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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

حـالوة اآلخـرة تذهـب مضاضـة

 شقاء الدنيا

ص2االحتاد االوريب يدعو رشكاءه الدوليني اىل الوفاء بـ »االلتزامات املالية« جتاه العراق 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الرتبية تعلن السامح لراسبي السادس ابتدائي والثالث متوسط بثالث دروس دخول امتحانات الدور الثاين

املحكمة االحتادية تؤكد اصدارها مخسة احكام يف ضامن حقوق املتهمني

العراق لوفد فلسطيني: مواجهة صفقة القرن ُمرشفة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي 
عق�ب اجتماع عق�ده، أم�س االثنني، أن 
مواجه�ة صفقة الق�رن الت�ي تهدف إىل 
تصفية القضّية الفلسطينية تمت بشكل 
م�رف، الفت�ًا إىل أن »م�ن أراد تمريرها 
أصبح يف ش�ك م�ن إمكاني�ة تحقيقها«. 
وش�دد رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
خ�ال مؤتمر صح�ايف مش�رك يف بغداد 
م�ع نظ�ره الفلس�طيني الزائ�ر محمد 
أشتية عىل إن موقف العراق ثابت يف دعم 
القضية الفلس�طينية.  وق�ال عبد املهدي 

إن »موق�ف العراق ثاب�ت يف دعم القضية 
الفلس�طينية وه�و يرف�ض اي مروع 
استيطاني يف املنطقة«، مؤكداً أن »قضية 
ونق�ف  قضيتن�ا  الفلس�طيني  الش�عب 
مع�ه دون قيد او رشط«.  واش�ار رئيس 
الوزراء اىل انه ق�د »تمت مواجهة صفقة 
القرن بش�كل مرف وم�ن اراد تمريرها 
اصبح يف ش�ك م�ن امكاني�ة تحقيقها«. 
وأوضح أن�ه بحث مع أش�تيه التعاون يف 
ش�تى املج�االت الصناعي�ة واالقتصادية 
والتجاري�ة. ويلت�زم العراق موقف�اً ثابتاً 
تج�اه القضّي�ة الفلس�طينية، إذ يدع�م 
كام�ل،  بش�كل  الفلس�طينيني  حق�وق 

ويرف�ض التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
من جانبه، قال اش�تية إن »وحدة العراق 
س�ند لي�س لفلس�طني فحس�ب وانم�ا 
لجمي�ع االمة العربي�ة«، فيما ثّمن جهود 
الع�راق الرامي�ة لن�زع فتي�ل االزم�ة يف 
املنطقة عىل ضوء تصاعد الرصاع االيراني 
االمركي. وأضاف املس�ؤول الفلسطيني 
قائ�ًا »وجدت من عبد امله�دي الدعم من 
اهلن�ا يف الع�راق وس�عيدون بمقاطعت�ه 
صفقة القرن«. وشدد بالقول ان الشعب 
الفلس�طيني بق�ي ثابتا ع�ىل ارضه ولم 

يستسلم او يهزم ولن يرىض اال بحقه.  
التفاصيل ص2

حمافظ بغداد يبحث 
مع رشكة صينية حكومية مشاريع 

النهوض بواقع العاصمة

حمافظ البرصة يعلن قرب توزيع 
»2500« قطعة ارض سكنية ملختلف 

الرشائح يف ناحية سفوان

سلطة الطريان املدين تناقش 
إعادة تفعيل ترخيص »IATA« لرشكات 

السياحة والسفر يف العراق 

عبد املهدي التقى أشتية يف بغداد وحبث دعم القضية الفلسطينية وأكد رفض »التطبيع« مع الكيان الصهيوني
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العمليات املشرتكة تكشف عن »خطة جديدة« لتأمني »عمق الصحراء« بعد »إرادة النرص«وزير الدفاع يبحث مع سفري البحرين التعاون املشرتك ملحاربة اإلرهاب 
رئيس جملس القضاء يبحث يف طهران سبل تطبيق االتفاقيات املربمة مع ايران 

فريق برازييل 
ينافـس إيفرتـون عـلـى 

دييجو كوستا
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ترامب هياجم »النائبات املهاجرات« يف الكونغرس بـ »ألفاظ عنرصية«
      بغداد / المستقبل العراقي

يف مواصل�ة لهجومه الحاد ع�ىل مجموعة من 
املرع�ات الديمقراطي�ات يف الكونغرس، اتهم 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب ه�ذه املرة 

هؤالء املرعات بكرههن إلرسائيل. 
وأع�رب ترام�ب يف سلس�لة تغري�دات جدي�دة 
نره�ا ع�ىل حس�ابه يف »توي�ر« عن أس�فه 
إزاء دع�م الح�زب الديمقراط�ي ل�«أش�خاص 
يتحدثون بالس�وء البالغ ع�ن دولتهم، وعاوة 

عىل ذلك يكرهون إرسائيل بشكل جامح«.

وق�ال ترام�ب إن ه�ؤالء األش�خاص يتهمون 
دائما من ال يوافق معهم بالعنرصية، مشرا إىل 
رضورة »أال تبقى نربتهم البشعة وما يأتي عىل 
لس�انهم من الترصيحات املروعة عن الواليات 

املتحدة، من دون رد«.
وجاءت هذه التغريدات استمرارا للهجوم الذي 
ش�نه الرئي�س األمريكي قبل س�اعات من ذلك 
ع�ىل مجموعة م�ن املرع�ات الديمقراطيات 
الليربالي�ات م�ن أص�ول أجنبية العض�وات يف 

الكونغرس.
ويف ترصيح�ات اعتربه�ا كث�ر م�ن املعلق�ني 

»املرع�ات  ه�ؤالء  ترام�ب  دع�ا  عنرصي�ة، 
أن  قب�ل  لبلدانه�ن  »الع�ودة  إىل  التقدمي�ات« 

يتحدثن عن كيفية إدارة الواليات املتحدة«.
ويبدو أن الحديث يدور عن أول مرعة مسلمة 
من أصول صومالية يف مجلس النواب األمريكي، 
إلهان عمر، والنائب�ة املنحدرة من بورتوريكو، 
ألكساندريا أوكاس�يو-كورتيز، وزميلتهما من 
أصول فلس�طينية، رش�يدة طلي�ب، باإلضافة 
إىل النائب�ة أيانا بريس�ي، وذلك ع�ىل الرغم من 
أن جميعه�ن، باس�تثناء إلهان عم�ر، ولدن يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

جملس الوزراء جيري تعديالت عىل آلية 
إقراض املستثمرين

»املستقبل العراقي« تنرش تعليامت الرافدين اخلاصة بمنح سلف ملوظفـي 
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        بقلم / صابر العيساوي

هناك أس�باب كثرة يط�ول رشحها هي 
الت�ي دفعتن�ي إىل تقدي�م اس�تقالتي من 
منصب أمني بغداد، ومن أي عمل سيايس 
أواخر عام 2012 ، حينها كتبت االستقالة 
برغبت�ي ، وبإرادتي ، ولم يطلب أحّد مني 
فع�ل ذلك ، كنت ُحرّاً تماماً ، حّتى أنني لم 
أقم باستشارة أي شخص قبل أو أثناء أو 

بعد قرار االستقالة وترك املنصب . 
لم اس�تقل من منصبي بطراً، فأنا تأكدت 
تمام�اً أثناء عم�ي أميناً لبغ�داد ، أن من 
وش�جاعة،  واخ�اص  باندف�اع  يعم�ل 
ويبارش بإنش�اء مش�اريع جدية وكبرة 

تليق بعاصمة عظيمة مثل بغداد، يحاربه 
 ، عمل�ه  عرقل�ة  ويحاول�ون  الكث�رون 
ليس هذا فحس�ب ، وإنم�ا عىل من يعمل 
بك�دٍّ وج�د أن يواج�ه تحديات رشس�ة ، 
ومح�اوالت تس�قيطية مبنية ع�ىل التهم 
الكيدية ، وبذلك يتحّول أي إنجاز إىل تهمة 
!!  لي�س ألن اإلنجاز يعاني من نقٍص ما ، 
بل ألّنه وق�ف بالضّد من مصالح حزبيني 
وسياس�يني يريدون امتصاص املال العام 
، وبناء املش�اريع الوهمّي�ة ، وترك الناس 

يعانون من نقص الخدمات .
بع�د مغادرتي املنصب بزمن ، ُس�ئل أحد 
الذين هاجومنني براس�ة ملاذا هاجمت 
صابر العيساوي ، وحاولت التشكيك بهذا 

العق�د أو ذاك امل�روع ؟!  فأجاب : انني 
لم التق بالعيس�اوي يوما ، ولم اطلع عىل 
املش�اريع التي نفذها ، ماكنت افعله هو 
محاوالت تس�قيطية بناء عىل توجيهات 

من جهة معينة ! 
ع�ىل ه�ذا األس�اس، ل�م أت�رّدد بتقدي�م 
اس�تقالتي ، ألّن�ي توصل�ت إىل قناعة أن 
اس�تمراري يف منصب�ي ال يعن�ي ش�يئاً 
س�وى الجل�وس يف املكت�ب كل ي�وم من 
دون النه�وض باملهم�ة التي عاهدت عىل 
النه�وض بها بأمانة واخاص ، وتصّديت 
لنّهاب�ي امل�ال الع�ام م�ن الذي�ن يدعون 

الحرص عىل أموال العراقيني.
التفاصيل ص2

اهلروب اىل املستنقع !!!

أوىل قرارات حكومة كردستان:
 إرسال وفد إىل بغداد واحلفاظ عىل 

»األرسار« وكشف الذمم 
ص2
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1945 )  July Tue 16  2019    العدد ) 1945 ( 16 متوز  2019          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

الرتبية تعلن السامح لراسبي السادس ابتدائي والثالث متوسط بثالث دروس دخول امتحانات الدور الثاين
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة الرتبي�ة، أمس االثنني، الس�ماح لطلبة 
الس�ادس االبتدائي والثالث املتوسط الراسبني بثالثة 

دروس بإداء امتحانات الدور الثاني. 
وقالت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه إن »هيئة الرأي التي ترأسها وزير الرتبية 
وكالة قيص السهيل قررت السماح للطلبة الراسبني 
بثالثة دروس يف مرحلة الثالث املتوس�ط والس�ادس 
االبتدائ�ي ب�إداء امتحان�ات ال�دور الثاني ب�دالً من 

درسني«.
وأضاف�ت ال�وزارة أن »ه�ذا اإلجراء ج�اء تزامناً مع 

الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي 
عق�ب اجتم�اع عقده، أم�س االثنني، أن 
مواجه�ة صفق�ة القرن الت�ي تهدف إىل 
تصفية القضّية الفلسطينية تمت بشكل 
م�رف، الفت�ًا إىل أن »م�ن أراد تمريرها 
أصبح يف ش�ك م�ن إمكاني�ة تحقيقها«. 
وش�دد رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
خ�الل مؤتمر صح�ايف مش�رتك يف بغداد 
م�ع نظ�ره الفلس�طيني الزائ�ر محمد 
أش�تية ع�ى إن موق�ف الع�راق ثابت يف 
دع�م القضي�ة الفلس�طينية.  وقال عبد 
امله�دي إن »موقف الع�راق ثابت يف دعم 
القضي�ة الفلس�طينية وه�و يرفض اي 
مروع اس�تيطاني يف املنطقة«، مؤكداً 

أن »قضية الش�عب الفلسطيني قضيتنا 
ونق�ف معه دون قيد او رشط«.  واش�ار 
رئي�س الوزراء اىل انه ق�د »تمت مواجهة 
صفقة القرن بش�كل م�رف ومن اراد 
تمريره�ا اصب�ح يف ش�ك م�ن امكاني�ة 
تحقيقها«. وأوضح أنه بحث مع أش�تيه 
التع�اون يف ش�تى املج�االت الصناعي�ة 
العراق  واالقتصادية والتجاري�ة. ويلتزم 
موقفاً ثابتاً تجاه القضّية الفلسطينية، 
إذ يدع�م حق�وق الفلس�طينيني بش�كل 
كام�ل، ويرف�ض التطبي�ع م�ع الكي�ان 
الصهيون�ي. م�ن جانبه، قال اش�تية إن 
»وح�دة الع�راق س�ند لي�س لفلس�طني 
فحس�ب وانما لجمي�ع االم�ة العربية«، 
فيم�ا ثّم�ن جهود الع�راق الرامي�ة لنزع 
فتي�ل االزمة يف املنطقة عى ضوء تصاعد 

وأض�اف  االمرك�ي.  االيران�ي  ال�راع 
املسؤول الفلس�طيني قائالً »وجدت من 
عب�د امله�دي الدعم م�ن اهلن�ا يف العراق 
وس�عيدون بمقاطعته صفق�ة القرن«. 
وش�دد بالقول ان الش�عب الفلس�طيني 
بق�ي ثابتا عى ارض�ه ولم يستس�لم او 
يهزم ولن يرىض اال بحقه.  إىل ذلك، كشف 
السفر الفلسطيني يف العراق أحمد عقل 
ان مباحثات الوفد الفلس�طيني اىل بغداد 
تتن�اول تط�ورات القضية الفلس�طينية 
ومل�ف الراك�ة االقتصادي�ة والتعاون 
املش�رتك ب�ني البلدين يف جمي�ع املجاالت 
بينها الزراع�ة. وأضاف أن »هذه الزيارة 
تهدف اىل تطوير مذكرات التفاهم املربمة 

بني الجانبني«. 
مؤك�داً انه�ا »زي�ارة مهم�ة وس�تضع 

أس�س قوية ومتينة للعالق�ات العراقية 
الفلس�طينية املس�تقبلية«. وكان رئيس 
ال�وزراء الفلس�طيني محم�د أش�تية قد 
وص�ل اىل بغداد يف زيارة رس�مية يرافقه 
وفداً رفيع املستوى حيث يلتقي الزعامات 
العراقية ويبحث معها تطورات االوضاع يف 
املنطقة والعالقات العراقية الفلسطينية 
واوضاع الفلسطينيني يف العراق.  ويف 25 
أي�ار املايض، اك�دت قمة عراقي�ة اردنية 
فلس�طينية انعقدت يف عم�ان دعم دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس شارك فيها 
الرئي�س العراقي برهم صال�ح والرئيس 
الفلس�طيني محم�ود عب�اس والعاه�ل 
االردن�ي املل�ك عب�د الله الثان�ي حيث تم 
التأكي�د ع�ى رضورة التوصل إىل س�الم 
ع�ادل ودائ�م عى أس�اس ح�ل الدولتني 

يمكن األش�قاء الفلس�طينيني من إقامة 
دولتهم املس�تقلة عى خطوط الرابع من 
حزي�ران ع�ام 1967 وعاصمتها القدس 
الرقي�ة. كما رف�ض العراق املش�اركة 
يف الورش�ة االقتصادية املسماة »صفقة 
الق�رن« املتعلقة باألرايض الفلس�طينية 
يف  األمركي�ة  اإلدارة  نظمته�ا  والت�ي 

البحرين يف 25 من الشهر املايض.  
وقال املتحدث باس�م الخارجية العراقية 
أحمد الصحاف »لسنا معنيني بهذا املؤتمر 
ولن نشارك فيه«، مشدًدا عى أن »العراق 
يتمس�ك بموقفه الثاب�ت واملبدئي تجاه 
القضي�ة الفلس�طينية وحقوق الش�عب 
الفلسطيني« حيث رفض الفلسطينيون 
املش�اركة فيها ايضا ملحاولتها ارغامهم 

عى تقديم تنازالت كربى إلرسائيل.

عبد املهدي التقى أشتية يف بغداد وحبث دعم القضية الفلسطينية وأكد رفض »التطبيع« مع الكيان الصهيوني

العراق لوفد فلسطيني: مواجهة صفقة القرن ُمرشفة

أوىل قرارات حكومة كردستان: إرسال وفد إىل بغداد واحلفاظ عىل »األرسار« وكشف الذمم 

املحكمة االحتادية تؤكد اصدارها مخسة احكام يف ضامن حقوق املتهمني 

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت حكوم�ة كردس�تان، أم�س اإلثنني، 6 
ق�رارات يف باك�ورة أعماله�ا بعد منحه�ا الثقة 
برئاس�ة مرسور بارزاني. وعق�د مجلس وزراء 

اقليم كردس�تان اجتماعه األول يف مدينة اربيل، 
وف�ق بي�ان تلقت “املس�تقبل العراقي” نس�خة 
منه، حيث اصدر 6 قرارات منها قرارات متعلقة 
باملوظفني والحكومة االتحادية ومسائل أخرى. 
وق�ررت الحكومة يف اجتماعا ارس�ال وفد رفيع 

اىل بغداد، وتنظيم الدوام الرس�مي للموظفني يف 
الدوائر واملؤسسات الحكومية. وفيما ييل قرارات 
حكومة اإلقليم: التزام جميع الوزراء واملوظفني 
ذوي املناصب العليا بالدوام الرسمي يف الوزارات 
من يوم االحد واىل يوم الخميس من كل اس�بوع. 

