ 86 مليون إسرتليني.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن النج�م الرصبى الش�اب 
يعانى هذا املوس�م من تراجع ىف مس�تواه، إذ سجل 
ه�ذا املوس�م 4 أه�داف فقط م�ع فري�ق العاصمة 

اإليطالية، مقابل 12 هدفا خال املوسم املاىض.

مانشسرت يونايتد جيهز لضم بديل بوجبا من التسيو

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف النرويج�ى أوىل جونار سولش�اير 
املدي�ر الفن�ى لن�ادى مانشس�رت يونايتد 
اإلنجليزي عن القائمة التى سيخوض بها 
مواجهة نظريه نادى برشلونة اإلسباني، 
واملقرر لها مس�اء غدا الثاثاء عىل ملعب 
»كام�ب نو«، ىف إي�اب رب�ع نهائي دورى 

أبطال أوروبا.
وضمت قائمة مانشس�رت يونايت�د للقاء 
الغد 22 العبا، والتى ش�هدت عودة النجم 
التش�يىل أليكسيس سانش�يز بعد تعافيه 
من إصاب�ة الركب�ة والتى ابتعد بس�ببها 
6 أس�ابيع عن الفريق، كم�ا تواجد العب 

الوس�ط الرصبى نيمانيا ماتيتش 
بعد غيابه عن لقاء الذهاب بداعى 

اإلصابة. وتواج�د الظهري اإليرس لوك 
شو ىف قائمة اليونايتد عىل الرغم من 
غياب�ه عن املب�اراة بداع�ى اإليقاف، 
بع�د تلقيه البطاقة الصف�راء الثانية 

خال لقاء الذه�اب األربعاء املاىض ىف 
»أولد ترافورد«.  

جدير بالذك�ر أن لقاء الذهاب الذى جمع 
النادي�ني األربع�اء املاىض البارس�ا بهدف 
نظيف س�جله لوك شو مدافع اليونايتد ىف 
ملع�ب »أولد ترافورد«، معقل مانشس�رت 
يونايت�د، ق�د حس�مه بالخط�أ ىف مرماه 

بالدقيقة 12 من زمن املباراة.

سانشيز يدعم قائمة مانشسرت يونايتد 
أمام برشلونة بدوري األبطال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

دخل النجم الدويل الفرني فرانك ريبريي 
جن�اح فريق باي�رن ميوني�خ األملاني يف 
قائم�ة اهتمامات الس�د القطري.مجلة 
كيك�ر األملاني�ة ذك�رت أن ن�ادي الس�د 
القطري يرغب بقوة يف التوقيع مع العب 
خط وسط بايرن ميونيخ فرانك ريبريي. 
ويجه�ز الن�ادي القطري عرض�اً ضخماً 
إلغ�راء نج�م الدي�وك الفرنس�ية باللعب 
يف دوري نج�وم قط�ر يف املوس�م املقبل.

ويبح�ث الزعي�م ض�م جن�اح البافاري 
العاملي�ني  النج�وم  كوكب�ة  لانضم�ام 
يف الفري�ق، إىل جان�ب اإلس�باني تش�ايف 

هرينانديز القادم من برشلونة، ومواطنه 
جابي قائ�د أتليتكو مدريد. وكان الس�د 
ق�د نج�ح يف إنه�اء هيمن�ة الدحيل عىل 

يف  القط�ري  ال�دوري  مس�ابقة 
السنوات املاضية، بعد فوزه باللقب 

هذا العام بشكل رسمي.

السد القطري يسعى للتعاقد مع فرانك 
ريبريي يف الصيف

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت تقارير صحفي�ة اليوم عن اق�رتاب نادي 
برش�لونة اإلسباني، من التعاقد مع نيكوالس بيبي 
مهاجم فريق ليل الفرني، خال املريكاتو الصيفي 
املقبل.ويف خطوة جديدة تقرب برشلونة من هوهبة 
لي�ل الفرني، أعلن رئيس النادي جريارد لوبيز عن 
رحي�ل العب�ه يف الصيف املقب�ل، دون اإلفصاح عن 
وجهته املقبلة.ويتصدر بيبي قائمة هدايف فريق ليل 

الفرني هذا املوس�م يف مس�ابقة الدوري الفرني 
برصي�د 19 هدفا، وقاد فريق�ه باألمس لفوز كبري 

عىل باريس سان جريمان 1-5 . 
ون�رشت صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية ترصيحات 

رئي�س لي�ل ال�ذي ق�ال فيه�ا: »هن�اك 4 أو 4 
العب�ني س�ريحلون ع�ن الن�ادي نهاية 

املوس�م، بالتأكي�د بيبي س�يكون 
أح�د الراحلني، بس�بب مطالبه 

الدائمة برفع راتبه«.

