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ما مات من أحيى علمًا العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الكعبي يؤكد عىل رضورة »توحيد الصفوف« ويشدد عىل أمهية الزيارات بني بغداد واربيل
اخلارجية الربملانية تعلن عن »رسائل مهمة« محلها اجتامع بغداد للربملانات اآلسيوية 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ُكش�فت الحكوم�ة، أمس األربع�اء، عن عدد من 
االتفاقيات التي تخص توس�يع القطاع النفطي 
األمر الذي يؤدي إىل منح العراق مس�احة أوس�ع 
يف الس�وق العاملّية، فضالً عن تطّوره يف عمليات 
التصدير واالس�تخراج واس�تغالل الغاز من أجل 
توس�يع أعمال�ه. وأم�س األربعاء، وض�ع نائب 
رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر 
الغضبان حجر االس�اس ملرشوع مجمع تس�ييل 
محافظ�ة  يف   Basrah-NGL الطبيع�ي    الغ�از 
الب�رة الجنوبي�ة. وأك�د الوزي�ر الغضب�ان يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
م�ي وزارت�ه قدماً يف تنفي�ذ خططه�ا الرامية 
اىل االس�تثمار االمث�ل للغاز املصاح�ب للعمليات 
النفطية وتقليص نسبة الحرق والطاقة املهدورة 

اىل الحد االدنى.
وقال إن هذا امل�رشوع يعزز من قدرة رشكة غاز 
البرة عىل استثمار ما نسبته )40%( من انتاج 
الغ�از يف حقل ارط�اوي وص�والً اىل رفع معدالت 
انتاج الرشكة من الغاز املستثمر اىل )1.4( مليار 
قدم مكع�ب قيايس يف اليوم م�ن جميع الحقول 
املستثمرة يف جولة الرتاخيص االوىل وهي: الرميلة 

الشمالية، الزبري، غرب القرنة /1.
وأش�ار الغضب�ان اىل أن ه�ذا امل�رشوع يع�د من 
املش�اريع الواعدة املهمة لتعزي�ز االنتاج الوطني 
للطاق�ة  الوطني�ة  الش�بكة  لرف�د  الغ�از  م�ن 
الكهربائية وبما يحقق توليد )1500( ميكاواط، 
 LPG إضافة اىل زيادة معدالت انتاج الغاز السائل

الذي بدوره سُيسهم بتحقيق ايرادات مالية .
التفاصيل ص2

العراق يعد خارطة لبناء »أكرب جزيرة نفطية« شامل اخلليج
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 زيارة السفري الرتكي ملراكز 

بيع البيض يف بغداد

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت مراكز »دع�م ضحايا العنرية« م�ن احتمال ارتفاع 
عدد جرائم العنف اليمينية، عقب نجاح حزب »البديل من أجل 
أملاني�ا« اليميني الش�عبوي باالنتخابات املحلية يف سكس�ونيا 

وبراندنبورغ . 
وقال�ت يوديت ب�ورات املدي�رة التنفيذية التح�اد براندنبورغ 
لضحاي�ا العنف اليميني يف حديث بمدين�ة اليبزيغ يوم أمس: 
»يش�عر الجناة بالقوة، بعد تحول مزاج الجمهور حاليا، نحو 
اليمني«، وأضاف�ت أن الجرائم، التي ترتكب لدوافع عنرية، 

يتم النظر إليها حاليا عىل أنها »عابرة أو طبيعية«.
م�ن جانبه، ق�ال ماتي�اس كفنت، م�ن معه�د الديمقراطية 
واملجتمع املدني يف مدينة ينا: »هناك ميل للتطرف داخل التيار 

الوسطي للمجتمع... يف رشق أملانيا الوضع خطري للغاية«.
وتفيد البيانات بوق�وع 1212 اعتداء يميني وعنري ومعاد 
للسامية العام املايض يف الواليات الواقعة رشقي أملانيا، وأصيب 
خالله�ا 1789 ش�خصا عىل نح�و مبارش وه�ذا يعني حدوث 

زيادة يف هذا املؤرش قدرها 8%، باملقارنة مع عام 2017.
وتختل�ف اإلحصائيات الرس�مية يف املعتاد عن غري الرس�مية 
وينتق�د الخرباء امتناع املترضرين ع�ن اإلبالغ عن االعتداءات 
الت�ي تعرض�وا له�ا، بس�بب خرباتهم الس�يئة مع س�لطات 

التحقيق.
وقال�ت تريي�زا الوس، م�ن مرك�ز »إزرا« للمش�ورة يف والي�ة 
تورينغ�ن، إن الثقة صارت مفقودة يف أداء س�لطات التحقيق 
وأكدت أن التحقيق يستمر عادة لفرتة طويلة، وهو ما يعطي 

الجاني شعورا بعدم حتمية العقاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

فيص�ل  الن�واب  مجل�س  عض�و  اك�د 
العيس�اوي, أمس االربعاء, عزم مجلس 
الن�واب خالل الفص�ل الترشيعي الثالث 
سيضع القوانني الحاكمة ضمن اولويات 
املحكم�ة  ان قان�ون  الترشي�ع, مبين�ا 

االتحادية وقرار الغاء مكاتب املفتشيني 
العموميني يف مقدمة تلك القوانني.

وق�ال العيس�اوي يف تري�ح صحف�ي 
إن “الفص�ل الت�������رشيع�ي الثالث 
سيش�هد اق�رار قوان�ني مهم�ة خاصة 
القوانني الحاكم�����ة التي من شأنها 
للحكوم�ة  الحكوم�ي  الربنام�ج  دع�م 

الحالية والحكومات القادمة”.
واضاف ان “قان�ون املحكمة االتحادية 
والغاء قرار مكاتب املفتشني العموميني 
س�تتصدر القوانني التي س�يتم اقرارها 
بداي�ة الفصل الترشيع�ي الثالث , فضال 
عن اهتم�ام املجلس والكتل السياس�ية 
اتفاق�ات  اىل  للوص�ل  اهمي�ة  اي�الء  اىل 

بشان القوانني الخالفية كالنفط والغاز 
وغريها”. 

واشار العيساوي إىل أن “مجلس النواب 
سيس�تمر يف عق�د ثمانية جلس�ات كل 

شهر بواقع جلستني لكل اسبوع”.
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الرتبية ستعلن نتائج الدور الثاين للمراحل املنتهية: خالل )١٠( أيام
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الرتبية ستعلن نتائج الدور الثاين للمراحل املنتهية: خالل )10( أيام
     بغداد / المستقبل العراقي 

رجحت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، إعالن نتائج الدورالثاني للمراحل املنتهية للثالث 
متوسط والسادس االعدادي خالل 7- 10 أيام.

وق�ال مدير العالقات العامة واإلعالم يف وزارة الرتبية فراس محمد حس�ن إن »نتائج 
الدورالثاني للمراحل املنتهية للثالث متوس�ط والسادس االعدادي سيتم اإلعالن عنها 
خالل 7-10 أيام«. وأضاف أن »نظام اإلعادة للسادس اعدادي فتح املجال للكثري من 
الطلبه باختيار الدور الثاني، رغم العدد الكبري من الطلبة، إال ان القاعات االمتحانية 
لم تسجل أي حاالت من الشكاوى عكس الدور األول«، مشرياً إىل أن »اجواء االمتحانات 

كانت هادئة، وهو ما يبعث بالطمأنينة للنتائج التي ستكون مبرشة«.
وتابع مدير االعالم ان »الرتبية وفرت جميع اإلجراءات اللوجستية الالزمة من قاعات 
خاص�ة للمرشفن واملصحح�ن بالقيام بأعماله�م عن طريق اس�تخدام الكونرتول 

املركزي مثلما جرى يف الدور األول«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ُكشفت الحكومة، أمس األربعاء، عن عدد من االتفاقيات 
التي تخص توس�يع القطاع النفطي األمر الذي يؤدي إىل 
منح العراق مساحة أوسع يف السوق العاملّية، فضالً عن 
تطّوره يف عمليات التصدير واالستخراج واستغالل الغاز 

من أجل توسيع أعماله.
وأم�س األربع�اء، وض�ع نائب رئي�س الوزراء لش�ؤون 
الطاق�ة وزي�ر النف�ط ثام�ر الغضب�ان حجر االس�اس 
ملرشوع مجمع تسييل الغاز الطبيعي   Basrah-NGL يف 

محافظة البرصة الجنوبية.
وأكد الوزير الغضبان يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ميض وزارته قدماً يف تنفيذ خططها الرامية 
اىل االس�تثمار االمثل للغاز املصاح�ب للعمليات النفطية 
وتقليص نسبة الحرق والطاقة املهدورة اىل الحد االدنى.

وق�ال إن هذا املرشوع يعزز من قدرة رشكة غاز البرصة 
عىل اس�تثمار ما نس�بته )40%( من انتاج الغاز يف حقل 
ارط�اوي وصوالً اىل رفع معدالت انتاج الرشكة من الغاز 
املس�تثمر اىل )1.4( ملي�ار ق�دم مكعب قي�ايس يف اليوم 
من جميع الحقول املس�تثمرة يف جولة الرتاخيص االوىل 

وهي: الرميلة الشمالية، الزبري، غرب القرنة /1.
وأش�ار الغضب�ان اىل أن هذا املرشوع يعد من املش�اريع 
الواع�دة املهمة لتعزيز االنت�اج الوطني م�ن الغاز لرفد 
الش�بكة الوطنية للطاقة الكهربائي�ة وبما يحقق توليد 
)1500( مي�كاواط، إضافة اىل زيادة معدالت انتاج الغاز 
الس�ائل LPG ال�ذي بدوره سُيس�هم بتحقي�ق ايرادات 
مالية من خالل تصدير الكميات الفائضة عن االستهالك 
املحيل فضالً عن التقليل من التلوث البيئي وإيقاف حرق 

الغاز بنسبة كبرية.
وم�ن جانبه، ق�ال مدير عام رشكة غ�از الجنوب حيان 
عبد الغني إن«املرشوع هو منش�أة جديدة تم تصميمها 
وف�ق اح�دث املواصفات العاملي�ة الحديث�ة وتتكون من 
وحدتن ملعالجة الغاز »الحاميض«، مش�رًيا إىل أن هاتن 

الوحدت�ن تضيف�ان 400 مليون قدم مكع�ب قيايس يف 
اليوم »مقمق« إلنتاج رشكة غاز البرصة.

وأوض�ح أن امل�رشوع يتضم�ن ايضا تركي�ب 3 خطوط 
أنابي�ب ومراف�ق اس�تخراج )NGL( جدي�دة، باإلضافة 
إىل إعادة تأهي�ل املرافق القديمة.وأش�ار اىل االثر البيئي 
الكب�ري ال�ذي س�يؤمنه امل�رشوع يف املحافظ�ة حيث ان 
كمي�ات املُعالج�ة يف امل�رشوع س�تمنع دخ�ول كميات 
إضافي�ة من ثاني أكس�يد الكرب�ون إىل الغ�الف الجوي 
ويس�اعد عىل تجن�ب إطالق غازات االحتب�اس الحراري 
وذلك من خالل خفض كمي�ات الغاز املحرتق,. موضحا 
ان�ه منذ عام 2013 تمكن�ت رشكة غاز البرصة من منع 
إنبع�اث م�ا يقرب من 70 مليون طن من ثاني اوكس�يد 

الكربون يف الغالف الجوي.
 ومن جهته، قال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة النفط 
عاص�م جهاد إن هذا املرشوع يأتي ضمن خطط الوزارة 

ورشك�ة غاز البرصة الس�تثمار كميات جديدة من الغاز 
املصاحب للعمليات النفطي�ة بطاقة 400 مقمق باليوم 
تض�اف اىل االنتاج الوطني,. منوه�ا اىل ان الوزارة تعمل 
عىل تنفيذ مش�اريع جديدة الس�تثمار الغ�از املصاحب 
والحر يف محافظات البرصة وميس�ان وذي قار واألنبار 
ودي�اىل باالتف�اق م�ع رشكات عاملية رصين�ة بالتعاون 
واالس�ناد من الجهد الوطن�ي املتمثل ب�رشكات الوزارة 

تعزيزا ملوقع العراق كبلد منتج ومصدر للغاز.
إىل ذلك،  أعلن مدير عام رشكة نفط البرصة إحسان عبد 
الجبار عن اتفاق قد ت�م عىل توقيع رشكة نفط البرصة 
منتصف الشهر الحايل مذكرة تفاهم مع رشكة هولندية 
العداد خارطة طريق لبناء أكرب جزيرة صناعية لتصدير 

النفط الخام باملنطقة البحرية شمال الخليج العربي. 
وقال عبد الجبار إن الرشكة ستوقع مذكرة التفاهم مع 
رشكة »بوس كالس« الهولندية لوضع خارطة مشرتكة 

ش�املة بجمي�ع التفاصي�ل الفني�ة لبناء أك�رب جزيرة 
صناعية لتصدير النفط الخام باملنطقة البحرية ش�مال 
الخلي�ج العربي تع�د احدى كربيات الج�زر الصناعية يف 

العالم.
وأش�ار يف ترصيحات صحفية إىل أن وزارة النفط ممثلة 
بالرشكة ستوقع عقد الدراس�ة االستشارية، مما يمهد 
للبالد الدخول يف مش�اريع الصناع�ات النفطية البحرية 
مس�تقبال وتعظي�م امل�وارد املالي�ة باملوازن�ات العام�ة 

للدولة.
وتوقع انجاز مرشوع دراس�ة تش�ييد الجزيرة النفطية 
بحل�ول ع�ام 2022 بطاق�ة تصديري�ة تبل�غ 2 ملي�ون 
برميل يوميا واس�تيعابية بحدود 6 مالين برميل قيايس 
مع قدرات لرفع الطاقة املش�رتكة التصديرية والخزنية 
للمرشوع بمعدل اعىل مستقبال إلتاحة الوصول اىل الرقم 
املس�تهدف من قبل ال�وزارة لتوفري احتياجات الس�وق 

العاملية من النفط الخام.
وأوض�ح عبد الجب�ار أن العق�د النهائي يتضم�ن اعداد 
خارط�ة طري�ق لتوضيح جمي�ع التفاصيل الهندس�ية 
والس�كن  واالقتصادي�ة  واالس�تثمارية  واللوجس�تية 
للعاملن بهذا املرشوع العمالق، فضال عن آلية االسرتداد 

املايل للطرفن.
وأك�د مدي�ر الرشكة املحافظة عىل االس�تقرار النس�بي 
يف مع�دل الطاقة التصديري�ة للنفط الخ�ام املخطط له 
للش�هر الحايل ع�رب موانئ البرصة عن�د 3 مالين و400 
أل�ف برميل قيايس يومياً مس�جالً انخفاض�اً بحدود 50 
الف برميل يومياً عن معدل التصدير للشهر املايض، الذي 
كان بمع�دل 3 مالي�ن و450 أل�ف برميل قي�ايس يومياً 

وفقاً ملحددات منظمة »أوبك«. 
ولفت اىل عدم وجود نية لدى الوزارة لرفع معدل التصدير 
املعلن املتحقق ش�هريا حتى نهاية الع�ام الحايل التزاما 
بق�رارات املنظم�ة وال�دول املصدرة م�ن خارجها لدعم 
سياس�ة ت�وازن العرض والطلب وس�عر برمي�ل النفط 

الخام يف السوق العاملية. 

النفط وضعت حجر األساس ملشروع غازي يزيد انتاج الغاز ويساعد بتوليد الطاقة الكهربائية

العراق يعد خارطة لبناء »أكرب جزيرة نفطية« شامل اخلليج

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت عضو لجنة العالق�ات الخارجية الربملانية 
آال طالباني، أمس االربعاء، ان اجتماعات اللجنة 
الدائم�ة للموازن�ة والتخطيط التابع�ة لجمعية 
الربملانات اآلس�يوية يف بغداد حملت عدة رسائل 

مهمة. 
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  طالبان�ي  وقال�ت 
»اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط 
التابعة لجمعية الربملانات اآلسيوية يف بغداد تمثل 
التجمع الثان�ي للربملانات بعد قمة برملانات دول 
الجوار التي عقدت يف وقت سابق ب بغداد«، مبينة 
أن »هنال�ك هواج�س كانت س�ابقة ح�ول عقد 
االجتم�اع وحض�ور الدول اىل بغ�داد لكن العراق 
وبجهود كبرية اس�تطاع انج�اح اجتماع اللجنة 

الدائمة لستة عرش دولة عربية وآسيوية«.

وأضاف�ت ان »االجتم�اع س�يحمل عدة رس�ائل 
أوله�ا ان الع�راق ب�دء يتع�اىف ويم�ارس دوره 
االس�اس واملحوري باملنطقة م�ع الدول العربية 
واالسيوية، والرس�الة الثانية هي لدول املنطقة 
ب�ان العراق من املمك�ن ان يكون نقط�ة التقاء 
وامان ب�ن الفرقاء وهي دعوة للس�الم واملحبة 
بعي�داً ع�ن الرصاع�ات الت�ي تعيش�ها املنطقة 
والعالم«، مشددة عىل ان »الحكومات من املمكن 
ان تختل�ف لك�ن الش�عوب تبقى تتواص�ل فيما 

بينها باوارص عديدة«.
االخ�رى  »الرس�الة  ان  اىل  وأش�ارت طالبان�ي، 
كان�ت ب�أن مجل�س الن�واب العراق�ي متواصل 
بمحبة ورغبة وعمل ج�اد مع باقي الربملانات«، 
مؤك�دة ع�ىل ان »االجتم�اع س�يرتكز عىل وضع 
خطة وس�رتاتيجية وموازن�ة لجمعية الربملانات 

االسيوية للعامن املقبلن«.

اخلارجية الربملانية تعلن عن »رسائل مهمة«
 محلها اجتامع بغداد للربملانات اآلسيوية 

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت قوات الحش�د الش�عبي، عملية 
استباقية وممارس�ة امنية مشرتكة يف 
مح�ور بادية النج�ف األرشف والخندق 
األمن�ي واب�راج املراقب�ة الت�ي تحي�ط 
باملحافظ�ة املقدس�ة تزامن�ا مع قرب 
حلول عاش�وراء اإلمام الحس�ن )عليه 

السالم(.
وذك�ر اع�الم الحش�د يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه أن 
»قوات اللواء الثاني يف الحش�د الشعبي 
اس�تباقية  عملي�ة  الي�وم،  نف�ذت، 
وممارس�ة امني�ة مش�رتكة يف مح�ور 

بادية النج�ف والخندق األمن�ي وابراج 
املراقبة التي تحيط باملحافظة املقدسة 
يف اطار عمليات تأمن املحافظة تزامنا 

مع حلول شهر محرم الحرام«.
أن »العملي�ة ج�رت  البي�ان،  وأض�اف 
بحض�ور النائب األول ملحاف�ظ النجف 
االرشف هاشم الكرعاوي ومعاون قائد 
رشطة النجف االرشف العميد محس�ن 
الجاب�ري ومس�ؤول مكت�ب املفتش�ية 

باللواء الثاني يف الحشد الشعبي«.
وينترش اللواء الثاني يف الحشد الشعبي، 
يف مح�ور بادية النجف والخندق األمني 
وابراج املراقبة الت�ي تحيط باملحافظة 

املقدسة.

