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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعملل الحكوملة والربمللان بشلكل منفلرد على 
تجهيز موازنة 2020 املالية، إال أن مشلاكل كثرية 
تواجههلا، خاّصة مسلألة العجز واالعتماد شلبه 
اللكيل على النفط، علاوة على األزمة ملع إقليم 
كردسلتان، إال أن نائلب رئيلس الربملان يشلري إىل 
السلعي إلقرار حزمة ترشيلع تخفف من االعتماد 
عى النفط. وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب 
حسلن الكعبي السلعي إلقلرار حزملة ترشيعات 
داعملة لبناء الثروات غري النفطيلة. وعد الكعبي، 
خلال حضوره احدى جلسلات ملتقلى الرافدين 
لألمن واالقتصاد يف بغلداد تحت عنوان »االقتصاد 
العراقلي.. محلور لاقتصاد اإلقليملي«، »اإلتكال 
عى النفط يف دعم املوارد االقتصادية يف الباد خطأ 
كبري«. وأضلاف، أن »مجلس النواب رشع قانونني 
مهملني يف هذا اإلطار وهما قانون املدن الصناعية 
و تعديلل قانون الرشكات ويسلعى كذللك القرار 
حزمة ترشيعات اضافة اىل اعتماد سياسة حيادية 
و متوازنلة ملن شلأنها توفلري بيئة اسلتثمارية 
جاذبة وداعمة لبنلاء وتنويع الثروات واملوارد غري 
النفطيلة من زراعة وسلياحة وصناعلة وتجارة، 
فضا عن عقلد الرشاكات مع القطلاع الخاص«.  
وأشلار الكعبلي إىل »رضورة عملل جميلع القوى 
السياسلية  بتفعيل برامجها االنتخابية املتضمنة 
دعم االقتصاد الوطني، فيما اشلاد بالقائمني عى 
ادارة امللتقى«، داعيلا اياهم »إلنضاج كافة الرؤى 
والطروحات التي تخللتها الجلسلات وإرسالها اىل 
مجلس النواب ولجانه املختصة لتفعيلها وإمكانية 

تنفذيها مع الجهات التنفيذية ذات الصلة«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

يف رضبلة جديدة تأتي بعد أسلابيع قليلة من توليه السللطة، 
يواجه رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون احتمال فتح 
تحقيلق جزائي ضلده يف قضية تضارب مصاللح، عندما كان 
رئيسا لبلدية لندن بسبب عاقة مع سيدة أعمال استفادت من 
تمويلل حكومي. وذكرت صحيفة »صنلداي تايمز« أن جنيفر 
أركلوري عارضلة األزيلاء األمريكيلة السلابقة، حصلت عى 
تمويلل حكومي بقيملة 126 ألف جنيه إسلرليني )141 ألف 
يورو(، واسلتفادت ملن امتيازات مخصصة ملهمات رسلمية 
بفضل عاقاتها مع جونسلون. وكان بوريس جونسون الذي 
تلقى منذ توليه رئاسلة الحكومة يف نهاية يوليو رضبات عدة 
ملن الربمللان والقضاء، يف مواجهلة رغبته يف مغلادرة االتحاد 
األوروبلي بأي ثمن، رئيسلا لبلدية لندن ملن 2008 إىل 2016. 
وبعد الكشلف عن هذه القضية، أعلنلت إدارة لندن الكربى يف 

بيان أنها قامت بإباغ »املكتب املسلتقل للرشطة املسللكية«، 
الهيئلة املختصة بهلذه القضايا، ليجري تقييما بشلأن ما إذا 
كان يمكن فتلح تحقيق جزائي بحق جونسلون. وقال البيان 
إن اركوري استفادت عى ما يبدو من عاقاتها مع جونسون، 
التلي مكنتها من املشلاركة يف بعثات تجاريلة، والحصول عى 
عقلود رعاية ملا كانت تسلتطيع هلي او رشكاتها، كسلبها 
بطريقلة أخرى. ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم يف 2013 
بقيملة عرشة آالف جنيه إسلرليني )11 ألفلا ومئتي يورو(، 
وآخلر بقيمة 1500 جنيله )1700 يلورو( يف 2014 لرشكتها 
»إينوتيك«.  كما تمكنت من املشاركة يف نشاطات يف سنغافورة 
وماليزيلا، وحتلى يف نيويلورك. وذكلرت »صنلداي تايمز« أن 
أركوري حصلت أيضا عى 15 ألف جنيه من األموال الحكومية 
يف 2014، يف إطلار برناملج مخصص لتشلجيع رجال األعمال 
األجانب عى إنشاء رشكات يف اململكة املتحدة. ونفى جونسون 

وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، أمس 
السلبت، ان واجلب الدوللة ان تجد عما 
ألبنائهلا، وذلك خال اسلتقباله عددا من 
الخريجلني ملن حمللة الشلهادات الذين 
تعلرض اعتصامهلم إىل التفريلق بالقوة، 
باسلتخدام خراطيلم املياه، ملن عجات 
مكافحة الشلغب، مما أثار سخطا واسعا 

يف أوساط إعامية، وشعبية. 
وذكر املكتب االعامي لعبد املهدي يف بيان 
تلقت “املستقبل العراقي” نسخة منه ان 

“رئيس الوزراء عادل عبداملهدي اسلتقبل 
عددا من الخريجني من حملة الشلهادات، 
ومطالبهلم،  مقرحاتهلم  اىل  واسلتمع 
ووعلد بحلها يف وقت قصري وبأرسع وقت 
ممكلن”، مؤكلدا ان “واجلب الدوللة ان 
تجد العمل ألبنائهلا وهو حق لهم كما ان 
برنامجنا الحكومي ينص عى ذلك ونحقق 
فيه تقدملا”. واضلاف ان “الدولة تواجه 
مشلاكل كثرية كما تعلملون وامكاناتها 
أقل ملن متطلباتها ولكلن علينا معالجة 
أي خلل ، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها 

ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا”.

وتابع عبداملهدي- حسلب البيلان- قائاً 
:”أنتلم اخوتنلا واخواتنا وابناؤنا ولسلنا 
جبهتلني وانملا جبهة واحلدة والحكومة 
منتخبة وتخضع للمحاسلبة وليس لدينا 
نزعة تسلط ونسلتمع لشعبنا ونستجيب 

ملطالبه املرشوعة ونحاوره”.
وتعهلد رئيلس مجللس اللوزراء “بوضع 
الحللول وترسيعهلا وإيجاد حلل لجانب 
كبري من مشلكلة الخريجني” ، مشريا اىل 
ان تظاهرات الخريجني سلمية ومنضبطة 
وهي حلق للتعبري علن مطالبهم ومظهر 
سللمي من واجب القوى األمنية حمايتها 

والتعامل معها بشلكل سللمي ومنضبط 
ايضا”.

فيملا أعلرب “الخريجلون عن شلكرهم 
لرئيس مجلس الوزراء ملتابعته مشكلتهم 
ومطالبهلم منذ بدايلة انطاقها والجهود 

التي تبذل من أجل االستجابة لها”.
وتعرض حملة الشلهادات العليا،االسبوع 
امللايض، املعتصملني أمام مكتلب رئيس 
اللوزراء علادل عبلد املهلدي، إىل اعتلداء، 
حيث اسلتخدمت القلوات األمنيلة املياه 

لتفريقهم.
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وزير الداخلية يوجه بمحاسبة كل من حياول عرقلة أو تأخري أي معاملة بدوائر الوزارة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أجرى وزير الداخلية ياسين طاهر اليارسي زيارة تفقدية مفاجئة لدائرة أحوال الكرخ 
والتقى خاللها بعدد من الضباط واملنتسبن واملواطنن املراجعن«.

وذكر بيان ملكتبه تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه، ان »هذه الزيارة تأتي يف إطار 
سلسيلة مين الزيارات امليدانيية املفاجئة التي يجريهيا وزير الداخلية لعيدد من الدوائر 

التابعة للوزارة لإلطالع عىل آلية العمل املتبعة واالستماع إىل آراء وطلبات املواطنن«.
وأوعز اليارسي »بتبسييط اإلجيراءات واالرساع بإنجاز املعامالت وإبداء أكرب قدر ممكن 
من املساعدة ، موجهاً بمحاسبة كل من يحاول عرقلة أو تأخري أي معاملة تتعلق بعمل 

الدوائر الخدمية«.
كما شيدد وزيير الداخلية »عىل أهميية التعامل ميع املواطنن بأقىص درجيات التقدير 
واالحيرام ، مؤكداً عيىل تقليل حلقيات الروتن والسيعي دائماً لتطوير النظيم اإلدارية 

وتيسري آليات العمل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعميل الحكومية والربمليان بشيكل منفرد عيىل تجهيز 
موازنية 2020 املاليية، إال أن مشياكل كثيرية تواجهها، 
خاّصة مسيألة العجز واالعتماد شيبه الكيل عىل النفط، 
عالوة عىل األزمة مع إقليم كردستان، إال أن نائب رئيس 
الربملان يشري إىل السعي إلقرار حزمة ترشيع تخفف من 

االعتماد عىل النفط.
وأكد عضو هيئة رئاسية مجلس النواب حسين الكعبي 
السعي إلقرار حزمة ترشيعات داعمة لبناء الثروات غري 

النفطية.
وعيد الكعبي، خيالل حضيوره احدى جلسيات ملتقى 
الرافدين لألمن واالقتصاد يف بغداد تحت عنوان »االقتصاد 
العراقيي.. محيور لالقتصياد اإلقليميي«، »اإلتكال عىل 

النفط يف دعم املوارد االقتصادية يف البالد خطأ كبري«.
وأضياف، أن »مجلس النيواب رشع قانونين مهمن يف 
هيذا اإلطار وهما قانون املدن الصناعية و تعديل قانون 
الرشكات ويسعى كذلك القرار حزمة ترشيعات اضافة اىل 
اعتماد سياسة حيادية و متوازنة من شأنها توفري بيئة 
استثمارية جاذبة وداعمة لبناء وتنويع الثروات واملوارد 
غيري النفطية مين زراعة وسيياحة وصناعية وتجارة، 

فضال عن عقد الرشاكات مع القطاع الخاص«. 
وأشار الكعبي إىل »رضورة عمل جميع القوى السياسية  
بتفعييل برامجها االنتخابيية املتضمنة دعيم االقتصاد 
الوطني، فيما اشياد بالقائمن عىل ادارة امللتقى«، داعيا 
اياهيم »إلنضاج كافة اليرؤى والطروحات التي تخللتها 
الجلسات وإرسيالها اىل مجلس النواب ولجانه املختصة 
لتفعيلها وإمكانية تنفذيهيا مع الجهات التنفيذية ذات 

الصلة«.
بدورهيا، أكيدت لجنية العميل والشيؤون االجتماعيية 
النيابيية أن مجليس النيواب عيازم عيىل تقلييل اعتماد 
النفط بشيكل أسيايس يف اعداد مرشوع قانيون املوازنة 
االتحاديية لعام 2020. وقال عضيو اللجنة فاضل جابر 
يف ترصيح صحفي إن “مجلس النواب سيخصص أبواب 
أخيرى لتمويل املوازنة العامة واالبتعاد عن االعتماد عىل 
صادرات النفط بشكل أسايس”، الفتا إىل إن “تلك البواب 

ستتضمن املنافذ الحدودية والرضائب واالستثمارات”.
وأضياف أن “خطيوة االبتعاد عن االعتمياد النفطي أمر 
مهيم لتجنيب العجز املتوقيع يف املوازنة بسيبب تقلبات 
أسيعار النفط عامليا”، مبينا أن “عدم اسيتقرار أسيعار 
النفط سيضع البالد بحرج كبري أمام التزاماتها الخدمية 

مع الشعب”.
من جانبيه، قال عضو اللجنية املالية النيابية شيريوان 
مريزا، إن مرشوع موازنية 2020 ال يزال لدى الحكومة، 
وهناليك توقعيات بوصوليه إىل مجليس النواب الشيهر 
القادم. وأضاف، أن مقيدار العجز املخطط له يف موازنة 

2020 يبلغ أكثر من 30 ترليون دينار.
وأشيار إىل أن هناليك الكثيري مين بالغ يف مقيدار العجز 
باملوازنية والذي قدره بي70 ترليون دينار، مؤكداً ان هذا 

الرقيم اذا حصل فعليا يف املوازنة فأن الوضع االقتصادي 
خطري يف البلد.

وتابع، أن »اللجنة بانتظار الحسيابات الختامية ملعرفة 
مقدار العجز يف موازنة هذا العام والذي يليه«.

يف الغضيون، كشيف النائب عن محافظية املثنى، وكتلة 
سائرون النيابية سيعران االعاجيبي عن وعود حكومية 
بزيادة موازنية املحافظة لعام 2020، الفتا اىل ان ممثيل 
املحافظة يف الربملان يسيعون لعقيد اجتماعات مع عدد 

كبري من الوزراء لالرتقاء بواقع املحافظة.
وقال االعاجيبي ان “محافظية املثنى تحتل املركز االول 
بي)االكثير فقرا( بن محافظات العيراق”، وفيما بن ان 
“اعضياء مجليس النواب مين ممثيل املحافظية طالبوا 
الحكومية بزييادة تخصيصيات املحافظة مين موازنة 

2020″، كشيف عن “تلقيهيم وعدا بان تكيون املوازنة 
مختلفة عن املوازنات السابقة”.

واشيار اىل ان “ممثيل املحافظية لديهم الكثري من الرؤى 
من اجل االرتقاء باملحافظة”، موضحا انهم يسيعون اىل 
“عقيد اجتماع مع وزراء التخطيط والزراعة واالسيكان 
واالعميار والبلدييات واليري وبدعوة من نائيب ورئيس 

مجلس النواب”.
واضاف ان “من خالل اتصاالت مع وزير املالية، ستختلف 
حصة املحافظة عن املوازنات السابقة، اليجاد املشاريع 
املناسبة لتشيغيل اليد العاملة”، مبينا ان “جميع الكتل 
السياسيية متعاونية لزييادة حصة محافظية املثنى يف 

املوازنة املقبلة”.
وتابيع ان “املحافيظ الحيايل الييزال جدييد ونتوقع منه 
خطيوات جييدة ونحاول دعيم املوازنية املقبلية اليجاد 

مشاريع لتشغيل اليد العاملة”.
وبشأن إقليم كردستان، أكد عضو اللجنة املالية النيابية 
حنين القيدو أن أغلبيية أعضياء اللجنية سيريفضون 
تخصيص أي نسيبة إلقلييم كردسيتان باملوازنة املقبلة 
بسيبب »عيدم إيفياء« حكومية اإلقلييم بالتزاماتها يف 

املوازنات السابقة. 
املوازنية  القيدو إن »مسيودة ميرشوع قانيون  وقيال 
االتحادية للعام املقبل لم تصل إىل الربملان حتى اللحظة، 
وميا زالت لدى الحكومة السيتكمالها«، مبيناً أن »هناك 
رأيياً داخل أغلبيية اعضاء اللجنة بعيدم التجديد لحصة 

إقليم كردستان باملوازنة«.
وأضياف، أن »اإلقلييم ليم يسيدد أي مسيتحقات عليه 
مين تصدير النفط واملحيددة بي 250 أليف برميل يومياً 
للحكومة االتحادية«، متابعاً أن »حكومة االقليم ما زالت 
رافضية لتنفيذ املوازنة ولم تسيلم أيية مبالغ من املنافذ 
الحدودية أو الجمارك والتي تقدر بخمسة مليارات دوالر 
سينوياً إضافية إىل مبالغ صادرات النفيط التي تقدر بي 

600 ألف برميل يومياً«.
وأكيد القيدو، أنيه »نتيجة لعيدم إيفاء حكومية اإلقليم 
بتلك االلتزامات فان أغلبية أعضاء اللجنة املالية سيوف 
يرفضيون تخصييص أي مبليغ ميايل إلقليم كردسيتان 

باملوازنة املقبلة«.

نائب رئيس الربملان يؤكد العزم على إقرار حزمة تشريعات لبناء ثروات بديلة.. وجلنة حتذر من »عجز كبري«

هل يقلل العراق االعتامد عىل النفط بموازنة 2020؟
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رئيس الوزراء يلتقي ممثيل اعتصام الشهادات العليا ويعد بإجياد حلول رسيعة لقضيتهم 
        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس اليوزراء عيادل عبداملهدي، أمس 
السيبت، ان واجيب الدولية ان تجيد عميال 
ألبنائهيا، وذليك خالل اسيتقباله عيددا من 
الخريجن من حملة الشهادات الذين تعرض 
اعتصامهيم إىل التفريق بالقوة، باسيتخدام 
مكافحية  عجيالت  مين  امليياه،  خراطييم 
الشيغب، مما أثار سيخطا واسعا يف أوساط 

إعالمية، وشعبية. 
وذكر املكتيب االعالمي لعبيد املهدي يف بيان 
تلقت “املسيتقبل العراقي” نسيخة منه ان 
“رئييس الوزراء عيادل عبداملهدي اسيتقبل 
عددا مين الخريجن من حملة الشيهادات، 
واسيتمع اىل مقرحاتهيم ومطالبهم، ووعد 
بحلها يف وقت قصري وبأرسع وقت ممكن”، 
مؤكيدا ان “واجيب الدولية ان تجيد العميل 
ألبنائهيا وهيو حق لهيم كميا ان برنامجنا 

الحكوميي ينيص عيىل ذليك ونحقيق فييه 
تقدما”. واضاف ان “الدولة تواجه مشياكل 
كثيرية كميا تعلميون وامكاناتهيا أقيل من 
متطلباتهيا ولكين علينا معالجية أي خلل ، 
ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون 

لصدق وعودنا مع شعبنا”.
وتابيع عبداملهيدي- حسيب البييان- قائالً 
:”أنتيم اخوتنيا واخواتنيا وابناؤنيا ولسينا 
جبهتين وانميا جبهية واحيدة والحكومية 

منتخبية وتخضع للمحاسيبة ولييس لدينا 
نزعة تسيلط ونسيتمع لشيعبنا ونستجيب 

ملطالبه املرشوعة ونحاوره”.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء “بوضع الحلول 
وترسيعهيا وإيجياد حيل لجانيب كبري من 
مشكلة الخريجن” ، مشريا اىل ان تظاهرات 
الخريجين سيلمية ومنضبطية وهيي حق 
للتعبيري عين مطالبهم ومظهر سيلمي من 
واجيب القيوى األمنيية حمايتهيا والتعامل 

معها بشكل سلمي ومنضبط ايضا”.
شيكرهم  عين  “الخريجيون  أعيرب  فيميا 
لرئييس مجلس الوزراء ملتابعته مشيكلتهم 
ومطالبهم منذ بداية انطالقها والجهود التي 

تبذل من أجل االستجابة لها”.
وتعيرض حملة الشيهادات العليا،االسيبوع 
امليايض، املعتصمين أميام مكتيب رئييس 
اليوزراء عادل عبد املهيدي، إىل اعتداء، حيث 

استخدمت القوات األمنية املياه لتفريقهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس السبت، ان تياره 
سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي، فيما أعرب 
عن امانيه بأن تشهد املرأة العراقية مزيداً من األمان والفرص 

واالدوار عىل جميع املستويات. 
وقال الحكيم يف كلمة له يف مؤتمر »اليوم االسيالمي ملناهضة 

العنيف ضد املرأة« إن »الكل يجب ان يشيعر بأنه مواطن من 
الدرجية االوىل يف هيذه البيالد والنقبل بأي طبقييات جديدة 
تميس العدالة االجتماعية«، مؤكدا أن »تيار الحكمة سييقف 
موقفا حازما من اي محاولة تصعيد طائفي او قومي يهدف 

اىل رضب الوحدة الوطنية ملكاسب عابرة و زائلة«.
وأضياف الحكييم، أن »ارتفياع نيربة الطائفيية واملناطقيية 
والقوميية واملزاييدات مع اقيراب موعد انتخابيات مجالس 

املحافظيات ظاهرة خطرية يجيب ان تكافح ما دمنا يف بداية 
املشوار االنتخابي«.

