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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

إذا تـمَّ العقــل نقـص الكـالم العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صالح والبارزاين يتحدثان عن فرصة مواتية لـ »حل جذري« للخالفات العالقة بني بغداد واربيل 
االمن الربملانية تستضيف قيادات بالبحرية لتستفرس منها عن »سيطرة الكويت« عىل جزيرة عراقية 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دءاً م�ن الي�وم الخميس س�يكون الع�راق بال 
نصف حكومته عىل األق�ل وحتى الثالثاء املقبل، 
فرئيس الوزراء وحزمة من املستش�ارين وأغلب 
املحافظني، وكبار املس�ؤولني، سيكونوا يف رحلة 
إىل الص�ني، ه�ي األوىل م�ن نوعه�ا، بحجمه�ا، 

وثقلها. 
الوف�د  أن  اإلع�الم  إىل  ترسب�ت  وثيق�ة  وتؤك�د 
الحكوم�ي يتألف م�ن 31 ش�خصاً، لكن وخالل 
س�اعات الحق�ة، ظه�رت قائمة جدي�دة اتضح 
فيما بع�د أنها تتمة للقائم�ة األوىل، ليصل العدد 
ال�كيل للوف�د إىل 55 مس�افراً فض�اًل ع�ن رئيس 
ال�وزراء، ما ب�ني وزير يف الحكومة، ومستش�ار، 
ومس�ؤول رفيع، وعدد من املحافظني، فضالً عن 
الكوادر اإلعالمية واملصورين وموظفي املراس�م، 
يف واقعة أثارت االس�تغراب وتساؤالت املتابعني، 
عن الحاج�ة الفعلية ملثل هذا الوفد “العمالق” يف 
زيارة رس�مية.إال أن ما تهدف إلي�ه الزيارة يبدو 
أيض�اً ضخماً بخضامة الوف�د الذاهب إىل الصني، 
إذ يس�عى العراق إىل عق�د اتفاقات تخّص البناء، 
والخدم�ات، والتعليم، والصحة. وهي مش�اريع 
متنوّع�ة منه�ا قص�رة وبعي�دة امل�دى.  وأمس 
األربع�اء، أكد تحالف الفتح ع�زم رئيس مجلس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي اج�راء التعاقدات مع 
الصني مقاب�ل ص�ادرات النفط العراق�ي. وقال 
النائب عن الفتح فاضل الفتالوي ان “عبد املهدي 
سيس�تثمر ال�� 20% م�ن الص�ادرات النفطي�ة 
العراقي�ة الت�ي تذهب للصني خ�الل العقود التي 

سيربمها مع بكني”. 
التفاصيل ص2

العراق يريد »مشاريع الصني« مقابل النفط
الوفد الذاهب إىل بكني يضم )55( شخصية سياسية.. واحلكومة تسعى إىل إلغاء »النقد« لضمان عدم »إفساد« العقود

رئيس الوزراء يناقش 
مع الرتبية الربملانية اختيار مرشحة 

لتويل حقيبة الرتبية 
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يؤكد التـزام العـراق بمبـادئ 
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حمافظ البرصة يوجه قسم العقود 
احلكومية بإعالن مرشوع إنشاء دور 

سكنية اقتصادية للفقراء

وزير الصناعة يوافق عىل رصف 
الرواتب املدخرة ملوظفي مصنـع 
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األمم املتحدة: نخرس سباق »محاية البيئة«

الرتكامن يتفقون عىل خوض االنتخابات املحلية بقائمة واحدة
رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل فريق التحقيق الدويل بجرائم »داعش«
الـمــرور تـعـلـن تـأجـيـل املحـاسبـة عــلـى اجـازة الـســوق

السيد اخلامنئي يشيد باخلدمات التي يقدمها أصحاب 
املواكب احلسينية يف العراق 
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العتبة احلسينية
 تبــدي اسـتـعـدادهـا إلجـراء 

أعـمـال التوسعة املستقبلية

االتصاالت: هناية العام
 احلايل ستشهد تفعيل البوابات 

اإللكرتونية

الرتبية تقرر شمول الطلبة
 املحجوبة درجاهتم يف الدور الثاين 

بالدور الثالث

       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب األم�ني العام لألم�م املتحدة أنطوني�و غوتريس، أمس 
األربع�اء، أن اتف�اق باريس ح�ول املناخ لم يفش�ل بعد، لكن 

الوقت بات محدودا لتفادي كارثة مناخية.
وق�ال غوتريس، يف مقابلة م�ع ائت�الف »كوفرينغ كاليمت 
ناو«، ال�ذي يضّم عرشات وس�ائل اإلعالم العاملي�ة »مناي أن 
يزي�د املجتمع برّمت�ه الضغوط عىل الحكوم�ات كي تدرك أن 

عليها التحرك بوترة أرسع، ألننا بصدد خسارة السباق«.
ويرأس غوتريس، الس�بت املقبل، قمة شبابية حول املناخ يف 
مق�ر األمم املتحدة يف نيويورك قب�ل إقامة قمة خاصة باملناخ 
االثنني بحضور رؤس�اء الحكومات والدول املدعوين إىل إعادة 
النظ�ر يف التزاماته�م لحرص االحرتار ب�� 1,5 درجة مئوية أو 
درجت�ني مئويتني، باملقارنة مع الحقبة م�ا قبل الصناعية يف 

القرن التاسع عرش.
وقال غوتريس إن »األبحاث العلمية تشر إىل أن هذه األهداف 
ال ت�زال يف متناولنا«، مقرا بأنه من املمك�ن التعويض، جزئيا 
أقل�ه، عن تقاعس الدول األعضاء يف األمم املتحدة، بتدابر من 
تنظيم أطراف من غر الدول، ال سيما يف الواليات املتحدة حيث 

تتوىل واليات فدرالية، مثل كاليفورنيا، زمام املبادرة.
ولفت إىل أن الكثر من املدن الكربى واملناطق والرشكات باتت 
منخرطة يف هذه الجهود وإىل أن مصارف وصناديق اس�تثمار 
متع�ّددة، راحت تنس�حب من قطاع الفحم ومص�ادر الطاقة 

األحفورية.
كم�ا رصح »نحن بحاج�ة إىل تغير طريق�ة إنتاجنا لألغذية 
تغيرا جذريا ... وكذلك طريق�ة تنظيم مدننا وإنتاج طاقتنا. 
ويخيل يل أن مزيدا من األش�خاص وال�رشكات واملدن والدول 

باتت تدرك أهمية هذا التغير«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب املرش�د األعىل للثورة اإلسالمية 
يف إي�ران الس�يد عيل خامنئ�ي، أمس 
االربعاء، عن شكره العميق ألصحاب 
املواك�ب وعلم�اء الدي�ن واملس�ؤولني 
العراقي�ني لتوفرهم األمن والخدمات 
يف الزي�ارة األربعيني�ة  واك�د اإلم�ام 
الخامنئي أن تعامل املواكب مع زائري 
األربعيني�ة ال مثيل له�ا يف العالم كما 

أن مس�رة األربعيني�ة ال نظ�ر لها يف 
التأريخ. 

اىل  الخامنئ�ي  الس�يد  اىل  واش�ار 
»مس�ؤولية الجمي�ع الي�وم تعري�ف 
العالم باإلمام الحس�ني عليه الس�الم 
ومنطقه يف الدفاع عن الحق والصمود 

بوجه الظلم والطغيان«. 
واوضح ان »أعداء اإلسالم يستخدمون 
أنواع السالح واألساليب ملحاولة رضب 

اإلسالم وخاصة مسرة األربعينية«.

ولف�ت اىل ان »العراقي�ني أس�تطاعوا 
أن يحبطوا أك�رب وأخطر مخطط يراد 
منه تحوي�ل العراق إىل س�احة رصاع 
وحرب أهلية«. وتابع السيد الخامنئي 
ان »العراق وإيران ش�عبان مرتابطان 
ووس�يلة إرتباطهما أهل البيت عليهم 
الس�الم«، موضحاً ان »الش�عار الذي 
أم�ركا  ض�د  وترددون�ه  ترفعون�ه 
والكيان اإلرسائييل سيتحقق قريباً أن 
شاء الله«.  وبحسب السيد الخامنئي 

العظي�م  العراق�ي  »الش�عب  ف�إن 
بإس�تطاعته أن يبلغ أعىل مس�تويات 
العزة والش�موخ عرب تفعيل وتوظيف 

اإلمكانيات«. 
ولفت الس�يد الخامنئي إىل أن »شباب 
الع�راق أظه�روا قوتهم وأس�تطاعوا 
اإلرهاب�ي  داع�ش  مؤام�رة  إحب�اط 

والتكفريني«.

التفاصيل ص2
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الداخلية تعلن ضبط وكر
 لـ »داعش« والقبض عىل إرهايب 

داخله جنوب كركوك 
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الـمــرور تـعـلــن تـأجـيــل املحــاسبـة عــلـى اجـازة الـســوق
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت مديرية املرور العامة، امس االربعاء، تأجيل 
املحاسبة عىل إجازة السوق.

وق�ال مدير املرور العام�ة يف بيان مقتضب، تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »بالنظر 
للزخم الحاصل لطالبي إجازات الس�وق تقرر بان 
تك�ون املحاس�بة عليها ابتداء م�ن 2019/11/1 
وذل�ك لفس�ح املج�ال للجمي�ع بالحص�ول ع�ىل 

االجازة«.
هذا واعلنت املرور العامة يف وقت سابق من الشهر 
الجاري بدء املحاسبة عىل اجازة السوق تزامنا مع 

االعالن عن قانون املرور العامة الجديد.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دءاً من الي�وم الخميس س�يكون الع�راق بال 
نص�ف حكومته عىل األقل وحتى الثالثاء املقبل، 
فرئيس الوزراء وحزمة من املستش�ارين وأغلب 
املحافظني، وكبار املسؤولني، سيكونوا يف رحلة 
إىل الص�ني، ه�ي األوىل م�ن نوعه�ا، بحجمه�ا، 

وثقلها. 
الوف�د  أن  إىل اإلع�الم  وتؤك�د وثيق�ة ترسب�ت 
الحكوم�ي يتألف من 31 ش�خصاً، لكن وخالل 
س�اعات الحقة، ظه�رت قائمة جدي�دة اتضح 
فيما بعد أنها تتم�ة للقائمة األوىل، ليصل العدد 
ال�كيل للوف�د إىل 55 مس�افراً فضالً ع�ن رئيس 
ال�وزراء، ما بني وزير يف الحكومة، ومستش�ار، 
ومسؤول رفيع، وعدد من املحافظني، فضالً عن 
الكوادر اإلعالمية واملصورين وموظفي املراسم، 
يف واقعة أثارت االس�تغراب وتساؤالت املتابعني، 
عن الحاجة الفعلية ملثل هذا الوفد “العمالق” يف 

زيارة رسمية.
إال أن م�ا تهدف إليه الزيارة يب�دو أيضاً ضخماً 
بخضام�ة الوف�د الذاه�ب إىل الصني، إذ يس�عى 
العراق إىل عقد اتفاقات تخّص البناء، والخدمات، 
والتعليم، والصحة. وهي مشاريع متنوّعة منها 
قصرية وبعيدة املدى.  وأمس األربعاء، أكد تحالف 

الفتح عزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي اجراء 
التعاقدات م�ع الصني مقابل ص�ادرات النفط العراقي. 
وقال النائب ع�ن الفتح فاضل الفتالوي ان “عبد املهدي 
سيستثمر ال� 20% من الصادرات النفطية العراقية التي 

تذه�ب للصني خ�الل العقود التي س�يربمها مع بكني”. 
وأض�اف انه “س�يتم التعاق�د عىل ملف اإلعم�ار مقابل 
النف�ط بمختل�ف القطاع�ات”، مش�ريا اىل ان “الغرض 
منها منع الفساد والتالعب بأسعار العقود والتخمينات 
وال�رىش”. وتاب�ع ان »أكث�ر م�ن 100 خ�ط إنتاجي يف 

املعامل العراقية متوقف سيشمل بإعادة تشغيلها خالل 
زي�ارة عب�د املهدي والوف�د املرافق له للص�ني”. بدوره، 
رهن النائب عن تحالف س�ائرون عب�اس عليوي نجاح 
زيارة رئيس الوزراء إىل صني بتعديل قانون االس�تثمار. 
وق�ال علي�وي إن “زي�ارة عبد امله�دي والوف�د الوزاري 

املرافق له اىل الصني أمر مهم لتعزيز االس�تقرار 
االقتص�ادي وفتح أبواب االس�تثمار أمام الدول 
العظم�ى”، الفت�ا إىل إن “الحكوم�ة العراقي�ة 
س�توقع اتفاقيات اقتصادية كبرية ومهمة مع 

الصني”.
وأض�اف أن “نج�اح زي�ارة عبد امله�دي للصني 
مره�ون بتعدي�ل بنود قان�ون االس�تثمار التي 
تش�كل عائق�ا أم�ام املس�تثمرين األجان�ب”، 
مبين�ا أن “مجل�س الن�واب ع�ازم ع�ىل عرض 
قانون االس�تثمار للتعديل عرب جلسات الربملان 

لألسبوع املقبل”.
إىل ذل�ك، كش�ف خ�رباء يف مج�ال االقتصاد عن 
النتائ�ج املتوخ�اة من زي�ارة الوف�د الحكومي 
الكب�ري إىل الصني، والتي تعد له�ا الحكومة منذ 
أش�هر، عق�ب إبرام ع�دة اتفاقي�ات يف مختلف 

املجاالت.
وقال الخبري االقتصادي خطاب عمران الضامن 
يف ترصيح صحفي، إن “زيارة رئيس الوزراء عىل 
رأس وفد اقتصادي تعترب بمثابة دعوة للرشكات 
الصينية لالستثمار يف العراق بقطاعات البرتول 
والغاز الطبيعي ومجاالت حيوية أخرى، أبرزها 
قطاع االس�تثمار العقاري والبنى التحتية التي 
يحتاجها العراق، ويف ظل امليزات التنافسية التي 

يقدمها القطاع االستثماري الصيني”.
وأض�اف الضام�ن أن “دخ�ول الش�����ركات الصينية 
لألس�وق العراقية تعترب طوق نج�اة لالقتصاد العراقي 
وج�ذب الخربات الصينية للس�وق العراقي وخلق فرص 

عمل واعدة”.
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صالح والبارزاين يتحدثان عن فرصة مواتية لـ »حل جذري« للخالفات العالقة بني بغداد واربيل 

السيد اخلامنئي يشيد باخلدمات التي يقدمها أصحاب املواكب احلسينية يف العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح 
ورئيس حكومة إقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي، أم�س االربع�اء، وج�ود فرصة 
مواتي�ة تمه�د لحل ج�ذري للخالفات بني 
بغ�داد واربي�ل، كم�ا ش�دد الجانب�ان أن 

حس�م الخالفات بينهما يصب يف مصلحة 
العراقي�ني جميعاً.  وقالت رئاس�ة االقليم 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »رئيس حكومة إقليم كردس�تان 
مرسور بارزاني استقبل يف مكتبه ب أربيل، 
الي�وم، رئي�س جمهوري�ة الع�راق برهم 
صالح«، بين�ا أنم »االجتماع حرضه نائب 

رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير 
املالية فؤاد حس�ني ونائب رئيس حكومة 
اإلقليم قوباد طالباني وعدد من املسؤولني 

الحكوميني«.
وأضاف�ت الرئاس�ة، أن »االجتم�اع بحث 
العالقات بني إقليم كردس�تان والحكومة 
االتحادي�ة«، موضح�ا أن »الجانب�ني اكدا 

»وج�ود فرصة مواتية تمه�د لحل جذري 
للخالف�ات العالقة اس�تنادا إىل الدس�تور 
وبما يش�مل تنفيذ كامل مواده ومن دون 
انتقائية، كما أن حسم الخالفات بني إقليم 
كوردس�تان والحكومة االتحادية يصب يف 

مصلحة العراقيني جميعاً«.
وتاب�ع، أن�ه »تم�ت اإلش�ارة يف االجتماع، 

إىل أن حس�م القضاي�ا الخالفية بني إقليم 
كردس�تان والحكوم�ة االتحادية يصب يف 
مصلح�ة العراقي�ني جميعاً، وس�ينعكس 
إيجاب�اً عىل االس�تقرار لعدد م�ن املناطق 
اإلرهابي�ني  وان  خصوص�اً  العراقي�ة، 
مازالوا يش�كلون عامل تهديد ألهايل لتلك 

املناطق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب املرش�د األعىل للثورة اإلسالمية يف 
إيران السيد عيل خامنئي، أمس االربعاء، 
عن ش�كره العمي�ق ألصح�اب املواكب 
وعلم�اء الدي�ن واملس�ؤولني العراقي�ني 
لتوفريه�م األم�ن والخدم�ات يف الزيارة 

األربعيني�ة  واك�د اإلم�ام الخامنئ�ي أن 
تعام�ل املواك�ب م�ع زائ�ري األربعينية 
ال مثي�ل له�ا يف العال�م كما أن مس�رية 

األربعينية ال نظري لها يف التأريخ. 
واشار اىل السيد الخامنئي اىل »مسؤولية 
الجمي�ع الي�وم تعري�ف العال�م باإلمام 
يف  ومنطق�ه  الس�الم  علي�ه  الحس�ني 

الدفاع عن الح�ق والصمود بوجه الظلم 
والطغيان«. 