تزامنًا مع عاشوراء..
 احلشـد الشعبــي ينفــذ عمليـة استبـاقيـة 

يف بادية النجف
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الكعبي يؤكد عىل رضورة »توحيد الصفوف« ويشدد عىل أمهية الزيارات بني بغداد واربيل
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب االول لرئي�س مجل�س الن�واب 
حس�ن الكعبي، أمس االربعاء، عىل رضورة 
توحي�د الصفوف تحت خيم�ة العراق، فيما 
اشار اىل اهمية الزيارات بن حكومتي بغداد 
واالقلي�م. وقال املكتب االعالم�ي للكعبي يف 
بيان صحف�ي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه إن »الكعبي استقبل وفد برملان 

اقليم كردستان برئاسة هيمن هورامي نائب 
رئيس برملان اإلقليم، عىل هامش حضورهم 
فعالي�ات انعق�اد اجتم�اع اللجن�ة الدائمة 
للموازن�ة والتخطيط يف الجمعي�ة الربملانية 
االس�يوية املنعقد يف العاصمة بغ�داد للمدة 
م�ن 3- 5 ايل�ول الج�اري« .وق�ال الكعبي، 
بحس�ب البي�ان إن »مش�اركة وف�د يمث�ل 
برملان االقليم يف اجتماعات اللجنة االسيوية 
خط�وة ايجابي�ة باتج�اه ارس�ال رس�الة 

للبلدان االسيوية والعالم اجمع مفادها بان 
العراقين بجميع مكوناتهم تمكنوا من دحر 

االرهاب ليكونوا رمزا للسالم يف العالم ».
الصف�وف  توحي�د  »رضورة  ع�ىل  واك�د 
واملواق�ف تحت خيمة الع�راق«، موضحا ان 
»ال�دورة الحالية لعبت الدور الكبري يف اعادة 
االنس�جام ما بن مكونات الشعب العراقي، 
كما رك�زت ع�ىل تنمي�ة وتعزي�ز العالقات 
الخارجية س�واء عىل صعي�د االقليم او عىل 

مس�توى العالقات مع ال�دول العربية فضال 
ع�ن بلدان العال�م، ودليل ذلك حج�م الوفود 
العربي�ة واالجنبية السياس�ية واالقتصادية 
والثقافي�ة وحتى الرياضية التي تزور بغداد 
بش�كل مس�تمر، بعد ان مل�س العالم اهمية 
الع�راق االس�رتاتيجية«. واش�ار اىل اهمي�ة 
»الزيارات املتتالية لزعامات االقليم والوفود 
رفيعة املس�توى، وايضا ال�دور الكبري الذي 
يلعبه الن�واب املمثلن عن االقلي�م يف تعزيز 

التع�اون والتفاه�م ما ب�ن حكومتي بغداد 
واالقلي�م، وجميع االمور التي كانت تش�كل 
نق�اط اختالف س�تؤول للحل ع�رب الرجوع 
للدس�تور والقوان�ن الناف�ذة والتفاهم�ات 
االخوية«. من جهته، اكد هورامي ان رسالة 
االقليم ممثلة برئييس االقليم والحكومة هي 
تعزي�ز التعاون مع حكومة بغداد، ال س�يما 
ان العاصمة هي العمق السيايس والتاريخي 

واالقتصادي لكافة العراقين.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت ورش�ة عم�ل نس�وية متخصص�ة 
اقامته�ا نقاب�ة املعلم�ن العراقي�ن ووزارة 
الداخلي�ة ، بحضور مجموعة م�ن املعلمات 
واملدرس�ات واملرشفات الرتبوي�ات من بغداد 
النقاب�ة  مجل�س  واعض�اء  واملحافظ�ات 
وصحفين ، ع�ىل اهمية التوعي�ة والتثقيف 
والحذر م�ن حاالت يمر بها املجتمع وتحتاج 
لتكاتف الجهود واجراءات تتخذها السلطات 

الترشيعية والقضائية والتنفيذية.
وق�ال نقيب املعلم�ن عباس الس�وداني، ان 
الجهود املشرتكة التي تبذل مع وزارة الداخلية 
والتواص�ل املس�تمر للقض�اء ع�ىل الحاالت 
غري الس�ليمة التي تمر بها العملية الرتبوية 

وامل�دارس ، ونق�ّدم التقدي�ر للحارضين من 
وزارة الداخلية مديرية العالقات واالعالم قسم 
الرشطة املجتمعية والدفاع املدني واالعالمين 
، وجهودهم بالحضور ملق�ر النقابة وتقديم 
الورش�ة لتأس�يس لعالق�ة مس�تقبلية بن 
املعلمن والرشطة. وقدمت الرائد شيماء عيل 
ابراهيم مسؤولة الشعبة النسوية بالرشطة 
املجتمعية ، ايجاز عن عمل التخصص األمني 
النوع�ي للرشط�ة املجتمعية ، واس�تمرارها 
وف�ق خطة فصلي�ة باملح�ارضات والندوات 
وورش العمل والجلسات الحوارية ، والرتكيز 
عىل التوعية والتثقيف كسالح للحذر وتجنب 
الخط�اٌ،  واهتمام وزي�ر الداخلي�ة وقيادات 
الوزارة ومدير العالقات واالعالم ، بدور االمن 
املجتمعي والتواصل مع املواطن.ورشح املالزم 

االول مهدي عباس من مديرية الدفاع املدني 
، توجيهات توعوية لتجنب الحوادث املؤسفة 
كالحرائ�ق واإلس�عافات األولي�ة العلمي�ة ، 
واالس�تخدام االمث�ل الصحي�ح لوق�ود الغاز 
والتعام�ل مع الك�وارث الطبيعي�ة ، واهمية 
الثقاف�ة االمني�ة لس�المة ووقاي�ة اجراءات 
الدفاع املدني. واستعرضت املفوض بعالقات 
واع�الم الرشط�ة املجتمعي�ة رن�ا ابراهيم ، 
ح�االت االبتزاز االلكرتوني واالس�تخدام غري 
الصحيح ملواقع التواصل االجتماعي واجهزة 
االتصاالت الحديثة ، وتقنياتها التي تنعكس 
ع�ىل تدم�ري االرسة والفتي�ات اذا ل�م اج�د 
متابعة متواصلة م�ن االم واألب ، والحمالت 
الت�ي تق�وم بها الك�وادر النس�وية ل�وزارة 
الداخلية بمدارس البنات والجامعات وموقع 

الفيس بوك وتويرت واالنستغرام ، تمكنت من 
تحقي�ق نتائج ايجابية ، والجهود مس�تمرة 
واالس�تاد واملس�اعدة مفتوحة األبواب وقدر 
املستطاع نحتوي الحاالت قبل حدوث خطوة 

تهدد حياة العاربة والبنات .
وتط�رق بح�ر ف�الح م�ن عالق�ات الرشطة 
املجتمعي�ة اىل ، ظاه�رة التح�رش والجانب 
بالترشيع�ات  العقابي�ة  وامل�واد  القانون�ي 
الناف�ذة ، وقلة األح�كام والغرام�ات املادية 
واهمي�ة تعديله�ا ، وانتش�ار اف�راد عنارص 
امن الرشط�ة املجتمعية باملوالت واألس�واق 
واملدارس وحولها ، للحد من الظاهرة املخجلة 
وتوعية الشباب بخطورتها وجوانبها األدبية 
واالجتماعية والخجل من األلفاظ والكلمات 

املعيبة .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة التحقيق�ات يف هيئة 
النزاه�ة، أم�س األربع�اء، ضب�ط 
موظفن يف بلدية املوصل لقيامهما 
بإخ�راج س�جالت رس�مية خارج 
املديرية و«التالعب بها«، مش�ريًة 
إىل ضبط كتب استفسارات مزورة 
بحوزتهم�ا تتعل�ق ب�أراض تعود 

ملكيتها للدولة. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الدائ�رة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »فريق عمل من مديرية تحقيق 
نين�وى التابع للهيئ�ة، الذي انتقل 
إىل مديرية بلدي�ة املوصل – وحدة 
الصادر وال�وارد يف الجانب األيرس، 
نفذ عملية ضبط متهمن اثنن يف 
البلدية؛ لقيامهما بإخراج سجالت 
ووثائ�ق رس�مية خ�ارج املديرية 
بع�د ال�دوام الرس�مي«، موضحة 
أنها »ش�ملت )6( سجالت ذمة تم 
التالعب فيه�ا وترك فراغ )1000( 
 )400( إىل  إضاف�ة  ص�ادر،  رق�م 
كتاب استفادة مزور غري داخل يف 
س�جل الصادر بينه�ا كتب فارغة 
وموقع�ة، م�ع وج�ود ف�رق ب�ن 
الص�ادر والتوقيع يص�ل إىل ثالثة 

أشهر«.
»الكت�ب  أن  إىل  الدائ�رة  وأش�ارت 
الفارغة واملوقعة مسلمة من قبل 
مدي�ر البلدية الس�ابق إىل املتهمن 
اللذي�ن قام�ا بتنزيلهما يف س�جل 
الصادر«، موضحة أن »أغلب كتب 
االستفسارات تتعلق بأراض تعود 

ملكيتها للدولة«.

نقابة املعلمني والرشطة املجتمعية تشددان عىل احلد من االبتزاز االلكرتوين والتحرش 

النزاهة تضبط متهمنِي 
متلبسني بالتزوير لالستحواذ 

عىل أراٍض يف نينوى 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الهيئة السياس�ية للتيار 
الص�دري نص�ار الربيع�ي، أم�س 
األربعاء، أنه ال يؤمن بوجود مفهوم 
املواالة واملعارض�ة للحكومة، فيما 
أشار إىل قرب ترشيع قانون يشّجع 

االستثمار داخل البالد. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الربيع�ي  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»نح�ن ال نؤم�ن بوج�ود مفه�وم 
املواالة واملعارض�ة للحكومة وإنما 
هن�اك موقف معل�ق وفق�اً لتنفيذ 
الحكومة لربنامجها املعلن واملحدد 

بسقوف زمنية ألن الحكومة ولدت 
يف ظ�رف تاريخ�ي ح�رج ويج�ب 
دعمها وتقويم مسارها ومحاسبة 
املقرصين عند عدم تنفيذ الربنامج 
املح�دد«. وأض�اف أن »أي بلد يريد 
جذب االس�تثمار يج�ب عليه خلق 
بيئ�ة قانونية س�ليمة وبيئة امنية 
مس�تقرة«، مبيناً أن »هناك قانون 
مهم مش�رتك لتش�جيع االستثمار 
ما بن رئاسة الجمهورية ورئاسة 
ع�ىل  س�نعمل  ال�وزراء  مجل�س 
بع�د  علي�ه  والتصوي�ت  ترشيع�ه 
إع�داده وصياغت�ه بش�كل نهائي 

عند ارساله اىل مجلس النواب«.

التيار الصدري يعلن
 عدم إيامنه بوجود مفهوم »املواالة 

واملعارضة« للحكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، أمس االربعاء، ان العراق سيتجه لالمم 
املتحدة اذا ثبت تورط ارسائيل باستهداف املقرات العسكرية. 

ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن الحكيم القول ان »العراق سوف يتجه 
للط�رق القانوني�ة عرب االم�م املتح�دة اذا ثبت تورط ارسائيل باس�تهداف 

مقرات عسكرية عراقية«.
أك�دت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة، يف 26 اب امل�ايض، مواصل�ة الح�راك 
الدبلوم�ايس مع س�فراء من أعض�اء مجلس األمن ال�دويل لتأكيد الحفاظ 
عىل س�يادة العراق، فيما ش�ددت ع�ىل أن العراق لن يكون س�احة للنزاع 

واالختالف.

وزير اخلارجية: 
سنتجه لالمم املتحدة اذا ثبت تورط ارسائيل 

باستهداف املقرات العسكرية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عض�و مجلس الن�واب فيصل 
العيس�اوي, أم�س االربع�اء, عزم 
الفص�ل  خ�الل  الن�واب  مجل�س 
الترشيعي الثالث س�يضع القوانن 
الحاكمة ضم�ن اولويات الترشيع, 
مبين�ا ان قانون املحكمة االتحادية 
وق�رار الغ�اء مكات�ب املفتش�ين 
العمومين يف مقدمة تلك القوانن.

وقال العيساوي يف ترصيح صحفي 
الثال�ث  الترشيع�ي  “الفص�ل  إن 
سيشهد اقرار قوانن مهمة خاصة 
القوانن الحاكمة التي من ش�أنها 

دعم الربنام�ج الحكومي للحكومة 
الحالية والحكومات القادمة”.

املحكم�ة  “قان�ون  ان  واض�اف 
مكات�ب  ق�رار  والغ�اء  االتحادي�ة 
س�تتصدر  العمومي�ن  املفتش�ن 
القوانن التي س�يتم اقرارها بداية 
الفصل الترشيعي الثالث , فضال عن 
اهتمام املجلس والكتل السياس�ية 
اىل ايالء اهمي�ة للوصل اىل اتفاقات 
بش�ان القوانن الخالفي�ة كالنفط 
والغاز وغريها”. واشار العيساوي 
إىل أن “مجل�س الن�واب سيس�تمر 
يف عقد ثمانية جلس�ات كل ش�هر 

بواقع جلستن لكل اسبوع”.

        بغداد / المستقبل العراقي

األربع�اء،  أم�س  الع�راق،  رح�ب 
بالتوقي�ع عىل اإلعالن الدس�تورّي، 
واالتف�اق الس�يايّس التاريخّي بن 
ق�وى الحري�ة والتغي�ري م�ن جهة 
العس�كرّي من  واملجل�س االنتقايلّ 
جهة أخرى، مؤكدا دعمه للش�عب 

السوداني بكامل اطيافه.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة العراقية 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن “جمهورّية العراق 
حكوم�ة وش�عباً ترح�ب بالتوقيع 
عىل اإلع�الن الدس�تورّي، واالتفاق 

ق�وى  ب�ن  التاريخ�ّي  الس�يايّس 
الحرية والتغيري من جهة، واملجلس 
االنتقايلّ العسكرّي من جهة أخرى 
تش�كيل  ح�ول  ُمخرَجات�ه  ب�كّل 
املجل�س الس�يادّي، وتعين رئيس 
للحكوم�ة يف جمهورّي�ة الس�ودان 

الشقيقة”.
واع�رب الخارجي�ة العراقي�ة ع�ن 
أملها بأن “ُتس�اِهم هذا الخطوة يف 
األمن، واالستقرار، والرخاء  إرساء 
“دعمه�ا  مؤك�دة  الس�ودان”،  يف 
الكامل للش�عب السودانّي الشقيق 
بكام�ل أطياف�ه من أج�ل تحقيق 

آماله نحو السالم، والرخاء”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الديوانية حكماً بالس�جن املؤبد عىل امرأة أدينت 
بإدارة شبكة لالتجار بالفتيات وممارسة الدعارة.

وق�ال املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس القض�اء األع�ىل يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »املتهمة القي القبض عليها بعد ورود ش�كوى 
من س�اكني الحي وضع عىل أثرها كمن من قب�ل القوات األمنية للقبض 

عليها بالجرم ملشهود«.
وأضاف أن »املحكمة عززت قناعتها باألدلة واالعرتافات ومحارض الضبط 
وقررت إدانتها والحكم عليها بالس�جن املؤبد اس�تنادا للقرار 234 لس�نة 

2001 البند أوال /4,6 منه وبدالله املادة 1/132 من قانون العقوبات .

نائب: اقرار القوانني احلاكمة ضمن 
اولويات الفصل الترشيعي املقبل

العراق يعلن دعمه لالتفاق السيايس 
»التارخيي« يف السودان

جنايات الديوانية حتكم باملؤبد عىل مدانة 
بإدارة شبكة دعارة يف الديوانية
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    بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن صال�ح عب�د الله 
الجبوري ومتابعة املستش�ار العلمي لل�وزارة عمار عبد الله حمد 
وقع�ت رشك�ة الف�ارس العام�ة اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن محرض تنفيذ مجاري الطارمية يف ديوان محافظة بغداد 
وبحض�ور محاف�ظ بغداد ف�اح الجزائري وعضو لجن�ة النزاهة 
الربملانية النائب احمد املش�هداني وعضو مجلس محافظة بغداد 
س�عد املطلبي ومدير مجاري محافظة بغداد شاكر عواد الكعبي 
ومدي�ر عام رشكة الفارس العامة حام�د عواد محمد ومدير عام 
الرشكة العامة للتصميم وتنفيذ املش�اريع  حس�ن حس�ن جواد 
ومدير الش�ؤون القانونية يف رشكة الفارس العامة س�ام محمد 
عب�د الل�ه ».واكد مدير ع�ام رشكة الف�ارس العام�ة حامد عواد 
محمد يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، بأن »مرشوع مجاري 
الطارمية توقف العمل به لسنوات طويلة وتمت احالته اىل رشكة 
الفارس العامة الستئناف العمل باملرشوع وانجاز النسب املتبقية 
من�ه والت�ي تتضمن تنفي�ذ وصيانة وتجهيز وتش�غيل ش�بكات 
مج�اري مي�اه االمطار وال�رف الصح�ي مع محط�ات الرفع 
واملعالجة لقضاء الطارمية ».واشار اىل ان »رشكة الفارس العامة 

تعترب الوحيدة يف هذا املجال«.

    بغداد / المستقبل العراقي

جه�زت الرشكة العامة للصناع�ات الكهربائية وااللكرتونية احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن مديري�ة توزيع كهرب�اء بغداد 
باملحوالت« .وقال مدير عام الرشكة س�عدي هاش�م قاسم يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »الجهود متواصلة من 
اجل انجاز كافة االلتزامات التعاقدية مع وزارة الكهرباء واملساهمة 
يف حل االختناقات يف ش�بكة توزيع كهرب�اء بغداد والرشكة عازمة 

عىل تجهيز كامل الكمية ضمن التوقيتات املحددة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ربت وزارة الزراعة زيارة الس�فري الرتكي فاتح يلدز إىل مراكز 
بيع البيض يف علوة جميلة »أمراً مستهجناً.وقالت الوزارة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنها »غري معنية بحركة 
السفراء يف الباد، وما قام به السفري الرتكي يوم أمس وبالتنسيق 
م�ع عدد من التج�ار بزي�ارة إىل مراكز بيع بيض املائ�دة يف علوة 
جميلة وزويني أمر مس�تهجن وال يؤثر عىل قرارات الوزارة بشأن 
حماية املنت�ج املحيل رغم كل الضغوط التي مورس�ت أو تمارس 
االن من أجل ثني الوزارة عن قرارها«.وأضافت أنها »لم ولن تفتح 
االس�ترياد لبيض املائ�دة لوجود زيادات واضح�ة يف انتاج البيض 
ونسب مضاعفة« مبينة أنها »ماضية يف برامجها الداعمة لزيادة 

االنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.

رشكة الفارس توقع حمرض تنفيذ 
    بغداد / المستقبل العراقيجماري الطارمية

التق�ى وزي�ر النق�ل عبدالله لعيب�ي ، نظريه 
العاصم�ة  يف  ماين�ارد  ب�ول  الربيطان�ي 
الربيطاني�ة لندن بحض�ور الس�فري العراقي 

صالح التميمي.
وبن لعيبي خال اللقاء بحس�ب بيان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »وزارة النقل 

العراقية تحرص عىل مد جس�ور التعاون بن 
البلدي�ن لتش�غيل الرح�ات الجوي�ة بصورة 
مب�ارشة اىل كاف�ة مط�ارات اململك�ة املتحدة 
بم�ا يعود باملنفعة للبلدين وكذلك االس�تفادة 
من الخربات فيم�ا يخص مجال النقل الجوي 
وبمايس�هم برفع الحظ�ر االوربي عن الطائر 

االخرض« . 
وب�ن البي�ان »كما ح�رص لعيبي اىل كس�ب 

موق�ف الجانب الربيطان�ي ودورهم املحوري 
الفاع�ل لرف�ع الحظ�ر االورب�ي ع�ن الناقل 
الوطن�ي كونهم جزء مه�م وفاعل يف منظمة 

السامة االوربية األياسا«.
واشار اىل انه »بعدها قدم وزير النقل العراقي 
 Mr baul رس�الة تحريرية لنظريه الربيطاني
Maynard يف مق�ر وزارة النق�ل يف العاصم�ة 
لندن تضمنت دعم الجانب الربيطاني لتحقيق 

هذا املطلب بحضور السفري العراقي وكما تم 
تبادل الهدايا التذكارية بن الجانبن«.

وم�ن جانب�ه ب�ن وزي�ر النق�ل الربيطان�ي 
ب�ول ماين�ارد »نحن مهتم�ون بإقامة أفضل 
العاق�ات مع العراق وهناك مجاالت واس�عة 
للتع�اون بما يخص مجال النق�ل بن البلدين 

.«
واضاف بول ان »ما ملس�ناه م�ن وزير النقل 

العراق�ي واهتمام�ه الجدي وس�عيه الواضح 
لتوفري كافة املتطلبات التي من شأنها ترسيع 
افتتاح خ�ط طريان مبارش بن لن�دن وبغداد 
مؤك�دا متابعته الش�خصية الجل الوصول اىل 

فتح هذا الخط املهم«.
فيما رح�ب الجانبان بمق�رتح توقيع مذكرة 
تفاهم بن وزارتي النقل العراقية والربيطانية 

للفرتة املقبلة.