خطوة جديدة تقرب برشلونة 
            المستقبل العراقي/ وكاالتمن موهبة ليل الفرنيس

ع�اد حارس مرمى نادي القوة الجوية، فهد 
طالب، اىل التدريبات الجماعية للصقور من 
جديد بعد انتهاء فرتة العقوبة التي فرضها 

عليه االتحاد االسيوي.

وكان االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، ق�د 
قرر إيقاف طالب ملدة أربعة أش�هر، لتناوله 
حب�وب التنحي�ف بكانون الثان�ي من العام 

املايض.
وذكر نادي القوة الجوية عرب موقعه الرسمي 
أن »فه�د طالب يعود لتدريبات الصقور بعد 

أنتهاء فرتة اإليقاف اآلسيوي«.
وكان االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، ق�د 
اس�بتعد طالب من قائم�ة املنتخب الوطني 
يف معسكر الدوحة قبيل كأس آسيا االخرية، 
بسبب تنبيه االتحاد االسيوي، لتناويل منحف 

خال بطولة كأس االتحاد االسيوي.

فهد طالب يلتحق بالصقور بعد أنتهاء فرتة اإليقاف

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كريس�تيانو رونالدو الجديد وكذلك مبابي الجديد هكذا 
أطلق�ت الصحاف�ة يف الربتغال وإس�بانيا عىل الاعب 
الش�اب جواو فيليكس نج�م بنفي�كا الربتغايل لكن 
م�ن يش�اهد الاع�ب س�وف ي�رى أن مواصفاته 
مختلف�ة تماما عن الثنائ�ي وربما هي يف امللعب 
أق�رب لريكاردو كاكا أو روي كوس�تا بس�بب 
تميزه بصناعة اللعب وليس يف مركز املهاجم 

الرصيح أو الجناح الهجومي..
ووفق�ا لصحيفة »أبوال« الربتغ�ايل عرض فلورنتين�و برييز 70 
ملي�ون ي�ورو للتعاقد م�ع جواو فيليك�س بجانب بي�ع املدافع 
الش�اب خيس�وس فاييخو لصفوف النادي الربتغ�ايل بعقد دائم 
بجانب اس�تمرار ج�واو فيليكس يف صفوف بنفيكا ملوس�م آخر 

وهو موسم 2020/2019.
ويرف�ض بنفيكا العرض األول املق�دم من قبل ريال مدريد حيث 
يرص النادي الربتغاىل أن س�عر الاع�ب يف الوقت الحايل هو 120 

مليون يورو وهي قيمة كرس العقد.

ريال مدريد يقدم عرضه األول 
لضم »رونالدو اجلديد«

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن إري�ك ت�ني ه�اج، املدي�ر الفني 
ألياكس أمس�رتدام الهولن�دي، قائمة 
فريقه التي تستعد ملواجهة يوفنتوس، 
مساء اليوم ، يف إياب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

وتع�ادل أياك�س م�ع يوفنت�وس، يف 
موقع�ة الذه�اب، الت�ي أقيم�ت عىل 
ملعب يوه�ان كرويف أرين�ا، بنتيجة 

.1-1
وشهدت قائمة أياكس، تواجد فرينكي 
دي يونج، العب وس�ط الفريق، والتي 
أثريت حوله، ش�ائعات ع�ن احتمالية 

غيابه، بعد خروجه من مباراة فريقه 
األخ�رية أم�ام إكسيلس�يور، الس�بت 

املايض، بسبب اإلصابة.
تاليافيك�و،  نيك�والس  تواج�د  كم�ا 
الظه�ري األي�رس للفري�ق، إال أن�ه لن 
يش�ارك رفقة أياكس، بس�بب تراكم 

البطاقات الصفراء.