واوضح ان »أعداء اإلس�الم يستخدمون 
أنواع السالح واألس�اليب ملحاولة رضب 

اإلسالم وخاصة مسرية األربعينية«.
أس�تطاعوا  »العراقي�ني  ان  اىل  ولف�ت 
أن يحبط�وا أك�رب وأخط�ر مخطط يراد 

من�ه تحوي�ل الع�راق إىل س�احة رصاع 
وح�رب أهلية«. وتابع الس�يد الخامنئي 
ان »الع�راق وإي�ران ش�عبان مرتابطان 
ووس�يلة إرتباطهما أه�ل البيت عليهم 
الس�الم«، موضح�اً ان »الش�عار ال�ذي 
ترفعونه وترددون�ه ضد أمريكا والكيان 
اإلرسائييل سيتحقق قريباً أن شاء الله«.  

وبحس�ب السيد الخامنئي فإن »الشعب 
العراق�ي العظي�م بإس�تطاعته أن يبلغ 
أع�ىل مس�تويات العزة والش�موخ عرب 

تفعيل وتوظيف اإلمكانيات«. 
ولف�ت الس�يد الخامنئي إىل أن »ش�باب 
العراق أظهروا قوتهم وأستطاعوا إحباط 

مؤامرة داعش اإلرهابي والتكفرييني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش رئيس الوزراء عادل عب�د املهدي، أمس االربعاء، 
مع رئي�س واعض�اء لجن�ة الرتبي�ة الربملاني�ة اختيار 
مرش�حة لتويل حقيبة وزارة الرتبي�ة، فضال عن تفعيل 

قانون حماية املعلم وُمنح التالميذ والطلبة. 
وق�ال املكت�ب االعالم�ي ل عب�د امله�دي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »رئي�س الوزراء 

عادل عبداملهدي، اس�قبل رئي�س واعضاء لجنة الرتبية 
يف مجل�س النواب تزامنا مع االس�تعدادات لب�دء العام 
ال�درايس الجدي�د«، مبين�ا أنه تم�ت مناقش�ة »اختيار 

مرشحة لتويل حقيبة وزارة الرتبية«.
وأض�اف املكت�ب، أن الحارضين ناقش�وا ايضا »الواقع 
الرتب�وي م�ن جمي�ع جوانب�ه والحل�ول واملقرتح�ات 
لتطوي�ر قطاع الرتبي�ة، ومواضي�ع األبنية املدرس�ية، 
وتفعي�ل قانون حماي�ة املعلم ومنح التالمي�ذ والطلبة، 

واملحارضي�ن والعقود، ومايتعلق بنق�ل الصالحيات اىل 
املحافظ�ات ، ومعالجة املمارس�ات الخاطئة والترّسب 

الدرايس، وغريها«.
وتابع أن »رئيس واعض�اء لجنة الرتبية قدموا عدد من 
املالحظ�ات واملقرتح�ات إلدراجها يف املوازن�ات املالية، 
كما تم بحث ش�ؤون ومتطلبات القطاع الرتبوي ضمن 
الربنامج الحكومي«، موضح�ا أن »اللقاء حرضه عدد 

من املسؤولني يف وزارة الرتبية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الص����ن�دوق العراق�ي للتنمي�ة 
الخارجية، أمس االربع�اء، عن عودته اىل 
صناديق التمويل العربية بعد انقطاع 30 

عاما . 
وق�ال مع�اون مدي�ر الصن�دوق التاب�ع 

لوزارة املالية حسني الخاقاني يف ترصيح 
صحفي أنه »الصن�دوق العراقي للتنمية 
الخارجية ش�ارك يف االجتماع الدوري ٨٤ 
ملؤسس�ات مجموع�ة التنس�يق التابع�ة 
للصن�دوق العرب�ي لالنم�اء االقتص�ادي 
واالجتماعي والذي عقد يف مدينة الكويت، 
حي�ث ترأس وفد الصندوق حس�ني جابر 

الخاقان�ي مع�اون مدير ع�ام الصندوق 
العراقي«، مبينا ان »ذلك جاءبعد انقطاع 
طويل امتد اىل 30 عاماً منذ عام 19٨9«.

وتابع ان »ذلك يعد انج�ازا اقتصاديا بعد 
عودته لحاضنته العربية«، مش�ريا اىل انه 
»س�يكون عامال من عوام�ل دعم ونجاح 
تحقي�ق  يف  العربي�ة  التموي�ل  صنادي�ق 

اهدافها بتقديم االس�ناد ملشاريع التنمية 
االقتصادية«.

وصندوق العراق للتنمية الخارجية يقوم 
بمن�ح املرشوع�ات اإلنمائي�ة يف األقطار 
العربية والبلدان النامية قروض متوسطة 
وبعيدة وتوظيف األموال العامة والخاصة 

بما يكفل تطور التنمية االقتصادية.

        بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء األملاني، أمس األربعاء، 
ع�ىل تمديد مهم�ة القوات األملاني�ة ملكافحة 
»داعش« يف الع�راق.  وأعطى املجلس الضوء 

األخ�رض لتجدي�د تفوي�ض مهم�ة الع�راق 
ومهمة التحالف الدويل ملكافحة داعش.

وبن�اء ع�ىل الق�رار، س�ُيجرى تمدي�د ن�رش 
طائرات استطالع أملانية من طراز »تورنادو« 
يف األردن واستخدام طائرات تزود بالوقود يف 

إط�ار مهم�ة مكافحة داعش حت�ى 31 اذار 
املقبل، بينما س�ُيجرى تمدي�د مهمة تدريب 
الق�وات األملانية لقوات األم�ن يف العراق ملدة 
ع�ام.  وينص التفويض يف ه�ذه املهمة عىل 

حد أقىص للمشاركة ب�700 جندي.

وجاء يف نص التفويض، أنه »يتعني حتى اآلن 
ضمان الحيلولة دون صعود داعش«، مشريا 

اىل ان »أي يشء خالف ذلك ينذر باالنزالق«.
ولفت إىل »أوضاع غ�ري آمنة ومضطربة ذات 

آثار سلبية عىل املنطقة بأكملها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل النائب األول لرئيس مجلس النواب 
العراق�ي حس�ن كري�م الكعب�ي، أم�س 
االربعاء، اىل العاصمة التشيكية براغ عىل 
رأس وفد نيابي، بعد تلقيه دعوة رسمية 
من قبل نظريه التش�يكي.  وقال املكتب 
االعالمي للكعبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »حس�ن كريم 
الكعب�ي النائ�ب االول لرئي�س مجل�س 
النواب العراقي وصل، اليوم، اىل العاصمة 
التش�يكية ب�راغ ع�ىل رأس وف�د نيابي ، 
بعد تلقيه دعوة رس�مية من قبل نظريه 
التشيكي«. وأضاف، »وضم الوفد اعضاء 
مجل�س الن�واب س�الم الش�مري رئيس 
لجن�ة الزراعة واملياه واأله�وار النيابية، 
ووليد الس�هالني رئيس لجن�ة الخدمات 
واالعمار، وحسن املسعودي نائب رئيس 
لجن�ة التعلي�م العايل، وجاس�م حس�ني 
الجب�ارة عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع، 
وداليا فرهاد عضو لجنة الصحة والبيئة 
النيابي�ة«. وأوض�ح، »سيش�هد ج�دول 
اعم�ال الزي�ارة اللقاء برئي�ي مجلس 
الن�واب والش�يوخ التش�يكي ونوابهم�ا 
، فض�ال ع�ن اللق�اء ب�وزراء الخارجية 
والصناع�ة والتجارة الچيك�ي وعدد من 
الوزراء اآلخرين، ورئيس اتحاد الصناعة 
رؤس�اء  اىل  إضاف�ة  وغريه�م،  والنق�ل 
وأعض�اء اللج�ان يف مجل�ي الش�يوخ 

والنواب، و كبار املسؤولني يف براغ«.

رئيس الوزراء يناقش مع الرتبية الربملانية اختيار مرشحة لتويل حقيبة الرتبية 

بعد انقطـاع )30( عامــًا: الصنـدوق العراقـي للتنميــة اخلــارجيــة
 يعود لصناديق التمويل العربية 

احلكومة األملانية متدد مهمة جيشها يف العراق 

الكعبي يف التشيك 
ملناقشة دعم صندوق إعامر 

املناطق املحررة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجرين، 
أمس االربعاء، عن موافقة جامعة 
ال�دول العربية عىل مق�رتح العراق 
بش�أن النازحني، مبينة انه س�يتم 
لعق�د  مش�رتكة  لجن�ة  تش�كيل 

اتفاقية بشأن ذلك. 
وقال�ت املتح�دث الرس�مي باس�م 
ال�وزارة مدي�ر ع�ام دائرة ش�ؤون 
الف�روع ع�يل عب�اس جهاك�ري يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »اعض�اء املجلس 
الوزاري لل�دول العربية وافقوا عىل 
املقرتح ال�ذي قدمه وزي�ر الهجرة 
واملهجرين نوفل بهاء موىس بشأن 

عق�د االتفاقية املش�رتكة الخاصة 
املنطق�ة  يف  داخلي�اً  بالنازح�ني 

العربية«.
واض�اف ان�ه »تم�ت املوافقة عىل 
البن�د الثان�ي عرش ضم�ن قرارات 
مجل�س الجامع�ة العربي�ة خ�الل 
اجتم�اع مجل�س وزراء الخارجية 
العرب املنعقد يف العارش من ش�هر 
ايل�ول الجاري«، موضح�ا ان »هذا 
البن�د ين�ص ع�ىل تكلي�ف االمانة 
العربي�ة  ال�دول  العام�ة لجامع�ة 
بتش�كيل لجنة مشرتكة من خرباء 
الع�دل والداخلية  وممثيل وزارت�ي 
الع�رب لعقد اتفاقية عربية خاصة 
لحماية ومساعدة النازحني داخليا 

يف املنطقة العربية«.

جامعة الدول العربية توافق عىل مقرتح 
العراق بشأن النازحني 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن عضو لجن�ة االمن والدفاع الربملانية بدر الزي�ادي، أمس االربعاء، ان 
اللجنة ستس�تضيف قيادات يف القوات البحرية العراقية بش�أن معلومات 
ع�ن س�يطرة الكويت ع�ىل جزيرة عراقي�ة، مبين�ا ان هذا املوض�وع قيد 

التحقيق. 
وقال الزيادي، يف ترصيح صحفي، ان »لجنة االمن والدفاع تعتزم االسبوع 
املقبل اس�تضافة قائد القوة البحرية ورئي�س اركان القوة البحرية ومدير 
استخبارات القوة البحرية ملناقشتها حول ما يشاع عن وجود جزيرة داخل 

شط العرب ضمن املياه االقليمية العراقية تسيطر عليها الكويت«.
واض�اف ان »املوضوع قيد التحقي�ق، وال يمكن الحديث بامور دون التاكد 
من الجهات ذات العالقة من تفاصيلها الكاملة التخاذ موقف رسمي وفقا 
مل�ا هو موج�ود فعليا عىل االرض«، مش�ددا عىل ان »اللجنة س�تبحث عن 

معلومات حول وضع هذه الجزيرة«.

االمن الربملانية تستضيف قيادات
 بالبحرية لتستفرس منها عن »سيطرة الكويت« 

عىل جزيرة عراقية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الرتكمان�ي،  املك�ون  أعل�ن 
خ�وض  ع�ىل  اتفاق�ه  األربع�اء، 
االنتخابات املحلي�ة املقبلة بقائمة 
واحدة وع�دم تعدد القوائم لضمان 

الحصول عىل األصوات.
وق�ال القي�ادي والنائ�ب الس�ابق 
جاس�م  الرتكمان�ي  املك�ون  ع�ن 
محم�د جعفر يف ترصي�ح صحفي 
إن “األح�زاب الرتكماني�ة اجتمعت 
يوم أمس الثالثاء ملناقش�ة خوض 
االنتخاب�ات املحلي�ة املقبلة”، الفتا 
إىل إن “األح�زاب الرتكمانية اتفقت 
ع�ىل خ�وض االنتخاب�ات املحلي�ة 

بقائمة واحدة”.
وأضاف أن “ع�ددا قليال من القوى 
الرتكمانية قد اعرتضت عىل خوض 
االنتخابات بقائمة واحدة والنقاش 
الزال مس�تمرا معها إلقناعها بعدم 
تشتت أصوات الناخبني”، مبينا أن 
“املكون الرتكماني سيدخل بقائمة 
منعزل�ة عن العرب والكرد للحفاظ 
ع�ىل مقاع�ده”. واس�تبعد املكون 
الرتكماني، يف وقت سابق، مشاركة 
االح�زاب الكردي�ة بقائم�ة واحدة 
املقبل�ة يف  املحلي�ة  االنتخاب�ات  يف 
محافظة كركوك، مبيناً ان االحزاب 
مختلف�ة فيما بينه�ا ومن الصعب 

جمعها يف قائمة واحدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
األربع�اء، ضبط وك�ر تابع لتنظيم 
»داعش« جنوب كرك�وك والقبض 
ع�ىل »إرهاب�ي« كان مختبئاً داخل 
الوكر، مش�ريًة إىل ضب�ط صواعق 
تفج�ري وعبوات ناس�فة وأس�الك 

تفجري داخل الوكر. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء 
سعد معن يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »مفارز 
االتحادي�ة  الرشط�ة  اس�تخبارات 
العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات 
وبن�اء عىل اعرتاف�ات احد املتهمني 

امللق�ى القب�ض عليه�م وبداللت�ه 
تضبط وكراً تابعاً لعصابات داعش 
اإلرهابية يف وادي الش�اي، حيث تم 
إلق�اء القبض عىل أح�د اإلرهابيني 

كان مختبئاً داخل الوكر«.
العث�ور  ت�م  أن�ه  مع�ن،  وأض�اف 
عب�وات   3« ع�ىل  الوك�ر  بداخ�ل 
ناس�فة واس�طوانة غ�از مفخخة 
وقن�ربة 120 ملم وص�اروخ قاذفة 
تفج�ري  وأس�الك  وحش�وت����ني 
ع�ىل  مس�اطر   5 و  م   50 بط�ول 
ش�كل س�بحة وفتي�ل تفج�ري و5 
صواع�ق تفج�ري، وق�د ت�م ضبط 
املواد بمحرض ضبط أصويل وإحالة 

املتهم للقضاء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األع�ىل القايض فائق زي�دان رئيس فريق 
التحقيق الدويل كريم خان.

وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »الجانبني بحثا جه�ود فريق التحقيق الدويل يف تقديم الدعم بخصوص 

جمع األدلة الخاصة بالجرائم املرتكبة من قبل تنظيم داعش اإلرهابي.

الرتكامن يتفقون عىل خوض االنتخابات 
املحلية بقائمة واحدة

الداخلية تعلن ضبط وكر لـ »داعش« والقبض 
عىل إرهايب داخله جنوب كركوك 

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل فريق 
التحقيق الدويل بجرائم »داعش«
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    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت رشك�ة الرافدين العامة لتنفيذ الس�دود وب�أرشاف دائرة 
انع�اش االه�وار واألرايض الرطب�ة يف محافظة ميس�ان بأعمال 
تأهي�ل وصيان�ة الس�داد الفيضاني�ة به�دف معالج�ة األرضار 

الحاصلة نتيجة السيول يف املوسم املايض ».
واف�اد بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان » 
العمل تضمن تأهيل و معالجة س�داد ايمن الكس�ارة وبطول 16 
كم وايرس س�داد الكس�ارة وبط�ول 16 كم عن طري�ق اإلمالءات 

الرتابية وحدل بنسبة  % 95واعمال التكسية الحجرية«.
 وب�ن ان » ه�ذه األعمال تأت�ي لوضع الحل�ول الدائمية للحاالت 
الت�أكل يف الس�داد الفيضاني�ة وحماي�ة املدن والق�رى واألرايض 

الزراعية.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

عقد محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي اجتماعا 
ضم مدراء دوائر الصحة والبلديات والكهرباء واالتصاالت وممثيل 
دوائر املاء واملجاري والرشطة والرعاية االجتماعية والنقل وقسم 

العقود يف االدارة املحلية يف املحافظة ».
وجرى خ�الل االجتماع مناقش�ة التعارضات يف املش�اريع مابن 
الدوائ�ر حيث وج�ه الس�يد املحافظ ب�رورة انجاز كش�وفات 
املش�اريع نهاية هذا االس�بوع ليتم املبارشة بها وتسمية ممثلن 

بن الدوائر وتشكيل لجان مشرتكة للتنسيق بن الدوائر.

