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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

أصدق املقال ما نطق به 

لساُن احلال 

ص2جملس األمة الكويتي يوافق عىل قانون األحوال الشخصية اجلعفرية وحييله اىل احلكومة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جنايات النجف حتكم باإلعدام مرتني بحق )4( مدانني بينهم امرأة شكلوا عصابة  للخطف

االحتاد والديمقراطي يتفقان عىل ترشيح )8( أسامء ملنصب حمافظ كركوك 

هنابون خارج احلدود!
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دأت نتائ�ج الحرب عىل الفس�اد تظهر 
رويداً رويداً، إذ تم صدور أحكام بالسجن 
ع�ىل أربعة مس�ؤولني يف وزارتي الصحة 
والداخلي�ة وعىل مدير عام ألحد املصارف 
وإحالة مس�ؤولني اثنني يف إدارة االصالح 
اىل القض�اء بته�م رسقة وإه�دار للمال 

العام بلغت قيمتها 54 مليون دوالر.  
وكشفت هيئة النزاهة عن صدور احكام 
بالس�جن بحقِّ ثالثة مس�ؤولني سابقني 
ة لرسقتهم أكثر من س�تة  حَّ يف وزارة الصِّ
مليارات دين�اٍر عراقي )5 ماليني دوالر(، 

ُمبيِّن�ًة أنَّ املُدان�ني اس�تحوذوا ع�ىل تلك 
األموال بع�د إقدامهم ع�ىل اعتماد قوائم 
رٍة، ورصف رواتب لعن�ارص حمايٍة  ُم�زوَّ
)وهميِّني(. واشارت دائرة التحقيقات يف 
الهيئة اىل ان املُدانني الهاربني وهم )مدير 
التدقيق األس�بق يف مكت�ب الوكيل الفنيِّ 
للوزارة ومديرا القس�م املايلِّ وقسم إدارة 
املوارد البرشيَّ�ة سابقا يف الدائرة اإلداريَّ�ة 
واملاليَّ�ة( قام�وا بإحداث الرضر العمديِّ 
بأموال الجهة التي يعملون بها، الفتة إىل 
رة لحماياٍت وهميِّني  اعتمادهم قوائم ُمزوَّ
ورصف رواتبه�م دون مراعاة التعليمات 
ا أدَّى  ة بال�رف؛ ممَّ والضواب�ط الخاصَّ

إىل حصول رسقٍة واخت�الٍس للمال العامِّ 
بلغ�ت  6ملي�ارات ونصف امللي�ار ديناٍر.

ة  وأوضحت أنَّ محكمة الجنايات املُختصَّ
بقضاي�ا النزاهة يف بغ�داد، بعد اطالعها 
ع�ىل أق�وال املُمثِّلني القانونيِّ�ني لوزارتي 
�ة والداخليَّ�ة ومح�رض التحقي�ق  حَّ الصِّ
يَّ�ة املُتَّهمني  اإلداريِّ الذي ثبت فيه مقرِّ
وقرينة هروبهم من وجه العدالة وصلت 
إىل القناعة الكافي�ة بتجريمهم وحكمت 
غيابياً عىل كلِّ واحٍد منهم بالس�جن ملُدَّة 
ن قرار الحكم إصدار  سبع سنواٍت. وتضمَّ

رة قبٍض. ُمذكَّ
التفاصيل ص2

املوانئ تشهد »حركة 
غري مسبوقة« يف رسو البواخر 

وتفريغ البضائع

وزير الرتبية يوجه 
املديريات العامة بتوفري مجيع 

وسائل التربيد للطلبة

النفط يرتفع أكثر من
 »2« باملئة مع اجتاه »أوبـك« 

لتمديد خفض املعروض

سرقوا وتالعبوا بأموال ختص ملفات الصحة والداخلية قيمتها )54( مليون دوالر.. والسجن واحملاكمة بانتظارهم
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نائب عن سائرون يؤكد »اخفاق« احلكومة يف التعامل مع ملف الوكاالت اليونسكو تصوت عىل إدراج حضارة بابل عىل الئحة الرتاث العاملي 
حتقيق بعقوبة تعلن االطاحة بخلية ارهابية مسؤولة عن التفجريات االخرية يف املدينة

مـارسـيـلـو 
يكشف سـر حمادثـاتـه 

مع رونالدو
ص3 ص3 ص3

إيران تعلن جتاوز »السقف املحدد« ملخزون اليورانيوم
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي محم�د جواد 
ظري�ف، أم�س االثن�ني، إن ب�الده س�تخصب 
اليوراني�وم ف�وق درجة نقاء نس�بتها 3.67 يف 
املائة.  وكش�ف ظريف لوكالة »إيس�نا« ش�به 
الرس�مية: »لقد تجاوزت إيران س�قف ال�300 
كيلوغ�رام« م�ن مخ�زون اليوراني�وم ضعيف 
التخصي�ب، قائ�اًل: »لق�د أعلن�ا مس�بقاً )عن 
تجاوز الس�قف(«، مؤك�داً أن ب�الده لم تخف 
م�ا عزمت القيام به. ويوص�ف التخصيب عند 
3.67 يف املائ�ة بأن�ه مناس�ب لتولي�د الطاق�ة 

النووي�ة لألغراض املدنية. لك�ن تجاوزه يمثل 
أول خط�وة يف عملي�ة قد تف�ي يف النهاية إىل 
إنت�اج م�ادة أعىل نق�اًء يمكن اس�تخدامها يف 

صنع رأس نووي. 
وش�دد ظريف عىل أن بالده تعترب أن من حقها 
القيام بذلك ضمن »إطار )ما تسمح به( خطة 
العمل الشاملة املشرتكة«، وهو االسم الرسمي 
لالتفاق الدويل حول الربنام�ج النووي اإليراني 

الذي تم التوصل إليه يف فيينا عام 2015.
بدوره�ا، أكدت الوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية 
أن مخ�زون طهران م�ن اليوراني�وم املخصّب 
تجاوز بالفعل الحّد املسموح به. وقال املتحدث 

»الوكال�ة  إن  مكت�وب  تري�ح  يف  باس�مها 
تحقق�ت يف األول من تموز م�ن تجاوز مجمل 
مخ�زون )طه�ران( م�ن اليوراني�وم املخّصب 
ال��300 كيلوغ�رام«.   ويف أول رد فع�ل غربي، 
الخارجي�ة الربيطان�ي جرييم�ي  ق�ال وزي�ر 
هان�ت إن بريطانيا »قلقة بش�دة« حيال إعالن 
إي�ران تجاوزها الس�قف املح�دد ملخزونها من 
اليورانيوم ضعي�ف التخصيب بموجب االتفاق 
النووي املوقع عام 2015. وكتب هانت، املرشح 
لخالفة رئيس�ة الوزراء ترييزا ماي، يف تغريدة: 
»قلق بش�دة م�ن إعالن إي�ران بأنه�ا انتهكت 

التزامات االتفاق النووي«.

وزيرا الداخلية والدفاع يبحثان تنسيق 
اجلهود االمنية املشرتكة

حمافظ بغداد يتفقد سري العمل يف مديرية 
3تربية الرصافة الثالثة 2

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س االثن�ني، عن 
العثور عىل موقعني محتملني لرفات ارسى 
كويتي�ني فق�دوا من�ذ االحت�الل العراق�ي 
للكوي�ت ع�ام 1990 حي�ث م�ازال البحث 
جاريا عن 320 مفقودا. وقالت وزارة الدفاع 
انه تم العثور عىل موقعني مفرتضني لرفات 
ارسى كويتيني ضمن محافظة املثنى )220 
ك�م جن�وب بغ�داد( املحاذي�ة للكويت عىل 
طريق نقرة الس�لمان كانوا قد فقدوا خالل 
الغزو العراقي للكويت منتصف عام 1990. 

وأش�ارت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه إىل أّنه ق�د تم العثور 
عىل هاذين املوقعني بالتعاون بني السلطات 
العراقي�ة والكويتية ولجنة الصليب االحمر 
الدولي�ة حيث تم رفع الرف�ات من املوقعني 
وإيداعه�م لدى دائرة الط�ب العديل يف بغداد 
الس�تخراج الخريطة الجيني�ة ومطابقتها 
مع البصم�ة الوراثي�ة لعوائ�ل املفقودين.  
الس�لطات  تزوي�د  س�يتم  ان�ه  واضاف�ت 
الكويتية بالعينات لجمي�ع الرفات التي تم 
اس�تخراجها الس�تكمال اج�راءات فحص 
الحم�ض النووي. ومن جهتها قالت اللجنة 

الثالثية التابعة للصليب األحمر املعنية بحل 
قضية أرسى ومرتهن�ي الكويت إن الرفات 
ُيظ�ن أنه�ا تع�ود ملواطن�ني كويتي�ني من 
املدنيني وأرسى الح�رب. واعتربت  أن »هذا 
االكتش�اف يعطي األمل لعائالت األشخاص 
املفقودين بعد أكثر من 28 سنة عىل انتهاء 
ح�رب تحرير الكويت م�ن الغزو العراقي«. 
وأوضح�ت اللجن�ة أن التحالي�ل الخاص�ة 
باألدلة الجنائية ستكش�ف العدد التقريبي 
للرف�ات الت�ي اس�تخرجت وس�وف تق�دم 

معلومات عن جنسياتهم. 
التفاصيل ص2

الدفاع تعلن العثور عىل موقعني لرفات أرسى كويتيني
 واهلدف )320( مفقودًا

حمافظ البرصة يدعو الرشكات العاملة باملحافظة اىل استيعاب 
ص3عدد اكرب من االيدي العاملة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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اليونسكو تصوت عىل إدراج حضارة بابل عىل الئحة الرتاث العاملي 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن س�فري العراق يف جمهورية آذربيجان فاضل الش�وييل، إن منظمة اليونس�كو التي إفتتحت اعمال مؤتمرها 
ال 43 يف العاصمة اآلذرية باكو، س�تدرج آثار بابل عىل الئحة الرتاث العاملي للتصويت خالل املؤتمر الذي تش�ارك 
فيه اغلب دول العالم. وقال الش�وييل يف بيان ان »وفدا رفيعا س�يصل من بغداد يرتأس�ه وزي�ر الثقافة عبد األمري 
الحمداني، وكبار املسؤولني يف الوزارة«، مشريا اىل »وصول وفد بابل برئاسة محافظ املدينة التاريخية كرار صباح 
العبادي، حيث جرى له إس�تقبال حافل من الس�فري وطاقم الس�فارة«.من جانبه، اكد محافظ بابل كرار العبادي 
ان »رئيس امللف العراقي وعددا من املس�ؤولني يف املحافظة يعملون معنا بروح الفريق الواحد، وبكل عزم عىل أن 
التف�وت ه�ذه الفرصة التاريخية لتكون بابل كم�ا كانت عرب تاريخها املجيد عاصمة اإلبداع والنهضة واإلش�عاع 
الحضاري«.وتابع العبادي ان »تحركات حثيثة تجريها الس�فارة العراقية ممثلة بفاضل الش�وييل والوفد العراقي 
بإتج�اه دفع وف�ود دول العالم للتصويت باإليجاب عىل الطلب العراقي، والذي من ش�أنه إذا ماحدث أن يعيد آثار 
بابل اىل الواجهة من جديد ويدعم الجانب السياحي يف البالد ويعمق عالقة العراق مع العالم ومع مراكز الدراسات 

اآلثارية واملعاهد والجامعات املتخصصة بعلوم التاريخ والحضارات اإلنسانية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأت نتائج الحرب عىل الفساد تظهر 
روي�داً روي�داً، إذ ت�م ص�دور أح�كام 
أربع�ة مس�ؤولني يف  بالس�جن ع�ىل 
وزارتي الصح�ة والداخلية وعىل مدير 
عام ألحد املصارف وإحالة مس�ؤولني 
القض�اء  اىل  إدارة االص�الح  اثن�ني يف 
بتهم رسقة وإهدار للمال العام بلغت 

قيمتها 54 مليون دوالر.  
وكش�فت هيئ�ة النزاهة ع�ن صدور 
احكام بالسجن بحقِّ ثالثة مسؤولني 
�ة لرسقته�م  حَّ س�ابقني يف وزارة الصِّ
أكثر من س�تة ملي�ارات ديناٍر عراقي 
)5 مالي�ني دوالر(، ُمبيِّن�ًة أنَّ املُدان�ني 
استحوذوا عىل تلك األموال بعد إقدامهم 
رٍة، ورصف  عىل اعتم�اد قوائ�م ُم�زوَّ

رواتب لعنارص حمايٍة )وهميِّني(.
واشارت دائرة التحقيقات يف الهيئة اىل 
ان املُدانني الهاربني وهم )مدير التدقيق 
األسبق يف مكتب الوكيل الفنيِّ للوزارة 
ومديرا القسم املايلِّ وقسم إدارة املوارد 
البرشيَّ�ة س�ابقا يف الدائ�رة اإلداريَّ�ة 
ال�رر  بإح�داث  قام�وا  واملاليَّ��ة( 
العم�ديِّ بأموال الجه�ة التي يعملون 
رة  به�ا، الفتة إىل اعتمادهم قوائم ُمزوَّ
لحماي�اٍت وهميِّ�ني ورصف رواتبه�م 
دون مراع�اة التعليم�ات والضواب�ط 

ا أدَّى إىل حصول  ة بالرصف؛ ممَّ الخاصَّ
رسق�ٍة واخت�الٍس للمال الع�امِّ بلغت  

6مليارات ونصف املليار ديناٍر.
الجناي�ات  محكم�ة  أنَّ  وأوضح�ت 
ة بقضايا النزاهة يف بغداد، بعد  املُختصَّ
اطالعها عىل أقوال املُمثِّلني القانونيِّني 
�ة والداخليَّة ومحر  حَّ لوزارت�ي الصِّ
في�ه  ثب�ت  ال�ذي  اإلداريِّ  التحقي�ق 
يَّ�ة املُتَّهم�ني وقرينة هروبهم  مقرصِّ
من وج�ه العدالة وصل�ت إىل القناعة 
الكافي�ة بتجريمهم وحكم�ت غيابياً 
ع�ىل كلِّ واح�ٍد منه�م بالس�جن ملُدَّة 
ن ق�رار الحكم  س�بع س�نواٍت. وتضمَّ
رة قبٍض، وإجراء التفتيش  إصدار ُمذكَّ
األصويلِّ بحقِّ املُدانني مع تأييد الحجز 
الواق�ع ع�ىل أمواله�م املنقول�ة وغري 
املنقولة، فضالً ع�ن االحتفاظ للجهة 
ة والداخليَّة(  حَّ رة )وزارتي الصِّ املُترِّ
بح�قِّ طل�ب التعويض أم�ام املحاكم 
املدنيَّ�ة بع�د اكتس�اب ق�رار الحك�م 

الدرجة القطعيَّة.
كما اش�ارت هيئة النزاه�ة اىل صدور 
ق�رار حك�م جديد بح�قِّ املدي�ر العامِّ 
للم�رصف الزراعيِّ التعاونيِّ س�ابقاً، 
ُمبيِّن�ًة إحداث�ه رضراً عمدي�اً بامل�ال 
الع�امِّ يصل إىل  40 مليار ديناٍر عراقي 

)حوايل37 مليون دوالر(. 
واضاف�ت ان املُ�دان الذي كان يش�غل 

منصب املدير العامِّ للمرصف الزراعيِّ 
التعاون�يِّ اق�دم ع�ىل إلح�اق الرر 
؛ نتيجة املخالفات  �د باملال العامِّ املُتعمَّ
التي ارتكبه�ا بمنحه إحدى الرشكات 

األهليَّ�ة قرضاً ق�دُرُه أربع�ون مليار 
دين�اٍر، موضحة أن عدم وجود جدوى 
اقتصاديَّ��ٍة للم�رشوع املمن�وح من 
أجل�ه الق�رض، إضافًة إىل ع�دم توفر 

ضمان�اٍت عقاريَّ��ٍة، ع�ىل الرغم من 
ضخامة مبلغ القرض.

الجناي�ات  محكم�ة  أنَّ  وأضاف�ت 
�ة بقضايا النزاه�ة وصلت إىل  املُختصَّ

�ة بمقرصيَّ��ة املُتَّه�م  القناع�ة التامَّ
لة  بع�د اطالعه�ا ع�ىل األدل�ة املُتحصَّ
ق�ت فيها الهيئة  يف القضيَّ�ة التي حقَّ
املُتمثِّل�ة  القض�اء،  إىل  وإحالته�ا 
بالتحقي�ق اإلداريِّ الذي أجراه مكتب 
املُفتِّ�ش العامِّ ل�وزارة املاليَّ�ة وأقوال 
املالي�ة  ل�وزارة  القانونّي�نِي  املُمثِّل�ني 
وامل�رصف الزراع�يِّ والبن�ك املرك�زي 
، الذين طلبوا الش�كوى بحقِّ  العراق�يِّ
املُتَّه�م، فض�اًل عن مح�ر التحقيق 
اإلداريِّ وقرين�ة هروب�ه ع�ن وج�ه 
العدال�ة، وأص�درت املحكم�ة حكمها 
�ه غيابي�ا بالس�جن ُم�دَّة س�بع  بحقِّ
رة بطلب  سنواٍت والحقَّ للجهة املُترِّ
التعويض أمام املحاكم املدنيَّة، وتأييد 
الحج�ز ع�ىل أموال�ه املنقول�ة وغ�ري 

املنقولة .
إىل ذل�ك، أعلن�ت النزاه�ة عن كش�ف 
رسقاٍت للمال الع�امِّ يف دائرة اإلصالح 
العراقيَّة، ُمبيِّنًة أنَّ مدير الدائرة ومدير 
حساباتها السابقني أقدما عىل تنظيم 
وصوالٍت وهميٍَّة؛ للتغطية عىل رسقة 
مبلغ 14ملي�ار ديناٍر عراق�ي )حوايل 

12 مليون دوالر(.
وأوضح�ت دائرة التحقيقات يف الهيئة 
�ن أح�د فرقه�ا التحقيقيَّ�ة  إىل »تمكُّ
، بالتنسيق  املُؤلَّف بموجب أمٍر وزاريٍّ
م�ع مكت�ب املفت�ش الع�ام يف وزارة 

العدل، من الكشف عن حصول رسقاٍت 
وهدٍر للمال العامِّ يف لجان املُش�رتيات 
�ة بالدائ�رة،« الفت�ًة إىل »قيام  الخاصَّ
الفري�ق بأعم�ال التح�رِّي والتحقيق 

والتدقيق عن عمل دائرة اإلصالح«.
وأضافت انَّ »التحقيقات التي أجراها 
لت إىل قي�ام مدير دائرة  الفري�ق توصَّ
اإلص�الح العراقيَّة ومدير الحس�ابات 
بتنظي�م وص�والٍت  فيه�ا  الس�ابقني 
وهميَّ�ٍة، والقي�ام بعمليَّ�ات تالع�ٍب 
بالوثائ�ق؛ للتغطية ع�ىل رسقة مبلغ 

أربعة عرش مليار ديناٍر«.
وأك�دت أنَّ »الفريق التحقيقيَّ أوىص، 
بعد إنجاز امله�امِّ املوكلة إليه، بإحالة 
امل�ال  رسق�ة  عمليَّ�ة  يف  ي�ن  املُقرصِّ
الع�امِّ إىل القضاء؛ التِّخ�اذ اإلجراءات 

هم«. القانونيَّة املناسبة بحقِّ
العراقية  القضائي�ة  الس�لطة  وكانت 
ق�د كش�فت يف 26 من الش�هر املايض 
انه�ا تالح�ق 542 قضية فس�اد بحق 
متهم�ني عراقيني هارب�ني اىل الخارج 
الت�ي  ال�دول  تع�اون  منتق�دة ع�دم 
يقيمون فيها مع الس�لطات العراقية 
فيم�ا اك�دت مص�ادر أن آلة الفس�اد 
اجتاحت أكثر من تسعة آالف مرشوع 
منه�ا وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 
2004، بحسب تأكيد الحكومة بقيمة 

تجاوزت ثالثمئة مليار دوالر.