تني هاج حيشد أسلحة أياكس ملعركة 
يوفنتوس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف اإليطايل مارك�و فرياتي، العب وس�ط باريس س�ان 
جريمان، عن مس�تقبله مع الفريق الباريي خال الفرتة 
املقبل�ة، وذل�ك يف ترصيح�ات بعد الخس�ارة القاس�ية 
واملفاجئ�ة التي تعرض لها أم�ام ليل 5-1 يف الجولة 

ال�32 من الدوري الفرني.
وق�ال فرياتي يف ترصيح�ات نرشتها صحيفة 
»ليكيب« الفرنس�ية »أنا مستمر يف باريس 
س�ان جريمان الع�ام املقب�ل، كل ما أثري 

حول الرحيل غري صحيح«.
وأض�اف »أن�ا مس�تمر مع الن�ادي يف 
املوس�م املقب�ل، إذا أراد الن�ادي ذل�ك، 
ام�ا إذا لم يكن الن�ادي يرغب يف بقائي 

فسأرحل«.
يذك�ر أن عق�د فرياتي مع باريس س�ان 
جريم�ان ممتد حتى ع�ام 2021 املقبل، 
ويعترب من الكتيبة األساسية يف صفوف 
الفري�ق الباريي خال الف�رتة الحالية.

به�ذه النتيجة توقف رصيد س�ان جريمان عند 
النقط�ة 81 وقلص ليل معه ف�ارق الصدارة إىل 
17 نقط�ة بع�د الوص�ول للنقط�ة 64، وتأجل 
تتوي�ج س�ان جريم�ان ال�ذي كان يحت�اج لنقط�ة واح�دة 

لاحتفاظ باللقب.
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اخلطأ الطبي
القاضي عماد عبد الله شكور

رج�ال الطب، اذ ما خرجوا عن األصول املس�تقرة والثابتة للمهنة 
والتي لم تعد  محال للنقاش وقت تنفيذ العمل الطبي عد ذلك خطأ 

طبيا، ويسمى أيضا اإلهمال الطبي  او الرسيري. 
    ان صور الخطأ الطبي هو فش�ل الطبيب يف تش�خيص املرض او 
ارتكاب�ه خطأ  اثناء اجراء عملية او إعط�اء دواء خاطئ او القيام 

بعمل دون موافقة املريض او من  يقوم مقامه قانونيا.  
 وم�ا ان يقع الخطأ الطبي اال ونهضت املس�ؤولية وبنهوضها برز 
األطباء  املجتهدون للمطالبة برفعها عنهم كي ال تكون حائال أمام 
تقدم الطب الن املسؤولية  تبعث يف نفوسهم الخوف والرهبة ومن 
ث�م إخفاء األخطاء بدال من محاولة معالجتها  ودراس�ة أس�بابها 

فيخرس املجتمع فرصة االستفادة من اخطائه.  
   تخوفهم من االجتهاد يؤدي اىل ترضر املرىض أنفسهم إال ان عدم 
مس�اءلتهم  تفس�ح املجال لتهاون األطباء كون ضمري الطبيب ال 
يمك�ن دوما ان يكون ه�و الرقيب  ما دمنا ال نس�تطيع الجزم ان 

جميع األطباء هم أصحاب ضمائر حية. 
 ل�ذا تجب املوازنة بني مصلحة الطبيب ومصلحة املريض وذلك من 

خالل  تقرير املسؤولية الطبية عن كل خطا ثابت.  
 من املس�لم ب�ه ان معيار الخط�أ الطبي هو معيار فن�ي يتمثل يف 
الشخص من  أواسط األطباء أي ...ماذا يفعل طبيب محرتز يف مثل 
ظروف�ه... أي ان�ه عندما ننظ�ر  اىل الطبيب ينظ�ر اىل طائفته من 
األطب�اء فهل هو طبيب ع�ام ام أخصائي يعالج نوع�ا  معينا من 
االمراض ام هو العالم الثقة الذي يرجع اليه يف الحاالت املستعصية 

حيث  لكل واحد منهم مستواه الفني. 
 والس�ؤال الوحيد الذي عىل املحكمة ان تطرحه عىل نفسها لتقدير 
م�دى وج�ود  الخطأ وهو انه ...م�اذا يفعل طبي�ب محرتز يف مثل 
ظروفه؟ حيث ويف ضوء اإلجابة  عن هذا الس�ؤال تتقرر املسؤولية 
الطبي�ة م�ن عدمه�ا.    كما وتج�ب املالحظة ان الطبي�ب ال يكون 
مقرصا إذا استند يف العالج إىل أساس  علمي ما دام االجتهاد فيه لم 
يس�تقر عىل رأي معني حيث ان إيمان الطبيب يف راي  عىل حساب 

رأي آخر ال يعد خروجا عن أصول الفن. 
  وال ش�أن للمحكمة يف املس�ائل الفنية وليس لها ترجيح رأي عىل 
آخ�ر فان  اعتقدت املحكم�ة بعدم صحته لها ح�ق انتخاب خرباء 
آخرين لتقديم خربتهم يف هذا  الش�أن وترجح من الخرباء ما تشاء 

الن ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية.  
 فالطبيب ُيسال عن الخطأ املهني يسريه وجسيمه متى ما استقر 
األطباء عليه  كخطأ ال يتسامحون مع من يغفله وُيسال كذلك عن 

خطا مساعديه متى ما كان هو يف  مركز القائد للعمل الطبي. 