وزير النقل يبحث مع نظريه الربيطاين فتح خط طريان مبارش بني بغداد ولندن

    ميسان / المستقبل العراقي

ح�ددت تربية ميس�ان، املوع�د النهائي إلعان 
نتائج االعرتاضات عىل التعي�ن، مبينًة ان يوم 
2019/10/10 ه�و املوع�د النهائي«.وذك�رت 
املديري�ة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
انه�ا »اس�تقبلت الخريجن املطالب�ن بتحديد 
موع�د إلعان نتائج االعرتاضات عىل التعيينات 
الت�ي ظه�رت س�ابقا واعل�ن مع�اون املدي�ر 

العام للش�ؤون الفنية حس�ن كاظم ان تاريخ 
النهائ�ي إلع�ان  املوع�د  2019/10/10 ه�و 
»لجن�ة  ان  واضاف�ت،  االعرتاض�ات«.  نتائ�ج 
انجزت االعرتاضات املعلمن وموظفي الخدمة 
والحراس الليلين،  ولم يتبقى س�وى املدرسن 
واملوظفن االدارين«، مبينًة ان »املديرية جاهدة 
يف انجاز االعرتاضات كافة وخال املوعد  املحدد 
بعد زيادة اعضاء اللجنة حسب امر املدير العام 

للرتبية رياض مجبل الساعدي .

تربية ميسان حتدد املوعد النهائي 
إلعالن نتائج االعرتاضات عىل التعيني

    بغداد / المستقبل العراقي

حققت الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة من خال اس�طولها الناقل 
االمريكي�ة  الحنط�ة  مل�ادة  نقل�ة   )384(
املس�توردة عرب مين�اء ام قر من حمولة 
.»))  REAL HAPPINESS الباخ�رة 

واض�اف مدير عام الرشكة نعيم محيس�ن 
جرب يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان 

»الكميات التي تم نقلها من ميناء ام قر 
لحساب البطاقة التموينية تجاوزت )1٦( 
ال�ف طن�ا ».الفتا اىل ان »اس�طول الرشكة 
حق�ق والول مرة هذا االنج�از والذي يعترب 
االه�م خ�ال مس�اهمته يف نق�ل الحنطة 
االمريكي�ة ال�واردة للب�اد ع�رب مين�اء ام 
قر« .ويف سياق اخر زار وفد رسمي رفيع 
املستوى من وزارة النقل فرع الرشكة يف ام 
قر برئاس�ة وكيل وزارة النقل حيث ضم 

الوف�د كل من املدي�رون العامون يف املوانئ 
العراقية و الس�كك و ال�وكاالت البحرية و 
التخطيط واملتابع�ة يف وزارة النقل اضافة 
اىل املوانئ الشمالية والجنوبية لبحث كيفيه 
تحمي�ل مادة الحنطة بواس�طة القطارات 
اضافة اىل موضوع نق�ل مفردات البطاقة 
التموينية وحل املشاكل التي تتعلق بعملية 
التحميل بن شاحنات وزارة النقل ووزارة 

التجارة .

حبوب التجارة حتقق نقل اكثر من »16« الف طنا 
من احلنطة االمريكية من ميناء ام قرص

الصناعات الكهربائية وااللكرتونية جتهز 
حمافظة بغداد بوجبة جديدة من املحوالت

الزراعة تستهجن زيارة السفري 
الرتكي ملراكز بيع البيض يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنادا اىل توجيه�ات مدي�ر ع�ام الرشكة 
احم�د  بغ�داد  كهرب�اء  لتوزي�ع  العام�ة 
طال�ب الحبوب�ي للنه�وض بواقع الش�بكة 
الكهربائية ومن اجل تقديم أفضل الخدمات 

للمواطنن.
زار معاون املدير العام للش�ؤون الفنية عاء 
س�مري الجب�وري قط�اع الرصافة الش�مايل 

وصيانة املثنى التابع�ة لفرع توزيع كهرباء 
الرصاف�ة وكان يف اس�تقباله مدي�ر قط�اع 
الرصافة الشمايل ومسؤول صيانة املثنى  ».

وقدم مدير القطاع رشحا مفصا عن حجم 
االعم�ال املقدم�ة غ�ىل الش�بكة الكهربائية  
ضم�ن الرقع�ة الجغرافي�ة لعم�ل القط�اع 
والصيانات التابعة له مؤكدا ان حجم الجهد 
املبذول من قبل املاكات الهندس�ية والفنية 
يف القطاع كبري جدا مشريا ان كافت ماكات 

القطاع مس�تنفرة لطاقاتها من اجل تقديم 
أفضل الخدم�ات للمواطنن الس�يما ونحن 
س�وف نس�تقبل زوار ش�هر مح�رم الحرام  

واملواكب الحسينية طيلة ايام الزيارة .
واوعز الجبوري برضورة ب�ذل كل الطاقات 
والجهود من اجل تقديم االفضل خال االيام 
القادمة من حيث الدقة يف العمل والرسعة يف 
االنجاز مؤكدا دعم�ه الكبري من اجل تقديم 

االفضل لخدمة املواطنن .

وعىل صعيد ذا صلة زار س�يادته قسم تنفيذ 
املش�اريع لف�رع توزي�ع كهرب�اء الرصافة 
لاط�اع ع�ىل س�ري اعم�ال مش�اريع ف�ك 
االختناق�ات الحاصلة عىل مغذيات الش�بكة 
انج�از  رضورة  اىل  مش�ريا   الكهربائي�ة 
كاف�ة  االعمال بارسع وق�ت ممكن وضمن 
املواصفات الفنية املعمول بها من قبل وزارة 
الكهرب�اء للتخفيف ع�ن مغذيات الش�بكة 
واملحط�ات الثانوي�ة م�ن خال اس�تحداث 

مغذيات جديدة وحرف االحمال الزائدة .
ورافق س�يادته كل م�ن الس�يد طالب كرم 
الن�وري  مدي�ر الش�ؤون االداري�ة يف مق�ر 
الرشك�ة والس�يد ع�يل املوس�وي مس�ؤول 

املتابعة الفنية يف مكتب املدير العام .
ويف ختام الزيارة قدم املهندس عاء الجبوري 
شكره إىل كافة املاكات الهندسية والفنية يف 
الفرع اعاه عىل حجم الجهد من اجل تقديم 

االفضل للمواطنن.

معاون املدير العام للشؤون الفنية يزور فرع توزيع كهرباء الرصافة

    بغداد / المستقبل العراقي

 ش�اركت رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع محافظة 
كرب�اء، يف حمل�ة واس�عة لتنظي�ف قض�اء الهندي�ة يف 
محافظ�ة كرباء املقدس�ة وذلك س�عياً منها لتحس�ن 
الخدم�ات العامة واملحافظ�ة عىل البيئة وذل�ك بتوجيه 
مب�ارش من نائب رئيس مجلس الوزراء لش�ؤون الطاقة 
وزير النفط ثامر الغضبان ومتابعة مس�تمرة لتفاصيل 
الحملة من قبل مدير عام الرشكة كاظم مس�ري ياسن.

وكش�ف مس�ري يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، عن 
»مش�اركة الكوادر الهندس�ية واآللي�ات التابعة لرشكة 
التوزيع بالعديد من اآلليات والكوادر البرشية  يف مساندة 
الجهد البلدي من ماكات قس�م خدم�ات الصيانة لرفع 
األنق�اض والنفاي�ات  من أحي�اء وأزقة قض�اء الهندية 
يف املحافظ�ة باإلضاف�ة إىل عدد من ش�وارعها الرئيس�ة 
وتأهيل الس�احات العمة وفتح الش�وارع  خدمًة لألهايل 
الكرام«.م�ن جهت�ه ب�ن مدير ف�رع كرب�اء للمنتجات 
النفطي�ة حس�ن الخرس�ان ان »م�اكات ف�رع كرباء 
مستمرة بحملة التنظيف وفق الخطة املعدة لغاية إتمام 
املهم�ة موضح�اً بأنه�ا تبذل جه�وداً كب�رية ومتواصلة 
لغرض اظه�ار االقضية والنواحي باملس�توى الذي يليق 
بإسم املحافظة .بدوره بن مدير قسم خدمات الصيانة 
مهدي صالح شويل ان »الحملة شكلت إنطباعاً جيداً لدى 
املواطن�ن يف املحافظة الذي ع�ربوا بدورهم عن ثناءهم 
ع�ىل جه�ود الوزارة ورشك�ة التوزيع  والتي ش�اركت يف 
هذه الحملة ، مشرياً أن رشكة التوزيع ساهمت بتنظيف 
مساحات متعددة عرب جهدها اآليل يف مدن بابل ، واسط ،  
النجف اإلرشف ، البرة وأخرى يف كرباء املقدس�ة وذي 

قار  وبغداد وباقي املحافظات.

املنتجات النفطية 
تشارك بحملة تنظيف 

قضاء اهلندية
    المستقبل العراقي/ الغانم

أعل�ن محافظ واس�ط، محمد جميل املياح�ي، حصول املحافظة 
عىل إمتي�از مايل هو األول م�ن نوعه بن املحافظ�ات العراقية«.

وق�ال املياح�ي انه »مع ما تش�هده محافظتنا م�ن تطور إداري 
كب�ري وتطوير لعمل مؤسس�ات الدولة وتنظي�م تعاماتها ، وما 
تعيش�ه محافظتنا من بداية حقيقية لث�ورة خدمية وتأهيلية يف 
مختلف قطاعات الحياة مع انطاق املش�اريع، س�تتضح معالم 
نجاحاته�ا بع�د أش�هر قليلة«.وأض�اف انه »وبعد جه�ود كبرية 
ومتابع�ة مس�تمرة وعمل حثيث م�ن حكومتنا حكومة واس�ط 
املحلي�ة بش�قيها الترشيع�ي والتنفيذي، حصل�ت موافقة وزارة 

املالية املوقرة عىل فتح حس�اب قس�م تعظيم املوارد املحلية وهو 
مدخ�ل اىل الامركزي�ة املالي�ة وس�ابقا كان الحس�اب )صندوق 
دعم واس�ط( لتكون واس�ط أول محافظة بالع�راق تتحصل عىل 
هكذا امتي�از وإنجاز يتيح لها اعداد موازنتها الس�نوية الخاصة 
وتوحي�د إيراداتها ومواردها وترشيع القوانن لها ويعطيها الحق 
يف إدارة أمورها املالية فيما يتعلق بالجباية والرس�وم والرضائب 
وغريه�ا، بم�ا ال يتعارض م�ع الرس�وم والترشيع�ات والقوانن 
االتحادية«.وأكد ان »ما تحصلت عليه محافظتنا لم يأت بسهولة 
أو ع�ن فراغ، ب�ل هو ناتج لعمل عدة أش�هر ودورات ومخاطبات 
ومناشدات وتنس�يق وتعاون مثمر بن مجلس املحافظة وديوان 
محافظة واس�ط وجهود كبرية بذلها كل م�ن املعنين والعاملن 

يف لجان وأقس�ام وش�عب املالية والقانوني�ة واإلدارية وغريها«.
وتاب�ع املياحي »نتق�دم بالش�كر الجزيل لرئيس ال�وزراء ووزير 
املالية واللجنة التنسيقية العليا للمحافظات واملاكات املتقدمة يف 
وزارة املالية«.وأعرب عن »تمنياته من جميع املؤسسات والدوائر 
الحكومي�ة املعنية يف واس�ط، املزيد من التنس�يق والتعاون فيما 
بينها وان تستثمر محافظتنا العزيزة هذا األمر لتحقيق إنجازات 
خدمي�ة حقيقي�ة يتطلع إليه�ا املواطن الواس�طي، تكون كفيلة 
بإنهاء معاناته يف مختلف القطاعات«.وبن املياحي كما »نتطلع 
إىل أن تكون محافظتنا متقدمة ومتميزة يف شتى مجاالت الحياة، 
وان يكون لاستقرار األمني والسيايس واالداري فيها، انعكاسات 

إيجابية حقيقية عىل حياة املواطن الواسطي الكريم .

    المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

وضع�ت دائرة صحة كرباء املقدس�ة خطة 
ط�وارئ خاص�ة لزي�ارة عاش�وراء اإلم�ام 
الحس�ن )علي�ه الس�ام( التي تص�ادف يف 
االس�بوع املقب�ل ». وقال مدير ع�ام الدائرة 
، الدكت�ور صب�اح نور ه�ادي املوس�وي إن 
» الدائ�رة ، وضع�ت خط�ة ط�وارئ خاصة 
لزيارة عاش�وراء املرتقبة ، وس�يتم الرشوع 
بها مطلع اإلس�بوع املقب�ل ، حيث تم تهيئة 
ماكاتها بما يتناس�ب وحجم هذه املناسبة 
الكب�رية » . وأضاف املوس�وي ، إن » الدائرة 
أعدت الخطة املناس�بة واملبنية عىل التجارب 
الناجحة للمناسبات املليونية السابقة ، وتم 
تهيئة املستشفيات واملراكز الصحية واملفارز 
التي س�يتم إدارتها من خال غرفة عمليات 
الدائ�رة ، التي س�تقوم أيضاً بالتنس�يق مع 
وزارة الصحة والحكوم�ة املحلية واألمانتن 

العامت�ن للعتبت�ن املقدس�تن الحس�ينية 
والعباس�ية والدوائر الصحي�ة يف املحافظات 
املج�اورة وقي�ادة عمليات الفرات األوس�ط 
/ الطباب�ة العس�كرية ومديري�ة الرشط�ة 
وغرفة عمليات املحافظة ودوائرها الخدمية 
والس�اندة لغ�رض تبادل املعلوم�ات وتأمن 
الحماية لسيارات اإلسعاف والشاحنات التي 
تحمل مساعدات طبية » .وكشف املوسوي، 
إن » الخط�ة تضمنت توزيع ) 8٦ ( س�يارة 
إس�عاف ، و) 32 ( مف�رزة طبي�ة ، و )٧( 
مستشفيات حكومية ، إضافًة اىل مستشفى 
اإلمام زين العابدين )ع( الجراحي التخصيص 
التابعة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة، ألهمية 
موقعه بالنسبة لحركة الزائرين » ، فضاً عن 
» مركز السيدة زينب الكربى ) ع ( الجراحي 
التخص�يص » ، إىل جان�ب » تهيئ�ة ) 30 ( 
فرق�ة صحية ملراقبة مي�اه الرشب واألغذية 
املقدمة للزائرين »، كما إن » الزيارة ستشهد 

فت�ح ص�االت للط�وارئ يف املراك�ز الصحية 
)العباسية الرشقية، العباسية الغربية، باب 
بغ�داد( وتجهيزها بكاف�ة األدوية واألجهزة 
واملس�تلزمات الطبي�ة الرضوري�ة الخاصة 
بالطوارئ، ورفده�ا باملاك الطبي والصحي 
م�ن املؤسس�ات الصحي�ة يف املحافظ�ة »، 
ووض�ع » كرف�ان أم�ام تلك املراك�ز لتقديم 
خدم�ات مبارشة للمراجعن حيث س�تكون 
مجهزة باألدوية ذات الرف املبارش لتقليل 

الزخم عىل مراكز الطوارئ املذكورة ».
وأردف إن » قس�م الصيدلة وبالتنس�يق مع 
الرشك�ة العامة لألدوية ق�ام بتوفري األدوية 
واملس�تلزمات الطبية خاص�ة املنقذة للحياة 
وتوزيعها عىل املستش�فيات واملفارز الطبية 
واملراك�ز الصحية » ، يف حن » يقوم مرف 
ال�دم الرئي�ي بحمات التربع خ�ال الفرتة 
التي تس�بق الزيارة وأثناءه�ا لغرض توفري 
كميات مناس�بة من جميع األصناف خاصة 

الس�البة منه�ا » ، مبين�اً إن » مركز الهندية 
النموذجي ، سيكون بمثابة مركز طوارئ يف 
ليلة العارش من محرم » . وأفصح إنه » سيتم 
زيادة الغطاء الرسيري لجميع املستشفيات 
وذلك بتحديد إدخال املرىض للحاالت الطارئة 
حراً مع إخاء )املستشفيات( بنسبة )50 
%( إعتب�اراً م�ن الس�ابع من مح�رم ولغاية 

إنتهاء الزيارة » . 
ويف مج�ال التنس�يق والتع�اون م�ع وزارة 
الصح�ة والحكومة املحلية ، أكد املوس�وي ، 
إن » وزارة الصحة والحكومة املحلية أوعزتا 
بتذلي�ل الصعوبات واملعوق�ات التي تعرتض 
القط�اع الصح�ي يف الزي�ارة ، ووضع كافة 
اإلمكاني�ات لدع�م وإس�ناد الجه�د الطب�ي 
والصح�ي للدائ�رة » ، الفت�اً اىل إن » دائرتي 
الصح�ة يف باب�ل والنجف ، س�تقوم بتقديم 
الدعم واإلسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود 

اإلدارية للمحافظتن .

حمافظ واسط يعلن حصول املحافظة عىل إمتياز مايل بفتح حساب قسم تعظيم املوارد املحلية

صحة كربالء تُعد خطة طوارئ لزيارة عاشوراء املرتقبة

حمافظة البرصة تعلن طرح »٣٤٠« مرشوعًا 
بمختلف القطاعات وحتيل »1٠٧« إىل التنفيذ

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مدير العقود الحكومية يف ديوان محافظة 
البرة، املش�اور القانوني إياد كاظم عن البدء 
باجراءات اإلعان ع�ن )340 مرشوعا( طرحت 
للمنافس�ة بن الرشكات وف�ق الرشوط املعلنة، 
فيما تم إحالة أكثر من )10٧ مرشوعا( للتنفيذ 

من قبل الرشكات يف مختلف القطاعات. 
واوض�ح يف بي�ان الع�ام دي�وان املحافظة ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »املش�اريع املحالة 
ش�ملت كافة القطاعات بواقع )٦0 مرشوعا ( 
لصال�ح قطاع الرتبية ، و )13 مرشوعا( لقطاع 
االمن والعدالة ، و )5 مشاريع( لقطاع املجاري ، 
و )12 مرشوعا ( لقطاع املاء ،  و )10 مشاريع( 
لقطاع الصحة ، فض�ا عن احالة العدد املتبقي 

لقطاعات أخرى مختلفة« . 
واشار إىل أن »الخطة االجمالية ملحافظة البرة 
تتضم�ن إحال�ة )٦٧5 مرشوع�ا ( يف مختل�ف 
القطاعات قبل نهاية السنة املالية ، حيث تقوم 
الدوائر واالقس�ام والشعب  املعنية بالعمل حتى 
س�اعات متاخرة من الليل فضا عن اس�تمرار 

العمل يف أيام العطل الرسمية« . 
ولفت مدير العقود الحكومية إىل أن »املحافظة، 
لقب�ول   القياس�ية  الوثائ�ق  نظ�ام  اعتم�دت 
الرشكات التي س�تدخل املنافسة من اجل تنفيذ 
للمش�اريع، حي�ث يش�رتط أن تق�دم الرشك�ة 
وثائق تثبت امتاكها ملقادير معينة من السيولة 

النقدية، وان تمتلك حسابات ختامية ، وان تكون 
ق�د انج�زت اعم�االً مماثلة س�ابقا ، فضا عن 
تقديمها لوثائق تثبت معدل ايرادها الس�نوي ، 
منوها إىل أن  التنافس بن الرشكات يحسب عىل 
أساس النسب املبينة يف نظام الوثائق القياسية 

، فضا عن االسعار ومدد التنفيذ.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتت�ح محافظ بغ�داد ف�اح الجزائري 
،ام�س االربع�اء، ثاثة مجمع�ات للماء 
يف ناحية اليوس�فية والت�ي تأتي ضمن 
حملة خدمة بغ�داد رشف لنا بمرحلتها 

الثانية.
وق�ال الجزائري يف بي�ان صحفي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه, خال 
افتتاحه مجمعات )الحركاوي الجنوبي 
وهور اب�و فاضل وع�ودة املفرجي(، إن 
» الطاق�ة اإلنتاجية للمجمعات تصل اىل 
٦00 م3/س�اعة لخدم�ة اكث�ر من 12 
قرية يف أطراف ناحية اليوس�فية وتقدم 
الخدم�ات لعدد س�كانها ال�ذي يصل اىل 

نحو ٦0 الف«.
وأض�اف املحاف�ظ ان »املرحل�ة املقبل�ة 
ستش�هد افتتاح ثاثة مشاريع أخرى يف 
الناحية نفس�ها وذل�ك لتوفري الخدمات 
للمناط�ق الت�ي ترضرت م�ن عصابات 

داعش اإلرهابية .