سرقوا وتالعبوا بأموال ختص ملفات الصحة والداخلية قيمتها )54( مليون دوالر.. والسجن واحملاكمة بانتظارهم

هنابون خارج احلدود!

الدفاع تعلن العثور عىل موقعني لرفات أرسى كويتيني.. واهلدف )320( مفقودًا
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع، أمس االثنني، عن العثور 
عىل موقعني محتمل�ني لرفات ارسى كويتيني 
فق�دوا من�ذ االحت�الل العراقي للكوي�ت عام 
1990 حي�ث م�ازال البح�ث جاري�ا عن 320 
مفق�ودا. وقال�ت وزارة الدفاع انه ت�م العثور 

عىل موقعني مفرتضني لرفات ارسى كويتيني 
ضمن محافظة املثنى )220 كم جنوب بغداد( 
املحاذي�ة للكويت ع�ىل طريق نقرة الس�لمان 
كان�وا قد فقدوا خالل الغ�زو العراقي للكويت 
منتصف عام 1990. وأش�ارت الوزارة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إىل أّنه 
قد تم العثور عىل هاذين املوقعني بالتعاون بني 

الس�لطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب 
االحمر الدولية حيث تم رفع الرفات من املوقعني 
وإيداعه�م ل�دى دائرة الط�ب الع�ديل يف بغداد 
الس�تخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع 
البصم�ة الوراثية لعوائل املفقودين.  واضافت 
انه س�يتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات 
لجميع الرفات التي تم استخراجها الستكمال 

اجراءات فحص الحمض النووي. ومن جهتها 
قالت اللجنة الثالثي�ة التابعة للصليب األحمر 
املعنية بح�ل قضي�ة أرسى ومرتهني الكويت 
إن الرف�ات ُيظن أنها تع�ود ملواطنني كويتيني 
من املدنيني وأرسى الحرب. واعتربت  أن »هذا 
االكتش�اف يعط�ي األمل لعائالت األش�خاص 
املفقودين بع�د أكثر من 28 س�نة عىل انتهاء 

ح�رب تحري�ر الكويت م�ن الغ�زو العراقي«. 
وأوضح�ت اللجنة أن التحاليل الخاصة باألدلة 
الجنائية ستكش�ف الع�دد التقريب�ي للرفات 
التي اس�تخرجت وس�وف تقدم معلومات عن 
جنسياتهم. وتضم اللجنة ممثلني عن الكويت 
والسعودية والواليات املتحدة واململكة املتحدة 
وفرنس�ا من جان�ب والعراق م�ن جانب آخر. 

ويأت�ي ه�ذا االكتش�اف نتيجة جهد مش�رتك 
تقوم به السلطات الكويتية والعراقية واللجنة 
الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر وتعتم�د عىل جمع 
املعلومات وتحليلها أو التوصل إىل شهود جدد 
أو بالحصول عىل صور األقمار الصناعية التي 
من ش�أنها تس�هيل عمل الفرق امليدانية عىل 

األرض.

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء ع�ادل عب�د  بح�ث رئي�س 
امله�دي مع امللك الس�عودي س�لمان 
ب�ن عبدالعزي�ز يف اتص�ال هاتف�ي، 
أم�س االثن�ني، التعاون ب�ني البلدين 

والتنس�يق إلستقرار اس�عار النفط، 
فيم�ا أك�دا حرصهم�ا ع�ىل تطوي�ر 
العالقات املشرتكة بني البلدين.  وذكر 
بي�ان عن مكت�ب عبد امله�دي، تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان االخ�ري »بح�ث م�ع امللك س�لمان 

ب�ن عبدالعزي�ز يف اتص�ال هاتف�ي، 
اليوم، تطوير العالقات بني البلدين«. 
واوض�ح البي�ان أن�ه »ج�رى البحث 
اساس�ا يف تعاون البلدين الش�قيقني 
يف مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة 
املنعق�د حاليا يف فيينا لتنظيم اوضاع 

السوق النفطية والتنسيق بني البلدين 
بمايحق�ق اس�تقرار أس�عار النف�ط 
خالل الفرتة املقبلة«. واضاف البيان، 
ان »الجانب�ني، اك�دا حرصهم�ا عىل 
تطوير العالقات املشرتكة، وخصوصا 
ماتم إقراره من اتفاقات خالل زيارة 

رئي�س مجل�س ال�وزراء اىل اململك�ة 
العربية الس�عودية يف ش�هر نيس�ان 
امل�ايض وأهمية حماية أم�ن البلدين 
وتوفري ظروف االستقرار يف املنطقة، 
والتأكيد عىل التهدئة وتجنيبها خطر 

الحروب والرصاعات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن تحالف س�ائرون عالء الربيعي، 
أمس االثنني، ان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ووزراءه اخفقوا ولم يحسنوا التعامل مع ملف 
الوكاالت وحسمه بالوقت املحدد، فيما اشار اىل 
ان هناك تفاعل ايجابي لتمديد الفصل الترشيعي 

ملجلس النواب.  ونقلت وكالة »السومرية نيوز« 
ع�ن الربيعي الق�ول ان »املادة 58 م�ن املوازنة 
الزم�ت الحكوم�ة بحس�م ملف ال�وكاالت قبل 
نهاية حزيران الحايل«، مبينا ان »رئيس الوزراء 
ووزراء حكومته اخفقوا ولم يحس�نوا التعامل 
مع هذا امللف وحسمه بالوقت املحدد«. واضاف 
الربيعي ان »مجلس النواب اصبح ملزما بتعديل 

املادة 58 وتمديد املهلة اىل الرابع والعرشين من 
ترشي�ن االول املقبل كي التدخل الدولة يف فراغ، 
وملنح رئيس الوزراء فرصة اخرى لحس�م ملف 
الوكاالت وفق التوصيف الوظيفي«، الفتا اىل ان 
»الربملان لديه مس�احة كافية لالرساع بحس�م 
تعدي�ل القان�ون«. واكد الربيعي ان »س�ائرون 
تقدمت يف وقت س�ابق بطلب اىل رئاسة الربملان 

لتمدي�د الفصل الترشيعي الح�ايل والذي ينتهي 
بالثالث من الشهر الجاري لشهر واحد«، مشددا 
ع�ىل »هنالك تفاعل ايجابي من اغلب الكتل مع 
مطلبن�ا الذي س�يعرض للتصويت بالجلس�ات 
املقبلة مايجعلنا قادرين عىل اس�تكمال مراحل 
تعديل املوازنة والتصوي�ت عليها وانهاء الجدل 

حول ملف الوكاالت«.

رئيس الوزراء مع امللك سلامن : تعاون البلدين والتنسيق إلستقرار اسعار النفط 

نائب عن سائرون يؤكد »اخفاق« احلكومة يف التعامل مع ملف الوكاالت 

        بغداد / المستقبل العراقي

أق�ر مجل�س األم�ة يف جلس�ته الخاص�ة 
امس االثن�ني، قانون األحوال الش�خصية 
إىل  وأحال�ه  مداولتي�ه  يف  الجعفري�ة 

الحكومة. 
وبحس�ب املواقع االخباري�ة الكويتية، ان 
التصوي�ت انته�ى ع�ىل املداول�ة األوىل إىل 
موافقة 49 عضًوا وعدم موافقة 5 أعضاء 
من إجمايل 54 عضوًا من الحضور، ووافق 
عىل القان�ون يف مداولته الثانية 48 عضوًا 

وعدم موافقة 8 من إجمايل 56 عضوًا.
وناقش املجلس يف جلس�ته الخاصة امس 
التقري�ر الثامن والثالثني للجنة الش�ؤون 

الترشيعي�ة والقانوني�ة ع�ن االقرتاح�ني 
الش�خصية  األح�وال  بقانون�ني يف ش�أن 

الجعفرية.
كم�ا ناق�ش املجل�س التقري�ر الثاني بعد 
املائة التكمييل للتقرير الثامن والثالثني ل� 
}الترشيعي�ة{ عن التعدي�الت املقدمة عىل 
مرشوع القانون الذي انتهت إليه اللجنة يف 
تقريرها الثامن والثالثني يف ش�أن األحوال 

الشخصية الجعفرية.
وقال رئيس اللجنة الترشيعية النائب خالد 
الش�طي إن اللجنة التزمت ب�آراء املجلس 
األع�ىل للقض�اء التي ترى اس�تحقاق هذا 
التقري�ر، مؤك�ًدا أن إق�رار ه�ذا القان�ون 

يساهم يف مساندة القضاة يف أعمالهم.

جملس األمة الكويتي يوافق عىل قانون األحوال الشخصية اجلعفرية وحييله اىل احلكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر س�يايس، أمس االثنني، عن 
اتف�اق الحزب�ني الكرديني الرئيس�ني عىل 
إستبدال األسماء املرشحة اىل تسنم منصب 
محافظ كركوك بمجموعة أسماء جديدة، 
مش�ريا اىل أن املكت�ب الس�يايس للحزب�ني 
سيختار الشخصية املناس�بة من بني تلك 

االسماء للمنصب. 
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن 
املص�در الق�ول إن »إجتماع�ا عق�د ب�ني 
الحزب الديمقراطي الكردستاني واإلتحاد 
الوطن�ي يف مدينة الس�ليمانية«، مبينا أن 
»الطرفني تباحثا حول تقديم املرشح الذي 

سيتسنم منصب محافظ كركوك«. 
وأوض�ح املصدر، أن »إجتماع الديمقراطي 
يف  الوطن�ي  واإلتح�اد  الكردس�تاني 
الس�ليمانية تمخض عن إستبدال األسماء 
القديم�ة بمجموعة من األس�ماء الجديدة 
املقرتحة إىل املكتب الس�يايس لدى الحزبني 
لغرض البت يف الش�خصية التي ستتس�نم 

منصب محافظ كركوك«. 
وبني املصدر، أن »الديمقراطي الكردستاني 
واإلتحاد الوطني إتفقا اليوم عىل مرش�ح 
واحد م�ن ضمن قائم�ة تتضم�ن ثمانية 
أس�ماء وس�يتم رفع الش�خصية التي تم 
التوافق بش�أنها إىل املكتبني السياسيني يف 

الحزبني املذكورين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جناي�ات النج�ف، حكماً 
باإلعدام شنقاً حتى املوت مرتني بحق أربعة 
 مدان�ني بعملية خطف مواطنني ومس�اومة 
ذويهم ع�ىل مبلغ م�ن املال.  وأوض�ح بيان 
ملجل�س القض�اء األع�ىل تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن »املحكمة  نظرت 

قضي�ة أربع�ة مدان�ني بينهم امرأة ش�كلوا 
عصاب�ة للخط�ف حيث أقدم�وا عىل  خطف 
مواطنني يف املحافظة ومساومة ذويهم عىل 
مبالغ مالية لقاء إطالق رساحهم  «.  وأضاف 
البيان ان »املحكمة اصدرت حكمها باالعدام 
شنقاً حتى املوت مرتني بحق  املدانني االربعة 
وفقاً الحكام املادة الرابعة /1 وبداللة املادة 
الثانية /1و8 من قانون  مكافحة االرهاب .

االحتاد والديمقراطي يتفقان عىل ترشيح )8( أسامء ملنصب حمافظ كركوك 

جنايات النجف حتكم باإلعدام مرتني بحق )4( مدانني بينهم امرأة شكلوا عصابة  للخطف  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت محكمة تحقي�ق بعقوبة 
يف رئاسة محكمة استئناف دياىل 
االتحادية ع�ن القبض عىل افراد 
خلية ارهابية قامت بالتفجريات 
االخ�رية التي رضبت املدينة فيما 
املتهمني  اكدت تصديق اعرتافات 

قضائياً  .
واوضح بي�ان صادر ع�ن املركز 
االعالم�ي ملجلس القض�اء االعىل 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن 
ان  اك�دت  التحقي�ق  »محكم�ة 
افراد الخلية يبلغ عددهم خمسة 
متهم�ني وه�م ينتم�ون  لتنظيم 
داع�ش االرهابي وانه�م اعرتفوا 

بقيامه�م بالتفج�ريات االخ�رية 
التي حدثت خالل فرتة عيد الفطر 
املبارك يف منطقة املعلمني بقضاء 

بعقوبة«.
واض�اف ان » املتهم�ني ضبط�ت 
مختلف�ة  اس�لحة  بحوزته�م 
ونواظري ليلية وحزام ناسف وان 
ه�ذه الخلية تعم�ل ضمن قاطع 
مركز بعقوبة وتنطلق بعملياتها 
االرهابي�ة  م�ن مضاف�ات ع�ىل 
حافة نهر دياىل يف جنوب بهرز«.

وذكر البيان ان »محكمة التحقيق 
اتخ�ذت االج�راءات كاف�ة بح�ق 
املتهم�ني وصدق�ت اعرتافاته�م 
قضائياً وفق احكام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلي�ة طاهر اليارسي مع وزير الدفاع نجاح 
الشمري تنسيق الجهود االمنية املشرتكة.وذكر بيان للوزارة 

»املس�تقبل  ت�لق����ت 
منه،  نس�خة  العراقي« 
ان�ه »يف إط�ار تنس�يق 
األم��ن���ي�ة  الجه�ود 
يف  والتباحث  املش�رتكة 
مجمل املواضيع األمنية 
ذات االهتمام امل��شرتك 
تفعيلها  س�بل  وبح�ث 
الصال�ح  يحق�ق  مل�ا 
وزي�ر  زار  ال���ع��ام، 
ي��اس�ني  الداخ��لي�ة 
ال�يارسي  ط����اه�ر 
الي�وم وزي�ر ال��دف�اع 
نجاح الش�مري«. وأكد 

الي�ارسي خالل اللق�اء أن »العمل األمني عم�ل تكاميل بني 
مختل�ف ال�وزارات واملؤسس�ات األمنية ونجاح�ه مرهون 
بمديات التنس�يق والتعاون البناء ب�ني الجميع وبما يحقق 

مصلحة املواطن ويعزز األمن والسلم املجتمعي يف البالد .

حتقيق بعقوبة تعلن االطاحة بخلية ارهابية 
مسؤولة عن التفجريات االخرية يف املدينة

وزيرا الداخلية والدفاع يبحثان تنسيق اجلهود االمنية املشرتكة
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   بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزير الرتبي�ة وكالة قيص الس�هيل وبرفقة مع�اون مدير 
ع�ام التقويم واالمتحانات يف الوزارة نعمة حربي عدداً من املراكز 
االمتحانية للدراس�ة االعدادية يف يومها الثالث ضمن تربية بغداد 

الرصافة االوىل« .
وب�ن املكت�ب االعالم�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، 
ان«السهيل ركز عىل التوجيهات السابقة للمديريات العامة بتوفري 
جميع وس�ائل التربيد للطلبة مثمناً جهد وزارة الداخلية والتعليم 
الع�ايل واالتص�االت وال�وزارات والدوائ�ر االخرى التي س�اهمت 
بانجاح العملية االمتحانية ، مبيناً ان »الزيارة جاءت لالطالع عىل 

توفر الخدمات األساسية النجاح العملية االمتحانية».
فيما دعا السهيل الطلبة اىل استغالل اوقاتهم للرتكيز عىل الدراسة 

يف املواد االمتحانية املقبلة لتحقيق درجات عالية لهم .