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الرتبية مصري الطلبة املحجوبة درجاتهم.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  لل�وزارة  االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
العراقي«نس�خة من�ه، ان�ه »تق�رر ش�مول الطلب�ة املحجوب�ة 
درجاته�م يف ال�دور الثاني بال�دور الثالث ليتم تزوي�د مديرياتهم 
باملواد الدراس�ية املطالبن بها«.واضاف�ت ان »االجراءات املتخذة 
ه�ي لتهيئة امتحانات الدور الثالث للع�ام الدرايس 2019/2018 

فيما يتم حجب نتائجهم االمتحانية يف الدور الثالث.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت أمانة بغ�داد عن حملة ليلية أزالت خاللها س�وق متجاوز 
وبشكل كامل شمايل بغداد.

وق�ال بيان لالمان�ة، تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مالكات 
االمانة يف بلدية الشعب قامت بحملة كبرية بإسناد القوات االمنية 
ومديري�ة الحراس�ات واألمن يف امانة بغداد بازالة س�وق الزهراء 
ضمن ح�ي أور والذي يعد من اكرب األس�واق الش�عبية املتجاوزة 

ضمن قاطع بلدية الشعب واملشيد سنة 2006«.
واض�اف، ان »املتجاوزين قاموا باس�تغالل قطع الش�ارع بالكتل 
الكونكريتية وش�يدوا تجاوزاتهم من أكش�اك ومحال ومسقفات 
لتق�وم امان�ة بغ�داد م�ع قي�ادة عملي�ات بغ�داد برف�ع الكت�ل 
الكونكريتي�ة وازالة التجاوزات بالكامل وفتح الش�ارع 43 املغلق 

بالكتل الكونكريتية وتجاوزات السوق.

املوارد املائية تبارش باعامل 
صيانة السداد الفيضانية يف ميسان

    المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

أبدت االمانة العامة ملجلس الوزراء استعدادها واهتمامها 
مل�د يد الع�ون واملس�اعدة الس�تمالك مس�احات اضافية 
من املناط�ق املجاورة ملرقد االمام الحس�ن عليه الس�الم 
لتخفيف الزخم الحاصل يف الزيارت املليونية التي تشهدها 

مدينة كربالء املقدسة.
وقال نائب األمن العام للعتبة الحس�ينية املقدس�ة حسن 
رش�يد العبايج�ي ان »االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء 
وبالتنسيق مع العتبة الحسينية املقدسة ابدت استعدادها 

إلجراء أعمال التوسعة املستقبلية«.
وأضاف رشيد ان »املساحات التي ستضاف ستساهم باداء 

مراس�م الزيارة دون معاناة، الس�يما وأن املدينة املقدسة 
تش�هد توافد مالين الزائرين من مختلف بقاع العالم مما 

يتطلب وضع خطة خاصة لضمان راحة الزائرين«.
وشدد عىل »أهمية إيجاد حلول لبعض املشاكل التي يعاني 
منه�ا الزائ�ر خصوصا مايتعل�ق بضيق امل�كان، يف الوقت 
الذي تأخذ األعداد بالتزاي�د عاما تلو اآلخر، الفتا إىل وجود 

وعود من قبل الجهات املعنية لتقديم الدعم الكامل للعتبة 
املقدسة من أجل توفري األجواء املالئمة لالستمالك«.

يذكر أن العتبتن الحس�ينية والعباس�ية املقدستن قامتا 
باس�تمالك األرايض املجاورة للحرم�ن الرشيفن من أجل 
توفري مس�احات كافي�ة للزائرين لتأدية األم�ور العبادية 

وإحياء املناسبات الدينية عىل مدار العام.

الستيعاب اعداد الزائرين يف الزيارات املليونية

العتبة احلسينية تبدي استعدادها إلجراء أعامل التوسعة املستقبلية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، تسجيل مركز كمرك 
طريبيل الح�دودي ايراداً يوميا بل�غ أكثر من مليار 

دينار.
وذكرت الهيأة يف بيان لها، تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أن »استمرار التزايد يف معدالت األيرادات 
املتحقق�ة يف اغلب مراكزها الكمركية يأتي كنتيجة 
طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك، 

فضال عن االدارة املتميزة خالل الفرتة الحالية«.

وأضاف البي�ان، أن »مركز كمرك طريبيل الحدودي 
س�جل ي�وم الثالث�اء، اي�راداً بل�غ أكثر م�ن مليار 

دينار«.
وأش�ار البيان، إىل أن »ايراداته�ا املتحققة تدخل يف 
حس�اب وزارة املالية ل�دى البنك املرك�زي العراقي 
والذي يخض�ع لتدقيق ديوان الرقاب�ة املالية وبهذا 
تكون مسجلة أعىل ايراد يرفد املوازنة العامة للدولة 
بع�د االي�رادات النفطية رغم التحدي�ات واملعوقات 
والنقص الح�اد بأعداد املوظف�ن املؤهلن وانعدام 

أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.

منفذ طريبيل احلدودي حيقق إيرادًا 
    بغداد / المستقبل العراقييوميا بأكثر من مليار دينار 

اك�د نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزي�ر النفط رئيس 
مجل�س األمن�اء لهيئ�ة الش�فافية للصناعات االس�تخراجية 
ع�ن التزام العراق الكامل باالس�تثمار االمثل للث�روة الوطنية 
وفق مبادئ ومعايري اإلدارة الس�ليمة لها ، وتوظيف اإليرادات 
املتحقق�ة يف دع�م التنمي�ة االقتصادي�ة ، فضالً ع�ن التوزيع 
الع�ادل للثروات ع�ىل أبناء الش�عب العراقي بكاف�ة أطيافهم 
ومكوناته�م ، مؤك�دا املوقف الثابت للعراق م�ن اإلفصاح عن 
النشاط النفطي واإليرادات املتحققة بشفافية عالية.جاء ذلك 
خالل ترؤسه لالجتماع الدوري ملجلس األمناء ل هيئة الشفافية 
للصناعات االس�تخراجية ) الجلس�ة 67(.وق�ال وزير النفط 
ثام�ر عب�اس الغضبان، يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان ال�وزارة تحرص عىل اإلفصاح ش�هريا عرب وس�ائل اإلعالم 

والصحف واملواقع الرس�مية االلكرتونية عن كميات التصدير 
املتحققة من الحقول النفطي�ة واملنافذ التصديرية واإليرادات 
املالي�ة املتحققة ، فضالً عن إعالن أس�ماء ال�رشكات العاملية 
وجنس�ياتها ، التي يتم التعاقد معها يف تس�ويق النفط الخام، 
باالضافة اىل اإلفصاح عن معدالت االنتاج واالس�تهالك ومعدل 

سعر الربميل من خالل املوقع الرسمي للوزارة.
وأض�اف الغضب�ان ان الحكوم�ة وال�وزارة تدعم�ان جمي�ع 
الفعاليات والنشاطات التي تهدف اىل تعزيز ثقة املجتمع الدويل 
واملنظم�ات العاملية املعني�ة بالوزارة واملؤسس�ات الحكومية 

املسؤولة عن أدارة النشاط النفطي يف البالد.
واشاد الوزير بدور التشكيالت النفطية يف التعاون ، مثمنا دور 
منظم�ات املجتم�ع املدني يف متابعة التقارير واألنش�طة التي 
تتعلق بالقطاع النفطي وصوال لتحقيق اهدافنا يف الوصول اىل 

ادق املعايري الدولية يف هذا اإلطار.

وزير النفط يؤكد التزام العراق بمبادئ الشفافية الدولية

حمافظ كربالء جيتمع مع دوائر املحافظة ملناقشة 
املشاريع املصادق عليها لالرساع بانجازها

الرتبية تقرر شمول الطلبة املحجوبة 
درجاهتم يف الدور الثاين بالدور الثالث

إزالة سوق متجاوز بالكامل 
شاميل بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

افص�ح وزير االتص�االت نعي�م الربيعي، 
عن موعد غلق املواقع االباحية يف العراق، 
مش�ريا اىل ان ال�وزارة عازم�ة عىل وضع 
بصمة لها بعد تفعيل البوابات اإللكرتونية 

.«
وذكر تجمع مؤسس�ات بغ�داد الثقافية 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
ان »وف�دا م�ن أعضاء تجمع مؤسس�ات 

بغ�داد الثقافي�ة التقى وزي�ر االتصاالت 
نعي�م الربيعي وجرى خ�الل اللقاء بحث 
موض�وع غل�ق املواق�ع الالأخالقية عىل 

مواقع االنرتنت ».
وطالب أعض�اء التجمع بحس�ب البيان، 
تفعي�ل  ب�رورة  االتص�االت  »وزي�ر 
البوابات اإللكرتونية لغرض السيطرة عىل 
املواقع الالأخالقية والتي اثرت س�لبا عىل 

املنظومة االخالقية للمجتمع العراقي« .
ونقل البيان عن الوزير قوله خالل اللقاء 

» ان الوزارة تمكنت خالل الفرتة السابقة 
من غلق اكثر من 600 موقع غري اخالقي 
كما س�يتم االنتهاء من تفعي�ل البوابات 
اإللكرتوني�ة نهاية الع�ام الجاري لغرض 

السيطرة عىل هذه املواقع ».
وب�ن ان« ال�وزارة عىل تواص�ل دائم مع 
منظم�ات املجتمع املدن�ي املطالبة بغلق 
املواق�ع الالأخالقي�ة »، مش�يداً » ب�دور 
التجمع يف مطالباته املستمرة بغلق هذه 
املواق�ع من خالل مؤتمره الحاش�د الذي 

عقده مؤخرا يف بغداد«.
واكد ع�ىل رضورة ترشيع قانون بتجريم 
وس�لم  بها.ه�ذا  املتعلق�ة  املمارس�ات 
أعضاء التجمع وزي�ر االتصاالت مطالبه 
التي تخص غلق املواق�ع الالأخالقية عىل 
ش�بكات االنرتنت والتي تضمنت املبارشة 
من قب�ل الحكوم�ة ووزارة االتصاالت يف 
انش�اء البنى التحتي�ة والتقني�ة الالزمة 
لغل�ق املواقع الالأخالقية وانش�اء مكتب 
وطن�ي ملكافح�ة ه�ذه امل�واد وتفعي�ل 

القوانن واالحكام التي تفرض العقوبات 
الرادعة بحق من يقوم بنرش وتداول هذه 

املواد االباحية.
ان تجم�ع مؤسس�ات بغ�داد  اىل  يش�ار 
الثقافية )منظمات مجتمع مدني ( الذي 
يض�م اكثر من 120 مؤسس�ة عقد خالل 
األس�بوع املايض مؤتمرا حاش�دا يف بغداد 
بحض�ور املئ�ات م�ن املواطن�ن لغرض 
مطالبة الحكومة بغلق املواقع الالأخالقية 

عىل شبكات االنرتنت.

االتصاالت: هناية العام احلايل ستشهد تفعيل البوابات اإللكرتونية

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت مديري�ة الرتبي�ة والتعليم يف هيئة الحش�د 
واملعاه�د  الجامع�ات  إىل  التقدي�م  آلي�ات  الش�عبي، 

للمقاتلن التابعن لهيئة الحشد الشعبي.
ونقل بيان للحش�د عن مدير قس�م التعليم الجامعي 
يف مديري�ة الرتبية والتعليم يف هيئة الحش�د الش�عبي 
محس�ن عيل الحكيم اجابته عىل س�ؤال حول الهدف 
م�ن فت�ح الدراس�ات يف الجامع�ات واملعاه�د ملقاتيل 
الحشد الشعبي ان »مديرية الرتبية والتعليم يف الحشد 
الش�عبي بادرت بالتنس�يق م�ع وزارة التعلي�م العايل 
والبحث العلمي اىل تخصيص موقع الكرتوني تس�مح 
ملنتس�بي هيئة الحشد الش�عبي التقديم عىل الدراسة 
الجامعية األولية ضمن قناة قبول العس�كرين بهدف 
فتح املجال امامهم للحصول عىل شهادة تمكنهم من 

التطور يف عملهم«.
وعن آلي�ة التقديم وال�رشوط التي وضعته�ا مديرية 
الرتبي�ة والتعليم اوض�ح الحكي�م ان »التقديم يكون 
ع�ن طريق نافذة خاصة وبتنس�يق خ�اص من هيئة 
الحشد الشعبي، ويشرتط باملتقدم أن يكون متخرجا 
م�ن الدراس�ة اإلعدادي�ة بفرعيه�ا األدب�ي و العلمي 
أو الصناع�ي والتج�اري ويش�رتط ان يك�ون حاصال 
ع�ىل معدل 55 فما فوق، فضال ع�ن اصطحاب كتاب 

ترشيح من الجهة املنتسب لها«.
واض�اف ان االمتي�ازات التي تقدم لإلف�راد املتقدمن 
للدراسة من مقاتيل الحشد معدله اقل بخمس درجات 

من الدراسة الصباحية«.
واش�ار اىل ان »اإلقب�ال جيد عىل التقدي�م ولدينا نحو 
2000 مقات�ل مرش�ح للتقدي�م للقب�ول يف الكلي�ات 

واملعاهد .

النفط تعلن إستئناف 
ضخ الوقود ملحطة 

كهرباء اهلارثة
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء ع�ن »تواصل املالكات الهندس�ية 
والفني�ة يف ش�بكة كهرباء باب�ل التابع�ة التابعة للرشكة 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية يف الفرات االعىل واالوسط 
اعماله�ا املدنية الخاصة بانش�اء محط�ة تحويل كهرباء 
الشوميل 132ك.ف ». وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، ان » االعمال تضمنت انجاز الس�ياج الخارجي, 
وش�بكة األب�راج , وطبق�ة التعلي�ة الرتابية,فض�ال ع�ن 

تثبيت قالب الس�قف األول لبناية السيطرة وصب حوض 
وجدران وس�كة املحولة اضافة اىل إنش�اء طريق خارجي 
للمحطة«.واضاف البيان انه »يف الس�ياق نفس�ه تواصل 
املالكات الهندسية والفنية املذكورة, أعمال تأهيل الشبكة 
الخارجي�ة ملحطة الحلة الثانوية:«   وتضمن العمل تبديل 
فواص�ل الخطوط  132ك.ف. القديمة بأخرى جديدة نوع  
Alstomفضال ع�ن تبديل قواطع ال�دورة 132ك.ف. نوع 
Siemense ، اضاف�ة اىل تبديل محوالت التيار من 5/500 
بأخرى جديدة نوع س�ويرسي 5/1200, كذلك تم تأهيل 

األس�الك الخاصة باملع�دات أعاله وتحويله�ا من مفردة 
اىل مزدوج�ة لتتناس�ب م�ع الس�عات املرتفع�ة للمعدات 
الجديدة«.واوضح »كما تمكنت املالكات الهندسية والفنية 
يف ش�بكة كهرب�اء ذي ق�ار التابعة للرشك�ة العامة لنقل 
الطاقة الكهرباء الجنوبية ,اعمال افتتاح محطة الش�هيد 
رعد حس�ن س�عود الثانوية 11/33ك.ف يف قضاء س�وق 
الش�يوخ والتي تندرج ضمن سلس�لة االنج�ازات الكبرية 
الت�ي حققتها م�الكات كهرب�اء الجنوب ضم�ن خطتها 

الهادفة لتطوير قطاع الطاقة يف املحافظات الجنوبية.

    النجف / المستقبل العراقي

اس�تقبل محاف�ظ النج�ف االرشف ل�ؤي 
اليارسي القائم باالعمال األملاني يف العراق 
يوخن ملر حيث جرى خالل اللقاء مناقشة 

ملف�ات التعاون املش�رتك يف مجاالت عده 
اهمها الصحة والصناعة«.

اليارسي اكد يف حديثه بحسب بيان ملكتبه 
االعالمي تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الحكوم�ة املحلية منفتح�ة عىل كل دول 

العالم املتقدمة لالستفادة من تجاربهم يف 
تطوي�ر مؤسس�اتهم وقطاعاتها املتنوعة 

بما تخدم مصلحة املحافظة«.
واش�ار اىل ان »النج�ف توج�ه الدع�وات 
لل�رشكات االملاني�ة الكربى لالس�تثمار يف 

النجف بمختلف املجاالت مؤكدا ان النجف 
تنع�م باالس�تقرار واس�تباب االم�ن فيها 
وتش�جع عىل االس�تثمار فيها واستقبال 
ال�رشكات العاملي�ة وخصوص�ا يف مج�ال 

الصحي يف املحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الجهاز املركزي لألحصاء، عن ارتفاع انتاج محصول 
الحنطة لعام 2019 بنس�بة تقارب م�ن 100%، مبينة ان 

انتاج محصول الشعري ارتفع هو االخر بنسب %696«.
وق�ال الجه�از يف تقري�ر تابعت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، 
إن »هن�اك ارتفاع�ا يف املس�احة املزروعة واالنتاج لس�نة 
2019 ملحص�ويل الحنطة والش�عري وذلك بس�بب ش�مول 

املحافظات نينوى واالنبار وصالح الدين وقضاء الحويجة 
يف كركوك، اضافة اىل وفرة االمطار خالل املوسم«.واش�ار 
اىل ان »االنتاج لم يش�مل اقليم كردستان وبعض القرى يف 
محافظات نينوى وكركوك ودياىل واالنبار وصالح الدين«.