حمافظ بغداد يفتتح ثالثة جممعات ماء 
يف اليوسفية

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة النفط، الرشكات االسرتالية اىل استثمار الفرص املتاحة 
يف قطاع النفط والغاز والطاقة«.وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاق�ة وزير النفط 
ثامر عباس الغضبان التقى الس�فرية االسرتالية لدى العراق »جوان 
لوندي�ز« والوفد املرافق لها ،لبحث س�بل تعزيز التعاون الثنائي بن 
البلدي�ن يف قط�اع الطاقة«.واكد الغضبان خال اللق�اء عىل اهمية 
»تعزيز العاق�ات الثنائية بن البلدين وتطويره�ا يف كافة املجاالت 
السيما يف قطاع النفط والغازوالطاقة، داعيا الرشكات االسرتالية اىل 
اس�تثمار الفرص املتاحة يف هذا املجال«.من جانبها اكدت السفرية 
االسرتالية »جوان لونديز« رغبة بادها يف تعزيز التعاون املشرتك مع 

العراق يف كافة املجاالت السيما يف قطاع النفط والغاز والطاقة.

وزير النفط يبحث تعزيز 
العالقات الثنائية مع اسرتاليا
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠١( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

    محافظة االنبار/ ثانوية الرشيد وثانوية الوطن للبنين (صف  ١٨هدم واعادة بناء مدارس : اسم المناقصة              
/ ١٠١/٢٠١٩(قم  يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة ر

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة االنبار عام ) استثماري
 يوم) ٠٠٣(وبمدة تنفيذ  دينار) ٢،٦٥٥،٢٦٨،٠٠٠(المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 :شاريعوتشمل الم
 اسم المشروع ت
 صف في الكرمة ١٨هدم واعادة ثانوية الوطن للبنين  ١
 الحبانية/صف جزيرة الخالدية  ١٨هدم واعادة ثانوية الرشيد  ٢

 )مدني ( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١
مسجل الشركات في العراق لشراء / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة ( والدرجة 

 .وثائق المناقصة
صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢

يوم وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )ن العمليات اإلرهابيةم
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٩/  ١٨الموافق ) االربعاء(

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

وخمسون الف دينار عراقي  ثالثمائة) ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .اية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف المحلية ولغ
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في  -٥

/ ٢٥الموافق  ) االربعاء(انية بعد الظهر يوم الث) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في  ٢٠١٩/ ٩

 .صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في م سيت -٦

ً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح ) العاشرة صباحا
 .سميلليوم الذي يليه بدوام ر

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(نافذ لمدة 

 –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابيةصندوق /عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١دار رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :تقديم الوثائق التالية على مقدمي العطاء-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 .السكن
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 عالن مناقصةا
                          بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تجهيز السلع                  

 )استثماري  / ٢٠١٩/  ١٠٢ (رقم المناقصة                                         
 م من محطة بلدروز ١٤كف دبل سيركت اعمدة ٣٣تجهيز مواد لتأهيل وتشييد خط  :اسم المناقصة  

    محافظة ديالى/ كم ٤٥كف بطول ١١/٣٣كف الى محطة مندلي ١٣٢/ ٣٣                          
/ ١٠٢/٢٠١٩(رقم ة العاميسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة االولى عن المناقصة 

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ديالى عام ) استثماري
م من محطة ١٤كف دبل سيركت اعمدة ٣٣تجهيز مواد لتأهيل وتشييد خط ( المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ مشروع

) ١،٩٩٨،٧٥٨،٠٠٠(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها    )محافظة ديالى/ كم ٤٥كف بطول ١١/٣٣كف الى محطة مندلي ١٣٢/ ٣٣ بلدروز
 .يوم )١٠٠(وبمدة تنفيذ  دينار

( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -١
) رابعة(والدرجة ) استيراد وتصدير(المسجلين في وزارة التخطيط او حاملي هوية الغرف التجارية  )الخامسة(والدرجة  ) كهرباء

 .في العراق لشراء وثائق المناقصة/ مسجل الشركات / الصادرة وفق معايير وزارة التجارة او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة 
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [لين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤه -٢

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٨/٩/٢٠١٩الموافق  ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .السيولة النقديةالحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي و: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي )  ٣٥٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .اية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقفي الصحف المحلية ولغاية نه
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٩/ ٢٥الموافق ) االربعاء(

 .يوم الذي يليه بدوام رسميسوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لل
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٦

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي موعد

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
 . العراقيابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي  )يوما ٩٠(لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٨
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع  -٩
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او هوية الغرف التجارية الصادرة وفق معايير وزارة التجارة او الشركات األجنبية  - ب

 .٢٠١٩في وزارة التجارة في العراق لشراء وثائق المناقصة مجددة ونافذة لعام  المسجلة
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(تقديم الحسابات الختامية  -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   
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فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء / مديرية توزيع كهرباء الكرخ 
باس�م )حس�ن عيل املاس( الرج�اء من 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 1208 

التاريخ : 3 / 9 / 2019 
اعالن 

قدم املستدعي ) س�حر سعد عيل ( طلبا اىل محكمة االحوال 
الش�خصية يف الدجي�ل تطلب فيه نصبها قيم�ة عىل زوجها 
املفقود ) س�يف سعد حس�ن ( وذلك لكونه فقد بتاريخ 20 
/ 7 / 2017 وانقطع�ت اخباره فعىل من لديه اعرتاض عىل 
ص�دور الحجة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون يوما من تاريخ 

االعالن .
القايض  معد نجم عبيد 

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

فق�دت من�ي  الهوية  الص�ادرة من الرشك�ة العامة لتجارة 
املواد الغذائية / فرع دياىل/ ) هوية وكالة ( باسم/ مرتىض 

مجيد حميد – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������

فقدان
العام�ة  الرشك�ة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
لتجارةاملوادالغذائي�ة / فرع دياىل/ ) هوية وكالة ( باس�م/ 
عباس  يادكار س�من خميس – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

لجنة تثبيت امللكية يف هبهب 
العدد : 1 / تسجيل مجدد / 2019 

التاريخ : 3 / 9 / 2019 
م / اعالن 

بتاري�خ 8 / 8 / 2019 اصدرت لجنة تثبيت امللكية يف هبهب 
قرارها املرقم 1 / تسجيل مجدد / 2019 واملتضمن تسجيل 
تثبي�ت ملكية قبول طلب تس�جيل املجدد واملؤرخ يف 11 / 2 
/ 2019 ع�ىل العقار املرقم 294 / هبهب وتس�جيله باس�م 
/ عب�د الكري�م محم�د عيل وفقا الح�كام قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 النافذ واملع�دل قررت هذه 
املحكمة االعالن عن التس�جيل املجدد يف صحيفتن محليتن 
خ�الل مدة 30 يوما تبدا من اليوم الت�ايل للنرش يعترب القرار 

مكتسب الدرجة القطعية.
القايض  غازي جليل عبد 

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

اىل املته�م الغائ�ب / املف�وض كاظ�م صالح حس�ن عس�ل 
الفتالوي .

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظة النج�ف االرشف 
واملنشات .

العن�وان / النج�ف االرشف / ح�ي االنص�ار / مقاب�ل حي 
الحرفين .

بما ان�ك متهم وفق احكام املادة 289 م�ن قانون العقوبات 
العراق�ي رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل وملجهولي�ة محل 
اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة ه�ذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة ق�وى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوم اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
مح�ل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمة املوجه ض�دك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة
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 عالن مناقصةا                                                      
                          بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تجهيز السلع                  

 ) سلعتجهيز/التشيكيةالمنحة  / ٢٠١٩/  ٢ (رقم المناقصة                                 
 نينوىمحافظة / تجهيز مواد كهربائية لقضاء الحمدانية  :اسم المناقصة 

 
منحة / ٢/٢٠١٩(قم عن المناقصة ر يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة االولى

بكلفة تخمينية والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين لتقديم عطاءاتهم  المنحة التشيكيةضمن تخصيصات ) تجهيز سلع/تشيكية
 .يوم )٦٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ١٧٥،٤٠٨،٨٠٠(اجمالية قدرها 

( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -١
) رابعة(والدرجة ) استيراد وتصدير(المسجلين في وزارة التخطيط او حاملي هوية الغرف التجارية  )الخامسة(والدرجة  ) كهرباء

 .في العراق لشراء وثائق المناقصة/ مسجل الشركات / الصادرة وفق معايير وزارة التجارة او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة 
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٨/٩/٢٠١٩فق  الموا) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
مدة نفاذية ومبلغ التأمينات ، مسجل الشركات  او اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة :الموقف القانوني -

 . األولية
 .االيراد السنوي والسيولة النقديةالحسابات الختامية ومعدل : الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

وخمسون الف دينار عراقي غير  مائة)  ١٥٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٩٢٠١/ ٩/ ٢٥الموافق ) االربعاء(

 .سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضسيتم  -٦

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(ة ضمان للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولي -٧
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي )يوما ٩٠(لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٨
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
وزارة التجارة او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة  /هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او هوية الغرف التجارية - ب

 .٢٠١٩التجارة في العراق لشراء وثائق المناقصة مجددة ونافذة لعام 
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(مية تقديم الحسابات الختا -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   

 
 

 

 رئيس الصندوق                                                                                      
www.refaato.iq  الموقع االلكتروني        refaatoiraq@refaato.iq االلكترونيالبريد   

 

 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٣١٠( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                     

    محافظة االنبار/ الفلوجة /تأهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء بأتجاه النهر : اسم المناقصة              
/ ١٠٣/٢٠١٩(قم  األولى عن المناقصة العامة ر يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة االنبار عام ) استثماري
 :يوم) ٠٦٣(وبمدة تنفيذ  دينار) ٧٦٨،٢٠٥،٠٠٠،٢(المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

مدني ( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١
مسجل الشركات في العراق / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة ( والدرجة  )

 .لشراء وثائق المناقصة
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )يةالمتضررة من العمليات اإلرهاب
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٩/  ١٨الموافق ) االربعاء(يوم الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
 . لغ التأمينات األوليةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومب: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

وخمسون الف دينار عراقي  ثالثمائة) ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
ح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فت -٥

/ ٢٥الموافق  ) االربعاء(الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
وح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسم ٢٠١٩/ ٩

 .صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
الحضور في مقر الصندوق في فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بسيتم  -٦

ً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح ) العاشرة صباحا
 .لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) مينيمن المبلغ التخ% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(نافذ لمدة 

 –رع الوزراءشا –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١دار رقم

يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
٢٠١٩. 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه  
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 .السكن
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3164 / ش2 / 2019 

التاريخ : 1 / 9 / 2019 
اىل / املدعى عليها / جمانة محمد عطية 

م / اعالن 
بتاريخ 7 / 8 / 2019 اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم بالعدد 
اعلاله واملتضمن قلرار الحكلم بتصديق الطلالق الحاصل الذي 
اوقعله زوجلك املدعلى عليلك بتاريلخ 18 / 6 / 2019 ولكونك 
مجهوللة محلل االقامة تقرر تبليغلك بالحكم الغيابلي الصادر 
بحقك بواسطة صحيفتني محليتني ووفق القانون واالصول ولك 

حق االعرتاض ضمن املدة القانونية .
القايض 

عمر حميد محمود 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد : 118 / ب / 2019 

التاريلخ : 4 / 9 / 2019 
اعالن 

عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 118 / ب / 2019 بتاريخ 30 / 6 
/ 2019 تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 10 / 60 مقاطعة 22 غوال املوصوفة ادناه 
بامللزاد العلني ملدة ثالثون يوملا اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعلىل الراغبني بالرشاء 
مراجعلة هذه املحكمة يف تمام السلاعة الثانية عرش ظهرا من اليلوم الثالثون لليوم 
التايل للنرش مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املحددة 
البالغلة ) 0000000 3 ( ثالثلون مليون دينار ان لم يكونو ملن الرشكاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة سلتجري االحالة القطعية وفق االصلول واذا صادف يوم االحالة عطلة 

رسمية فسيكون اليوم الذي يليه .
االوصاف : قطعة ارض خالية تقع يف ناحية قزانية تبلغ مساحتها 400 م2 .

القايض 
قحطان خلف خالد

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقدت هوية وزارية صادرة من وزارة الكهرباء / الرشكة 
العاملة لتوزيع كهرباء الجنوب باسلم / عالء احمد عبد 

السيد – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت مني بلراءة الذملة الصادرة ملن الهيئلة العامة 
للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد ) 4131 ( بتاريخ 
14 / 4 / 2019 واملعنونلة اىل الوحدة التخمينية يف مرور 
النجف بأسلم ) نارص  هاشم حسلني ( / فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان بطاقه 
فقدت مني البطاقه الوقوديه الصادره من وزاره النفط 
رشكله توزيلع املنتجلات النفطيلة والعائلده للسلياره 
املرقمله) 39٥41 أ ( حكوميله نوع سلتاركس موديل ) 

2016 ( فمن يعثر عليها تسلليمها إىل جهه اإلصدار.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلد مني سلند العقار املرقلم 7720 /3 حي القادسليه 
باسم ) نجيحه حسني رجب ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 74644 /3 حي النرص باسم  
) رسلول جدوع رحيلم ( عىل من يعثر عليه تسلليمه اىل 

جهة االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
إىل الرشيلك ) احملد صبلاح عبلد اقتىض ( حضلورك اىل 
مديريله بلديه النجف لغرض انجاز  معامله اجازه البناء 
للعقلار املرقلم 72120 /3 حلي العروبله خلالل عرشه 
ايام من تاريخ النرش وبعكسله يسلقط حقك يف املطالبه 

مستقبال 
طالب االجازه اخالص نعمان طاهر

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
 اىل الرشيكه ) اسماء عباس جبار ( توجب عليك الحضور 
اىل مقلر بلديله النجف لغرض اصدار اجلازه بناء للعقار 
املرقم 66687 /3 حي النلداء خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه مسمايه مطلب عليوي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت مني الوثيقه الصادره ملن املديريه العامه لرتبيه 
النجف مدرسله العراق الحر  املرقمه 040903٥ باسلم) 
نصلر فاضل مزهلر( عىل ملن يعثر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار .

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكملة بداءة البصلرة 

العدد:٥/استمالك/2019
اعالن التاريخ: 2019/8/28

اىل املدعى عليهم / 1- صادرة احمد محمد 2- رشيد ووليد ومؤيد 
وسعيد ومحمد ووفاء وهناء ورجاء أوالد نوري رشيلد.

اقام املسلتملك مدير بلدية البرصة -إضافلة لوظيفته الدعوى 
البدائيلة املرقمة ٥/اسلتمالك/2019 ضدكم والذي يطلب فيه 
استمالك الجزء املتعارض عليه من العقار تسلسل )17/694( 
القبله بمساحة قدرها ٥34 م2 من أصل عموم مساحة العقار 

6٥1 م2.
عليله تقلرر تبليغكم اعالنلاً بصحيفلة محلية واحلدة يومية 
للحضلور املام هلذه املحكمة صبلاح يلوم املرافعلة املوافق 
2019/9/12 وعند عدم حضوركم او ارسلال من ينوب عنكم 
قانوناً وبعكسله سلوف تجري املرافعة بحقكلم غيابياً وعلناً 

وفق األصول.

اعالن 
اىل املتهم الغائب / العريف مهند جاسلم محمد عبد الواحد العامري . 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات .
العنوان / بابل / الهاشمية / حي العسكري / قرب معمل النشا . 

بملا انلك متهم وفق احلكام املادة ) ٥ ( ملن قانون عقوبات قلوى االمن الداخيل 
رقم 14 لسلنة 2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسلطة هذا 
االعلالن علىل ان تحرض امام محكمة قلوى االمن الداخيل املنطقلة الرابعة خالل 
ملدة اقصاها ثالثلون يوم اعتبارا من تاريلخ تعليق هذا االعلالن يف محل اقامتك 
وتجيلب عىل التهملة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سلوف تجلري محاكمتك 
غيابيلا اسلتنادا الحلكام امللواد ) 6٥ و 68 و 69 ( من قانون اصلول املحاكمات 

الجزائيلة لقلوى االملن الداخليل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

اىل املتهم الغائب / ن ض ثائر خالد كامل الطائي .
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات .

العنوان / النجف االرشف / حي الرموك . 
بملا انلك متهم وفق احلكام امللادة ) 289 ( من قانلون العقوبلات العراقي رقم 
111 لسلنة 1969 املعلدل وملجهولية محلل اقامتك اقتىض تبليغك بواسلطة هذا 
االعلالن علىل ان تحرض امام محكمة قلوى االمن الداخيل املنطقلة الرابعة خالل 
ملدة اقصاها ثالثلون يوم اعتبارا من تاريلخ تعليق هذا االعلالن يف محل اقامتك 
وتجيلب عىل التهملة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سلوف تجلري محاكمتك 
غيابيلا اسلتنادا الحلكام امللواد ) 6٥ و 68 و 69 ( من قانون اصلول املحاكمات 

الجزائيلة لقلوى االملن الداخليل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اىل الرشيك / ايمان جبار

اقتىض حضورك اىل صندوق االسلكان العراقلي /فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقلة عىل قيلام رشيكك )عبد الحسلن عزوز عبدالحسلن ( بالقطعة 
املرقمة  )6013٥( حي النداء  وخالل مدة اقصاها خمسلة عرش يوم داخل العراق 
وشلهر خلارج العراق ملن تاريخ نرش االعالن وبعكسله سلوف يسلقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن ) محسن عبد جرب( طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل  اللقب يف 
قيلده وجعله  ) الخزعيل( وعمال باحلكام املادة )24(  من قانون البطاقة الوطنية 
رقلم 3 لسلنة 2016 املعلدل تقرر نرش الطلب باحلدى الصحف املحليلة فمن لديه 
اعلرتاض مراجعة هلذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسله 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

اعالن 
اىل املتهم الغائب / ر ع فائز عاتي جاهل حسان البدري . 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات .
العنوان / النجف / حي النرص / قرب مدرسة كربالء . 

بما انك متهم وفق احكام املادة ) ٥ ( من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 6٥ و 68 و 69 ( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
اىل املتهم الغائب / ش م عيل كريم فالح موىس املشتت . 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات .
العنوان / مجهول االقامة . 

