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      المستقبل العراقي / عادل الالمي
 

يقرتب العراق من إنت�اج تاريخي للنفط الخام إذ 
يعتزم إنتاج ٥ ماليني برميل نفط يومياً، ويتزامن 
ذل�ك مع إعالن وزارة النفط توقيع عقد لحفر 20 
ب�را نفطية جنوبية، فيما بدأت ش�حنات النفط 
العراقي تتدفق عىل األردن يف صهاريج اىل مصفاة 
الب�رتول األردنية قبل انجاز م�د أنبوب النفط من 
الب�رة إىل مين�اء العقب�ة.  ويف جه�وده لزيادة 
انتاجه من النفط الخام، أعلن العراق اقرتابه من 
إنتاج تاريخي يف النفط الخام، إذ قال وزير النفط 
ثامر الغضبان يف تريح صحايف إن العراق يقرتب 
من الوصول إىل طاقة إنتاجية للنفط عند خمسة 
مالي�ني برمي�ل يومي�ا ويتطلع إلضاف�ة مليوني 
برميل خالل السنوات القليلة املقبلة«. وأضاف أن 
»العراق ال يزال يحرق نصف إنتاج الغاز املصاحب، 
وذلك حتى نهاية العام املايض«، مستدركا بالقول 
»لكن املرشوعات الجديدة لتحويل الغاز إىل سائل 
ستس�هم يف حل املشكلة«. يشار اىل ان الصادرات 
النفطي�ة للعراق قد بلغت من�ذ بداية العام الحايل 
لغاي�ة يوليو املايض أكثر م�ن 7٥0 مليون برميل 
وبمع�دل 107 مالي�ني برمي�ل ش�هريا محقق�ة 
عائدات بلغ�ت أكثر من 46 ملي�ار دوالر وبمعدل 
6.66 مليارات دوالر شهريا.  وبلغ املعدل السعري 
للكمي�ة املباع�ة 62.22 دوالرا، بعد أن كان املعدل 
بح�دود 66 دوالرا لألش�هر األخ�رة م�ن الس�نة 
املاضية. ومثلت الص�ادرات من ميناء البرة ما 
نسبته 97% من مجمل الصادرات العراقية، بينما 
بلغ�ت من ميناء جيهان الرتكي وحقل القيارة ما 

نسبته 3% من مجمل الصادرات.
التفاصيل ص2

العراق يقرتب من »اإلنتاج التارخيي« للنفط
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رئيس الوزراء يلتقي 
سفري تركيا ويبحث زيارة 

أردوغان إىل بغداد 
ص2

وزير الزراعة يشدد عىل امهية 
تشجيع ودعم القطاع اخلاص لالستثامر 

يف النشاط الزراعي

حمافظ البرصة يوجه العقود 
احلكومية باعالن مرشوع البنى 

ص3التحتية ملنطقة احلكيمية 

حكومة كربالء 
تـعـلـن الـحـداد الـرسـمـي 

ص3ملدة »3« أيام

ص2

ترامب ينظر يف مخسة مرشحني خلالفة بولتون 

رئيس جملس القضاء األعىل يناقش قضية املفقودين واملغيبني مع رئيس االدعاء العام
عمليات بغداد تعلن اعتقال )78( ارهابيا بينهم هدف »مهم جدا«

السفري األمريكي ينفي  مسؤولية بالده عن رضب 
املواقع العسكرية وخمازن العتاد يف العراق

ص2

ص2

ص3 ص3

حمافظ بغداد يتابع 
ميدانيًا املشــاريع املنفــذة واخلدمــات الصحيـة 

ودعم املواكب احلسينية

إدارة مشاريع حمافظة البرصة تعلن عن إحالة
 مرشوع اعداد الدراسة والتصاميم  للبنى التحتية يف اقضية 

القرنة والزبري ومنطقة الطوبة والنخيلة

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس األمركي دونالد ترامب، أمس األربعاء، إنه ينظر 
يف خمس�ة مرش�حني يتمتعون بقدر كبر م�ن الكفاءة حتى 
يخلفوا مستش�ار األمن القومي األمركي جون بولتون، الذي 

أقيل من منصبه بشكل مفاجئ.
وأض�اف ترامب، أثن�اء حديثه لصحفي�ني، أن بولتون لم يكن 
يتف�ق م�ع كثر م�ن املس�ؤولني املهم�ني يف اإلدارة األمركية 
الحالي�ة. ورجح ترامب أن يجري اإلعالن عن الخليفة املرتقب 
لبولت�ون، خ�الل األس�بوع، لكنه لم يذكر أس�ماء املرش�حني 
للمنصب الكب�ر يف البيت األبيض. وأض�اف الرئيس األمركي 
أن بولت�ون ارتكب خطأ حني أش�ار إىل النم�وذج الليبي، أثناء 
حديث�ه عن الطريق�ة املثىل للتعام�ل مع أزمة املل�ف النووي 
لكوري�ا الش�مالية، قائال: »لم يكن من الذكاء أن يقول ش�يئا 

من ذلك القبيل«.
وأعل�ن ترام�ب إقال�ة مفاجئة لبولت�ون، وهو أح�د الصقور 
البارزي�ن يف اإلدارة األمركية، وس�ط خالفات بش�أن التعامل 
مع تحديات السياس�ة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران 

وأفغانستان وروسيا.
ووصف ترامب بولتون ب�«الشخص القايس«، وقال إنه »يميل 
إىل التدخالت العسكرية، يف حني أن غزو العراق مثال كان خطأ 

جسيما«، بحسب تعبر الرئيس األمركي.
وقال ترامب عىل حسابه يف تويرت: »أبلغت جون بولتون الليلة 
املاضي�ة بأنه لم تعد ثم�ة حاجة لخدمات�ه يف البيت األبيض. 
اختلفت بش�دة مع الكثر من اقرتاحاته مث�ي مثل آخرين يف 
اإلدارة«. ونقل�ت رويرتز عن مصدر مطلع أن هذا اإلعالن جاء 
بعد محادثة ش�ابها التوتر وتناولت اخت�الف موقف الرجلني 

بشأن أفغانستان.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، أمس األربعاء، مع الس�فر األمريكي لدى 
الع�راق ماثيو تولر تقديم الدعم الفني واالس�تخباري والتدريب؛ لتمكني القوات األمنية 
العراقي�ة من محاربة اإلرهاب، فيما نفا تولر مس�ؤولية بالده عن رضب بعض املواقع 
العس�كرية يف الع�راق ومخازن العت�اد. وذكر بي�ان ملكتب الحلبويس تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »رئيس مجلس النواب اس�تقبل السفر األمريكي لدى العراق 
ماثي�و تولر، وجرى خالل اللقاء بحث تطور العالقات بني بغداد وواش�نطن يف املجاالت 
السياسية واالقتصادية والعسكرية كافة، ودور التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة 
يف تقدي�م الدعم الفني واالس�تخباري والتدري�ب؛ لتمكني القوات األمني�ة العراقية من 
محارب�ة اإلرهاب ومالحقة خالياه النائمة وحماية الحدود واألجواء العراقية«. وأضاف 
أن »الجانبني بحثا رضورة توس�يع مشاركة الرشكات األمركية يف االستثمار بمجاالت 

الطاقة واإلسكان، وتوفر فرص العمل ألكرب عدد من الشباب«.
التفاصيل ص2
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أمنية راموس
 وإنجاز املاتادور يف قلب 

صحف إسبانيا

انطالق�ًا م�ن مواقفكم الوطنية الش�جاعة وحرصكم ع�ىل رعاية عوائل 
الش�هداء والجرحى وعطفا عىل توجيهاتكم القيمة واملستمرة باالهتمام 
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مدني ميس�ان / كوني اخ الشهيد الرائد س�لطان نارص حسني الذي نال 
رشف الش�هادة اثناء محاربة تنظيم داعش االجرامي وبحس�ب مامثبت 
بكتاب مؤسسة شهداء ميسان  ، فضال عن ان والدي واخوتي محكومون 
باالعدام بحس�ب كتاب مديري�ة االمن العامة  للنظ�ام الصدامي املقبور 

وكوني صاحب عائلة كبرة وظرويف صعبة للغاية ... شاكرا فضلكم  
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير
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مرصف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة الـ)25( مليون للموظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أطل�ق مرصف الرافدي�ن، أمس األربع�اء، وجبة جديدة من س�لفة موظفي 
دوائ�ر الدول�ة التي ت�رواح ما ب�ن )5، 10، 15، 20، 25( ملي�ون دينار عن 

طريق بطاقة املاسر كارد الدولية«.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، انه”تم رصف دفعة جديدة من س�لف موظف�ي دوائر الدولة ألكثر من 
5800 موظ�ف الذين تم توطن رواتبه�م لدى املرصف وحصلوا عىل البطاقة 

االلكرونية«.
وأوضح البيان، ان” رصف تلك الس�لفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابالغ 
املوظف عرب إرس�اله رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذل�ك بعد ان 
اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه اياها ورصفه�ا عن طريق أدوات 

الدفع االلكروني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي
 

يقرب العراق من إنت�اج تاريخي للنفط الخام إذ يعتزم 
إنت�اج 5 مالي�ن برميل نفط يومي�اً، ويتزام�ن ذلك مع 
إع�الن وزارة النفط توقي�ع عقد لحف�ر 20 برئا نفطية 
جنوبية، فيما بدأت ش�حنات النفط العراقي تتدفق عىل 
األردن يف صهاريج اىل مصفاة البرول األردنية قبل انجاز 

مد أنبوب النفط من البرصة إىل ميناء العقبة. 
ويف جهوده لزيادة انتاجه من النفط الخام، أعلن العراق 
اقراب�ه من إنتاج تاريخي يف النف�ط الخام، إذ قال وزير 
النف�ط ثام�ر الغضب�ان يف ترصي�ح صح�ايف إن العراق 
يقرب من الوصول إىل طاقة إنتاجية للنفط عند خمسة 
مالي�ن برميل يومي�ا ويتطل�ع إلضافة مليون�ي برميل 

خالل السنوات القليلة املقبلة«.
وأض�اف أن »الع�راق ال يزال يح�رق نصف إنت�اج الغاز 
املصاح�ب، وذلك حت�ى نهاية العام املايض«، مس�تدركا 
بالقول »لكن املرشوعات الجديدة لتحويل الغاز إىل سائل 

ستسهم يف حل املشكلة«.
يش�ار اىل ان الص�ادرات النفطي�ة للعراق ق�د بلغت منذ 
بداي�ة العام الح�ايل لغاي�ة يوليو املايض أكث�ر من 750 
مليون برميل وبمعدل 107 مالين برميل شهريا محققة 
عائ�دات بلغت أكثر م�ن 46 ملي�ار دوالر وبمعدل 6.66 

مليارات دوالر شهريا. 
وبلغ املعدل الس�عري للكمية املباع�ة 62.22 دوالرا، بعد 
أن كان املع�دل بح�دود 66 دوالرا لألش�هر األخ�رة م�ن 

السنة املاضية.
ومثل�ت الص�ادرات من مين�اء البرصة ما نس�بته %97 
م�ن مجمل الص�ادرات العراقية، بينم�ا بلغت من ميناء 
جيه�ان الركي وحقل القيارة ما نس�بته 3% من مجمل 

الصادرات.
وحقق ش�هر ايار املايض أعىل نس�بة عائدات بلغت أكثر 
من 7 مليارات دوالر، بينما سجل شهر فرباير اقل نسبة 

إيرادات بلغت 6 مليارات دوالر.
م�ن جانب آخر، قال�ت وزارة النفط انه 
اكماالً السراتيجيتها وخططها لتطوير 
الحق�ول النفطي�ة وزي�ادة اإلنتاج من 
خ�الل الجه�د الوطن�ي وقع�ت رشك�ة 
الحف�ر العراقية عقداً م�ع رشكة نفط 
ذي قار لحفر 20 برئاً يف حقل النارصية 

النفطي الجنوبي.
 وأعلن وكيل الوزارة لشؤون االستخراج 
فياض حس�ن نعم�ة عن توقي�ع العقد 
ب�ن رشكت�ن ضم�ن القط�اع النفطي 
لتطوي�ر االنتاج يف حق�ل النارصية من 
خ�الل حفر 20 برئاً تضي�ف اىل معدالت 
االنت�اج يف الحق�ل 40 أل�ف برمي�ل من 
النفط الخام يوميا فضالً عن اس�تثمار 

الغ�از املصاحب بمعدالت تصل اىل 20 مليون قدم مكعب 
قيايس من الغاز سيتم استخدامها كوقود ملحطات توليد 

الطاقة الكهربائية. 
واش�ار اىل ان هذا املرشوع س�يفتح الباب لتوفر فرص 

العمل لأليدي العاملة العراقية يف محافظة ذي قار. 
وم�ن جانبه، ق�ال مدير ع�ام رشكة نف�ط ذي قار عىل 
وارد ان ه�ذا العقد هو من العقود املهم�ة التي لها االثر 
يف زي�ادة الطاق�ات االنتاجية م�ن النفط الخ�ام والغاز 
حيث س�تصل الطاق�ات االنتاجية لحق�ل النارصية بعد 

انجاز عمليات الحفر اىل 200 ألف برميل يف اليوم وزيادة 
الطاق�ة االنتاجية للغاز يف الحق�ل لتصل اىل 100 مقمق 

باليوم. 
واش�ار املدي�ر الع�ام اىل ان توقي�ع العق�د يأت�ي وفق�ا 
الس�راتيجية وزارة النف�ط يف تنفي�ذ مش�اريع تطوير 
اإلنت�اج والحق�ول بالجه�د الوطن�ي، موك�داً ان حق�ل 
النارصية يش�هد نموا مضطرداً بفضل املالكات الوطنية 
يف رشكة نفط ذي قار.   وأضاف مدير عام رشكة الحفر 
العراقي�ة باس�م محم�د خض�ر أن توقيع العق�د يأتي 

انسجاماً مع رؤية الوزارة بدعم رشكات الجهد الوطني 
من خالل حصول رشكة الحفر العراقية عىل عقود لحفر 

االبار.
وأوض�ح املس�ؤول النفط�ي ان العق�د يتضم�ن تنفي�ذ 
عملي�ات حفر 20 برئاً باس�تخدام اربعة أب�راج حديثة، 
مؤك�دا أن الرشك�ة س�توفر جمي�ع االمكاني�ات لتنفيذ 
العق�د خالل امل�دة املقررة والبالغة س�نتن بكلفة مالية 

128 مليون دوالر.
إىل ذل�ك، ب�دأت ش�حنات النف�ط العراق�ي بالتدفق عىل 
االردن عرب صهاريج اىل مصف�اة البرول األردنية، بينما 
ستش�هد املرحل�ة املقبل�ة مد أنب�وب النفط م�ن مدينة 

البرصة العراقية إىل ميناء العقبة الجنوبي.
وقال�ت وزيرة الطاق�ة والث�روة املعدني�ة األردنية هالة 
زوات�ي يف ترصي�ح صح�ايف نرشته صحيف�ة »الصباح« 
العراقي�ة الرس�مية إن »االردن س�يتفاوض م�ع العراق 
قريب�اً لزيادة كمي�ات النفط الخ�ام العراقي امل�وّرد إىل 

األردن، والبالغة 10 آالف برميل يومياً«.
وأضافت أن »ش�حنات النفط ب�دأت بالتدفق من العراق 
ع�رب صهاريج تح�ط يف مصفاة الب�رول األردنية، وذلك 
بموجب االتف�اق املوّقع بن الجانبن يف فرباير من العام 
امل�ايض«، الفتة إىل أن »الكميات املس�توردة تش�كل 7 يف 
املئة فقط من اس�تهالك األردن من النفط الخام، عىل أن 
يتم الحقاً التف�اوض لزي�ادة الكمية«.وبموجب مذكرة 
التفاهم، يشري األردن خام نفط كركوك بأسعار تعادل 
خام برنت ُتحس�م منها كلفة النقل وف�رق املواصفات. 
واوضح�ت الوزيرة أن »عدد الصهاريج التي تنقل النفط 
العراقي يبلغ 200 صهريج من أصل 500 تم التعاقد عليها 
م�ن خالل رشكة برج الحياة للنق�ل األردنية ورشكائها، 
التي فازت بعطاء نقل النفط الخام«. وأش�ارت الوزيرة 
إىل ان »هذه االتفاقية تعيد إحياء قطاع النقل والش�حن 
الربي بن البلدين وتش�غيل املح�ال التجارية والخدمات 
ع�ىل طول الطري�ق الواصل بن عمان وبغ�داد«. وبينت 
أن »املرحل�ة املقبل�ة ستش�هد ترسيع�اً 
إلج�راءات م�د أنبوب النف�ط من مدينة 
الب�رصة إىل مين�اء العقب�ة األردني بعد 
موافق�ة مجل�س ال�وزراء العراقي، ما 
الخ�ام  م�ن  األردن  احتياج�ات  يوف�ر 
ويؤّمن مرف�أ تصدير للنفط العراقي إىل 
بلدان أخرى«. وأكدت الوزيرة أن »العمل 
متواص�ل إلنجاز الرب�ط الكهربائي بن 
البلدي�ن«. وكان الع�راق واف�ق يف وقت 
س�ابق عىل إعفاء أكثر من 340 س�لعة 
أردنية من الرسوم الجمركية وبدأ العمل 
إلقامة منطقة اقتصادية مش�ركة عىل 
الح�دود بن البلدي�ن، بينما ق�رر أخراً 
إعفاء الس�لع املوردة للع�راق من ميناء 

العقبة من الرسوم بنسبة 75 يف املئة.

يسعى إىل تصدير )7( ماليني برميل نفط يوميًا.. ويستعد لزيادة استثمار الغاز املصاحب.. وعقد اتفاقًا حلفر )20( بئرًا

العراق يقرتب من »اإلنتاج التارخيي« للنفط
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        بغداد / المستقبل العراقي

تخط�ط وزارة الداخلية االس�تعانة بقروض 
خارجية لتمويل بعض احتياجاتها.

وذك�ر بيان ملكت�ب الوكي�ل األقدم لل�وزارة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»وكيل وزارة الداخلية االقدم، عقيل محمود 
الخزع�ي، اجتماعاً يف مكتب�ه بحضور عدد 
م�ن مدي�ري الدوائر املالي�ة والتخطيطية يف 

ال�وزارة، وق�د ك�رس االجتم�اع للوقف عىل 
تفاصي�ل موازن�ة وزارة الداخلي�ة املقرحة 
لعام 2020 وتحديد األس�بقيات واألولويات 
للمش�اريع املقرحة بحسب أهميتها، فضال 

عن تحديد التخصيصات املالية إلنجازها«.
وأضاف »كما تمت مناقش�ة ع�دة مواضيع 
ووزي�ر  ال�وزراء  رئي�س  توجيه�ات  منه�ا 
الداخلية فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات 
االمني�ة والخدمية للمواطن�ن، خاصة فيما 

الرشط�ة ووض�ع  بتأهي�ل مراك�ز  يتعل�ق 
خط�ط وحلول رسيعة وأخرى اس�راتيجية 

لتأهيلها«.
وتاب�ع البي�ان »كم�ا تمت مناقش�ة حاجة 
التش�كيالت القتالية من األس�لحة واألعتدة 
لتغطي�ة  الدولي�ة  بالق�روض  واالس�تعانة 
بعض م�ن احتياجات الوزارة من األس�لحة 
والتجهيزات واملعدات الفنية واالستخبارية«.

كم�ا وجه وكي�ل ال�وزارة »املعني�ن بإعداد 

جرودات باألرايض واألبنية الخاصة بالوزارة 
املس�تغلة من دوئر الوزارة وغرها ومتابعة 
معام�الت االس�تمالك وتخصي�ص األبني�ة 
والتحرك امليداني وحشد الجهود لوضع رؤى 

لحسم هذا امللف بأرسع وقت«.
ووج�ه أيض�اً »باع�داد مح�ر االجتم�اع 
والتوصيات التي ت�م اتخاذها لعرضها أمام 
انظ�ار وزي�ر الداخلي�ة وهي�أة رأي الوزارة 

للمصادقة عليها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجية العراقية، األربعاء، 
عن توقي�ع مذكرات تفاهم يف عدة مجاالت 
م�ع تونس.  وق�ال املتحدث باس�م الوزارة 
أحم�د الصّح�اف يف بيان تلقت الس�ومرية 
ني�وز نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الخارجّية 
محمد عي الحكيم ت�رأس الجانب العراقّي 
يف اجتماعات اللجنة العراق�ّية-التونس�ّية 

املُش�ركة«. وأض�اف أن »الحكي�م وق�ّ�ع 
مع نظ�ره التون�ّي ُمذّكرة للُمش�اورات 
تفاه�م تخص�ان  وُمذّكرت�ي  السياس�ّية، 
وزارة الثقاف�ة والس�ياحة، واتفاق�ّي�ة يف 
النقل، ومذك�رة تفاهم يف التع�اون األمنّي 
بن البلدين، ومذكرة تفاهم حول تس�هيل 
منح سمات الدخول لرجال األعمال من كال 
البلدي�ن، وتوقيع محر ال�دورة16 للجنة 

املُشركة«.

        البصرة / المستقبل العراقي

وجه محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمر العيداني 
مدير قسم العقود الحكومية يف ديوان محافظة البرصة 
اياد كاظم مبارك بإعالن م�رشوع تنفيذ البنى التحتية 
لشوارع منطقة الحكيمية التي تقع خلف قيادة رشطة 
محافظ�ة الب�رصة .وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي 
صدر عن مكتبه االعالمي الخاص انه بناًء عىل مطالعة 
قسم العقود الحكومية يف ديوان املحافظة شعبة اعالن 
املش�اريع التي تضمنت إشارة اىل كتاب قسم التخطيط 
واملتابع�ة والخاص بالكش�ف الفني مل�رشوع مناقصة 
البلدي�ة تنفيذ البن�ى التحتية ملنطق�ة الحكيمية خلف 

قي�ادة رشط�ة املحافظة ت�م التوجي�ه لقس�م العقود 
الحكومي�ة باعالن ع�ام للمرشوع .واض�اف« محافظ 
الب�رصة ان م�رشوع البن�ى التحتية الخ�اص بمنطقة 
الحكيمي�ة الت�ي تقع خل�ف قيادة الرشط�ة هو ضمن 
تخصيصات خطة تنمية األقاليم لعام 2019 ، مشراً اىل 
اهمي�ة  املرشوع الهايل املنطقة . وكان محافظ البرصة 
املهن�دس اس�عد العيداني ق�د اعلن يف وقت س�ابق عن 
املصادق�ة عىل احالة اكثر م�ن )107( مرشوع مختلف 
بالبن�ى التحتية كوجبة أوىل ضمن خطة مش�اريع عام 
2019 ، مثمن�اً يف الوق�ت نفس�ه الجهود االس�تثنائية 
لوزارة التخطيط ومجلس املحافظة ودوائر الدولة التي 

ساهمت يف انجاح املصادقة عىل املشاريع .

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س الن�واب محمد 
الحلبويس، أمس األربعاء، مع السفر 
األمريك�ي ل�دى الع�راق ماثي�و تولر 
تقدي�م الدع�م الفن�ي واالس�تخباري 
والتدري�ب؛ لتمك�ن الق�وات األمني�ة 
العراقي�ة من محارب�ة اإلرهاب، فيما 
نفا تولر مس�ؤولية ب�الده عن رضب 
بع�ض املواق�ع العس�كرية يف العراق 

ومخازن العتاد. 
وذك�ر بيان ملكت�ب الحلب�ويس تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان »رئي�س مجل�س النواب اس�تقبل 
الس�فر األمريكي لدى الع�راق ماثيو 
اللق�اء بح�ث  تول�ر، وج�رى خ�الل 
تطور العالقات بن بغداد وواش�نطن 
يف املج�االت السياس�ية واالقتصادية 
التحال�ف  ودور  كاف�ة،  والعس�كرية 
الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف تقديم 
الدعم الفني واالستخباري والتدريب؛ 
لتمك�ن القوات األمني�ة العراقية من 
محارب�ة اإلره�اب ومالحق�ة خالياه 
النائم�ة وحماي�ة الح�دود واألج�واء 

العراقية«.
وأض�اف أن »الجانب�ن بحثا رضورة 
توسيع مش�اركة الرشكات األمركية 
الطاق�ة  بمج�االت  االس�تثمار  يف 
واإلسكان، وتوفر فرص العمل ألكرب 

عدد من الشباب«.
من جانب�ه، ج�دَّد الس�فر األمركي 
حرص بالده عىل دعم العراق حكومًة 
وش�عًبا، واملحافظ�ة عىل اس�تقراره 

السيايس وسيادته.

