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مكتـب الصـدر: ال توجـد أي تظـاهـرات للتيـار الصـدري الثالثـاء املقبـل
األمن الربملانية تعمل عىل إعادة التصويت عىل مقرتح عودة املفسوخة عقودهم
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواجه الع�راق هجمات الكرتوني�ة متكّررة، وهو 
ما بات يع�رف عاملياً بالهجم�ات السيربانية التي 
تعّط�ل الدوائر االلكرتونية ملؤسس�ات الدولة، ويف 
يوم الجمعة امل�ايض لوحده تعرّض العراق إىل 30 
هجوماً الكرتونيا منظماً عىل مواقع تخّص الدوائر 
وال�وزارات األمني�ة، لك�ن السلط�ات رسعان ما 
استعادت السيطرة عليها. ولم تكشف املؤسسات 
الحكوم�ة إىل ع�ن الجهة التي قام�ت بالهجوم أو 
األرضار الت�ي لحق�ت به�ا، إال أن جماعة عراقية 
 Owned by M4X Pr0« تطلق ع�ىل نفسها اس�م
ماكس برو«، تبنت عمليات االخرتاق تلك، ونرشت 
عىل مواقع عدة، منها موقع جهاز األمن الوطني. 
وقال مسؤول أمني يف وزارة الداخلية يف ترصيحات 
لوسائ�ل إع�ام إّن املخرتق�ن تمكن�وا من سحب 
معلوم�ات كث�رة من قاع�دة البيان�ات ومحتوى 
املواق�ع التي ت�م اخرتاقها، إضاف�ة إىل الولوج إىل 
أجهزة كومبيوتر حكومية، الفتاً إىل أّن قوات األمن 
تتحقق من املجموعة التي تبنت العملية. وأوضح 
أن غالبية املؤرشات تؤكد أنها مجموعة محلية وال 
ترتب�ط بالخارج، والعملي�ة كانت معدة وموجهة 
ضم�ن رسائ�ل للحكوم�ة، إذ ت�رك املخرتقون ما 
جعل املحققن يفهم�ون نوع الرسالة التي أرادوا 
إيصاله�ا، وه�ي أن هن�اك ضعفاً يف فري�ق األمن 
السيربان�ي الحكوم�ي. وبحس�ب املس�ؤول الذي 
رفض اإلشارة إىل اسمه، فإّن »قوات األمن تسعى 
من التحقي�ق لإليقاع باملهاجم�ن، أما املعلومات 
الت�ي كشفوها فهي بيد جه�ات أخرى تحقق بها 

حالياً«، وفقاً لقوله.
التفاصيل ص2

العراق بحاجة إىل تطوير »األمن السيرباين«
جمموعات اخرتقت )30( موقعًا الكرتونيًا حكوميًا.. وخشية من تسرب »أسرار«.. واألمن الربملانية: سنحاسب املقصرين

وزير املالية: مذكرات التفاهم 
مع الصني ستكون حتت مظلة النفط

 مقابل املشاريع والتكنولوجيا 
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قريبًا.. الربملان يعتزم 
التصويت عـلـى )70( سفيـرًا 

للعراق يف اخلارج 

احلكومة: فتح مطار بغداد 
عىل مدار )24( ساعـة اعتبارًا 

من الثالثاء

الكعبي: ال يمكن القبول بأن
 يكون ملف النازحني عرضة للتعاطي 

السيايس واالعالمي 
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انتخابات النمسا تعاقب اليمني املتطرف ومتنح فرصة للخرض

جلنة برملانية تسلم اسم مرشح وزارة الرتبية إىل رئاسة الوزراء
نائب عن احلكمة يكشف عن حتركات إرسائيلية لرشاء قطع أثرية عراقية  

»                                 « تنرش وقائع وقرارات اجللسة العارشة 
ملجلس القضاء االعىل

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

خالل زيارة ميدانية لسوق قضاء الزبري.. 
حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص ساحة مؤقتة 

للباعة املتجولني حلني اكامل ساحة الزبري

الرئيس التنفيذي لزين العراق
 حيصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع 

االتصاالت يف الرشق األوسط

وزير النقل يوجه برفع مستوى 
اخلدمات يف مرائب بغداد واملحافظات 

وايالئها األمهية القصوى

       بغداد / المستقبل العراقي

عاد املستش�ار النمس�اوي الش�اب سيباس�تيان كورتس إىل 
املش�هد الس�يايس بقوة بعد االنتخاب�ات الترشيعية املبكرة يف 
ظّل انقاب يف املش�هد الس�يايس مع تراج�ع لليمن املتطرف 

وتقدم كبر للخرض.
وبعد أربعة أش�هر عىل انهي�ار االئتاف الحاك�م إثر فضيحة 
إيبي�زا، تمكن كورتس من تخطي االنتكاس�ة. وحصل الحزب 
املحاف�ظ عىل نس�بة 37.2 % من األصوات، وه�ي نتيجة أعىل 
بنح�و س�تة نقاط م�ن التي حص�ل عليه�ا يف انتخابات عام 
2017، وفق توقعات ما بع�د التصويت نرشتها القناة العامة 
النمس�اوية. وانه�ارت حكومة كورت�س األوىل التي ش�كلها 
ع�ام 2017 بالتحالف مع حزب الحري�ة اليميني املتطرف إثر 
فضيح�ة مث�رة للجدل تتعل�ق بنائب املستش�ار رئيس حزب 

الحرية. وس�قطت الحكومة يف أيار بعد 18 ش�هراً من الحكم 
ما أدى إىل انتخابات مبكرة.

ويبدو أن النمس�اوين قد عاقبوا ح�زب الحرية إثر الفضيحة 
التي أرضت بس�معة بلدهم، فق�د خرس اليمن املتطرف عرش 
نقاط باملقارنة مع انتخابات عام 2017، مع حصوله عىل نحو 
16% من األصوات وحل ثالثا خلف االشرتاكين الديموقراطين 
الذي�ن ح�ازوا ع�ىل نس�بة 22% من األص�وات، حس�ب هذه 
التوقع�ات. ويف ظل حمل�ة هيمنت فيها القضاي�ا البيئية بدل 
قضية الهجرة التي س�يطرت عىل انتخابات عام 2017، حقق 
الخ�رض تقدماً كبراً، فقد حصدوا بن 13 و14% من األصوات 
مقاب�ل 4% يف انتخابات 2017. وحل »حزب النمس�ا الجديدة 
واملنتدى الليربايل« )نيوس( خامس�ًا، وسيدخل الربملان بنسبة 
7%. وسيواجه كورتس اآلن تحدي مشاورات ستكون مضنية 

للبحث عن حلفاء لتشكيل ائتاف حاكم.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القض�اء األعىل الجلسة العارشة 
الحضوري�ة، أم�س األح�د، برئاس�ة رئي�س 
محكم�ة التمييز االتحادية السيد فائق زيدان 

وتم خاله ما ييل:
1-     اقر مجل�س القضاء االعىل ترقية ونقل 
وانت�داب عدد من الس�ادة القض�اة وأعضاء 

االدعاء العام .
2-    توجيه السادة رؤوساء االستئناف بعقد 
ن�دوات شهري�ة مع الس�ادة قض�اة املحاكم 
بمختل�ف االختصاص�ات للتوص�ل اىل أفضل 
السب�ل لحسم الدع�اوى وفق القان�ون ويما 

يراعي مصلحة املواطنن .
3-    تكليف السادة رؤوساء محاكم االستئناف 
التوضي�ح للسادة قضاة االح�وال الشخصية 
ب�ان االص�ل يف دع�اوى مشاه�دة املحضون 
ه�و ان يكون مكان املشاه�دة بحسب اتفاق 
الطرفن املتداعن وبعكسه يتم تحديد مكان 
املشاهدة من قب�ل املحكمة ويراعى ان يكون 
املكان خ�ارج مقرات املحاكم و دوائر التنفيذ 
الت�ي قد تؤثر عىل نفسي�ة املحضون وأن يتم 
اختي�ار املق�رات النسوية ومق�رات املجتمع 
املدن�ي عوض�اً عن ذل�ك كمك�ان للمشاهدة 
م�رات  ع�دد  تحدي�د  يف  التوس�ع  ويراع�ى 
املشاهدة خال الشهر الواحد وكذلك السماح 

بح�االت االستصحاب عىل ان يبقى املحضون 
لدى حاضنه لضم�ان رعاية وارشاف االبوين 

للمحضون بشكل عادل .
4-    التنسيق بن رئاسات االستئناف واملركز 
االعام�ي يف مجلس القض�اء االعىل لتوضيح 
ااالمور املهمة التي تستوجب التوضيح للرأي 
العام وبما يضم�ن اطاع الكافة عىل حقيقة 
دور القضاء يف الحفاظ عىل حقوق املواطنن 

وحماية املال العام .
5- اق�ر املجل�س تخوي�ل الس�ادة رؤوس�اء 
االستئناف تشكي�ل محاكم الجنح والتحقيق 
املختصة بنظر قضايا املرور حسب ما يقضيه 

قانون املرور . 

6-    ناق�ش مجلس القض�اء االعىل ما يثره 
املجه�ول  االشخ�اص  بخص�وص  البع�ض 
مصره�م وأكد املجل�س عىل متابع�ة نتائج 
عم�ل محاكم التحقيق الت�ي كلفت بالتحري 
ع�ن مص�ر املفقودي�ن املجه�ول مصره�م 
وجم�ع املعلوم�ات عنهم من كاف�ة الجهات 
املختص�ة وتكلي�ف أعض�اء االدع�اء الع�ام 
لانتق�ال اىل جمي�ع االماكن الت�ي يشتبه أن 
تكون مق�ر الحتجاز املفقودي�ن واالستمرار 
بتقديم التقارير اىل رئاسة االرشاف القضائي 
ملفاتح�ة كافة الجهات املختص�ة للتوصل اىل 

مصرهم بشكل عاجل .
التفاصيل ص2
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نـبـأ مـزعـج
 لـزيـدان قـبــل مـواجـهـة

 كـلـوب بـروج
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احلكومة: فتح مطار بغداد عىل مدار )24( ساعة اعتبارا من الثالثاء 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مكتب رئي�س ال�وزراء، أمس 
األح�د، ع�ن موعد فتح مط�ار بغداد 
الدويل أمام املواطنني واملسافرين عىل 

مدار 24 ساعة.
وق�ال السكرت�ر الشخ�ي للقائ�د 
الفري�ق  املسلح�ة  للق�وات  الع�ام 
الرك�ن محمد البيات�ي يف بيان تلقت 
»املستقب�ل العراق�ي« نسخ�ة منه، 
ان�ه »اعتباراً من ي�وم الثالثاء سيتم 
فت�ح مط�ار بغ�داد 24 ساع�ة أمام 

املسافرين واملواطنني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواجه العراق هجم�ات الكرتونية متكّررة، وهو ما بات 
يعرف عاملي�ًا بالهجمات السيربانية الت�ي تعّطل الدوائر 
االلكرتوني�ة ملؤسسات الدولة، ويف ي�وم الجمعة املايض 
لوح�ده تعرّض العراق إىل 30 هجوم�اً الكرتونيا منظماً 
ع�ىل مواق�ع تخ�ّص الدوائ�ر وال�وزارات األمني�ة، لكن 

السلطات رسعان ما استعادت السيطرة عليها.
ول�م تكش�ف املؤسسات الحكوم�ة إىل ع�ن الجهة التي 
قامت بالهجوم أو األرضار التي لحقت بها، إال أن جماعة 
 Owned by M4X Pr0« عراقية تطلق ع�ىل نفسها اسم
ماك�س برو«، تبنت عمليات االخ�رتاق تلك، ونرشت عىل 

مواقع عدة، منها موقع جهاز األمن الوطني.
وق�ال مس�ؤول أمن�ي يف وزارة الداخلي�ة يف ترصيحات 
لوسائ�ل إعالم إّن املخرتقني تمكنوا من سحب معلومات 
كث�رة م�ن قاع�دة البيانات ومحت�وى املواق�ع التي تم 
أجه�زة كومبيوت�ر  إىل  الول�وج  إىل  إضاف�ة  اخرتاقه�ا، 
حكومية، الفتاً إىل أّن ق�وات األمن تتحقق من املجموعة 

