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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

فـي الــجــور هـالك الرعــيـة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء ومبعوثة األمم 
املتحدة يبحثان جهود احلكومة 

لتلبية مطالب املتظاهرين
ص2

وزير التخطيط وحمافظ بغداد ونائب يبحثون رفع مستوى اخلدمات يف قضاء املدائن
حيدر الفوادي: ادخال الرشكات الصينية العمالقة وإلغاء مزاد العملة خطوات تقطع الطريق عىل الفاسدين
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أص�درت محكمة تحقيق الك�رخ وهيئة النزاهة 
بش�كل منفص�ل، عدد م�ن أوامر إلق�اء القبض 
واس�تقدامات، فضالً عن إحباط محاولة إلتالف 
ملّفات فساد يف أحد مكاتب املفتشني العمومني.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ املختصة بقضايا 
النزاه�ة أم�ر قبض مع منع س�فر وحجز أموال 
أحد أعضاء مجلس النواب. وأفاد املركز اإلعالمي 
ملجلس القض�اء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »محكمة تحقيق الكرخ 
املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة أص�درت أمر قبض 
بحق النائب طالل الزوبعي مع منع سفر وحجز 
أمواله املنقولة وغري املنقولة«. ولفت اىل أن »امر 
القبض صدر اس�تنادا إىل أح�كام املادة 308 من 
قانون العقوب�ات«. وكان رئيس مجلس النواب، 
محم�د الحلبويس، قرر خ�الل العطلة الترشيعية 
الصي�ف املايض رفع الحصانة ع�ن النائب طالل 
الزوبع�ي تلبي�ة لطلب من االدعاء العام، بس�بب 
تهم فس�اد موجهة إليه. وبحس�ب وثيقة رسبت 
لإلعالم، ف�إن الحلبويس وافق عىل رفع الحصانة 
عن الزوبعي بتاري�خ 19 آب املايض »نظرا لكثرة 
الش�كاوى الواردة إلينا بتهم فس�اد موجهة إليه 
خالل فرتة توليه رئاس�ة لجنة النزاهة الربملانية 
الس�ابقة«، داعي�اً »مجل�س القض�اء األع�ىل إىل 
اتخ�اذ االجراءات املطلوبة بح�ق الزوبعي ودعوة 
نت  املش�تكني إىل مراجعة املحاكم«. بدورها، تمكَّ
ات  هيأة النزاهة من إحب�اط محاولٍة إلتالف ملفَّ
فساٍد يف أحد مكاتب املُفتِّشني العموميِّني امللغاة، 

فيما أحالت املُتورِّطني باملحاولة إىل القضاء.
التفاصيل ص2

االستقدامات حتارص املتهمني بملفات الفساد
إحباط حماولة إلتالف ملفات بأحد مكاتب املفتشني العموميني.. واستقدام نائب إلصداره عقودًا وهمية وصدور أمر إلقاء قبض حبق آخر وزير التجارة يعلن جمموعة من 

القرارات لدعم الفالحني واملزارعني 
وانجاح موسم تسويق الشلب

حمافظ نينوى يـزور موقـع
 جرس احلرية وجيري جولة ميدانية 

يف اسواق املوصل القديمة

املنتوجات الغذائية تعلن 
حتقيق االكتفاء الذايت من منتجات 

االلبان يف العام املقبل
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بعد )4( أسابيع من التظاهرات.. رئيس تشييل يدين »عنف الرشطة« 
احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية يف جزيرة مطيبيجة ويعثر عىل مضافات لـ »داعش«
األمن الربملانية تنفي وجود نيـة لتعديـل قانـون املرور
النفط تعتزم بناء »5« مصايف جديدة يف عدة حمـافظـات

»املستقبل العراقي« تنرش تفاصيل باب التعيني عىل مالك
 سلطة الطريان املدين
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التعليم تنفي تأجيل الدراسة 
يف اجلامعات وتؤكد االستمرار 

لتطبيق النظام

قائد رشطة ميسان جيدد تعهده 
بحامية التظاهرات وضامن تعامل الرشطة 

وفق مبادئ حقوق اإلنسان 

الرافدين يعلن إطالق وجبة
 جديدة من سلفة الـ »25« مليون 

دينار ملوظفي الدولة

       بغداد / المستقبل العراقي

دان الرئيس التش�ييل سيباس�تيان بيني�ريا، أمس االثنني، 
للمرة األوىل ما أس�ماه االنتهاكات التي ارتكبتها الرشطة 
يف التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات التي تشهدها 
البالد. وقال الرئيس يف خطاب ألقاه أمام األمة »كان هناك 
اس�تخدام مفرط للقوة. لقد ارُتِكبت انته�اكات وجرائم. 

ولم ُتحرتم حقوق الجميع«.
واس�تقبل عدد كبري م�ن املتظاهرين التش�يليني االتفاق 
التاريخ�ي ال�ذي تّم ب�ني األح�زاب السياس�ية يف الربملان 
حول تنظيم اس�تفتاء عىل الدستور، بيشء من التشكيك، 

متمس�كني بمطالبهم املعيش�ية الت�ي يرفعونها يف وجه 
السلطات منذ شهر.

وتظاهر التشيليون مجددا الجمعة بعددما أبرمت األحزاب 
السياس�ية اتفاق�ا تاريخي�ا يف الربملان لتنظيم اس�تفتاء 
يف أبريل 2020 بش�أن دس�تور جديد ب�دل النص املوروث 
عن عهد الحكم الديكتاتوري ألوغس�تو بينوش�يه، بهدف 

مواصلة الضغط عىل الحكومة.
وتش�هد تش�ييل حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار 
بطاق�ات امل�رتو يف 18 أكتوب�ر، لكنها توس�عت لتش�مل 
التنديد بالتف�اوت االجتماعي يف مجاالت التعليم والصحة 

والتقاعد.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت س�لطة الطريان املدن�ي العراقي، 
الدرج�ات  توف�ر  ع�ن  االثن�ني،  أم�س 

الوظيفية الشاغرة. 
وذكرت السلطة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ع�ىل الراغبني 
مم�ن فيهم ال�رشوط املطلوب�ة التقديم 
www.icaa.( االلكرتون�ي  املوق�ع  ع�ىل 

gov.iq( التاب�ع اىل الس�لطة ومن خالل 
ملئ استمارة الدخول اىل الخدمة املدنية 
واملرف�ق نس�خه منه�ا«، مبين�ًة انه�ا 
»تستقبل الطلبات من تاريخ نرش االعالن 

وملدة عرشون يوما وسيتم االعالن الحقا 
»عن اس�ماء ممن توف�ر فيهم الرشوط 
اىل  البي�ان  للمقابلة«.واش�ار  املطلوب�ة 
ان »ال�وزارة توض�ح تفاصي�ل التقديم 
)والناتجة ع�ن حركة املالك ( واملصادق 
عليه من قبل وزارة املالية«، مش�ريًة اىل 

ان من اهم الرشوط :
1-ان يكون عراقي الجنسية.

2-ان ال يقل عمر املتقدم )18( سنة وال 
يزيد عن )35( سنة.

3-ان يكون املتقدم من سكنة املحافظة 
التي تتوفر فيها الدرجة الوظيفية.

4- يك�ون توزي�ع الدرج�ات الوظيفية 

املعلن�ة والتعه�د بالعمل حس�ب حاجة 
اقسام وشعب السلطة.

5-يف حال�ة تس�اوي املتقدم�ني للتعيني 
بدرج�ات املفاضل�ة يتم اعتم�اد املعدل 
االعىل الختي�ار املرش�حني للتعيني التي 
يدخل فيها املعدل )التقدير( باحتس�اب 
درجات املفاضلة يت�م اعتماد القرعة يف 

االختيار.
6-يفضل من يجيد اللغة االنكليزية.

7-يحرم من التعيني من تقدم للتعيني يف 
أكثر من اختصاص او عنوان وظيفي.

صح�ة  م�ن  التاك�د  املتق�دم  8-ع�ىل 
املعلوم�ات املقدم�ة من قبله وبعكس�ه 

يتحمل كافة التبعات القانونية.
9-تخصص نس�بة )10%( من الدرجات 
الشاغرة لتعيني ذوي الشهداء والسجناء 
السياس�ني وش�هداء الحش�د الش�عبي 
وضحاي�ا االره�اب والعملي�ات الحربية 
واالخطاء العس�كرية وبحس�ب النسب 

املقررة.
10-عىل ذوي الش�هداء اعتماد استمارة 
ل�ذوي  والخاص�ة  املرفق�ة  التقدي�م 

الشهداء.
11-عىل املتقدمني التعيني عنوان اطفائي 

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.
التفاصيل ص2
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أبيدال: قرار االستمرار
بيـد فالفيـردي وبـارتـومـيـو 

حيادث وكالء مييس
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الداخلية تتسلم دفعة جديدة تضم اسامء )400( مواطن لتعيينهم عىل املالك
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مكتب رئي�س ال�وزراء عادل 
عب�د امله�دي، أمس االثنني، تس�ليم 
وزارة الداخلية دفعة جديدة )ثالثة( 

لتعيني مواطنني عىل مالك الوزارة.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئيس ال�وزراء 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه انه »تم تس�ليم وزارة الداخلية 
دفعة جدي�دة )ثالثة( تضم اس�ماء 
400 مواط�ن لتعيينه�م ع�ىل مالك 
ال�وزارة، ليصل ع�دد املعينني الجدد 

اىل 1200«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أص�درت محكمة تحقي�ق الكرخ وهيئة 
النزاهة بش�كل منفصل، ع�دد من أوامر 
إلق�اء القبض واس�تقدامات، فضالً عن 
إحب�اط محاولة إلتالف ملّفات فس�اد يف 

أحد مكاتب املفتشني العمومني.
الك�رخ  تحقي�ق  محكم�ة  وأص�درت 
املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة أم�ر قبض 
مع منع س�فر وحجز أموال أحد أعضاء 

مجلس النواب.
وأف�اد املرك�ز اإلعالمي ملجل�س القضاء 
األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »محكمة تحقيق الكرخ 
املختص�ة بقضايا النزاه�ة أصدرت أمر 
قب�ض بح�ق النائب ط�الل الزوبعي مع 
منع س�فر وحجز أموال�ه املنقولة وغري 

املنقولة«.
ولفت اىل أن »امر القبض صدر اس�تنادا 
قان�ون  م�ن   308 امل�ادة  أح�كام  إىل 

العقوبات«.
وكان رئي�س مجل�س الن�واب، محم�د 
الحلبويس، قرر خالل العطلة الترشيعية 
الصيف املايض رفع الحصانة عن النائب 
ط�الل الزوبعي تلبية لطل�ب من االدعاء 

العام، بسبب تهم فساد موجهة إليه.
وبحس�ب وثيق�ة رسب�ت لإلع�الم، ف�إن 

الحلب�ويس وافق عىل رفع الحصانة عن الزوبعي بتاريخ 
19 آب املايض »نظرا لكثرة الش�كاوى الواردة إلينا بتهم 
فساد موجهة إليه خالل فرتة توليه رئاسة لجنة النزاهة 
الربملاني�ة الس�ابقة«، داعياً »مجلس القض�اء األعىل إىل 
اتخاذ االجراءات املطلوبة بحق الزوبعي ودعوة املشتكني 

إىل مراجعة املحاكم«.

نت هيأة النزاهة من إحباط محاولٍة إلتالف  بدورها، تمكَّ
ات فساٍد يف أحد مكاتب املُفتِّشني العموميِّني امللغاة،  ملفَّ

فيما أحالت املُتورِّطني باملحاولة إىل القضاء.
وأشارت دائرة التحقيقات يف الهيأة، ويف معرض حديثها 
يها معلوماٍت عرب مصادرها  عن تفاصيل العمليَّة، إىل تلقِّ
ن  ات فساٍد تتضمَّ ة عن وجود محاولٍة إلتالف ملفَّ الخاصَّ
وثائ�ق ومحارض لج�ان تحقيقيَّة ومخاطباٍت رس�ميَّة 

وتوصي�اٍت وكتباً أصليًَّة من خالل تهريبها عرب حاويات 
النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة اإلتالف.

ات واألوليَّات، وتحرَّزت  وتابعت ُمبيِّن�ًة أنَّها ضبطت امللفَّ
ع�ىل ما ت�مَّ إتالف�ه، والحاويات الت�ي أُِري�َد تهريب تلك 
األوليات وامللفات من خاللها إىل خارج بناية املكتب، وتمَّ 

توثيق تفاصيل العمليَّة فيديوياً وفوتوغرافياً. 
وأشارت إىل أنَّها أحالت املُتورِّطني يف املحاولة إىل القضاء 

وف�ق مح�ٍر أص�ويلٍّ التخ�اذ م�ا يلزم 
بحقهم وفق القانون.

أعلن�ت يف  النزاه�ة ق�د  وكان�ت هيئ�ة 
ع�ن  امل�ايض  األول  ترشي�ن  منتص�ف 
الوثائ�ق  بص�دد  إجراءاته�ا  تفاصي�ل 
واألولي�ات وامللف�ات الخاص�ة بمكاتب 
الت�ي  والجه�ة  العموميِّ�ني  املفتش�ني 
س�تؤول إليه�ا تل�ك املوج�ودات، ُمنبِّهًة 
إىل أنَّ املفت�ش الع�ام واملوظفني املعنيِّني 
ل�ون املس�ؤوليَّة القانونيَّة يف حال  يتحمَّ
وج�ود اختالٍف أو عدم ذك�ٍر أليَّة ملفاٍت 

أو وثائق أو أولياٍت.
م�ن جانب آخر، كش�فت هيئ�ة النزاهة 
ع�ن ص�دور أم�ر اس�تقداٍم بح�قِّ أحد 
أعضاء مجلس النواب الحايل عىل خلفية 
عقود وهمية أثناء مدَّة رئاس�ته مجلس 

محافظة نينوى.
ولفت�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيأة، يف 
مع�رض حديثها عن تفاصي�ل القضية، 
إىل أن »الهيأة القضائية املختصة بقضايا 
النزاهة يف نينوى أصدرت أمر اس�تقداٍم 
بحقِّ أحد أعض�اء مجلس النواب الحايل؛ 
ع�ن تهمة إص�دار أكثر م�ن )60( عقداً 
وهمياً لالستفادة منها كدعاية انتخابية 
ل�ه عندم�ا كان يش�غل منص�ب رئيس 

مجلس محافظة نينوى«.
وأضاف�ت إن قرار االس�تقدام يف القضيَّة 
قت فيها الهيأة وأحالتها إىل القضاء صدر وفقاً  التي حقَّ

.» ألحكام املادة )340( من قانون العقوبات العراقيِّ
الجدي�ر بالذك�ر أن الهيأة كان�ت قد أعلن�ت عن صدور 
أمري اس�تقداٍم بحقِّ أحد أعضاء مجل�س النواب الحايل 
ومحاف�ظ نينوى الس�ابق؛ اس�تناداً إىل أح�كام املادَّتني 

. )307 و331( من قانون العقوبات العراقيِّ

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت س�لطة الط�ريان املدن�ي العراقي، 
أمس االثنني، عن توفر الدرجات الوظيفية 

الشاغرة. 
وذكرت الس�لطة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ع�ىل الراغبني ممن 
فيهم الرشوط املطلوبة التقديم عىل املوقع 
االلكرتوني )www.icaa.gov.iq( التابع اىل 
الس�لطة ومن خالل ملئ استمارة الدخول 
اىل الخدم�ة املدنية واملرفق نس�خه منها«، 
مبينًة انها »تس�تقبل الطلب�ات من تاريخ 
ن�رش االعالن ومل�دة عرشون يوما وس�يتم 

االعالن الحقا »عن اسماء ممن توفر فيهم 
البيان  الرشوط املطلوبة للمقابلة«.واشار 
اىل ان »ال�وزارة توض�ح تفاصي�ل التقديم 
)والناتج�ة ع�ن حركة امل�الك ( واملصادق 
عليه من قبل وزارة املالية«، مش�ريًة اىل ان 

من اهم الرشوط :
1-ان يكون عراقي الجنسية.

2-ان ال يق�ل عمر املتقدم )18( س�نة وال 
يزيد عن )35( سنة.

3-ان يك�ون املتقدم من س�كنة املحافظة 
التي تتوفر فيها الدرجة الوظيفية.

4- يكون توزيع الدرجات الوظيفية املعلنة 
والتعه�د بالعم�ل حس�ب حاج�ة اقس�ام 

وشعب السلطة.
5-يف حال�ة تس�اوي املتقدم�ني للتعي�ني 
بدرجات املفاضلة يتم اعتماد املعدل االعىل 
الختي�ار املرش�حني للتعي�ني الت�ي يدخل 
فيه�ا املعدل )التقدير( باحتس�اب درجات 

املفاضلة يتم اعتماد القرعة يف االختيار.
6-يفضل من يجيد اللغة االنكليزية.

7-يح�رم من التعيني م�ن تقدم للتعيني يف 
أكثر من اختصاص او عنوان وظيفي.

8-عىل املتقدم التاكد من صحة املعلومات 
املقدمة م�ن قبله وبعكس�ه يتحمل كافة 

التبعات القانونية.
9-تخص�ص نس�بة )10%( م�ن الدرجات 

الش�اغرة لتعيني ذوي الشهداء والسجناء 
الش�عبي  الحش�د  وش�هداء  السياس�ني 
الحربي�ة  وضحاي�ا االره�اب والعملي�ات 
واالخط�اء العس�كرية وبحس�ب النس�ب 

املقررة.
10-ع�ىل ذوي الش�هداء اعتماد اس�تمارة 

التقديم املرفقة والخاصة لذوي الشهداء.
11-ع�ىل املتقدمني التعيني عنوان اطفائي 

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.
12-ع�ىل املتقدمني التعيني عنوان س�ائق 
او س�ائق اطفاء ممن لديهم اجازة س�وق 

واجتياز االختبار الخاص بذلك.
فيما واش�ار البيان اىل ان »املستمس�كات 

املطلوبة:1-نس�خة م�ن هوي�ة االح�وال 
املدنية.

2-نسخة من البطاقة الوطنية ان وجدت.
3-نسخة من بطاقة السكن.

4-نسخة من البطاقة التمونية.
5-نسخة من شهادة الجنسية العراقية.

6-وثيقة او تاييد تخرج معنون اىل سلطة 
الطريان املدني يذكر فيه املعدل والتخصص 

وسنة التخرج.
7-الحالة االجتماعية.

8-نسخة من االمر االداري ملعادلة الشهادة 
املعتم�دة من وزارة التعلي�م العايل والبحث 

العلمي.