   ميسان / المستقبل العراقي

اعل�ن ف�رع توزيع كهرباء ميس�ان، أح�د فروع الرشك�ة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب، إدخال مغ�ذي البترية / ٢ املس�تحدث 
للعم�ل، بعد إنجازه بنس�بة )١٠٠ %( ، الذي يغذي جزءا من قرى 

ومناطق ناحية البترية غرب مدينة العمارة. 
وقال مدير الفرع، جاس�م رايض بريدي، يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »مالكاته يف قس�م تنفيذ املشاريع، وبدعم من قسم 
الهندسة امليكانيكية ، أنجزت أعمال املرشوع وحسب مدته املقررة 
ضمن خطة الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لعام ٢٠١٩«، 
مش�رياً اىل ان »املغذي تم إدخاله للعمل بعد انتهاء أعمال الفحص 

والربط باملحطة الثانوية من قبل شعبة صيانة القابلوات«. 
وأوضح بري�دي، أن »املغذي يخرج من محط�ة البترية الثانوية ) 
٣٣ / ١١ ك.ف ( وبط�ول) ٧ ك�م ( الهوائ�ي و القابلو«، مبينا ان 
»الهدف منه لتخفيف األحمال عىل مغذي البترية األول الذي يغذي 

القرى و املناطق وإنه ضمن استعدادات فرعه لفصل الصيف«.
وأضاف، ان »االعمال كانت نصب عمود مشبك، مدور ، عمود عبار 
عدد )١٣٢(، مد اسالك املنيوم حجم ١٢٠ ملم بمسافة ) ١٢٠٠ م 
( ، قابلو اريض بطول) ٨٥٠ م ( ، صندوق نهاية مع مستقيم عدد 
)٥(«، مؤك�دا ان »النصف األول من الع�ام الحايل أنجزت مالكاته 

عدد كبري من املشاريع .
   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت أس�عار النف�ط أكثر م�ن دوالر 
للربميل يوم امس االثنن، مع اتجاه أوبك 
املعروض  لتمديد تخفيض�ات  وحلفائه�ا 
خ�الل  األق�ل  ع�ىل   ٢٠١٩ نهاي�ة  حت�ى 

اجتماعهم يف فيينا هذا األسبوع.
أق�رب  لعق�د  اآلجل�ة  العق�ود  والمس�ت 
استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمرب 
أيل�ول، ذروة الجلس�ة عن�د 66.6٣ دوالر 
للربمي�ل وكانت مرتفع�ة ١.٧٢ دوالر بما 
يعادل ٢.٧ باملئة عند 66.46 دوالر للربميل 

بحلول الساعة ٠6٣٩ بتوقيت جرينتش.
وصع�دت العقود اآلجلة للخ�ام األمريكي 
تس�ليم أغس�طس آب ١.٥٢ دوالر أو 6.٢ 
باملئة مس�جلة ٥٩.٩٩ دوالر للربميل، بعد 
أن المست يف وقت سابق أعىل مستوياتها 
يف أكثر من خمس�ة أس�ابيع عن�د 6٠.١٣ 

دوالر.
وانضم�ت إي�ران ي�وم االثن�ن إىل كب�ار 
املنتج�ن الس�عودية والعراق وروس�يا يف 
دعم سياس�ة تس�تهدف رفع سعر الخام 

وسط اقتصاد عاملي آخذ بالضعف.
وتجتم�ع منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
إط�ار  يف  آخ�رون،  ومنتج�ون  وروس�يا 
التحال�ف املعروف باس�م أوب�ك+، االثنن 
والثالثاء ملناقش�ة تخفيض�ات املعروض. 
وتقلص املجموعة إنتاج النفط منذ ٢٠١٧ 
ملنع انحدار األسعار يف ظل تباطؤ االقتصاد 

العاملي وتنامي اإلنتاج األمريكي.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل ان املوان�ئ العراقية 
قد ش�هدت يف االون�ة االخ�رية حركة غري 
مسبوقة يف رسو البواخر املتنوعة يف ميناء 

ام قرص الجنوبي  .
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي« ، أن “الباخ�رة con رس�ت عىل 
الرصيف رقم ٢ تحمل مادة الس�كر الخام 
م�ن الربازيل بحمولة تص�ل  44 الف طن 
 sheila ورصيف رقم ٣ رست عليه الباخرة
تحمل مادة الس�كر من الربازيل بوزن 4٢ 
ال�ف طن كما رس�ت الباخ�رة الربيع عىل 
رصيف 4 تحمل اطارات وبطاريات ومواد 

متنوعة وزن حمولتها ٢٨١ طن”.
وأضاف البي�ان “اما الباخرة اثينا رس�ت 
حاوي�ة   4٨٠ تحم�ل   ٥ رصي�ف  ع�ىل 
والباخ�رة مريكوري رس�ت عىل رصيف 6  
تحم�ل ٣٥٩ حاوية كذل�ك رصيف رقم ٧  
اس�تقبل بانطون ايراني الجنسية حامالً 
مادة الكلنكر الخاص بصناعة األس�منت 
ورصي�ف )٨ أ( ناقل�ة النف�ط فاكت�وري 
تنتظر تحميل املش�تقات النفطية وناقلة 
النفط حفيظ رس�ت ع�ىل رصيف )٨ ب( 
تنتظر تحميلها بمادة زيت الوقود واخريا 
رصي�ف ٩ رس�ت عليه ناقل�ة النفط بابل 

لتحميل املشتقات النفطية.

النفط يرتفع أكثر من »2« 
باملئة مع اجتاه »أوبك« 
لتمديد خفض املعروض

املوانئ تشهد »حركة 
غري مسبوقة« يف رسو 

البواخر وتفريغ البضائع

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، عن اطالق حملة ازالت خاللها التجاوزات عن 
خمسة شوارع حيوية ورئيسية غربي العاصمة. 

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»بلدي�ة املنصور قامت بحملة ليلي�ة ازالت خاللها التجاوزات عن 
ش�ارع الشيخ ضاري وش�ارع ١4 تموز وشارع املنصور الرئييس 

وشارع السبعاوي  وشارع احمد عرابي«.
واضافت، ان »الحملة تضمنت ازالة أكشاك وبسطات ومسقفات 
والفت�ات وغريه�ا من التج�اوزات الت�ي كانت تس�تغل االرصفة 

وتسبب عرقلة لحركة السابلة وتشويه للمنظر العام.

امانة بغداد: ازالة التجاوزات 
عن مخسة شوارع حيوية

    بغداد / المستقبل العراقي

نظم قس�م االمور الفنية – شعبة خدمات نقل الدم باجراء 
حملتن للت�ربع يف الدم تزامنا مع ذكرى استش�هاد االمام 
جعف�ر الص�ادق )ع( و بالتنس�يق مع مرك�ز الكاظمية و 
مركز الريموك للت�ربع بالدم لتعزيز الرصيد االس�رتاتيجي 
م�ن الدم يف مراكز التربع و توف�ري االصناف النادرة ملرىض 

الثالسيميا و الهيموفيليا و امراض الدم االخرى«.

وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه »اجرى مركز 
الكاظمية حملة التربع يف الدم يف العتبة الكاظمية املقدسة 
بالتنس�يق م�ع مس�توصف الح�وراء الخ�ريي و تم جمع 
)٥٠( قنين�ة دم من مختلف االصناف و قام مركز الريموك 
للتربع بالدم باجراء حملة التربع بالدم يف قضاء املحمودية 

بالتعاون مع مستشفى املحمودية العام ».
واض�اف »حيث تم جمع )٧٠( قنينة دم و الهدف من هذه 
الحم�الت لتام�ن االحتياج�ات الالزمة من اكي�اس الدم و 

كذل�ك تامن مرصف ال�دم بالفصائل الن�ادرة من اصناف 
ال�دم و تعزيز الرصيد االس�رتاتيجي لل�دم يف مراكز التربع 
و توف�ري رصيد كايف م�ن قناني الدم للم�رىض الراقدين يف 
املستش�فيات و مرىض الثالسيميا و الهيموفيليا و امراض 
الدم االخرى تحس�با ألي طارئ حيث تالقي هذه الحمالت 
اقب�ال كبري من املواطنن نظرا للوعي الثقايف و االحس�اس 
باملسؤولية من اجل مس�اعدة املرىض و املحتاجن لقناني 

الدم .

    المستقبل العراقي / اعالم شركة غاز البصرة

بالتع�اون مع مجلس محافظة الب�رصة لجنة النفط والغاز 
والجامع�ة الجنوبي�ة التقني�ة عق�دت رشكة غ�از البرصة 
ام�س معرض الوظائف وفرص العمل لربنامج خطوة الكثر 
من ١4٥ ش�اب باح�ث عن العم�ل ، بعد ان قام�ت الرشكة 
بتدريب هؤالء الش�باب ضم�ن برنامج خطوة ال�ذي أعدته 
الجامع�ة التقنية الجنوبية بالتع�اون مع مجلس محافظة 
لجن�ة النفط والغاز ، عىل أخصاصات اللحام والتأسيس�ات 
الكهربائي�ة والتكيي�ف والتربي�د والتأسيس�ات املائي�ة ... 
حي�ث تم ع�رض ه�ذه االختصاصات ع�ىل مجموعة كبرية 
م�ن ال�رشكات االهلية واالجنبي�ة التي لها ص�الت تعاقدية 
م�ع رشكة غ�از الب�رصة، ونأمل من خالل ه�ذا املعرض ان 

يحصل ه�ؤالء الش�باب املتدربن عىل الحص�ول عىل فرص 
عمل ضم�ن اختاصاتهم التي تم تدربيه�م عليها ... وخالل 
كلمته حث السيد مدير عام رشكة غاز البرصة فرتس كالب 
الرشكات املش�اركة  يف املعرض عىل اسيعاب هؤالء الشباب 
ضمن س�وق العمل  . وكذلك قدم الس�يد ماهر من الجامعة 
الجنوبي�ة التقنية ش�كره للرشكات الت�ي حرضت املعرض 
وتقديم الدعم لهذه الرشيحة من املجتمع البرصي لزجهم يف 
س�وق العمل وقام فريق الجامعة بتقديم جهود كبرية لهذه 
الفعالية من خالل مجموع�ة من املتطوعن لهذه الفعالية. 
والجدير بالذكر ان رشكة غاز البرصة قامت بتنفيذ برنامج 
ب�ذرة عام ٢٠١6 وذل�ك بتدريب اكثر من ١٢٠ ش�اب باحث 
ع�ن العم�ل واس�تطاعت زج اكثر ٨٠% يف س�وق عىل نفس 

االختصاصات املذكورة اعاله.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة للصناعات النحاس�ية وامليكانيكية 
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، ع�ن انتج أكثر 
من ٥٠ طنا من االس�الك النحاسية خالل اسبوع فقط من 

معاودة االنتاج بعد توقف دام عدة سنوات.

وق�ال مدير ع�ام الرشكة اكرم ش�اكر عبدالفت�اح يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي« ، إن »عمليات انتاج االس�الك 
النحاس�ية مس�تمرة وعىل مدى االس�بوع املايض حيث تم 
انت�اج اكثر م�ن )٥٠( ط�ن من االس�الك النحاس�ية قطر 
)٨( ملم لغرض تس�ويقها اىل ش�قيقتها رشكة اور العامة 
وفق العقود املربمة ب�ن الطرفن ، مؤكدا عزم الرشكة عىل 

رف�ع وزيادة االنت�اج اىل اكثر من )٥٠٠( ط�ن خالل الفرتة 
القادمة«.

وأكد عبد الفتاح، »اس�تعداد كوادر مصنعي انتاج اسطوانة 
غاز الطبخ وانتاج صمام االسطوانة للعمل واالنتاج لاليفاء 
بااللتزام�ات التعاقدية مع رشكة تعبئ�ة الغاز وفق العقود 

الجديدة التي سيتم توقيعها قريبا بن الطرفن.

   بغداد / المستقبل العراقي

اب�رم الع�راق وهولن�دا، اتفاقي�ة لتنظ�م 
العمل الرضيبي لتس�هيل دخول الرشكات 

املستثمرة اىل البالد.
وقال وزي�ر املالية، فؤاد حس�ن يف مؤتمر 
صح�ايف مش�رتك عق�ده مع نائ�ب رئيس 
بعثة سفارة هولندا يف العراق عقب توقيع 
االتفاقي�ة، ان »ه�ذا االتفاق ينظ�م العمل 
الرضيب�ي ب�ن البلدي�ن، ويخ�دم قط�اع 
االس�تثمار م�ن خ�الل تقديم التس�هيالت 

الالزم�ة لل�رشكات الهولندي�ة للمجيء اىل 
البالد«.

اتفاقي�ة  »إب�رام  أن  حس�ن،  وأض�اف 
اقتصادي�ة م�ع دول�ة االمارات االس�بوع 
املايض، بحاجة اىل مصادقة مجلس النواب 

العراقي ليدخل حيز التنفيذ«.
وأش�ار إىل، أن »العراق س�يربم يف املستقبل 
املزي�د م�ن االتفاقي�ات االقتصادي�ة م�ع 
اتفاقي�ة  »أي  أن  اخ�رى«، موضح�ا  دول 
ُت�ربم تنعكس ايجابا عىل اقليم كردس�تان 

والعراق كافة .

   بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق الك�رادة، أقوال 
متهم�ن اثن�ن برسق�ة مبال�غ مالية من 

املواطنن الخارجن من املصارف.
وأوض�ح بيان ص�ادر عن املرك�ز االعالمي 
ملجل�س القض�اء االعىل ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »الق�ايض املخت�ص ص�دق 
اقوال عصابة يطل�ق عليها ) درب محمد( 
تق�وم برسق�ة املركبات الت�ي تحتوي عىل 
مبالغ مالية وهي خارجة من املصارف عن 

طريق كرس الزجاج الخلفي للمركبة اثناء 
توقفها يف احد الشوارع«.

وأض�اف البي�ان أن�ه »يف وق�ت س�ابق تم 
تسجيل اخبار بشان حصول حادثة رسقة 
٢٧ ملي�ون دين�ار م�ن اح�دى املركبات«، 
الفتا إىل أن�ه »تم جمع معلومات باالعتماد 
عىل الط�رق الفنية الحديث�ة وبعد فرتة تم 

التعرف عىل الجناة«.
اق�وال  »املحكم�ة صدق�ت  أن  إىل  وأش�ار 
املتهمن وفق�ا الحكام امل�ادة 444/ رابعا 

من قانون العقوبات العراقي .

العراق يربم اتفاقية مع هولندا 
لتنظم العمل الرضيبي

حتقيق الكرادة تصدق اعرتافات عصابة »درب حممد« 
املختصة باستهداف اخلارجني من املصارف

صحة الكرخ تعلن اجراء محلتني للتربع بالدم لتوفري خزين كايف 
ملرضى الثيالسيميا واهليموفيليا

بالتعاون مع جملس املحافظة.. رشكة غاز البرصة تقيم معرض الوظائف وفرص العمل

الصناعة تعلن انتاج »50« طنًا من االسالك النحاسية بعد مرور اسبوع من معاودة االنتاج

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل ع�ن تس�هيل دخ�ول 
املس�افرين اىل صال�ة مط�ار بغداد بش�كل 

مبارش يف االيام املقبلة.
جاء ذل�ك خالل اجتماع عق�ده وزير النقل 

عبدالل�ه لعيبي، مع اللجنة املعنية بدراس�ة 
تس�هيل اجراءات دخول مطار بغداد الدويل 
برئاسة السكرتري العسكري لرئيس الوزراء 

الفريق محمد البياتي«.
وذكر بيان ملكتبه تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان« لعيب�ي اك�د خ�الل اجتم�اع اللجنة ان 

االيام املقبلة ستش�هد افتتاح بوابات املطار 
ام�ام املس�افرين، اقتداء بال�دول املتقدمة، 
وتخفيف االزدحامات يف مدخل مطار بغداد 
الدويل«. وأش�ار وزير النقل اىل انه« ستكون 
لنا جوالت ميدانية براً وجواً برفقة سكرتري 
دولة رئيس ال�وزراء واعضاء اللجنة املعنية 

باملوض�وع لالط�الع ع�ن كث�ب للمم�رات 
والبوابات والطرق الرئيس�ية التي سترشع 
الحكومة بفتحها امام املس�افرين ومعرفة 
امكانية توس�يع الشوارع الستيعاب الزخم 
امل�روري للس�يارات بع�د افتت�اح ش�وارع 

املطار.

النقل: الفرتة املقبلة ستشهد تسهيل اجراءات دخول املسافرين اىل صالة املطار بشكل مبارش

   االنبار / المستقبل العراقي

وجه رئيس مجلس محافظة االنبار أحمد حميد رشقي العلواني ، 
بإيقاف إخالء محالت الحي الصناعي يف الرمادي ملدة ش�هر واحد 

لحن اكمال اجراءات تخصيص محالت بديلة يف املوقع الجديد.
وذك�ر املكتب االعالمي ملحافظة االنبار يف بيان تلقت » املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان » القرار جاء خالل زيارة رئيس املجلس 
بعد مناش�دات كثرية م�ن قبل أصحاب هذه ال�ورش واملحالت يف 
الحي الصناعي بمدينة الرمادي عىل خلفية قرار الحكومة املحلية 

يف الرمادي بإخالء املحال الصناعية يف الحي«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الزراعة / مديرية زراع�ة نينوى انتاج كميات 
كبرية من الخ�وخ بأنواعه املختلفة خالل املوس�م الزراعي 

الحايل ضمن نطاق عمل شعبة زراعة القوش«.
واف�اد بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »بلغت 
انتاجية مرشوع الحديقة النباتية لهذا املوسم اكثر من ١٠٠ 
طن م�ن الخوخ لغاية االن والزالت عملية الجني مس�تمرة 

حتى االن«.
واض�اف ان » ه�ذا املرشوع يعد احد املش�اريع االرش�ادية 
الذي انش�أ من قبل مديرية الزراعة يف املحافظة عام ٢٠١6 
بمس�احة ٥٠ دونم�ا وتش�جريها بأش�جار الخ�وخ بأنواع 
عديدة منها الصويف والكعبي وغريها من االصناف املطعمة 

وبعدد ٥٥٠٠ شجرة ايطالية«.
وبن ان » عملية االرواء يف هذا املرشوع تتم باستخدام طرق 
الري بالتنقيط وعدم استخدام اي سماد لها مما ساعد عىل 
نج�اح وتميز امل�رشوع بفضل ما تنتجه م�ن فاكهة تفوق 

املستورد من حيث النوع والقيمة الغذائية.

رئيس جملس حمافظة االنبار يوقف 
إجراءات إخالء احلي الصناعي يف الرمادي

الزراعة: إنتاج كميات كبرية من اخلوخ 
خالل املوسم احلايل يف نينوى

وزير الرتبية يوجه املديريات العامة 
بتوفري مجيع وسائل التربيد للطلبة

كهرباء ميسان تعلن اضافة »11 ك.ف« 
إىل منظومة الطاقة يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د محافظ بغ�داد فالح الجزائري س�ري 
العم�ل يف مديري�ة تربي�ة الرصاف�ة الثالثة، 
يف إط�ار جوالت�ه املفاجئة للدوائ�ر املرتبطة 
باملحافظ�ة«. وش�دَّد املحافظ خ�الل لقائه 

مدير تربية الرصاف�ة الثالثة نارص العبودي 
عىل »رضورة االرتقاء بالعمل، وإحداث ثورة 
يف التعام�ل م�ع املواط�ن، وإنج�از معاملته 

بالرسعة املمكنة«.
وأك�د الجزائ�ري أن »حمل�ة خدم�ة بغ�داد 
رشف لن�ا« وضعت عىل س�لم أوليات عملها 

النه�وض بالواقع الرتبوي وال س�يما تأهيل 
األبنية املدرسية، وفك االختناقات يف املدارس، 
وإيجاد ح�ل ج�ذري للم�دارس املهدمة مع 
الجهات ذات العالقة، وحث الكوادر الرتبوية 
عىل ب�ذل املزي�د من الجه�ود إلح�داث نقلة 

نوعية يف مجال عملهم.