التي تبنت العملية.
وأوض�ح أن غالبية املؤرشات تؤكد أنها مجموعة محلية 
وال ترتبط بالخارج، والعملية كانت معدة وموجهة ضمن 
رسائ�ل للحكومة، إذ ترك املخرتق�ون ما جعل املحققني 
يفهم�ون ن�وع الرسالة الت�ي أرادوا إيصاله�ا، وهي أن 

هناك ضعفاً يف فريق األمن السيرباني الحكومي.
وبحس�ب املسؤول ال�ذي رفض اإلش�ارة إىل اسمه، فإّن 
»قوات األم�ن تسعى من التحقيق لإليق�اع باملهاجمني، 
أم�ا املعلومات الت�ي كشفوه�ا فهي بيد جه�ات أخرى 

تحقق بها حالياً«، وفقاً لقوله.
وحتى اآلن لم تصدر الحكومة أي تفاصيل حول الهجوم 
اإللكرتون�ي، إال أن جهاز األمن الوطني أصدر بياناً توّعد 
بإحالة »منف�ذي االخرتاق« إىل القض�اء لينالوا جزاءهم 
العادل. من جانبه، دعا مركز اإلعالم الرقمي إىل رضورة 

تأسي�س هيئ�ة مهني�ة ومستقل�ة لألم�ن السيرباني يف 
العراق، تأخذ عىل عاتقها النهوض بهذا املجال الذي بات 

يشكل تحدياً أمام الكثر من الدول.
وأك�د املرك�ز، يف بيان تلق�ت »املستقبل الع�راق« نسخة 
من�ه، أن »إيج�اد مث�ل ه�ذه الهيئ�ة املختص�ة باألمن 

السيرباني سُيسهم يف تعزي�ز الوعي الرقمي لدى األفراد 
واملؤسسات الحكومية واألهلية عىل حد سواء، كما أنها 
ستوف�ر أرضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات 
الحكومي�ة التي تعتمد عىل التكنولوجيا يف جزء كبر من 

أعمالها«.
وع�دَّ عملي�ة اخ�رتاق العدي�د م�ن املواق�ع الحكومي�ة 
اإللكرتوني�ة، »دلي�اًل عىل افتق�ار الع�راق السرتاتيجية 
واضح�ة لألمن السيربان�ي، خصوصاً أن بع�ض املواقع 
التي تم اخرتاقها مختصة باألمن القومي، ومن املفرتض 

أن تكون ُمحّصنة وبعيدة عن االخرتاق«.
بدوره�ا، ح�ّذرت لجن�ة األم�ن الربملاني�ة م�ن ترسيب 
معلومات أمنية مهمة وحساسة خالل عملية االخرتاق، 
مع�ربة ع�ن قلقه�ا م�ن خط�ورة املعلوم�ات يف املواقع 

املخرتقة، والتي قد تكون بيد املخرتقني.
ودع�ا عضو اللجن�ة، النائب بدر الزي�ادي، يف بيان تلقت 
»املستقب�ل العراق�ي« نسخة منه إىل »حماي�ة مواقعها 
خ�الل  م�ن  عليه�ا،  الحصان�ة  وتشدي�د  اإللكرتوني�ة 
تحصينه�ا بشكل محكم وع�دم اخرتاقها مج�دداً وذلك 
من خ�الل التعاون م�ع مختصني يف عال�م التكنولوجيا 
الحديث�ة واملتطورة يف البلد، وليس االعتماد عىل الخربات 
السابقة، وعدم تطورها بم�ا يتناسب مع الواقع الحايل 

لعرص التطور والتكنولوجيا«.
وأكد أن لجنته »ستفتح تحقيقاً باملوضوع وستستدعي 
املعني�ني واملختصني به�ذا الجانب ومحاسب�ة من يثبت 
تقص�ره أو إهمال�ه، لكون ما تم اخرتاق�ه ليس باألمر 
السه�ل، وما حدث كاد يتسبب بانهي�ار حكومة كاملة، 

بسبب ما تحمله هذه املواقع الحساسة«.

جمموعات اخرتقت )30( موقعًا الكرتونيًا حكوميًا.. وخشية من تسرب »أسرار«.. واألمن الربملانية: سنحاسب املقصرين

العراق بحاجة إىل تطوير »األمن السيرباين«
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»                                   « تنرش وقائع وقرارات اجللسة العارشة ملجلس القضاء االعىل
        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القضاء األعىل الجلسة العارشة 
الحضوري�ة، أم�س األح�د، برئاس�ة رئيس 
محكمة التمييز االتحادية السيد فائق زيدان 

وتم خالله ما ييل:
1-     اقر مجلس القضاء االعىل ترقية ونقل 
وانتداب ع�دد من السادة القض�اة وأعضاء 

االدعاء العام .
2-    توجي�ه الس�ادة رؤوس�اء االستئن�اف 
بعق�د ن�دوات شهري�ة م�ع الس�ادة قضاة 
املحاكم بمختل�ف االختصاصات للتوصل اىل 
أفضل السبل لحس�م الدعاوى وفق القانون 

ويما يراعي مصلحة املواطنني .
محاك�م  رؤوس�اء  الس�ادة  تكلي�ف      -3
االستئناف التوضي�ح للسادة قضاة االحوال 
الشخصية ب�ان االصل يف دع�اوى مشاهدة 
املحض�ون ه�و ان يك�ون مك�ان املشاهدة 

بحس�ب اتفاق الطرف�ني املتداعني وبعكسه 
يتم تحديد مكان املشاهدة من قبل املحكمة 
ويراع�ى ان يك�ون املك�ان خ�ارج مق�رات 
املحاك�م و دوائ�ر التنفيذ التي ق�د تؤثر عىل 
نفسي�ة املحض�ون وأن يتم اختي�ار املقرات 
النسوي�ة ومق�رات املجتم�ع املدن�ي عوضاً 
ع�ن ذلك كمكان للمشاهدة ويراعى التوسع 
يف تحديد عدد م�رات املشاهدة خالل الشهر 
الواحد وكذلك السماح بحاالت االستصحاب 
عىل ان يبقى املحضون لدى حاضنه لضمان 
رعاي�ة وارشاف االبوي�ن للمحضون بشكل 

عادل .
4-    التنسيق بني رئاسات االستئناف واملركز 
االعالمي يف مجل�س القضاء االعىل لتوضيح 
ااالم�ور املهم�ة الت�ي تستوج�ب التوضيح 
لل�رأي العام وبما يضم�ن اطالع الكافة عىل 
حقيق�ة دور القضاء يف الحفاظ عىل حقوق 

املواطنني وحماية املال العام .

5- اق�ر املجل�س تخوي�ل الس�ادة رؤوساء 
االستئناف تشكيل محاكم الجنح والتحقيق 
املختص�ة بنظ�ر قضاي�ا امل�رور حس�ب ما 

يقضيه قانون املرور . 
6-    ناق�ش مجلس القضاء االعىل ما يثره 
املجه�ول  االشخ�اص  بخص�وص  البع�ض 
مصرهم وأك�د املجلس ع�ىل متابعة نتائج 
عمل محاك�م التحقيق التي كلفت بالتحري 
عن مص�ر املفقودي�ن املجه�ول مصرهم 
وجم�ع املعلومات عنهم م�ن كافة الجهات 
املختص�ة وتكلي�ف أعض�اء االدع�اء الع�ام 
لالنتق�ال اىل جميع االماكن الت�ي يشتبه أن 
تكون مقر الحتج�از املفقودين واالستمرار 
بتقديم التقارير اىل رئاسة االرشاف القضائي 
ملفاتحة كاف�ة الجهات املختصة للتوصل اىل 

مصرهم بشكل عاجل .
7-    التأكي�د ع�ىل توجي�ه املجل�س السابق 
بخصوص املحافظة عىل قدسية املحافظات 

الت�ي تحتض�ن املراق�د املقدس�ة وعىل وجه 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  الخص�وص 
والتع�اون مع السلط�ات األمني�ة بمختلف 
اختصاصاته�ا للقض�اء عىل الجرائ�م التي 

انترشت مؤخراً وبشكل عاجل .
8-    تكلي�ف الس�ادة رؤوس�اء االستئن�اف 
ومدعي ع�ام املنطق�ة االستئنافية وقايض 
التحقي�ق املخت�ص بنظ�ر قضاي�ا الكمارك 
االنتقال ف�وراً اىل املناف�ذ الحدودية لالطالع 
ع�ىل سر عم�ل تل�ك املناف�ذ و الوقوف عىل 
ح�االت خرق القان�ون فيه�ا وتقديم تقرير 
مفصل بعمل كل منف�ذ من هذه املنافذ مع 
التوصيات املناسبة لغرض رفعها اىل الجهات 

التنفيذية املختصة .
9-    مناقش�ة تقري�ر رئاسة هيأة االرشاف 
القضائي بخص�وص العدد الكب�ر جداً من 
املعامالت املزورة للمطالبة بالتعويض جراء 
العمليات الحربية وقرر املجلس أعادة النظر 

بتل�ك املعام�الت وتكلي�ف الس�ادة القضاة 
رؤوساء اللجان الفرعية باجراء الكشف من 
قبلهم مبارشة عىل املمتلكات املترضرة بغية 
الدق�ة يف تقدير منحه التعويض حفاظاً عىل 
املال العام واستدعاء اللجان الطبية املختصة 
املكلف�ة باع�داد التقاري�ر الطبي�ة الخاصة 
باملصابني للتأكد من صحة تلك التقارير بعد 
ثبوت تزوي�ر بعض ضع�اف النفوس لهذه 

التقارير الطبية .
10-    ناق�ش مجلس القض�اء االعىل تقرير 
اللجن�ة القضائية الت�ي زارت مجلس قضاء 
اقلي�م كوردست�ان وتوصل�ت اىل ع�دد م�ن 
التوصي�ات التي م�ن شأنها من�ع استغالل 
القض�اء باقام�ة الدع�اوى الغ�ر صحيحة 
س�واء يف املحاكم التابع�ة للقضاء االتحادي 
ام للقض�اء يف االقلي�م ووضع الي�ة مناسبة 
القض�اء  ب�ني  القضائ�ي  العم�ل  لتنسي�ق 

االتحادي وقضاء االقليم .

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير املالية فؤاد حسني، أمس االحد، ان مذكرات التفاهم 
التي وقعها الوفد العراقي م�ع الجانب الصيني خالل زيارته 
اىل بك�ني مؤخراً ستكون تحت مظل�ة النفط مقابل املشاريع 
والتكنولوجيا الحديثة.  وق�ال حسني وفق بيان ملكتبه تلقت 
»املستقب�ل العراقي« نسخة منه، خ�الل مشاركته يف منتدى 

الرافدي�ن للح�وار، إن »العم�ل ب�دأ فعال يف تغي�ر السياسية 
االقتصادي�ة والتحول اىل اقتصاد السوق وكذلك البدء بالبحث 
عن مصادر أخرى للدخل من خالل تنشيط قطاعات الزراعة 

والصناعة واالستثمار والسياحة واالتصاالت وغرها«.
وأض�اف، أن »زيارة الوف�د العراقي إىل الص�ني تمخض عنها 
توقي�ع ع�دة مذك�رات تفاه�م تص�ب بمصلح�ة االقتص�اد 
العراقي والت�ي ستكون تحت مظلة النف�ط مقابل املشاريع 

والتكنولوجيا الحديثة«.
واش�ار اىل ان »الع�راق سيح�دد اولوي�ات املشاري�ع والت�ي 
ستنص�ب يف املشاريع السرتاتيجية والبن�ى التحتية وهو من 
سيخت�ار الرشك�ات الصيني�ة الكب�رة واملعروف�ة وصاحبة 
الخ�ربات والتكنولوجي�ا املتطورة يف تنفيذ تل�ك املشاريع مع 
التاكي�د عىل خلق ف�رص عمل للشباب العراق�ي ويف مختلف 

االختصاصات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة املالية النيابية، أمس األحد، عن اكتمال الجزء 
األكرب من مسودة قانون موازنة 2020 من قبل وزارة املالية، 
مشرة اىل ان ارسال املوازنة اىل الربملان مرهونة بالتوافق بني 

اربيل وبغداد بشان حصة االقليم فيها.