إحباط حماولة إلتالف ملفات بأحد مكاتب املفتشني العموميني.. واستقدام نائب إلصداره عقودًا وهمية وصدور أمر إلقاء قبض حبق آخر

االستقدامات حتارص املتهمني بملفات الفساد
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»املستقبل العراقي« تنرش تفاصيل باب التعيني عىل مالك سلطة الطريان املدين

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الوزراء عادل عبداملهدي 
واملمثلة الخاصة لألمني العام لألمم 
املتح�دة جن�ني بالس�خارت، أمس 
االثن�ني، جه�ود الحكوم�ة لتلبي�ة 
مطال�ب املتظاهري�ن ويف مقدمتها 

قانون االنتخابات.
وق�ال مكتب عب�د امله�دي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 

منه، إن »رئي�س الوزراء عادل عبد 
امله�دي اس�تقبل املمثل�ة الخاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق 

جنني هينيس بالسخارت«.
وأض�اف املكت�ب، »وج�رى بح�ث 
جه�ود الحكوم�ة لتلبي�ة مطال�ب 
املتظاهري�ن ويف مقدمته�ا قانون 
التع�اون  جان�ب  اىل  االنتخاب�ات، 
ب�ني الع�راق واألمم املتح�دة ودعم 

اإلستقرار يف البالد«.

رئيس الوزراء
 ومبعوثة األمم املتحدة يبحثان جهود احلكومة 

لتلبية مطالب املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث النائ�ب زي�اد الجنابي، أم�س االثنني، م�ع وزير 
التخطي�ط ومحافظ بغ�داد رفع مس�توى الخدمات يف 
قضاء املدائن، فيما تم االتفاق عىل قيام محافظة بغداد 

بحملة تنظيف تشمل جميع نواحي القضاء.
وقال مكت�ب الجنابي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »ضم�ن متابعاته املس�تمرة والدورية 
لتحس�ني نوع الخدمات التي تق�دم ألبناء بغداد عموما 
وقضاء املدائن خصوصا ألتقى النائب زياد الجنابي وزير 

التخطيط ن�وري الدليمي وكذلك محافظ بغداد ونائبيه 
وناقش معه�م مختلف القضايا التي تهم املواطنني من 

ابناء املحافظة وقضاء املدائن«.
واضاف انه »تم مناقشة اسلوب رفع مستوى الخدمات 
املقدمة كما تم مناقش�ة موضوع اكساء الطريق املمتد 
ع�ىل جانبي مدخل قضاء املدائ�ن وكذلك مناطق احياء 
)الكرزي�ة واملع���لة والقادس�ية والوردية والبس�تان 
ومناطق اخرى(«، الفتا اىل انه »تم مناقش�ة تخصيص 
وادراج مختل�ف املش�اريع الخدمي�ة من ناحية انش�اء 
املدارس وبعض املش�اريع االخرى وكذل�ك االتفاق عىل 

قي�ام املحافظ�ة بحملة تنظيف تش�مل جمي�ع نواحي 
القض�اء وكذلك اعمال تأهيل بناية املستش�فى واملركز 
تق�دم خدماته�ا  الت�ي  البناي�ات  الصح�ي ومختل�ف 

للمواطنني«.
واكد انه »تم االتفاق م�ع الجانبني عىل متابعة االعمال 
التي تم مناقش�تها«، الفتا اىل ان »الجنابي قدم ش�كره 
وتثمين�ه لوزي�ر التخطي�ط لتكريس�ه كاف�ة الجه�ود 
لالرساع بإدراج املش�اريع املختلفة ملحافظة بغداد، كما 
ش�كر محاف�ظ بغداد مل�ا يقدمه من خدم�ات ومتابعة 

شخصية حرصا عىل راحة املواطنني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اطلق الحشد الش�عبي، أمس االثنني، عملية 
أمنية يف جزيرة مطيبيجة يف محافظة صالح 
الدي�ن ملالحق�ة فل�ول داعش.وذك�ر إع�الم 
مديري�ة الحش�د، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »قوة م�ن اللواء 

21 وبمش�اركة مفارز مكافح�ة املتفجرات 
للحش�د الش�عبي رشع�ت بعملي�ة أمنية يف 
جزي�رة مطيبيج�ة واملناط�ق املحيط�ة بها 
ملالحقة فلول داع�ش وتطهريها من االلغام 
والعب�وات الناس�فة الت�ي زرعته�ا داعش«، 
مبين�ا أن »العملية اس�فرت ع�ن العثور عىل 
مضافات لعنارص داعش فضال عن رفع عدد 

من العبوات الناسفة املعدة للتفجري«.
وأضاف، أن »العملية مس�تمرة لحني تطهري 

وتأمني االهداف املرسومة بشكل كامل«.
ب�دوره، اعلن اللواء 26 يف الحش�د الش�عبي 
اس�تعداده ملس�ك قاط�ع النخي�ب – عرعر 

الحدودي مع السعودية.
وقال اعلم الحش�د يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »آمر الل�واء 26 
يف الحش�د ميث�م الزي�دي اس�تقبل يف مكتبه 
قائ�د ق�وات ح�رس الح�دود الفري�ق الركن 
حامد عبدالله ابراهيم وتم مناقش�ة الخطط 
القادمة والتعاون املستدام«، مبينا ان »اللواء 
26 يس�تعد ملس�ك قاط�ع النخي�ب – عرعر 
الحدودي مع السعودية يف محافظة االنبار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة مذكرة اس�تقدام بحق 
رئيس وأعض�اء مجل�س محافظة دياىل، بع�د قيامهم 

برصف أموال عامة ألغراض شخصية.

وذكر مراس�ل املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل أن 
»محكمة تحقيق بعقوبة املختصة بنظر قضايا النزاهة 
قررت اس�تقدام رئيس مجلس محافظة دياىل وأعضاء 
مجل�س املحافظة وفق اح�كام امل�ادة 340 من قانون 
أص�درت  »املحكم�ة  أن  املراس�ل  العقوبات«.وأض�اف 

مذكرة االس�تقدام بعد اتهامات بقيامهم برصف منحة 
رئي�س ال�وزراء بمبل�غ )500,000,000( خمس�مائة 
مليون دينار املمنوحة كس�لفة تش�غيلية للمجلس، إال 
انهم قام�وا برصف املبل�غ املذكور لتصليح الس�يارات 

والضيافة الخاصة بهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

شارك رئيس لجنة الشهداء والضحايا 
والس�جناء السياس�يني النائ�ب عب�د 
االله النائيل يف تظاهرة ذوي الش�هداء 
والسجناء السياسيني يف بوابة املنطقة 

الخراء.
وأك�د النائ�يل يف حديث�ه للمتظاهرين 
ع�ىل رضورة حماية الحق�وق املادية 
واملعنوية لذوي الش�هداء والس�جناء 
السياس�يني وعدم التع�رض لقوانني 
العدالة االنتقالية. وقال رئيس اللجنة 
ان هن�اك أط�راف تتعم�د التدخ�ل يف 
قضي�ة الش�هداء والس�جناء وتب�ذل 
جهود من اجل الغاء الحقوق املعنوية 
واملادي�ة لذويه�م. كما تس�لم رئيس 
لجنة الش�هداء والضحايا والس�جناء 
السياس�يني مطالب املتظاهرين التي 
وجهت للربملان العراقي والتي تضمنت 
الش�هداء  بحق�وق  املس�اس  ع�دم 
والس�جناء املادية واملعنوية ورضورة 
تفعيل قانون حظر حزب البعث فضال 
ع�ن الغ�اء روات�ب االجه�زة القمعية 
وازالم النظ�ام البائ�د. وم�ن جانب�ه، 
ترحيبه�م  ع�ن  املتظاهري�ن  اع�رب 
الش�هداء  لجن�ة  رئي�س  بحض�ور 
السياس�يني  والس�جناء  والضحاي�ا 
ووقوف�ه معهم يف مطالبهم املرشوعة 

التي كفلها القانون والدستور.

وزير التخطيط وحمافظ بغداد ونائب يبحثون رفع مستوى اخلدمات يف قضاء املدائن

احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية يف جزيرة مطيبيجة ويعثر عىل مضافات لـ »داعش«

حمكمة حتقيق بعقوبة تستقدم رئيس وأعضاء جملس حمافظة دياىل

يستعد ملسك قاطع النخيب – عرعر احلدودي

رئيس جلنة برملانية يتسلم 
مطالب متظاهري ذوي 

الشهداء والسجناء السياسيني 
عىل بوابة اخلرضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب حي�در الفوادي عضو لجنة التعديالت الدس�تورية الحكومة 
بامليض قدماً بتنفيذ االتفاقية العراقية الصينية وادخال رشكاتها العمالقة 
ف�وراً كما ان الحكومة اليوم مطالبة اكث�ر من اي وقت اخر بعدم الرتاجع 

اىل الوراء يف هذه القضية.
وأك�د الف�وادي ان عملية ادخ�ال هذه ال�رشكات س�يقطع الطريق امام 
الفس�ادين وس�يوفر فرص عمل كبرية ويس�اعدنا يف بناء البن�ى التحتية 
املتهالك�ة ان ممارس�ة التضلي�ل ع�ىل املواط�ن باالكتف�اء فق�ط بإلغاء 
االمتي�ازات نعتقد انها خطوة وان كان�ت مطلوبة ولكنها غري كافية وهي 

ضحك عىل الذقون.
مكافحة الفساد تحتاج لخطوات اكثر جدية واجراءات وقائية أيضاً ومنها 
إيق�اف بيع مزاد العملة او اجراء تغريات يف طريقة البيع وذلك لوجود هدر 

كبري يف املال العام.
كما انا حماية املنتوج الوطني بش�كل جاد وحقيقي يش�جع املواطن عىل 
العم�ل ويمنع افراغ العملة األجنبية م�ن الداخل وهناك معلومات مطلوب 
م�ن الحكوم�ة التأك�د منها يف عملي�ة منع اس�ترياد املنتوج�ات الزراعية 
والحيواني�ة. الحكومة مطالبة اليوم بإعادة النظر بش�كل جدي وحقيقي 
باملنظومة االدارية ملكافحة الفس�اد واتخاذ خط�وات اكثر جدية يف اتجاه 

الحوكمة االلكرتونية.

        ميسان / حيدر السعد

جدد قائد رشطة محافظة ميس�ان واملنش�آت العميد« عبد الخر جاسم 
محمد » ، ، تعهده االستمرار بحماية املتظاهرين السلميني ودعم مطالبهم 

املرشوعة وانه ال يحيد عن ذلك خدمة مليسان وأهلها. 
وقال خالل زيارته التفقدية امليدانية إىل س�احات االعتصام وس�ط مدينة 
العم�ارة، ب�ان التع�اون وعدم الس�ماح لكل من تس�ول له نفس�ه العبث 

بسلمية املظاهرات هو السبيل الوحيد النجاحها وضمان حمايتها . 
وثم�ن » دور والتزام أبناء املحافظة بالتعليمات األمنية التي تهدف حماية 
املمتلكات العامة والخاصة التي أكدت عليها املرجعية العليا ،مشددا ، عىل 
أهمي�ة تحديد اي عنرص م�ن الرشطة غري ملتزم باالوام�ر التي تؤكد عىل 
التعامل الحس�ن وفق قوانني حقوق اإلنسان مع املتظاهرين السلميني ان 

وجد .
وب�ني » بان ه�دف قيادته األول و األخ�ري أمن املواط�ن يف مدينة التعايش 
الس�لمي ميس�ان وهذا ال يأت�ي إال بتضافر الجهود من رج�ال الرشطة و 

املواطنني كافة .

حيدر الفوادي: ادخال الرشكات الصينية 
العمالقة وإلغاء مزاد العملة خطوات تقطع 

الطريق عىل الفاسدين

قائد رشطة ميسان جيدد تعهده 
بحامية التظاهرات وضامن تعامل الرشطة 

وفق مبادئ حقوق اإلنسان 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو لجنة االمن النيابية بدر 
الزيادي، أم�س االثنني، عن تفاصيل 
ترشيع قانون املرور الذي اثري بشأنه 
جدال ش�عبيا، مؤكدا أنه ال توجد نية 
الزي�ادي يف  القانون.وق�ال  لتعدي�ل 
ترصيح �صحف�ي إن “القانون ورد 
اىل لجنة االمن النيابية من الحكومة 
وتم�ت مناقش�ته م�ع دائ�رة املرور 
والقانوني�ة والدوائ�ر األخ�رى  قبل 

ترشيعه داخل مجلس النواب وهناك 
فق�رات تم االع�رتاض عليه�ا إال أن 
الحكومة رفضت تعديلها”. وأضاف، 
أن “القان�ون م�رر داخ�ل مجل�س 
النواب بعد إجراء اكثر من تعديل عىل 
بن�ود الفقرات”، مبين�ا أن “القانون 
س�اري املفع�ول وال توج�د نيه لدى 
لجنة االمن النيابية تعديل بعض من 
فقراته يف الوقت الحايل عىل  رغم من 
املناش�دات واالعرتاضات التي تصلنا 

من املواطنني”.

األمن الربملانية تنفي وجود نية 
لتعديل قانون املرور
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر التج�ارة، محمد هاش�م العاني، 
الفالح�ن  لدع�م  الق�رارات  م�ن  مجموع�ة 
واملزارعن وانجاح املوسم التسويقي ملحصول 
الشلب الذي انطلق يف العارش من الشهر الحايل 

يف عدة املحافظات ».
وذكرت الوزارة يف بيان نقله الناطق الرس�مي 
للوزارة، ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان«اللجنة 
العليا املرشفة عىل تس�ويق محصول الش�لب 
عق�دت اجتماعه�ا برئاس�ة الدكت�ور محمد 

هاش�م العاني وزير التجارة وبحضور رئيس 
الجمعيات الفالحية يف العراق ونائب محافظ 
النجف وناقش�ت عدة مواضيع ابرزها ايجاد 
وس�ائل دع�م للفالحن واملزارع�ن من خالل 
تغري عدد م�ن الفقرات التي تضمنتها الخطة 
التسويقية للموسم الزراعي الحايل وتخفيض 
سعر االكياس التي يتحملها الفالحن بنسبة 
النص�ف والت�ي كان�ت معتم�دة يف املواس�م 
الس�ابقة، كذل�ك املصادقة عىل ادراج س�ايلو 
الصوي�رة ضم�ن خط�ة تس�ويق محص�ول 
الش�لب ليكون موقع الستالم املحصول خالل 

املوسم الحايل«.
واكد الوزير خالل االجتماع عىل«رضورة ايجاد 
وسائل دعم للفالحن واملزارعن تتناسب مع 
الجه�ود الكب�رية الت�ي تبذل من اج�ل انجاح 
املوس�م التس�ويقي وزيادة الكميات املسوقة 
التي ستصل مرحلة الضعف عن العام املايض 
وهذا يتطلب اعادة النظر بالعديد من الفقرات 
الت�ي تضمنته�ا الخطة التس�ويقية واملتعلق 
منه�ا بقب�ول الحب�وب الحم�راء الحويزاوي 
لغاي�ة 8 %  ب�دون خصم يف ح�ن تقبل بخصم 
1 % ل�كل 1 %  زي�ادة ولغاي�ة 12 % «.واض�اف، 

أن«اللجن�ة العلي�ا صادق�ت ايضا ع�ىل الغاء 
الفق�رة )خامس�ا( م�ن الضواب�ط العامة يف 
خطة التسويق لعام 2019 التي كان بموجبها 
عدم وضع اكياس معبئة بالحاصل عىل طاقة 
السيارة املس�وقة للش�لب الفل لغرض زيادة 

الحمولة وكان يرفض استالمها«.
واشار اىل، ان«اللجنة اطلعت عىل تقرير قسم 
الس�يطرة النوعي�ة يف ف�رع النج�ف االرشف 
واملتضم�ن املوافقة عىل الزام فاحيص املخترب 
بتحدي�د نس�بة الحب�وب الحم�راء وحس�ب 
املعتم�دة  التس�ويقية  املواصف�ة  يف  ماج�اء 

ملحصول الشلب والتزام فاحص املخترب بالحد 
االعىل املسموح لنس�بة الحبوب الحمراء غري 
)الحويزاوي(وهي 25 %  يف النموذج بعد جرش 

عينة التحليل«.
دع�ا  ق�د  النج�ف،  محاف�ظ  نائ�ب  وكان 
الىامكاني�ة قي�ام اللجنة العلي�ا املرشفة عىل 
تسويق الشلباىل اتخاذ قرارات تخدم املزارعن 
والفالح�ن من خالل رؤية جدي�دة تتفق مع 
الظروف التي يش�هدها العراق والجهود التي 
بذل�ت من الفالحن لزيادة الكميات املس�وقة 

هذا املوسم.

وزير التجارة يعلن جمموعة من القرارات لدعم الفالحني واملزارعني وانجاح موسم تسويق الشلب

رشطة النجف تكشف عن جريمتني غامضتني وتلقي القبض عىل مرتكبهام
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف، أم�س االثنن، 
ع�ن جريمت�ن غامضت�ن يف املحافظ�ة والق�اء القب�ض 
ع�ىل مرتكبهما. وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »قائ�د رشط�ة النج�ف اللواء 
الحقوق�ي غان�م محم�د جعف�ر الحس�يني ش�كل فريقا 
للتحقيق بإرشاف وبرئاس�ة مدير مكافح�ة اجرام النجف 

العمي�د أده�م م�كاوي وضاب�ط ش�عبة الوفاء وع�دد من 
الضباط واملنتس�بن بعد تلقي مكافحة اجرام الوفاء بالغا 
بح�دوث جريم�ة قتل غامض�ة«. واضافت انه »ب�دأ فريق 
التحقيق بجمع املعلومات وتفعيل املصادر الرسية من أجل 
كشف الجريمة ومعرفة هوية القاتل الذي ارتكب الجريمة 
وتم القاء القبض عليه يف الحلة بعد التنس�يق والتعاون مع 
رشطة بابل، اذا هرب متخفيا بعد ارتكاب جريمته محاوال 
الهروب إىل كردستان وخالل التحقيق معه اعرتف بارتكابه 

جريم�ة القتل، ثم اعرتف خالل التحقيق   بارتكابه جريمة 
ثانية يف وقت س�ابق إذ قام بقتل ش�خص  واقبل عىل دفن 
جثته يف مكان نائي وت�م بعد االعرتافات الوصول إىل مكان 
املجن�ي عليه وعثر عىل جثته متفس�خة«.وبينت أن »هذه 
الجريمتن حدتثا يف املحافظة منذ عدة أش�هر وتم كشفها 
م�ن قبل مكافح�ة اجرام الوف�اء بعد إحال�ة الدعاوى من 
مراكز الرشطة للتحقيق فيها لغرض كشفها و َالتوصل إىل 

    بغداد / المستقبل العراقيالعصابة، واحالتهم إىل القضاء لينالوا جزائهم العادل«.