اكتشاف هياكل عظمية تعود لضحايا »الوحشية البرشية«!
 »Thames Water« باحث�و  اكتش�ف 
هي�اكل عظمي�ة برشية عمره�ا 3 آالف 
عام تقريبا، يف مستوطنة قديمة بالقرب 

من »وانتاج« يف بريطانيا.
وعث�ر الباحث�ون، أثن�اء العم�ل لحماية 
مجرى مائي نادر، عىل 26 هيكال عظميا 
االكتش�افات  م�ن  مجموع�ة  بجان�ب 
األخ�رى، بم�ا يف ذل�ك املس�اكن والجثث 

الحيوانية واألدوات املنزلية.
ويش�ري التحليل األويل للهياكل العظمية، 
التضحي�ات  لطق�وس  تعرضه�ا  إىل 

البرشية.
قام�ت  االكتش�اف،  ه�ذا  أعق�اب  ويف 
»Cotswold Archaeology« بجمع العينات 
لرشك�ة  س�مح  م�ا  الجنائ�ي،  للفح�ص 

»Thames Water« بالب�دء يف م�د أنابي�ب 
يبلغ طولها 6 كم، قادرة عىل تزويد القرى 
القريب�ة باملي�اه املأخ�وذة من آب�ار املياه 

الجوفية، بالقرب من نهر التايمز.
وقال ني�ل هولربوك، الرئي�س التنفيذي ل� 

»Cotswold Archaeology«: »لق�د أتاح 
خ�ط األنابيب فرص�ة لدراس�ة عدد من 
املواقع األثرية غري املعروفة سابقا. وكان 
 Childrey( موق�ع الع�رص الحدي�دي يف
Warren( رائعا بش�كل خاص، ألنه قدم 
ملحة عن معتقدات وخرافات األشخاص، 
الذي�ن عاش�وا يف أوكسفوردش�اير، قبل 

الفتح الروماني«.
واس�تطرد هول�ربوك موضح�ا: »تش�ري 
الدالئ�ل يف املواقع األخرى، إىل أن عمليات 
الدف�ن يف الحف�ر يمك�ن أن تنطوي عىل 
تضحيات برشية. ويتحدى هذا االكتشاف 
تصوراتنا عن املايض، ويدعونا إىل محاولة 
فه�م معتقدات األش�خاص الذين عاش�وا 

وتوفوا قبل أكثر من ألفي عام«.

حظر استخدام بالونات األطفال لسبب غري متوقع
قرر مجلس محيل يف أسرتاليا حظر بالونات 
األطف�ال واملياه املعبأة م�ن كافة حفالت 
األطف�ال، يف محاولة ج�ادة للتقليص من 
حجم نفايات البالستيك الذي يستخدم ملرة 

واحدة.
وأقر مجلس منطقة »س�نرتال كوس�ت«، 
ش�مال مدينة س�يدني، قانون »سياس�ة 

استخدام البالستيك أحادي االستخدام«، يف 
8 أبريل الجاري.

ويمنع القانون الجديد سكان املنطقة من 
استخدام البالونات واملياه املعبأة يف عبوات 
بالس�تيكية، يف خطوة جدية لالعتماد عىل 
املنتجات »القابلة للتحلل« قدر املس�تطاع، 
إدارة األح�داث  انس�جاما م�ع »سياس�ة 

املستدامة«. وعىل الرغم من إقرار القانون 
األخ�ري، إال أن إحدى أعض�اء املجلس، ليزا 
ماثي�وز، أب�دت معارضته�ا، وع�ربت عن 
عدم توفري القانون بدائل الس�تخدام املياه 
املعبئ�ة، كم�ا أضاف�ت أن�ه يتوج�ب عىل 
السلطات »تشييد نوافري مياه قبل تطبيق 

تلك السياسة«.