وقال عضو اللجنة جمال سيدو يف ترصيح صحفي ان “دائرة 
املوازن�ة يف وزارة املالية انج�زت اغلب تفاصيل موازنة 2020 
بعد اخذ بعني االعتبار املشاريع والحاجة الفعلية للوزارات”.

واضاف سيدو، أن “مس�ودة القانون اكتملت بشكل تقريبي 
اال انه�ا ل�ن تتقدم اىل الحكومة للمصادق�ة عليها ومن ثم اىل 

الربملان دون التوافق عىل حصة كردستان فيها “.

واوض�ح ان “املفاوض�ات ب�ني بغ�داد واربيل بش�ان املوازنة 
والقضاي�ا العالق�ة وصل�ت اىل مراح�ل غ�ر مسبوقة وهي 
بطريقه�ا اىل الح�ل ويف حال التوصل اىل تواف�ق بني الطرفني 
ف�ان املوازنة سرتس�ل اىل الربملان ويحدد فيه�ا حصة االقليم 
بحس�ب اإلحصائيات السكاني�ة يف وزارة التخطيط او وزارة 

التجارة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائ�ب االول لرئيس مجلس النواب 
حس�ن كري�م الكعب�ي، أم�س األح�د، عن 
وجود مؤسسات حكومي�ة وغر حكومية 
تقف بالضد من غل�ق ملف عودة النازحني 
ألسباب تعتقد انها حقيقية لكنها بالواقع 
عكس ذل�ك، فيما أكد أن�ه ال يمكن القبول 
بأن يكون مل�ف النازحني عرضة للتعاطي 

السيايس واالعالمي. 

تلق�ت  بي�ان  يف  الكعب�ي  مكت�ب  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »النائب 
األول لرئيس الربملان ترأس، اليوم، الجلسة 
الحواري�ة لبحث معوقات ع�ودة النازحني 
يف ع�دد من املناط�ق بالتنسيق مع منظمة 
برج باب�ل للتطوير االعالمي ومركز ابحاث 

الحكومة االملانية«.
وأوض�ح الكعب�ي بحس�ب البي�ان، أنه »ال 
يمك�ن ان نقب�ل بأن يكون مل�ف النازحني 
واالعالم�ي،  السي�ايس  للتعاط�ي  عرض�ة 

بإعتب�ار موض�وع الن�زوح ه�و ثاني اهم 
مل�ف عراق�ي بع�د املل�ف االمن�ي كون�ه 
انسان�ي بالدرج�ة األس�اس وكب�ر يتعلق 
ب�األم االطفال والنس�اء وكبار السن، وعىل 
الجمي�ع التعاط�ي معه ضمن ه�ذا اإلطار 
قبل ك�ل يشء وان يك�ون الجميع عىل قدر 
من املسؤولية للتعامل معه بشكل مدروس 
واالرصار عىل غلق امللف خالل مدة اقصاها 

نهاية العام الحايل«. 
وأش�ار إىل أن »الغاي�ة م�ن ه�ذه الجلسة 

ه�و االستماع اىل جمي�ع اآلراء التي اثبتتها 
التج�ارب العملياتية للجه�ات ذات العالقة 
طوال السنوات املاضية ، وان نصل اىل صيغ 
عملي�ة واقعية تختلف ع�ن ما جرى العمل 
به سابقا والتعرف عىل االسباب الحقيقية 

لعدم عودة النازحني وايجاد الحلول لها ».
ودع�ا الكعبي، وزارة الهجرة ووزارة املالية 
اىل »االرساع باط�الق تخصيص�ات منح�ة 
العودة بهدف تشجي�ع العوائل عىل العودة 

ومساعدتهم عىل االندماج باملجتمع ».

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، 
أمس االحد، عىل ابعاد املكون االيزيدي 
عن التجاذبات واملع�ادالت السياسية 
وتعويضهم ع�ن االرضار التي لحقت 
بهم، ومنحهم تمثيال حكوميا يتناسب 

مع وجودهم. 
وق�ال مكت�ب الحكيم يف بي�ان تلقت 
»املستقب�ل العراق�ي« نسخة منه، إن 
»رئي�س تيار الحكم�ة الوطني التقى 
بمكتب�ه يف بغداد مع وف�د من املكون 
االيزي�دي من اهايل سنج�ار ضم عدد 
م�ن شيوخ ووجهاء ورج�ال الدين يف 
املكون مستج�دات الواقع االجتماعي 

يف مرحلة ما بعد داعش«.
وشدد الحكيم، بحس�ب البيان، »عىل 
خ�الل وطني�ة أه�ايل قض�اء سنجار 
التجاذب�ات  ابعاده�م ع�ن  ورضورة 
واملعادالت السياسية وتعويضهم عن 
االرضار الت�ي لحقت به�م، ومنحهم 
تمثيال حكوميا يتناسب مع وجودهم 
كإضافة نوعية للمجتمع العراقيني«.

ودع�ا الحكي�م، ل�� تج�اوز مرحل�ة 
املايض والرتكيز عىل ما يحقق التنمية 
النازح�ني«،  واع�ادة  امل�دن  واعم�ار 
مؤكدا عىل »اهمية ان تأخذ الفعاليات 
والعشائرية  واالجتماعي�ة  السياسية 

دورها يف ذلك«.

وزير املالية: مذكرات التفاهم مع الصني ستكون حتت مظلة النفط
 مقابل املشاريع والتكنولوجيا 

الكعبي: ال يمكن القبول بأن يكون ملف النازحني عرضة للتعاطي السيايس واالعالمي 

املالية الربملانية ترهن »انجاز املوازنة« باالتفاق عىل نسبة االقليم

احلكيم يعد االيزيديني 
إضافة للمجتمع ويطالب 
بمنحهم متثياًل حكوميًا 
يتناسب مع وجودهم 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
عام�ر الفاي�ز، أم�س األح�د، ع�ن 
تسلي�م لجنة الرتبي�ة النيابية اسم 
مرشح�ة ل�وزارة الرتبي�ة لرئي�س 
ال�وزراء عادل عبد امله�دي، مشرا 
اىل ان املرشح�ة تحمل شهادة عليا 

وهي من ابناء نينوى.
وق�ال الفايز يف ترصيح صحفي ان 
“رئي�س الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
اجتم�ع قب�ل م�دة بلجن�ة الرتبية 
النيابي�ة وطالبهم بتقديم مرشحة 
لوزارة الرتبية ع�ىل ان تكون امرأة 

ومن أه�ايل نين�وى ح�رصا النهاء 
الكابينة الوزارية “.

عق�دت  ان”اللجن�ة  واض�اف 
االي�ام  خ�الل  ع�دة  اجتماع�ات 
املاضي�ة مع رؤس�اء الكتل وبعض 
الشخصي�ات والتق�ت بمجموع�ة 
من املرشح�ات وتم اختي�ار احدى 

الشخصيات لتويل املنصب”.
وأوضح الفايز، ان “املرشحة تحمل 
شه�ادة عليا وهي م�ن نينوى وتم 
اختياره�ا بالتواف�ق  ب�ني جمي�ع 
الفرقاء السياسي�ني وسيتم تقديم 
اسمها خالل االي�ام القليلة املقبلة 

اىل الربملان”.

جلنة برملانية تسّلم اسم مرّشح وزارة 
الرتبية إىل رئاسة الوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدير مكتب الصدر يف الوسط والشمال ابراهيم الجابري، أمس األحد، 
عدم وجود أي تظاهرات للتيار الصدري يوم الثالثاء املقبل. 

ونقل�ت وكال�ة »السومرية ني�وز« عن الجاب�ري القول، إن�ه »ال توجد أي 
مظاهرات للتيار الصدري، يوم الثالثاء القادم«.

وك�ان ناشطون عىل مواق�ع التواصل االجتماعي، قد طالب�وا خالل األيام 
املاضي�ة بخروج تظاهرات شعبية واسع�ة يف األول من شهر ترشين االول 

املقبل، والذي يصادف يوم الثالثاء املقبل.

مكتب الصدر: ال توجد أي تظاهرات للتيار 
الصدري الثالثاء املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

الخارجية،  العالقات  لجنة  كشفت 
أم�س األح�د، يف مجلس النواب عن 
عىل  التصويت  ملف  حسم  قرب 
العربية  الدول  للعراق يف  70 سفرا  
اللجنة  رئيس  وقال  والعاملي�ة.  
شركو مرويس ان »ملف التصويت 
قبل  من  املرشح�ني  السفراء  عىل 
السياسية  والكتل  الخارجية  وزارة 
»اللجنة  أن  إىل نهايته«، مبينا  وصل 
من  املرشح�ة  األسماء  سرتسل 
الوزارة  اىل  السياسية  الكتل  قبل 
التي  الضوابط  وفق  ملقابلته�م 
وضعتها الوزارة«. وتوق�ع مرويس 

القليلة  االيام  يف  املل�ف  هذا  »حسم 
عضو  قال  جانبه،  من  املقبل�ة«. 
»اللجنة  إن  الفايز  عامر  اللجنة 
تسلمت اسماء مرشحي الوزارة عىل 
األيام  خالل  عليهم  التصويت  أمل 
املقبل�ة«.  اضاف الفايز أن »اللجنة 
لم تتسلم حتى اآلن أسماء مرشحي 
ومعرفة  لتدقيقها  السياسية  الكتل 
وفق  املناص�ب  لتلك  مالءمتها  مدى 
الضوابط والرشوط التي وضعت من 
قبل الوزارة«، موضحا أن »مجموع 
أن  يجب  الذين  الجدد  السفراء 
السياسية  والكتل  الوزارة  ترشحهم 
بالتساوي  موزع�ني  سفرا   70 هو 

بني الطرفني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن تيار الحكمة عيل 
البدي�ري، أمس االحد، عن استعانة 
الكي�ان الصهيون�ي بمجموعة من 
السم�ارسة االجان�ب والع�رب من 
اجل رشاء القط�ع األثرية املنهوبة 
من الع�راق، مشرا اىل ان الحكومة 
العراقي�ة تسع�ى الستع�ادة تل�ك 

القطع بجميع الطرق.
وقال البديري، يف ترصيح صحفي، 
إن “املواجهة مع دول العالم سهلة 
بقضي�ة اسرتجاع القط�ع األثرية، 
وهن�اك سعي ج�اد من قب�ل وزير 
رئي�س  وحت�ى  الح�ايل،  الثقاف�ة 

الحكومة عادل عبد املهدي”.
واض�اف ان “هناك هن�اك مواجهة 
صعب�ة، وهي م�ع دول�ة االحتالل 
اإلرسائييل، إْذ تعم�ل عىل االستيالء 
من�ذ سن�وات ع�ىل آث�ار عراقي�ة، 
وتع�ود  يهودي�ة،  أنه�ا  بمزاع�م 
إليه�ا أص�اًل”. واوض�ح البدي�ري، 
وّظ�ف  الصهيون�ي،  “الكي�ان  ان 
سم�ارسة وتج�ارا عرب�ا وأجانب، 
م�ن أجل رشاء أكرب عدد ممكن من 
القطع األثرية املرتبطة بتاريخ بالد 
الرافدين وقد حصلت دولة االحتالل 
عىل أع�داٍد كبرٍة م�ن القطع. لكن 
هن�اك حراكا عراقيا م�ن أجل منع 

ذلك، وفق القنوات القانونية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة األمن النيابي�ة، أمس االحد، العمل عىل اع�ادة تقديم مقرتح 
قانون اعادة املفسوخة عقودهم للتصويت عليه مرة أخرى داخل الربملان. 
وق�ال العزاوي يف بي�ان تلقت »املستقبل العراق�ي« نسخة منه، إن “لجنة 
األم�ن والدف�اع برئاس�ة النائب محمد رض�ا آل حيدر وحض�ور اعضائها 
ع�دت اجتماعا ملناقشة ع�دد من امللفات املهمة لتعزي�ز دورها الترشيعي 
والرقاب�ي”. وت�م خالل االجتماع، »رف�ع مقرتح قانون اع�ادة املفصولني 
م�ن الداخلية والدفاع من ) اصح�اب الشهادات الغ�ر األصولية ( لغرض 
التصوي�ت علي�ه بعد استكم�ال مناقشته لغرض انصاف ه�ذه الرشيحة 
فضال عن مناقشة مرشوع قانون التعديل االول لقانون وزارة الداخلية«.