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور 
عبدالغن�ي الس�اعدي افتت�ح مرك�ز الع�وز املناع�ي 
وفح�ص املقبلن عىل ال�زواج يف مركز صحي الصليخ 
االول والتابع لقطاع االعظميه من قبل الدكتور بش�ار 
عب�د اللطي�ف مدي�ر قس�م الصحهالعامهوالدكتوره 

ارساء ومدير القطاع الدكتور مازن عيد محيسن« .
واكد الدكتور بش�ار يف بيان للدائرة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »املركز أفتتح بعد ان تم تأهيله وصيانته 
نتيجه االرضار التي اطالته نتيجه تماس كهربائي مما 
ادى توقف العمل به لف�رته وان تأهيله واعادة العمل 

باملركز وتجهيزه بكافة االجهزهالطبيه الحديثة ».
واض�اف انه »ج�اء بدع�م وارشاف مدير ع�ام صحة 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي و من اجل تقديم 
افضل الخدمات الطبية واملختربية والخاصة باملقبلن 
عىل الزواج من اجل تقديم الخدمات للمواطنن ضمن 
الرقع�ة الجغرافي�ة لقط�اع االعظمي�ه وخدمة اهايل 
االعظمي�ة واملناط�ق املج�اوره لها وتخفي�ف الزخم 

الحاصل عىل مستشفى النعمان.

صحة الرصافة تعلن افتتاح مركز 
العوز املناعي وفحص املقبلني 
عىل الزواج يف قطاع األعظمية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

املنتوجات الغذائية تعلن حتقيق االكتفاء الذايت 
من منتجات االلبان يف العام املقبل

حمافظ نينوى يزور موقع جرس احلرية وجيري 
جولة ميدانية يف اسواق املوصل القديمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للمنتوجات الغذائيةعن 
عزمه�ا تغطي��ة حاج��ة الس��وق املحلي�ة 
وانت��اج أكث�ر م��ن 12 ن�وعا م��ن االجبان 
خ��الل العام املقبل، وتحقي�ق االكتفاء الذاتي 

من منتجات االلبان.
وذكر املكتب االعالمي ملصانع ابي غريب التابعة 
للرشكة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
انه�ا »عازمة عىل تغطية الحاج�ة املحلية من 
مختل�ف منتجات االلبان وانت�اج انواع جديدة 
م�ن االجبان وتغيري وتحديث اس�اليب التعبئة 
باست�خدام العبوات الزجاجية واملعدنية خالل 
الع�ام املقبل، بعد ان قامت بطرح انواع جديدة 
من املنتجات ش�ملت اللبن الزبادي بالقش�طة 
وانواع جبن الش�يدر املطبوخ والجبن املطبوخ 
بالقش�طة، اضافة اىل اللبن الرائب والش�نينة 

والقشطة«.
واك�د مع�اون مدير عام الرشك�ة عبدالرحيم 
عاي�د، ح�رص الرشك�ة العام�ة للمنتوج�ات 
الغذائية ع�ىل التع�اون الحقيق�ي والجاد مع 

الرشكة الرتكية املس�تثمرة ملصان�ع البان أبو 
غريب لتلبية حاجة الس�وق املحيل من مختلف 

منتجات االلبان«.
واش�ار، اىل ان »هناك اقباالً عىل هذه املنتجات 
التي تمتاز بكونها مبسرتة وخالية من أي مواد 

حافظة وبمدة صالحية ال تتجاوز 20 يوما«.

واوض�ح ان »الرشكة قام�ت بحماية منتجات 
الجب�ن املطب�وخ واللب�ن الرائ�ب والقش�طة 
بفرض رسوم كمركية عىل مثيالتها املستوردة 
دون ان تلم�س أي نتائ�ج ايجابي�ة«، مؤك�داً 
السعي لتوفري الحماية لباقي املنتجات االخرى 

الستيعاب السوق املحلية.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أجرى منص�ور املرعيد محاف�ظ نينوى جولة 
ميدانية صباحية اىل موقع جرس الحرية.

واطل�ع محاف�ظ نينوى ع�ىل االعم�ال الفنية 
والهندس�ية ألعم�ال م�د الكت�ل الكونكريتية 

لقوالب الجرس املترضرة.
ووجه محافظ نينوى باهمية االرساع باألعمال 
الفنية من اجل اكمال الجرس وتهيئته لالفتتاح 
من اجل انس�يابية عب�ور املركب�ات من ايرس 
اىل ايم�ن املوص�ل وتقلي�ل الزخ�م ع�ىل باقي 

الجسور.
من جانب آخر، ش�دد منصور املرعيد محافظ 
نينوى عىل اهمية مشاركة الرشكات املوصلية 
ورجال االعمال من نينوى يف أعمال بناء املوصل 
القديم�ة والنه�وض باملحافظة كونه�م ابناء 
املوصل ولهم االفضلية يف االعمال االستثمارية 
والبن�اء واالعمار، حيث كانت هناك مش�اركة 
فاعلة لعدد من تجار املوصل يف البدء بعمليات 
إعمار أمالكه�م التجارية وهي مب�ادرة قيمة 

تثمنها الحكومة املحية.

واش�ار محافظ نينوى خالل جولة ميدانية يف 
اس�واق املوصل القديمة: س�وق ب�اب الرساي 
والصاغ�ة وش�ارع النجف�ي وش�ارع حل�ب، 
أش�ار اىل اهمي�ة ان تظهر االس�واق بالصورة 
املعماري�ة التي تعكس حضارة ومكان املوصل 
التاريخي�ة ،مع عم�ل بلدية املوص�ل يف توفري 

مس�تلزمات الحي�اة م�ن تبلي�ط الط�رق ومد 
ش�بكات املياه وأعمال دائرة املج�اري، وانارة 
الش�وارع ومد الكهرباء اىل املناطق السكنية يف 
املوص�ل القديمة. مما يش�جع أصحاب املحال 
عىل الع�ودة وفتح محاله�م التجارية واالهايل 

اىل دورهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قط�اع العام�ل للرعاي�ة الصحي�ة 
األولي�ة اعن ب�داء باألس�بوع التحضريي 
للحمل�ة التلقيحي�ة ض�د لش�لل األطفال 
طبي�ا وصحيا، بالتع�اون والتنس�يق مع 
دائ�رة صح�ة بغ�داد الكرخ واملؤسس�ات 
التابع�ة له�ا، اذ عق�د االجتم�اع الخاص 

ح�ول التهيؤ للحملة التلقيحية ضد ش�لل 
األطف�ال الت�ي س�تقام األس�بوع املقبل، 
ضم�ن األس�بوع التحض�ريي له�ا يف مقر 
قطاع العامل وبإرشاف مدير قطاع العامل 
الدكتور قيص نعمة الحس�ناوي وبحضور 
مدراء املراكز الصحية، ومس�ؤويل وحدات 

التحصن والتعزيز الصحي فيه.
ل�«املس�تقبل  ورد  للدائ�رة  بي�ان  واف�اد 

العراقي«، انه »حيث تم التطرق إىل أهمية 
تنفي�ذ آلي�ات الحملة التلقيحية بالش�كل 
الدقي�ق وف�ق الضوابط وااللي�ات الالزمة 
لتحقيق اع�ىل النتائج، فضال عن التغطية 

الشاملة للرقعة الجغرافية للقطاع«.
وايضا نوه إىل وخ�الل االجتماع اىل أهمية 
اجراء التوعية واإلرشاد واإلعالن عن موعد 
الحملة والفئات املس�تهدفة لها من خالل 

الزيارات امليدانية للمؤسس�ات الحكومية 
الرئيس�ة واملس�اجد،  التجاري�ة  واملح�ال 
والصاق البوس�رتات واإلعالن�ات الخاصة 
بالحملة، والتنسيق معهم بشكل عام، عدا 
عن ذكر اعمار الفئات املش�مولة التي هي 
دون الخامس�ة من العمر، وم�دة الحملة 
)خم�س أيام متتالي�ة( من خ�الل الفرق 

الجوالة والثابتة باملراكز .

صحة الكرخ تعلن البدء باألسبوع التحضريي حلملة التلقيح 
ضد شلل األطفال يف قطاع العامل

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املتح�دث باس�م وزارة النف�ط عاصم 
تش�هدها  الت�ي  االحتجاج�ات  أن  جه�اد، 
الب�الد من�ذ األول من ترشي�ن االول املايض، 

لم تتس�بب ب�أي رضر عىل إنت�اج وتصدير 
النفط.وق�ال جه�اد ملوقع »روس�يا اليوم« 
للع�راق  النفط�ي  »اإلنت�اج  إن  اإلخب�اري 
وعمليات تصدير النفط، ما زالت مس�تمرة 
ومس�تقرة، ولم يلحق بها أي رضر بس�بب 
االحتجاجات، رغم أن هناك بعض املواطنن 

تظاهروا بالقرب من حقول نفطية«.
وأض�اف »وجدن�ا أن املتظاهرين حريصن 
جدا عىل عدم املس�اس بالحق�ول النفطية، 
وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات وهذا 
حقه�م«، مبين�ا أن »م�ا يحدث ه�و قطع 

للطرق املؤدية إىل بعض الحقول.

   بغداد / المستقبل العراقي

االدوي�ة  لصناع�ة  العام�ة  الرشك�ة  كش�فت 
واملس�تلزمات الطبية »س�امراء« إحدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن، عن برنامجها االنتاجي 
لش�هر ترشين الثان�ي الجاري.وق�ال مدير عام 

الرشكة عبد الحميد عبد الرحمن الس�الم يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن »الربنامج االنتاجي 
لش�هر ترشين الثاني الحايل والبالغة قيمته )3( 
ملي�ار و )727( ملي�ون دين�ار يتضم�ن إنت�اج 
بناية أب�ن س�ين�ا وبناي�ة الرازي ملس�تحرضات 
الكبس�ول ومعلقات االطفال الفموي�ة وإنت�اج 

بناي��ة أب�ن النفي�س ملس�تحرضات ال�رشاب«.
وأضاف السالم أن »الربنامج يتضمن كذلك إنتاج 
مستحرضات الحبوب وبواقع )9( أنواع مختلفة 
وإنتاج بناية ابن حيان ألنواع من املراهم، مشرياً 
اىل ان »الربنام�ج االنتاجي قابل للتعزيز حس�ب 
وصول املواد االولية وتوفرها يف مخازن الرشكة.

النفط تؤكد عدم تأثر انتاجها وتصديرها باالحتجاجات

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى وزي�ر التعليم الع�ايل قيص الس�هيل، 
تأجيل الدراسة يف الجامعات العراقية بسبب 

التظاهرات املستمرة منذ أيام.
وق�ال الس�هيل يف بي�ان 
تلقت  ملكتب�ه االعالم�ي 
العراق�ي »،  »املس�تقبل 
م�ا  »ان  من�ه،  نس�خة 
صفح�ات  يف  يت�داول 
االجتماع�ي  التواص�ل 
الع�ام  تأجي�ل  بش�أن 
الدرايس او تأجيل الفصل 

ال�درايس االول )الكورس االول( ودمجه مع 
الك�ورس الثاني ه�و كالم مفربك وعار عن 
الصحة وال أس�اس له مؤكداً رضورة عودة 
انس�يابية الدوام خاصة للمراحل االوىل من 

اجل تطبيق نظام املقررات«.
وأض�اف »نتمن�ى ع�ىل 
الجمي�ع اخ�ذ االخب�ار 
والق�رارات م�ن املكتب 
اإلعالم�ي لوزير التعليم 
ع�ىل  للحص�ول  الع�ايل 
الدقيق�ة  املعلوم�ات 
قب�ل  والصحيح�ة، 
الت�داول ب�أي خرب غري 

موثوق بمصدره.

التعليم تنفي تأجيل الدراسة يف اجلامعات
 وتؤكد االستمرار لتطبيق النظام

رشكة صناعة االدوية تكشف عن برناجمها االنتاجي للشهر اجلاري

   المستقبل العراقي / علي ابراهيم

التق�ى محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة املهن�دس 
نصيف جاس�م الخطابي بعدد م�ن املزارعن 
وبحضور معاون املحافظ لش�ؤون الخدمات 
االداري�ة محم�د كام�ل ومدير بلدي�ة كربالء 

انمار الرفيعي.
واك�د املحاف�ظ خالل اللق�اء عىل ان�ه »داعم 
بشكل كبري كافة املواطنن من ابناء محافظة 
كرب�الء املقدس�ة والعم�ل ع�ىل توف�ري قطع 
االرايض الس�كنية لتش�مل كاف�ة املواطن�ن، 
مضيفاً انه »نعمل يف الوقت نفسه عىل ضمان 

حقوق املزارعن اصحاب العقود الزراعية من 
اجل اكمال فرز قطع االرايض وتعوضيهم بما 
يؤمن لهم حياة كريمة وتوفري املكان املناسب 
لهم واالستمرار بعملهم يف الزراعة التي نعمل 
ع�ىل تطويره�ا وزي�ادة املس�احات املزروعة 
ايضا«.كم�ا التق�ى الخطاب�ي بمجموعة من 

املهندسن الذين ظهرت اس�مائهم يف القرعة 
الخاصة بالتعيينات عىل مالك وزارة الدفاع«.

واكد خالل اللقاء عىل انه متابع بشكل مبارش 
مع وزي�ر الدف�اع نج�اح الش�مري ملوضوع 
اكم�ال تعيينهم وصدور االوامر االدارية وهي 
االن ضم�ن االجراءات االداري�ة واملالية مابن 

وزارة الدفاع واالمانة العامة ملجلس
وتقديره�م  ش�كرهم  املهندس�ون  وق�دم 
للمحاف�ظ عىل جه�وده الكبرية الت�ي يبذلها 
ودعم�ه كافة املواطن�ن من ابن�اء محافظة 
كربالء املقدس�ة سواء من املهندسن او باقي 

رشائج املجتمع.

التقى مبجموعة من املهندسني املعينني بوزارة الدفاع

حمافظ كربالء يلتقي بعدد من املزارعني ويؤكد دعمه الكامل بام يلبي متطلباهتم

    النجف / المستقبل العراقي 

وج�ه محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي، بفت�ح تحقي�ق للتدقيق 
باألس�ماء واالليات التي ت�م فيها تعينات مديري�ة كهرباء والتي 
ص�در ام�ر اداري بتثبي�ت 12٤ درج�ة بصف�ة عقود ع�ىل مالك 

املديرية.
وذك�ر اليارسي انه »تم متابعة اس�ماء املتعين بدرجة عقود عىل 
م�الك مديرية كهرباء النجف ولتحقيق العدالة والش�فافية وعدم 
الس�ماح ألي جهة شخص بالتالعب بحقوق ملواطنن فقد وجهنا 
بفت�ح تحقيق باألس�ماء وآلية اختيار االس�ماء ومدى مطابقتها 
للضواب�ط والتعليم�ات االتحادية وس�تكون اللجن�ة التحقيقية 
مس�ؤولة عن صحة النتائج من عدمها عن�د تقدم تقريرها الذي 

يجب ان يتسم بالوضوح والشفافية«.
واش�ار اىل ان »من يتالعب بمقدرات وحقوق ابناء النجف لن يجد 
امام�ه س�واء القانون مهم�ا كان منصبه او انتمائ�ه ومن يثبت 

عليه التقصري سيقدم للقانون بكل شفافية ووضوح.

حمافظ النجف يوجه بفتح حتقيق 
بأوامر تثبيت موظفي عقود الكهرباء

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق م�رف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدولة التي ترتواح مابن )5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( مليون دينار عن 

طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية«.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه “تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر 
الدولة لنحو ٤ االف موظف الذين تم توطن رواتبهم لدى املرف 

وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأضاف البيان ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ثم ابالغ املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذل�ك بعد ان اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانونية ملنح�ه اياها 
ورصفه�ا عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والت�ي تمت تعبئة 

الرصيد املايل اليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، أنه�ا تعكف عىل اختيار ع�دد من الرشكات 
العاملية االس�تثمارية املتخصص�ة من اجل بناء خمس�ة مصاف 
يف املحافظ�ات، بينما اك�دت ان انجاز مصفى كرب�الء املمول من 
وزارة النفط سيوفر حال انجازه تسعة مالين لرت يوميا من مادة 

البنزين اضافة اىل املشتقات االخرى.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد الزوبعي يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، إن وزارته »لديها خطة لبناء خمسة مصاف 
يف عموم البالد عن طريق االس�تثمار وبطاقات تكريرية مختلفة، 
منوها ب�أن وزارته حاليا تعم�ل عىل تأهيل الرشكات املتنافس�ة 

لبناء هذه املصايف«.
وأض�اف الزوبعي، أن »عمليات التأهي�ل اي االختيار تأتي ملعرفة 
قدرات الرشكة التي ترغب باالستثمار من الجانب املايل، السيما ان 
عملي�ات بناء املصفى تتطلب غط�اء ماليا يصل اىل ثالثة مليارات 
دوالر اضاف�ة اىل ضم�ان التزام الرشكات املتقدم�ة باملدد الزمنية 

املحددة واالنجاز اضافة اىل االمكانات الفنية لتلك الرشكات«.
وذكر ان »املصايف التي س�تحال عىل االستثمار هي كركوك بطاقة 
70 ال�ف برميل يوميا، وواس�ط بطاق�ة 1٤0 الف برمي�ل يوميا، 
والنارصي�ة بطاقة 1٤0 ال�ف برميل، والب�رة بطاقة 1٤0 الف 

برميل، والفاو بطاقة 300 الف برميل يوميا.
وكش�ف عن أن »الوزارة حالي�ا تقوم بتمويل مصفى كربالء الذي 
بلغت نس�ب انج�ازه 78 باملئ�ة، موضحا ان »مصف�ى كربالء يف 
ح�ال انجازه سيس�هم بتوفري ما يقارب تس�عة مالين لرت يوميا 
من مادة البنزين عايل الجودة اضافة اىل توفري مختلف املش�تقات 

النفطية.