جميع موظفي اقليم كوردستان عليهم االلتزام 
بأوق�ات الدوام الرس�مي املح�ددة، وال يحق ألي 
موظ�ف ترك م�كان عمله اثناء الدوام الرس�مي 
والعم�ل يف م�كان آخر. ع�ى املوظف�ني االلتزام 
بالحف�اظ ع�ى ارسار العم�ل الوظيف�ي وع�دم 

افشائها. عى جميع الوزراء يف الحكومة الكشف 
عن ذممهم وفق القانون وتعليمات هيئة النزاهة 
يف اقلي�م كوردس�تان. القض�اء ع�ى الروتني يف 
الدوائر واملؤسس�ات الحكومية وانجاز معامالت 
املواطنني بش�كل ارسع من قبل املوظفني، والرد 

عى ش�كاوى واستفس�ارات املواطن�ني بأرسع 
وقت، واحرتام املواطنني يف الدوائر واملؤسس�ات 
الحكومية. عى الوزراء واملس�ؤولني يف املناصب 
العلي�ا محاربة الرش�وة يف الدوائر واملؤسس�ات 

وعدم التسرت عى أي مخالفة يف هذا الصدد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املحكمة االتحادية العليا، أمس االثنني، 
إصداره�ا خمس�ة أح�كام تضم�ن حق�وق 
املتهمني، مش�ددة ع�ى تطبيق أح�كام ثالث 

مواد من الدس�تور قضت باس�تقالل القضاء 
يف اتخ�اذ أحكام�ه وقراراته.  وق�ال املتحدث 
الرس�مي للمحكم�ة إياس الس�اموك يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أص�درت خالل 

األيام املاضية خمسة أحكام تعلقت جميعها 
بحماي�ة حق�وق املتهم�ني أم�ام القض�اء«. 
وأضاف الساموك، أن »تلك األحكام نصت عى 
أن األص�ل يف املتهم الرباءة حت�ى تثبت إدانته 
يف محاكمة قانونية عادلة وفقاً ملنطوق املادة 

)19/ خامساً( من دستور جمهورية العراق«. 
وأش�ار الس�اموك، إىل أن »املحكم�ة اكدت أن 
حرية االنسان وكرامته مصانة وفقاً ألحكام 
امل�ادة )37/ أوالً/ 1( من الدس�تور«. وتابع، 
أن »تلك األحكام نص�ت عى أن يرتك للقضاء 

تقدير املوقف القانون�ي للمتهمني بتوقيفهم 
أو إخالء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي 
بموجبها جس�امة الجريمة وشخص املتهم، 
طبق�اً لقان�ون أص�ول املحاكم�ات الجزائية 
رقم )23( لس�نة 1971«. وبني، أن »املحكمة 

ش�ددت عى تطبيق أحكام املواد )19/ أوالً و 
88 و 47( من الدستور التي قضت باستقالل 
القض�اء يف اتخ�اذ أحكامه وقرارات�ه، وأن ال 
سلطان عليه لغر القانون وبمبدأ الفصل بني 

السلطات كل يف مجال اختصاصها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد 
أم�س  الدولي�ني،  رشكاءه  األوروب�ي 
االثن�ني، اىل الوف�اء بااللتزام�ات املالية 
التي تعهدوا بها يف مؤتمر الكويت حول 
العراق 2018 »يف الوقت املناسب«. كما 
دع�ا املجل�س يف بي�ان له اىل »تحس�ني 

بيئة االعم�ال التجارية يف العراق وخلق 
اساس القتصاد اكثر اس�تدامة وتنوعا 
وذلك تماش�يا م�ع االلتزام�ات التي تم 
التعه�د به�ا يف مؤتم�ر الكوي�ت الدويل 
الع�ادة اعمار الع�راق يف فرباير 2018. 
وجدد االتح�اد األوروبي دعم�ه الثابت 
لوحدة العراق وسيادته وسالمة أراضيه 
مؤك�دا رضورة االصالحات االقتصادية 

واملالي�ة لجذب املزيد من االس�تثمارات 
والدع�م. من جه�ة اخرى اك�د االتحاد 
األوروبي عزمه ودوله االعضاء مواصلة 
الجه�ود الت�ي يبذلها يف اط�ار التحالف 
العاملي ضد ما يس�مى تنظيم )داعش( 
ملواجه�ة  العراقي�ة  الس�لطات  ودع�م 
التهدي�دات االرهابي�ة املس�تمرة له�ذا 
التنظيم وتعزي�ز قطاع العدالة واصالح 

الرطة«. كما اعرب عن دعمه الكامل 
للعم�ل الذي يق�وم به فري�ق التحقيق 
املعن�ي بتعزي�ز املس�اءلة ع�ن جرائ�م 
تنظيم )داعش( والتعاون مع السلطات 
العراقي�ة يف جمع األدل�ة وتحليلها بما 
يتم�اىش مع قرار مجل�س االمن الدويل 
)2379(. ويف الس�ياق ذاته اكد االتحاد 
عزمه االس�تمرار بتقديم الدعم للعراق 

فيم�ا يتعلق بإصالح قطاع االمن املدني 
من خالل البعثة االستشارية التابعة له 
مرحب�ا بالحوار ال�ذي دار مؤخرا حول 
الهجرة. وش�دد عى اهمي�ة العمل مع 
الس�لطات العراقية عى تعزيز التعاون 
وممارس�ة التزاماته�ا املتعلق�ة بعودة 
وقب�ول مواطنيها مع االح�رتام الكامل 

للحقوق.

        بغداد / المستقبل العراقي

العملي�ات املش�رتكة،  كش�فت قي�ادة 
أمس االثنني، عن خط�ة جديدة لتأمني 
صحراء العراق بش�كل كامل بعد إتمام 

عملية إرادة النر ملالحقة فلول داعش 
اإلرهابي�ة. وقال املتحدث باس�م قيادة 
العمليات املشرتكة العميد يحيى رسول 
يف تري�ح صحف�ي إن “عملي�ة إرادة 
الن�ر حققت نجاحا كب�را من خالل 

الوص�ول إىل مناطق يف عم�ق الصحراء 
ل�م تصله�ا الق�وات األمني�ة من�ذ عام 
إن “العملي�ة دم�رت  إىل  2014، الفت�ا 
مواق�ع مهم�ة ولوجيس�تية لعصابات 
داع�ش اإلرهابية، فض�ال عن حصولها 

ع�ى معلوم�ات أمني�ة تفي�د بمالحقة 
الخالي�ا النائمة والهارب�ني من عنارص 
داع�ش”. وأضاف أن “قي�ادة العمليات 
املشرتكة وضعت خطة جديدة ستطبق 
يف صحراء العراق بعد إتمام عملية إرادة 

النر بشكل كامل”، مبينا أن “الخطة 
تضمن�ت نص�ب كام�رات حراري�ة يف 
عم�وم مناط�ق الصح�راء وتخصيص 
املنطق�ة  ملتابع�ة  مس�رة  طائ�رات 

وحمايتها من التحركات اإلرهابية”. 

        بقلم / صابر العيساوي

هناك أسباب كثرة يطول رشحها هي التي دفعتني 
إىل تقدي�م اس�تقالتي من منصب أم�ني بغداد، ومن 
أي عمل س�يايس أواخ�ر ع�ام 2012 ، حينها كتبت 
االس�تقالة برغبت�ي ، وبإرادت�ي ، ول�م يطل�ب أحّد 
من�ي فعل ذلك ، كنت ُحرّاً تمام�اً ، حّتى أنني لم أقم 
باستش�ارة أي ش�خص قب�ل أو أثن�اء أو بع�د قرار 

االستقالة وترك املنصب . 
لم استقل من منصبي بطراً، فأنا تأكدت تماماً أثناء 
عم�يل أميناً لبغداد ، أن من يعم�ل باندفاع واخالص 
وش�جاعة، ويبارش بإنشاء مش�اريع جدية وكبرة 
تليق بعاصمة عظيمة مثل بغداد، يحاربه الكثرون 
ويحاولون عرقلة عمله ، ليس هذا فحس�ب ، وإنما 
عى م�ن يعمل بكدٍّ وجد أن يواجه تحديات رشس�ة 
، ومحاوالت تس�قيطية مبنية عى الته�م الكيدية ، 

وبذلك يتحّول أي إنجاز إىل تهمة !! 
لي�س ألن اإلنجاز يعاني من نقٍص ما ، بل ألّنه وقف 
بالض�ّد م�ن مصالح حزبي�ني وسياس�يني يريدون 
امتص�اص املال الع�ام ، وبناء املش�اريع الوهمّية ، 

وترك الناس يعانون من نقص الخدمات .
بع�د مغادرت�ي املنص�ب بزم�ن ، ُس�ئل أح�د الذين 
هاجومنني براسة ملاذا هاجمت صابر العيساوي 

، وحاولت التشكيك بهذا العقد أو ذاك املروع ؟! 
فأج�اب : انن�ي ل�م الت�ق بالعيس�اوي يوم�ا ، ولم 
اطلع عى املش�اريع التي نفذه�ا ، ماكنت افعله هو 

مح�اوالت تس�قيطية بناء عى توجيه�ات من جهة 
معينة ! 

عى هذا األس�اس، لم أترّدد بتقديم استقالتي ، ألّني 
توصلت إىل قناعة أن اس�تمراري يف منصبي ال يعني 
ش�يئاً س�وى الجل�وس يف املكتب كل ي�وم من دون 
النه�وض باملهم�ة الت�ي عاهدت ع�ى النهوض بها 
بأمان�ة واخالص ، وتصّديت لنّهاب�ي املال العام من 

الذين يدعون الحرص عى أموال العراقيني.
تجربتي يف أمانة بغداد ، والحرب التي كانت تشّن عيّل 
بسبب محاربتي للفساد والفاسدين ، والوقوف ضد 
مصالحهم ، دفعتني أيضاً إىل ترك منصب مستش�ار 
رئيس الوزراء الذي ُعّينت فيه حديثاً، وحينها قررت 
أن ال أب�ارش بهذا املنص�ب نهائياً ، وق�د اعتزلت كل 

يشء بما يف ذلك العمل السيايس . 
لقد ش�عرت بأل�م عميق مم�ا جرى ال�م دفعني اىل 
األعت�زال واالنكف�اء ع�ى نف�ي مرتفع�ا ع�ن كل 

الصغائر التي تدور حويل .
لق�د وصل بي الحال اىل التس�امي والتعفف عن الرد 
ع�ى كل م�ن تج�اوز عيل يف وس�ائل اإلع�الم ، أو يف 
مواق�ع التواصل االجتماعي ، لم أكن أريد الدخول يف 
مهات�رات ال نهاية له�ا ، وحّتى أني ل�م أقم بتفعيل 
صفحاتي ع�ى مواقع التواصل االجتماعي املختلفة 
ل�رح وجهة نظ�ري ، أو لتقدي�م ورشح إنجازاتي 
، الت�ي قدمته�ا لخدمة اهايل بغداد الك�رام ، ولم أرّد 
حّتى ع�ى األكاذيب التي كيلت ضدّي ، وهي ال تمت 

إىل الواقع بصلة .

لق�د اكتش�فت مؤخ�را ان صمت�ي ه�ذا كان خطأً 
كب�راً ، وه�و ال�ذي أدى إىل تع�ريض لظل�م مب�ني ، 
وتش�ويه س�معة متعم�ّد ، لق�د ظلمت ع�ى مرأى 
ومس�مع وبقبول مم�ن يدعون التدي�ن والوطنية ، 
وبقبول ش�خصيات منهاجها النظري فرض العدل 
واالنص�اف ، غ�ر أّنهم فعلياً بعي�دون كل البعد عن 

الدين واالنصاف والعدالة .
ألعوام طويلة صدّقنا بهؤالء األشخاص وبخطاباتهم 
، لكننا كن�ا مخدوعني بهم ، ويجب أن اعرتف بأنني 

اول من ُخدع بهؤالء وصدقهم !! 
إن هديف كان النأي بنفي عن هذا املس�تنقع اآلسن 
امليلء بالفساد والكذب ، والذهاب إىل العيش مستقالً 

بعيداً عن السياسة واملناصب التنفيذية .
تّوهم�ت ب�أن )هروب�ي( إىل االس�تقالل ه�و الحل 
والخ�الص ، عى األقل بالنس�بة يل ، لكن هذا خطأ.. 
خط�أ كبر يف ظّل الزيف الذي رأيته وخربته وفهمته 

.
فعندم�ا يك�ون رئيس ح�زب إس�المي ، كل أدبيات 
حزب�ه تتحدث ع�ن تطبيق تعاليم االس�الم الحنيف 
، بينما هو وس�يلة ايض�اح للنفاق ، حت�ى ان آيات 
املناف�ق الثالث التي وردت يف الس�نة النبوية تنطبق 
عليه تماماً ، وكانها مفصلة عى مقاساته ...عندما 

يكون االمر كذلك فعى الدنيا السالم !
وعندما يكون وكيل مش�هور ألك�رب مرجع ديني يف 

العراق شيطان أخرس ،
وعندم�ا يك�ون حفيد ملرج�ع كبر من�زوع الغرة، 

فالصادق�ون س�يكونون يتامى ال س�ند لهم اال الله 
الذي ال يضيع عنده حق .

عندما يكون صوت الفاس�د عاليا ، و تكون الحزبية 
واملحس�وبية واملصال�ح الش�خصية ه�ي املتحك�م 
الوحيد يف البالد نكون قد بلغنا مرحلة التيه والضياع 
. عندم�ا تفق�د الدولة أص�ول التقيي�م ومعايره ، 
وتكون الش�جاعة والكف�اءة والنزاهة واإلخالص يف 
موضع التشكيك واالزدراء ، ويكون صاحب اإلنجاز 
ُمحارب بينما ُينر الحزبي الفاشل نكون قد سلكنا 

الطريق اىل الهاوية . 
عندم�ا ُتفَتقد العدالة ، ويكون الظلم حالة اعتيادية 
مقبول�ة يفتخر به�ا بعضهم، وعندما نهتف بأس�م 
الفاش�ل والفاس�د وُنس�قط الناجح والنزيه عندها 
يس�تدير املجتمع اىل الوراء ويه�رول اىل الخلف دون 
توق�ف . لق�د كان اله�روب من املس�تنقع أحد أكرب 
أخطائي فداحة ، فهروبي منح الفاسدين والفاشلني 
فرصة ليتنفس�وا الصعداء ، ومنح الخائنني لالمانة 
والظاملني فرصة لالجهاز عى ماتبقى من ) غنائم ( 
خططوا للظفر بها ، واالجهاز عى ماتبقى منها !! 

ح�ني أكرر كلمة »هروب« ، فأنا أقصد عدم التصدي 
ه�ؤالء  ض�د  بالح�رب  واالس�تمرار  للمس�ؤولية 

الفاسدين .
انكفائي كان خطأ فادحاً اقرتفته بارادتي مع سبق 
االرصار والرتص�د بحق نف�ي اوالً، وبح�ق آخرين 

يثقون بي، ويعرفونني ويقدرون عميل ثانياً .
ال ب�ّد أن اع�رتف هن�ا ان اعت�زايل العم�ل، وترفّع�ي 

ع�ن الرد لم يردع الفاس�دين عن الك�ف عّني، وإنما 
جعلهم يتمادون أكثر يف ظلمهم إىل درجة أن وجهوا 
يل اتهام�ات ال وجود لها عى اإلط�الق ، واالنكى من 
ذل�ك ان ارم�ى باتهامات لس�ت موجودا يف س�احة 
املس�ؤولية لحظ�ة اقرتافه�ا ..اتهام�ات نتجت عن 
فس�اد مفض�وح ، وتجاوز عى املال الع�ام ، اقرتفه 
ااملنحرف�ون والفاس�دون بع�د ث�الث س�نوات عى 

استقالتي ..اي ظلم واي تعسف هذا !! 
لقد آملتني هذه الواقعة بشكل خاص، ولذلك سأنر 
الوثائق الدامغة قريباً ، والتي تؤكد قدرة الفاس�دين 
ع�ى تش�ويش الرأي الع�ام من أج�ل أن يغّطوا عى 

فسادهم ويخلطوا األمور عى الناس .
لي�س م�ن طبيعتي ان أعمم ، وال أكيل تهم الفس�اد 
جزاف�ا ، فالتعميم يخدم الفاس�دين ليفلتوا كل مرّة 
بفعلته�م ، الن تعميم الفس�اد هو واحد من األدوات 
التي يس�تثمر فيها من ُيفس�د . فهناك من النزيهني 
واملهنيني الكثر، وهؤالء ه�م من تصدوا ويتصدون 
لقوى الظ�الم بإخ�الص ، ويحافظون ع�ى العراق 

وسالمته بكل صدق وتفان .
اليوم وبعد سنوات عى تفكري الطويل بالفعل الذي 
قمت ب�ه لهروبي من املس�تنقع ، رصت عى قناعة 
كاملة ب�أّن ما كان عيّل فعله ه�و ليس الهروب من 
املس�تنقع، وإنما الهروب إليه، والسباحة والغوص 
في�ه م�ع ني�ة صادق�ة وإرصار ع�ى املس�اهمة يف 

تنظيفه وردمه إىل األبد .
أذك�ُر عندما كن�ا صغ�اراً نغوص بمس�تنقع مبزل 

مدينت�ي العزي�زة الش�علة اآلس�ن بمي�اه الرف 
الصحي كنت أحلم بأن يكون هذا املس�تنقع نظيفاً 
، وعندما كربت تحّق�ق الحلم ، إذ نظفناه وردمناه 
ليتح�ول بعضه اىل مس�احة خ�راء ، والفارق ان 
مس�تنقع مبزل الشعلة يزُكم األنوف برائحته النتنة 
، أم�ا مس�تنقع الالعدل فهو يزُكم ال�روح واألخالق 

والدين بقذارته وفساده وظلمه. 
يف النهاي�ة اق�ول أنه يج�ب التصدي وع�دم االنزواء 
حت�ى ل�و كان األع�وان والرف�اق قلة قليل�ة ، وذلك 
لتحقيق مبدأ الع�دل واالنصاف ، ألن ال حياة كريمة 
وال تطور بكافة مج�االت الحياة بدون هذه العدالة 
، ف)ال تستوحش�وا طريق الحق لقلة سالكيه ( كما 
قال س�يد البلغاء وام�ام املتقني االم�ام عيل بن ابي 

طالب عليه السالم .
وللحديث بقية وتفاصيل...

االحتاد االوريب يدعو رشكاءه الدوليني اىل الوفاء بـ »االلتزامات املالية« جتاه العراق 

العمليات املشرتكة تكشف عن »خطة جديدة« لتأمني »عمق الصحراء« بعد »إرادة النرص«

اهلروب اىل املستنقع !!!

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الدف�اع نج�اح الش�مري، أم�س 
االثن�ني، التع�اون املش�رتك مع س�فر مملكة 
البحري�ن صالح عيل املالكي. وقال بيان لوزارة 
الدفاع  تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

ان »الطرف�ان رك�زا ع�ى مكافح�ة االرهاب، 
والقض�اء عى الخالي�ا النائمة«. يش�ار اىل ان 
املالك�ي التق�ى الش�مري عرب زيارة رس�مية، 
بع�د خالفات دبلوماس�ية عصف�ت بالعالقات 
ب�ني البلدين عق�ب اقتح�ام متظاهرين مبنى 

السفارة البحرينية يف وقت سابق.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجل�س القض�اء االع�ى فائق 
زي�دان، أم�س االثنني، يف طهران س�بل تطبيق 
االتفاقي�ات املربمة مع ايران.  وقال املجلس يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»وزير العدل يف جمهورية اإلس�المية اإليرانية 

عيل رضا أوايي استقبل رئيس مجلس القضاء 
االعى الق�ايض فائق زيدان والوف�د املرافق له 
يف مقر وزارة الع�دل اإليرانية«. وأضاف البيان 
أنه »تم التباحث حول سبل تطبيق االتفاقيات 
الناف�ذة املربم�ة م�ع الجمهوري�ة اإلس�المية 
وتطوي�ر العالق�ات الثنائية ب�ني الطرفني بما 

يخدم مصلحة الدولتني الجارتني«.