بملا انك متهم وفق احكام ) 289 ( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 
لسلنة 1969 املعلدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسلطة هذا 
االعلالن عىل ان تحرض امام محكملة قوى االمن الداخليل املنطقة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 6٥ و 68 و 69 ( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
لواء الرشطة الحقوقي 
ماجد عبد عيل حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 2٥1/ب/2019

التاريخ 2019/8/29
اعالن

اىل / صباح جرب عليوي
اقلام املدعلي ) حسلني منعم جعفلر( الدعلوى البدائيلة املرقملة 2٥1/

ب/2019 املام محكملة بلداءة ابي الخصيلب والتي يطلب فيهلا الحكم 
بتمليلك العقار املرقلم 22/14 مقاطعة 29 الرباضعيلة ولثبوت مجهولية 
محل اقامتكم تقرر تبليغكلم بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافلق 2019/9/11 السلاعة التاسلعة صباحلا نلرشا ويف صحيفتلني 
يوميتني ويف حالة عدم حضوركم او حضور من ينوب عنكم قانونا سلوف 
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون ويف حالة مصادفة موعد 

املرافعة عطلة رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه
القايض

فيصل سلمان عطار

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعللن لجنلة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايلدة علنية لتأجر االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديريلة بلديلة العمارة فعىل الراغبني باالشلرتاك يف املزايدة مراجعة سلكرتر اللجنة يف مقر بلديلة العمارة خالل فرتة 
)30( ثالثلون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مسلتصحبا معه التامينلات القانونية البالغة )100%( من القيمة 
التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل 
قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليله املزايلدة اجور النرش ل  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السلكن ويكون 
عليله مراجعلة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل 

وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يسللم املللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجر او عند انتهلاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

رشكة الزوراء لالستثمار املايل – مساهمة خاصة 
حلرضات السليدات والسلادة مسلاهمي رشكلة اللزوراء لالسلتثمار املايل – 

مساهمة خاصة  املحرتمون 
اجتماع الهيئة العامة 

اسلتنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسلنة 1997 املعلدل وتنفيذا لقرار 
مجللس االدارة املتخلذ بجلسلته 2 / 2019 املنعقلد يف 11 / 4 / 2019 يرسنا 
دعوتكلم لحضلور االجتماع الهيئة العامة يف السلاعة العارشة من صباح يوم 
الثالثلاء املصلادف 24 / 9 / 2019 وذللك يف مقلر الرشكلة الكائن يف شلارع 
النضلال – عملارة القرص االبيلض – رقم العملارة ٥7 الطابلق الثالث مقابل 

قاصات داود جاورو للنظر يف جدول االجتماع والذي يتضمن ماييل :
1 – مناقشلة تقرير مجلس االدارة للسلنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليها .
2 – االسلتماع اىل تقرير مراقب الحسلابات ومناقشلة الحسلابات الختامية 

للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادق عليها .
3 – معالجة العجز املرتاكم لسنة 2018 .

4 – مناقشلة تحويلل جلزء ملن االحتياطلي العلام اىل مخصلص هبلوط 
االستثمار.

٥ – تعيني مراقب لحسابات الرشكة للسنة املالية 2019 وتحديد اجوره.
6 – ابراء ذمة اعضاء ورئيس مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم .

7 – انتخاب مجلس ادارة جديد من ) ٥ ( اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .
راجلني تفضلكلم بالحضور او من ينوب عنكم بموجب صلك االنابة او توكيل 
الغلر بموجب وكالة مصدقلة من الكاتب العدل يف الزملان واملكان املذكورين 
ملع تقديم شلهادة االسلهم وفقا الحكام املادتلني ) 91 ( و ) 94 ( من قانون 

الرشكات اعاله .. املني تلبية هذه الدعوة.
ويف حالة عدم اكتمال النصاب سليؤجل االجتماع اىل يوم الثالثاء املصادف 1 / 

10 / 2019 يف ذات املكان والزمان املذكورين اعاله .
رئيس مجلس االدارة 
مرزا مجيد مراد خان

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة .

2 – اسم املشتكي : الحق العام .
3 – اسم املحكوم الغائب : املفوض ) عدي عبد الزهرة عيىس حمود الكناني ( 

4 – رقم الدعوى : 329 / 2019 
٥ – تاريخ ارتكاب الجريمة : ...................ز 

6 – تاريخ الحكم : 16 / 6 / 2019 .
7 – املادة القانونية : 289 و 289 بداللة املادة 289 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

8 – خالصلة الحكلم : حكمت محكمة قوى االملن الداخيل املنطقة الرابعة عىل املدان املفلوض ) عدي عبد الزهرة 
عيىس حمود الكناني ( السلجن ملدة ) سلبع سلنوات ( وفق احكام املادة ) 289  ( من ق ع رقم 111 لسلنة 1969 

املعدل بداللة املواد ) 61 / اوال ( و 69 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
9 – السلجن ملدة ) سلتة سلنوات ( وفق احكام املادة 298 بداللة املادة 289 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

بداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – طلرده ملن الخدملة يف قلوى االملن الداخيل ) بحكم القانون ( اسلتنادا الحلكام امللادة ) 38 / اوال / أ / ج 
( ملن ق ع د رقلم 14 لسلنة 2008 املعلدل بعد اكتسلاب الحكم الدرجة القطعيلة بداللة امللادة 89 / اوال من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 .
11 – اعطلاء املوظفلني العموميلني صالحية القاء القبلض عليه اينما وجلد لتنفيذ الحكم الصلادر بحقه والزام 

املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
12 – حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

13 – اتلالف امللربز الجرمي املضبوط ) الوثيقة الدراسلية املزورة ( اسلتنادا الحكام امللواد 308 و 312 من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 

14 – تنفلذ بحقله العقوبلة يف الفقرة ) 1 ( االشلد اسلتنادا الحلكام املادة 142 ملن ق ع رقم 111 لسلنة 1969 
املعدل .

1٥ – اعتبلار الجريملة ملن الجرائم املخلة بالرشف اسلتنادا الحلكام املادة 21 / أ / 6 ( من ق ع رقم 111 لسلنة 
1969 املعدل .

16 – الغلاء رتبتله التي حصل عليها بناءا عىل مستمسلك ثبت انه محرر مزور والزامله باعادة فرق الرواتب التي 
تقاضاهلا يف تلك الرتبة بعد اكتسلاب الحكم الدرجة القطعية وحسلب كتاب محكمة قوى االملن الداخيل بالعدد 

463 / و / 149 يف 26 / 3 / 201٥ .
17 – قلرارا غيابيلا صادر باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة 60 / سادسلا من ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 قابال 

لالعرتاض استنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 16 / 6 / 2019 .
العميد الحقوقي 

مهدي خضر كاظم 
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة .

2 – اسم املشتكي : الحق العام .
3 – اسم املحكوم الغائب : النقيب ) سالم خوام بيده ابو عمران الحسناوي ( 

4 – رقم الدعوى : 361 / 2019 
٥ – تاريخ ارتكاب الجريمة : ...................ز 

6 – تاريخ الحكم : 16 / 6 / 2019 .
7 – املادة القانونية : تعديل املادة ) 264 ( اىل املادة ) 264 / 2 ( من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

بداللة املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
8 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة عىل املدان النقيب ) سلالم 
خوام بيده ابو عمران الحسلناوي ( السلجن ملدة ) سلبع سلنوات ( وفق احكام املادة ) 264 / 1 ( 
ملن ق ع رقلم 111 لسلنة 1969 املعلدل بدالللة امللواد ) 61 / اوال ( و 69 / اوال ملن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 . 
9 – يعد مطرودا من الخدمة يف قوى االمن الداخيل ) بحكم القانون ( اسلتنادا الحكام املادة ) 38 / 
اوال / أ / ج ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – اعطلاء املوظفلني العموميني صالحيلة القاء القبض عليله اينما وجد لتنفيلذ الحكم الصادر 
بحقله واللزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسلتنادا الحكام امللادة 69 / ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 .
11 – حجلز اموالله املنقوللة والغلر منقولة اسلتنادا الحكام امللادة 69 / رابعا ملن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 .
12 – اعتبلار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف اسلتنادا الحلكام املادة 21 / أ / 6 ( من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل .
13 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة 60 / سادسلا من ق أ د رقم 17 لسلنة 
2008 قابال لالعرتاض استنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 

. 2019 / 6 / 16
العميد الحقوقي 

مهدي خضر كاظم 
رئيس املحكمة

القايض
علوان بربوت البزوين

العدد : 29602
التاريخ : 2019/8/22

مدة 
التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

سنة واحدة  800,000 ثمانمائة الف دينار  13.5م2 الصناعية القديمة 
225/118 حانوت رقم 70 1

سنة واحدة  500,000 خمسمائة الف دينار  10,5م2 الصناعية القديمة 
225/118 حانوت رقم 83 2

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  10,5م2 الصناعية القديمة 
225/118 حانوت رقم 84 3

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون 
الف دينار 30م2 الصناعية القديمة 

225/118 حانوت رقم 85 4

3 سنوات 400,000 اربعمائة الف دينار جزء من العقار  
401 نهر دجلة  حانوت رقم 95 5

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون 
الف دينار 1800م2 حي الحسن العسكري  ساحة الباعة المتجولين جزء من 

العقار 2403/118نهر دجلة  6

3 سنوات 750,000 سبعمائة  وخمسون 
الف دينار 14م2 سوق الرافدين  خانة رقم 1 7

3 سنوات 550,000 خمسمائة  وخمسون 
الف دينار 900م2 ساحة العرضات 

قرب الجامع
ساحة وقوف السيارات جزء من 

العقار 7686/55 مغربة 8

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 294  9

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 264 10

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 266 11

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 272 12

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن
وزارة الصحة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

يرسنا دعوتكم لالشتراك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادنها ( والواردة 
ضمن حستابات املوازنتة الجارية واالطالع عىل املستمستكات املطلوبتة يمكنكم زيارة موقتع رشكتنا عىل 
.)www.moh.gov.iq( املوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( االنرنت وعىل املواقع الخاصة بالرشكة

علما ان ثمن مستتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليتون $ هو )1,000,000( مليون دينار عراقي غري 
قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( مليونان دينار عراقي غري قابل للرد 
ويتحمل من سرستو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما 
التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقديم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة 
ستنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة 
مرصفية ضامنة او سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب 
رشوط املناقصة ( وطريقة الشحن )DDP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وعتىل من سرستو عليه املناقصة رضورة تقديتم التأمينات القانونية )كفالة حستن االداء( البالغة 5% من 
قيمة االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها 
املصتارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر 

الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2019/9/18 
مالحظتة / يف حالتة مصدافة موعد الغلق عطلة رستمية يكون اليتوم التايل للدوام الرستمي هو اخر موعد 

لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2369/جنح/2019

التاريخ : 2019/9/1
اعالن

اىل املتهم الهارب / قيس هادي  جبار محمد
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية 
املرقمة 2369/جنح/2019 وفق احتكام املادة )1/459( عقوبات فقد 
تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه  
املحكمتة يف يتوم 2019/10/2 م ويف حتال عدم حضورك ستوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2331/جنح/2019

التاريخ : 2019/9/1
اعالن

اىل املتهمني الهاربني / 1 ت حسام قيس حسب الله
2 ت حيدر قيس حسب الله

بالنظتر ملجهولية محتل اقامتكما يف الوقت الحتارض ولكونكما متهم يف 
القضيتة املرقمتة 2331/جنح/2019 وفتق احكام املتادة )1/456/أ( 
عقوبتات وبداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 منه  فقد تقرر تبليغكما 
باالعالن عن طريتق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه  املحكمة يف 
يتوم 2019/10/2 م ويف حتال عدم حضوركما ستوف تجري املحاكمة 

بحقكما غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2376/جنح/2019

التاريخ : 2019/9/1
اعالن

اىل املتهم الهارب / عباس عيل رسول كسار
بالنظتر ملجهوليتة محتل اقامتتك يف الوقت الحتارض ولكونتك متهم يف 
القضيتة املرقمة 2376/جنح/2019 وفق احكام املادة )457( عقوبات 
فقتد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
هتذه  املحكمتة يف يتوم 2019/10/2 م ويف حال عدم حضورك ستوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من قبل الستيد ) عبد الرضا حستن جاسم( الذي 
يطلتب فيته تبديتل )اللقب( متن )القاستم ( اىل )املوستوي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هذه املديريتة خالل مدى اقصاها خمستة عرش يوم 
وبعكسته ستوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 387/ب/2019
التاريخ 2019/8/22

اعالن
اقتام املدعي / نبيل عبد الوهاب احمد العريفان الدعوى البدائية املرقمة 
387/ب/2019 امتام هذه املحكمتة بحق املدعى عليهتم رئيس ديوان 
الوقتف الستني اضافة لوظيفتته وجماعتته والتي يطلب فيهتا الحكم 
بتصفية الوقف الذري للعقار املرقم 169 مقاطعة 52 محيلة الصكاروة 
فمن له عالقة بالوقف املذكور مراجعة املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 

 2019/9/8
القايض

فيصل سلمان العطار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ر.ع طاهر كريدي جدام خزعل العيساوي( 

املنسوب اىل / وزارة الداخلية /مديرية امن االفراد
العنوان / محافظة البرصة ت الهارثة ت كرمة عيل

بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك 
الباج املعدني الذي بذمتك ولم تقوم باعادته لحد االن  وملجهولية اقامتك 
اقتتىض تبليغتك بهذا االعتالن عىل ان تحتر امام محكمة قتوى االمن 
الداختيل االوىل / املنطقة الخامستة البرصة خالل متدة ثالثون يوما من 
تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجتري محاكمتك غيابيا استتنادا الحتكام املتواد  )65 و 68 و 69( من 
قانتون اصتول املحاكمات الجزائيتة لقوى االمن الداخيل رقم 17 لستنة 

2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 7251
التاريخ 2019/8/8

اعالن
طلب املواطن ) جبار كشاش حسون( لغرض تبديل لقبه وجعله )الشمري 
(بتدال من )الرشماني(  فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )خمستة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016 واالمر االداري املرقم  24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اىل الرشيك / باقر عبد الحسني داخل
اقتتىض حضورك اىل صندوق االستكان العراقتي /فرع النجف 
االرشف وذلتك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )هناء 
عبتد الزهرة مجيتد( بالقطعة املرقمة 14101/3 حي ميستان 
رقتم املقاطعتة 4 جزيرة النجتف وخالل مدة اقصاها خمستة 
عترش يوم داختل العراق وشتهر خارج العراق متن تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اىل الرشيك / عيل سعيد مهدي
اقتتىض حضورك اىل صندوق االستكان العراقتي /فرع النجف 
االرشف وذلتك لتثبيتت اقترارك باملوافقتة عتىل قيتام رشيكك 
)مرتضة عبد الحستني عطيتة ( بالقطعة املرقمتة 83276/3 
حتي النداء  رقم املقاطعة 4 جزيرة النجف وخالل مدة اقصاها 
خمستة عترش يتوم داختل العراق وشتهر ختارج العتراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسته سوف يستقط حقك يف االعراض 

مستقبال 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2214/جنح/2019

التاريخ : 2019/9/2
اعالن

اىل املتهم الهارب / سمريصالح محمد نجم
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية 
املرقمة 2214/جنح/2019 وفق احتكام املادة )1/459( عقوبات فقد 
تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه  
املحكمتة يف يتوم 2019/10/2 م ويف حتال عدم حضورك ستوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
فقدت مني بتراءة الذمة الصادرة من الهيئتة العامة للرائب 
/فرع النجف االرشف ذي العتدد /4051 بتاريخ 2017/2/16 
واملعنونتة اىل الهيئتة العامة للرائب فرع الشتطرة بأستم / 
محمود رستول صادق فعىل من يعثر عليها تستليمها اىل جهة 

االصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
فقتدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة للرائب /

فرع النجف االرشف ذي العتدد /16763 بتاريخ 2019/8/18 
واملعنونتة اىل الوحتدة التخمينية يف مرور النجف بأستم / عالء 

حسني جواد فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2207/ج/2019

التاريخ : 2019/9/2
اعالن

اىل املتهمتة الهاربة / شتيماء هادي جمعة املياحي ت تستكن ميستان ت 
العمارة ت قرب الكراج املوحد

بالنظر ملجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض ولكونك متهمة بالقضية 
املرقمتة 2207/جنتح/2019 وفق احتكام املتادة )294( عقوبات فقد 
تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه  
املحكمتة يف يتوم 2019/10/6 م ويف حتال عدم الحضور ستوف تجري 

املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 85/خ/2019

التاريخ 2019/9/4
اعالن

تبيتع مديرية تنفيذ الكوفة ستهام يف العقار تسلستل 3/40 مقاطعة 31 الجعافرة 
الواقتع يف الكوفة العائتد للمدين بيتان رزاق لوتي املحجوز لقاء طلتب الدائن حيدر 
محمتد حمتزة البالتغ )43,000,000( ثالثتة واربعون مليتون دينار فعتىل الراغب 
بالترشاء مراجعة هتذه املديرية خالل مدة ثالثتون يوما تبدأ من اليتوم التايل للنرش 
مستتصحبا معه التأمينتات القانونية البالغة عترشة من املائة متن القيمة املقدرة 
وشتهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري االرض ملوكة 
للدولة وفيه حق الترصف عدد الستهام املراد بيعها )40,219,200( ستهم من اصل 

االعتبار الكيل )948,326,400( سهم 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 ت موقعه ورقمه : الكوفة / 3/40 م31 الجعافرة الشمالية 
2 ت جنسه ونوعه : ارض تسقى بالواسطة 

3 ت حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 ت مشتتمالته : العقار عبارة عن ارض زراعية تقع عىل الطريق العام الستياحي يف 
منطقة أل عيىس ومغروستة باالشتجار والنخيل ومزروعة بالخروات وشتيد عىل 

جزء منها جامعة قيد االنشاء تسمى جامعة قرطبة 
5 ت مساحته : 20 مر / 29 دونم

6 ت درجة العمران : 
7 ت الشاغل :

8 ت القيمتة املقدرة : للستهام املراد بيعها 7,176,458 ستبعة ماليني ومائة وستتة 

وسبعون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دينار 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد: فقدان/2019
التاريخ : 2019/9/4

اعالن
اىل / املفقود / حسام منصور هاني حسني

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعو / منصور هاني حسني بخصوص 
اصتدار حجة فقتدان واالخبار املقتدم اىل محكمة تحقيتق الكوفة حول 
فقدانك يف ستجن بادوش يف محافظة نينوى وعدم معرفة مصريك كونك 
حتي او متتويف لتذا تقرر االبتالغ عنتك يف صحيفتني محليتتني للحضور 
امتام هذه املحكمة خالل ستبعة ايام من اليوم التتايل للنرش لالعراض 
عتىل االجتراءات املتخذة بحقك يف حتال عدم حضورك ستتتخذ املحكمة 

االجراءات القانونية بحقك وفق القانون 
القايض

حميد جخم علوان
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 2525/ش2019/4

التاريخ : 2019/9/4
اعالن

اىل املدعى عليه / بشار جبار نعمة
اصتدرت هذه املحكمة قرارها بالدعتوى املرقمة 2525/ش2019/4 يف 
2019/7/22 غيابيتا بحقك والقايض بتمديد حضانتة للمدعية )افراح 
عبتد الترزاق هاشتم( للطفل )محمد حستن(  وملجهولية محتل اقامتك 
وحستب رشح القائتم بالتبليغ واشتعار مختار حي الجزائتر /الوفاء / 
النجف قتررت املحكمتة تبليغك بالقرار بواستطة صحيفتتني محليتني 
يوميتتني ولك حق االعتراض عىل القترار الغيابي خالل املتدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

اثري فاهم محسن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة / 2018/519
2018/520

التاريخ : 2019/9/1
اعالن

نظترا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء ستهامك يف العقار تسلستل 80م11 الجربوعية 
أل حافظ الكائن الستماوة / الجربوعية العائد للمدين لؤي عباس محمد لقاء طلب 
الدائن هات ستعدون لذيذ البالتغ اربعون مليون دينارا 80%  متن القيمة املقدرة لذا 
تقترر  تمديتد املزايدة ملدة خمستة عترش يوما من اليتوم التايل للنرش فعتىل الراغب 
يف الترشاء مراجعتة هذه املديرية ختالل املدة املذكورة مستتصحبا معته التامينات 
القانونية البالغة عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشري وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

عدي حاتم صعيب الزريجاوي 
املواصفات :

1 ت موقعه ورقمه : 80م11 الجربوعية أل حافظ /سماوة /الجربوعية أل حافظ
2 ت جنسه ونوعه : زراعية تسقى بالواسطة مملوك للدولة /حق الترصف

3 ت حدوده واوصافه : 
4 ت مشتتمالته : زراعية تستقى بالواستطة ومشيد عليها دور ستكنية بصورة غري 