الرافدين يعلن إطالق وجبة جديدة من سلفة 
الـ »25« مليون دينار ملوظفي الدولة

النفط تعتزم بناء »5« مصايف 
جديدة يف عدة حمافظات
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اعالن ثاين )109(  الصادريف 2019/10/20 
  ǦɅǼȲǣ ǦɅȀɅǼȵ Ƃǟ ǠȾǪɆȮȲȵ ȻǼǝǠȞȱǟȿ  ȻǠøȹǻǟ Ž ǠȾȲɆȍǠȦǩ ǦǱǿǼƫǟ  ǧǟǿǠȪȞȱǟ ƘǱǖǩ ȸȝ ȻɎȝǟ ǦȺǲȲȱǟ ȸøȲȞǩ

.ǦɆȺȲȞȱǟ ǥǼɅǟȂƫǟ ǦȪɅȀȖǣȿ (čċČĎ) ǦȺȆȱ (čČ) ȷɀȹǠȪȱǟ ȳǠȮǵɍ ǠȪȥȿ ȤɆȮȲǩ
 ȀøȊȺȱ ƃǠǪȱǟ ȳɀɆȱǟ ȸȵ ǕǼǤǩ ȳɀɅ  (ČĐ) ǥǼȵ ȯɎǹȿ ȤɆȮȲǩ ǦɅǼȲǣ ǦɅȀɅǼȵ ǦȞǱǟȀȵ ǿǠƶɍǠǣ ƙǤȡǟȀȱǟ ɂȲȞȥ
 ɃȀǲǪøȅȿ  ǥǿǼȪƫǟ ǦȶɆȪȱǟ ȸȵ (ĕĐċ) ǦȢȱǠǤȱǟ ǦɆȹɀȹǠȪȱǟ ǧǠȺɆȵǠǪȱǟ ȴȾȞȵ ƙǤǶȎǪøȆȵ ȤǶȎȱǠǣ  ȷɎȝɍǟ
 ȷɎȝɍǟ ȀȊȹ ǿɀǱǟ ǥǼɅǟȂƫǟ ȼɆȲȝ ɀȅȀǩ ȸȵ ȰȶǶǪɅȿ ǦɅǼȲǤȱǟ ȀȪȵ Ž ȷɎȝɍǟ ǥǼȵ ȸȵ Ƙǹɍǟ ȳɀɆȱǟ Ž ǥǼɅǟȂƫǟ
 ǥǼȵ ȯɎǹ ǼȪȞȱǟ ȳǟȀǣǟȿ ɁȀǹɍǟ ȳɀøȅȀȱǟȿ ǿǠƶɍǟ ȯǼǣ ɄȩǠǣ ǼɅǼøȆǪǣ ȳɀȪɅ ȷǟ ɂȲȝ ɁȀǹɍǟ ȤɅǿǠȎƫǟȿ
 ȬȲƫǟ ȀǱǖǩ ȸȝ ȷɎȝɍǟ ǻǠȞɅȿ ɎȭǠȹ ȀǱǠǪȆƫǟ ƎǪȞɅ ȼȥɎƝȿ ǦȱǠǵɍǟ ǿǟȀȩ ȨɅǼȎǩ  ǸɅǿǠǩ ȸȵ ( ȳɀɅ ȷɀǭɎǭ)
 ǥǿǻǠȎȵ Ƃǟ ǦȥǠȑǟ Ȭȱǽ ɂȲȝ ǦǤǩȀǪƫǟ ɁȀǹɍǟ ȤɅǿǠȎƫǟ ǦȥǠȭȿ ƙȱǼǤȱǟ ȧȀȥ ȼȲȶƠȿ ȰȭǠȺȱǟ ǡǠȆǵ ɂȲȝȿ
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 ȔȪȥ ǥǼǵǟȿ ǦȺȅ ǿǠƶɍǟ ǥǼȵ /ǦȚǵɎȵ
 ȷɀȆƦȿ ȷǠǪǝǠȵ ȠȲǤƞ ɃǿǠȪȝ ȸȽǿ ȿǟ ȷǠȶȑ ǡǠȖǹ ƇǼȪǩ ȐɆǣɍǟ ȔȦȺȱǟȿ ȁǠȢȱǟ ǦǵǠȆȱ ƘǱǖǪȱǟ ǢȱǠȕ ɂȲȝ

ǿǠȺɅǻ ȷɀɆȲȵ

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

املشيد على القطعة املرقمة نوع امللك ورقمه ت
1/101م8 تلمثة دكان / 162و163و164و166و186 1

1108/10 تلكيف ساحة وقوف سيارات مبساحة 1850م2 2
1681 تلكيف ساحة وقوف سيارات مبساحة 2047/50م2 3

33/26م1 قرب مرمي معرض سيارات مبساحة 747/66م2 4
34/26م1 قرب مرمي معرض سيارات مبساحة 744م2 5
140/26م1 قرب مرمي مشتل مبساحة 1500م2 6
129/26م1 قرب مرمي ساحة غاز ونفط ابيض مبساحة 1000م2 7
5/1527 تلكيف االكشاك املرقمة من 34 اىل 41 8

1/10م3سوق الغزل تلكيف االكشاك املرقمة 26و27و28و29 9
1/266م5 مركة تليلة  االكشاك املرقمة 30و31و32و33 10

2/9م11 عربينات كندر ساوة ملعب مخاسي مشيد مبساحة 2694/64م2 11
18/1016 تلكيف بناية مصرف 12
17/1017 تلكيف دكان/12 13

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة عن وزارة 
النف�ط / رشك�ة تعبئ�ة الغ�از 
/ رشك�ة عام�ة بأس�م / احمد 
صادق صالح – فمن يعثر عليها 

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

محكمة بداءة منديل
العدد/278/ب/2018

  م/ اعالن 
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ى  عطف�ا 
 278/ بالع�دد  املحكم�ة  ه�ذه 
/ب/2018وامل�ورخ2019/1/20    تبي�ع 
 123 املرق�م  العق�ار   املحكم�ة    ه�ذه 
مقاطع�ة 9 بزايز نهر الس�وق   املوصوفة 
ادن�اه بامل�زاد العلن�ي  مل�دة ثالث�ون يوما 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل  للن�ر فع�ى 
الراغبني بالراء مراجعة هذه املحكمة يف 
تمام الساعة الثانية عر ظهرا  من اليوم  
الثالث�ني للي�وم التايل للنر مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية وقدره10% من 
القيمة املح�ددة  والبالغ�ة) 17500000(

سبعةعرمليون وخمس�مائة الف دينار 
الغريه�ا ان ل�م يكونو من ال�ركاء وعند 
انته�اء امل�دة املذك�ورة  س�تجري االحالة 
القطعي�ة وف�ق االصول�واذا ص�ادف  يوم 
االحال�ة عطل�ة رس�مية  فس�يكون اليوم 

الذي  يليه موعدا  لذلك 
القايض

قحطان خلف خالد
االوصاف

بس�تان مزروع باشجار النخيل  تطل عى 
الش�ارع  محلة العروبة تبلغ مساحته 21 

اولك

�������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1338 / ب3 / 2019 
التاريخ : 13 / 11 / 2019 

اعالن حكم غيابي 
اىل / املدعى عليها / سعاد محمد سلطان 
بتاري�خ 23 / 9 / 2019 اص�درت ه�ذه 
املحكم�ة قراره�ا املرقم اع�اله واملتضمن 
الزامك بتاديتك للمدعي ) حازم رستم عبد 
الوه�اب ( مبلغ ) 000 ، 000 ، 8 ( ثمانية 
ماليني دينار وتحميلك الرسوم واملصاريف 
حكما غيابيا معلقا عى النكول عن اليمني 
عن�د االع�راض وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ قيرص خالد عبد الله يف 
3 / 11 / 2019 واش�عار مخت�ار بعقوبة 
التحري�ر املختار ثابت ج�واد خليفة يف 29 
/ 10 / 2019 واملص�دق من قائممقامية 
قض�اء بعقوبة يف 12 / 11 / 2019 قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
االنتش�ار  واس�عتي  يوميت�ني  محليت�ني 
ول�ك حق االعراض ضمن امل�دة القانونية 
وبعكس�ه يعت�ر القرار مكتس�ب الدرجة 

القطعية .
القايض 

شيماء عباس عيل

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

تنويه
س�بق وان نرن�ا بعددن�ا املرق�م )2022( والص�ادر 
يف  والص�ادر   )128( اول  اع�الن   2019/11/17 يف 
2019/11/14 والعائ�د ملديرية بلدي�ة زليكان )القطع 
الزراعية من مفرزات 7/1/ زليكان وباملساحات املدونة 
يف ادناه )بالدوم( خطأ والصحيح )بالدونم( لذا اقتىض 

التنويه.

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)174 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: اعادة تاهيل منش�أة محطة البستنة يف الحويجة و هدم واعادة بناء مخازن عدد )9( يف قضاء الحويجة مع 

بناية الشعبة الزراعية والقاعة االرشادية / محافظة كركوك
1- ي�ر صن�دوق إع�ادة اعمار املناطق املت�ررة من العملي�ات اإلرهابية باإلعالن للم�رة األوىل عن املناقص�ة العامة رقم 
)174 /2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االس�تثمارية ملحافظة كركوك عام 2019 
والدع�وة عام�ة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفي�ذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

)2,664,472,000( دينار وبمدة تنفيذ )220( يوموتشمل املشاريع التالية:

2- س�يتم العم�ل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العام�ة والتي تتيح لكافة مقدمي العط�اءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)  مدني( والدرجة ) خامس�ة( املس�جلني يف وزارة التخطيط او الركات األجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة / 

مسجل الركات يف العراق لراء وثائق املناقصة.
3- ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عى معلومات إضافي�ة االتصال بالعنوان )صن�دوق إعادة اعمار 
املناطق املتررة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة 

عى استفسارات الركات يوم ) الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العط�اءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصن�دوق من قبل املدير املفوض ح�رصاً وال تقبل الوكالة 
وكتب التخويل لراء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )350,000( ثالثمئة وخمسون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البي�ع لوثائ�ق املناقصة يف أوقات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظه�را( ابتداء من تاريخ نر إع�الن املناقصة يف الصحف 

املحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوضني للركات 
او من يمثلهم يف مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الساعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر 
من يوم )الثالثاء( املوافق 12/3 /2019والتقديم بالريد االلكروني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد 
املحدد س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد الغلق لليوم 

الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فت�ح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
مقر الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة 

رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بش�كل صك مصدق او 
خط�اب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء م�ن تاريخ غلق املناقصة عى ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك 

املركزي العراقي.
9- عن�وان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املت�ررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية 

– شارع الوزراء – دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املروع ضمن املوازنة العامة للخطة االس�تثمارية 

لعام 2019.
-  مالحظة: - عى مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كت�اب براءة ذمة الركة صادر من الهيئة العامة للرائب / قس�م الركات معن�ون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 
املتررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عى كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسكات املدير املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( 
+ بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

اعالن 
قدم املواطن ) حميد عبد العباس 
عيل جر ( دعوة قضائية لتغيري 
اللقب من ) ربيعة ( اىل ) االمارة 
( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمسة عر 
يوما من تاريخ النر وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

��������������������������
لجنة تثبيت امللكية العقارية 

يف جلوالء 
العدد : 3 / تسجيل مجدد / 2019 

التاريخ : 17 / 11 / 2019 
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد 

اصدرت لجنة تثبيت امللكية العقاري 
يف جل�والء قراره�ا ذي الع�دد 3 / 
تس�جيل مج�دد / 2019 يف 5 / 11 
/ 2019 واملتضم�ن تثبي�ت عائدية 
العق�ار املرق�م ) 1542 / جل�والء 
العروب�ة ( باس�م طالب التس�جيل 
املج�دد ) مؤي�د ابراهي�م حس�ني ( 
اس�تنادا الح�كام قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل 
لذا تق�رر االعالن عن ه�ذا القرار يف 
صحيفتني يوميت�ني محليتني وملدة 
ثالث�ون يوما – فع�ى كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معين�ة 
عى هذا القرار الطعن لدى رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف دي�اىل واىل هذه 
اللجن�ة خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا 
اعتبارا من الي�وم التايل للنر وذلك 
الثب�ات حقوقه وف�ق االصول وعند 
عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة 
اس�تئناف دي�اىل االتحادي�ة بوقوع 
الطع�ن عى الق�رار املذك�ور لديها 
وخالل مدة النر ل�ذا يكون القرار 
قد اكتس�ب الدرج�ة القطعية عليه 
فان مالحظية التسجيل العقاري يف 
جلوالء ستبارش بالتسجيل استنادا 
لقرار تثبيت العائدية وفق القانون 

القايض 
محمد عبد الله سعيد 

رئيس لجنة تثبيت امللكية العقارية 
يف جلوالء

جملس الوزراء 
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)173 / 2019 / استثامري(بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: اعادة بناء دائرة و مركز جباية ماء قضاء الحويجة مع املخزن / محافظة كركوك 

1- ير صندوق إعادة اعمار املناطق املتررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم 
)173 /2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة كركوكعام 
2019 والدع�وة عام�ة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاته�م تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية 

اجمالية قدرها )976,105,000( دينار وبمدة تنفيذ )210( يوم.
2- س�يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتي�ح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني 
ضمن االختصاص)مدنياو ميكانيك( والدرجة ) خامسة( املسجلني يف وزارة التخطيط او الركات األجنبية املسجلة 

يف وزارة التجارة / مسجل الركات يف العراق لراء وثائق املناقصة.
3- ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عى معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة 
اعم�ار املناطق املتررة من العمليات اإلرهابية(خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا). وس�يعقد 
مؤتمر فني لإلجابة عى استفسارات الركات يوم )الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا 

يف مقر الصندوق.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني بالتقدي�م مراجعة مقر الصندوق من قبل املدي�ر املفوض حرصاً وال تقبل 
الوكال�ة وكتب التخويل لراء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000(مئتان وخمس�ونألف دينار عراقي غري 
قاب�ل لل�رد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نر إعالن 

املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فت�ح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات م�ن قبل املدراء املفوضني 
للركات او من يمثلهم يف مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الساعة )2 بعد الظهر( 
الثاني�ة بعد الظهر من يوم )الثالث�اء( املوافق12/3 /2019]والتقديم بالريد االلكروني غري مس�موح، وان كافة 
العط�اءات املتأخرة عن املوعد املحدد س�وف ترف�ض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حال�ة ان صادف يوم الغلق 

عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فت�ح صندوق العط�اءات إلخراج العط�اءات وفتحها بحضور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحض�ور يف مق�ر الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )الع�ارشة صباحاً( ويف حالة ان 

صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بش�كل صك 
مص�دق او خط�اب ضمان نافذ مل�دة )90 يوما( ابتداء م�ن تاريخ غلق املناقصة عى ان يك�ون من مرصف عراقي 

ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عن�وان مق�ر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املتررة من العملي�ات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – 

الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم11}.
10- يح�ق ألدارة الصن�دوق الغ�اء املناقص�ة او اإلحالة يف حالة ع�دم أدراج املروع ضمن املوازن�ة العامة للخطة 

االستثمارية لعام 2019.
-  مالحظة: - عى مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ -  وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب - هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كت�اب ب�راءة ذمة الركة صادر من الهيئة العامة للرائب / قس�م الركات معنون اىل صندوق إعادة اعمار 
املناطق املتررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عى كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقدي�م الحس�ابات الختامية )لثالث س�نوات متتالية( موقعة من قبل محاس�ب قانون�ي ومصدقة من مجلس 

املهنة.
و- مستمسكات املدير املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان 

وجدت( + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق

رشكة مرصف املوصل لالستثامر م . خ 

اعالن غلق االكتتاب 
اس�تنادا اىل امل�ادة ) 44 ( م�ن قان�ون 
الركات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل 
تق�رر غل�ق االكتت�اب الحاصل بأس�م 
رشك�ة الخري للتأمني م . خ لزيادة راس 
ماله�ا يف نهاية ال�دوام الرس�مي ليوم 
الخمي�س املص�ادف 14 / 11 / 2019 
حي�ث بدأ االكتتاب بتاري�خ 16 / 10 / 
2019 وذلك بطرح اس�هم ) 000 ، 000 
، 000 ، 4 ( اربعة مليار سهم لالكتتاب 
قيمة الس�هم الواحد دينار واحد بعد ان 
ت�م االكتتاب بكامل االس�هم املطروحة 
للزيادة يف الثالثون يوم االوىل من تاريخ 

بدأ االكتتاب .