وزير الدفاع يبحث مع سفري البحرين التعاون املشرتك ملحاربة اإلرهاب 

رئيس جملس القضاء يبحث يف طهران سبل تطبيق االتفاقيات املربمة مع ايران 
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   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة، أن منفذ 
طريبي�ل الحدودي، يس�جل إي�راداً يومياً 

قيمته أكثر من مليار و500 مليون.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
طريبي�ل  منف�ذ  »واردات  أن  العراق�ي«، 
الح�دودي لي�وم أم�س، س�جلت ارتفاعاً 
حيث وصلت االيرادات اىل مليار وتسعمائة 
مليون ج�اء ذل�ك نتيجة تش�ديد الرقابة 
واملتابعة املس�تمرة من قبل رئيس الهيئة 
وقس�م والبحث والتحري وجهود وتعاون 
الدوائ�ر العاملة يف املنفذ كون املس�ؤولية 

تضامنية بني الجهات املعنية«.
وأض�اف البي�ان، أن »ج�اء ذل�ك يف ظ�ل 
إج�راءات مش�ددة اتخذتها هيئ�ة املنافذ  
الحدودي�ة نتج عنه�ا احب�اط العديد من 
مح�اوالت التهريب بكافة أش�كاله والحد 
م�ن املس�اس باألم�ن القومي للب�اد من 
خ�ال أداء الواجب الوظيف�ي بكل مهنية 
الجمركي�ة يف جمي�ع  الس�لطة  وف�رض 

املنافذ الحدودية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير العدل فاروق امني الش�واني، ان 
دائ�رة التخطيط العديل يق�ع عىل عاتقها 
االرتق�اء بواقع عمل الدوائ�ر العدلية عرب 

شمولها بربنامج االرشفة االلكرتونية.
ذكر الوزير ذلك خال االجتماع التشاوري 
الخاص بدائ�رة التخطيط الع�ديل، والذي 
حرضت�ه مدي�ر ع�ام الدائ�رة من�ى متي 
بثيون، وم�دراء املديريات، بحس�ب بيان 
اىل  العراقي«مش�را  »املس�تقبل  تلقت�ه 
اس�رتاتيجية مرحلي�ة  اعتم�اد  »اهمي�ة 
لتطبي�ق التكنولوجي�ا الحديث�ة يف عم�ل 
الدوائ�ر العدلي�ة وتطبيق اس�لوب العمل 

االلكرتوني بدل الورقي«.
واش�ار الش�واني اىل » اهمي�ة ان تك�ون 
االس�رتاتيجية املتبع�ة يف اعتماد اس�لوب 
الحوكم�ة االلكرتونية تعتم�د عىل االولية 
للدوائ�ر العدلي�ة وتحدي�د نق�اط الق�وة 
والضع�ف يف العم�ل بهدف تحديد نس�ب 

االنجاز املستقبلية«.
 موجها بمتابع�ة الربنامج الحكومي مع 
الدوائ�ر بغية انش�اء مجمع�ات عدلية يف 
جميع املحافظ�ات، واالخذ بنظر االعتبار 
توف�ر احتياج الدوائر العدلية من الكوادر 
املتخصصة يف مج�االت العمل االلكرتوني 

للنهوض بواقع العمل.

املنافذ احلدودية: منفذ 
طريبيل يسجل ايرادًا يوميًا 

اكثر من مليار ونصف

وزير العدل يؤكد 
عىل اعتامد االرشفة االلكرتونية 

لالرتقاء بالعمل

   بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت س�لطة الط�ران املدن�ي العراق�ي، 
اجتماعا مع اتح�اد الناقلني الجويني الدويل 
)IATA( وبحض�ور اتح�اد رشكات الس�فر 
والس�ياحة يف العراق، ملناقشة إعادة تفعيل 
برنامج ترخيص )IATA( لرشكات الس�فر 
والس�ياحة يف الع�راق الذي توق�ف منذ عام 

.»١٩٩١
وقال مدير عام الس�لطة السيد عيل خليل يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »هذا 

الربنامج سيّمكن رشكات السفر والسياحة 
العراقية من اإلس�تفادة من السوق العاملية 
للط�ران، الفت�ا اىل ان�ه »س�رتقي بمعاير 
عمل هذه الرشكات بالش�كل الذي ينعكس 
ايجابا عىل تطور إجراءات الطران يف العراق 
وتقديم الخدمات التجارية العاملية لرشكات 
الطران واملس�افرين للوصول إىل مستويات 

مقبولة لهذه الرشكات«. 
وأكد خليل ان »سلطة الطران املدني تنسق 
حالي�ا م�ع الجه�ات املعني�ة لتطبي�ق هذا 

الربنامج خال املرحلة املقبلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس هيأة املنافذ الحدودية كاظم العقابي مع األمني 
الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد الغزي آلية اع�ادة تأهيل منفذ 
سفوان الحدودي«.وقال بيان لهيئة املنافذ، تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان » اجتماع تش�اوري عق�د بمكتب االمني العام 
، بحض�ور رئيس هي�أة املناف�ذ الحدودية كاظ�م العقابي، 

ورئي�س الدائرة القانونية يف األمان�ة العامة ملجلس الوزراء، 
ومستش�ار وزارة الداخلي�ة الل�واء عاء حس�ني، للتداول يف 
وض�ع الصيغة النهائية إلجراءات التس�وية، وفس�خ العقد 
املربم بني وزارة الداخلية والرشكة املنفذة ملرشوع التأهيل«.
واض�اف ان »الغ�زي حث الجه�ات ذات العاق�ة اىل اإلرساع 
بتهيئة متطلبات تنفيذ التزام العراق بمذكرة التفاهم املوقعة 
م�ع الكويت بش�أن إعادة تأهيل منفذ س�فوان الحدودي يف 

محافظ�ة البرصة«.واض�اف ان »االجتماع رك�ز عىل أهمية 
قي�ام ال�وزارة بحس�م األم�ور القانوني�ة واملالي�ة والفنية 
املتعلقة باملرشوع، وتحديد نس�ب اإلنج�از والتوقفات التي 
رافقت املرشوع م�ن تاريخ احالته وتحديد مس�بباتها، مع 
االخذ بنظر االعتبار أهمية املنفذ يف كونه املعرب الرئيس الذي 
يربط العراق والكويت، وتس�هيل عملي�ات التبادل التجاري 

واالثار االقتصادية بما يحقق الفائدة املرجوة بني البلدين .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل، عودة العراق مجدداً ليش�غل 
مقع�ده يف االتح�اد العرب�ي للناقل�ني البحريني.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
أنه »يف اجتماع الدورة الحادي عرش بحض����ور 

الس�ابعة ع�رش  للجلس�ة  العمومي�ة  الجمعي�ة 
العض�اء االتح�اد العربي، تم اع�ان املوافقة عىل 
قب�ول طلب وزارة النقل لتفعيل دور العراق بعمل 
املؤس��س�ني«.وأضاف  م�ن  باعتب�ارة  االتح�اد 
البيان، أن »االجتماع تضمن تعيني املهندس محي 
الدين عبد الرزق االمارة مدير عام الرشكة العامة 

للنق�ل البحري امين�اً عام�اً مس�اعداً يف العراق، 
وذل�ك للتع�اون يف انجاح مس�رة النق�ل البحري 
العرب�ي بما يحقق التكام�ل االقتصادي يف جميع 
القطاعات«.واك�د االم�ني العام لاتح�اد العربي 
للناقل�ني البحريني، محمد مصطف�ى عيتاني، ان 
»املندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة 

ال�دول العربي�ة واحدة م�ن املؤسس�ني البارزين 
يف تش�كيل االتح�اد«، الفتاً إىل ان »الع�راق يمتلك 
جمي�ع املؤهات الناجحة للعودة و بقوة و العمل 
عىل انجاح عمل االتحاد يف جميع االصعدة«.وكان 
وزير النقل، عبد الله لعيبي، قد قدم طلباً يف شهر 

ايار 20١٩، لتفعيل دور العراق بعمل االتحاد.

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر مرصف الرافدين منح س�لف ملوظف�ي القطاع الخاص 
واملختل�ط العامل�ني يف املستش�فيات والكلي�ات والرشكات 

الرصينة االهلية وذلك بهدف دعم القطاع االقتصادي«.
وق�ال املكتب االعامي للم�رصف يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي، ان »الق�روض التي تمنح له�ذه الرشيحة املهمة 

تكون وفقا للضوابط والرشوط وهي:
١ - يكون مبلغ الس�لفة ١0 مايني دينار ملن راتبه الشهري 
)األس�مي + املخصص�ات الثابتة( يزيد ع�ن 500 ألف دينار 
وخمس�ة ماي�ني دين�ار مل�ن راتب�ه الش�هري )االس�مي + 

مخصصات الثابتة ( يرتاوح من 500 ألف دينار فما دون.
2 - مدة السلفة خمس سنوات يتم التسديد القساط السلفة 
والفوائ�د ش�هريا خال 60 ش�هراً إعتباراً من الش�هر التايل 

لتاريخ منح السلفة.
3- تق�وم الجهة االهلية )املستش�فى او الكلية او الرشكات 
الخاص�ة( او رشكات القطاع املختلط بفتح حس�اب جاري 
ل�دى احد فروع امل�رصف وتقوم بتوطني روات�ب موظفيها 
}طالبي السلفة{ لدى املرصف الصدار بطاقات املاسرت كارد 

لهم.
4- ضم�ان الس�لفة تقدي�م كفالة موظف مدن�ي من دوائر 

الدولة وعىل املاك الدائم يغطي 50 % من راتبه.

5- يتم التأمني عىل حياة املستلف وعىل نفقة املستلف.
6- ان ال يزيد عمر املس�تلف عن 5٩ س�نة كما ال تقل خدمة 

موظف القطاع الخاص او القطاع املختلط عن سنتني. 
7- تقديم املستمس�كات الش�خصية )هوية االحوال املدنية 
+ شهادة الجنس�ية او البطاقة الوطنية املوحدة( إضافة اىل 

بطاقة السكن لطالب السلفة والكفيل. 
8 - كت�اب صادر من الجهة التي يعم�ل بها موظف القطاع 
الخ�اص او املختل�ط يؤيد فيه بان طالب الس�لفة مس�تمر 

بالخدمة ومقدار راتبه االسمي والكيل وصايف الراتب.
٩ -تأيي�د من املجلس البلدي يؤيد فيه عنوان س�كن )طالب 

السلفة( ومصدق بالتواقيع واالختام الرسمية.

سلطة الطريان املدين تناقش إعادة تفعيل ترخيص »IATA« لرشكات السياحة والسفر يف العراق 
بعد توقف دام قرابة ٢٨ سنة

رئيس هيأة املنافذ يبحث تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن منفذ سفوان مع الكويت

النقل تعلن عودة العراق جمددًا ليشغل مقعده باالحتاد العريب للناقلني البحريني

»                             « تنرش تعليامت الرافدين اخلاصة بمنح سلف ملوظفي القطاع اخلاص واملستشفيات والرشكات األهلية

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعلن محافظ بغداد فاح الجزائري االتفاق مع رشكة رونينغو 
الحكومية الصينية عىل تش�كيل فرق عمل مشرتكة؛ لتنفيذ 
مش�اريع مهمة يف مختلف القطاعات الخدمية يف العاصمة. 
وقال محافظ بغداد خال اس�تقباله وفد الرشكة الصينية ، 
إن »محافظة بغداد تويل اهتماما كبرا الستقطاب الرشكات 
العاملية الرصينة لتنفيذ مشاريعها واالستفادة من الخربات 
والتط�ور العلمي والفني يف الدول املتقدمة، وهو ما نس�عى 

اليه من خال إطاقنا )حملة خدمة بغداد رشف لنا(«.

وأض�اف الجزائ�ري »تم بحث آلي�ة العمل املش�رتك واطاع 
الرشكة الصينية عىل احتياجات مناطق حزام بغداد؛ لتنفيذ 
املش�اريع يف قطاع�ات الصح�ة والرتبية والس�كن والطرق 
والنق�ل وتدوي�ر النفاي�ات وال�رصف الصح�ي واملعالجات 

الصحية«.
وتاب�ع محاف�ظ بغ�داد قائا »ملس�نا جدية وتعاطي�ا كبرا 
من قب�ل وفد الرشكة للعم�ل يف العاصمة«، مش�ددا عىل أن 
»املحافظ�ة بدوره�ا أبدت اس�تعدادها لتقديم التس�هيات 
الازم�ة لتل�ك ال�رشكات؛ م�ن أجل امل�ي بالعم�ل وتنفيذ 

املشاريع القطاعية.

حمافظ بغداد يبحث مع رشكة صينية حكومية مشاريع النهوض بواقع العاصمة

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية، ووزير املالية، فؤاد 
حسني، دعم وزارته ملشاريع العتبة الحسينية.

وقال بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »حسني التقى 
وفداً من العتبة الحسينية برئاسة نائب امينها حسن رشيد، حيث 
»اس�تعرض وف�د العتبة املش�اريع التي تقوم به�ا يف املحافظات 
وتستعد النجازها خال السنوات القادمة، والتي ستقدم  مبارشة 

للمواطنيني«.
وتابع »اش�ار حس�ني اىل ان تلك املش�اريع تتماىش م�ع اولوليات 
الحكوم�ة االتحادية وزارة املالية من جانب الرتكيز عىل قطاعات 
الرتبية، والصحة والس�كن، مؤكدا، ان الوزارة ستقوم بدعمها ملا 

تقدمه من خدمة مبارشة«.
واضاف »رافق الوفد ممثلني عن رشكة البناء الصينية الهندس�ية 
الثالثة ورشكة بروتكنيك الربيطانية، حيث قدموا دراسات لبعض 

املشاريع التي ستنفذ الحقا عربهم.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، تسجيلها ارتفاعا إيجابيا جديدا يف 
إيرادات ام قرص الشمايل«.

وقال�ت الهيئة، يف بيان تلقته »أملس�تقبل العراق�ي«، إن »تحقيق 
كم�رك أم قرص الش�مايل يف محافظ�ة البرصة حقق اي�رادا يوميا 
قارب امللياري دينار يف سلس�لة من النتائج النوعية التي تحققها 

مراكزها الكمركية«.
وأضافت، أن »اإليراد الذي س�جله كمرك ام قرص الشمايل وارتفاع 
االي�رادات يف اغل�ب مراكزه�ا الكمركي�ة ج�اء كنتيج�ة طبيعية 
لجهوده�ا املبذول�ة يف تنظي�م العمل الكمركي و س�عيها الحثيث 

لتوحيد اإلجراءات يف كافة املنافذ الحدودية للبلد .

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي 
»الطفل�ة املعنف�ة )س�كينة( التي أدخل�ت إىل مستش�فى مدينة 

االمامني الكاظمني )عليهما السام( الطبية ».
وأف�اد بيان للدائ�رة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان » الحجامي 
اطل�ع عىل حال�ة الطفلة الصحية و الخدم�ات الطبية و الصحية 
املقدم�ة لها من قبل امل�اكات الطبية و الصحي�ة و إرشاف إدارة 

املستشفى ».
وقدم الحجامي بحس�ب البيان »مساعدة مالية اىل الطفلة مؤكدا 

عىل تقديم افضل الخدمات الطبية و الرعاية الصحية ».
يذك�ر ان الطفل�ة املعنف�ة م�ن قبل والده�ا تبلغ م�ن العمر )6( 
س�نوات و أدخلت إىل املستش�فى كحالة طارئ�ة نتيجة تعرضها 
إلصابات كب�رة نتيجة الرضب من قبل والده�ا حيث أجريت لها 

كافة العاجات و الرعاية الطبية عىل الفور .

مدير عام صحة الكرخ يتفقد احلالة الصحية للطفلة املعنفة 
يف مدينة االمامني الكاظمني »عليهام السالم« الطبية

   بغداد / المستقبل العراقي

وجهت رئاسة الوزراء، بحسب القرار التنفيذي رقم 245، بتعديل 
الية اقرتاض املستثمرين من املصارف الحكومية.

وبين�ت الوثائ�ق ان »ال�رشوط الجدي�دة س�تاخذ بنظ�ر االعتبار 
الكثافة الس�كانية بنس�بة 50%، والفق�ر يف املحافظة او املنطقة 

بنسبة 50%، حيث يرغب املستثمر بالعمل.
وتضمن القرار ان يساهم القرض بنسبة 80% من كلفة املرشوع، 
ع�ىل ان يجري التنفيذ مس�بقا بنس�بة 20%، ك�رشط لاقراض، 

وبنسبة فائدة سنوية تبلغ 4% فقط.
كما واشرتط القرار ان يكون املستمثر طالب القرض، اما »رشكة 
عراقية، مستثمر عراقي، او مستثمر اجنبي يشرتك مع عراقي«، 
فيما تعتمد اجازة املرشوع النافذة كعدم ممانعة من الجهات ذات 
العاق�ة اىل الجهات املرتبطة، من اجل منح القرض، منعا للرتابة 

والتاخر.

   البصرة / المستقبل العراقي

دعت مديرية مرور محافظة البرصة، من أكملوا معامات تسجيل 
مركباتهم الخصويص اىل مراجعتها

وطالبت املديرية يف بيان تلقت » املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
» اصح�اب املركبات الخصويص والذين اكملو معامات تس�جيل 
مركباتهم يف وقت سابق حتى نهاية الشهر الرابع 20١٩ باملراجعه 
لغ�رض تثبي�ت اللوحات والتي تحمل رقم ب�رصة اعتباراً من يوم 
االثنني ١5/7/20١٩ يف موقع املرشوع الوطني بداية طريق املرور 

الرسيع .