منتظمة
5 ت مساحته : 17,20دونم

6 ت درجة العمران : 
7 ت الشاغل  : الرشكاء 

8 ت القيمة املقدرة : 31,395,508 واحد وثالثون مليون وثالثمائة وخمسة وتسعون 
الف وخمسمائة وثمانية دينار

9 ت بدل املزايدة االخري

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
محكمة بداءة الرميثة

العدد / 492/ب/2019
التاريخ / 2019/9/1

اىل  /املدعتى عليهمتا / حاكم كامتل هادي وزينب حاجم كامل / يستكنا الوركاء ت 
الظوالم 

تبليغ 
بتاريتخ 2019/5/13 اقام املدعي عيل عبد الحستني محمد الدعتوى املرقمة 492/

ب/2019 والذي يطلب فيه الحكم بعائدية املشيدات ومغروسات يف القطعة  املرقمة 
46 مقاطعة 86 ابو الشتويط وقد صدر الحكم من محكمة بداءة الرميثة برد دعوى 
املدعي عيل عبد الحستني محمد ولكونهما مستافرين اىل خارج القطر حسب اشعار 
املختار ) عبد عيل عباس رهك( يف 2019/8/25 وكتاب مركز رشطة الوركاء بالعدد 
492/ب/2019 يف 2019/7/17 والقائتم بالتبليتغ املفتوض عيل حميتد تعذر عليه 
التبليتغ لكون املدعتى عليهما مستافرين ختارج القطتر يف 2019/8/25 لذا تقرر 
تبليغهما عن طريق النرش بصحيفتني محليتني يوميتني بالقرار وبعكس ذلك ستوف 

يكتسب القرارالدرجة القطعية وفق االصول القانونية 
القايض

حيدر حميد عبد الحسني

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد 7443
التاريخ :2019/9/3

نرش اعالن
قدمت املستدعية )خديجة صالح عيل( طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه 
اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود )بكر عبد العزيز ستلمان( والذي 
فقتد بتاريتخ 2015/2/22 وعليه واستتناداً لقانتون رعاية القارصين 
قتررت املحكمتة نترشه بصحيفتني محليتتني لغرض التثبتت من حياة 

املفقود 
مع التقدير

القايض
طالل خليل محمود

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد 668/ش/2019
التاريخ :2019/9/4

اىل املدعى عليه / احمد فريد مخلف
اقامتت زوجتتك املدعية )ليتىل حميد عايتل( الدعوى الرشعيتة املرقمة 
668/ش/2019 والتتي تطلتب فيهتا تثبيتت زواجها متن املدعى عليه 
احمد فريد مخلف واثبات نستب اطفالها كل من )فريد وستارة وهاجر 
وملجهوليتة محتل اقامتك حستب كتتاب مركتز الرشطة االمتام بالعدد 
3601 يف 2019/6/17 واشتعار املختار)حميتد مضحتي (مختتار حي 
الزراعة/سامراء واملذيل بتوقيع الشاهدين )احمد سعدان وسمري كريم 
واملصدق من قبل املجلس املحيل لقضاء  ستامراء قررت املحكمة تبليغك 
بواستطة صحيفتني محليتني يوميتني  للحضور بموعد املرافعة املوافق 
2019/9/29 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فستجري 

املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون 
مع التقدير....

القايض
طالل خليل محمود

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2189/جنح/2019
التاريخ : 2019/9/2

اعالن
اىل املتهم الهارب / جمال عيل حسني عيل

بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف القضية 
املرقمة 2189/جنح/2019 وفق احكام املادة )1/456/أ( عقوبات فقد 
تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام هذه  
املحكمتة يف يتوم 2019/10/2 م ويف حتال عدم حضورك ستوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 9409

التاريخ 2019/9/4
اعالن

بنتاء عتىل الدعوة املقامة متن قبل قدم املواطن ) حستن عبد عيل عبيد( 
الذي يروم تبديل لقبه وجعله )الشتمري (بدال من )الفنهري(  فمن لديه 
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمستة عرش يوم( 
وبعكسته ستوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
متن قانتون البطاقة الوطنية رقم 3 لستنة 2016 واالمتر االداري املرقم  

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاستة جامعة الكوفة / قستم القانونية  عن اجراء املزايدة 
العلنيتة  لتأجري االمتوال  العائدة لجامعتنتا  واملدرجة ادناه  فعىل 
الراغبني يف االشتراك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / 
الشتؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف 
لالطتالع عتىل التفاصيل والعقتار املعلن عنه موقعيتا وخالل مدة 
خمستة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستتجري 
املزايدة يف الستاعة العتارشة صباحا من اليوم التتايل  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة مستتصحبني معهم التامينتات القانونية البالغة 
50% متن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاستة جامعة 
الكوفتة / صنتدوق التعليتم العايل وكتاب بتراءة ذمة  متن دوائر 
الريبتة  املختصتة تتضمن عتدم املمانعة يف الدختول باملزايدات 
لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الريبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة الستكن وهوية االحوال املدنيتة  عىل ان يتم جلب  كتاب 
مكتب التستجيل الجنائي للمتقدم للمزايدة  وبحسب محافظته يف 
حال رستو املزايدة عىل ان يقوم املستاجر بايداع تأمينات مقدارها 
10% من قيمة عقد االيجار الستنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة 
العقتد  يف حالتة عدم ترتيتب مبالغ بذمته نتيجتة مخالفة رشوط 
العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشراك املوظفني الذين ذكرتهم 
احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه 
املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
 اوال / نادي التدريسيني / مطعم الجامعة / كلية الطب

1 ت القيمة التقديرية الستنوية : )16000000(  ستة  عرشمليون 
دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 2460/ش2019/2

التاريخ : 2019/9/4
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل عبد العزيز كاظم 
اصتدرت هتذه املحكمتة قرارهتا بالدعتوى املرقمتة 2460/

ش2019/2 يف 2019/5/30 غيابيتا بحقتك والقتايض ضتم 
حضانتة الطفل )ميكائيتل( للمدعيه ) زهراء هتادي عمران( 
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختتار حي الجزيرة / النجف قتررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواستطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعراض عىل 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسته يكتستب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 5418/ش2019/6

التاريخ : 2019/9/3
اعالن

اىل / املدعى عليه / حسني عيل حميد
اقامتت املدعية ) اشتواق طالب عبد( الدعتوى بالعدد 5418/

ش2019/6 امتام هتذه املحكمتة تطلب فيهتا التفريق لعدم 
االنفتاق وملجهولية محل اقامتك حستب رشح القائم بالتبليغ 
واشتعار مختار محلتة دور الهندية /النجف قتررت املحكمة 
تبليغتك  بموضوع الدعتوى وبموعد املرافعة اعالنا بواستطة 
صحيفتتني محليتتني يوميتتني وعليتك الحضتور امتام هذه  
املحكمتة يف موعد املرافعتة القادم املوافق يتوم 2019/9/18 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا ستوف تجتري املرافعة بحقتك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع االنبار

مرشوع اكامل انشاء بناية شعبة توزيع الفلوجة 
1ت يترس رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع  االنبار دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل ملرشوع اكمال انشتاء بناية توزيع الفلوجة يف قضاء الفلوجة وهذه البناية تتكون من طابقني وقد وصلت نستبة 
االنجتاز ستابقا اىل )27%( قبل احتالل داعش ملدينتة الفلوجة واملطلوب حاليا بعد تحرير مدينتة الفلوجة اكمال االعمال 

املتبقية للبناية 
2 ت الكلف التخمينية لهذا املرشوع )450472000( 

3 ت ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )املستقبل ، الرشق ، العراق االخبارية( 
4 ت عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ فرع االنبار / الشتعبة القانونية من الستاعة الستابعة وخمسة واربعون دقيقة صباحا اىل الستاعة الواحدة وخمسة 

واربعون دقيقة مساءا  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
5 ت متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ت تقديم شهادة تأسيس الرشكة املصدقة قانونيا
ب ت هوية تصنيف املقاولني نافذة لسنة 2019 الدرجة السادسة كحد ادنى

ت ت املتطلبات املالية وتشمل السيولة النقدية البالغة )   ( وخالل )6( اشهر التي تسبق االعالن 
ث ت كتتاب عتدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيتاة العامة للرائب /فرع االنبار نافذة ولستنة االعالن  
)نستخة اصليتة ( معنونة اىل رشكة توزيتع املنتجات النفطية /فرع االنبتار وتقديم الهوية الريبية واستتخدام الرقم 

الريبي
ج ت كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية بموجب التعليمات

ح ت توضيح الخربة العامة وقائمة باالعمال املماثلة  املنجزة )بتفاصيلها ومبالغها( 
خ ت وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية( 

د ت قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء
ذ تبيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها 

ر ت املنهجية املقرحة لتنفيذ املناقصة بموجب املدة املقررة 
ز ت نسخة من املستمسكات الشخصية ) هوية االحوال املدنية ت شهادة الجنسية العراقية ( او )البطاقة الوطنية املوحدة 

ت بطاقة السكن( 
س ت املتطلبات والوثائق االخرى الواردة يف الوثيقة القياسية لهذه املناقصة

ش ت يلتتزم املناقص بميلء البيانات الخاصة بالقستم الرابع عند تقديم العطاءات وبخالفه يتم استتبعاد العطاء وكذلك 
االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة 

ص ت تقديم )شتهادة التأستيس ت عقد التأستيس ت النظام الداخيل للرشكة ت وكالة قانونية مصدقة ت اجازة ممارستة 
املهنة( 

6 ت بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ادخل العنوان شكرة 
توزيتع املنتجتات النفطية / فرع االنبار الواقعة يف محافظة االنبار /الرمادي قرب مركز رشطة القطانة وبعد دفع قيمة 
البيتع للوثائتق البالغة ) 100000( فقط مائة الف دينار ال غري من خالل الدفع النقدي )غري قابل للرد( واستتالم الوثيقة 
القياستية بكافة اقستامها بهذه املناقصة ورقيا باليد واستتالم قرص مدمج )cd(يحتوي نسخة الكرونية من الوثيقة 

)word( والذي يمىلء من قبل مقدم العطاء )pdf( كاملة بصيغة الخاص باستمارات العطاء بصيغة
7 ت يتتم تستليم اعلطتاءات اىل العنوان التايل ) رشكة توزيتع املنتجات النفطية / فرع االنبتار الواقعة يف محافظة االنبار 
/ الرمتادي قرب مركز رشطة القطانة ( يف املوعد املحدد )الستاعة الثانية عرش ظهترا من يوم 2019/9/29( العطاءات 
املتأخرة ستوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل 
) رشكتة توزيع املنتجات النفطية / فرع االنبار الواقعة يف محافظة االنبار / الرمادي قرب مركز رشطة القطانة( مقرر 
لجنتة فتتح العطاءات يف املوعد املحدد قبل الستاعة الثانية عترش صباحا من تاريخ غلق املناقصتة  يف يوم 2019/9/30 
ويكتون تقديتم العطاء يف ظرف كبري مغلتق ومختوم يحتوي الوثيقة القياستية من قبل مقدم العطتاء وضمان العطاء 
ووصتل الرشاء والقستم الرابع ورقيا من الوثيقة القياستية بعد ملئته بمعلومات مقدمي العطتاء وختمه بالختم الحي 
)واملتضمتن اليتة تقديم العطاء وملحق العطاء وجداول الكميات املستعرة ومنهاج تقدم العمل واملستمستكات واالوراق 

االصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء االخرى( 
ويثبت عىل الظرف ) اسم املقدم العطاء وعنوانه ، واسم وعنوان صاحب العمل ، اسم ورقم املناقصة  تثبيت مالحظة عدم 
فتح الظرف قبل املوعد املحدد لفتح العطاءات( علما ان التقديم يف الربيد االلكروني غري مسموح والعطاءات املتأخرة عن 
موعد غلق املناقصة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل 
العنوان االتي رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع االنبار / لجنة فتح العطاءات الساعة التاسعة صباحا 2019/9/30 
كل العطتاءات يجتب ان تتضمن ضمان للعطاء خطاب ضمان مرصيف  او صك مصتدق وبمبلغ )9000000( دينار فقط 

تسعة ماليني دينار ال غري
8 ت رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

9 ت العناوين املشتار اليهتا انفا  هي رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع االنبتار الواقعة يف محافظة االنبار / الرمادي 
قرب مركز رشطة القطانة 

مالحظتة / )بأمتكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط ان ال يتعارض مع الترشيعات 
القانونية للمنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق(

العدد :2
التاريخ2019/9/4

التوقيع
سامر عباس حممد

مدير هياة توزيع املنطقة الغربية
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عمالق جديد يقتحم رصاع التعاقد مع إريكسن
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحف�ي بريطاني، أن نادًيا 
جدي�ًدا اقتح�م رصاع ض�م الدنماركي 

كريستيان إريكسن من توتنهام.
وارتب�ط إريكس�ن باالنتق�ال إىل أندية 
يونايت�د،  ومانشس�ر  مدري�د،  ري�ال 
ويوفنت�وس خ�ال املريكات�و الصيفي 

املنقيض.
ووفًقا لصحيف�ة »مريور« الربيطانية، 
ف�إن إن�ر مي�ان ب�ات مهمًت�ا للغاية 
بالتعاقد مع إريكسن، وقد ينقض عىل 
الصفقة يف املريكاتو الشتوي املقبل، إذا 
ل�م يوقع الاعب عىل عق�د جديد رفقة 

سبريز.
وينته�ي عق�د إريكس�ن م�ع توتنهام 
يف يوني�و/ حزيران املقب�ل، ولذلك فإن 
إدارة النادي اللندني لن تمانع يف رحيل 
الاعب برس�وم منخفض�ة يف انتقاالت 

الشتاء املقبلة.
ل�راع  إن�ر  اقتح�ام  ق�رار  وج�اء 

التعاق�د مع إريكس�ن بناء ع�ىل رغبة 
اإليطايل أنطونيو كونت�ي، املدير الفني 
للنرياتزوري، الذي بات يضع الاعب يف 

مقدمة أهدافه للمريكاتو الشتوي.
ح�اول  أن  س�بق  توتنه�ام  أن  يذك�ر 

الحفاظ عىل خدمات إريكسن، وعرض 
عليه الحصول عىل راتب أسبوعي يقدر 
ب� 200 ألف جنيه إسرليني، للموافقة 
عىل تجديد عقده، إال أن عرض السبريز 

قوبل بالرفض.

حممد صالح: نفط الوسط سيكون منافًسا رشسًا هذا املوسم
             المستقبل العراقي/ متابعة

�د محمد صالح، قائد نفط الوس�ط،  أكَّ
أنَّ الفري�ق س�يكون منافًس�ا رشًس�ا 
ه�ذا املوس�م، وسيس�تعيد مكانته بني 
ف�رق املقدمة بف�ض التحض�ري الجيد 

للموسم.
وقال صال�ح، يف تريحات، إنَّ مامح 
الفري�ق ب�دأت تتض�ح، مش�رًيا إىل أنَّ 
هن�اك خطة عمل ممنهج�ة من اإلدارة 
بالحف�اظ ع�ىل الطاق�م الفن�ي ال�ذي 
يق�وده م�درب محن�ك بحج�م رايض 

شنيشل.
ولفت إىل أنَّ سياس�ة بناء الفريق التي 
اعتمدها املدرب جي�دة، وتؤكد أنَّ نفط 
الوسط يعمل بش�كل مدروس، وصوالً 

لأللقاب يف املوسم الجديد.
وأضاف »شنيش�ل حافظ عىل عدد من 
الاعبني الذي�ن يمثلون ركائ�ز مهمة، 
باإلضاف�ة للتعاقد مع نج�وم مميزين، 
فضاً ع�ن ضم 4 محرفني س�يلعبون 

دوًرا مؤث�رًا مع الفريق ملا يمتلكون من 
قدرات بدنية ومهارية عالية«.

وأوضح »الفريق دخل معسكرًا تدريبًيا 
مباري�ات   4 وس�يتضمن  أربي�ل،  يف 
تجريبية، أتوق�ع أن تكون هي املحطة 
األه�م لتطبي�ق أس�لوب اللع�ب ال�ذي 

ال�دوري،  منافس�ات  يف  س�نعتمده 
وس�تضع الفري�ق يف قم�ة الجاهزي�ة 

لنقطة البداية«.
س�يفتتح  الوس�ط،  نف�ط  أن  يذك�ر 
مش�واره يف ال�دوري ي�وم 18 بماقاة 

فريق الديوانية عىل ملعب النجف.

فيدرر يتحرس 
بعد السقوط 

يف أمريكا املفتوحة

           المستقبل العراقي/ متابعة

بع�د أكث�ر م�ن عقدي�ن م�ن التواج�د يف 
ماع�ب التن�س، تعلم النجم الس�ويرسي 
روجر فيدرر كيفي�ة التعامل مع الهزائم، 
باعتباره�ا لحظات فردي�ة.وودع فيدرر، 
بطولة أمريكا املفتوحة من ربع النهائي، 
جريج�ور  البلغ�اري  أم�ام  بالس�قوط 
ديمروف يف 5 مجموعات، وكش�ف النجم 
الس�ويرسي إحباط�ه م�ن إه�دار فرصة 
التتويج بلق�ب البطولة للمرة السادس�ة 
يف مس�ريته واألوىل منذ ع�ام 2008.وقال 
فيدرر حس�بما نقل موقع رابطة محريف 
التنس: »أشعر باإلحباط من نهاية األمر، 
ش�عرت أنني ألعب بص�ورة جيدة بالفعل 
بعدما ب�دأت البطول�ة بص�ورة مهتزة يف 
أول مبارات�ني، هذه فرصة أخرى مهدرة، 
تقدمت يف النتيجة، كان يمكن أن أتقدم يف 
البطولة وأحصل عىل يوم�ني من الراحة، 
كان األم�ر يب�دو جي�ًدا للغاية«.وأض�اف 
الس�ويرسي: »لك�ن، يج�ب االعتياد عىل 
التعامل مع الهزائم، فهي جزء من اللعبة، 
أتطل�ع اآلن لقض�اء املزيد م�ن الوقت مع 
أرست�ي، الحي�اة جيدة«.تل�ك الهزائ�م لن 
تقلل من موس�م فيدرر املمي�ز هذا العام، 
حي�ث ت�وج بلقبه رق�م 100 يف مس�ريته 
االحرافية يف شهر فرباير / شباط املايض 
يف دب�ي، وتوج بعدها بلقب بطولة ميامي 
لألس�اتذة، ومن ثم ت�وج بلقبه العارش يف 
بطولة هاله.وردا عىل س�ؤال من صحفي 
ح�ول توقعات�ه بالف�وز بلق�ب جدي�د يف 
البط�والت األربع الكربى يف هذا العمر قال 
في�درر »ال أملك بلورة س�حرية. هل تملك 
واحدة؟«. وأضاف »ال يمكن أن تعرف أبدا 
ما س�يحدث. أتمنى تحقيق ذلك بالتأكيد 
وأعتق�د أن املوس�م كان إيجابًي�ا بش�كل 
عام. أش�عر بإحباط اآلن لكنني سأنهض 
وسأكون بخري«. ونفى أن تكون مفاجأة 
خروجه م�ن أمري�كا املفتوح�ة مرتبطة 
بتأث�ره بإخف�اق ويمبل�دون، قائ�ًا »ال 
أعتقد ذلك. إذا تقدمت خطوة لألمام تنىس 
امل�ايض وأتذكر أنني لعبت بش�كل جيد يف 
ال�دور قبل النهائ�ي )يف ويمبلدون( لذا لم 
يكن مش�واري هن�اك س�يئا«.كما خرس 
فيدرر نهائ�ي ويمبلدون ونهائ�ي إنديان 
نهائ�ي روالن  إىل نص�ف  ويل�ز، ووص�ل 
جاروس، وضم�ن التأهل بالفعل للبطولة 
الختامية للموس�م التي ستقام يف لندن يف 
شهر نوفمرب / ترشين ثان املقبل.ويستعد 
فيدرر للمش�اركة األسبوع املقبل يف كأس 
ليف�ر، قبل التوج�ه إىل الجولة اآلس�يوية 

للمشاركة يف بطولة شنغهاي لألساتذة.