اسم المشروعت

اعادة تاهيل منشأة محطة البستنة في الحويجة1
هدم واعادة بناء مخازن عدد )9( في قضاء الحويجة مع بناية الشعبة الزراعية والقاعة االرشادية2

www.refaato.iqاملوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكترونيwww.refaato.iqاملوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكتروني

املدير املفوض لرشكة 
مرصف املوصل لالستثامر م . خ
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 صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية
اعالن مناقصة رقم)176 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية

اسم املناقصة: تاهيل وتبليط شوارع يف قضاء بلدروز/ محافظة دياىل
1- يسر صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة 
رقم )176 /2019/ اسستثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة دياىل 
عسام 2019 والدعسوة عامة ملقدمي العطساءات املؤهلني وذوي الخسرة لتقديم عطاءاتهم تنفيسذ املناقصة بكلفة 

تخمينية اجمالية قدرها )688,572,250( دينار وبمدة تنفيذ )180( يوم.
2- سسيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني 
ضمن االختصاص )  مدني ( والدرجة ) خامسسة( املسسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف 

وزارة التجارة / مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3- عسىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومسات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة 
اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية( خالل سساعات الدوام الرسسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد 
مؤتمسر فنسي لإلجابة عىل استفسسارات الرشكات يوم ) الثالثساء( املوافق 26 / 11 /2019 السساعة ) العارشة ( 

صباحا يف مقر الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإمسكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقسر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً وال تقبل 
الوكالسة وكتب التخويل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسسون ألف دينار عراقي 
غسر قابسل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش 

إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتم تسسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطساءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني 
للسرشكات او مسن يمثلهسم يف مقر الدائرة ولنفسس العنوان املدرج ادنساه وان آخر موعد للتقديم السساعة )2 بعد 
الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم )الثالثاء( املوافق 12/3 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غر مسموح، وان 
كافسة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سسوف ترفض وال تسودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم 

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- سسيتم فتح صنسدوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحهسا بحضور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضسور يف مقر الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف السساعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان 

صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشسكل صك 
مصسدق او خطاب ضمسان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصسة عىل ان يكون من مرصف عراقي 

ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
9- عنسوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – 

الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم11}.
10- يحسق ألدارة الصنسدوق الغاء املناقصسة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمسن املوازنة العامة للخطة 

االستثمارية لعام 2019.
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار 
املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسسابات الختامية )لثالث سسنوات متتالية( موقعة من قبل محاسسب قانوني ومصدقة من مجلس 

املهنة.
و- مستمسسكات املدير املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة املوحدة 

ان وجدت( + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)178 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسسم املناقصة: اعادةتاهيل طرق يف قرية رساجق العزبان واملحاذي لنهر الخالص والحي العسسكري يف ناحية املنصورية وتاهيل 
شسوارع قرية رشويسن يف قضاء الخالص واعادة تاهيل طريسق التحويلة من املحطة )صفر + صفر( تقاطع سسيطرة ابو نخل اىل 

املحطة )3+700( يف قضاء الخالص / محافظة دياىل 
يسر صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل عن املناقصة العامة رقم )178 /2019/ 
اسستثماري( ضمن تخصيصسات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االسستثمارية ملحافظة دياىل عسام 2019 والدعوة عامة ملقدمي 
العطساءات املؤهلني وذوي الخسرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصسة بكلفة تخمينية اجمالية قدرهسا )2,070,560,000( دينار 

وبمدة تنفيذ )200( يوم  وتشمل املشاريع التالية:

سسيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص) 
مدني( والدرجة )خامسسة( املسسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسسجلة يف وزارة التجارة / مسسجل الرشكات يف 

العراق لرشاء وثائق املناقصة.
عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
مسن العمليسات اإلرهابية(خالل سساعات الدوام الرسسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسسارات 

الرشكات يوم ) الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
 متطلبات التأهيل املطلوبة: -

املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل 
لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )350,000( ثالثمئة وخمسون ألف دينار عراقي غر قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة 
يف أوقسات السدوام الرسسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتسداء من تاريخ نرش إعسالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغايسة نهاية الدوام 

الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم 
يف مقسر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم السساعة )2 بعد الظهسر( الثانية بعد الظهر من يوم )الثالثاء( 
املوافق 12/3 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غر مسسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سسوف ترفض وال 

تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
سسيتم فتح صنسدوق العطاءات إلخراج العطساءات وفتحها بحضسور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبسني بالحضور يف مقر 
الصنسدوق يف اليسوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف السساعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسسمية 

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
كل العطساءات يجسب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشسكل صك مصدق او خطاب 
ضمسان نافسذ ملسدة )90 يوما( ابتداء مسن تاريخ غلق املناقصة عسىل ان يكون من مسرصف عراقي ومعتمد من قبسل البنك املركزي 

العراقي.
عنسوان مقسر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – شسارع 

الوزراء – دار رقم11}.
يحسق ألدارة الصنسدوق الغساء املناقصة او اإلحالسة يف حالة عسدم أدراج املرشوع ضمن املوازنسة العامة للخطة االسستثمارية لعام 

.2019
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسسكات املدير املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شسهادة الجنسسية العراقية( او )البطاقسة املوحدة ان وجدت( + 
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)175 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسسم املناقصة: هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقالوية - الفلوجة وهدم واعادة بناء القسسم البلدي يف ناحية الوفاء - 

الرمادي / محافظة االنبار
يسر صنسدوق إعسادة اعمار املناطسق املترضرة مسن العمليات اإلرهابيسة باإلعالن للمسرة األوىل عن املناقصسة العامة رقم                              
)175 /2019/ اسستثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة االنبار عام 2019 
والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

)932,059,000( دينار وبمدة تنفيذ )240( يوم وتشمل املشاريع التالية:

سسيتم العمسل وفق األلية املعتمسدة للمناقصات التنافسسية العامة والتي تتيسح لكافة مقدمي العطساءات املؤهلني ضمن 
االختصاص)  مدني( والدرجة ) خامسسة( املسسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / 

مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل سساعات الدوام الرسسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم ) الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
 متطلبات التأهيل املطلوبة: -

املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً وال تقبل الوكالة وكتب 
التخويل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون ألف دينار عراقي غر قابل للرد ويتم البيع 
لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية 

ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او 
من يمثلهم يف مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم السساعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر 
مسن يسوم )الثالثاء( املوافق 12/3 /2019 ]والتقديم بالريد االلكرتوني غر مسسموح، وان كافسة العطاءات املتأخرة عن 
املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
سسيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطساءات وفتحها بحضور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
مقر الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الساعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة 

رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
كل العطساءات يجسب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشسكل صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك 

املركزي العراقي.
عنسوان مقسر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – 

شارع الوزراء – دار رقم11}.
يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 

.2019
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسسكات املديسر املفسوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شسهادة الجنسسية العراقية( او )البطاقسة املوحدة ان 
وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)177 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسسم املناقصسة: تبليط طرق يف بهرز)قرية عيل الحمود5.5 كم و قرية جبسار خميس 1.5 كم( و تبليط قرية الدوريني يف 

ناحية العبارة – قضاء بعقوبة / محافظة دياىل
يسر صنسدوق إعسادة اعمار املناطق املتسرضرة من العمليسات اإلرهابية باإلعالن للمسرة األوىل عن املناقصسة العامة رقم 
)177 /2019/ اسستثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة دياىل عام 2019 
والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

)1,033,810,000( دينار وبمدة تنفيذ )150( يوم  وتشمل املشاريع التالية:

سسيتم العمل وفسق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسسية العامة والتسي تتيح لكافة مقدمي العطساءات املؤهلني ضمن 
االختصاص) مدني( والدرجة )خامسسة( املسسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / 

مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية(خالل ساعات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل 

استفسارات الرشكات يوم ) الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
 متطلبات التأهيل املطلوبة: -

املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

املتطلبات الفنية: خرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
بإمسكان مقدمسي العطاءات الراغبسني بالتقديم مراجعة مقر الصنسدوق من قبل املدير املفوض حسرصاً وال تقبل الوكالة 
وكتسب التخويل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قسدره )300,000( ثالثمئة ألف دينار عراقي غر قابل للرد ويتم البيع 
لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرسمي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية 

ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتسم تسسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطساءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات 
او مسن يمثلهسم يف مقر الدائرة ولنفس العنوان املسدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم السساعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد 
الظهر من يوم )الثالثاء( املوافق 12/3 /2019 والتقديم بالريد االلكرتوني غر مسسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة 
عن املوعد املحدد سسوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسسمية فيمدد موعد 

الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
سسيتم فتسح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطساءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
مقسر الصنسدوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف السساعة )العارشة صباحسًا( ويف حالة ان صادف يوم الفتح 

عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
كل العطساءات يجسب ان تتضمن التأمينات األوليسة ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشسكل صك مصدق 
او خطساب ضمسان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل 

البنك املركزي العراقي.
عنسوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة مسن العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية 

– شارع الوزراء – دار رقم11}.
يحسق ألدارة الصندوق الغاء املناقصسة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االسستثمارية 

لعام 2019.
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمسسكات املديسر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + شسهادة الجنسسية العراقيسة( او )البطاقة املوحدة ان 
وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
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اسم المشروعت
هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقالوية- الفلوجة1

هدم واعادة بناء القسم البلدي في ناحية الوفاء - الرمادي2

اسم المشروعت
اعادة تاهيل طرق في قرية سراجق العزبان والمحاذي لنهر الخالص والحي العسكري في ناحية المنصورية1
تاهيل شوارع قرية شروين في قضاء الخالص2

اعادة تاهيل طريق التحويلة من المحطة )صفر + صفر( تقاطع سيطرة ابو نخل الى المحطة )3+700( في 3
قضاء الخالص

اسم المشروعت

تبليط طرق في بهرز)قرية علي الحمود5.5 كم و قرية جبار خميس 1.5 كم(– ناحية بهرز / قضاء بعقوبة1

تبليط قرية الدوريين في ناحية العبارة – قضاء بعقوبة2

اعالن 
قدم املواطن ) مرتىض محمد عبد 
الله ( دعوة قضائية لتغير اللقب 
من ) النداوي ( اىل ) السسوداني ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسسة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

.2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن 

قسدم املواطسن ) مصطفى محمد 
عبسد الله ( دعسوة قضائية لتغير 
 ( اىل   ) النسداوي   ( مسن  اللقسب 
السسوداني ( فمن لديسه اعرتاض 
مراجعسة هسذه املديريسة خسالل 
خمسسة عسرش يومسا مسن تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( مسن قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن 

قدم املواطسن ) صفاء محمد عبد 
الله ( دعوة قضائية لتغير اللقب 
من ) النداوي ( اىل ) السسوداني ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسسة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن 

قسدم املواطسن ) رافسد محمد عبد 
الله ( دعوة قضائية لتغير اللقب 
من ) النداوي ( اىل ) السسوداني ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسسة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اعالن 

قدم املواطن ) قاسسم محمد عبد 
الله ( دعوة قضائية لتغير اللقب 
من ) النداوي ( اىل ) السسوداني ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسسة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة اسستئناف بغداد الرصافة 
االتحادية 

دار القضاء يف االعظمية 
محكمة بداءة االعظمية 

العدد : 1966 / ب / 2019 
التاريخ : 18 / 11 / 2019 

اىل / املدعى عليه / حسن صالح 
مهدي 

م / تبليغ بالنرش 
اقسام   2019  /  10  /  7 بتاريسخ 
املدعي احمد هسادي عبد الدعوى 
البدائيسة اعساله للمطالبة باعادة 
الحسال اىل ماكان عليسه قبل ابرام 
عقد بيع العقار املرقم 3 / 6666 
مقاطعسة 3 وزيريسة وملجهوليسة 
محسل اقامتك وفقا ملا جاء برشح 
املبلسغ القضائي يف محكمة بداءة 
لفتسة  الرصافسة حيسدر حسسني 
ولتاييده مسن قبل املجلس املحيل 
لحسي 14 تمسوز والنيسل ومختار 
حسي النيسل مزهر حاجسم دبيس 
التبليسغ بصحيفتسني  لسذا تقسرر 
يوميتسني مقرؤتني مسن الصحف 
الواسسعة االنتشسار بالحضور يف 
جلسسة املرافعة القادمة املوافقة 
28 / 11 / 2019 ويف حسال عسدم 
حضسورك وارسسال مسن يمثلسك 
قانونسا سسوف تجسري املرافعسة 

بحقك وفق القانون .
القايض االول 

صهيب دحام املعاضيدي
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)180 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اس�م املناقصة: هدم واعادة بناء مدرس�ة العلوم االبتدائية )6 صف( و هدم واعادة بناء مدرسة الفرات االبتدائية )6 صف( وهدم واعادة 

بناء مدرسة التجنيد االبتدائية )12 صف( وهدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة )12صف( يف ناحية جلوالء / محافظة دياىل 
ي�ر صن�دوق إعادة اعم�ار املناطق املترضرة م�ن العمليات اإلرهابي�ة باإلعالن للمرة األوىل ع�ن املناقصة العامة رق�م )180 /2019/ 
اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة دياىل عام 2019 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفي�ذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )2,208,977,000( دينار وبمدة تنفيذ )210( 

يوم  وتشمل املشاريع التالية:

س�يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن االختصاص) مدني( 
والدرجة )خامس�ة( املس�جلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة / مس�جل الرشكات يف العراق لرشاء 

وثائق املناقصة.
ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من 
العمليات اإلرهابية(خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم ) 

الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الساعة ) العارشة ( صباحا يف مقر الصندوق.
 متطلبات التأهيل املطلوبة: -

املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
بإمكان مقدمي العطاءات الراغبن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل لرشاء 
وثائ�ق املناقص�ة لقاء مبلغ قدره )350,000( ثالثمئة وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد ويت�م البيع لوثائق املناقصة يف أوقات 
الدوام الرس�مي )8 صباحا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ نرش إعالن املناقصة يف الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لليوم الذي 

يسبق يوم الغلق.
يت�م تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العط�اءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات او من يمثلهم يف 
مق�ر الدائ�رة ولنفس العن�وان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد الظهر م�ن يوم )الثالثاء( املوافق 
12/3 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق 

العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الصندوق يف 
الي�وم ال�ذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس�مية فيمدد موعد الفتح 

لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان 

نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية – ش�ارع الوزراء 

– دار رقم11}.
يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام 2019.

-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:
أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.

ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.
ج- كت�اب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قس�م ال�رشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من 

العمليات اإلرهابية.
ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.

ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.
و- مستمس�كات املدير املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقية( او )البطاقة املوحدة ان وجدت( + بطاقة 

السكن.
رئيس الصندوق

جملس الوزراء
صندوق إعادة اعامر املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية

اعالن مناقصة رقم)179 / 2019 / استثامري( بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغرية
اسم املناقصة: هدم واعادة بناء مديرية االعداد والتدريب – قضاء بعقوبة / محافظة دياىل

1- ي�ر صن�دوق إعادة اعمار املناطق املترضرة م�ن العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوىل ع�ن املناقصة العامة رقم 
)179 /2019/ اس�تثماري( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ملحافظة دياىل عام 2019 
والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ املناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

)1,211,803,000( دينار وبمدة تنفيذ )300( يوم.
2- س�يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس�ية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلن ضمن 
االختصاص ) مدني ( والدرجة ) خامسة( املسجلن يف وزارة التخطيط او الرشكات األجنبية املسجلة يف وزارة التجارة / 

مسجل الرشكات يف العراق لرشاء وثائق املناقصة.
3- ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتص�ال بالعنوان )صندوق إعادة اعمار 
املناط�ق املت�رضرة م�ن العملي�ات اإلرهابية( خالل س�اعات الدوام الرس�مي )8 صباح�ا – 2 ظهرا). وس�يعقد مؤتمر 
فن�ي لإلجاب�ة عىل استفس�ارات الرشكات يوم ) الثالثاء( املوافق 26 / 11 /2019 الس�اعة ) الع�ارشة ( صباحا يف مقر 

الصندوق.
4-  متطلبات التأهيل املطلوبة: -

- املوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولن ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املايل: املوارد املالية والسيولة النقدية.

- املتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته.
5- بإم�كان مقدمي العط�اءات الراغبن بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض حرصاً وال تقبل الوكالة 
وكت�ب التخوي�ل لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )300,000( ثالثمئة وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد 
ويت�م البي�ع لوثائق املناقصة يف أوقات الدوام الرس�مي )8 صباح�ا – 2 ظهرا( ابتداء من تاريخ ن�رش إعالن املناقصة يف 

الصحف املحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
6- يتم تسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضن للرشكات 
او م�ن يمثله�م يف مقر الدائرة ولنفس العنوان امل�درج ادناه وان آخر موعد للتقديم الس�اعة )2 بعد الظهر( الثانية بعد 
الظهر من يوم )الثالثاء( املوافق 12/3 /2019 والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مس�موح، وان كافة العطاءات املتأخرة 
عن املوعد املحدد س�وف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيمدد موعد 

الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7- س�يتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور 
يف مقر الصندوق يف اليوم الذي ييل اليوم املحدد ملوعد الغلق يف الس�اعة )العارشة صباحاً( ويف حالة ان صادف يوم الفتح 

عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان نافذ ملدة )90 يوما( ابتداء من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي ومعتمد من قبل 

البنك املركزي العراقي.
9- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية / العنوان التايل  {بغداد – الجادرية 

– شارع الوزراء – دار رقم11}.
10- يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة يف حالة عدم أدراج املرشوع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية 

لعام 2019.
-  مالحظة: - عىل مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم:

أ- وصل رشاء وثائق املناقصة.
ب-هوية تصنيف املقاولن الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2019.

ج- كتاب براءة ذمة الرشكة صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون اىل صندوق إعادة اعمار املناطق 
املترضرة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال املماثلة )ويعتمد يف ذلك عىل كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
ه- تقديم الحسابات الختامية )لثالث سنوات متتالية( موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس املهنة.

و- مستمس�كات املدي�ر املفوض الثبوتية)هوية األحوال املدنية + ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة( او )البطاقة املوحدة ان 
وجدت( + بطاقة السكن.

رئيس الصندوق

اعالن دعوة دائنن 
اني املصفي املحامي عمار محمد نزيه 
لرشك�ة النهري�ن للخدم�ات املرصفية 
املح�دودة – ادعو كل من له حق او دين 
ع�ىل الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العنوان 
التايل بغداد الحارثية م 213 ز 42 د 4 .

املصفي املحامي 
عمار محمد نزيه 
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اعالن 

ق�دم املواط�ن ) صالح مه�دي قصاب 
( دع�وة قضائي�ة لتغيري اللق�ب من ) 
الغري�ري ( اىل ) الش�مري ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم�ا من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة ) 22 ( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 
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اعالن 

ق�دم املواط�ن ) محمد مه�دي قصاب 
( دع�وة قضائي�ة لتغيري اللق�ب من ) 
الغري�ري ( اىل ) الش�مري ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم�ا من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة ) 22 ( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 
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اعالن 

ق�دم املواط�ن ) عم�ر مه�دي قص�اب 
( دع�وة قضائي�ة لتغيري اللق�ب من ) 
الغري�ري ( اىل ) الش�مري ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم�ا من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة ) 22 ( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة
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فقدان 

فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة م�ن 
املعهد التقني يف البرصة قس�م تقنيات 
الكرتونية بأسم / عيل عبد عيل عطوان 
– فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

قدم املواطن ) عماد مايض حايف ( دعوة 
قضائية لتغيري اللقب من ) الغريري ( اىل 
) الش�مري ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة بطلبه اس�تنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 
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اعالن 

ق�دم املواطن ) امجد حميد صبار ( دعوة 
قضائية لتغيري اللقب من ) الغريري ( اىل 
) الش�مري ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة بطلبه اس�تنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 
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فقدان 

فقدت استمارات تجهيز الوقود والزيوت 
م�ن رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية – 
هيئة الجنوب باس�م / محطة اليعقوبي 

– املدينة – السوق : 
الرق�م 0270658 تاريخ 13 / 2 / 2019 

مبلغ 000 ، 860 ، 4 مليون .
الرق�م 0270596 تاريخ 13 / 2 / 2019 

مبلغ 000 ، 860 ، 4 مليون .
الرق�م 0270659 تاريخ 13 / 2 / 2019 

مبلغ 000 ، 860 ، 4 مليون .
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اعالن 
بن�اء عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد ) 
عدي رايض جاسم / تبديل / اسم املجرد 
البن�ه الق�ارص الذي يطل�ب في�ه تبديل 
االس�م املجرد من قبل ابنه القارص من ) 
زه�راء ( اىل ) حيدر ( خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
22 من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم شالل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة

فقدان 
فقدت هوية املوظف ) باس�م عبد الجليل 
عب�د الله ( الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
– مديرية مش�اريع انتاج الغازية – فمن 

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

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة .
2 – اس�م املته�م الغائب : املفوض هادي عبد حبيب حس�ن عيل 

العبادي .
3 – رقم الدعوى : 805/ 2019 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 27 / 11 / 2008  
5 – تاريخ الحكم : 15 / 10 / 2019 

6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات . 