حمافظ بغداد يتفقد سري العمل يف مديرية تربية 
الرصافة الثالثة

    البصرة / المستقبل العراقي

دع�ا محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي، الرشكات 
العامل�ة يف محافظ�ة البرصة اىل اس�تيعاب اكرب عدد 
ممكن من االيدي العاملة، فيما اش�ار اىل انه س�ينقل 

مطالب املتظاهرين اىل الحكومة االتحادية.
وق�ال العيداني يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي«، 

نسخة منه، انه »سيتم نقل تلك املطالب إىل الحكومة 
االتحادية فضال عن حث الرشكات العاملة يف البرصة 
الس�تيعاب اكرب عدد ممكن م�ن العاطلن عن العمل 

وامتصاص البطالة يف املحافظة«.
وش�دد عىل »من�ع األجه�زة األمني�ة ألي مظاهر قد 
ت�ؤدي إىل تخريب املدينة ومحاس�بة م�ن يرتكب تلك 

األفعال .

حمافظ البرصة يدعو الرشكات العاملة باملحافظة 
اىل استيعاب عدد اكرب من االيدي العاملة
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اعادة اعالن
يرس محافظة النجف االرشف /املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /شعبة العقود  ان تعلن عن اجراء عدد من املناقصات  كما مذكور يف الجدول املرفق طيا برتميم عدد 
متن املتدارس يف املحافظة وبالكلفة التخمينية املؤرشة ازاء كل مناقصة ضمن مشتاريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرة صيانة املباني( فعىل الراغبني باالشترتاك فيها  من اصحاب 
رشكات املقاوالت االنشائية التي ال  تقل عن درجة التصنيف )السابعة ( والصادرة من وزارة التخطيط مراجعة املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف ت الشارع العام نجف 
/ كوفة مقابل حي االمري لغرض رشاء مستندات املناقصات لقاء مبلغ قدره ) 100,000( فقط )مائة الف ( دينار عراقي ال  غريه ) عن كل مناقصة( غري قابل للرد وتقديم التأمينات 
االولية بنستبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية )لكل مناقصة( بشتكل خطاب ضمان او صك مصدق نافذ ملدة )120(  مائة وعرشون يوما بحيث تحفظ املستتندات واملستمستكات 
الخاصة بكل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه استم ورقم املناقصة واستم الرشكة الراغبة باالشترتاك بشتكل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح 

العطاءات يف شعبة العقود يف هذه املديرية واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة العارشة صباحا من يوم )الثالثاء( املصادف 2019/7/16 )وال يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( 
املستمسكات املطلوبة :

1 ت شهادة تأسيس الرشكة عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غري العراقية مصادقتها من الجهات املعنية 
2 ت  هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنشتائية التي تبدء بالدرجة )الخامستة( او هوية تصنيف املقاولني العراقيني التي ال تقل عن  الدرجة )الستابعة( والصادرة من وزارة التخطيط 

نافذة عند تقديم العطاء حتما )الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم اعادتها بعد فتح العطاء
3  ت الهوية الرضيبية ) الهوية االصلية مع نسخة مصورة(  يتم اعادتها بعد فتح العطاء

4 ت املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة )هوية االحوال املدنية ت شهادة الجنسية ت بطاقة السكن( او )البطاقة املوحدة( 
5 ت تقديم ما يثبت امتالكه الستيولة النقدية البالغة ) 30%( من الكفة التخمينية بتقديم كشتف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل تغطية 

)ثلث املدة التعاقدية( 
6 ت قائمة باالعمال املماثلة املنجزة عددها )1( عقد خالل السنوات )10( العرشة االخرية مؤيد من قبل الجهات التعاقدية املعنية بذلك مع تحديد مستوى التنفيذ لهذه االعمال من قبل 
الجهة املعنية وان مبلغ العقد املماثل الواحد يجب ان يغطي )30%(  من كلفة العقد املطلوب تنفيذه مع بيان عدد املشتاريع التي بعهدة املناقص قيد االنجاز وكلفتها ونستب انجازها 

مؤيدة من الجهات املعنية 
7 ت  تقديم كتاب براءة الذمة )نسخة اصلية ( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف  ونافذ عند تقديم العطاء 

8 ت تقديتم التأمينتات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شتكل خطاب ضمتان او صك مصدق معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف ) ويف حالة 
الرشكاء يكون بأسمهم جميعا( 

9 ت تقديم الحستابات الختامية الخر ستنتني مصدقة حستب االصول تظهر الكفاءة املالية ومقدار االرباح املتحققة من االعمال السابقة بالنسبة لرشكات املقاوالت واملقاولني اذا كان 
للرشكات اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية  )عىل اعتبار ان شهر حزيران عام 2014 هو تاريخ بدء االزمة املالية( 

10 ت مقرتحات حول بنود االشغال التي ستعطى ملقاولني ثانويني والتي ال تزيد عن )30%( من اجمايل العقد
11 ت تقديم اثبات توفر العاملني ) الكادر القيادي ( املقرتح استخدامهم يف تنفيذ العقد محددا خرباتهم السابقة

12 ت تقديم اثبات ملكيته او حيازته للمعدات الرئيسية )خياطة ، هزاز ، مولدة  .. الخ( 
13 ت تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل 

14 ت وصل الرشاء )النسخة االصلية( 

املالحظات :
1 ت تكون االستعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء اذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشتطب  واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء 

وختم الرشكة
2 ت الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

3 ت يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ) تدفع نقدا اىل املديرية ( 
4 ت يستبعد عطاء الرشكة غري الكفوءة من خالل التجربة مع املديرية 

5 ت  ستيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفستارات الرشكات يوم )االربعاء ( املصادف 2019/7/10 الساعة العارشة صباحا يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف 
الطابق االريض شعبة العقود

6 ت تفتح العطاءات يف يوم الغلق الساعة  الحادية عرش صباحا من يوم )الثالثاء( املصادف 2019/7/16 او اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف 
وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانونا 

7 ت مدة نفاذية العطاء املقدم ) 90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات 
8 ت للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء

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

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

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

15 ت الترشكات الحكوميتة تعترب مؤهلة فقط اذا اثبتت انها مستتقلة قانونيا وماليا وتعمل وفتق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة وتقتدم النظام الداخيل للرشكة مع اوراق 
العطاء 

16 ت تقديم نسخة من اتفاقية ائتالف الرشكات ) عقد رشاكة(  موقع من قبل جميع الرشكاء ومصدق حسب االصول من كاتب عدل
17 ت ارفاق تخويل ملمثيل املرشوع املشرتك موقع من املخولني القانونيني للرشكاء يف املرشوع  املشرتك كافة مصدق من كاتب عدل

18 ت  سيتم استبعاد العطاء يف حالة عدم االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مما يقتيض ذلك عند التقديم 
19 ت يف حالة مصادفة يوم غلق املناقصات عطلة رسمية او محلية  فيتم غلق املناقصات اىل اليوم الذي يليه 

العنوان : محافظة النجف االرشف/ الشارع العام : نجف ت كوفة / مقابل حي االمري
الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /شعبة العقود

al.najaf.directorate.cd@gmail.com
لالستفسار االتصال عىل  الرقم : 07812849333

الكلفة التخمينية  اسم المناقصة والموقع الجغرافي رقم المناقصة ت

457,708,000 )ثانوية الكرامة للبنين( النجف االشرف ـ حي الجديدة الرابعة  )مدرسة الفرقان االبتدائية للبنين(  النجف االشرف ـ حي الجديدة الثالثة )مدرسة الصادق االبتدائية 
للبنين ( النجف االشرف ـ حي الجديدة  الثالثة  2/ت/2019 1

251,539,500 )مدرسة الخالصة االبتدائية( النجف االشف / ناحية الحيرة ـ منطقة الدسم  )ثانوية الفرسان للبنين( النجف االشرف /ناحية الحيرة ـ منطقة الدسم  7/ت/2019 2

383,914,500  )مدرسة حطين االبتدائية( النجف االشرف/ ناحية القادسية ـ منطقة ام البط الغربية )مدرسة العامل االبتدائية( النجف االشرف ـ ناحية القادسية ـ منطقة الشويلة 
الجنوبية )اعدادية العزة للبنين( النجف االشرف / ناحية المشخاب ـ المركز  8/ت/2019 3

1,093,162,000 المجموع الكلي للمناقصات

د. عادل ناجح عباس البصييص 
املدير العام

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2019/1760

التاريخ :  2019/7/1
اىل املنفذ عليه / محمد هاشم عبادي

لقد تحقتق لهذه املديرية ومتن خالل ورقتي 
التكليتف بالحضتور ورشح املبلتغ القضائي 
لهتذه املديريتة واشتعار مختتار )النجتف / 
املركز عدنان حستني الطالقانتي مختار حي 
االنصتار(  انتك مجهول محتل االقامة وليس 
لتك موطن دائتم او مؤقتت او مختتار يمكن 
اجتراء التبليغ  عليه واستتنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما 
تبتدأ من اليوم التايل للنترش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضتورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

حسنني عبد الزهرة عرس 
اوصاف املحرر:

قترار محكمة بتداءة النجف بالعتدد 1082/
ب2019/1 يف 2019/4/30 واملتضمتن الزام 
املدعى عليه )محمد هاشتم عبتادي( بتخلية 
الجزء الذي يشغله من العقار املرقم 2/6023 
حي االنصار  وتستليمه للمدعي عالء حستني 

ابو سودة  خاليا من الشواغل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 108/خ/2019

التاريخ : 2019/6/30
اعالن

املرقمتة  الستيارة  النجتف  تنفيتذ  مديريتة  تبيتع 
)19272( نجتف اجرة نوع )ستايبا( اللون )برتقايل 
مصفر( املوديتل )2012( العائد للمدين )اياد نارص 
عبد الحستني( لقاء طلب الدائن ) ستلمى كريم عبد 
الحستني( واملدرجتة اوصافها ادناه فمتن له رغبة 
بالترشاء الحضتور يف تمتام الستاعة )الخامستة( 
عترصا يف اليتوم العارشة متن اليوم التتايل للنرش يف 
الصحف املحلية يف معترض )غصن الزيتون( الواقع 
يف )معتارض النجتف الحديثتة( مستتصحبا معته 
التأمينتات القانونية البالغة عرشة باملئة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا 

وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 ت النوع /  سايبا اجرة
2 ت املوديل /2012

3 ت  االطارات /بحالة متوسطة
4ت البطارية / مستخدمة االستخدام الطبيعي 

5 ت بدن السيارة / متوسطة 
6 ت زجتاج الستيارة / بحالة جيدة فقتط الزجاجة 
االماميتة يوجتد فيهتا فطتر يف منتصفهتا والتربيد 

عاطل والكهربائيات تحتاج اىل صيانة
7 ت دواختل الستيارة : بحالتة جيتدة ومستتعملة 

االستعمال الطبيعي  لسنة الصنع
8 ت القيمتة املقتدرة / اربعتة ماليني وستتمائة الف 

دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/1102

التاريخ :  2019/7/1
اىل املنفذ عليه / مثنى عيل حسني

لقتد تحقق لهذه املديرية من ختالل ورقتي التكليف بالحضتور وهامش مختار منطقة 
النجف املركز حستن يارس الفيتاض  انك مجهول محل االقامة وليتس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستتنادا للمتادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغتك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمستة عترش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستتبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

قرار الحكم الصادر من محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد 763/ش2018/2 يف 
2018/2/11 واملتضمن الزام املدعى عليه ) مثنى عيل حسني( بتأديته نفقة عدة  للمدعية 
) داليتة محمد حمزة( مبلغا اجمايل قدره ثالثمائة التف دينار ولثالثة قروء وبواقع مائة 
الف دينار عن كل  قرء وتأديته للمدعية مبلغ اجماليا قدره ستمائة الف دينار تعويضات 
تعستفه يف ايقاع الطالق الرجعي وملدة سنتني والزام املدعى عليه بتأديته للمدعية مهرها 

املؤجل مقوما بالذهب مبلغا وقدره احد عرش مليون وثالثة وتسعون الف دينار

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة :  160/خ/2017

التاريخ :  2019/7/1
اعالن

تبيتع مديرية تنفيذ النجف الستيارة املرقمة )260314( اربيل خصتويص نوع )هونداي 
تكستون اللون )ابيتض( املوديتل )2012( العائدة للمديتن )  صابر لطيف بهترم(  لقاء  
طلتب الدائن ليىل عبد الترؤوف عبد الرزاق واملدرجه اوصافها ادناه فمن له رغبة بالرشاء 
الحضتور يف تمام الستاعة )الخامستة عترصا ( يف اليوم العتارش من اليتوم التايل للنرش 
يف الصحتف املحليتة يف معترض )رشكة حستام الخويلتدي واخوانه ( الواقتع يف النجف  
مستتصحبا معته  التامينات القانونيتة البالغة عرشة باملئة من القيمة املقدرة وشتهادة 

الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

حسنني عبد الزهرة عرس 
املواصفات / 

1تالنوع : هونداي تكسون 
2 ت املوديل 2012

3 ت االطارات  : صالحة لالستخدام
4 ت البطارية : صالحة لالستخدام

5 ت بتدن الستيارة : صالح لالستتخدام وان البتاب الخلفي يوجد فيها تعديل باستتخدام 
الجرماغ 

6 ت زجاج السيارة : صالح لالستعمال بأستثناء الزجاجة االمامية فيها شق صغري
7 ت دواخل السيارة : جيدة

8 ت  القيمة املقدرة : سبعة عرش مليون واربعمائة الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 774/ت/2018

التاريخ :  2019/6/30
اىل املنفذ عليه /  لؤي رؤوف فليح / كوفة حي السفري

لقتد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي واشتعار مختار 
حي الستفري يف قضاء الكوفة كريم الذبحتاوي  انك مجهول محل االقامة 
وليتس لك موطتن دائم او مؤقتت او مختار يمكتن اجتراء التبليغ  عليه 
واستتنادا للمادة 27 متن قانون التنفيذ تقرر تبليغتك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمستة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبتارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستتبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:

يف  1004/ش/2016  الكوفتة  يف  الشتخصية  االحتوال  محكمتة  قترار 
2016/6/19 واملتضمتن الزامك  بتأدية نفقات للدائنة نور صباح عباس 
نفقتة ماضيتة مقدارهتا 80,000 ثمانتون التف دينار ملدة ستنة ونفقة 
مستتمرة مقدارها )100,000( مائة الف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ 
اقامة الدعوى 2016/5/17 وتحميلك كافة الرستوم واملصاريف واتعاب 

املحاماة 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 91/ت/2013

التاريخ :  2019/6/30
اىل املنفذ عليه /  لؤي رؤوف فليح / كوفة حي السفري

لقتد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي واشتعار مختار 
حي الستفري يف قضاء الكوفة كريم الذبحتاوي  انك مجهول محل االقامة 
وليتس لك موطتن دائم او مؤقتت او مختار يمكتن اجتراء التبليغ  عليه 
واستتنادا للمادة 27 متن قانون التنفيذ تقرر تبليغتك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمستة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبتارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستتبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:

الصتادر متن محكمتة  املرقتم 1451/ يف 2012/9/11  التزواج  عقتد 
االحتوال الشتخصية يف الكوفة  واملتضمتن الزامك بتستديد املبلغ البالغ ) 
10,000,000( عترشة ماليني دينار  عراقي للدائنة نور صباح عباس عند 

املطالبة وامليرسة

فقدان شخص
فقتد املواطتن  املدعو ) حاتتم كريم صخيل ستلوم( من 
اهايل النجف يستكن الكوفة حي ميثتم التمار حيث كان 
متودع يف ستجن بتادوش يف املوصل لقضتاء محكوميته 
وفقتد اثناء اقتحتام عصابات داعش االرهابية للستجن 
يف 2017/6/10  ولتم يعترف مصتريه لحتد االن علمتا 
ان اوصتاف املفقود هو متوستط القامة استمر البرشة 
لون الشتعر استود عىل من يعثتر عليه االتصتال بالرقم 

07506090340 املحامي محمد هادي الزريف 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 892/ت/2013

التاريخ :  2019/6/30
اىل املنفذ عليه /  لؤي رؤوف فليح / كوفة حي السفري

لقتد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
واشتعار مختتار حتي الستفري يف قضتاء الكوفتة كريم 
الذبحتاوي  انتك مجهول محل االقامتة وليس لك موطن 
دائتم او مؤقتت او مختتار يمكن اجتراء التبليتغ  عليه 
واستتنادا للمتادة 27 متن قانتون التنفيذ تقترر تبليغك 
اعالنتا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمستة 
عترش يوما تبدأ من اليوم التتايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذيتة بحضتورك ويف حالة عدم حضورك ستتبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:

قترار محكمتة االحتوال الشتخصية يف الكوفتة بالعتدد 
1435/ش/2013 يف 2013/11/10 واملتضمتن الزامتك 

بتسليم االثاث الزوجية للزوجة  نور صباح عباس

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ م الصدر

رقم االضبارة 91 / خ / 2019
التاريخ 27 / 6 / 2019 

م / تنويه
اشتتتتتتارة اىل صحيفتكتم الصتتتادرة بالعدد 
1931 يف 25 / 6 / 2019 نتود اعالمكتم بأنه لم 
يتم ذكر عبارة ) والقسم الثاني بمساحة 300 م2 
تقريباً متخذ لبيع العصائر واملرشوبات الغازية( 
يف االعتتتتتتتتتالن الختاص ببيتع ستتتتتهام 
املدين ) خالد عيل عبد الوهاب ( لقاء طلب الدائن 
) عواد غفوري نايف ( يف العقار املرقم 1 / 2560 

م 4 وزيرية لذا اقتىض التنويه مع التقدير

املنفذ العدل

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ م الصدر

رقم االضبارة 91 / خ / 2019
التاريخ 27 / 6 / 2019 

م / تنويه
اشتارة اىل صحيفتكم الصتادرة بالعدد 1931 يف 
25 / 6 / 2019 نتود اعالمكتم بأنته قتد ورد يف 
االعالن الخاص ببيع سهام املدين ) خالد عيل عبد 
الوهاب ( لقاء طلب الدائن ) عواد غفوري نايف( 
بأن رقم العقار بالعدد ) 1 / 2564 م 4 وزيرية( 
خطأ والصحيح هو رقم العقار ) 1 / 2562 م 4 

وزيرية ( لذا اقتىض التنويه مع التقدير

املنفذ العدل

رئاستة محكمتة استئنتاف البصترة االتحاديتة 
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية

العدد: 269/س/2016
العدد: 2019/6/20

اعالن 
تبليغ املستأنف عليه / مؤسستة الذرى للتجتارة والخدمتات املطبعيتة 

مديرهتا املفتوض مكتي عيل مصطفى الكليتدار – إضافة لوظيفته.
للصناعتتات  العامتتة  للرشكتتة  العتتام  )املديتر  املدعتتي  استتأنتف 
البرتوكيمياويتتة – إضافة لوظيفته( قتترار الحكم الصتادر من محكمتة 
البتتداءة املختصتة بنظتتر الدعتاوى التجاريتة يف البصتترة بالعتدد 29/

ت/2015 بالدعتتوى االستتئنافيتة املرقمتتة 269/س/2016. ولتعتتذر 
تبليغتك بالحضتور امتام هتذه املحكمتة وملجهوليتة محتل اقامتتك.