أنشيلويت يعلن قائمة 
نابويل لدوري األبطال

مواجهة قضائية قريبة 
بني برشلونة ونيامر

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن كارلو أنش�يلوتي، املدير الفني لنابويل، قائمة فريقه 
التي ستخوض مرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا يف 

املوسم الجديد )2020/2019(.
وش�هدت قائمة الباراتينوب�ي تواجد الصفق�ات الجديدة 
لفري�ق الجن�وب، بعدم�ا تواج�د كل م�ن دي لورين�زو، 

مانوالس، إليف إملاس، لوزانو ويورينتي.
وجاءت القائمة عىل النحو التايل:-

حراسة املرمى: كارنيزيس، مرييت، أوسبينا.
 خط الدفاع: دي لورينزو، غام، الس�يد هساي، كوليبايل، 
لوبريت�و، ماكس�يموفيتش، مالكويت، مان�والس، ماريو 

روي.
 خ�ط الوس�ط: آالن، إمل�اس، فابي�ان روي�ز، جايتان�و، 

زيلينسكي.
 خ�ط الهج�وم: كاييخ�ون، إنس�يني، يورينت�ي، لوزانو، 

مريتينز، ميليك، أمني يونس.
ويتواج�د ناب�ويل ضم�ن املجموع�ة الخامس�ة التي تضم 
ليفربول حامل لقب البطولة، إىل جوار ريد بول سالزبورج 

النمساوي وجينك البلجيكي.

ريال مدريد حاول خطف موهبة برشلونة عىل طريقة مييس اليابان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم األربعاء، أن نادي ريال مدريد 
ح�اول خطف موهبة برش�لونة أنس�و فاتي صاح�ب ال� »16 

عاما« من الفري�ق الكتالوني.وكان فاتي 
ق�د اقتح�م الفري�ق األول لربش�لونة هذا 
املوس�م، مس�تغا الغياب�ات التي رضبت 
صفوف كتيبة إرنستو فالفريدي، ليحقق 
ظه�وًرا ممي�زًا باإلضاف�ة إىل نجاح�ه يف 
تس�جيل هدف ض�د أوساس�ونا بالجولة 
لصحيف�ة  الليجا.ووفًق�ا  م�ن  الثالث�ة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن فاتي 
جدد عقده مع برش�لونة يف يوليو/ تموز 
املايض حتى صي�ف 2022 برشط جزائي 

يبل�غ 100 ملي�ون يورو.وأش�ارت إىل أن الاعب الش�اب تلقى 
عرضني رس�ميني من ريال مدريد وإش�بيلية إلغرائه بالرحيل، 
عن برشلونة، إال أن إدارة بلوجرانا نجحت يف تأمني الاعب بعقد 
جديد ورشط جزائي ضخم.وأوضحت أن فاتي كان يمتلك أيًضا 
عروًضا خارجية أيضا، لكنه واجه مش�كات متعلقة بالتوثيق، 

إىل جانب األسباب العائلية.
جدير بالذكر أن برشلونة عمل عىل تأمني 
نجمه الصاع�د فاتي، من هجمات الريال 
والفرق اإلسبانية، خشية تكرار ما حدث 
مع العب�ه الس�ابق، الياباني تاكيفوس�ا 
كوب�و ال�ذي ترب�ى يف الماس�يا قب�ل أن 
يخطف�ه الريال هذا الصي�ف، بعد رحيله 
عن برش�لونة قبل سنوات ألسباب تتعلق 

. بلوائح الفيفا بشأن الاعبني القررّ

غدر يوفنتوس يفجر غضب إيمري كان
              المستقبل العراقي/ متابعة

كان، الع�ب وس�ط  إيم�ري  األملان�ي  ش�ن 
يوفنتوس، هجوًما عنيًفا ضد البيانكونريي، 
عق�ب قرار اس�تبعاده م�ن قائم�ة الفريق 

ملنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وق�رر يوفنت�وس اس�تبعاد الثنائ�ي ماريو 
ماندزوكيت�ش وإيم�ري كان، م�ن القائمة 
التي تس�تعد لبدء منافس�ات دوري األبطال 

منتصف شهر سبتمرب/ أيلول الجاري.
وق�ال إيم�ري كان يف تريح�ات لصحيفة 
»بيل�د« األملاني�ة: »إن�ه أم�ر ص�ادم للغاية 

بالنسبة يل، اس�تمرت محادثتي مع )املدرب 
ماوريس�يو س�اري( مل�دة دقيق�ة ول�م يتم 

إعطائي أي سبب«.
وأضاف: »هذا يجعلني غاضًبا للغاية، سأعد 
اس�تنتاجاتي الخاصة ثم أتحدث مع النادي 

عقب عودتي من فرة التوقف الدويل«.

وتاب�ع إيم�ري: »لق�د أخربون�ي ووعدوني 
بيشء آخر يف األس�بوع املايض. باريس سان 
جريم�ان كان يرغب يف ضمي ه�ذا الصيف، 
يوفنت�وس، كان  البق�اء يف  لكنن�ي ق�ررت 
الرشط ه�و أنني س�أكون يف قائم�ة دوري 

أبطال أوروبا«.

كارفاخال يستبعد ثورة الريال.. ويؤيد قرار نافاس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد اإلسباني الدويل داني كارفاخال، الظهري األيمن 
لري�ال مدريد، أنه لي�س من الس�هل القيام بثورة 
يف القلع�ة البيض�اء، يف إش�ارة لصفقات املوس�م 

الحايل.
ويف مقابلة م�ع برنامج »البارتيداث�و« عىل إذاعة 
)COPE(، ق�ال كارفاخال »هناك دائما حديث عن 
ثورة، لك�ن يف فريق مثل ريال مدري�د الذي يرغب 

الجمي�ع يف أن يكون بني صفوفه وال يريد الجميع 
مغادرته، األمر ليس سها«.

وأض�اف »لق�د ج�اء العب�ون سيس�اعدوننا مثل 
هازارد وميليتاو وف�ريالن ميندي.. وأعتقد أن هذا 

من أجل استكمال الفريق الكبري«.
وعن بداية امللكي هذا العام، أبرز الاعب أن »الناس 
ق�د تفك�ر أن البداي�ة )3 مباريات انتص�ار وحيد 
وتعادلني(، يبدو أن أش�باح املايض قد عادت، لكن 
الشعور داخل الفريق ليس سيئا. نعم نفتقر ملزيد 

من الحس�م يف املنطقتني )الهجومية والدفاعية(، 
لكننا سنعود للقيام بأمور مهمة«.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت طوال املريكاتو 
الصيف�ي، حول انتقال محتم�ل للربازييل نيمار دا 
سيلفا من باريس س�ان جريمان أو الفرنيس بول 
بوجبا، العب مانشس�ر يونايتد، ق�ال »نحن كما 

نحن اآلن وال يمكن التفكري يف أحد ليس معنا«.
وعن انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس 
لباريس س�ان جريمان، أكد »كيل�ور كان زمييل.. 

أتح�دث مع�ه كث�رًيا وكان العب�ا يري�د أن يحظى 
بدقائق لع�ب ويف النهاية أعتقد أن هذا كان أفضل 

خيار له«.
وح�ول منتخ�ب إس�بانيا ومدربه الح�ايل روبرت 
مورينو وسلفه لويس إنريكي، قال كارفاخال »ال 
أعلم يف أي مرحلة س�يكون مورينو إذا قرر لويس 
العودة. ما نعلمه هو أن روبرتو يدير املنتخب وهو 
مديرنا الفن�ي ووظيفتنا هي نق�ل أفكاره ألرض 

امللعب«.

ماتيتش: سأثبت خطأ وجهة 
نظر سولسكاير

صالح وماين عىل رأس قائمة ليفربول يف دوري األبطال

              المستقبل العراقي/ متابعة

نف�ى نيماني�ا ماتيت�ش، متوس�ط ميدان 
مانشس�ر يونايت�د، وج�ود أي أزم�ة بينه 
وبني مدربه أويل جونار سولس�كاير، وعدم 
تعاملهما بصورة مبارشة يف اآلونة األخرية.

وعان�ى الربي البالغ م�ن العمر 31 عاًما 
من قلة مش�اركاته مع مانشس�ر يونايتد 
هذا املوس�م، حيث ش�ارك يف مباراة واحدة 
فقط كبديل يف التعادل مع س�اوثهامبتون 
بنتيج�ة 1-1 ي�وم الس�بت املايض.وق�ال 
ماتيت�ش قب�ل مواجه�ة منتخ�ب ب�اده 
للربتغال يف التصفيات املؤهلة ليورو 2020 
يوم الس�بت املقبل، حسبما نقلت صحيفة 
»مريور« الربيطانية: »يف أول مباراتني أو 3 

مباريات، حدد سولس�كاير التش�كيل الذي 
س�يخوض املباري�ات دون االعتم�اد عيل«.

وأض�اف »أعمل بكل ق�وة ممكنة، وأحرم 
ق�راره تماًم�ا، واألمر يع�ود إىل اآلن إلثبات 
خط�أ وجهة نظ�ره، وأن�ه يتوج�ب عليه 
إعادت�ي م�ن جدي�د إىل املكان ال�ذي أنتمي 
إليه«.وتاب�ع الاعب الرب�ي »ال توجد أي 
مش�كلة، أخربت�ه أنني ال أتف�ق معه، لكن 
يف النهاية هو من يحدد التش�كيل األسايس 
للفريق«.ومنذ انتقال ماتيتش إىل مانشسر 
يونايت�د قادًما من تش�يليس يف عام 2017، 
اعتاد عىل املش�اركة أساس�ًيا مع الفريق، 
حيث خاض 36 مباراة يف الدوري اإلنجليزي 
يف موس�م 2016- 2017، كم�ا خ�اض 28 

مباراة يف الدوري املوسم املايض.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن األملانى يورجن كل�وب، املدير الفني 
لليفرب�ول، قائمة فريقه التي س�تخوض 
منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خال 
املوس�م الحايل.ووفًق�ا للموق�ع الرس�مي 
للريدز، فإن الفريق يخوض دوري األبطال 

بقائمة تضم كًا من:
أليسون بيكر – إليوت – فريمينو – صاح 
– جوميز – هندرس�ون – كيت�ا – الالنا – 
لونريج�ان – لوفرين – مان�ي – ماتيب – 
ميلنر – أوريجي - تشامربلني - روبرتسون 

– أدريان – شاكريي – فابينيو – فان دين 
ب�ريج – فان داي�ك – فاينالدوم – أرنولد - 
ريان بريوس�ر - كورتيس جونز - هريبي 
كني – كيللري - يارس الرويش – آدم لويس.

يذك�ر أن كًا من: أرنولد - ريان بريوس�ر 
- كورتيس جونز - هريبي كني – كيللري - 
يارس الرويش – آدم لويس يتواجدون ضمن 
قائم�ة الري�دز )ب( الخاص�ة بالبطول�ة.

وتشمل القائمة )ب( الاعبني الذين ولدوا 
يف أو بع�د 1 يناي�ر/ كان�ون ث�ان 1998، 
والذين أصبحوا مؤهل�ني للعب مع النادي 
دون انقطاع مل�دة عامني منذ إتمامهم 15 
عاًم�ا. وتنص قواعد االتحاد األوروبي عىل 
أنه يمكن للنادي تسجيل عدد غري محدود 
من الاعبني يف القائمة )ب( أثناء املوس�م، 
ولك�ن برشط تقدي�م القائم�ة يف موعد ال 
يتجاوز منتصف الليل قبل أي مباراة.ويعد 
ليفرب�ول ه�و حامل لق�ب البطول�ة، بعد 
أن تف�وق عىل توتنه�ام يف املباراة النهائية 
خ�ال املوس�م املايض.ويق�ع ليفربول يف 
املجموعة الخامس�ة بالبطولة هذا املوسم 

رفقة كل من نابويل وسالزبورج وجينك.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ألقى تقرير صحفي إس�باني، الضوء ع�ىل تطور جديد يف 
العاقة بني نادي برشلونة ونجمه السابق نيمار دا سليفا، 
العب باري�س س�ان جريمان.ووفًق�ا لصحيف�ة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن نيمار س�يواصل مطاردته 
لربش�لونة قضائًيا، وس�تعقد الجلس�ة الجدي�دة الخاصة 
بالدع�وى الت�ي رفعه�ا الاعب ضد البارس�ا ي�وم 27 من 

الشهر الجاري.
وتع�ود القضية إىل رغب�ة نيمار يف الحص�ول عىل مكافأة 
تجدي�د آخر عقد له مع برش�لونة كاملة، رغ�م أنه انتقل 
مبارشة عقب التجديد صوب باريس سان جريمان يف صيف 
2017.وكان برشلونة قد منح الاعب 14 مليون يورو من 
إجم�ايل املكاف�أة البالغ�ة 40 مليوًنا، ولذل�ك يطلب نيمار 

الحصول عىل 26 مليوًنا من إدارة النادي الكتالوني.
يذكر أن العاقة بني نيمار وإدارة برش�لونة تحسنت كثريًا 
هذا الصيف، بس�بب سعي النادي الكتالوني إلعادة الاعب 
إىل »كام�ب نو«، بع�د أن اع�رف بالخطأ ال�ذي ارتكبه يف 
صي�ف 2017.وكان نيم�ار قد انتقل إىل س�ان جريمان يف 
صي�ف 2017 مقابل 222 قيم�ة الرشط الجزائي يف عقده 

األخري مع برشلونة.

مصدر يكشف كواليس استقالة رئيس احتاد الكرة
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مصدر ملوقع كورة، األس�باب الحقيقية التي دفعت 
عب�د الخالق مس�عود، رئيس االتحاد العراق�ي لكرة القدم، 
عن إعان اس�تقالته بعد مباراة البحرين األوىل يف تصفيات 
كأس العالم 2022.وقال املصدر، إن مس�عود حاول جاهًدا 
بالضغط عىل عدنان درجال، للتخيل عن شكواه يف محكمة 
جناي�ات الرصافة ضد 3 من موظفي االتحاد العراقي، لكن 
دون جدوى.وأض�اف أن درجال مىض للمحكمة بش�كواه 
التي قد تتس�بب بس�جن هؤالء املوظفني، ومنهم صديقني 
مقربني لعبد الخالق مس�عود ولديهم الكثري من التفاصيل 
واألرسار التي تخص البيت الكروي العراقي.وأوضح املصدر، 
أن مسعود لوح باالستقالة إلنهاء األزمة بشكل ودي كي ال 
يتعرض موظفوه للسجن من جهة، ولحفظ األرسار وعدم 
ترسيبه�ا يف حال تم الضغط عىل املتهم�ني بقضية التزوير 
م�ن جه�ة أخرى.وتابع »مس�عود أوف�د وليد ط�ربة، أحد 
املتهم�ني وهو مدير العاق�ات العامة، مع املنتخب الوطني 
إىل البحري�ن بغ�رض تأجي�ل القضية وكس�ب الوقت، لكن 
املحكم�ة أدانت س�فر طربة وفرسته عدم اح�رام للقانون 

والقض�اء، وأصدرت حكمه�ا بإلقاء القب�ض عليه ليتعقد 
املشهد عىل رئيس االتحاد«.يشار إىل أن عدنان درجال، قدم 
شكوى قضائية بحق أمني رس االتحاد الدكتور صباح رضا 
ومدي�ر العاقات العامة وليد ط�ربة، ورئيس لجنة الطعون 

ستار جبار، بتهمة تزوير أوراقه االنتخابية.

جوتزه عىل طاولة عمالق إيطايل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن األملان�ي ماريو جوت�زه، نجم 
بوروس�يا دورتموند، دخل ضم�ن قائمة اهتمام�ات أحد أندية 
املقدم�ة يف الكالتش�يو خ�ال املوس�م الحايل.ووفًق�ا لصحيفة 
»الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، فإن إنر ميان أبدى اهتماًما 

بض�م جوتزه خ�ال املريكات�و الصيفي، ولك�ن دون تقديم أي 
عرض ملموس.وأشارت الصحيفة إىل أنه خال املوسم الحايل قد 
يتحول اهتمام إنر بضم جوتزه إىل مفاوضات جادة.وأوضحت 
أن الصفق�ة قد تتم يف يناير/ كانون ثان املقبل، بس�بب أن عقد 
الاعب األملاني ينته�ي يف الصيف املقبل، وبالتايل قد توافق إدارة 

بوروسيا دورتموند عىل رحيل جوتزه بمقابل منخفض.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد 1977 الخميس 5 أيلول 2019

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

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

امـضـاءاتإصبع على الجرح

شائعات الكرتونية)أكو دولة لو  ماكو دولة( ؟ 

القاضي إياد محسن ضمدمنهل عبد األمير المرشدي 

الش�ائعة خرب كاذب ومزيف ومجهول املصدر لكنه ش�يق وممتع يف 
الوقت نفسه ويهدف للتالعب بعواطف املواطنني وعقولهم وألنه يثري 

فضول أفراد املجتمع فانه ينترش برسعة فائقة.
 بعض الش�ائعات لها أغراض اقتصادي�ة تهدف للرتويج ملنتج معني 
به�دف تحقيق ارباح كبرية او لتقليل االقبال عىل منتج آخر كش�كل 
من أش�كال الح�رب االقتصادية فقب�ل اعوام انترشت يف الس�عودية 
ش�ائعة مفادها ان ماكينة الخياطة القديمة من نوع سينجر تحوي 
زئبقا احمر ما دفع الناس لبيعها ورشائها حتى وصل س�عر الواحدة 
ملبلغ 50 ألف ريال سعودي رغم ان قيمتها االصلية 200 ريال ما  أدى 
اىل شيوع جرائم االحتيال، ومن الشائعات ما يكون غرضها سياسيا 
او امنيا تهدف اىل بث الرعب والقلق يف نفوس املواطنني وزرع الفتنة  
لبناء رأي عام مغلوط او لتش�كيل حالة ذهنية سلبية تحقق أهداف 
مروجي الش�ائعة وصانعيها كما حدث يف تركيا عام 2017 بعد نرش 
اخب�ار  كاذب�ة عن الجئني س�وريني قام�وا باغتص�اب فتيات حيث 
تعرض الجئ عراقي للطعن بس�كني ظنا من املهاجمني انه س�وري 

الجنسية.
 واذا كانت الشائعات قديما وقبل ظهور وسائل التواصل االجتماعي 
الحديث�ة اق�ل تأثريا وخط�را حيث يت�م تداولها يف املجال�س املغلقة 
وبني ع�دد محدود من األفراد وهي تتغري يف روايتها ومدلولها بالنقل 
والتداول فان خطرها تضاعف بظهور الفيس بوك كوس�يلة تواصل 
وتداول مهمة وواس�عة االنتشار الن الشائعة ستنترش بمجرد ضغط 
زر اإلعجاب او املشاركة وبالنسخة نفسها التي كتبها منتج الشائعة 

وبدون تغيري ما يسهل تمرير وتحقيق أهداف مطلق الشائعة.
هن�ا اتح�دث ع�ن الش�ائعات املمنهجة واملرس�ومة األه�داف وغري 
الرس�مية الن الش�ائعات العفوي�ة والش�ائعات الرس�مية قد تهدف 
لتحقي�ق أغراض اخرى ليس من بينها اث�ارة الرعب يف اذهان الناس 
او تحقي�ق غايات اقتصادية والش�ائعات املمنهجة من خالل مواقع 
التواص�ل االجتماعي تحتاج لتصد ترشيعي اس�تثنائي من غري املواد 
املذكورة يف قانون العقوبات العراقي الن املادة 179 عاقبت عىل اذاعة 
اخب�ار كاذب�ة يف زمن الحرب من ش�أنها ان تؤثر عىل االس�تعدادات 
العس�كرية  او تثري الفزع بني الناس وامل�ادة 180 عاقبت عىل إذاعة 
أخبار او بيانات او ش�ائعات كاذبة يف الخارج من ش�انها ان تضعف 
الثق�ة املالية للدولة ومث�ل هذه النصوص ما ع�ادت كافية ملواجهة 
ه�ذه الجريمة التي أضحت ظاه�رة تهدد االمن النفيس واالقتصادي 
للمواطن�ني نحتاج اىل نصوص عقابية تكافح الش�ائعة بكل صورها 
وتأثرياته�ا املتنوع�ة دون املس�اس بحرية التعب�ري ودون ان تقوض 
ف�رص نق�ل املعلوم�ة وتداوله�ا صحي�ح ان تحقيق ه�ذا النوع من 
املوازن�ة ليس باالم�ر الهني لكنه رضوري يف ع�ر ضمان الحريات 

وتفيش الشائعات املغرضة.