8 – خالص�ة الحكم :. عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو 
الع�ام رقم 27 لس�نة 2016 كونه مازال ماكث�ا يف الغياب ولعدم 
صدور امر طرد او اس�تقالة بحقه بموج�ب كتاب دائرته املرقم 

46016 يف 18 / 5 / 2017 .
9 – الحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر ( وفق احكام املادة ) 5 
( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كونه القان�ون للمتهم عمال 
باح�كام امل�ادة 2 / 2 م�ن ق ع د رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
وبداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ 27 / 11 / 2008 ولحد االن .
10 – اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة 42 / ثانيا من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 عمال باحكام املادة من ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل كونه القانون االصلح للمتهم بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 

 . 2008
11 – اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
15 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
16 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب ( 
البالغة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71 / اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 15 / 10 / 2019 .
العميد الدكتور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 641/ب2019/3
التاريخ 2019/11/17

اعالن
نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة التي ج�رت يف هذه املحكم�ة  بتاريخ 
2019/11/10 والتي احيل بموجبها العقار املرقم 2/1396 حي 
االم�ري يف النجف بعهدة املش�رتي كاظم عن�اد محمد ببدل قدره 
504,500,000 دينار فقط خمسمائة واربعة مليون وخمسمائة 
الف دينار ال غريها  ولطلب الضم املقدم من قبل طالب الضم زيد 
ناط�ق ناجي وكيله املحامي مصطىف مهدي الغزايل بنس�بة %5 
من البدل االخري اعاله ليكون قيمة العقار اعاله بعد الضم مبلغا 
قدره 529,725,000 دينار فقط  خمس�مائة وتسعة وعرشون 
مليون وسبعمائة وخمسة وعرشون الف دينار ال غريها وبعهدة 
طال�ب الض�م عليه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املرقم 
2/1396 ح�ي االمري يف النجف املبين�ة اوصافه يف ادناه باملزايدة 
العلنية والتي س�تجري يف هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش م�ن ظهر اليوم الثالث لنرش االعالن فعىل الراغبن بالرشاء 
الحض�ور يف امل�كان والزم�ان الحقيقي�ن مس�تصحبن معهم 
تامين�ات قانونية نس�بة 10% من القيمة املق�درة للعقار البالغ 
630,000,000 س�تمائة وثالثون ملي�ون ال غريها بموجب صك 
مص�دق المر محكمة بداءة النجف ص�ادر من مرصف الرافدين 
يف النجف رقم )7( وستجري املزايدة واالحالة النهائية يف الساعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب شهادة 

الجنسية العراقية وهوية االحوال 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف : العقار املرقم 2/1396 حي االمري يف النجف عبارة عن 
دار تتكون من طابقن تقع عىل شارع بعرض 12 مرت وبواجهة 
بع�رض 22 مرت ونزال 30 مرت بمس�احة اجمالية مقدارها 660 
م�رت ويحت�وي يف الطاب�ق االريض ع�ىل س�احة امامي�ة وكراج 
وحديقة واستقبال وغرفتن نوم ومطبخ وصحيات داخلية عدد 
2 وصحي�ات خارجية اما الطابق العلوي يتكون من اربعة غرف 
نوم وصحيات وكلدور الدار مبني بالطابوق مسقف بالكونكريت 
ومبلط بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء االس�تقبال جدرانه من 
الس�رياميك مش�غول من قبل كاظم عناد محم�د وعائلته وليىل 
غاي�ب عودة واحم�د عناد محم�د وعباس عن�اد محمد ومحمد 
عناد محمد ورزيق�ة عناد محمد واف�راد عوائلهم وهم يرغبون 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجرين درجة عمران الدار 
وسط وان القيمة الكلية للعقار مبلغ )630,000,000( ستمائة 

وثالثون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2243/ش/2019

التاريخ 2019/11/10
اعالن

اىل املدعون / 1 � نور الهدى فاضل رزاق ذياب
2 � سناء فاضل رزاق ذياب
3 � أيات فاضل رزاق ذياب

ق�دم طالب حجة الفق�دان ) فاضل رزاق ذياب( طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة فقدان بحقك 
كونك مفقود وملجهولية محل اقامتك وفق اشعار مختار 
منطقة املدعو ) عزيز جاسم / ابو غرق( قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

اثري عبد الحر جرب

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

دائرة الكاتب العدل يف النجف
العدد : 1273

التاريخ 2019/10/8
اعالن
انذار

بواسطة الكاتب العدل يف النجف االرشف
وج�ه املدي�ر املف�وض ملجموع�ة  الش�افعي للتج�ارة 
والصناعة واملقاوالت )س�عد جدوع الش�افعي( وكيلته 
املحامي�ة رغ�د حم�ودي الس�لطاني بموج�ب وكالتها 
املرقم�ة )2754( يف 2018/3/25 والص�ادر م�ن كاتب 
عدل املسائي االنذار املرقم بالعدد العمومي ) 16759( يف 
2019/6/10 ويف س�جل االنذارات ) 1273( اىل السيدة ) 

منرية عبد محمد صالح( عنوان النجف حي الجمعية .
سبق وان قمت برشاء وحدة سكنية من مجمعنا مجمع 
بيت�ي الس�كني االول بموج�ب العق�د املرق�م )27( يف 
2013/6/13 والبالغ مساحتها 200 م2 املرقمة )398( 
بل�وك 19 نموذج B وحيث ان س�عر ال�دار 136000000 
مئة وستة وثالثون مليون دينار عراقي وان مقدار ما تم 
تس�ديده من قبلك هو فقط 32250000 اثنان وثالثون 
مليون ومئتان وخمس�ون الف دين�ار عراقي عليه واجه 
اليك هذا االنذار لتس�ديد باقي املبلغ الباقي بذمتك خالل 
ثالثة ايام من تاريخ تبلغك باالنذار وبخالفه سوف اقوم 
بمراجعة املحاكم املختصة لغرض فسخ العقد واملطالبة 
بالتعويض عن الخس�ارة الالحقة وكسب الفائت بسبب 
تل�كك بالتس�ديد واحتف�ظ بكافة الحق�وق املمنوحة يل 
قانونا ارس�ل االن�ذار بيد مبل�غ دائرتنا لغ�رض تبليغك 
باالنذار اعيد الينا مرشوحا عليه بانه ال يس�كن منطقة 
حي الجمعية وغري مس�جل يف س�جالت مخاتري املنطقة 
وكم�ا مذكور باالش�عار املرفقة نس�خة منه ل�ذا قررنا 
النرش بالصحيفتن الرس�ميتن لغ�رض التبليغ ويعترب 

التبليغ نافذ من تاريخ النرش وملدة ثالثة ايام 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 6361/ش2019/7
التاريخ 2019/11/17

اعالن
اىل / املدعى عليه / ريسان سعدون كاظم

اقام�ت املدعي�ة ) االء ري�اض حات�م( الدع�وى بالع�دد 
6361/ش2019/7 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيها 
اثاث زوجية وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار محلة ح�ي االم�ن الداخيل � 
الفرات االوىل / كرب�الء قررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق ي�وم 2019/11/27 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 470/ت/2019

التاريخ 2019/11/17
اعالن

تبيع مديرية تنفيد املش�خاب العقار تسلسل 
العائ�د  املش�خاب  يف  الواق�ع  م3   2/111
للمدي�ن فايق عب�د الكاظم مجب�ل املحجوز 
لقاء طلب الدائن صائ�ل عضيد محمد البالغ 
)150,000,000( دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمة العبودي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : مش�خاب ش�ارع ناحية 
القادسية

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية
3 � حدوده واوصافه / بيت مساحة 550 م2 
مع دارين ملحق وكذلك وجود حديقة امامية 
مس�احتها 440 م2 الطاب�ق االول بناء حجر 

والثاني طابوق للكل طابق اربعة غرف 
4 � مشتمالته 

5 � مساحته : 4 دونم 21 اولك
6 � درجة العمران : جيدة

7 � الشاغل فائق عبد الكاظم مجبل
 )400,000,000  ( املق�درة  القيم�ة   �  8

اربعمائة مليون دينار 

��������������������������������
مديرية تنفيذ العباسية

رقم االضبارة / 2018/307
التاريخ 2019/8/7

املدينة / صديقة كاظم عبود
العنوان / العباسية

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل مركز 
رشطة العباسية بالعدد 13488 يف 2019/7/4 
واش�عار مخاتري منطق�ة العباس�ية املؤرخ 
يف 2019/6/30 بان�ك ال تس�كن يف ناحي�ة 
العباسية يف الوقت الحارضانك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ العباس�ية 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر : 

قرار ه�ذه املديرية امل�ؤرخ يف 2019/6/16 
املتضم�ن تبليغكم بمذكرة االخب�ار بالتنفيذ 
لالموال املنقولة وتبن من خالل رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخاتري ناحية العباس�ية 
وذلك لغرض الس�ري باج�راءات بي�ع العقار 
املرق�م 287/6 ناحي�ة ابو ش�وره لقاء دين 
الدائ�ن البالغ عرشون ملي�ون دينار بموجب 
يف  352/ب/2017  املرق�م  املحكم�ة  ق�رار 

2017/7/4
املنفذ العدل

قاسم جبري كاظم السيالوي

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12227

التاريخ 2019/11/18
بناء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املواطن 
) كاظ�م عوي�ز عبد العب�اس( طلب�ا لغرض 
تس�جيل لقبه  وجعله  )الخاقان�ي ( بدل من 
)ف�راغ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات 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 12257
التاريخ 2019/11/18

بناء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املواطن 
) س�الم عوي�ز عب�د العب�اس( طلب�ا لغرض 
تس�جيل لقبه  وجعله  )الخاقان�ي ( بدل من 
)الف�راغ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������

فقدان وثيقة
فقدت مني الوثيق�ة املرقمة 0941517 
يف 2015/9/15 الص�ادر من متوس�طة 
ثانوي�ة  اىل  املعن�ون  للبن�ات  الذري�ات 
الس�لمان مختلطة باس�م / شهد سالم 
حمي�د من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2915/جنح/2019

التاريخ 2019/11/13
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )حس�ن عزي�ز ع�وده 
حسن ( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  2915/جن�ح/2019 
)432( عقوب�ات فقد تقرر تبليغ�ك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/15 ويف حالة 
عدم حضورك   س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2902/جنح/2019

التاريخ 2019/11/13
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )ج�واد كاظم اس�حاق 
ريحان ( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  2902/جن�ح/2019 
)434(   عقوب�ات فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/15 ويف حالة 
عدم حضورك   س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2766/جنح/2019

التاريخ 2019/11/13
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )حس�ام لفت�ه عج�اج 
منهل( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
2766/جن�ح/2019 وفق احكام املادة )32(   
من قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لس�نة 2017  فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/15 ويف حالة 
عدم حضورك   س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2769/جنح/2019

التاريخ 2019/11/13
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )منهل رحيم زكاح حمد( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
2769/جن�ح/2019 وفق احكام املادة )32(   
من قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لس�نة 2017  فقد تق�رر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/15 ويف حالة 
عدم حضورك   س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2760/جنح/2019

التاريخ 2019/11/13
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )احم�د عب�د الحس�ن 
سيالن حسناوي( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
2760/جنح/2019 وفق احكام املادة )28/

سادس�ا(   م�ن قان�ون املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة رق�م 50 لس�نة 2017  فق�د تق�رر 
صحيفت�ن  طري�ق  ع�ن  باالع�الن  تبليغ�ك 
محليت�ن للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
ي�وم 2019/12/15 ويف حالة عدم حضورك   
س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

www.refaato.iqاملوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكترونيwww.refaato.iqاملوقع االلكتروني refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكتروني

اسم المشروعت
هدم واعادة بناء مدرسة العلوم االبتدائية )6 صف(ناحية جلوالء / محافظة ديالى1
هدم واعادة بناء مدرسة الفرات االبتدائية )6 صف(ناحية جلوالء / محافظة ديالى2
هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد االبتدائية )12 صف(ناحية جلوالء / محافظة ديالى3
وهدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة )12صف(ناحية جلوالء / محافظة ديالى4



رياضة7
العدد )2024( الثالثاء  19  تشرين الثاني  2019

فريجسون: مودريتش مثال رائع لالعبني الشباب
             المستقبل العراقي/ متابعة

 أكد رسيتش�كو كاتانيتش، م�درب املنتخب 
العراق�ي، أن مباراة البحرين املق�ررة، اليوم 
الثالثاء، ضمن منافس�ات الجولة الخامس�ة 
من التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023، أصعب من مباراة 

إيران املاضية.
أم�ام  الع�راق مواجه�ة صعب�ة  ويخ�وض 
البحرين بعد انتصار ثمني يف الدقائق األخرية 
عىل إيران، الخميس املايض، وضعه يف صدارة 

املجموعة الثالثة.
وقال كاتانيتش يف املؤتمر الصحفي الذي أقيم 
ام�س »املب�اراة صعبة جًدا لكنن�ا جاهزون، 
لي�س لدينا أي إصابات وه�ذا يشء جيد لكن 
س�يغيب عيل عدنان بسبب تراكم البطاقات، 
صحي�ح أن غياب�ه مؤثر لك�ن لدين�ا البديل 
الجاهز«.وأوضح »هدفن�ا تحقيق الفوز ألن 
الفوز س�يعزز موقعنا يف صدارة املجموعة«، 
موضًح�ا أن مب�اراة إيران، بات�ت من املايض 
وعلينا التفكري يف مباراة البحرين فقط ألنها 

أهم وأصعب.

وأش�ار مدرب العراق إىل أنه يخطط للمباراة 
بش�كل مختلف والهدف فقط النقاط الثالث 
وال بدي�ل عنه�ا، مضيًف�ا »نع�رف املنتخ�ب 
البحريني جيًدا ول�كل مباراة وضع مختلف، 

ال نعرف كيف س�يلعبون هم يلعبون بتكتيك 
ونحن نلعب بتكتيك آخر«.

وتاب�ع »وج�ود الجمه�ور س�يجعل الفريق 
املقابل يلعب تح�ت ضغط وهذا ما نحتاجه، 
لذا أطلب م�ن الجمهور أن يك�ون صابرًا 
وأن يس�تمر بالتش�جيع ط�وال ال��90 
دقيقة«.من جهته، أكد بشار رسن، العب 
املنتخب العراقي، أن هدفنا تحقيق الفوز 
ألن الف�وز مطل�ب جماه�ريي، رغ�م أن 
املنتخب البحريني جيد ومنظم ومباراتنا 
أمامه�م صعبة لكن س�نحقق الفوز من 

أجل إسعاد الجماهري.
األردن  يف  العراق�ي  »الجمه�ور  وتاب�ع 
س�اندنا يف مب�اراة إي�ران كث�رًيا ونتمنى 
أن يس�تمر أيًضا يف مباراة اليوم«. وختم 
»املنتخب البحريني لديه دفاع جيد ويلعب 
يف مناطق الدفاع بتكتي�ك عاٍل، ومهمتنا 

الوصول إىل الشباك البحرينية«.
وأش�ار إىل أن الالعب األس�ايس ال يختلف 
ع�ن الالعب البديل وهذا ما ش�اهدناه يف 
املباراة السابقة عند دخول الالعب البديل 

ملدة 5 دقائق سجل هدف الفوز.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در الكروات�ي ل�وكا مودريتش العب 
خط وس�ط ريال مدريد، س�ريته الذاتية 
بعن�وان »لعبت�ي« يف العاصم�ة زغ�رب 

بحضور عدد من نجوم الكرة.
وحرض م�ن ريال مدري�د الظهري األيرس 
مارس�يلو، ومدي�ر العالقات املؤسس�ية 

للنادي إيميليو بوتراجينيو، بينما
حرض نجوم آخرين مثل زفونيمري بوبان 
املدي�ر الريايض ملي�الن، والس�ري أليكس 
فريجس�ون م�درب مانشس�ر يونايت�د 

السابق.
ونقل�ت صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، 
ترصيح�ات بوبان »م�ا قدمه مودريتش 
واملنتخب يف كأس العالم 2018، ش�هادة 
ع�ىل القائد ال�ذي بذل كل م�ا لديه حتى 
رس�الة  وكان�ت  األخ�رية،  اللحظ�ات 
تضحي�ة كبرية«.وأض�اف: »مودريت�ش 
أرس�ل للجميع رس�الة النرص والتصالح 
والقيم�ة، وه�ي صف�ات حقيقي�ة به، 

وأعتق�د أنن�ي يمكنني وصف�ه بكلمتني 
فقط: عبقري متواضع«.

ويف نف�س الس�ياق، تحدث فريجس�ون: 
»بتحلي�ل مس�رية مودريت�ش وخاص�ة 
بالنظ�ر إىل ف�رة طفولت�ه، فه�و مث�ال 
لالعبني الصغار لتغلب املوهبة عىل القوة 
البدنية«.وتاب�ع: »مودريت�ش ه�و مثال 
رائ�ع لجميع الالعب�ني الش�باب، بغض 

النظ�ر عن الطول والقوام والقوة، وأقدم 
التهان�ي لالعب الذي هزم كل جدال حول 
لياقت�ه البدنية«.وقاد مودريتش منتخب 
ب�الده للتأه�ل لنهائي�ات ي�ورو 2020، 
عقب االنتص�ار عىل س�لوفاكيا مؤخرًا، 
ويتبق�ى للمنتخب الكرواتي مباراة ودية 
ض�د جورجيا الثالثاء املقب�ل، قبل نهاية 

فرة التوقف الدويل.

إنجلرتا ختتم 
التصفيات األوربية 

باكتساح كوسوفو
             المستقبل العراقي/ متابعة

يف  مش�واره  اإلنجلي�زي  املنتخ�ب  خت�م 
تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، 
بفوز خارج الديار، عىل مضيفه كوسوفا 

4-0 مساء األحد، ضمن املجموعة األوىل.
وأح�رز أه�داف إنجل�را كل م�ن ه�اري 
 )79( ك�ني  وه�اري   )32( وينك�س 
ومارك�وس راش�فورد )83( ومايس�ون 

مونت )1+90(.
وارتف�ع رصي�د املنتخ�ب اإلنجلي�زي بها 
الفوز إىل 21 نقط�ة، مقابل 15 للمنتخب 
مضيف�ه  أم�ام  خ�رس  ال�ذي  التش�يكي 
البلغ�اري 0-1، أم�ا كوس�وفو فاس�تقر 

رصيدها يف املركز الثالث عند 11 نقطة.
اللق�اء  اإلنجلي�زي  املنتخ�ب  وخ�اض 
بطريقة 4-3-3، فش�ارك تايرون مينجز 
يف عمق الدف�اع إىل جانب هاري ماجواير، 
بإس�ناد من الظهريي�ن ألكس�ندر أرنولد 
وب�ن تش�يلويل، وق�ام ه�اري وينك�س 
بدور الع�ب االرتكاز، فيم�ا تمحور حوله 
كل من دي�كالن رايس وأليكس أوكس�ليد 
تش�امربلني، وتك�ون الخ�ط األمامي من 
س�رلينج،  رحي�م  التش�كيلة  إىل  العائ�د 

وكالوم هودسون أودوي وهاري كني.
وب�دأ املنتخب املضي�ف املب�اراة مهاجما، 
فوصلت الكرة إىل فلورينت هادرجيوناي، 
ليس�ددها يف متن�اول الح�ارس نيك بوب 
بالدقيقة الثانية، وانطلق فالون برييش�ا 
من الناحية اليرسى قبل أن يرفع كرة عىل 
رأس أتدها نوهيو لك�ن بوب أنقذ مرماه 

مجددا يف الدقيقة السابعة.
وس�نحت أول فرصة لإلنجليز يف الدقيقة 
15، عندم�ا أرس�ل تش�يلويل ك�رة م�ن 
املي�رسة، هّيأها كني بدوره إىل س�رلينج 
الذي أطلقها قوية لكن الحارس موريتش 

كان لها باملرصاد.
وكادت كوس�وفو أن تفت�ح التس�جيل يف 
الدقيقة 23، عندما تابع رحماني برأس�ه 
عرضية مميزة من برييشا بجانب املرمى، 
وبعده�ا ج�رب املهاج�م ميلوك راش�يكا 
حظه بتسديدة من بعد 30 ياردة، يف مكان 

وقوف الحارس.

أبيدال: قرار االستمرار بيد فالفريدي.. 
وبارتوميو حيادث وكالء مييس

مانشيني: فوجئت برسعة 
استيعاب العبي إيطاليا ألفكاري

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال املدير الريايض لربش�لونة إريك أبيدال، إن اس�تمرارية 
م�درب الفري�ق إرنس�تو فالف�ريدي، تعتم�د ع�ىل قراره 

الشخيص.
وق�ال أبيدال يف مقابلة نرشتها صحيفة )س�بورت( اليوم 
»إرنستو فالفريدي سيقول إن كان هذا هو موسمه األخري 

مع برشلونة«.
ويمت�د عق�د فالفريدي م�ع برش�لونة حت�ى 30 يونيو/

حزيران 2020 مع وجود خيار لتمديده ملوسم آخر.
وق�ال أبي�دال إن رئيس النادي جوس�يب ماري�ا بارتوميو 

»يتحدث مع وكالء )ليونيل( ميىس لتمديد عقده«.
وبخصوص نيمار وقرب افتتاح سوق االنتقاالت الشتوية 

قال »اآلن ال نستبعد التعاقد معه«.
وعن مواطن�ه أنطوان جريزمان قال »يع�رف إنه ال يقدم 
مس�تواه املعه�ود، اتح�دث كثريا مع�ه، يج�ب أن نتحىل 

بالصرب«.

جابرييل مريكادو: مييس أفضل من كريستيانو وصالح
               المستقبل العراقي/ متابعة

م�ريكادو،  جابريي�ل  األرجنتين�ي  ق�ال 
املحرف يف صف�وف الري�ان القطري، إن 
مواطن�ه ليوني�ل مييس، العب برش�لونة، 
ه�و أصع�ب مهاج�م يمك�ن ألي مدافع 

مواجهته، كما أنه األفضل يف العالم.
وق�ال م�ريكادو، يف ترصيح�ات للموق�ع 
الرس�مي للن�ادي، إن�ه واج�ه الكثري من 
املهاجمني الكبار خالل مسريته الكروية، 
مث�ل رونال�دو ومي�يس وليفاندوفس�كي 
ومحمد صالح وفريمينو ولوكاكو ونيمار، 
لكن يبقى مييس ه�و األبرز واألفضل بني 

الجميع.

الس�وبر  »لعب�ت  الري�ان:  نج�م  وتاب�ع 
اإلس�باني أم�ام برش�لونة، عندم�ا كنت 
العب�ا يف إش�بيلية، وخرسن�ا تل�ك املباراة 
بهدف�ني مقاب�ل ه�دف، وأصع�ب بطولة 
ش�اركت فيها كانت دوري أبطال أوروبا، 
فهي األقوى«.وعن الدوري القطري، قال: 
»هو صعب للغاي�ة، ويحتاج للعمل الجاد 
والتدرب بش�كل كب�ري، وأن نواصل العمل 
بش�كل ق�وي، حت�ى نك�ون قادرين عىل 

مجاراة مستوى الدوري«.
وأردف: »بالنسبة لفريقي السد والدحيل، 
هما األقوى يف الدوري القطري، والريان ال 
يق�ل عنهما.. كما توجد فرق قوية للغاية 

يف املسابقة، مثل العربي والغرافة«.

بايرن ميونخ حيلم بجوارديوال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يتوق�ف بحث باي�رن ميونخ ع�ن التعاقد 
م�ع مدرب جدي�د للفري�ق األول، رغ�م تأكيد 
مس�ؤوليه ع�ىل بق�اء األملان�ي هان�ز فليك يف 

منصبه حتى نهاية العام الحايل عىل األقل.
الرئي�س  رومينيج�ه،  هاين�ز  كارل  وكان   

التنفي�ذي للنادي البافاري، ق�د أكد أن اإلدارة 
تث�ق يف فلي�ك، مما يمنح�ه فرص�ة البقاء يف 
منصب املدير الفن�ي حتى أعياد امليالد، وربما 

لفرة أطول.
 رغ�م ذلك، أف�ادت صحيف�ة »بيل�د« األملانية 
باس�تمرار عملية البحث عن مدرب جديد من 
جانب مس�ؤويل بايرن، الذين يحلمون بعودة 

اإلسباني بيب جوارديوال مللعب أليانز أرينا. 
ويرتبط جوارديوال بعقد مع مانشسر سيتي 
حتى صيف ع�ام 2021، وس�ط تقارير تفيد 
بعدم س�عادته داخل ملعب االتح�اد يف اآلونة 

األخرية. 
كم�ا يبقى الهولندي إيري�ك تيان هاج، مدرب 
أياكس أمسردام، خياًرا مطروًحا عىل طاولة 

اإلدارة البافاري�ة، باإلضاف�ة لألملاني توماس 
توخي�ل، املدي�ر الفن�ي لفري�ق باريس س�ان 

جريمان.
وت�وىل فلي�ك مهم�ة تدري�ب باي�رن ميون�خ 
مطلع نوفمرب الجاري، خلًف�ا للكرواتي نيكو 
كوفاتش، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج 

عىل مستوى البوندسليجا.

لينجليه يقدم جلريزمان مفتاح التألق مع برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

مداف�ع  لينجلي�ه  كليمن�ت  يث�ق 
يف  فرنس�ا  ومنتخ�ب  برش�لونة 
قدرات زميله يف الفريق واملنتخب، 

أنطوان جريزمان.
وق�ال لينجلي�ه عرب قن�اة ليكيب 
الفرنس�ية بعد الفوز ع�ىل ألبانيا 
»جريزم�ان  األح�د  مس�اء   0-2

كان رائع�ا، ومتاح�ا لكل الالعبني 
يف اللق�اء، لقد س�جل هدفا مهما 

وصنع عدة فرص«.
ويتعرض جريزمان لحمالت قوية 
يف التشكيك بقدراته منذ االنضمام 
إىل برشلونة مطلع املوسم الجاري 
وتأكي�د  تأقلم�ه،  ع�دم  ظ�ل  يف 
الكثريين أن األم�ر يعود لتوظيفه 

يف مركز خاطئ.

وأض�اف املداف�ع الفرن�يس »م�ن 
مب�اراة جي�دة،  ت�ؤدي  أن  امله�م 
والليلة ظهر جريزمان بمس�توى 

مميز، ما يمنحه ثقة أكرب«.
وأش�ار لينجلي�ه »جريزمان لديه 
م�ن اإلمكانيات م�ا يؤهله ليكون 
مفي�دا لربش�لونة، يتعل�ق األم�ر 
بالوق�ت -فه�و املفت�اح -، وأث�ق 

به«. 

طبيب إنرت يرسم ابتسامة عىل وجه كونتي

راشفورد ضمن 7 هدافني تارخييني 
ملانشسرت يونايتد مع إنجلرتا

              المستقبل العراقي/ متابعة

زف بي�ريو فولب�ي طبي�ب إن�ر مي�الن، 
أخب�اًرا س�ارة ألنطوني�و كونت�ي، املدير 
الفني للنرياتزوري، بشأن الحالة الصحية 
للتشييل أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق 
املصاب.ويعان�ي سانش�يز م�ن إصابة يف 
أوتار الكاحل، تعرض لها خالل مشاركته 
مع منتخب تشييل، ليغيب عن املالعب ملدة 
3 أش�هر.وقال فولبي يف ترصيحات نقلها 
موقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل عن 
صحيفة »ال كوارتي« التشيلية: »كان من 
املقرر أن يعود سانشيز يف منتصف يناير/ 
كانون الثان�ي املقبل، لك�ن دعونا نرى«.

وأضاف: »تابعنا إصابة سانش�يز بش�كل 
جي�د، حي�ث تتطلب مراقب�ة دقيقة، لكن 
األمور تسري بش�كل جيد«.وتابع: »يمكن 
أن يعود أليكسيس مبكرًا إذا سارت األمور 

ع�ىل ما يرام، يمكنن�ا أن نقول هذا بمزيد 
م�ن اليقني بعد عطلة أعي�اد امليالد«وأتم: 
»صحي�ح أن سانش�يز لم يب�دأ حتى اآلن 
التدري�ب بالك�رة بقدميه، لك�ن نأمل أن 
يك�ون لدينا تط�ورات يف ه�ذا األمر خالل 

األيام القليلة املقبلة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

مارك�وس  اإلنجلي�زي  ال�دويل  س�جل 
راش�فورد، هدًف�ا يف فوز منتخ�ب بالده 

برباعية عىل كوسوفو، اليوم األحد، ضمن 
التصفيات املؤهل�ة لكأس األمم األوروبية 

.2020
وبحس�ب ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، 
فإن راشفورد بات سابع العب 
أكث�ر  أو  أه�داف   10 يس�جل 
اإلنجليزي،  املنتخ�ب  بقمي�ص 
مانشس�ر  يف  تواج�ده  خ�الل 

يونايتد.
وأشارت إىل الس�تة أسماء التي 
س�بقت راش�فورد يف الوص�ول 

لهذا الرقم، وهم:
بوبي تشارلتون )49 هدفا(.

واين روني )44 هدفا(.
براين روبسون )25 هدفا(.

تومي تايلور )16 هدفا(.
بول سكولز )14 هدفا(.

دافيد بيكهام )11 هدفا(.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد روبرتو مانشيني، املدير الفني ملنتخب إيطاليا، أنه فوجئ 
بالرسعة التي استوعب بها العبو األتزوري، أفكاره اإليجابية 
يف ك�رة القدم.ويمك�ن للمنتخ�ب اإليط�ايل إنهاء مش�واره يف 
التصفيات املؤهلة ل�كأس األمم األوروبي�ة بالعالمة الكاملة، 
ح�ال تحقيقه الف�وز عىل أرمينيا يف الجول�ة 10، األخرية غًدا.

وقال مانش�يني يف املؤتمر الصحفي للمب�اراة: »لم أكن أتوقع 
الف�وز ب�� 10 مباري�ات متتالي�ة، لك�ن التصفي�ات املؤهلة 
لنهائيات كأس األم�م األوروبية )يورو 2020( هي ما يهمني 

حًقا، أكثر من الرقم القيايس«.

اسراتيجية مانشيني
وأض�اف: »لم يكن الهدف األس�ايس عند القي�ام بهذه املهمة 
هو الفوز، ولكن إعادة املش�جعني إىل مؤازرة الفريق، وإعطاء 

الالعبني الفرصة للتأقلم مع ثقافة االنتصارات«.
وأردف: »كنا نعلم أنه إذا أدرنا األمور يف هذا االتجاه عىل النحو 

الصحيح، فإننا سنجني نتائج )جيدة( يف املقابل«.
وتاب�ع: »لم نك�ن نريد الف�وز بالدفاع، واللعب ع�ىل املرتدات، 
لك�ن بمحاولة أخذ زمام املبادرة والس�يطرة عىل املباراة، هذا 
يعني تحمل بعض املخاطر أيًضا، لكن الالعبني استوعبوا هذه 
األفكار برسعة كبرية«.وأكمل: »هذا هو الطريق إىل األمام اآلن، 
ونح�ن ال نرى أي خيار آخ�ر، يجب أن تكون عقليتنا إيجابية، 
وأن نلع�ب كرة ق�دم عالية الجودة، قد ال نف�وز طوال الوقت، 

ولكن هذا يجب أن يكون النهج املتبع يف كل مباراة«.

موراتا: نساند مورينو حتى املوت
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى ألف�ارو موراتا، مهاجم منتخب إس�بانيا، دعمه التام 
للمدير الفني ل�«الروخا«، روبرت مورينو.

وكان مورينو ق�د أكد، قبل أيام، أن االتحاد لم يعرض عليه 
تجدي�د عق�ده، كما يفعل م�ع أي مدرب يصع�د باملنتخب 
اإلسباني، إىل مرحلة نهائية من بطولة كربى، موضًحا أنه ال 
يتوقع تجدي�د عقده.وقال موراتا، خالل املؤتمر الصحفي، 
عش�ية مواجهة رومانيا عىل ملعب )واندا ميروبوليتانو(، 

يف ختام تصفي�ات يورو 2020 باملجموعة السادس�ة »هو 
)مورينو( مدرب كبري، إنه املدير الفني ملنتخبنا، ونحن نتبع 

أوامره وأفكاره ومفاهيمه«.
وتابع »ما يقال أو ما س�يحدث لي�س يف أيدينا، وأعتقد أننا 
ال نمتل�ك رأيا يف النهاية يف هذه األمور.. ندعم مورينو حتى 
املوت، وس�نظل هك�ذا دوما«.وس�يعيش مهاج�م أتلتيكو 
مدريد لحظة خاصة للغاية، خالل مباراة الغد أمام جماهري 
فريقه.وقال يف ه�ذا الصدد »أمر رائع القدوم إىل هذا امللعب 
مع املنتخ�ب، كل مباراة جميلة، وباألخ�ص يف املكان الذي 
تشعر فيه كأنك يف بيتك.. لدينا رغبة كبرية يف اللعب غدا، 

والفوز، ألنه مهم بالنسبة لنا«.

حلم اليورو
وال يفك�ر صاح�ب ال��27 عام�ا يف أي أمر آخر، س�وى 
املش�اركة يف اليورو، صيف العام املقبل، بعد أن غاب عن 

املونديال األخري يف روسيا.
وأوضح »لدي ثقة كبرية، وأعلم أنني س�أقدم مس�توى 
كبريا هذا العام، لكي أس�تحق املشاركة يف اليورو.. لدي 
رغبة كبرية يف الظهور بمس�توى طيب مع النادي، ومن 

ثم اللعب يف بطولة األمم األوروبية«.

النني يغازل ميالن جمددًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ربطت تقاري�ر إيطالية من جديد، بني ن�ادي ميالن، والعب 
الوسط املرصي محمد النني، املعار من آرسنال إىل بشكتاش 
الركي خالل املوسم الجاري.وقال موقع كالتشيو مريكاتو 
إن إدارة ميالن تبحث يف الوقت الراهن عن العب يضيف مزيدا 

من الجودة، والخربة لخط الوسط، ويف املقابل، حرص النني 
ع�ىل مغازلة إدارة الروس�ونريي، من خ�الل وكيله.وأوضح 
املوقع أن مفاوضات جرت بالفعل بني ساشا إمبارش، مدير 
الرشكة التي تملك حق تسويق النني، ومسؤولني من ميالن، 
يف ظ�ل العالق�ة القوية ب�ني الطرفني، وخاللها ُطرح اس�م 

الالعب املرصي ليكون ضمن صفقات الشتاء يف ميالن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كاتانيتش: مواجهة البحرين أصعب من إيران
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سـمـاعـات أذن »تـقـتـل« رجـاًل!
لق�ي رج�ل مرصع�ه، بع�د أن 
مش�اهدة  يف  س�اعات  أم�ى 
مباري�ات كرة قدم ع�ى هاتفه 
املحمول، حي�ث تعرض للصعق 
بالكهرباء بواس�طة س�ماعات 

األذن.
وُعثر عى التايالندي سومتشاي 
س�ينغكورن )40 عام�ا( ميت�ا 
عى فرش�ته، فيما ُوضع هاتفه 
املوصول ب�الشاحن الكهربائي، 

وسماعات األذن، عى جسده.
وبع�د أن عثر زميله يف الس�كن 
علي�ه يف ه�ذا الوض�ع، اتص�ل 
بمديرهما يف العم�ل ليبلغه بأن 
س�ينغكورن مريض وغري قادر 

ع�ى النه�وض، ليأت�ي املدي�ر 
ويكتشف أنه تويف.

للم�كان،  الرشط�ة  وبمعاين�ة 
عثرت عى آثار حرق عى رقبته 
التي  وذراع�ه، وه�ي األماك�ن 
ملس�ها س�لك س�ماعات األذن، 
حس�بما نقلت صحيف�ة »دييل 
الربيطانية عن وس�ائل  مي�ل« 

إعالم محلية.
وأوضحت الرشطة أن املؤرشات 
تقول إنه تويف صعقا بالكهرباء، 
إال أن�ه ال بد م�ن ترشيح جثته 
للتأكد من سبب الوفاة، خاصة 
م�ع وجود مرشوب�ات كحولية 

وغازية بجوار الجثة.