وأضاف�ت ان�ه “تق�رر استضاف�ة املسؤول�ني يف ال�وزارة لغ�رض تقدي�م 
مالحظاتهم بشأن القان�ون”، فيما قرر املجتمعون “استضافة املسؤولني 
يف وزارة الداخلي�ة بع�د مناقش�ة مستفيضة ملسألة الرتشي�ح والقبول يف 

املؤسسات التدريبية يف وزارة الداخلية”.

قريبًا.. الربملـان يعتـزم التصويـت 
عىل )70( سفريًا للعراق يف اخلارج 

نائب عن احلكمة يكشف عن حتركات 
إرسائيلية لرشاء قطع أثرية عراقية  

األمن الربملانية تعمل عىل إعادة التصويت 
عىل مقرتح عودة املفسوخة عقودهم
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    المستقبل العراقي/ الغانم

ارشف محاف�ظ واسط محم�د جميل املياحي، عىل إع�ادة العمل 
ملرشوع تأهيل وتطوير شارع النسيج يف املحافظة.

وق�ال املياح�ي يف بي�ان تلقت »املستقب�ل العراق�ي« نسخة منه، 
ان�ه »تمت إع�ادة العمل بمرشوع تأهيل وتطوي�ر شارع النسيج 

املتوقف بسبب االزمة املالية يف 2014«.
وأضاف املياح�ي أنه »سيتم تشغيل السالل�م الكهربائية واكمال 

االنارة وتنظيم الشارع حسب الكشف املستحدث .

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعل�ن قسم املشاري�ع الهندسية والفنية يف العتب�ة الحسينية عن 
حج�م املساح�ات والخدم�ات الت�ي سيوفره�ا م�رشوع صحن 
العقيلة زينب عليه�ا السالم خالل زيارة األربعني يف مدينة كربالء 

املقدسة.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي قوله، ان »الكوادر 
الهندسي�ة والفني�ة يف العتب�ة الحسيني�ة تب�ذل جه�ود مكثف�ة 
ومتواصل�ة لفت�ح وتوسيع الط�رق الرئيسية املؤدي�ة اىل الصحن 

الحسيني الرشيف«.
وأض�اف »سيتم فتح الطريق املؤدي من باب القبلة اىل باب الرأس 
مرورا بباب الزينبية بطول )135 مرتا( وبعرض )12مرتا( لتسهيل 

الحركة القادمة من الجهة الجنوبية اىل الغربية وبالعكس«.
وتاب�ع مهدي، ان »الشارع الثان�ي الذي سيتم افتتاحه هو شارع 
الشهداء بعرض 12 مرتاً وبطول 135 باالضافة اىل توسعة شارع 

باب القبلة من 13 مرتاً اىل 25 مرتاً«.
ولف�ت اىل ان »خدم�ات امل�رشوع ال تقترص فقط ع�ىل الطرق بل 
سيتم توفري مركز للمفقودين بمساحة 350 مرتاً مربعاً باالضافة 

اىل مراكز خاصة لتأمني الحقائب«.
واشار اىل ان » االعمال مستمرة يف صحن العقيلة ، مبينا ان نسبة 
انج�از اعمال الهيكل الكونكريت�ي بلغت 80% واملؤمل ان تصل اىل 

100% يف النصف االول من السنة القادمة«.
يذكر ان العتبة الحسينية تبنت تنفيذ مرشوع صحن العقيلة الذي 
يق�ع يف الجه�ة الجنوبية الغربية من الصح�ن الحسيني الرشيف 

وبمساحة )52 الف مرت مربع(.

    ديالى / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية صحة دياىل اتالف 9 اطنان من املواد غري الصالحة 
خالل شهر اب.

وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت�ه »املستقبل العراق�ي«، ان »شعبة 
الرقابة الصحية التابعة لقسم الصحة العامة يف دائرة صحة دياىل 

اتلفت اكثر من 9 اطنان خالل شهر اب املايض«.
واضاف�ت، ان�ه »يف احصائي�ة خاصة لشهر اب لع�ام 2019 ، انه 
ت�م تنفيذ )54( حمل�ة تفتيشية يف األسواق املحلي�ة اسفرت عن 
غلق اكث�ر من 8 مح�الت تجارية ملخالفتها ال�رشوط والضوابط 

الصحية« .
واكدت املديري�ة، ان »الشعبة قامت باتخاذ االج�راءات القانونية 
بح�ق اصحاب ه�ذه املحالت فضال عن عملي�ة الغلق اذ تم فرض 
غرامات مالية قدرها )835000(، ومصادرة واتالف )9134( كغم 

من املواد الغذائية الصلبة و )323٧( لرتا من املواد السائلة«.
واش�ارت اىل ان »ع�دد الزي�ارات امليدانية للرقاب�ة الصحية كانت 
)2335( زيارة ملح�ال او معمال مختلفا ضم�ن الرقع الجغرافية، 
ام�ا ع�دد الحم�الت املنفردة الت�ي نفذته�ا الشعبة بلغ�ت )29 ( 
واملشرتك�ة التي نفذتها م�ع الجهات الساندة بلغ�ت )24( زيارة 
وحملة تفتيشية ، تضمنت قيام الفرق التفتيشية بسحب )24٦( 

نموذجا مختلفا للفحص املختربي«.
ولفت�ت اىل ان »الشعبة قامت بمن�ح )283( بطاقة صحية خالل 
الف�رتة ذاتها ومنح شه�ادات بعد اكماله�م دورات تثقيفية عدد 
)240( وبلغت االيرادات املستحصلة 2٧1٧2000سبعة وعرشون 

مليون ومئة واثنان وسبعون الف دينار .

حمافظ واسط يرشف عىل إعادة 
تأهيل وتطوير شارع النسيج

    بغداد/ المستقبل العراقي

تنفيذا لتوجيه�ات وزير النقل عبد الله لعيبي 
برفع مستوى الخدمات للمراب تفقدت االدارة 
العلي�ا للرشكة العام�ة الدارة النق�ل الخاص 
ميدانيآ ، عدد من مرائب الرصافة لالطالع عىل 
حيثيات العمل واالهتم�ام بالخدمات املقدمة 

للمواطن الكريم .

وأكدت ادارة الرشكة يف بيان ورد ل�«املستقبل 
م�ن  املب�ارشة  »التوجيه�ات  ،ان  العراق�ي« 
قب�ل وزي�ر النقل نص�ت عىل متابع�ة مرأئب 
العاصم�ة واملحافظ�ات كافة بشك�ل دوري 
واالهتم�ام الكام�ل بالخدمات الت�ي تقدمها 
الرشك�ة للمواطنني، ورضورة تفعيل التعاون 
املش�رتك والتنسي�ق العايل مع كاف�ة األجهزة 
األمني�ة والخدمي�ة والجه�ات املعنية االخرى 

لتفعيل العمل املشرتك ب�ني مؤسسات الدولة 
للوص�ول اىل نتائ�ج تع�ود بالنف�ع لجمي�ع 

الجهات واملواطن العراقي ».
م�ن جانبها ثمّنت إدارات املرآئب هذه الزيارة 
الكريم�ة معتربي�ن إياه�ا خط�وة إيجابية يف 
دفع عجل�ة العمل ورفع ال�روح املعنوية لهم 
وللعاملني يف قطاع النقل الخاص بما ينعكس 

إيجاباً عىل أدائهم وعملهم اليومي .

وزير النقل يوجه برفع مستوى اخلدمات يف مرائب بغداد واملحافظات وايالئها األمهية القصوى

    بغداد / المستقبل العراقي

دفعت حكومة إقلي�م كردستان الدفعة الثامنة من 
دائنية املصارف لها.

وذكر بي�ان الع�الم البنك املرك�زي العراق�ي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ، ان »البنك املركزي 
العراق�ي ق�ام بتسوي�ة مبل�غ الدفع�ة الثامنة من 
دائني�ة املصارف املفتوح�ة حساباتها يف فرع البنك 

املرك�زي العراقي يف أربيل، وقد نش�أت تلك الدائنية 
ع�ن إيداع�ات املص�ارف النقدي�ة يف فرع�ي أربيل 

والسليمانية«.
وأض�اف أنَّ »األرص�دة الدائن�ة نش�أت عندما كان 
الفرع�ان )أربي�ل والسليماني�ة( مرتبط�ني بوزارة 

املالية يف إقليم كردستان«.
ُيذَك�ر أنَّ فرع البنك املركزي العراقي يف أربيل ارتبط 

بهذا البنك إداريًّا وفّن�يًّا منتصف عام 201٧.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح مدير عام دائرة صح�ة بغداد الرصاف�ة الدكتور 
عبدالغن�ي الساع�دي شعب�ة الرقابة الصحي�ة يف قطاع 

االستقالل للرعاية الصحية االولية .
وقال الساع�دي يف بيان ورد ل�«املستقب�ل العراقي«، ان 
»شعبة الرقابة الصحي�ة يف القطاعات الصحية لها دور 
فعال يف متابعة الواقع الصحي للمناطق التابعة للقطاع 

ومتابعة عمل محطات تصفية املياه واملطاعم ومخازن 
املواد الغذائية« .

مبيناً حرص الدائرة عىل توفري بيئة صحية آمنة من خالل 
متابعة طرق حفظ املواد الغذائية وتنقية املياه ومتابعة 
عمل املطاعم واالف�ران وطرق تحضري االغذية وفق مبدأ 

السالمة الغذائية حفاظاً عىل صحة املواطنني .
هذا وتم االفتتاح بحضور النائب جواد حمدان وقائمقام 

قضاء االستقالل حسام الساعدي .

البنك املركزي يسدد الدفعة الثامنة 
من دائنية املصارف

صحة الرصافة تفتتح شعبة الرقابة الصحية 
يف قطاع االستقالل  العتبة احلسينية تكشف الطرق اجلديدة 

التي سيتم افتتاحها يف زيارة األربعني

اتالف »9« اطنان من املواد غري 
الصاحلة خالل شهر اب يف دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبط مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف محافظة ذي قار شخصني اثنني متلبسني 
بحيازة 950 قرص مخدر فضالً عىل كمية من مادة الكرستال.وبحسب 
بيان مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية تلقته »املستقبل العراقي« ، إن 
»العملية تمت بأمر قضائي ووفق معلومات من مصادر مكتب املفتش 

الع�ام الخاصة، حي�ث تمكنت املفرزة الضابط�ة املشكلة من مفتشية 
الداخلي�ة وقس�م مكافحة املخ�درات يف ذي قار م�ن ضبط الشخصني 
متلبس�ني بحيازة 950 قرص مخ�در من مادة كبتاج�ون وغريها من 
األن�واع، فضالً ع�ن كمية من مادة الكريستال املخ�در وأجهزة تعاطي 
مخدرات«.واضاف البي�ان »نظمت املفرزة محرض ضبط ودونت افادة 
واعرتاف املتهمني وعرضتهما أمام قايض التحقيق الذي قرر توقيفهما 

وفق املادة 28 من قانون املخدرات للتحقيق معهما .

ضبط جتار خمدرات متلبسني بحيازة »950« قرص خمدرات 
وكريستال يف ذي قار

    المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

اك�د رئيس مجل�س املحافظه عيل املالك�ي ان القطاع 
الخ�اص ل�ه اهمي�ة كب�رية ج�دا يف التنمي�ة وتطوير 
االقتص�اد وهو رشيك اسايس يف عملية االعمار والبناء 
الت�ي تشهدها كربالء املقدسه. واض�اف خالل زيارته 
الي�وم ملصنع امل�ذاق املمي�ز االهيل لصناع�ة العصائر 

املعلب�ة ان تعزيز دور القطاع الخ�اص وتحفيزه عىل 
اخذ دوره يمكن ان يسهم يف تنشيط الواقع االقتصادي 
ومن خ�الل استيع�اب عدد كب�ري من االي�دي العاملة 
وبمختل�ف االعمار واملهارات«.واشار اىل ان »الحكومة 
املحلي�ه تعم�ل عىل تسهي�ل اج�راءات من�ح اجازات 
االستثم�ار وتخصي�ص االرايض الالزم�ة للمشاري�ع 

االستثمارية وتقديم مختلف انواع الدعم لها.