الداخلية ختطط لالستعانة بـ«القروض اخلارجية« لرشاء السالح 

العراق وتونس يوقعان مذكرات تفاهم ختص األمن والسياحة والنقل

حمافظ البرصة يوجه العقود احلكومية باعالن مرشوع البنى التحتية ملنطقة احلكيمية 

السفري األمريكي ينفي
 مسؤولية بالده عن رضب 
املواقع العسكرية وخمازن 

العتاد يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء عادل عبداملهدي 
حرص الع�راق عىل تطوير عالقاته 
م�ع تركيا يف املج�االت كافة، وذلك 
خ�الل لقائ�ه الس�فر الركي لدى 

بغداد فاتح يلدز.
وق�ال مكت�ب عبدامله�دي يف بي�ان 
تلقت “املس�تقبل العراقي” نسخة 
من�ه إن “رئي�س مجل�س ال�وزراء 
عادل عبداملهدي أكد حرص العراق 

ع�ىل تطوي�ر عالقاته م�ع الجارة 
تركي�ا يف املجاالت كاف�ة بمايخدم 

مصالح واستقرار الشعبن”.
“خ�الل  ج�اء  ذل�ك  أن  وأض�اف 
اس�تقباله اليوم سفر الجمهورية 
الركي�ة يف بغداد الس�يد فاتح يلدز 
، حيث تم بح�ث ملفات التعاون يف 
ملفات االقتصاد واملياه واإلعمار”.

وتابع: “ج�رى خ�الل اللقاء بحث 
زي�ارة الرئيس الرك�ي رجب طيب 

أردوغان اىل العراق”.

رئيس الوزراء يلتقي سفري تركيا ويبحث 
زيارة أردوغان إىل بغداد 

        بغداد / المستقبل العراقي

عالج�ت املض�ادات األرضية التابعة لقي�ادة عمليات صالح الدين للحش�د 
الشعبي، طرانا مسرا حلق فوق مقاره يف صالح الدين.

وقال مدير استخبارات قيادة عمليات صالح الدين للحشد قحطان الباوي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراق�ي« منه، ان »طرانا مس�را حلق، صباح 
اليوم، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صالح الدين للحش�د الشعبي«، مبينا 
أن، املض�ادات األرضي�ة التابعة للحش�د فتح�ت النار علي�ه وأجربته عىل 
الهروب لجهة مجهولة«. وأضاف الباوي انه، »لم يتسن الستخبارات قيادة 
عملي�ات صالح الدين للحش�د معرفة الجهة التي أرس�لت هذه الطائرات، 

كما نفت العمليات املشركة علمها بتحليق هذه الطائرات.

احلشد الشعبي: عاجلنا طريانًا مسريًا حلق 
فوق مقراتنا يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئيس االدعاء العام القايض 
موف�ق محم�د صال�ح مستش�ارة 
العدالة الجنائي�ة يف فريق مكافحة 
اإلرهاب التابع للسفارة الربيطانية 

صويف توماس.
اإلعالم�ي  املرك�ز  مراس�ل  وق�ال 
بي�ان  القض�اء األع�ىل يف  ملجل�س 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إنه »تم خ�الل اللقاء االتفاق 

ع�ىل إقام�ة ورش تدريبية من قبل 
خب�ر  فاركوه�ار  مارت�ن  الس�يد 
السجون ومراكز االحتجاز للسادة 
أعضاء االدعاء العام املسؤولن عن 
متابع�ة املواقف ومراك�ز االحتجاز 
والس�جون وناقش االجتماع أيضا 
موض�وع تب�ادل املعلومات بش�أن 
قضاي�ا اإلره�اب وجرائم الفس�اد 
مناقش�ة  وكذل�ك  وامل�ايل  اإلداري 
تطوير املواضيع الخاصة بالورشة 

املذكورة .

        بغداد / المستقبل العراقي

أجتم�ع رئي�س مجل�س القض�اء 
األع�ىل الق�ايض فائ�ق زي�دان مع 
رئيس االدعاء العام موفق العبيدي 
ورئي�س هيئ�ة اإلرشاف القضائي 
جاس�م العم�ري وناقش موضوع 
م�ا يث�ار مؤخرا بخص�وص وجود 
أش�خاص مفقودي�ن أو )مغيبن( 
مجل�س  تلق�ى  وان  س�بق  حي�ث 
القضاء األعىل يف وقت سابق قائمة 
باألسماء من عضو مجلس النواب 
السيد أس�امة النجيفي بخصوص 

ذلك ».
وت�م اإليع�از إىل محاك�م التحقيق 
حس�ب االختصاص املكاني بتلقي 
واتخ�اذ  بخصوصه�م  الش�كاوى 
جميع اإلج�راءات القانونية ملعرفة 
مصره�م ومنه�ا انتقال الس�ادة 
القضاة وأعض�اء االدعاء العام  إىل 
املواقع التي يدعى أنهم محجوزين 

فيها للتأكد من مصرهم بالتنسيق 
األمني�ة  الجه�ات  م�ع  والتع�اون 
املختصة.كم�ا ناق�ش املجتمع�ون 
نتائ�ج  زي�ارة الوف�د القضائي إىل 
مجلس القضاء يف إقليم كردس�تان 
والذي ض�م رئي�س االدع�اء العام 
ورئي�س هيئ�ة اإلرشاف القضائي 
ورئي�س محكمة أس�تئناف نينوى  
ورئيس محكمة أس�تئناف كركوك 
حيث تم بحث  جميع املواضيع التي 
من ش�أنها معالجة   اإلش�كاليات 
التي ق�د تحصل بن املركز واإلقليم 
قدر تعلق األمر بالش�أن القضائي ، 
حيث تم االتفاق عىل بحث تش�كيل 
لج�ان مش�ركة للتص�دي لجرائم 
اإلرهاب واملخدرات ومعالجة حالة 
قي�ام  البع�ض مراجع�ه محاك�م 
املرك�ز او اإلقليم لتقدي�م الدعاوى 
الكيدي�ة الس�تغاللها إلغراض غر 
مرشوعة مخالفة للقانون واالتفاق 

عىل القضاء عىل هذه الظاهرة .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد اعتقال هدف وصفته ب�«املهم جداً« ش�مايل 
العاصم�ة. وذك�ر بيان لها تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه تم 
»اعتق�ال 78 متهماً بقضايا اإلرهاب أحدهم يعترب من األهداف املهمة جداً 
والذي يعمل يف ش�مال بغداد. وأضاف انه »الق�ي القبض عىل املتهم بجهد 

استخباري مميز« دون ان تكشف عمليات بغداد املزيد من التفاصيل.

رئيس االدعاء العام يلتقي وفد فريق مكافحة 
اإلرهاب يف السفارة الربيطانية

رئيس جملس القضاء األعىل يناقش قضية املفقودين 
واملغيبني مع رئيس االدعاء العام

عمليات بغداد تعلن اعتقال )78( ارهابيًا 
بينهم هدف »مهم جدًا«

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، أمس األربعاء، 
أن اقلي�م كردس�تان لم يس�لم النف�ط املتفق 
عليه لغاية االن إىل الحكومة االتحادية، مشراً 
إىل وج�وب احرام أربي�ل اللتزاماتها املتعلقة 

بصادرات النفط.
ونقل�ت »روي�رز« عن الغضب�ان قوله خالل 
حضور اجتماع اللجن�ة الوزارية املنبثقة عن 

)اوبك( ملراقبة اإلنت�اج، إنه من »املفرض أن 
تس�لم حكومة إقليم كردس�تان العراق 250 
أل�ف برميل م�ن النف�ط يومي�اً إىل الحكومة 
االتحادي�ة لكنه�ا غ�ر ملتزم�ة بذل�ك حتى 

اآلن«.
وتابع، أنه »يجب عىل إقليم كردستان العراق 
أن يح�رم التزاماته املتعلقة بصادرات النفط 

وحصته يف امليزانية االتحادية«.
ويف س�ياق منفصل، أش�ار الغضب�ان، إىل أن 

»أوب�ك وحلفاءها سيناقش�ون م�ا إذا كانت 
هن�اك رضورة لتعمي�ق تخفيض�ات اإلنت�اج 
خ�الل اجتماع اللجنة الوزارية املش�ركة يوم 

الخميس«.
وأض�اف، أن »الق�رارات املتعلق�ة بسياس�ة 
اإلنت�اج هي ق�رارات جماعي�ة وأن العراق ال 
يريد اتخ�اذ القرار فيها بمف�رده«، مبيناً أنه 
س�يجتمع »م�ع وزي�ري الطاقة الس�عودي 

والرويس يف وقت الحق يوم األربعاء«.

الوزير: إقليم كردستان لـم يسلم النفط املتفق عليه للحكومة االحتادية حتى اآلن
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    بغداد / المستقبل العراقي

خص�ص مدير عام صح�ة بغداد الكرخ جاس�ب لطيف املياحي ، 
اكثر من ثالثة مليارت دينار لدعم املؤسسات الصحية«.

واف�اد بي�ان للدائرة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، انه 
»به�دف االرتق�اء بالواقع الصحي و تحس�ن الخدم�ات الطبية 
والصحي�ة خدم�ة للمواط�ن العراقي خص�ص مدير ع�ام دائرة 
صح�ة بغداد / الكرخ الدكتور )جاس�ب لطي�ف الحجامي( مبلغ 
)3025000000( ثالثة مليار وخمس�ة وعرشون مليون دينار اىل 
مستش�فيات و قطاعات الرعاية الصحي�ة األولية التابعة للدائرة 

فضال عن تخصيصاتها االعتيادية.

    المستقبل العراقي / الغانم

 افتتح محافظ واسط محمد جميل املياحي، طريقاً مهماً جنوبي 
املحافظة.

وق�ال املياحي يف بي�ان مقتضب ان » بلدية الك�وت اكملت اعمال 
اكس�اء ش�ارع الس�فحة الذي يربط مناطق جنوب قضاء الكوت 

بطريق الحي، وتم افتتاحه اليوم.

    بغداد / المستقبل العراقي

شدد وزير الزراعة صالح الحسني عىل اهمية تشجيع ودعم 
القط�اع الخاص لالس�تثمار يف النش�اط الزراعي من خالل 
انش�اء مش�اريع ومعامل تصنيع وتعبئة التمور يف العراق ، 
انسجاما مع توجهات الوزارة بتنمية وتطوير قطاع التمور 

يف العراق«.
وحث الحس�ني وفق بيان لوزارة الزراعة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، »املس�تثمرين املحلين عىل انشاء معامل تصنيع 
التم�ور والتوس�ع يف الصناعات التحويلي�ة والتكميلية من 
عمليات تغليف وتعبئة وتصنيع وتس�ويق التمور لالس�واق 
املحلية والعاملية، نظرا لوفرة املنتج يف االسواق وسد الحاجة 

املحلية ودعما لالقتصاد الوطني وتوفري العملة الصعبة«.
واكد الوزير، »حرص الوزارة عىل دعم املنتج املحيل والحفاظ 
ع�ىل التم�ور العراقية وتش�جيع الفالحن عىل االس�تمرار 
بزراعة النخيل والتمسك ببساتينهم، نظرا لجودتها العالية 
من الناحية الغذائية والصحية، واسعارها املناسبة مقارنة 
بنظريتها املستوردة، ومن اجل منع اغراق السوق باملنتجات 

املستوردة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد ، نج�اح خطته�ا الخدمية الخاص�ة بمدينة 
الكاظمي�ة املقدس�ة يف ذك�رى استش�هاد االم�ام الحس�ن عليه 

السالم.
وذك�رت األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »مالكاته�ا يف بلدي�ة الكاظمية اس�تنفرت جهوده�ا منذ يوم 
الخمي�س امل�ايض ملواكب�ة حرك�ة الزائري�ن القاصدي�ن رضيح 

اإلمامن الجوادين عليهما السالم يف مدينة الكاظمية«.
وأضاف البيان، أن »الخطة اس�تمرت عىل مدار الس�اعة وش�ارك 
فيها الجهد البرشي واآليل والذي تمثل 50 كابسة و 10 تناكر ماء 
و 30 الي�ة تخصصية مختلف�ة اخرى باالضاف�ة اىل 1500 عامل 
يعملون بنوبات عمل مستمرة كما تم نرش 1200 حاوية يف عموم 

القاطع .

مدير عام صحة الكرخ  خيصص اكثر من »٣« 
مليارات دينار للمؤسسات الصحية

    البصرة / رائد محمد 

أعل�ن قس�م إدارة املش�اريع يف دي�وان محافظ�ة 
الب�رة، ع�ن احال�ة م�رشوع اع�داد الدراس�ة 
والتصامي�م للبن�ى التحتي�ة ، يف قضائ�ي القرنة 
والزب�ري ومنطق�ة الطوب�ة والنخيل�ة ، إىل إح�دى 
الرشكات الهندس�ية االستشارية ، جاء ذلك خالل 

لقاء صح�ايف مع مديرة قس�م ادارة املش�اريع يف 
دي�وان املحافظ�ة رئيس مهندس�ن اقدم »برشى 
مجي�د كاظم«، التي اوضح�ت، إن العقد املربم مع 
الرشكة يقيض باعداد الدراسات والتصاميم للبنى 
التحتي�ة يف تلك املناط�ق  ضمن مواصف�ات فنية 
نموذجية عالية الجودة واملستوى، ووفق املتطلبات 
التي تقدمت بها الدوائ�ر الحكومية الخدمية ذات 

العالقة،  واش�ارت،  إىل أن  إدارة املش�اريع، عقدت 
اجتماعات مكثفة بحضور مس�ؤويل تلك االقضية 
واملناط�ق ، وعدد من االهايل ، وممثلن عن الدوائر 
الخدمية،  ملناقش�ة الدراس�ة االولية التي تقدمت 
بها الرشكة االستش�ارية، حيث ت�م  تعديل بعض 
الفق�رات والتصامي�م انس�جاما م�ع الحاج�ات 
الفعلي�ة الهايل املنطق�ة .  ولفت�ت،  إىل أن  رئيس 

الحكومة التنفيذية املهندس أس�عد العيداني، كان 
قد اوعز اىل الرشكة االستشارية التي بدات اعمالها 
مطلع ش�هر تموز امل�ايض ، بتقليص م�دة انجاز 
الدراسات والتصاميم البالغة سبعة اشهر ، بهدف 
االرساع بتنفي�ذ تلك املش�اريع ع�ىل أرض الواقع ،  
متوقعة أن يش�هد مطلع شهر ترشين األول احالة 
تنفيذ تلك املشاريع اىل رشكات رصينة  .  واضافت، 

إن تلك املش�اريع، س�يتم انجازها عىل مرحلتن ، 
االوىل انشاء بنى تحتية متكاملة من ماء وكهرباء 
ومج�اري واتصاالت ، واملرحلة الثانية س�تتضمن 
بناء االرصفة والتبليط،  مبينة، ان املشاريع املشار 
إليه�ا تعترب من املش�اريع املهم�ة والكبرية،  نظرا 
لجودة ونوع املواصفات املتعاقد عليها ، فضال عن 

انها ستمتد لتشمل كافة املناطق.

إدارة مشاريع حمافظة البرصة تعلن عن إحالة مرشوع اعداد الدراسة والتصاميم  للبنى التحتية 
يف اقضية القرنة والزبري ومنطقة الطوبة والنخيلة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير التعليم الع�ايل قيص الس�هيل، أن م�وازن�ة 
العام املقبل 2020 س�تتضمن تعين الطلب�ة األوائل عىل 
الكلي�ات والجامعات.وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للوزارة يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن »القانون 67 لعام 
2017 ن���ص ع�ل�ى ت�ع�ي�ن ال�ط�ل�ب�ة االوائ���ل يف 
ال�ك�ل�ي�ات وال�ج�ام�ع�ات ع�ل�ى امل��الك ال��دائ��م 
يف ال�وزارات والهيئ�ات غ�ري املرتبط�ة بوزارة«.وأض�اف 
البي�ان، أنه »من خالل التواصل مع لجنة التعليم النيابية 

ومديرية امل�وارد البرشية يف الوزارة تم االتفاق عىل تفعيل 
فقرات القانون الخاص�ة بتعين الطلبة األوائل«.وأوضح 
البي�ان، أن »القانون رشع منذ ال�دورة الس�ابقة اال ان�ه 
لم يدخل حيز التنفيذ«، مش�رياً إىل ان »الوزارة تؤكد دائماً 
حت�ى االن، ان من اولوياتها االهتمام باالس�تاذ والطالب 
واملؤسس�ة التعليمية، وحملة الشهادات العليا ومشاركة 
الطلب�ة والباحث�ن باملؤتمرات الدولية«.وأك�دت الوزارة، 
»رضورة ادراج تخصيص�ات مالي�ة يف موازنة ال��ع��ام 
امل�ق�ب�ل ت�ت�ن�اس�ب م��ع م�خ�رج�ات وزارة التعليم 

نظراً الهميتها الكبرية يف النهوض بواقع البلد.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

أُعل�ن الحداد يف محافظة كربالء املقدس�ة ملدة ثالثة ايام 
عىل خلفية استش�هاد واصابة 131 ش�خصاً إثر التدافع 
ال�ذي حصل اثناء مراس�م عاش�وراء بذكرى استش�هاد 

االمام الحسن »عليه السالم«.
وذكرت حكوم�ة كربالء، إنه »بناء عىل الطلب املقدم من 
محافظ كربالء املقدسة نصيف الخطابي ورئيس مجلس 
املحافظ�ة عيل املالك�ي وموافقة رئي�س مجلس الوزراء 
ع�ادل عبداملهدي ، تعل�ن الحكومة املحلي�ة يف محافظة 

كربالء املقدس�ة الحداد الرس�مي ملدة 3 اي�ام عىل ارواح 
ش�هداء عاشوراء زوار اإلمام الحسن عليه السالم الذين 
أستش�هدوا أثن�اء ركضه طويري�ج والذين استش�هدوا 

ذوبانا ووالئا يف حب االمام عليه السالم«.
واضافت »بهذه املناسبة االليمة نتقدم إىل ذوي الشهداء 
والجرحى بخالص العزاء وعظيم املواس�اة، ونس�أل الله 
أن يحرشه�م مع الش�هداء والصديقن يف جن�ات الخلد 
ويلهم ذويهم الصرب والس�لوان ، س�ائلن الله س�بحانه 
وتعاىل أن يتغمد الش�هداء بواس�ع رحمته وأن يمّن عىل 

الجرحى بالشفاء العاجل .

التعليم: سيتم تعيني أوائل الكليات واجلامعات 
ضمن موازنة 2020

حكومة كربالء تعلن احلداد الرسمي 
ملدة »٣« أيام حمافظ واسط يفتتح طريقًا مهاًم 

جنويب املحافظة

وزير الزراعة يشدد عىل امهية تشجيع ودعم 
القطاع اخلاص لالستثامر يف النشاط الزراعي

امانة بغداد تعلن نجاح خطتها اخلدمية 
اخلاصة بيوم عاشوراء يف الكاظمية املقدسة

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى مدي�ر ع�ام دائ�رة العالق�ات االقتصادي�ة 
الخارجي�ة يف وزارة التجارة ع�ادل خضري عباس يف 
مقر الوزارة الس�فري اللبناني ع�يل اديب الحبحاب 
لبحث سبل تطوير العالقات االقتصادية والتجارية 
ب�ن البلدين ».وقال عباس انه »ج�رى خالل اللقاء 
التباح�ث يف ع�دة مجاالت اهمه�ا تفعي�ل اتفاقية 
اقام�ة منطمة تجارة ح�رة بن البلدي�ن خصوصاً 
بعد فت�ح منفذ القائم _ البو كمال ومدى اهميته يف 

تس�هيل تبادل السلع و وخصوصا الزراعية .مشريا 
بان�ه »تم كذل�ك التطرق اىل موض�وع النقل الجوي 
حيث ابدى الس�فري رغب�ة الناقل الوطن�ي اللبناني 
بالتع�اون م�ع الع�راق باالضاف�ة اىل النق�ل الربي 
وإمكاني�ة توقي�ع اتفاقية منح س�مات الدخول يف 
املنافذ الحدودية.كما اكد عباس بان العراق حريص 
عىل االنفتاح االقتصادي مع محيطه العربي وسيتم 
مناقش�ة كافة املقرتح�ات التي تقدم بها الس�فري 
اللبناني مع الجهات املعنية والقطاع الخاص ضمن 
جدول اعمال اجتماعات اللجنه العراقية - اللبنانية 

والتي من املؤمل عقدها للم�دة يف ٨_٩\10\201٩ 
يف بغ�داد وس�يتم متابع�ة فقرات املح�ر من قبل 
الدائ�رة الت�ي هي جه�ة االتص�ال ماب�ن الجهات 
االقطاعية الحكومية والجانب اللبناني عرب القنوات 
الدبلوماس�ية.من جانب�ه اكد الس�فري اللبناني عن 
اس�تعداد الرشكات اللبناني�ة بفتح مصانعها داخل 
العراق وفتح مراكز عالجي�ة وزيارة الوفود الطبية 
اللبناني�ة اىل املستش�فيات يف الع�راق والتع�اون يف 
مج�ال البيئ�ة وخصوصاً مجال الطاقة الشمس�ية 

واالستفادة من الرشكات العاملة بهذا الخصوص.

التجارة تبحث مع السفري اللبناين سبل تطوير التعاون االقتصادي 
والتجاري بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت مديرية املرور العامة، املواطنن ممن لم يس�تلم س�نوية مركبته أو اجازة 
السوق اىل مراجعة مواقعها الستالمها اعتبارا من امس االربعاء.

وقالت املديرية يف بيان تلقت«املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه »ندعو املواطنن 
الذين لم يس�تلموا س�نويات مركباتهم أو اجازات الس�وق اىل مراجعة مواقعها 

اعتبارا من الغد لغرض استالمها«.
 وقدم�ت املديري�ة »اعتذاره�ا للمواطنن ع�ىل التأخري الذي حصل خ�الل االيام 

الثالثة املاضية.

املرور تدعو اىل مراجعة مواقعها 
الستالم السنويات واإلجازات

    بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م مكت�ب االع�الم واالتص�ال الحكومي يف مق�ر وزارة 
الكهرب�اء ورش�ة عمل للمش�اركن من ممثيل تش�كيالت 
الوزارة يف الدورة )٤6( ملعرض بغداد الدويل والتي ستنطلق 
فعالياتها للفرتة من )1 - 10 /11/ 201٩( وتم يف الورشة 
التحدث عن أهمية واه�داف املعارض، فضال عن الحمالت 
التس�ويقية واإلعالمي�ة املرافق�ة له�ا، إضاف�ة اىل تنظيم 
مجامي�ع العم�ل والربام�ج الختامي�ة للمع�رض وغريها 
من مهارات التنظيم والتس�ويق من اجل وصول الرس�الة 
االعالمي�ة واالتصالية للجمهور.وكان�ت الغاية من تنظيم 
ه�ذه الورش�ة تزوي�د املش�اركن باملعلومات االساس�ية 
الالزمة للتعريف بانواع املعارض ودورها وكيفية التخطيط 
القامته�ا وماهية االه�داف املرجوة فيه�ا، هذا وقد حر 
الورش�ة مدير مكتب االعالم واالتص�ال الحكومي الدكتور 
مصعب رسي املدرس، وعدد من منتسبي الوزارة، وأدارها 
منتسبو التثقيف اإلعالمي يف املكتب املذكور كال من املدربن 
س�امر صالح وانوار صبحي ونائل كريم.ويف ختام الورشة 
التي كانت بعنوان )مه�ارات التنظيم وإدارة املعارض( تم 
فتح املجال للمش�اركن إلبداء أرائه�م ومقرتحاتهم حول 
الورش�ة والذين قدم�وا بدورهم ردود أفع�ال ايجابية مما 

أضاف للنقاش أجواء علمية وثقافية.