حالة طبية نادرة لدى النساء تحري العلماء
هل تكتبني باليمني أم باليسار؟ يف الواقع، إن 
كنِت عرساوية لن تختلفي عن بقية النس�اء 
فق�ط بالي�د الت�ي تعتمدي�ن عليه�ا إلنجاز 
أعمالِك اليومية، بل تفقدين جزءاً من الدماغ 
املس�ؤول عن حاسة الشم. قد يبدو هذا األمر 
غريباً، لكن هذا ما كش�فته دراس�ة جديدة، 

.Neuron ُنرشت يف 6 ترشين الثاني يف مجلّة
أعلن العلماء أّنهم اكتش�فوا حالة بيولوجية 
ن�ادرة كفيلة بتغي�ري فهمنا لطبيعة حاس�ة 
الش�ّم. فقد توصلت دراس�ة نرشته�ا املجلة 
الطبي�ة، إىل أّن بع�ض األش�خاص يمك�ن أن 
يستخدموا حاسة الشم بشكل طبيعي، رغم 
أّنه�م يفتق�دون جزءاً م�ن الدم�اغ رضورياً 

لعمل تلك الحاس�ة، والذي ُيس�ّمى »بصيالت 
العصب الش�مي«. وقد كان ُيعتقد أْن فقدان 
هذه البصي�الت يؤدي بال�رورة إىل فقدان 
حاس�ة الش�م، لك�ن األم�ر ال يب�دو كذل�ك. 
والغري�ب أكث�ر، أّن ه�ذه الحال�ة تؤث�ر عى 
النس�اء العرساوات، إذ تّم تشخيصها بنسبة 

4 يف املئة من املشاركات يف الدراسة.

ذكرت بعض املواقع ووس�ائل اإلعالم أن رشكة غوغل تش�ارك يف مرشوع 
رسي مع أحد أكرب أنظمة الرعاية يف الواليات املتحدة.

 Project  وتبع�ا للمعلوم�ات املتوف�رة ف�إن غوغ�ل ويف إط�ار مب�ادرة
Nightingale ب�دأت بالتعاون م�ع  Ascension ثاني أكرب نظام صحي يف 
الواليات املتح�دة، بهدف جمع البيانات الصحي�ة ملاليني األمريكيني، وأن 

تبادل البيانات بني الرشكتني يتسارع منذ الصيف.
وم�ن املفرتض أن تس�تخدم غوغل البيان�ات الطبية الت�ي تحصل عليها 
م�ن أنظمة الرعاي�ة الصحية يف اس�تحداث منظومة جدي�دة تعتمد عى 
ال�ذكاء الصناعي والتعلم اآليل هدفها تأمني رعاية أفضل للمرىض وتقديم 
اقرتاحات مفيدة لعالجهم.وستتمكن فئة معينة فقط من موظفي غوغل 
 Google من االطالع عى بيانات املرىض، بمن فيهم بعض موظفي قس�م
Brain للعلوم البحثية، والذي تعزا إليه بعض أهم اإلنجازات التي حققتها 
غوغل.وستش�مل البيان�ات املش�اركة يف Project Nightingale نتائ�ج 
االختبارات والتحاليل للمرىض، وتشخيص األطباء، وسجالت االستشفاء، 

وحتى أسماء املرىض وتواريخ ميالدهم.

قالت رشكة هواوي الصينية، الثالثاء، إنها خصصت جائزة نقدية بقيمة 
ملي�اري ي�وان أو ما يعادل 286 مليون دوالر، س�تقدم يف صورة مكافآت 
نقدية للموظفني الذين س�اهموا يف خطتها للطوارئ للمساعدة يف تقليل 

تأثري الحظر التجاري األمريكي.
وذك�رت أنها تحاول إيجاد بدائل للعت�اد األمريكي بعد أن منعتها الواليات 
املتح�دة يف ش�هر مايو م�ن التعامل مع ال�رشكات األمريك�ي، مما عطل 
قدرتها عى البحث عن أجزاء رئيس�ية، بحس�ب البواب�ة العربية لألخبار 
التقني�ة. وأش�ار قس�م امل�وارد البرشي�ة يف رشكة ه�واوي عرب إش�عار 
للموظف�ني إىل أن هذه األموال تمثل عالمة تقدي�ر عى العمل يف مواجهة 

الضغوط األمريكية.

إدمان التسوق عرب اإلنرتنت هو »حالة صحية عقلية«

غوغل تدخل عالـم الطب عرب مرشوع جديد هواوي تكافئ موظفيها بجائزة 
نقدية ضخمة!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

أريد وطنفاطمة وعيناها املطفأتان

عباس موسى الكنانيبسمة النسور

اري�د وطن كل ما يف االم�ر هو انني اريد وطن�ا يمأل فضاءاته 
الس�الم واملحب�ة. اري�د وطن�ا اعيش في�ه بكرام�ة وعز ككل 

البرش.
اري�د وطنا مدارس�ه تنبض بالعل�م واملعرفة مدارس�ه أجمل. 
اري�د وطن�ا ال يخاف في�ه امل�رىض واملعلول�ون واملعاقون من 
مستش�فيات ال دواء فيه�ا وال أطب�اء. اري�د وطن�ا جامعاته 
مصانع ومنشآت علمية وشموس معرفية وساحاٌت وواحات 
ثقافية وادبية. اريد وطنا آمنا ال خوف فيه. اريد وطنا يش�عر 
فيه الفقراء انهم اقوى من كل املسؤولني والسياسيني، يشعر 
فيه الفقري انه رقم صعب يغري يف املعادلة السياس�ية، يش�عر 
في�ه انه هو الوطن. اريد وطن�ا كل خرياته التي منحها الله له 
هي متاع ورزق جميع ابناءه، يتقاسمها جميعهم عى السواء. 
اريد وطنا يس�كن فيه ابن�اءه يف بيوت تحف�ظ لهم كرامتهم 
وتؤم�ن له�م بيئة صحية ونفس�ية واجتماعي�ة، يعيش فيها 
املواط�ن مطمئنا عى افراد عائلت�ه، يضمن فيها تربية ابناءه 
نفس�يا واجتماعيا، ال يشعرون بانهم من طبقة او درجة اقل 
من غريهم، اريد وطنا خال من العش�وائيات وبيوت الصفيح. 
اريد وطنا خال من كل دع�اة الفرقة والتحلل والطائفية، اريد 
وطن�ا ارى فيه ه�ؤالء كلهم ام�ام القضاء بتهم�ة الدعوة اىل 

الجريمة والقتل والحرب وانتهاك اإلنسانية.
اريد وطنا يليق بي كعراقي تمتد جذوري اىل 6000 االف عاما، 

يليق بي كوني انا القلم االول والدستور األقدم.
اريد وطنا مس�تقال يقرر ش�عبه وابناءه هم كيف يرس�مون 
مس�تقبلهم، ويخطط�ون لعالقاتهم م�ن دون اي ضغوط او 

تدخل خارجي، نريد حكومة ال ترضخ ابدا اال لشعبها فقط.
نريد وطنا يميش فيه الس�يايس واملس�ؤول بال مصفحات وال 
جكس�ارات وال حماي�ات. نريد وطنا ابناء املس�ؤولني فيه مع 
ابناءن�ا يف املدارس، وم�ع ابناءنا يف جبهات القت�ال دفاعا عن 
الوطن يف امللمات، ال ان يتسكعوا يف ازقة الرتف واللهو يف اوربا. 
نريد وطنا ال غس�يل أموال في�ه وال تهريب للنفط وال متاجرة 

باملخدرات وال بيع لالثار. نريد وطنا ساملا معاىف.
نريد وطن�ا خال من املتس�ولني والش�حاذين واملعدمني. نريد 
وطن�ا قويا مس�املا يبن�ي عالقات�ه م�ع كل دول العالم ودول 
املنطقة والجوار عى اس�اس تبادل املصالح واحرتام السيادة. 
اريد وطنا يستوعب كل طاقاته العلمية واالكاديمية واصحاب 
الش�هادات.  نريد وطن�ا كل فالحيه يغنون وينش�دون فرحا. 

نريد اليوم وطنا الشعب هو من يشكل حكومته.

جريمٌة ال يمكن وصفها إال بالوحشية هزّت الشارع األردني. ضحيتها أم وزوجة 
ش�ابة مغلوب عى أمرها. كل ذنبه�ا يف الحياة أنها عضت ع�ى جراحها الكثرية 
كرمى ألوالدها. تحّملت ظلم زوجها وبطش�ه، وهو ابن عمها، عرب س�نوات من 
القهر والذل والتعنيف املس�تمر، يقدم عليه أبو العيال النزق العصبي الذي أذاقها 
امل�ر، محمّيا باألع�راف والفكر الذك�وري العفن. وصفت الضحي�ة فاطمة التي 
تبلغ الس�ابعة والثالثني، يف لقاء متلفز، حياتها معه بالحرب املستمرة، كرّا وفرّا، 
تخلله�ا بصف�ة دائمة الرب امل�رّبح واإلهانة والتجريح. أف�ادت بأنها حاولت، 
مرّة، التقّدم بدعوى طالق ونفقة، لكنها لم تتمّكن من امليض يف القضية، بس�بب 

تدخل الوسطاء، وتعّهده بعدم تكرار اإلساءة.
تراجع�ت فاطمة عن القضية، وعادت صاغرة إىل حياتها الذليلة، غري مدركٍة أنه 
ُيضمر لها الغدر انتقاما. وتصف الضحية تفاصيل الجريمة بصوٍت منكرٍس حزيٍن 
مقهور، وهي يف حالة الصدمة، قائلة إنه هّددها بسكنٍي ووضعها أمام خيارين: 
أن يذبحها أمام أوالدها أو يذبح أوالدها أمام ناظريها لتعيش بحرستهم ما تبقى 
م�ن عمرها. بطبيع�ة الحال، ذهبت إىل الخي�ار األول، تضحيًة بنفس�ها وإنقاذا 
لصغارها. ولوال مقاومتها اليائسة، وحالوة الروح التي دّبت فيها كان ينوي، بل 
حاول، قطع لسانها، ألنها تجرأت عى القول إنها ال ترغب يف االستمرار يف الزواج. 
أغلق الباب، بعد أن أخرج األوالد وقد س�لم كبريهم الس�كني، وأخربها أنه ال يريد 
قتلها، بل س�وف يتسبب لها بإعاقة دائمة، ففقأ عينيها االثنتني، غري مستجيٍب 

لتوسالتها بإبقاء إحدى العينني كي تتمكن من رؤية صغارها يكربون.
وُيس�تنتج من حديثها إىل وس�ائل اإلعالم، وكذلك إفادتها أم�ام الجهات األمنية، 
أن املجرم الوحش قد بّيت النية عى إلحاق األذى بها عن س�ابق إرصار وتصميم. 
وكان يف كام�ل قواه العقلية، عندما نفذ جريمته البش�عة، ما يس�تدعي تغليظ 
العقوب�ة إىل أق�ى حد ممكن. وقد أس�ند ل�ه املّدعي العام جناي�ة إحداث عاهة 
مكّررة مرتني، قد تصل عقوبتها إىل الحبس مع األش�غال الش�اقة مدة 15 عاما. 

املطمنئ أن فاطمة وعائلتها مصّممتان عى االقتصاص من السفاح.
حكاي�ة مفجعة حزينة، جرت فصوله�ا يف مدينة جرش األردنية، تؤكد عى واقع 
املرأة يف بعض املجتمعات املحكومة باملنطق العش�ائري الذي يصّنف االدعاء عى 
ال�زوج، مهما بلغ طغيانه، بالس�لوك املعي�ب الذي ال ُتقدم عليه املرأة املس�تورة 
بنت األصول، حتى لو وصل األمر إىل قتلها أو فقء عينيها يف أقل تقدير )!(. اآلن، 
وبعد حدوث املأس�اة املروّعة، تنصح الضحية الريرة النساء املعنفات بالتقّدم 

بالشكوى، ومالحقة الرجل النذل الذي يسمح لنفسه باالعتداء عى امرأة.
يس�رتعي االنتب�اه يف التغطية اإلعالمية ترصيحات الش�قيق ال�ذي ظهر غاضبا 
مقه�ورا حزينا، حني قال »الخالفات الزوجي�ة تحدث يف كل البيوت، وإذا غضبت 
من زوجتك ارضبها كّفني، أو اكرس يدها. أما أن يصل األمر إىل فقء عينيها فهذا 
كثري«. وهنا بالضبط جوهراملأزق الذي تعيش�ه مجتمعاتنا املريضة، حني يكون 
مقب�وال من حيث املب�دأ، وفق املنطق الذكوري البائ�س، توجيه اإلهانة والرب 

غري املرّبح حال للخالف أو وسيلة مربّرة عرفا لتأديب الزوجة. 

اقامة احتفال يف قاعة مؤسسة الزهراء)عليها السالم( العامليـة يف مدينـة »مونرتيـال« )كندا( 
بمناسبتي ذكرى والدة رسول اهلل)ص( وذكرى والدة اإلمام جعفر الصادق)عليه السالم(

خادم اهل البيت )ع(

مؤسس�ة  قاع�ة  يف  بهي�ٌج  احتف�اٌل  أُقي�َم 
مدين�ة  يف  العاملي�ة  الس�الم(  الزهراء)عليه�ا 
»مونرتيال« )كن�دا(، بمناس�بَتْي ذكرى والدة 
رس�ول الله)ص( وذك�رى والدة اإلمام جعفر 
الصادق)علي�ه الس�الم(، وذل�ك مس�اء ي�وم 
)ليل�ة   201٩ الثان�ي  ترشي�ن   14 الخمي�س 

الجمعة 1٧ ربي�ع األول 1441 هجرية(، حيث 
تضّم�ن الربنامج � ال�ذي قدَّم�ه األخ »عباس 
صب�ح« � الفق�رات التالية: ق�رآن كريم )األخ 
»ع�يل األخرس«(، ش�عر )األخ »حس�ن فضل 
الل�ه«(، قص�ة باللغ�ة الفرنس�ية )األخ »طه 
مرعي« واألخ »س�ليمان سمحات«(، مسابقة 
)األخ »عب�اس صب�ح« م�ع الفتي�ة املؤمن�ني 
والفتي�ات املؤمنات(، محارضة مع تواش�يح 

)الش�يخ »حي�در الخفاجي«( وتوزي�ع هدايا. 
كما ت�مَّ تقدي�م ما تيرسَّ م�ن الطع�ام يف َجوٍّ 

والئي كريم.
نس�أل الله أن يبارك أعمال جميع املس�اهمني 
واملشاركني وأن ُيعظم أجورهم وكل عام وأنتم 

بخري.
ى اللَّ�ُه َعَملَُكْم َوَرُس�وُلُه  ]َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�رَيَ

َوالُْمْؤِمُنوَن[.

عادات تلحق رضرًا كبريًا بالكىل... جتنبوها!
الكلية عضو مهم لها وظائف عديدة، 
وتلع�ب دورا مهم�ا يف التخل�ص م�ن 
الس�موم يف الجس�م، وتوازن مستوى 

األمالح يف الدم وإنتاج الهرمونات.
وقد يؤدي اتباع نمط حياة غري صحي 
إىل مش�اكل يف ال�كى، ونق�دم لك هنا 

سبع عادات ضارة:
1- نقص املاء

يف  تتمث�ل  لل�كى  الرئيس�ية  املهم�ة 
التخلص من س�موم الجسم، فعندما 
ال نرشب كمية كافية من املياه يوميا 
تجف الكى وينخف�ض معدل جريان 
ال�دم الكل�وي، مم�ا ي�ؤدي لتكوي�ن 

ترس�بات س�امة بالجس�م. لذل�ك، يمك�ن أن 
تتش�كل حصاة كلوية، وذلك يف تقرير نرشته 

مجلة »سانتي بلوس« الفرنسية. 
2- حبس البول

عندم�ا تحب�س كمي�ات كب�رية م�ن الب�ول 
لف�رتة طويل�ة، يمكن أن يس�بب ذل�ك العديد 
م�ن املضاعف�ات الصحية، بم�ا يف ذلك إبطاء 

التخلص من النفايات وتراكمها يف الكى.
3- امللح املفرط

املل�ح يحت�وي ع�ى الكث�ري م�ن الصوديوم، 

وعندما تفرط يف اس�تهالك هذه املادة وتناول 
األطعم�ة املالحة، قد تواجه الكى مش�كلة يف 
التخل�ص منه�ا من الجس�م، مما يتس�بب يف 

ضغط إضايف عى هذين العضوين.
 4- الكافيني 

عى الرغ�م من أن القه�وة له�ا ف������وائد 
كثرية عى الصحة، فإن االس�تهالك املفرط يف 
تناولها وغريه�ا من املش�������روبات التي 
تحتوي ع�ى الكافيني قد ينط�وي عى بعض 
املخاط�ر ع�ى ال�كى. ووفقا ملؤس�����س�ة 
الوطني�ة لل�كى، م�ن األفضل عدم اس�تهالك 

أكثر من ثالثة أكواب يوميا.
5- مسكنات األلم

س�واء كان ذل�ك بس�بب الص�داع أو 
غريه من املش�اكل الصحية البسيطة 
الت�ي تس�بب األل�م، يج�ب أال يكون 
اس�تهالك املس�كن مفرطا ومنتظما. 
إذ عى املدى الطويل يمكن أن يقوض 
وظائف الكى، من خالل تعزيز تطور 

أمراض الكى املزمنة.
 6- الربوتينات

ق�د يتل�ف ال�كى االس�تهالُك املفرط 
لألطعم�ة الغنية بالربوت�ني، وخاصة 
اللحوم الحمراء. وينصح باس�تهالك 
الربوتينات بشكل معتدل وتفضيل الربوتينات 
النباتية من أجل تجنب أي خطر عى الصحة.

٧- السكر
وفقا لدراس�ة نرشت بمجلة »إيبيدميولوجي« 
العلمي�ة، يس�بب تن�اول مرشوب�ني محليني 
بالس�كر أو أكثر، بش�كل يومي، فش�ال كلويا 
فضال عن فش�ل بالج������ه�از البويل. كما 
ثب�ت أن املرشوب�ات التي تحتوي ع�ى الكوال 
ض�ارة ألنها تزيد من خط�ر اإلصابة بأمراض 

الكى املزمنة.

الح�ارة لالخوين  بالتهنئ�ة  اتق�دم 
)ايه�اب عبد الواحد ويوس�ف كريم 
حس�ب ( بمناس�بة عي�د ميالدهم 
امليم�ون وال�ذي تزام�ن م�ع ف�وز 
نظ�ريه  ع�ى  العراق�ي  منتخبن�ا 
االيران�ي بنتيج�ة 2 – 1 أل�ف ال�ف 

مربوك ونتمنى لكم دوام املوفقية والحياة السعيدة .
المعلق الرياضي 

عباس داود سلمان 

تـهـنـئـة