واضاف ان »انتاج الحنطة للموس�م الشتوي لسنة 2019 
قدر ب�4343 الف طن بارتفاع بلغ 99.4% عن انتاج السنة 
املاضية حيث قدر 2178 الف طن، يف حن بلغت املس�احة 
املزروع�ة للمحص�ول 6331 ال�ف دون�م بارتف�اع قدرت 

نس�بته 100.7% مقارنة بالعام الذي س�بقه والتي قدرت 
3154 الف دونم«.واش�ار اىل ان »انتاج الش�عري للموس�م 
الش�توي 2019 ق�در ب�� 1519 الف طن بارتف�اع قدرت 
نس�بته 696.5% عن انتاج السنة السابقة حيث قدر 191 
الف طن«.وبن الجهاز ان »املساحة املزروعة لسنة 2019 
ملحصول الش�عري بل�غ 37721 الف دون�م بارتفاع قدرت 
نسبته 519% عما كانت عليه يف املوسم املايض الذي قدرت 

601 الف دونم .

الكهرباء: مالكات نقل الفرات االعىل واالوسط  تواصل إعامل إنشاء حمطة حتويل الشوميل

حمافظ النجف يناقش سبل التعاون املشرتك مع القائم باالعامل االملاين

املركزي لالحصاء يعلن ارتفاع انتاج احلنطة يف العراق بنسبة »99« باملئة

حمافظ البرصة يوجه قسم العقود احلكومية بإعالن 
مرشوع إنشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء
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    البصرة / المستقبل العراقي

وجه محافظ البرصة اس�عد عبد االمري العيداني قسم العقود الحكومية 
يف ديوان محافظة البرصة بأعالن مناقصة ألنش�اء مرشوع دور سكنية 
أقتصادي�ة للفقراء من أه�ايل محافظة البرصة .وقال » العيداني يف بيان 
صحف�ي صدر عن مكتبه األعالمي الخاص ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه »وجه قس�م العقود الحكومي�ة يف ديوان محافظ�ة البرصة باعالن 
أول ملناقصة مرشوع أنش�اء دور سكنية أقتصادية للفقراء حيث يكون 
املرشوع يف ناحية السيبة .وبن محافظ البرصة ان »املرشوع هو ضمن 
اس�رتاتيجية التخفي�ف م�ن الفقر وهو ضم�ن برنامج تنمي�ة األقاليم 
لعام 2019 ، مش�رياً اىل ان الحكومة املحلية ستختار الرشكات الرصينة 
والتي لديها الخربة واملؤهالت ألقامة هكذا مش�اريع للفقراء ».كما وجه 
محاف�ظ البرصة قس�م العق�ود الحكومي�ة يف ديوان املحافظ�ة بإعالن 
مناقصة مرشوع تأهيل الشارع السياحي الداخيل لقضاء ابي الخصيب« 
.وق�ال » العيداني انه »وج�ه باعالن مرشوع مناقص�ة بلديات املتعلقة 
بتأهيل الطريق الس�ياحي الداخيل لقض�اء ابي الخصيب بالبنى التحتية 

املتعلق�ة باملجاري والبلدية واملاء والكهرب�اء ».واضاف محافظ البرصة 
ان »مرشوع تأهيل الطريق الس�ياحي الداخيل لقضاء ابي الخصيب هو 

ضمن مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019.

    المستقبل العراقي / زهراء علي احمد

أعلن�ت وزارة الصناع��ة واملع�ادن عن موافقة وزيره�ا صالح عبدالله 
الجب�وري عىل رصف الرواتب املدخرة ملنتس�بي مصن�ع جابر بن حيان 
التاب�ع اىل رشكة الصناعات الحربية العام�ة والواقع يف محافظة نينوى 
».واش�ار املكت�ب االعالمي اىل ان »ال�وزارة فاتح�ت وزارة املالية لغرض 
إطالق مبلغ الرواتب املدخرة ل�� )26( منتسب من موظفي مصنع جابر 
ب�ن حيان والبالغ�ة )229562295( مائتان وتس�عة وع�رشون مليون 
وخمس�مائة واثنان وستون الف ومائتان وخمس�ة وتسعون دينار بعد 
انجاز التصاريح األمنية الخاصة بهم بجهود كبرية من مكتب التصاريح 

واملعلومات األمنية يف مقر الوزارة ».
 مؤكداً ان وزارة الصناعة وبمتابعة مستمرة وإرشاف مبارش من وزيرها 
ت�ويل أهمية بالغ�ة ملوض�وع رصف الرواتب املدخرة ملنتس�بي رشكاتها 
ومعامله�ا يف امل�دن املحررة وأنها تواص�ل جهوده�ا واجراءاتها إلكمال 
التصاري�ح األمني�ة ورصف الروات�ب املدخرة لكافة منتس�بي رشكاتها 

ومعاملها يف املدن املحررة لغرض منحهم مستحقاتهم املالية .

وزير الصناعة يوافق عىل رصف الرواتب املدخرة ملوظفي 
مصنع جابر بن حيان يف نينوى
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

( تنويه )( تنويه )
يف   ٥٥٧٤) العـدد  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٩/١٥) الخاصـة بإعــالن اول  
للمناقصـــة ٢/ امـن وعدالة  /٢٠١٩ 
. مـرشوع (احتياجـات مختـرب االدلـة 
الجنائية يف قسم تحقيق االدلة الجنائية )  
نود ان ننوه اىل تغيري مدة تنفيذ املناقصة  
اعـاله ليكـون (٤٥ يوم) بـدال من (٩٠ 
يوم)  اسـتناداً اىل كتاب قسم التخطيط 
واملتابعة / شـعبة تخطيـط القطاعات 

ذي العدد ٤١٠٧ يف ٢٠١٩/٩/١٧ .

يف   ٥٥٦٨) العـدد  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٩/١٥) والخـاص بإعــالن ثاني  
للمناقصــة ٧٧/ تربية  /٢٠١٩ . مرشوع 
(بنـاء مدرسـة ١٨ صـف بدل املدرسـة 

الكرفانية الشهيد زيبك االبتدائية )  
نود ان ننوه اىل تعديل:

*يكون اسـم املرشوع ( بناء مدرسة ١٨ 
صف بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشري 
زيبـك االبتدائية ) بدال من (بناء مدرسـة 
١٨ صف بدل املدرسـة الكرفانية الشهيد 

زيبك االبتدائية) احلقوقي 
 اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 

احلقوقي 
 اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 

العدد: ٥٧٧٤العدد: ٥٧٧٣ م/ التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٨م/ التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٨

وزارة النقل
الرشكة العامة للنقل البحري

اعادة اعالن مشاركة رقم )5(لسنة 2019
تب�دي الرشكة العامة للنق�ل البحري الكائن�ة يف محافظة البرصة / تقاطع التج�اري عن رغبتها 
باعادة االعالن عن مرشوع انشاء وتشغيل محطات ومرايس للتاكيس النهري عدد )8( يف محافظة 

صالح الدين واملبينة مواقعها ادناه وباسلوب املشاركة استنادا اىل ضوابط املشاركة النافذة
فع�ىل الرشكات العراقي�ة والعربية واالجنبي�ة ذات االختصاص تقديم عروضه�م بعد االطالع عىل 
رشوط املش�اركة التي يمكن الحصول عليها من القس�م املايل يف مقر الرشكة او الش�عبة املالية يف 
فرع الرشكة بغداد لقاء مبلغ قدره )150,000( فقط مائة وخمس�ون الف دينار عراقي ال غريها 
غري قابل للرد وخالل مدة )30 يوما( من تاريخ نرش اعادة االعالن يف الجريدة الرسمية ويتحمل من 
ترس�و عليه  املش�اركة اجور نرش اعادة االعالن عىل ان تقدم العروض بظرف مغلق تسلم اىل لجنة 
فتح العطاءات ي مقر الرشكة او لجنة استالم العطاءات املخولة يف فرع الرشكة بغداد يرفق به ما 

ييل :
1 � ش�هادة تأس�يس الرشكة ، عقد التأس�يس ، النظام الداخيل للرشكة او اية وثائق تثبت تسجيل 

الرشكة بشكل قانوني والرشكات العربية واالجنبية مصدقة من قبل الجهات املختصة
2 � ان يشتمل العرض )العرض الفني والتجاري معزز باملخططات واملرتسمات( 

3 � براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية
4 � املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة 

5 � االعمال املماثلة وما يثبت القدرة املالية للرشكة
6 � كافة املتطلبات التي تضمنتها  رشوط املشاركة )التندر( 

7 � وصل رشاء رشوط  املشاركة ووصل التأمينات االولية 
املواقع /

1 � مرىس النجدة النهرية / ايمن نهر دجلة
2  �مرىس بالج تكريت / ايمن نهر دجلة

3 � مرىس جامعة تكريت / ايمن نهر دجلة
4 � مرىس مركز قضاء العلم / ايرس نهر دجلة عند مرشوع ماء العلم
5 � محطتني يف قضاء بيجي / قرية الزوية بواقع محطة يف كل جانب

6 � محطتني يف مركز قضاء الرشقاط بواقع محطة يف الساحل االيرس ومحطة يف الساحل االيمن
*علما ان املساحة لتلك املواقع هي )100*20(

*تكون املراجعة للحصول عىل رشوط املشاركة من قبل املدير املفوض او من يخوله بموجب كتاب 
رسمي

للمزيد من املعلومات واالستسار االتصال عىل االرقام التالية 07710883444
07801018877

رشكة اخلليج للتأمني م . خ 
اىل / السادة مسامهي رشكة اخلليج للتأمني – مسامهة خاصة – املحرتمني 

املوضوع / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام املادة ) 87 – ثانيا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املتخذ جلس�ته ) الخامسة ( املؤرخ يف 10 / 
6 / 2019 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة الخليج للتأمني 
) مس�اهمة خاصة ( الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صب�اح يوم االثنني 
املوافق 28 / 10 / 2019 يف قاعة املركز الثقايف النفطي قرب س�احة االندلس – 

بارك السعدون للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه وكما ييل :
1 – االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2018 ومناقشته واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للرشكة للس�نة 

املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة مقس�وم االرباح ومعالجة العجز املرتاكم واتخاذ القرار املناس�ب 

بشأنه.
4 – مناقش�ة زيادة راس�مال الرشكة من ) 2 ( مليار دينار اىل ) 7 ( مليار دينار 

بموجب املادة ) 55 – اوال ( من قانون الرشكات .
5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم .

6 – تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2019 وتحديد اجوره وفق الضوابط.
7 – انتخاب مجلس ادارة من سبعة اعضاء اصليني ومثلهم لالحتياط .

راج�ني من جميع االعض�اء الحضور اصالة او من ينوب عنهم من املس�اهمني 
بموجب س�ند االنابة او توكيل الغري بموجب وكال�ة صادرة من كاتب عدل عىل 
ان ت�ودع االنابات والوكاالت يف مقر الرشكة قب�ل ثالثة ايام عىل االقل من املوعد 
املحدد لالجتماع اس�تنادا للم�ادة ) 91 ( من قانون الرشكات مع ابراز ش�هادة 
االس�هم بما ينس�جم واحكام امل�ادة ) 94 ( من القانون املذك�ور ويف حالة عدم 
اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االسبوع الالحق ويف 

نفس الزمان واملكان املعينني وذلك يوم االثنني املصادف 4 / 11 / 2019 .

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

منري عبد الرزاق الوكيل 
رئيس جملس االدارة
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وزارة النفط
رشكة نفط ذي قار

نرش االعالن)رشكة عامة( 
تعدي�ل  تق�رر  العم�ل  ملتطلب�ات 
رق�م  املناقص�ة  وثائ�ق  ثم�ن 
ب��  الخاص�ة   2004/19/79
)مادة الحامض التخصصية( من 
)200000( مائت�ان الف دينار اىل 
وخمس�ون  مائت�ان   )250000(
الف دينار راجني نرش االعالن بهذا 
الخصوص وفقا للمتغريات اعاله 

وتزويدنا بستة نسخ منه .

اعالن
تعلن جامعة الكوفة عن حاجتها عن تأجري االبنية 
من القطاع الخاص املهيأة لغرض اس�كان طلبة 
الجامعة خ�الل العام ال�درايس )2019 � 2020( 
ع�ى الراغبني م�ن اصح�اب العق�ارات املذكورة 
والواقعة يف مدينة النجف االرشف والكوفة تقديم 
عروضه�م اىل مديرية االقس�ام الداخلية الواقعة 
يف النج�ف / ح�ي االم�ري وخالل ع�رشة ايام من 
تاريخ النرش م�ع رضورة مراجعة املديرية خالل 
املدة املذكورة اعاله لغرض االطالع عى التفاصيل 
واملس�تلزمات الواجب توفره�ا يف االبنية علما ان 
صاح�ب العرض الفائز يتحمل اجور نرش االعالن 
وكذلك عى ان يكون سند العقار املراد استئجاره 

)فندق( وبأسم صاحب البناية

فقدان 
فقدت هوي�ة املوظف / اكرم 
جبار محمد الوزارية الصادرة 
من وزارة الكهرباء – الرشكة 
الطاق�ة  النت�اج  العام�ة 
الجنوب  الكهربائي�ة – ف�رع 
محطة كهرباء ش�ط البرصة 
– فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان 
فقدت هوي�ة الطالبة فاطمة 
عب�د الله حمي�د الصادرة من 
املعه�د التقن�ي برصة قس�م 
تقني�ات االلكرتون�ي – فم�ن 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان 
 bt0409243 فقد الج�واز املرقم
فقد يف منطقة الزعفرانية بتاريخ 
16 / 9 / 2019 بأسم / مآمون 
بهيان – الدول�ة بنكالدش -  لذا 
من يعثر عليه تس�ليمه للعنوان 
الزعفرانية مدرس�ة الخوارزمي 
رقم الهاتف / 07700058737 
������������������������

فقدان 
فق�د ب�اج الرقي�ب االيل الصادر 
م�ن الرشكة العام�ة للصناعات 
البرتوكيمياوية – البرصة وهوية 
املوظ�ف الوزارية الص�ادرة من 
وزارة الصناع�ة واملعادن باس�م 
/ ع�ي كام�ل س�لمان – فم�ن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من 
وزارة امل�وارد املائية / الهيئة 
العامة لصيانة مشاريع الري 
والبزل باس�م / كريم خضري 
عباس – ع�ى من يعثر عليها 

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

اعالن 
ام�ري  ش�وان   / الرشي�ك  اىل 

حيدر 
بلدي�ة  اىل  اقت�ى حض�ورك 
التاجي الجراء اجازة بناء عى 

العقار املرقم 15532 .
الرشيك 

كرديه جاسم لطيف

اىل / مسامهي رشكة االسوار للتحويل املايل مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادتني ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل وتنفيذ القرار مجلس 
االدارة يف 4 / 8 / 2019 .

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الثالثاء 8 / 10 / 
2019 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة – العرصات – حي بابل – م929 – ز 23 ملناقش�ة جدول االعمال 

التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه . 

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها .

4 – مناقش�ة اب�راء ذم�ة رئي�س واعضاء مجلس االدارة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 
عليها.

5 – مناقشة تعيني مراقب حسابات لعام 2019 وتحديد اجوره وفق الضوابط .
6 – مناقشة العدول عن الفقرات ) 6 و 9 و 7 ( من محارض اجتماعات الهيئة العامة املنعقدة يف 11 / 1 / 2016 
و 16 / 10 / 2017 و 26 / 9 / 2018 واملتضمنة زيادة راسمال الرشكة من ) 45 ( مليار دينار عراقي اىل ) 100( 
مليار دينار عراقي والعدول عن تعديل املادة الرابعة من عقد التاس�يس والخاصة براسمال الرشكة واتخاذ القرار 

املناسب . 
7 – مناقشة العدول عن الفقرة ) 7 ( من محرض اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ 11 / 1 / 2016 والخاصة 
بتعدي�ل الفق�رة ) االوىل والثالث�ة ( من عقد التاس�يس واملتضمنة اس�م الرشكة ونش�اط الرشك�ة واتخاذ القرار 

املناسب.
8 – مناقشة العدول عن الفقرة ) 8 ( من محرض اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ 26 / 9 / 2018 واملتضمنة 

دمج رشكتنا برشكة ) اللؤلؤ للتحويل املايل مساهمة خاصة ( واتخاذ القرار املناسب .
9 – مناقشة تخفيض راسمال الرشكة استنادا الحكام املادة ) 59 / اوال ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 
1997 املعدل وبناء عى ماجاء بكتاب البنك املركزي العراقي املرقم 9 / 3 / 4967 يف 4 / 3 / 2019 واتخاذ القرار 

املناسب . 
10 – مناقشة تغيري نشاط رشكتنا من رشكة تحويل مايل اىل رشكة رصافة وتعديل املواد ) االوىل والثانية والثالثة 

والرابعة والخامسة ( من عقد التاسيس وانسجاما مع النشاط املعدل .
11 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة من ) 5 ( خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة صادرة من كاتب 
الع�دل عى ان تودع الوكاالت واالنابات لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع 
اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب 

القانوني فيؤجل االجتماع اىل االسبوع التايل يوم الثالثاء 15 / 10 / 2019 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .

حمافظة نينوى
قسم العقود

 A 2019 /5 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )انشاء خمترب 
لزراعة االنس�جة النباتية يف حي الفرقان مع االجهزة واالثاث وتأهيل 
مشروعي الطماطة والبطاطا واملكافحة احليوية ضمن ختصيصات مبالغ 
خطة تنمية االقاليم 2019 حملافظة نين�وى( وبكلفة ختمينية مقدارها 
1,931,382,000 دينار )مليار وتسعمائة وواحد وثالثون وثالمثائة 
واثن�ان ومثانون الف دين�ار( ومبدة تنفيذ )240 ي�وم( على مقدمي 
العط�اءات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قس�م العقود يف ديوان 
احملافظة )خالل اوقات الدوام الرمسي وابتداءا من تاريخ نشر االعالن 
ولغاي�ة نهاية الدوام الرمسي لي�وم 30 /9/ 2019( للحصول على 
نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150000 دينار فقط ) مائة 

ومخسون الف دينار ( غري قابلة للرد
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من خيوله بظرف مغلق وخمتوم 
ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع يف صندوق 
العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفقا معه الوثائق واملستمسكات 
املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم الثالثاء املوافق 
1 /10/ 2019 الس�اعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات 

بعد هذا املوعد
يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الس�اعة العاش�رة من صباح يوم االثنني 
املوافق 23 /9/ 2019 لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء

العدد : 15573
التاريخ : 2019/9/16

املهندس
منصور مرعيد عطية

حمافظ نينوى

العدد / 19139
التاريخ 2019/9/16

عيل وارد محود
مدير عام رشكة نفط ذي قار

رئيس جملس االدارة

رئيس جملس االدارة 
بشار سمري حسن
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 1141 / ش / 2019 

التاريخ : 15 / 9 / 2019 
اعالن 

املدعية / اطياف شاكر محمود 
املدعى عليه / بشار قاسم محمد 

اقام�ت املدعية الدعوى الرشعية املرقمة 1141 / ش / 
2019 موضوع الدع�وى تفريق للهجر بتاريخ 25 / 8 
/ 2019 وعند ارسال ورقة التبليغ لغرض تبليغ املدعى 
علي�ه بموعد املرافعة املص�ادف 9 / 9 / 2019 اعيدت 
الينا ورقة التبليغ حس�ب كتاب مركز رشطة الخالص 
بالعدد 15802 يف 29 / 8 / 2019 ومرفقة ورقة تبليغ 
مرشوح�ا عليها من قبل املبلغ عباس س�الم يف 29 / 8 
/ 2019 ومرفقة اشعار مختار منطقة الغربية عباس 
محم�د حم�ه واملتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف 23 / 9 / 2019 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا يف موعد املرافعة اعاله س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

رحيم ساهي عبد 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 3113 / ش / 2015 

التاريخ : 15 / 9 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه ) عبد الرزاق عبود حسني ( 
اقام�ت املدعية ) ندى عب�د الله عيل ( الدعوى الرشعية 
املرقمة 3113 / ش / 2015 لدى هذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا ) تصديق الطالق الواقع بينكم�ا بتاريخ 1 / 10 
/ 2015 وق�د اص�در فيها ق�رارا غيابي�ا بحقك يقيض 
بتصدي�ق الط�الق الخلع�ي الواقع بينكم�ا للمرة االوىل 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
مرك�ز رشطة الب�رصة حس�ب كتابهم الع�دد 12580 
يف 12 / 9 / 2019 وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة 
التحس�ينية انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف حال ع�دم تقديمك 
طعن�ا بالقرار املذكور اعاله خالل امل�دة القانونية فان 
قرار الحكم سوف يكتسب الدرجة القطعية خالل مدة 

30 يوم من تاريخ االعالن .
القايض 

نوري قادر حنون املالكي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية منديل 
العدد : 213 / ش / 2019 
التاريخ : 18 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / وسام عيل لفته 

االح�وال  محكم�ة  ق�ررت   2019  /  9  /  18 بتاري�خ 
الش�خصية يف من�ديل بالدع�وى املرقم�ة 213 / ش / 
2019 للمدعي�ة بيداء خري الله لطيف ابالغك بالحضور 
يوم 30 / 9 / 2019 للمرافعة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة قرية كري�م لهيمص 
امل�ؤرخ يف 12 / 9 / 2019 تق�رر االع�الن ع�ن تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني اعتب�ارا من 
يوم الت�ايل لنرش هذا االعالن واال س�وف تتخذ املحكمة 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
���������������������������������������������

محكمة بداءة بلدروز 
العدد : 71 / ب / 2019 

التاريخ : 17 / 9 / 2019 
م / اعالن بيع سيارة 

عطف�ا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة بلدروز بالعدد 71 
/ ب / 2019 وامل�ؤرخ 31 / 3 / 2019 املتضم�ن ازالة ش�يوع 
الس�يارة املرقم�ة 9835 – بغداد اجرة نوع كي�ا موديل 1993 
ذات ل�ون رص�ايص واملوصوفة ادناه تقرر وضعه�ا يف املزايدة 
العلنية ملدة خمس�ة ع�رش يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور يف ه�ذه املحكم�ة يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة وق�دره 10 % من القيمة املق�دره والبالغة ) 000 / 
600 / 3 ( ثالث�ة مالي�ني وس�تمائة الف دين�ار ان لم يكن من 
ال�رشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة س�تجري االحالة القطعية 
وفق االصول مع العلم ان الدفع مقدما والداللية عىل املش�ري 
واذا صادف يوم االحالة عطلة رس�مية يك�ون اليوم الذي يليه 
موعدا لذلك وعىل املشري ان يستصحب معه شهادة الجنسية 

وهوية االحوال املدنية . 
القايض 

صالح سعيد محمود 
االوصاف :

حالة السيارة متوسطة وصالحة لالستعمال.
تق�در قيمة الس�يارة بمبل�غ ) 000 / 600 / 3 ( ثالثة ماليني 

وستمائة الف دينار .

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

اىل الرشيك / يارس سليم نجف 
اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن 
يف الب�رصة – ك�وت الحج�اج – مجم�ع وزارة االعمار 
واالسكان – تقاطع حي الرس�الة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام الرشيك ) حس�نني س�امي حميد ( 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف العق�ار املرقم 54451 
حي النداء  لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاه�ا 15 يوما داخل العراق وش�هرا خ�ارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 2017/831

التاريخ : 2019/8/16 
اعالن

نظ�را لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام يف العقار تسلس�ل 
44/19 مقاطع�ة 18 عل�وة الفح�ل الكائ�ن يف الكوف�ة العائد 
للمدي�ن عالء فاضل ج�وده املحجوز لقاء طل�ب الدائن فراس 
عب�د االم�ري ع�يل البال�غ )59,500,000( تس�عة وخمس�ون 
مليون وخمس�مائة الف دينار عراق�ي 80% من القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة ع�رش يوما من اليوم التايل 
للن�رش عىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة 
املذكورة  مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة عرشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رسم التس�جيل والداللية عىل املشري وذلك استنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ
عدد الس�هام املراد بيعها 49 سهم من اصل االعتبار الكيل 345 

سهم
املنفذ العدل
املواصات : 

1 � موقعه ورقمه : كوفة علوة الفحل 440/19 مقاطعة 18
2 � جنسه  ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مشتمالته : العقار يقع عىل شارع فرعي خمسة عرش مر 
15م ويتالف من س�احة امامية قسم مبلط باالشتايكر وقسم 
حديق�ة ومدخل صغري وهول واس�تقبال وغرفة ن�وم واحده 
ومطب�خ وحم�ام ومنزع ام�ام الحم�ام وتواليت ومكش�وفة 
وكليدور صغري وبضمنه س�لم يودي اىل الطابق االول ويحتوي 
ع�ىل غرفة واحدة مطله عىل الس�لم والباقي س�طح املس�قف 
م�ن الطابوق والش�يلمان االرضية كايش قدي�م الجدران بورك 
مصب�وغ ارضي�ة الحم�ام واملراف�ق س�رياميك وتوج�د بعض 
االرضار يف الس�قف والجدران والطابق مجهز ماء وكهرباء اما 

الطابق االول مجهز فقط بالكهرباء
5 � مساحته )345م( ثالثة اولك وخمسة واربعون مر 

6 � درجة العمران متوسط
7 � الش�اغل : به�اء فاض�ل ج�ودة ويرغ�ب بالبق�اء بصف�ة 

مستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة : )32,758,985( اثن�ان وثالث�ون مليون 
وس�بعمائة وثماني�ة وخمس�ون ال�ف وتس�عمائة وخمس�ة 

وثمانون دينار
9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالرشاء

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعوه/ حميده محمد جبار
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة باس�م محمد جب�ار طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدع�وه )حميده محمد جبار ( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ نرش االع�الن  وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد : 2054/ج2019/2

التاريخ 2019/9/18 
اعالن

اىل املتهم الهارب / تحسني عيل سلمان
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2054/ج2019/2( 
والخاصة باملش�تكني ) حيدر رزاق هادي وبهاء حسني 
عيل وحامد س�تار داخل ( وفق اح�كام املادة 446 من 
قان�ون العقوبات  وبداللة مواد االش�راك 49/48/47 
من�ه وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف 
يوم 2019/10/28 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا  وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
���������������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1780/ب/2019

التاريخ : 2019/9/17
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل داخل جابر
اق�ام املدع�ي منتظ�ر س�عد عب�د حطح�وط الدعوى 
يطل�ب  والت�ي  1780/ب/2019  املرقم�ة  البدائي�ة 
الحك�م له بموجبها بتأديتك ل�ه مبلغ مقداره مليونني 
وخمس�مائة ال�ف دينار عن قرضة حس�نة وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ مصطفى 
نوري عطية املؤرخ 2019/8/25 واش�عار مختار حي 
املعلمني � حي الضباط يف السماوة املختار حيدر رشيف 
حميدي املؤرخ�ة 2019/8/25  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املوافق الس�اعة التاسعة من صباح يوم 2019/9/29 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او  من ينوب عن�ك قانونا او 
بيان معذرة مرشوعة س�وف تسري املحكمة باجراءات 

الدعوى بحقك غيابا وعلنا وفق االصول والقانون
القايض

عماد ياسني حسني
���������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / حسني محمد هادي حسن الخفاجي

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية الكوفة وبذلك اصدار 
اجازة بناء خاصة بالعقار املرقم 85621/3 يف ميسان 
يف الكوف�ة وذل�ك عن طريق رشي�كك يف العقار املواطن 
محمود شاكر تركي وبعكس ذلك سوف تصدر االجازة 

وفق للقانون والضوابط الالزمة

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

العدد 10126
التاريخ : 2019/9/8

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2019/2/17 لتسجيل تمام العقار املرقم )84( محلة 
)القصب�ة القديم�ة( يف الحيدري�ة اىل طالب التس�جيل 
وال�راث(  لالث�ار  العام�ة  الهيئ�ة   / الثقاف�ة  )وزارة 
لتس�جيله مجددا بأسمها بصفتها املالك والحائز للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة لها تميدا 
للتس�جيل وق احكام قانون التس�جيل العقاري )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب عىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار تقديم 
ما لدي�ه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة )30( 
ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا م�ن اليوم التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عيل طياح مرشف
مالحظ / التسجيل العقاري يف الحيدرية 

���������������������������������������������
اىل الرشيك / اناهيد حامد نجم

اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي /فرع 
النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك )حيدر لطيف جاسم( بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة 84833/3 حي ميسان رقم 
املقاطعة )4( جزيرة النجف خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض 

مستقبال
���������������������������������������������

 اىل الرشيك / منى عمار كاظم
اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي /فرع 
النجف االرشف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشي�كك )جواه�ر رضا حم�ريي( بالبن�اء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 51960/3 حي النداء  رقم 
املقاطعة )4( جزيرة النجف خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض 

مستقبال

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 136/خ/2019 

التاريخ : 2019/9/17
اعالن

تسلس�ل  العق�ار  الب�رصة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
1016/2084 الواق�ع يف الرب�اط الكب�ري العائد للمدين 
قيص جميل مرزوك املحجوز لقاء طلب الدائن مشاري 
راه�ي ع�واد البال�غ 1,279,610,000 ملي�ار ومائتني 
وتس�عة وسبعون مليون وس�تمائة وعرشة الف  دينار 
فع�ىل الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة ه�ذه  املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة باملئة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

ضاري صباح حسني
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه : 1016/2084 /الرباط الكبري
2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها

3 � حدوده واوصافه : 1012/2084 ، 1015/2084 ، 
1018/2084 وطريق عام البناء مسلح ومبلط باملرمر 

والكرانيت 
4 � مش�تمالته : غرفتني وصالة وحمام ومرفق صحي 
تحتان�ي واربع غرف فوقاني ومخ�زن وحمام ومرفق 

صحي
5 � مساحته : 250م2

6 � درجة العمران : جيد جدا
7 � الش�اغل : املدي�ن : ق�يص جمي�ل م�رزوك وعائلته 

يرغبون بالبقاء كمستأجرين 
8 � القيم�ة املق�درة : 400,000,000 اربعمائة مليون 

دينار
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 62/ب /2019
التاريخ 2019/8/29

اعالن
150/46م18  املرق�م  العق�ار  املحكم�ة  ه�ذه  تبي�ع 
املش�خاب بموجب ق�رار الحكم املرق�م 62/ب/2019 
املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
الحض�ور اىل دي�وان ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم املزايدة يف 
تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرام�ن اليوم التايل ملرور 
ثالث�ون يوم من تاري�خ النرش يف صحيفت�ني محليتني 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة للعق�ار واملستمس�كات القانونية 
واج�ور االع�الن والداللي�ة وان القيم�ة الكلي�ة لح�ق 

الترصف للعقار سبعون مليون دينار
القايض 

عدي فاهم محسن

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
اعالن للمرة االوىل

إىل / السادة
م / مناقص�ة املرقم�ة : )عامة دولية / س�ماد اليوري�ا /2019/12( صادرة عن الرشك�ة العامة للتجهيزات 

الزراعية
لتجهيز  كمية )30000( ثالثون الف طن من مادة سماد اليوريا

ي�ر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
لتجهيز  كمية )30000( ثالثون الف طن من مادة سماد اليوريا

مع مالحظة األتي: -
1- ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول ع�ىل معلومات إضافي�ة االتصال بالرشك�ة العامة 
للتجهي�زات الزراعية  )من األحد إىل الخميس و خالل س�اعات الدوام الرس�مي( وكم�ا موضح يف ورقة بيانات 

العطاء .
2- تقب�ل ع�روض الرشكات املنتجة واملصنعة الرصين�ة أو وكالئهم املعتمدون قانونا  وف�ق متطلبات التأهيل 

والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء.
3- ال تقبل عطاءات الرشكات التي س�بق أن تم التعاقد معها ولم تلتزم بمواعيد التجهيز حس�ب بنود العقود 

املربمة معها من قبل الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية.
4- بإم�كان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق العطاء تقدي�م طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف التعليمات 
ملقدم�ي العط�اء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250000( مائتان وخمس�ون إل�ف دينار عراقي غري قابل 
للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة )1519179( مليون وخمس�مائة وتس�عة عرش الف ومائة وتس�عة 

وسبعون  دينار عراقي
5- الكلفة التخمينية لتجهيز كمية ) 30000( ثالثون الف طن فقط من مادة سماد اليوريا)15191790000( 
خمس�ة عرش مليار ومائة وواحد وتس�عون مليون وس�بعمائة وتس�عون الف دينار واصل  مخازن املش�ري 
عىل اس�اس رشط البيع )DDP( ضمن تخصيصات املوازنة الجاري�ة للرشكة العامة للتجهيزات الزراعية لعام 

.2019
6- عىل مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤس�س للرشكة املش�اركة يف املناقصة حرصا ًتقديم التأمينات 
األولية  بمبلغ قدره )300000000( ثالثمائة  مليون دينار عراقي  لضمان جدية املشاركة يف املناقصة بموجب 
صك مصدق أو خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط يدفع حني الطلب صادر من احد املصارف املجازة واملعتمدة 
م�ن قب�ل البنك املركزي العراقي والتي تتمتع بحس�ن التعامل و غ�ري املتلكئة أو املتعثرة ألم�ر الرشكة العامة 
للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اسم ورقم وموضوع املناقصة وبإمكان الرشكات األجنبية تقديم خطاب ضمان 
م�رصيف غري م�رشوط يدفع حني الطلب من أح�د املصارف األجنبي�ة املعتمدة داخل الع�راق أو التي لها فروع 
معتم�دة يف الع�راق أو قيام  امل�رصف األجنبي بإصدار خطاب ضم�ان مقابل التأمينات األولي�ة موجه إىل أحد 
املص�ارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نس�خة من إش�عار إصدار خطاب الضمان 
املقابل يف عطائها ويكون نافذ ملدة )28( يوما من تاريخ إنتهاء مدة نفاذية العطاء البالغة )90( تسعون يوماً 

من تاريخ غلق املناقصة .
7- ع�ىل مقدمي العطاءات اإلستفس�ار ع�ن املصارف غري املتلكئ�ة واملتعثرة املجازة واملعتم�دة من قبل البنك 

املركزي العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق اإلتصال بشعبة العالقات عىل العنوان املبني الحقاً.
8- يج�ب أن يك�ون العط�اء املقدم ناف�ذاً ملدة ال تقل ع�ن ) 90  ( يوما م�ن تاريخ غلق املناقص�ة  يف  10/2/ 

.2019
9- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالن.