الكهرباء تنظم ورشة عمل تدريبية 
متهيدًا للمشاركة يف الدورة »٤٦« 

ملعرض بغداد الدويل
    البصرة / المستقبل العراقي

تمكنت م�الكات الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق وبجهود 
 MSC إس�تثنائية وزمن قيايس من تفريغ حمولة الباخرة
SINDY الراس�ية عىل رصيف�ي 15-1٤ يف ميناء ام قر 

الشمايل وبنحو 16٨1حاوية .
واوض�ح مدير التفريغ والش�حن يف املين�اء الكابتن مهند 

خزعل بحسب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »ميناء 
أم قر الش�مايل يعمل عىل مدار الس�اعة بطاقة انتاجية 
كامل�ة خالل أي�ام محرم الح�رام. مش�ريا اىل ان عمليات 
التفريغ تس�ري وفق تخطيط مبني عىل املتابعة املس�تمرة 

من قبل االدارة ».
واض�اف ان »رصي�ف 17 تمكن وبالرسع�ة القصوى من 
 Glovis تفريغ حمولة الذرة الصفراء العلفية من الباخرة

maria بطريقتي الفل والتعبئة بمعدل 3٩،250 طنا«.
واض�اف ان »رصي�ف 1٩ يرشف عىل االنته�اء من تفريغ 
CHIPOLBROKSTAR بواق�ع 237٨  الباخ�رة  حمول�ة 
قطع�ة أنابيب ورصي�ف 20 ويبارش حالي�اً بتفريغ 7٩٩ 

.»ATHENA حاوية من عىل ظهر الباخرة
وتاب�ع خزع�ل ان »الباخرة س�املي غ�ادرت بنج�اح بعد 

تفريغها ٤٩6 سيارة حديثة وبضائع متنوعة .

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ذي قار ورئيس اللجنة األمنية 
العلي�ا ع�ادل الدخييل، نج�اح الخطة األمنية 
والخدمي�ة الت�ي وضعته�ا إدارة املحافظ�ة 

لتأم�ن إنج�اح إحي�اء ذك�رى الع�ارش من 
مح�رم الحرام.وقال الدخي�يل، يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الخطة 
األمنية اش�رتك يف تنفيذه�ا اكثر من عرشين 
الف منتس�ب م�ن الجيش والرشط�ة واألمن 

الوطني واملخابرات واالس�تخبارات والحشد 
الشعبي والدفاع املدني واملرور ، كما شاركت 
كاف�ة الدوائ�ر الخدمية لتأم�ن اإلحتياجات 
الالزمة للمواكب املشاركة يف العزاء الحسيني 
املقام يف اكثر من عرشين وحدة إدارية ضمن 

تش�كيالت املحافظة«.وأض�اف أن »الخط�ة 
نجحت بع�د تطبيقه�ا حرفياً، دون تس�جل 
أي خروقات أمنية أو مش�اكل خدمية يف هذا 
الجانب«، مبيناً أن »اإلجراءات األمنية لم تكن 

معقدة، بل أتسمت بالسالسة واالنسيابية .

    النجف / المستقبل العراقي

زار محاف�ظ النجف االرشف ل�ؤي اليارسي مديرية تربية 
النج�ف العامة حيث كان يف اس�تقباله املدي�ر العام عادل 

البصييص وتم مناقش�ة ع�دد اس�تعدادات املديرية للعام 
املديري�ة  الجدي�د 201٩- 2020 واس�تعدادات  ال�درايس 
الطالق الدرجات الوظيفية الجديدة«.حيث اكد اليارسي يف 
حديثه عىل رضورة ان تتبع املديرية الضوابط والتوجيهات 

بكل ش�فافية ومهنية كما تم خالل التقديم عىل التعينات 
الس�ابقة.اليارسي اك�د ع�ىل مديرية الرتبية ع�ىل اهمية 
تنظيم استقبال املواطنن بكل انسيابية ومتابعة شؤونهم 

بكل حرص وتفاني لتقليل الزخم عىل املديرية.

ميناء ام قرص الشاميل يعمل بطاقة انتاجية كاملة وعىل مدار »2٤« ساعة

حمافظ ذي قار يعلن نجاح اخلطة األمنية واخلدمية ألحياء العارش من حمرم

حمافظ النجف يزور مديرية الرتبية ويتابع استعداداهتا للعام الدرايس اجلديد وإطالق التعينات اجلديدة

حمافظ بغداد يتابع ميدانيًا املشاريع املنفذة 
واخلدمات الصحية ودعم املواكب احلسينية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تفق�د محافظ بغداد ف�الح الجزائري وضمن 
جوالت�ه امليدانية املس�تمرة ألطراف 
بغ�داد املش�اريع املنف�ذة يف قض�اء 
الخدم�ات  وتقدي�م  املحمودي�ة 

للمواكب الحسينية.
واوضح�ت مدي�ر بلدي�ة املحمودية 
فاطم�ة حس�ن منه�ل، ان » زيارة 
متواص�ل  بش�كل  تأت�ي  املحاف�ظ 
للقض�اء ملتابع�ة الجه�د الخدم�ي 
املنفذ واملقدم اله�ايل القضاء فضال 
ع�ن الخدم�ات املقدم�ة للمواك�ب 
 « ان  اىل  مش�رية  الحس�ينية«، 
املحمودية تشهد اليوم طفرة نوعية 
الخدم�ات  تقدي�م  مس�توى  ع�ىل 
خاصة بعد انجاز مشاريع اإلكساء 
واملقرن�ص والتنظيفات وغريها من 

االعمال املهمة«.
كم�ا لفت�ت منه�ل اىل » ان خدم�ة 
بغداد رشف لنا التي اطلقها الس�يد 

املحاف�ظ أثم�رت ع�ن تحقيق طف�رة نوعية 
وإخراج احياء الحكيم والبدر واملدخل الشمايل 

وغريها من املناطق بحلة جديدة«.

تفق�ده  الجزائ�ري  زي�ارة  تضمن�ت  كم�ا 
والخدم�ات  الع�ام  املحمودي�ة  مستش�فى 

الصحية املقدمة للمواطنن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النقل عبد الل�ه لعيبي، نجاح خطة 
نق�ل زائ�ري يوم الع�ارش من مح�رم الحرام ، 
موضحا ان اسطول وزارة النقل استنفر جميع 
الطاق�ات واالليات واملركبات م�ن اجل تفويج 
زائ�ري كرب�الء املقدس�ة يف ذك�رى عاش�وراء 

بامان وانسيابية عالية«.
ال�وزارة ال س�يما  : ان تش�كيالت  اىل  واش�ار 
الخطوط الجوية ب�ارشت منذ االول من محرم 
بالعمل عىل نقل الزائرين من الدول االس�المية 
اىل مط�ارات البالد العاملة ،كم�ا ترشفت 225 
حافلة من حافالت املسافرين والوفود بتفويج 
مركب�ات  م�ن  اآلالف  اىل  اضاف�ة  الزائري�ن، 
النق�ل الخ�اص توزع�ت ع�ىل ث�الث مح�اور 
مح�ور الحيدرية بن النج�ف االرشف وكربالء 
باتج�اه  اله�وى  ام  س�احة  املقدس�ة،محور 
بابل،محور الخنافس�ة باتج�اه بغداد وعرشة 
قطارات حديثة بعدد رح�الت تجاوز 20 رحلة 
بن مدينة كربالء املقدسة .كما كان هناك دور 
للرشك�ة العامة للنق�ل الربي كجه�د احتياط 

لس�اعات الذروه من الزيارة م�ن خالل تهيأة 
اكثر من 75 الية مختلفة فضال عن الس�يارات 
الخدمية ملتابعة مح�اور العمل وتوزيع الجهد 
وف�ق التنس�يق املعم�ول ب�ه ب�ن وزارة النقل 

وغرفة عمليات كربالء .
واش�اد الوزي�ر بالجه�ود التي قدمه�ا جميع 
املنتس�بن م�ن امل�الكات الهندس�ية والفني�ة 

واالدارية والتش�غيله وبال�دور الكبري للجهات 
الحكومي�ة املعني�ة يف فتح الطرق والش�وارع 
املؤدي�ة اىل اقرب نقط�ة من املدينة املقدس�ة، 
مش�ريا اىل ال�دور الكب�ري للحكوم�ة املحلي�ة 
والق�وات االمنيه يف مدينة كرب�الء التي قدمت 
تس�هيالت كبرية لديمومة عمل حافالت النقل 

داخل املحاور بدون اي تلكأ يذكر.

وزير النقل يعلن نجاح خطة نقل زائري االمام 
احلسني »عليه السالم«
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اعالن
مناقصة عامة لتجهيز كرفانات دراسية وصحية

تعل�ن  محافظة النج�ف االرشف /املديرية العامة للرتبية يف محافظ�ة النجف االرشف /
ش�عبة العق�ود  عن اعالن مناقصة الخاصة )تجهي�ز مناقصة رقم 2  / تجهيز / 2019(  
الخاصة ) فقرات تجهيز  كرفانات دراسية وصحية ( بالكلفة التخمينية  ضمن مشاريع 
املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرة تجهيز كرفانات دراس�ية وصحية )واملدرجة بالجدول 
ادن�اه( ( فع�ى الراغبني باالش�رتاك فيها  م�ن اصح�اب رشكات التجهيز اتح�اد الغرف 
التجارية العراقية / غرفة تجارة النجف االرشف التي ال تقل عن درجة التصنيف ) االوىل( 
مراجع�ة املديرية العامة للرتبية يف محافظة النج�ف االرشف   � مقابل حي االمري لغرض  
رشاء مس�تندات املناقص�ة )املناقصة(  لقاء مبلغ ق�دره ) 100,000( فقط )مائة الف ( 
دين�ار عراقي ال  غريه غري قابل للرد )للمناقصة( وتقديم التأمينات االولية بنس�بة )%1( 
من مبلغ الكلفة التخمينية بش�كل خطاب ضمان او ص�ك مصدق نافذ ملدة )120(  مائة 
وعرشون يوما بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة بكل مناقصة داخل غالف 
مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م الرشكة الراغبة باالش�رتاك بشكل 
واض�ح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف ش�عبة العقود يف 
هذه املديرية واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء( 

املصادف 2019/9/24 )وال يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( .
املستمسكات املطلوبة :

1 � شهادة تأسيس الرشكة عند تقديم العطاء  مصادقتها من الجهات املعنية .
2 �  هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنشائية او هويات املقاولني  التي ال تقل عن الدرجة 
)التاسعة( والصادرة من وزارة التخطيط نافذة عند تقديم العطاء حتما )الهوية االصلية 

مع نسخة مصورة( يتم اعادتها بعد فتح العطاء وهوية غرفة تجارة نافذة.
3  � الهوي�ة الرضيبي�ة ) الهوي�ة االصلي�ة مع نس�خة مص�ورة(  يتم اعادته�ا بعد فتح 

العطاء.
4 � املستمس�كات الثبوتي�ة للمدير املفوض للرشك�ة او صاحب املكت�ب  )هوية االحوال 

املدنية � شهادة الجنسية � بطاقة السكن( او )البطاقة املوحدة( .
5 � تقديم كتاب براءة الذمة )نس�خة اصلية ( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون 

اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف  ونافذ عند تقديم العطاء.
6 � تقدي�م التأمينات االولي�ة بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عى ش�كل خطاب 
ضم�ان او صك مص�دق معنونة اىل محافظة النج�ف االرشف �  املديرية العامة للرتبية يف 

محافظة النجف االرشف .
7 � تقدي�م الحس�ابات الختامي�ة الخر س�نتني مصدقة حس�ب االصول تظه�ر الكفاءة 
املالية ومقدار االرباح املتحققة من االعمال الس�ابقة للرشكة بالنسبة لرشكات املقاوالت 
واملقاولني )واذا كان للرشكات اعمال منفذة يف الس�نوات التي تس�بق االزمة املالية  )عى 
اعتب�ار ان ش�هر حزي�ران من ع�ام 2014 ه�و تاريخ بدء االزم�ة املالي�ة( فعليها تقديم 

حساباتها الختامية الرابحة الخر سنتني والتي تسبق عام 2014(. 
8 � تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت الجهاز الفني .

9 � تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل.
10 � وصل الرشاء ) النسخة االصلية (.

11 � االيراد السنوي.
12 � تقديم ما يثبت امتالكه السيولة النقدية البالغة ) 30%( من الكفة التخمينية بتقديم 
كش�ف مصدق م�ن مرصف معتمد يبني حرك�ة التدفق املايل باملبلغ املطل�وب وبما يعادل 

تغطية )ثلث املدة التعاقدية(.

املالحظات :
1 � ت�دون االس�عار باملداد رقما وكتاب�ة ويرفض العطاء اذا كان خ�الف ذلك ، وان تكون 
الكتاب�ة واضحة وخالية من الحك والش�طب  واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم 

العطاء وختم الرشكة.
2 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

3 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.  
4 � يستبعد عطاء الرشكة غري الكفوءة من خالل التجربة مع املديرية. 

5 �  س�يعقد مؤتم�ر فني لالجابة عى استفس�ارات الرشكات واملقاول�ني  يوم )الثالثاء ( 
املصادف 2019/9/17 الس�اعة العارشة صباحا يف بناية ملحق املديرية العامة للرتبية يف 

محافظة النجف االرشف /غرفة شعبة العقود.
6 � تفتح العطاءات يف يوم الغلق الس�اعة  الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 
2019/9/24 او اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف 

وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانونا .
7 � مدة نفاذية العطاء املقدم ) 90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات .

8 � للدائ�رة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف اس�تعادة 

مبلغ وصل الرشاء.
9 �  يكون صاحب الرشكة هو املس�ؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء 

شطب اي بند من بنود املناقصة .
10 � يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة مع توقيع املدير املفوض.

11 � يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي يسبق يوم 
فتحها.

12 � رضورة االلت�زام بتعليم�ات مقدم�ي العط�اءات التي توجد يف مس�تندات املناقصة 
حتما.

13 � يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة.
14 � يف حالة مصادفة يوم غلق املناقصات عطلة رسمية او محلية  فيتم غلق املناقصات 

اىل اليوم الذي يليه .
15  �س�يتم اس�تبعاد العطاء يف حالة ع�دم االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة 

اقسامها مما يقتيض ذلك عند التقديم .
العنوان : محافظة النجف االرشف/ الشارع العام : نجف � كوفة / مقابل حي االمري

الربي�د االلكرتون�ي للمديرية العامة للرتبي�ة يف محافظة النجف االرشف /ش�عبة العقود 
al.najaf.directorate.cd@gmail.com

لالستفسار االتصال عى  الرقم لشعبة العقود : 07812849333
ج�دول املناقص�ة بتجهيز الكرفانات ) دراس�ية وصحية( ملدارس املديري�ة العامة لرتبية 

محافظة النجف االرشف

اسماء املدارس الخاصة بتجهيز الكرفان الدرايس عدد )70( كرفان

اسماء املدارس الخاصة بتجهيز الكرفان الصحي عدد )5( كرفانات

مدة 
التجهيز

نسبة التأمينات 
االولية )%1( الكلفة التخمينية

درجة 
التصنيف 
المطلوبة

الموقع 
التفصيلي

اسم 
المناقصة

رقم 
المناقصة ت

75 يوم

8,585,000

فقط ثمانية 
ماليين 

وخمسمائة 
وخمسة 

وثمانون الف 
دينار

858,500,000

فقط ثمانمائة 
وثمانية وخمسون 
مليون وخمسمائة 
الف دينار عراقي

هوية غرفة 
تجارة /اولى

هوية 
تصنيف 
الشركات 

والمقاولين 
/ الدرجة 
التاسعة 

مدارس 
متفرقة في 
محافظة 
النجف 

االشرف عدد 
)75( مدرسة 

وحسب 
الجدول

تجهيز 
كرفانات 

دراسية عدد 
)70( كرفان 
وكرفانات 
صحية عدد 
)5( كرفان

2/تجهيز 
2019/ 1

د. عادل ناجح عباس البصييص 
املدير العام

مدة 
التجهيز الكلفة التخمينية اسم المناقصة رقم المناقصة ت

75 يوم 858,500,000
تجهيز كرفانات دراسية عدد )70( كرفان وكرفان 
مجموعة صحية عدد )5( كرفان لمدارس محافظة 

النجف االشرف
/2

تجهيز/2019 1

فقط ثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  المجموع الكلي/

موقع 
المدرسة

عدد 
الكرفانات

اسم 
المدرسة ت موقع المدرسة عدد 

الكرفانات اسم المدرسة ت

ناحية 
القادسية 2

محمد بن 
الحسن 
المثنى

16 النجف/الجديدة4 3 مالك االشتر 1

الكوفة/
المركز 2 ع. الكوفة 

للبنات 17 النجف/حي الفرات 3 ث.مطلع الفجر 2

النجف/
المركز 1 الجواهر 18 النجف/حي الصحة 2 ع.الالذقية 3

النجف/
حي 

الرسالة
2 الرازي  19 النجف/المركز 1 م.سومر للبنات 4

ناحية 
القادسية 2 الثقلين 20 النجف/حي الجامعة 1 االمام الرضا 5

ناحية 
العباسية 2 االندلس 

االبتدائية 21 ناحية الحيرة/الدسم 2 ث.العدالة 6

النجف/
المركز 2 شاطي 

الفرات 22 المناذرة/حي المطاط 1 الدره البيضاء 7

الكوفة/ 1 الصفا 
والمروة 23 النجف/قرب 

المطحنة 6 االفاضة 8

الكوفة/
حي كنده 1 ذات 

النطاقين  24 النجف/قرب 
مشروع البحراني 2 المباهلة 9

النجف/
الشقق 
السكنية

1 ثغر 
العراق 25 ناحية الحيدرية 3 العراق الجديد 10

النجف/
حي 
الوفاء

1 اسيا بنت 
مزاحم 26 ناحية الحيدرية 6 الحبوبي 11

ناحية 
الحيدرية 6 كرماء 

العرب 27 ناحية الحيدرية 4 احفاد حاتم الطائي 12

مفرق 
الكفل 2

شهداء 
جسر 
االئمة

28 ناحية الحيدرية 3 الجيل الجديد 13

ناحية 
القادسية 2 م.جعفر 

الطيار 29 طريق ياحسين 
عمود 201 4 المن والسلوى 14

ناحية الحيدرية 2 ابي االحرار 15

موقع المدرسة عدد الكرفانات اسماء المدارس ت
النجف/ حي االمير 1 م.الهادي للبنين 1
ناحية المشخاب 1 اشور االبتدائية 2

النجف/ حي الجامعة 1 ابراهيم الخليل 3
النجف/ حي الزهراء 1 المرتضى 4
الكوفة /شارع المعمل 1 الرافدين 5
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه
تن�وه محافظة بغداد عن تعديل كلفة 
امل�روع املُعل�ن يف املناقص�ة املرقمة 
)73( لس�نة 2019, واملتضم�ن بن�اء 
روض�ة نموذجية بواق�ع 6 صفوف يف 
منطقة سبع البور عىل القطعة املرقمة 
) 14612/ 1 ( التابع�ة لرتبي�ة الكرخ 
الثالثة, م�ن الكلف�ة 939,290,175, 
)تس�عمائة وتس�عة وثالث�ون مليون 
ومئتان وتس�عون الف ومئة وخمسة 
وسبعون الف دينار عراقي( اىل الكلفة 
917,630,175  )تس�عمائة وس�بعة 
عر مليون وستمائة وثالثون الف ومئة 

وخمسة وسبعني دينار  عراقي(
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 429 / ش / 2019 
التاريخ : 9 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / صالح عبدال درويش – مجهول 

محل االقامة .
بن�اء عىل الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 429 / ش / 
2019 والتي اقامته�ا املدعية ) عائدة خليل جميل ( 
والت�ي تطلب فيها الحكم بنفق�ة ماضية من تاريخ 
ال�رك يف 1 / 5 / 2018 وق�د ح�ددت املحكم�ة يوم 
17 / 9 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباح�ا موعدا 
للمرافعة ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مختاري حدود قضاء بلدروز / محافظة دياىل تقرر 
تبليغ�ك باملوعد اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
سوف تس�تكمل املحكمة اجرائاتها القانونية بحقك 

وفقا للقانون .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 394 
التاريخ : 2 / 9 / 2019 

م / اعالن فقدان 
قدمت السيدة ) نور كاظم منصور عيل ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما عىل 
زوجه�ا املفق�ود ) احمد عبد ال�رزاق ابراهيم 
( بتاري�خ 24 / 9 / 2018 اثن�اء توجه�ه من 
قضاء املقدادي�ة اىل محافظة بغداد فمن لديه 
االع�راض او معلومات ع�ن فقدانه الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة خالل س�بعة اي�ام من 
الي�وم التايل للنرش لتقدي�م اعراضه واعالمنا 
وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 
�������������������������������������

فقدان 
فقدت شهادة جنسية باسم / حيدر 
عبد الحسني عباس – بغداد – الكرخ 
 /  10  /  22 يف   51145  / املرقم�ة 
1983 – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 590 / ش / 2019 
التاريخ : 8 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليه�ا / هديل احم�د محمود – 

مجهولة محل االقامة .
بن�اء عىل الدعوى الرشعية املرقمة 590 / ش 
/ 2019 والتي اقامها املدعي ) فراس حس�ني 
غاي�ب ( والت�ي يطلب فيها اس�قاط حضانة 
الطف�ل ) ي�زن ( م�ن والدت�ه وض�م حضانة 
الطف�ل ) يزن ( اىل حضانت�ه حددت املحكمة 
يوم 18 / 9 / 2019 الساعة التاسعة صباحا 
موعدا للمرافعة ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حسب اش�عار مختاري حدود قضاء بعقوبة 
تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواسطة صحيفتني 
محليت�ني وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تس�تكمل املحكمة 

اجرائاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 30400 
التاريخ : 8 / 9 / 2019 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدع�وة حميديه حم�اد مريش طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة الس�تصدار حج�ة حج�ر 
وقيموم�ة ع�ىل ولده�ا املفقود عم�ار صالح 
كاظ�م جواد الفراجي والذي فقد يف قضاء بلد 
– منطقة الجويزرات بتاريخ 24 / 8 / 2014 
بع�د ان ت�م اختطافه من قب�ل جهة مجهولة 
ولم يعرف اي يشء عن مصريه لحد االن وهو 
من س�كنة محافظة ص�الح الدي�ن – قضاء 
بلد – حي الشهداء – فعىل من لديه معلومات 
عنه االتص�ال بذويه او بهذه املحكمة او باي 

مركز للرشطة .
القايض 

يعرب عيل جاسم

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

نرش اعالن مناقصة خارجية )رشكة عامة(
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل رشوط املناقصة وحسب املبلغ 
املؤرش ازائها وغري قابلة للرد علما بان تاريخ الغلق الساعة الثانية عرش ظهر يوم االحد املوافق 27 ترشين االول 2019 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يستمر االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأس�يس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأس�ييس واالعمال املماثلة والكفاءة املالية 
للرشكة � شهادة تأسيس للرشكة الرئيسة للرشكات التي لديها فرع او مكتب اقليمي يف العراق ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة 

عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2  �يجب عىل الرشكات االجنبية ان تحصل عىل اجازة تسجيل يف وزارة التجارة العراقية للمشاركة يف الطلبيات الخارجية 

3 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 
وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 

4 �  تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او 
الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 

5 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 
 مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات  بالنسبة )MSDS(  للطلبيات الكيمياوية املعلنة 

6 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة 
نفاذيت�ه ع�ن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء ع�ن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )12.000$( ثالثة عرش 

الف دوالر امريكي فقط
7 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ  8 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq  : 9 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

10 � يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة
11 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 
1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 �  معدل ايراد سنوي يعادل )325.000( ثالثمائة وخمسة وعرشون  الف دوالر للسنوات الخمس االخرية 

3 �  سيولة نقدية تعادل )325,000 ( ثالثمائة وخمسة وعرشون   الف دوالر 
ب  �الخربة والقدرة الفنية 

عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية كما ييل : تقديم اعمال مماثلة اىل الرشكات النفطية او رشكات 
القطاع العام يف العراق )عقود تجهيز سابقة( 

12 � تدخ�ل ال�وزارات االتحادي�ة املصنعة  كمنافس مع الرشكات الخاص�ة ويكون ملنتجات ال�وزارات االتحادية افضلية بالس�عر ال تزيد عن )10%( عن 
مثيالتها املس�توردة عند تحقق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحس�ب الدليل الس�نوي املعد من قبل وزارة 