وتابيع، »نتمنى ان نشيهد يف القريب العاجل عراقاً مسيتقالً 
ومسيتقراً ومزدهيراً يحقيق مصاليح مواطنييه ويوفر لهم 
بالرعايية  ويشيعرهم  الحقيوق  لهيم  ويضمين  الخدميات 
واالهتميام، كما ونتمنى ان تشيهد امليرأة العراقية مزيداً من 

االمان والفرص واالدوار عىل جميع املستويات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية ياسن طاهر اليارسي، أمس السبت، عن 
إعادة تأهيل 150 دورية من عجالت مديرية النجدة العامة.

وحيرض الوزير احتفالية انطالق الدوريات بمشياركة رئيس 
جهاز املخابرات الوطني ورئيس لجنة االمن والدفاع النيابية 
ونائب قائد العمليات املشركة وسكرتري القائد العام للقوات 

املسلحة وعدد من كبار القادة والضباط يف وزارة الداخلية. 
وأرشف وزيير الداخلية شيخصياً عىل صيانية وإعادة تأهيل 
وتغيري الوان العجالت التابعة ملفارز النجدة املنترشة يف عموم 

القواطيع.  وأكد اليارسي أن من أولويات عمل رشطة النجدة 
هو االسيتجابة الفورية السيتغاثة املواطنن وفرض النظام 

وضمان تطبيق القانون يف املجتمع.
وأشيار إىل أن تغيري لون العجالت من اللون األخرض إىل اللون 
االسيود يأتي يف إطار الخطة الجدييدة لالرتقاء بعمل رشطة 
النجيدة ليكون منسيجماً ميع املعايري الدوليية لعمل رشطة 
النجيدة. وتجيول الوزير برفقة القيادة األمنيين يف عدد من 
احيياء العاصمية بغيداد بإحيدى العجيالت التابعية ملديرية 
النجدة، مشيدداً عيىل أهمية التعامل بأقيىص درجات احرام 

حقوق اإلنسان.

        بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراطيي  بالحيزب  القييادي  نفيى 
الكردسيتاني عصمت رجب، أمس السيبت، 
حقيقة سييطرة الحزب عيىل 40 برئا نفطيا 

بمحافظة نينوى. 

وقال رجب يف ترصيح صحفي ان »ترصيحات 
النائب رسكوت شيمس الدين بشأن سيطرة 
الديمقراطيي عيىل 40 برئا يف نينيوى كاذبة 
والصحية لها ونتحيداه ان يكشيف املناطق 

التي تتواجد بها تلك اآلبار«.
وأضياف ان »هنالك جهة حكوميية يف إقليم 

كردسيتان كانيت تسييطر عىل اآلبيار داخل 
نينيوى  محافظيات  مناطيق  مين  العدييد 
بالتنسييق مع بغيداد ولكن بعيد احداث 16 
ترشيين االول لييس هنييييالك أي سييطرة 
لحكومية اإلقلييم عيىل تليك اآلبيار والحزب 
اليمتليك أي برئا نفطيا سيواء يف االقليم أو يف 

املناطق املتنازع عليها«.
كتلية  عين  النيواب  مجليس  عضيو  وكان 
املسيتقبل رسكوت شيمس الدين قد كشيف 
عن سييطرة جماعيات مسيلحة مقربة من 
الحيزب الديمقراطيي الكردسيتاني عىل 40 

حقالً نفطيا يف منطقة سهل نينوى.         بغداد / المستقبل العراقي

اختيارت الجامعية العربية قيرص 
ليرأس  الهاشيمي  عكلية  احميد 
جلسية امللتقيى العربيي ملكافحة 
الفساد الذي ستبدأ اعماله يف مرص 

األسبوع القادم.
وقال دبلومايس عراقي ان »اختيار 
الهاشيمي إلدارة جلسية امللتقيى 
العربيي دليل عىل قوة شيخصيته 

ومهارته يف االداء الوظيفي.
وأشار الدبلومايس إىل ان الهاشمي 
يشيغل حاليا منصيب مفتش عام 
جهياز مكافحية اإلرهياب، وهيو 
حاصل عىل شيهادة املاجسيتري يف 

القانون.

احلكيم: سنقف ضد أي حماولة تصعيد طائفي او قومي 

وزير الداخلية يعلن إعادة تأهيل )150( دورية وإطالق خطة جديدة ملديرية النجدة العامة 

الديمقراطي الكردستاين ينفي السيطرة عىل )40( بئرًا نفطيًا يف نينوى 

اجلامعة العربية ختتار 
قيرص امحد عكلة اهلاشمي 

لرتأس جلسة ملتقى 
مكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

أكيد رئييس مجلس النيواب محمد 
الحلبويس، أمس السبت، أن العراق 
يواجه اختبيارا صعبيا يف مواجهة 
تمير  التيي  والتحدييات  الظيروف 
بهيا املنطقة، مشيددا عىل رضورة 
حماية العراق من ارتدادات الرصاع 

االقليمي.
وقيال الحلبيويس، يف كلمية القاها 
نظمهيا  التيي  االحتفاليية  خيالل 
املجليس األعيىل بمناسيبة الذكرى 
“نواجيه  إنيه  لتأسيسيه،  اليي38 
اختبيارا صعبا يف مواجهة الظروف 

والتحدييات وعلينا ان نكون بحجم 
اليرصاع وعلينا حمايية العراق من 
ارتدادات اليرصاع وهذا يتطلب منا 

مضاعفة الجهد”.
ودعا الحلبيويس إىل رضورة “انهاء 
باالعتماد عىل  بالوكالية  املناصيب 
مبيدأ الكفياءة والنزاهية ومراعاة 
التوازن بن ابناء الشعب العراقي”، 
“إجيراء  رضورة  عيىل  مشيددا 

اصالحات شاملة واسعة”.
النيواب أن  وأكيد رئييس مجليس 
“الربملان سيميض باجراءات رقابية 
تطال مكامن الفساد خالل الفصل 

الترشيعي الحايل”.

رئيس الربملان: نواجه اختبارًا صعبًا بحامية 
العراق من ارتدادات الرصاع االقليمي

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة العالقات الخارجية الربملانية، أمس السيبت، أن العراق يسيعى 
اىل توحيد الجهود الدولية إلنهاء النزاع القائم يف املنطقة.

وقيال عضو اللجنية عامر الفاييز يف ترصيح صحفي إن الزييارة القادمة 
لرئييس الوزراء عيادل عبد املهدي اىل إيران مازاليت قائمة، إال انها بحاجة 
اىل بعيض اليردود اإليجابية من السيعودية لليرشوع باملرحلية الثانية من 
املفاوضات. وأشيار إىل أن الحكومة العراقية التمست من خالل املباحثات 
الجاريية عدم وجود رغبة لدى الرياض وطهران بنشيوب حرب يف املنطقة 

عىل خلفية االستهداف الذي تعرضت له أرامكو النفطية يف السعودية.
واوضيح الفاييز ان العيراق يلعب دورا محورييا يف عملية توحييد الجهود 

الدولية وبلورتها بالشكل الذي يصب يف مصالح شعوب املنطقة.

اخلارجية الربملانية: العراق يعمل عىل توحيد 
اجلهود الدولية حلل خالفات املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس املحكمة االتحادية العليا 
القيايض مدحيت املحميود اهمية 
الشفافية يف العمل القضائي، الفتا 
اىل ان »جمييع قيرارات املحكمية 
العيام«. وقيال يف  لليراي  متاحية 
بييان تلقيت »املسيتقبل العراقي« 
نسيخة منه، أن »جمييع احكامنا 
املوقيع  عيىل  تنيرش  وقراراتنيا 
االلكرونيي للمحكمية االتحاديية 
العليا باللغتن العربية واالنكليزية، 
لتأمن الشيفافية والحياد واطالع 
املواطن عليها«. وتابع املحمود، أن 
»املحكمية االتحادية العليا تحرص 

عىل اطيالع الراي العيام الدويل من 
أن يف  خيالل االحيكام والقيرارات 
العراق دولة قانون وهناك محكمة 
الترشيعيات  دسيتورية  تراقيب 

واالنظمة .

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد قائيد عملييات دياىل للحشيد 
الشيعبي طاليب املوسيوي، أميس 
السيبت، اجتماعيا أمنييا موسيعا 
لبحيث األوضياع االمنيية وتأمين 
الزائرين الوافدين عرب منفذ املنذرية 
وصوال اىل بغداد. وقال اعالم الحشد 
يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« 
نسيخة منيه، ان »املوسيوي بحث 
مع اميراء ألوية الحشيد الشيعبي 
التابعة لقيادة عمليات قاطع دياىل 
ملناقشية الوضيع االمنيي وحماية 
زائيري اربعينيية االميام الحسين 

)ع( الوافديين عيرب منفيذ املنذرية 
العاصمية  اىل  وصيوال  الحيدودي 
بغداد«. واضاف ان »االجتماع بحث 
آخر التطورات األمنية يف املحافظة 
االسيتخباري  الجهيد  وتكثييف 
واالطيالع عيىل متطلبيات األلويية 

ضمن قاطع العمليات«.
وتواصل قطعات الحشيد الشيعبي 
ديياىل  عملييات  قييادة  ضمين 
واالسيتخبارية  األمنية  إجراءاتهيا 
لتأمن املحافظة وطرق سري قوافل 
الزائريين املتوجهين صيوب قبلية 
ابي االحرار االمام الحسين )ع( يف 

مدينة كربالء.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد نقيب املحامن السييد ضياء السعدي اهمية الفهرس التحلييل ألحكام 
وقيرارات املحكمة االتحاديية العليا، الفتاً إىل رضورة العيودة اليه من قبل 

العاملن يف السلطات ببناء الدولة واملجتمع.
وقال السعدي يف رسالة وجهها إىل رئيس املحكمة االتحادية العليا القايض 
مدحيت املحمود، إن »ال مناص لنا ونحن نقلب صفحات الفهرس التحلييل 
ألحكام وقرارات املحكمة االتحادية العليا إال االشيادة والثناء بهذا االنجاز 
الكبيري واملهم شيكالَ ومضموناً وتوثيقييًا ملا يمثله مين اهمية ومن جهد 
رصن ومعترب«. واضاف السيعدي، أن الفهرس »ارتبط بإرساء العديد من 
املبيادئ الدسيتورية والقانونية التيي يمكن الرجوع اليها بيرس وسيهولة 
واالسيتناد عليها من قبل العاملن يف سلطات الدولة العراقية ومؤسساتها 
الدسيتورية باتجاه بناء الدولة واملجتمع يف ظل قضاء مسيتقبل ونزيه ال 

سلطات عليه إال سلطة القانون«.

رئيس املحكمة االحتادية: نعمل بشفافية ومجيع 
احكامنا منشورة ومتاحة للمواطن

احلشد الشعبي يعقد اجتامعًا موسعًا لتـأمني زوار 
األربعينية عرب منفذ املنذرية احلدودي

نقيب املحامني يشيد بالفهرس التحلييل ألحكام 
وقرارات املحكمة االحتادية العليا
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    المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن محافظ واسط محمد جميل املياحي، إحالة 
عرشات ملفات الفس�اد للنزاهة، فيما اكد قرب 
ق�دوم رشكات صينية لالس�تثمار يف املحافظة.

وق�ال املياحي يف كلمة له خالل مؤتمر الحكومة 
املحلي�ة يف محافظ�ة واس�ط لس�ادة وش�يوخ 
ووجهاء املحافظة، »قمنا بجملة من االجراءات 
للحد من ظاهرة الفس�اد فه�و منظومة وليس 
ش�خوص وهو ظاه�رة وليس حالة، فالفس�اد 
مرض عضال«.وأضاف املياحي: »احلنا عرشات 
بع�رشات  وقمن�ا  واللج�ان  للنزاه�ة  الح�االت 
العقوب�ات االنضباطية بمجم�ل الدوائر واحلنا 

ملفات مهم�ة لهيأة النزاه�ة والدوائر املعنية«، 
مؤك�داً اننا »لن نس�مح باملس�اومة م�ع اموال 
وحق�وق املحافظة ول�ن نرضخ لالبت�زاز وبيع 

السمعة ببعض املساومات والضغوطات«.
وب�ن املحاف�ظ انن�ا »دفعن�ا رضيب�ة التصدي 
للفس�اد ومش�اغبات وارب�اك املحافظ�ة ونحن 
ماض�ون بمنهجن�ا م�ادام هن�اك تكام�ل ب�ن 
الس�لطتن يف املحافظة وال يوجد يشء شخيص 
مع الفاسدين«، موضحاً ان »الفساد عدو يجب 
مقاومته بكل االس�لحة ويج�ب ان نحافظ عىل 
الس�معة من خالل النزاهة وحف�ظ املال العام، 
فاالم�وال موجودة واالمكاني�ات موجودة وهي 
تحتاج اىل الخطط للتنفيذ ومستمرون بثوابتنا«.

وبش�ان زيارته م�ع الوفد الحكوم�ي اىل الصن 
اوض�ح املياح�ي ان »نج�اح الزي�ارة اىل الصن 
متوقف عىل الع�راق حيث ان الرشكات الصينية 
ج�ادة يف الدخ�ول اىل الع�راق، ويج�ب ان نهيء 
الظ�روف لدخوله�ا ببيئ�ة نظيفة«، مؤك�داً ان 
»الرشكات الصينية جادة بدخول العراق وقدمنا 
ع�روض لها ملش�اريع اس�راتيجية له�ا وهناك 
تج�اوب معنا«.وتاب�ع ان�ه »خالل االس�بوعن 
املقبلن ستأتي رشكات وسوقنا مرشوع مصفى 
الكوت االس�تثماري بطاق�ة 70 الف برميل وكل 
الخطط جاهزة له واملشكلة فيه ال توجد رشكة 
رصين�ة لتش�غيل املرشوع الذي س�يوفر 6 االف 
فرصة وسيكون جنوب واسط بقرى املوفقية«.

وبش�أن مطار الكوت بن املياح�ي اننا »فاتحنا 
ع�ددا من الرشكات ونحن يف ص�دد اعالن املطار 
لالستثمار ونامل استمالك االرض، فيما طرحنا 
موضوع س�كة قطار من مه�ران وبدرة وصوال 
اىل كرب�الء ومن املمكن ان يس�تفيد منها نحو 3 
مالين مواطن وترتيط بالسكة االيرانية وصوال 
اىل مدين�ة مش�هد«، مبين�ة ان�ه »س�يتم اعداد 
املخططات واعالن�ه فرصة اس�تثمارية وهناك 
اهتم�ام لوزارة النقل به، كما طرحنا مش�اريع 

سكنية واخرى اسراتيية بالبنى التحتية ».
واض�اف املياح�ي ان »رشكات صينية اش�تكت 
مع بع�ض املحافظات وم�ن تعرضها اللضغط 
م�ن بع�ض العش�ائر والعصاب�ات وارشن�ا لها 

بانه التوجد مش�اكل يف واسط بهذا الجانب وان 
واالولية للمش�اريع س�تكون البناء املحافظة«، 
مؤك�داً انه »يهمنا ان تكون لعش�ائرنا ووجهاء 
واسط وقفة يف مساندة دوائرنا واجهزتنا االمنية 
يف عملي�ة البناء واالعم�ار باملحافظ�ة ».وتابع 
محاف�ظ واس�ط »نح�ن مقبل�ون ع�ىل زي�ارة 
االربع�ن ونتوقع مرور 3 مالي�ن زائر ونحن يف 
جاهزية واس�تنفار امني وخدمي لتنظيم زيارة 
االربع�ن مرور من زرباطي�ة وصوال اىل حدودنا 

مع بابل واملهم ان نميض بهمة وعزيمة«.
ودع�ا املياحي »عش�ائر ووجه�اء املحافظة اىل 
تش�كيل لجن�ة لحل النزاع�ات العش�ائرية التي 

تحصل يف املحافظة .

حمافظ واسط يعلن إحالة عرشات ملفات الفساد للنزاهة ويؤكد قرب قدوم رشكات صينية لالستثامر
دعا عشائر ووجهاء احملافظة اىل تشكيل جلنة حلل النزاعات

البزوين: أولوياتنا القادمة خدمة البرصة 
والدفاع عن حقوقها واملطالبة هبا

أعلن سحب مشروع جماري الزبري الكبري من الشركة املنفذة بعد تأخرها 9 أعوام عن إجنازه

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة البرصة، أمس الس�بت، 
امليض بعملية س�حب مرشوع مج�اري قضاء 
الزبري، من رشكة واحة الجنوب، بعد ان تلكأت 

وفشلت يف تنفيذ املرشوع طوال 9 أعوام.
إن  البزون�ي،  املجل�س صب�اح  رئي�س  وق�ال 
»حكوم�ة البرصة اتخذت قراراً بس�حب العمل 
م�ن رشك�ة واح�ة الجن�وب، املنف�ذة ملرشوع 
مجاري قضاء الزبري ال�ذي يمثل 56 باملئة من 

مساحة محافظة البرصة«.
وأش�ار البزوني اىل »مفاتحة الحكومة املحلية 
لوزارة البلديات الت�ي أحالت املرشوع الوزاري 
للرشك�ة الحالية من أجل إكم�ال املرشوع من 
قبل رشك�ة جديدة«.وأض�اف أن »املرشوع لن 
يمن�ح مجدداً ألي رشك�ة ال توجد لديها أعمال 

مماثلة لقضاء بحجم قضاء الزبري«.  
وأكد رئيس املجلس »عدم الس�ماح ألي رشكة 
باستالم مرشوع قضاء الزبري، ما لم يكن لديها 

عم�ل س�ابق وناج�ح، ويف مس�احة جغرافية 
بحجم قضاء الزبري الذي يمثل نصف مس�احة 
»أولوياتن�ا  أن  إىل  البزون�ي  البرصة«.وأش�ار 
القادم�ة ه�ي لخدم�ة الب�رصة والدف�اع عن 
حقوقها واملطالبة بها، واطمئنانا ألهايل قضاء 

الزبري، بعد س�حب العمل م�ن الرشكة املنفذه 
للمرشوع بع�د تلكؤها، وس�ُيحال املرشوع اىل 
رشكة متخصصة، واملحافظة مستعدة بتحمل 
كاف�ة التبع�ات املالية م�ن اجل انه�اء معاناة 

املواطنن يف القضاء«.

    البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ الب�رصة اس�عد عب�د االم�ري 
العيداني مع مس�اعد وزير الخارجية اإليراني 
حس�ن جاب�ري انص�اري كاف�ة االج�راءات 
املتعلقة بتس�هيل دخول الزائرين واملسافرين 
ب�ن الجانبن، مش�رياً اىل ان الحكومة املحلية 
يف البرصة تس�ري باتجاه تنفيذ مرشوع منفذ 
الش�المجة الح�دودي خ�الل املرحل�ة املقبلة 
ليوازي منافذ دول العالم لتوفري كافة وس�ائل 

الراحة للمسافرين.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعالمي الخاص وورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »اللقاء مع مساعد وزير الخارجية اإليراني 
حس�ن جابري انص�اري تط�رق اىل موضوع 
العالق�ات ب�ن الجانب�ن وتس�هيل موضوع 
دخ�ول الزائرين بن الطرف�ن وخصوصاً مع 
قرب موع�د احي�اء أربعينية االمام الحس�ن 

)عليه السالم(« .
م�ن جهت�ه ق�ال مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة 
اإليراني حس�ن جاب�ري انص�اري ان »اللقاء 

مع محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني 
تن�اول موضوع االجراءات الخاصة بتس�هيل 
أحياء مس�رية أربعينية االمام الحسن )عليه 
الس�الم( فض�اًل ع�ن تطوي�ر العالق�ات بن 

العراق وإي�ران يف مختلف املج�االت ، الفتاً اىل 
ان�ه س�يقوم بزي�ارات اخ�رى اىل محافظات 
كربالء والنجف وبغداد للقاء املسؤولن يف تلك 

املحافظات .