ت�رددت كث�ريا يف اختيار عن�وان يّعرب عن مضم�ون مقايل هذا ال�ذي احاول ان 
اخت�ر فيه جزءا من معاناة الذات واألحس�اس باألىس مل�ا تمر به بالدنا  التي 
ه�ي الدول�ة األقدم عىل وج�ه املعمورة ب�كل ما تعني�ه كلمة الدول�ة يف الفكر 
الس�يايس والفلس�في وما ه�و الوصف الالئق لن�ا اليوم وهل نح�ن فعال دولة 
قائمة متكاملة ام كما نسمع دائما عبارة ) ماكو دولة ( والتي يرددها مظلوم 
هن�ا ومظلوم هناك وخريج عاطل هنا وخريج عاطل هناك ومريض يائس من 
عالجه هنا وأب يسلّم ابنه الذي لم يجد له دواء للموت هناك وبائس هنا وبائس 
هن�اك ويائس هنا ويائ�س هناك . ال اريد ان اصدر حكم�ا عىل ما يصدق عليه 
ح�ال العراق اليوم لكنها وجهة نظر ش�خصية وتس�اؤالت اطرحه�ا ام انظار 
الجمي�ع بم�ا فيهم اصحاب القرار . بداية وباملخت�ر املفيد أود هنا ان اوضح 
إن مصطل�ح الدولة ليس بالجديد بل تم تداوله منذ القدم فقد ش�مل فالس�فة 
اليونان هذا املصطلح يف كتاباتهم حيث تناول أرس�طو مفهوم الدولة عىل أنها 
رقعة جغرافية بمس�احة محددة  تحت إدارة س�لطة تنظم الحياة األجتماعية 
والسياس�ية واألقتصادي�ة واألمني�ة وتلّب�ي االحتياج�ات املختلف�ة لألفراد او 
مجموعة من السكان املقيمني عليها وتكون الدولة مسؤولة عن األمن الداخيل 
وتأم�ني الحدود وتوفري الوظائف وتأمني الخدمات بجميع مفاصلها يف الصحة 
والتعليم واألتصاالت واملواصالت وغريها وكل ذلك يقع تحت مضمون الس�يادة 
للدول�ة التي ال نريد ان نبحث يف مراحل نش�وئها فذلك ش�أن آخ�ر ,  لنأتي عىل 
م�ا نحن فيه فحني ن�رى عرشات اآلالف من الخريجني يفرتش�ون األرض أمام 
واجهات الوزارات وس�احات املدن ال يطالبون بيشء س�وى حقهم الطبيعي يف 
الحصول عىل وظيفة من دون ان يس�معهم احد او يلبي طلبهم اي مس�ؤول يف 
الدول�ة ال رئيس وال حكومة وال برملان من حقنا ان نس�أل ) اكو دولة لو ماكو 
دولة ( . حني نعيش مأس�اة انقط�اع الكهرباء وابتزاز اصح�اب املوالدت ومن 
ورائهم منذ 16 سنة مضت واىل اجل غري محدود مع فشل الدولة بالكامل لحل 
هذه املعضلة من حقنا أن نسأل ) اكو دولة لو ماكو دولة ( . حني يتحول الطب 
يف الع�راق اىل تجارة رابحة بآآلم الفقراء وارواح املرىض وتتحول املستش�فيات 
الحكومي�ة اىل مس�الخ و ثالج�ات لحفظ املوت�ى من دون اي ام�ل بإجراء من 
املسؤولني يف الدولة من حقنا ان نسأل ) اكو دولة لو ما اكو دولة ( . حني نرى 
الفاس�دين يعتلون منصات الخطابة للس�لطة ليتحدثوا عن الفضيلة واألخالق 
وحني نرى املجرمني يعثيون يف األرض فسادا ويتبوأون مواقع املسؤولية  وحني 
ن�رى اموال الدولة وثرواتها تنهب يف الش�مال من س�لطة الربزاني ويف الجنوب 
م�ن مفايات األرصفة  وحني يقصف حش�دنا من ارسائي�ل وتنتهك ارضنا من 
تركيا وحني نرى بعض العشائر تتقاتل باألسلحة الخفيفة واملتوسطة  وقت ما 
ش�ائت وكيفما شائت من دون ان تتحرك الدولة او رئيسها من حقنا ان نسأل 
) اك�و دولة لو ماكو دولة ( . اح�ريا وليس آخر حني تتنقل يف داخل املدن وترى 
شوارع بال ارصفة ومدن بال خدمات وحني تنتقل من محافظة اىل اخرى وترى 
ط�رق مدمرة كما هي مأس�اة الطري�ق بني بغداد وكركوك وح�ني تدعو وزارة 
الدفاع حملة ش�هادة البكلوريوس للتط�وع برتبة نائب عريف بالجيش ليكون 
اآلمر عليهم خريج ابتدائية ضابط دمج برتبة عقيد او عميد  فأننا ال نتس�ائل 
)اك�و دولة لو ماكو دولة ( إنما وبحكم العقل واملنطق واليقني  أقولها وبكامل 

قواي العقلية .. ماكو دولة .

رس حمافظة النحيفني عىل قوامهم 
رغم تناوهلم ما يرغبون!

أشارت دراس�ة جديدة إىل أن األشخاص النحيفني طبيعي، قد يكونون 
قادري�ن عىل الحفاظ عىل أوزانه�م دون أي جهد ألن خالياهم الدهنية 
أكث�ر كفاءة وراثيا. ونظر العلم�اء يف عمل الخاليا الدهنية يف مجموعة 
من الرجال والنساء الذين يمكنهم تناول كل ما يحلو لهم دون زيادة يف 
الوزن. وكانت الخاليا الدهنية لديهم يف املعدة ذات طاقة أكرب لتكس�ري 

الدهون أكثر من تلك املوجودة يف األشخاص ذوي الوزن املتوسط.
 وتض�اف هذه النتائ�ج إىل االعتقاد بأن النحيفني لديه�م بعض املزايا 

الجينية عندما يتعلق األمر بالحفاظ عىل شكلهم.
 ،American Journal of Clinical Nutrition وكتب الباحثون يف مجلة

إنهم يعتقدون أن نتائجهم هي األوىل عىل مستوى العالم.
وقال�وا: نظه�ر ألول م�رة، عىل حد علمن�ا، أن انخفاض وزن الجس�م 
املس�تمر لدى البعض يرتبط بميزات يف األنسجة الدهنية البيضاء التي 

تتعارض مع تلك الخاصة بمرىض السمنة«.

»أودي« تبهر عشاقها بسيارة متميزة
تس�تعد رشك�ة »أودي« م�ن جديد إلط�الق صيحته�ا الجديدة يف املش�هد 
العامل�ي لصناعة املركبات، فهي س�تطرح س�يارتها من الفئة السادس�ة، 
التي تناف�س أقوى الس�يارات الرياضية. تتميز الس�يارة الجديدة »آر إس 
6 أفان�ت« Avant RS6 باملح�رك الذي أصبح تقليديا بالنس�بة ل� »أودي«، 
بسعة 4 لرتات، مع 8 س�لندرات، وخاصية ضخ »الرتبو«، وكذلك يميز تلك 
السيارة مولد كهربائي بقدرة 48 فولتا، وتبلغ محصلة قدرة السيارة 600 
حصان، و800 نيوتن مرت عزم الدوران. ويبلغ اس�تهالك الس�يارة للوقود، 
وفقا لألرقام الرس�مية 13 لرتا لكل 100 كلم، وذلك بسبب التقنيات املقننة 
للطاق�ة التي تس�تخدمها »أودي«. تس�تطيع الس�يارة الجدي�دة الوصول 
لرسعة 100 كلم/س من حالة السكون يف ظرف 3.6 ثانية، وتبلغ رسعتها 
القصوى 250 كلم/س، وسوف يكون أمام محبي الرسعة الفائقة خياران 
من تحديث السيارة، أحدهما برسعة 280 كلم/س، واآلخر 305 كلم/س. 
ويوف�ر نظام الدفع الرباعي ذو التفاضلية الذكية القدرة عىل إرس�ال %70 
م�ن الدف�ع للعجالت األمامي�ة، وما يص�ل إىل 85% من الدف�ع إىل العجالت 

الخلفية، واملفاضلة الذكية بينهما إىل جانب تغيري متجه الحركة.

دراسة مفاجئة: البالستيك »حيتل« أمعاءنا!
وج�دت دراس�ة جدي�دة أنن�ا جميع�ا 
نلته�م نحو 73 أل�ف قطعة صغرية من 
البالس�تيك كل عام من خ�الل طعامنا 

ورشابنا.
قص�د  غ�ري  ع�ن  البالس�تيك  ويدخ�ل 
أفواهنا وأمعاءنا وفضالتنا، حيث وجد 
الباحثون أن املي�اه املعبأة يف زجاجات 
يمكن أن تكون واحدة من أكرب مصادر 
الجس�يمات املجهري�ة، التي قد تعرض 

صحتنا للخطر.
كما يوجد الكثري من املواد البالستيكية 
الدقيقة يف الحي�اة البحرية، التي تبتلع 
القمام�ة امللقاة يف البحر قبل أن تش�ق 

طريقها إىل أطباقنا املفضلة.
هن�اك  أن  الدراس�ة  وج�دت  املتوس�ط،  ويف 
20 قطع�ة من البالس�تيك املجه�ري لكل 10 

غرامات من الرباز البرشي.

وُعث�ر عىل البالس�تيك يف كل عينة م�ن الرباز 
البرشي، مأخوذة من املشاركني حول العالم، 

بما يف ذلك اململكة املتحدة.
وقال كبري الباحثني، الدكتور فيليب ش�وبيل، 
م�ن جامعة فيين�ا الطبية يف النمس�ا: »هذه 

أول دراس�ة من نوعها تؤك�د اعتقادنا 
منذ فرتة طويلة، بأن املواد البالستيكية 
األمع�اء  إىل  املط�اف  نهاي�ة  يف  تص�ل 
البرشي�ة. وتش�مل املواد البالس�تيكية 
الدقيق�ة نفاي�ات البالس�تيك واأللياف 
يف  املوج�ودة  والخ�رز  االصطناعي�ة 
منتجات النظافة الش�خصية. وما يزال 
الخط�ر عىل األش�خاص غ�ري معروف، 
يف ح�ني انترشت مخاوف م�ن إمكانية 
تراكم املواد الكيميائية السامة ودخولها 

مجرى الدم.
وق�ال الدكتور ش�وبيل: »ُعثر عىل أعىل 
تركيزات البالس�تيك يف الدراس�ات التي 
أجريت ع�ىل الحيوانات، يف القن�اة الهضمية، 
فأصغ�ر جزيئات البالس�تيك املجهرية قادرة 
عىل دخول مجرى ال�دم والجهاز الليمفاوي، 

وقد تصل إىل الكبد. 

يمكن أن تكشف أورام الدماغ عن نفسها من 
خالل مجموعة من األعراض، مع وجود أنواع 
معينة من الصداع التي تشكل عالمة تحذيرية 

للورم الخبيث.
وينش�أ ال�ورم الدماغ�ي ع�ن تكاث�ر خالي�ا 

بطريقة غ�ري طبيعية، حيث تصّن�ف األورام 
وفقا لرسع�ة نموها ومدى احتم�ال عودتها 
بعد العالج. وتعتمد حالة الفرد عىل مجموعة 
من العوامل، بما يف ذلك وضع الورم يف الدماغ. 
وهناك مجموعة كبرية من األعراض املرتبطة 

بأورام الدماغ. وكشف مركز أبحاث الرسطان 
يف اململك�ة املتح�دة أن الصداع م�ن األعراض 
الش�ائعة جدا للمرض. ومن غ�ري املحتمل أن 
يكون لدى الفرد ورم يف الدماغ إذا كان الصداع 

هو العارض الوحيد. 

متى يكون الصداع عالمة عىل اإلصابة بورم دماغي؟

ش�في عدد من مرىض رسطان ال�دم اللمفاوي 
الحاد »غري القابل للشفاء«، بفضل عالج جديد، 
دون أن ي�رتك أي أث�ر عىل امل�رىض. وخضع 14 
مريضا برسطان الدم املعروف أيضا باللوكيميا 
أو ابيض�اض الدم، للعالج يف مستش�فى غريت 
أورموند سرتيت، باستخدام الدواء الجديد، وهو 
عب�ارة عن نس�خة رسيعة املفعول م�ن العالج 
CAR-T، والذي يعمل عن طريق أخذ خاليا الدم 
التي تس�اعد ع�ىل الحماية من الع�دوى خارج 
ال�دم، وتعديله�ا وراثيا يف املخت�رب بحيث تكون 
أكث�ر كف�اءة يف العثور عىل الخالي�ا الرسطانية 
وتدمريها، ثم إرجاعها مرة أخرى إىل مجرى دم 
املري�ض ملحاربة الرسطان. وقال املس�عفون يف 

مستشفى غريت أورموند سرتيت إنه بعد ثالثة 
أش�هر فقط، تب�ني خلّو 12 مريض�ا، معظمهم 
من األطف�ال، من أي أث�ر للخالي�ا الرسطانية، 
وخمس�ة منه�م ال أث�ر للرسط�ان لديهم حتى 
يومن�ا هذا. وقال الربوفيس�ور ب�ريس أمروليا، 

 CAR-T �كبري الباحثني يف الدراسة: »إن العالج ب
هو مثال رائع عىل استخدام قوة الجهاز املناعي 
الستهداف الخاليا الرسطانية عىل وجه التحديد. 
وأضاف: »عىل الرغم من أنه ال ينجح مع جميع 
املرىض، إال أن هذا الع�الج قد يوفر األمل لهؤالء 
األطف�ال الذين نف�دت لديهم جمي�ع الخيارات 
األخ�رى للش�فاء«. وتابع: »ه�ذه البداية فقط 
له�ذا العالج الجدي�د، وآمل عىل مدار الس�نوات 
القليلة القادمة أن نتمكن من تحس�ينه لجعله 
أكثر أمانا وفعالي�ة«. وأوضح: »اآلثار الجانبية 
للعالج بواسطة CAR-T يمكن أن تكون حادة، 
لذلك نأمل أن تساعد هذه التكنولوجيا الجديدة 

عىل التقليل من هذه اآلثار«.

 ،Imperial College اكتش�ف علم�اء يف جامع�ة
لن�دن، كيف تصبح البكتريي�ا مقاومة للمضادات 
الحيوية، وهذا اإلنجاز قد يس�اعدهم عىل معرفة 
كيفي�ة ك�رس دفاعاتها. وتعد البكتريي�ا املقاومة 
للمض�ادات الحيوية واملعروفة باس�م »البكترييا 
الخارق�ة«، مصدر قل�ق متزايد م�ع ارتفاع أعداد 

األفراد املصابني بأمراض يصعب عالجها. وأُدرجت 
املقاومة هذه كأحد أكرب التهديدات التي تواجهها 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، والت�ي تقت�ل بالفعل 
ع�رشات اآلالف م�ن األف�راد كل ع�ام. وكش�فت 
الدراس�ة كي�ف تغل�ق البكترييا املس�ام الصغرية 
الت�ي تدخل من خاللها املضادات الحيوية، وتمنع 

العقاقري من التسلل إليها لتدمريها. وقال العلماء 
إن فه�م ه�ذه العملي�ة يمك�ن أن يس�اعدهم يف 
تصميم عقاقري قادرة عىل »كرس القفل«، وتجاوز 
الدفاع�ات. ودرس العلم�اء نوع�ا م�ن البكترييا،  
تس�بب التهابات يف الرئتني وجروحا، خاصة لدى 

أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز املناعي.

وجدت دراسة جديدة أن الرسطان بدأ 
يتسبب يف قتل املزيد من الناس بمعدل 
أع�ىل م�ن أم�راض القل�ب يف ال�دول 
الغني�ة. وُعرفت أم�راض القلب بأنها 
القاتل الرئيس يف العالم ألكثر من عقد 
من الزمان، ولكن مع تحس�ن الصحة 
العامة يف البلدان الغنية، بدأ الرسطان 
يف التف�وق عليه�ا. وحللت الدراس�ة، 
 McMaster جامع�ة  أجرته�ا  الت�ي 
يف أونتاري�و، كن�دا، س�جالت صحي�ة 
عمرها نحو 10 س�نوات شملت زهاء 
163 أل�ف فرد، ت�رتاوح أعمارهم بني 

35 و70 عاما يف 21 دولة عرب 5 قارات.
ووجدت الدراس�ة أن ع�دد الوفيات الناجمة 
عن الرسطان هو ضعف عدد الوفيات بسبب 
أم�راض القلب، يف أغنى بلدان العالم. ويقدر 
أن ال�دول ذات الدخ�ل املتوس�ط واملرتف�ع، 
تش�هد ما بني رب�ع وثلث الوفي�ات الناجمة 
عن الرسطان، عىل قدم املساواة مع أمراض 
القلب يف بع�ض املناطق. وقال الباحثون إنه 
»من املحتمل« أن يصبح الرسطان يف يوم من 
األي�ام أكرب قاتل يف العالم، حيث تلحق الدول 
األخ�رى بالجهود املبذول�ة للحد من أمراض 

القلب. وخالل الدراس�ة، تب�ني أن 0.6% من 
الوفي�ات يف البل�دان املرتفع�ة الدخل ناجمة 
ع�ن أمراض القلب، يف حني أن 1.6% س�ببها 
الرسطان. ومع ذل�ك، ثبت أن أمراض القلب 
يف البل�دان منخفضة الدخل أكثر فتكا، حيث 
تسببت يف 3.7% من الوفيات مقارنة بنسبة 
1.3% بسبب الرسطان. ويف البلدان متوسطة 
الدخل، كان الفرق أصغ�ر )1.4% للرسطان 
و1.8% ألم�راض القلب(. ثم ق�ام الباحثون 
بتعدي�ل نتائجه�م لحس�اب ع�دد الوفيات، 
التي يمكن توقعها لكل س�نة. وقدروا أنه يف 
البلدان املرتفعة الدخ�ل، بلغ معدل الوفيات 

بسبب الرسطان %23.
وزعمت الدراسة أن األمراض مسؤولة 
ال�دول  يف  الوفي�ات  م�ن   %30 ع�ن 
املتوس�طة الدخ�ل، و15% من حاالت 
واق�رتح  الفق�رية.  ال�دول  يف  الوف�اة 
الباحثون الكنديون أن السبب الكامن 
وراء نتائ�ج الدراس�ة، ه�و أن ال�دول 
الغني�ة لديه�ا رعاي�ة صحي�ة أفضل 
مع ب�ذل املزيد م�ن الجه�ود لخفض 
مع�دالت اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب. 
وقال الربوفيس�ور سليم يوسف: »مع 
انخفاض األمراض القلبية الوعائية يف 
العديد م�ن البلدان بس�بب الوقاية والعالج، 
م�ن املحتم�ل أن تصب�ح وفي�ات الرسطان 
السبب الرئيس للوفاة عىل مستوى العالم يف 
املس�تقبل. كما أن ارتفاع مع�دل الوفيات يف 
البل�دان األكثر فقراً ال يرجع إىل ارتفاع عبء 
عوامل الخطر، ولكن م�ن املحتمل أن تكون 
هناك عوامل أخرى تشمل انخفاض الجودة 
والرعاية الصحية األقل«. ويمكن أن يش�كل 
الرسطان أكثر من مش�كلة يف البلدان األكثر 
ث�راء، بس�بب االختالف�ات يف أنم�اط حي�اة 

الناس، كما يشري بعض الخرباء.

عالج جديد ينقذ املرضى من رسطان الدم احلاد 

كيفية مقاومة البكترييا للمضادات احليوية؟

الكشف عن القاتل األكرب يف الدول الغنية