10- يتم تسليم العطاءات إىل شعبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه يف موعد 
أقصاه الساعة الثانية عرشة ظهراًمن يوم 10/2/ 2019 وسيتم رفض العطاءات املتأخرة .

11- سيتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات 
وذلك يف الساعة العارشة  صباحاً من يوم 9/26/ 2019    .

12-  يت�م فتح العط�اءات يف مقر وزارة الزراعة الكائن يف جمهورية العراق / بغداد / س�احة األندلس / قرب 
فندق  السدير عند الساعة الواحدة  ظهراً من يوم  10/2 /2019 .

13-  قبول العطاء األوطأ سعراً برشط أن يكون مستوفياً ملعايري الرصانة والرشوط املطلوبة.
14- أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح  يف اليوم الذي يليه.

15- يحق ملقدمي العطاءات االستفسار عن أية معلومات تخص املناقصة عن طريق الربيد االلكروني الخاص 
برشكتن�ا )contracts@iraqiscas.com  ( وباإلم�كان االط�الع ع�ىل تفاصيل املناقصة ع�ىل املوقع االلكروني 

.www.iraqiscas.com الخاص برشكتنا عىل شبكة االنرنت
.. م��������ع التقدير. 

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
العراق- بغداد – الوزيرية
هاتف :  0 0790575447

ص.ب: 26028 / بغداد
محلة: )305( رقم الشارع :)5( رقم البناية )6(

State Co. For Agricultural Supplies
First Announcement

To/ Sirs
Subject/ Tender No. )General/International/Urea/12/2019( issued by State Co. 
for Agricultural Supplies )SCAS( to provide )30000( Thirty thousand tons of Urea 
Fertilizer.
SCAS has a pleasure to invite the eligible, qualified and experienced bidders to submit 
their bids to supply the above Qty., with noting the following:-
1. The eligible bidders who desire to obtain additional information communicate with 
SCAS )from Sunday to Thursday during the official work days( as specified in Bidding 
Data Sheet )BDS(. 
2. The offers of firm producers and manufacturers or their legalized agents be accepted 
in accordance with the Evaluation and Qualification Requirements mentioned in Bidding 
Data Sheet )BDS(. 
3. The offers of companies with whom contracted previously and did not obligate to the 
supply deadlines as per the conditions of contracts signed with them by SCAS, are not 
accepted. 
4. The bidders, who interested in purchasing the bid documents, submit a written 
application to the address fixed in Instruction to Bidder )ITB( and pay the value of 
documents sale of ID )250000( )two hundred fifty thousand Iraqi Dinar( not returnable 
in addition to the service fees of documents sale ID )1519179( )one million five hundred 
nineteen thousand one hundred seventy nine Iraqi Dinar(.
5. The estimated price to supply the above Qty., is ID )15191790000( )Fifteen billion 
one hundred ninety one million seven hundred ninety thousand Iraqi Dinar( delivered 
to Purchaser’s warehouses on the basis of DDP within allocations the Current Budget for 
SCAS / 2019.
6. Exclusively, the bidder, Managing Director or the founder of bidding company shall 
submit preliminary deposits of ID )300000000( )Three hundred million Iraqi Dinar( 
being Bid Bond of tender under certified cheque or unconditioned bank guarantee paid as 
requested issued by one of untroubled and good stand Iraqi Banks accredited and licensed 
by Central Bank of Iraq )CBI( to the order of State Company for Agricultural Supplies 
indicated to tender title and number. The foreign companies may submit unconditioned 
bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or their branches accredited in 
Iraq or the foreign bank to issue counter-L/G against the preliminary deposits to one of 
Iraqi Banks accredited by CBI with attached copy of counter-L/G notification in his bid. 
L/G be valid to twenty eight )28( days of bid expiry date ninety )90( days of the tender 
closing date.
7. The bidders shall have an inquiry about untroubled banks that licensed and accepted 
by )CBI( before presenting the preliminary deposits by communicating with Relation 
section on address below.
8. The bid shall be effective for )90( days from the tender closing date on 2nd of Oct., 
2019.
9. The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
10. The bids shall be delivered in headquarters of SCAS/ Relation section, in address 
mentioned below in deadline on 2nd of Oct., 2019 at 12.00 midday. The late bids shall be 
rejected.
11. A conference will be held at SCAS’s headquarters to answer the inquiries of bidders  
on 26th  of  Sept., 2019 at 10:00 a.m.
12. The bids will be opened in Ministry of Agriculture Centre/ Al-Andulus Quarter, near 
Al-Sadeer Hotel - Baghdad/ Republic of Iraq on  2nd of  Oct., 2019, at 1.00 p.m.
13. The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling the firm standards and required 
conditions. 
14. If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
15. The bidding companies may contact us to enquire about any information relating to 
the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let be knowledge on tender details by 
visiting our website www.iraqiscas.com.
Best regards.
State Co. for Agricultural Supplies
Wazzeria –Baghdad – Iraq
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470
Quarter )305( –St. )5( –Bldg. )6(

The Engineer
Talib Chasib Al-Kaabi

Director General/ Proxy
Chairman of the Board

املهندس
طالب جاسب الكعبي
املدير العام / وكالة
رئيس جملس اإلدارة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
إعالن للمرة األوىل  

إلــى / السادة
م / مناقصـة عامـة  مرقمـة : ) عامـة دولية / لقـاح / 2019/16( صـادرة عن الرشكة العامـة للتجهيزات 
الزراعية لتجهيز كمية )8,000,000( ثمانية ماليني جرعة من لقاح جدري األغنام واملاعز [  أسيوي –أوربي – 

دول أفريقيا]مع املذيب بكمية )8,000,000( ثمانية ماليني جرعة .
يـر الرشكة العامة للتجهيـزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلـني و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
لتجهيـز كميـة )8,000,000( ثمانية ماليني جرعة من لقـاح جدري األغنام واملاعز[  أسـيوي –أوربي – دول 

أفريقيا] مع املذيب بكمية )8,000,000( ثمانية ماليني جرعة .
مع مالحظة األتي : -

1- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالرشكة العامة للتجهيزات 
الزراعية )من األحد إىل الخميس و خالل ساعات  الدوام الرسمي( وكما موضحة يف ورقة بيانات العطاء .

2- تقبـل عروض الرشكات املنتجـة واملصنعة الرصينة ووكالئهم املعتمدون قانونيـا« ومخوليهم املتخصصني 
بتجارة املواد املطلوبة بموجب   املناقصة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء .

3- ال تقبل عطاءات الرشكات  التي سـبق ان تم التعاقد معها ولم تلتزم بمواعيد التجهيز حسـب بنود العقود 
املربمة معها من قبل الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية.

4- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف التعليمات 
ملقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250000( مائتان وخمسون إلف دينار عراقي غري قابل للرد 

وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة )72000( اثنان وسبعون الف دينار عراقي.
5- الكلفـة التخمينيـة لتجهيـز كميـة )8,000,000( ثمانية ماليني جرعـة من لقاح جدري األغنـام واملاعز[  
أسـيوي –أوربـي – دول أفريقيـا] مـع املذيـب بكميـة )8,000,000( ثمانيـة ماليـني جرعـة بمبلـغ إجمايل 
مقداره)720,000,000( سبعمائة وعرشون مليون دينار عراقي وفق اسلوب الشحن DDP جوا واصل مخازن 
الجهة املستفيدة )دائرة البيطرة( ضمن تخصيصات مبالغ دعم املزارعني لعام 2019 الخاصة بالجهة املستفيدة 

)دائرة البيطرة(
6- عىل مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤسـس للرشكة املشـاركة يف املناقصة حرصا ًتقديم التأمينات 
األولية  بمبلغ قدره )14,400,000( أربعة عرش مليون وأربعمائة الف دينار عراقي لضمان جدية املشـاركة يف 
املناقصـة بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان مرصيف غري مـرشوط )مغطى مالياً( يدفع حني الطلب صادر 
مـن احد املصارف غري املتلكئة أو املتعثرة املجـازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ألمر الرشكة العامة 
للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اسم ورقم وموضوع املناقصة وبإمكان الرشكات األجنبية تقديم خطاب ضمان 
مـرصيف غري مرشوط )مغطى ماليا( يدفع حني الطلب من احد املصارف األجنبية املعتمدة داخل العراق أو التي 
لها فروع معتمدة يف العراق أو مفاتحة املرصف األجنبي إلصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات األولية إىل احد 
املصـارف العراقيـة املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نسـخة من إشـعار إصدار خطاب الضمان 
املقابل يف عطائها ويكون نافذ ملدة )28( يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء البالغة )90( يوما من تاريخ 

غلق املناقصة .
7- عىل مقدمي العطاءات االستفسار عن املصارف غري املتلكئة واملتعثرة املجازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي 

العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشعبة العالقات عىل العنوان املبني أدناه .
8- يجب أن يكون العطاء املقدم نافذاً ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة يف الساعة الحادية عرش صباحا 

من يوم  2019/10/6 
9- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالن.

10- يتم تسليم العطاءات إىل شعبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه يف موعد 
أقصاه الساعة  الحادية عرش صباحا من يوم  2019/10/6  بتوقيت بغداد وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.

11- سيتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات 
وذلك يف الساعة العارشة صباحاً من يوم2019/9/29 بتوقيت بغداد  .

12-  يتـم فتـح العطاءات يف مقر وزارة الزراعـة الكائن يف جمهورية العراق / بغداد / سـاحة األندلس / قرب 
فندق السدير عند الساعة    الثانية عرش ظهراً من يوم 2019/10/6 .

13- أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح  يف اليوم الذي يليه .
14- قبول العطاء االوطأ سعرا برشط أن يكون مستويف للمعايري والرشوط املطلوبى 

15- يحق ملقدمي العطاءات االستفسار عن أية معلومات تخص املناقصة عن طريق الربيد االلكرتوني الخاص 
برشكتنا  contracts@iraqiscas.com E-mail:  وباإلمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل املوقع االلكرتوني 

الخاص برشكتنا عىل شبكة االنرتنت www.iraqiscas.com((    ... مــــــــع التقدير.
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية

العراق- بغداد – الوزيرية
هاتف :  0 0790575447

ص.ب: 26028 / بغداد
محلة: )305( رقم الشارع :)5( رقم البناية )6(

State Company for Agricultural Supplies (SCAS)
First Announcement

Dear Sirs,
General Tender No. (General International/Vaccine/16/2019) issued by State Company 
for Agricultural Supplies (SCAS) to provide (8000000) eight million of Sheep pox and Goat 
vaccine doses (Asian – European – African States origins) with Diluent (8000000) (eight 
million doses).
SCAS has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit their bids to supply 
the above goods, with noting the following:-
1- If bidders desire to obtain an additional information, contact with SCAS (from Sunday to 
Thursday during the official work days) as specified in Bidding Data Sheet (BDS).
2- Offers by firmed producers, manufacturers, their legalized, specialized agents in trad-
ing these goods, be complied to BDS/ Evaluation and Qualification Requirements.
3- The offers of companies with whom contracted previously and did not obligate to the 
supply deadlines as per the conditions of contracts signed with them by SCAS, are not 
accepted.
4- The bidders who interested to purchase the bid documents, present written application 
to address mentioned in ITB and pay non-returnable value of documents of ID (250000) 
(two hundred fifty thousand Iraqi Dinar) plus documents sale service of ID (72000) (seventy 
two thousand Iraqi Dinar).
5- The estimated cost to supply the Qty. above are ID (720000000) (seven hundred twenty 
million Iraqi Dinar) on DDP by air to Veterinary Directorate (VD) within VD allocations of 
Farmer Supporting/2019.
6- Exclusively, the bidder, Managing Director or the founder of bidding company shall 
submit preliminary deposits of ID (14400000) (fourteen million four hundred twenty thou-
sand Iraqi Dinar) being Bid Bond of tender under certified cheque or unconditioned bank 
guarantee paid as requested issued by one of untroubled Banks accredited and licensed 
by Central Bank of Iraq (CBI) to the order SCAS indicated to tender title and number. The 
foreign companies may submit unconditioned bank guarantee paid as requested by one 
of Foreign Banks or their branches accredited in Iraq or the foreign bank to issue counter-
L/G against the preliminary deposits to one of Iraqi Banks accredited by CBI with attached 
copy of counter-L/G notification in his bid. L/G be valid to twenty eight (28) days of bid 
expiry date ninety (90) days of the tender closing date.
7- Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the untroubled Banks 
licensed & accredited by CBI through communicating the Relation Section as per below 
address.
8- The Bid shall be valid for ninety (90) days from tender closing date on 6th of October, 
2019 at 11:00 a.m. 
9- The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
10- Bids be delivered to the Relation Section at SCAS headquarters as specified location 
in deadline on 6th of October, 2019 at 11:00 a. m. Baghdad local time. Late bids will be 
rejected.
11- Conference be held at SCAS headquarters to answer bidder>s inquiries on 29th of 
September, 2019 at 10:00 a.m. Baghdad local time.
12- Bids be opened at MOA headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ Al Andulus  square/ 
near Al Sadeer Hotel on 6th of October, 2019 at 12:00 midday.
13- If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after. 
14- The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling the standards and required condi-
tions.
15- Bidders have the right to contact us to enquiry about any information relating to the 
tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com Let be knowledge on tender details by visiting 
our website: www.iraqiscas.com
Best regards.
State Co. for Agricultural Supplies
Wazzeria –Baghdad – Iraq
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470
Dist. (305) –St. (5) –Bldg. (6)

The Engineer
Talib Chasib Al-Kaabi

Director General/ Proxy
Chairman of the Board

املهندس
طالب جاسب الكعبي
املدير العام / وكالة
رئيس جملس اإلدارة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 23 / اعرتاضية / ب2 / 2018 

التاريخ : 18 / 9 / 2019 
اعالن 

تنفيـذا للقـرار الصادر من هـذه املحكمـة يف الدعوى 
اعاله والقايض بازالة شـيوع العقـار املوصوف ادناه 
بيعـا والعائـد للسـيد ) عـي حيـدر جـواد ( ورشكائه 
والكتسـاب القـرار الدرجة القطعية تقـرر االعالن عن 
بيعـه يف الصحـف املحلية ) ملدة ثالثون يومـا ( اعتبارا 
من اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة هذه 
املحكمة مسـتصحبا معه التامينـات القانونية البالغة 
10 % من القيمة املقدرة له البالغة ) 000 ، 760 ، 377 
( ثالثمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وستون 
الف مليون دينار ( بصك مصدق لحساب هذه املحكمة 
ان لم يكن رشيكا وسـتجري االحالـة القطعية بعهدة 
الراغب االخري بعد السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم 

املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – ان العقار املرقم 15 / 15 رساي املسـاحة 302 م2 
و 3 سم دار سكن يف بعقوبة بالقرب من دائرة املجاري 
الـدار طابقـني االريض 2 غرفـة نـوم هـول اسـتقبال 
صحيات مسلك مطبخ الطابق الثاني بيتونة غرف نوم 
عدد 2 ارضية الطابق االريض سرياميك والطابق الثاني 
كايش مشـيد طابوق مسـقف عكادة الدار فيه حديقة 

وكراج والشاغل يرغب بالقاء بصفة مستاجر .
2 – قيمة العقار ارضا ) 000 / 760 / 362 ( ثالثمائة 
واثنان وستون مليون وسبعمائة وستون الف دينار . 