التخطيط  الخاص بالرشكات العامة املصنعة 
 13 � يجب عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعالن تأجري
إلحاقا« بإعالننا الخاص بتأجري امالك املعهد التقني بعقوبة حس�ب قانون 

بيع وتأجري
اموال الدولة 21 لسنة 2013 املعدل

تقرراعادة املزايدة العلنية لتأجري
1. كشك االستنساخ رقم ) 2 ( 

2. كشك التصوير الفوتوغرايف
وذلك استنادا«اىل املادة 13 – اوال« من القانون اعاله

وان ع�دد طلب�ة املعه�د املتوق�ع له�ذا الع�ام يتج�اوز )5000( االف طالب 
وطالبة

للدراسة الصباحية واملسائية
فعىل الراغبني بالتأجري مراجعة الشعبة املالية يف املعهد لغرض الحصول عىل 
ال�رشوط واملواصفات مقابل مبلغ ) 150000 ( مائة وخمس�ون الف دينار 
غري قابلة للرد مس�تصحبني معهم الوثائق واملستمسكات املطلوبة واعتبارا 
م�ن يوم )9/13 ( لغاية يوم ) 9/27 ( ملدة )خمس�ة عرش يوما«( مع دفع 
التامينات البالغة 20 % من القيمة التقديرية وسيكون موعد املزايدة العلنية 
يف الساعة العارشة من صباح يوم )االحد 9/29( لكون يوم 9/28 هو عطلة 
رس�مية يف قاعة املؤتمرات التابعة للمعهد  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور النرش واإلعالن والداللية
ر. جلنة البيع واالجيار يف املعهد

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 3392 
التاريخ : 8 / 9 / 2019 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة مراتب ش�اكر محم�ود طلبا اىل 
هذه املحكمة الستصدار حجة حجر وقيمومة 
عىل ولده�ا املفق�ود ابراهيم عبد الله حس�ني 
محمد الطائ�ي والذي فقد يف قضاء بلد بتاريخ 
28 / 2 / 2013 بع�د ان ت�م اختطافه من قبل 
جه�ة مجهولة ولم يعرف اي يشء عن مصريه 
لحد االن وهو من سكنة محافظة صالح الدين 
– قض�اء بلد – حي الش�هداء – فعىل من لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه املحكمة 

او باي مركز للرشطة .
القايض 

يعرب عيل جاسم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 252 / ش / 2019 

التاريخ : 9 / 9 / 2019 
اىل / املدعى عليه / محمد نصيف عبد 

م / قرار حكم غيابي 
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالعدد ) 252 / 
ش / 2019 ( حكم�ا غيابيا يق�ي بالتفريق 
القضائ�ي للهج�ر بينك وب�ني املدعي�ة ) زينة 
 2019  /  5  /  12 بتاري�خ   ) فرح�ان  حام�د 
وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك بالحكم 
املذكور بالصح�ف املحلية صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق االع�راض والتمييز خالل 
املدة القانوني�ة البالغة ثالث�ون يوما وبخالفه 

يكتسب القرار بحقك درجة البتات .
القايض 

محمد مطلب عبد

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

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

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبين�ة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 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 رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور الن�رش �  وكافة املصاري�ف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة 
مديرية بلدية العمارة خالل فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل ف�رة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

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

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدي�ة العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة 
يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتري 
اللجن�ة يف مق�ر بلدية العم�ارة خالل ف�رة )30( ثالثون يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة )100%( من القيمة التقديري�ة وينادى للمزايدة يف 
الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديري�ة  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرة )10( عرشة 

ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فرة التأج�ري او عند انتهاء العق�د دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

Public Tender Announcements for Tender No: 023/PC/19 2nd announcement 
Provision of Supplying Demulsifier for PTF - Modification

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the com-
pany.
Tender Title: Provision of Supplying Demulsifier for PTF 
Tender No.: 023/PC/19 2nd announcement 
Tender Information: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited to seek one company who have the qualified international professional experience and can supply Demulsifier for 
PTF. 
The «Demulsifier for PTF» shall be purchased for the light and heavy crude oil treatment consumption, should meet the following requirements:
1.The Demulsifier shall be packed in an ISO standard One-Cubic-Meter tank which has sufficient strength to avoid failure during handling and storage 
activities, the product information (such as: product name, name of manufacturer, Logo, production date, expiry date, material handling instruction, net 
weight, contract number & MSDS information, if possible) shall be clearly printed on all the mentioned ISO standard One-Cubic-Meter tanks.
2.The Demulsifier flash point (closed-up) shall be higher than 85 ℃(Treatment process temperature: 1st stage 60℃,2nd stage 85℃,electric desalination 
85),the appearance shall be in liquid form, flow freely, without impurities and stratification.
3. The Demulsifier quality guarantee period shall be two 2 years.(valid period must after 2021.8.31)
4.The Demulsifier for light crude oil treatment shall be at proper injection rate which must below 100 ppm and for heavy crude oil treatment shall be at 
proper injection rate which must below 120 ppm, Require the demulsifier is one type, which should be effective for both light and heavy crude oil.
5. The Demulsifier which supplied by the Bidder shall be capable to treat the crude oil product no any types of emulsion, salt content no exceeding 28mg/l 
and water content no exceeding 0.15%. 
6.The chemical specification of the Demulsifier should be unchanged and must be developed to give good results and to meet the requirements. 
Part1: Samples: Participants should provide one type sample: 3bottles, 500ml every bottle of Demulsifier for light and heavy crude oil processing before 
4:00 pm 22nd September 2019
If necessary, Participants can go to EBS project, Handhyah S1 Camp to take crude oil sample for analysis. Contact Person: Mr. Luo Yongquan 
07804086153; Mr. Li Tao 07809058486, Mr. Han Guangbin 07734937958
Part2: If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 4:00 PM of 19th September 2019 
at Nahrawan S2 Camp  
Part Three: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM of 22nd September 2019 
based on the ITB documents.
The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender 
mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 
documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before the date of 19th 
September 2019 by Email to wuchenshen@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.
com, for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
Contact Number : 0772 9818 999 Wu Chen Shen
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcements for Tender No: 060-SC-19 
Provision of Workover Rig Rental Call-out Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong 
and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Workover Rig Rental Call-out Service 
Tender No.: 060-SC-19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have the ability and experience 
can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
The Company is seeking one Contractor to perform workover rig call-out service One firm year and One Optional year, which mainly involves with: 
1) Completion engineering and Workover engineering service
2) Rig service
3) N/D and N/U X-mass tree
4) Tubing and drill pipe operation and make-up torque monitoring service
5) Pumping and squeezing service, setting cement plug(s), drilling out cement plug(s)
6) Assist in ESP operation
7) Assist in stimulation activities
8) Assist in DST and well testing service
9) Assist in TCP service
10) Assist in wireline log or slicking service
11) Mud pump service
12) Pressure test
13) Milling and fishing operations
14) Basic fishing tools
15) Bits and mills for 7” 29ppf and 9 5/8” 47ppf and 5 1/2” 23ppf
16) Loader 
17) Provide workover fluid and well completion fluid, include water and materials.
18) Waste Transportation 
19) Operation data monitoring, digital data recording and Others related rig operation
20) H2S monitor
21) Personnel 
22) Operation programs, operation data acquisition and reporting.
23) Etc.
Part Two: 
Deadline for purchase the ITB:
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 4:00 PM on/before 25th Sep, 2019 at Nahrawan 
S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM on 9th October 2019 based on 
the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender 
mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB docu-
ments and the tender name, tender number and bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. before the date of 7th October 2019 by Email to zhangxian-
qiao@ebspetroleum.com baoxiaofang@ebspetroleum.com; wangshaoyu@ebspetroleum.com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before 
the bidding date.
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Public Tender Announcements for Tender No: 037-PC-19
Provision of provide control panels for SSV 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws 
of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Opera-
tor of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite you to tender Provision of Modified Container for 
EBS oilfield.
Tender Title: Provision of provide control panels for SSV
Tender No.: 037-PC-19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS PETROLEUM 
COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the 
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide 50 Sets Control Panels for SSV and 
relative service.
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 
4:00 PM of 25th September 2019 at Nahrawan S2 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before 4:00 PM of 29th September 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please in-
form the C&P Dept. before the date of 27th September 2019 by Email to wuchenshen@ebspetroleum.com/wang-
shaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift 
answering before the bidding date.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
Contact Number : 0772 9818 999 Wu Chen Shen

العدد : 30468
التاريخ : 2019/9/1

العدد : 30463
التاريخ : 2019/9/1

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك 
ورقمه ت

3 سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون  
الف دينار  16م2 سوق العروبة خانة رقم 1 1

3 سنوات 600,000 ستمائة الف دينار 16م2 سوق العروبة خانة رقم 2أ 2

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  16م2 سوق العروبة حانوت رقم 6 3

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  16م2 سوق العروبة حانوت رقم 7 4
3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  16م2 سوق العروبة حانوت رقم 8 5

3 سنوات 600,000 ستمائة الف دينار  16م2 سوق العروبة حانوت رقم 
17 6

3 سنوات 400,000 اربعمائة الف 
دينار  9م2 حي المعلمين القديم حانوت رقم 

134 7

3 سنوات 400,000 اربعمائة الف 
دينار  9م2 حي المعلمين القديم حانوت رقم 

135 8

3 سنوات 600,000 ستمائة الف دينار  9م2 حي المعلمين القديم حانوت رقم 
137 9

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف 
دينار  9م2 حي المعلمين القديم حانوت رقم 

141 10

3 سنوات 400,000 اربعمائة الف 
دينار  9م2 حي المعلمين القديم حانوت رقم 

143 11

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة
مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 000,360 ثالثمائة وستون 
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

406 نهردجلة  حانوت رقم 29 1

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون 
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

406 نهردجلة  خانة رقم 30 2

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون 
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

406 نهردجلة  حانوت رقم 31 3

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون 
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

406 نهردجلة  حانوت رقم 32 4

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون 
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

405 نهردجلة  حانوت رقم 25 5

3 سنوات 360,000 ثالثمائة وستون 
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

405 نهردجلة  حانوت رقم 26 6

360,000 ثالثمائة وستون  3سنوات
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

405 نهردجلة  حانوت رقم 27 7

360,000 ثالثمائة وستون  3سنوات
الف دينار  6م2 الصناعية القديمة/كراج على جزء من  

406 نهردجلة  حانوت رقم 28 8

850,000 ثمانمائة وخمسون   3سنوات
الف دينار  13,5 الصناعية القديمة/جزء من 225/118 

نهردجلة  حانوت رقم 45 9

800,000 ثمانمائة  الف دينار  3سنوات 13,5 الصناعية القديمة/جزء من 225/118 
نهردجلة  حانوت رقم 52 10

800,000 ثمانمائة  الف دينار  3سنوات 13,5 الصناعية القديمة/جزء من 225/118 
نهردجلة  حانوت رقم 56 11

450,000 اربعمائة وخمسون  3سنوات
الف دينار 90م2 الصناعية القديمة/جزء من 225/118 

نهردجلة  حانوت رقم 95 12

1,700,000 مليون وسبعمائة  3سنوات
الف دينار  90م2 جزء من العقار 254 ورشة صناعية 3 13

1,600,000 مليون وستمائة   3سنوات
الف دينار  90م2 جزء من العقار 254 ورشة صناعية 4 14

2,050,000 مليونان  3سنوات
وخمسون الف دينار  90م2 جزء من العقار 254 ورشة صناعية 6 15

1,800,000 مليون وثمانمائة   3سنوات
الف دينار  90م2 جزء من العقار 254 ورشة صناعية 

17 16

1,800,000 مليون وثمانمائة   3سنوات
الف دينار  90م2 جزء من العقار 254 ورشة صناعية 

18 17

1,800,000 مليون وثمانمائة   3سنوات
الف دينار  90م2 جزء من العقار 254 ورشة صناعية 

19 18

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
529/2019/E 

للمرة االولى

 STAINLESS STEEL pipes and their fittings
المبلغ التخميني للمناقصة 650,000(

( $ فقط ستمائة وخمسون الف دوالر امريكي فقط  
 200.000

IQD
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 882 / ش / 2019 

التاريخ : 3 / 9 / 2019 
اعالن 

املدعية : رحيل ابراهيم مناجد 
املدعى عليه : ساجد كريم شالل 

اقام�ت املدعي�ة ) رحي�ل ابراهي�م مناجد ( 
الدع�وى املرقمة بالع�دد 882 / ش / 2019 
امام محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
– موض�وع الدع�وى ) تفري�ق وف�ق ق�رار 
مجل�س قيادة الث�ورة املنحل رق�م 1529 يف 
31 / 12 / 1985 ردت ورق�ة تبليغك بموعد 
املرافعة وحس�ب كت�اب مركز رشطة ناحية 
الس�د العظيم املرقم بالع�دد 8535 يف 5 / 8 
/ 2019 واستش�هاد رئي�س املجل�س املحيل 
لناحي�ة الس�د العظي�م امل�ؤرخ يف 5 / 8 / 
2019 متضمنني انتماؤك اىل ) تنظيم داعش 
اىل جه�ة مجهول�ة  وارتحال�ك   ) االرهاب�ي 
– علي�ه تقرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة املقرر ي�وم 16 / 
9 / 2019 وعن�د عدم حضورك او من ينوب 
عنك فس�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

رحيم ساهي الجحييش 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 47 / ب / 2019 
التاريخ : 9 / 9 / 2019 

اعالن 
بتاري�خ 1 / 7 / 2019 وبموج�ب الدعوى البدائية 
املرقم�ة بالع�دد 47 / ب / 2019 اصدرت محكمة 
الدرج�ة  الخال�ص ق�رار حك�م مكتس�ب  ب�داءة 
القطعية يقيض بازالة ش�يوع العقار املرقم 262 – 
م 66 الخال�ص – الرشقية – عليه تقرر االعالن عن 
بيع�ه باملزايدة العلنية عن طري�ق الصحف املحلية 
ومل�دة ) 30 ( ثالث�ون يوم�ا عىل ان يك�ون البيع يف 
الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم التايل النتهاء 
م�دة النرش ويف حالة مصادفة ي�وم املزايدة العلنية 
عطلة رس�مية يكون املوعد يف الي�وم التايل للعطلة 
الرس�مية وع�ىل الراغ�ب بال�رشاء اي�داع تامينات 
قانوني�ة قدرها ) 10 % ( من ب�دل البيع ان لم يكن 

رشيكا . القايض 
عدنان حسني عيل 

اوصاف العقار موضوع املزايدة :
1 – رق�م العق�ار وموقع�ه وجنس�ه : 262 – م66 
الخال�ص – الرشقي�ة – صنف�ه بس�تان – مل�ك 

رصف.
2 – املشتمالت : بستان محاطة بدور سكنية وغري 
مغروسة ومشيد عىل جزء منها ) هيكل دار ( وهي 

ارض خالية من اية شواغل . 
3 – املساحة الكلية : 25 ، 9 ، 4 اربعة دونم وتسعة 
اول�ك وخمس�ة وع�رشون م�ر مربع وهي�كل دار 

مساحته الكلية ) 400 م2 ( .
4 – الشاغل  الحايل : اليوجد 
5 – الوارد السنوي : اليوجد 

6 – القيمة التقديرية : ) 000 ، 000 ، 300 ( فقط 
ثالثمائة مليون دينار عراقي الغري .

7 – قيمة البناء ) هيكل الدار ( : ) 000 ، 000 ، 45 
( فقط خمس واربعني مليون دينار عراقي الغري .

وزارة النفط 
)رشكة عامة( رشكة مصايف اجلنوب 

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديداعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول 
عىل رشوط املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد علما بانه تم تمديد  تاريخ الغلق  من 2019/8/28 
لغاية 2019/9/16 الساعة الثانية عرشة ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن  اىل ما بعد 

العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمسكات الرشكة )شهادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس 
واالعم�ال املماثل�ة والكفاءة املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجه�ات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي 

من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بف�رة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يك�ون مبلغ العطاء التجاري 

املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم 
واس�م املناقص�ة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انته�اء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي 

معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )20.000$( عرشون الف دوالر امريكي فقط
5 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ 6 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 7 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

8 � يك�ون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياس�ية  لدى لجنة فت�ح العطاءات الخارجية  يف مقر 
الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة

9 � متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � الق�درة املالي�ة : القدرة املالية ع�ىل مقدم العطاء ان يقدم ادل�ة موثقة تثبت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املالية 

االتية: 
1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد

2 �  معدل ايراد سنوي يعادل )500.000( خمسمائة الف دوالر للسنوات الخمس االخرية 
3 �  سيولة نقدية تعادل )500,000 ( خمسمائة  الف دوالر 

ب  �الخربة والقدرة الفنية 
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا  بان ليده اعمال مماثلة عدد )2( 

 2  �تقديم رسالة من الرشكة املصنعة تثبت ان املعدات املطلوبة مالئمة لالستخدام املطلوب 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � يجب التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

أعالن تأجري
إلحاق�ا« بإعالنن�ا الخ�اص بتأجري ام�الك املعهد التقن�ي بعقوبة حس�ب قانون بيع 

وتأجري
اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل

وبالنظر لكرس القرار عىل مبلغ الضم االخري تقرراعادة املزايدة العلنية لتأجري
  )) كشك املأكوالت رقم ) 1 (  ((

وذلك استنادا«اىل املادة 12 – تاسعا« - أ- من القانون اعاله
علم�ا ان ع�دد طلبة املعه�د املتوقع لهذا الع�ام يتجاوز )5000( خمس�ة االف طالب 

وطالبة
للدراسة الصباحية واملسائية

فعىل الراغبني بالتأجري مراجعة الشعبة املالية يف املعهد لغرض الحصول عىل الرشوط 
واملواصف�ات مقاب�ل مبل�غ ) 150000 ( مائة وخمس�ون الف دينار غ�ري قابلة للرد 
مس�تصحبني معهم الوثائق واملستمس�كات املطلوبة واعتبارا من يوم )9/13( لغاية 
يوم )9/19( ملدة  ) سبعة ايام ( مع دفع التامينات البالغة 20 % من القيمة التقديرية 
وس�يكون موع�د املزايدة العلنية يف الس�اعة العارشة من صباح ي�وم )االحد 9/22 ( 
لكون االيام 21-9/20 هي عطل رس�مية يف قاعة املؤتمرات التابعة للمعهد ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واإلعالن والداللية
ر. جلنة البيع واالجيار يف املعهد

اىل / مسامهي رشكة مرصف اجلنوب االسالمي لالستثامر والتمويل م . خ 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا اىل احكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 
املعدل وبناء عىل قرار مجلس االدارة املؤرخ يف 3 / 6 / 2019 يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد س�احة الواثق حي الوحدة محلة 904 
يف الس�اعة الحادية عرش من صباح يوم الثالثاء املصادف 1 / 10 / 2019 ملناقش�ة 

جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة الخاص بنشاط املرصف للسنة املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه . 
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليها .
4 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليه . 

5 – مناقشة تقرير الهيئة الرشعية واملصادقة عليه .
6 – مناقشة تعيني مراقبي الحسابات لعام 2019 وتحديد اجورهما .

7 – مناقشة مقسوم االرباح لعام 2018 واتخاذ القرار املناسب .
8 – قرر املجلس تعديل املادة ) 5 ( من عقد التاسيس الخاصة برشكة مرصف الجنوب 
االس�المي لالس�تثمار والتمويل بزيادة ع�دد اعضاء مجلس االدارة من ) خمس�ة ( 
اصلي�ني ومثلهم احتياط اىل ) س�بعة ( اعضاء اصليني ومثله�م احتياط وانتخاب ) 

عضوين ( اصليني ) وثالثة ( احتياط واجراء االنتخابات التكميلية .
9 – مناقش�ة اختي�ار اعض�اء الهيئة الرشعية الس�تكمال العدد م�ن ) 3 ( اىل ) 5 ( 

اعضاء .
10 – مناقش�ة ابراء ذمة الس�ادة اعضاء مجلس االدارة وتحدي�د مكافاتهم واتخاذ 

القرار املناسب بشانها .
راج�ني حضوركم اصالة او انابة املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من كات�ب عدل مع مراعاة احكام امل�ادة ) 91 ( من قانون 
ال�رشكات يف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل 

الثالثاء 8 / 10 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني .. مع التقدير

السيدات والسادة مسامهي رشكة جمموعة كربالء العاملية لالستثامرات العقارية والصناعية والسياحية والعلمية 
واملقاوالت والتجارة العامة والوساطة العقارية واالنتاج الزراعي واحليواين ) م . خ ( املحرتمون 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 87 ( الفق�رة ) ثانيا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 
1997 وبن�اء عىل ماجاء بقرار مجلس ادارة الرشكة يف جلس�ته املنعق�دة بتاريخ 27 / 7 
/ 2019 ندع�و كافة مس�اهمي رشكة مجموعة كرب�الء العاملية لالس�تثمارات العقارية 
والصناعية والسياحية والعلمية واملقاوالت والتجارة العامة والوساطة العقارية واالنتاج 
الزراع�ي والحيواني ) مس�اهمة خاصة ( لحضور االجتماع الس�نوي للهيئة العامة الذي 
س�وف ينعقد يف الس�اعة ) الخامسة ( من عرص يوم الس�بت املوافق 28 / 9 / 2019 عىل 
قاعة مرشوع درة كربالء الس�كني االستثماري الكائن يف محافظة كربالء املقدسة شارع 

النجف خلف رشكة كربالء لصناعة البناء الجاهز ملناقشة جدول االعمال املذكور ادناه :
جدول اعمال االجتماع السنوي للهيئة العامة .

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة لسنة 2018 واملصادقة عليه .
2 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها .

3 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 
عليه .

4 – مناقشة مقسوم االرباح للسنة املنتهية 31 / 12 / 2018 .
5 – تعيني مراقب الحسابات لسنة 2019 وتحديد اجوره .

6 – تحدي�د مكاف�اة رئيس واعضاء مجلس االدارة بما يتناس�ب والجه�د املبذول يف انجاز 
املهام وتحقيق اهداف الرشكة .

7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
8 – انتخاب اعضاء مجلس االدارة من ) 9 ( تسعة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط النتهاء 

مدة دورة مجلس االدارة الحايل .
يرجى من كافة املساهمني الحضور يف الزمان واملكان املذكورين اعاله او ارسال من ينوب 
عنهم بموجب س�ند انابة اصولية او توكيل الغ�ري بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان 
ت�ودع الوكال�ة او االنابة لدى الرشكة يف مقرها الكائن يف حي الحس�ني قبل ثالثة ايام عىل 
االق�ل من املوعد املح�دد الجتماع الهيئة العام�ة ويف حالة عدم اكتم�ال النصاب القانوني 
يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم واملكان والزمان من االس�بوع الذي يليه واملوافق 5 / 10 / 

2019 .. مع التقدير

إعـــالن 
مناقصة جتهيز 

ت�رس محافظ�ة بغداد / املديري�ة العامة للربية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر - ش�عبة العقود ان تعلن  مناقصة  تجهي�ز عامة )عدد اثنان ( بالكلفة 
التخمينية ضمن مشاريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرات تجهيز قلم سبورة ورحلة مدرسية( واملدرجة بالجدول ادناه. فعىل الراغبني باالشراك فيها من أصحاب 
رشكات التجهي�ز اتح�اد الغ�رف التجارية العراقية /غرفة تجارة بغداد التي ال تقل عن درجة التصنيف ) االوىل ( او هوية تصنيف املقاولني التقل عن الدرجة الخامس�ة 
والص�ادرة م�ن وزارة التخطي�ط , مراجعة املديرية العامة للربية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر- مقابل حي االمانة / قرب تقاطع الفالح / قطاع )4( 
لغرض رشاء مستندات   )املناقصات ( لقاء مبل���غ قدره ) 100 ( ) مائة ( الف دينار عراقي ال غريه غري قابل للرد )عن كل مناقصة( . وتقديم التأمينات األولية بنسبة 
)1%( من مبلغ الكلفة التخمينية بش�كل خطاب ضمان أو صك مص���دق أو س�فتجة نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوماً بحيث تحفظ املس�تندات واملستمس�كات 
الخاصة بكل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة أو املكتب الراغب باالشراك بشكل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات 
لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف ش�عبة العقود يف هذه املديرية , واخر موعد لتقديم العطاءات يف الس�اعة الحادية عرش صباحا من يوم ) الثالثاء( املصادف  1/ 10 

/2019 ) وال يقبل أي عطاء بعد هذا التوقيت(. 
املستمسكات املطلوبة:

شهادة تأسيس الرشكة أو املكتب عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غري العراقية مصادقتها من الجهات املعنية.
هوي�ة تصني�ف رشكات املقاوالت االنش�ائية أو هويات املقاولني التي ال تقل عن الدرجة )  الخامس�ة  ( و الصادرة من وزارة التخطي�ط  نافذة عند تقديم العطاء حتماً 

)الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم إعادتها بعد فتح العطاء. او هوية غرفة تجارة نافذة /اوىل
الهوية الرضيبية )الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم إعادتها بعد فتح العطاء.

املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب ) هوية االحوال املدنية ,شهادة الجنسية , بطاقة السكن( أو )البطاقة املوحدة ( .
قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي تؤيد القيام باألعمال املحالة او املنجزة كل حسب حالته.

تقديم كتاب عدم ممانعة )نس�خة اصلية( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للربية يف محافظة بغداد - الرصافة /3 مدينة الصدر , و نافذ 
عند تقديم العطاء.

تقديم التأمينات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة معنونة اىل محافظة بغداد - املديرية العامة للربية 
يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر.

تقديم الحسابات الختامية لسنتني مصدقة حسب االصول تظهر الكفاءة املالية و مقدار االرباح املتحققة من االعمال السابقة للرشكة بالنسبة لرشكات املقاوالت  .
تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت الجهاز الفني. 

تقديم طريقة و منهاج تقدم العمل االويل .
وصل الرشاء )النسخة االصلية(.

االيراد السنوي اليقل عن عملني مماثلني خالل مدة عرش سنوات سابقة.
السيولة النقدية مؤيدة من املرصف وبقيمة 35% من مبلغ الكلفة التخمينية.

املالحظ���������ات:
تدون األسعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء إذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وأي تصحيح يجب ان يقرن بتوقيع مقدم 

العطاء وختم الرشكة .
الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

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

س�يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفس�ارات الرشكات واملكاتب يوم ) الثالثاء( املصادف   17/ 9 /2019 الس�اعة العارشة صباحاً يف بناية املديرية العامة للربية يف 
محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر.

تفتح العطاءات يف يوم الغلق الس�اعة الحادية عرش صباحاً من يوم ) الثالثاء( املصادف   1 / 2019/10 أو اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للربية يف محافظة 
بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانوناً .

مدة التنفيذ )40( يوم , ومدة نفاذ العطاء املقدم ) 90 ( تسعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء .

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

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

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

الربيد االلكروني للمديرية العامة للربية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر
main@r3.epedu.gov.iq/edu_rusafa_3@yahoo.com 

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

املالحضاتالكلفة التخمينيةدرجة التصنيف املطلوبةاملوقع التفصييل اسم املناقصة رقم املناقصة ت
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تجهيز/2019
تجهيز قلم 

سبورة

مخزن الفاو/ بغداد /
جميلة البنااية املجاورة 

ملدرسة الفاو

غرفة تجارة /اوىل 

او هوية تصنيف املقاولني/
الخامسة

238,336,000مائتان وثمانية 
وثالثني مليون وثالثمائة وستة 

وثالثون الف دينار 

اعادة اعالن 

)قلم سبورة(

-2
/4

تجهيز/2019
تجهيز رحلة 

مدرسية

مخزن الفاو/ بغداد /
جميلة البنااية املجاورة 

ملدرسة الفاو

غرفة تجارة /اوىل 

او هوية تصنيف املقاولني/
الخامسة

249,600,000 مائتان وتسعة 
واربعون مليون وستمائة الف 

دينار 

االعالن للمرة االوىل 

)رحلة مدرسية(

حسني عيل نارص العبودي 
املدير العام

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
 5142019/

 E /

للمرة االولى

 Supply new complete prefabricated skid mounted water high pressure
pumping system for sea RO with spare parts

المبلغ التخميني للمناقصة 1,000,000((
( $ فقط مليون دوالر امريكي فقط  

 200.000
IQD

املهندس 
عقيل صاحب عبد 

رئيس جملس ادارة رشكة جمموعة 
كربالء العاملية

عيل فالح كاظم 
رئيس جملس االدارة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية)كرس قرار(  لتأجري 
االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013   فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجن�ة خالل )7( ايام تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
م�دة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 9159

التاريخ 2019/8/2
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي )نجاح بادي 
جرب( الذي ي�روم تبديل لقبه من )جالبي( اىل ) الش�مري( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء / 
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية - الجنوب 
باس�م / عبدال�رؤوف محم�د صويف، فم�ن يعثر 

عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكني / مصطفى خليل رضا / مي حسام 

عبد الرحمن .
التاج�ي لغ�رض  اىل بلدي�ة  اقت�ى حضورك�م 
اس�تخراج اجازة البناء املرقمة 1 / 15535 سبع 

البور .
الرشيك 

نداء عبد الكريم حسني 
������������������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد  :2096

التاريخ 2019/9/4
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية 
للعقار املوصوف ادناه والعائد للراهن املقرض )صالح اسماعيل 
ض�اري( والكفي�ل ) عندليه عبد االم�ري عبود( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن املرصف الزراعي التعاوني فرع اب�و صخري والبالغ قدره 
)16000000( دينار عدا الفوائد فعىل الراغبني باالشراك مراجعة 
ه�ذه الدائرة خ�الل مدة )30( يوم اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش هذا االعالن مس�تصحبني معهم تأمين�ات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للبيع البالغة 
)100000000( دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرشا ظهرا من 

اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 2720/1
2 � املحلة او رقم واسم املقاطعة : م/3 الحصوة

3 � الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 400م
6 � املشتمالت : غرفتني

7 � مقدار البيع : 100000000 مائة مليون دينار ال غريها
مدير الفرع

������������������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة 
فرع ابو صخري

العدد  :2097
التاريخ 2019/9/4

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية للعقار املوصوف 
ادناه والعائد للراهن املقرض )ثائر فليح حس�ن( والكفيل )نفس�ه( لقاء 
طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ قدره 
)24000000مليون عدا الفائدة( دينار عدا الفوائد فعىل الراغبني باالشراك 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل م�دة )30( يوم اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�رش هذا االعالن مس�تصحبني معه�م تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للبي�ع البالغة )35000000( 

دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرشا ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 3791/1
2 � املحلة او رقم واسم املقاطعة : م/3 الحصوة

3 � الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 370
6 � املشتمالت : غرفتني وصالة واستقبال وحمام ومرافق صحية 

7 � مقدار البيع : 35000000 مليون حصته من العقار  
مدير الفرع

اىل الرشيك / تغريد جبار نياز
اقت�ى حض�ورك اىل دي�وان مديرية بلدي�ة النجف لغرض 
انج�از معاملة اجازة يف العقار املرقم 50370/3 حي النداء 
ويف حال�ة عدم حض�ورك خالل مدة عرشة ي�وم من تاريخ 

االعالن سيتم انجاز املعاملة وفق القانون
طالب االجازة

عيل عبد املحسن يحيى
�������������������������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد  :2095

التاريخ 2019/9/4
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلني�ة للعقار 
املوصوف ادن�اه والعائد للراه�ن املقرض )عيل عمران م�وىس( والكفيل 
)نعيم�ة عم�ران م�وىس ( لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن امل�رصف الزراعي 
التعاون�ي ف�رع ابو صخري والبالغ ق�دره )7000000( دين�ار عدا الفوائد 
فعىل الراغبني باالشراك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة )30( يوم اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبني معه�م تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للبيع 
البالغ�ة )30000000( دينار وان املزايدة س�تجري الثانية عرشا ظهرا من 

اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 3117/1
2 � املحلة او رقم واسم املقاطعة : م/3 الحصوة

3 � الجنس : دار
4 � النوع ملك رصف

5 � املساحة 2058
6 � املش�تمالت : مش�تمالت 2 كل واح�د يحتوي غرفة وصالة واس�تقبال 

وشيلمان وصحيات 
7 � مقدار البيع : 30000000 ثالثون مليون دينار

مدير الفرع

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7852

التاريخ 2019/7/27 
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن )احمد فاضل عباس ( الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعله  )الش�مري( بدال م�ن  ) جالبي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12

اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي

مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد  :2098

التاريخ 2019/9/4
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلني�ة للعقار املوصوف ادناه 
والعائد للراهن املقرض )احمد فارس مغيض( والكفيل )احالم هادي طه( لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ قدره )16000000( 
ملي�ون دينار عدا الفوائد فعىل الراغبني باالش�راك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل مدة 
)30( يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للبيع البالغة 

)60000000( دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرشا ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 2215/1
2 � املحلة او رقم واسم املقاطعة : م/3 الحصوة

3 � الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 244 م
6 � املشتمالت : غرفتني وصالة  ومطبخ وحمام ومرافق البناء من الشيلمان 

7 � مقدار البيع : 60000000 ستون مليون 
مدير الفرع

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 2019/2450

التاريخ :2019/9/11 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املق�دم من قب�ل املدع�وة ) فطيم إبراهي�م نايف 
نعمه( التي تروم في�ه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود ) 
مرعي ن�واف نعمه عيل( قررت هذه املحكمة نرش فقدان 
املدع�و) مرعي ن�واف نعمه عيل(  الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين- ناحية االس�حاقي بتاري�خ 2015/10/13 
ول�م يعرف مصريه لحد االن وعىل م�ن يعثر عليه وتتوفر 
لديه معلوم�ان عنه االتص�ال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االس�حاقي او مرك�ز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من 

اليوم التايل لنرش اإلعالن 
مع التقدير

القايض 
حردان خليفة جاسم

������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2019/7746 
التاريخ :2019/9/11

نرش اعالن
قدمت الس�يدة )رواء محي احم�د( طلباً اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه اصدار حجة حجر وقيموم�ة لزوجها املفقود 
)غال�ب احمد عوي�د( والذي فقد يف تاري�خ 2016/8/11 
وعليه واس�تناداً لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة 
ن�رشه يف صحيفت�ني محليتني لغ�رض التثب�ت من حياة 

املفقود.
مع التقدير

القايض 
كاظم متعب داود

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 7851
التاريخ 2019/7/27

بناء ع�ىل الدع�وة املقامة من قب�ل املواط�ن )فالح هادي 
ج�رب( الذي يروم تبدي�ل لقبه وجعله )الش�مري( بدال من 
) جالبي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 9157
التاريخ 2019/8/2

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي )خابور بادي 
ج�رب( الذي يروم تبديل لقبه من  )جالبي( اىل ) الش�مري( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 51 / ب / 2019 

التاريخ : 11 / 9 / 2019 
اعالن 

املدعي / محمد جاسم محمد 
املدعى عليه / عبد الوهاب محمد عبيل 

بتاري�خ 8 / 8 / 2019 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
بالعدد 51 / ب / 2019 املتضمن ازالة شيوع العقار 24 و 
25 م 68 كشكني الوسطى وحيث ان ورقة تبليغك بالحكم 
الغيابي وردت وحسب كتاب مركز رشطة الخالص بالعدد 
16137 يف 4 / 9 / 2019 واش�عار مختار منطقة الخالص 
/ حي الحسني علوان حس�ني ابراهيم واملتضمنة ارتحالك 
اىل جهة مجهولة – عليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني باالعراض امام هذه املحكمة وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

عدنان حسن عيل 
������������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الوزارية املؤقتة الصادرة من املحطة الغازية 
الش�عيبة للموظف كاظم رش�م حواس – فمن يعثر عليها 

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

اعالن 
بن�اء عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد ج�واد حمدي مالك 
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من ) العيداني ( اىل ) الهذال ( 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشات ابراهيم شالل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

������������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف السيبة

العدد : 24 / ش /2019
التأريخ : 2 / 9 /2019

إىل / فيصل حاتم عبود / ايراني الجنسية
اقدم�ت زوجت�ك املدعي�ة ) من�ى عبي�د ابراهي�م  ( دعوى 
الرشعية امام هذه املحكمة تطلب فيها )التفريغ القضائي 
للهجر ( وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحيل لناحية الس�يبة 
عليه تقرر تبليك نرشاً بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة صباح ي�وم 17 / 9 / 2019 
ويف حال�ة عدم حضورك أو أرس�ال من ينوب عن�ك قانوناً  

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلنا وحسب االصول. 
القايض

أحمد سعيد طعمة
������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة

شعبة البحث االجتماعي
العدد :1768 / بحث / 2019  

التأريخ : 26 / 8 / 2019
إع����الن بالنرش

إىل املدعى عليه / سعد الدين زكي عبد الرزاق
اقدمت املدعية  ) سناء عبدالواحد مهدي ( الدعوى املرقمة 
1768 بح�ث 2019 ضدك تطلب فيها الحكم ) س�لب والية 
( وقد لحظ م�ن الرشح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة ) 
مناوي لجم ( أن�ك مرتحل إىل جهة مجهولة  وغري معلومة 
علي�ه تقرر تبليغك اعالن�اً ..  بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم 23 / 9 / 2019 امام  
مكتب البحث االجتماعي وعند عدم حضورك أو من يمثلك 
قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون  . 

القايض
وسام عبدالحسن عيل

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري بناية 
العق�ارات   العائ�دة لجامعتن�ا  واملدرجة ادن�اه  فعىل الراغبني يف االش�راك باملزايدة   
املذك�ورة مراجعة دي�وان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة الجامعية 
طري�ق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل والعق�ار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة 
ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة 
صباح�ا من الي�وم التايل  للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 50% م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة 
الكوف�ة / صن�دوق التعليم الع�ايل وكتاب براءة ذم�ة  من دوائ�ر الرضيبة  املختصة 
تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم 
الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية 
املوحدة  عىل ان يتم جلب  كتاب مكتب التسجيل الجنائي للمتقدم للمزايدة  وبحسب 
محافظته يف حال رس�و املزايدة عىل ان يقوم املستاجر بايداع تأمينات مقدارها %10 
من قيمة عقد االيجار السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب 
مبال�غ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�راك 
املوظف�ني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من قان�ون بيع وايجار اموال الدولة النافذ 
يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف 

وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية الربية

1 � القيم�ة التقديري�ة الس�نوية : )2,250,000(  مليونني ومائتان وخمس�ون  الف 
دينار

العدد /166
التاريخ 2019/9/1

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

حي ميسان/الوفاء 200م2 821/1 ـ 822/2 ـ 823/3 سكالت لبيع المواد االنشائية 1

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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فقدان

فقد املدعو  ) حسين عيل حسين محمد البياتي 
ووالده عيل حسن محمد عباس البياتي(  تاريخ 
الخطف / 2016/3/8 يف بحرية حمرين /ناحية 

السعدية محافظة دياىل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات  النجف
العدد: 2019/638

التاريخ 2019/7/21
اعالن

اىل املتهم الهارب/ ماجد سعد مرعب العامري
اقتيى حضيورك اميام هيذه املحكمية الجراء 
محاكمتيك حيول التهمية املسيندة الييك وفيق 
احكام امليادة 443/ثالثا ورابعا / 31 من قانون 
العقوبات وملجهولية محيل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنيا يف محل اقامتك وشيعبة الغيري ملكافحة 
االجرام وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح 

يوم 2020/3/24
الرئيس

حليم نعمة  حسن
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3735/ش2019/4

التاريخ 2019/9/8
اعالن

اىل املدعى عليه / كرار كوثر اموري
اقاميت املدعية ) كوثر احسيان كاظم( الدعوى 
بالعيدد 3735/ش2019/4 اميام هذه املحكمة 
تطلب فيه نفقية ماضية ومسيتمرة للمدعية ) 
كوثير احسيان كاظيم( ومسيتمرة لالطفال كل 
مين )عييل وزهيراء وامين وسيكينة ونرجس(  
وملجهوليية محيل اقامتيك حسيب رشح القائم 
بالتبلييغ واشيعار مختيار محلية حيي االمري /

النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموعيد املرافعية اعالنيا بواسيطة صحيفتين 
محليتين يوميتين وعلييك الحضور اميام هذه 
املحكمية يف موعيد املرافعية القيادم املوافق يوم 
2019/9/23 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عيدم حضورك او ارسيال من ينيوب عنك قانونا 
سيوف تجري املرافعة بحقك غيابييا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1971/ب2019/5

التاريخ 2019/9/8
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة  
شييوع العقيار املرقيم 3/10556  حي صدام يف 
النجف علييه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاله والبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبين بالرشاء مراجعة هيذه املحكمة خالل 
)ثالثيون( يوما من الييوم الثاني لنيرش االعالن 
مسيتصحبا معيه التامينيات القانونيية البالغة 
10% مين القيمية املقدرة بموجيب صك مصدق 
المير محكمة بداءة النجيف وصادر من مرصف 
الرافديين رقم )7(  يف النجف وسيتجري املزايدة 
واحالالة يف الساع الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جليب هوية االحوال املدنية وشيهادة الجنسيية 

العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصياف : العقار املرقيم 3/10556 حي صدام 
يف النجف عبارة عن دار تقع عىل شيارع بعرض 
30 ميرت مقابل جامع بياب الحاوئج ابي الفضل 
العباس  عليه السالم ويحتوي عىل ساحة امامية 
ومطبيخ وصحييات خارجية عيدد 1 وصحيات 
داخلية عدد 2 واسيتقبال وغرفتين نوم وصالة 
وسيطية مبني بالطابوق مسيقف بالكونكريت 
مبلط بالكايش مجهز باملاء والكهرباء وسيطحه 
متيديل  يف بعيض اجيزاءه ومترضر بشيكل عام 
وغري مشيغول من احد لحظة الكشف مساحته 
االجمالية 260 مرت درجة عمرانها دون الوسيط 
وان القيمة الكلية للعقار مبلغ )170,000,000( 

مائة وسبعون  مليون دينار ال غريها 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 2081/ج2019/2

التاريخ 2019/8/26
اعالن

اىل املتهم الهارب/ تحسن عيل سلمان
حييث انك متهيم يف الدعيوى املرقمية )2081/

ج2019/2( والخاصية باملشيتكن ) تمار ميثم 
حمييد وحيدر جيواد عبد الليه وعيل جيواد عبد 
الليه( وفيق احيكام امليادة )446( مين قانيون 
العقوبيات بداللة مواد االشيرتاك 47 /48 / 49 
منيه  وملجهولية محل اقامتك حسيب االشيعار 
املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصيادف يوم 2019/9/30 وعند عدم حضورك 
سيوف تجيري محاكمتيك غيابيا وعلنا حسيب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 2089/ج2019/2

التاريخ 2019/9/4
اعالن

اىل املتهم الهارب/ مظهر محمد جواد
حييث انيك متهيم يف ادلعيوى املرقمية )2054/

ج2019/2( والخاصة باملشيتكي ) عيل جاسيم 
عبياس( وفيق احيكام امليادة )1/456/أ ( مين 
قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب 
االشيعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكمة املصافد يوم 2019/10/14 وعند عدم 
حضورك سيوف تجري محاكمتيك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 315/ب2018/2

التاريخ 2019/7/18
اىل / املدعى عليه / ) عمار عزاوي عبد الله( 

اصيدرت هيذه املحكمية قرارهيا املرقيم 315/
ب2019/2  يف 2019/3/28 واملتضمين  الحكم 
بالزام املدعى عليه عمار عزاوي عبد الله بتأديته 
للمدعيي اياد عبد الكاظم  عبد الزهرة مبلغ مائة 
وسيتون مليون دينيار وهو املبلغ الذي اسيتلمه 
بموجب  مقاولة البييع املؤرخة 2016/10/26 
املتضمنيه بيعه للمدعي العقيار املرقم 2/2676 
مقاطعة 2 حدود بلدية النجف وتحميله الرسوم 
واملصارييف القضائيية ومنهيا اتعياب محاماة 
لوكييل املدعيي املحاميي حسين العابيدي مبلغ 
خمسيمائة الف دينار ( ولثبوت مجهولية   محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  ثائر طعمه 
جرب واشيعار مختار حيي االمام املهيدي ع عيل 
دوهان ابو صيبع لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذكيور بصحيفتن محليتين يوميتن ولك حق 
الطعن عىل القرار املذكيور  حالل املدة القانونية 
بكافة طرق اطلعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات  النجف
العدد: 2019/874

التاريخ 2019/7/30
اعالن

اىل املتهيم الهيارب/ امين جهاد جبيار رمضان 
الوائيل 

اقتيى حضيورك اميام هيذه املحكمية الجراء 
محاكمتك حول التهمة املسندة اليك وفق احكام 
امليادة 1/406/أ  مين قانون العقوبيات وبداللة 
ميواد االشيرتاك 47 ، 48 ، 49 منيه  وملجهوليية 
محيل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك  
ومديرية اسيتخبارات ومكافحية ارهاب النجف 
وهيذه املحكمة بالحضيور امامها صبياح يوم 

2020/3/30
الرئيس

حليم نعمة  حسن
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 927/ب2019/1

التاريخ 2019/9/4
اىل / املدعى عليها / ) فاطمة رسول جعفر حسن( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 927/ب2019/3  
يف 2019/3/17 واملتضمين  الحكيم باليزام املدعيى 
عليهما فاطمة رسيول جعفر حسن ويونس كطران 
سلطان بتادية مبلغ مقداره احد عرش مليون ومائتان 
وثالثة االف وسيتمائة وسيتة عرش دينار عن متبقي 
القيرض ومبليغ مقيداره اربعية مالين وسيبعمائة 
واثنان وسيبعون الف وخمسيمائة وثالثة وتسيعون 
دينيار عين فائدته االتفاقيية والتاخرييية اعتبارا من 
تارييخ االسيتحقاق ولغايية تاريخ اقامية الدعوى يف 
2019/2/10 والزامهميا بالفائدة االتفاقية عىل اصل 
املبلغ املتبقي  بنسيبة 8% سنويا مضافا اليها الفائدة 
التاخريية بنسيبة 2% اعتبارا من تاريخ 2019/2/10 
لغايية التاديية الفعليية  ولثبيوت مجهوليية   محيل 
اقامتك حسيب رشح املبلغ القضائي  واشيعار مختار 
حيي الجهياد 6 املدعو جبيار كريم البديري ليذا تقرر 
تبليغيك اعالنا بالقيرار املذكور بصحيفتين محليتن 
يوميتين ولك حق الطعين عىل القيرار املذكور  حالل 
املدة القانونية بكافة طرق اطلعن القانونية وبعكسه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2355/ 2019

التاريخ : 2019/9/8 
اىل  /املنفذ عليه ) املدين مكي حمزة ساجد( 

لقيد تحقق لهذه املديرية مين خالل رشح املبلغ  
يف ورقتيي التكلييف بالحضيور واشيعار مختار 
منطقة النجيف املركز حيدر جعفر عبد كله  انك 
مجهيول محيل االقامية وليس  لك موطين دائم 
او مؤقيت او مختيار يمكن اجيراء التبليغ  عليه 
واسيتنادا للميادة 27 مين قانيون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
خالل خمسية عيرش يوما تبيدأ من الييوم التايل 
للنرش ملبيارشة املعاميالت التنفيذيية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك سيتبارش هيذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر:

قيرار محكمية بيداءة النجيف بالعيدد 3690/
ب2018/4 يف 2018/10/25 املتضمين الحكيم 
باليزام املدعيى عليه مكي حمزة سياجد بتخليه 
املحل املسيتأجر من قبليه واملسيتخرج بصورة 
غيري رسيمية مين العقيار املرقيم 1505 /348 
حي السيعد والبالغة مسياحته 15م2 من عموم 
مسياحة العقار الكلية وتسيليمه للمدعي اسعد 