»Huаwei« عن أفضل هاتف لدهيا تناول البيض ليس مثاليًا ملرضى السكري
يس�تعد عم�الق صناع�ة اإللكرتوني�ات »Huаwei« إلط�الق هات�ف 
»Pro 20 Honor«، بمواصف�ات تجع�ل منه أحد أفضل األجهزة الذكية 

يف األسواق.
ومن أبرز املواصفات التقنية والفنية التي سيأتي بها الهاتف:

- معالج »Kirin 980« ثماني النوى، برتدد 2.4 غيغاهريتز.
.CPU Turbо بتقنية ،»ARM Mаli-G76« معالج رسوميات -

- كامريا أساسية ثالثية العدسات، بدقة )48+20+8( ميغابيكسل.
- كامريا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 256/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- شاش�ة OLЕD بمق�اس 6.1 بوصة، ودقة ع�رض )2340/1080( 

بيكسل.
- بطارية بسعة 3650 ميليل أمبري، بخاصية الشحن الرسيع.

- منفذان لبطاقات االتصال.
- رشيحة NFC لنقل البيانات، والدفع اإللكرتوني.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- ماسح لبصمات األصابع مدمج يف الشاشة.

.»FM« مستقبل إلشارات الراديو -

انتق�د عالم الفيس�يولوجيا الرويس، بوريس جريليغني، نتائج دراس�ة 
أجراه�ا علم�اء من كن�دا، تفيد ب�أن اإلفط�ار الغني بالده�ون وقليل 

الكربوهيدرات مثل البيض هو وجبة نموذجية ملرىض السكري.
ويقول العالم الرويس، إن الدراس�ة لم تأخذ باالعتبار خصوصية جسم 
كل مري�ض بالس�كري، ألن »مرض الس�كري يختلف م�ن مريض إىل 

آخر«، وهذا يعني أن لكل مريض تغذيته الخاصة.
وأضاف جريليغني قائال: »جميع هذه األمور يتم تحديدها بالتحليالت 
الالزمة، ملعرفة كيف يتم هض�م الكربوهيدرات والربوتينات والدهون، 
وتحدي�د التوازن بني الده�ون والكربوهيدرات والربوتين�ات، ألنه عند 
حصول خلل يف هذا التوازن، فإنه يسبب خلال يف عمل الجهاز الهضمي، 

حيث قد تتوقف بعض األعضاء عن العمل«.
وأش�ار العال�م إىل أن م�رىض الس�كري يدرك�ون أن بإمكانه�م تناول 

البيض، ولكن، عليهم عدم اإلكثار من تناوله لحماية الكىل.

البرصة / املستقبل العراقي

تفقد نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مه�دي املهن�دس، اهايل جزي�رة ام الرصاص 

جنوب البرصة، فيما وجه بإنش�اء سد ترابي 
يحي�ط باملنطق�ة. وقال مص�در صحفي، ان 
املهن�دس زار منطق�ة كوت الزي�ن يف جزيرة 
ام الرصاص جن�وب محافظة البرصة لتفقد 

أهاليه�ا الذي�ن تعرضت منطقته�م ملوجات 
سيول، مضيفا ان املهندس وجه خالل زيارته 
بإنشاء س�د ترابي يحيط باملنطقة لحمايتها 

من خطر السيول.

املهندس يتفقد أهايل جزيرة ام الرصاص جنوب البرصة
 ويوجه بإنشاء سدة ترابية

املستقبل العراقي/ سما الشمري

بحض�ور وزير النق�ل املهن�دس عبدالله لعيبي 
وم�ن اج�ل بيئ�ة اجم�ل ولزي�ادة املس�احات 
الخ�رضاء والتنمي�ة املس�تدامة نظم�ت وزارة 
النقل دائرة التخطيط واملتابعة ، االثنني ، حملة 

زراعة 500 ش�تلة زهور يف حدائق مقر الوزارة 
 بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية.

واوض�ح املهن�دس عبد الل�ه لعيب�ي : ان هذه 
الحمل�ة ج�اءت تزامن�ا م�ع املوس�م الربيعي 
ومهرج�ان الزهور  ، موضح�اً ان هذه الحملة 
م�ن ش�أنها اضف�اء طاب�ع جم�ايل وصح�ي 

للحص�ول ع�ىل بيئ�ة مس�تدامة وللتقليل من 
انبعاثات السموم يف الجو واكد ان  الحفاظ عىل 
 البيئه هي مس�وؤليه تق�ع عىل عاتق الجميع . 
يذك�ر ان النقل م�ن اول الوزارت الت�ي بادرت 
باحي�اء حدائقه�ا لتظهر بمظه�ر جمايل يليق 

بالعاصمه الحبيبه بغداد.