جملس الوزراء جيري تعديالت 
عىل آلية إقراض املستثمرين

مرور البرصة تدعو من أكملوا معامالت 
تسجيل مركباهتم اخلصويص اىل مراجعتها

العتبة احلسينية تستحصل دعم وزارة املالية 
لرشكات صينية وبريطانية

الكامرك تسجل ارتفاعًا إجيابيًا 
جديدًا يف إيرادات ام قرص الشاميل

    البصرة/ المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�رصة أس�عد عب�د االمر 
العيدان�ي ان »املحافظ�ة ستش�هد يف الفرتة 
املقبلة توزيع )2500( قطعة ارض س�كنية 
وع�ىل مختل�ف الرشائ�ح ال س�يما رشيحة 
عوائ�ل الش�هداء يف القوات االمنية والحش�د 

الشعبي ». 
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتبه االعام�ي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »لقاء جرى يف الفرتة الس�ابقة 
مع مدي�ر بلديات محافظة البرصة املهندس 
هيثم س�دخان يف مبنى دي�وان املحافظة تم 
التطرق فيه ح�ول الية توزيع قطع االرايض 
يف ناحي�ة س�فوان والتي ت�م فرزها من قبل 

بلدية الناحية ». 
م�ن جانب�ه اوضح رئي�س لجنة الس�كن يف 
مجل�س محافظة البرصة حس�ام ابو الهيل 
املنصوري ان »محافظ البرصة اسعد العيداني 
خولنا بأدارة اجتماع لجنة تخصيص االرايض  
مختل�ف  ض�م  »االجتم�اع  ان  اىل  مش�راً   ،
دوائر الدولة املعنية منه�ا العقاري والبلدية 
والبلديات حيث خرج االجتماع بعدة توصيات 
ت�م رفعها اىل املحافظ لارساع بعملية انجاز 
معام�ات قط�ع االرايض الخاصة بالرشائح 
املس�تفيدة ».من جهته اوضح مدير بلديات 
محافظ�ة البرصة هيثم س�دخان ان »بلدية 
ناحية س�فوان هيئت )2500( قطعة ارض 
سكنية مس�احة الواحدة منها 300م، مبيناً 
اىل ان االرايض تش�مل فئات عوائل الش�هداء 

والجرح�ى واملادة ١40والرشائ�ح التعليمية 
والسجناء السياس�يني واملشمولني باملادة 5 
، داعياً الراغبني بالحصول عىل قطع االرايض 
يف س�فوان من الرشائح املذكورة اىل مراجعة 
مقر مديرية البلديات لغرض اكمال اجراءات 

التخصيص .
وكان  محاف�ظ الب�رصة اس�عد عب�د االمر 
العيداني قد اعلن يف بيان صحفي سابق صدر 
عن مكتب�ه االعامي الخاص ع�ن مخاطبة 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة لغرض املبارشة بتوزيع قطع االرايض 
الس�كنية ل�)١8( فئ�ة يف املحافظ�ة ، مبيناً 
ان »الكتاب الرس�مي تضمن ايض�اً املطالبة 
بتخفي�ض مبال�غ ب�دالت االس�تماك لتل�ك 

االرايض والتزويد بضوابط التوزيع .

حمافظ البرصة يعلن قرب توزيع »2500« قطعة ارض سكنية ملختلف الرشائح يف ناحية سفوان

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س مجل�س محافظ�ة البرصة صب�اح البزون�ي ، عن 
تخصي�ص 2 مليار ملرك�ز عاج الثاس�يميا ألجدي�د وتوفر كل 
العاجات للمصابني باملرىض يف املحافظة اىل جانب شمول جميع 

املصابني براتب املعيل املتفرغ.
وق�ال البزوني خال مؤتم�ر صحايف بعد لقائ�ه عدد من مرىض 
الثاسيميا ومدراء دائرة الصحة والرعاية االجتماعية، إن »وزير 
الصح�ة أوعز بان تكون تذاكر املراجعني من املرىض منهم مجاناً 
كم�ا أن وزي�ر العمل أعطى توجيهات بان تش�مل كل عوائل هذا 

املرض باملعيل املتفرغ«، مبينا أن« املجلس خصص أكثر من ثاثة 
مليار دينار إىل املركز الثاس�يميا الواقع ضمن مبنى مستش�فى 

الطفل لغرض اكماله«.
م�ن جانبه قال مدير صحة الب�رصة عباس التميمي إن »مجلس 
املحافظة خصص قبل أس�بوع مبل�غ مليار دينار من اجل توفر 
العاجات واملس�تلزمات املختربية إىل مركز الثاسيميا واىل مركز 
األورام الرسطاني�ة«. وبني التميم�ي اىل أن »املجلس كان له دور 
برف�ع مقرتح م�ن قبل الصحة لغرض تخصي�ص عرشين مليار 
لدع�م القطاع الصحي وتمت املصادقة عليه وس�يكون جزء من 

مبلغة إىل مركز الثاسيميا الجديد.

رئيس جملس البرصة يعلن ختصيص »2« مليار دينار الكامل 
مركز عالج الثالسيميا وشمول املصابني باملعني املتفرغ
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وزارة الرتبية
اعالناملديرية العامة لرتبية املثنى 

تعلن املديرية العامة للرتبية يف محافظة املثنى  عن اجراء مزايدة علنية للحوانيت املدرسية للعام 
الدرايس 2019 ـ 2020 فعىل الراغبني املشاركة يف املزايدة مراجعة ادارات املدارس املذكورة ادناه 

وحسب الرشوط التالية 
1ـ  اليجوز العضاء اللجنة التقديرية وااليجار والزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة املشاركة 

يف املزايدة
2 ـ يشـرتط عىل املشرتك يف املزايدة ان يكون عراقيا ومن ذوي االخالق الحسنة والسمعة الطيبة 

وغري محكوم عليه بجناية او  جنحة مخلة بالرشف بعد ان يقدم املستمسكات الثبوتية 
3ـ  عـىل املسـتاجر حـرا اسـماء وعناوين مـن يعمل معـه يف الحانوت بالتنسـيق مـع ادارة 

املدرسة 
4 ـ  استحصال عىل اجازة صحية والزامهم بتعهد خطي بعدم بيع االطعمة املكشوفة 

5 ـ اسـتيفاء التأمينات القانونية حسـب )املادة 12/ الخامسـة( من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 والتي تقيض عىل دفع تأمينات ال تقل عن )20%( من قيمة املقدرة 

قبل االشرتاك يف املزايدة من كافة  املتزايدين 
6 ـ براءة ذمة من هيئة الرضائب املثنى

7 ـ  تايد من  مجلس البلدي ان يكون من سكنة املنطقة وذو سرية حسنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 4579/ب2018/5

التاريخ  :2019/7/1
اعالن

بناءا عىل القرار الصـادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار املرقم  17/3100 براق 
يف النجـف عليـه تعلـن هـذه املحكمة عن 
بيع العقار  املذكـور اعاله واملبينه اوصافه 
بالـرشاء  الراغبـني  ادنـاه فعـىل  وقيمتـه 
مراجعـة هـذه املحكمـة خـالل )خمسـة 
عرش ( يوما من اليـوم الثاني لنرش االعالن 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% مـن القيمـة املقـدرة بموجـب صـك 
مصدق المـر  محكمة بداءة النجف وصادر 
مـن مـرف الرافدين رقـم )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من اليـوم االخري من االعـالن يف هذه 
املحكمة وعىل املشـرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصـاف: العقـار املرقـم 17/3100 براق 
يف النجـف عبارة عن بناية تقع عىل شـارع 
بعـرض 60 مرت )شـارع املدينة( وهي ركن 
مـن جهة شـارع املدينة يحتـوي عىل ثالث 
محالت مغلقة لحظة الكشف ومكتب بأسم 
مكتب االقىص املصاعد بمساحة 2×4 ومحل 
لبيـع االركيـالت امـا الجهة الثانية شـارع 
بعـرض 20 مـرت يحتـوي عىل كويف شـوب 
وعـدد من املحـالت حوايل 11 محـل مغلقة 
لحظـة الكشـف العقـار من الداخـل خربة 
ولم تتمكن املحكمـة من الدخول اليه كونه 
خربة وأيل للسـقوط درجـة عمرانه رديئة 
امـا املحـل الركن مشـغول من قبل حسـن 
عبد زيد علوان وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بعد البيع بصفة مستأجر علما ان املساحة 
الكليـة للعقـار 679,80 مـرت وان القيمـة 
الكليـة للعقـار مبلـغ )2,039,400,000( 
مليارين وتسـعة وثالثون مليون واربعمائة 

الف دينار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه

نـرش يف صحيفة العـراق بالعـدد 982 
وصحيفـة املسـتقبل العراقـي بالعدد 
1942 اعالن تنفيذ النجف رقم االضبارة 
2013/562 ذكـر محلـة الـراق خطأ 
والصحيـح املرشاق كما لـم يذكر مبلغ 
قدره سـتون مليون دينـار لذا اقتىض 

التنويه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1757/ب2019/3
التاريخ : 2019/7/19

تنويه
املسـتقبل  صحيفـة  يف  سـهوا  ورد 
العراقي بالعدد 1920  يف 2019/6/10  
ذكـر ان تاريـخ صدور القـرار 1757/

ب2019/3 يف 2019/6/3 والصحيـح 
هو 2019/5/28 لذا اقتىض التنويه 

القايض
خالد جابر عبيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1759/ب2019/5

التاريخ : 2019/7/15
تنويه

املسـتقبل  صحيفـة  )يف  سـهوا  ورد 
العراقي بالعدد 1922  يف 2019/6/12 
ذكـر ان تاريـخ صدور القـرار 1759/

ب2019/5 يف 2019/6/3 والصحيـح 
هو 2019/5/13( لذا اقتىض التنويه 

القايض
عيل عبد الرضا حسن

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 260/30
املحلـة او رقـم واسـم املقاطعـة 2 / 

املشخاب
الجنس دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب

رقم الشقة 
املساحة 2 اولك 

املشـتمالت / غرفتـني نـوم و2 غرفـة 
فوقانيـة واسـتقبال وهـول ومطبـخ 
وحمـام ومرافـق صحيـة البنـاء مـن 

الكونكريت املسلح
املزروعات او املغروسات 

واردات البيع السنوية 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام امللك
العقـاري  التسـجيل  دائـرة  سـتبيع 
العقـار  العلنيـة  باملزايـدة  املنـاذرة  يف 
املوصـوف اعـاله العائـد للراهـن أمنة 
الدائـن  طلـب  لقـاء  حسـني  كاظـم 
حسـني حميـد جـر املسـتحق البالـغ 
)12000000( اثنى عرش مليون دينارا 
فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة 
هـذه الدائرة خـالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
قانونيـة  تأمينـات  معـه  مسـتصحبا 
نقديـة او كفالـة مرفيـة ال تقل عن 
10% مـن القيمة املقـدرة للمبيع البالغ 
)75000000( خمسة وسبعون مليون  
دينار وان املزايدة سـتجري يف السـاعة 

)11( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
عامر شاني ظاهر املحنة 

مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري 
يف املناذرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
املشخاب

العدد : 314/ش/2019
التاريخ : 2019/7/11
اىل / احمد حاتم حسني

اعالن
اقامت املدعية افراح عيل عباس دعوى 
ضـدك تطالـب بهـا اثـاث ومخشـالت 
ذهبيـة وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني رسـميتني وعليـك 
الحضور خـالل مدة التبليـغ ويف حالة 
عدم حضـورك او من ينوب عنك قانونا 
سـوف تسـري املحكمـة بحقـك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

احمد عبد مسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

املشخاب
العدد : 304/ش/2019
التاريخ : 2019/7/11
اىل / احمد حاتم حسني

اعالن
اقامت املدعية افراح عيل عباس دعوى 
ضدك تطالب بها نفقـة لها والطفالها  
وبالنظر ملجهوليـة محل اقامتك قررت 
بصحيفتـني  تبليغـك  املحكمـة  هـذه 
محليتـني يوميتـني رسـميتني وعليـك 
الحضور خـالل مدة التبليـغ ويف حالة 
عدم حضـورك او من ينوب عنك قانونا 
سـوف تسـري املحكمـة بحقـك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

احمد عبد مسلم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1718

التاريخ 2019/7/11
اىل  /املنفذ عليه 

زيد عبد االمري عبد الحسني
لقد تحقق لهذه املديرية مـن رشح املبلغ القضائي 
لهـذه املديريـة ومختار محلـة الراق حسـني عيل 
كاظـم  انك مجهول محل االقامـة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ  عليه 
واسـتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيـذ النجف االرشف 
خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامـالت التنفيذيـة بحضـورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار محكمـة االحوال الشـخصية يف النجف بالعدد 
102/ش2019/1 يف 2019/2/7 واملتضمن الزامك 
بتأديـة مبلـغ مئتان وخمسـون الف دينار شـهريا 
لكل واحد  من االوالد حيدر وحسني وتخويل الدائنة 

انصاف شاكر عنر بأستالمها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3060/ب2019/3

التاريخ 2019/7/15
اعالن

اىل /املدعى عليه )عمر حميد خليل( 
اقام املدعي )مصطفى حيدر خليفة( املدير املفوض 
ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك 
له بالتكافل والتضامن مع املدعى عليه الثاني طائف 
حميد خليل مبلغا مقداره )1200 دوالر امريكي عن 
قرض مـؤرخ يوم 2018/8/30( ونظـرا ملجهولية 
محل اقامتك كون العنوان الوارد وهميا حسب رشح 
القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة االعظمية واشـعار 
امني محلة 312 يف االعظمية محمد سـتار جبار لذا 
تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2019/7/29 التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1149/ب2018/2

التاريخ  :2019/7/10
اعالن

بنـاءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شـيوع العقار 
املرقم  3/19360 حي النر  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
عـن بيع العقـار  املذكور اعـاله واملبينه اوصافـه وقيمته ادناه 
فعـىل الراغبني بالـرشاء مراجعة هذه املحكمة خـالل )ثالثون( 
يومـا من اليوم الثانـي لنرش االعالن مسـتصحبا معه التامينات 
القانونيـة البالغة 10% من القيمة املقـدرة بموجب صك مصدق 
المـر  محكمـة بداءة النجـف وصادر من مـرف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشـرتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصـاف : العقـار املرقـم 3/19360 حـي النـر يف النجـف 
عبارة عن دار تقع عىل شـارع بعـرض 10 مرت مفرزة اىل جزئني 
بصورة غري رسـمية الجزء االول يتكون من ممر وساحة امامية 
وصحيـات خارجية وصالـة ومطبخ مبلط بالصـب العادي غري 
املسـلح وغرفة نوم واستقبال علما ان االستقبال جدرانه مغلفه 
وارضيته من السـرياميك وباقـي الجزء املذكـور مبلط بالكايش 
مشـغول  مـن قبل يوسـف كامل جـر وهـو يرغـب بالبقاء يف 
العقـار بعد البيع بصفة مسـتأجر اما الجـزء الثاني يتكون من 
ممر واسـتقبال وصالة ومطبخ وغرفة نوم يف الطابق االريض اما 
الطابـق العلـوي يتكون من غرفة نوم ومجموعـة صحية الجزء 
املذكـور بطابقيه مبلـط بالكايش مشـغول من قبـل حيدر عبد 
الحسـني حميدي وهو يرغب بالبقاء يف العقـار بعد البيع بصفة 
مسـتأجر بالنسـبة للطابق االريض اما الطابق العلوي من الجزء 
املذكور مشـغول من قبل حسـني عبد الله عيل وهو غري موجود 
لحظة الكشـف الدار بالكامل مسقفه بالشـيلمان مجهزة باملاء 
والكهرباء درجة عمران الدار متوسـطة مساحته االجمالية 220 
مرت مربع وان القيمة الكلية للعقار مبلغ )100,000,000( مائة 

مليون دينار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 3054/ب2019/1

التاريخ : 2019/7/15
اعالن

اىل /املدعى عليه ) فوزية دعري صالح( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية مصطفى 
حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله  ضدك والذي 
يطلـب فيها الحكـم بالزامك بتأديتـك له وبالتكافـل والتضامن 
مـع املدعى عليهـا االوىل رشوق طارق حميد مبلغـا قدره $600 
عن القـرض املؤرخ 2018/1/25 ونظـرا لثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي رئاسـة محكم ة اسـتئناف 
الكـرخ االتحاديـة واشـعار مختـار املجلس املحيل لحي الشـيخ 
معـروف لذا تقـرر تبليغك اعالنـا بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2019/7/22 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1693

التاريخ :2019/7/15
اعالن

اىل / املدعو / محمد عيل فالح محيسن
اعالن

قـدم طالب حجـة الوفاة محمد عيل فالح محيسـن طلبا 
اىل هـذه املحكمـة يروم فيه اسـتصدار حجـة وفاة بحق 
املدعو )فالح محيسـن حميدي( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصحـف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 637/ب2019/2

التاريخ 2019/7/10 
اىل / الشخص الثالث ) محمد نارص كريم(

اقام املدعي )السـيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 
الدعـوى البدائية املرقمة اعاله والتـي يطلب فيها الحكم  
)بابطال كافة القيود العقار املرقم 3/41587 حي الوفاء 
واعادة تسـجيله بأسـم دائرة املدعي مديـر بلدية النجف 
وقد قررت املحكمة ادخالك شخصا ثالثا اكماال للخصومة 
( وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي القاسم /3 مجيد شاكر الكعبي عليه 
قررت هـذه املحكمة تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضـور يف موعـد املرافعـة املصـادف يف يـوم 
2019/7/29 وعنـد عد  م حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد: 2348/ب2019/5

التاريخ : 2019/7/15
اىل  /املدعى عليها ) رجيحه جواد حبيب( 

اقـام املدعي )حسـنني  محـي محمود( الدعـوى البدائية 
املرقمـة اعاله والتي يطلب فيهـا الحكم ب ) ابطال القيد 
املسـجل بأسـم املورث املرحوم )راشـد محمود جاسـم( 
للمدعـى عليهمـا االول والثانـي كل من )احمـد ومحمد 
اوالد راشـد محمـود جاسـم( الخـاص بالعقـار املرقـم 
)2/4049 حـي الكرامـة وكافة القيـود الالحقة واعتبار 
قيد املورث املرحوم محي محمود جاسم للمدعي حسنني 
محي محمود قيـدا ثابت الحكم ولثبـوت مجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الكرامة حميد جياد لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضـور يف موعد املرافعة 
املصـادف يف يـوم 2019/7/28 وعنـد عـدم حضورك او 
ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/1783

اعالن
تبيـع مديريـة تنفيـذ النجف العقـار تسلسـل 2/14211 الواقع يف براق جديـدة العائد للمديـن كاظم هالل  
ممهـوج   املحجوز لقاء طلب الدائن عيل مهدي محسـن البالغ اثنا عرش مليـون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه التامينات القانونية 

عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه : براق جديدة
2  ـ جنسه ونوعه : ثالثة دور 