عبد املهدي موىس خاليا من الشواغل

اعالن
قررت الهيئة العامة ملنظمة مركز ارشاد التائهن 
من زائري االمام الحسين )ع( يف اجتماعه املؤرخ 
يف 2019/7/28 يف تغيري اسيمها من مركز ارشاد 
التائهين من زائري االمام الحسين )ع( اىل مركز 
ارشياد التائهن مين زائري العتبات املقدسية من 
لديه اعيرتاض عىل ذلك مراجعة دائيره املنظمات 
الغيري حكوميية الكائنة يف منطقية العالوي بناية 
تجنيد الكرخ سيابقا خالل ثالثون يوما من تاريخ 

النرش 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1816/ش2019/3

التاريخ : 2019/9/9
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد جواد كاظم
اقامة املدعيية نور فيصل غيازي الدعوى املرقمة 
اعياله امام هيذه املحكمية تطلب فيهيا )الزامك 
بتأديية نفقية مسيتمرة الوالدك كل مين زهيراء 
ومقتيدى(  وملجهوليية محل اقامتيك قررت هذه 
املحكمية تبليغيك اعالنيا يف صحيفتين محليتن 
يوميتين للحضيور اميام هذه املحكمية يف موعد 
املرافعة املوافق 2019/9/15 السياعة التاسيعة 
صباحيا  وعنيد عدم حضيورك او مين ينوب عنك 
قانونا فسيوف تجري املرافعة بحقك غابيا وعلنيا 

وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1913/ب2019/4

التاريخ 2019/9/8
اىل املدعى عليه / يارس مزهر مجيد

اقام املدعيي ) عدي محمد عزيز( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي بيطلب فيها الحكم ب)الزامك 
حكما بتسيديدك ليه مبلغا مقيداره ثالثة مالين 
ومائتيي الف دينيار عن الديين الذي بذمتيك له ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائيي ثامير ميوىس عبياس واشيعار مختار 
حيي الجهاد نوري عبد الهيادي النويني لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغيك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتين للحضيور يف موعد املرافعية املصادف يف 
ييوم 2019/9/18 وعند عدم حضورك او ارسيال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 2420/ش/2019

التاريخ 2019/9/11
اعالن

اىل املدعى عليه / عالء خالد نعيم
اصدرت هذه املحكمة قرارهيا يف الدعوى املرقمة 
واملتضمين   2019/9/5 يف  2420/ش/2019 
الحكيم بالتفرييق القضائيي بينك وبين زوجتك 
املدعيية ) غفران جيواد كاظيم( وملجهولية محل 
اقامتيك حسيب رشح القائيم بالتبلييغ ومرفقية 
كتياب مديريية التبليغيات القضائيية املرقم 670 
يف 2019/9/11 واشيعار مختيار منطقية حيي 
الشيهداء االول / اور قرية سييد جبيار ابو محار 
ليذا قررت هذه املحكمية تبليغك اعالنا بواسيطة 
صحيفتن محليتن يوميتن لغرض اعرتاضك عىل 
القرار اعاله خالل املدة القانونية وبعكسيه سوف 

يكستب القرار الدرجة القطعية 
القايض

يونس حبيب اليارسي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 304/ش2019/2

التاريخ 2019/9/11
اعالن

اىل املدعى عليه / كاظم عبد الهادي هليل
بناء عىل القرار الصيادر من هذه املحكمة بالعدد 
املتضمين   2019/4/25 يف  304/ش2019/2 
الحكيم بتصديق الطالق الخلعيي الحاصل بتاريخ 
2018/8/26 الواقيع بين املدعيي اقبيال كردي 
حسين واملدعى علييه كاظيم عبد الهيادي هليل 
وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف القضائية 
وصيدر القيرار اسيتنادا الحيكام امليواد 39 و 46 
احوال شيخصية وامليواد 22 و25 و59 و76 اثبات 
واملواد 154 و 161 و 166 و203 مرافعات  مدينة 
حكما غيابيا قابيال لالعرتاض والتميييز والتبليغ 
بالحكم الغيابي بتارييخ 2019/5/28 واملرشوح 
عليه  من قبل املبلغ سيالم عباس واشيعار مختار 
واختياريية قضاء الكوفية ي منطقة الكريشيات 
الشيمالية املدعيو ) عبياس خليل حيده( بتاريخ 
2019/5/29 املتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
علييه تقرر تبليغيك بالحكم الغيابيي بصحيفتن 
محليتن يوميتين وعند عدم اعرتاضك عىل القرار 
املذكور سيوف يكتسيب القرار الدرجية القطعية 

وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3734/ش2019/4

التاريخ 2019/9/8
اعالن

اىل املدعى عليه / كرار كوثر اموري
اقاميت املدعية ) كوثر احسيان كاظيم( الدعوى 
بالعيدد 3734/ش2019/4 اميام هيذه املحكمة 
تطليب اثياث زوجيية وملجهوليية محيل اقامتيك 
حسيب رشح القائيم بالتبلييغ واشيعار مختيار 
محلة حي االمري /النجف قيررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفتن محليتن يوميتن وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2019/9/23 الساعة التاسيعة صباحا ويف حالة 
عيدم حضورك او ارسيال مين ينوب عنيك قانونا 
سيوف تجري املرافعة بحقيك غيابييا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 1884/ش/2019

التاريخ 2019/9/9
اعالن

اىل املدعى عليه / اسامة عبد الكاظم حسن املوسوي
اقامت املدعيية ) مروة منري عباس( الدعيوى املرقمة اعاله 
اميام هيذه املحكمية تطلب فيهيا التفرييق لعيدم الدخول 
وملجهوليية محل اقامتك فقد قيرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتين يوميتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف موعد 
املرافعة املوافق يوم 2019/9/22 السياعة التاسعة صباحا 
ويف حالية عيدم حضورك او مين ينوب عنك قانونا فسيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل لفته جادر

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل 

دائرة التسجيل العقاري 
العدد : 4522

التاريخ : 2019/3/25
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفيذا الحكام املادة ) 1( من املادة )50 ( مكرره من قانون 
التسيجيل العقاري رقيم )1971( املعدل فقيد تقرر االعالن 
عن مبارشة التسيجيل باجراءات التسيجيل املجدد للعقارات 
املبينية اعياله وفق احيكام امليادة )3( من امليادة )45( من 
القانيون املذكور فعىل فعىل من يدعيي امللكية او اي حقوق 
عقارية يف هذه العقيارات املذكورة اعاله تقديم ما لديه من 
بيانيات اىل هيذه الدائرة خالل ثالثن يوميا من تاريخ النرش 
االعيالن والحضيور يف موقيع العقار السياعة العيارشة من 
صباح اليوم التيايل النتهاء مدة االعالن وذليك الثبات ادعائه 
بمختليف وسيائل االثبات عند اجيراء الكشيف املوقعي عىل 
العقيار من قبيل لجنة تثبييت امللكية وبحضيور املجاورين  

الذين تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 2019/460

التاريخ 2019/8/4
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ العباسية حصة املدينة ) كميلة عبد لفتة( 
يف العقيار املرقم 27/7 مقاطعية 51 البزل والتيل الواقعة يف 
ناحية الحريية العائد نصفه املحجوز لقاء طلب الدائن اكرم 
ماليك كريم البالغ ) سيتة عرش مليون دينيار( فعىل الراغب 
باليرشاء مراجعية  املديرية خيالل مدة ثالثن  ييوم تبدا من 
اليوم التايل من النرش مسيتصحبا معيه التامينات القانونية 
10 من املائة من القيمة املقدرة وشهادة   الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

قاسم جرب كاظم الجميالوي
املواصفات :

1 ي موقعه ورقمه : الحرية 27/7 مقاطعة 51 بزل التيل
2 ي جنسه ونوعه : عرصة ملك رصف

3 ي حيدوده واوصافه : يحدها من احد جهاتها شيارع عام 
ومين باقيي الجهيات العقيارات املرقمية 25 و26 و29 /7 
واوصافها هيي عرصة تقع يف ناحية الحريية نصفها فارغ 
ومكسيو بمادة السبيس املحدول ونصفها االخر مشيد عليه 

اساس من مادة البلوك مع  كدس من مادة البلوك
4 ي مشيتمالت : يوجيد جيدار من البليوك مهدم بمسياحة 

صغرية مساحته 150م2 
5 ي مساحته : 150م2

6 ي درجة العمران : 
7 ي الشاغل 

8 ي القيمة املقدرة : 12,000,00 اثنى عرش مليون دينار

وزارة العدل 
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة : 2019/613
التاريخ : 2019/9/11

اعالن
تبييع مديرية تنفييذ الرميثة العقار تسلسيل 1016 الغربي 
الواقيع يف الرميثية والعائد سيهام املدين عيل عبد الحسين 
نغيميش املحجوز لقاء طلب الدائن نعمه كامل عباس البالغ 
25,000,000 خمسة وعرشون مليون فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعية هذه املديرية خالل مدة ثالثين يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مسيتصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائية من القيمية املقدرة وشيهادة الجنسيية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

 نافع الجيايش
املواصفات :

1 ي موقعه ورقمه : الرميثة 1016 الغربي
2 ي جنسه ونوعه : محالت تجارية

3 ي حدوده واوصافه : الغربي شارع النص
4 ي مشتمالته / يحتوي عىل خمس محال تجارية

5 ي مساحته 59,40 م2
6 ي درجة العمران : متوسطة
7 ي الشاغل : املدين واشقائه

8 ي القيمية املقيدرة : 28,636,363 ثمانية وعرشون مليون 
وستمائة وستة وثالثون الف وثالثمائة وثالث وستون دينار

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3689/ب2018/1
التاريخ 2019/9/11

اىل / املدعى عليه/ ) محمد عبد حسون( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك واملدعى عليه ) مهدي 
صالح عبد الخيرض ( والذي يطلب فيها الحكم بتأديتكما له 
بالتكافيل والتضامين مبلغا مقيداره )1800 دوالر امريكي 
عن قيرض مؤرخ يوم 2018/4/8( ونظيرا  ملجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة كربالء 
واشيعار مختار املنطقة املدعو عيل محسين مهدي لذا تقرر 
تبيغيك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتين بموعد املرافعة 
2019/9/18 التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/1888

التاريخ 2019/9/11
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف سيهام من العقار تسلسيل 65/
م5 بحر النجف الواقيع يف النجف العائد للمدين نزهت خليل 
عباس املحجوز لقياء طلب الدائن فيصل خليل عباس البالغ 
250,000,000 مائتان وخمسون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشيهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 ي موقعه ورقمه : بحر النجف 65 مقاطعة 5
2 ي جنسيه ونوعيه : حسيب صورة قييد السيجل العقاري 

بستان يسقى سيحا 
3 ي حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 ي مساحته : 13 دونم وواحد اولك و 25 مرت
5 ي درجة العمران : بستان

6 ي مشتمالته : هو بسيتان يخرتقه طريق الحويل ويقسمه 
اىل جانبن الجانب االيمن اكرب مسياحة مين الجانب االيرس 
ويسيقى سييحا ويحتوي عىل 160 نخلة وتمام االرض ملك 

لوزارة املالية وحق الترصف يعود للمدين 
7 ي الشاغل : ال يوجد شاغل اثناء الكشف

8 ي القيمة املقدرة : 293,000,000 مائتان وثالثة وتسعون 
ملييون قيمة سيهام املديين 22,538,461 اثنيان وعرشون 
ملييون وخمسيمائة وثمان وثالثون اليف واربعمائة وواحد 

وستون دينار
املنفذ العدل

اعالن
اىل الرشييك ) عيل كاظم محميد ( توجب عليك 
الحضيور اىل مقر بلديه النجيف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 51593 /3 حي النداء  
خالل عيرشه اييام ويخالفه سيتم اإلجراءات 

دون حضورك 
اسم طالب االجازه سعد هادي عبد الله

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشييك ) دالل عطيه عبيد الزهره( توجب 
علييك الحضيوراىل مقير بلديه النجيف لغرض 
اصيدار اجازه بنياء للعقار املرقيم 3/20300 
حي النيرص خالل عرشه ايام وبخالفه سيتتم 

االجراءات دون حضورك
اسيم طاليب االجيازه محميود عبد الحسين 

محمد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيد مني سيند العقيار املرقيم 9914 /3 حي 
صيدام باسيم ) مكيي رايض حسين ( عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت مني هويه نقابه املهندسين العراقين 
فيرع النجف باسيم ) احمد ثامير مهدي ( عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية 
العدد : 797 / ب / 2019 

التاريخ : 5 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / فالح عويد مجبل 
بالنظير ملجهولية محل اقامتك حسيب كتياب قائممقامية 
بالعيدد 5 / 2467 يف 28 / 8 / 2019  النعمانيية  قضياء 
واشيعار املختار حميد عبد السييد عبيد ملنطقية حي االمام 
الرضا عليه السالم وكتاب مكتب معلومات النعمانية بالعدد 
1093 يف 4 / 9 / 2019 تقيرر تبليغيك بالحضور امام هذه 
املحكمية بصحيفتين محليتين يوميتن بالدعيوى املرقمة 
اعياله واملقامة من قبل املدعي ) احميد صرب عطيه ( والتي 
موعيد مرافعتهيا ييوم 19 / 9 / 2019 السياعة التاسيعة 
صباحيا ويف حالية عدم حضورك او ارسيال مين ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 

مع التقدير .
القايض 

عمار عيدان ضمد 

قايض محكمة بداءة النعمانية

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

اىل املتهم الغائب / )ش.م حسين عبد العظيم حسن 
شلش الجليحاوي( 

محل العمل / قسم االستخبارات ومكافحة االرهاب
العنيوان / النجيف االرشف / كوفية/ رشييط حيي 

ميسان 
بما انك متهم وفق املادة /32/اوال وثانيا  من قانون 
عقوبيات قوى االمين الداخيل رقم 14 لسينة 2008  
املعيدل وملجهولية اقامتيك اقتى تبليغك بواسيطة 
هيذا االعالن عىل ان تحيرض امام محكمة قوى االمن 
الداخييل االوىل / املنطقة الرابعية خالل مدة اقصاها 
ثالثيون يوم اعتبارا من تارييخ تعليق هذا االعالن  يف 
محيل اقامتك وتجيب عين التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحيكام امليواد  )65 و 68 و 69( مين قانيون اصول 

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

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

نرش اعالن مناقصة خارجية)رشكة عامة( 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فعيىل الراغبن باالشيرتاك باملناقصية الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشيعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل رشوط املناقصة وحسيب املبلغ 
امليؤرش ازائهيا وغري قابلة للرد علما بان تاريخ تاريخ الغلق السياعة الثانية عرش ظهر يوم الخميس املوافق 24 ترشيين االول 2019  ويف حالة مصادفة يوم 

الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 ي تقديم كافة مستمسيكات الرشكة )شيهادة تأسييس / عقد تأسييس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسيييس  شهادة تأسييس للرشكة الرئيسة 
للرشكات التي لديها فرع او مكتب اقليمي يف العراق واالعمال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم 

توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 ي  شيمول العميال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولية بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 

وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 ي  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار 

العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 ي تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات  بالنسبة )MSDS( للطلبيات الكيمياوية املعلنة 

5  يتقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته 
عين )28( يوميا من تارييخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقيي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قيدره )22.000$( اثنان وعرشون الف 

دوالر امريكي فقط
6 ي مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ  7 ي لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 8 ي لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

9 ي يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة
10 ي يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 

11 ي متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ي القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 

1 ي الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتن متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 ي  معدل ايراد سنوي يعادل )550.000( خمسمائة وخمسون الف دوالر للسنوات الخمس السابقة 

3 ي  سيولة نقدية تعادل )550,000 ( خمسمائة وخمسون  الف دوالر 
ب  يالخربة والقدرة الفنية 

عيىل مقيدم العطياء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيتيه عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية كميا ييل : قائمة باالعمال التي قام بها مشيابهه لهذا املرشوع 
ولرشكات حكومية داخل العراق 

12 ي تدخل الوزارات االتحادية املصنعة  كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر ال تزيد عن )10%( عن مثيالتها 
املسيتوردة عنيد تحقق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسيب الدليل السينوي املعيد من قبل وزارة التخطيط  

الخاص بالرشكات العامة املصنعة 
 13 ي يجب عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4111/ب2018/5

التاريخ 2019/7/22
اىل / املدعى عليهما / ) حسن ابراهيم نارص وصدام حسن ابراهيم( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 4111/ب2018/5 واملتضمن الحكم 
باليزام املدعيى عليهميا حسين ابراهيم نيارص وصدام حسين ابراهيم 
بتأديتهميا بالتكافيل والتضامين فيميا بينهميا للمدعي املديير املفوض 
ملؤسسية االسيكان التعاونيية اضافية لوظيفتيه مبلغا قدره سيتمائة 
وخمسة وستون  دوالر امريكي وهو مجموع املبالغ املرتتبة بذمة املدعى  
عليهما من مبلغ القرض والغراميات التأخريية بموجب اتفاقية القرض 
املحيررة بتارييخ 2017/2/23 ولثبيوت مجهولية محل اقامتك حسيب 
رشح املبليغ القضائيي يف محكمية بداءة البيياع واشيعار املجلس املحيل 
لحي الجهاد لذا تقيرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن 
يوميتين ولك حق الطعن عىل القيرار املذكور  حالل املدة القانونية بكافة 
طرق اطلعن القانونية وبعكسيه سيكتسيب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان

التاريخ 2019/9/8
اعالن

اىل املدعو  /فهد عريف رشار
قيدم املدعو فرحه غافل رشار طلبا اىل هيذه املحكمة تروم فيه 
اصدار حجة فقدان بحقك كونك مفقود بتاريخ 2015/11/11 
وملجهوليية محيل اقامتيك قررت املحكمية تبليغيك يف الصحف 
الرسيمية فعليك الحضيور امامها خالل عرشة اييام من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سييتم اصدار حجة الفقيدان بحقك وفق 

االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 1170 / 2018 

التاريخ : 8 / 9 / 2019 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة العقار تسلسل 1 / 12 م 39 الكاطون الواقع يف بعقوبة 
العائيد للمديين عمران زييدان خلف املحجوز لقياء طلب الدائن طه فرحان بشيري 
البالغ ) 000 ، 500 ، 125 ( مائة وخمسية وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار 
عدا رسيم تحصيل واملصارييف فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هيذه املديرية خالل 
ميدة ثالثن يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مسيتصحبا معيه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشيهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : بعقوبة الكاطون – تقاطع القدس 1 / 12 م 39 الكاطون .

2 – جنسه ونوعه : بستان من ضمنها دور وهياكل .
3 – حدوده واوصافه : ارض زراعية مقلوعة االشجار .

4 – مشتمالته : دور وهياكل .
5 – مساحته : 13 دونم .

6 – درجة العمران : متوسطة .
7 – الشاغل : الرشكاء .

8 – القيمية املقيدرة : القيمية الكليية ) 000 ، 000 ، 275 ، 2 ( مليياران ومئتيان 
وخمسية وسيبعون ملييون دينيار عراقيي . حصية املديين ) 000 ، 000 ، 525 ( 

خمسمائة وخمسة وعرشون مليون دينار الغري .

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل

رقم 
االبواب خربه براق 931 1

جواد كاظم 
محمد شبر 57/41 2

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
501/ 2019/E 

للمرة الثانية 
 Fire Alarm and Gas Detection system

المبلغ التخميني للمناقصة 100,000,1(($( فقط مليون ومائة الف دوالر امريكي فقط  
 200.000

IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

املنفذ العدل االقدم 
وفاء جليل ادهم 
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

1. ي�ر مجل�س محافظة بغداد/ محافظ�ة بغداد االعالن مش�اريع بناء مدارس 
ضم�ن ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية )الرصاف�ة الثانية(املدرجة أدناه ضمن  
املوازنة االس�تثمارية لس�نة 2019 فعىل كافة  مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 

الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
2. ع�ىل مقدمي العط�اءات املؤهلني والراغب�ني يف الحصول ع�ىل الوثائق الخاصة 
باملشاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود 

خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعه8  صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  .
3. يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شهادة تأسيس, عقد تأسيس , محرض 
اجتماع , إجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف بدرجة رابعة إنشائية نافذة صادرة 
من وزارة التخطيط ،حس�ابات ختامية ألخر س�نتني مصدقة , هوية غرفة تجارة  
نافذة , ,تقديم إعمال مماثله مصدقة من الجهة املس�تفيدة, تقديم مستمس�كات 
املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , تقديم براءة ذمة معنونه 
إىل محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للرضائب|)نسخة أصلية(,وصل الرشاء 
النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل 
الرشك�ة املتقدمة , تقديم جدول تقدم عم�ل , تكون مدة نفاذية العطاء 90 يوما , 
تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  
الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونه رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , عىل الرشكات األجنبية 
الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة 
مصدق�ة من الس�فارة العراقية يف بلد التأس�يس , تلتزم الرشكة بتقديم األس�عار 
النهائي�ة  غ�ر القابلة للتفاوض , تقديم جدول الكمي�ات مختوم بالختم الحراري 

ملحافظة بغداد (
4.  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري 
إىل العنوان التايل ( محافظة بغداد / قس�م العق�ود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة لقاء مبلغ قدره )500.000( )خمسمائة  إلف دينار عراقي( 
5.  يت�م تس�ليم العط�اءات / إىل العن�وان الت�ايل محافظ�ة بغداد / االس�تعالمات 
االلكرتونية /الطابق األول يف الساعة 12 ظهرا  من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم 
األربعاء 25 /2019/9  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف محافظة بغداد / 

قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم 25 /2019/9او اليوم الذي يليه  
6. يج�ب إن تتضم�ن العطاءات ضمان للعطاء عىل ش�كل) خطاب ضمان او صك 
مصدق او سفتجة(   للمناقصة يف الجدول  صادر من احد مصارف بغداد املعتمده 

لدى البنك املركزي .
7 0يس�تقطع من مس�تحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرس�وم والرضائب املشار 

اليها يف القوانني واالنظمة  والتعليمات  العراقية
 08  اذا ص�ادف موع�د غل�ق املناقصة عطلة رس�مية فيكون موع�د الغلق باليوم 

التايل
 09  كل ما يخالف ما ورد يف أعاله ال يعتد به

010جهة التعاقد غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغر مستجيبة
 011يس�تبعد أي عطاء لم ينظم حس�ب الوثيقة القياس�ية وبضمنها )الس�يولة 

النقدية, اإلعمال املماثلة،اإليراد السنوي( 
)con .baghdad.iq( 012للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  

13  0يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن

حمافظة بغداد/ قسم العقود

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7966

التاريخ 2019/8/28 
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل املس�تدعي 
)احس�ان هادي جرب( طلبا لغ�رض تبديل لقبه 
من )جالبي(  اىل )الشمري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنايات واسط
الهياة الجنائية الثانية

رقم الدعوى : 274/ج/2019
التاريخ 2019/9/1

اعالن
اىل املتهم الهارب / عالء مرزه حامد العبيدي /

اسم والدته / امل خضر/تولد /1990
يالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكون�ك مته�م يف القضية اعاله وف�ق احكام 
امل�ادة 2/452 ق ع فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفت�ني محليتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف 2019/11/11 ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا حسب 

االصول
القايض

صادق صربي الجبوري 
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية
���������������������������������������

تنويه
ورد يف اعالن مرصف الرافدين القس�م القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة اىل املدين 
/ كاظم جدي يوس�ف اىل الكفيل / غازي جواد 
عبيد حيث ورد س�هوا يف الع�دد املرقم 1979 يف 
2019/9/9 خط�أ يف اس�م املدي�ن كاظم جوي 
يوس�ف والصحيح هو كاظم جدي يوس�ف لذا 

اقتىض التنويه

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7970

التاريخ 2019/8/28 
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل املس�تدعي 
)عالوي ه�ادي جرب( طلبا لغ�رض تبديل لقبه 
من  )جالبي( اىل ) الشمري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 7854
التاريخ 2019/8/27 

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املواطن 
)صال�ح هادي ج�رب( طلبا لغ�رض تبديل لقبه 
وجعل�ه  )الش�مري( ب�دال م�ن  ) جالبي( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������������
فقدان جواز 

فقد جواز سفر مرقم 
 يحمل اسم سهيل باتواري بنغالدييش الجنسية

BB0144545
من يعثر عليه االتصال 07706252453

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1996/ب/2019

التاريخ 2019/9/8
اعالن

اىل املدعى عليهم / عب�د الجبار وفوزية وزهرة 
وه�دى ومه�ا وفخري�ة وانعام ون�دى ومحمد 
س�عيد ابن�اء جعفر ه�ادي / اضاف�ة اىل تركه 