وزير النقل : يشارك بحملة لزراعة »500« شتلة زهور يف حدائق مقر الوزارة

الرصاع بني املستحدث والقديم
الحقوقي ماجد الحسناوي

ادرك االنس�ان يف جمي�ع العصور ان مجرى حياته يف تغري مس�تمر 
وهي حقيقة تاريخية تصيب النظم والعالقات االنسانية وتتجسد يف 
عملية تطوير مستمرة عميق الجذور . ويف الواقع ان التغري الحقيقي 
ال يت�م اال اذا ح�دث تغي�ري اجتماع�ي ش�امل ال يس�توعب مختلف 
املجاالت االقتصادية والتشكيالت السياسية وتوجه قوى التغيري اىل 
خدمة االنسان لتحقيق التكامل الش�امل وتحرير قواه ومساعدته 
ع�ىل انطالق وتنمية قدرته عىل تغيري نفس�ه وتغي�ري االوضاع التي 
يعيش فيها وتأهيل القوى البرشية واحداث تغيريات لرفع املستوى 
االجتماعي واالقتص�ادي والحضاري والثقايف يف ح�دود االمكانيات 
املتاح�ة و املبذولة الص�الح املجتمع ومواجهة مش�كالته وتحقيقا 
لرفاهيت�ه يف التغيري وج�ود زعامة تتحىل بصفات ن�ادرة والطاعة 
والتضحية من اجلها وشد االتباع لزعامتها ووضع املصلحة العامة 
فوق املصلحة الخاصة وتفجري الطاقات الكامنة يف شعوبها وتحقق 
انج�ازات خالدة ومس�تمرة الديمومة وان عملي�ة التغيري مرتابطة 
الحلق�ات متصلة التفاع�الت وقد تربز اختالف�ات ومتناقضات بني 
مؤيد ومعارض وقد تسود ش�ائعات اثناء عملية التحول وقد يؤدي 
الخوف والخش�ية من التغيري او اىل جم�وده او الرغبة يف املحافظة 
عىل القديم اىل بطء التغيري فنجد مثال ان انصار السياسات السلبية 
يخش�ون التق�دم ويأب�ون االخ�ذ بالتطور خوف�ا ع�ىل امتيازاتهم 
اضافة اىل انخفاض املستوى العلمي والثقايف وانخفاض املستويات 
االجتماعي�ة بحيث ال توج�د الرغبة يف التغيري يل�زم تقوية الدوافع 
الذاتي�ة فاالعرتاف بني القديم والجديد من ش�انه يحدث انتفاضات 
وتنمية انماط اجتماعية جديدة تشيع القيم الجديدة واملستحدثة يف 
البيئ�ة االجتماعية حتى يكتب النرص ملا هو اكثر صالحية ومالءمة 
للوضعي�ة االجتماعي�ة وبقاء بعض التقاليد التي ال يس�تغنى عنها 
باعتباره�ا ركنا من اركان االس�تقرار االجتماعي واتخاذ االس�لوب 
التخطيط�ي التكام�يل منهجا ووس�يلة الحداث التغ�ري االجتماعي 
عىل اس�اس علمي مما ي�ؤدي اىل نمو الح�ركات الفكرية ورضورة 
تطبيق املفاهيم التي تحقق الديمقراطية االجتماعية وتحقيق اكرب 
قس�ط من العدال�ة  .يجب التكيي�ف عىل ما يطرأ ع�ىل املجتمع من 
تغ�ريات وتعترب م�ن العمليات املهم�ة يف تبدالت الع�ادات والتقاليد 
وينط�وي التكييف ع�ىل طبيعة حركية بني القدي�م والجديد لتحول 
دون رصاع�ات وث�ورات اجتماعية عنيفة فال ب�د ان يمهد الزعماء 
الس�بل لقبول املجتمع التبدالت االجتماعي�ة الكامنة والقضاء عىل 
املشاحنات بني فئات املجتمع وتمويع التصلب والعناد بهذا التكييف 
الديناميك�ي يتحقق تقدم املجتمع ويحتفظ بتوازنه ويتالىف الهزات 

التي قد تطيح ببنائه االجتماعي .