3 ـ حدوده واوصافه :بلدية النجف 
4 ـ  مشـتمالته : العقار يقع عىل شـارع فرعي 20 مرت وانه عبارة عن ثالث دور سـكنية مفرزة بصورة غري 
رسـمية الدار املراد بيعه يتالف من ساحة امامية تحتوي عىل صحيات واستقبال يف واجهة الدار ويوجد ممر 
بجانب االسـتقبال بغرفة مرت يؤدي اىل صالة ترشف عىل غرفتني ومخزن وصحيات بضمنها مدخل ومطبخ  
جدرانه سـرياميك ومسـقف بالسقوف الثانوية وسلم يؤدي اىل السـطح ويوجد مكشوفة ويوجد جدران من 
السـرياميك  ارتفاع )1,30(م من السـطح االرضية الجدران بالبورك ارضية الدار مكسوة باملوزائيك وسقفه 
مبنـي من الطابوق اما الدار الثانية تتالف من ممر وغرفة واسـتقبال وصحيـات ومطبخ والثالث يتالف من 
ممر يؤدي اىل االسـتقبال ومطبخ مغلف باملوزائيك وحمام مشرتك ومغلف بالسرياميك وغرفة ومخزن وسلم 
يؤدي اىل الطابق االول الذي يحتوي غرفة واحدة وارضية الدار من املوزائيك وسقفه من الطابوق والشيلمان 

مالحظة : ان موعد املزايدة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا 
5 ـ مساحته : حسب السند املرفق 20/1  3

6 ـ درجة العمران : دون املتوسط
7 ـ الشاغل : جواد كاظم هالل

8ـ  القيمـة املقـدرة : ثمانية وتسـعون مليون واربعمائة وواحد وتسـعون الف ومائة وخمسـة وخمسـون 
دينار

اعالن
اىل املتهم الهارب ) احمد محمد حسني( 
احالـك السـيد قـايض محكمـة تحقيق 
املثنـى  جنايـات  محكمـة  اىل  الخـرض 
 229( املرقـم  االحالـة  قـرار  بموجـب 
/2019( يف 2019/6/25 غيابيا الجراء 
محاكمتـك بدعـوى غـري موجـزة وفق 
احـكام املادة  444 من قانون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هـذه املحكمة تقرر 
تبليغـك عن طريـق صحيفتني محليتني 
موعـدا   2019/9/1 يـوم  وتحديـد 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم 
اجـراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسـب 

االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهمـني الهاربـني )عامـر سـفوح 
شناوة ومهدي جابر حمود( 

احالكما السـيد قـايض محكمة تحقيق 
السـماوة  اىل محكمـة جنايـات املثنـى 
 352( املرقـم  االحالـة  قـرار  بموجـب 
/2019( يف 2019/6/16 غيابيا الجراء 
محاكمتكمـا بدعوى غـري موجزة وفق 
احـكام املادة  281 من قانون العقوبات 
ولعدم حضوركما اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغكما عن طريق صحيفتني محليتني 
موعـدا   2019/8/19 يـوم  وتحديـد 
للمحاكمـة ويف حالـة عـدم حضوركما 
سـيتم اجراء محاكمتكمـا غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

إعـــالن 
م/ مناقصة عامة لتجهيز اثاث

تعلـن محافظـة بغـداد / املديرية العامة للرتبيـة يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر - شـعبة العقود عن إعـالن مناقصة الخاصة )تجهيز مناقصة عـدد اثنان( بالكلفة 
التخمينية ضمن مشاريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرات تجهيز اثاث معدني وخشبي( )واملدرجة بالجدول ادناه( . فعىل الراغبني باالشرتاك فيها من أصحاب رشكات التجهيز 
اتحـاد الغـرف التجاريـة العراقية/ غرفة تجارة بغداد التي ال تقل عن درجة التصنيف )االوىل( مراجعة املديرية العامة للرتبيـة يف محافظة بغداد – الرصافة/3 مدينة الصدر – مقابل 
حي االمانة / قرب تقاطع الفالح / قطاع )4( لغراض رشاء مستندات )املناقصات( لقاء مبلغ قدره )100( الف دينار فقط مصدق او سفتجة نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوما 
بحيث تحفظ املسـتندات واملستمسـكات الخاصة بكل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسـم ورقم املناقصة واسـم الرشكة او املكتب الراغب باالشـرتاك بشكل واضح 

وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف شعبة العقود يف هذه املديرية 
واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الحادية عرش صباحا من يوم )الثالثاء( املصادف 2019/7/30 )وال يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( .

املستمسكات املطلوبة:
شهادة تأسيس الرشكة أو املكتب عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غري العراقية مصادقتها من الجهات املعنية.

هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنشائية أو هويات املقاولني التي ال تقل عن الدرجة ) الخامسة ( و الصادرة من وزارة التخطيط  نافذة عند تقديم العطاء حتماً )الهوية االصلية مع 
نسخة مصورة( يتم إعادتها بعد فتح العطاء. او هوية غرفة تجارة نافذة / اوىل

الهوية الرضيبية )الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم إعادتها بعد فتح العطاء.
املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب ) هوية االحوال املدنية ,شهادة الجنسية , بطاقة السكن( أو )البطاقة املوحدة ( .

قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي تؤيد القيام باألعمال املحالة او املنجزة كل حسب حالته.
تقديم كتاب عدم ممانعة )نسخة اصلية( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد - الرصافة /3 مدينة الصدر , و نافذ عند تقديم العطاء 

.
تقديم التأمينات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شـكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سـفتجة معنونة اىل محافظة بغداد - املديرية العامة للرتبية يف محافظة 

بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر.
تقديم الحسابات الختامية لسنتني مصدقة حسب االصول تظهر الكفاءة املالية و مقدار االرباح املتحققة من االعمال السابقة للرشكة بالنسبة لرشكات املقاوالت .

تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت الجهاز الفني. 
تقديم طريقة و منهاج تقدم العمل االويل .

وصل الرشاء )النسخة االصلية(.
االيراد السنوي.

املالحظـــــــــات:
تدون األسعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء إذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وأي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم 

الرشكة .
الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن .
يستبعد عطاء الرشكة أو املكتب غري الكفوء من خالل التجربة مع املديرية.

سـيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفسـارات الـرشكات واملكاتب يوم )االحد( املصادف21 /7 /2019 السـاعة العارشة صباحاً يف بناية املديرية العامـة للرتبية يف محافظة بغداد – 
الرصافة /3 -مدينة الصدر.

تفتح العطاءات يف يوم الغلق الساعة الحادية عرش صباحاً من يوم )الثالثاء( املصادف30 / 7 /2019 أو اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة 
/3 مدينة الصدر وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانوناً .

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

9. يكون صاحب الرشكة أو املكتب هو املسؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود املناقصة.
10. يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة او املكتب مع توقيع املدير املفوض.

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

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

الريد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر
yahoo.com@3_epedu.gov.iq/edu_rusafa.main@r3

املوقع االلكرتوني  للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة/3 مدينة الصدر
www.r3.epedu.gov.iq

العدد : 45/2/3
التاريخ   /   /2019

وقت المزايدة مكان المدرسة يوم المزايدة اسم المدرسة  ت

التاسعة صباحا  السماوة/ الرميثة /حي 
الحسين 2019/7/21 مدرسة محمد علي 

الحساني 1

التاسعة صباحا  السماوة/ الرميثة /حي 
الحسين 2019/7/21 مدرسة القانتات 

االبتدائية 2

التاسعة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة /حي 
الشهداء 2019/7/21 مدرسة خيبر 

االبتدائية 3

التاسعة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة /حي 
الشهداء 2019/7/21 مدرسة العاديات 

االبتدائية 4

العاشرة صباحا السماوة/ الرميثة /حي 
الشهداء 2019/7/21 مدرسة ثورة 

العشرين االبتدائية 5

العاشرة صباحا السماوة/ الرميثة / 
الفزاعية 2019/7/21 متوسطة التسامح 6

العاشرة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة /ناحية 
الهالل 2019/7/21 ثانوية الوالية 7

العاشرة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة /حي 
الشهداء 2019/7/21 مدرسة الكرار 

االبتدائية 8

الحادية عشر صباحا السماوة/ الرميثة /حي 
العسكري 2019/7/21 مدرسة النجاح 

االبتدائية 9

الحادية عشر  صباحا السماوة/ الرميثة /حي 
الحسين 2019/7/21 متوسطة العلياء 10

الكلفة التخمينيةدرجة التصنيف املطلوبةاملوقع التفصييل اسم املناقصة رقم املناقصة ت

-1
/1

تجهيز/2019
اثاث معدني )فايل كابينة +دوالب 
حديد +كريس ثابت +كريس دوار(

مخزن الفاو/ بغداد/ جميلة البناية 
املجاورة ملدرسة الفاو

غرفة تجارة/اوىل  هوية 
تصنيف املقاولني/

الخامسة 

228.380.000 مائتان وثمانية 
وعرشون مليون وثالثمائة وثمانون 

الف دينار

-2
/2

تجهيز/2019
اثاث خشبي )منضدة موظف 

+منضدة مدير +منضدة اجتماع(
مخزن الفاو/ بغداد/ جميلة البناية 

املجاورة ملدرسة الفاو

غرفة تجارة/اوىل  هوية 
تصنيف املقاولني/

الخامسة 

232.840.000 مائتان واثنان وثالثون 
مليون وثمنمائة واربعون الف دينار

حسني عيل نارص العبودي
املدير العام



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1945( الثالثاء  16  تموز  2019 اعالنات5

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسلة محكمة اسلتئناف صلاح الدين 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية فيتكريت
العدد: 907/ش/2019 

التاريخ :2019/7/10
اعان

اىل املدعى عليه/جرجيس لطيف عيل
اقاملت زوجتلك املدعيلة )رقلاء إبراهيم 
سلمان( الدعوى املرقمة 907/ش/2019 
تطللب فيهلا الحكلم بالتفريلق لللرر 
وملجهوليلة محلل اقامتلك عليله قلررت 
املحكمة تبليغك بموعد املرافعة املصادف 
2019/8/1 عن طريلق النرش بالصحف 
املحلية وعند حضورك او من يمثلك قانوناً 
يف املوعد املحدد أعاه فأن املرافعة سلوف 

تجري بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب

للللللللللللللللللللللللللل
اعان

 اىل الرشيلك ) علواد خلف سلهر ( توجب 
عليلك الحضلور اىل مقلر بلديله النجلف 
لغلرض اصدار اجازه بنلاء للعقار املرقم 
50743 /3 حلي النداء خال عرشه ايام 
وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك  

طالب االجازه كرار عبد نور معارج

للللللللللللللللللللللللللل
اعان

اىل الرشيلك ) صبا جملال صالح( توجب 
عليلك الحضلور اىل مقلر بلديله النجلف 
لغلرض اصدار اجازه بنلاء للعقار املرقم 
49876 /3 حلي النداء خال عرشه ايام 
وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه عقيل عبد الساده خضري

للللللللللللللللللللللللللل
اعان

اىل الرشيلك ) سلها عبد الجبلار صربي ( 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغلرض اصدار اجازه بنلاء للعقار املرقم 
3/5099 حلي العروبه خال عرشه ايام 
وبخافه ستتم االجراءات دون حضورك 

طالب االجازه ضياء كريم قاسم

للللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة 

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة 

ملحافظة املثنى / قسلم شلؤون االحوال 
املدنية 

اعان
قدم املواطن )فاهلم عبادي مهدي( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب 
يف قيده وجعلله )عبادي( وعما باحكام 
املادة )24( من قانلون البطاقة الوطنية 
رقلم 3 لسلنة 2016 املعلدل تقلرر نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال فرتة 
علرشة ايام  ملن تاريخ النرش وبعكسله 

سوف نن ظر يف الطلب حسب االصول 
اللواء

هيثم فاضل  عباس الغرباوي
مديلر االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

/ وكالة

للللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة املحمودية 

العدد : 204 / ب / 2018 
التاريخ : 4 / 3 / 2019 

اعان 
اىل املدعى عليهم : 

1 – محملد زيدان خلف 2 – عبد اللرزاق زيدان خلف 3 – وضحة 
زيلدان خللف 4 – خضري زيدان خلف 5 – سللمان زيدان خلف 6 
– حاملد زيدان خللف 7 – عبد الوهاب زيدان خلف 8 – سلميعه 
زيلدان خلف 9 – طليعه زيدان خلف 10 – كميلة زيدان خلف 11 
– نورة زيدان خلف 12 – مليعه زيدان خلف 13 – سلجودة زيدان 
خللف 14 – صربية زيلدان خلف 15 – كامل سللمان خضري 16 
– داود سللمان خضري 17 – ضيدان خلف بريسلم 18 – ياسلن 
خضري خلف 19 – فاطملة احمد زيدان 20 – كميلة احمد زيدان 
21 – بدعلة احملد زيلدان 22 – رياض احمد زيلدان 23 – عادل 
احملد زيدان 24 – ضيلاء احمد زيدان 25 – نهلة احمد زيدان 26 
– ضميلاء احمد زيدان 27 – زيد احمد زيدان 28 – عباس عزاوي 
زيلدان 29 – حامد عزاوي زيلدان 30 – خضري عزاوي زيدان 31 
– حميلد عزاوي زيلدان 32 – توفيق عزاوي زيدان 33 – حسلنة 
علزاوي زيلدان 34 – صبحة عزاوي زيلدان 35 – فطومة عزاوي 
زيلدان 36 – صربيلة عزاوي زيدان 37 – نجلم عبود زيدان 38 – 
هنلاء عبود زيدان 39 – خريية عبود زيدان 40 – نرص الله محمد 
خضلري 41 – خضري محمد خضلري 42 – خري الله محمد خضري 
43 – محمود محمد خضري 44 – فاطمة محمد خضري 45 – عبد 
الله محمد خضري 46 – راجحه عبود خضري 47 – حسلن احمد 
سلمان 48 – عيل احمد سلمان 49 – محمود احمد سلمان 50 – 
فوزية احمد سللمان 51 – يرسى احمد سلمان 52 – بثينه احمد 
سللمان 53 – فوزيلة خضري خلف 54 – زهلرة حمد ضهد 55 – 
ثامر سللمان خضري 56 – يرسى سللمان خضلري 57 – فردوس 
سللمان خضري 58 – كميلة سللمان خضري 59 – فهيمة سلمان 
خضري 60 – مليعه سللمان خضري 61 – خالد عبد الرزاق سلمان 
62 – نجم عبد الرزاق سلمان 63 – حسن عبد الرزاق سلمان 64 
– حسن عبد الرزاق سلمان 65 – نجمة عبد الرزاق سلمان 66 – 
صاح نجم عبود 67 – فاح نجم عبود 68 – فالح نجم عبود 69 
– ليىل نجم عبود 70 – ناهدة نجم عبود 71 – منى نجم عبود 72 
– نرباق نجم عبود 73 – حسن عيل احمد زيدان 74 – خضري عيل 
احملد زيلدان 75 – نزهه عيل احمد زيلدان 76 – غرية عيل احمد 

زيدان 77 – عيىس زيدان خلف 78 – حسنة زيدان خلف . 
االشلخاص الثالثة االختصاميلن اىل جانب املدعلى عليهم : 1 – 
اركان حملادي علزاوي زيدان 2 – سلحر حمادي علزاوي زيدان 
3 – سلندس حمادي عزاوي زيدان 4 – فلردوس حمادي عزاوي 
زيدان 5 – تركية ثامر سللمان 6 – باسمة عبد الرزاق زيدان 7 – 
صلدام عبيد عزاوي 8 – قيص عبيد عزاوي 9 – صبا عبيد عزاوي 
10 – اطيلاف عبيلد علزاوي 11 – ضياء عبيد علزاوي 12 – بان 
عبيلد علزاوي 13 – نهى عبيد عزاوي 14 – رنلا عبيد عزاوي 15 

– عمار عبيد عزاوي .
اقلام املدعلي / كريم فرهود سللمان الدعلوى البدائيلة املرقمة 
204 / ب / 2018 التلي صلدر فيها قرار الحكلم املؤرخ يف 26 / 
6 / 2019 واملتضمن قررت املحكمة الحكم بازالة شليوع العقار 
املرقلم 1 / 26 م9 الزنربانية بيعا باملزايلدة العلنية وتوزيع صايف 
البدل بن الرشكاء كل حسلب سلهامه وتحميل الطرفن الرسوم 
واملصاريف النسبية بضمنها اتعاب محاماة وكيل املدعي املحامي 
وليد الدليمي وبنسلبة 10 % من حصلص موكله وبما اليزيد عىل 
خمسلمائة الف دينار اسلتنادا للمواد ) 1072 و 1073 ( مدني و 
) 22 و 131 و 140 ( اثبلات و ) 55 / 1 و 56 / 1 و 156 و 161 
و 166 و 177 و 203 ( مرافعلات مدنيلة و 63 محاملاة حكملا 
حضوريلا بحق املدعى عليهما كل من ) اسلتربق حمادي عزاوي 
وابراهيلم عبيد علزاوي ( وغيابيا بحق الباقلن قابا لاعرتاض 

والتمييز وافهم علنا يف 26 / 6 / 2019 .
القايض االول 

محمد عبد الله سهيل

اعان 
تنويه 

ورد يف االعان الصادر من مديرية االحوال 
املدنيلة والجلوازات واالقاملة يف املثنلى 
تغيري لقب من العيس اىل العبس املنشلور 
بصحيفة املسلتقبل العراقي العدد 1818 
يف 3 كانلون الثانلي لسلنة 2019 حيلث 
سلقط سلهوا اللواء ميثلم فاضل عباس 

الغرباوي لذا اقتىض التنويه
للللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقلدت الهويلة الوزاريلة الصلادرة ملن 
وزارة النفط / رشكة املنتوجات النفطية 
فرع البرصة باسلم / عبد الحسن فاضل 
عبلاس – فملن يعثر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) صالح 
سدخان يوهان ( الذي يطلب فيه اضافة 
اللقلب من ) فراغ ( اىل ) العاشلور ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال 
مدة اقصاها خمسلة عرش يوم وبعكسه 
سلوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احلكام امللادة 22 ملن قانلون البطاقلة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مديلر االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
للللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
البلرصة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 98 / ب / 2018 
التاريخ : 7 / 7 / 2019 