3 – قيمـة العقار بنـاء ) 000 / 000 / 15 ( خمسـة 
عرش مليون دينار .

4 – القيمـة الكليـة للعقـار ) 000 / 760 / 377 ( 
ثالثمائة وسـبعة وسـبعون مليون وسبعمائة وستون 

الف دينار . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4650 / ش3 / 2019 

التاريخ : 18 / 9 / 2019 
املدعى عليه ) قسام عبد الله جاسم ( 

م / اعالن 
اعـاله  بالعـدد  املرقمـة  الدعـوى  ملقتضيـات حسـم 
واملقامـة مـن قبـل املدعية ) هنـاء فيصـل صاحب ( 
والتـي موضوعهـا ) نفقة مسـتمرة وماضية للزوجة 
( وملجهوليـة محل اقامتك حسـب اشـعار مبلغ مركز 
رشطة الرشقي – عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتـني يوميتـني محليتـني بالحضور امـام هذه 

املحكمة بتاريخ 30 / 9 / 2019 .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 567/92 م51 اللهيبات
الجنس : هيكل مسقف مفرزه منه عرصة

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق 
رقم الشقة

املساحة : 325مرت
املشتمالت : هيكل 

الشاغل : فارغ
مقدار البيع : حصة )نبيل عزيز حسن( فقط

سـتبيع دارة التسـجيل العقـاري يف املنـاذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن نبيل عزيز 
حسـن لقاء طلب الدائـن املرتهن مـرصف الرافدين /

فـرع جابر االنصـاري البالغ )25,000,000( خمسـة 
وعرشون مليون دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيهـا مراجعة هذه الدائرة خـالل 30 يوما اعتبارا من 
اليـوم التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه 
تأمينات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )10,000,000( 
عـرشة ماليني دينـار عراقـي وان املزايدة سـتجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 1123/ 2017

التاريخ : 2019/8/4 
اىل  /املنفذ عليه / جمال هاشم جاسم /الكوفة / حي 

ميسان
لقـد تحقـق لهـذه املديريـة مـن خـالل رشح املبلـغ 
القضائـي واشـعار مختـار منطقـة حي ميسـان 35 
هادي عـواد الغرابي انك مجهول محـل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليـه واسـتنادا للمـادة 27 مـن قانون التنفيـذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكوفة خالل 
خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التـايل للنرش ملبارشة 
املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
سـتبارش هـذه املديرية باجـراء التنفيـذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر: قرار محكمة اسـتئناف النجف بالعدد 
واملتضمـن   2019/6/30 يف  357/اسـتئناف/2017 
الزامـك  بتأدية مبلغ قدره عـرشة االف دوالر امريكي 
للدائن زيد محمد حسـني بموجب عقد البيع الخارجي 
املؤرخ يف 2019/9/29 والخاص ببيع السيارة املرقمة 
40749 بغداد دوج افنجر موديل 2013 وتحميلك كافة 
الرسـوم واملصاريف ومنها اتعاب املحاماة مبلغ قدره 

خمسمائة الف دينار للمحامي عي العابدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة وفاة / 934

اىل املدعوه/ ماجده فرج خرض حسن
اعالن

قـدم طالب حجـة الوفـاة لطيف فرج خـرض طلبا اىل 
هـذه املحكمـة يروم فيه اسـتصدار حجـة وفاة بحق 
املدعـوه )ماجده فرج خرض( قـررت املحكمة تبليغك 
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايـام من تاريـخ نرش االعـالن  وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 8221/ش2019/3

التاريخ : 2019/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه / سمري عبد الله جبار
اقامـت املدعية ) امل عباس حسـني( الدعـوى بالعدد 
8221/ش2019/3 امام هـذه املحكمة تطلب تفريق 
للهجـر وملجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليغ واشـعار مختار محلة حـي الرحمه / النجف 
قـررت املحكمـة تبليغـك بموضـوع الدعـوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتني 
وعليك الحضـور امام هذه املحكمـة يف موعد املرافعة 
القادم املوافق 2019/9/26 السـاعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
حيدر طالب الطالقاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح النجف 

العدد : 1671/ج2019/2
التاريخ 2019/9/18 

اعالن
اىل املتهم الهارب / صباح عباس فارس

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1671/ج2019/2( 
والخاصة باملشتكي ) زمان حسن عليوي( وفق احكام 
املـادة 1/549 من قانـون العقوبـات وملجهولية محل 
اقامتك حسـب االشـعار املرفق يف ثنايا هـذه الدعوى 
عليـه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد الـم حاكمة املصادف يـوم 2019/10/28 وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيا  وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي

مديرية تنفيذ الكوفة 
العدد / 1181/ت/2018

التاريخ 2019/9/2
اعالن

اسـتنادا للمادة )71( من قانـون التنفيذ تبيع مديرية 
تنفيذ الكوفة السيارة املرقمة 49663 أ نجف خصويص 
املدرجـة اوصافهـا ادنـاه العائد للمديـن احمد صالح 
مشكور لقاء طلب الدائن ملياء عبد الحسني خادم البالغ 
)9300 دوالر( تسعة االف وثالثمائة دوالر امريكي عىل 
الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكورين 
ادناه خالل عـرشة ايام اعتبارا من اليـوم التايل للنرش 
مستصحب معه التامينات القانونية البالغة 10% بصك  
مصـدق مع هويـة االحـوال املدنية ويتحمل املشـرتي 
اجور التسـجيل والداللية ما يعادلـه بالدينار العراقي 
)11067000( احد عرش مليون وسـبعة وسـتون الف 

دينار 
1ـ  السيارة املرقمة 49663 أ نجف خصويص شوفرليت 
كابتيفيـا ستيشـن اللون رصايص طـراز 2013 اربعة 

راكب
2 ـ مواصفات السـيارة : ذات بدن سـليم من االرضار 
عـدا خدوش بسـيطة بالدعاميـة االماميـة يف الجانب 
االيمـن االطـارات والزجـاج يف حالة سـليمة والغرفة 
الداخلية سليمة ونظيفة وال يوجد يها ارضار واملقاعد 
نظيفـة ومغلفـة بالدوشـمة املحـرك والكهربائيـات 
سليمة وصالحة للتشـغيل والعمل واالستخدام ويوجد 

عطب يف البطارية فقط 
3 ـ املكان : الكوفة / معرض تراث بغداد / شـارع 17 

تموز مقابل مستشفى بالل االهي
4 ـ الزمـان : السـاعة الرابعة عرصا مـن اليوم االخري 

للنرش
5 ـ القيمـة املقدرة : اربعة عرش مليون واربعمائة الف 

دينار عراقي
6 ـ تقدم التأمينات القانونية بصك مصدق

مالحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتجري 
املزايدة يف يوم الدوام الرسمي الذي يي العطلة 

املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد / 

1978 يف 20/9/8 19 
1ـ  مساحة العقار / 290 م خطأ والصحيح 

/280م
2 ـ العقـار يقع عىل شـارع 15 مرت مقابل 
الحزام االخرض يتالف عبارة قاعة وسـاحة 
املسـقفة  والقاعـة  لحديقـة  مكشـوفة 
بالكونكريت املسلح  وتحتوي ماء وكهرباء 

لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2239/جنح /2019

التاريخ 2019/9/15
اعالن

اىل املتهم الهارب : قيس هادي جبار
بالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتـك يف الوقـت الحـارض 
ولكونك متهـم يف القضية املرقمة 2239/جنح/2019 
وفق احكام املادة ) 1/459( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعالن عـن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
هـذه املحكمـة يف يـوم 2019/10/15 ويف حـال عدم 
حضورك سـوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة بصفتها االصلية 

العدد : 212/س /2019
التاريخ 2019/9/15

اعالن
تبليغ املستأنف  عليها / افراح زاير رسن

اسـتأنف املدعـي ) رئيـس جامعـة البـرصة ـ اضافة 
لوظيفتـه( قـرار الحكـم الصـادر من محكمـة بداءة 
البرصة بالعدد 1691/ب/2018 بالدعوى االستئنافية 
املرقمة 212/س/2019 ولتعذر تبليغك بالحضور امام 
هذه املحكمـة صباح يـوم 2019/10/8 او من ينوب 
عنـك ويف حالة عدم حضوركي سـوف تجـري املرافعة 

بحقك حضورا وعلنا وفق القانون
القايض

محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 4511/ش /2019
التاريخ 2019/9/18

اعالن
اىل املدعى عليها / نور عبد الرضا سالم

تحية طيبة ...
اقـام املدعـي ) حمزة عـي ضويع( الدعـوى الرشعية 
فيهـا  يطلـب  4511/ش/2019  بالعـدد  املرقمـة 
تصديق طالقـه منك وملجهولية محل اقامتك وحسـب 
الرشح القائـم بالتبليغ وتأييد املجلـس البلدي ملنطقة 
القبلة وحي املهندسـني عليه قـرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني بالحضور امـام محكمـة االحوال 
الشـخصية يف البرصة يف السـاعة التاسـعة من صباح 
يوم 2019/10/7 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقـك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

وليد خالد عبد اللطيف

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/558

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسـم املحكمـة : محكمـة قـوى االمـن الداخـي االوىل املنطقة 

الخامسة
2 ـ اسـم املجرم الغائب : الرشطي وسـام عبد االمري عباس جوهر 

العبودي) مطرود من الخدمة(
3 ـ رقم الدعوى : 2019/558

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008
5 ـ تاريخ الحكم : 2019/7/21

6 ـ املادة القانوية )32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 ـ املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 ـ خالصـة الحكم : تبديل مـادة االحالة من املادة )32( اوال وثانيا 
مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعـدل اىل املـادة )35( اوال وثانيا  
من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل 
قانـون قـوى االمن الداخي وعمال باحكام املـادة  31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
9 ـ عدم شـمول املتهـم اعاله بقانـون العفوالعام  رقم 27 لسـنة 
2016 عن التهمة املسـنده اليه وفق احـكام املادة )35( اوال وثانيا 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ 

التضمني املرتتب  بذمته  
10 ـ السجن ملدة )سبع  سنوات (  وفق احكام املادة 35/اوال من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008    وبداللة املواد  61/اوال و 69/اوال من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 الختالسه املسدس الحكومي املرقم 
X52123Z نوع برتا عام 2012

11ـ  تضمينـه مبلـغ مقداره )5,000,000( خمسـة  ماليني دينار 
اسـتنادا للفقـرة ثانيا من املـادة 35 من ق ع د  عن قيمة املسـدس 
املختلس املرقم اعاله وحسب االسعار السائدة وقت الحادث تستوىف 

منه بالطرق التنفيذية 
12 ـ  طرده من الخدمة وتنحيه عن الوظيفة نهائيا  عمال باحكام 
املـادة )41/اوال /أ مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008  بعد  اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية
13  ـاعتبـار جريمته اعاله مخله بالرشف اسـتنادا للمادة 21/أ ـ 

6 ق ع 
14 ـ اعطـاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائه اسـتنادا الحكام املـادة 69/ثانيا وثالثا مـن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
15ـ  حجـز اموالـه املنقولة والغـري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 ـ تعميـم اوصـاف املسـدس املختلـس املشـار اليه اعـاله وفق 

القانون
  17 ـ تنزيـل املسـدس املرقم اعاله من ذمة املحكوم بعد تسـديده 

مبلغ التضمني  
18 ـ مصـادرة املسـدس املرسـوم برسـم محي يحمـل نفس رقم 
املسـدس االصي وارسـاله اىل مديرية البنى التحتية  / قسـم املواد 
املعـادة عمال باحـكام املادة 117 مـن ق ع رقم 111 لسـنة 1969 

املعدل بعد اكتساب قرارالحكم الدرجة القطعية
19ـ  تحديـد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جحسـني عبد االمري 
جابر( البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  
مـن ق أ د  رقم 17 لسـنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اسـتنادا 
الحكام املـادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 

2019/7/21
اللواء  الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
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ال اع�رف من اين ابدأ  ه�ل باملهام فأنها 
كث�را  ام بالح�وارات فه�ي طويل�ة او 
املؤتمرات فهي مختلفه ومتنوعه وشاقة 
كذل�ك املواجه�ات مع مس�ؤويل امللفات 
الخارجي�ة لعدة بلدان فهم ش�خصيات 
ليس�ت س�هلة وذات كف�اءة عالي�ة يف 
السياس�ة العاملية فالنتيجة غالبأ تكون 
النج�اح واالنتصار بامله�ام املوكلة اليه 
هذا ماشاهدناه منذ اول مهمة كلف بها 
ولغاية اليوم مم�ا جعله نموذج للقيادة 

الناجحة لسياسة ايران الخارجية ..  
انه  )ظريف(  وزير خارجية الجمهورية 
االس�امية االيراني�ة ه�ذة الش�خصية 
املتوازنه بالخطاب والعمل واالبتس�امة 
ويس�تحق ان يكون )ثعلب( السياس�ة 
والدبلوماس�ية  االيراني�ة  الخارجي�ة 

الدولية .
السؤال املحوري  :

والعق�ل  الدبلوم�ايس  نج�اح  رس  م�ا 

السيايس االيراني  )ظريف ( .
له�ذا  النج�اح  ونوث�ق  نكت�ب  نح�ن 
املس�وؤلية  تولي�ه  من�ذ  الدبلوم�ايس  
لقيادة امللف السيايس الخارجي االيراني 
ولغاية الوقت الراهن وحس�ب املعطيات 
الظاهرة من تواجده يف ملفات مختلفه 
وذات اوزان حواري�ة ثقيل�ة  واهمه�ا ) 
امللف النووي( الذي قدم فيه قمة العطاء 
الحوارات  الدبلومايس واس�تطاع كسب 

والحقوق بكل ثقة واتزان .
الدبلوم�ايس  واه�م مااتس�م ب�ه ه�ذا 
وطنيته وكفاءته االس�تثنائية املستقلة 
واملرتبط�ة باملصالح العلي�ا لبلده وكان 
بعيدا جدا عن اي اجن�دة الخارجية ولم 
نرى اي تاث�ر عىل عمله من اي بلد اخر 
مما جعله ثروه وطنية متميزة بعطائها 
الوطن�ي ونم�وذج للقي�ادة الخارجي�ة 

يحتذى به .
نحن لسنا بصدد تمجيد السيد )ظريف(  
لش�خصه او الس�مه النني لست مؤمن 

بتمجيد االشخاص.

وانم�ا نح�ن  نش�خص العم�ل الناجح 
والعق�ل امل�درك ملصلحة وطنه وش�عبه 
وه�ذا م�ا اثبتت�ه الوقائ�ع ونتائجها يف 
محاف�ل السياس�ة الدولي�ة وملفاته�ا 

املختلفه يف سياسة ايران الخارجية .
كذل�ك ما كش�فت لنا الص�ور واالحداث 
الخارجي�ة  اي�ران  مللف�ات  والح�وارات 
خال سنني قيادة وتويل السيد )ظريف( 
ل�وزراة الخارجي�ة ولغاي�ة الي�وم مما 
اض�اف ق�وة متمي�زه و ضاغط�ه عىل 
املنافس�ني واع�داء مصال�ح اي�ران مع 
الحفاظ عىل حقوق الش�عب االيراني يف 

الفضاء السيايس الدويل .
اظه�ار  العراقي�ة  الدبلوماس�ية  ع�ىل   
السياس�يه  للقي�اده  نم�وذج  وتقدي�م 
الخارجي�ة املتمي�زه ب�االداء والنتائ�ج 
لك�ي يقود السياس�ة الخارجية لعراقنا 
الحبيب ويكون حاصدا لثمار رفع مكانة 
العراق الخارجية يف محافل الدبلوماسية 

الدولية .
وفقنا الله ملراضيه.

ظريف... نموذج القيادة

أفضل إفطار خلفض مستوى السكر يف الدم
ُيص�اب األف�راد بم�رض الس�كري النوع 
2 عندما يتوقف الجس�م عن االس�تجابة 
لألنس�ولني بش�كل صحيح، م�ا قد يؤدي 
إىل ارتفاع مس�تويات الجلوك�وز يف الدم. 
ويمك�ن أن ت�ؤدي الحالة ه�ذه إىل زيادة 
خطر ح�دوث مضاعف�ات خط�رة، بما 
يف ذلك الفش�ل الكل�وي وتل�ف األعصاب 
والنوب�ات القلبي�ة والس�كتة الدماغي�ة. 
ويمك�ن أن يؤدي اتباع نظام غذائي فقر 
)بانتظام( إىل تطور مرض السكري النوع 
2، ل�ذا من امله�م إجراء بع�ض التغيرات 
البسيطة عىل ما نتناوله. وكقاعدة عامة، 

يجب أن نتناول مجموعة واسعة من األطعمة، 
بم�ا يف ذل�ك الفواك�ه والخ�روات وبع�ض 
األطعمة النش�وية مثل املعكرونة، مع خفض 

اس�تهاك الس�كر وامللح إىل الحد األدنى. كما 
يجب تن�اول وجبة اإلفطار والغداء والعش�اء 
يوميا، وع�دم تخطي وجب�ات الطعام. ولكن 
عندم�ا يتعلق األمر بالوجب�ة األوىل من اليوم، 

اإلفط�ار، توج�د مجموعة م�ن األطعمة 
التي تعد األفضل عموما.

وع�ىل م�دار األع�وام القليل�ة املاضي�ة، 
أصبح األفوكادو طعاما شائعا يف وجبات 
اإلفط�ار، حيث ثب�ت أنه مفي�د للحد من 

مستويات السكر يف الدم.
وتع�د ه�ذه الفاكهة الدس�مة منخفضة 
الكربوهيدرات، ما يعني أن تأثرها ضئيل 

عىل مستويات السكر يف الدم.
 ،Nutrition وقّيمت دراسة ُنرشت يف مجلة
تأثرات إضاف�ة نصف قطعة أفوكادو إىل 
الغداء املعتاد لألش�خاص األصحاء، الذين 
يعانون من زي�ادة الوزن. ووجد الباحثون أن 
األفوكادو ال يؤثر بش�كل كبر عىل مستويات 

السكر يف الدم.

اكتشف علماء من جمعية علم الحيوان يف لندن 
)ZSL ( ومتحف التاريخ الطبيعي، نوعا جديدا 
من حيوان الس�لمندر العماق، ويعتقدون أنه 
أك�ر برمائ�ي يف العال�م. وتع�رف العلماء عىل 
النوع الجديد هذا باس�تخدام الحمض النووي 
من عينات املتحف، التي ُجمعت يف أوائل القرن 
العرشي�ن. واعتقد س�ابقا أن عين�ات املتحف 

التاريخ�ي البال�غ عدده�ا 17 نموذجا وعينات 
من األنس�جة، هي من نوع واحد من السلمندر 
باس�م  املع�روف  ال�ري،  الصين�ي  العم�اق 
Andrias davidianus. ومع ذلك، حدد التحليل 
الجديد 3 س�االت جينية متميزة يف السلمندر، 
من مختلف أنظمة األنهار والساس�ل الجبلية 
يف جمي�ع أنحاء الصني. وُيق�ال إن أكر األنواع 

 ،Andrias sligoi الثاثة، الذي يطلق عليه اسم
يمك�ن أن يصل طوله إىل مرتين، ما يجعله أكر 
نوع م�ن أنواع الرمائيات الت�ي يبلغ عددها 8 
آالف، أو ما ش�ابه. وقال الروفيسور صموئيل 
ت�ريف، من معهد ZSL لعلوم الحيوان: »تحليلنا 
يكش�ف أن أنواع الس�لمندر العماقة الصينية 

اختلفت بني 3.1 و2.4 مليون سنة. 

وصفت قناة RTBF التلفزيونية البلجيكية س�بل تحديد أعضاء الجس�م 
حي�ث ال تزال تختبئ بقايا الفروس بخطوة هامة عىل طريق البحث عن 

أدوية ملكافحة اإليدز.
نقلت القناة التلفزيونية عن ناطق باس�م املستش�فى الجامعي يف مدينة 
غان�ت البلجيكي�ة قوله إن األدوي�ة ضد فروس نق�ص املناعة تتطور يف 
اآلونة األخرة بنش�اط، األمر الذي يسمح للمرىض الذين يتناولون قرصا 
واحدا كل يوم بالس�يطرة عىل الفروس مدى الحي�اة. لكن جهاز املناعة 
ال ي�زال متأث�را، أي هناك أخط�ار لإلصابة بأمراض خط�رة أخرى وهي 

أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان.
ويق�ول الخراء الي�وم إن اإليدز ال يوصف اليوم بم�رض قاتل بل يوصف 
بمرض مزمن. لكن املريض ال يشفى نهائيا منه ألن ما تبقى من الفروس 

ال يزال يعيش يف جسمه.

رشك�ة  أن  تؤك�د  أخب�ارا  التقني�ة  بش�ؤون  مهتم�ة  مواق�ع  رّسب�ت 
»مايكروس�وفت« تعمل عىل تطوير حواس�ب ش�خصية ممي�زة مزودة 
بشاش�ات مرنة. وتبعا للترسيبات فإن الواجهة الداخلية لهذه الحواسب 
س�تزود بشاش�ة OLED  قابل�ة للطي تغط�ي كامل مس�احة الواجهة، 
ويمكن استعمال نصفها السفيل كلوحة مفاتيح تعمل باللمس والنصف 
العل�وي كشاش�ة، أو اس�تغالها بالكامل لتعمل كشاش�ة عرض كبرة. 
واس�تفادت رشكة »مايكروس�وفت« أثناء تطويرها لهذه الحواسب من 
خرات الرشكات الس�ابقة، وزودتها بتقني�ات خاصة ومفاصل متطورة 
تمن�ع تلف حواف الشاش�ة أثناء الطي، كي ال تتعرض الشاش�ات للتلف 
كما حصل يف هواتف »غاالكيس فولد« التي طرحت »سامس�ونغ« نسخا 
تجريبي�ة منها منذ مدة. ومن املفرتض أن تزود هذه الحواس�ب بأنظمة 
تش�غيل خاص�ة )Windows Lite(، طورته�ا سامس�ونغ م�ع عدد من 
الرشكات املختصة بأنظمة الحواس�ب، كما ستزود شاشاتها بقدرة عىل 
التعام�ل مع األقام الذكية، إضافة لتقنيات خاصة تس�مح للمس�تخدم 

بالتحكم بالعديد من ميزات الحاسب عن بعد عر إيماءات اليد.

اكتشاف »أكرب حيوان برمائي« يف العالـم!

اخرتاق يف دراسة سبل مكافحة 
فريوس نقص املناعة

»مايكروسوفت« تطلق حاسبًا غاية
 يف األناقة والتطور

وجدت دراس�ة كرى أن العقار الذي يس�تخدم لعاج الروستاتا املتضخمة قد يبطئ 
تطور مرض الشلل الرعايش )باركنسون(.

واكتش�ف علماء صينيون أن العقار املس�مى terazosin )تراسوزين(، املعتمد لعاج 
تضخم الروس�تاتا الحمي�د )BPH(، يمنع م�وت الخايا عن طريق تنش�يط اإلنزيم 
PGK1، اله�ام ج�دا إلنت�اج الطاق�ة يف الخاي�ا. ودفع هذا األم�ر العلم�اء إىل اختبار 
ترازوس�ني لدى 13 رجا مصابا بمرض باركنسون، الذي يتميز بانخفاض الطاقة، 

والحظ الفريق تباطؤ معدل إعاقاتهم الحركية.
ومع إجراء دراسة موسعة شملت أكثر من 2800 مريض، تبني أن »ترازوسني« يقلل 

من عامات وأعراض ومضاعفات الحالة املرضية.
وأُجري�ت الدراس�ات من قبل فريق م�ن العلم�اء الدوليني، ضم باحث�ني من جامعة 
العاصمة الطبية يف بكني وجامعة Iowa. وقال املعد البارز الدكتور مايكل ويلش، من 
والي�ة Iowa: »العقاق�ر الحالية يمكن أن تخفف جزئيا بعض أعراض مرض الش�لل 
الرعايش. ولكن لدينا عاجات صفرية غرت املسار التدريجي لهذا املرض العصبي«.

عقار يعالج الربوستاتا املتضخمة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

الـتـجـاوزات وضـرورة يف رحاب وزارة اخلارجية
توفري البديل

 عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

صدر األم�ر الديواني املرقم )305( الق�ايض بإزالة جميع 
التجاوزات، وشكلت لجان عليا مكونة من عدة دوائر معنية 
ذات عاقة وأخرى ساندة لتنفيذ هذا األمر، ورشعت هذه 
الجه�ات بالتنفيذ املبارش وعىل كافة املس�تويات فهدمت 
ال�دور وأزيلت املبان�ي وجرفت بس�طات الباعة املتجولني 
ولم تنفع لوق�ف التنفيذ ال التظاهرات وال املناش�دات وال 

التوسات.
إن األمر الديواني بحد ذاته أمر ناجع ويحظى بتأييد كبر 
عىل املس�تويني الش�عبي والحكومي، إال أن هذا املوضوع 
بحاج�ة إىل دراس�ة واس�عة ألدق التفاصي�ل حت�ى يأتي 
باملنفع�ة املرجوة من�ه والوصول إىل الهدف الس�امي من 
وراءه، فق�د غ�رت التج�اوزات الحاصلة وع�ىل مدار كل 
الس�نني املاضية تقاسيم املدن والش�وارع وال يكاد يظهر 
اي معلم من معالم هذه املدينة أو تلك أو هذا الش�ارع من 

ذاك.
ولك�ن.. إن م�ا جرى من إنفات بعد ع�ام 2003 وما كان 
حادث قبل هذا العام من حرمان وتضييق ومحاربة لجميع 
أطي�اف وطبقات املجتمع العراقي دف�ع الناس إىل البحث 
ع�ن أماكن تؤويه�م كبيوت وان كانت تج�اوزاً مبنية من 
ابس�ط مواد البناء وأرخصها، كما دفعت البطالة والبحث 
ع�ن لقمة العي�ش الكثر إىل البحث عن أماكن يعتاش�ون 

عليها هم وعوائلهم.
وبم�رور الزمن والس�نني الطويلة وغ�ض البرص من قبل 
الحكوم�ات املتعاقب�ة عن الناس ومطالبه�م وعدم توفر 
بدائ�ل حقيقية توس�عت مناطق الس�كن وأماك�ن العمل 
املتج�اوزة وأصبحت آفة ت�ؤرق نوم الحكوم�ة فأصدرت 

أمرها الديواني دون وضع حلول!
كان ع�ىل الحكوم�ة أن تج�د حل�والً جذري�ة للبس�طاء 
ومعدوم�ي الدخل يف ظلها، والتخفيف من معاناتهم.. عىل 
أقل تقدير، الذين الذوا ببيوت التجاوزات هرباً من ش�ظف 
عيش�هم وعدم إك�رتاث الحكوم�ات له�م وملعاناتهم ولم 
يجدوا مأوى لهم عىل أرض وطنهم غر العش�وائيات قبل 

هدم منازلهم وإزالة أماكن رزقهم.
وكان ع�ىل الحكومة املوقرة تفعي�ل قرارها بتوزيع قطع 
األرايض وإنشاء أسواق عرصية مدنية تواكب طموحاتها 
قبل أن ترشع بتنفي�ذ األمر الديواني، فاغلب هذه العوائل 
قد حرمت س�ابقا يف ظ�ل الدكتاتورية وقدمت التضحيات 
الكب�رة ولبت ن�داءات الوطن وذهب أبنائها إىل س�احات 
الوغ�ى وحص�دت العملي�ات اإلرهابي�ة أرواح الكثر من 

املعيلني وفلذات األكباد يف ظل الديمقراطية!
ل�م يهنئ العراقي�ني )وأتكلم هنا عن الطبقات الوس�طى 
وم�ا دونه�ا( بحياته�م يف ظ�ل دكتاتور ف�ايش وال يف ظل 
ديمقراطية مدنية، إذ ما زالوا يبحثون عن الوطن واملعيشة 
يف وطنه�م وهم أبن�اء الدولة وال يحق له�م البناء يف أرض 

الدولة إال بسند مختوم من العقاري.
ليس الجميع يف العش�وائيات )بش�قيها( بحاجة ملحة إىل 
س�كن أو عمل، ولكن الجميع لهم حق العيش والعمل عىل 
ارض الدولة التي يس�كنوها ويحملون جنس�يتها فكيف 

بحال أبنائها!
الحل�ول كث�رة ويف متن�اول الي�د، وهن������ال�ك رجال 
دول�ة قادرين عىل وض�ع أفضل وأنجع الحل�ول للجميع، 
ولكن تبقى الحلول حبيس�ة أدراج امل������كاتب ورفوف 
الدوائ�ر ومؤرش�فة يف امل�����خازن ال ت�رى الن���ور إن 
ل�م يكن هناك تنفيذ ف�وري وعاج�ل كتن������فيذ األمر 

الدي���واني رقم )305(.
ج�دوا حل�والً رسيع�ة وحقيقي�ة ونفذوها ب�أرسع وقت 
كرسعة تنفيذكم لإلزالة بل أبكر من ذلك بكثر وال تهدموا 
بي�وت أبنائكم عىل رؤوس�هم وال تجرفوا أماكن عيش�هم 
بجرافاتك�م لي�زدادوا هما من عيش�هم يف الع�راق، ولكي 
ال تزي�د نس�بة البطالة وتتوس�ع رقعة الغضب الش�عبي 

)اوجدوا البديل ونفذوا اإلزالة(.

م�ن املعلوم للجمي�ع إن من إوىل املهام املناطة ب�وزارة الخارجية يف أي 
بل�د كان هي إقرتاح وتنفيذ السياس�ة الخارجية لذل�ك البلد إضافة اىل 
تمثيله يف املحافل الدولية وعكس سياس�ته  والتعبر عنها يف املؤتمرات 
واألجتماع�ات عىل املس�توى األقليمي والدويل فض�ا عن األرشاف عىل 
العاقات الخارجية بجميع مفاصلها السياسية واألقتصادية والقانونية 
واإلعامي�ة وغرها  .  من هنا يتضح لنا الدور الكبر والخطر يف نفس 
الوقت الذي تمثله وزارة الخارجية والذي جعلها تتصدر صفة الس�يادة 
ب�ني الوزارات الس�يادية بإعتبارها مصداقا لسياس�ة الدولة وموقفها 
الرسمي عىل املستوى الدويل وإستثمار تلك العاقات بما يخدم استقرار 
الباد وتوطيدها مع دول العالم وهو ما يدعونا ألس�تذكار سبب تشبث 
الرشكاء الكورد بحقيب�ة وزارة الخارجية ألكثر من دورتني وهذا ما ال 
يتس�ع املج�ال لذكره يف املس�احة املح�دودة  . ال اريد هن�ا ان ااكون يف 
مع�رض التقييم لعمل وزارة الخارجية العراقي�ة خصوصا بعدما كان 
من موقف يعزز اس�تقالية العراق إزاء األحداث التي تعصف باملنطقة 
عموما والقضية الفلسطينية عىل وجه الخصوص والدبلوماسية املتزنة 
مع ثبات املوقف الذي تجىل يف كلمة وزير خارجية العراق السيد محمد 
الحكيم خال ترؤس�ه إجتماع مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية 
والذي نال اإلعجاب والثناء من الش�ارع العراقي وازال الكثر من اللغط  
والش�كوك الت�ي ترددت عىل الس�نة البع�ض ألكثر من مناس�بة . بناء 
ع�ىل ما تقدم البد ان يكون من يتصدى ملوقع املتحدث الرس�مي لوزارة 
الخارجي�ة املّعر األصدق عن سياس�تها واملرآة العاكس�ة لها ولس�ان 
حاله�ا بم�ا يرتقي له من قوة الخطاب الرصني والش�فاف واملس�ؤول 
ب�كل ما تعنيه الكلم�ة  وهو ما كان فعا خال لقائن�ا بالدكتور أحمد 
الصحاف املتحدث الرس�مي لوزارة الخارجية العراقية حيث ال ابالغ اذا 
ما قلت اننا وجدنا انفس�نا عند الش�خص املناس�ب يف املكان املناسب . 
لقد شعرت بإرتياح شديد وانا اعيش لحظات من أجواء املهنية الراقية 
والخلق الرفيع التي يتس�م به الس�يد الصحاف س�واء كان ذلك يف لغة 
الح�وار ومف�ردات الحديث املؤطر بمهني�ة التعام�ل أو حرفية الكلمة 
املسؤولة واملوزونة بإطار متس�ام من الرتوكولية والدبلوماسية التي 
ت�دل عىل تفه�م األخ الصح�اف ملوقعه وامله�ام املناطة ب�ه عىل الوجه 
األكم�ل  . ما يعزز رؤيتنا هذه هي لغ�ة الحديث التي تؤطر الحوار مع 
الرجل بم�ا يتمتع به من ثقافة وفكر وخزي�ن معريف جعلنا نكتب هذا 
املقال انصافا للحق واستبش�ارا ملن يقرأ ان هناك ومضات من امل بني 
مف�ردات الدول�ة العراقية تلزمنا بأن نوثق لها ثن�اءا وإنصاف وتقديرا  
كما نرج�وا ان يكون ما كتبناه بمثابة الدعوة لبقية الس�ادة والزماء 
القائم�ني ع�ىل املكاتب األعامية للوزارت لرتقوا ملس�توى املس�ؤولية 

املوكلة اليهم والله من وراء القصد .