مورثتهم ملوك محمد ابراهيم 
اق�ام املدع�ي ) محمد حس�ني جعف�ر هادي( 
الدعوى البدائية املرقمة 1996/ب/2019 امام 
هذه املحكم�ة ضدكم والتي يطلب فيها الحكم 
بفسخ عقد االيجار الخاص بالعقارات تسلسل 
النج�ف   � الزه�راء  ح�ي  و712  و887   1345
االرشف والزامهم باعادة املبلغ املذكور يف العقد 
وقدره تسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 
وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي لح�ي العدل 
واالسكان عليه تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح يوم املرافعة املوافق 2019/9/22 وعند 
عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
���������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي )رزاق 
ب�ادي جرب( الذي يروم تبديل لقبه من )جالبي( 
اىل ) الشمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2012/607

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

2 � اسم املتهم الغائب : ر.ع قيرص حسني عيل حسني التميمي
3 � رقم الدعوى : 2012/607

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/30

6 � املادة القانوية )37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
لعدم اعادة السالح الذي بذمته وتسديده مبلغ التضمني 

9 �  الحبس الشديد ملدة )ثالث سنوات( وفق احكام املادة )37(/ اوال الشق االخر  من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 لتسببه عمدا بفقدان املسدس الحكومي املرقم 
)GWP397(

نوع كلوك الذي بذمته مع ملحقاته مخزن عدد )2( اثنان مع مزود تنظيف عدد1 واحد 
وفرش�ة تنظيف ع�دد 1 واحد وماليه عدد 1 واحد وعلبة بالس�تك ع�دد 1 واحد وكراب 

عدد 1 واحد عام 2008 
10 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )5,575,000( خمس�ة ماليني وخمس�مائة وخمس�ة 
وس�بعون ال�ف دين�ار وفق امل�ادة 37 ثانيا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة 
االرضار املوص�وف اع�اله م�ع ملحقات�ه وحس�ب التس�عرة املعتم�دة ع�ام 2008  

ويستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11 �  اخراجه  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008  اس�تنادا الحكام املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
12 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
14 � تنزيل املسدس املرقم اعاله وملحقاته من الذمة بعد تسديد مبلغ التضمني 

15 � تعميم اوصاف املسدس الفقود اعاله وفق القانون 
16 � تسليم املسدس املرقم 

)GNW050(  نوع كلوك الذي قدمه املتهم كقطعة تعويضية 
واعادت�ه اىل مديرية رشط�ة النجدة قاطع الصدر وحس�ب العائدية كونه من اس�لحة 
املديرية املذكورة وحسب ما جاء بكتاب مديرية البنى التحتية / مديرية التسليح املرقم 

4486 ط 1698 يف 2015/9/16 
17 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب )حس�ني عب�د االمر جاب�ر( البالغة 
)25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

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

القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/30
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 7972
التاريخ 2019/8/28 

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي )حميد 
هادي جرب( طلبا لغرض تبديل لقبه من  )جالبي( اىل 
) الشمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/201

قرار حكم غيابي
تش�كلت محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة 
بتاري�خ 2018/3/25 برئاس�ة الل�واء الحقوقي عمران جس�ام 
محم�د الطائ�ي وعضوية كل من العقي�د الحقوقي عادل مطرش 
جل�ود والعقي�د ماجد خلف ش�هيب وبحضور العمي�د الحقوقي 

كريم عباس موزان بصفته مدعيا عاما
القضية املرقمة 2018/201 

اسم املشتكي الحق العام
اسم املتهم الغائب / الرشطي خالد الزم مظلوم حرب

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
املادة القانونية / )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1 � عدم ش�مول املتهم اع�اله قانون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016 عن التهمة املسدنه اليه وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابه من تاريخ 2014/11/27 ولحد االن وانه 
غر مفوصل او مطرود او مس�تقيل حس�ب كت�اب دائرته املرقم 

6186 يف 2017/12/31 
2 � بالحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة 5 من 
ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و69 اوالد 
م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه من تاريخ 2014/11/27 

ولحد االن
3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 
38/ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب 
الحكم الدرج�ة القطعية وبداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 

لسنة 2008
4 �  اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثاني�ا وثالثا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عبد االمر 
جاب�ر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دين�ار عراقي 
ت�رصف ل�ه م�ن خزين�ة الدول�ة بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
7  � قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / 
سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2018/3/25

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الزبيدية
العدد : 729/ب/2019

التاريخ 2019/9/9
اىل / املدعى عليه / حسني فالح حسن

اقام املدعون خالد جمال س�لمان ومروان جمال سلمان وحسني 
جمال س�لمان وتم�ارة جم�ال س�لمان وريمان جمال س�لمان 
وغف�ران جمال س�لمان واس�ماء عوي�د عباس( ض�دك الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 729/ب/2019 التي يطلب فيه�ا الزام املدعى 
علي�ه بالتعويض ع�ن االرضار الت�ي اصابت مورثه�م وتعويض 
م�ادي قدره ثالثون مليون دينار وتحميلكم الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب محاماة ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املختار لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني  
محليت�ني يوميتني ويف حال عدم حضورك س�تتم اج�راء املرافعة 

بحقك غيابيا علما ان موعد املرافعة يف 2019/9/24 
القايض

احمد حامد الكالبي

إعالن ثاين
م/ مناقصة رقم )40( لسنة 2019  مديرية تربية )الرصافة الثانية(

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة/

يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
مناقصة 

71,000,000
واحد وسبعون 
مليون دينار 

عراقي
49ـ1ـ5ـ4ـ1ـ209ـ2 220

7,081,627,750
سبعة مليار وواحد 
وثمانون مليون 
وستمائة وسبعة 
وعشرون الف 

وسبعمائة وخمسون 
دينار عراقي

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 
18صف في ساحة مدرسة الماجد 
في حي المعامل  تربية الرصافة 

الثانية 
ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 
18 صف على القطعة المرقمة 

2/4213 شاعورة /المعامل تربية 
الرصافة الثانية 

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 
18 صف على القطعة المرقمة 
3/3524 ولداية /المعامل تربية 

الرصافة الثانية 
ـ ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 
18 صف على القطعة المرقمة 

4/1613 العبيدي /المعامل تربية 
الرصافة الثانية 

ـ بناء مدرسة ابتدائية نموذجية 
12 صف على القطعة المرقمة 

2/1188 بزايز الفضيلية  /
المعامل تربية الرصافة الثانية

مناقصة 
رقم 

 )40(
لسنة 
2019



رياضة11
العدد )1980( الخميس  12  أيلول  2019

الشتاء يشهد عىل حتد جديد بني الريال ويونايتد
             المستقبل العراقي/ متابعة

يستتعد نادي مانشستر يونايتد لجولة 
جديدة من املفاوضات بشأن نجم وسط 
الفريتق، الفرنتي بتول بوجبتا، ختال 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
إدارة الشتياطني الحمتر تعلتم جيتدا أن 
فريقتا بحجتم ريتال مدريد لتن يراجع 
بسهولة عن رغبته يف ضم بوجبا، السيما 
أنه من املطالب املهمة للمدير الفني زين 
الديتن زيدان، لكنها يف الوقت نفسته، لن 
تفترط يف الاعب بأقل متن القيمة املالية 
التتي تقتدره بهتا.ويف آخر التطتورات، 
قالتت صحيفتة ديتي ميتل الربيطانية، 
إن مانشستر يونايتتد يبتدو عازما عىل 
التمستك بطلباته املادية، ولتن يفرط يف 
خدمات نجمته الفرني بتول بوجبا، يف 

سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وكان بوجبتا عتىل رأس أولويتات مدرب 
ريال مدريتد، زين الدين زيتدان، للتعاقد 
معه هذا الصيف، ويشعر املدرب الفرني 

باإلحباط بعد الفشل يف مهمة ضمه.
وينتظتر ريال مدريد حتى شتهر يناير/ 
كانتون الثانتي املقبتل، إلعتادة املحاولة 
لضم بوجبا عند فتح سوق االنتقاالت من 
جديد.ونقلتت الصحيفتة الربيطانية عن 
»سبورت« اإلسبانية، قولها إنه يف الوقت 
الذي بات فيه مكان زيدان يف ريال مدريد 

مهتددا بعتد البدايتة الصعبة للموستم، 
يرغب املتدرب الفرني وريتال مدريد يف 
التحرك لضم بوجبا من جديد يف املريكاتو 
مانشستر  يرفتض  الشتتوي.وبدوره 
يونايتتد التفريط يف خدمات بوجبا، بأقل 
من 179 مليتون جنيه إسترليني، وهو 

الثمن الذي حدده الفريق هذا الصيف.

كاتانيتش يرصد »3« العبني حمرتفني يف أوربا
             المستقبل العراقي/ متابعة

رسيتشتكو  الستلوفيني  طالتب 
كاتانيتش، مدرب املنتخب العراقي، 
موعتد  تأمتني  العراقتي،  االتحتاد 
والستويد؛  كرواتيتا،  إىل  لستفره 
ملتابعتة 3 العبني عراقيني محرفني 

يف بلدان أوروبية.
وقتال مصدر مقترب متن االتحاد: 
»كاتانيتتش طالب االتحتاد بتأمني 
ستفره بالتوافتق متع املهتام التي 
تنتظتر 3 العبتي هم جيلتوان حمد 
)جوريتكا انش ان كتي الكرواتي(، 
والثنائي املحرف بالدوري السويدي 
يارس قاستم الذي ستبق لته تمثيل 
 ،2015 أستيا  بطولتة  يف  املنتختب 

وكذلك ريوان أمني.
وبني »متابعة الاعبتني الثاثة أتت 
وافيتة  بعدمتا وصلتت معلومتات 
لكاتانيتش لوجتود العبني عراقيني 
البلتدان  متن  عتدد  يف  محرفتني 

األوربية، وبالتايل فضتل كاتانيتش 
متابعتة الاعبتني الثاثتة يف األيتام 

املقبلة«.
وأشتار إىل أن كاتانيتش يف حتال تم 
لكرواتيا والستويد  زيارتته  تأمتني 
وتولدت لديته القناعتة إلضافة أي 

العتب لتن يتردد يف ضتم أي منهم 
طاملتا يكتون هتذا الاعتب إضافة 

نوعية للمنتخب.
يذكتر أن عتدًدا كبريًا متن الاعبني 
املغربتني منترشيتن يف  العراقيتني 

كثري من املاعب األوروبية.

أمنية راموس وإنجاز 
املاتادور يف قلب 

صحف إسبانيا

           المستقبل العراقي/ متابعة

سلطت الصحف اإلسبانية، الضوء 
عىل حلم راموس قائد ريال مدريد 
الجنوني بحصد لقب دوري أبطال 
وإنجتاز  لته،  الخامتس  أوروبتا 
املاتادور بالوصتول لنصف نهائي 
مونديال الستلة بعد االنتصار عىل 

بولندا.
 وعنونتت صحيفة ماركا »وستام 

االستحقاق لعمل املنتخب«.
وأضافت »املنتخب اإلسباني يصل 
لنصف نهائي مونديال كرة الستلة 
بالفتوز عتىل بولنتدا بنتيجة 90-

.»78
 وتابعتت »القائتد رامتوس يحلم 
بتكرار اإلنجازات مع ريال مدريد، 
أبطتال  بتدوري  الفتوز  ورصح: 
الخامستة ستيكون  للمرة  أوروبا 

أشبه بالجنون«.
مونتدو  صحيفتة  وخرجتت 
نصتف  »إىل  بعنتوان  ديبورتيفتو 

النهائي«.
وأضافتت »بعد الفوز عتىل بولندا، 
إستبانيا ستتلعب عتىل ميدالية يف 

املونديال بعد 13 عاما«.
رصح:  نيمتار  »والتد  وتابعتت 

املفاوضات ال زالت مستمرة«.
 وعىل الصفحة الرئيسية لصحيفة 
ستبورت، جتاء العنتوان »بتدون 
ميتي، وشتكوك حول ستواريز، 

وحضور الشباب«.
وأضافتت »لدى فالفتريدي بعض 
األلغتاز التي ستيحاول حلها قبل 

مباراة فالنسيا«.
وتابعتت »ميي لن ُيفترض عليه 
العودة الستبت، وستواريز يناقش 
موقفته، ممتا قتد ينتج عتن ذلك 
فرصة أخرى ألنسو فاتي وكارليس 

برييز«.

الغموض حييط بموعد 
عودة أليسون

معركة تكسري عظام متوقعة 
حول نجم نابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث جتون أتربريج مدرب حراس مرمتى ليفربول، عن 
موعد عودة الحارس الربازيي أليستون بيكر للمشاركة يف 

املباريات من جديد.
وكان أليستون قد تعترض لإلصابة يف املبتاراة االفتتاحية 
لليفربول يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ضد نوريتش سيتي، 

والتي فاز بها الريدز برباعية مقابل هدف.
وقتال أتربتريج يف ترصيحتات للموقتع الرستمي للريتدز 
»أليسون يعمل جيًدا اآلن يف صالة األلعاب الرياضية، لرفع 

مستوى اللياقة البدنية لديه«.
وأضتاف »لقد حقق تقدًما ملحوًظا يف التعايف من اإلصابة، 
ولكن من الصعب تحديد املدة التي سيستغرقها للعودة إىل 
كامتل لياقته«.وتابع »إنه يحتاج إىل الوقت ونحن نعمل يف 
كل يوم عىل حدة، ونرى مدى التقدم الذي يحققه أليسون 
بيكر«.وواصل أتربريج »أدريان؟ إنه خاض جلسات تدريب 
إضافية يف األستبوع املتايض كي يكون جاهزًا الستتئناف 

الربيمريليج«.
وأردف »أدريان انضم لنتا متأخرًا خال الصيف ثم أصيب 
بعتد ذلتك يف الكاحتل، ولذلتك كان متن املهم لته التدريب 
لوقتت أكرب خال الفرة املاضية«.وأتتم »لقد قمنا ببعض 
التدريبتات التتي ركتزت عتىل تطويتر أدريتان يف التعامل 
متع الكترات العرضيتة وزيتادة رسعتته ورد فعلته أثناء 

املباريات«.

ديشامب لـم يفقد ثقته يف جريزمان بعد مباراة أندورا
              المستقبل العراقي/ متابعة

علتق أنطوان جريزمتان، مهاجتم منتخب فرنستا، عىل حظه 
الستيئ يف الفترة األخترية، أثنتاء 

تسديد ركات الجزاء مع الديوك.
كان جريزمتان، أهدر ركلتي جزاء 
متتاليتتني، أمام أنتدورا، وألبانيا، 
يتورو  إىل  املؤهلتة  التصفيتات  يف 

.2020
وقتال جريزمتان، يف ترصيحتات 
»ستبورت«  صحيفتة  أبرزتهتا 
اإلسبانية: »لقد أضفنا 6 نقاط إىل 
رصيد فرنستا، وهذا هو أهم يشء 
يف التصفيات. هذه املرة لعبنا أمام 

جماهرينا، ونشكرهم عىل الحضور واملساندة«.
وأضاف: »إهدار ركلة الجزاء الثانية؟ أتناوب عىل التستديد مع 
جريو، وهو من دفعني ألختذ الكرة مجدًدا، وتنفيذ الركلة أمام 
أنتدورا، لكن املترة املقبلة هو من 

سيسدد«.
ورصح ديديته ديشتامب، متدرب 
فرنسا: »ستأتحدث مع جريزمان 
ال  لكنته  الجتزاء،  ركات  بشتأن 
يرتعش إذا طلب منه تستديد ركلة 
جزاء حاستمة، كما لم يستبق له 

من قبل إهدار أي ركلة«.
وأتم: »إذا كانتت هناك ركلة جزاء 
جديدة ملنتخب فرنستا، فلن أتردد 

يف االعتماد عىل جريزمان«.

اخلليفي يعلق عىل مستقبل إيكاردي يف سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أشتاد نارص الخليفي رئيتس نادي باريس 
باألرجنتينتي  الفرنتي،  جريمتان  ستان 
متاورو إيتكاردي، مهاجم الفريتق املنضم 
خال فرة االنتقتاالت الصيفية، قادًما من 

إنر ميان.
وانضم إيكاردي إىل باريس سان جريمان يف 
الساعات األخرية قبل نهاية فرة االنتقاالت 
الصيفيتة، من إنر ميان، ملدة موستم عىل 
ستبيل اإلعتارة املجانية، مع خيتار الرشاء 

بنهاية املوسم مقابل 70 مليون يورو.

وقال الخليفي يف ترصيحات أبرزتها شبكة 
»ستبورت ميدياستت«: »إيكاردي مهاجم 
رائع بالفعل ونحن سعداء بوجوده معنا«. 
وأضتاف »أرقام متاورو يف الدوري اإليطايل 

تظهر مدى قوته ونحن نركز عليه«.
وستئل رئيس النادي الفرني عما إذا كان 

سيقوم بتفعيل بند رشاء إيكاردي يف نهاية 
املوسم، وقال: »دعونا نرى«.

مترة  ألول  للظهتور  إيتكاردي  ويستتعد 
بقميتص باريتس، يف املبتاراة املقبلة أمام 
سراستبورج، يف إطتار منافستات الجولة 

الخامسة من الدوري الفرني.

دي بروين يتمنى اللحاق بكومباين
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب النجم البلجيكي كيفني دي بروين، عن رغبته 
يف اللحاق بزميله الستابق فينستينت كومباني، يف 
صفوف أندرلخت، وذلتك عندما يحني وقت رحيله 

عن مانشسر سيتي.
واستتعاد دي برويتن البالغ متن العمتر 28 عاًما 
بريقه من جديد املوسم الجاري، وذلك بعد معاناته 

من اإلصابات يف املوسم املايض.
وخاض دي بروين 4 مباريات يف الدوري اإلنجليزي 

هذا املوستم، صنع خالها 5 أهداف وستجل هدًفا 
آخر.

وعتىل الرغم من عدم تخطيطته للرحيل قريًبا عن 
مانشستر سيتي، إال أنه يأمل يف العودة إىل بلجيكا 

من جديد يف نهاية مسريته.
وقال دي بروين حستبما نقلت صحيفة »ذا صن« 
الربيطانيتة: »آمل يف أن يحظى كومباني بمسترية 
مميزة متع أندرلخت مثل تلك التتي حظى بها مع 

مانشسر سيتي«.
وأضاف: »أخربته بأن يحجتز يل مكانا يف فريقه يف 

غضتون عام أو 7 أعتوام، عندما تنتهي مستريتي 
هنتا، وإذا قتام بذلتك من أجتي، ستأعرف حينها 
وجهتي املقبلة، بالطبع افتقد وجوده يف مانشسر 

سيتي«.
وتابع: »يف الوقت الذي كان يحاول فيه مانشستر 
ستيتي التعاقتد معي متن صفوف فولفستبورج، 
كان كومباني يدفعني لانتقال إىل الستيتي واللعب 
إىل جتواره، كان يستألني باستتمرار عتن موعتد 
إنضمامي للفريق، كان يشتجعني كثريًا إلنهاء تلك 

الصفقة«.

بيكهام حياول إقناع مييس 
باالنتقال إىل فريقه

اإلصابة هتدد ديوكوفيتش باالبتعاد لنهاية املوسم

              المستقبل العراقي/ متابعة

تواصل نجم مانشسر يونايتد، وريال مدريد 
الستابق ديفيد بيكهام، متع ليونيل ميي، 
بشتأن إمكانيتة ضمه إىل فريقته الجديد يف 
الدوري األمريكي.وأشارت صحيفة »مريور« 
الربيطانية نقًا عتن »إذاعة كتالونيا«، عن 
استتعداد بيكهتام للتقتدم بعترض ضخم 
لضم نجم برشلونة لصفوف فريقه الجديد 
إنر ميامي.ويستتعد فريق بيكهام الجديد 
للمشتاركة يف التدوري األمريكتي يف شتهر 
متارس/ آذار من عتام 2020، ويرغب قائد 
إنجلرا الستابق، يف االستتفادة من إمكانية 
رحيل ميي عن برشتلونة باملجان يف شهر 
يونيو/ حزيران املقبل بحسب عقده الحايل 

مع الفريق الكتالوني.ورغم أن هذا العرض 
يعد مثريا بشتأن ميي، إال أن مستشتاري 
النجم األرجنتينتي يضعون طلبات ضخمة 
قد تعيق إتمام تلتك الصفقة.ويدرك مديرو 
استم  بضتم  بيكهتام  اهتمتام  برشتلونة 
كبتري، كي يكون واجهتة لفريقه الجديد يف 
الستنوات املقبلة.وبتدأت التكهنتات تحيط 
بمستتقبل ميتي، بعدمتا كشتف يف األيام 
األخترية عن وجتود بند يف تعاقتده يتيح له 
الرحيل بنهاية املوسم.وأكد رئيس برشلونة 
جوستيب ماريا بارتوميو هتذا األمر، إال أنه 
قلتل من إمكانية رحيل ميي، مع انتشتار 
تقاريتر تفيد عتزم البارستا التقدم بعرض 
يربط النجم األرجنتيني بالفريق الكتالوني 

مدى الحياة.

            المستقبل العراقي/ متابعة

يواجته املصنتف األول عاملًيتا، الرصبتي 
نوفتاك ديوكوفيتش، خطورة االبتعاد عن 
ماعب التنس لنهاية املوسم، بعد اإلصابة 
التي تعرض لها يف بطولة أمريكا املفتوحة 

الكربى.
وودع »نويل« بطولة الجراند سام األخرية 
هتذا العتام متن دور الستتة عترش، بعد 

انسحابه أمام منافسه السويرسي ستان 
فافرينكا؛ بستبب معاناته متن إصابة يف 

الكتف األيرس.
وحرمتت اإلصابتة الاعتب الرصبتي من 
مواصلتة حملة الدفاع عن لقبه، وأرغمته 
عىل االنسحاب أمام فافرينكا بعد تأخره 

بمجموعتني.
وينتظر أن يعود بطتل ويمبلدون للعيادة 
الستويرسية للخضوع لجراحة بستيطة 
يف الكتتف، ليكرر ما فعله يف 2018 حينما 
خضتع هنتاك لجراحة ناجحتة يف الكوع 

األيمن.
وستيكون من الصعب عتىل ديوكوفيتش 
الدفتاع عتن 2600 نقطة لنهاية املوستم 
الحايل، رغتم أنه لم يعلن رستمًيا موقفه 
من املشاركة ببطوالت شنغهاي وباريس 

ونهائيات لندن وبطولة كأس ديفيز.
ويبتعد ديوكوفيتتش حاليا بت640 نقطة 
عن أقترب ماحقيته، اإلستباني رافاييل 
نتادال الذي تتوج بلقب أمريتكا املفتوحة 
)التاستع عرش له يف الجراند سام( والذي 

أصبح األقرب إلنهاء العام يف الصدارة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تستعى 4 أندية من كبار قارة أوروبتا للحصول عىل 
خدمتات صفقتة جديدة متن نابويل اإليطتايل، خال 

الصيف املقبل.
ووفًقا ملوقع »كالتشتيو مريكاتو«، فإن فابيان رويز 
نجتم نابويل يحظى باهتمام برشتلونة وريال مدريد 
وبايرن ميونخ وليفربول، بعد املستتوى الافت الذي 

قدمه مع ناديه اإليطايل.
وتمستك كارلو أنشتيلوتي مدرب نابويل، باستتمرار 
فابيان رويز هذا املوستم، رغم العروض التي تلقاها 

خال املريكاتو الصيفي املنرصم.
ويضع أوريليو دي لورينتيتس رئيس نابويل، الاعب 
كحجر أساس يف تكوين فريق قوي قادر عىل منافسة 

يوفنتوس يف الدوري اإليطايل.
وأشتار املوقع إىل أن نابويل لن يطلتب ثمًنا زهيًدا، إذا 

قرر التخي عن خدمات فابيان رويز )23 عاًما(.
يذكتر أن نابتويل حصل عتىل خدمات رويتز يف صيف 

2018 مقابل دفع 30 مليون يورو لريال بيتيس.