اىل / املدعلى عليهلم / 1 – عبد الحسلن 
جياد كاظم 

2 – شكرية جياد كاظم 
3 – وفاء جياد كاظم 

4 – اسماء جياد كاظم 
5 – ميرس جياد كاظم 
6 – احمد جياد كاظم 

م / تبليغ بالحكم الغيابي 
بتاريخ 29 / 11 / 2018 اصدرت محكمة 
بداءة البرصة حكما غيابيا يقيض بتمليك 
املدعلي مصطفى موىس جبار حصصكم 
يف العقار تسلسل 137 / 2176 – الرباط 
الكبري وانتقال حصة الرشيك عبد الحسن 
كاظم جياد مثقلة بالحجز التنفيذي الذي 
قيد عليها يف اضبارة العقار حكما غيابيا 
قابلا لاعلرتاض واالسلتئناف والتمييز 
وملجهوليلة محل اقامتكم حسلب رشح 
املبلغ القضائي بال سعدون كريم ورشح 
املجللس البلدي ملنطقة عتبله ابن غزوان 
املتضملن ارتحالكلم اىل جهلة مجهوللة 
قرر تبليغكم اعانلا بصحيفتن يوميتن 
محليتن ولكم حق االعرتاض واالستئناف 
والتميلز ويف حالة عدم حضوركم سلوف 

يكتسب القرار درجة البتات .
القايض 

مؤيد شمخي جرب الشاوي
للللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقلدت منلي الهوية الصادرة ملن نقابة 
االنبلار خلال  املهندسلن يف محافظلة 
 2015 احلداث داعلش يف علام 2014 - 
باسلم )محمد جاسم محمد( الرجاء من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقلدت مني  ) هوية وكالة بائع نفط 
متجول( الصادرة من الرشكة العامة 
لتوزيع املنتجات النفطية / فرع دياىل 
/ باسلم / يوسلف زاحم اسماعيل – 
فملن يعثلر عليها تسلليمها اىل جهة 

االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقدت شهادة تكييل العائدة للسيارة 
املرقملة 12878 تأميلم حمل مالكها 
) احسلان عبد الله محملد ( ونوعها 
نيسلان موديلل 1982 والصادرة من 
رشكلة توزيلع املنتجلات النفطية / 
هيلأة توزيلع الجنلوب – فملن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديريلة االحوال املدنية والجوازات واالقامة / صاح 
الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 3674 

التاريلخ / 9 / 7 / 2019 
م / نرش اعان 

قدم املواطن ) عيد كريم عيل لطيف ( طلبا يروم فيه 
تبديل اسلمه املجرد جعلله ) عماد ( بدال من ) عيد ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال ) 15 
( يوما من تاريخ نرش االعان وبعكسله سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احلكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسلنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

لللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان 

فقلد وصلل قبلض حكومي صلادر ملن بلدية 
البرصة بتاريخ 18 / 8 / 2016 رقمه 690554 
مبلغله 000 / 260 / 1 بأسلم / غسلان عبلد 
الرزاق عبد الكريم – فمن يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فقلدت مني الهويلة الصادرة ملن وزارة املوارد 
املائيلة / الهيئة العامة لصيانة مشلاريع الري 
والبلزل والبطاقة املوحلدة الصادرة ملن دائرة 
احوال النجف بأسلم / املهنلدس الزراعي عامر 
عبد الكريم عبلد عيل – الرجاء من يعثر عليهما 

تسليمهما اىل جهة االصدار .

لللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقلد ت منلي  الهويلة الصلادرة ملن الرشكلة 
العاملة  لتوزيع املنتجلات النفطية/ فرع  دياىل 
) هوية موظفي الدولة( باسلم    شاكر محمود 
عبد ويس – فمن يعثر عليها تسلليمها اىل جهة 

االصدار .

لللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقدت مني   الهوية الصادرة من الرشكة العامة 
لتوزيلع املنتجات النفطية/  فلرع دياىل) هوية 
موظفي الدولة( باسم ./ عمار  سامي محمود– 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 

م  / مناقصة رقم )2019/17( اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
اعالن رقم )2019/43( 

)للمرة االوىل( 
1ليرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعان ملقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل وتفريغ املواد الغذائية 

يف محافظة )كرباء املقدسة(
2 ل تتوفر لدى )الرشكة اعاه( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبن يف 

الرشوط الخاصة (
3 ل بأمكان مقدمي العطاءات الراغبن يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل مدير القسم القانوني / الطابق الثاني / الرشكة العامة 
لتجارة املواد الغذائية  ل املنصور شارع النقابات  ل مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )600,000( ستمائة الف دينار وبأمكان 

مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن اعاه 
4 ل تسلليم العطاءات اىل العنوان االتي : صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االسلتعامات قبل الساعة )12( الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )الثاثاء( 
املصادف 2019/7/30 وسلوف ترفض العطاءات املتاخرة وسليتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة 
الفتح يف يوم )الثاثاء( املصادف 2019/7/30 )بعد السلاعة 12 الثانية عرش ظهرا( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر 
من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ )50,000,000( خمسون مليون دينار  عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق 

املناقصة
اسعار الكلفة التخمينية 

وتوفق الوثائق التالية :
1 ل وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه

2 ل  كتاب عدم املمانعة من االشلرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرائب نافذ لعام 2019
3 ل هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل الرشكة

4 ل حسابات ختامية التي تظهر االرباح خال السنتن االخريتن 
5  لالكفاءة املالية للمناقصن وذلك من خال تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة 

6 ل االعمال املماثلة املنجزة خال السنتن االخريتن مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان  : جمهورية العراق ل بغداد ل املنصور ل شارع النقابات 

Adress: Republicof Iraq-  Baghdad – AL-Mansoor
Web site  : www.iraqsfsc.org

E-Mail : foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail : foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail : foodstuff 3@iraqsfsc.org

Generalfood staff @yahoo.com

العدد : 13745
التاريخ : 2019/7/10

رقم التبويب  حـ / 3342

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

مبلغ التنظيف المقطوع 
شهريا اصناف البضائع واوزانها اجور الوزن 

واكمال الوزن
اجور التوظيب داخل المخازن 
او عزل المواد او فتح االكداس

اجور التحميل والتوظيب 
على ظهر واسطة النقل

اجور التفريغ والتوظيب داخل 
المخازن

)400,000( اربعمائة 
الف دينار 

كيس زنة 5 كغم فما فوق مجانا مجانا )190( مائة وتسعون 
دينار )190( مائة وتسعون دينار

صندوق او كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 3 

كغم فما فوق
مجانا مجانا )185( مائة وخمسة 

وثمانون دينار
)185( مائة وخمسة وثمانون 

دينار

مجموع االسعار )750( سبعمائة وخمسون دينار فقط



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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  اس��تنادا الى كتاب قس��م التخطي��ط واملتابعة في محافظ��ة البصرة ذي العدد 
)2614في 2019/6/17( .

  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلبرة لتق��دمي عطاءاتهم)املغلقة(مش��روع ))افراز القطع��ة 2/54 والقطعة 

1/54م6 السيبة واعمال الدفن بالترابية والسبيس/املرحلة االولى   ( 
- وبكلفة  تخمينية قدرها)17,845,000,000(  سبعة عشر مليار وثمامنائة وخمسة 

واربعون مليونالف دينار عراقي 
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 250  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية   والصنف /  انشائية  

-موقع املشروع )السيبة(
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي 
حددته��ا تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة 

من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثاني��اً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
من )قس��م العقود احلكومية  /شعبة اعالن املش��اريع( في العنوان أدناه وذلك من  

الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

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

باملتطلبات املالية اآلتية: 
أ-مع��دل االي��راد الس��نوي عل��ى م��دى اخ��ر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل عن 
)17,195,442,000( س��بعة عشر مليار ومائة وخمسة وتس��عون مليون واربعمائة 

واثنان واربعون الف دينار عراقي 
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير  ب - 
املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )6,691,875,000( ستة مليار 

وستمائة وواحد وتسعون مليون وثمامنائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي 
ت-احلس��ابات اخلتامية معدل ربح الخر س��نتني متتاليتني مصادق��ة ومدققة من 
قبل محاس��ب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية 
الخر سنتني فيتم تقدمي حساباتها اخلتامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك 
اس��تنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/دائرة العقود احلكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29 
2-اخلبرة والقدرة الفنية:على مق��دم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته 

على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 
7( الس��بع الس��ابقة ومببلغ اليقل عن )10,707,000,000( عش��رة مليار وسبعمائة 

وسبعة مليون دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب في الوثيقة القياسية

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغبني في العنوان أدناه* ودفع رسم غير مسترد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار 

عراقي اعتبارا من يوم االربعاء  املصادف 2019/7/17  .
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس    املصادف 

2019/8/8   الساعة العاشرةصباحاً 
  سادس��اً-يجب تس��ليم العط��اءات في أو قبل ي��وم االحد  املص��ادف 2019/8/18 
الس��اعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكترونية 
)ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/8/18.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات. 

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 178,450,000 ( مائة 
وثمانية وسبعون مليون واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي خ على شكل صك 
مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

 .
ثامنا-عل��ى مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها 

واملتمثلة ب� 
1-ارس��ال العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكامل��ة املطلوبة والنماذج املطلوبة 
وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات 
3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء 4-الوثائق املصادق 
عليها من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائق التاهيل الالحق مبوجب االس��تمارات املدرجة في القس��م الرابع 
للتحق��ق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم 

الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
اثنا عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمش��ركني 

في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة  عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم 

العقود احلكومية/شعبة  بيع الوثائق القياسية 
basra.gov.iq اربعة    عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا الى 
ما ج��اء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود 
احلكومية /قس��م االستش��ارات والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 في 2017/8/3 .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)افراز القطعة 2/54 والقطعة 1/54م6 السيبة واعامل الدفن بالرتابية والسبيس/املرحلة االوىل(  

 مناقصة )22/ بلديات   2019 (

 احلاق��ا بكتابنا ذي العدد )3190 في 2019/6/27( اخل����اص بإع��الن اول للمن���اقص��ة 
2/ صحة/2019 مشروع )انشاء معامل اوكسجني عدد)4( وحسب الكشوفات الفنية 

م القرنة ، م.املدينة،م.البصرة،م.الشفاء(
نود ان ننوه الى متديد موعد غلق املناقصة اعاله ليكون  يوم االحد املصادف 2019/7/21 

الساعة 1:00 ظهراً بدال من يوم االحد 2019/7/14.

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

م / متديد
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املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة 
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الرشطة بطاًل للدوري العراقي بأقدام النفط
              المستقبل العراقي/ متابعة

أه�دى النفط لقب ال�دوري إىل الرشطة 
الجوي�ة  الق�وة  الوصي�ف  بإس�قاطه 
بهدف�ن مقاب�ل هدف، يف املب�اراة التي 
أقيم�ت االحد املايض، يف ملعب الش�عب 
السادس�ة  الجول�ة  لحس�اب  ال�دويل 

والثالثن من الدوري.
 سقوط الجوية

برتكي�زه  الجوي�ة  الق�وة  يك�ن  ل�م   
وبمستواه الحقيقي، فيما تمكن النفط 
م�ن االس�تحواذ ع�ى الك�رة واملحاولة 

الجادة عى مرمى القوة الجوية.
وتمك�ن فرح�ان ش�كور م�ن افتت�اح 
النتيجة برأس�ية م�رت من ب�ن أقدام 
الح�ارس فه�د طال�ب يف الدقيق�ة 37، 
فيما أضاع عماد محسن محاولة للقوة 

الجوي�ة لينته�ي الش�وط األول بتقدم 
النفط بهدف دون رد.

 يف الش�وط الثاني ع�زز النفط النتيجة 
بهدف ثان يف الدقيقة 50 بعد أن تالعب 

وليد كريم بدفاعات القوة الجوية ومرر 
الكرة إىل مازن فياض ليسكنها الشباك 

محرزا الهدف الثاني.
وبح�ث الق�وة الجوي�ة ع�ن تقلي�ص 
النتيج�ة وتمك�ن يف الدقيق�ة 69 م�ن 
املباراة، بع�د أن احتس�ب الحكم مهند 
قاس�م ركلة جزاء، س�جل منه�ا عماد 

محسن.
فيما تألق الحارس مصطفى س�عدون 
لحماي�ة فريقه من ه�دف التعادل ورد 
أكث�ر من كرة لعيل يوس�ف، وتس�ديدة 
ملحم�د قاس�م لتنته�ي املب�اراة بف�وز 

النفط بهدفن مقابل هدف.
 ورف�ع النف�ط رصي�ده إىل النقطة 57 
وتقدم للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد 
القوة الجوي�ة عند النقطة 78 يف املركز 

الثاني ليتوج الرشطة رسمًيا باللقب.

 خسارة الرشطة
وت�وج فري�ق الرشط�ة باللق�ب رغ�م 
خس�ارته من امليناء به�دف دون رد يف 
املباراة التي أقيمت مساء اليوم يف ملعب 

الفيحاء بمدينة البرصة لذات الجولة. 
 اله�دف الوحي�د جاء بإمض�اء الالعب 
حس�ن عب�د الواح�د يف الدقيق�ة 24، 
وتوقفت املب�اراة لدقائق مع�دودة بعد 
اع�رتاض املين�اء ع�ى ركل�ة ج�زاء لم 
يحتس�بها حكم املباراة وعجز الرشطة 
عن إدراك التع�ادل لتنتهي بفوز امليناء 
به�دف، وس�ط فرح�ة الرشط�ة الذي 
اس�تفاد م�ن خس�ارة مالحق�ه القوة 

الجوية ليتوج باللقب. 
وتجم�د رصيد الرشطة عند النقطة 86 
وتوج باللقب بينما رفع امليناء رصيده 
إىل النقطة 39 يف املركز السادس عرش.

عدنان محد ينافس »4« أجانب عىل تدريب الوداد

رياض حمرز: لقب أمم أفريقيا هدفنا.. ومواجهة 
السنغال صعبة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د الجزائري ري�اض محرز، نجم مانشس�رت 
س�يتي اإلنجليزي، أن منتخب بالده حقق فوزا 
مس�تحقا أم�ام نيجريي�ا، معربا عن س�عادته 
بقي�ادة محارب�ي الصحراء لنهائ�ي كأس أمم 
أفريقيا 2019.وأضاف محرز الذي توج بجائزة 
رجل املب�اراة، يف ترصيحاته باملؤتمر الصحفي 
عقب اللقاء: »خضن�ا مباراة صعبة أمام فريق 

ق�وي. فرحتن�ا كبرية للغاية بإس�عاد ش�عبنا، 
ونعل�م أن جماهرينا تس�اندنا بق�وة«.وأردف: 
»نتمنى التتويج بالبطولة القارية، وحصد لقب 
الكان هو الهدف األهم يف مسريتي، لذلك سنقدم 
قصارى جهدنا للع�ودة بالكأس«.وقال محرز: 
»لق�د أراد زمالئي تس�ديد الركل�ة الثابتة التي 
س�جلت منها الهدف، لكنني طلبت أن يرتكوها 
يل، ونجحت يف إرسالها إىل حيث أردت«.وأوضح 
أن مب�اراة الس�نغال يف الدور النهائي س�تكون 

صعبة للغاية، خاصة أن أسود التريانجا منتخب 
قوي للغاية.واختتم: »س�جلنا 12 هدفا ونقدم 
أداء جيدا، ووصلنا للنهائي. أعتقد أننا قادرون 
ع�ى التتوي�ج باللقب، ونعرف الس�نغال جيدا؛ 
لقد واجهناهم يف مرحلة املجموعات وهم فريق 
قوي.«وس�جل محرز هدف فوز منتخب بالده 
عى نيجرييا بالدقيقة 95، من عمر املباراة التي 
جمعتهما الي�وم األحد، عى إس�تاد القاهرة يف 

نصف نهائي البطولة القارية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ب�دأ ال�وداد البيض�اوي البحث ع�ن مدير فني 
خلًف�ا للتونيس فوزي البنزرتي، من بن قائمة 

أسماء مرشحة من األجانب والعرب.
وم�ن ب�ن األس�ماء املطروح�ة ب�رز مدربان 
عربيان، هما املرصي حسام البدري والعراقي 
عدن�ان حمد، ويع�د الثاني ه�و األقرب حيث 

س�ينتقل إىل الدار البيضاء قريبا بعد استخراج 
تأشرية دخول إىل املغرب.

ويتناف�س عدنان حم�د مع بول ب�وت مدرب 
منتخ�ب غينيا، والربتغايل باولو دوارتي مدرب 
بوركينافاس�و، والبلجيك�ي هوج�و ب�روس، 
إضاف�ة للرصب�ي ميلوت�ن رسيدوجيفيت�ش 
)ميش�و(، الذي كانت له تج�ارب أفريقية من 
بينها روان�دا، كما س�بق له تدريب 

نادي أورالند بريتس من جنوب أفريقيا.
وأكد رئي�س الوداد ل، أن الحس�م يف هوية 
امل�درب الجديد س�يكون قريًب�ا وأن ناديه 
ال يود الترسع ويدرس كافة الرتش�يحات 
برتكي�ز ش�ديد، ك�ي ال تتك�رر تجرب�ة 
الفرن�يس ريينه جريارد املوس�م املنرصم 
والتي انتهت بع�رض نزاع الطرفن أمام 

الفيفا للفصل فيه.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن برشلونة اإلس�باني، جاهزية ثنائي 
الفريق، الذي عان�ى من إصابات متفرقة 

يف نهاية املوسم املنرصم.
وذك�رت صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، 
أن الح�ارس األملان�ي أندريه تري ش�تيجن 
والجن�اح الفرنيس عثمان ديمب�يل، تلقيا 
الترصي�ح الطب�ي وبات�ا جاهزي�ن لب�دء 
املوس�م الجديد برفقة بقي�ة زمالئهما يف 

الفريق.
وغ�اب ديمب�يل عن مب�اراة نهائ�ي كأس 
ملك إس�بانيا، الذي خرسه برشلونة أمام 
فالنس�يا، فيما لم يتمكن تري شتيجن من 
اللع�ب أم�ام إيب�ار بالجولة األخ�رية من 

الليجا وكذلك نهائي الكأس.
وختم�ت الصحيفة بأن كل من ش�تيجن 
وديمب�يل، تخطي�ا الفحوص�ات الطبي�ة 
دون أية مش�اكل، فيما أعلن النادي أنهما 

متاحان بالفعل للمشاركة يف التدريبات.

برشلونة يعلن جاهزية نجميه 
للموسم اجلديد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، من 
الرحي�ل عن صفوف الروخيبالنكوس، خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وذك�رت صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، أن�ه 
بعد تعاق�د أتلتيكو مدريد م�ع الثنائي جواو 
فيليكس وألفارو موراتا، يف الصيف الحايل، 
أخرب الن�ادي دييجو كوس�تا أن�ه بإمكانه 

الرحيل عن الفريق.
وأضاف�ت أن فالمنج�و الربازي�يل، دخل يف 
محادث�ات م�ع أتلتيك�و مدري�د، م�ن أجل 
التعاق�د م�ع كوس�تا، موضح�ة أن انتقال 
الالع�ب إىل إيفرت�ون اإلنجليزي ب�ات مهدًدا 

بالفشل.
وتابعت أن كوستا أجرى محادثات مع التوفيز 
م�ن أج�ل االنضم�ام إليه�م والع�ودة لل�دوري 
اإلنجلي�زي، إال أن فالمنج�و دخ�ل يف الصفق�ة 

محاوالً ضم املهاجم.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن الفريق الربازييل سيقدم 
عرًضا يرتاوح بن 9 و 12 مليون جنيه إسرتليني 
لض�م املهاجم البالغ من العمر 30 عاًما، مضيفة 
ب�أن العقب�ة الوحي�دة تتمثل يف الراتب الس�نوي 
لكوس�تا، حيث يحصل عى 150 ألف إس�رتليني 
أسبوعًيا، ضعف ما يتقاضاه أعى العب بالفريق.

وختم�ت ب�أن راتب كوس�تا ل�ن يمثل مش�كلة 
كبرية إليفرتون، الس�يما وأن هناك س�تة العبن 
بالتوفي�ز يحصلون عى م�ا ال يقل عن 100 ألف 

جنيه اسرتليني يف األسبوع.

فريق برازييل ينافس إيفرتون 
عىل دييجو كوستا

        المستقبل العراقي / وكاالت

قال برايان روبس�ون أحد أس�اطري مانشسرت يونايتد، 
إن عى بول بوجبا العب وس�ط الفريق أن ينأى بنفسه 
ع�ن التكهنات املثارة حول اقرتاب�ه من إنهاء فرتة غري 
موفقة يف أولد ترافورد، مشريا إىل أنه يجب أن يركز عى 
التدريبات التي تس�بق املوس�م حتى الوص�ول إىل قرار 
بشأن مس�تقبله.وأبلغ مينو رايوال وكيل أعمال بوجبا 
صحيفة التايم�ز مؤخرا بأن الالع�ب البالغ من العمر 
26 عام�ا ين�وي مغادرة الن�ادي، بينما ق�ال الالعب يف 
طوكيو الشهر املايض إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد 
حان »لخوض تحد جديد يف مكان آخر«.ورد أويل جونار 
سولس�كاير مدرب يونايتد عى وس�ائل اإلعالم بقوة يف 
أس�رتاليا، ضمن جولة الفريق اآلسيوية، قائال إن هناك 
ج�دول أعمال يعادي الالع�ب الفائز ب�كأس العالم مع 

فرنس�ا العام املايض.وقال روبس�ون القائد السابق ليونايتد 
والذي أمىض 13 عاما يف النادي لش�بكة س�كاي س�بورتس 
»هن�اك الكثري م�ن التكهنات يف وس�ائل اإلعالم ح�ول بول، 
إن�ه نجم كبري، أن�ت العب يف يونايتد ومرتب�ط معه بعقد لذا 
ف�إن عليك أن تعطي كل يشء للن�ادي والفريق والجماهري«.

وتابع »يجب عليك أن تتحى بالتواضع وتخوض فرتة اإلعداد 
التي تس�بق املوسم عى أفضل نحو ممكن وهو ما اعتقد أنه 
يق�وم به وفقا مل�ا أراه يف الحصص التدريبية، إذا حدث يشء 
م�ا ويريد النادي إتمامه أو لم يح�دث أي يشء لذا فإن عليك 
أن تتأقل�م معه«.وق�دم بوجبا، ال�ذي انتق�ل ليونايتد قادما 
م�ن يوفنت�وس اإليط�ايل يف 2016 يف صفقة قياس�ية وقتها 
بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه اس�رتليني )112.23 مليون 
دوالر(، عروضا غري متسقة عى الرغم من تسجيله 31 هدفا 
يف 142 مب�اراة يف كافة املسابقات.وسيس�تهل يونايتد، الذي 

أنهى يف املركز السادس املوسم املايض.

قائد يونايتد السابق يوجه نصيحة لبوجبا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أنجز ريال مدريد، خامس أيام تحضرياته للموسم 
الجديد، التي يجريه�ا يف مدينة مونرتيال الكندية، 
بمران أجري أمس األحد، بمشاركة إيسكو، عقب 

ساعات من وصوله.
وخالل جلس�ة املران املس�ائية، أجرى العبو ريال 
مدري�د، تدريبات االس�تحواذ وتمري�ر الكرة، كما 
خاض�وا مب�اراة مصغ�رة، وأنه�وا اس�تعدادهم 

بتمرين�ات لياق�ة بدنية.وكان أحدث املس�تجدات 
انضم�ام إيس�كو للمران، الذي وص�ل أمس األحد 
إىل مونرتي�ال بع�د حصوله عى ترصي�ح بالبقاء 
يف مدري�د لبضع�ة أي�ام لحض�ور مي�الد طفله 
الثاني الخمي�س املايض.كما وصل أمس األحد 

إىل املدين�ة الكندي�ة، رئي�س الن�ادي امللكي، 
فلورنتينو بريي�ز، وما زال املدرب زين الدين 
زيدان غائبا بعدما اضطر ملغادرة املعسكر 

بسبب وفاة شقيقه.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يس�عى ميالن، للتعاقد مع العب ليفربول، خالل 
ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة، لتدعي�م صف�وف 

الفريق استعداًدا للموسم الجديد.
وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، أن ميالن 
يبح�ث إمكاني�ة التعاق�د م�ع الكروات�ي ديان 
لوفري�ن، مداف�ع ليفربول، مش�ريا إىل أن ميالن 
لدي�ه اهتم�ام كبري بض�م الالعب من�ذ الصيف 

املايض.
وأض�اف أن هن�اك س�ببن وراء تعق�د مهم�ة 
مي�الن يف ض�م لوفري�ن، أولهم�ا ه�و يورج�ن 
كلوب، املدير الفني للريدز، الس�يما وأنه معجب 

الالعب  بق�درات  للغاي�ة 
القيادي�ة، ورغبت�ه يف 

االحتف�اظ به ألطول 
فرتة ممكنة.

الس�بب  أن  وتاب�ع 
الثاني ه�و أن ن�ادي ليفربول 

يق�در لوفرين ب�25 مليون ي�ورو، مضيفة بأن 
النادي اإلنجليزي لن يقبل بأقل من تلك القيمة.

وختم بأن�ه بالرغم من محاوالت باولو مالديني 
وريك�ي ماس�ارا، إداري�ي مي�الن، للتوص�ل إىل 
كيفي�ة التعاقد مع الالع�ب، إال أن العرض يجب 
أن يتواف�ق م�ع مطال�ب ليفربول، ك�ي يفكروا 

فيه.

إيسكو يشارك يف حتضريات ريال مدريد

سببان يعطالن صفقة انضامم العب ليفربول إىل ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي

س�افر باي�رن ميونخ، صب�اح الي�وم اإلثن�ن، إىل لوس 
أنجل�وس األمريكية، اس�تعداًدا لبدء ف�رتة التحضريات 

للموسم الجديد.
وذك�رت صحيف�ة »كيك�ر« األملانية، أن طائ�رة الفريق 
البافاري أقلعت صباح الي�وم اإلثنن من مدينة ميونخ، 
متوجه�ة إىل لوس أنجلوس، للتحضري للموس�م الجديد، 
مشريا إىل أن البايرن سيبدأ أوىل مواجهاته أمام اَرسنال، 

يوم األربعاء، بالكأس الدولية لألبطال.
وأضافت أن بايرن سيواجه ريال مدريد يف املحطة الثانية 
يوم االس�بت، عى أن يع�ود البافاري إىل مدينة ميونخ يف 

23 يوليو / تموز، عقب نهاية املباراة الثالثة أمام ميالن 
اإليطايل.

ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن نيك�و كوفات�ش، املدير الفني 
لبايرن ميونخ، افتقد لعنرصين، حيث سيبقى الفرنيس 
ل�وكاس هريناندي�ز، املنضم حديًث�ا للباي�رن، يف مدينة 
ميونخ للعمل بش�كل فردي من أج�ل تعافيه تماًما من 

إصابت�ه، فيم�ا يق�ي الكن�دي ألفونس�و ديفيز، 
إجازته حالًيا بعد نهاية الكأس الذهبية، عى أن 

ينضم للفريق يوم الثالثاء.
وانض�م هرينانديز إىل صف�وف بايرن ميونخ 
قادًما من أتلتيكو مدريد اإلسباني، يف صفقة 

قيمتها 80 مليون يورو.

بايرن ميونخ يفقد صفقته اجلديدة 
             بغداد/ المستقبل العراقييف رحلة لوس أنجلوس

 
يرفض نادي برشلونة اإلسباني، التنازل عن رغبته 
يف التعاق�د مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع 
أياكس أمس�رتدام، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وذك�رت صحيفة »مون�دو ديبورتيف�و«، أن 
جوس�يب ماري�ا بارتومي�و رئي�س 
القي�ام  أراد  برش�لونة،  ن�ادي 

بمحاولة أخرية إلقناع دي ليخت باالنضمام للنادي 
الكتالوني.

وأوضحت أن بارتوميو يعتزم القيام برحلة رسيعة 
إىل أمس�رتدام من أج�ل الجلوس م�ع ماتياس دي 
ليخت، الذي يقرتب من الرحيل ليوفنتوس اإليطايل 

هذا الصيف.
وتش�ري تقارير صحفي�ة إىل أن يوفنت�وس توصل 
التفاق بالفعل م�ع أياكس والالعب عى االنضمام 

للبيانكونريي خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ولفتت الصحيفة إىل أن رئيس برشلونة ينوى تكرار 
م�ا فعله يف يناير/كانون ثان املايض، عندما تمكن 
م�ن إقناع فرينكي دي يونج العب وس�ط أياكس، 

باالنضمام لربشلونة، وهو ما حدث بالفعل.
قيم�ة  إب�راز  س�يحاول  بارتومي�و  أن  وأضاف�ت 
برش�لونة لدي ليخت، علًما ب�أن مينو رايوال وكيل 
الالعب، لم يعرتض عى االجتماع، وسيجلس فقط 
للحديث، إذا كان برش�لونة مستعًدا لتقديم عرض 

مماثل للسيدة العجوز.

حماولة أخرية من برشلونة خلطف دي ليخت

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

انضم الثنائي اإلنجليزي ليفربول وتوتنهام هوتس�بري، 
إىل س�باق التعاق�د مع العب برش�لونة الس�ابق، الذي 
ارتبط اسمه مؤخرًا باالنتقال إىل بايرن ميونخ األملاني.

وذكرت عدة تقارير أن النادي البافاري يضع اإلسباني 
داني أوملو العب دينامو زغرب الكرواتي، ضمن قائمة 
خياراته يف س�وق االنتقاالت، حال فشله يف إبرام صفقة 
هجومية من العيار الثقيل هذا الصيف.وبحس�ب صحيفة 
»الدييل س�تار«، ف�إن ليفربول ق�رر عدم إنفاق أم�وال طائلة يف 
املريكاتو الصيفي، حيث س�يعتمد املدرب األملاني يورجن كلوب، 

ع�ى منح الفرص�ة لبعض املواهب الش�ابة.إىل جانب ذلك، يضع 
كلوب عينه عى الالعب اإلس�باني الشاب، بعد تألقه مع منتخب 
بالده يف بطولة أوروبا تحت 21 عاًما، ونجاحه يف تس�جيل هدف 
الف�وز باللقب عى حس�اب أملانيا.واقتحم توتنه�ام هذا الرصاع 
لرغبته يف تعويض الرحيل املحتمل لالعبه الدنماركي كريس�تيان 
إريكس�ن، حيث يضع امل�درب األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو، 
العب البارس�ا الس�ابق، عى رأس أولوياته.وكان أندي بارا وكيل 
أومل�و، قد فتح الب�اب مؤخرًا النتق�ال موكله إىل باي�رن ميونخ، 
ال�ذي وصفه بأنه فري�ق كبري.ويعد أوملو صاحب ال�� 21 عاًما، 
أحد ناشئي برشلونة، حيث ترعرع يف أكاديمية النادي بن عامي 

2007 و2014، قبل رحيله صوب دينامو زغرب.

ليفربول يصارع بايرن ميونخ عىل موهبة إسبانية
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ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

أهلية الشخص املعنوي كوبا أم ستالني؟
القاضي عماد عبد الله نجوى بركات 

الشخصية االعتبارية أو الشخص املعنوي: هي مجموعة من األشخاص 
او األم�وال الت�ي ته�دف إىل تحقيق غرض مع�ن، ويمن�ح القانون لها 
الش�خصية القانوني�ة املس�تقلة بالقدر ال�ازم لتحقيق ه�ذا الغرض. 
ويس�ّميها البع�ض باألش�خاص االعتبارية ألّن�ه ليس لها كي�ان مادي 
ملموس، وإّنما تقوم يف الذهن ونتصور وجودها معنويا فقط وقد اعرتف 
املرشع للش�خص املعنوي بالشخصية القانونية لرضورات عملية وذلك 
بسبب تغري العالم والتطورات الحاصلة فيه بعد عرص الصناعة وازدهار 
التجارة وظهور نظام الرشكات واملؤسس�ات ونظ�ام الدولة والوزارات 
فأصبح�ت تلك الش�خصية املعنوي�ة تصلح الكتس�اب الحقوق وتحمل 
الواجب�ات.  وه�ذه الش�خصيات تتكون م�ن تجمع أش�خاص لغرض 
تحقي�ق هدف معن انش�أت من اجل�ه تلك الش�خصية املعنوية ويحدد 
القان�ون طبيع�ة تل�ك الش�خصيات القانونية وطرق تأسيس�ها ووفق 
النظام الداخيل لها ويكون لتلك الشخصية املعنوية ممثل يقوم بمبارشة 
أوجه النشاط املختلفة الخاصة بها حيث نصت املادة )47( من القانون 
املدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 املعدل عىل الشخصيات املعنوية هي 
كا من )ا- الدولة ب-اإلدارات واملنش�آت العام�ة التي يمنحها القانون 
شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالرشوط التي يحددها. 
ج. االلوي�ة والبلدي�ات والقرى التي يمنحها القانون ش�خصية معنوية 
بالرشوط التي يحددها. د- االوقاف....( يعّد رضورياً لنش�وء الشخص 
املعن�وي أن تعرتف له الدولة بش�خصيته املعنوية ومن ه�ذا الركن تبدأ 
الشخصية املعنوية ويصبح باإلمكان القول بوجود نظام قانوني يصبح 
من خاله الش�خص املعنوي أها الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات 
وغريه�ا مم�ا يرتتب عليه من نتائ�ج.  واالعرتاف إما أن يك�ون عاماً أو 
أن يتعل�ق بكل ش�خص عىل حدة وه�ي عموماً صاحية الش�خص الن 
تكون له حق�وق وعليه التزامات، وصاحيته الس�تعمال هذه الحقوق 
وااللتزام�ات عىل وجه يعتد به رشعاً، وللش�خص املعنوي بش�كل عام 
أهلية أداء كاملة اذ يس�تطيع ان يس�تعمل الحقوق التي يتمتع بها وملا 
كانت طبيعة الشخص املعنوي تأبى عليه ان يستعمل تلك الحقوق فكان 
من الرضوري ان يقوم اش�خاص طبيعيون بمبارشة نشاطه القانوني 
ويعملون لحس�ابه. وللش�خص املعن�وي ذمة مالية مس�تقلة عن ذمة 
األش�خاص الطبيعيون املكونون له وتجوز مقاضاته وله حق التقايض 
وعلي�ه اليجوز اقامة الدع�وى املدنية ضد االش�خاص املكونن له وانما 
يج�ب ان تقام ضد ممثل الش�خص املعنوي إضاف�ة لوظيفته وإال ردت 
الدع�وى لعدم توج�ه الخصومة اما اذا كان الش�خص املعنوي ال يتمتع 
بش�خصية قانونية وليس له ذمة مالية مس�تقلة وفقا ألحكام املادتن 
47 و48 م�ن القانون املدن�ي العراقي فليس له ح�ق التقايض بمفرده 
لذل�ك تص�ح مخاصمته بإدخال م�ن يتمتع بالش�خصية القانونية واىل 
هذا أش�ار قرار محكمة التمييز االتحادية املوقرة بالعدد2835/2834/

مدنية منقول /2008يف 2009/1/20 )مدير التسجيل العقاري إضافة 
لوظيفت�ه اليصلح خصم�ا يف الدعوى والخصومة توج�ه اىل وزير العدل 

اضافة اىل وظيفته اىل جانب املدعى عليه(.