تقترر تبليغتك أعالنتاً بصحيفتيتتن محليتيتن يوميتيتن بالحضتور امام 
هتذه املحكمتة صبتاح يتوم 2019/7/15 او متن ينتوب عنتك ويف حالتة 
عتدم حضتورك ستوف تجتري املرافعتة بحقكتم حضتوراً وعلنتتاً وفتق 

القانتون.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 5337 / ش / 2018 

التاريخ 1 / 7 / 2019  

اعالن
املدعي / رسول عبيس جزاع 

املدعى عليتها / اسماء حسن عبد االمري
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً غيابياً بحقك 
بالرقم 5337 / ش / 2018 يف 26 / 2 / 2019 والذي يقيض بتصديق 
الطتالق قررت املحكمة الحكم بتصديتق الطالق الواقع امام املحكمة 
بتاريخ 21 / 2 / 2019 بني املدعي رسول عبيس جزاع واملدعى عليها 
اسماء حسن عبد االمري واعتبار طالقاً رجعياً بعد الدخول للمرة االوىل 
حكمتاً غيابياً بحق املدعى عليها قابالً لالعرتاض والتمييز وملجهولية 
محتل اقامتتك تقرر تبليغك بالنترش يف صحيفتتني يوميتني محليتني 
وعتدم اعرتاضك عتىل الحكم الصتادر بحقتك ضمن املتدة القانونية 
البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فستوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية . 
القايض / قيص شياع مظهر

القايض 
حمسـن مجيـل جريح

رئيـس اهليئـة االستئنافيـة يف البصـرة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1936( الثالثاء  2  تموز  2019 اعالنات5

تنويه 
ورد سهوا يف اعالن مديرية االحوال 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف 
النجف االرشف الخاص باملواطن 
) عبد حس�ن داود( ال�ذي يطلب 
فيه تبديل لقبه م�ن ) الرشماني 
يف  (واملنش�ور  املرش�دي   ( اىل   )
جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
ورد   2019/5/7 يف   )1899(
اس�م العميد الحقوقي حيدر عبد 
جاسم عنوز مدير شؤون االحوال 
املدني�ة يف النجف االرشف س�هوا 
والصحي�ح ه�و ) الل�واء هيث�م 
فاضل الغرباوي( مدير الجنسية 

العام وكالة . لذا اقتىض التنويه.
���������������������������

فقدان
فق�د من�ي ابوص�ل الص�ادر من 
العام�ه  الرشك�ه  النق�ل  وزاره 
تاري�خ  الخ�اص  النق�ل  الداره 
 0370126 الرق�م   2017/1/12
باس�م ثاب�ت ه�الل ص�دام عىل 
م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
���������������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي 
الخ�اص  اع�الن   1791 بالع�دد 
بتبدي�ل لقب عقي�ل حميد ناهي 
ذكر الحواتم خطأ والصحيح هو 

الحاتمي لذا اقتىض التنويه.
 ���������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/383

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

املنطقة الخامسة
2  �اسم  املجرم الغائب  م . اول غيث سلطان عبادي 

رايض ( )منتهي خدمته(
3 � رقم الدعوى 2019/383

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  عام 2008
5 � تاريخ  الحكم 2019/5/26

6 � املادة  القانونية )32 (  من ق ع درقم 14 لس�نة 
2008 املعدل 

7�  املنس�وب  اىل : مديري�ة رشطة محافظة البرصة 
واملنشات 

8  �  خالص�ة الحكم : تبديل م�ادة االحالة من املادة 
32 /اوال وثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 
املع�دل اىل م�ادة 35 /اوال وثاني�ا  م�ن ق ع  د رق�م 
14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل 
قان�ون عقوبات قوى االمن الداخ�يل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
9� عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 
27 لسنة 2016 عن التهمة املسندة اليه وفق احكام 
املادة 35/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم 
اع�ادة ما بذمته او تس�ديد مبلغ التضم�ن  املرتتب 

بذمته
10 � السجن ملدة )س�بع سنوات( وفق احكما املادة 
35 /اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة 
امل�ادة 61/اوال و69 /اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
الختالس�ه جه�از االتصال س�يبورا الس�لكي يدوي 
والذي بذمت�ه رقم الكاش�ف )29169( ويحمل رقم 
التسلس�ل 2PN00532E9S8GF مع ملحقاته وهي 
بطارية جهاز وهوائي جهاز وحافظة جهاز وحمالة 
جهاز والتي اختلس�ها عند صدور امر انهاء خدماته 

عام 2008 ولم يقوم باعادتها لحد االن
11  � تضمينه مبلغ مق�داره )1,096,000( مليون 
وس�تة وتس�عون الف دينار اس�تنادا للفق�رة ثانيا 
م�ن املادة 35 م�ن ق أ د عن�د قيمة جه�از االتصال 
وملحقاته املوصوفة اعاله وحسب االسعار السائدة 

وقت الحادث و تستويف منه بالطرق التنفيذية
12 � ط�رده م�ن الخدم�ة  وتنحيت�ه ع�ن الوظيفة  
نهائي�ا عمال باحاكم امل�ادة 41 / اوال من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008   
13 � اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا 

للمادة 21 / أ  � 6 ق ع  رقم 14 لسنة 2008
14 � اعط�اء املوفظ�ن العمومي�ن صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  م�ن ق  أ د  رقم 17 

لسنة 2008  
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
16 � تنزي�ل جه�از االتصال وملحقاته املش�ار اليها 
اع�اله من الذمة بعد اكتس�اب ق�رار الحكم الدرجة 

القطعية 
 اوصاف املس�دس والبندقية املختلس�ة املشار اليها 

اعاله وفق القانون
17 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�ر( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشين 
الف دينار  عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة  بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا م�ن نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2019/5/26
العميد الحقوقي

���������������������������
محكمة بداءة بني  سعد

العدد/7 /ب/2019
م/ اعالن 

تنفيذا للقرار الص�ادر من هذه املحكمة 
يف الدعوى املرقمة 7/ب/2019

والقايض بازالة ش�يوع العقار املوصوف  
ادناه  بيعا والعائد للسيد) صالح رحمن 
القرار  ش�اهن( ورشكائ�ه والكتس�اب 
الدرجة القطعية تق�رر االعالن عن بيعه  
يف الصح�ف املحلية ) مل�دة ثالثون يوما( 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل  للنرشالفعيل 
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكم�ة مس�تصحبا مع�ه التامين�ات 
القيم�ة   م�ن    %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
املقدرة والبالغة)5259800000( خمسة 
وخمس�ون   وتس�عة  واثن�ان  ملي�ارات 
ملي�ون وثمانمائ�ة ال�ف دين�ار بص�ك 
مص�دق لحس�اب ه�ذه املحكم�ة ان لم 
يكن رشيكا وس�نجري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخري بعد  الساعة الثانية 
ع�رش ظهرا من  يوم املزايدة وان الداللية  
ورسوم التسجيل عىل املشرتي  مع فائق 

التقدير
القايض

كاظم هادي الشمري
اوصاف العقار

1- ان العق�ار املرقم 19/1مقاطعة  22 
نه�ر البس�تان يق�ع يف بني س�عد / نهر 
البس�تان مساحته ) 262( دونم و) 23( 
اولك و 1.75م مربعوهو عبارة عن ارض 
زراعية مملوك�ة للدولة امريية ممنوحة 
باللزمة تسقى سيحا مزروعة بمحاصيل 

شتوية وصيفية متعددة
2-   قيمة العقار االجمايل)5259800000( 
خمسة مليارات واثنان وتسعة وخمسون 

مليون وثمانمائة  الف  دينار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 1039 
التاريخ : 24 / 6 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم م�ن قبل املدعوة ) ش�هد 
ابراهي�م محمد ( التي ت�روم فيه نصبها 
قيمة ع�ىل زوجها املفقود ) عدي حمدي 
بنيان ( قررت هذه املحكمة نرش فقدان 
املدع�و ) ع�دي حم�دي بني�ان ( ال�ذي 
فق�د يف محافظة صالح الدي�ن / ناحية 
االس�حاقي بتاري�خ 5 / 7 / 2016 ول�م 
يع�رف مصريه لحد االن وع�ىل من يعثر 
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنن يف ناحية االسحاقي او 
مركز رشطة االس�حاقي خالل شهر من 

اليوم التايل لنرش االعالن ... مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم

اخطار 
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية .
اىل / املتهم الهارب العريف بس�ام محمد 

ياسن عليوي .
الساكن / مجهول االقامة . 

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خالل م�دة ) 30 ( يوما من تاريخ النرش 
اذا كن�ت داخل العراق او خارجه لالجابة 
عن الجريمة املسندة اليك وفق املادة ) 4 
/ 1 ( من قانون االرهاب رقم 13 لس�نة 
2005 وبعكس�ه س�وف تتخذ االجراءات 
القانونية ض�دك وتطبق بحقك املادة 69 

ق أ د املتضمنة ماييل : 
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفن العمومين صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ن باالخب�ار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي 

حسن حسن احمد 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الثانية

وزارة الرتبية
اعالناملديرية العامة لرتبية املثنى 

تعلن املديرية العامة للرتبية يف محافظة املثنى  عن اجراء مزايدة علنية للحوانيت املدرسية للعام 
الدرايس 2019 � 2020 فعىل الراغبن املشاركة يف املزايدة مراجعة ادارات املدارس املذكورة ادناه 

وحسب الرشوط التالية 
1 � اليج�وز العض�اء اللجن�ة التقديري�ة وااليج�ار والزواجهم واقاربه�م حتى الدرج�ة الرابعة 

املشاركة يف املزايدة
2 � يش�رتط عىل املشرتك يف املزايدة ان يكون عراقيا ومن ذوي االخالق الحسنة والسمعة الطيبة 

وغري محكوم عليه بجناية او  جنحة مخلة بالرشف بعد ان يقدم املستمسكات الثبوتية 
3 � ع�ىل املس�تاجر ح�رصا اس�ماء وعناوي�ن من يعمل مع�ه يف الحانوت بالتنس�يق م�ع ادارة 

املدرسة 
4 �  استحصال عىل اجازة صحية زالزامهم بتعهد خطي بعدم بيع االطعمة املكشوفة 

5 � اس�تيفاء التأمينات القانونية حس�ب )املادة 12/ الخامس�ة( من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 والتي تقيض عىل دفع تأمينات ال تقل عن )20%( من قيمة املقدرة 

قبل االشرتاك يف املزايدة من كافة  املتزايدين 
6 � براءة ذمة من هيئة الرضائب املثنى

7 �  تايد من  مجلس البلدي ان يكون من سكنة املنطقة وذو سرية حسنة

يرس )رشكة  املش�اريع النفطية التابعة اىل وزارة النف�ط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم 
عطاءاتهم ملناقصة )اس�تئجار  س�يارات لخطوط النقل الجماعي ملنتسبي مركز وزارة النفط  ورشكة املشاريع 
النفطي�ة ومكتب املفتش العام( وكلفته�ا التخمينية تبلغ )1,704,240,000(  مليار وس�بعمائة واربعة مليون 
ومائت�ان واربعون الف دينار عراقي فقط علم�ا ان تمويلها ذاتي وبعدة  تنفيذ )365( يوم تقويمي مع مالحظة 

ومراعاة ما ياتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية 
� مقر الوزيرية قس�م التوريدات والتعاقدات ) من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة )9:00 

ص( ولغاية )12:00م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � ع�دد االعم�ال املماثلة )3( املنجزة للخمس س�نوات االخرية ويحب ان تكون مرتبط�ة بالعقود املماثلة وتكون 
مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية املعنية عىل ان يغطي مبلغ العمل املماثل )45%( من قيمة العقد املطلوب تنفيذه 
وان يك�ون م�ن طبيعة موضوع املناقصة التي تم وصفها يف املتطلبات وال يس�مح   بجمع عدد من العقود لتلبية 

قيمة العمل املطلوب اي يجب ان يتم النظر اىل قيمة كل عمل مماثل عىل حدة 
ب � معدل االيراد السنوي يجب ان يكون )35%( من الكلفة التخمينية للسنوات الخمس االخرية عىل ان يتم تأييد 

بوجود سيولة  نقدية من مرصف معتمد ويجب ان تكون بنسبة )35%( من الكلفة التخمينية للمناقصة 
ج � الحس�ابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للس�نتن االخريتن مدققة من قبل محاس�ب قانوني واذا لم 
تكن لدى  الرشكة حس�ابات رابحة للس�نتن االخريتن فلها تقديم حساباتها الختامية الرابحة للسنتن السابقة 

لعام 2014
د � توفر الباصات حسب الرشوط واملواصفات املطلوبة 

ه �  مطابقة العطاء املقدم للرشوط املطلوبة يف الوثيقة واملوضوعة من قبل جهة التعاقد 
و � بيان عدد العقود الحالية التي بعهدة املناقصن وكلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص 

3  �بام�كان مقدم�ي العاطء املهتمن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة 
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع غري املس�رتدة للوثائق والبالغة ) 250,000الف( دينار ) مائتان وخمس�ون 

الف دينار عراقي( غري قابلة للرد
4 � يكون البيع كل ايام االس�بوع يف رشكة املش�اريع النفطية � مقر الوزيرية � قس�م التوريدات والتعاقدات من 

االحد � الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9.00صباحا ولغاية 12.00ظهرا( 
5 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )وزارة النفط � رشكة املش�اريع النفطية �   مقر الوزيرية � بغداد � 
العراق � لجنة استالم وفتح العطاءات ( يف موعد غلق املناقصة بتاريخ )2019/7/30( العطاءات املتأخرة سوف 

ترفض علما ان التقديم االلكرتوني غري مسموح به 
6 � يت�م دع�وة مقدم�ي العط�اءات املخول�ن بحضور مؤتم�ر ما قب�ل تقديم العط�اء للتوضي�ح واالجابة عىل 
االستفس�ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اس�بوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفس�اراتهم 

تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر 
الوقت / صباحا
التاريخ / 2019

املكان : يحدد الحقا
7 � تكون نفاذية العطاء والتامينات االولية )120( مائة وعرشون يوما من  تاريخ الغلق

8 � للجان التحليل اس�تكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتب عليها تغيري يف اس�عار الوحدات املس�عرة من 
قب�ل مق�دم العطاء بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرش�حة لالحالة ويف حالة ع�دم قيام مقدم العطاء 

باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية 
أ � البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح  االخطاء الحسابية 

ب � الرشوط القانونية غري الجوهرية 
ج � الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداء مع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات 

لها ابتداءا 
9 � املستمسكات املطلوبة :

أ � عىل مقدم العطاء  تقدم شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسيس 
الرشك�ة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل واملستمس�كات الثبوتي�ة للمدير املفوض  مع تقدي�م هوية غرفة  

التجارة نافذة  
ب � تقدي�م اعم�ال مماثلة عدد )3( ثالثة اعمال منجزة للخمس س�نوات االخرية وتك�ون مؤيدة من قبل الجهة 
التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغها نس�بة الكلفة التخمينية للمناقصة بنس�بة )45%( من كلة العقد 
عىل ان تكون من طبيعة موضوع املناقصة التي تم وصفها يف املتطلبات وال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبية 

قيمة العمل املطلوب اي يجب ان يتم النظر اىل قيمة كل عمل مماثل عىل حدة
ج � وثائق الخرة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية 

د � تقديم شهادة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية مؤكدة ان 
موظفيها مشمولن بالضمان االجتماعي 

ه � ترفق املستمس�كات الثبوتية وعقد ايجار املكتب او الطابو بأس�م صاحب املكتب او الرشكة  مع تقديم تأييد 
من املجلس البلدي للرشكة او املكتب لسنة 2019

و � تقدي�م تأيي�د وجود س�يولة نقدية لدى صاحب املكت�ب او املدير املفوض للرشكة بنس�بة )35%( من الكلفة 
التخمينية للمناقصة ومن مرصف معتمد لدى صاحب العمل 

ز � هوية  اتحاد الناقلن العراقين نافذة 
ح � تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب  نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية 

ط � تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء
ي � الحس�ابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للس�نتن االخريتن مدققة من قبل محاس�ب قانوني ) ويف 
حال�ة كون الرشكة ال تمتلك حس�ابات ختامية للس�نوات االخرية بس�بب االزمة املالية فعليها تقديم حس�ابات 

ختامية رابحة للسنتن السابقتن لعام 2014( 
ك � وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل

املالحظات :
*يتم تقديم العطاء يف اربعة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبمشع رسي كالتايل 

االول � يحتوي عىل املستمسمات املطلوبة اعاله
الثاني � يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل

الثالث � يحتوي عىل العرض التجاري املسعر � مالحظات املناقص مثبته عىل صيغة مسودة العقد
الراب�ع �  يحت�وي عىل التأمين�ات االولية والبالغ�ة ) 30,000,000( دين�ار )ثالثون مليون دين�ار عراقي فقط(  
)ويجب ان تكون بش�كل خطاب ضمان او س�فتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد ويوضع يف 

ظرف منفصل  مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة(
*توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي 

والداخيل ما ييل:
أ � اسم وعنوان مقدم العطاء

ب � عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة 24 � 1 من تعليمات ملقدمي العطاء
ج � اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية 1 � 1 من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات 

اخرى مذكورة يف بيانات العقد 
د � تاريخ الغلق

ه � بيان محتوى الظرف الداخيل ) عرض فني ، عرض تجاري مسعر ، الوثائق املطلوبة ، التأمينات االولية( 
*رشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

*يتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة  اجور النرش واالعالن الخر اع�الن عن املناقصة ويتم تس�ديدها قبل توقيع 
العقد 

*تس�تبعد العطاءات غري املستوفية للمستمس�كات املطلوبة وغري املستجيبة ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة 
اقسامها 

*التقديم االلكرتوني غري مسموح به 
*يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت 

Web site : www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq

Pur.cus@scop.oil.gov.iq

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

)E-mail: GC-thiqar@yahoo.com(/ ايميل قسم العقود احلكومية
حمافظة ذي قار

املناقصة رقم )7( خطة تنمية االقاليم 2019 العقود احلكومية 
اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 

تعلن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )االعمال التكميلية ملرشوع استكمال مباني كلية الزراعة(   
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية 

لعام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�رتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة 

من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات 
املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املشاركن يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2019/7/9 يف بناية مديرية بلدية النارصية 
فعىل الراغبن من الرشكات واملقاولن العراقين املؤهلن واملصنفن من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار 
لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية 

عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية :   الخرة العامة للرشكة التي يجب ان ال  تقل عن عرشة سنوات والخرة التخصصية ولعقد عدد )1(  وبمبلغ ال يقل عن )398,039,700( ثالثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعة وثالثون 
الف وسبعمائة دينار ال غري للسنوات ال )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة   

ب � املعدات واالليات )توفري او تعاقد( 

ج�  الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )2( سنة للسنوات السابقة يف حال توفرها او للسنوات التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف الحسابات الختامية ( 

ثانيا : املوارد  املالية  )الس�يولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر او يس�اوي  )398,039,700( ثالثمائة وثمانية وتس�عون مليون وتس�عة وثالثون الف وس�بعمائة 
دينار

ه� � املتطلبات القانونية :  
اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها 

تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار 
صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة ، جميع املطالبات املوقوفة س�وفه لن تش�كل بمجموعها اكثر من 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم 

حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجل وتصنيف املقاولن صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه 

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ 
الكلف�ة التخميني�ة للم�رشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب 

ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصن  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية 

املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

5 � تتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى 
تنص عليها التعليمات النافذة 

6 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش 
وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 

7 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء 
8 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

9 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
10 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

11 � تلتزم الرشكات واملقاولن واملجهزين املقدمن عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل خمسة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها 
12 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه  مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب كتاب وزارة التخطيط العدد 

16135/7/4 يف 2017/8/3 
13 � ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا  من يوم االحد املصادف 2019/7/14 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية يف مقرها الكاننئ يف النارصية � االدارة املحلية � 
قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعتر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الريد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبن بالحضور اىل 
ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
14 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

العدد االليات والمعدات
1 شفل كبير بحالة جيدة جدا 
2 سيارات حمل قالب بحالة جيدة   

العدد الكادر الفني 
2 مهندس مدني

سعر العطاء بالدينار التصنيف على االقل التأمينات المطلوبة/ بالدينار الموقع الدائرة المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت
250,000
الف دينار  انشائية ثامنة 1%من قيمة الكشف 

التخميني الناصرية رئاسة جامعة ذي قار اعالمال التكميلية لمشروع استكمال مباني 
كلية الزراعة 300 يوم 1,326,799,000 1

سعد خضري عباس
املدير العام /وكالة

وقت المزايدة مكان المدرسة يوم المزايدة اسم المدرسة  ت
التاسعة صباحا  السماوة/ 9نيسان 2019/7/9 متوسطة االمل للبنات 1

التاسعة صباحا  السماوة/ كاع باني 2019/7/9 مدرسة االحسان  2

التاسعة والنصف 
صباحا السماوة/ القشلة 2019/7/9 مدرسة البيان االبتدائية 3

التاسعة والنصف 
صباحا السماوة/ القشلة 2019/7/9 مدرسة ندى االبتدائية  4

التاسعة والنصف 
صباحا السماوة/ القشلة 2019/7/9 مدرسة ام  الكتاب االبتدائية 5

العاشرة صباحا السماوة/ الشرقي 2019/7/9 مدرسة االمام موسى الكاظم 
)ع( االبتدائية 6

العاشرة ونصف 
صباحا السماوة/ العسكري 2019/7/9 مدرسة اسيا بنت  مزاحم 

االبتدائية 7

العاشرة ونصف 
صباحا السماوة/ العسكري 2019/7/9 مدرسة جعفر الطيار 

االبتدائية 8

الحادية عشر 
صباحا السماوة/ الحكيم 2019/7/9 مدرسة االقحوان االبتدائية 9

الحادية عشر 
صباحا

السماوة/ 
الجمهورية 2019/7/9 مدرسة عمر المختار 

االبتدائية 10

الحادية عشر 
والنصف صباحا السماوة/ الصدر 2019/7/9 مدرسة العقيلة 11

العدد  :1411
التاريخ: 2019/6/30

العدد : 45/2/3
التاريخ   /   /2019

اعالن
رشكة املشاريع النفطية التابعة اىل وزارة النفط 

م / مناقصة استئجار سيارات خلطوط  النقل اجلامعي ملنتسبي مركز وزارة النفط ورشكة  املشاريع النفطية ومكتب املفتش العام
رقم املناقصة: )ت2019/16(

املدير العام
لرشكة املشاريع النفطية
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العدد )1936( الثالثاء  2  تموز  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

كيف يؤثر طالق الوالدين عىل صحة األطفال؟
وجدت دراس�ة حديث�ة أن أطف�ال الوالدين 

املطلقني هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.
وق�ام العلم�اء بتتبع م�ؤرش كتلة الجس�م 
)BMI( لنحو 7500 طفل، قبل عيد ميالدهم 

األول وحتى بلوغهم 11 عاما.
واكتشفوا أن متوسط كتلة الجسم لألطفال، 
الذي�ن عاش�وا م�ع أمهاته�م وآبائهم حتى 
نهاية الدراس�ة، ه�و 19 )أي ضم�ن املعدل 

الطبيعي(، حيث يرتاوح مؤرش كتلة الجسم 
للشخص السليم بني 18.5 و24.9.

ويف املقابل، بلغ BMI لألطفال الذين ش�هدوا 
طالق والديهم، نحو 19.5 وفقا لفريق كلية 

االقتصاد يف لندن.
األم�ور  أولي�اء  أطف�ال  إن  الخ�راء  وق�ال 
املنفصلني ه�م أكثر عرضة لتن�اول الطعام 
بش�كل غري صحي، ألنه ال يوج�د وقت لدى 

اآلباء واألمهات إلعداد وجبات صحية لهم.
 Millennium وُجمعت البيانات من دراس�ة
Cohort، الت�ي تتب�ع حي�اة بع�ض األطفال 

املولودين بني عامي 2000 و2002.
وُس�جل أول مؤرش كتلة للجس�م عندما بلغ 
عم�ر األطف�ال زه�اء 9 أش�هر، م�ع تكرار 
العملية يف س�ن الثالثة والخامسة والسابعة 

والحادية عرشة والرابعة عرشة.

كيف تتجنب انتشار احلرشات داخل منزلك؟
قدمت الهيئة العام�ة للغذاء والدواء 
ع�دداً م�ن النصائح لتجنب انتش�ار 
الحرشات واآلفات يف املنازل الس�يما 

خالل فصل الصيف.
وح�ددت الهيئة ع�دة إجراءات يجب 
اتباعه�ا للتخل�ص م�ن الح�رشات، 
منها وضع األطعمة يف أواٍن محكمة 
الغلق، تنظيف املطبخ وغرفة الطعام 
ب�أول  أوالً  املتبقي�ة  األطعم�ة  م�ن 

وتنظيف األواني املتس�خة، وتنظيف 
أسفل وخلف الفرن أو الثالجة.

كم�ا تضمن�ت اإلرش�ادات، إص�الح 
ترسب املي�اه يف املنزل، وضع َش�َبٍك 
عىل النوافذ يمن�ع دخول الحرشات، 
الس�ليمة  التهوي�ة  ع�ىل  الح�رص 
للمن�زل، إغ�الق الش�قوق يف زواي�ا 
الجدران حت�ى ال تتخذها الحرشات 

مأوى لها.

وأوصت الهيئة كذلك برضورة تغطية 
حاويات النفايات يف املنزل والتخلص 
منها بش�كل يومي، وتفريغ الفواكه 
م�ن  رشائه�ا  عن�د  والخ�رضوات 
الكرت�ون والتخلص منه ف�وراً إذ قد 
يكون مص�دراً ناقالً للحرشات داخل 
املن�زل، ورش املبي�د الح�رشي ع�ىل 
أماك�ن اختباء الحرشات يف ش�قوق 

الجدران.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن ع�دد فصائ�ل ال�دم يف الجنس 
الب�رشي ه�ي أربع�ة: O, AB, B, A هل تعلم 
أن الفصيلة الوحيدة م�ن هؤالء األربعة التي 
تقب�ل الدم من أي فصيل�ة أخرى هي فصيلة 

 .AB
هل تعلم أن رقبة اإلنس�ان تحتوي عىل سبع 
فقرات، وان عدد عظام القدم هو 32 عظمة، 
وأن اإلنسان عندما يضحك يحرك 16 عضلة. 
ه�ل تعل�م أن لس�ان اإلنس�ان يحت�وي عىل 
12000 حليمة ذوقية، فأما وس�ط اللس�ان 

فهو ال يميز أي مذاق. 
وأما جانبي اللسان فيميزان الطعم الحامض، 

وأما آخر اللسان فيميز الطعم املر. 
ه�ل تعل�م أن م�رض »الس�ادية« هو مرض 

نفيس وهو تمتع املصاب بتعذيب غريه. 

المتاهات

هاتف سامسونج القابل للطي لن يصل قريبًا
 نفت رشكة سامس�ونج ش�ائعات صدرت يف وقت سابق 
من هذا األسبوع حول إطالق أول هاتف ذكي قابل للطي 
يف العال�م، جاالكيس فولد Galaxy Fold، يف ش�هر يوليو، 
ويبدو أن العمالقة الكوري�ة الجنوبية لم تحرز إال تقدًما 

ضئياًل فيما يتعلق بإطالق الهاتف.
وأوضح�ت الش�ائعات أن الرشكة ستكش�ف عن الجهاز 
القابل للطي لوس�ائل اإلعالم الكورية الجنوبية يف ش�هر 
يونيو، عىل أن ُيطرح يف الس�وق خالل ش�هر يوليو، لكن 
مسؤواًل يف سامسونج أنكر ذلك أثناء حديثه مع صحيفة 

.Korea Herald كوريا هريالد
وكان دي جي�ه كوه DJ Koh، الرئي�س واملدير التنفيذي 
لقس�م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سامسونج، 
قد ق�ال ملنفذ إعالمي كوري جنوبي يف األس�بوع املايض: 

إن الهاتف سيصل قبل شهر يوليو.
ومع ذلك، ووفًقا لرشكة سامس�ونج، فإنه لم يتم تحديد 
الجدول الزمني لحدث الكش�ف عن الهاتف القابل للطي 

يف كوريا الجنوبية وإطالقه بش�كل رسمي يف البالد حتى 
اآلن.وقال مس�ؤول يف سامس�ونج: إذا كنا نريد عقد مثل 
هذا الحدث اإلعالمي هذا الش�هر، فعلينا أن نفعل ش�يًئا 
اآلن، ولم يتم إح�راز أي تقدم منذ التأجيل الذي حصل يف 

ش�هر أبريل.وقد ال يكون لدى سامسونج أي جديد فيما 
يتعلق بتحدي�د تاريخ اإلطالق، أو أنها لم تحرز أي تقدًما 
يف إص�الح عيوب تصمي�م جاالكيس فولد.وم�ر أكثر من 
ش�هر ونصف الشهر منذ أخرت رشكة سامسونج تاريخ 
إط�الق جاالكيس فول�د Galaxy Fold يف الواليات املتحدة 
إىل أجل غري مسمى، والذي كان محدًدا بتاريخ 26 أبريل، 
وذلك بس�بب عيوب يف الشاش�ة القابلة للطي عثر عليها 

املراجعون يف الواليات املتحدة.
وأعلن�ت الرشكة بش�كل مس�تمر أنه س�يتم اإلعالن عن 
تاري�خ اإلصدار يف “األس�ابيع املقبل�ة”، ووفًقا للتقارير، 
فإن سامس�ونج تهدف داخلًي�ا إىل تقديم جاالكيس فولد 
بعد إصالح عيوب شاشة العرض يف موعد ال يتجاوز شهر 
يونيو.وعق�د كبار املس�ؤولني يف قطاع الهوات�ف الذكية 
يف العمالقة الكوري�ة الجنوبي�ة للتكنولوجيا اجتماعات 
رسية يف أوائل ش�هر مايو لتأكي�د الجدول الزمني الجديد 

لطرح النموذج القابل للطي.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 1 عدد فص ثوم )مفروم(

x 1 معلقة صغرية ملح
x 1 عدد خس

x 1 كيس مكرونة
x 1 عدد جزر

x 1 علبة زبادي
x 1 علبة حباية ذرة )علبة صغرية(

x 1 عدد عصري ليمون
الخطوات:

يتم سلق املكرونة وتصفى من املاء.
ويت�م ف�رم الخ�س وب�رش الج�زر ويضاف�وا مع ال�ذرة عىل 

املكرونة.
نجهز الصوص نخلط الزبادي واملايونيز والثوم وامللح وعصري 
الليمون ونخلطهم جيداً، ويتم إضفاتهم عىل املكرونة ونقلب 

جيداُ وتقدم.

اعالنسلطة املكرونة بالزبادي
تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية 
اع�الن  ع�ن  الطبي�ة  واملس�تلزمات 

املناقصة 
)91/2019/14(

وال�ذي يتضم�ن تنوي�ه بتمديد فرتة 
غلق املناقصة اىل غاية 2019/7/14 
بدال من 2019/7/7 والذي تم االعالن 

عنه عىل موقعنا 
www.kimadia.iq

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين للمرة الثانية عن تاجري املساحات  
املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام   القانون ) 35 لسنة 1983( 
وقان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رق�م ) 21 لس�نة 2013 / 
املعدل( فع�ىل الراغبني بالتأجري الحض�ور اىل مقر مديرية زراعة 
صالح الدين الساعة )10( صباحا  مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 20%( م�ن القيم�ة التقديري�ة ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم 

الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

مجلس القضاء االعىل 
محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 203 / ب / 2019 

التاريخ : 1 / 7 / 2019 
م / اعالن 

املدع�ي / مدي�ر بلدي�ة الخال�ص 
اضافة لوظيفته .

عب�اس  فوزي�ة   / علي�ه  املدع�ى 
مظلوم 

اقام الس�يد مدير بلدي�ة الخالص 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى البدائية 
 2019  / ب   /  203 املرقم�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م تقرر 
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغك�م 
محليتني يوميتني استنادا اىل املادة 
21 / 2 من قانون املرافعات املدنية 
– علي�ه اقت�ى تبليغ�ك بموع�د 
املرافع�ة املص�ادف 9 / 7 / 2019 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضوركم او ارسال من ينوب 
عنك�م قانون�ا س�تجري املرافع�ة 
بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون .

القايض 
عدنان حسني عيل 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دياىل 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
بعقوبة 

العدد : 3047 / ش2 / 2019 
التاريخ : 1 / 7 / 2019 

اىل / املدع�ى عليها / ارساء محمد 
اسماعيل 
م / اعالن 

اق�ام املدعي زوج�ك ) قيس احمد 
محمود ( الدعوى الرشعية املرقمة 
بالعدد اعاله امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف بعقوبة ومضمونها 
دع�وى مطاوع�ة ولكونك مجهول 
محل االقامة وعدم توفر املعلومات 
بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر  عن�ك 
بالحض�ور  محليت�ني  صحيفت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
11 / 7 / 2019 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او ماينوب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

ووفق القانون واالصول .
القايض 

عمر حميد محمود

تنويه
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف  صحيف�ة املس�تقبل الع�دد 1919 يف 
2019/6/9 ع�دم ورود املواصف�ات للس�يارة يف متن اع�الن محكمة 
بداءة منديل العدد 12/ب/2019  وهي الس�يارة املرقمة 5309 أ  دياىل 

خصويص نوعها هونداي اكسنت موديل 1995  لون سلفر .
����������������������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الوزارية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء / الرشكة العامة 
النت�اج الطاق�ة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية بأس�م / اس�عد بهاء 

حسن – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الصادرة من غرفة تجارة البرصة بأس�م / نوري نعيم 
حمي�دان – املدير املفوض لرشكة مجموع�ة الوالية - فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية   800 95 /دونم 9/الجزيرة 510/1 1

زراعية 4000 9,8 دونم 7 / المدورة 
والخرجة 66/5 2

زراعية 4000 1,8 /دونم 7 / المدورة 
والخرجة 66/5 3

زراعية 700 5 /دونم 29/شناس 179 4

زراعية 1800 90 /دونم 69/ تل هويش 1/24 5

زراعية 900 492 /دونم 64/ سرات 
االغير 25/122 6
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وعكة صحية تغيب نجم القوة 
اجلوية

              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض العب القوة الجوية، كرار نبيل، لوعكة صحية، 
غيبته عن تدريبات الفريق مس�اء أمس األحد، تحضريا 
ملباراة نفط الوس�ط، املقررة األربعاء املقبل عىل ملعب 
النجف الدويل، ضمن منافس�ات الجولة الخامسة عرش 

من املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز.

وأوض�ح املكت�ب اإلعالم�ي للن�ادي، أن الالع�ب دخ�ل 
أمس أحد مستش�فيات العاصمة بغداد، بس�بب وعكة 
صحية، حيث أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لحمى 

التيفود.
ويحت�اج كرار نبيل إىل الراحة لثالثة أيام، وهو ما يعني 
غيابه عن مباراة نفط الوسط، عىل أمل أن يكون جاهزا 

ملواجهة الزوراء التالية.

آرسنال يبدأ حماوالت ضم نجم اجلزائر
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أجرى آرس�نال اإلنجليزي، محادثات م�ع نجم منتخب 
الجزائ�ر، يف محاولة لتعاقد معه خ�الل فرتة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وذكرت ش�بكة »سكاي س�بورتس«، أن آرسنال يرغب 
يف التعاق�د مع ياس�ن براهيمي، نج�م بورتو ومنتخب 

الجزائر، مجاًنا، بعد نهاية عقده مع التنن الربتغايل.
وأضاف�ت أن الطرف�ن ل�م يتوص�ال بعد التف�اق حول 

الرشوط الش�خصية املتعلقة بانتقال الالعب إىل الفريق 
اللندني.

وتمك�ن براهيم�ي من تحقي�ق أفضل أرقامه باملوس�م 
املن�رم، بعدما أح�رز 13 هدًف�ا يف 49 مباراة ش�ارك 
فيها، ساهم بها يف تواجد بورتو باملركز الثاني بالدوري 

الربتغايل، خلف حامل اللقب بنفيكا.
وانض�م الجزائري ال�دويل إىل صفوف بورت�و قادًما من 
غرناطة اإلسباني، يف عام 2014، ومنذ ذلك الحن، أحرز 

53 هدًفا يف 209 مباريات.

باسم قاسم: مباراة الكهرباء فرصة لالقرتاب من املربع الذهبي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد باسم قاسم مدرب النفط أن فريقه قادر عىل إيقاف نشوة 
الكهرب�اء التي يعيش�ها يف ظل النتائ�ج اإليجابية التي حققها 

بالجوالت األخرية من الدوري.
ويواج�ه النفط مضيفه الكهرباء، مس�اء الي�وم الثالثاء، عىل 

ملعب نادي التاجي، يف الجولة الرابعة والثالثن من الدوري.
وقال قاس�م يف تريحات خاصة ل��««: »الكهرباء من الفرق 
املحرتمة واملس�تقرة بدلي�ل بلوغ الفريق نهائ�ي كأس العراق 
وكذل�ك النتائج الت�ي حققها يف الجوالت األخ�رية من الدوري، 
لكنن�ا قادرون عىل إيقافه، خاصة أنن�ا يف أفضل حالة، كما أن 

الالعبن يف قمة الجاهزية«.
وأض�اف: »فريقن�ا مكتم�ل الصف�وف بع�د التح�اق الالعبن 
املصابن لنس�تعيد النتائج املميزة، وبالت�ايل هدفنا من مباراة 
الغ�د ه�و النقاط الث�الث ألننا نري�د الدخول يف املرب�ع الذهبي 
وفريقن�ا مؤهل ألننا س�نخوض جمي�ع مبارياتن�ا املتبقية يف 

العاصمة بغداد«.
وأكم�ل: »النفط تقدم من املركز الس�ابع إىل الخامس والفريق 
يسري بخطوات واثقة وهدفنا مواصلة التقدم يف الرتتيب وهذه 

املباراة فرصة لالقرتاب من املركز الرابع«.
يشار إىل أن النفط يحتل املركز الخامس برصيد 52 نقطة فيما 

يتواجد الكهرباء يف املركز العارش برصيد 41 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رد املغربي حكيم زياش نجم أياكس أمسرتدام الهولندي، عىل عرض إشبيلية اإلسباني، للحصول 
ع�ىل خدماته هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو.وبحس�ب 
صحيفة أليجمن داجبالد الهولندية، فإن إش�بيلية ال يعد 
الفريق الذي يطمح زياش لالنتقال إليه، مشرية إىل أنه 
ملتزم حتى الوقت الح�ايل بالبقاء يف أياكس.

ورفض زياش، الرحيل إىل إشبيلية، حيث 
أن أياكس س�يخوض منافسات دوري 
أبط�ال أوروب�ا يف املوس�م الجديد، أما 
الفري�ق اإلس�باني س�يلعب يف الدوري 
األوروبي.ويخ�وض زي�اش، حالي�ا مع 
منتخ�ب املغرب، بطولة األم�م األفريقية، 
املقام�ة يف م�ر، وم�ن املنتظ�ر أن يعل�ن 
موقفه من ترك أياكس عقب البطولة القارية.

وق�دم حكيم زياش، موس�ًما رائًع�ا مع أياكس 
توج خالله بثنائية ال�دوري والكأس، كما وصل 

لنصف نهائي دوري األبطال.

زياش يرد عىل عرض إشبيلية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

األي�ر  الظه�ري  مارس�يلو  الربازي�ي  كش�ف 
لن�ادي ري�ال مدري�د، ع�ن رس املحادث�ات التي 
يجريه�ا مع الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو نجم 
يوفنتوس اإليطايل.ورحل رونالدو إىل صفوف نادي 
يوفنت�وس، يف صيف 2018، قادًما م�ن ريال مدريد 
اإلسباني، يف صفقة بلغت قيمتها حوايل 112 مليون 
يورو.وقال مارسيلو يف تريحات أبرزتها صحيفة 
ماركا »لدينا أش�ياء كثرية نتحدث عنها بعيًدا عن 
كرة القدم، نحن ع�ادة ما نتحدث عن أطفالنا«.

وأضاف »زيدان؟ بالنسبة يل بمثابة األخ األكرب، 
كنت سعيًدا عندما علمت بعودته، ليس بسبب 
اللع�ب مرة أخ�رى، لكن بس�بب الفرح الذي 
جلب�ه م�ع عودت�ه للفري�ق امللكي«.وحول 
غيابه عن منافس�ات كوبا أمريكا، أوضح 
»اليشء الوحيد ال�ذي يمكنني فعله هو 
العم�ل بجدية أكرب لكي أعود للمنتخب 

الربازيي«.

مارسيلو يكشف رس 
حمادثاته مع رونالدو

     

المستقبل العراقي / وكاالت

تح�دث يواكيم لوف املدي�ر الفني للمنتخ�ب األملاني، للمرة 
األوىل، ع�ن خليفت�ه املحتم�ل يف تدري�ب الفري�ق، قائال إن 
املدرب املقب�ل للمنتخب قد يكون يعم�ل حاليا بالفعل لدى 

االتحاد األملاني للعبة.
وق�ال ل�وف يف تريحات لصحيف�ة »بيلد« الي�وم االثنن 
»لدين�ا الثنائ�ي ش�تيفان كونت�س وماركوس س�ورج يف 
االتح�اد األملان�ي، يتمتع�ان باملواه�ب املطلوب�ة لتدريب 
املنتخب«.وأضاف »لدى كل منهما قدرة كبرية عىل معرفة 
اآلخرين، وهذا أمر مهم اآلن مع الالعبن الشبان، حيث 

يمه�د الطري�ق للتواصل معهم عىل املس�توى الش�خيص، كل 
منهما قادر عىل فعل ذلك بشكل جيد«.

ويت�وىل لوف تدري�ب املنتخب األملاني منذ ع�ام 2006، وقاده 
للتتوي�ج بلقب كأس العالم 2014 بالربازيل، ويس�تمر عقده 

الحايل حتى بطولة كأس العالم 2022 املقررة يف قطر.
وكان آخ�ر تجدي�د لعقد ل�وف مع االتح�اد األملان�ي، يف العام 
امل�ايض، قبل صدم�ة الخروج من ال�دور األول ب�كأس العالم 

2018 التي استضافتها روسيا.
ويتوىل كونتس حاليا تدريب املنتخب األملاني للشباب )تحت 21 
عاما(، الفريق الذي خر أمام نظريه اإلس�باني مساء األحد 
يف نهائي البطولة األوروبية للش�باب، علم�ا بأنه توج باللقب 
قب�ل عامن.وقال لوف »ش�تيفان )كونتس( قدم عمال مذهال 
خالل س�نوات عمله باالتحاد األملاني«.أما سورج، فهو مدرب 
مس�اعد للوف باملنتخب األول، وقد ناب عن�ه مؤخرا يف قيادة 
الفري�ق يف أكث�ر من مب�اراة بتصفيات كأس األم�م األوروبية 

)يورو 2020(، يف ظل تواجد لوف بأحد املستشفيات.

لوف يرشح ثنائيًا خلالفته يف تدريب أملانيا             المستقبل العراقي / متابعة
 

انض�م الحارس اإلس�باني إيكر كاس�ياس 
ملعسكر إعداد فريق بورتو للموسم الجديد، 
وذلك بعد ش�هرين من تعرضه ألزمة قلبية 
خالل مران فريقه مم�ا اضطره للخضوع 
لقسطرة.وكان الحارس نفسه قد أعلن عن 
عودت�ه للتدريبات مع بقي�ة زمالئه بعدما 
نرش صورة له عرب حس�ابه ب�)فيس�بوك( 
ظه�ر فيه�ا مبتس�ما وعلّ�ق عليه�ا قائال 
»العودة إىل العمل. اليوم األول«.وكانت هناك 
توقع�ات كبرية حول عدم عودة كاس�ياس 
م�رة أخ�رى ألرضية امللع�ب بع�د تعرضه 
ألزمة قلبية خالل مران الفريق منذ شهرين 
وخضوعه لعملية قسطرة يف القلب.وعقب 
هذا األمر، كانت هناك العديد من التكهنات 
حول مستقبل الحارس صاحب ال�38 عاما 
والذي كان قد جدد عقده مؤخرا مع بورتو 
الذي بدأ اللع�ب لصفوفه عام 2015.وكتب 
كاسياس تغريدة عىل حسابه ب�)تويرت( يف 

مايو/
آي�ار امل�ايض قال 
ع�ىل  ردا  فيه�ا 
الت�ي  ش�ائعات 
أطلقها رئيس الن�ادي جورجي نونو بينتو 
»اتركون�ي أعل�ن ه�ذا النبأ بنف�ي عندما 
يحن، فس�يأتي الي�وم الذي س�أعتزل فيه 
باله�دوء«. أتح�ىل  اآلن  لكن�ي  بالتأكي�د. 

وأوض�ح الفري�ق الطب�ي للن�ادي الربتغايل 
أن ع�ودة الح�ارس للمالعب س�تعتمد عىل 
عملية تأهيل�ه ورد فعل األدوي�ة وإرادته 

الشخصية. .

كاسياس ينضم ملعسكر إعداد بورتو

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن نادي مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي، الي�وم اإلثنن، 
تحصن نجم الش�ياطن الحمر، بعقد جديد، خشية رحيله 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وذك�ر املوق�ع الرس�مي ملانشس�رت يونايتد ع�ىل اإلنرتنت، 
أن مارك�وس راش�فورد، البال�غ من العم�ر 21 عاًما، وقع 
ع�ىل عقد جدي�د حتى ع�ام 2023، م�ع إمكاني�ة التمديد 
لع�ام إضايف. وق�ال راش�فورد، يف تريحات ملوق�ع ناديه 

»مانشس�رت يونايت�د كل يشء يف حياتي من�ذ قدومي له يف 
سن السابعة من عمري«.

وأضاف »أريد أن أش�كر املدرب سولسكاير وجهازه الفني 
عىل كل يشء فعلوه من أجي«.

وأوضح سولس�كاير املدير الفن�ي لليونايتد »ماركوس من 
أفضل املواه�ب اإلنجليزية بن العبي جيله، إنه العب مميز 

ومثال ساطع عىل املوهبة التي تنتجها أكاديمية النادي«.
ون�وه »رغم كونه يبلغ 21 عاًما فقط، إال أنه يتمتع بخربة 

رائعة وينتظره املستقبل الواعد«.

مانشسرت يونايتد حيصن نجمه بعقد جديد

             بغداد/ المستقبل العراقي

قرر الجهاز الفني للس�د بقيادة اإلسباني تشايف 
هرينانديز، تأجيل انطالق فرتة اإلعداد للموس�م 
الجديد ملدة أسبوع لتنطلق يف السابع من يوليو/ 

تموز الجاري، بدال من اليوم اإلثنن.
يأتي ذلك لغياب عدد كبري من العبي الفريق عن 
فرتة اإلعداد، من العنارص الدولية التي تواجدت 

مع املنتخبات القطرية املختلفة.
وي�رى الجهاز الفني عدم ج�دوى البداية يف هذا 
التوقيت بدون أكثر من نصف العبي الفريق، ما 
بن الدولين الذين ش�اركوا مع منتخب قطر يف 
بطولة كوب�ا أمريكا، وكذلك الذين ش�اركوا مع 
منتخب الشباب يف بطولة كأس العالم يف بولندا، 

وكذلك عنارص املنتخب األوملبي.

وتضم تش�كيلة الفريق الس�داوي عددا كبريا 
من الالعبن، الذي�ن يمثلون املنتخبات 

القطرية ومنهم 8 العبن يف املنتخب 
األول وهم: سعد الشيب، وطارق 

سلمان، وبيدرو كوريا، وحامد 
الكري�م  وعب�د  إس�ماعيل، 
حسن، وأكرم حسن عفيف، 
وخوخي  الهاجري،  وسالم 
حصلوا  وه�ؤالء  بوع�الم، 
ع�ىل راح�ة س�لبية مل�دة 
أسبوعن بقرار من جهاز 
املنتخب القطري، إضافة 
املتواجد  بونجاح  لبغداد 
مع منتخ�ب الجزائر يف 

بطولة كأس أفريقيا.

تشايف يؤجل انطالق فرتة إعداد السد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قدم مدرب النجف ثائر جس�ام اس�تقالته من 
تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها أمام 
الحدود مس�اء اليوم األحد، به�دف دون رد يف 
الجول�ة 34 م�ن ال�دوري املمتاز.وق�ال عضو 
الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي النجف عي هاش�م يف 

تريح�ات ل، أن املدرب قدم اس�تقالته بعد أن 
وصل الفريق إىل حال�ة معقدة وفقد املدرب لغة 
التفاه�م مع الالعب�ن وتراجع نتائ�ج الفريق، 
وبدوره�ا اإلدارة احرتم�ت ق�راراه وقبل�ت تلك 
امل�درب  س�مت  اإلدارة  أن  االستقالة.وكش�ف 
الشاب جاسب س�لطان مدرًبا مؤقًتا للفريق يف 
الج�والت األربع املتبقية من الدوري ويس�اعده 

حي�در عبودي ومدرب حراس املرمى محمد عبد 
الزهرة.وأشار إىل أن هناك مفاوضات مع املدرب 
حسن أحمد لتويل الفريق يف املوسم املقبل، ونأمل 
إىل حس�م تس�ميته خالل األيام املقبلة.يشار إىل 
أن جاس�ب سلطان هو املدرب الثالث الذي يقود 
النجف، حيث بدأ املوس�م مع مظفر جبار ومن 

ثم ثائر جسام قبل أن يستقبل األخري.

جسام يستقيل من تدريب النجف واإلدارة حتدد البديل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يستهدف بوروسيا دورتموند، تعزيز قوته الهجومية قبل انطالق 
املوس�م املقبل، بصفقة من الدوري اإليطايل.وبحسب ما ذكرته 
صحيفة »كيكر« األملانية، ف�إن دورتموند يخطط للتعاقد 
مع باتريك شيك، مهاجم روما، هذا الصيف.ويتنافس 
دورتموند مع الثنائي الفرني، مارسيليا وليون، 

اللذي�ن يرغبان يف الظف�ر بتوقيع املهاجم التش�يكي، البالغ من 
العم�ر 23 عاًما.وهن�اك عقب�ة تق�ف حائ�اًل أم�ام مفاوضات 
دورتمون�د مع روم�ا، نظرًا المت�الك س�امبدوريا اإليطايل جزء 
من حق�وق انتقال الالع�ب ألي ناٍد آخر.ولعب املهاجم الش�اب 
بقميص س�امبدوريا خالل موس�م 2017/2016، قبل انتقاله 
للجيالورويس، الذي فشل يف تسجيل أكثر من 8 أهداف معه عىل 

مدار موسمن خاض خاللها 58 مباراة.

دورمتوند خيطط لصفقة هجومية من الكالتشيو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن الالعبن 
الذي�ن س�ريحلون عن صف�وف ري�ال مدريد، 
خالل األي�ام القليل�ة املقبلة.وذكرت صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و«، أن�ه بع�د رحي�ل 
مارك�وس يورنت�ي العب ري�ال مدريد، 
أتلتيك�و، هن�اك  الغري�م  إىل صف�وف 

بعض الالعبن عىل وش�ك مغادرة النادي امللكي.
وأوضح�ت أن�ه بجان�ب مفاوضات ري�ال مدريد 
وناب�ويل عىل صفق�ة خاميس رودريجي�ز، إال أن 
هناك 5 العبن س�يخرجون من صفوف امللكي يف 
القريب العاجل.وأشارت إىل أن راؤول دي توماس 
هو األق�رب ملغادرة النادي األبي�ض، موضحة أن 
وجهت�ه املقبلة هي بنفيكا، وس�ريحل يف صفقة 

تبلغ قيمتها 20 مليون يورو.

مخايس ريال مدريد عىل وشك الرحيل
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هل هي أزمة الثالثينات؟ األدب واجلريمة
نجوى بركات  نجاة غفران 

يالزمها إحساس دائم بالغربة وعدم االنتماء. ال يشء يناسبها يف هذه 
الحي�اة. ال األرسة الت�ي ولدت فيها، وال العمل ال�ذي تزاوله، وال حتى 

املدينة التي تعيش فيها!
إحساس أليم بالغربة. إحساس الزمها من زمان.
ثمة يشء خاطئ فيها أو فيمن حولها.. ال تدري!!

تذكرت وهي تهّب ملساعدة رئيس القسم الذي تعمل فيه عىل الوقوف 
حادثة قديمة..