سان جريمان يمهد إلهناء احلرب ضد نيامر
            المستقبل العراقي/ متابعة

يستعى مستؤولو باريتس ستان جريمتان إىل إنهتاء حالة 
العدائيتة التي باتت تشتبه الحترب بني الربازيتي نيمار دا 
ستيلفا، وجماهتري نتادي العاصمتة الفرنستية يف اآلونتة 
األخرية.ويعتود موقف املشتجعني الغاضب متن نيمار، إىل 
رغبة األختري يف الرحيل عن حديقة األمتراء، وإرصاره عىل 
توجيه ترصيحات مستتفزة للجماهري مثل اختياره مباراة 
ريمونتادا برشتلونة ضد ستان جريمان )6-1( كأفضل ما 

قام به خال مسريته.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلستبانية، فإن إدارة 
باريس تريد االستتفادة رياضًيا من نيمار، طاملا أنه سيظل 
لعام ثالث مع الفريق، ولذلك فإن الاعب يقرب من خوض 

أول مباراة له مع سان جريمان هذا املوسم.
وعمتل املستؤولون عتىل تهدئتة الجماهتري، والتحدث مع 
األلراس لتصفية األجواء املشتحونة ضد نيمار، والذي يرى 

بأن سان جريمان ناٍد صغري.
وأوضحت أن هناك استتجابة متن الجماهري، ولذلك لم تتم 
مهاجمة نيمار يف مباراة ستان جريمان األخرية عىل ملعب 

»حديقة األمراء«.
وستتكون العتودة املنتظرة لنيمار بقميص ستان جريمان 
مجتدًدا أمتام سراستبورج، الستبت املقبتل، يف الجولتة 
الخامستة من التدوري الفرني.ويستتعد األملاني توماس 
توخيل مدرب ستان جريمان، والقائد تياجو سيلفا لتوجيه 
رستالة تصالحية بتني نيمار والجماهري قبتل املباراة، لبدء 

الهدنة، ومن ثم املصالحة بينهما.

ملعب الكوت حيتضن مباراة السوبر العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

قترَّر اتحاد الكرة العراقي، إقامة مباراة الستوبر العراقي 
بتني الرشطة )بطتل التدوري(، والزوراء )بطتل الكأس( 
عتىل ملعب الكوت األوملبي، بحستب ما أكتد مصدر.وقال 
املصتدر، إنَّ »االتحاد اتخذ قراًرا نهائًيا بإقامة املباراة عىل 
ملعتب الكوت، بعدما أكد محافتظ الكوت قدرة املحافظة 

عىل احتضان املباراة، ووجود فنادق قادرة عىل استضافة 
الفريقتني وأنصارهم«.وبني »االتحاد قترر إقامة املباراة، 
والفريتق التذي لن يحتر يف املوعتد املحدد لهتا يوم 14 
من الشتهر الجاري، يعد خارًسا، ويتتوج باللقب الفريق 
اآلخر، الحارض إىل امللعب لختوض املباراة«.ُيذكر أن إدارة 
الفريقتان، تبادلتتا االتهامتات حتول رغبتهمتا بإقامتة 

املباراة، واتهام اآلخر بعرقلة إقامتها.
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الركضة األخرية إىل احلسني )عليه السالم(مفردات يف مدرسة كربالء ..

 عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

)يا ليتنا كنا معكم س�يدي فنفوز فوزاً عظيما(، هذا الش�عار الخالد لطاملا ردده 
ش�يعة أئمة أهل البيت )عليهم الس�ام( ومحبيهم عىل مر العصور واألزمان، ويف 
مختلف املناس�بات العزائية، والس�يما يف أيام ش�هر محرم الحرام عند استذكار 
واقعة الطف العظيمة، واستش�هاد اإلمام الحسني )عليه السام( وأهل بيته وثلٌة 
من أصحابه. وكان الشيعة عىل قدر مسؤولية الشعار الذي رددوه وقدموا الغايل 
والنفي�س يف هذا الطريق املقدس عىل مر األوق�ات باختافها واختاف وظروفها 
وقس�وتها، ولم يهنوا، بل عىل العكس ازداد إرصارهم بإقامة العزاءات والشعائر 
بكافة أش�كالها وصوره�ا، فرتى املحبني يتس�ابقون عىل طري�ق املوت متمنني 
الشهادة يف سبيل اإلمام الحسني )عليه السام( اشد أمنية وأروع حلم يراودهم.

لم ينقطع مداد التضحيات واس�تمر التقديم والعط�اء بأجمل صور الوفاء، فقد 
اعدم من اعدم وس�جن من س�جن وقتل من قتل عىل طريق الحس�ني من النظام 
الديكتاتوري واملجاميع اإلرهابية، وهؤالء لطاملا خشوا الحسني وثورته ومحبيه. 
وكم�ا تفنن األعداء بطرق املحاربة والتعذيب والتضييق واملاحقة، تفنن باملقابل 
املحب�ني واملقبلني عىل الش�هادة بطرق إقامة ش�عائرهم وديمومتها وتوس�عتها 
لتكن طرق حسينية معربة عما يف داخل املعزين واملتمنني االلتحاق بركب شهداء 
الط�ف. )ركض�ة طويريج( ش�عرية من ش�عائر إقامة العزاء إىل اإلمام الحس�ني 
)علي�ه الس�ام( وأصحاب�ه وأهل بيته، وتمث�ل ركضة طويريج واح�دة من اكرب 
التجمعات البرشية التي تحدث حول العالم، وتقام سنوياً ظهر يوم العارش. وبدأ 
تاريخ الركضة يوم العارش من محرم سنة )1885م( من مجلس عزاء كان يقام 
يف بيت الس�يد صالح القزويني -من عائلة علمية معروفة- الذي كان يقرأ املقتل 

يف اليوم العارش بمنزله يف قضاء طويريج ويحرضه املعزون.
وتقول مصادر تاريخية إنه يف أحدى السنوات وبعد أن قرأ السيد القزويني املقتل 
حتى وصل إىل مصيبة استش�هاد اإلمام الحس�ني، انتاب الن�اس حالة من البكاء 
والنحي�ب، ويف تلك األثناء، طلب املعزون من الس�يد القزوين�ي أن يتوجه بهم إىل 
حرم س�يد الش�هداء فاس�تجاب لهم وركب عىل ظهر فرس�ه ليكون عىل رأسهم 
يف مس�رية نحو الرضي�ح املقدس. هذا العام، وكاملعتاد، ق�دم املعزين التضحيات 
ب�كل رسور وتفاني ودون خ�وف أو وجل، وكانت التضحيات هذه املرة يف ركضة 
طويري�ج الخال�دة وبس�بب حادث ولي�س بس�بب املحاربة أو بس�بب حكومات 
طاغي�ة أو مجاميع إرهابية ليثبت الش�يعة أنهم مس�تعدين للتضحية يف الحرب 
والس�ام عىل املذبح املقدس إلمامهم الش�هيد، ومن لم يمت يغبط ويحس�د من 
فاضت روحه ويأس�ف عىل نفس�ه ألنه لم يكن من امللتحق�ني بالركب. إن صور 
الش�هداء التي انترشت ووجوههم املبتسمة وهم أموات منظراً عظيما تقشعر له 
األبدان، فيا ترى ما الذي رأوه الشهداء لحظة خروج أرواحهم ليذهبوا إىل بارئهم 
مبتس�مني؟ ومن الذي كان يف استقبالهم لحظتها ليقابلوه فرحني مستبرشين؟ 
كلنا قناعة واعتقاد وإيمان إن اإلمام الحس�ني عليه الس�ام كان يف اس�تقبالهم 
يبرشه�م بالتحاقه�م بركبه وي�ا لها من ميتة يحس�دون عليها وال يأس�ف عىل 
فراقه�م بل تزف لهم التهان�ي الختيارهم من بني املاي�ني للميض قدما يف طريق 
الش�هيد املظلوم الغريب. سيبقى سيد الشهداء )عليه السام( مناراً يستضاء به 
يف أحلك الظلمات وس�يبقى شيعته ومحبيه أوفياء يف تقديم أنفسهم عىل طريقه 
لريزقوا بابتس�امة الشهداء التي ال ينالها إال ذي حظ عظيم )هنيئاً لكم االلتحاق 

بركب الطف ويا ليتنا كنا معكم.. ويبقى الحسني(.

ي�وم بعد ي�وم وعام بعد ع�ام ي�زداد الحض�ور الروحي ملداد 
كرب�اء وث�ورة اإلمام الحس�ني ع املعطاء ليغطي مس�احات 
شاس�عة من املعمورة حيث يتم احياء واقعة الطف ومصيبة 
ال البي�ت عليهم الس�ام ب�كل اللغ�ات وكل األق�وام وحيثما 
طلعت ش�مس وكان لي�ل ونهار . فعندما تم�ر العرشة األوىل 
م�ن ايام محرم الح�رام  كما هي األيام الت�ي تليها حتى يوم 
األربعني فأن الفاجعة بكل ما فيها من مأس�اة  تعجز األقام 
ع�ن توثيقها تختزل بأبي عبد الله ع باس�مه ودمه وبطولته 
وثورت�ه وإيث�اره  ومدرس�ته  ورس�الته ووع�ده وص�ربه 
وقضيته وملحمته مع كل تلك العناوين العظيمة التي رافقته 
يف هذه املسرية التاريخية واالنسانية بكل تفاصيلها . ملحمة 
الحس�ني ع اكرب من ان تختزل يف عنوان مهما كانت العناوين 
التي تعرّب ع�ن جوانب اإلرشاق والخلود يف تل�ك امللحمة لكننا 
ربم�ا نج�د يف وصف كرب�اء وواقعة الطف بمدرس�ة األحرار 
ه�و األقرب ملا يجمع بني حيثياته كل عناوين النبوة واالمامة 
والحكم�ة والرش�د واإلص�اح وفيه�ا كل مصادي�ق الس�مو 
والرفع�ة والرجولة واالخ�اق والقّيم الس�ماوية النبيلة . لقد 
بات بحكم اليقني عند كل من كتب للحسني وعن الحسني ويف 
الحس�ني انهم تيقن�وا وايقنوا ان كل ما كتبوه  وان تس�امى 
باغ�ة وحبكة ولغة ومفردات فإنه يب�دوا متواضعا ال يرتقي 
للحسني ع اسما ومعنى وداللة وقداسة  . ان ما يميز مدرسة 
كرباء الحسني ع هو انها تتسع وتتوسع تلقائيا بتسديد الهي 
واعجاز كوني لتغط�ي فروعها كل بقعة يف األرض ويف جميع 
الق�ارات . مدرس�ة انجبت وانتج�ت مئات ب�ل االف املدارس 
الحس�ينية الت�ي ينضوي الي�وم تحت لوائها وب�ني صفوفها 
املايني من املس�لمني بل وحتى غري املسلمني لينهلوا من هذه 
الثورة املعطاء ويجمع بينهم عزة وكربياء وش�موخ  رصخة 
تدوي بوج�ه الطغاة والظاملني والجبابرة هيه�ات مّنا الذلة . 
أخ�ريا وليس آخ�را اقول ان الله ش�اء لنا يف الع�راق أن نكون 
مؤمتنني عىل إدامة الروح والحياة لثورة الحسني ع حيث كنار 
وما زلنا وس�نبفى اها لألمانة حبا وتضحية وكرما وس�خاء 
وعط�اء ولم يتبقى لنا س�وى ان نكون عن�وان وقدوة للعالم 
اجمع يف التعبري عن منهاج مدرس�ة كرباء ونرتقي ملس�توى 
هذه املدرس�ة العظيمة فهما وادراك وتعبريا وصوت . السام 
عىل الحس�ني وعىل عيل بن الحسني وعىل ابي الفضل العباس 
وعىل اصحاب الحسني وحفظ الله العراق وشعبه املعطاء انه 

سميع مجيب .

كربالء / المستقبل العراقي

دفع�ت املحّب�ة الت�ي يكّنها زوار اإلمام الحس�ني 
)عليه السام( للوصول إىل باب الرجاء إىل حصول 
ح�ادث ألي�م أدى إىل استش�هاد وإصابة عدد من 
محّب�ي اإلمام ومريديه، والس�اعني إىل التربّك به، 
سعياً منهم للوصول لدخول الجّنة إىل جانب أهل 

بيت النبي عليهم السام.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة أن الحصيل�ة النهائي�ة 
لتداف�ع الزائري�ن يف كرب�اء بلغ�ت 133 ش�هيدا 
ومصابا. وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »الحصيل�ة النهائية 
لح�ادث التداف�ع للزائري�ن يف كرب�اء بلغ�ت 31 

شهيدا و 1٠٢ مصابا«.
واضاف�ت ان »بع�ض املصابني تماثلوا للش�فاء 

وغادروا املستشفى«.
التداف�ع للوص�ول إىل رضي�ح  وأث�ارت حادث�ة 
اإلم�ام الحس�ني )عليه الس�ام( أح�زان الكثري، 
فيما حظ�ي الش�هداء بكلمات التربيك، الس�يما 
وأّنهم استش�هدوا عن�د اعتباب اإلمام الحس�ني 
علي�ه الس�ام، ويف ليل�ة عاش�وراء املباركة التي 

يستذكرها املايني يف جميع أنحاء العالم. 
واصدرت العتبة الحس�ينية يف كرباء بياناً بشأن 
التدافع الذي حصل بني الزوار، مؤكدة أن التدافع 

حصل يف باب الرجاء. 
وذكرت العتبة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »يف غم�رة التوافد املكثف ملحبي 
وزائ�ري االمام الحس�ني عليه الس�ام اىل حرمه 
الرشي�ف للمش�اركة يف ع�زاء ركض�ة طويريج 
املليونية حص�ل تدافع يف باب الرجاء مما ادى اىل 

سقوط عدد من املشاركني يف هذا العزاء«.
واضافت أن »التش�كيات الطبي�ة والخدمية من 
العتبة املقدس�ة وجموع املتطوعني الكرام بادروا 
فوراً بتدارك األمر الذي تس�بب بس�قوط عدد من 

الضحايا«.
وإث�ر ذلك، صدر عدد كبري من البيانات من داخل 

العراق وخارجه.

كربالء تعلن الحداد الرسمي 
واعلنت محافظ�ة كرباء الحداد الرس�مي ثاثة 
اي�ام ع�ىل ارواح الذين استش�هدوا خال ركضة 

طويريج يف املحافظة. 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  املحافظ�ة  وقال�ت 
العراقي« نسخة منه انه »بناء عىل الطلب املقدم 
من محاف�ظ كرباء نصي�ف الخطاب�ي ورئيس 
مجل�س املحافظة ع�يل املالك�ي وموافقة رئيس 
مجلس ال�وزراء عادل عبداملهدي، تعلن الحكومة 
املحلي�ة يف كرباء الحداد الرس�مي ملدة ثاثة ايام 
عىل ارواح ش�هداء عاشوراء زوار اإلمام الحسني 
عليه الس�ام الذين أستشهدوا اليوم أثناء ركضه 
طويريج والذين استش�هدوا ذوبانا ووالئا يف حب 

االمام عليه السام«.
واضافت انه »بهذه املناس�بة االليم�ة نتقدم إىل 
ذوي الش�هداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم 
املواساة«، مش�رية اىل انه »س�يتم تعطيل الدوام 

الرسمي باملحافظة ليومني«.

الرئيس يعزي
وع�رّب الرئي�س برهم صال�ح عن عزائ�ه العميق 
ومواس�اته لذوي ش�هداء وجرحى زي�ارة اإلمام 
الحس�ني علي�ه الس�ام يف كرباء، ج�راء حاالت 

التدافع واالختناق التي حدثت يف املدينة، ودعا إىل 
االهتمام برعاية ومساعدة عائاتهم.

وأك�د الرئيس بره�م صالح، وفقا لبي�ان مكتبه 
اإلعامي، خال اتصال هاتفي مع محافظ كرباء 
نصيف الخطابي، تقديره وتثمينه لجهود أجهزة 
الحكومة املحلي�ة واألجهزة األمنية واملواطنني يف 

إغاثة املصابني.
ودع�ا الس�لطات األمني�ة والصحي�ة والجه�ات 
املسؤولة إىل مضاعفة اليقظة واستنفار الجهود 
للحؤول دون تكرار وقوع هكذا أحداث، معرباً عن 

حزنه الستشهاد وجرح العرشات من املواطنني.
واس�تمع صال�ح م�ن الخطابي رشح�ا مفصا 
حول مابس�ات الحادث األليم وظروف�ه، مثمناً 
يف  األمني�ة  والق�وات  الحكومي�ة  األجه�زة  دور 
كرب�اء، داعياً إىل املزيد من العم�ل لتوفري أفضل 

الخدمات.

رئيس الوزراء: لوال خطة الطوارئ لحصلت فاجعة
واك�د رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي انه لوال 
خط�ة الطوارئ يف كرب�اء لحصلت فاجعة، فيما 
اش�ار اىل ان اج�راءات معالج�ة املصاب�ني خال 

التدافع ممتازة والغالبية غادروا املستشفى. 
وقال عبد امله�دي من كرباء يف ترصيح لعدد من 
وسائل االعام، ان »االجراءات التي اتخذت خال 
تدافع الزائرين يف ركضة طويريج ب كرباء، كانت 
رسيعة وبانس�يابية عالية وتعاون كبري«، مبينا 
»كان م�ن املمك�ن ان تك�ون الفاجع�ة اكرب مما 
حصل لكن اجراءات التي اتخذت مدروسة وكانت 

هناك خطة طوارئ والتي طبقت فورا«.
واضاف�ت ان »االجراءات الطبية بش�أن املصابني 
خ�ال التدافع كان�ت ممتازة أنق�ذت الكثري من 

األرواح«، مش�ريا اىل ان »حال�ة بع�ض املصابني 
كانت ميؤوس منها لكن االجراءات الرسيعة التي 

حصلت ساعدت يف انقاذ حياة الكثريين«.
وتابع ان »الغالبية من املصابني تركوا املستشفى 
ولم يبقى سوى عدد قليل من الجرحى«، موضحا 
ان »املس�توى التنظي�م يف الع�راق جي�د جدا ولك 

نحتاج اكثر«.
واك�د »اننا نحتاج إىل افكار جديدة وتوس�عات«، 
موضح�ا ان »هناك بلدان متقدم�ة يحصل فيها 
ذلك حيث الحظن�ا ماحصل أثن�اء الحج وغريها 
يف بل�دان أخرى خال تجمعات الجماهري الكبرية 

والتي تؤدي اىل وقوع خسائر«.

األمم المتحدة تلقت النبأ بحزن عميق
وأعرب�ت االمم املتح�دة عن تعازيها بإستش�هاد 
وإصابة ع�دد من زائري ذكرى عاش�وراء االمام 

الحسني )ع( خال تدافع ركضة طويريج.
وقالت املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
يف الع�راق، جين�ني هينيس باس�خارت، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه: »تلقينا 
بحزٍن نبأ وقوع وفيات أثناء أداء مراس�م الزيارة 

الدينية يف هذا اليوم املقدس يف كرباء«.
وأضافت باس�خارت: »ُنعرب عن تعازينا بوفاة 
أولئك املؤمنني وتعاطفنا م�ع أرُسهم، وتمنياتنا 

بالشفاء العاجل للمصابني«

إيران تؤكد أسفها العميق
عزى املتحدث باس�م الخارجي�ة اإليرانية عباس 
موسوي باستشهاد عدد من زوار االمام الحسني 
)ع( يف مراس�م يوم عاشوراء يف العتبة الحسينية 

املقدسة بمدينة كرباء.

وأفادت وكالة مهر لألنباء، أن موسوي أعرب عن 
أسفه العميق جراء وقوع حادث التدافع االليم يف 
الصحن الحس�يني الذي ادى اىل استشهاد وجرح 

العرشات من الزوار.
وعزى موس�وي العراق حكومة وشعبا بالحادث 
معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، معربا عن 

أمله يف الشفاء العاجل للمصابني.

لبنان يقدم خالص العزاء 
واص�درت لبن�ان بيانا بش�أن حادث�ة التدافع يف 

كرباء. 
وقال السفري اللبناني يف بغداد عيل الحباب يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه »تلقينا 
ببال�غ الح�زن واالىس نبأ استش�هاد مجحموعة 
من املؤمنني املشاركني بإحياء ذكرى يوم العارش 
الستش�هاد ابا عبد الله الحس�ني عليه السام يف 

كرباء«.
واض�اف ان »الس�فارة تتقدم وباس�م الش�عب 
اللبنان�ي واللبناني�ني املقيم�ني يف الع�راق م�ن 
الحكوم�ة العراقي�ة والش�عب العراق�ي واه�ايل 
الضحاي�ا بخالص العزاء واملواس�اة لهذا املصاب 

االليم«.

تركيا ترسل التعازي القلبية
وقدم�ت تركي�ا تعازيه�ا إىل الع�راق، يف ضحاي�ا 
ح�وادث التداف�ع أثن�اء تأدي�ة مراس�م ديني�ة 

بمحافظة كرباء جنوبي الباد.
وقالت وزارة الخارجية الرتكية يف بيان إنها تلقت 
بكثري من الحزن أنباء س�قوط ضحايا يف حوادث 
التداف�ع خال مراس�م إحي�اء ذكرى عاش�وراء 

بكرباء.

وتاب�ع بيان ال�وزارة: »نقدم تعازين�ا القلبية إىل 
الش�عب العراقي الش�قيق، ونتمن�ى الرحمة من 
الله مل�ن فقدوا أرواحه�م يف هذا الح�ادث األليم، 

والشفاء العاجل للجرحى«.

اليابان تتمنى الشفاء للمصابين
وقدم�ت الحكوم�ة الياباني�ة تعازيه�ا يف حادثة 

التدافع التي حصلت بكرباء. 
وقال�ت الس�فارة اليابانية ب بغ�داد يف بيان تلقت 
السومرية نيوز، نسخة منه »يتقدم سفري اليابان 
لدى العراق ناوفومي هاشيموتو وكادر السفارة 
بخالص التعازي للشعب العراقي ولذوي الشهداء 
الذين توفوا أثر حادث مأس�اوي خ�ال تأديتهم 

مراسيم عاشوراء يف كرباء املقدسة«.
واضافت السفارة »نتمنى الشفاء التام والعاجل 

لجميع املصابني«.

واشنطن تتضامن
وقدم�ت الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة تعازيه�ا 
بضحايا الزائرين يف كرباء، واكدت تضامنها مع 

الجرحى. 
وقالت الس�فارة االمريكية يف بغ�داد ببيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، إن »الس�فري 
األمريك�ي لدى بغ�داد ماثي�و تولر ق�دم تعازيه 
القلبي�ة لعوائ�ل الذين فق�دوا أرواحه�م اليوم يف 

كرباء«.
واضاف�ت »نيابة عن س�فارة الواليات املتحدة يف 
بغ�داد، نتق�دم بتعازين�ا القلبية لعوائ�ل القتىل، 
وتضامنن�ا مع الجرحى يف كرباء اليوم. نأس�ف 
له�ذه الخس�ارة املأس�اوية يف األرواح ونتمن�ى 

للجرحى الشفاء العاجل«.

ارتقوا إىل اهلل والبسمة على وجوههم.. وبيانات حملية وعربّية تعزي باستشهادهم

السائرون لّلحاق بركب احلسني »عليه السالم« يف كربالء

أتقدم بأس�مي وجميع العاملني يف مؤسس�ة املس�تقبل 
العراق�ي للصحاف�ة والنرش ) جريدة املس�تقبل العراقي 
ووكالة أنباء املس�تقبل( بأحر التعازي واصدق املواس�اة 
إىل ذوي ش�هداء حادثة ) باب الرجاء(  يف كرباء املقدسة 
الذين فاضت أرواحهم الطاهرة أثناء تأدية شعرية ركضة 
طويريج الخالدة مواس�اة لسيد الشهداء اإلمام الحسني 
)عليه الس�ام( س�ائا املوىل عز وجل أن يتغمد الشهداء 
بواسع رحمته ومغفرته وأن يحرشهم مع اإلمام الحسني 
) عليه الس�ام( وأصحابه ، وان يمن عىل أهلهم وذويهم 
ومحبيهم بجميل الصرب والس�لوان، هنيئاً لكم الش�هادة 
يف اليوم العظيم الشعرية الخالدة واملكان املقدس تقبلكم 

الله مع الشهداء والصديقني.

رئيـس مؤسسـة املستقـبـل العراقـي ينعـى 
شهداء حب احلسني »عليه السالم«

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة


