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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

العاقل من تغّمد الذنوب

 بالغفران

ص2العراق والكويت يتفقان عىل اختيار »الطرف الثالث« الستثامراحلقول النفطية املشرتكة 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمة االحتادية تصدر 
حكاًم بخصوص مقاعد االيزيديني 

يف انتخابات 2022
ص3

ص2

ص2
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ص2 نائب يف النزاهة الربملانية: سنميض باستجواب وزير املالية 

الرتبية تعفي طلبة االعدادية الناجحني بالدور االول من رشط معدل البقاء يف املتميزين

صالح يبحث مع مبعوث اردوغان »اإلشكاليات العالقة« يف ملف املياه 
الدفاع الربملانية تعلن أكامل الوزارات األمنية إلجراءات إعادة املفسوخة عقودهم

ص2 سائرون تعلن االستعداد للتصدي لتوجه واشنطن بإقرار قانون زعزعة امن العراق

طلبات »رفع احلصانة« تتدفق إىل الربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مجل�س القضاء األعىل، أمس األربعاء، 
ع�ن تقدي�م طلباً إىل رئاس�ة الربمل�ان برفع 
الحصان�ة ع�ن 21 نائًب�ا بجرائ�م مختلفة، 
بينها الفس�اد، وأخرى لم يوضح طبيعتها، 
الوض�ع  خصوصي�ة  يراع�ي  بأن�ه  الفت�ًا 
أن  الس�يما  له�م،  واالجتماع�ي  الس�يايس 
موقفه�م القانوني ال ي�زال يف دور التحقيق 
أو املحاكمة، ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية 

حتى يمكن الترصيح بأسمائهم.
وقال مجل�س القضاء األع�ىل يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إنه أرسل 

عرب رئاس�ة اإلدعاء العام الطلب إىل رئاس�ة 
مجل�س النواب لرفع الحصان�ة عن 10 من 
أعض�اء املجل�س ع�ن ته�م تتعل�ق بجرائم 
الفساد اإلداري خالل فرتة عملهم يف مناصب 
تنفيذية، وطلباً ثانياً برفع الحصانة عن 11 
نائباً آخر عن جرائم أخرى ال تتعلق بالفساد 

من دون توضيح طبيعتها. 
ويض�م الربملان الح�ايل 329 نائباً اختريوا يف 
االنتخاب�ات الربملانية األخ�رية التي جرت يف 

البالد يف الثاني عرش من أيار عام 2018.
وأشار املكتب اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل 
إىل أن املجلس أجاب لجنة النزاهة يف مجلس 
النواب بخصوص إرس�ال قائم�ة باملطلوب 

رفع الحصانة عنه، وقد تم ذلك فعاًل.
وأك�د أن املجلس »يراعي خصوصية الوضع 
السيايس واالجتماعي ألعضاء مجلس النواب 
املطل�وب رفع الحصانة عنهم، الس�يما وأن 
موقفه�م القانوني ال ي�زال يف دور التحقيق 
أو املحاكمة، ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية 

حتى يمكن الترصيح بأسمائهم«.
وأوض�ح أن »هذا النهج س�ار عليه مجلس 
ع�دم  يف  عام�ة  بص�ورة  األع�ىل  القض�اء 
الترصي�ح بمعلومات قد تيسء إىل ش�خص 
مع��نّ إال بعد ثبوت هذه املعلومات بموجب 

إحكام قضائية باتة«.
التفاصيل ص2

جملس القضاء طلب رفع احلصانة عن )21( نائبًا جبرائم بينها الفساد والقذف.. والبيت التشريعي يستعد للتنفيذ

الربملان يويص بـ »إلزام املالية« بتنفيذ مادة يف املوازنة تتعلق بحصة االقليم

      بغداد / المستقبل العراقي

قال نائب املستش�ارة األملانية ووزير املالية 
أوالف ش�ولتس، أمس األربع�اء، إنه مرتاب 
برل��  م�ن  واش�نطن  طل�ب  إزاء  بش�دة 
االنضم�ام إىل مهم�ة عس�كرية يف مضي�ق 
هرم�ز. وكانت الوالي�ات املتح�دة اقرتحت 
تكثي�ف الجهود لحراس�ة مضي�ق هرمز يف 
منطق�ة الخليج، الذي يمر منه نحو خمس 
النفط العاملي، وس�ط تصاعد التوترات ب� 
واش�نطن وطهران. وغداة إرس�ال الواليات 
املتح�دة طلب�ا رس�ميا إىل أملاني�ا م�ن أجل 

»التصدي لالعتداءات اإليرانية« واملش�اركة 
يف مهم�ة تأم� املضي�ق إىل جانب فرنس�ا 
وبريطاني�ا، قال ش�ولتس للقن�اة األملانية 
الثانية )زد.دي.إف( »أنا مرتاب للغاية بهذا 
الش�أن، وأعتقد أن هذا التش�كك يشاركني 
فيه كثريون«. كما ش�دد عىل أنه »من املهم 
تف�ادي التصعيد العس�كري يف املنطقة وأن 
مث�ل ه�ذه املهمة تنط�وي ع�ىل مخاطرة 
االن�زالق إىل رصاع أكرب«. وهن�اك معارضة 
كبرية داخل الحزب الديمقراطي االشرتاكي 
الذي ينتمي له نائب املستش�ارة بخصوص 
املشاركة يف مهمة تقودها الواليات املتحدة. 

والحزب ه�و الرشي�ك األصغ�ر يف االئتالف 
الحاكم بزعامة املستشارة أنغيال مريكل.

وعندما س�ئل شولتس عما إذا كانت أحزاب 
االئتالف تش�اطره نفس ال�رأي بما يف ذلك 
ح�زب املستش�ارة م�ريكل، أج�اب »نع�م، 
ه�ذا هو انطباعي«. وق�ال إن برل� ال تزال 
تعت�رب أن االتف�اق النووي ال�دويل مع إيران 
ه�و الخيار األفضل ملنعها م�ن صنع قنبلة 
نووية. ورفضت أملانيا بش�كل رسمي دعوة 
بريطانيا للمشاركة يف حماية مضيق هرمز، 
وذل�ك بعد أن طلب منها رس�مياً املش�اركة 

عسكرياً.

املانيا تشكك بجدوى »املهمة األمريكية« يف هرمز

النقل: منح »1050« تذكرة 
سفر ملرضى الرسطان منذ لغاية 

متوز 2019

حمافظ البرصة يعلن توقيع
 عقد بني وزارة الكهرباء وسيمنز 

األملانية لتحسني واقع الطاقة
ص3ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرتبية تعفي طلبة االعدادية الناجحني بالدور االول من رشط معدل البقاء يف املتميزين
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، عن اعفاء الطلبة الناجحني من 
الدور االول للمراحل االعدادية من رشط معدل البقاء يف املتميزين.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»وزارة الرتبي�ة / املديرية العام�ة للتعليم الع�ام واالهيل واالجنبي 
/ مديري�ة التعلي�م الثان�وي قررت بق�اء جميع الطلب�ة الناجحني 
م�ن الدور االول ملراح�ل الرابع والخامس والس�ادس العلمي للعام 
ال�درايس 2018-2019 واعفائه�م م�ن رشط مع�دل البق�اء للعام 

الدرايس 2020-2019«.
واش�ارت اىل ان »املديري�ة العام�ة للتعليم العام وااله�يل واالجنبي 
اوع�زت اىل املديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف بغ�داد واملحافظات كافة 

التخاذ ما يلزم بخصوص هذا االجراء«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مجل�س القض�اء األعىل، أمس 
األربع�اء، عن تقديم طلباً إىل رئاس�ة 
الربملان برف�ع الحصانة عن 21 نائًبا 
بجرائ�م مختلف�ة، بينه�ا الفس�اد، 
وأخ�رى لم يوض�ح طبيعته�ا، الفتاً 
الوض�ع  خصوصي�ة  يراع�ي  بأن�ه 
الس�يايس واالجتماعي لهم، الس�يما 
يف  ي�زال  ال  القانون�ي  موقفه�م  أن 
دور التحقي�ق أو املحاكم�ة، ولم تتم 
إدانتهم بأح�كام نهائية حتى يمكن 

الترصيح بأسمائهم.
وقال مجلس القض�اء األعىل يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إنه أرس�ل عرب رئاس�ة اإلدعاء 
العام الطلب إىل رئاسة مجلس النواب 
لرف�ع الحصانة عن 10 م�ن أعضاء 
املجل�س ع�ن ته�م تتعل�ق بجرائ�م 
الفس�اد اإلداري خالل ف�رتة عملهم 
يف مناص�ب تنفيذي�ة، وطلب�اً ثاني�اً 
برفع الحصانة عن 11 نائباً آخر عن 
جرائ�م أخرى ال تتعلق بالفس�اد من 

دون توضيح طبيعتها. 
ويض�م الربمل�ان الح�ايل 329 نائب�اً 

الربملاني�ة  االنتخاب�ات  يف  اخت�روا 
األخرة التي ج�رت يف البالد يف الثاني 

عرش من أيار عام 2018.
ملجل�س  اإلعالم�ي  املكت�ب  وأش�ار 
القض�اء األع�ىل إىل أن املجلس أجاب 
الن�واب  مجل�س  يف  النزاه�ة  لجن�ة 
بخصوص إرس�ال قائم�ة باملطلوب 
رف�ع الحصان�ة عن�ه، وق�د ت�م ذلك 

فعاًل.
وأكد أن املجل�س »يراعي خصوصية 
الوضع السيايس واالجتماعي ألعضاء 
مجلس النواب املطلوب رفع الحصانة 
عنهم، السيما وأن موقفهم القانوني 
ال ي�زال يف دور التحقيق أو املحاكمة، 
ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى 

يمكن الترصيح بأسمائهم«.
وأوض�ح أن »ه�ذا النهج س�ار عليه 
مجل�س القضاء األعىل بصورة عامة 
يف عدم الترصيح بمعلومات قد تيسء 
إىل ش�خص معنينّ إال بعد ثبوت هذه 
املعلوم�ات بموجب إح�كام قضائية 

باتة«.
ونوه املجلس يف الختام بأنه »بإمكان 
التأك�د م�ن صح�ة  م�ن يرغ�ب يف 
املخاطب�ات بخصوص طلب�ات رفع 

الحصان�ة مراجعة الجه�ات اإلدارية 
املختص�ة يف رئاس�ة مجل�س النواب 

للتأكد من ذلك«.
وكان نائ�ب رئيس اللجن�ة القانونية 
النيابي�ة محم�د الغزي ق�د أوضح يف 
األس�بوع املايض أن مجل�س النواب 
يس�تعد لرف�ع الحصانة ع�ن النواب 
املطلوب�ني للقض�اء بته�م متنوع�ة 
ت�رتاوح ما بني التش�هر والفس�اد، 
يف خط�وة ل�م يق�م بها الربمل�ان منذ 
انط�الق أوىل دورات الربمل�ان يف ع�ام 
2006 س�وى حال�ة واح�دة أبطلتها 

املحكمة االتحادية.
وأش�ار يف ترصي�ح صح�ايف إىل أن�ه 
ه�ة إليهم  بالنس�بة إىل ال�وزراء املوجنّ
تهم فساد، والذين أعلن عنهم رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي أخ�راً، 
فيج�ب إحالتهم ع�ىل القضاء، ألنهم 
ال يتمتعون بالحصانة، س�واء كانوا 
سابقني أو حاليني، لذلك فاإلجراءات 
القانوني�ة م�ن الس�هولة أن تق�ام 

بحقهم. 
وب�نينّ أن مجلس القضاء األعىل فاتح 
يف وقت س�ابق مجلس النواب بوجود 
ش�خصيات أصبحت تتمتع بعضوية 

حاصل�ة  س�ابقاً  وكان�ت  الربمل�ان، 
عىل مناصب تنفيذي�ة يف الحكومات 
ه�اً إليه�ا بعض تهم  الس�ابقة، موجنّ
الفس�اد، وع�ىل مجل�س الن�واب أن 
يرفع عنها الحصانة فضاًل عن نواب 
حاليني، مش�ًرا إىل أن تهمهم ترتاوح 

بني الفساد والقذف والتشهر.
من جهته، قال مركز العراق للتنمية 
القانونينّ�ة إن رف�ع الحصانة عن أي 
نائ�ب ال يعني تجريم�ه، فيما طالب 
الربمل�ان بأن يثبت احرتامه للعراقيني 
ع�رب تلبي�ة دع�وة القض�اء إىل رفع 
ه  الحصان�ة ع�ن أعضائه الذي�ن وجنّ

إليهم اتهامات.
وتمن�ى املرك�ز يف بيان ع�ىل مجلس 
النواب االس�تجابة لهذا الطلب لُيثبت 
لجميع العراقيني أنه مؤسسة تحرتم 
القان�ون وتطبنّق�ُه، ولي�س ترشِّع�ُه 

ذ عىل اآلخرين. فقط، لُينفنّ
وأوضح أن رفع الحصانة عن أيِّ نائٍب 
مطل�وب للقض�اء ال يعن�ي تجريمه 
بقدر ما يعني تمكني القضاء إلتخاذ 
�ه إلثبات  اإلج�راءات القانونينّ�ة بحقنّ
ه�ة إلي�ه م�ن عدم�ه،  التهم�ة املوجنّ

فاملُتهم بريء حتى تثُبت إدانته.

جملس القضاء طلب رفع احلصانة عن )21( نائبًا جبرائم بينها الفساد والقذف.. والبيت التشريعي يستعد للتنفيذ

طلبات »رفع احلصانة« تتدفق إىل الربملان

العراق والكويت يتفقان عىل اختيار »الطرف الثالث« الستثامراحلقول النفطية املشرتكة 
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت املتحدث باس�م وزارة النفط عاصم 
جهاد، أمس االربعاء، ع�ن التوصل اىل اتفاق 
بني الع�راق والكوي�ت حول أختي�ار الطرف 
الثال�ث »االستش�اري العامل�ي » وهي رشكة 

ح�ول   »”ERC Equipoise Pte.Ltd.UK“
أعداد الدراس�ة الخاصة باستثمار واستغالل 
الحق�ول الحدودي�ة املش�رتكة ب�ني الع�راق 

والكويت . 
وقال جهاد، يف بيان تلقت املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان عقداً س�يربم خ�الل االيام 

القادمة مع رشكة«” ERC » الربيطانية التي 
وق�ع عليها االختيار من بني أربع رشكات تم 
دعوتها لهذا الغرض. وأضاف جهاد أن العقد 
ينص ع�ىل قيام الرشك�ة باعداد الدراس�ات 
الفنية واملكمنية للحق�ول الحدودية املنتجة 
املش�رتكة وه�ي حق�ل )س�فوان –العبديل( 

وحق�ل )الرميل�ة الجنوبي الرطك�ة – حقل 
الرتق�ة (، وذلك م�ن أجل تنظيم واس�تغالل 
واس�تثمار الحقول الحدودية املش�رتكة بني 
البلدي�ن وبما يضمن ح�ق كل طرف يف هذه 
الحقول .  وتابع املتحدث باسم الوزارة أن هذا 
االتفاق يعد االول يف تاريخ الصناعة النفطية 

،و الخطوة االوىل نحو أب�رام أتفاقات جديدة 
تنظم االستثمار واالس�تغالل االمثل للحقول 
الحدودي�ة املش�رتكة م�ع دول الج�وار وفق 
الصي�غ واآلليات واالتفاقات الدولية املعتمدة 
. وكانت اللجان الفنية املش�رتكة بني البلدين 
قد بذلت جهود كبرة للتوصل اىل هذا االتفاق 

بعد سلس�لة م�ن االجتماعات برئاس�ة عبد 
املهدي العميدي م�ن الجانب العراقي وطالل 
االحمد رئيس الجانب الكويتي والتي أسفرت 
االتفاق ع�ىل الرشوع باالس�تثمار املش�رتك 
له�ذه الحق�ول ،وبم�ا يع�زز م�ن العالقات 

الثنائية بني الشعبني الشقيقني .

        بغداد / المستقبل العراقي

أوىص اجتم�اع يف مبنى مجلس النواب، 
الي�وم االربع�اء، ترأس�ه نائ�ب رئي�س 
املجل�س حس�ن الكعبي وض�م وزيري 
املالي�ة والنف�ط ف�ؤاد حس�ني وثام�ر 
الغضبان ورئيس دي�وان الرقابة املالية 
وهيئ�ة النزاه�ة ص�الح ن�وري بإلزام 
وزارة املالي�ة بتنفي�ذ م�ادة يف املوازنة 

تتعلق بحصة اقليم كردستان. 
وق�ال مكت�ب الكعب�ي يف بي�ان تلق�ت 
السومرية نيوز نسخة منه، إن »النائب 
االول لرئي�س مجل�س الن�واب حس�ن 
كري�م الكعبي ت�رأس يف مجلس النواب 
اجتماعا موس�عا للجن�ة املالية ولجنة 

النفط والطاقة بحضور عدد من النواب 
عن اللج�ان النيابية، ووزير املالية فؤاد 
حس�ني ووزير النف�ط ثام�ر الغضبان 
ورئي�س دي�وان الرقابة املالي�ة وهيئة 
النزاهة وكالة صالح نوري، لبحث ملف 
نفط االقليم وعدم التزام حكومة االقليم 

بتنفيذ بنود املوازنة العامة 2019«.
وأضاف املكت�ب، أن »املجتمعني اتفقوا 
ع�ىل تنفيذ جملة م�ن التوصيات بينها 
إلزام وزارة املالي�ة بتنفيذ املادة 10 من 
قانون املوازنة بما يتعلق بحصة االقليم 
وم�ا يرتت�ب عليها من التزام�ات مالية 
تج�اه الحكوم�ة املركزية، واحتس�اب 
نسب الرضر نتيجة عدم التزام حكومة 
االقليم بالتنس�يق م�ع اللجن�ة املالية، 

اضاف�ة اىل تفعي�ل واس�تدامة التحاور 
بني الحكومة املركزية وحكومة االقليم 
للتوص�ل عىل تفاهمات وحل�ول لكافة 

املشاكل«.
وتاب�ع، »ج�رى االتف�اق ع�ىل تكلي�ف 
لجنتي املالية والنفط والطاقة النيابيتني 
بإس�تالم جميع ال�ردود الرس�مية من 
وزارتي النفط واملالي�ة وديوان الرقابة 
املالية وتحليل املدخالت واالجوبة لهذه 
الجلس�ة، وتقديم التقري�ر والتوصيات 
بخصوصها لعرضها عىل مجلس النواب 

التخاذ القرار املناسب«.
ونق�ل البي�ان ع�ن الكعب�ي قول�ه، أن 
»مشكلة بيع نفط االقليم وحصة االقليم 
يف املوازن�ة العامة ليس�ت بالجديدة بل 

موضوع دائم النقاش يف كل عام تقريبا 
وتحديدا خالل مرحلة اع�داد املوازنة«، 
مش�را »انن�ا الي�وم كمجل�س ن�واب 
متفقني عىل ايجاد ح�ل قانوني نهائي 
لهذا امللف مع االرصار عىل تنفيذ جميع 
االط�راف لبنود الدس�تور العراقي الذي 
ن�ص عىل ان الث�روات النفطية وغرها 
هي ملك ل�كل العراقيني وليس من حق 

اي جهة الذهاب بعكس ذلك«.
وب�ني أن »ه�ذا امللف يش�هد بني الحني 
وترصيح�ات  اعالمي�ة  اث�ارة  واالخ�ر 
وتض�ارب يف االرق�ام، وهن�ا رأين�ا من 
ال�رضورة اس�تضافة ال�وزراء املعنيني 
لإلجاب�ة ع�ىل جمي�ع التس�اؤالت، وان 
تك�ون اجاباته�م قانوني�ة ومقرون�ة 

بالوثائ�ق واالرق�ام«، مش�ددا ع�ىل ان 
ن�ص قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة ه�و 
االطار القانوني والترشيعي لحل جميع 

الخالفات املالية«.
وطال�ب، جميع املس�ؤولني التنفيذيني 
ب�«االجابة عىل اس�ئلة واستفس�ارات 
مجل�س النواب وتزويد الن�واب بكل ما 
يحتاجونه م�ن اجاب�ات ووثائق كونه 
حق دس�توري باعتباره ممثل للشعب 
ومكل�ف بواج�ب رقاب�ي وترشيع�ي«، 
داعيا، دي�وان الرقابة املالي�ة االتحادي 
اىل »القي�ام ب�دوره يف تدقي�ق جمي�ع 
الحس�ابات الخاص�ة وع�دد املوظفني 
اقلي�م  يف  األخ�رى  املتعلق�ات  وكاف�ة 

كردستان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د تحال�ف س�ائرون، أم�س األربع�اء، انه 
سيقف بالضد من توجه الكونغرس األمريكي 
إلقرار قانون ع�دم زعزعة امن العراق، فيما 

اعتب�ر القان�ون بأن�ه زوبعة إعالمي�ة لخلق 
فوضى جديدة في المنطقة.

وق�ال عض�و التحال�ف عب�اس علي�وي في 
تصري�ح صحف�ي إن “واش�نطن تح�اول إن 
تخل�ق فوض�ى جديدة عب�ر عقوباته�ا التي 

تصدره�ا ض�د قيادي الحش�د الش�عبي بين 
الفين�ة واألخرى وإع�داد قانون عدم زعزعة 
امن الع�راق”، الفتا إل�ى إن “القانون زوبعة 
إعالمية فقط إلثارة الفوضى في المنطقة”.