حمافظ البرصة يبحث مع مساعد وزير اخلارجية 
اإليراين تسهيل دخول الزائرين من الشالجمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربية تحديد يوم الثالثاء، املوافق األول من الش�هر 
الق�ادم موعد بدء امتح�ان ال���دور ال�ث�ال�ث للطلب�ة املكملن 
ف��ي عم�وم املحافظ�ات الذي ص�ادق علي�ه مجلس ال�وزراء يف 
االس�بوع امل�ايض ، مؤكدة يف الوقت نفس�ه اس�تكمال ج�م�ي�ع 
االس��ت��ع��دادات ال�خ�اص�ة به.ونقلت الوزارة يف بيان، تلقته 
»املس�تقبل العراقي«،عن مدير عام التقويم واالمتحانات ش�اكر 
نعم�ة عبد عون الق�ول ان« مديريتُه وفرت الدفاتر وكذلك جهزت 
القاعات بأجهزة كشف الغش االلكروني بالنسبة للطلبة املكملن 
يف املرحلتن الثالث متوس�ط والسادس االعدادي ، من دون التأثري 
يف دوام اقرانهم يف بقية املراحل الدراسية لكونها ستتزامن مع بدء 
الع�ام ال�دراس��ي ال�ج�دي�د«.واضاف ع�ون اىل ان« االمتحانات 
س�تكون نقله نوعيه للطلبة«، داعي�اً اياهم اىل« اقتناص الفرصة 
لتحقيق النجاح ، يف الس�ياق ذاته شكلت املديرية اللجان الخاصة 
بالتصحي�ح والتدقيق وح�ددت مراكز الفحص ووضعت اس�ماء 
املراقبن بالتنسيق مع املدارس واملديريات«.وتابعت الوزارة« هذا 
وس�يتم اعداد إحصائية باملشمولن بالدور الثالث عند البدء بأداء 
االمتحانات لوجود طلبة راس�بن بمادة او مادتن او ثالث ، وعىل 
ضوء ذل�ك يتم معرفة املبالغ املرصوفة والتي تم اس�تيفاؤها من 

الطلبة املشاركن عن كل مادة امتحانية .

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير التعليم العايل والبحث العلمي قيص الس�هيل عىل تمديد 
مدة ترويج نقل واستضافة الطلبة بن الجامعات اىل ٢0١9/١/١0.

وقال املدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ايهاب ناجي 
عباس يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزير 
التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي وافق وزير التعلي�م العايل والبحث 
العلمي االستاذ الدكتور قيص السهيل وافق عىل تمديد فرة ترويج 
نقل واس�تضافة الطلبة الكرونيا بن الجامعات اىل االول من شهر 
ترشين االول«.واضاف ان »عىل الطلبة االرساع واس�تثمار املساحة 

الزمنية التمام اجراءات النقل او االستضافة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، إنش�اء قاعدة بيانات للنظام املرصيف 
)ICBS( يف فرعه بأربيل يف خطوة لتوحيد قاعدة البيانات الرئيسة 
يف بغ�داد والف�روع األَُخر.وذك�ر بيان العالم البن�ك املركزي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »هذا البنك أكد أّنه باإلمكان 
تنفي�ذ التحويالت املالية يف نظام املدفوع�ات )RTGS( التي تقوم 
بها املصارف إىل حساباتها يف فرع أربيل والبرصة بصورة مبارشة 
وآنية«.وأش�ار اىل ان دائ�رة املحاس�بة يف ه�ذا البنك تعم�ل حاليًّا 
باتجاه ربط قاعدة البيانات لدى فرع املوصل ومن املؤمل االنتهاء 

منها قبل نهاية العام الحايل .

    ذي قار / المستقبل العراقي

 ح�ذر محاف�ظ ذي قار، الطواق�م الطبية من مغب�ة اهمال املرىض 
والتقص�ري يف الواجب ، جاء ذلك خالل زي�ارة ليلية مفاجئة اجراها 
ملستش�فى الحس�ن التعليمي، برفق�ة نوابه«.وذكر بي�ان ملكتبه، 
تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان« الدخييل تفّقد عدداً من أقس�امها 
ملتابعة الخدمات الطبية املقّدمة للمواطنن وتواجد الطواقم الطبية 
والتمريضية وتوّفر األدوية واملس�تلزمات الطبية الالزمة«.وأضاف« 
حيث تنّقل الدخييل يف إروقة املستش�فى وأستمع إىل رشٍح واٍف من 
مدي�ر عام الصح�ة و إدارة املستش�فى واملالكات الطبي�ة للوقوف 
ع�ىل احتياجات املستش�فى لتوفريها بالتنس�يق مع املس�ؤولن يف 
الوزارة«.وح�ث الدخييل العامل�ن يف القطاع الصح�ي عىل« تقديم 
أفضل الخدمات الطبية والعالجية للمرىض »، مشدداً عىل » محاسبة 

املسؤولن عن أي إهمال أو تقصري يف الواجبات املكلفن بها .

الرتبية تعلن استكامل اجراءات الدور الثالث 
املزمع انطالقه يف األول من الشهر القادم

التعليم توافق عىل متديد مدة 
نقل واستضافة الطلبة

البنك املركزي ينشئ قاعدة بيانات موحدة 
للنظام املرصيف بني فروعه واملركز

حمافظ ذي قار حيذر الطواقم 
الطبية من مغبة امهال املرضى

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

نف�ت محافظة بغداد ما اثارته قناة دجلة من 
خالل عرضها لصور ادعت انها وثائق مرسبة 
خالف�ا لألعراف القانوني�ة وأخالقيات املهنة، 

مؤكدة احتفاظها بالرد القانوني عىل القناة.

وبحس�ب بي�ان ص�ادر ع�ن املحافظ�ة ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، فان »املحافظة سرفع 
دعوى قضائية ضد قناة دجلة بعد عرضها ما 
أس�مته ب » التالعب« بمش�اريع املحافظة«.

اي  وثائ�ق   « ان  اىل  املحافظ�ة  نوه�ت  كم�ا 
م�رشوع توجد منه نس�خ يف وزارة التخطيط 

ومديريات وأقس�ام عدة أخرى بالشكل الذي 
اليس�مح التالع�ب ب�ه«، معلنة »اس�تعدادها 
الس�تقبال الجه�ات الرقابية ولج�ان النزاهة 
األصلي�ة  امللف�ات  ع�ىل  لالط�الع  املخول�ة 
وتدقيقها«.وبين�ت املحافظة، ان »ما وصفته 
القناة بان�ه تم انفاق مبلغ 5 مليار دينار عىل 

صب�غ األرصفة يع�د تدليس بقص�د األرضار 
بسمعة املحافظة حيث ان صبغ األرصفة هي 
فقرة ضمنية لتنفيذ فقرات عدة لحي سكني 
كامل م�ن ضمنها اعمال التبلي�ط واألرصفة 
واملقرنص و القالب الجانبي وتطوير املداخل 
يف قضاء املحمودية«.واك�دت املحافظة، ان » 

املشاريع التي وصفتها القناة بالوهمية بلغت 
نس�ب انجاز معظمها تصل اىل ١00٪ ومنفذة 
عىل ارض الواقع يف قضاء املحمودية«، داعية 
» القناة اىل عدم االنجرار وراء حملة لتسقيط 
ومصادرة جهود العاملن يف محافظة بغداد ال 

غراض التمت ملصلحة املواطن بصلة .

حمافظة بغداد تنفي وجود تالعب بمشاريع املحافظة وتؤكد احتفاظها بالرد القانوين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن انج�از الوحدة الحس�ابية 
التابعة لصومعة الرصافة عملية تنظيم كامل الصكوك 
الخاصة بمستحقات الفالحن للموسم التسويقي لعام 

.« ٢0١9
وبن مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب نعيم 
محيس�ن ج�ر يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الوحدات الحس�ابية يف مواقع الرشك�ة التي لم تنتهي 
من تس�ليم املس�تحقات املالي�ة الزالت تواص�ل تنظيم 
الصكوك لتوزيعها عىل الفالحن الوجبة االخرية ملسوقي 
الحنطة لعام ٢0١9 ».واضاف جر بان »مواقع الرشكة 
تواصل كذلك تجهيز املطاحن بالحصص املخصصة من 
خلط�ات الحنطة حيث جهزت صومع�ة الرصافة كمية 
اكث�ر من ) ١05٢( طن�ا للمطاحن املعتم�دة فيما جهز 
فرع الرشكة يف ميس�ان مطاح�ن املحافظة بكمية اكثر 
من )١03١( طن�ا كما جهزت صومعة ش�لب الديوانية 

املطاح�ن بكمي�ة ) 5٤9٢ ( طن�ا اما ف�رع كركوك فقد 
جه�ز مطاحن كركوك والس�ليمانية بكمي�ة اكثر من ) 
١560( طن�ا ».مضيفا بان مواقع الرشكة يف الرصافة و 
مخازن كرسة وعط�ش والديوانية واصلت كذلك تجهيز 
وكالء البطاقة التموينية بحصص جديدة من مادة الرز 
».كاشفا عن وصول شاحنتان محملة بكمية )٨0( طنا 
من ال�رز اىل صومعة الرصافة واس�تقبل فرع الديوانية 
ث�الث ش�احنات محمل�ة بكمي�ة ) ١٢3( طنا م�ن الرز 
الفيتنام�ي واردة من فرع ام ق�رص من حمولة الباخرة 
) POLARIS MELODY ( ام�ا يف صومع�ة الدورة فقد 
ت�م اس�تالم وتفريغ كمي�ة اكثر م�ن ) ١60( طنا حيث 
تم تجهيز املطاح�ن االهلية بكمية اكثر من )١00 (طنا 
حنطة محليه وحسب الخلطة املعتمدة اضافة اىل تجهيز 
وكالء الغذائي�ه باكثر من )57(طنا رز برازييل .مش�ريا 
اىل اس�تمرار مناقلة » الحنطة املحلية مابن املواقع فقد 
اس�تقبلت صومعة الرصافة ش�احنات واردة من مركز 
تسويق الشحيمة محملة بكمية تجاوزت )5٤0( طنا .

    بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت الرشكة العام�ة للس�منت العراقية اح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن، اليوم عقدا مع رشكة سوس�يداد 
االس�بانية النش�اء معمل متكامل لصناعة السمنت يبدأ من 
الطح�ن مرورا بالحرق وص�وال اىل التعبئة ».وقال مدير عام 
الرشك�ة املهن�دس حس�ن محس�ن الخفاجي يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، بأن »قيمة العقد  الذي تم ابرامه مع 
ممثيل الرشكة ممثلن برئيس مجموعة رشكات سوس�يداد 
االس�بانية الس�يد خال�د يونس محم�د االمن الع�ام لغرفة 
التجارة االوروبية والوفد املرافق له تبلغ )٢٢0( مليون دوالر 
وأن املعمل س�يتكون م�ن خطن انتاجين بطاق�ة انتاجية 
تق�����������������در ب�) ٤000 ( طن يوميا وس�يكون 
تش�غيل املعمل بالطريقة الجاف�ة وبمنظومة حرق ثنائية ) 
نفط اس�ود , غاز(«.واش�ار اىل ان »املعمل س�يتم انشائه يف 
مجمع معامل س�منت بادوش يف محافظة نينوى لس�هولة 
تس�ويق املنتج بس�بب قربه من مرك�ز املحافظة اضافة اىل 

توف�ر مقالع املواد االولي�ة ومصفى النفط حيث تمت تهيئة 
كاف�ة متطلبات العم�ل واالرضية للبدء باالنش�اء بعد توفر 
البيئة االمنه واملناخ املناس�ب للعمل واالس�تثما«ر،  كاشفا 
ع�ن ان« العقد تضمن عدد من الفقرات توفر كل الضمانات 
للطرف�ن اهمه�ا مدة انش�اء املعمل وتش�غيله خالل ) 30( 
ش�هر بكام�ل مفاصله االنتاجي�ة والخدمية م�ن مخترات 
فيزياوي�ة وكيمياوي�ة وورش صيانة ومس�توصف اضافة 
اىل البناي�ات امللحقة باملعمل من مخ�ازن وابنية للموظفن 
وتأثيثها«.وذكر الخفاجي ان »ما تحقق من انجاز يف صناعة 
الس�منت بتغطية حاجة الس�وق املحلي�ة وتحقيق االكتفاء 
الذات�ي يتطل�ب جهد وعمل دائ�م للحفاظ عىل ه�ذا االنجاز 
االقتصادي الذي اسهم يف توفري مالين الدوالرات كانت تهدر 
يف استرياد السمنت قبل عام ٢0١6«.يذكر ان الرشكة العامة 
لصناعة الس�منت لديه�ا ١٨ معمل النتاج الس�منت وتنتج 
جميع االنواع وهي مستعدة لتجهيز كافة الجهات بمختلف 
االنواع والكميات وبأسعار مناسبة وبتجهيز مبارش يف كافة 

معامل الرشكة املوزعة عىل كافة محافظات العراق .

حبوب التجارة تنجز تنظيم كامل الصكوك اخلاصة 
بمستحقات الفالحني للموسم التسويقي لعام ٢٠١٩

الرشكة العامة للسمنت توقع عقد مع رشكة 
سوسيداد االسبانية النشاء معمل يف نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، عن إدراج مس�احة تزيد عىل ١5 
ملي�ون دونم ملختل�ف املحاصيل ضمن خطة املوس�م 
الش�توي املقبل.وقال الناطق اإلعالم�ي للوزارة حميد 
الناي�ف يف بيان صحفي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »ال�وزارة وضمن خطتها للموس�م 
الش�توي املقبل صادقت عىل تخصيص مس�احة من 
االرايض تق�در ب��١5 مليونا و600 ال�ف دونم لزراعة 
مختل�ف املحاصي�ل النباتي�ة يف عم�وم املحافظات«.

وأضاف الناي�ف، أن »الوزارة بانتظ�ار موافقة وزارة 
الري ع�ىل تامن االطالقات املائية لري تلك املس�احة، 
مبينا أن “املساحات التي س�تتم زراعتها توزعت بن 
مختلف املحاصيل، حيث تم تخصيص مس�احة تقدر 
باكثر من تسعة مالين دونم لزراعة محصول الحنطة 

السراتيجي.

الزراعة: إدراج ١5 مليون 
دونم لزراعة خمتلف 
املحاصيل الشتاء املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم وزير النق�ل عبد الل�ه لعيب�ي، مقرحا لعق�د اجتماع 
اعضاء الجمعية العمومية واالتحاد العربي للنقل يف البرصة، 
فيم�ا اكد وزي�ر النق�ل االردني انم�ار الخصاون�ة ان منفذ 
طريبيل يش�هد انتعاش�ا ملموس�ا«.وقالت ال�وزارة يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »وزير النقل عبد الله لعيبي 
اس�تقبل، اليوم، نظ�ريه األردني انمار الخصاونة وس�عادة 
الس�فري االردن�ي يف الع�راق نص�ري الزعب�ي والوف�د املرافق 

لهم�ا يف مقر دي�وان الوزارة لبح�ث افاق التعاون املش�رك 
ب�ن البلدين«.واض�اف ان »الجانب�ن ناقش�ا خ�الل اللقاء 
اه�م الحيثيات الخاص�ة باتفاقية اللجن�ة األردنية العراقية 
املشركة الستمرار العالقات الثنائية املتميزة يف مجال النقل 
بن الجمهورية العراقية واململكة األردنية الهاشمية لتعزيز 
الحركة التجارية ورفد االقتصاد الوطني للبلدين الشقيقن«.

واق�رح لعيبي خ�الل لقاءه عىل الجان�ب االردني ان »يعقد 
االجتم�اع الق�ادم العض�اء الجمعي�ة العمومي�ة واالتح�اد 
العرب�ي للنق�ل و رشكة الج�رس العربي للمالحة املش�ركة 

)العراقي�ة - االردنية -املرصية( يف محافظة البرصة، تزامنا 
م�ع تنفيذ مش�اريع املوانئ العراقية ضم�ن خطة الرنامج 
الحكوم�ي العراق�ي«. من جانب�ه، بن وزير النق�ل االردني 
ان »منفذ طريبيل يش�هد انتعاش�ا ملموس�ا يف حركة النقل 
والش�حن التجاري بن العراق واالردن خ�الل هذه الفرة«، 
مرجح�اً ذل�ك اىل »التس�هيالت واملزايا التي يقدمه�ا البلدين 
الش�قيقن«. الجدير بالذكر انها املرة االوىل التي يس�تضيف 
العراق اجتماعات الجمعية العمومية لرشكة الجرس العربي 

للمالحة البحرية املشركة منذ تأريخ تأسيسها.

    بغداد / المستقبل العراقي

 أصدرت وزارة العدل، قراراً جديداً بشأن زيارة النزالء السجناء.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »وزير العدل 
فاروق الش�واني زار الي�وم الجمعة س�جن الحماية القصوى 
وسجن العدالة /١ وسجن العدالة /٢ يف بغداد، ووجه بالسماح 
لذوي النزالء من الرجال كاآلباء واالبناء واألشقاء بزيارة ذويهم 

املحكومن يف الس�جون العراقية التابعة ل�وزارة العدل، مؤكدا 
يف الوق�ت نفس�ه ع�ىل رضورة تحقي�ق كافة املعاي�ري الدولية 
الخاصة بحقوق اإلنسان التي كفلها القانون العراقي«.وأطلع 
وزير العدل بحس�ب البيان خالل زيارته النفقدية عىل »الواقع 
الصحي والخدمي وكيفية تطوير العمل بالش�كل األمثل، حيث 
التقى بعدد من النزالء واس�تمع ملشاكلهم وأوعز بحلها حسب 
القان�ون، داعيا اىل أهمي�ة تطبيق الرام�ج التثقيفية واملهنية 

لغرض اع�ادة دمج النزالء باملجتمع واكتس�ابهم حرف ومهن 
تساعدهم مستقبال بعد انقضاء فرة محكوميتهم، األمر الذي 
يس�هم يف تحقيق ه�دف الوزارة وهو إص�الح النزالء«.وأضاف 
اع�الم ال�وزارة انه »تم خ�الل الزي�ارة اللقاء بمدراء األقس�ام 
السجنية وكوادرها وتمت مناقشة املالحظات الخاصة باوضاع 
املنتسبن ووجه وزير العدل برضورة توفري جميع االحتياجات 

وتذليل املشاكل واملعوقات التي قد تواجه عملهم.

وزير النقل يقرتح عقد اجتامع اعضاء االحتاد العريب للنقل يف البرصة

وزير العدل يوجه بالسامح لذوي النزالء بزيارة ذوهيم املحكومني
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2019/52

التاريخ 2019/9/23
اىل املدين عبد املنعم حسون عبد

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة تم�ام 
العقار تسلسل 3204 الرشادية الواقع 
يف الكوف�ة العائ�د للمدين عب�د املنعم 
حسون عبد املحجوز لقاء طلب الدائن 
ولي�د حس�ن خض�ر البال�غ عرشون 
ملي�ون دين�ار ع�ى الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
ثالثني يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
عرشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل

الزه�رة  عب�د  الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : الكوفة � الرشادية 

3204
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :عقار يقع عى شارع 
الن�زول  ويك�ون  6م  عرض�ة  فرع�ي 
الي�ه بايه واحدة عن�د الدخول للصالة 
ويحت�وي عى غرفتني ن�وم وصحيات 
الطاب�وق  م�ن  الس�قف  مش�رتكة 
والشيلمان وجزء من الصالة يعلو باية 
والج�دران مطلية باالس�منت االرضية 
م�ن االس�منت مجه�ز م�اء وكهرباء 
وس�لم حديدي ي�ؤدي اىل الطابق االول 
الذي يحتوي عى مخزن وصالة صغرة 
وس�قف جينكو االرضية من االسمنت 
والج�دران من االس�منت مجهز فقط 

كهرباء الصحيات من االسمنت ايضا
5 � مساحته 73,92م

6 � درجة العمران رديئة
7 � الش�اغل من�ى مه�دي وال ترغ�ب 

بالبقاء بعد البيع 
 32,416,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8

مليون
���������������������������������

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح املختصة

بنظر قضايا النزاهة يف النجف
العدد : 2380/ج2019/2

التاريخ 2019/9/25
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / احم�د كريم عبد 
الحسن

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة   ) )2380/ج2019/2 
باملش�تكي ) محم�د راه�ي جم�وع( 
عقوب�ات   )1/459( امل�ادة  وف�ق 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب عليه 
قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املصادف 
يوم 2019/10/31 عند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 591/ب/2019
التاريخ 2019/9/25

ع�يل  س�بطني   ( علي�ه  املدع�ى  اىل 
حساني( 

تبليغ
تحية طيبة ..

اق�ام املدع�ي ) عب�د الله حس�ني عبد 
الل�ه( الدعوى البدائي�ة املرقمة 591/

ب/2019 املتضمنة طلبه باعادة الحال 
اىل ما كانت عليه قب�ل التعاقد والزامه 
الحك�م بتس�ليم مبل�غ خمس�ة عرش 
مليون دينار وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتأييد مختار املنطقة عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
رس�ميتني يوميتني محليتني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
الس�اعة   2019/10/6 املص�ادف 
الثامنة صباحا ويف حال عدم حضورك  
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 2549/ب2019/1
التاريخ 2019/9/19

اعالن
بن�اءا ع�ى الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بازال�ة  ش�يوع العق�ار املرقم 
1/3229  ب�راق جدي�دة يف النجف  عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العقار 
املذكور اع�اله والبينة اوصاف�ه وقيمته 
ادن�اه فع�ى الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )خمسة عرش( يوما 
من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكم�ة بداءة النج�ف وصادر من 
م�رف الرافدي�ن رق�م )7(  يف النج�ف 
وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخر من 
االع�الن يف هذه املحكمة وعى املش�رتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العق�ار املرقم 1/3229 براق 
جدي�دة يف النج�ف عب�ارة ع�ن عرص�ة 
فارغة تقع عى ش�ارعني )ركن( فارغة 
مقاب�ل جامع عب�د الزهرة ب�ن عبد عيل 
كعي�د البو حم�رة مس�احتها االجمالية 
265 م�رت مربع وغر مش�غولة من احد 
وان القيم�ة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
وس�بعة  ثالثمائ�ة   )397,750,000  (
وتس�عون مليون وس�بعمائة وخمسون 

الف دينار ال غرها
���������������������������������

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح املختصة

بنظر قضايا النزاهة يف النجف
العدد : 2362/ج2019/1

التاريخ 2019/9/25
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / احم�د كري�م عب�د 
الحسن

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 
والخاص�ة   ) )2362/ج2019/1 
باملش�تكي ) ع�يل هاش�م وحي�د( وف�ق 
وملجهولي�ة  عقوب�ات   )1/459( امل�ادة 
محل اقامتك حسب عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف موعد 
املحاكمة املصادف ي�وم 2019/10/31 
تج�ري  س�وف  حض�ورك  ع�دم  عن�د 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
���������������������������������

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 4043/ب2019/4
التاريخ 2019/9/26

ف�وزي  حس�ني   ( علي�ه  املدع�ى   / اىل 
محسن( 

اقام�ت املدعي�ة )س�اجدة عزي�ز عب�د 
الس�ادة( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي تطلب فيها الحكم ي� )بتس�ديدك 
له�ا ب�دالت االيج�ار ع�ن نص�ف العقار 
املرقم 62083 حي املي�الد والبالغة ثالثة 
ماليني وخمس�مائة الف دينار ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار حي القاس�م 
7 ب ع�يل ش�اكر الش�مرتي ل�ذا ق�ررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2019/10/7 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك  

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3821
التاريخ 2019/9/26

اىل املدع�ى علي�ه )مع�ن عب�د اله�ادي 
رحمن(

اقامت  املدعية ) حميده هاشم عواصه( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
تطل�ب فيه�ا الحك�م ب ) تس�ديدك لها 
مبلغا مق�داره عرشة مالي�ني دينار عن 
قرضة حس�نة( ولثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مخت�ار ح�ي الرم�وك عباس 
يحيى الكرعاوي لذا قررت هذه املحكمة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
املرافع�ة  للحض�ور يف موع�د  يوميت�ني 
املصادف يف يوم  2019/10/3 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة  بحق�ك  غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

بيان اكتتاب 
رشكة املتاح للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلس�تها 
املنعق�دة بتاري�خ 31 / 8 / 2019 واملتضمن زيادة راس مال الرشك�ة وفق احكام املادة 
) 55 ( اوال م�ن قان�ون ال�رشكات ليصبح راس مال الرشكة ) 5100000000 ( خمس�ة 
ملي�ار ومائ�ة مليون  دينار بدال من ) 5000000000 ( خمس�ة ملي�ار دينار اي باصدار 
اس�هم جديدة مقداره ) 100000000 ( مائة مليون س�هم لذا يرس مجلس االدارة دعوة 
املساهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالسهم املطروحة البالغة ) 100000000 ( مائة 

مليون سهم وفق التفاصيل االتية : 
1 – نص عقد الرشكة 

عقد تأسيس 
رشكة املتاح للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

راسمالها ) 5000000000 ( خمسة مليارات دينار 
امل�ادة االوىل : اس�م الرشك�ة : رشك�ة املت�اح للتوس�ط ببي�ع ورشاء العم�الت االجنبي�ة 

املحدودة.
امل�ادة الثاني�ة : مركز الرشكة : العراق – بغداد ولها وبع�د موافقة البنك املركزي العراقي 

القيام باالتي : 
فتح فرع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية . 

نقل املركز الرئيس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
غلق او دمج اي فرع تابع لها .

املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة العمل :
املس�اهمة يف دع�م وانم�اء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال التوس�ط يف بيع 

ورشاء العمالت االجنبية . 
-ع�ى الرشكة ان تمارس اعمالها يف مكان مس�تقل والئق وامن داخ�ل العراق ويجب ان 

تتوفر يف املكان املستلزمات الالزمة ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة .
-ع�ى الرشكة توفر الة تس�جيل لكل عملي�ة بيع او رشاء للعمالت تك�ون ذات رشيطني 
الرشيط االول يعطى للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة 

من قبل املديرية العامة ملراقبة الصرفة واالئتمان .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل : 

1– التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
2– اج�راء معام�الت بي�ع ورشاء العم�الت االجنبية لحس�ابها بما اليتجاوز راس�مالها 

واحتياطياتها .
3– قب�ول االمانات بالدينار العراق�ي او العمالت االجنبية من زبائن الرشكة لغرض رشاء 
العمالت االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عى ان يتم فتح سجالت بهذه 
االمانات وفق النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة 

الصرفة واالئتمان . 
4– فتح حس�ابات بالعمالت املحلية واالجنبية باس�م الرشكة ل�دى مرف مجاز داخل 

العراق . 
5– اس�تيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوس�ط يف عمليات البي�ع والرشاء بمقدار 
بنسبة ) 1 / 4 ( ربع الواحد من املائة من مبالغ عمليات الرشاء و ) 1 / 2 ( نصف الواحد 

من املائة عن مبالغ عمليات البيع . 
6– مسك حسابات فرعية باسماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات 
املقاصة بشان معامالت بيع ورشاء العملة واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة 

يف الفقرة ) 4 ( اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات . 
7– الحصول عى التس�هيالت ائتمانية من الجه�از املريف العراقي حرا بما اليزيد عن 
) 50 % ( خمس�ني من املائة من راس�مالها واحتياطياتها لغرض توفر السيولة النقدية 

لتنفيذ اغراض الرشكة . 
8– يحق للرشكة رشاء واس�تئجار االموال غ�ر املنقولة الداء عملها وايواء موظفيها مع 

مراعاة قانون البنك املركزي العراقي والتعليمات الصادرة بموجبه . 
اليجوز لرشكات الرافة القيام باالعمال التالية : 

1– فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال . 
2– من�ح القروض للزبائن او غرهم او اي نوع من انواع التس�هيالت االئتمانية املبارشة 

وغر املبارشة . 
3– اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية واالجنبية .

4– خصم االوراق التجارية .
5– املضارب�ة الغ�ر مرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك 
اش�اعة وقائع غر صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال من ش�انها احداث بلبلة يف 

التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها . 
6– اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عى اساس الدفع االجل . 

7– اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقي وقانون املصارف وقانون 
مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها . 

8– الحصول عى تس�هيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غ�ر مبارشة من خارج الجهاز 
املريف العراقي كما اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عى نس�بة 50 % خمس�ني باملائة 

من راسمالها واحتياطياتها . 
رابع�ا : راس م�ال الرشكة ) 5000000000 ( خمس�ة مليارات دينار فقط مقس�م اىل ) 

5000000000 ( خمسة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد . 
2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 100000000 ( مائة مليون سهم .

3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد . 
4 – مكان االكتتاب : 

مرف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة الفرع الرئييس .

مرف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة فرع الشورجة .
5 – مدة االكتتاب التقل عن 30 يوما والتزيد عن 60 يوما اعتبارا من 7 / 10 / 2019 . 

6 – تكون الخمسة عرش يوم االوىل من االكتتاب للمساهمني والخمسة عرش يوما الثانية 
للجمهور واملساهمني الغر مكتتبني يف الخمسة عرش يوم االوىل . 

7 – يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات.

بيان اكتتاب 
رشكة املكارم للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلس�تها 
املنعق�دة بتاري�خ 26 / 8 / 2019 واملتضمن زيادة راس مال الرشك�ة وفق احكام املادة 
) 55 ( اوال م�ن قان�ون ال�رشكات ليصبح راس مال الرشكة ) 5050000000 ( خمس�ة 
مليار وخمسون مليون دينار بدال من ) 5000000000 ( خمسة مليار دينار اي باصدار 
اس�هم جدي�دة مقداره ) 50000000 ( خمس�ون مليون س�هم لذا ي�رس مجلس االدارة 
دعوة املس�اهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالسهم املطروحة البالغة ) 50000000 ( 

خمسون مليون سهم وفق التفاصيل االتية : 
1 – نص عقد الرشكة 

عقد تأسيس 
رشكة املكارم للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

راسمالها ) 5000000000 ( خمسة مليارات دينار 
امل�ادة االوىل : اس�م الرشك�ة : رشك�ة امل�كارم للتوس�ط ببي�ع ورشاء العم�الت االجنبية 

املحدودة.
املادة الثانية : مركز الرشكة : العراق – البرة ولها وبعد موافقة البنك املركزي العراقي 

القيام باالتي : 
فتح فرع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية . 

نقل املركز الرئيس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
غلق او دمج اي فرع تابع لها .

املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة العمل :
املس�اهمة يف دع�م وانم�اء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال التوس�ط يف بيع 

ورشاء العمالت االجنبية . 
-ع�ى الرشكة ان تمارس اعمالها يف مكان مس�تقل والئق وامن داخ�ل العراق ويجب ان 

تتوفر يف املكان املستلزمات الالزمة ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة .
-ع�ى الرشكة توفر الة تس�جيل لكل عملي�ة بيع او رشاء للعمالت تك�ون ذات رشيطني 
الرشيط االول يعطى للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة 

من قبل املديرية العامة ملراقبة الصرفة واالئتمان .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل : 

1– التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
2– اج�راء معام�الت بي�ع ورشاء العم�الت االجنبية لحس�ابها بما اليتجاوز راس�مالها 

واحتياطياتها .
3– قب�ول االمانات بالدينار العراق�ي او العمالت االجنبية من زبائن الرشكة لغرض رشاء 
العمالت االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عى ان يتم فتح سجالت بهذه 
االمانات وفق النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة 

الصرفة واالئتمان . 
4– فتح حس�ابات بالعمالت املحلية واالجنبية باس�م الرشكة ل�دى مرف مجاز داخل 

العراق . 
5– اس�تيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوس�ط يف عمليات البي�ع والرشاء بمقدار 
بنسبة ) 1 / 4 ( ربع الواحد من املائة من مبالغ عمليات الرشاء و ) 1 / 2 ( نصف الواحد 

من املائة عن مبالغ عمليات البيع . 
6– مسك حسابات فرعية باسماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات 
املقاصة بشان معامالت بيع ورشاء العملة واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة 

يف الفقرة ) 4 ( اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات . 
7– الحصول عى التس�هيالت ائتمانية من الجه�از املريف العراقي حرا بما اليزيد عن 
) 50 % ( خمس�ني من املائة من راس�مالها واحتياطياتها لغرض توفر السيولة النقدية 

لتنفيذ اغراض الرشكة . 
8– يحق للرشكة رشاء واس�تئجار االموال غ�ر املنقولة الداء عملها وايواء موظفيها مع 

مراعاة قانون البنك املركزي العراقي والتعليمات الصادرة بموجبه . 
اليجوز لرشكات الرافة القيام باالعمال التالية : 

1– فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال . 
2– من�ح القروض للزبائن او غرهم او اي نوع من انواع التس�هيالت االئتمانية املبارشة 

وغر املبارشة . 
3– اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية واالجنبية .

4– خصم االوراق التجارية .
5– املضارب�ة الغ�ر مرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك 
اش�اعة وقائع غر صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال من ش�انها احداث بلبلة يف 

التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها . 
6– اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عى اساس الدفع االجل . 

7– اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقي وقانون املصارف وقانون 
مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها . 

8– الحصول عى تس�هيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غ�ر مبارشة من خارج الجهاز 
املريف العراقي كما اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عى نس�بة 50 % خمس�ني باملائة 

من راسمالها واحتياطياتها . 
رابع�ا : راس م�ال الرشكة ) 5000000000 ( خمس�ة مليارات دينار فقط مقس�م اىل ) 

5000000000 ( خمسة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد . 
2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 50000000 ( خمسون مليون سهم .

3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد . 
4 – مكان االكتتاب : 

مرف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة الفرع الرئييس .

مرف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة فرع الشورجة .
5 – مدة االكتتاب التقل عن 30 يوما والتزيد عن 60 يوما اعتبارا من 7 / 10 / 2019 . 

6 – تكون الخمسة عرش يوم االوىل من االكتتاب للمساهمني والخمسة عرش يوما الثانية 
للجمهور واملساهمني الغر مكتتبني يف الخمسة عرش يوم االوىل . 

7 – يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات.

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للسمنت العراقية

معاونية السمنت الشاملية

تنويه
نعلمكم بانه تم الغاء اعالن املناقصات االس�ترادية 
املش�ار اليه�ا بكتابين�ا الع�دد )5415 و 4516( يف 

 2019/9/9
)2/New Hammam/ 2019-3/New Hammam/2019(

طابوق ناري مغنييس والوميني لعدم توفر السيولة 
النقدية يف الوقت الحارض

مع التقدير

اعالن 
تعل�ن جامع�ة املثنى عن اجراء مزاي�دة علنية اليجار العقارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه بموجب قان�ون بيع وايجار اموال 

الدولة رقم ) 3 ( املعدل  وتدعو الراغبني باالشرتاك 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرف الرش�يد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  يف رئاس�ة الجامعة / 
قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية  )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، بطاقة السكن  او ما يعادلهم ( 
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رس�و املزايد عليه 

وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية 
 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

 2 � ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغير قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا

تنويه
الحاقا باعالن محافظة الديوانية /قس�م العقود الحكومية 
املرق�م )1806( يف 2019/9/24 )مناقصة رقم )1( لس�نة 
2019 تأهيل جزء من مغذي النغيشية يف غماس( املنشور يف 
جريدة املس�تقبل العراقي بعددها )1989( يف 2019/9/25 

ورد سهوا ما ييل :
1 � الفق�رة )5( عبارة )عقد املؤتمر الخ�اص باالجابة عى 
استفسارات املشاركني  يف املناقصة عند الساعة الثانية عرش 
ظهرا ( خطأ والصحيح هو )عند الساعة العارشة صباحا( 
2 � الفق�رة )7( عب�ارة )م�رف معتمد  يف الع�راق( خطأ 
والصحي�ح ) م�رف معتم�د م�ن قب�ل البن�ك املركزي يف 

العراق(
3 � الفق�رة )11( عب�ارة )منف�ذ العدل( خط�أ والصحيح ) 

منفذ العقد ( لذا اقتىض التنويه
عيل زيدان خلف

أ.د عامر عيل حسني العطوي معاون املدير العام ـ السمنت الشاملية
رئيس اجلامعة /وكالة

مساحته م2 مبلغ التقديربـ )الدينار العراقي(  طبيعة عمله موقعه العقار ت

56 )000,120,000( فقط مائة 
وعشرون مليون

بيع المواد الغذائية مسبقة الصنع 
وغير مسبقة الصنع وكافة العصائر 

والمشروبات الصحية الباردة والحارة فقط  
قرب كلية 
الزراعة

النادي 
الطالبي 1

36 )4,500,000( فقط اربعة ماليين 
وخمسمائة الف غذائية فقط كلية الصيدلة كشك 2

36 )4,000,000( فقط اربعة ماليين استنساخ ومستلزمات دراسية فقط كلية الصيدلة كشك 3
27,84 )3,000,000( فقط ثالثة ماليين  بيع وجبات غذائية سريعة فقط كلية الطب كشك 4

املدير املفوض 
مجعة لطيف حنتوش

املدير املفوض 
بسام عدنان حممد
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه
الحاق�ا باع�ان محافظ�ة الديواني�ة / قس�م العق�ود الحكومي�ة املرق�م )1808( يف 
2019/9/24 )مناقص�ة رق�م )3( لس�نة 2019 تجهيز وتمديد انابي�ب مركز وقرى 
ناحية املهناوية وتش�مل )غضيب ، الجبور ، قرب زراعة املهناوية ، الس�يفانة ، عكر( 
املنش�ور يف جريدة املس�تقبل العراقي بعددها )1989( يف 2019/9/25 ورد س�هوا ما 

ييل :
1 � الفقرة )4/ب( مبلغ القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ال يقل مقداره )69,920,400( 
تس�عة وس�تون مليون وتس�عمائة وعرشون الف واربعمائة دينار خطأ والصحيح ) 

69,920,000(تسعة وستون مليون وتسعمائة وعرشون الف دينار عراقي ال غريها
2 � الفق�رة )4/ج/ثاني�ا( عبارة براءة ذمة صادرة م�ن الهيئة العامة للرضائب خطأ 

والصحيح )الهيئة العامة للرضائب( 
3 � الفقرة )5( عبارة )عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف 
املناقصة عند الس�اعة )الثانية ع�رش ظهرا( خطأ والصحيح ) عند الس�اعة العارشة 

صباحا( 
4 � الفقرة )7( عبارة )مرصف معتمد يف العراق( خطأ والصحيح )مرصف معتمد من 

البنك املركزي يف العراق ( 
5� الفقرة )7( عبارة )الكلفة التخمينية للمرشوع بمبلغ )5,244,680( خمسة مايني 
ومائتان واربعة واربعون الف وستمائة وثمانون دينار خطأ والصحيح )5,244,000( 

خمسة مايني ومائتان واربعة واربعون الف دينار عراقي ال غريها
6 � الفق�رة )11( عب�ارة ) منف�ذ العدل(  خط�أ والصحيح )منفذ العق�د( لذا اقتىض 

التنويه

تنويه
الحاقا باع�ان محافظة الديوانية / قس�م العقود الحكومية 
املرق�م )1812( يف 2019/9/24 )مناقص�ة رق�م )4( لس�نة 
2019 تجهيز وتمديد انابيب قرى قضاء الشامية )أل سلطان 
، السادة أل  رسيع ، العجمية ، أيشان خالد ، الزهرية  ، الثمن 
، حفار ، حريجة ، البوغريب، حي السياسني ، الكايف ، منطقة 
سليم ، بور سعد، القاطع ، قرب الدالل ، السادة ال سيد حسن 
( املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي بعدده�ا )1990( يف 

2019/9/26 ورد سهوا ما ييل :
1 � الفق�رة )4/ب( عب�ارة ) الق�درة املالي�ة لتنفيذ املرشوع  
بمبل�غ ال يق�ل مق�داره )53,800,400( ثاث�ة وخمس�ون 
ملي�ون وثمانمائة ال�ف واربعمائة دينار خط�أ   والصحيح ) 
53,800,000( ثاثة وخمس�ون مليون وثمانمائة الف دينار 

عراقي ال غريها لذا اقتىض التنويه

تنويه
الحاق�ا باع�ان محافظ�ة الديواني�ة / قس�م العق�ود 
الحكومي�ة املرق�م )1807( يف 2019/9/24 )مناقص�ة 
رق�م )2( لس�نة 2019 ترميم مدرس�ة التع�اون العربي 
االبتدائي�ة / مركز غماس  املنش�ور يف جريدة املس�تقبل 
العراقي بعددها )1989( يف 2019/9/25 ورد س�هوا ما 

ييل :
1 � الفق�رة )4/أ/ثالث�ا/4( خباطة قدري�ة حجم 5م2 
( خط�أ والصحي�ح ) خباطة قدرية حج�م )5( م3 عدد 

 ))2(
2 � الفق�رة )7( عبارة )م�رصف معتمد يف العراق( خطا 
والصحيح )مرصف معتمد من البنك املركزي يف العراق(

3 � الفق�رة )11( عبارة )منفذ الع�دل( خطا والصحيح 
)منفذ العقد( لذا اقتىض التنويه

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
املعه�د الفني – برصة باس�م 
الطالبة مروه جاس�ب هندي 
– فم�ن يعثر عليها تس�ليمها 

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

اعان 
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من 
السيد ) اياد حسني عيل ( الذي 
يطلب فيه تبدي�ل اللقب من ) 
التميمي ( اىل ) الكعبي ( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�ال م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 22 
من قان�ون البطاق�ة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

نشأت ابراهيم شال 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
املعهد التقن�ي اداري – برصة 
باس�م الطال�ب صال�ح حازم 
صال�ح – قس�م ادارة املواد – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
املعهد التقن�ي اداري – برصة 
ح�ازم  ن�ور  الطالب�ة  باس�م 
صال�ح – قس�م ادارة املواد – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
املعهد التقني – برصة باس�م 
الطال�ب احم�د جاب�ر عذافه 
– قس�م التقني�ات املدني�ة – 
ف�رع بناء وانش�اءات  – فمن 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�������������������������

اعان 
بناء عىل طلب املدعي ) كاظم 
حس�ني عزيز ( وال�ذي يطلب 
من خاله تبديل ) اللقب ( من 
) املوس�وي ( اىل ) الي�ارسي ( 
واس�تنادا الحكام امل�ادة ) 22 
( م�ن قانون البطاقة الوطنية 
رق�م ) 3 ( لس�نة 2016 تقرر 
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية 
فم�ن له ح�ق االع�راض عىل 
املديرية خال  الطلب مراجعة 
) 15 ( خمس�ة ع�رش يوم من 
تاريخ النرش وبعكسه سينظر 

يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة 
�������������������������

تنويه 
اش�ارة اىل االعان املنش�ور يف 
صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
الع�دد 1958 يف 4 / 8 / 2019 
رهي�م  اركان   ( خط�أ  ورد 
ابراهي�م ( والصحي�ح ه�و ) 
يف   ) ابراهي�م  رحي�م  اركان 
محكمة االحوال الشخصية / 
بعقوبة – لذا اقتىض التنويه .

كلية الريموك اجلامعة
إعالن

التاريخ  29 / 9 /2019
تعل�ن كلية الريموك الجامعة يف دياىل عن إجراء مزايدة 
علنية لغرض تأجري املرافق الخدمية التابعة لها : نادي 
الطلبة ، مكتب االستنس�اخ ، التصوير ) يف مقر الكلية 
الكائ�ن يف دياىل ( وذلك يف يوم الخميس املوافق 3 / 10 
/2019  ، ويف تم�ام الس�اعة الع�ارشة صباحاً . فعىل 
جميع الس�ادة الراغبني االش�راك يف املزايدة الحضور 
اىل مق�ر الكلي�ة وعىل من ترس�و عليه املزاي�دة تقديم 
املستمس�كات الرسمية له خال مدة ) 7 ( سبعة ايام 
من تاريخ رس�و املزايدة عليه لغ�رض ابرام العقد مع 

الكلية

مجهورية العراق / وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

م / مناقصة رقم ))2019/22((اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
االعــــــالن رقم )) 63 / 2019( 

)) للمرة / االولــــــــــــــــى ((
1- ي�ر الرشك�ة العامة لتجارة امل�واد الغذائية )االعان ملقدم�ي العطاءات املؤهلني من ال�رشكات لتقديم عطاءاتهم 

للعمل الخاص  )ملناقصة نقل املواد الغذائية من مخازن الرشكة اىل محات الوكاء يف محافظة الديوانية ( .
2- تتوفر لدى )الرشكة اعاه( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 

)نقل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة( .
3- بأم�كان مقدمي العط�اءات الراغبني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بعد تقديم طل�ب تحريري اىل )مدير 
القس�م القانوني / الطابق الثاتي / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور – شارع النقابات – مجاور وزارة 
الكهرباء ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة )750.000( س�بعمائة وخمس�ون  الف دينار ، بأمكان 

مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاه .
4- تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي )صن�دوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االس�تعامات ( قبل الس�اعة 
)12( الثاني�ة عرش ظهرا بتوقيت بغ�داد ليوم )االربعاء ( املصادف 2019/10/23 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم 
)االربعاء(  املصادف 2019/10/23  ) بعد الساعة 12 الثانية عرش  ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء 
) خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي( بمبلغ )150.000.000( مائة وخمسون 

مليون دينار عراقي كتأمينات اولية نافذة ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .
اسعار الكلفة التخميني����������������ة

وترفق الوثائق التالية
1- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

يتم استبعاد عطاءه .
2- كتاب عدم ممانعة من االشراك  يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2019 .

3- هوية اتحاد الناقلني ووثائق الرشكة مقدمة العطاء  .
4- حسابات ختامية التي تظهر االرباح خال السنتني االخريتني .

5- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خال تحديد راس املال والسيولة النقدية املعتمدة مع تأييد الجهة املختصة .
6- االعمال املماثلة املنجزة خال السنتني االخريتني مؤيدة من الجهات التعاقدية .

7- )5( خمسة سنويات لسيارات حمل عائدة للرشكة مقدمة العطاء .
        Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor العنوان:-جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات
Web site: www. iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

اعان 
ق�دم املدعي ) ايمان عيل دعبول ( طلبا يروم 
فيه ) اضافة لقب ( من ) فراغ ( اىل ) البقال 
( فم�ن لديه اعراض ع�ىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديرية خال مدة اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوم ( وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة 

������������������������������������
اعان 

ق�دم املدعي ) هبه عيل دعب�ول ( طلبا يروم 
فيه ) اضافة لقب ( من ) فراغ ( اىل ) البقال 
( فم�ن لديه اعراض ع�ىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديرية خال مدة اقصاها ) خمس�ة 
عرش يوم ( وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن بلدي�ة 
املنصور بأس�م / تحسني عيل صالح – فمن 

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

اعان 
اىل الرشكاء / عباس فاح خري الله وياسمني 
عباس عبد االمري وعلياء وخرض ودعاء اوالد 

اركان قحطان وانتصار مزهر شبيب .
يرجى حضوركم اىل بلدية التاجي الستخراج 
اج�ازة بن�اء العق�ار املرق�م 15549 س�بع 

البور.
الرشيك 

محمد محسن جميل 
������������������������������������

فقدان 
فق�د الوص�ل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية 
املرق�م 1010898 يف 6 / 2 / 2018 بمبل�غ 
135000 مائة وخمس�ة وثاثون الف دينار 
باس�م / فريوز رعد ه�ادي – فعىل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة

التاريخ : 2019/8/5
اىل املدعوه/ شكرين محمد رشعان

اعان
قدم طال�ب حجة الوفاة رقيه صيهود دك�روك اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه )ش�كرين محمد 
رشع�ان علوان الس�امي( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خال عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعان  وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

صفاء ناجي املوىل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :حجة وفاة
التاريخ : 2019/9/25

اىل املدعوه/ برشى كريم رضا خفي االعرجي
اعان

ق�دم طالب حج�ة الوف�اة نجاة حس�ني ليلو اىل ه�ذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوه )ب�رشى كريم 
رضا خفي االعرجي( ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خال عرشة ايام من تاريخ نرش االعان  

وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :حجة وفاة /3606
التاريخ : 2019/9/23

اىل املدعوه/ زهراء صاحب عبد
اعان

قدم طالب حجة الوفاة سام صاحب عبد بشري اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدع�وه )زهراء صاحب 
عب�د ( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامها خال عرشة ايام من تاريخ نرش االعان  وبخافه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

������������������������������������
اعان

اىل املتهم / ش. اول  وس�ام مهدي صالح طاهر النداوي- قيادة 
حرس الحدود الثالثة- بغداد 

اسم االم للمدان  – كريمة حسن 
بم�ا انك متهم وف�ق احكام املادة )5( من قان�ون عقوبات قوى 
االم�ن الداخ�يل رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية مح�ل اقامتك 
اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعان عىل ان تحرض امام محكمة 
قوى االم�ن الداخيل الثالث�ة املنطقة الثالثة خ�ال مدة اقصاها 
ثاثون يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعان يف محل اقامتك 
وتجي�ب عىل التهم�ة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65و66 ( من 
قان�ون اصول املحاكمات الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008 . 
اللواء الحقوقي

عبد الخالق بدري لفتة
رئيس محكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة

التاريخ : 2019/9/25
اىل املدعو/ صباح كريم رضا خفي االعرجي

اعان
ق�دم طال�ب حجة الوف�اة نجاة حس�ني ليلو طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو )صباح 
كريم رضا خفي االعرجي( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامه�ا خال عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعان  وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة/3605

التاريخ : 2019/9/23
اىل املدعو/ مهيمن صاحب عبد بشري

اعان
قدم طالب حجة الوفاة سام صاحب عبد بشريطلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو )مهيمن 
صاحب عبد بشري( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خ�ال عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعان  وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة/1963

التاريخ : 2019/7/23
اىل املدعوه/ انغام لفته مسري

اعان
ق�دم طالب حجة الوفاة س�عدية عبد الرضا ش�لش اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه )انغام 
لفته مسري( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�ال عرشة ايام من تاري�خ نرش االعان  

وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد / 393/ت/2016

التاريخ 2019/9/26
اعان

اس�تنادا اىل امل�ادة 71  من قان�ون التنفيذ وبناءا ع�ىل طلب الدائن 
املدي�ر املف�وض لرشكة اس�وار الرغ�اب للتج�ارة العام�ة )ماجد 
صكب�ان س�لمان( اضاف�ة لوظيفته تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوفة  
الس�يارة املرقم�ة 32780 أ نج�ف خص�ويص نوع هون�داي النرا 
العائ�دة للمدين حيدر عيل طراد ع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور يف 
الزم�ان واملكان املذكورين ادناه خال عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املقدرة مع جلب هوي�ة االحوال املدنية ويتحمل املش�ري 

اجور التسجيل والداللية 
املنفذ العدل 

عماد جايل عبود
االوصاف :

1 / مواصفات السيارة هونداي النرا خصويص بيضاء اللون طراز 
2014 تحم�ل الرقم 32780 أ نجف خصويص وانها ذات بدن بحالة 
جي�دة وغري مصب�وغ يتائم وس�نة الصنع عدا رضب�ة خفيفة يف 
البدن الس�فيل للجهة اليمنى للس�يارة وتوجد تقشطات للدعامية 
االمامية من الجهة اليرى واليمنى للسيارة مع النوع االتوماتيكي 
واملحرك ش�غال واالطارات مع السبري بحالة جيدة املصابيح بحالة 
جيدة وش�غالة وجميع زجاج الس�يارة بحالة جيدة وال يوجد كر 

او فطر والغرفة الداخلية للسيارة بحالة جيدة        
 2 / الزمان الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لاعان

3 / امل�كان مع�رض البدران الواق�ع يف الكوفة ش�ارع امللعب قرب 
محطة الوقود

4 / القيمة املقدرة خمسة  عرش مليون دينار عراقي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3677/ب2019/2
التاريخ 2019/9/26

اىل / املدعى عليه ) جرب حسني عباس( 
اقام املدعيان ) 1 � حس�ني راهي حسون 2 � سهاد فاضل عباس( 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاه والت�ي يطلبان فيه�ا الحكم عدم 
معارضت�ك واملدعى عليه االول الس�يد وزير العدل اضافة لوظيفته 
من االنتف�اع والترصف من س�هام املدعني اع�اه يف العقار املرقم 
3/13621 حي صدام ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار الجديدة 4  أ حيدر صاحب امليايل لذا 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعانا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/10/2 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

العدد : 19323
التاريخ :2019/9/24

رقم التبويب : جـ /3342

اجور النقل داخل حدود البلدية )9000( تسعة االف دينار / لكل طن
اجور النقل خارج حدود البلدية )900( تسعمائة دينار / لكل طن / كم

المجموع )9.900( تسعة االف وتسعمائة دينار
املهندس

قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

أ.د.سعد محد عبد اللطيف 
عميد الكلية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
اىل املدعى عليه / رسول حسن دخينه 

بتاري�خ 2019/9/19 اص�درت ه�ذه املحكمة 
بالع�دد اعاله قرارا غيابيا يقيض بتأدية حضانة 
املدعي�ة )حنان حس�ن س�عد( البنائه�ا )احمد 
وس�بأ( ابناء املدعى عليه )رسول حسن دخينة( 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
محلة منطق�ة دور العمال واملرفق بكتاب مركز 
رشط�ة الخلود بالع�دد 12957 يف 2019/9/24 
عليه تقرر تبليغك بالقرار املذكور اعاله بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني رس�ميتني وعند 
عدم اعرتاضك عىل القرار ضم�ن املدة القانونية 

وسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض 

رائد كامل اليارسي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة االحرار
العدد: 261/ب/2019
التاريخ 2019/9/26

اىل املدعى عليها الثامنة ) ازهار عبد الزهرة( 
تبليغ

اقام عليك املدعي )مؤيد حس�ني عكله( الدعوى 
املرقم�ة اعاله والتي ادعى فيها بانه قد اش�رتى 
م�ن مورث�ك املرح�وم ) محم�د عب�د عذاف�ه( 
العقاراملرق�م 1583/1 مقاطعة 41 الحس�ينية 
ق�دره  بب�دل   2003/5/1 بتاري�خ  الش�مالية 
ثالثمائ�ة الف دين�ار قد اس�تلمها مورثك كامال 
بالتاري�خ املذكور اعاله لذا طل�ب دعوتك وبقية 
الورث�ة املدعى عليهم للمرافعة والحكم بتمليكة 
العقار املذكور اعاله لذا وملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض وحس�ب كت�اب مركز رشطة 
االحرار بالع�دد 4548 يف 2019/9/19 ومرفقة 
اش�عار مختار منطقة حي الجه�اد املصدق من 
املجل�س املح�ي يف االح�رار امل�روح في�ه بانك 
مرتحلة اىل جهة مجهول�ة يف الوقت الحارض لذا 
اقت�ى تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
رس�ميتني بالحضور عىل موع�د املرافعة القادم  
يف 2019/10/3 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
ح�ال عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلنا 

ووفقا للقانون
القايض 

نارص عبد فهد
��������������������������������������

فقدان جواز
فقد الجواز البحران�ي املرقم 2123700 
يف  البحري�ن  دول�ة  م�ن  والص�ادر 
2012/6/5 بأس�م املواطن )عي صالح 
محس�ن صالح العصفور( وق�د فقد يف 
النج�ف  املدينة القديمة م�ن يعثر عليه 
تس�ليمه اىل الجهة املختصة مع الش�كر 

والتقدير
��������������������������������������

اىل الريك / نادية كلف لفته
اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
اق�رارك  لتثبي�ت  وذل�ك  االرشف  النج�ف  ف�رع 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك )عم�ار رحي�م 
عب�د ( بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )52286/3( حي الن�داء رقم املقاطعة 
)4( جزي�رة النج�ف لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان خالل مده اقصاها خمس�ة عر يوم 
داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
ن�ر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 9994

التاريخ 2019/9/17
بن�اء عىل طل�ب املواط�ن ) عبد الحس�ن طعمه 
عطية( لغرض تبديل لقبه وجعله ) الغزي( بدال 
من )الش�افعي( من لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة عر يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكم جنح الكوت

العدد : 1678/ج/2019
التاريخ : 2019/8/19

قرار الحكم بالعقوبة  غيابيا
تش�كلت محكمة جنح الكوت يف يوم 2019/8/19 
من قاضيها السيد محمد نوري عواد الطائي املأذون 

بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها االتي :
املش�تكي / محم�د ع�ي حس�ن عذاف�ة /وكيلت�ه 

املحامية نوال عي رشيف
نائب املدعي العام/ القايض محمد عزيز دارم

املجرم / محمد عي غازي محمد/ وكيلته املحامية 
املنتدبة حوراء مذكور

القرار :
1 � حكم�ت املحكمة عىل املجرم ) محمد عي غازي 
محم�د( غيابيا بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني وفق 

احكام املادة 1/456/أ عقوبات 
2 � اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة املحاكم املدنية 
للمطالب�ة بالتعويض بعد اكتس�اب الق�رار الدرجة 

القطعية 
3 � يت�م تبلي�غ املج�رم بالعقوب�ة الص�ادرة بحقه 

بواسطة صحيفتني محليتني
4 � اصدار ام�ر القبض والتحري بحق املجرم اعاله 

لتنفيذ العقوبة الصادره بحقه
5 � تقدي�ر اتعاب املحامية املنتدبة ) حوراء مذكور( 
مبل�غ مقداره ع�رون الف دينار  ت�دع من خزينة 

الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا قابال لالع�رتاض والتمييز وافهم علنا 

يف 2019/8/19 م
القايض

محمد نوري عواد الطائي

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10545
التاريخ 2019/9/26

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املواطن ) شايع 
رحال جازع( الذي يروم  تبديل لقبه وجعله ) ال 
طالس ( بدال م�ن )القراغويل( من لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاها 
)خمس�ة عر يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10558
التاريخ 2019/9/26

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قب�ل املواطن ) 
ضاحي رح�ال جازع( ال�ذي ي�روم  تبديل لقبه 
وجعل�ه ) ال ط�الس ( بدال م�ن )القراغويل( من 
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عر يوم( وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3944 / ش1 / 2019 

التاريخ : 26 / 9 / 2019 
املدعى عليه / بالل مؤيد عبد الفتاح 

م / اعالن 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحك�م ذي العدد 
 2019  /  9  /  17 يف   2019  / ش1   /  3944
املتضم�ن الحك�م بالتفريق القضائ�ي للهجر 
بين�ك وب�ني املدعي�ة ) س�اره عدن�ان احمد ( 
واعتبار هذا التفريق طالقا بائن بينونة صغرى 
واقعا للمرة االوىل بعد الدخول وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطق�ة بعقوب�ة الجدي�دة املص�دق 
م�ن املجل�س البل�دي لقض�اء بعقوب�ة تقرر 
تبليغ�ك بالصحف الرس�مية ولك ح�ق الطعن 
باالع�رتاض عىل الحكم الغيابي والتمييز خالل 
املدة القانونية وبخالفه س�وف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
��������������������������������������

مديرية تنفيذ املقدادية 
العدد : 77 / ت / 2019 

التاريخ : 25 / 9 / 2019 
اعالن 

تبيع مديري�ة تنفيذ املقدادية العقار املرقم 10 
/ 1117 م 27 ال�ركاع العائ�د للمدينني فاضل 
غضي�ب عداي وس�كينة عي ع�داي مناصفة 
الكائ�ن يف قض�اء املقدادي�ة / منطق�ة بل�ور 
لقاء طل�ب الدائنة س�عدية ابراهيم محمود يف 
االضب�ارة التنفيذي�ة اعاله البال�غ قدره 050 
، 791 ، 8 ثماني�ة مالي�ني وس�بعمائة وواحد 
بضمن�ه  دين�ار  وخمس�ون  ال�ف  وتس�عون 
االتعاب ورس�م التسجيل ورس�م التحصيل – 
فعىل الراغبني بال�راء مراجعة هذه املديرية 
القانوني�ة  التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
البالغ�ة 10 % م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي . 
املنفذ العدل 

ايمان ياسني حسن 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : العقار املرقم 10 / 1117 
م27 ال�ركاع العائ�د للمدين�ني فاضل غضيب 

عداي وسكينة عي عداي مناصفة .
2 – جنس�ه ونوعه : العقار املرقم 10 / 1117 

م 27 الركاع اعاله / ملك رصف .
3 – حدوده : حدوده كما مثبت يف صورة القيد 

والخارطة . 
4 – اوصاف�ه : العقار املرقم 10 / 1117 م 27 
الركاع وهو قطعة ارض س�كنية مشيد عليها 

غرفتان مبنيتان من البلوك . 
5 – مش�تمالته : يش�مل العق�ار املرق�م 10 / 
1117 م 27 ال�ركاع ع�ىل غرفت�ان مبنيت�ان 
من البل�وك والس�قف مس�لح واالرضية صب 

كونكريت وابعاد كل غرفة 4 م * 5 م .
6 – مس�احته : مس�احة العق�ار املرقم 10 / 

1117 م 27 الركاع اعاله هي 250 م2 .
7 – الشاغل : اليوجد .

8 – القيم�ة املق�درة : القيمة املق�درة للعقار 
املرق�م 10 / 1117 م 27 ال�ركاع اع�اله هي ) 
000 ، 000 ، 9 ( تسعة ماليني دينار عراقي . 

مالحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة .

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 704 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 9 / 2019 

اعالن تبليغ 
اىل املدع�ى عليه / محمد عطا جاس�م ايوب – 

مجهول محل االقامة .
اقامت املدعية ) ام�واج ياس صالح ( الدعوى 
املرقم�ة 704 / ش / 2019 والتي تطلب فيها 
التفري�ق منك للهجر وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني واس�عة االنتش�ار ع�ىل 
موعد املرافعة بتاريخ 3 / 10 / 2019 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك او معذرة مروعة سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

يعرب عي جاسم 
��������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 705 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 9 / 2019 

اعالن تبليغ 
اىل املدع�ى عليه / محمد عطا جاس�م ايوب – 

مجهول محل االقامة .
اقامت املدعية ) ام�واج ياس صالح ( الدعوى 
املرقم�ة 705 / ش / 2019 والتي تطلب فيها 
تايي�د حضان�ة اطفاله�ا كل من ) ن�ورة تولد 
10 / 11 / 2014 وزين�ة 14 / 11 / 2016 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
واسعة االنتش�ار عىل موعد املرافعة بتاريخ 3 
/ 10 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك او 
معذرة مروعة س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

يعرب عي جاسم 
��������������������������������������

اعالن
اىل الركاء ) حسنني هادي مجيد وانس رافت 
سلمان ( توجب عليكم الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف وذلك الصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
41180 /3 ح�ي الس�الم خ�الل ع�ره ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه رياض محسن تومان

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحاظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن ) احمد حس�ن عي( طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب فيه تس�جيل اللق�ب يف قيده 
وجعله )الشيباني( وعمال باحكام املادة )24/

ثاني�ا( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر ن�ر الطلب بأحدى 
الصح�ف املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرة ايام من تاريخ 
النر وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحاظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواط�ن ) صباح حس�ني ع�ي( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب في�ه تس�جيل اللقب يف 
قيده وجعله )الشيباني( وعمال باحكام املادة 
)24/ثاني�ا( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 املعدل تقرر نر الطلب بأحدى 
الصح�ف املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرة ايام من تاريخ 
النر وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السد العظيم 
العدد : 57 / ب / 2019 

التاريخ : 25 / 9 / 2019 
م / اعالن 

املدعية : بلقيس عي عطية 
املدعى عليه : صالح محيميد ذياب 

اصدرت محكمة بداءة الس�د العظيم قرارها 
املرق�م 57 / ب / 2019 يف 28 / 7 / 2019 
واملتضم�ن تبليغك بق�رار الحكم املرقم اعاله 
بتس�ديد مبلغ مق�داره ) 000 ، 850 ( فقط 
ثمانمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار اىل املدعية 
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بصحيفت�ني محليت�ني بق�رار الحك�م املرقم 

اعاله وفق القانون .
املرفق�ات : نس�ختني من ق�رار الحكم املرقم 

اعاله .
القايض 

هيثم حسني طراد
�������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
  اعالن 

بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد / احم�د 
جلي��ل لفت�ه. الذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
من )العط�ب�ي( اىل )املوس��وي(، ومن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
أقصاها خمس�ة عر يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016. 
اللواء الحقوقي/ نشأت إبراهيم شالل 

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقامة 
العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4826 / ش5 / 2019 
التاريخ : 26 / 9 / 2019 

اىل / املدعى عليه / احمد كريم صالح 
م / اعالن 

اقامت املدعية زوجتك ) انفال جمال حس�ني 
( الدع�وى الرعي�ة املرقم�ة بالع�دد اعاله 
امام ه�ذه املحكمة ومضمونه�ا تطلب فيها 
التفريق للهجر ولكونك مجهول محل االقامة 
وعدم توفر املعلومات عنك حسب كتاب مركز 
رشط�ة الخال�ص / قس�م رشط�ة التحويلة 
واش�عار املجل�س املح�ي لقض�اء الخال�ص 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 3 / 
10 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
ماين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

عمر حميد محمود

مناقصة عامة
)استريادية(

متديد فرتة غلق اعالن
للمناقصة املرقمة )4/م/ص ن ش ـ 2019/3(

جتهيز وتنصيب وتشغيل معمل النتاج البلوك املقرنص املعزول حراريا والكربستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام واالشكال والقياسات 
من ختصيصات املوازنة التشغيلية لعام )2019( 

ي�ر )الركة العامة للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ( ان تعلن ع�ن تمديد تاريخ غلق 
املناقصة اعاله ملدة )15( يوما ليكون موعد غلق املناقصة الجديد هو يوم االحد املصادف )2019/10/13 بدال من تاريخ 
)2019/9/29( وبهذا تدعو مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ) تجهيز وتنصيب وتشغيل معمل 
النتاج البلوك املقرنص املعزول حراريا والكربستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام واالشكال والقياسات من تخصيصات 

املوازنة التشغيلية لعام )2019( مع مالحظة ما يأتي :
1 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة مقر )الركة العامة للصناعات 
االنش�ائية( يوميا من الس�اعة �8� صباحا لغاية الساعة � 2 �  ظهرا ما عدا ايام الجمع والعطل الرسمية لغاية الساعة 

الثانية عر ظهرا من يوم االحد املصادف )2019/10/13( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � بام�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200000( دينار غري قابلة للرد
3 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )الركة العامة للصناعات االنش�ائية � صندوق العطاءات يف االس�تعالمات 
الخارجية( وبعد تأييد لجنة الفتح يف الركة يف مقرها الكائن )بغداد � حي بابل � محلة 931 /زقاق 27/بناية رقم 2( 
طريق معكر الرش�يد � مجاور الركة العامة للمنتوجات الغذائية )الزيوت النباتية س�ابقا( يف موعد اقصاه الس�اعة 
الثاني�ة ع�ر ظهرا ليوم االحد املصادف )2019/10/13( والذي يعترب موعد غل�ق املناقصة وان العطاءات املتاخرة عن 
هذا املوعد س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان 
االتي ) يف قاعة االجتماعات / الطابق االريض يف مقر الركة( يف الزمان واملكان املحددين )بعد الساعة الثانية عر ظهرا 
ليوم االحد املصادف 2019/10/13( علما ان الكلفة التخمينية )1,300,000000( مليار وثالثمائة مليون دينار عراقي 

او ما يعادلها بالدوالر االمريكي حسب نرة البنك املركزي العراقي يف يوم فتح املناقصة 
4 � ان الركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن

E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com
موبايل )07830112210(

وزارة النفط 
رشكة نفط الشامل 

اعالن للمرة االوىلحمافظة كركوك
 تعلن رشكة نفط الشمال  /رشكة عامة /  محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة ) م ش 15/2019/2/ 
تشغيلية ( والخاصة ب� )تاهيل الطريق الواصل من مفرق محطة كهرباء مال عبد الله اىل مدخل مجمع املعالجة الحارة 

)الرتكيز الجديد ( / محافظة كركوك( 
1 � ع�ىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة اعاله  من مقاويل اعمال الهندس�ة املدنية املصنفني م�ن الدرجة العارشة  فما 

فوق 
2 � مراجع�ة قس�م العقود / عرفة / محافظة كركوك هم او وكالئهم املخول�ون من قبل دوائر كتاب العدول للحصول 
ع�ىل ق�رص )CD( املدون فيها اوراق املناقصة  لقاء مبلغ )100,000(  مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة 

الغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة  
3 � ارفاق ش�هادة تأس�يس الركة مصدقة من وزارة التجارة / دائرة تس�جيل الركات مع هوية تصنيف املقاولني 

وبنسخة ملون 
4 � يقدم املشاركني كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب  ومعنونا اىل رشكة 

نفط الشمال )النسخة االصلية(  مع تأييد حجب البطاقة التموينية 
5 � تقديم تأمينات اولية مقطوعة بمبلغ ) 1,800,000( دينار عراقي ) مليون وثمانمائةال دينار (  )بأستثناء الركات 
الحكومية )القطاع العام(  وتكون اما عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان يتضمن االس�م والعنوان 
الوظيف�ي للمخول�ني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذك�ر تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض 
من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم املناقصة واسم املقاول او املدير املفوض واسم الركة املقاولة بشكل كامل صادرين 
من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف ) تحت التصفية وارشاف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك 
املرك�زي العراق�ي ( وملزيد م�ن املعلومات مراجعة  الربيد االلكرتون�ي للبنك املركزي العراقي / دائ�رة مراقبة الصريفة 
)cbi@cbi.iq( ونافذة ملدة )28( يوما بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء املحددة يف رشوط املناقصة البالغة ) 90( يوم من 

تاريخ غلقها 
6 � ت�ودع اوراق العط�اءات يف صن�دوق رقم )1( الخ�اص باملقاوالت الكائن يف اس�تعالمات دوائ�ر/ عرفة / محافظة 

كركوك
7 � س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجاية عىل استفس�ارات املش�اركني يف الس�اعة العارشة صباحا من يوم االربعاء 

املوافق 2019/10/30 يف مقر قسم الدراسات والتصاميم 
8 � اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرة ظهرا من يوم االحد املوافق 2019/11/10

9 � س�يتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االس�تعالمات الرئيسية للركة يف عرفة وبحضور املقاولني والركات 
املقاولة ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة 

10 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نر االعالن
11 � علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ) 72,000,000(  دينار عراقي )  اثنان وسبعون مليون دينار عراقي( 
12 � للركة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة 

املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
)www.noc.oil.gov.iq( 13 � للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكرتوني

)صفحة املشاريع � املناقصات املحلية � املناقصات املحلية النافذة( 
املدير العام اضافة اىل وظيفته

العدد :د3/اعالم/89099
التاريخ 2019/9/26

املهندس
صالح عبد اهلادي يوسف

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
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صافرة عراقية لنهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي بني العهد واجلزيرة

ليفربول يواجه خطر االستبعاد 
من كأس الرابطة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن العهد اللبناني عن موعد وصول 
ملباراته  التنظيمية  الكوادر اآلس�يوية 

م�ع الجزي�رة األردني يف إي�اب نهائي 
اآلس�يوي 2019 ع�ن  االتح�اد  كأس 
منطقة الغرب. وكانت مباراة الذهاب 

بني الفريقني قد انتهت سلبية. 

ويق�ود لقاء اإلياب عىل اس�تاد مدينة 
كمي�ل ش�معون الرياضي�ة يف بريوت 
طاق�م تحكي�م عراق�ي كام�ل ع�ىل 
رأس�ه محم�د ال�ّراي ويعاونه واثق 
الس�ويعدي وميث�م الجب�وري وع�ي 

القييس حكًما رابًعا. 
وأعلن�ت الرابط�ة املركزي�ة لجماهري 
ن�ادي العه�د ع�ن ترتيب�ات خاص�ة 
ملواجهة الجزيرة، حيث خصص املدرج 
املقاب�ل للمنص�ة بالكام�ل لجماهري 
الفري�ق اللبنان�ي، يف ح�ني خص�ص 
املدرج ع�ىل يس�ار املنص�ة لجماهري 

الفريق األردني.
وأكد بيان الرابطة املركزية أن أكشاك 
بيع تذاكر دخول امللعب س�تفتح قبل 
س�اعتني من موع�د انط�اق املباراة، 
حي�ث ش�ددت ع�ىل وج�وب االلتزام 
قب�ل  م�ن  واإلرش�ادات  بالتعليم�ات 

املنظمني.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه فريق ليفربول خطر االس�تبعاد من 
بطولة كأس رابطة املحرتف�ني اإلنجليزية، 
بس�بب مخالف�ة إدارية.ووفًق�ا لصحيف�ة 
»ذا ص�ن« الربيطانية، ف�إن ليفربول مهدد 
باالستبعاد من البطولة، بسبب الدفع باعب 
أمام ميلتون كينز دونز، غري مؤهل لخوض 
اللقاء.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ليفربول 
ربما أرشك العًبا شاًبا ال يتوافق مع معايري 
التس�جيل الخاصة بالبطولة، ولكن لم يتم 
الكشف عن اس�مه بعد.وكان ليفربول فاز 
يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت ضمن منافس�ات 
ال�دور الثال�ث بهدف�ني دون رد أحرزهم�ا 
جيمس ميلنر وكي جان�ا هويفر.وأضافت 
الصحيفة أن القضية اآلن تخضع للتحقيق 
من قبل االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم.وقال 
متحدث باسم ليفربول للصحيفة: »النادي 

عىل دراية بأن هناك مش�كلة إدارية تتعلق 
بمش�اركة أحد العبين�ا يف مب�اراة ميلتون 
كين�ز دونز«. وتابع: »نعمل مع املس�ؤولني 
لتوضيح الحقيقة حول الاعب محل النزاع، 
ول�ن نعل�ق بأكثر من ذلك عىل ه�ذا األمر«.

وأك�دت الصحيفة أنه يف حالة إثبات انتهاك 
ليفربول لقواعد البطولة، فس�يتم استبعاد 

الريدز تماًما من نس�خة العام الحايل.يذكر 
أن ليفربول منح فرصة املشاركة لعدد كبري 
من العبيه الشباب أمام ميلتون كينز دونز، 
وه�م كايمه�ني كيليه�ر وكي جان�ا هيفر 
وهاريف إلي�وت ورايان بروس�رت وكورتيس 
جونز وهريبي كني وس�يب ف�ان دين بريج 

وبيدرو.

طوفان ليفربول 
يمر بني قدمي 
حارس شيفيلد

             المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ا ليفربول من ف�خ مضيفه ش�يفيلد 
يونايت�د وتغل�ب عليه به�دف نظيف يوم 
الس�بت عىل ملع�ب »برام�ول«، بافتتاح 

منافسات الجولة السابعة.
وأح�رز الهولن�دي جورجيني�و فينالدوم 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 70.
وهذا هو الفوز السابع عىل التوايل للفريق 
الضي�ف من�ذ انط�اق املس�ابقة، فرف�ع 
رصيده إىل 21 نقطة يف الصدارة، بفارق 8 
نقاط أمام مانشسرت سيتي الذي سيلتقي 

إيفرتون يف وقت الحق السبت.
ووق�ف ش�يفيلد يونايتد ن�دا قوي�ا أمام 
ليفربول الذي لعب بتش�كيلته األساس�ية 
ش�به الكاملة والتي لم يغب عنها س�وى 
الحارس الربازيي أليس�ون بيكر، فتكون 
الخط الهجومي من الثاثي املعتاد محمد 
صاح وس�اديو مان�ي وروبرتو فريمينو، 
فيما ق�ام الربازي�ي فابينيو ب�دور العب 
االرتكاز خلف الثنائي جوردان هندرسون 
وجورجينيو فينالدوم، أما الخط الخلفي، 
فتش�كل من الرباع�ي ترينت ألكس�ندر-

أرنولد وجوي�ل ماتيب وفريجيل فان دايك 
وأندي روبرتسون.يف الناحية املقابلة، لجأ 
شيفيلد يونايتد إىل طريقة اللعب 2-5-3، 
الذتي تحولت عند الدفاع يف معظم األحيان 
إىل 5-3-2، فتواجد كريس باش�ام وجون 
إيج�ان وجاك أوكون�ور يف الخط الخلفي، 
ووقف جورج بالدوك وإدنا س�تيفنز عىل 
الطرفني، وتعاون كل من جون لوندسرتام  
وأوليف�ر ن�وروود وج�ون فليك يف وس�ط 
امللع�ب، مقابل رشاكة هجومي�ة للثنائي 
أوليف�ر ماكربون�ي وكال�وم روبنس�ون.

بداية ش�يفيلد يونايتد كانت واعدة، حيث 
انطلق ماكربوني من الناحية اليمنى قبل 
أن يطل�ق تس�ديدة قوية يف م�كان وقوف 
بالدقيق�ة  أدري�ان  اإلس�باني  الح�ارس 
الثالثة، وذهب�ت محاولة بالدوك إثر ركلة 
ركنية بعيدا عن املرمى يف الدقيقة 12.أول 
تس�ديدة ع�ىل املرم�ى لصال�ح ليفرب�ول 
ج�اءت يف الدقيق�ة 16، عندم�ا ابتع�دت 

مقصية ماني الضعيفة عن املرمى.

بوجبا يطالب بتخطي رونالدو 
للبقاء مع مانشسرت يونايتد

بوفون يسجل رقام 
قياسيا أمام سبال

              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن مانشس�رت يونايتد عىل موعد م�ع تحد كبري، من 
أجل الحفاظ عىل خدمات النجم الفرنيس بول بوجبا.

صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية قالت إن النجم الفرنيس 
يرغ�ب يف الحصول عىل أجر أس�بوعي يص�ل إىل 600 ألف 
ي�ورو، م�ن أجل االس�تمرار يف صوف مانشس�رت يونايتد، 
وهو أكثر من األجر الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو 

مع يوفنتوس. 
ووافق بوجب�ا مؤخرًا عىل الجلوس عىل طاولة املفاوضات 
مع إدارة مانشسرت يونايتد، عرب ممثله مينو رايوال، إال أن 
األخري طلب حصول العبه الفرنيس عىل أجر س�نوي يصل 

إىل نحو 34 مليون يورو.
ويأتي ذلك يف الوقت الذي يدرك فيه بوجبا جيًدا، اهتمام كل 
من ريال مدريد ويوفنت�وس بضمه، إىل جانب اهتمامهما 
أيضا بالتعاقد مع الدنماركي كريس�تيان إريكسن، والذي 

ينتهي تعاقده مع توتنهام يف الصيف املقبل.
يذك�ر أن عقد بوجب�ا يمتد م�ع مانشس�رت يونايتد حتى 
صي�ف 2021، مع وجود بند يتي�ح لليونايتد تمديده لعام 

قرعة صعبة تنتظر ديوكوفيتش يف بطولة طوكيوإضايف.
              المستقبل العراقي/ متابعة

نوف�اك  عاملًي�ا،  األول  املصن�ف  يس�تعد 
األوىل  للم�رة  للمش�اركة  ديوكوفيت�ش، 
ببطول�ة طوكي�و، الت�ي تنطل�ق بع�د غد 
االثنني، بحًثا عن التتويج بلقبه الرابع هذا 
املوس�م، بع�د تتويجه ببطوالت أس�رتاليا 

املفتوحة ومدريد وويمبلدون.
ويستهل ديوكوفيتش مشواره يف البطولة 
بمواجهة العب قادم من األدوار التمهيدية، 
ع�ىل أن ينتظر يف ال�دور الثاني الفائز من 
األملان�ي صاح�ب اإلرس�االت القوية، يان 

لينارد شرتوف، والياباني جو سويدا.
املواجه�ات  يف  ديوكوفيت�ش  ويتف�وق 

املبارشة عىل شرتوف )2-0(، إال أن األملاني 
يقدم أحد أفضل مواس�مه، حيث سبق أن 
حقق 6 انتصارات أمام املصنفني العرشة 

األوائل عاملًيا، من بينها 4 هذا املوسم.
كما أطاح شرتوف العام املايض بالكرواتي 
مارين سيليتش، يف طريقه إىل ربع نهائي 

طوكيو.
ويتواج�د الياباني يوش�يهيتو نيش�يوكا 
يف نف�س النصف الخ�اص بديوكوفيتش، 
كم�ا يتواجد في�ه املصن�ف الخامس عىل 
البطولة، الفرنيس ل�وكا بوي، الذي وصل 
إىل قب�ل نهائ�ي أس�رتاليا املفتوح�ة ه�ذا 

العام.
ويتواج�د يف ذات النص�ف م�ن القرع�ة، 

بط�ل املس�ابقة يف ع�ام 2017 البلجيكي 
ديفيد جوفني، الذي يستهل مشواره أمام 

اإلسباني بابلو كارينو بوستا.
وهذا إىل جانب الكرواتي مارين سيليتش، 
الذي وصل إىل نصف نهائي البطولة مرتني 
من قبل، والياباني يويش سوجيتا املشارك 

ببطاقة دعوة.
النصف الثاني

ويتص�در املتواجدين يف النصف الثاني من 
القرعة، الكرواتي بورنا تشوريتش، الذي 
خر مباراته الوحيدة السابقة يف طوكيو، 
منذ 4 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 

18 عاًما، وجاءت أمام كي نيشيكوري.
ويواجه تشوريتش يف الدور األول، الياباني 

ت�ارو داني�ل املش�ارك ببطاقة دع�وة، يف 
املواجهة األوىل بني الثنائي.

ومن املحتمل أن ياقي تش�وريتش يف ربع 
النهائي، األسرتايل أليكس دي مينار، الذي 
خ�ر أمامه أمس الجمع�ة يف ربع نهائي 

بطولة تشوهاي.
ويتواج�د يف نف�س نصف تش�وريتش كل 
من، الفرنيس بينوا بري، واألمريكي تايلور 

فريتز.
ويش�هد الدور األول العديد م�ن املباريات 
الب�ارزة، حي�ث يواج�ه الكن�دي ديني�س 
ش�ابوفالوف نظ�ريه الرصب�ي مايوم�ري 
كيس�مانوفيتش، يف معرك�ة خاص�ة بني 

نجمي الجيل الواعد.

برشلونة مرتدد يف حتقيق أمنية عمرها 10 أعوام
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رتدد مس�ؤولو برش�لونة يف التعاق�د م�ع نج�م 
تش�يليس، الصيف املقب�ل، رغم تس�ليطهم الضوء 

عليه منذ فرتة طويلة.
فقد ذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، 
أن الربازيي ويليان، جناح تشيليس، كان متابًعا من 
قبل برش�لونة منذ 10 س�نوات، حي�ث لفت أنظار 
امل�درب الس�ابق بي�ب جواردي�وال، أثناء لق�اء بني 

البلوجرانا وشاختار دونيتسك األوكراني.
وحاول برشلونة ضم ويليان بالفعل، لكن شاختار 
طل�ب الحصول ع�ىل 25 مليون ي�ورو، وهو الرقم 
الذي وصفه مس�ؤولو الن�ادي الكتالوني بالضخم 

وقتها.
وبع�د أن انتق�ل ويليان إىل تش�يليس وتأل�ق هناك 
لس�نوات، ع�اد برش�لونة لاهتم�ام به يف املوس�م 
امل�ايض، ووصلت الع�روض الكتالوني�ة التي بدأت 
ب��40 مليون ي�ورو ثم تحول�ت إىل 60 مليوًنا، لكن 

إدارة البلوز رفضت السماح لاعب بالرحيل.
وس�يصبح ويلي�ان ح�رًا يف نهاي�ة املوس�م الحايل، 
وبالتايل يمكنه التوقيع مع أي ناٍد، يف يناير/كانون 

ثان املقبل، بشكل مجاني.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن برش�لونة مرتدد يف إبرام 
الصفق�ة، ألنه يبحث عن العبني أصغر يف العمر من 
ويليان، صاحب ال�31 عاًما، لكن رغم ذلك ال يمكن 
اعتباره مهمًا، بالنظر ألنه سيصل إىل »كامب نو« 

مجاًنا.

مدافع آرسنال السابق ينتقد قرار إيمري
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد مدافع آرس�نال الس�ابق مارت�ن كيون، قرار 
م�درب الفريق أوناي إيمري، بمنح ش�ارة القيادة 
للسويري جرانيت تشاكا، مرصا عىل أن املهاجم 
الجابون�ي بي�ري إيمريي�ك أوباميان�ج كان الخيار 

األنسب.
 والق�ى ق�رار إيم�ري س�خطا من قبل مش�جعي 
آرس�نال، علما ب�أن االختيار تم بن�اء عىل تصويت 

بني الاعبني.
وأكد مدافع الفري�ق روب هولدينج، أن املدرب أراد 
تكوي�ن مجموعة تض�م 5 قادة يتمتع�ون بقبول 
ل�دى الجميع، بعدما رحل لوران كوس�يلني وآرون 
رامزي وبيرت تش�يك وناتشو مونريال عن صفوف 

الفريق. 
ه�ذا األمر ل�م يعجب كيون ال�ذي كان العبا ضمن 
صف�وف بطل ال�دوري اإلنجلي�زي دون هزيمة يف 
املوس�م 2003-2004. وق�ال يف ترصيحات إلذاعة 

»توك سبورت«: »هذا قرار كبري وأعتقد أنه )إيمري( 
مخطئ، إنه أمر سينقسم حوله املشجعون، هناك 
أوق�ات يغي�ب فيها تش�اكا عن األنظار يف وس�ط 
امللع�ب، كما أنه منح الخصوم ركات جزاء عديدة، 

ال بد أنه شخصية رائعة خارج امللعب«. 
وأض�اف: »إنه�ا مفاجأة، خصوصا بع�د الطريقة 
الت�ي هتفت بها الجماهري ضده قبل أس�بوع، إنه 
قرار ش�جاع م�ن املدرب، إن�ه يخت�اره يف كل مرة 
يك�ون فيها متاحا، وذلك يدل عىل أنه يثق تماما يف 

الاعب، لكن يجب عي القول أنني متفاجئ«.
 وتاب�ع: »يج�ب أن تتأك�د أن القائ�د س�يتواجد يف 
الفريق، هناك العبون آخرون مثل ماتيو جوندوزي 
ولوكاس توريريا وداني سيبايوس بدأوا يف التحسن، 
وله�ذا فإنه ويف حال ظل تش�اكا قائدا دائما فإنني 
س�أتفاجأ، كنت ألختار أوباميانج، س�يكون قائدا 
مناس�با، وكان ذلك سيمنحه مس�ؤولية إضافية، 
إن�ه ي�ؤدي بش�كل رائع ه�ذه اآلونة، وه�و العب 

أسايس«.

شبح اإلصابات يصطاد عثامن ديمبيل 
جمددًا

أليجري عىل رأس مرشوع جديد يف ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن برش�لونة، تعرض العب�ه الفرنيس 
عثم�ان ديمب�ي إلصاب�ة جدي�دة، حي�ث 
سيغيب عن مباراة خيتايف، التي ستنطلق 
بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة 

من الدوري اإلسباني.
وأص�در الن�ادي الكتالون�ي بياًن�ا، ع�رب 
موقعه الرس�مي، أك�د خال�ه أن ديمبي 
يعان�ي م�ن مش�كلة عضلي�ة يف الفخ�ذ 
األير، وسيخضع لفحوصات عند العودة 

إىل برشلونة.
وكان الاع�ب يعاني م�ن إصابة، حرمته 
م�ن املش�اركة يف بع�ض املباري�ات، هذا 
املوس�م، قب�ل أن يعود للظه�ور بقميص 

البارسا يف املواجهة املاضية مع فياريال.

يذك�ر أن برش�لونة يحتل املركز الس�ابع 
بجدول ترتيب الدوري اإلس�باني، برصيد 
10 نق�اط، بينم�ا يأت�ي خيت�ايف يف املركز 

ال�11، برصيد 7 نقاط.

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخل صندوق إليوت األمريكي، مالك نادي 
ميان، يف محادثات بشأن بيع الروسونريي 
»ال  لصحيف�ة  جديد.ووفًق�ا  مال�ك  إىل 
ريبوبليكا« اإليطالية، فإن ممثي صندوق 
إلي�وت يتفاوض�ون اآلن مع برن�ارد أرنو، 
صاحب إح�دى العامات التجارية يف عالم 
األزي�اء، لبيع مي�ان مقاب�ل 960 مليون 

أن  إىل  الصحيف�ة  يورو.وأش�ارت 
السعر الحايل انخفض عن الرقم الذي 
كان يري�ده إليوت، وه�و 1.2 مليار 
يورو، وم�ن املتوقع أن تتم الصفقة 
الحايل.وأوضح�ت  الع�ام  بنهاي�ة 
أن امل�اك الج�دد يس�تهدفون ب�دء 
مرشوع جديد يف الن�ادي يكون عىل 
رأس�ه املدرب اإليطايل ماسيميليانو 
أليجري، والذي سبق له قيادة ميان 
من 2010 وحتى يناير/ كانون ثان 

2014.وقال�ت »ال ريبوبلي�كا« إن صندوق 
إلي�وت كان يهدف خال الفرتة الس�ابقة 
إىل أن تس�تقر األوضاع داخ�ل ميان، بعد 
أن تم االستحواذ عليه من املاك الصينيني، 
ث�م يتم بيع�ه مجدًدا بس�عر مرتفع.يذكر 
أن ميان يعاني م�ن تراجع النتائج حالًيا 
تحت قي�ادة امل�درب مارك�و جيامباولو، 
حيث أصبح الفريق يف املركز ال� 13 بجدول 

ترتيب الدوري اإليطايل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�ارك جانلويجي بوف�ون، حارس مرم�ى يوفنتوس، يف 
مب�اراة فريقه أمام س�بال، املقام�ة حالًيا بملع�ب أليانز 
ستاديوم بتورينو، يف إطار منافسات الجولة السادسة من 

الدوري اإليطايل، ضمن التشكيلة األساسية.
وذكرت ش�بكة »س�كواكا« لإلحصائيات، أن بوفون كتب 
تاريًخ�ا جديًدا بعدما وصل إىل املباراة رقم 903 مع األندية 
ليصبح الاع�ب اإليطايل األكثر مش�اركة يف املباريات عىل 

مستوى الفرق بالتاريخ.
وأضاف�ت أن بوف�ون تمك�ن من تج�اوز الرق�م القيايس 
املسجل باسم باولو مالديني، مدافع ميان السابق، والذي 

شارك يف 902 مباراة.
ويبق�ى أم�ام بوفون مهم�ة أخ�رى تتمثل يف ك�ر رقم 
مالديني التاريخ�ي يف الدوري اإليط�ايل، والخاص باألكثر 

مشاركة يف البطولة.
ووص�ل رصيد بوفون بمب�اراة الي�وم إىل 642 فيما يمتلك 

مالديني 647 مواجهة.
وكان الح�ارس املخرضم قد رحل ع�ن صفوف يوفنتوس 
يف صيف 2018، لصفوف باريس س�ان جريمان الفرنيس، 

قبل أن يعود بعد عام واحد فقط إىل البيانكونريي.

نابويل يسعى لتحصني نجمه من إغراءات برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير صحف�ي إيط�ايل، إن 
ناب�ويل يحاول قط�ع الطريق عىل 
برشلونة اإلسباني، يف اإلبقاء عىل 
العب وس�ط الفريق.ويعد فابيان 

روي�ز أحد أبرز األه�داف املرغوب 
التعاق�د معه�ا م�ن قب�ل ن�ادي 
برشلونة، والذي يراقب الاعب منذ 
فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية.

وذكرت صحيف�ة »كوريري ديللو 
أن أوريليو  س�بورت« اإليطالي�ة، 

ن�ادي  رئي�س  لورينتي�س،  دي 
ناب�ويل، يعمل ع�ىل من�ح فابيان 
رويز عقد جديد، وس�ط التقارير 
التي تربطه باالنضمام لربشلونة.

وأضاف�ت أن وكيل أعم�ال فابيان 
رويز يجري مفاوضات مع نابويل 
بشأن تجديد العقد وتحسينه من 
خ�ال رفع راتب الاعب مع فريق 

الجنوب.
يش�ار إىل أن رويز انضم إىل نابويل 
يف صي�ف 2018 املايض قادًما من 
ريال بيتيس اإلس�باني، يف صفقة 
كلف�ت النادي اإليط�ايل 30 مليون 
ي�ورو، ويرتب�ط بعقد م�ع نابويل 

حتى عام 2023.
الس�كرتري  أبي�دال،  إري�ك  وكان 
الفن�ي لربش�لونة، ح�رض مباراة 
نابويل أمام ليتيش، ملراقبة الاعب 
اإلس�باني، تمهيًدا للتعاقد معه يف 

فرتات االنتقاالت املقبلة.

مارسيليا يتفاوض إلقالة مديره الريايض
              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ أوليمبيك مارسيليا التفاوض منذ أيام عىل رحيل مبكر 
ملديره الريايض اإلس�باني أندوني زوبيزاريتا، بسبب عدم 

الرضا عن عمله خال موسم االنتقاالت الصيفي األخري.

ووفًق�ا ملا ذكرته صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن قرار 
الرشوع يف مفاوضات حول س�بل إقال�ة زوبيزاريتا الذي 
توىل هذا املنصب يف أكتوبر/ترشين أول 2016 ولديه عقد 
حت�ى ع�ام 2021، يأتي م�ن مالك النادي، رج�ل األعمال 

األمريكي فرانك ماكورت.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الـفـسـاد اسـتـبـاح الـبـالد..
أ.د.ضياء واجد المهندس

مجلس الخبراء العراقي

ليس الفس�اد ان يق�دم املخالف لرشطي امل�رور، او موظف 
البلدي�ة، او الكهرباء، او املحق�ق، او القايض مبالغ من املال 
مقاب�ل الغ�اء عقوبة ) مخالفة القان�ون ورسقة املال العام 

من الغرامات (.
وال الفساد..

ان يوصف الطبيب فيتامينات ال يحتاجها املريض، النه اتفق 
عىل مناصفة ارباحها مع وكيل مبيعات االدوية ،او يشرتط 
االس�تاذ رشاء كت�ب وم�ازم اليحتاجه�ا الطال�ب ) ابت�زاز 

واستغال الوظيفة او املهنة (..
وال الفساد ..

ان يس�اوم املوظف االرمل�ة او املطلقة او زوجة الش�هيد يف 
دوائر التقاعد او الرعاية االجتماعية ويطلب املتعة لتمش�ية 

معاملتها ) ابتزاز وشذوذ اخاقي (..
و ال الفساد ..

ان ال ت�روج معامل�ة اصولي�ة اال بدف�ع املعل�وم ،و يجم�ع 
املوظف الوارد اليومي من بائع الشاي يف بوابة الدائرة نهاية 
الدوام، ورشطي املرور من صاحب كش�ك السكائر، او يدفع 
امل�درس الطلبة طابه اىل ال�دروس الخصوصية ) تقصري يف 

العمل و تعمد الروتني (...

وال الفساد ..
ان ال يؤدي املوظف عمله و يقيض يومه بان يبصم بالدخول 
و يبص�م بالخروج ) بطالة مقنعة و رسقة مال عام (، و ال 
يعمل الطبيب الحكومي بواجبه ،او املمرضة تعتني باملرىض 
للدفع اىل ان يذهبو للمستشفيات االهلية ) تقصري يف العمل 

و انحدار اخاقي يف السلوك املهني (... 
وال الفساد ..

ان يوصف الطبيب العاج بطريقة مش�فرة يتم رشاءها من 
صيدلية محددة س�عر ال�دواء ٤ اضعاف الس�عر الحقيقي، 
او يجري جراح عملية ملرىض ال يحتاجوها يف املستش�فيات 

االهلية ) الجشع وخيانة امانة (..
وال الفساد ..

ان يتم الدفع با حياء والخجل بالخريجني للعمل كمدرسني 
محارضي�ن باملجان ،واالموال تذهب اىل الكبار من كل حدب 
وصوب دون مراعاة لوضعه�م االجتماعي واملايل والنفيس ، 
او يت�م تعيني الخريجيني لاقارب وابناء املس�وؤلني، او من 
يدف�ع مبال�غ تعادل اج�ور املتعي�ني الربع س�نوات ) ابتزاز 

وانعدام الوطنية والضمري (..
و ال الفساد .

ان يستغل االستجواب للوزراء املقرصين ليتنفع احد النواب 
،او م�ن يف رئاس�ة املجلس بتاخري االج�راءات مقابل بضعة 
مايني م�ن الدوالرات، او تمن�ح القناعة باالجاب�ة ) خيانة 

للشعب ونصب برملاني (..

وال الفساد ..
ان يتباي�ع السياس�يون عىل ال�وزارات ،ويصل س�عر وزارة 
الدف�اع مث�ا« اىل ٦٠ ملي�ون دوالر، فتصب�ح اغذية الجيش 
واس�لحته واعتدت�ه و مابس�ه منتهي�ة الصاحي�ة ،وتباع 
القي�ادات واالمري�ات والرتب، وتصبح طائراتن�ا قديمة من 
مقاب�ر املع�دات يع�اد صبغه�ا ليش�رتيها قادتن�ا بعرشات 
االضع�اف، ثم نس�تغرب كيف احت�ل داعش نص�ف العراق 
ببضعة ايام ) انعدام الضمري وفقدان الرشف ونقص الغرية 

...)
و ال الفساد ..

ان يت�م التعاق�د ع�ىل مش�اريع وهمي�ة ترصف لها س�لف 
ضخمة، ثم توقف املش�اريع و تختفي االموال ، او ان يمنح 
البن�ك املركزي يف م�زاد العملة مايني ال�دوالرات اىل رشكات 
الصريفة و تج�ار عملة هم اصا« واجهات لكتل سياس�ية 

)انعدام التخطيط ورسقة املال العام (..
وال الفساد ..

ان نرب�ط الع�راق بالي�ات خ�ارسة كج�والت الرتاخيص ،او 
نفتح ابواب املنافذ الحدودية للبضائع االجنبية عىل حس�اب 
منتوجاتنا الوطنية، او نس�مح باس�تثمار اجنبي ملش�اريع 
تدم�ر مصالحنا يف املطارات واملوانىء ) تبديد الثروات وهدر 

اموال الشعب (..
وال الفساد ..

وحماياته�م،  الث�اث  الرئاس�ات  تخصيص�ات  تك�ون  ان 

وتخصيص�ات مجل�س الن�واب وحمايت�ه وحماي�ات نوابه 
،وحماي�ة املنطقة الخرضاء يش�كل جزء كب�ري من امليزانية 
ل�و قللن�اه اىل الثلث النعدم�ت رشيحة العراقي�ني الراقدين 
تحت خط الفقر والذي�ن ال يحصلون عىل ٥ دوالرات يوميا« 
) استغال املناصب ورشعنة امتيازات غري قانونية و رسقة 

املال العام بشكل قانوني (...
وال الفساد ..

ان يكون تمويل كثري من الكتل والش�خصيات السيايس من 
اط�راف دولية واقليمي�ة مقابل تنفيذ سياس�اتهم ) عمالة 

وخيانة (...
وال الفساد ..

ان نغ�رق العراق بالديون والق�روض، وان يكون نفطنا ملك 
الدائن�ني فنح�رم ابنائنا و احفادنا م�ن عوائده ، او نرصف 
رواتب ضخمة عىل موظفني فضائيني او مسجلني فقط عىل 

الورق ) خيانة ورسقة املال العام (..
الفس�اد يف الع�راق ظاه�رة مجتمعي�ة يف كل مفص�ل م�ن 
مفاصل الحياة ، عند بائع الفواكهة والخرض عندما يغش�ك 
،و عند صاحب املولدة، وسائق سيارة االجرة اىل مدعي الدين 
...الفس�اد نمط س�لوكي يمثل قبول ورىض املواطن بالفعل 
والس�لوك الش�اذ الخارج عن القان�ون واالع�راف والدين .. 
املش�كلة تكمن يف تعود، وتطبع، وتقبل، و ترس�خ الس�لوك 
امل�ادي واالخاقي املنح�رف، و عدم الوق�وف الجماعي ضد 

تداوله و االنغماس فيه ..

ان الحرب عىل الفس�اد يبدا من ال�ذات والعائلة اىل االصدقاء 
واملنطق�ة و ) ل�ن يغي�ري الل�ه م�ا بق�وم حت�ى يغ�ريوا ما 

بانفسهم(..
القضاء عىل الفس�اد قد يس�تغرق وقتا طويا وحربا صعبة 
الن املنتفع�ني كث�ر ولكن رصام�ة القانون ،وش�جاعة من 
يتصدى ،و استقطاب الخرييني و جمع املترضرين ،وسيادة 
القان�ون ع�ىل الكبري والصغ�ري ، الثري والفقري ، الس�يايس 
واملواط�ن س�يجعل العراق ينطل�ق عائدا« م�ن املركز االول 
يف قم�ة الفس�اد اىل القاع�دة االس�اس يف النزاه�ة والصدق 

والشفافية ..
عندم�ا توس�طت الح�د طاب�ي )وكان ل�ه خ�رة جي�دة يف 
االحص�اء والحاس�وب و معالج�ة البيان�ات، وحاص�ل عىل 
ماجس�تري (للعمل يف هيئة النزاهة، لم يتم اختياره وعندما 

سالت صديق هناك قال يل : ما دفع...
والغريب ان احد اقربائي، له ثاث ابناء ، اثنان من الخريجني 
احدهم هندس�ة مواد واالخر عل�وم ارض اما الثالث ) كريم 
القف�اص ( الذي لم يفلح يف الدراس�ة حيث يعمل عىل تعيني 
الخريجي�ني مقابل مبالغ عالية ملس�وؤل، فان تعيينوا فبها 
،وان ل�م يتعين�و فريجع نصف املبلغ ملن يخلق له مش�كلة . 
سالت قريبي عن حال ابنائه، قال: بخري ، الخريجني عاطلني 

و كريم ) القفاص( معيشهم..
لنا ولك ياعراق

الله الواهب الرزاق 

األطباء يكشفون دور العلكة يف احلفاظ عىل صحة األسنان
أعلن�ت مجموعة من األطب�اء، يف يوم 
مياد العلكة الذي يصادف 23 سبتمر 
م�ن كل س�نة، أن مض�غ العلكة بعد 
كل وجب�ة طعام مل�دة 1٠-1٥ دقيقة 
يساعد يف الحفاظ عىل صحة األسنان، 

ودعم عضات املضغ.
ويق�ول الدكت�ور إيغ�ور بوندارينكو، 
األس�تاذ يف قس�م جراحة األس�نان يف 
جامعة سيتشينوف الطبية الروسية، 
»يج�ب مض�غ العلكة بع�د كل وجبة 

طع�ام مل�دة 1٠-1٥ دقيقة. عند االس�تخدام 
الصحيح تصبح مفيدة«.

وأضاف موضحا، تس�اعد العلكة عىل تنظيف 
تجوي�ف الفم نتيج�ة إفراز كمي�ة كبرية من 
اللعاب، إضافة إىل حصول تنظيف ميكانيكي 

نتيجة التص�اق بقايا الطعام الكبرية نس�بيا 
عليها.

وحذر األستاذ بون�����دارينكو، من استخدام 
العلك�ة كبدي�ل للفرش�اة وق�ال »م�ن أج�ل 
الحصول ع�ىل النظ�����افة املط������لوبة 
يجب استخدام الفرش�اة والخيط وإذا تطلب 

األم��ر غ��س��ول الف��م«.
وأش�ار املتحدث إىل أن م�ن إيجابيات 
مض�غ العلكة، الحف�اظ عىل عضات 
املضغ بحالة جيدة، وتحسن تدفق الدم 
يف اللث�ة وتعطي الش�عور باالنتعاش 

بعد تناول وجبة الطعام.
ومن جانب�ه اش�ار الدكت�ور أليكيس 
بويف�ريوف، األس�تاذ يف قس�م ع�اج 
األسنان بجامعة سيتشينوف الطبية، 
أي  يش�كل  ال  العلك�ة  مض�غ  أن  إىل 
خطورة ع�ىل املعدة، املهم ع�دم بلعها، وعدم 

مضغها طوال النهار.
كما يش�ري األطباء إىل أنه م�ن الرضوري عند 
اختي�ار العلكة م�ن األفض�ل أن تحتوي عىل 

نسبة منخفضة من السكر واألصباغ.

توصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن التعب�ري ع�ن 
ش�عورك قد ال يكون مفيدا لرفاهيتك العقلية 
فحس�ب، بل ربم�ا يمنع اإلصابة بالس�كتات 

الدماغية أيضا.
بيتس�رغ  جامع�ة  م�ن  الباحث�ون  ووج�د 
األمريكية، صلة بني تثبيط التعبري عن النفس 
وزيادة تراكم اللويحات يف الرشايني السباتية، 

م�ا قد ي�ؤدي إىل ح�دوث جلطة أو مش�كات 
أخرى يف القلب واألوعية الدموية.

ويش�ري الفري�ق إىل أن ه�ذه الرشاي�ني تم�د 
الدم�اغ بال�دم، وبالت�ايل فإن ضيقه�ا يكون 
سببا رئيس�يا لإلصابة بالس�كتات الدماغية 

التي تهدد الحياة.
وتشري البحوث السابقة إىل أن اإلجهاد لفرتات 

طويلة يرتبط بااللتهابات، والتي ُيعرف بأنها 
تتسبب يف السكتة الدماغية والنوبات القلبية 

وآالم الصدر.
وقالت املؤلفة الرئيس�ية للدراس�ة، الدكتورة 
كارين جاكوبوفس�كي: »تشري نتائجنا إىل أن 
التعبري االجتماعي-العاطفي للمرأة قد يكون 

ذا صلة بصحة القلب واألوعية الدموية«.

يوسف تبينه السعدي

للقل�م اهمي�ة كرى ع�ىل امت�داد  تاريخ البرشي�ة ويف مختل�ف األزمان 
والش�عوب، ذلك ان القلم الوس�يلة ه�و التي من خالها يت�م حفظ مآثر 
الش�عوب ومنجزاته�ا، وعىل هذا األس�اس نجد أن العرب، قديم�اً،  كانوا 
يهتم�ون اهتم�ام منقطع النظري بالش�عر والش�عراء، حت�ى ان القبيلة 
تحرص عىل أن يكون فيها ش�اعر لكي تس�تطيع إبراز م�ا تتمتع به من 
أفضال أمام االخرين، ألن الشعر افضل وسيلة للكام، ملا يتمتع به املجتمع 
العربي القديم من فصاحة.  وبسبب فصاحة املجتمع العربي القديم كان 
الش�عر هو درجة التميز بينهم. وعندما بعث الله سبحانه وتعاىل رسوله 
الكري�م محمد )صىل الل�ه عليه وآله( مبرشاً بالدين اإلس�امي، اتخذ من 

حسان ابن ثابت شاعراً خاصاً، حتى سمي األخري بشاعر الرسول.
لقد بنينّ النبي الكريم اهمية القلم عندما ُسأل عن ذلك، إذ قال رسول الله 
)صىل الله عليه وسلم(، »إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب فقال: 

ما أكتب؟ قال: اكتب القدر . فكتب ما كان وما هو كائن إىل األبد«. 
ون�رى من خال التاري�خ الكثري من اصحاب االقام م�ن بلغ به االعتزاز 
بقلم�ه اىل حد كبري، إليمان�ه بأهمية ما حباه الله ب�ه من موهبة، وخري 
مثال عىل ذلك  هو الش�اعر أبو الطيب املتنبي الذي كان يتعامل مع امللوك 
الذي�ن يزورهم إللقاء القصائد تعامل  الند للند، حيث كان يلقي قصائده 
عليهم جلوس�اً،  ألنه كان يرى يف نفس�ه أنه يمتلك ش�ئ ال يمتلكه هؤالء 
املل�وك، وهم بحاج�ة ملا يمتلكه. انا هن�ا ال ادعوا كل صاح�ب قلم تقليد  
كاملتنب�ي يف جميع ترصفاته، و انما ادع�وا كل صاحب قلم اىل  احرتام ما 
وهب�ه الله له من قدرة تمي�زه عن اآلخرين، وتجعل�ه مؤثر يف مجتمعه، 
ويك�ون هذا االحرتام م�ن خال ان جعل قلمه ح�را، ويعيش من اجل ان 
يكون لسان حال املجتمع الذي يعيش به، وأن ال يكون مأجورا يف كتاباته 
وإنم�ا يكت�ب عن قناعة واعت�زاز بقلمه، حتى يكون ل�ه تاريخ ناصع يف 

عقول الناس.

تعليق�ا ع�ىل دراس�ة أمريكية جدي�دة ح�ول دور املك�رات يف مكافحة 
د خبري التغذية يف وزارة الصحة الروس�ية، فيكتور توتيليان،  الس�منة، أكنّ
عىل صحة هذه الدراس�ة. وقال توتيليان، وهو يشغل أيضا منصب املدير 
العلمي للمركز الفدرايل للتغذية والتكنولوجيا الحيوية واألمن الغذائي، إن 
املكرات مثل البندق والكاجو والفستق واللوز، تحتوي عىل مجموعة من 
األحماض الدهنية غري املشبعة والعنارص الدقيقة املفيدة للجسم، وعاوة 
ع�ىل هذا يحت�وي الل�وز والكاجو عىل أحم�اض الس�يلينيوم وأوميغا-3 
الدهنية. وعىل الرغم من ذلك أضاف الخبري أن املكرات هي مواد غذائية 
ذات سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تناول حفنة منها يف اليوم، مشريا 
إىل أن »الحفن�ة« هي مقياس كمي يجلب فائدة بنس�بة 1٠٠% للجس�م، 

دون أن تسبب زيادة يف الوزن والسمنة.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن نتائج الدراس�ة الت�ي أجراها علماء م�ن الواليات 
املتحدة وش�ملت 3٠٠ ألف شخص واستمرت أكثر من 2٠ سنة، تفيد بأن 
الكمي�ة التي تجلب فائدة تامة من املك�رات، يجب أال تتجاوز 1٤ غرام 

يف اليوم.

»إسكات الذات« يقود النساء نحو السكتات الدماغية

حفنة من املكرسات فقط تكافح السمنةالقلم.. ملك عىل امللوك

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

القرار ... الذي اليعجب اآلخرين إعرف نفسك انت عراقي

  المهندس سعد المحمداوي عباس البخاتي

عندما نس�تذكر دراس�تنا املدرس�ية بكل مراحلها تكون مادة التاريخ 
شاخصة بني ابصارنا  من خالها حفظنا وتمعنا بتاريخنا القديم وعر 
العص�ور من الس�ومريون والكتابة الس�ومرية والبابليون وجنائنهم 
املعلق�ة وقادتهم االقوي�اء والحكم�اء وووو..... اىل تاريخنا املعارص 
املعروف بالثورات الشعبية واملسلحة ضد االستعمار  والتخلف بقيادة 
اجتماعية ودينية وعس�كرية وع�ر هذا التاريخ ن�رى نجاح الثورات 
وتق�دم االمم تعتمد ع�ىل )القرار الوطني( الذي يحمل�ه قادة الثورات 
بمختل�ف االوق�ات والعص�ور وال�ذي تجتمع علي�ة الراي�ات بجميع 

عناوينها الن هذا القرار نابع من معانات الشعب وطموحاته .
 السؤال املحوري:

ماهي الجهات التي الترغب بوجود )القرار الوطني(؟ .
يعتر ) القرار الوطني( االول واالعىل مس�توى يف مس�تويات تسلسل 
االوام�ر يف الس�لطه ومن خاله تتف�رع القوان�ني والتعليمات لجميع 
مؤسس�ات الدولة ومن هنا يتبني اهميتة وكيفية صناعته والرضورة 

املهمه للحفاظ علية ومهما كانت الظروف واالزمات .
عندم�ا تمتلك الدول�ة قيادة وطنية مخلصة تصن�ع ) القرار الوطني( 
وتضع�ه بأي�دي قائد أم�ني عىل هذا الق�رار يس�تطيع تحريك بوصلة 
الحكوم�ة باتج�اه الص�واب والنج�اح والعم�ل لبن�اء املجتم�ع وفق 
متطلبات حاجة ابناء الشعب لكل مفاصل ومقومات الحياة مع وضع 

االسس الرصينة للمجتمع والوطن .
لذلك يعتر بناء )الق�رار الوطني( من اقوى املخاطر التي تتعرض لها 
دول االس�تعمار ودول الهيمن�ة عىل مصري الش�عوب النه يمنعهم من 
اخ�رتاق القرارات الحكومي�ة كذلك يتقاطع مع خططهم بالس�يطرة 

عىل ثقافة وعقول الشعوب وتغلق ابواب التدخل بالشأن الداخيل .
كذل�ك تقوم الدول الخارجيه املس�تعمرة بمحاربة ص�دور هذا القرار 
ومحارب�ة الرجال الذي�ن يعملون عىل بناءه  ع�ىل الرغم من قلتهم يف 
مجتمعنا وبكل الوس�ائل والط�رق الرشعية او غ�ري الرشعيه ومهما 

كلفت من خسائر وكوارث . 
بوجود )القرار الوطني(  تكون قرارات الحكومة مهيئة لتقديم العطاء 

والخري البناء الوطن وتحافظ عىل خرياته ومقدراته .
وبوجود هذا القرار الذي اليعجب اعداء الوطن تحمى مؤسسات الدولة 
وتكون بأيدي مخلصة قادرة عىل ادارة الس�لطة ونجاحها . وبفقدان 
هذا الق�رار يكون الوطن ممزق وتقوده الف�وىض واليوجد امل ألبناء 

الوطن بالعيش والتقدم . 
نس�أل الله تعاىل ان يحفظ العراق ويجعل قرارنا الوطني فاعا  للخري 

والكرامة ولتطوير مقومات الحياة الكريمة لشعبنا الكريم .
وفقنا الله ملراضيه

كثرية ه�ي العوامل التي منعت بلدا كالعراق ل�ه من مقومات النجاح ما 
ليس لغريه، من حيث اإلرث الحضاري واملوقع الجغرايف ووفرة الخريات_

منعته من االلتحاق بركب الدول املتقدمة.
تأت�ي الح�روب التي مر بها هذا البل�د يف مقدمة تلك العوامل، ملا تس�ببه 
من دمار للبنى التحتية واس�تنزاف القدرات والطاقات وتعطيل مشاريع 
التنمي�ة، ناهي�ك عن إزه�اق األرواح وترشيد الس�كان، وظهور  املجاعة 
وكث�رة األيت�ام واألرام�ل وبالت�ايل تفكك النس�يج االجتماعي، وانتش�ار 

الجريمة وبروز النزعة لانحراف.
هنال�ك عوامل أخرى له�ا ارتباط بما ت�م ذكره كتفيش األمي�ة وإنعدام 
ال�روح الوطنية لدرجة الش�عور بالنقمة، عىل كل ما ل�ه عاقة بالطابع 
الرسمي للدولة، التهامها بالوقوف وراء سوء األوضاع األمنية والخدمية 

وغريها.
ه�ذا األمر ه�و انعكاس لش�عور العق�ل الجمع�ي إزاء كل األنظمة التي 
حكم�ت العراق منذ تأس�يس الدولة العراقية ولحد اآلن، تس�بب بفقدان 
القدرة عىل التشخيص الدقيق للواقع الذي يفرتض ان تكون عليه الحالة 

العراقية.
م�ن الطبيع�ي والحالة تل�ك أن تضيع الجه�ود الخ�رية والحريصة عىل 

مصلحة البلد بني ركام املفسدين وضجيج املحبطني ومكر االنتهازيني.
لي�س من املعقول للعراق صاحب ذات التأريخ والحضارة أن يقف عاجزا 
من أن يفرض نفسه يف املعادلة الدولية وينجح يف إقناع اآلخرين التخاذه 

أنموذجا يحتذى به يف التعايش السلمي والتضحية وحسن الجوار.
التعاطي اإليجابي مع مش�اكل املنطقة والعالم. محاولة واضحة لتغيري 
الح�ال، وخري دلي�ل عىل ذلك ه�و الحراك األخ�ري لرئاس�تي الجمهورية 

والوزراء وجهودهما املعرة عن الرؤية العراقية لحل مشاكل املنطقة.
حي�ث يح�رص العراق عىل لع�ب الدور املؤث�ر يف نزع فتي�ل األزمة.، بني 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية وجمهورية إيران اإلس�امية ك�ون العراق 
ونظرا ملوقع�ه الجغرايف بني هذين البلدين س�يكون أول املترضرين فيما 
لو حدث أي احتكاك، عاوة عىل أن إبعاد ش�بح الحرب هو كر لارادات 
املحلية واإلقليمية التي تدفع باتجاه وقوعها لجعل العراق ساحة رصاع 
ال ناق�ة له به�ا وال جم�ل.إن تمتع الع�راق بعاقات جيدة م�ع الواليات 
املتحدة األمريكية تمكنه من اس�تثمارها لتقريب املسافات واإلطاق من 
قاعدة املصالح املش�رتكة للجميع،  حيث سيس�اهم ذلك يف عودة الهدوء 
واالستقرار إىل جميع دول املنطقة خصوصا منطقة الخليج العربي الذي 
تعتر املمر املائي الوحيد لتصدير النفط العراقي إىل األسواق العاملية، وعىل 
الدبلوماسية العراقية أن تأخذ يف حساباتها أن جميع أنشطتها التجارية 
ستصاب بالشلل التام، مع أول رشارة من مضيق هرمز مما يعني تعطل 
رشيان الحياة يف العراق وتوقف مصالح الش�عب العامة، وأقل تصور عن 
تل�ك األوضاع يف ما لو حصل�ت هو، انفات األوضاع عن س�يطرة الدولة 
وظهور عصابات الجريمة والسطو املسلح وتوقف املستشفيات وخروج 
جميع مؤسس�ات الدولة عن الخدمة األمر الذي ستقف الحكومة عاجزة 

عن توفري رواتب موظفيها، وهذا ما ال يتمناه العراق.