يف مذّكراته�ا الت�ي تحم�ل عنوان »عرشون رس�الة إىل صدي�ق«، تروي 
ْسِفتانا ألليلوييفا، ابنه جوزف ستالن، اللحظات األخرية من احتضار 
أبيها، مبارشة قبل أن ُيس�لم الروح يف 5 م�ارس/ آذار 1953: »النزيف 
انت�رش يف الدم�اغ. يف الس�اعات االثنت�ي ع�رشة األخ�رية، ب�ات نقُص 
األكس�يجن بّيناً، إذ أصبح وجهه داكنا أكثر فأكثر، كان نزاُعه فظيعا، 
فكان يختنق تحت أعيننا. يف اللحظات األخرية، فتح فجأة عينيه، ناظرا 
إىل كل م�ن اجتمعوا م�ن حوله، وكان�ت نظراُته مخيف�ة، بن الجنون 
والغض�ب، م�أى بالهلع يف مواجه�ة املوت ووجوه األطب�اء املجهولن 
املنحن�ن فوقه.. وفج�أة - وهذا أمر غامض ومخي�ف، لم أفهمه حتى 
اليوم وال أتمكن من نس�يانه – رفع يده اليرسى، كأنما كان يش�ري إىل 

يشٍء ما يف العا، ويصّب لعنته علينا«. 
وبحسب ش�هادتها أيضا، فإن أكثر من عرش س�اعاٍت كانت قد مضت 
بن س�قوط ستالن مغمًى عليه، ويف ضيق ش�ديد بفعل نزيف الدماغ، 
ووص�ول األطباء ملعاينته، ما فت�ح املجال أمام أكثر م�ن صيغٍة تروي 
كيفية وفاته، واحتمال أن يكون قد حصل تلّكؤ يف إسعافه من املقرّبن 
منه، أوال بسبب حذر ستالن الكبري من األطباء، بعد اتهامهم بمحاولة 
اغتيال�ه، وثانيا لتس�هيل رحيل�ه ربما إىل دنيا اآلخ�رة، والتخلّص أخريا 

منه. 
والحال أن من يق�رأ مذكرات االبنة، وبالتحديد ما يتعلّق منها بلحظات 
والده�ا األخرية، ال بّد من أن يش�عر ببعض عدالٍة إلهّي�ة ما، يف طريقة 
نهاية هذا الرجل املسؤول عن مقتل املاين وتعذيبهم ونفيهم، واملعترب 
بهذا املعنى األكثر إجراما عىل اإلطاق من بن الطغاة الش�مولين الذين 
عرفه�م القرن الع�رشون. ومع ه�ذا، وألن »من يجه�ل التاريخ يكون 
محكوما بعيش�ه م�ن جديد«، كما كتب ماركس، يظهر أن الش�خصية 
األكث�ر ش�عبية يف روس�يا اليوم ه�و جوزف س�تالن، »والد الش�عوب 
الصغ�ري« ال�ذي وقف يف وجه امل�ّد الن�ازي، وتمّكن من دح�ره وقهره 
»يف ع�رص روس�يا الكربى« يف نظر الرئيس بوت�ن، وليس مصدر عذاب 
املاين، وس�بب املجاعات واملحاكمات امللّفق�ة الجائرة، وتصفية آالف 

املعارضن، إلخ. 
يف روايت�ه الصادرة أخريا »كوبا« )دار بايكر س�رتيت(، يجعل الصحايف 
األس�بق والكاتب األمريكي، روبرت ليتل، املعروف برواياته )20 رواية( 
عن التجّسس، وأش�هرها »الرشكة«، حيث يروي تاريخ الحرب الباردة 
ع�رب قصة املخابرات املركزية األمريكية )يس أي إيه(، من س�تالن أحد 
أبط�ال روايته، ربم�ا ليحّث الناس، والجيل الش�اب تحدي�دا، عىل عدم 
نس�يان ما ج�رى، مخافة إعادة تكراره. وقد اخت�ار ليتل لروايته هذه 
عنوان »كوبا«، وهو االس�م الحربي الذي اتخذه س�تالن لنفس�ه، قبل 
أن يصبح س�تالن )الفوالذ بالروس�ية(، حن كان خارجا عن القانون، 
وقاطع طريق يف بلده جورجيا، ما قبل الثورة. هذا ويتساءل ليتل كيف 
تمّكن رجل العصابات هذا، الفاح الجورجي الذي لم يكن مثقفا مهّما، 
أن يل�ج دائرة العاقات املقرّبة من لينن، ب�ل كيف تمّكن من أن يحكم 

الباد بعد وفاة األخري عام 1924؟ 

ملاذا جيب جتنب احللويات حتى لو كنا نحفاء؟
توص�ل علم�اء إىل أن التخلص من 300 س�عرة 
حراري�ة يوميا يمكن أن يحم�ي القلب ويقلص 

خطر اإلصابة بالرسطان، حتى لدى األصحاء.
وكش�فت الدراس�ة التي أجراها املرك�ز الطبي 
يف جامع�ة Duke، ن�ورث كارولين�ا، بالواليات 
املتح�دة، أن تناول س�عرات حراري�ة أقل يؤدي 
إىل تغي�ري التمثي�ل الغذائي الذي يع�زز الصحة، 

ويساهم يف فقدان الوزن.
ش�خصا   218 حال�ة  البح�ث  فري�ق  ودرس 
بالغ�ا دون س�ن 50، حيث ُطل�ب منهم خفض 
اس�تهاكهم اليوم�ي م�ن الس�عرات الحرارية 

بنسبة 25% ملدة عامن.
ويف الواقع، بلغ متوس�ط التخفيض 12%، وأدى 

ذلك إىل فقدان الوزن بنسبة %10.

وأظهر املش�اركون انخفاض�ا واضحا يف عامة 
حيوية تشري إىل التهاب، مرتبط بأمراض القلب 

والرسطان والخرف.
وق�ال املع�د الرئيس للدراس�ة، ولي�ام كراوس: 
اس�تهاك  بتقيي�د  يتعل�ق  م�ا  يشء  »هن�اك 
الس�عرات الحراري�ة، بما يف ذل�ك بعض األليات 
الت�ي ل�م نفهمها بع�د، والت�ي ت�ؤدي إىل هذه 

التحسينات«.
وأوضح العلماء أن الحد من استهاك السعرات 
الحرارية، أو محاولة التخلص من 300 س�عرة 
حرارية، يعزز مستويات الكوليسرتول »الجيد« 

ويخفض ضغط الدم.
وُنرشت الدراس�ة يف مجلة »النس�يت للس�كري 

والغدد الصماء«.

تعترب التمور من املواد الغذائية املفيدة. 
ألنها غني�ة بالفيتامين�ات والعنارص 
املعدني�ة وغريها من امل�واد التي تؤثر 
إيجابي�ا يف حال�ة الجس�م الصحي�ة. 
ولكن ماذا سيحصل عند تناول التمور 

يوميا؟
تحت�وي التم�ور ع�ىل ألي�اف غذائية 
الهضم�ي  الجه�از  لعم�ل  رضوري�ة 
بص�ورة طبيعية. لذل�ك بفضل تناول 
التمور يتم تنظيف األمعاء ألنها تمنع 
اإلمس�اك. أي أن عملية الهضم تجري 
بصورة أفضل عند تناول التمور يوميا. 
الحظ العلماء أن العظام تصبح أقوى 
وت�زداد متانته�ا عن�د تن�اول التمور 

يومي�ا، الحتوائه�ا عىل عنارص الفوس�فور 
واملغنيسيوم والبوتاسيوم وغريها التي تؤثر 
إيجابيا يف صحة العظام وتساعد يف مكافحة 

هشاشة العظام وغريها من األمراض.
تحت�وي التم�ور ع�ىل فيتام�ن В6 أي أنها 
تساعد الجسم يف إنتاج هرموني سريوتينن 
ونورادرينال�ن، م�ا يحس�ن عم�ل وصحة 
الدماغ. ف�إذا تناول الش�خص التمور يوميا 
فإنه س�وف يتخلص من اإلجهاد واالكتئاب 

ويخف�ض مس�توى القل�ق. تمن�ح التم�ور 
بفض�ل تركيبه�ا الغن�ي بس�كر الفركت�وز 
والغلوك�وز، طاقة إضافية كبرية لإلنس�ان، 
لذلك يفضل تناولها بن وجبات الطعام. كما 
أن التمور تسمح باس�تعادة النشاط املعتاد 
بع�د التمارين البدنية الش�اقة. عن�د تناول 
التمور يوميا ينخفض احتمال تطور أمراض 
القلب واألوعية الدموية، وذلك ألنها تخفض 
مس�توى الده�ون الثاثية وتبط�ئ عمليات 
األكس�دة يف الجس�م. كما أن احتواءها عىل 

البوتاسيوم يعترب عاما مهما للوقاية 
من الجلط�ة الدماغية وارتفاع ضغط 
ال�دم وغريه�ا م�ن مش�كات القل�ب 

واألوعية الدموية.
قلن�ا إن التم�ور تحس�ن عم�ل جهاز 
الهضم، وهذا يعني أنها تحمي األمعاء 
وتمن�ع وصوله�ا إىل القول�ون. وه�ذا 
يعني أن الذين يتناولون التمور يوميا 
يحمون أنفس�هم من خط�ر اإلصابة 

برسطان القولون.
تزعج الحساسية املوسمية الكثري من 
الن�اس. ولكن تناول ث�اث حبات من 
التم�ر يومي�ا يس�اعد يف التخلص من 
مشكات عديدة مرتبطة بالحساسية، 
املزعج�ة  العام�ات  تخف�ف  التم�ور  ألن 

للحساسية.
تفي�د التم�ور يف التخلص من ال�وزن الزائد. 
ألنها  تحتوي عىل ألياف غذائية، فإنها تجعل 
اإلنسان يشعر بالشبع لفرتة طويلة. إضافة 
لهذا، تحتوي التمور عىل مضادات األكس�دة 
مثل الفينوالت والكاروتينات واألنثوسيانن، 
التي بفضلها يتمكن الجسم من التخلص من 

السموم وترسيع عملية التمثيل الغذائي.

ماذا حيصل للجسم عند تناول التمور يوميًا

صحفية ظلمت يف الكويت وتناشد السيد رئيس الوزراء  التدخل الفوري 
اطيب تحية

أخاطبك باس�م األنس�انية والعدال�ة والضمري كونك 
واملس�ؤول األول ع�ن مواطنيه يف الداخ�ل والخارج، 

واسمحوا ىل ان اعرض عليكم قضيتي للنظر فيها.
 ان�ا الصحفي�ة لي�ىل الش�مري، لق�د ب�دأت قصتى 
املأس�اوية بتاري�خ 11 / 8 / 2014 حي�ث دخل�ت 
مستش�فى »الس�يف« يف دول�ة الكوي�ت الش�قيقة، 
وأجري�ت ىل عملية جراحية يف العن اليمنى لس�حب 
امل�اء األبي�ض وال�دم نتيج�ة لضغط الس�كر، حيث 
ان الدكت�ور »س�الم ع�يل الكندري« ه�و الذي أجرى 
يل العملي�ة وكنت اظن�ه طبيبا ماه�راً، ولكن نتيجة 
لتقصريه الش�ديد واهماله كانت النتيجة كارثية، إذ 
فق�دت ب�رصي يف عيني اليمنى تماما، مما س�بب يل 
رضرا ماديا ومعنويا ونفس�يا بليغ�ا يصعب جربه، 
حيث أصبحت غري قادرة عىل مواصلة العمل املهني.

وبعد هذه العملية الجراحية الفاشلة شعرت بالظام 
الحال�ك، وقد أخربن�ي الدكتور املذك�ور اعاه بأنني 
خال ف�رتة وقدرها س�تن يوما كحد اقىص س�وف 
يعود برصي يف عن اليمن�ى، ولكن الصدمة الرهيبة 
ظام دامس مس�تمر من دون جدوى لعودة برصي، 
ويف هذه األثناء رفعت دع�وى قضائية أمام القضاء 
الكويت�ي بحثا ع�ن العدالة ع�رب املحام�ي الكويتي 
»محم�د العتيب�ي«، وبع�د الضغوط التي مورس�ت 
ضدي واملتمثلة بع�دم تجديد اإلقامة ملتابعة قضيتي 
العادلة، اضطررت فيما بعد إىل مغادرة دولة الكويت 
صاغرة، وعند عودتي إىل العراق حاولت الحصول عىل 

تأش�رية دخول لدولة الكويت من الس�فارة الكويتية 
يف بغ�داد، لغرض متابعة الدع�وى القضائية، وحيث 
وعدن�ي الس�فري الكويتي الس�ابق الس�يد »غس�ان  
ال�زواوي« منح�ي  تأش�رية الدخول عىل أس�اس أنه 
متفهم�ا لقضيت�ي قانون�اً ومتعاطفاً معى بش�كل 
انس�اني، ولكن الس�فري املذك�ور تنصل ع�ن وعده 
بمنحي تأش�رية الدخول، وبعد إرصاري عىل املطالبة 
بتأشرية الدخول لدولة الكويت، قام السفري الكويتي 
السابق برتش�يح املوظف يف الس�فارة الكويتية لدى 
العراق الس�يد »كاظم خليل س�يد القاف« للتواصل 
معي حول املوضوع، وحيث وعدني األخري بالحصول 
عىل تأش�رية الدخول، وحينها ب�دأت عملية املماطلة 
اململة وإضاعة الوقت عىل مدار أيام واشهر، وتنصل 
ه�و اآلخر ع�ن وعده، وبس�بب ممارس�ات موظف 
الس�فارة ومماطلت�ه، ردت الدع�وى وخرست حقي 
يف التعويض لعدم اس�تطاعتي الحصول عىل تأشرية 
الدخول، إضافة إىل عدم قيام وكييل املحامي الكويتي 
ببذل أية جهود بشأن التأشرية لدخول الكويت فضا 
ع�ن  الرتافع بالدعوى واملطالب�ة بالتعويض املجزي 
ال�ذي يحفظ يل جزء م�ن حقي وكرامت�ي املهدورة، 

كوني عراقية وأعيش خارج الكويت.
واش�ارة مل�ا تقدم م�ن رشح، ع�ربك يا دول�ة رئيس 
ال�وزراء املس�ؤول ع�ن املطالب�ة بحق�وق مواطنيه 
العراقي�ن يف اي بقعة يف العال�م، أطالبك بالتدخل يف 
قضيتي حتى اس�رتد حقي القانوني واإلنس�اني من 
خ�ال مخاطب�ة دولة الكوي�ت بش�أن قضيتي التي 

س�وفت بس�بب إجراءات ال دخل يل بها فضا عن انه 
س�بق للخارجية العراقية ومفوضية حقوق اإلنسان 
العراقية قد خاطبت الجانب الكويتي يف أكثر من مرة 
دون ج�دوى ورد من قبلهم، وال أعتقد يا دولة رئيس 
ال�وزراء ترىض برؤية أش�خاص ال حول لهم وال قوة 
يتعرض�ون لابتزاز والقس�وة والبش�اعة ىف التعامل 
ملج�رد املطالب�ة بحقوقه�م املس�لوبة أو التعوي�ض 

عنها.
 كما ننوه بانني بعد اجراء العملية الفاش�لة لم اكل 
ولَ�م أمل ولَ�م يترسب الي�أس لروحي فس�افرت اىل 
بريوت وروسيا اجريت فحوصات مجددة بهذا الشأن 
وكان�ت النتيجة اخباري انه الجدوى من عودة النظر 
يف عين�ي اليمنى وإنم�ا الذي وق�ع كان خطأ فادحا 
وجريمة كربى بحقي فضا ع�ن ذلك العبىء الثقيل 
املتواص�ل  ال�ذي تحملته بتوفري العاج�ات وقطرات 

العن ومراجعة أطباء االختصاص يف العيون.  
نب�ذة مخت�رصة ع�ن مس�ريتي الصحفية بوس�ائل 

االعام الدولية التى عملت بها:
- عمل�ت ىف تلفزي�ون قن�اة  يس س�بان الفضائي�ة 

C-spanTV  االمريكية
- عملت ىف منظمة هيومان رايتس ووتش االمريكية 

- عملت يف صحيفة  يو اس اي تودي االمريكية
- وعملت يف صحيفة اومان دييل يف سلطنة عمان

 ولكم مني وافر االحرتام والتقدير 

 الصحفية ليلى شمخي كاطع الشمري

دراسة تدحض فائدة »بدائل« شائعة ملواد غذائية!
وجدت دراس�ة رئيسية هامة أن 
معظم املكمات الغذائية ال توفر 
أي حماية ضد الوفاة املبكرة، وال 

ُتحدث فرقا يف معدالت الوفيات.
وق�ام فري�ق م�ن األكاديمي�ن 
يف جامع�ة »ويس�ت فرجيني�ا« 
بالواليات املتح�دة، بتحليل 277 
تجربة ش�ارك فيها مليون فرد، 
لتحدي�د آث�ار 16 م�ن املكمات 
أنظم�ة  و8  املختلف�ة  الغذائي�ة 
أن  الباحث�ون  ووج�د  غذائي�ة. 
غالبي�ة املكمات الغذائية، بما يف 
ذل�ك الفيتامينات املتعددة وزيت 
الس�مك ومضادات األكس�دة، لم 
تحدث فرقا يف مع�دالت الوفيات 

أو نس�ب اإلصابة بأمراض القل�ب واألوعية 
الدموية. ويش�كك الخرباء بش�كل متزايد يف 
قيمة أقراص املكمات، حيث أشار الكثريون 
إىل أنها توفر اختص�ارا لنظام غذائي صحي 

وال يمكنها أبدا تعويض الغذاء الحقيقي.
 Annals of مجل�ة  يف  الباحث�ون  وكت�ب 
املكم�ات  أن بع�ض   ،Internal Medicine
الغذائي�ة وف�رت درج�ة م�ن الحماي�ة ضد 

مشكات صحية محددة. وعىل سبيل املثال، 
أظهر حم�ض الفوليك بع�ض الحماية ضد 
الس�كتة الدماغي�ة، كم�ا تحم�ي أحماض 
زي�وت  يف  املوج�ودة  الدهني�ة،   3 أوميغ�ا 
القلبي�ة. ولكنه�م  األزم�ات  الس�مك، م�ن 
وجدوا أن الفيتامينات املتعددة والسيلينيوم 
وفيتامينات: A وB6 وC وE وD والحديد، لم 
يكن لها تأثري كبري عىل املوت املبكر أو الوقاية 

من أمراض القلب واألوعية الدموية.

أن  أيض�ا  الباحث�ون  ووج�د 
اإلضاف�ات الغذائي�ة، مثل حمية 
البح�ر األبيض املتوس�ط الغنية 
الزيت�ون  وزي�ت  بالخ�رضوات 
واألس�ماك، ل�م تح�دث فرق�ا يف 

معدل الوفيات أو صحة القلب.
ومن املثري للدهش�ة أن الحد من 
الده�ون ل�م يقل�ل م�ن أمراض 
القلب، كما أن خفض مستويات 
إىل خف�ض مع�دالت  أدى  املل�ح 
الوفي�ات دون التأثري عىل معدل 

اإلصابة بمشكات القلب.
ورحب الخرباء بالنتائج، ولكنهم 
يمكنه�ا  ال  الدراس�ة  إن  قال�وا 
تقديم القصة كاملة، حيث قالت 
فيكتوري�ا تايلور، أخصائي�ة تغذية أولية يف 
مؤسسة القلب الربيطانية: »من الصعب جدا 
إج�راء الدراس�ات حول األس�اليب الغذائية، 
وقد تختلف كث�ريا يف مقارباتها وتعريفاتها 
لإلضاف�ات. س�يكون م�ن املس�تحيل أيضا 
إج�راء تجربة بحثي�ة حيث يمك�ن التحكم 
بعناية يف الوجبات الغذائية آلالف األفراد عىل 

مدار سنوات عديدة«.