وأضاف أن “مجلس النواب سيقف بالضد من 

توجهات الكونغرس األمريكي إلقرار قانون 
عدم زعزعة امن العراق”، مبينا أن “إي قرار 
س�يصدر من الواليات المتحدة سيكون غير 
ملزم للحكومة العراقية كون امن البالد شأن 

داخلي وال يحق لواشنطن التدخل فيه”.

الكعيب: متفقون على اجياد حل قانوني نهائي هلذا امللف

الربملان يويص بـ »إلزام املالية« بتنفيذ مادة يف املوازنة تتعلق بحصة االقليم

سائرون تعلن االستعداد للتصدي لتوجه واشنطن بإقرار قانون زعزعة امن العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
االربعاء، اإلشكاليات العالقة بني تركيا والعراق 
يف ملف املياة و أهمية تطوير العالقات الثنائية 
خدم�ة ملصالح الش�عبني، خالل اس�تقباله يف 
قرص الس�الم ببغ�داد مبع�وث الرئيس الرتكي 
لشؤون املياه ويس�ل آر أوغلو. وأشار صالح، 
خالل اس�تقباله، ويس�ل آر أوغلو، اىل رضورة 
التوص�ل اىل تفاهم�ات طويلة األم�د ومرضية 

لحل اإلش�كاليات العالقة بني العراق وتركيا يف 
ملف املياه وبما يضمن حقوق البلدين، مشدداً 
عىل ان » قضية املياه تش�كل أولوية يف مس�ار 

عالقتنا مع الجارة تركيا«. 
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله ان » تتوصل 
اللجان ب�ني البلدين اىل حلول جذرية للحصص 
املائي�ة بم�ا يحق�ق مصالحهم�ا املش�رتكة«. 
بدوره نقل أوغل�و تحيات الرئيس رجب طيب 
أردوغ�ان للرئي�س وتمنياته للش�عب العراقي 

بالتطور واالزدهار.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة رشط�ة بابل، أم�س األربعاء، 
القبض عىل شبكة لالتجار يف محافظة بابال. 
وق�ال املتحدث اإلعالمي لقي�ادة رشطة بابل 
ع�ادل الحس�يني، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أنه »فور ورود معلومات 
إس�تخبارية دقيقة ُتفيد بوجود شبكة داخل 
أح�د مناط�ق مركز مدين�ة الحل�ة يقومون 
ل  باملتاجرة بالبرش وبالخصوص النساء ُشكِّ

فري�ق عم�ل بإرشاف مب�ارش من قب�ل قائد 
رشطة املحافظ�ة عيل الزغيبي ض�منّ العقيد 
حيدر ش�اهر مدير قس�م املخدرات وش�عبة 
مكافحة إج�رام ناحية أبي غرق باإلش�رتاك 
والتع�اون م�ع االس�تخبارات«.  واضاف أنه 
»وبعد التحري وجمع املعلومات وإستحصال 
املوافق�ات القضائية أثمرت الجهود بأعتقال 
الشبكة بالجرم املشهود ومن خالل التحقيق 
إعرتفوا رصاحة باملتاجرة وأن الضحية ُجلَِبت 

من أحد املحافظات الجنوبية«.

صالح يبحث مع مبعوث اردوغان »اإلشكاليات 
العالقة« يف ملف املياه 

رشطة بابل تعلن   القبض عىل شبكة لإلجتار بالبرش          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، 
أم�س األربعاء، عن اكم�ال الوزارات 
االمني�ة جمي�ع اإلج�راءات الع�ادة 
عقوده�م،  املفس�وخة  املنتس�بني 
مشرة اىل ان اإلعادة تتضمن تطبيق 
واألصولي�ة.  القانوني�ة  ال�رشوط 
وق�ال عض�و اللجن�ة كري�م عليوي 
يف ترصي�ح صحف�ي ان “ال�وزارات 
األمني�ة انج�زت جمي�ع االج�راءات 
االدارية م�ن اجل اعادة املفس�وخة 

عقودهم اىل الخدمة قريبا”. واضاف 
عليوي، أن “الوزارات االمنية طبقت 
عدة محددات قانونية وادارية العادة 
الخدم�ة  اىل  عقوده�م  املفس�وخة 
بضمنه�ا ان ال يك�ون هارب�ا خالل 
مع�ارك التحرير ض�د تنظيم داعش 
أن “الرشوط  االجرام�ي”. واوض�ح 
تتضم�ن اعادة الجرح�ى يف تلك املدة 
اىل الخدمة فضال عن ذوي الش�هداء 
وبعض الفئات املهجرة”، مش�را إىل 
أن�ه “س�وى ذلك ال يمك�ن اعادة اي 

هارب من املعركة اىل الخدمة”.

الدفاع الربملانية تعلن أكامل الوزارات األمنية 
        بغداد / المستقبل العراقيإلجراءات إعادة املفسوخة عقودهم

أعل�ن عضو لجنة النزاه�ة النيابية يوس�ف الكالبي، 
أمس األربعاء، عن ع�دم الحصول عىل أجوبة مقنعة 
من وزير املالية فؤاد حسني بخصوص املادة العارشة 
من قان�ون املوازنة املالية، فيما أكد أنه س�يتم امليض 
باس�تجوابه.  وق�ال الكالب�ي خالل مؤتم�ر صحفي 
عق�ده يف مجل�س الن�واب خ�الل اس�تضافة وزيري 
املالية والنف�ط ورئيس ديوان الرقابة املالية وحضور 
نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب واعض�اء املجلس من 
لجنت�ي املالي�ة والنفط وحرضت�ه الس�ومرية نيوز، 
إن« أب�رز ماتم طرحه من قب�ل النواب هو حول عدم 
تطبيق املادة 10 م�ن املوازنة ومخالفة وزير املالية«. 
وأضاف ان« املادة 10 من املوازنة تلزم وزير املالية اىل 

عدم تسديد اي مبلغ اال اذا تم احتساب مبلغ الرضر«، 
مبيناً ان« البيانات التي قدمت من وزارة النفط حول 
الصادرات النفطية واملس�تغل واملنتج النفطي س�واء 
بشكل مبارش او عن ميناء جيهان او غر مبارش عن 
طريق الصهاريج الت�ي تهرب اىل دول الجوار وغرها 

من الوارادات لم يجب وزير املالية عنها«.
أوضح أنه »تم توجيه س�ؤال اىل رئيس الرقابة املالية 
ب�رضورة تس�وية الحس�ابات الختامية م�ع االقليم 
م�ن 2004 حتى 2018 الن االقلي�م يختلف عن باقي 
املحافظ�ات النه ياخذ موازنته بالكام�ل«، مبينا ان« 
رئي�س ديوان الرقابة املالية أكد عدم وجود أي تعاون 
من قبل حكومة اقليم كردس�تان م�ع الرقابة املالية، 
مما اضطر الديوان اىل رفع دعوى قضائية ضد االقليم 

بما يتعلق بالحسابات الختامية«.

نائب يف النزاهة الربملانية: سنميض باستجواب وزير املالية 

        بغداد / المستقبل العراقي

العلي�ا موقفه�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة  أك�دت 
بخصوص منح االيزيديني مقاعد نيابية تناسب 
مع ع�دد نفوس املك�ون، مش�رة إىل أن »ذلك 
يكون وفق االحصاء الس�كاني الذي س�يجري 
يف الع�راق«. وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة 
ل�«املس�تقبل  بي�ان ورد  الس�اموك يف  إي�اس 
العراقي«، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 
جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدح�ت املحمود 
وحض�ور القض�اة االعضاء كاف�ة، ونظرت يف 
طلب بخصوص امكانية زيادة املقاعد النيابية 
للمكون االيزيدي يف االنتخابات النيابية القادمة 
لعام 2022«. واضاف الس�اموك، أن »املحكمة 
االتحادي�ة وضع�ت الطل�ب موض�ع التدقي�ق 

واملداولة، ووجدت أنها سبق أن اصدرت حكماً 
بالرق�م )11/ اتحادي�ة/ 2010(، الذي قضت 
بموجبه بعدم دستورية الفقرة )ب( من املادة 
)1/ ثالثاً( من القانون رقم )26( لسنة 2009 
من قانون تعديل قانون االنتخابات رقم )16( 

لسنة 2005«.
ولف�ت، إىل ان »ه�ذا الحك�م ق�ى بوج�وب 
من�ح االزيدي�ني مقاع�د نيابي�ة تتناس�ب مع 
ع�دد نفوس املك�ون يف انتخابات ع�ام 2014، 
وحس�ب االحصاء الس�كاني الذي سيجرى يف 
العراق، اس�تناداً ألحكام املادة )49/ أوالً( من 

الدستور«. 
ون�ونّه، إىل أن »جمي�ع ما يصدر ع�ن املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا بات وملزم للس�لطات كافة 

استناداً إىل احكام املادة )94( من الدستور .

املحكمة االحتادية تصدر حكاًم بخصوص مقاعد 
االيزيديني يف انتخابات 2022
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن، انجاز التصاريح األمنية ملنتسبي 
رشكاته�ا العامة يف املدن املحررة لغ�رض اطالق ورصف رواتبهم 

املرتاكمة.
وق�ال مدير مكتب التصاريح واملعلوم�ات االمنية احمد عبد عواد 
الش�هييل يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »وزارة الصناعة 
واملعادن اس�تكملت التصاريح االمنية ملوظف�ي رشكاتها العامة 
يف امل�دن املحررة«، مؤك�داً »إنجاز التصاري�ح االمنية ل��}1015{ 
منتس�ب من منتسبي معامل السمنت الش�مالية التابعة للرشكة 
العامة للسمنت العراقية خالل فرتة وجيزة جدا بعد ارسال تاريخ 

مبارشتهم اىل جهاز االمن الوطني«.
وأض�اف ان »جهاز االمن الوطني قام باصدار املوافقة عىل رصف 
الروات�ب املرتاكم�ة للمذكوري�ن وااليع�از اىل وزارة املالية لغرض 
اط�الق مبال�غ الروات�ب«، موضحاً »أن�ه قد تم انج�از التصاريح 
االمنية ل�)4( منتس�بني من موظفي معمل ادوي�ة نينوى التابع 
للرشكة العامة لصناعة االدوية واملس�تلزمات الطبية يف س�امراء 

و)21( موظف يف الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة«.
وبني الش�هييل ان »إجراءات التدقيق األمن�ي للعدد القليل املتبقي 
م�ن موظفي ال�رشكات التابعة لل�وزارة يف املدن املح�ررة مازالت 

مستمرة يف جهاز األمن الوطني ومن املؤمل انجازها قريبا .

   بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزارة التجارة اصح�اب املخابز واالفران يف جميع مناطق 
الب�الد باس�تخدام االكي�اس الورقية ب�دل االكياس البالس�تيكية 

حفاظا عىل الصحة العامة والبيئة«. 
 واوضح�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ب�ان 
»الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب وجهت جميع فروعها يف بغداد 
واملحافظ�ات بالتدقيق م�ع اصحاب االف�ران واملخابز  من خالل 
اللج�ان الرقابي�ة و رقاب�ة املخاب�ز واالفران برضورة اس�تخدام 
االكياس الورقية بدال عن اكياس النايلون يف تعبئة مبيعات ارغفة 

الخبز والصمون كونها التؤثر عىل الصحة العامة والبيئة«. 
ونقل البيان عن مدير عام الرشكة حسني سامي  اىل »تحول اغلب 
ال�دول اىل اعتم�اد االكياس الورقي�ة يف التعبئة ب�دال من االكياس 
اليالس�تيكية او النايل�ون حفاظ�ا عىل صحة املس�تهلكني ، الفتا 
اىل ال�رشوع بحم�الت توعية مكثف�ة للتعريف باهمي�ة املوضوع 
واعتمادها بشكل كيل واالس�تغناء عن استخدام اكياس النايلون 
داعي�ا املواطنني اىل املس�اهمة به�ذه الحملة من خ�الل مطالبة 
املخاب�ز واالف�ران بااللت�زام بالتوجيهات التي تص�ب يف املصلحة 

العامة وصحة املواطن .

   بغداد / المستقبل العراقي

الصناع�ة واملع�ادن، ع�ن  اعلن�ت وزارة 
اع�داد ما يقارب 196 فرصة اس�تثمارية 

للنهوض بالواقع الصناعي يف العراق«.
وق�ال وزي�ر الصناع�ة صال�ح عب�د الله 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الجب�وري 
العراق�ي«، ان »الصناعة متعثرة يف الوقت 
الحايل والوزارة تحاول اعادتها اىل س�ابق 
عهده�ا من خ�الل رف�ع ش�عار صنع يف 
العراق واعادة تشغيل معاملها«، مبينا ان 
الوزارة »تمتلك ال�وزارة ما يقارب )140( 
مصنع يعم�ل حاليا ولدى ال�وزارة خطة 
طموحة وبرنامج حكومي إلعادة تشغيل 

معاملها بشكل فاعل«.
واضاف الجب�وري ان »ال�وزارة اعدت ما 
يقارب )196( فرصة اس�تثمارية لغرض 
اب�رام عقود للرشاكة م�ع رشكات عاملية 
رصين�ة بموج�ب القوان�ني والتعليم�ات 
نق�ل  لغ�رض  الع�راق  داخ�ل  الناف�ذة 
التكنلوجي�ا املتط�ورة و النهوض بالواقع 

الصناعي يف البالد«.
واكد عىل »اهمية تحقيق االستقرار االمني 
مل�ا له من انعكاس�ات ايجابية عىل الواقع 
االقتصادي يف البالد اذ ان املس�تثمر يبحث 
عن بيئ�ة امنة ووضع س�يايس مس�تقر 
الستثمار امواله من خالل اقامة مشاريع 

مثمرة وناجحة .

   ديالى / المستقبل العراقي

ضم�ن فعاليات حم�الت الق�رى النائية ، 
نظم مركز صحي الس�الم التابع اىل قطاع 
املنصورية الصحي حملة وقائية وعالجية 
يف قري�ة قلع�ة القص�اب ضم�ن الرقع�ة 

الجغرافية للمركز الصحي.
وق�ال مدي�ر قط�اع املنصوري�ة الدكتور 
خالد كوكز خلف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »وحدات الرعاية 
، التحص�ني، الصيدلية ، االنتقالية ، تعزيز 
الصحة يف مركز صحي السالم قامت خالل 
حمل�ة نظمتها بتلقيح اطف�ال مترسبني 
من اللقاحات ، وتلقي�ح )30( فرد بلقاح 

االنفلونزا ».
واض�اف ان�ه »تم توزي�ع حب�وب تعقيم 
املاء ع�ىل العوائل وفحص ومعالجة )40( 
مراج�ع ، باالضاف�ة اىل الق�اء مح�ارضة 
ح�ول الرضاعة الطبيعي�ة وصحة الطفل 

والجدول التلقيحي لالطفال.

وزير الصناعة: اعددنا »196« 
فرصة استثامرية للنهوض 

بالواقع الصناعي العراقي

صحة دياىل تنفذ محلة وقائية 
وعالجية يف قرية قلعة 

القصاب النائية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد، ع�ن حملة كب�رة إلزالة التجاوزات ش�مايل 
بغداد«.

وذك�ر بيان لالمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»مالكاته�ا يف بلدية االعظمي�ة قامت بحملة ش�ملت مواقع عدة 
ضمن القاطع البلدي ابرزها ش�ارع 20 وش�ارع الضباط وسوق 
عيل النعمة والس�وق املس�مى شعبياً بسوق الس�مجة يف منطقة 
س�بع أب�كار باالضافة اىل الزقاق�ني 28 و 81 ضم�ن املحلة 320 

واملحلة 309 ومواقع اخرى مختلفة«.
وأض�اف البي�ان ان »الحمل�ة تضمنت ازالة أكش�اك ومس�قفات 
وجنابر وبس�طات ولوحات إعالنية ومص�ادرة اغنام وغرها من 
التجاوزات والتي س�ببت إرباكا لحركة السر والسابلة باالضافة 

اىل تشويه املنظر العام .

األمانة تنفذ محلة كبرية إلزالة 
التجاوزات شاميل بغداد

   النجف / المستقبل العراقي

اس�تقبل محافظ النجف األرشف لؤي اليارسي ونائبه االول 
هاش�م الكرعاوي يف مكتب املحافظ املفت�ش العام يف وزارة 
الداخلية جمال طاهر األسدي حيث تم مناقشة امللف االمني 
يف املحافظة وملف تطبيق معاير حقوق االنسان ومكافحة 
الفساد بكل صنوفه داخل املؤسسات االمنية كما تم مناقشة 

دعم املؤسس�ات باآللي�ات املتنوعة وتطوير البن�ى التحتية 
له�ا لتطوي�ر مختلف أجه�زة الرشطة يف املحافظ�ة كما تم 
مناقشة ملف تسوية املالكات ومنها الحذف واالستحداث يف 
قيادة الرشطة« .وأكد اليارسي بحب بيان تلقته طاملستقبل 
العراق�ي«، عىل »حرص الحكومة املحلي�ة عىل التواصل مع 
الجهات والوزارات التنفيذية والخدمية واألمنية والعمل عىل 
الرقي بالواق�ع األمني يف املحافظة، مش�را اىل ان »األجهزة 

األمني�ة يف املحافظ�ة قطعت ش�وطا كب�رة يف تأمني األمن 
والنظام وتطبيقهما يف املجتمع« .االسدي أكد تعاون الوزارة 
مع الحكوم�ة املحلية بما يحقق املصلح�ة العامة وتحقيق 
االنسجام يف عمل األجهزة األمنية وضباطها واالستفادة من 

الخربات العاملية يف تحقيق ذلك.
وق�د ح�رض اللق�اء النائ�ب األول ملحاف�ظ النج�ف هاش�م 

الكرعاوي وعدد من الضباط املسؤولني يف وزارة الداخلية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت س�لطة الطران املدني، حقيقة 
تحذير األجان�ب القادمني اىل مطار بغداد 

الدويل.
تلقت�ه  الس�لطة  الع�الم  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي« ، أن »م�ا تناقلت�ه 
بعض وس�ائل اإلعالم من وج�ود تحذير 

لألجانب القادم�ني إىل مطار بغداد الدويل 
ع�ار عن الصحة، ولم يتم نرش أي تحذير 
عىل مواقع السلطة او مطار بغداد الدويل 
الرس�مية اي تحذير للمسافرين األجانب 

القادمني إىل مطار بغداد الدويل«.
وأض�اف ان�ه »وبعد التح�ري عن مصدر 
املعلوم�ة تبني انه�ا مأخوذة م�ن موقع 
وهم�ي يدعي ان�ه ملط�ار بغ�داد الدويل، 

فيما لم يت�م التطرق ملثل هذه املعلومات 
املزيف�ة يف موق�ع املط�ار الرس�مي الذي 
http://baghdadairport.gov. رابط�ه 
ع�ىل  املط�ار  صفح�ة  او   )/iq/home
https://www.facebook.( الفيس بوك
1baghdadinternationalairpor/com

.»)/t
وحذرت س�لطة الطران املدن�ي العراقي 

»باعتبارها املس�ؤولة عن أمن وس�المة 
الط�ران املدن�ي يف الع�راق الجمي�ع من 
رضورة توخ�ي الدق�ة يف الن�رش وع�دم 
زج اس�مها يف مث�ل هك�ذا اخب�ار عارية 
عن الصحة وتؤثر س�لبا يف اس�م وسمعة 
الع�راق، وتؤك�د انه�ا تحتف�ظ بحقه�ا 
القانون�ي يف تحري�ك دع�وة قضائية ضد 

هذا املوقع وكل من يتعامل معه .

    المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

املقدس�ة،  الحس�ينية  للعتب�ة  العام�ة  دع�ت األمان�ة 
ع�ن حاجته�ا لألخ�وة م�ن حملة ش�هادة املاجس�تر 

مدين�ة  اىل  للحض�ور  االختصاص�ات(  حرصاً)جمي�ع 
كربالء.

وبحس�ب العتب�ة، ع�ىل الراغب�ني بالحض�ور اىل مق�ر 
الحاس�بة املركزية الوقع يف بداية ش�ارع السدرة، جلب 

معهم املستمسكات الرسمية والسرة الذاتية املطلوبة.
واوضحت أن باب التقديم مفتوح لغاية: 6/8/2019

 )07818099981( الهات�ف  رق�م  العتب�ة  ووضع�ت 
لالستفسار.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الكهرب�اء ل�ؤي الخطيب، عن 
تحسن وضع الطاقة الكهربائية بنسبة )25 
%(، فيما ب�ني أن كلفة االنتاج هي االرخص 
يف العالم.وذك�ر الخطي�ب يف ترصي�ح ، أن 
»وضع الكهرباء، مقارنة باألعوام السابقة، 
يف تحسن. كثراً ما رصحت لوكاالت اإلعالم، 
نح�ن نتحدث باألرقام. فإذا ما أخذنا نس�ب 
الزي�ادة، له�ذا الع�ام، بمس�تويات اإلنتاج 
تج�دون نس�بة ال تق�ل ع�ن 25% تحس�ن 
بمس�تويات اإلنتاج مقارنة بالعام السابق. 
ع�ىل س�بيل املث�ال، ف�رتة الصي�ف كان�ت 
ت�رتاوح ب�ني 13500 و14000 ميغاواط يف 
العام الس�ابق، يف األشهر السادس والسابع 
والثام�ن. اليوم مع�دالت اإلنتاج ترتاوح بني 
18000 و19000 ميغاواط، هذه الزيادة ما 
كان�ت لتتحقق لوال جه�ود الكوادر الوطنية 

وخطة قابلة للتطبيق ودعم مجلس الوزراء، 
وتحديداً املجل�س الوزاري لش�ؤون الطاقة 
الذي أنا عضو فيه«.وب�ني، أن »زيادة النمو 
يف الطلب سنوياً، تبلغ معدالتها اآلن %10-7 
يف الع�راق بس�بب الزيادة الس�كانية، زيادة 
التوسع العمراني، وكل هذا يحتاج إىل طاقات 
إنتاجي�ة جدي�دة تصاح�ب ه�ذه الطاقات 
اإلنتاجي�ة، هنالك مش�اريع النقل والتوزيع 
التي ال تقل ش�أناً عن أهمي�ة زيادة اإلنتاج، 
وبالتايل سيضيف هذا عىل كاهلنا مسؤولية 
تنفيذ مشاريع كربى. الصيف طبعاً هو فرتة 
الذروة عندنا، ودرجات الحرارة هذه مسألة 
طبيعي�ة ال نتحكم بها، ولك�ن الذي نتحكم 
به هو مس�توى أدائنا وإنجازنا للمش�اريع 
وتوفر الخدم�ات للمواطنني«.وفيما يخص 
حم�الت ال�وزارة ح�ول ترش�يد اس�تهالك 
الطاق�ة الكهربائي�ة، أوض�ح الخطي�ب، أن 
»ه�ذه موج�ودة ع�ىل املس�توى التنفيذي، 

مجلس ال�وزراء وكذل�ك كل ال�وزارات وكل 
املؤسسات للرتش�يد يف عمليات االستخدام، 
إضاف�ة إىل الربام�ج التثقيفية الت�ي نبثها، 
ونح�اول أن نتعاون م�ع الجمهور للوصول 
إىل االس�تخدام األمث�ل للطاق�ة الكهربائية. 
لكن الثقافة وحدها ال تكفي«.وأشار إىل، أن 
»هدر الطاقة الكهربائية، بسبب االختناقات 
يف الش�بكة، والتي نعمل ع�ىل إصالحها، أما 
فيما يخص الضياعات الكربى، هي بس�بب 
التج�اوزات، علين�ا أن نأخذ بع�ني االعتبار 
التجاوزات التي قد يكون سببها املشرتكون 
يف املنظومة، أو العشوائيات، عدد املشرتكني 
يصل إىل نحو أربعة ماليني مشرتك. بحسبب 
إحصائياتن�ا بح�دود 50% م�ن املش�رتكني 
متج�اوزون، أم�ا فيما يخص العش�وائيات 
فتص�ل إىل ملي�ون عش�وائية. هن�ا نتحدث 
ع�ن مش�رتكني وال نتحدث عن أش�خاص. 
نتحدث ع�ن وح�دات، كأن تكون س�كنية، 

زراعي�ة، صناعية، تجاري�ة وإىل آخره. فإذا 
ما أصلحنا الوضع فيما يخص العش�وائيات 
واملتجاوزي�ن، حقيقة س�تبقى هذه األزمة 

بدون حل«.
أن  اإلم�كان  واردف قائ�اًل: »حاولن�ا ق�در 
نتعاون مع املواطنني بطريقة إرسال الفرق 
لرفع التجاوزات، ولكن بعض الناس تتجاوز 
عىل ه�ذه الفرق. لك�ن بالنهاي�ة الكهرباء 
مس�ؤولية وطنية. نحت�اج إىل مواطن يلتزم 
بدفع الفاتورة. نحتاج إىل مواطن ال يتجاوز 
عىل موظف�ي الصيانة يف رف�ع التجاوزات. 
وزارة  يف  إلتزامن�ا  نح�ن  الوق�ت،  بنف�س 
الكهرباء، سنجتهد لتوفر الخدمات وتنفيذ 
املش�اريع الك�ربى لتلبي�ة حاج�ات البل�د. 
إضافة إىل ذلك، نحت�اج إىل مجلس ترشيعي 
متعاون يس�اعدنا يف ترشي�ع القوانني التي 
تنهض بواق�ع االقتصاد العراقي وخصوصاً 

ملف الطاقة.

حمافظ النجف يناقش ملفات االمن وحقوق االنسان وتطوير قدرات االجهزة االمنية مع مفتش الداخلية

سلطة الطريان تصدر بيانا بشان حقيقة حتذير األجانب القادمني اىل مطار بغداد

العتبة احلسينية تدعو محلة املاجستري بجميع االختصاصات ملراجعتها يف كربالء

وزير الكهرباء: الطاقة تشهد حتسنًا بنسة »25« باملئة

     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النقل عبدالله لعيبي، عن افتتاح 
خط س�كك حدي�د )مصف�ى بيج�ي( لنقل 
املسافرين واملش�تقات النفطية، فيما اشار 
التوج�ه الكمال خط س�كك بيج�ي الكيارة 
وبعده�ا اىل املوصل.وذكرت ال�وزارة يف بيان 
ورد ل� »املستقبل العراقي«، ان »وزير النقل 

عبدالل�ه لعيبي افتتح، الي�وم االربعاء، خط 
س�كك )مصفى بيجي ( بعد انتهاء املالكات 
الهندسية للرشكة العامة لسكك الحديد من 
رفع كفاءة الخطوط وتبديل كافة العوارض 
األعم�ال  ج�راء  املت�رضرة  الكونكريتي�ة 
اإلرهابية وتطوير القناطر النفطية وربطها 
بالقناطر الصندوقية لتأمني نقل املش�تقات 
النفطية واملس�افرين«.واكد لعيبي بحس�ب 

البيان ان »الوزارة بارشت بتس�ير قطارات 
لنقل املس�افرين وكذلك املش�تقات النفطية 
م�ن محط�ة مصايف بيج�ي الت�ي تعترب من 
اضخم املحطات يف الرشق األوسط«، مشرا 
الحالي�ة س�تنقل بطاق�ة  »املحط�ة  ان  اىل 
اس�تيعابية تص�ل اىل )500( مرت مكعب من 
املشتقات النفطية«.واضاف ان »هذا االنجاز 
يأتي تزامن�اً مع خطوات كبرة اخرى لربط 

املوان�ئ العراقي�ة يف ام ق�رص وخ�ور الزبر 
بش�بكة الس�كك الحدي�د لتس�هيل عملي�ة 
تصدير املشتقات النفطية من مصايف بيجي 
وص�وال اىل مصايف الدورة وانتهاًء بمحافظة 
الب�رصة الفيحاء حي�ث املوان�ئ النفطية«.

واش�ار اىل ان »توج�ه ال�وزارة يف املرحل�ة 
القادمة ينصب نحو إكمال خط سكك بيجي 

الكيارة وبعدها اىل املوصل الحدباء.

افتتاح خط سكك حديد مصفى بيجي لنقل املسافرين واملشتقات النفطية

   بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد الرشك�ة العام�ة لصناعة االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية 
يف س�امراء اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن للتش�غيل 
التجريب�ي ملرشوع املحط�ة الكهربائية الجدي�د بطاقة )8( ميكا 
واط و بمواصفاته�ا العالية والتي س�يعول عليها كثرا يف تغذية 

االقسام االنتاجية بالطاقة الكهربائية.
واكد مدير عام الرشكة عبد الحميد عبد الرحمن السالم يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، بأن » خرباء رشكة ) ILTEKNO( الرتكية 
بارشوا بالجولة الثانية للكشف والعمل يف املحطة الكهربائية التي 
تم انش�اؤها بالتعاون مع الش�قيقة الرشكة العام�ة للصناعات 
الكهربائي�ة واإللكرتونية بكلف�ة تقدر بح�وايل )12,310( مليار 
دينار وتمتاز بمواصفاتها العالية ومنشأها االملاني والتي سيعول 
عليها كثرا يف تغذية االقسام االنتاجية بالطاقة الكهربائية بشكل 
مس�تمر وضمان ع�دم انقطاعها«، مش�را اىل أن »ادارة الرشكة 
انتهج�ت خطوات بناءة نحو تطوير ورفع مس�توى أداء الرشكة 
م�ن خالل تنفيذ برامج كثرة وانش�اء بنايات جديدة ومش�اريع 

مهمة ملواكبة التطور الحاصل يف الصناعة الدوائية العاملية«.
م�ن جانبها قالت مديرة املرشوع دني�ز صباح بأنه » قد تم تنفيذ 
 ILTEKNO كافة املالحظات والتوجيهات التي ابداها خرباء رشكة
الرتكي�ة يف الجولة االوىل للكش�ف عىل املحطة وان العمل مس�تمر 
إلكم�ال أعمال صيانة محركات الديزل األربعة بعد وصول أدواتها 

االحتياطية وانجاز بعض االعمال األخرى املتعلقة باملرشوع«.
من جهته ذكر املرشف ع�ىل املحطة يف الرشكة العامة للصناعات 
الكهربائية واإللكرتونية محمد سهام رفيق بأنه » قد تم إستكمال 
تنزيل الربنامج التشغييل للبوردات الكهربائية للمحركات األربعة 
وربطها مع بوردات ال�)bLC ( الرئيس�ية تمهيدا للبدء بالتشغيل 

التجريبي قريبا .

رشكة ادوية سامراء تستعد لتشغيل حمطتها 
الكهربائية اخلاصة بطاقة »8« ميغاواط

الصناعة تنجز تصاريح منتسبيها يف املدن 
املحررة لرصف رواتبهم املرتاكمة

التجارة توجه اصحاب االفران باستخدام 
االكياس الورقية بدل البالستيكية

    بغداد / المستقبل العراقي

ضمن املبادرات االنسانية التي يرشف عليها 
بش�كل مبارشة وزي�ر النق�ل عبدالله لعيبي 
واملخصصة لدعم مختلف الحاالت االنسانية 
س�يما مل�رىض الرسط�ان تواص�ل م�الكات 
الرشك�ة العامة للخط�وط الجوي�ة العاملة 
يف ش�عبة التس�ويق التج�اري بمكتب حجز 
واص�دار الس�عدون املرك�زي بتقديم جميع 
التس�هيالت االزم�ة لتل�ك الح�االت املرضية 

وتحديداً )مرىض الرسطان(«.
وبين�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، أن »خدمات التخفيض مس�تمرة 
حيث منح نحو )1050( تذكرة س�فر ملرىض 
الرسطان عرب تخفيض تذاكر السفر وبنسبة 
90  %  من�ذ بداي�ة العام الحايل ولغاية ش�هر 
تموز 2019 والتي تشمل مختلف القطاعات 
محلي�اً  الوطن�ي  الناق�ل  يقصده�ا  الت�ي 
واقليمي�اً ودولياً،بتقديم جميع التخفيضات 
والتس�هيالت الالزمة لكافة القطاعات التي 

تخدمها العراقية وملرتني يف السنة«.
واضاف�ت ان »الية الحص�ول عىل التخفيض 
تتضم�ن تقدي�م التقارير الطبي�ة التي تؤيد 
حالة املريض اىل مكاتب التسويق التي تتيح 

له الحصول عىل تخفيض ملرتني سنوياً ».
يذك�ر ان جميع مكات�ب الخط�وط الجوية 
التس�ويق  طري�ق  ع�ن  التخفي�ض  تمن�ح 
التجاري وال�ذي يعد حلقة الوصل والتواصل 
م�ا بينها وبني مكاتب قطع التذاكر املبارشة 

وااللكرتونية .

النقل: منح »1050« تذكرة سفر ملرضى الرسطان منذ لغاية متوز 2019

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ الب�رصة اس�عد عب�د االمر 
العيدان�ي ع�ن توقي�ع وزارة الكهرباء عقد 
مع رشكة س�يمنز األملاني�ة  لتزويد البرصة 
بالطاقة الكهربائية ، مش�راً اىل ان »التوقيع 
م�ع رشكة س�يمنز خط�وة جيدة لتحس�ني 
واق�ع التي�ار الكهربائ�ي اله�ايل املحافظة ، 
مقدماً ش�كره البناء الب�رصة الذين تحملوا 
يف الس�نوات املاضية مش�اكل عدم تحس�ن 

الطاقة الكهربائية« .
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتبه االعالم�ي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، خ�الل حفل توقيع عق�د تجهيز 
الكهرب�اء  وزارة  ب�ني  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
ورشكة س�يمنز األملانية لتنفيذ املرحلة االوىل 
م�ن خارطة طريق رشكة س�يمنز يف العراق 
لتحسني قطاع الكهرباء والذي عقد يف فندق 
البرصة الدويل الش�راتون ان انت�اج الطاقة 
الكهربائية بحدود )4182( ميكا واط والذي 

تحقق من خالل التناغم الكبر بني الحكومة 
االتحادي�ة والحكومة املحلية ، مش�راً اىل ان 
مجل�س املحافظة تصدى ملوضوع تحس�ني 
واق�ع التي�ار الكهربائي وخصوص�اً رئيس 

مجلس املحافظة صباح البزوني ».
من جهته« قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب 

يرشفني الي�وم الحضور يف الب�رصة لتوقيع  
العق�د بني ال�وزارة ورشكة س�يمنز األملانية 
لتنفي�ذ املرحل�ة االوىل م�ن خارط�ة طري�ق 
رشك�ة س�يمنز يف الع�راق لتحس�ني قط�اع 
الكهرب�اء ، الفت�اً اىل ان البرصة عانت الكثر 
من التحدي�ات يف الفرتة املاضية واليوم ابناء 

البرصة يحتفلون بتوفر الطاقة الكهربائية 
ل )4( ماليني مواطن ، مشراً اىل ان السنوات 
املقبلة ستش�هد توف�ر خدمات اكث�ر فيما 

يتعلق بالطاقة الكهربائية .
من جانبه اوضح مدي�ر عام الرشكة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية 
زياد عيل فاض�ل ان محطات كهرباء )132( 
س�تكون يف أقضي�ة املدين�ة والقرن�ة واب�ي 
الخصي�ب والف�او ، فيما س�تكون حصص 
املحافظ�ات الجنوبي�ة والوس�طى يف العراق 
 mva  )189( بس�عات  نق�ل  محط�ة   )13(
لتش�مل عموم املحافظ�ات ، مبين�اً ان عقد 
املرحلة االوىل س�يضيف طاق�ة تصل بحدود 
)3750( ميكا واط كما ستشهد هذه املرحلة 
اضاف�ة وتجهي�ز ع�دد كب�ر م�ن محوالت 
الطاقة الكهربائية وألول مرة بس�عات تصل 
اىل )mva )90.م�ن جانب آخر اعلن محافظ 
الب�رصة عن موافقته ع�ىل تخصيص قطعة 
ارض خاص�ة النش�اء دائرة للج�وازات تقع 
يف منطق�ة طالع الحمزة  حي العس�كري يف 

قضاء ابي الخصيب 
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص ان�ه واف�ق عىل 
انشاء مكتب خاص بالجوازات يف قضاء ابي 
الخصي�ب ، مبيناً ان�ه عىل ض�وء املوافقات 
األصولي�ة التي قدمت من قبل عضو مجلس 
محافظ�ة الب�رصة ام�ني منص�ور التميمي 
وال�ذي تاب�ع املوضوع م�ع الدوائ�ر املعنية 
تمت املوافقة ليتم انشاء مكتب للجوازات يف 

القضاء لتسهيل اجراءات املواطنني . 
م�ن جهته أوض�ح عضو مجل�س محافظة 
الب�رصة أم�ني منص�ور التميم�ي ان كاف�ة 
االجراءات االدارية املتعلقة باستمالك قطعة 
االرض النش�اء مكتب للج�وازات قد اكتملت 
بعد س�نوات طويل�ة من املتابع�ة ، مبيناً ان 
املحاف�ظ وافق عىل تخصي�ص االرض حيث 
سيش�مل املكتب اهايل قضاء الفاو ، مش�راً 
مبل�غ  خص�ص  املحافظ�ة  مجل�س  ان  اىل 
)800( ملي�ون دينار لبن�اء مكتب الجوازات 

يف القضاء .

وافق على ختصيص قطعة أرض النشاء مكتب للجوازات يف قضاء ابي اخلصيب

حمافظ البرصة يعلن توقيع عقد بني وزارة الكهرباء وسيمنز األملانية لتحسني واقع الطاقة
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م/ تنويه

   الحاقا بكتابنا  ذي العدد ب / 3746يف 18/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن اول   للمناقصة 
4/بلدية  /2019 مرشوع ) تبليط شوارع االصمعي الجديد قرب جامع السهالني(

نود ان ننوه اىل تعديل :
الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )7.303.000,000( سبعة مليار وثالثمائة وثالثة   -1
مليـون   دينار عراقي بدال من )8,114,380.000(  ثمانية مليار ومائة واربعة عرش مليون 

وثالثمائة وثمانون الف  دينار عراقي .
معدل االيراد السـنوي للمرشوع ليكون )5.477.250.000(خمسة مليار واربعمائة   -2
وسـبعة وستون مليون ومائتان وخمسـون  الف دينار عراقي بدال من )6.085.785.000( 

ستة مليار وخمسة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون  الف دينار عراقي 
متطلبات السـيولة النقدية لتكون )2.434.334.000(اثنان مليار واربعمائة واربعة   -3
وثالثـون مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف   دينـار عراقي بدال من )2.704.794.000( 

ملياران وسبعمائة واربعة مليون وسبعمائة واربع وتسعون الف  دينار عراقي.
الخـرة والقـدرة الفنيـة لتكـون )4.381.800.000(اربعة مليـار وثالثمائة وواحد   -4
وثمانـون مليـون وثمانمائة الف    دينـار عراقي بدال مـن )4.868.628.000( اربعة مليار 

وثمانمائة وثمانية وستون مليون وستمائة وثمانية وعرشون  الف   دينار عراقي 
5-  مبلغ التامينـات االولية ليكون )73.030.000(ثالثة وسـبعون مليون وثالثون الف  

دينار عراقي بدال من 
) 81,143,800 ( واحد وثمانون مليون ومائة وثالثة واربعون الف وثمانمائة  دينار عراقي 

دينار عراقي.
عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصـة )مدار البحث( مراجعة   -6

شعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3750 يف 18/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن 
ثانـي  للمناقصـة 6/امن وعدالة /2019 مـرشوع )تاهيل البنـى التحتية ملجمع 

املحاكم )قرص القضاء ( يف البرصة   (
نود ان ننوه اىل تعديل :

التخمينيـة للمـرشوع لتكـوم )1,730.000.000( واحـد مليـار  الكلفـة   -1
وسـبعمائة وثالثون مليـون   دينار عراقي بدال مـن ) 1،860،000،000  (   واحد 

مليار وثمانمائة  وستون  مليون  دينار عراقي 
متطلبات السيولة النقدية لتكون )519.000.000(خمسمائة وتسعة عرش   -2
مليـون   دينار عراقي بدال من )558,000,000( خمسـمائة وثمانية وخمسـون  

مليون دينار عراقي 
3-  الخـرة والقدرة الفنية لتكون )519.000.000(خمسـمائة وتسـعة عرش 
مليـون   دينار عراقي بدال من )558,000,000( خمسـمائة وثمانية وخمسـون  

مليون دينار عراقي 
4-  مبلغ التامينات االولية ليكون )17.300.000(سبعة عرش مليون وثالثمائة 
الـف دينار عراقـي بدال من ) 18,600,000 ( ثمانية عرش  مليون وسـتمائة  الف 

دينار عراقي 
عىل الـرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مدار البحث(   -5
مراجعة شـعبة بيع الوثائق القياسـية يف قسـم العقود الحكومية السـتالم ورقة 

التعديل 
  اسـتنادا اىل كتاب قسـم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العدد ب / 3904 يف 22/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن ثاني   للمناقصة 
2/بلديـات  /2019 مـرشوع )تأهيل طريق بغداد – برصة املرحلة الثانية  من جرس كرمة عىل اىل 

حدود بلدية الهارثة (
نود ان ننوه اىل تعديل :

الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )14.165.000.000( اربعة عرش مليون  ومائة وخمسة   -1
وستون مليون   دينار عراقي بدال من )15,068,785,000( خمسة عرش  مليار وثمانية وستون 

مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الف دينار عراقي
معدل االيراد السـنوي ليكون )15.402.962.000(خمسـة عرش مليار واربعمائة واثنان   -2
مليون وتسعمائة واثنان وستون الف دينار عراقي بدال من )12,750,510,385( اثنا عرش مليار 
وسبعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وعرشة الف وثالثمائة وخمسة وثمانون دينار  عراقي.

متطلبات السيولة النقدية لتكون )4.426.562.500(اربعة مليار واربعمائة وستة وعرشون   -3
مليون وخمسـمائة واثنان وسـتون الف وخمسـمائة   دينار عراقي بدال من )4.708.995.313( 
اربعة مليار وسـبعمائة وثمانية مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وثالثمائة وثالثة عرش 

دينار عراقي.
4-  الخرة والقدرة الفنية لتكون )8.499.000.000(ثمانية مليار واربعمائة وتسعة وتسعون 
مليون   دينار عراقي بدال من )9,041,271,000( تسـعة مليـار وواحد واربعون مليون ومائتان 

وواحد وسبعون   الف دينار عراقي.
5-  مبلـغ التامينات االولية ليكـون )141.650.000(مائة وواحد واربعون مليون وسـتمائة 
وخمسون الف  دينار عراقي بدال من ) 150,687,850( مائة وخمسون مليون وستمائة وسبعة 

وثمانون الف وثمانمائة وخمسون   دينار عراقي.
عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مدار البحث( مراجعة شعبة   -6

بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3751يف 18/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن ثاني  
للمناقصة 6/ماء  /2019 مرشوع   )صيانة وتأهيل مرشوع الجبيلة (    

نود ان ننوه اىل تعديل :
الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )1.000.000.000( واحد مليار دينار  عراقي   -1
بدال من )999.690.000( تسـعمائة وتسـعة وتسعون مليون وستمائة وتسعون الف  

دينار عراقي 
معدل االيراد السـنوي للمرشوع لتكـون )300.000.000(ثالثمائة مليون دينار   -2
عراقي بدال من)299.907.000( مائتان وتسـعة وتسعون   مليون وتسعمائة وسبعة  

الف دينار عراقي .
متطلبات السيولة النقدية لتكون )300.000.000(ثالثمائة مليون دينار عراقي   -3
بدال من)299.907.000( مائتان وتسـعة وتسـعون   مليون وتسـعمائة وسبعة  الف 

دينار عراقي .
الخرة والقدرة الفنية لتكون )300.000.000(ثالثمائة مليون دينار عراقي بدال   -4
من)299.907.000( مائتان وتسـعة وتسـعون   مليون وتسعمائة وسبعة  الف دينار 

عراقي .
مبلـغ التامينـات االوليـة ليكـون )10.000.000(عـرشة مليـون دينار عراقـي  بدال  
)9,996,900( تسـعة  مليـون وتسـعمائة وسـتة وتسـعون الف  وتسـعمائة  دينار 

عراقي 
عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسية للمناقصة )مدار البحث( مراجعة   -6

شعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 
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احلقوقي
اياد كاظم مبارك 
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احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه

م/ تنويه

م/ تنويه

م/ تنويه

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3903يف 22/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن ثاني  
للمناقصة 7/ماء  /2019 مرشوع   )صيانة وتأهيل مرشوع ماء الرباضعية (    

نود ان ننوه اىل تعديل :
الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )1.000.000.000( واحد مليار دينار  عراقي   -1
بدال من )999,965,000( تسـعمائة وتسـعة وتسـعون مليون وتسـعمائة وخمسة 

وستون  الف  دينار عراقي .
معدل االيراد السـنوي للمرشوع لتكـون )300.000.000(ثالثمائة مليون دينار   -2
عراقي بدال من)299.907.000( مائتان وتسـعة وتسعون   مليون وتسعمائة وسبعة  

الف دينار عراقي .
متطلبات السيولة النقدية لتكون )300.000.000(ثالثمائة مليون دينار عراقي   -3
بدال من)299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون 

الف وخمسـمائة دينار عراقي .
الخربة والقدرة الفنية لتكون )300.000.000(ثالثمائة مليون دينار عراقي بدال   -4
من)299,989,500( مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف 

وخمسـمائة دينار عراقي .
مبلـغ التامينـات االوليـة ليكـون )10.000.000(عـرشة مليـون دينار عراقـي  بدال  
)9,999,650( تسـعة مليون وتسـعمائة  وتسعة وتسـعون الف  وستمائة وخمسون 

دينار عراقي 
عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسية للمناقصة )مدار البحث( مراجعة   -6

شعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3662 يف 17/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن 
اول  املناقصـة 134/تربيـة /2019 مرشوع )بناء مدرسـة 18 صف  نموذجي 3 

طوابق عىل قطعة ارض يف منطقة السودان  
نود ان ننوه اىل تعديل :

الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )1,500.000.000( مليار وخمسـمائة   -1
مليون  دينـار عراقي بدال من )1.600.000.000(  مليار وسـتمائة مليون دينار 

عراقي 
متطلبات السـيولة النقدية لتكـون )450.000.000(اربعمائة وخمسـون   -2
مليون  دينار عراقي بدال من ))480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار 

عراقي .
3-  الخـربة والقـدرة الفنيـة لتكـون )450.000.000(اربعمائـة وخمسـون 
مليـون  دينار عراقي بدال من ))480.000.000( اربعمائة وثمانون مليون  دينار 

عراقي.
4-  مبلـغ التامينات االولية ليكون )15.000.000(خمسـة عرش مليون  دينار 
عراقي بدال من ) 16,000,000 ( ستة عرش مليون   دينار عراقي 5- عىل الرشكات 
القاطعة لرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مدار البحث( مراجعة شـعبة بيع 

الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
تمديد موعد غلق املناقصة اعاله  ليكون يوم الثالثاء املصادف 2019/8/6   -6

الساعة 2:00 ظهرا بدالً من يوم الخميس  املصادف 2019/8/1.
  اسـتنادا اىل كتاب قسـم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقا بكتابنا  ذي العدد ب / 3661 يف 17/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن اول  
املناقصة 36/بلديات /2019 مرشوع )انشاء طريق الشلهة )املرحلة األوىل( 

  نود ان ننوه اىل تعديل:
الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )2.671.000,000( اثنان مليار وستمائة   -1
وواحد وسبعون مليون دينار عراقي بدال من )2.840.700.000(  ملياران وثمانمائة 

واربعون مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 
متطلبات السـيولة النقدية لتكون )801.300.000(ثمانمائة وواحد مليون   -2
وثالثمائة الف دينار عراقي بدال من ) 852.210.000( ثمانمائة واثنان وخمسون 

مليون ومائتان وعرشة الف دينار عراقي .
3-  الخـربة والقدرة الفنيـة لتكـون )801.300.000(ثمانمائـة وواحد مليون 
وثالثمائـة الف دينار عراقي بدال من)852.210.000(ثمانمائة واثنان وخمسـون 

مليون ومائتان وعرشة الف دينار عراقي.
مبلـغ التامينـات االوليـة ليكـون )26.710.000(سـتة وعـرشون مليـون   -4
وسـبعمائة وعرشة الف دينار عراقي بدال مـن ) 28,407,000 ( ثمانية وعرشون 

مليون واربعمائة وسـبعة الف دينار عراقي .
عـىل الرشكات القاطعة لـرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مدار البحث(   -5
مراجعة شـعبة بيع الوثائق القياسـية يف قسـم العقود الحكومية السـتالم ورقة 

التعديل 
تمديد موعد غلق املناقصـة اعاله  ليكون يوم الثالثاء املصادف 2019/8/6   -6

الساعة 2:00 ظهرا بدالً من يوم الخميس  املصادف 2019/8/1.
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3664يف 17/ 7/ 2019 والخـاص بإعـــــالن 
اول   للمناقصة 136/تربية  /2019 مرشوع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق عىل 

قطعة ارض يف منطقة الشطيط / حاليا مدرسة كرفانية (
نود ان ننوه اىل تعديل :

الكلفة التخمينيـة للمرشوع لتكوم )1.500.000.000( مليار وخمسـمائة   -1
مليـون   دينار عراقي بـدال من )1.600.000.000(  مليار وسـتمائة مليون دينار 

عراقي 
متطلبات السيولة النقدية لتكون )450.000.000(اربعمائة خمسون مليون       -2
دينار عراقي بدال من ) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

الخـربة والقدرة الفنية لتكون )450.000.000(اربعمائة وخمسـون مليون   -3
دينار عراقي بدال من

 )480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
4-  مبلـغ التامينات االولية ليكون )15.000.000(خمسـة عـرش مليون دينار 

عراقي بدال من 
) 16,000,000 ( ستة عرش مليون   دينار عراقي 

عـىل الرشكات القاطعة لـرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مدار البحث(   -5
مراجعة شـعبة بيع الوثائق القياسـية يف قسـم العقود الحكومية السـتالم ورقة 

التعديل 
تمديـد موعد غلق املناقصة اعاله ليكون يـوم الثالثاء املصادف 2019/8/6   -6

بدال من يوم الخميس 2019/8/1.
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

احلقوقي 
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

احلقوقي 
حممد طاهر نجم التميمي  

النائب الفني ملحافظ البرصة

احلقوقي 
حممد طاهر نجم التميمي  

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه

م/ تنويه

م/ تنويه

م/ تنويه

   الحاقـا بكتابنا  ذي العـدد ب / 3665يف 17/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن اول   
للمناقصة 137/تربية  /2019 مرشوع )بناء مدرسة 18 صف  نموذجي 3 طوابق يف 

سـاحة روضة براعم االيمان(
نود ان ننوه اىل تعديل :

الكلفـة التخمينية للمـرشوع لتكـوم )1.500.000.000( مليار وخمسـمائة   -1
مليـون   دينـار عراقي بـدال مـن )1.600.000.000(  مليار وسـتمائة مليون دينار 

عراقي 
متطلبات السـيولة النقدية لتكون )450.000.000(اربعمائة خمسون مليون       -2

دينار عراقي بدال من ) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
الخربة والقـدرة الفنية لتكـون )450.000.000(اربعمائة وخمسـون مليون   -3

دينار عراقي بدال من  )480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
4-  مبلغ التامينات االولية ليكون )15.000.000(خمسة عرش مليون دينار عراقي 

بدال من ) 16,000,000 ( ستة عرش مليون   دينار عراقي 
تمديد موعد غلق املناقصة اعاله ليكون يوم الثالثاء املصادف 2019/8/6 بدال   -5

من يوم الخميس 2019/8/1.
عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسية للمناقصة )مدار البحث( مراجعة   -6

شعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
تمديد موعد غلق املناقصة اعاله ليكون يوم الثالثاء املصادف 2019/8/6 بدال   -7

من يوم الخميس 2019/8/1.
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3752يف 18/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن 
اول   للمناقصة 73/تربية  /2019 مرشوع ) بناء مدرسـة 18 صف عىل القطعة 

املرقمة 3910 /2 البحار (
نود ان ننوه اىل تعديل :

الكلفـة التخمينية للمرشوع لتكوم )1.500.000.000( مليار وخمسـمائة   -1
مليـون   دينار عراقي بدال من )1.600.000.000(  مليار وسـتمائة مليون دينار 

عراقي 
متطلبات السـيولة النقدية لتكـون )450.000.000(اربعمائة وخمسـون   -2
مليـون  دينار عراقي بدال من ) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار 

عراقي .
الخربة والقدرة الفنية لتكون )450.000.000(اربعمائة وخمسـون مليون   -3

دينار عراقي بدال من
 )480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

4-  مبلغ التامينـات االولية ليكون )15.000.000(خمسـة عرش مليون دينار 
عراقي بدال من 

) 16,000,000 ( ستة عرش مليون   دينار عراقي .
عىل الـرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مدار البحث(   -5
مراجعة شـعبة بيع الوثائق القياسـية يف قسـم العقود الحكومية السـتالم ورقة 

التعديل 
  اسـتنادا اىل كتاب قسـم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3905يف 22/ 7/ 2019 والخـاص بإعــــــالن اول   
للمناقصة 139/تربية  /2019 مرشوع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق يف ساحة مدرسة 

ابن املعتز مع بناء وحدات صحية للمدرسة القديمة بعد ازالة الصحيات القديمة (
نـود ان ننـوه اىل تعديـل :

الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )1,525.000.000( مليار وخمسمائة وخمسة   -1
وعـرشون مليـون   دينار عراقي بـدال مـن )1.624.440.000( مليار وسـتمائة واربعة 

وعـرشون مليـون واربعمائـة واربعـون الـف  دينـار عراقـي 
متطلبات السـيولة النقدية لتكون )457.5000.000(اربعمائة وسبعة وخمسون   -2
مليـون     دينـار عراقي بـدال مـن ) 487.332.000( اربعمائة وسـبعة وثمانون مليون 

وثالثمائة واثنان وثالثون الف  دينار عراقي .
الخربة والقدرة الفنية لتكون )457.500.000(اربعمائة وسبعة وخمسون مليون        -3

دينار عراقي بدال من
4-  ) 487.332.000( اربعمائـة وسـبعة وثمانون مليون وثالثمائـة واثنان وثالثون 

الف  دينار عراقي .
4-  مبلـغ التامينـات االولية ليكـون )15.025.000(خمسـة عرش مليون وخمسـة 

وعرشون الف  دينار عراقي بدال من 
) 16.244.400 ( سـتة عـرش مليـون  ومائتان واربعـة واربعون الـف واربعمائة  دينار 

عراقي
عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسية للمناقصة )مدار البحث( مراجعة   -5

شعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة التعديل 
  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

   الحاقـا بكتابنـا  ذي العـدد ب / 3666يف 17/ 7/ 2019 والخاص بإعـــــالن اول   
للمناقصة 138/تربية  /2019 مرشوع )انشاء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة 

مدرسة النجاح /منطقة حرير (
نود ان ننوه اىل تعديل :

الكلفة التخمينية للمرشوع لتكوم )1.500.000.000( مليار وخمسمائة مليون     -1
دينار عراقي بدال من )1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

متطلبات السـيولة النقدية لتكون )450.000.000(اربعمائة وخمسون مليون       -2
دينار عراقي بدال من ) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

الخربة والقدرة الفنية لتكون )450.000.000(اربعمائة وخمسون مليون دينار   -3
عراقي بدال من

 )480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
4-  مبلغ التامينات االولية ليكون )15.000.000(خمسة عرش مليون دينار عراقي 

بدال من 
) 16,000,000 ( ستة عرش مليون   دينار عراقي .

عىل الـرشكات القاطعة لـرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة )مـدار البحث(   -5
مراجعـة شـعبة بيع الوثائق القياسـية يف قسـم العقـود الحكومية السـتالم ورقة 

التعديل 
تمديـد موعـد غلق املناقصة اعاله ليكـون يوم الثالثاء املصـادف 2019/8/6    -6

الساعة 2:00 ظهرا بدال من يوم الخميس 2019/8/1.
  اسـتنادا اىل كتاب قسـم التخطيط واملتابعة ذي العدد 3327 يف 2019/7/29 .

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة  

املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة  

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية
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1. يرس مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مشاريع بناء مدارس 
ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية )الرصافة الثانية(املدرجة ادناه ضمن  
املوازنة االستثمارية لسنة 2019 فعىل كافة  مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 

الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
2. عـىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة 
باملشـاريع وجـداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسـم 
العقود خالل اوقات الدوام الرسـمي من السـاعه8  صباحا ولغاية السـاعة 2 

ظهرا  .
3. يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شـهادة تأسـيس, عقد تأسـيس , 
محرض اجتماع , اجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف بدرجة خامسة انشائية 
نافـذة صادرة من وزارة التخطيط , هوية غرفة تجارة  نافذه , ,تقديم اعمال 
مماثلـه مصدقة من الجهه املسـتفيده, تقديم مستمسـكات املدير املفوض , 
تقديم مايؤيد حجب البطاقة التموينية , تقديم براءة ذمة معنونه اىل محافظة 
بغداد صادرة من الهيئة العامة للرضائب|)نسخة اصلية(,وصل الرشاء النسخة 
االصليـة , يتـم التوقيع والختم عـىل كافة صفحات جـداول الكميات من قبل 
الرشكـة املتقدمـه , تقديم جدول تقدم عمـل , تكون مدة نفاذيـة العطاء 90 
يومـا , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام الهواتف واملوقع 
االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونه رقما وكتابة وان تكون 
الكتابـة واضحه وخالية من الحك والشـطب ومقرتن بتوقيـع مقدم العطاء , 
عىل الرشكات االجنبية الراغبة باالشـرتاك باملناقصه تقديم شـهادة تاسـيس 
وكافة مستمسـكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التاسيس 
, تلتزم الرشكة بتقديم االسـعار النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جدول 

الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد (
4.  بامـكان مقدمي العطـاء املهتمني رشاء وثائق املناقصـة بعد تقديم طلب 
تحريـري اىل العنوان التايل (محافظة بغداد / قسـم العقـود( وبعد دفع قيمة 
البيـع للوثائـق البالغة لقاء مبلغ قـدره )500.000( )خمسـمائة  الف دينار 

عراقي ( 
5.  يتم تسـليم العطـاءات / اىل العنوان التايل محافظة بغداد / االسـتعالمات 

االلكرتونيـة /الطابـق االول يف السـاعه 12 ظهـرا  من التوقيـت املحيل ملدينة 
بغـداد يوم االثنـني 2 /2019/9  والعطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم 
فتـح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
محافظة بغداد / قسم العقود الساعه 12 ظهرا من يوم  2 /2019/9او اليوم 

الذي يليه  
6. يجـب ان تتضمن العطـاءات ضمان للعطاء عىل شـكل) خطاب ضمان او 
صك مصدق او سفتجة(   للمناقصة يف الجدول  صادر من احد مصارف بغداد 

املعتمده لدى البنك املركزي .
7 0يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرضائب املشار 

اليها يف القوانني واالنظمة  والتعليمات  العراقية
08  اذا صـادف موعد غلق املناقصه عطلة رسـمية فيكون موعد الغلق باليوم 

التايل
09 كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به

010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
011يسـتبعد أي عطـاء لـم ينظـم حسـب الوثيقـة القياسـية وبضمنهـا 

)السيولةالنقدية, االعمال املماثلة( 
)con .baghdad.iq( 012للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني

13 0يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

حمافظة بغداد/ قسم العقود

اعالن
م/ مناقصة رقم )41( لسنة 2019  مديرية تربية )الرصافة الثانية(

وزارة النفط
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة( 
نرش اعالن

نظـرا ملتطلبات العمـل تقرر تمديد غلـق املناقصة 
رقم )2005/10/47( الخاصة برشاء معدة الحفر 

HDD
من 2019/8/1 اىل موعد غلق الساعة الثانية عرش 
بعـد الظهـر لتاريـخ 2019/8/22 املصـادف يوم 
الخميـس راجني نرش االعالن بهذا الخصوص وفقا 
للمتغـريات اعـاله وتزويدنا بسـتة نسـخ منه مع 

التقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3703/ش2019/2

التاريخ : 2019/7/31
اعالن

اىل املدعى عليها / هدى توفيق عبد زيد 
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا بالدعـوى املرقمـة 3703/

ش2019/2 يف 2019/6/25 غيابيـا بحقك والقايض بتصديق 
طالقـك الخلعـي مـن املدعـي غديـر جاسـم مسـلم بتاريـخ 
2018/7/6 وملجهوليـة محـل اقامتـك وحسـب رشح القائم 
بالتبليغ واشـعار مختار حي السـالم / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بالقرار بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االعـرتاض عىل القـرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسـه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2139

التاريخ : 2019/7/31
اعالن

اىل / املدعى عليه / مرتىض عيل عباس سلمان ال عبود
بنـاءا عىل الطلب املقدم مـن قبل املدعوه ) سـندس جواد كاظم(  
امـام هـذه املحكمة واملتضمنة طلب حجة اذن  باسـتصدار جواز 
سـفر الوالدك القارصين  كل من ) زيد واستربق( وملجهولية محل 
اقامتك وحسـب رشح  املبلغ القضائي واشـعار مختار حي الرباق 
/ النجـف لذا تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتـني يوميتني محليتني 
رسـميتني فعليـك الحضور امام هـذه املحكمة بعـد تبلغك بثالثة 
ايام وعند عدم حضورك سـوف يتم السـري باجراءات الحجة وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة /

يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
المناقصة

  47,000,000
سبعة واربعون 
مليون دينار 

عراقي
49ـ1ـ5ـ4ـ1ـ209ـ2 220

4,643,178,200
اربعة مليار  
وستمائة وثالثة 
واربعون مليون 
ومائة وثمانية 
وسبعون الف 
ومائتان دينار 

عراقي

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 18 
صف على القطعة المرقمة 2/793 

بزايز الفضيلية /المعامل تربية 
الرصافة الثانية

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 
12 صف في ساحة روضة اطفال 
العراق / المعامل تربية الرصافة 

الثانية 
 ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 

12 صف في ساحة مدرسة يافا في 
المعامل  تربية الرصافة الثانية 

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 12 
صف بدل مدرسة رشيد الهجري 

)كرفانية( 

مناقصة 
رقم 

 )41(
لسنة 
2019

العدد / 15725
التاريخ 2019/7/30

عيل وارد محود
ء . مدير عام رشكة نفط ذي قار

رئيس جملس االدارة
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية )كرس قرار( 
لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباسية( وملدة  )سنة واحدة(  وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013  فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة 
ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل )7( ايام تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق 
له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )7( ايام  يف الساعة )الحادية 
عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون 
املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واملصاريف املرتبة عىل 

ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

اعالن  بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 6300/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة م 9 ثعالبة
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 3000 اولك
املشتمالت : دار يحتوي عىل هول واستقبال ومطبخ وغرفتني نوم وخدمات صحية وبيتونة البناء 

كونكريت مسلح االرضية موزائيك واملطبخ فرفوي طارمة مسقفة وطارمة غري مسقفة 
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : مالكني العقار 
مقدار املبيع : السهم البالغ 166320   من االصل االعتبار الكيل 665280 سهم

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الش�عب باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
)ع�يل فرحان ج�واد( احد الورث�ة لقاء طلب الدائ�ن املرتهن رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية  / 
رشكة عامة / هياة توزيع بغداد البالغ ) 37,472,000( س�بعة وثالثون مليون واربعمائة واثنان 
وس�بعون الف دينار فعىل الراغب  يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل خالل )30( يوما 
اعتبارا  من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن )10%(  من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )77,595,000( س�بعة وس�بعون 
مليون وخمس�مائة وخمس�ة وتسعون الف دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري

يرس وزارة النفط / رشكة نفط الوسط )رشكة عامة / بغداد / الراشدية خلف محطة كهرباء القدس 
الحرارية ( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز املناقصة املحلية 
  70LC � املرقمة ) ن و ع /خ/2019 /6(  الخاصة بتجهيز سيارات بيك اب تويوتا بمقصورة واحدة
عدد 20 موديل )2019 فما فوق( بدون رسوم تسجيل اللوحات املرورية للسيارات بمدة اقصاها )4 
اشهر ( فعىل الراغبني باالشراك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائقها املحملة عىل املوقع االلكروني 
للرشكة )WWW.mdoc.oil.gov.iq( ورشاء وثائقها يف مقر الرشكة / قس�م العقود الكائن يف بغداد 
� الراش�دية بوب الش�ام خلف محطة كهرباء القدس الحرارية خالل س�اعات )العمل الرس�مي يف 
الرشكة(  هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كاتب العدل لقاء مبلغ قدره )200,000( مئتان 
الف دينار عراقي علما ان هذا املبلغ غري قابل للرد اال اذا الغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوسط 
وتودع العطاءات يف صندوق العطاءات 2 الكائن يف مقر الرشكة االستعالمات الخارجية وسيتم عقد 
مؤتمر فني لالجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف الس�اعة العارشة صباحا بتوقيت بغداد من يوم 
الثالثاء املصادف 2019/8/20 )يف هيئة الخدمات ( علما بأن اخر موعد الس�تالم العطاءات )تاريخ  
الثانية الغلق الساعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد من يوم االحد املصادف 2019/9/1 ويتحمل 
من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويلتزم باستكمال اجراءات التعاقد خالل )14( يوما من 

تاريخ التبليغ باالحالة 
مالحظات : 

1 � يكون تقديم العروض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة )فني � تجاري � املستمس�كات ( ويقدم 
بظرف واحد كبري ويثبت عليها اس�م الرشكة او املكتب ورقم املناقصة والعنوان )مدينة � ش�ارع � 

عمارة � الربيد االلكروني � رقم الهاتف ( 
2 � يتم فتح العطاءات بذات يوم الغلق او اليوم الذي يليه بموافقة رئيس جهة التعاقد 

3 � يك�ون الع�رض التج�اري نافذ ملدة )90 يوما( من تاريخ الغلق املش�ار اليه اع�اله  ويكون قابل 
للتمديد 

4 � علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
5 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق

6 � م�ىلء وتصديق رس�الة تقديم العطاء املرافقة بالقس�م الخاص بمقدمي العط�اءات يف الوثيقة 
القياسية 

الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة :
1 � تقديم شهادة تاسيس الرشكة وبنسخة مصورة  ملونة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات 

2 � هوية غرفة التجارة صادرة من وزارة التجارة /نافذة لعام 2019
3 � الوثائ�ق القياس�ية الخاص�ة باملناقص�ة واملرافق�ة باالعالن واملحمل�ة عىل املوق�ع االلكروني 

للرشكة 
4 � املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسية � شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية � بطاقة 

السكن � بطاقة تموينية (
5 � عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويلها رشاء اوراق املناقصات وتقديم العروض بأسمها 

الوثائ�ق املطلوبة عند تقديم العطاءات / توضع يف ظ�رف الوثائق املطلوبة )تقديم الوثائق اعاله 
اضافة اىل الوثائق املطلوبة ادناه ( 

1 � وصل رشاء املناقصة )االصيل ( وتهمل العطاءات بخالف ذلك 
2 � الوثائق القياسية الخاصة باملناقصة املرافقة باالعالن واملحملة عىل املوقع االلكروني للرشكة 

ويهمل اي عطاء ال يتضمن تلك الوثائق
3 � تأمينات اولية غري مرشوطه )خطاب ضمان او صك مصدق( تقدم من قبل مقدمي العطاءات 
او املدير املفوض او املؤسسني للرشكة املشاركة يف املناقصة من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي لصالح رشكة نفط الوسط وبرقم املناقصة اعاله وبمبلغ )33,687,000( ثالثة 
وثالثون مليون وس�تمائة وس�بعة وثمانون الف دينار فقط ال غري وبظرف مغلق منفصل يرفق 
مع ظرف املستمس�كات ويش�ري بش�كل واضح اىل رقم املناقصة واس�م املرصف العراقي املصدر 
لخط�اب الضمان او الصك وتصادر هذه التامينات يف حال�ة عدم توقيع العقد بعد )14( يوم من 
تاري�خ تبليغ املجه�ز باالحالة مع اتخاذ كافة االجراءات القانوني�ة واالدارية بحق املجهز ويهمل 
اي عط�اء ال يحت�وي عىل التأمينات االولية )وتفضل رشكة نفط الوس�ط ( التعامل مع املصارف 

املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي يف محافظة بغداد 
4 � عقد ايجار باس�م صاحب الرشكة مذكور فيه العنوان الكامل للرشكة او س�ند ملكية صادرة 

من مديرية التسجيل العقاري بأسم صاحب الرشكة
5 � هوية غرفة التجارة صادرة من وزارة التجارة / نافذة لعام /2019 

6 � تقديم شهادة تاسيس الرشكة وبنسخة مصورة وملونة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات 
لعام 2019 

7 � تقدي�م الهوي�ة الرضيبية ص�ادرة م�ن وزارة املالية � الهيئ�ة العامة للرضائ�ب  نافذة لعام 
 2019/

8 � تقدي�م  كت�اب يبني فيها س�المة املوقف الرضيبي من الهيئة العام�ة للرضائب واملوقف املايل 
للرشكات املشاركة لعام /2019 

9 � تقديم كفاءة املالية والوثائق االخرى الخاصة بالرشكة 
10 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املشمولني بالحجب لعام

11 � تقديم ملخص لالعمال املماثلة التي قامت بانجازها الرشكة مؤيدة من جهة التعاقد 
12 � تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من املحاسب القانوني 

13 � تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التعاقد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملني لديهم 
بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2015 

14 � تقديم كتاب عدم املمانعة من االشراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب 
15 � رسالة تقديم العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية

16 � تثبي�ت العن�وان الكام�ل للرشكة املقدم�ة للعرض ) املدينة � الش�ارع � العم�ارة � العنوان 
االلكروني والربيدي ( 

املدير العام

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/2049

التاريخ : 2019/7/31
اىل / املنفذ عليه / حيدر صرب كاظم 

 لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه 
املديرية واشعار مختار )الغري )2( كاظم حمود االسدي 

ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الرميث�ة خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 

املنفذ العدل 
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر :
تس�ديد املس�تحقات الت�ي بذمت�ك م�ن مبال�غ خالل خمس�ة 
عرش يوم وحس�ب قرار الحك�م املرق�م 1913 /ب2016/2 يف 
2016/8/30 والصادر من محكمة استئناف النجف االتحادية 
واملبال�غ البالغة واحد وتس�عون الف واربعمائة وتس�عة دوالر 
امريكي اضافة اىل عرشة ماليني اىل الدائنة فليحة مجيد حسون 

وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحامات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2885/ب2018/5

التاريخ 2019/7/31
اعالن

نتيح�ة للمزاي�دة العلني�ة التي ج�رت يف هذه املحكم�ة بتاري�خ 2019/7/28 
والت�ي احي�ل بموجبه�ا العقار املرق�م 3/55296 ح�ي الن�داء يف النجف بعهدة 
املش�ريان جهان عب�اس جلوب وفاضل عب�اس جلوب مناصفت�ا بينهما ببدل 
ق�دره 24,000,000  دينار فق�ط اربعة وعرشون مليون دينار ال غريها ولطلب 
الضم املقدم من قبل طالب الضم محمد سمري حسن بنسبة 5% من البدل االخري 
اع�اله ليك�ون  قيمة العقار اعاله بع�د الضم مبلغا ق�دره 25,200,000 دينار 
فقط خمسة وعرشون مليون ومائتان الف دينار ال غريها وبعهدة طالب  الضم 
علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املرقم 3/55296 حي النداء يف النجف 
املبينه اوصافه يف ادناه باملزايدة العلنية والتي ستجري يف هذه املحكمة يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث لنرش االعالن فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور يف امل�كان والزمان الحقيقيني مس�تصحبني معهم تامين�ات قانونية 
نس�بة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغ 34000000 اربعة وثالثون مليون 
ال غريه�ا بموج�ب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة النجف ص�ادر من مرصف 
الرافدي�ن يف النج�ف رقم )7( وس�تجري املزاي�دة واالحالة النهائية يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظهرا م�ن اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب ش�هادة الجنس�ية 

العراقية وهوية االحوال
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:

العق�ار املرقم 3/55296 حي النداء يف النجف عبارة عن عرصة فارغة تقع عىل 
شارع بعرض 10 مر يف حي النداء املنطقة مأهولة بالسكان املساحة االجمالية 
للعقار 200 مر مربع وان القيمة املقدرة للعقار ) 34,000,000( اربعة وثالثون 

مليون دينار فقط ال غريها

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

18م2 14/7 ـ 14/8 ـ 14/9 ـ 1/10 ـ 14/11 ـ 14/12 ـ 
14/13 ـ 14/15 ـ 14/16

كشك لبيع ساحة لبيع 
الفواكة والخضر   1

العدد / 135
التاريخ 2019/7/11

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

هديل حمسن حممد 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

وزارة النفط / رشكة نفط الوسط
اعالن للمرة الثانية للمناقصة املحلية املرقمة )رشكة عامة( 

)ن و ع /خ /2019 /6( 
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تنويه 
بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
)1956( يف 2019/7/31 يف اعالن مديرية تنفيذ 
الس�ماوة رقم االضب�ارة )2019/1092( حيث 
ورد يف املواصفات 1 � موقعه ورقمه : سماوة / 
حي حكم يف ش�ارع فرعي 303/7 م2 ام التلول 
والجالج�ة خط�أ والصحيح هو س�ماوة / حي 
الحك�م يف ش�ارع فرع�ي 303/3 م5 ام التلول 

والجالجة لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

محكمة تحقيق املوصل
العدد : 12893

التاريخ : 2019/7/10
اعالن مفقود

فقد املدع�و ) عقيل عبد االمري عبد زيد( بتاريخ 
2014/6/10 يف مدين�ة املوصل بعد خطفه من 
قبل عصابات داعش االرهابية من سجن بادوش 
ورغم البحث والتح�ري عنه لم يتم التعرف عىل 
مكان تواجده ول�م يعلم مصريه لحد االن فمن 
يتوف�ر لدي�ه اي�ة معلومات عن�ه اخب�ار اقرب 

محكمة تحقيق او مركز رشطة
القايض

محمد نجم فيصل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 3002/ب2019/2
التاريخ : 2019/7/30

اىل  /املدعى عليه ) محمد رضا كاظم( 
اقام املدعي )لطيف حس�ن مش�كور( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
ب ) بتأديتك له مبلغا مقداره مليونان وثمانمائة 
الف دينار بموجب  وصوالت االمانة املس�تحقة 
ح�ن الطل�ب ( ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الزه�راء / 1 ميثم عبد االمري الخزعيل لذا  قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/8/8 وعند عدم حضورك  او ارس�ال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعنا وفق االصول  
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

محكمة تحقيق املوصل االيمن 
العدد : 14146

التاريخ : 2019/7/19
اعالن عن مفقود

فق�د املدع�و ) مصطف�ى عدنان ع�يل عمران( 
بتاري�خ  بتاري�خ  اع�اله  صورت�ه  امللصق�ة 
2014/6/10 يف مدين�ة املوصل بعد خطفه من 
قب�ل عصابات داع�ش االرهابية ورغ�م البحث 
والتحري عنه لم يتم التعرف عىل مكان تواجده 
ولم يعلم مصريه فمن يتوفر لديه اية معلومات 
عن�ه اخب�ار اق�رب محكم�ة تحقي�ق او مركز 

رشطة
القايض

محمد نجم فيصل
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء 

العدد ك 2019/6018
التاريخ 2019/7/22

نرش اعالن
قدمت الس�يدة ) سعاد فرحان ش�كر( طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه اص�دار حجة حجر 
وقيمومة ع�ىل املفقود )بهاء لطوف س�عدون( 
الذي فقد يف تاريخ 2014/7/25 وعليه واستنادا 
لقان�ون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
يف صحيفتن محليتن لغ�رض التثبت من حياة 

املفقود
القايض

طالل خليل محمود
������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) امنه مهدي هاش�م وحس�ن عبد 
ع�يل محمد( اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية 
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشي�ك )نهلة رش�يد احمد( للقطع�ة املرقمة 

)3/52253( يف النجف حي النداء مقاطعة 
������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) لي�ىل محم�د ع�يل عبد الحس�ن( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك )عيل حسون 
مهدي عمران ( للقطعة املرقمة )3/28564( يف 

النجف حي الجامعة مقاطعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 
يف البرصة 

العدد : 67/ت/2019
التاريخ 2019/7/25

اعالن
اىل / املدع�ى عليه /  عباس عريبي جاس�م / املدي�ر املفوض لرشكة نخيل 

الفيحاء للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة  / اضافة لوظيفته 
اق�ام املدع�ي املدير العام للرشك�ة العامة لتجارة املواد االنش�ائية /اضافة 
لوظيفت�ه الذي يطل�ب فيها ال�زام املدعى علي�ه بمبل�غ )611,100,000( 
س�تمائة واحد عرش ملي�ون ومائة الف دينار ال غريه�ا الذي يخص تجهيز 
الرشكة بمواد التي تتعامل بها وذلك باالجل وتقديم خطاب ضمان بمبلغ ) 
611100000( ستمائة واحد عرش مليون ومائة الف دينار ال غريها وقد تم 
تجهيز الرشكة بمادة حديد التسليح بكمية )950( طن تسعمائة وخمسون 
طن من فرع الرشكة يف محافظة ذي قار وبسعر ) 612000( ستمائة واثنا 
ع�رش ال�ف دينار للطن  الواحد حي�ث بلغ مجموع املبال�غ للكمية املذكورة 
انف�ا ) 581400000( خمس�مائة وواحد وثمانون ملي�ون واربعمائة الف 
دينار ال غريها ويضاف اىل هذا املبلغ 5% عن التأخري يف االس�تالم كما يطلب 
التعوي�ض ع�ن االرضار التي لحقت ب�ه نتيجة الخالل املدع�ى عليه بتنفيذ 
التزاماته التعاقدية وتحميل الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحاماة ولثبوت 
ك�ون مقر رشكتكم مجهول لذا قررت املحكم�ة تبليغكم اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحضور اىل هذه املحكمة او ارس�ال م�ن ينوب عنك يف 
موعد املرافعة املوافق 2019/8/19 وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مصطفى شاكر عيل 

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

رقم االخطار 
2015/598

من / محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م الهارب / )الرشطي عقيل جواد كاظم(  املنس�وب اىل 

مديرية رشطة محافظة البرصة 
مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
لغياب�ك ع�ن مقر عملك من تاري�خ 2012/4/4  ولح�د االن وبما 
ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقت�ىض تبليغك بهذا االع�الن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة يف البرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا  االع�الن  يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموالد املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفن العمومين القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك 
اىل اق�رب س�لطة حكومية وال�زام االهلين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة  69/اوال وثانيا 
وثالثا ورابع�ا من قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 رئيس محكمة 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/491
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي محم�د جلود حاجم عجي�ل تس�كام    مطرود من 

الخدمة 
3 � رقم الدعوى : 2019/491

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/10/10
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/1

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خالصة الحكم :  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات (  وفق احكام املادة )5( من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  وبداللة املواد  61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 و لغيابة  من تاريخ 2018/7/24 بموجب االمر االداري الصادر  من مديرية ادارة 

املوارد البرشية التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24
9 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه عن الوظيفة نهائيا استنادا الحكام 
املادة )38/ثانيا(  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  املعدل بداللة املادة  89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008  
12 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ن عبد االم�ري جاب�ر( البالغة 
)25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/1
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/520
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب : العريف احمد فالح سعد شحيت الساعدي مطرود من الخدمة 

3 � رقم الدعوى : 2019/520
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/8/1

5 � تاريخ الحكم : 2019/7/9
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 

لصدور امر طرده من الخدمة بتاريخ 2018/7/24 بعد نفاذ قانون العفو 
9 �   الحب�س الش�ديد ملدة )خمس س�نوات (  وفق احكام امل�ادة )5( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل  وبداللة امل�واد  61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
و لغياب�ة  م�ن تاري�خ 2016/8/1 ولغاي�ة طرده م�ن الخدمة بتاري�خ 2017/2/27 
بموج�ب االمر االداري الصادر  من مديرية ادارة امل�وارد البرشية التقاعد املرقم 18328 

يف 2017/2/27
10 �  ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل وتنحي�ه عن الوظيفة نهائيا اس�تنادا 
الحكام املادة )38/ثانيا(  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  املعدل بداللة املادة  89/اوال 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ن عبد االم�ري جاب�ر( البالغة 
)25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/9
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )صالح عبد مسلم غريب( الذي 
يطل�ب في�ه تبديل اللقب م�ن )املطوري( اىل  )ال غ�زي( من لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي

مديراالحوال املدنية والجوازات  واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2304/ب2019/2
التاريخ 2019/7/25 

تش�كلت محكمة بداءة النح�ف بتاريخ 2019/7/25من قاضيها الس�يد حربي طارش 
لفته املأذون بالقضاء بأسم الشعب واصدرت الحكم االتي 

املدع�ي/ / ماجد محمد عيل حس�ن وكيل�ه املحامي زياد ج�واد الخيكاني املدعى عليه 
نعمان ابو الجيج ثجيل 

الق�رار لدع�وى املدعى من خالل وكيله بان له بذمة املدع�ى عليه مبلغ مقداره مليونن 
ومئت�ان واثن�ان واربع�ون ال�ف دين�ار بموجب وص�ل االمن�ة املس�تحق االداء عن بيع 
اطارات الس�يارات وزيوت املحركات ولم يس�دد مبلغ املدعى به رغم املطالبة  املستمرة 
وطل�ب دعوة املدعى عليه للمرافع�ة والزامه حكما باملبلغ املدعى به وتحميله الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة وللمرافع�ة الحضورية العلني�ة بحق  املدع�ي والغيابية 
العلنية بحق املدعى عليه والطالع املحكمة عىل الس�ند املربز من قبل وكيل املدعي وكيل 
املدعي والغيابية العلنية بحق املدعى عليه الطالع املحكمة عىل السند املربز من قبل وكيل 
املدع�ي الذي ثبت فيه بال�ة الطابعة اوالد الحاج  محمد ع�يل الخزرجي لبيع االطارات � 
بطاريات زيوت ادوات س�يارات وثبت يف القلم الحرب نعمان ابو الجيج وثبتت فيه مبالغ 
نقدي�ة ومختوم بختم اوالد الح�اج محمد عيل الخزرجي ويف جلس�ة يوم 2019/7/23 
ب�ن وكيل املدعى ب�ان املدعي هو ابن الح�اج محمد عيل الخزرج�ي وان التوقيع املثبت 
يف الص�ك يعود لوكيل وليس للمدعى عليه ولعدم تمك�ن املدعي من اثبات دعواه وطلبه 
اص�دار الحك�م بحقه املدعى عليه غيابي�ا معلقا عىل النكول عن اليم�ن عند االعرتاض 
ولصيغ�ة اليمن املس�طرة اثناء املرافعة ولتبل�غ املدعى عليه وعدم حض�وره او تقديم 
اجابته عن دعوى املدعي قبل حلول الجلسة االوىل للمرافعة والتي اتخذت منها املحكمة 
قرينه س�اعدتها لحس�م الدعوى عمال بحك�م املادة 2/49 من قان�ون املرافعات املدنية 
النافذ وملرشوعية س�بب االلتزام حسبما يظهر من الوقائع التي اطلعت  عليها املحكمة 
عليه ولكل ما تقدم وبالطلب قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى عليه نعمان ابو الجيج  
ثجيل بان يؤدي للمدعي ماجد محمد عيل حس�ن مبلغ مقداره مليونن ومئتان واثنان 
واربع�ون الف دينار وتحميل املدعى عليه الرس�وم واملصاري�ف القضائية ومنها اتعاب 
املحاماة مبلغ مقداره مئتان واربعة وعرشون الف ومئتان دينار لوكيل املدعي املحامي 
زياد جواد الخيكاني وصدر الحكم استنادا الحكام املواد 132 و 246 من القانون املدني 
و118 من قانون االثبات املعدل و156 و161 و166 و177 و203 قانون املرافعات املدنية 
املعدل و2/63 من قانون املحاماة املعدل حكما حضوريا بحق املدعي قابال لالس�تئناف 
والتميي�ز وغيابيا بحق املدع�ى عليه معلقا عىل النكول عن اليم�ن عند االعرتاض قابال 

لالعرتاض واالستئناف والتمييز فهم يف 2019/7/25 م
القايض

حربي طارش لفته 
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فقدان

يف   035272 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2018/12/12 والصادر من بلدية النجف بأسم 
) س�عد م�وىس فاضل م�ن يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس
2013/845

اسم املحكمة / محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته / الرطي فائز حمد غانم فارس / 
مديرية رشطة محافظة البرصة 

رقم الدعوى وتاريخها / 2013/1226
تاريخ ارتكاب الجريمة / 2010/9/5

تاريخ الحكم 2013/7/31
املادة القانونية 5 ق ع د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة الخامس�ة عىل 
املدان الغائب ) الرشطي فائز حمد غانم فارس( بأسم الشعب 

بما ييل :
1�بالحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق املادة 5 / ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة املادت�ن 61/اوال و 69/اوال من 
ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابة عن مق�ر عمله من تاريخ 

2010/9/5 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحي�ة القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا  من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
6 � ال�زام املواطنن باالخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم اعاله 
استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
7  �حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
 8 � اخرجمه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق ع د رقم 

14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ماج�د هادي 
جخيم مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/

اوال من ق ا د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف   /   2013 م 
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة / 927
التاريخ :2019/6/20

اعالن
اىل / املدعوة / علياء محمد حسن عيل 

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة نضال جاس�م محمد طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة )علياء 
محمد حس�ن عيل ( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

محكمة استئناف النجف االتحادية 
الهيئة االستئنافية 

العدد / 338/س/2019
التاريخ 2019/7/31

اىل / املستانف عليه / سيف صفاء ضياء
تبليغ

تحية طيبة ..
لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل املستأنف املدير 
العام للرشك�ة العامة لالس�واق املركزية / اضاف�ة لوظيفته 
بخصوص القرار الصادر من  محكمة بداءة النجف يف الدعوى 
املرقم�ة 1059/ب2019/1 وال�ذي يطل�ب فيه فس�خ الحكم 
البدائ�ي ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مختار 
ح�ي الغري الثالث الس�يد ع�يل مظل�وم اجباري علي�ه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميت�ن بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املرافعة املص�ادف 2019/8/21 
الس�اعة الثامنة والنصف صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك حضوريا 

وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 

العدد : 598/ ش/2019
التاريخ : 2019/7/31

اعالن
اىل / املدعى عليه / ماجد جاسم حسن 

بن�اء ع�ىل اقام�ه الدع�وى بالع�دد 598/ش/2019 من قبل 
املدعية )ازهار فرحان هنن ( ضد املدعى عليه ) ماجد جاسم 
حس�ن ( لغرض حض�ورك وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار املخت�ار املرفق بالدعوى قررت 
املحكم�ة تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم 2019/8/8 يف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

منترص عبد الحسن دخيل
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وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد :6845
التاريخ 2019/7/30

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل قدم املواطن ) عدي فليح يوسف( 
الذي يروم تبديل لقبه وجعله )الشمري( بدل من )اال بلوش( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرةالتسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 15/10

املحلة او رقم واسم املقاطعة 46 عباسية
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 300م2
املش�تمالت : اس�تقبال وكلي�دور وصالة كب�رية ومطبخ وث�الث غرف نوم 

وصحيات مسلح 
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية
الشاغل : رياض كايف بزون

مقدار  املبيع : 60000000 ستون مليون دينار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية  العقار املوصوف 
ع�اله العائ�د للراهن  رياض كايف ب�زون لقاء طلب الدائ�ن املرتهن املرصف 
الزراعي يف النجف البالغ )20300750( دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال 
تق�ل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة )   ( دين�ار وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي

نرباس عبود حسن 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد :6847
التاريخ 2019/7/30

بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل قدم املواط�ن ) محمد فليح 
يوس�ف( الذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعله )الش�مري( بدل من 
)اال بل�وش( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مده اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )مس�لم عبد 
مس�لم غريب( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)املط�وري( اىل  )ال غ�زي( م�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مديراالحوال املدنية والجوازات  واالقامة العامة

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

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )س�مري عبد 
مس�لم غريب( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)املط�وري( اىل  )ال غ�زي( م�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مديراالحوال املدنية والجوازات  واالقامة العامة

������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
 مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة : 2019/209
التاري�خ 2019/7/25

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل 17/م22 الحرية 
حص�ة املدين الواق�ع يف الحرية العائد للمدي�ن محمد جفات 
منص�ور املحجوز لق�اء طلب الدائن حيدر كاظ�م بدر البالغ 
10186000 عرشة مالين ومائة وس�تة وثمانون الف دينار 
الغريها فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مده ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه /  الحرية / ق�رب نهر البديرية 17 م 22 
الحرية حصة املدين اعاله  

2 � جنسه ونوعه : بستان تسقى بالواسطة 
3 � حدوده واصافه : الحرية محاذي نهر البديرية 

4 � مشتمالته  / فيه عدة بيوت يف كثري من النخيل 
5 � مساحته سهام املدين بالعقار 17 م 22 الحرية

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل بشائر ابراهيم حنون

8 � القيم�ة املق�درة ) 10186000( ع�رشة مالي�ن ومائ�ة  
وستة وثمانون الف دينار

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

اىل الرشكية ) ابتس�ام حس�ن عيل( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف 
حي الغدي�ر يف النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )محمد رمضان 
حم�زه( بالبن�اء عى�ل حصت�ه املش�اعة يف 
الطقع�ة املرقم�ة ) 3/48861( ح�ي النداء 
يف النداء ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخ�الل م�ده اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
داخل العراق وشهر واحد  خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال
������������������������������������

تنويه
نرش اعالن اىل املتهم الغائب / العريف 
هاش�م نج�م عبي�د هن�دي القرييش 
يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  
في�ه  ج�اء   2019/7/24 يف   1951
املنطقة الخامسة خطأ والصحيح هو 
محكمة قوى االمن الداخيل /املنطقة 

الرابعة لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

فقدان وكالة غاز 
 39 املرقم�ة  الوكال�ة  من�ي  فق�دت 
والصادرة م�ن وزارة النفط / رشكة 
توزي�ع املنتوج�ات النفطية باس�م / 
اسامه عباس كاظم غني – فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 1456 / ب / 2019 

التاريخ : 29 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليها / برشى جمعة خزعل .
اق�ام املدع�ي ) عيل فاضل عب�اس ( الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاله يطلب فيه�ا الزامك بتاديتك مبلغ عرشة 
مالي�ن دين�ار بموجب وص�ل امان�ة وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البلدي – عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
يوم 8 / 8 / 2019 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عيل حسن عيل

������������������������������������

فقدان 
فق�د الباج الص�ادر م�ن وزارة العدل 
/ دائ�رة االص�الح العراق�ي الخ�اص 
بالس�يد عيل فريوز عبد الله من يعثر 
علي�ه تس�ليمه اىل جهة االص�دار مع 

الشكر والتقدير .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 579 / ب3 / 2019 

التاريخ : 31 / 7 / 2019 
اعالن 

تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى 
اعاله والقايض بازالة ش�يوع الس�يارة املوصوفة 
ادن�اه بيع�ا والعائدة للس�يد ) عيل عن�اد خلف ( 
ورشكائه والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر 
االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية ملدة عرشة ايام 
اعتب�ارا من اليوم التايل للن�رش فعىل من له الرغبة 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % م�ن القيم�ة املق�درة له 
البالغ�ة ) 000 ، 800 ، 7 س�بعة مالين وثمنمائة 
الف دينار ( بصك مصدق لحساب هذه املحكمة ان 
لم يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من 
ي�وم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عىل 

املشرتي .
القايض 

شيماء عباس عيل 
االوصاف :

1 – ان السيارة املرقمة 22912 / أ دياىل خصويص 
يا اوبتيما رصايص لونه�ا رصايص رمادي موديل 
2008 الس�يارة تعمل فيها بعض االرضار يف الباب 
الخلفي�ة والدعامي�ة االمامية والجاملغ الس�يارة 
االمام�ي من جه�ة الس�ائق االطارات متوس�طة 

الجودة ناقل الحركة اتوماتيك. 
2 – القيم�ة التقديري�ة للس�يارة ) 000 ، 800 ، 7 

سبعة مالين وثمنمائة الف دينار ( 

������������������������������������
محكمة بداءة بلدروز

العدد/210/ب/2019
م/ اعالن بيع عقار

عطفا ع�ىل الحكم الصادر من محكم�ة بداءة بلد 
روز  بالعدد210/ب/2019

ش�يوع  ازال�ة  املتضم�ن   2019/6/18 وامل�ؤرخ 
العقار املرق�م3631/1 مقاطعة 14 امام منصور 
الواق�ع يف قض�اء بلدروز / دور من�ديل واملوصوف 
ادناه  تق�رر وضعه يف املزاي�دة العلنية ملدة ثالثن   
يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل  للنرش فعىل الراغبن 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املحكمة يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا مس�تصحبن معهم التامينات 
القانونية وقدره10% من القيمة املقدرة والبالغة) 
50000000( خمس�ون  ملي�ون دينار الغريها ان 
لم يك�ن من ال�رشكاء وعند انتهاء امل�دة املذكورة  
س�تجري االحالة القطعية وفق االصول مع العلم 
ان الدفع  مقدما والداللية عىل املش�رتيواذا صادف  
يوم االحالة عطلة رس�مية  فس�يكون اليوم الذي  
يلي�ه موعدا  لذلك  وعىل املش�رتي ان يس�تصحب 

معه شهادة الجنسية وهوية االحوال املدينة
القايض

عيل سلمان  ابراهيم
االوصاف

ان العق�ار عب�ارة ع�ن دار س�كن  مش�يد عليه�ا 
غرفت�ن نوم وهول واس�تقبال ومطبخ وصحيات 

مشيدة من البلوك وبدرجة عمران دون الوسط
قيم�ة العق�ار ) 50000000( خمس�ون ملي�ون 

دينار.

������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

العدد/2261
اىل / املدعى عليه/ عامر خالد منديل

م/ تبليغ
اقام�ت املدعية  زوجتك ) ش�يماء رائ�د محمود ( 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله ومضمونها طلبها  
عن نفق�ة عدةعن طالقك  التعس�في لها ولكونك 
مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ 
يف مرك�ز رشطة رشق�ي  بعقوبة واش�عار مختار 
بعقوب�ة / ح�ي الف�اروق يف 2019/5/23 تق�رر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن محليت�ن بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة  صب�اح  ي�وم 2019/8/11 
ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن  ينوب عنك قانونا 
سوف  تجري املرافعه بحقك غيابيا ووفق القانون 

واالصول.
القايض 

عمر حميد محمود

������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

العدد/ 2259
اىل / املدعى عليه/ عامر خالد منديل

م/ تبليغ
اقام�ت املدعية  زوجتك ) ش�يماء رائ�د محمود ( 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله ومضمونها طلبها 
التعويض ع�ن مهرها املؤجل لطالقك  التعس�في 
له�ا ولكونك مجهول محل االقامة وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة رشق�ي  بعقوبة 
يف  الف�اروق  ح�ي   / بعقوب�ة  مخت�ار  واش�عار 
2019/5/23 تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة  صباح  
ي�وم 2019/8/11 ويف حالة عدم حضورك او من  
ين�وب عنك قانونا س�وف  تج�ري املرافعه بحقك 

غيابيا ووفق القانون واالصول.
القايض 

عمر حميد محمود

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال 
التاريخ : 31 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل / احمد محمد بهاء الدين 

م / تبليغ 
بناءا ع�ىل الطلب املقدم من قب�ل طليقتك املدعوة 
) هب�ه كريم محمد ( الذي تروم من خالله نصبها 
وصي�ة مؤقتة عىل القارص ) ام�ن احمد محمد ( 
لغرض اصدار جواز سفر له والسفر به اىل اململكة 
العربية الس�عودية وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن ويف حالة 
عدم حض�ورك خالل عرشة ايام س�تصدر الحجة 

وفقا الحكام القانون .
القايض 

منذر خالد خضري
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كاتانيتش: أداء العراق لـم يكن مثاليًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف سرتيش�كو كاتانيت�ش، م�درب 
منتخبنا الوطني، أن األداء لم يكن مثالًيا 
بالنس�بة لنا للفوارق الفنية والبدنية بني 

الالعبني.
وقال كاتانيتش يف املؤتمر الصحفي للقاء 
»املب�اراة األوىل لم تكن مثالي�ة رغم أنها 
مهم بالنسبة يل بطريق اإلعداد لتصفيات 
كأس العال�م، ولم نفك�ر يف بطولة غرب 
آس�يا«، معربًا عن س�عادته ب�أن الفريق 

خرج من املباراة دون إصابات.
وأضاف »هناك فارق كبري يف أداء الالعبني 

وسأعمل خالل األيام املقبلة عىل معالجة 
الوضع. أسعى لتكوين الفريق ليلعب كرة 
قدم حقيقي�ة، وهي فرصة يل ش�خصًيا 
ألج�د من بني الالعبني م�ن هو قادر عىل 
مواصلة األداء يف تصفيات كأس العالم«.

سيس�تغل  أن�ه  كاتانيت�ش،  وأوض�ح 
املباري�ات املقبلة لي�زج بجميع الالعبني، 
قائاًل »هدفنا اكتش�اف جاهزية الالعبني 
م�ع أننا نس�عى إلرض�اء الجماهري التي 

تتواجد بكثافة يف امللعب«.
وخت�م املدرب الس�لوفيني »ه�ديف األكرب 
هو اإلعداد لتصفيات كأس العالم وليس 
املنافسة بغرب آسيا«.من جانب آخر أكد 

حس�ني عيل، العب منتخبن�ا الوطني، أن 
الفوز عىل لبنان بداية مش�جعة ألس�ود 
الرافدين يف مش�واره ببطولة كأس غرب 
أس�يا، الت�ي تس�تضيفها الع�راق حالًيا 

وحتى 14 أغسطس / آب املقبل.
وكان املنتخب العراقي، قد افتتح مشواره 
يف بطولة غرب آسيا، بالفوز عىل منتخب 
لبنان بهدف دون رد، سجله حسني عيل.
وقال حسني، يف ترصيحاته عقب اللقاء، 
إن مباراة االفتتاح دائًما ما تكون باهتة، 
ألن الفريق لم يدخل بعد بأجواء البطولة، 
لكن األهم تحق�ق بخطف النقاط الثالث 
والتي س�تمنحنا الدافع ملواصلة املشوار 

بالبطولة.وأوضح أن الهدف الذي أحرزه 
دافًع�ا  س�يمنحه  البطول�ة،  افتت�اح  يف 
معنوًي�ا هائ�اًل، ملواصل�ة التأل�ق ومزيد 

م�ن االجتهاد، عىل أم�ل تصدر املجموعة 
ليكون املنتخب العراق�ي طرًفا يف املباراة 

النهائية للبطولة.

كول متشائم بشأن آرسنال 

النجف يظفر بخدمات مدافع احلدود

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�دم ال�دويل اإلنجلي�زي الس�ابق ج�و ك�ول، نظرة 
تشاؤمية حيال فرص آرسنال يف املوسم الجديد.

ويش�عر الع�ب تش�يليس الس�ابق أن هن�اك العديد 
من املش�اكل التي يتوجب حلها داخل أس�وار ملعب 
»اإلمارات« إذا ما أراد آرس�نال املنافسة عىل األلقاب 

يف املوسم الجديد.
وقال ك�ول ، يف ترصيح�ات إلذاعة »توك س�بورت« 
الربيطانية: »ال أستطيع رؤية فريق بإمكانه اقتحام 

مواقع الس�تة الكب�ار، لكني بالتأكيد أرى آرس�نال 
مهددا بمغ�ادرة هذه املواقع، ألنه ال يظهر أن هناك 

تناغما كافيا حول النادي«.
وأضاف: »يف مانشس�رت يونايتد يظه�ر )املدرب أويل 
جونار سولس�كاير( وكأنه يطبق خطة عمله بعض 
ال�يء، أحبب�ت الصفق�ات الت�ي أجراه�ا النادي، 
إنها إضافات جيدة، ربما يس�تطيع آرس�نال القيام 
بصفق�ات جيدة، لكن هذا يعتمد ع�ىل األيام القليلة 

املتبقية قبل انتهاء نافذة االنتقاالت«.
ويوشك آرس�نال عىل إعالن صفقة ضم مهاجم ليل 

نيكوالس بيب�ي مقابل 72 مليون جنيه إس�رتليني، 
وتعاقد مع املدافع الفرنيس الش�اب ويليام س�اليبا 
مقاب�ل 27 مليون إس�رتليني قبل أن تت�م إعارته إىل 
ناديه األصيل س�انت إيتيان، كما أن�ه دفع 6 ماليني 
جنيه إسرتليني لرشاء الربازييل جابرييل مارتينييل، 
واستعار العب الوسط اإلسباني داني سيبايوس من 

ريال مدريد.
ورغم هذه اإلضافات املهمة، يعتقد كول أن آرسنال 
مازال ضعيفا من الناحية الدفاعية، وقال: »إنه ليس 
باألم�ر الجديد، أضم�ن لكم أن كل من جلس�وا عىل 

هذا املقعد ليتحدث عن آرس�نال يف الس�نوات العرش 
األخرية سيقولون األمر نفسه«.

وأض�اف: »ال أفهم ملاذا ل�م يتحركوا لضم العب مثل 
لوي�س دون�ك )مدافع برايت�ون(، إذا ترك�وا مواقع 
الف�رق الس�تة الكب�رية، فإن هذا س�يكون بس�بب 

السياسات املتبعة يف النادي«.
وتاب�ع: »لقد حاولوا يائس�ني خالل 10 أو 15 س�نة 
تعزي�ز الدفاع من خالل إحضار الالعبني املناس�بني، 
وإذا لم يقوموا بذلك فإنهم سيواصلون تلقي األهداف 

عامة ومن الركالت الثابتة عىل وجه الخصوص«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقدت الهيئة اإلداري�ة لنادي النجف 
م�ع محم�د س�عيد »س�وكة« مداف�ع 
املوس�م  الفري�ق يف  لتمثي�ل  الح�دود، 

املقبل.
وقال عيل هاش�م عضو الهيئة اإلدارية 
لن�ادي النجف: »اإلدارة أكملت بش�كل 

نهائي تعاقدها مع محمد سعيد«.

وأوض�ح »الع�ب الح�دود، أصبح ثالث 
الع�ب يوق�ع رس�مًيا مع الفري�ق بعد 
تجدي�د عقد كرار عام�ر، والتعاقد مع 

العب نفط الوسط أمري صباح«.
وبنينَّ »هناك مفاوضات مع الصفاقيس 
لتجديد إعارة النيجريي كنسغالي أيدو، 
بعدما قدنَّم مس�توى طيًب�ا مع الفريق 
يف املوس�م املنتهي«، الفتا إىل أن املدرب 
يبح�ث عن تعاقدات مع محرتفني جدد 

يتم إضافتهم للفريق.
وأوضح »هن�اك مفاوضات مع العبني 
جدد، سيتم اإلعالن عنهم يف قادم األيام 
باإلضاف�ة إىل تجديد عقود أغلب العبي 
الفري�ق يف املوس�م امل�ايض برغبة من 

املدرب حسن أحمد«.
يذك�ر أن إدارة نادي النج�ف، تعاقدت 
مع املدرب حس�ن أحمد لقيادة الفريق 

خلًفا للمدرب السابق ثائر جسام.

حصار ديباال وماتادور باريس يف قلب صحف إيطاليا
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ركزت الصحف اإليطالي�ة، عىل الصفقة املنتظرة 
بني يوفنتوس ومانشس�رت يونايتد، بحيث ينتقل 
لوكاك�و إىل البيانكون�ريي، م�ع انضم�ام ديب�اال 

لليونايتد.

وعنون�ت صحيف�ة »الجازيت�ا ديللو س�بورت«: 
يجتم�ع  وديب�اال  ليوفنت�وس،  نع�م  »لوكاك�و 
بمانشس�رت يونايت�د، أما إنرت فيتج�ه إىل كافاني 
ال�دوري  إىل  يذه�ب  ك�ني  وموي�س  ودجيك�و، 

اإلنجليزي«.
وأضاف�ت »ماروتا يمي�ل نحو املات�ادور كافاني 

ويريد أخذ البوسني أيًضا، بعد اقرتاب لوكاكو من 
يوفنتوس.. والبيانكون�ريي يبيع موهبته كني إىل 

إيفرتون مقابل 27 مليون يورو«.
وتابع�ت الصحيف�ة »لي�او يطل�ق ث�ورة ميالن، 
املهاج�م الربتغ�ايل هب�ط بميالنو، الي�وم دوارتي 

يصل والنادي يعيد النظر يف كوريا«. 

وقالت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«: »حصار 
ع�ىل ديب�اال، املوافق�ة ع�ىل االنضم�ام لليونايتد 
سيحرض لوكاكو إىل يوفنتوس، وكالء األرجنتيني 
يف لن�دن للتفاوض مع الش�ياطني الحمر، وديباال 

يريد مقابلة ساري قبل االستسالم للرحيل«.
وأضافت الصحيفة »إيكاردي، نابويل يريد ترسيع 

العملي�ة، دي لورينتي�س يري�د إغ�الق صفق�ة 
إيكاردي ويبدأ الدفع نحوه«.وأكملت »لياو، ميالن 
لديها قن�اص مح�رتف، املهاجم الربتغ�ايل وصل 
ميالن وس�يوقع عىل عق�د ل�5 س�نوات مقبلة.. 
كوتروني وك�ني يرحالن إىل ال�دوري اإلنجليزي«. 
فيم�ا عنون�ت صحيفة »توتو س�بورت«: »ديباال 

وك�ني: وداع بقيمة 130 مليون يورو.. يوفنتوس 
ولوكاكو وكل يشء أصبح واضًحا«.

وأضافت »وكالء األرجنتيني يف مانشسرت: التقييم 
البال�غ 100 ملي�ون ي�ورو س�يفتح الب�اب أمام 
البلجيك�ي، مع إضافة اليونايت�د ملبلغ 15 مليون 

يورو.. ومهاجم اليويف يرحل إليفرتون«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ع�ني الطلبة ثائر جس�ام مدرب�ا للفريق، 
خلفا للمقال عيل هادي.

وقال عضو املكتب اإلعالمي للنادي حيدر 
محم�د، ل، إن االختيار جاء مل�ا يتمتع به 

املدرب من إمكانيات تدريبية عالية.
وب�ني أنه تق�رر تعيني عيل حس�ن مدربا 

مس�اعدا وابراهيم س�الم مدرب�ا لحراس 
املرمى، وس�يتم اإلعالن عن املساعد اآلخر 

يف وقت الحق.
يش�ار إىل أن جس�ام أك�د أن�ه وض�ع يف 
مفكرت�ه اس�تقطاب ع�دد م�ن الالعبني 
املميزين، لتمثيل »األنيق«، وس�يعتمد عىل 
تش�كيل توليفة خليط من عنارص الخربة 

والشباب.

جسام مدربًا للطلبة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال املهاجم الربتغايل الشاب، جواو فيليكس، املنضم هذا الصيف لصفوف أتلتيكو مدريد، 
إن حل�م أي العب ه�و التتويج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية مثل مواطنه كريس�تيانو 
رونال�دو.ورصح ج�واو فيليكس صاحب أغىل صفقة أبرمت ه�ذا الصيف )126 مليون 
يورو/140 مليون دوالر( لش�بكة )espn( »كريس�تيانو فاز ب�5 كرات ذهبية وهذا هو 
حلم كل العب«.كما أكد الالعب صاحب ال�19 عاما أنه يرغب يف أن يحفر اسمه يف تاريخ 
»الروخيبالنك�وس« مثل مهاجمني آخرين كفرناندو توريس، دييجو فورالن، س�ريجيو 
أجوي�رو ورادميل فالكاو.وأوضح يف هذا الص�دد »رأيت العديد من الالعبني الكبار الذين 
م�روا بأتلتيكو مدري�د، كانوا مهاجم�ون عظماء، أري�د أن أكون مثله�م ولهذا اخرتت 

املجيء إىل هنا«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطاني، عن س�بب رفض مويس ك�ني، مهاج�م يوفنتوس، 
االنتقال إىل آرس�نال خالل الصيف الحايل.ووفًقا لصحيف�ة »دييل ميل« الربيطانية، فإن 
كني تلقى اتصاالت من آرسنال ولكن الالعب اشرتط أن يضمن النادي اللندني له مقعًدا 
يف التش�كيل األسايس للجانرز.ورفض مسؤولو آرسنال تقديم أي وعود لكني، بسبب أن 
هجوم الجانرز يضم كاًل من بيري إيمرييك أوباميانج وألكسندر الكازيت.ووافق كني عىل 
االنتقال إىل إيفرتون الذي ينوي إقامة مرشوعه يف املوس�م الجديد حول الالعب الش�اب 
صاحب ال� 19 عاًما.يذكر أن الكثري من التقارير تش�ري إىل انتقال كني إىل إيفرتون يبلغ 

30 مليون يورو، باإلضافة إىل بعض املتغريات.

جواو فيليكس حيلم بالسري 
يف طريق كريستيانو

رس رفض مهاجم يوفنتوس 
االنتقال إىل آرسنال

             بغداد/ المستقبل العراقي

انض�م برينيل إىل قائم�ة األندية املهتمة بضم قائد تش�يليس 
السابق جاري كاهيل، وفقا ملا ذكرته صحيفة »ذا صن« عرب 

موقعها اإلكرتوني.
ويأم�ل مدرب برينيل ش�ون دايتش، التعاقد م�ع قلب الدفاع 
املخ�رضم، بعدما اعتمد بش�كل مكثف ع�ىل الثنائي بن مي 
وجيم�س تاركوفس�كي املوس�م امل�ايض، علما ب�أن الثاني 

يحظى باهتمام عدد من األندية الراغبة بضمه.
وت�رك كاهي�ل البالغ م�ن العم�ر 33 عاما تش�يليس بنهاية 

املوس�م املايض، بعدما قىض س�بعة أعوام م�ع الفريق وفاز 
معه بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي.

ويعترب فولهام الذي س�يلعب املوسم املقبل يف دوري الدرجة 
األوىل )تشامبيونش�يب(، مهتم�ا بض�م كاهيل أيض�ا، لكنه 
لم يقدم عرضا رس�ميا للتعاقد معه بع�د، كما أبدى جالطة 

رساي أيضا اهتمامه بخدمات الالعب.
وأضاف�ت »ذا ص�ن« أن برينيل ينوي التق�دم بعرض ينص 
عىل تق�ايض كاهيل راتبا أس�بوعيا ق�دره 30 ألف جنيه 

إس�رتليني، إىل جان�ب مكاف�آت ع�ىل األداء، م�ن أج�ل 
مس�اعدة الفريق ع�ىل البق�اء يف ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.

برشلونة ال خيشى قنبلة أغسطس املدريديةوجهة حمتملة جديدة لقائد تشيليس

             بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت تقارير صحفي�ة انجليزي�ة، أن بورنموث ين�وي التقدم 
بع�رض قيمته 25 مليون جنيه إس�رتليني، لضم جناح ليفربول 

هاري ويلسون.
وأكدت صحيف�ة »ذا صن«، أن مدرب 
بورنم�وث إيدي هاو يأمل أن يش�كل 
الالعب الويلزي الدويل ثالثيا مع دافيد 

بروكس ورايان فرايزر.
وكان�ت الصحيفة ذاته�ا قد ذكرت يف 
وقت سابق أن عروضا عديدة تبدأ من 
15 مليون جنيه إس�رتليني، وردت إىل 

ليفربول للتعاقد مع ويلسون.

ويتصدر نيوكاس�ل يونايتد وأس�تون فيال قائم�ة األندية الرغبة 
باالس�تفادة من الالعب البالغ من العمر 22 عاما، لكن بورنموث 

بعرضه املزعوم سيتصدر األندية املرشحة لضمه.
ونال ويلسون إعجاب املراقبني املوسم املايض، عندما قدم 
أداء مميزا عىل س�بيل اإلعارة 
م�ع ديرب�ي كاونت�ي، تحت 
إرشاف مدرب تشيليس الحايل 

فرانك المبارد.
وش�ارك ويلس�ون يف مباري�ات 
ليفرب�ول اإلعدادية خ�الل الفرتة 
املاضي�ة، لك�ن فرص�ة بقائ�ه يف 

الفريق تبدو ضئيل�ة بوجود كوكبة 
من الالعبني العامليني يف مركزه.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

سيعقد مدرب مانشس�رت يونايتد أويل 
جونار سولسكاير، اجتماًعا مع نائب 
الرئيس التنفيذي للن�ادي إد وودوارد، 
الضغ�ط إلتم�ام صفق�ة  أج�ل  م�ن 
التعاقد مع مدافع ليسرت سيتي هاري 

ماجواير.
وأصبح التعاقد م�ع ماجواير رضورة 
ملح�ة، بعدم�ا تق�رر غي�اب املداف�ع 

العاج�ي إريك باييل ع�ن املالعب حتى 
بداي�ة العام املقبل بع�د إجرائه عملية 

جراحية يف ركبته.
ووفقا مل�ا ذكرته صحيف�ة »ذا صن«، 
فإن سولسكاير يأمل بإقناع وودوارد، 
بتلبي�ة مطالب ليس�رت س�يتي املالية، 
ع�ن  التخ�يل  األخ�ري  يرف�ض  حي�ث 
ماجواي�ر بأقل م�ن 80 ملي�ون جنيه 
إس�رتليني.وإذا ما انتق�ل ماجواير إىل 
مانشسرت يونايتد بهذا املبلغ القيايس، 

فإنه سيصبح أغىل مدافع يف العالم، 
متفوًق�ا عىل فريجيل فان دايك الذي 

انتقل من س�اوثهامبتون إىل ليفربول 
مقابل 75 مليون جنيه إسرتليني.

لكن مانشس�رت يونايت�د ليس النادي 
الوحيد الذي يس�عى لض�م ماجواير، 
حيث يبدي مانشس�رت س�يتي رغبته 
أن�ه ينتظ�ر أواًل  بالتعاق�د مع�ه، إال 
أوتامن�دي  نيك�والس  بي�ع مدافعي�ه 

وإلياكويم مانجاال.

العب ليفربول عىل رادار بورنموث

             بغداد/ المستقبل العراقياجتامع مرتقب حيسم الصفقة احللم لليونايتد
 

م�ع  التعاق�د  يف  مي�الن  إن�رت  يرغ�ب 
البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، 
لتدعي�م الخط الهجوم�ي للنرياتزوري 

قبل بداية املوسم الجديد.
وذك�رت صحيف�ة »كوري�ري ديلل�و 
س�بورت«، أن جيانل�وكا بيرتاك�ي 
املدير الريايض لروما، قام بمحاولة 

جديدة إلقناع دجيكو بتجديد عقده مع 
الذئاب، موضحة أن املهاجم البوس�ني 
لم يس�مح بالدخ�ول يف مناقش�ة من 
األس�اس، لغل�ق الب�اب يف وج�ه فريق 
العاصمة. وأضاف�ت أن دجيكو رفض 
تجدي�د عقده م�ع روما، وك�رر طلب 
الرحيل إىل إنرت ميالن، الذي توصل معه 

التفاق كامل منذ شهرين عىل األقل.
ولفت�ت الصحيفة إىل أن دجيكو أش�ار 

إىل أن ستيفان الشعراوي، العب الفريق 
الس�ابق وال�ذي انض�م إىل ش�نجهاي 
ش�ينهوا الصيني هذا الصي�ف، عومل 
بطريقة مختلفة من قبل إدارة النادي. 
وختم بأن الشعراوي والذي كان عقده 
ينته�ي يف ع�ام 2020 املقب�ل، عندم�ا 
واف�ق ع�ىل ع�رض الن�ادي الصين�ي، 
رحل مقابل 16 مليون يورو باإلضافة 

للمكافآت.

دجيكو يغلق الباب يف وجه روما

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يعتقد العب مانشسرت يونايتد خوان ماتا، أن الفريق بدأ 
يجني ثمار املعسكر اإلعدادي، الذي يخوضه قبل انطالق 

املوسم الكروي الجديد.
ويعم�ل مانشس�رت يونايت�د بج�د تح�ت قي�ادة املدرب 
بعدم�ا ظه�رت  أويل جون�ار سولس�كاير،  النرويج�ي 
مستويات اللياقة البدنية مخيبة لآلمال يف املوسم املايض.
وخاض يونايتد مباريات إعدادية يف أسرتاليا وسنغافورة 
وش�نجهاي، ولع�ب الثالثاء مب�اراة يف النروي�ج، تحضريًا 

ملباراته األوىل أمام تشيليس يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وس�جل ماتا ه�دف املباراة الوحي�د أمام كريستيانس�وند، 
ي�وم الثالثاء، وه�و يعتقد أن الربنام�ج املكثف أتى بثماره 
ع�ىل امللعب.وقال الالعب اإلس�باني يف ترصيحات لقناة 
الن�ادي التلفزيونية »ألكون صادًق�ا، التدريبات 

صعبة بحق، يف أول أس�بوعني ونصف أصبحن�ا أقوى بدنًيا 
مم�ا كنا عليه يف املوس�م املايض، ومن الواض�ح أن النتائج 
تحس�نت أيًضا، نفوز ب�كل مبارياتنا«.وأض�اف »أعتقد أنه 
م�ن الجيد بالنس�بة إىل أويل والجهاز التدريب�ي أن يحصلوا 
ع�ىل فرتة تحضريية يمكننا أن نلعب خاللها بالطريقة التي 
يريدونها، لدينا الوقت لتنويع أس�اليبنا قلياًل، ولدينا الوقت 
للتدرب فنًيا وبدنًيا، لذلك أعتقد أن األمر جيد«.وس�يخوض 
مانشس�رت يونايتد، مباراة ودية أخرية أمام ميالن، ويعتقد 
مات�ا أن التف�اؤل يع�م صفوف الفري�ق قبل بداية املوس�م 
الجديد.وواص�ل الالع�ب اإلس�باني »نع�رف أن علينا األداء 
بش�كل أفضل من املوس�م املايض، وأعتقد أنن�ا نثبت خالل 
الف�رتة التحضريي�ة بأننا جي�دون كفريق«.وخت�م »يطلب 
املوج�ودون العم�ل من الجمي�ع، وهو ما أعتق�د أننا علينا 
فعله كناد مثل مانشس�رت يونايتد، وضعنا معياًرا جديًدا يف 

كل حصة تدريبية، وهذا هو الطريق وعلينا أن نسلكه«.

ماتا يزف أنباء سارة عن مانشسرت يونايتد

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تطور جديد بشأن وجهة الربازييل 
نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جريمان، يف املوسم املقبل.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن إدارة برشلونة 
ترف�ض الت�رسع يف صفق�ة نيم�ار، كم�ا أنه�ا ال تخىش أن يحس�م 
مصري النجم الربازييل هذا الصيف باالنتقال إىل ريال مدريد.وأش�ارت 

الصحيفة اإلس�بانية إىل أن ريال مدريد قد يش�ن هجوًما قوًيا صوب نيمار 
خالل ش�هر أغس�طس/ آب املقبل، خاصة بعد الخس�ائر األخ�رية للنادي 
امللكي خالل املباريات االس�تعدادية للموسم الجديد.وخرس املرينجي خالل 
ف�رتة اإلعداد أمام بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وتوتنهام، بينما تعادل مع 
آرسنال قبل أن ينترص خالل ركالت الرتجيح.يذكر أن تقارير سابقة أكدت 
أن إدارة س�ان جريمان عرضت عىل ريال مدريد ضم نيمار مرتني، ال سيما 

بسبب العالقة املمتازة بني الناديني مقارنة بالتوتر مع برشلونة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: س�اير األوضاع وال تعرتض، وابتع�د عن املواجهة 
حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور 

عاطفي�اً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر 
سلباً يف أوضاعك العاطفية 

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل عملية ترويجي�ة ناجحة وإىل 
ع�روض مهمة تتلقاها، ق�د توقع عقداً جدي�داً أو تبارش 
عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير. عاطفياً: تختار 

الوقت املناسب لتعرب للرشيك عن مدى تعلقك به

مهني�اً: ق�د تواج�ه معارضني لخطط�ك، فتح�لَّ بالصرب 
لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك 

عاطفي�اً: تبح�ث ع�ن جديد يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق 
العاطفي الذى تمر به

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد 
تجعلك تثر بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض النتقادات 
وتجد نفسك محرجاً .عاطفياً: يساعدك الوحي عىل القيام 

بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك عىل الرشيك وتؤثر فيه 

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة كبرة، 
ل�ن تكون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة رصيدك 
الش�عبي أو تحس�ني االنطباع عنك . عاطفياً: ال تكن كثر 

العتاب واال ابتعد الحبيب عنك

مهني�اً: أنّبهك إىل بعض املماطل�ة أو التأخر يف املعامالت، 
ف�ال تراهن ع�ىل الّدقة أو الخ�رب اليقني . عاطفي�ًا: ينتقل 
فين�وس اىل البي�ت التاس�ع ليبرّشك بي�وم عاطفي افضل 

بكثر من السابق وتكون عىل موعد مع تغير ايجابي

مهني�اً: تأث�رات إيجابية وجّيدة عىل صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة، 
بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت الثامن يف اواخر الش�هر، 
ليتح�دث عن رشاك�ة أو عالقة امل�ال بالحي�اة العاطفية، 
انتب�ه من بعض الفضائح . عاطفياً: التس�وية املطروحة 

مع الرشيك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخالفات

مهنياً: ال أنصحك الي�وم باملغامرة وكن حذراً يف الخطوات 
التي تقوم بها تجاه الزمالء 

عاطفياً: تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال تفكر 
فيه بطريقة سلبية 

مهنياً: قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عىل صعيد حياتك 
املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات البسيطة

عاطفي�اً: تصطدم ببعض األس�باب الت�ي تجعلك محبطاً 
وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة

مهنياً: من املستحسن عدم املراهنة عىل أّي نجاح، ال ترتدد 
يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء واألحّباء 

عاطفي�اً: صحيح أنك تم�ر بيوم عصيب جراء مش�كالت 
عاطفية، لكن حافظ عىل رباطة جأشك

مهنياً: ان فينوس املنتقل اىل البيت الس�ادس اي اىل االس�د 
يرّكز عىل الش�ؤون املالية، ويجعلك مزاجًيا قليالً ومتقلّباً 
وربما تنكّب عىل دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح 

املقرّبني.

احلوتالعذراء

مرشوبات للتخلص من انتفاخ املعدة
ح�دد مختص�ون يف التغذي�ة 6 مرشوب�ات 
تس�اعد عىل التخل�ص من مش�كلة انتفاخ 
الكث�ر م�ن  املع�دة، والت�ي يعان�ي منه�ا 
األشخاص وتس�ّبب أملاً وقلقاً، وتكون غالباً 

بسبب اإلفراط يف األكل والرشب.
لصحيف�ة  وفق�اً  املختص�ون  وأوض�ح 
»إكسربس« الربيطانية، أن انتفاخ املعدة قد 
يكون عالم�ة عىل وجود حال�ة صحية أكثر 

خطورة، وعادة ما يعالج عن طريق إجراءات 
بس�يطة يف نمط الحياة مثل تجنب األطعمة 

الغازية والتي يمكن أن تؤدي لتفاقمه.
وإليكم 6 مرشوبات تس�اعد يف التخلص من 

انتفاخ املعدة:
شاي النعناع: يحتوي النعناع عىل خصائص 
اسرتخاء العضالت، والتي تساعد عىل إطالق 
الغ�ازات املح�ارصة يف الجه�از الهضم�ي، 

كم�ا أنه يس�اعد يف عالج بعض التش�نجات 
واألوج�اع الناتج�ة ع�ن مش�اكل يف الجهاز 

الهضمي.
تنظي�م  الهن�د: يس�اعد ع�ىل   م�اء ج�وز 
مس�تويات اإللكرتوليت ويبقي مس�تويات 
الس�وائل منتظمة يف أجسامنا، كما أنه غني 
بالبوتاس�يوم الذي يعد عالجاً فعاالً النتفاخ 

املعدة.

األغذية املتامثلة وتأثريها عىل األمعاء
أوج�دت دراس�ة حديث�ة أن األطعم�ة ذات 
التصني�ف الغذائ�ي املماثل يمك�ن أن يكون 
له�ا أث�ر مختل�ف للغاي�ة ع�ىل ميكروبات 
األمعاء.وتض�م ميكروب�ات أمعاء اإلنس�ان 
املفي�دة مجموع�ة واس�عة م�ن البكتري�ا 
املتنوع�ة، واملجتم�ع العلم�ي حري�ص عىل 
معرف�ة كي�ف ترتب�ط ميكروب�ات األمعاء 
بالصحة واملرض. فبدورهم، وجد الباحثون 
يف جامعة مينيس�وتا األمركية أن األطعمة 

املنتمية لنفس الفصيل�ة، مثل الخرضاوات 
الورقية كالسبانخ والكرنب، لها أثر متماثل 
ع�ىل امليكروب�ات، يف ح�ني أن األطعمة التي 
ال تنتم�ي إىل نف�س الفصيلة تقريب�اً ولكن 
عنارصه�ا الغذائية متماثل�ة للغاية تختلف 
يف أثره�ا، حس�ب موق�ع »ميدي�كال ني�وز 
ت�وداي«، كما أوردت وكال�ة األنباء األملانية 
أمس.وكش�فت هذه الدراسة أنه يف حني أن 
بعض األطعمة قد تكون بها كميات متماثلة 

من فيتامني »أ« والكربوهيدرات أو الربوتني 
لي�س بال�رضورة أن يك�ون له�ا النتيج�ة 
األمعاء.وفحصت  نفس�ها عىل ميكروب�ات 
الدراس�ة األنظم�ة الغذائية ل�34 مش�اركاً 
وعينات برازهم عىل مدار 17 يوماً، وُنرشت 
يف دورية »سيل هوست آند ميكروب« ملعرفة 
االختالفات يف تأثر األطعمة عىل امليكروبات 
حت�ى عندما ب�دا أنها متماثلة م�ن الناحية 

الغذائية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أن مصادر التلوث العادي للطعام التي 
تجلب مختلف األم�راض هي: الغبار 
األي�دي املتس�خة، األواني الوس�خة، 
واألوان�ي تلع�ب دوراً مهم�اً يف ه�ذا 
املج�ال فيجب أن ال تكون مرشخة أو 

مثلمة. 
كذل�ك يج�ب أن تك�ون غ�ر قابل�ة 

للصدأ. 
ه�ل تعل�م أن ع�دد نبض�ات القل�ب 
الطبيعي تقريباً 72 نبضة يف الدقيقة 
أما عدد مرات التنفس يف الدقيقة من 
15 � 18 مرة وهي تزيد عند اإلصابة 

بالحمى إىل 30 مرة يف الدقيقة. 
وتعترب درجة حرارة اإلنسان الطبيعية 

37 درجة مئوية.

المتاهات

»آبل« تطلق حواسب MacBook جديدة كليا
تستعد رشكة »آبل« إلطالق جيل جديد 
من حواس�ب MacBook بمواصفات 

لم تشهدها هذه األجهزة من قبل.
DigiTimes املتخصص  وتبعا ملوق�ع 
بشؤون التقنية فإن الخرباء يف »آبل« 
 Quanta عملوا مع املصممني يف رشكة
 MacBook حواس�ب  تطوي�ر  ع�ىل 
بهي�اكل مطابق�ة من حي�ث املقاس 
الحالي�ة،   MacBook Pro لهي�اكل 
لكن شاشاتها ستكون أكرب وبحواف 

رقيقة جدا.
وستزود الحواسب الجديدة بشاشات 
Retina بمق�اس 16 بوص�ة، ودق�ة 
 )3070/1920( عالي�ة  ع�رض 
 True Tone بيكس�ل، تعمل مع ميزة
التي ستمكن املس�تخدم من التحكم 

بتباين الشاش�ة لتب�دو الصور أكثر 
واقعية ووضوحا.

كم�ا س�تحصل ه�ذه األجه�زة عىل 
ثماني�ة   »Intel Core« معالج�ات 
الن�وى م�ن الجي�ل التاس�ع، ب�رتدد 
 Turbo»يصل إىل 4.8 غيغاهرتز، مع
 Intel Core« ومعالج�ات   ،»Boost
 4.5 ب�رتدد  الن�وى،  سداس�ية   »i7
غيغاهرتز. ولن تأتي هذه الحواسب 
بلوح�ات مفاتي�ح Butterfly الت�ي 
يف  حواس�بها  يف  »آب�ل«  طرحته�ا 
الس�نوات الفائتة، بل س�تحصل عىل 
لوحات مفاتيح جديدة مقاومة للماء 
والغبار، وأكثر حساسية للمس وأقل 
إص�دارا للضجي�ج أثناء اس�تعمالها 

للكتابة.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد سوسيس

x 2 معلقة كبرة صلصة طماطم
x 2 معلقة كبرة زيت عباد شمس

x 2 عدد فص ثوم مهروس
x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
x 1 كيس مكرونة سباجتى

الخطوات:
نقطع السوسيس ايل 3 قطع بحيث تكون متوسطه الحجم.

نمس�ك حوايل 4 او 5 اعواد م�ن املكرونه االس�باجيتي وندخلهم يف 
قطع�ه من السوس�يس كأنه س�يخ وهك�ذا كل قطعة سوس�يس 

ندخلها فيها 5 أعواد مكرونه.
نس�قط املكرون�ه يف م�اء مغيل مع ملح ح�وايل 7 دقائق تس�لق ثم 

نصفيها ونقلبها بملعقه زيت.
يف مقاليه نش�وح الثوم مع الزي�ت ونضيف الصلصة مذوبة يف قليل 
من املاء ثم نتبل بامللح والفلفل وقليل من الس�كر حتي تتس�بك ثم 

نضيف املكرونة بالسوسيس وتقلب وتقدم.

معكرونة بالسوسيس



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1957
 الخميس 1 آب 2019 

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

ام�ضاءات ا�ضبع على اجلرح 

الديمقراطية والفوضى دولة اإلقليم وإقليم الدولة..
منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق
ش�هد الع�راق عىل م�دى مائة ع�ام تقريب�اً الكثري من 
التغي�ريات السياس�ية والحكومي�ة، فق�د حكمه ثالثة 
ملوك وتسعة رؤس�اء جمهورية والعرشات من رؤساء 
ال�وزراء والذي�ن تعدى عدده�م 70 رئي�س وزراء عىل 
رأس حكوماته�م. لم تك�ن تلك التغي�ريات التي حدثت 
للحكوم�ات س�لمية وديمقراطية بل اختلفت حس�ب 
الظ�رف والوق�ت، إال أن أصعبه�ا كان م�ا ح�دث بع�د 
ع�ام 1958 وتغي�ري الحكم من ملك�ي إىل جمهوري، إذ 
راف�ق هذا التغي�ري الجذري ممارس�ات دموية ما زالت 
ذكراها إىل أالن. ومن منطلق هذا التغيري توالت األحداث 
الدموية العارمة يف تسلم مقاليد السلطة ومن الطبيعي 

أن ترافق األحداث الدموية املأساوية فوىض كبرية.
إث�ر ذلك، راحت الحركات واألح�زاب تبطش بالحكومة 
وعنارصه�ا وتس�فك دمائهم للوصول إىل س�دة الحكم 
وم�ا أن تعت�ي تل�ك الس�دة حتى تس�يطر ع�ىل األمور 
وتنه�ي الفوىض التي رافقت االنقالب الدموي وبدورها 
تنتظر من ينقلب عليها ليبطش ويس�فك ويتسلم، كل 
ه�ذا انتهى ألكثر من ثالثة عقود ونصف من الزمن بعد 
وص�ول حزب البعث إىل الس�لطة بأح�داث أكثر دموية 
ومأس�اوية رافق�ت وصولهم إىل الحك�م، وراح الحزب 
الحاكم يقود الدولة والشعب بالحديد والنار وهذه املرة 

البطش وسفك الدماء طال الشعب واملعارضني له.
وبع�د مرور س�نوات حكم البع�ث ح�دث التغيري الذي 
ترقب�ه معظ�م الش�عب العراقي املس�حوق ب�ني فكي 
البع�ث والبعثي�ني وزمره�م، إال أن ه�ذا التغي�ري كان 
مختلفاً، إذ كان بمساعدة وقيادة قوى خارجية عظمى 
كان مع�ول عليه�ا أن تنق�ل الع�راق من ح�ال البؤس 
والحرمان والضياع إىل حاٍل أفضل وأكثر حرية وانفتاح 
وديمقراطية يس�تطيع أن يحكم نفس�ه بنفسه بطرق 

سلمية كباقي دول العالم املتحرض.
ولكن م�ا حدث بعد االجتياح األمريكي للعراق هو نرش 
الفوىض، وبدأت هذه الفوىض برسقة ونهب املمتلكات 
العامة والخاص�ة -وكأن هذه الثروات هي ملك للبعث 
ويج�ب مصادرته�ا. وتوال�ت الف�وىض بق�رار الحاكم 
املدن�ي الق�ايض بح�ل مؤسس�تي الجي�ش والرشط�ة 
ليصب�ح املجتمع خاٍل تماماً من األمن واألمان وليصبح 
مجتم�ع فوضوي بامتياز يف ش�تى املجاالت وعىل كافة 
املس�تويات وتوالت قرارات وأح�كام الفوىض تصدر إىل 

املجتمع دون توقف.
وبعد مرور أكثر من عقد ونصف من الزمن عىل التغيري 
ما زال الع�راق يعاني من الفوىض يف كل يشء فما نراه 
أالن ه�و مث�ال ح�ي ومث�ايل للف�وىض ال للديمقراطية 
إبت�داًء من أعىل الهرم إىل قاعدته، فالعملية السياس�ية 
وعىل مدار كل هذه السنني ما زالت تعاني من الفوىض 
واالس�تحقاق  املحاصص�ة  والتخب�ط تح�ت مس�مى 
يتفن�ن  الت�ي  االنتخاب�ي وغريه�ا م�ن املصطلح�ات 
السياس�يون باخرتاعها لضمان حقوقه�م يف هذا البلد 

والتسلط عىل مقدراته وشعبه.
وال تبتعد الفوىض كثرياً عن صفوف الش�عب، فقد فهم 
الن�اس الديمقراطي�ة املزعوم�ة بش�كل خاطئ ويسء 
جداً، ومارس�وا الفوضوية ب�دل الحرية والديمقراطية، 
فالتجاوز واالعتداء عىل األمالك العامة والخاصة وعدم 
االلتزام بالقانون واالبتعاد عن روح املواطنة الحقيقية 
وكث�رة االعرتاضات غري املربرة ال يمت أبداً ال من قريب 

وال من بعيد للحرية والديمقراطية بصلة.
وعليه يجب التخلص من كل األمور والحاالت الفوضوية 
التي نعاني منها ونعيشها، ولتبدأ هذه املرة من قاعدة 
اله�رم ولي�س من قمت�ه فعندما يرتب الش�عب أموره 
ويتخل�ص من الفوىض، بهذه الحالة، س�يكون تلقائياً 
وبديهياً أن يتسلّق الرتتيب لقمة الهرم، وليصبح العراق 

خالياً من الفوىض والتخبط.
كل هذا من مس�ؤوليتنا كش�عب وأبناء بلد نعيش عىل 
أرض ه�ذا الوط�ن )تخلص�وا م�ن الف�وىض وانهضوا 

بالبلد(.

 إقتن�ع الجميع بكذب�ة كذبوها وصدقوها وبدع�ة اخرتوعها والزموا 
انفس�هم بها .  )250( ال�ف برميل يوميا هو ما بص�دره األقليم من 
النف�ط فق�ط  ال غريه�ا  . هك�ذا اراد ان يكون الرقم رئي�س الوزراء 
عادل عبد املهدي وهكذا اقنع نفسه واقتنع به وتفشت قناعة البدعة 
والكذبة عىل عقول رؤساء الكتل اسياسية السنّية والشيعية  والنواب 
واملسؤولني العرب شلع قلع . الجميع يعلم ويدري ومتيّقن ويعرف ان 
اإلقلي�م يصدر اكثر من 650  الف برميل يوميا وان معظم هذا النفط 
يذهب اىل املوانيء األرسائيلية بفلسطني  عرب البحر  انطالقا من ميناء 
جيه�ان الرتكي وهذا م�ا اعلنته ارسائيل عرب نرشته�ا األقتصادية يف 
اإلس�بوع املايض حيث أكدت اكتفائها من النفط العراقي بنسبو %75 
م�ن احتياجاتها   الكل يدري ويغلّس والكل يدري ويصمت ويتجاهل 
ويتغ�اىض وعىل رأس القوم كبريهم الذي علمهم البدعة والزمهم بها 
ع�ادل عبد امله�دي . عادل عبد املهدي هو نفس�ه من س�اهم بزيادة  
نس�بة اإلقليم يف املوازنة عندما كان وزيرا للمالية وهو نفس�ه عادل 
عب�د امله�دي وليس غريه صاح�ب اإلتفاق النفطي م�ع اربيل عندما 
كان وزيرا للنفط والذي اثار ضجة كبرية يف اوس�اط الشارع العراقي 
حيث سمح لحكومة الربزاني بتصدير النفط من االقليم و كركوك من 
دون ان يلزمها بنسديد األيرادات املالية اىل بغداد وفق ما يتم تصديره 
بالفعل , وبذلك كان عبد املهدي كرديا اكثر من األكراد برزانيا اكثر من 
الربزاني . اليوم يبدو األمر اخطر واكرب واشد تاثريا عىل املال العام  الذي 
يتعرض للرسقة يف وضح النهار من قبل األكراد بعدما صار صديقهم 
عبد املهدي رئيس�ا للحكومة العراقية  مع اس�تمرار السفراء الكورد 
حيثم�ا تواجدوا يف الس�فارات العراقية يف الخ�ارج يعملون للبارزاني 
و القليم كردس�تان وليس للعراق ويؤسس�ون لنظرية الرسب الناعم 
يف التأس�يس لبناء الدولة الكوردية عىل مس�توى العقود واإلستثمار 
وصفق�ات الس�لحة وكل ما يخصص لعراق من ال�دول األخرى . لقد 
كان اإلقليم طوال الس�نني املاضية اش�به بالدولة داخل الدولة واليوم 
واليوم نح�ن ازاء دولة األقليم املعرتف بها رسا وتغليس�ا واذعانا من 
الحكوم�ة العراقية والربملان العراقي  من دون ان نعرف الس�بب لهذا 
اإلذعان  والخنوع الذي يخيم عىل السياسيني العرب من سنة وشيعة 
حكومة وبرملان  وما بني دولة اإلقليم وإقليم الدولة تبدوا كركوك عىل 
اعتاب مرحلة خطرية ونحن نسمع اصوات الهربجي عىل انغام املادة 
140 سيئة الذكر والصيت واملضمون  خصوصا وان كركوك اليوم غري 
كرك�وك األمس  وكما ق�ال يل صديقي البياتي  كرك�وك ألهل كركوك 
عراقي�ة مية املية  قلت له وماذا س�تفعلون لو دف�ع الربزاني  بقوات 
البشمركة اىل كركوك اجابني عىل الفور وبلهجة عراقية تجمع ما بني 

العربية والرتكمانية .. )إشحّده( .

علامء يكشفون الرجال األكثر مياًل 
خليانة زوجاهتم!

أظهرت دراس�ة جديدة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع مس�تويات 
هرمون التستوستريون، هم أكثر عرضة لخيانة رشكائهم وزوجاتهم. 
ووجد علماء جامعة »زيورخ« يف سويرسا، أن معدالت الخيانة الزوجية 
ازدادت بني الرجال، الذين لديهم مس�تويات أعىل من الهرمون، وتدعم 
النتائج األخرية األبحاث السابقة التي أشارت إىل إمكانية تأثري هرمون 

التستوستريون عىل قدرة الرجل عىل اإلخالص لرشيكته.
ويق�ول فري�ق البحث إن النتائج مهمة ج�دا يف الوقت الذي أصبح فيه 

العالج ببدائل التستوستريون أمرا شائعا بشكل متزايد.
ويف الدراس�ة، أجرى العلماء استطالعا ش�مل 224 رجال من األصحاء 
يف منتص�ف العمر، ممن كان�وا يف عالقة عاطفية ثابتة مدة 20 س�نة 
أو أكث�ر. وُطل�ب م�ن املش�اركني اإلجابة عىل أس�ئلة حول س�لوكهم 
»غ�ري املخلص«، وأخذوا عينات من اللعاب لقياس مس�تويات هرمون 

التستوستريون.

ابتكار وقود جديد ألحدث النظم النووية
ابتكر علماء جامعة تومسك التكنولوجية وقودا نوويا من مادة الثوريوم 
املش�عة ألحدث النظم النووية من الجي�ل الجديد، ومن املتوقع أن يعمل 
ه�ذا الوقود حت�ى يف املفاعالت املس�تخدمة حالي�ا. ويف ترصيح لوكالة 
نوفوستي، رصح املتحدث باسم الجامعة بأن توسيع قاعدة املواد الخام 
النت�اج الطاقة النووية يمكن أن يش�مل الثوريوم يف املس�تقبل القريب، 
حي�ث اكتش�فت احتياطات هائلة من�ه، وقد ابتكر العلم�اء تكنولوجيا 
جدي�دة م�ن ش�أنها أن تس�اعد عىل انت�اج ان�واع مختلفة م�ن الوقود 
النووي، باس�تخدام احتياط�ات أمنية داخلية إضافي�ة، تضمن احرتاق 
كامل للنظائر يف الوقود املس�تنفد. ووفقا للمرشف عىل املرشوع، إيغور 
ش�امانني، فإن »ناتج التمازج الكيميائي البالزمي هو مسحوق نانوي 
متش�تت، يمثل خليطا من أكاس�يد وكربيدات املعادن، يش�كل أس�اس 
الوقود النووي الجديد، الذي سوف تسمح خصائصه ببناء جيل رابع من 
املفاع�الت النووية«. إضافة لهذا تمكن العلماء، يف إطار نفس املرشوع، 
من دراس�ة مس�ار تفاعالت التمازج الكيميائي البالزمي، وكيفية تأثري 

مؤرشات البالزما عىل األنشطة املختلفة ورسعة التفاعل. 

التدخني قد يصبح سببًا اللتهاب البنكرياس
الته�اب البنكري�اس م�رض خط�ري 
يمكن أن يتطور مس�ببا ازدياد خطر 
اإلصابة بالرسط�ان. واملدخنون هم 
أكث�ر عرضة من غريه�م لتطور هذا 

االلتهاب إىل رسطان البنكرياس.
حص�ل  الت�ي  للمعطي�ات  ووفق�ا 
عليها علماء جامع�ة بريغهام يونغ 
يف  النس�ائي  بوس�طن  ومستش�فى 
الوالي�ات املتحدة، ف�إن التدخني هو 
الته�اب  تط�ور  يف  عام�ل منفص�ل 
البنكري�اس. وقد اكتش�ف الباحثون 
أن التدخني يمكن أن يصبح س�ببا يف 

التهاب البنكرياس، حتى يف حالة إقالعه عن 
هذه العادة الس�يئة. ويشري الخرباء إىل أن 
التغريات التي تالحظ عند املدخنني يف خاليا 

البنكري�اس تؤدي إىل تطور ه�ذا االلتهاب 
بغ�ض النظر عن العم�ر والجنس والنظام 
الغذائ�ي وتن�اول املرشوب�ات الكحولي�ة. 
الدراس�ة  ه�ذه  خ�الل  األطب�اء  اخت�رب 

البنكري�اس ل�دى 131 متطوع�ا، 
واتضح له�م أن الذين يدخنون أو 
الذين أقلعوا عن ه�ذه العادة قبل 
ف�رتة قص�رية يعانون م�ن ضيق 
قنوات الغدة والتهابها. وهذه هي 
أعراض تس�بق تطور ال����تهاب 
البنكري�اس. واك��تش�فت ه�ذه 
األعراض ل�دى 57% من املدخنني، 
يف حني اكتش�فت ه�ذه األعراض 

لدى 26% من غري املدخنني.
واستنتج الباحثون من نتائج هذا 
االختب�ار أن »املدخن�ني أو الذي�ن 
أقلعوا عن التدخني قبل ف����رتة، هم أكثر 
عرضة لإلصابة بالت�����هاب البنكرياس 

وتطوره«.

مرض مزمن هيدد النساء باإلمالص
حذر باحثون من أن النس�اء املصابات بداء السكري 
م�ن الن�وع الثاني يواجه�ن مخاطر أك�رب للمعاناة 
من اإلمالص )وفاة الجنني يف الرحم( بنحو خمس�ة 
أضع�اف. وتتبع خرباء من جامعة غالس�كو 5392 
رضيعا ول�دوا ل�3847 أًما مصابة بداء الس�كري يف 
اس�كتلندا ب�ني أبري�ل 1998 ويوني�و 2016. ووجد 
الباحث�ون أن األمه�ات املصابات بداء الس�كري من 

الن�وع األول، وهو مرض مناع�ي ذو صلة بالوراثة، 
يواجه�ن خطر اإلم�الص بنحو ثالثة أضع�اف، أما 
الن�وع الثاني من داء الس�كري، املرتبط إىل حد كبري 
بالسمنة وأسلوب الحياة، فزاد الخطر لديهن بمعدل 
4.7 ضعفا مقارنة بالنساء غري املصابات بالسكري. 
وق�ال الباحث�ون إن ارتف�اع مس�تويات الس�كر يف 
ال�دم والس�منة، ه�ي »عوام�ل الخط�ر الرئيس�ية 

القابل�ة للتعديل« للحد من اإلمالص. وقال ش�ارون 
ماك�ني، ال�ذي أج�رى الدراس�ة املنش�ورة يف مجلة 
Diabetologia: »م�ن ال�رضوري أن نج�د، بوصفنا 
متخصصني يف الرعاي�ة الصحية، طرقا أفضل لدعم 
النس�اء، خالل س�نوات الخصوبة، لتحس�ني الوزن 
وس�كر الدم، حتى عند الدخول يف الحمل، ليكن أكثر 

استعدادا وتقل املخاطر لديهن«.

نتق�دم بأرق وأج�مل الت�هان�ي والتربيكات 
إىل الزميل ) قيص هاشم( والتهنئة موصولة 
إىل ابنت�ه ) يق�ني قيص هاش�م( بمناس�بة 
نجاحه�ا بتفوق من مرحلة اإلعدادية الفرع 
العلمي اإلحيائي وحصولها عىل املركز األول 
يف مدرس�تها مدرس�ة التعاون بحصول��ها 
عىل مع�دل )96.4%(، مت��م�نني 
له�ا دوام التف�وق والن��جاح يف 
حي�اتها ودراس��تها وألف أل�ف 

م��بارك.
أسرة تحـرير المستقبل العراقي

م�ن منطقة نائية تبعد عن مرك�ز املدينة اكثر من 18 كم 
غرب قضاء قلعة س�كر تفتقر البس�ط مقوم�ات الحياة 
العرصي�ة ومن عائلة ت�كاد تعتمد عىل نفس�ها يف العيش 
وس�ط متطلب�ات الحي�اة. فوجب هن�ا التح�دي. الطالب 
حس�ن محس�ن معيوف كان مثاال للطالب املتميز واملثابر 
حي�ث حصل ع�ىل معدل 99.86 وقد وضع�ه هذا املعدل يف 
ص�دارة طالب العراق حي�ث كان من االوائل ع�ىل العراق. 
علم�ا ان�ه طال�ب يف ثانوية الط�ف الحكومي�ة ولم يدخل 
الدروس الخصوصية نهائيا سوى 

الدروس االضافية ملدرس�يه.
هك�ذا يك�ون التوفي�ق العنرص ال�ذي ال يأتي ب�درس خصويص 
أو متابع�ة أولي�اء األمور أو م�دارس اهلي�ة أو حكومية مليئة 
بالخ�ربات والطاق�ات، التوفي�ق نعمة م�ن الله يمن�ح بالنوايا 
الصالحة واالنس�جام مع النفس وتجاوز العقد. ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب »ومن يتوكل عىل 

الله فهو حسبه أن الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا«.
مربوك البن ذي قار وابن القلعة وابن ريفها.

تـهـنـئـة
مربوك هلذا الرائع والهله النجاح والتوفيق

الطالب حسن حمسن معيوف حصل على معدل 99.86