، وكان الجو  وقع ذل�ك يف فصل الرياضيات. كان رشح املدّرس�ة ممالاً
ساخناًا، وأزيز ذباب الظهرية الرتيب يدغدغ أذنيها. وضعت رأسها عىل 
الطاولة الخلفية يف ركن الصف القيص؛ حيث كانت املدّرسة تجلسها؛ 
ألنه�ا »ال تفهم ش�يئاًا« ونامت. ال تدري كم مىض م�ن الوقت قبل أن 
ينتش�لها صوت عصا املدرس�ة؛ وهي ترتطم بعن�ف بجانب طاولتها 
من عالم األحالم. هّبت فزع�ة تفرك عينيها وتبحلق بذهول يف وجوه 
التالميذ الضاحكة، وس�حنة املدّرسة الغاضبة. أمرتها بأن تقوم عىل 
الف�ور وتذهب إىل مكتب املدير لتلقى عقابها، وخطت ش�يئاًا يف ورقة 
مدتها إليها لتسلمها للمدير. وخرجت ذاهلة والخوف يمزق أمعاءها. 
ك�م من الرضبات س�تتلقى؟ فاملدير معروف بعقاب�ه العنيف. وماذا 
ل�و طلب رؤية والدها؟ س�تكون العقوبة مضاعف�ة، فوالدها ال يقل 

قساوة عنه.
أش�ارت لها الس�كرترية بأن تدق ب�اب مكتب املدي�ر وتدخل. ودلفت 
ا يف النوم، وقد أسند رأسه عىل ظهر مقعده  برعب لتجد سيادته غارقاً
الوثري، وس�اقاه ممددتان ع�ىل األوراق التي تغطي مكتبه الخش�بي 

األنيق.
تذكرت تلك الواقعة، وهي تحني رأسها، ورئيس قسم املراسالت يجدد 

وعيده وتهديده لها.
دخل منذ لحظات يرغي ويزبد ويتهمها بقلة الرتكيز وانعدام الكفاءة 
وكثرة الهف�وات. فالتقرير الذي قدمته له يغ�ص باألخطاء املطبعية 

التي ال تليق بموظفة يف حجمها، لديها ثالثة مساعدين وسكرترية. 
ق�ال م�ا قاله ورم�ى التقرير ع�ىل مكتبها، واس�تدار ليخ�رج بحنق 
واصطدم بالحاجز الزجاجي الذي يفصل مكتبها عن مكاتب العاملني 

معها، وسقط بعنف عىل األرض.
قل�ة الرتكي�ز... لو كان�ت ظروفها مختلف�ة لضحكت م�ن رسيالية 
اللحظ�ة. يتهمها بقل�ة الرتكيز، وال ي�رى الحاج�ز الزجاجي أمامه. 
ا كمدير مدرس�تها القديمة الذي اضطرت إليقاظه لكي يعاقبها  تماماً

عىل نومها أثناء حصة الدرس.
العالم ميلء بالتناقضات.. وهي لم تعد قادرة عىل استيعابها.

لم تعد تعني وظيفتها لها شيئاًا. تكد كثرياًا وال يظهر عملها ألحد. 

لي�س األدب بش�كل ع�ام، والرواية بش�كل خ�اص، بعيدااً ذل�ك الُبعد 
ع�ن عالم الجريم�ة الزاخر بأخبار القَتلة ووقائ�ع الخطف والتعذيب 
والقتل. بل ش�ّكلت حوادث القتل التي تنرشه�ا الصحف يف صفحات 
مخّصص�ة لها، مصدر إلهام لعدد من كربيات األعمال األدبية العاملية 
الت�ي نجهل عنها أنها اس�تلهمت جرائ�م واقعية، هزّت ال�رأي العام 
يف حين�ه، من أمثال »م�دام بوف�اري« لفلوبري، و«األحمر واألس�ود« 
لس�تندال، و«الكونت دو مونتي كريس�تو » أللكس�ندر دوماس. لقد 
نش�أ هذا النوع األدبي يف القرن التاسع عرش، وكانت نشأته مرتبطة 
ارتباط�ا وثيقا بانتش�ار الصحافة الش�عبية، ذات الطبع�ات الكثرية 
والتوزي�ع الكثيف، غري أن أدباء تلك الف�رتة كانوا يأنفون الخوض يف 
كتاب�ة هذا الن�وع، وهم إن فعلوا، فقد كانوا ال يكش�فون عن مصدر 

إلهامهم ذاك، العتباره أمرا مشينا ييسء إىل »أدبّية« أعمالهم.
يف بحث ص�در أخريا بالفرنس�ية بعن�وان »الكّتاب وواقع�ة اإلجرام: 
رواية أخرى لألدب«، للمؤلّفة منه تران هوي، نقرأ أن تقليد الصحافة 
األدبي�ة رأى النور يف الوالي�ات املتحدة األمريكية، حي�ث أُطلقت عليه 
عب�ارُة narrative non-fiction ، أي الرسد غ�ري املؤلَّف، وهي عبارة 
غ�ري قابلة للرتجمة، ملا تحمله من اس�تحالة، إذ كيف ال يكون الرسد 
مرادف�ا للتألي�ف؟ يف مطلق الح�ال، لم يأنف الكّت�اب األمريكيون هذا 
الن�وع املس�تند إىل وقائ�ع حقيقي�ة، أو ما يمك�ن تس�ميتها الرواية 
الوثائقي�ة، ب�ل إن بعضا من كباره�م كتبوا فيها، من أمثال أرنس�ت 
هيمنغواي وتوم وولف ونورمان ميلر وترومان كابوت الذي كان رائدا 
يف ه�ذا املجال، وصاحب العبارة املذك�ورة أعاله التي رشحها كما ييل 
يف البيوغرافي�ا التي خصصها له ج�ورج بليمبتون: »لقد بدا يل أن من 
املمكن اس�تخراج ش�كل فني جديد وجاّد من الصحافة والريبورتاج: 
وهو ما كنت أس�ميه ضمنا الرواي�ة – الحقيقة، والقصد من ذلك هو 
ش�كل رسدي يس�تخدم تقنيات فّن الرواية، مع البقاء أمينا عن كثب 

للوقائع«.
عام 1959، اقرتح كابوت عىل صحيفة نيو يوركر الكتابة عن جريمٍة 
وقعت يف كنس�اس، وراحت ضحّيتها عائلٌة من املزارعني األثرياء عىل 
أي�دي مرّشدينْن كان�ا مقتنعنينْ بأنها تمتلك خزن�ة تحوي عرشة آالف 
دوالر. غري أنه بقي هناك خمس س�نوات متتالي�ة ُيجري تحقيقاته، 
ويقاب�ل املعني�ني والش�هود وحت�ى املجرم�ني اللذينْن حك�م عليهما 
باإلعدام، ورافقهما الكاتب حتى لحظاتهما األخرية. ويف النهاية، كان 
ما أنتجه كاب�وت تحفة فّنية رائعة واس�تثنائية، حملت عنوان »بدم 
ب�ارد« )1966(، لم يتمّكن هو نفس�ه، يف ما بع�د، من تجاوزها، وقد 
اعُتربت مرجعا يحتكم إلي�ه الكّتاب كلّما أرادوا الخوض يف هذا النوع 

األدبي الجديد. 

اكتشاف خطر حمتمل وغري متوقع لاللتهابات البولية!
ح�ذرت دراس�ة م�ن أن التهابات املس�الك 
البولي�ة )UTIs( يمك�ن أن تزي�د من خطر 

اإلصابة بجلطة دماغية.
ووجد العلم�اء أن مرىض االلتهابات البولية 
هم األكثر عرضة لإلصابة بس�كتة دماغية، 
بمع�دل 3 مرات، يف غضون 30 يوما من بدء 

املرض.
وال يمكن للدراس�ة أن تثب�ت أن االلتهابات 
تس�ببت بالفعل يف ح�دوث الجلطات، ولكن 
العلم�اء يقولون إن اإلصاب�ة تزيد من حدة 
االلتهاب�ات يف الرشايني، م�ا يمكن أن يؤدي 

إىل تجلط الدم.
وتب�ني أن العدي�د م�ن اإلصاب�ات األخ�رى 
يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بالسكتات 
الدماغي�ة، بم�ا يف ذلك عدوى ال�دم والبطن 

والبرشة والجهاز التنفيس.
ويف الدراسة، فحص العلماء بيانات أكثر من 
190 ألف مريض بالسكتة الدماغية يف والية 

نيويورك، بني عامي 2006 و2013.
وقارنوا س�جالت املرىض ملعرفة ما إذا عانوا 

من أية إصابات يف األش�هر األربعة السابقة 
لحدوث السكتة الدماغية.

واكتشف فريق من األكاديميني أنه بالنسبة 
اإلصاب�ة  خط�ر  كان  اإلصاب�ات،  لجمي�ع 
بالس�كتة الدماغية أعىل خالل 30 يوما من 

اإلصابة.
الدكت�ور ماندي�ب دهام�ون، مع�د  وق�ال 
الدراس�ة الرئيس: »يحت�اج مقدمو الرعاية 
الصحية إىل إدراك أن السكتة الدماغية يمكن 
أن تحدث بس�بب العدوى. وتوضح دراستنا 
أننا بحاج�ة إىل بذل املزيد م�ن الجهد لفهم 
سبب ارتباط العدوى بحدوث أنواع مختلفة 
م�ن الس�كتة الدماغية، وكيف سيس�اعدنا 
ذلك ع�ىل تحديد م�ا يمكننا القي�ام به ملنع 

هذه األنواع من السكتات الدماغية«.

محية ختفض خطر أمراض السكري والقلب
توصل�ت دراس�ة أمريكي�ة إىل أن تن�اول نظام 
غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يجعلك أكثر 
صحة حتى لو لم تفقد وزنك باتباعه. واكتشف 
الباحثون أنه يمكن خفض خطر اإلصابة بالنوع 
الثاني من الس�كري وأمراض القلب والس�كتة 
الدماغي�ة، بمجرد التقليل م�ن الكربوهيدرات. 
ويمك�ن معالج�ة متالزم�ة التمثي�ل الغذائي، 

وه�ي مزيج م�ن ارتفاع ضغط الدم والس�منة 
وارتفاع مستويات الدهون والسكر يف الدم، عن 
طريق تغيري النظ�ام الغذائي. ودرس الباحثون 
يف جامع�ة والي�ة أوهاي�و بيانات 16 مش�اركا 
يعانون من متالزمة التمثي�ل الغذائي، ووجدوا 
أن أكثر م�ن نصفهم تمكنوا م�ن التخلص من 
ه�ذه املتالزمة بعد تغي�ري وجباته�م الغذائية، 

ولوح�ظ ه�ذا التغيري يف خمس�ة رج�ال وأربع 
نس�اء، رغم أن أي�ا منهم لم يفق�د وزنه. وقال 
الربوفيس�ور جيف فوليك، املشارك يف الدراسة: 
»لي�س هن�اك ش�ك يف أن الذي�ن يعان�ون م�ن 
متالزمة التمثيل الغذائي ومرض الس�كري من 
النوع الثاني يحققون نتائج أفضل يف الوجبات 

الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

عث�ر علم�اء اآلثار ع�ىل قرص قدي�م عمره 
3400 عام عىل ضفاف نهر دجلة يف العراق، 
بع�د أن تس�بب الجفاف يف تراجع منس�وب 

املياه يف خزان سد املوصل.
وألول مرة، قام العلماء باستكش�اف موقع 
العرص الربونزي، ش�مال العراق، الذي يعود 
إىل ف�رتة كان�ت تس�يطر فيه�ا إمرباطورية 

»ميتاني« عىل منطقة من الرشق األوسط.
وق�ال فري�ق البح�ث األملان�ي إن اللوح�ات 
الجداري�ة املكتش�فة حديث�ا داخ�ل القرص 
القدي�م، اعت�ربت بمثابة »اكتش�اف أثري« 
رائ�ع، كما يعت�رب املوق�ع القديم أح�د أهم 

االكتشافات يف العقود األخرية.
وقام علماء اآلثار بإج�راء عمليات التنقيب 
بعد ش�ح األمطار والحاج�ة إىل إطالق املياه 
من الخزان يف س�د املوصل، لتخفيف ظروف 
الجف�اف. وقالوا إن الق�رص الضخم الواقع 
ع�ىل ارتف�اع 7 أمت�ار، كان يطل ع�ىل وادي 
دجل�ة م�ن رشف�ة مرتفع�ة، حي�ث قامت 
إمرباطوري�ة »ميتان�ي« ببناء ج�دار ضخم 
من اآلجر الطيني لتعزيز الجهة الغربية عىل 

التضاريس املنحدرة.
ويف ثمانيني�ات القرن امل�ايض، غمرت املياه 

املنطقة بعد بناء سد املوصل.وقالت الدكتورة 
إيفانا بوليز، من جامعة توبنغن، إن القرص 
كان قيد االس�تخدام لفرتة طويلة. وكشفت 
الحفري�ات ع�ن سلس�لة م�ن الغ�رف كما 
أظهرت اللوحات الطيني�ة املغطاة بالكتابة 
املسمارية املوجودة داخلها، أنها ربما كانت 

جزءا من مدينة »زاخيكو«، وفقا للعلماء.
وكش�ف الدكت�ور حس�ن أحمد قاس�م، من 
مديري�ة اآلث�ار يف ده�وك، أن الق�رص ظهر 
ألول م�رة جزئي�ا بس�بب انحس�ار املياه يف 
عام 2010، ولكن عملي�ات التنقيب لم تكن 

ممكنة يف ذلك الوقت.

األطف�ال  أن  إىل  جدي�دة  دراس�ة  أش�ارت 
املولودي�ن ألمهات يعش�ن يف مناطق ملوثة 
قد يصبحون أقل ذكاء. ووجدت الدراسة أن 
التعرض لجزيئات صغرية من تلوث الهواء يف 
الرحم، يمكن أن يؤثر عىل نمو الدماغ لدرجة 
أن�ه يضع�ف مع�دل ذكاء الطف�ل. ويعتقد 
الباحث�ون أن الجزيئ�ات الس�امة قد تكون 
قادرة عىل االنتقال عرب املش�يمة والتس�بب 
يف تلف مبارش للمخ أو توقف عمل املش�يمة 
بشكل سليم. ووجد الباحثون فرقا يف معدل 
ال�ذكاء بمقدار 2.5 نقطة يف املتوس�ط، بني 
األطفال املولودين ألمهات عش�ن يف مناطق 
ش�ديدة التلوث، واألطفال املولودين ألمهات 
عش�ن يف مناطق أق�ل تلوث�ا. وتضاف هذه 
النتائج إىل املخاوف املتزايدة بش�أن األرضار 
التي يلحقها التلوث بالصحة، والذي لم يأت 
هذه امل�رة من انبعاث�ات عوادم الس�يارات 
وإنم�ا من األعم�ال الصناعي�ة. كما وجدت 
الدراس�ة أن حمض الفوليك، الذي يوىص به 
للحوام�ل، قد يحمي من تل�ف الدماغ الناتج 
ع�ن التعرض للتل�وث. ودرس الباحثون من 
جامع�ة كاليفورنيا يف س�ان فرانسيس�كو 
بيانات 1005 أطفال يف مقاطعة ش�يلبي يف 

تينييس. وركزت الدراس�ة عىل الجس�يمات 
PM10، وهي كتل صغ�رية للغاية من تلوث 
اله�واء، والت�ي يت�م استنش�اقها بس�هولة 
لتصبح داخل الجسم، وهي ناتجة عن عوادم 
السيارات والشاحنات ومواقع البناء والغبار 
عىل الطرق ومن املصانع. وعىل الرغم من أن 
النتائج ال تثبت أن جسيمات PM10 تتسبب 
مب�ارشة يف انخفاض معدل ال�ذكاء، لكنهم 

قدموا مقرتحات تتعلق بكيفية القيام بذلك، 
حيث أشار الباحثون إىل أن هذه الجسيمات 
األنس�جة  يف  وتورم�ا  التهاب�ا  تس�بب  ق�د 
الداخلية يف املش�يمة وتوقفها عن نقل املواد 
الغذائية بش�كل صحي�ح إىل الجن�ني. أو قد 
ينتقل التلوث الس�ام عرب املش�يمة ويتسبب 
يف تلف الدماغ النامي بشكل مبارش بالتدخل 

يف الحمض النووي.

كيف تؤثر أماكن عيش احلوامل عىل معدل ذكاء أطفاهلن؟انحسار املياه يكشف عن قرص أثري »غامض«!

أهم مميزات »أندرويد« اجلديد
اس�تعرض خرباء التقني�ة بعض املي�زات املهمة التي س�تأتي يف نظام 

Android Q الذي سيطرح قريبا للهواتف الذكية.
لع�ل أبرز ما س�يأتي يف هذا النظام مي�زة »الوضع املظل�م« التي تلون 
خلفي�ة شاش�ة العرض بص�ور داكنة، وتس�اهم يف التقلي�ل من خطر 
اإلشعاعات الضارة الصادرة عن الشاشة ومصوبة عىل عني املستخدم، 
وتس�اهم يف توفري الطاقة. ويمكن للراغبني باختبار هذه امليزة تحميل 
النس�خة التجريبية من Android Q املتاحة لبع�ض هواتف »أندرويد« 
حاليا. كما س�يأتي Android Q الجديد بتحسينات عديدة تشمل قوائم 
مش�اركة البيانات، حيث ستظهر تلك القوائم بشكل أرسع للمستخدم 
عندم�ا يقرر إرس�ال الص�ور والفيديوهات، كما س�تصبح عملية نقل 

البيانات عرب تقنية البلوتوث أرسع بشكل ملحوظ.
وسيحمل هذا النظام للمستخدم أيضا تغريات تشمل أشكال األيقونات 

وشكل عرضها وطريقة التحكم بنوافذ التطبيقات املستخدمة.

»سوين« تطلق أحدث هواتفها
بدأت رشكة »سوني« بطرح هاتف Xperia 1 املتطور يف أسواق روسيا 

وعدد من الدول األوروبية واآلسيوية.
وج�اء هذا الهاتف بشاش�ة OLED بأبع�اد »9:21«، بإطارات رقيقة، 
قادرة عىل عرض فيديوه�ات بدقة 4k، هي األوىل من نوعها يف هواتف 

سوني.
كما زود بهيكل أنيق ضد املاء والغبار وفق معايري IP65 / 68 العاملية، 
مثبت عىل جانبيه ماس�ح لبصمات األصاب�ع رسيع األداء، وزر خاص 

للتصوير وأزرار للتحكم بالصوت.
 Qualcomm ويضم�ن األداء الرسي�ع له�ذا الجه�از معال�ج من ن�وع
Snapdragon 855 م�ن أقوى معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول 
عش�وائي 6 غيغابايت، وذاك�رة تخزين داخلي�ة 128 غيغابايت قابلة 
للتوسيع. أما الكامريا األساسية للهاتف فجاءت ثالثية العدسة مزودة 
بتقني�ات Sony CineAlta املوج�ودة يف كامريات »س�وني« االحرتافية 
املس�تخدمة يف التصوير السينمائي، بينما الكامريا األمامية أتت بميزة 

التعرف عىل الوجوه.

نبارك جهود منتسبي مركز الجهاز الهضمي والكبد 
وعىل رأس�هم الدكتور طالب الجش�عمي والدكتور 
ايمن الق�ايض وكافة الكوادر الطبي�ة واالدارية ملا 
يبذلونه من جهود كب�رية لخدمة املرىض والتعامل 
االنس�اني مع املواطنني وهذا ماملس�ته خالل فرتة 

عالج ولدي يف املركز .
والدة المريض 

المهندس اسامة فائق الخزرجي 

بوركت اجلهود