رئيس جملس كربالء: القطاع اخلاص رشيك 
اسايس يف عملية االعامر والبناء

    بغداد / المستقبل العراقي

ض�م صن�دوق النق�د العرب�ي م�ؤرشات س�وق الع�راق 
ل�أوراق املالي�ة اىل بياناته من شهر أيل�ول الحايل، وهذه 
ه�ي امل�رة األوىل الت�ي يتم فيه�ا عرض امل�ؤرشات ضمن 
بيان�ات الصندوق.وق�ال املدي�ر التنفيذي لس�وق العراق 
ل�أوراق املالي�ة ط�ه أحمد عب�د الس�الم يف بي�ان تلقته 
»املستقب�ل العراق�ي«، إنه “نتيجة التع�اون املشرتك بني 
س�وق العراق ل�أوراق املالي�ة وهيئ�ة األوراق املالية مع 
صندوق النقد العربي، ت�م االنتهاء من املراحل التجريبيَّة 
للعم�ل يف تحميل بيانات ومؤرشات التداول لسوق العراق 
خ�الل شه�ر آب امل�ايض بنجاح م�ن قبل قس�م األنظمة 
االلكرتونية”.وأضاف عب�د السالم، أنه “اعتباراً من بداية 
أيلول الحايل أصبحت بيانات التداول ضمن قاعدة بيانات 
صن�دوق النقد العرب�ي من بني 1٧ سوق�اً ماليَّة مسجلة 
يف الصندوق، وأصبح مؤرش األسعار ضمن املؤرش املركب 
للصندوق ألسواق املال العربيَّة، ألول مرة يف تاريخ األسواق 
املالي�ة العراقيَّة”.ولف�ت اىل أنَّ “عدد الرشكات املدرجة يف 
س�وق العراق لأوراق املالي�ة 102 رشكة مساهمة تؤلف 
قطاع�ات املص�ارف، التأمني، التحويل امل�ايل، االستثمار، 
الصناع�ة، الزراعة، االتصاالت، الفن�ادق، ويبلغ مجموع 
رؤوس األم�وال له�ذه الرشك�ات 12130 ملي�ار سهم”.

وأكد عبد السالم أنَّ “هذا اإلنجاز يعدُّ خطوة إيجابيَّة نحو 
تعزيز ثقة املستثمرين بالسوق العراقيَّة وتحقيقاً ألهداف 

اإلفصاح والشفافية وفق أفضل املمارسات الدوليَّة.

سوق العراق لألوراق 
املالية ينضم رسميًا 

لصندوق النقد العريب
    بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الك�رخ يف رئاس�ة محكم�ة 
استئن�اف بغ�داد الك�رخ االتحادي�ة أق�وال متهم�ة عن 
جريم�ة املتاجرة بامل�واد املخ�درة )م�ادة الكرستال( يف 

منطقة السيدية.

وأوضح بيان صادر ع�ن املركز االعالمي ملجلس القضاء 
تلقت�ه »املستقبل العراق�ي«، أن »املتهم�ة القي القبض 
عليه�ا وبحوزته�ا كمي�ات كبرية م�ن م�ادة الكرستال 
املخدرة، وحبوب مخدرة )وردي( وبايب زجاجي«، الفتا 
إىل أن »املتهم�ة اعرتفت أمام ق�ايض التحقيق انها تبيع 
الغ�رام الواحد بمبل�غ قدره ستون آلف دين�ار كما تبيع 

الحبوب املخدرة بمبلغ قدره خمسة عرش ألف دينار«.
وأش�ار البي�ان إىل أن »املتهمة كانت تبيع امل�واد املخدرة 
فضال ع�ن رشائها لغرض التعاطي وأن املحكمة صدقت 
اقواله�ا وتم اتخ�اذ االجراءات كافة وفق�ا ألحكام املادة 
28/ اوال من قانون املخدرات وبصدد احالتها اىل محكمة 

املوضوع لتنال جزاءها العادل .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد، ع�ن تنفيذ حملة 
مدين�ة  يف  التج�اوزات  إلزال�ة  كب�رية 

الصدر«.

وذكرت األمانة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نسخ�ة من�ه، ان »مالكاتها 
يف بلدي�ة الص�در االوىل قام�ت بحمل�ة 
ازالت خالله�ا التجاوزات ضمن شارع 
الجوادر احد ابرز شوارع مدينة الصدر 

وتحدي�داً واجه�ة القطاعات   18 و23 
و24«. وأضاف�ت أن »الحملة استمرت 
يوم�ني وتضمن�ت ازالة ع�دد كبري من 
والبسط�ات  واملسقف�ات  االكش�اك 
وغريه�ا م�ن التج�اوزات الت�ي كانت 

منصوبة وسط الش�ارع وتعيق حركة 
السري وامل�رور لتقوم الك�وادر البلدية 
بحمل�ة إلزالته�ا بع�د إن�ذار اصحابها 
يف وق�ت سابق ورفع مخلف�ات اإلزالة 

وفتح الشارع املذكور .

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت غرفة عمليات نق�ل زائري األربعيني�ة يف الرشكة 
العامة إلدارة النقل الخاص، اجتماعاً موسعاً مع نظرائهم 

يف إيران لبحث آليات نقل الزائرين.
وذكرت وزارة النقل يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»غرفة عملي�ات نقل زائري األربعيني�ة يف الرشكة العامة 
إلدارة النق�ل الخ�اص بحثت مع نظريته�ا اإليرانية آليات 

نقل زائري األربعني«.
وأض�اف أن »االجتماع ناقش آليات نقل الزائرين واالتفاق 
ع�ىل النق�اط االساسي�ة فيم�ا يخ�ص ع�دد املركب�ات 
والساح�ات خ�ارج وداخل املنف�ذ وحج�ز الساحة داخل 

املنفذ لسري املركبات«.
وأوض�ح البي�ان، أنه »ت�م االتفاق عىل توف�ري 200 باص 
سع�ة 50 و120 ب�اص سعة 30 و100 ب�اص من رشكة 
املسافرين و200 باص يف الجانب االيراني يف حالة الحاجة 

وق�ت الذروة، كما تم االتف�اق عىل االسعار املناسبة وكان 
للنقل الخاص دور كبري يف التنظيم والثلثني لرشكات النقل 

الدويل وثلث اىل املسافرين«.
وتابع، أنه »سيكون مكان نزول الزوار عند بوابة الراشدية 
وتجهيز ساحة مجهزة بالخدم�ات وساحه ثانيه لنقلهم 
اىل كربالء وسيت�م التنسيق مع مدير قسم الرصافة االوىل 
لتوف�ري املركبات ليكون للنق�ل الخاص الدور االول يف نقل 

الزائرين .

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات متهمة تتاجر بمخدر »الكرستال«

امانة بغداد تنفذ محلة كبرية إلزالة التجاوزات يف مدينة الصدر

النقل اخلاص تعقد اجتامعًا مع نظريهتا اإليرانية لبحث آليات نقل زوار األربعينية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة/ المستقبل العراقي

ج�دد محافظ الب�رصة املهن�دس اسعد عبد 
االم�ري العيدان�ي خ�الل زي�ارة ميدانية قام 
به�ا اىل سوق قض�اء الزبري ولقائ�ه بالباعة 
املتجول�ني واصحاب البسط�ات تأكيده عىل 
ان حملة رفع التجاوزات ال تستهدف العوائل 
الفق�رية ، مبين�اً ان حملة التج�اوزات تأتي 
إلع�ادة مظه�ر املدين�ة اىل ما كان�ت عليه يف 
السنوات املاضية وتحدي�داً يف بعض مناطق 
مرك�ز املدين�ة واألقضية والنواح�ي .وقال » 
العيدان�ي يف بيان صحفي ص�در عن مكتبه 
االعالم�ي الخ�اص خ�الل اجتم�اع عق�د يف 
مبنى مديري�ة بلدية قض�اء الزبري ان حملة 
رفع التجاوزات ال تستهدف العوائل الفقرية 
كم�ا يشاع له�ا من قبل البع�ض ، مشرياً اىل 
ان�ه ع�ىل ض�وء مطالب�ات بع�ض اصحاب 
البسط�ات والباعة املتجول�ني يف الزبري تمت 
زي�ارة القض�اء واللق�اء م�ع قائ�م مق�ام 
القضاء ومدير البلديات والبلدية وتم التطرق 
اىل وض�ع البدائ�ل وبط�رق قانوني�ة للباعة 
املتجول�ني واصح�اب البسط�ات .واضاف« 

محافظ الب�رصة انه وافق ع�ىل ضوء كتاب 
مق�دم م�ن قبل قائ�م مق�ام قض�اء الزبري 
عباس ماهر ع�ىل استخدام احدى الساحات 
القريبة من مرك�ز القضاء  كبديل الصحاب 
البسطات والباع�ة املتجولني وان تكون عىل 
شك�ل عرب�ات متحركة لحني اكم�ال إعمار 
ساح�ة الزب�ري رشط ان ال تؤث�ر عىل حركة 
املواطن�ني يف القض�اء  . من جهت�ه » اوضح 
مدير بلدية قضاء الزبري املهندس عيل حبيب 
ان اللق�اء الذي ج�رى مع محاف�ظ البرصة 

املهندس اسعد العيداني خالل زيارته القضاء 
وبحض�ور مدي�ر البلدي�ات املهن�دس هيثم 
سدخ�ان وقائم مق�ام قضاء الزب�ري تم فيه 
االتف�اق عىل اختيار عدد م�ن املواقع البديلة 
الخاصة بالباعة املتجولني واألسواق ، مشرياً 
اىل ان�ه ت�م االتفاق ع�ىل ان تك�ون الساحة 
الواقعة خلف سوق الذهب يف القضاء للباعة 
املتجول�ني  والتي تتسع اىل ما يقارب )400( 
بائ�ع متجول وستك�ون وفق الي�ة نظامية 

وأكشاك تم اعتمادها يف االجتماع .

خالل زيارة ميدانية لسوق قضاء الزبري.. حمافظ البرصة يوافق 
عىل ختصيص ساحة مؤقتة للباعة املتجولني حلني اكامل ساحة الزبري

الرئيس التنفيذي لزين العراق حيصد جائزة 
أفضل رئيس تنفيذي بقطاع االتصاالت يف الرشق األوسط

    بغداد/ المستقبل العراقي

حصد الرئي�س التنفيذي لرشك�ة زين العراق 
ع�يل الزاه�د جائ�زة أفضل رئي�س تنفيذي يف 
الرشق األوسط يف قط�اع االتصاالت عن العام 
2019،وج�اء تتوي�ج الزاه�د باللق�ب خ�الل 
 CEO Middle فعالي�ات املؤتمرالسنوي ملجلة
Eastالذي استضافته مؤخرا دبي.والذي يقوم 
بتكري�م ومكافأة خصائص القي�ادة القائمة 
ع�ىل النزاهة،الشغ�ف يف العم�ل، الشجاع�ة، 
للنج�اح  والرؤي�ة كسم�ات ممي�زة  اإلب�داع 

الحقيقي. 
وذك�رت رشك�ة زين الع�راق يف بي�ان صحايف 
أن الزاه�د تص�در قائمة الرؤس�اء التنفيذيني 

بفضلمسريتهالحافل�ة  الجائ�زة،  لني�ل  املرشح�ني 
بالنجاحات يف السوق العراقي�ة، والتمّيزالذي شهدته 
أعم�ال رشكة زين الع�راق إحدى رشك�ات مجموعة 
زين الرائدة يف مجاالت االتصاالت والبيانات والخدمات 

الرقمية يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا.
وأعرب الزاهد عن سعادته بهذه الجائزة بقوله« هذا 
التتويج يعكس مدى النجاحات التي حصدتها رشكة 
زين العراق ككيان تشغييل رائد يف خدمات االتصاالت، 

والتزامه�ا بالوفاء بوعودها للشع�ب العراقي بالعمل 
ع�ىل تحس�ني تجرب�ة العم�الء، م�ن خ�الل تقدي�م 
أفضلوأح�دث الخدم�ات لجمي�ع املشرتك�ني يف كافة 
أنح�اد البالد«. وقال الزاهد«نثمن ه�ذا التكريم، الذي 
جاء بفض�ل جهود كافة عائلة زي�ن يف الرشكةالبالغ 
عدده�م 1884 موظ�ف، فمن دون شغ�ف وحماسة 
العم�ل التي تتسم بها ه�ذه العائل�ة، والدعم والثقة 
الت�ي يوليه�ا مجل�س إدارة الرشك�ة السرتاتيجي�ة 

األعمال،فهذا النجاح لم يكن ممكناً تحقيقه«.

واملنافس�ة  التح�دي  روح  أن  الزاه�د  وب�ني 
هي السم�ة الغالب�ة يف زين الع�راق، فجميع 
موظفينا يعملون بك�ل تفاني واحرتافية من 
أجل تعزيز مكانة الرشكة والتزامهم بتحقيق 
وع�ود الرشكة للشعب العراق�ي، واستمرارية 
تصدره�ا ملشه�د قطاع االتص�االت يف العراق، 
كأك�رب مشغ�ل اتص�االت م�ن حي�ث قاع�دة 
مشرتكيها الت�ي بلغت15.3 ملي�ون مشرتك، 

كما يف نهاية النصف األول من العام 2019.
انض�م ع�يل الزاهد اىل زي�ن الع�راق يف 2013 
كمدير للمبيعات، ومن الجدير بالذكر أن الزاهد 
يتمت�ع بخ�ربات واسع�ة يف قطاعاالتص�االت 
والعالم�ات  التسوي�ق  اسرتاتيجي�ات  ويف 
التجاري�ة وإدارة االسرتاتيجي�ات التجارية يف 
األس�واق الناشئة يف أسواق أوروب�ا، والرشق األوسط 
وافريقي�ا، شه�دت إنجازات�ه الناجح�ة ترقيت�ه إىل 
منص�ب املدير التج�اري يف منتصف ع�ام 2015األمر 
ال�ذي أهلهلقيادةرشكة زين الع�راق منذ مطلع العام 
201٧.  وشه�دت فعالي�ات املؤتم�ر السن�وي ملجل�ة 
CEO Middle East، تكري�م ستة عرش فائزايًف مركز 
دبي امل�ايل العامل�ي ملختل�ف القطاع�ات: االتصاالت، 

املصارف،اإلعالم، الرعاية الصحية والبناء وغريها.
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
املهندسـني العراقيـني بأسـم / يارس 
مهدي عبد الصاحب – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : ٢٢٢٢ / ٢٠١٨ 

اعالن 
تبيـع مديريـة تنفيـذ بعقوبة سـهام يف العقار تسلسـل 
٥٣٧ / رساي الواقـع يف بعقوبة العائد للمدين نورية عيل 
مصطفـى املحجـوز لقاء طلـب الدائن نداء عـالوي نجم 
البالغ ( ٩٩٢٠٠٠ / ٩٧ سبعة وتسعون مليون وتسعمائة 
واثنان وتسعون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبـدأ من اليوم التايل 
للنرش مسـتصحبا معـه التامينـات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

جاسم محمد سلطان 
املواصفات :

١ – موقعـه ورقمـه : بعقوبـة – الـرساي . 
٢ – جنسـه ونوعه : بسـتان مشـيد عليهـا دور وهياكل 

ومحـل .
٣ – حدوده واوصافه : بستان مملوكة للدولة .

٤ – مشـتمالته : دور وهياكل ومحل .
٥ – مساحته : ١ دونم و ١٩ أولك .

٦ – الشاغل : اليوجد .
٧ – القيمة املقدرة : ( ٧٧٠ / ٦٣٠ / ٤٧ ) سبعة واربعون 
مليون وستمائة وثالثون الف وسبعمائة وسبعون دينار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقد وصل قبض امانات بلدية البرصة املرقم 
٦٤٥١٢٩ مؤرخ ٧ / ٢ / ٢٠١٦ بمبلغ ( ٠٠٠ 
/ ٦٢٠ / ١ ) مليون باسم / اكرم كامل لفته 
– فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت منـي هويه الخاصه برشكه الشـدن 
املفـوض  ومديرهـا  العامـه  للمقـاوالت 
عبدالكريم محمد فارس  الصادره من وزاره 
التخطيط قسـم تصنيـف املقاولني الصنف 
اإلنشـائي فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان 
فقـدت الهوية املرقمـة ٢٤٣١ والصادرة 
مـن رشكة توزيـع املنتجـات النفطية / 
هيـأة الشـؤون املالية صاحـب الهوية ( 
مصطفى خليل عيىس ) فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة النفط / 
رشكة تعبئة الغاز ( رشكة عامة ) بأسم 
/ غالـب جلوب عطـوان عبـاس – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية الطالب عباس حسـني طه 
– الصـادرة من معهد التدريب النفطي – 
برصة قسـم الكهربـاء اختصاص قياس 
وسيطرة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : ١١٠٧ / ب٣ / ٢٠١٩ 

التاريخ : ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩ 
اعالن حكم غيابي 

اىل / املدعى عليه / زكي عبد الرحمن محسن 
بتاريـخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ اصـدرت هـذه املحكمة قرارها 
املرقـم اعـاله واملتضمـن الحكم بابطـال قيد التسـجيل 
العقـاري للعقار املرقـم ٢ / ١١١٥ م ٢٧ كاطون واملرقم 
٤٠ / حزيران / ٢٠١٥ جلد ١٠٤٥ واعادة تسجيلها باسم 
دائـرة املدعـي ( مديريـة بلدية بعقوبة ) وحسـب قيدها 
السابق واملرقم ( ٨٠ نيسان ٢٠١٤ جلد ١٠١١ ) وتحميلك 
الرسـوم واملصاريـف واتعـاب محامـاة وكيـل املدعـي 
الحقوقي عبد الله رشـيد حسـني مبلغا قدره خمسمائة 
الـف دينـار حكمـا غيابيا قابـال لالعرتاض واالسـتئناف 
والتمييز وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ منشد 
حسـان عـيل يف ٢١ / ٩ / ٢٠١٩ يف مركـز رشطـة املفرق 
بكتابهم املرقم ١٣٦١٠ يف ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩ ومرفقة اشعار 
مختـار قضـاء بعقوبة / مختار منطقة حـي املعلمني / 
قرب جامع الشـهيد وضـاح املختار اياد خالد جاسـم يف 
٢١ / ٩ / ٢٠١٩ املصـدق من قائممقامية قضاء بعقوبة 
مـؤرخ يف ٢٥ / ٩ / ٢٠١٩ قـررت هـذه املحكمة تبليغك 
بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار 
ولـك حق االعرتاض ضمن املدة القانونية وبعكسـه يعترب 

القرار مكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

شيماء عباس عيل

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرجـة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة  (سـنة واحـدة) وفقا الحكام قانون 
بيـع وايجـار اموال الدولة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣   فعىل من يرغب باالشـرتاك باملزايدة ممن تتوفر 
فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل (٣٠) يوم تبدء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مسـتصحبا معه التامينـات القانونية البالغة ٢٠٠٪ من القيمة 
املقدرة بأسـتثناء املستأجرين الشـاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن ٥٠٪ من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل 
ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم (٣٠) يف ٢٠١٦/١/٣ 
وسـتجري املزايدة يف اليـوم االخري من مدة االعالن البالغة (٣٠) يوما يف السـاعة (الحادية عرشة 
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
١ ـ عىل املسـتاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية + بطاقة السـكن او مضبطة تأييد سكن + 

شهادة الجنسية العراقية) 
٢ ـ عـىل املسـتأجر مراجعة البلدية خالل مدة (٣٠ يوما) من تاريـخ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
٣ ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

٤ـ  استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم ١٠٨٨١ يف ٢٠١٤/٩/٢٨ 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

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

شارع السهلة في 
الكوفة بال/ ٦٥۹ محطة تعبئة الوقود وملحقاتها (ساحة لبيع الغاز 

والنفط +كراج غسل وتشحيم+حوانيت عدد ۱٦)  ۱

مجاور مستشفى 
الفرات االوسط (۳*۲)م بال كشك ۲

العدد /١٧٩
التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤

الدكتور 
عيل محيد احلسيني

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة / وكالة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية/وكالة
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 062-SC-19 
Provision of Overseas Training Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Overseas Training Service. 

Tender Title: Provision of Overseas Training Service 

Tender No.: 062-SC-19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for first time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Overseas Training Service. 

Part Two:  

If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 13th October 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. When purchasing ITB 
document, bidder shall bring its company registration document, which shall be issued from 
Ministry of Trade or other Governmental Authority, and authorization letter from its company 
owner, whose name shall be shown in the registration document. In principle, one person shall 
represent one bidder/company only. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM of 13th October 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 10th October 2019 by Email to 
tanli@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding 
date. 

The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

تنويه
الحاقا باعالننا املنشور بتاريخ 2019/9/1 
املرقمة  باملناقصة االس�تريادية  والخاص 
2019/15 م/د )تجهي�ز ع�وازل خزفية 
ملعم�ل محوالت القدرة ع�ى ان تكون من 
منش�أ غربي( يمدد تاري�خ غلق املناقصة 
اع�اله ليصب�ح 2019/10/27 ب�دال من 

2019/10/6 لذا اقتىض التنويه 
املدير العام / ورئيس جملس االدارة

حمافظة البرصة
هيئة استثامر البرصة

أعــــــــــــــــالن مناقصة رقم )2019/1(
) جتهيز اثاث ومواد واجهزة خمتلفة وبناء قاعتني(

اس�تناداً اىل تعليم�ات تنفيذ املوازنة العامة لس�نة  2019 وتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 
والضواب�ط الصادرة من وزارة التخطيط والوثائق القياس�ية وكتاب قس�م التخطيط واملتابع�ة يف محافظة البرصة 
ذي الع�دد )3465 يف 2019/8/5( ي�ّر هيئ�ة اس�تثمار البرصة ان تتق�دم باإلعالن عن املناقصة رق�م )2019/1( 
تجهيز اثاث ومواد و اجهزة مختلفة وبناء قاعتني لهيئة اس�تثمار البرصة وحس�ب التندر املرفق مع وثائق املناقصة 
املدرجة  ضمن تخصيصات خطة املش�اريع التش�غيلية يف محافظة البرصة لس�نة )2019( بمبلغ تخميني مقداره 
)329,200,000( ثالثمائ�ة وتس�عة وعرشون مليون ومائتي ال�ف دينار عراقي و بمدة تنفيذ و اس�تالم )30( يوما 
تبدأ من اليوم التايل لتاريخ التوقيع عى العقد وس�تطبق الوثائق القياس�ية الصادرة عن وزارة التخطيط بما يتناسب 

وموضوع املناقصة.
فعى الراغبني باالش�راك يف املناقص�ة من رشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخ�رة واالختصاص مراجعة هيئة 
اس�تثمار البرصة/قس�م الحس�ابات يف مقرها الكائن يف محلة الس�اعي قرب الجر االحمر لرشاء وثائق املناقصة 
مقابل مبلغ مقداره )150( مائة وخمسون ألف دينار عراقي غري قابل للرد مع جلب املستمسكات التالية ابتداءاً عند 

الرشاء الستحصال موافقة الجهات املعنية والتأكد من صحة صدورها.
1- شهادة تأسيس الرشكة.

2-  كتاب براءة الذمة الرضيبية.
3-  كتاب دائرة تسجيل الرشكات .

4-  هوية غرفة التجارة
5-  هوية تصنيف املقاولني

6-  تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية.
7- تقدي�م تقري�ر حس�ابات ختامي�ة مصادقة من محاس�ب قانوني معتمد ألخر س�نتني وكما مطل�وب يف الوثائق 

القياسية.
8-  تقدي�م كف�اءة مالي�ة مؤي�ده  بكتاب رس�مي معتمد يثب�ت املق�درة املالية باألرق�ام  وكما مطل�وب يف الوثائق 

القياسية
ع�ى ان تقدم عطاءاتهم داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها أس�م مق�دم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم 
الهات�ف واس�م ورق�م املناقصة وان يرفق مع العطاء تأمينات اولية بنس�بة )1%( من قيم�ة العطاء بصك مصدق او 
خط�اب ضمان او س�فتجة و ناف�ذ ملدة 90 يوم من تاريخ فت�ح العطاءات مع وصل رشاء وثائق املناقصة بنس�خته 
االصلي�ة خ�الل )10( عرشة ايام م�ن تاريخ االعالن يف الجريدة الرس�مية وس�يكون أخر م�وعد الس�تالم العطاءات 
وايداعها يف صندوق العطاءات املخصص لها هو نه��اية الدوام الرسمي م�ن يوم )االربعاء( املوافق )2019/10/9( 
وال يتم استالم أي عطاء يرد بعد هذا الوقت عى أن يكون موعد فتح العطاءات يف اليوم التايل للغلق , فاذا صادف يوم 
الغلق عطلة رسمية فسيكون موعد الغلق اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي وسيتم فتح العطاءات بشكل علني امام 
مقدمي العطاءات ويحق للمش�رك حضوره أوحضور من ينوب عنه إثناء عملية فتح العطاءات وملزيد من التفصيل 
يمكن للمش�ركني االتصال ع�ى الهواتف )07718287606( أو )07705668935( واملوقع االلكروني وس�يتم عقد 
مؤتم�ر خاص لإلجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )العارشة صباح�ا( يف يوم )الخميس( 
املواف�ق 2019/10/3( يف )قس�م العالقات العامة(. وس�وف يهمل أي عط�اء يتم تقديمه بعد موع�د غلق املناقصة 
ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش و االعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات علما ان 
إلغ�اء املناقصة ال يرتب عى جهة التعاقد أي تعويض مادي غري اس�رداد مبل�غ رشاء التندر وتكون املحاكم العراقية 

هي املرجعية يف حل النزاعات.
مالحظة :عى مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقسامها املستلمة من قبله برفقة الرشوط 
القانونية واملالية والفنية املطلوبة ويف حال عدم التزام املناقص بالوثيقة القياسية سوف يستبعد العطاء غري املؤهل 

قانونيا وفنيا و ماليا.
نقاط االتصال االلكرونية

info@investbasrah.com : الريد االلكروني
www.investbasrah.com : املوقع االلكروني

وزارة الكهرباء
الرشكـة العامـة لنقـل الطاقـة الكهربائيـة / املنطقة 

اجلنـوبية
اىل / كافة الرشكات الراغبني باملشاركة 
متديـد اعـالن املناقصــة رقم 2019/2 

تنفي��ذ )خ�ط الف��او – ش��ط البص�رة – برصة 
400( 400 كي.يف

الحاق���اً بكتابن��ا املرق��م 9323 يف 2019/9/2 
والخ��اص بإع��الن املناقص��ة املرقم��ة أع��اله 
تق�رر تمدي�د إعالن�ها ليك�ون تاري�خ الغل�ق ي�وم 

األربع�اء املص�ادف 2019/10/16.

اىل / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الرشكات 
قسم الرشكات املحدودة 

م / غلق اكتتاب 
يهديكم مرصف العالم اطيب تحياته ... 

1 – تم االكتتاب لزيادة رأس مال رشكة الس�بج للتوسط 
ببي�ع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة من ) 000 ، 000 
، 000 ، 5 ( خمسة مليارات سهم اىل ) 000 ، 000 ، 010 
، 5 ( خمس�ة مليارات وعرشة ماليني س�هم وتم طرحها 

لالكتتاب العام للجمهور . 
2 – تم غلق االكتتاب يف نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء 
املصادف 24 / 9 / 2019 علما انه تم االكتتاب عى جميع 

االسهم املطروحة . 
للتفضل باالطالع .. مع التقدير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

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

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد: 8792 /2019
التاريخ:2019/29/29

نرش اعالن
قدمت املس�تدعية )بلقيس جاس�م الطيف( 
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر 
وقيمومة لزوجه�ا املفقود )ف�ارس عبدالله 
يوس�ف( والذي فقد بتاريخ 2016/11/21 
علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفتني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود  
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود
������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الوثيقه املدرس�يه الصادره من 
مديري�ه تربيه النجف قس�م التعلي�م املهني  
اعداديه النجف املهنيه ص�ادره بالعدد 106 
يف 21/5/2017 باس�م ) حسني رسول عيل 
( ع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 1012/ش/2019

التاريخ: 2019/9/22 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبدالله هادي حسن
أصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2019/9/3 حكماً 
غيابي�اً بحق�ك بموج�ب الدعوى املرقم�ة أعاله 
يق�ي بتأييد حضانة املدعية س�لمى كاظم عيل 
للقارصي�ن اوالدك كل من كرار وعيل، وملجهولية 
محل اقامتك وحسب كتاب مركز رشطة حمدان 
وتأيي�د ومختار منطقة حم�دان واملجلس البلدي 
لقضاء ابي الخصيب. عليه تقرر تبليغك بواسطة 
الن�رش بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االعراض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية.
القايض / عمار شاكر فجر

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

اىل الرشيك / قيص زهري خضري 
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائن يف البرصة – كوت الحجاج – مجمع وزارة 
االعمار واالس�كان – تقاطع حي الرسالة ( وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عى قي�ام الرشيكة ) 
رب�اب مكي مجيد ( بالبناء عى حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 37 / 861 مقاطع�ة 27 / 
االكوات لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاه�ا ) 15 ( يوما داخل العراق وش�هرا 
خارج الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال . 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 858 / ش / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليها / نور غني وحيد 

اقام املدعي ) محمد قاس�م عبد الكريم ( الدعوى 
املرقم�ة 858 / ش / 2019 ض�دك يطل�ب فيها 
الحكم باس�قاط الحضانة وقد لوحظ من الرشح 
الوارد من املجلس البلدي ملنطقة التحس�ينية انك 
مرتحل�ة اىل جهة مجهولة وغ�ري معلومة – عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة صباح يوم 21 / 10 / 2019 
وعند عدم حض�ورك او من يمثلك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل

محكمة بداءة السماوة
العدد 1850/ب/2019

التاريخ 2019/9/29
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / 1  � ي�اد س�امال مجيد 2 � 
روناك نوري عزيز 3 � ديار سامال مجيد 4 � دانا 

سامال مجيد
اقام املدعي احمد ش�اكر كح�ط الدعوى املرقمة 
اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم فيها تمليك تمام 
العقار املرقم 497/9 بس�اتني الغربي والربوتي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي القادس�ية 
املختار عاصم عبد الستار عباس يف 2019/8/19 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
بموع�د املرافع�ة املواف�ق الس�اعة التاس�عة من 
صباح يوم 2019/10/9 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا او بيان معذرة مرشوعة 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي

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

فق�د دفر تجهيز الوقود املرق�م 261 الصادر من 
رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية هي�أة توزيع 
الفرات االوسط /فرع املثنى قسم التوزيع شعبة 
التجهي�ز بأس�م ) محم�د لفته مع�اط( الصادر 
من رشكة توزيع املنتج�ات النفطية هياة توزيع 
الف�رات االوس�ط / ف�رع املثن�ى من يعث�ر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

رئيس هيئة استثامر البرصة
عالء عبد احلسني سلامن

زياد عيل فاضل 
املدير العام  

رئيس جملس االدارة

املدير املفوض 
ليث عبد االله صادق
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/   ٩١١(اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

 وأعمال االرصفة الجانبية وتبليط  ٧٧تبليط الشوارع المجاورة لسايلو الطوز في منطقة : اسم المناقصة              
  صالح الدينمحافظة /  واكساء شوارع في حي الطيار                                

) استثماري/ ٢٠١٩/ ١١٩(قم  العامة ريسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة 
والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي  ٢٠١٩عام  صالح الدين ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة

 :وتشمل المشاريع يوم) ٠٢١(وبمدة تنفيذ  دينار) ١،٧٦٤،٥٥٠،٠٠٠(الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 
 اسم المشروع                                          ت
 قضاء الطوز/٧٧تبليط الشوارع المجاورة لسايلو الطوز في منطقة  ١
 قضاء الطوز/ اعمال االرصفة الجانبية وتبليط واكساء الشوارع في حي الطيار  ٢

 
والدرجة  )مدني( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١

مسجل الشركات في العراق لشراء وثائق / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  ) خامسة(
 .المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢
) االثنين(يوم وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٠/٢٠١٩ / ٧  الموافق 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير قابل وخمسون  ثالثمائة) ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .اية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقولغ
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٥

  ١٠ /  ٣١ الموافق) االحد (الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق  ٢٠١٩/

 .الذي يليه بدوام رسمي العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في اليوم سيتم  -٦

ً (الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  تح لليوم الذي وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الف) العاشرة صباحا
 .يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) برامج خاصة/  ٢٠١٩/   ١٢٠(اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

  بغدادمحافظة /  النصر والسالمفي صحي المركز بناية الالجوازات في ابي غريب و ةتأهيل بناي: اسم المناقصة              
برامج / ٢٠١٩/ ١٢٠(قم  يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة ر

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي  ٢٠١٩عام  بغداد لمحافظة لتشغيليةضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة ا) خاصة
 :وتشمل المشاريع يوم) ١٠٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٤١١،٦٦٧،٠٠٠(الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 
 
 

 
 )مدني ( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١

مسجل الشركات في العراق لشراء / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة (والدرجة 
 .وثائق المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢
يوم وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )يةمن العمليات اإلرهاب

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ١٠/٢٠١٩ / ٧  الموافق ) االثنين(
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير قابل للرد  مائتان) ٢٠٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق ولغاية نهاية الدوام
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في  -٥

 /  ٣١ الموافق) االحد (الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في  ٢٠١٩/  ١٠

 .الذي يليه بدوام رسمي صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في سيتم  -٦

ً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  تح وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الف) العاشرة صباحا
 .لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(نافذ لمدة 

 –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١دار رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة -أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام -ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / ب كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائ -ج         
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح     
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه     
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (الثبوتية مستمسكات المدير المفوض  -و     

 .السكن
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 اسم المشروع                                          ت
 بناية الجوازات في قضاءابي غريبتأهيل  ١
 ابي غريب/ بناية المركز الصحي في ناحية النصر والسالم تأهيل  ٢

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/217

مقتبس حكم غيابي
1  لاسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخليل االوىل املنطقة 

الخامسة
2  لاسم  املتهم الغائب )الرشطي رائد حافظ مزيد نارص( 

3 ل رقم الدعوى 2018/217
4 ل تاريخ  ارتكاب الجريمة  2009/8/11

5 ل تاريخ  الحكم 2018/3/28
6 ل املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل

7  ل  خالصلة الحكلم :  حكملت محكمة قوى االملن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسلة على املتهم الغائب الرشطلي )رائد حافظ مزيد 
نارص ( عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 
2016 عن التمهة املسلندة اليه وفلق احكما املادة 5 من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 لغيابة من تاريخ 2009/8/11 ولحد االن  
8 ل الحبس الشلديد ملدة )خمس سلنوات( وفق احكام املادة 5 من 
ق ع د رقلم 14  لسلنة 2008   املعلدل وبدالللة امللواد 61 اوال و69 
اوال من ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 لغيابة من تاريخ 2009/8/11 

ولحد االن
 9 ل طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل  استنادا الحكام املادة 
38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 ل اعطلاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجلد لتنفيذ الحكلم الصادر بحقله والزام املواطنلني باالخبار عن 
محلل اختفائه اسلتنادا الحكام املادة 69 / ثانيلا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
11 ل حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 ل تحديلد اتعاب محاماة للمحامي املنتلدب ) جبار عاتي جرب (  
البالغة )25,000(  خمسلة وعرشين اللف دينار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
13 ل حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة 60/ 
سادسلا ملن ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 قابال لالعلراض والتمييز 
اسلتنادا الحكام امللادة 71/اوال وثانيلا من نفس القانلون وافهم 

بتاريخ 2018/3/28
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2012/1832
مقتبس حكم غيابي

1  لاسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخليل االوىل املنطقة 
الخامسة

2  لاسم  املتهم الغائب )الرشطي ماجد عبد الرضا حسني فاضل( 
3 ل رقم الدعوى 2012/1832

4 ل تاريخ  ارتكاب الجريمة  2008/12/13
5 ل تاريخ  الحكم 2018/8/15

6 ل املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
7 ل املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8 ل خالصة الحكم : عدم شلمول املتهلم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لسلنة 2016 كونه ملا زال ماكثا يف الغيلاب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او اسلتقاله حسلب كتاب دائرته املرقم 5861 يف 

 2017/12/7
9 ل الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5  من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61 اوال و69 اوال من ق ا د رقم 
17 لسلنة 2008 وذلك لغيابه ملن تاريخ 2008/12/13 ولحد االن 
كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل
10 ل اخراجه  من الخدمة اسلتنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع 
د رقم 14 لسلنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 ل اعطلاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجلد لتنفيذ الحكلم الصادر بحقله والزام املواطنلني باالخبار عن 
محلل اختفائه اسلتنادا الحكام املادة 69 / ثانيلا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
12 ل حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 ل تحديلد اتعاب محاماة للمحامي املنتلدب ) جبار عاتي جرب (  
البالغة )25,000(  خمسلة وعرشين اللف دينار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ل حكملا غيابيا صلادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحلكام املادة 60/ 
سادسلا ملن ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 قابال لالعلراض والتمييز 
اسلتنادا الحكام امللادة 71/اوال وثانيلا من نفس القانلون وافهم 

بتاريخ 2018/8/15
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2019/3275

التاريخ 2019/9/25
اعالن

تبيلع مديرية تنفيذ الكلوت العقار تسلسلل 1201/3 م 46 نصف 
الدجيللة الواقع يف الكوت العائد للمدين عيل شلهد محمد  املحجوز 
لقاء طلب الدائن صالح مهدي عفات  البالغ )26,000,000( مليون 
دينار   فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل

عيل طالب الجلييل
املواصفات :

1 ل موقعه ورقمه :العقار املرقم 1201/3 م 46 نصف الدجيلة 
2 ل جنسله ونوعله : كوت انوار الصدر شلارع تجلاري ملك رصف 
محالت وشلقق العقار ذات طابقني مسلح الطابق االريض محالت 
تجاريلة املا الطابق العلوي شلقق قيد االنشلاء  محلالت  تجارية 
مسلتأجرة الطابلق االريض ومحالت غري مسلتاجرة قيد االنشلاء 

الطابق العلوي 
3 ل حدوده واوصافه

4 ل مشتمالته 
5 ل مساحته )270م( صورة قيد العقار

6 ل درجة العمران
7 ل الشاغل : الطابق االريض املحالت التجارية مستاجرة اما الطابق 

العلوي الشقق قيد االنشاء 
8 ل القيمة املقدرة / قيمة االرض 270م2× 500,000=35000,000  
مائة وخمسلة وثالثون مليلون قيمة البنلاء 540م2×250,000 = 
135,000,000 مائة وخمسلة وثالثون مليون دينار اجمايل القيمة 
التقديرية  =270,000,000مئتان وسلبعون مليلون دينار عراقي 

ارضا وبناءا 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10616
التاريخ 2019/9/29

بنلاء عى الدعوة املقامة من قبل  املواطن ) عدنان طالب طه( الذي 
يلروم  تبديل لقبه وجعله ) الصعرباوي( بدال من )السللطاني( من 
لديه اعلراض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسلة 
عرش يوم( وبعكسله سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسلنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2012/1211
مقتبس حكم غيابي

1  لاسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخليل االوىل املنطقة 
الخامسة

2  لاسم  املتهم الغائب )الرشطي احمد كماش جاسب هليل( 
3 ل رقم الدعوى 2012/1211

4 ل تاريخ  ارتكاب الجريمة  2009/1/30
5 ل تاريخ  الحكم 2018/3/28

6 ل املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل
7  ل  خالصلة الحكلم :  حكملت محكمة قوى االملن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة عى املتهم الغائب الرشطي )احمد كماش جاسب 
هليل ( عدم شلمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 
2016 عن التمهة املسلندة اليه وفلق احكما املادة 5 من ق ع د رقم 
14 لسلنة 2008 لغيابة ملن تاريخ 2009/1/30 ولحلد االن وانه 
غري مفصول او مطرود او مسلتقيل حسلب كتلاب مديرية رشطة 

محافظة البرصة / االدارة املرقم 5939 يف 2017/12/12 
8 ل الحبس الشلديد ملدة )خمس سلنوات( وفق احكام املادة 5 من 
ق ع د رقلم 14  لسلنة 2008   املعلدل والدبلة امللواد 61 اوال و69 
اوال من ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 لغيابة من تاريخ 2009/1/30 

ولحد االن
 9 ل طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل  استنادا الحكام املادة 
38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 ل اعطلاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجلد لتنفيذ الحكلم الصادر بحقله والزام املواطنلني باالخبار عن 
محلل اختفائه اسلتنادا الحكام املادة 69 / ثانيلا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
11 ل حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 ل تحديلد اتعاب محاماة للمحامي املنتلدب ) جبار عاتي جرب (  
البالغة )25,000(  خمسلة وعرشين اللف دينار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
13 ل حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة 60/ 
سادسلا ملن ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 قابال لالعلراض والتمييز 
اسلتنادا الحكام امللادة 71/اوال وثانيلا من نفس القانلون وافهم 

بتاريخ 2018/3/28
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة

تنويه
االعالن الصادر من جامعة املثنى املنشور 
بصحيفة املسلتقبل العراقي العدد 1991 
يف 2019/9/29 حيلث ورد ت1 النلادي 
الطالبلي مبلغ التقدير بالدينلار العراقي 
120,000خطأ والصحيح 120,000,000 
فقط مائة وعرشون مليون دينار عراقي 

لذا اقتىض التنويه
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2019/85

التاريخ 2019/9/25
اعالن

تبيلع مديريلة تنفيلذ الكوفلة العقلار تسلسلل 39/95 مقاطعة  
1الكريشلات  الواقلع يف الكوفلة العائلد للمديلن ايلوب كريم عبد 
الحسلن عبد املحجوز لقاء طلب الدائن محمد حسلني خلف البالغ 
)65,000,000( خمسلة وسلتون مليلون دينلار   فعلى الراغلب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مسلتصحبا معه التامينلات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 ل موقعه ورقمه : 39/95 مقاطعة 1 الكريشات 
2 ل جنسه ونوعه : دار

3 ل حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 ل مشلتمالته :عقار يقع عى شلارع فرعي وهو مفرز اىل دارين 
بصورة غري رسلمية الدار االوىل / وهو عبارة عن خربة وال يشغلها 
احد وتتالف من غرفة وصالة ومطبخ وهول ومكشوفة السقف من 
الطابوق والشيلمان ودرجة العمران  رديئة اما الدار الثانية وتتالف 
من طابقني الطابق االريض ويتالف من ثالثة غرفة وصالة ومطبخ 
وحمام ومرافق السلقف من الطابوق والشيلمان فقط املطبخ من 
الكونكريت املسلح اما الطابق االول يحتوي عى غرفتني مطلة عى 
السلطح ويكون الصعود اىل هذا الطابق بواسطة سلم من الطابوق 
والشليلمان والطابلق االريض مجهز ملاء وكهرباء وايضلا العقار 
يحتلوي عى سلاحة امامية خارجية علن الدخول اليه مكشلوفة 
والعقلار يقع يف شلارع فرعي يؤدي اىل الشلارع الرئييس املؤدي اىل 

معمل االسمنت
5 ل مساحته : 3 اولك و 75 مر مربع

6 ل درجة العمران الدار االوىل والدار الثانية وكالهما رديئة 
7 ل الشلاغل : حسلني عيل وال يرغلب بالبقاء يف العقلار بعد البيع 

بصفة مستاجر
8 ل القيملة املقلدرة : 112,500,000 مائلة واثنلا علرش  مليلون 

وخمسمائة الف دينار

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية

رقم االضبارة : 613/ت/2019
التاريخ : 2019/9/25

اىل / املنفذ عليه / مرتىض كريم حسان
لقلد تحقق لهلذه املديرية من خلالل كتاب مديريلة تنفيذ الكوفة 
املرقلم2055 يف 2019/9/18 واشلعار مختلار املنطقلة املؤرخ يف 

  2019/9/11
 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 

يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ
تقلرر تبليغلك اعالنلا بالحضور يف مديريلة تنفيذ العباسلية خالل 
خمسلة عرش يوما تبلدأ من اليلوم التايل للنرش ملبلارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سلتبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال الشخصية يف العباسية املرقم 
446/ش/2019 والقلايض بالزامكم بتادية نفقة ماضية للمدعية 
سلارة سالم حسان مبلغ مقداره تسلعون الف دينار شهريا وملدة 
ستة اشهر سابقا لتاريخ اقامة الدعوى يف 2019/6/2 وتادية نفقة 
مسلتمرة للمدعية سارة سالم حسلان مبلغ مقداره مائة وعرشة 
االف دينار شهريا واعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى يف 2019/6/2 
ولغاية زوال اسلباب فرضها الرشعية والقانونيلة وتحميل املدعى 
عليه الرسلوم واملصاريف القضائيلة بضمنها اتعاب محاماة وكيل 
املدعية املحامي نعيم خرسان العزيباوي مبلغا مقداره خمسة االف 
دينار وصدر القرار اسلتنادا الحكام املواد 23 و24 احوال شخصية 
و22 و76 و140 اثبلات و156 و161و166و177و203 مرافعلات 
مدنيلة و63 محاملاة املعدلة حكما غيابيا بحلق املدعى عليه قابال 

لالعراض والتمييز وافهم علنا بتاريخ 2019/7/15

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2409/ج/2019

التاريخ 2019/9/25
اعالن 

اىل املتهم الهارب / حسلام قيس حسلب الله يسلكن 
كوت / العزة القديمة

بالنظلر اىل مجهوليلة محل اقامتلك بالوقت الحارض 
ولكونك متهم بالقضيلة املرقمة 2409/جنح/2019 
وفلق احكام املادة )432( عقوبلات فقد تقرر تبليغك 
باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
هلذه املحكملة يف يلوم 2019/9/28 ويف حاللة عدم 
الحضور سوف تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب 

االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد : 1894/ب/2019

التاريخ 2019/9/26
اعالن بيع عقار باملزايدة 

املدعي الدائن / نوال كاظم محمد
املدعى عليه / املدين / عالء سالم محمود وجماعته

تنفيذا لقلرار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
)1894/ب/2019( واملتضملن اعلالن املزايدة الزالة 
شليوع العقار املرقم 1696/5 م38 الخاجية وتوزيع 
صايف الثمن بني الرشكاء كال حسب سهامه فقد تقرر 
اعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل 30 يوما اعتبارا 
ملن اليلوم التايل للنلرش يف صحيفتلني محليتني فعى 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني 
معهلم التامينلات القانونية البالغلة 10% من القيمة 
التقديريلة للعقلار بصلك معنلون اىل محكملة بداءة 
الكوت وسلوف تجري املزايدة يف اليوم االخري الساعة 
الثانيلة علرش ظهرا واذا صلادف اليلوم االخري عطلة 
رسلمية فيعترب اليوم اللذي يليه من الدوام الرسلمي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

النرش واملزايدة 
القايض

محمد حران بلعوط الرساي
مواصفات العقار :

جنسله / دار سلكن تتكون من طابلق واحد ودرجة 
العمران متوسلط يتكون من غرفة نوم عدد2 وصالة 

واستقبال ومطبخ وصحيات
املساحة 600م2

الشاغل ضياء سالم محمود
القيمة التقديرية 420,000,000 مليون دينار 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

اىل املتهم / ش م محمود حزام نارص حسني
محل العمل / قيادة حدود املنطقة الثانية

العنوان املثنى / الدراجي
بملا انلك متهلم وفق احلكام امللادة )5( ملن قانون 
عقوبلات قلوى االمن الداخليل رقم 14 لسلنة 2008 
وملجهوليلة محلل اقامتلك اقتلىض تبليغك بواسلطة 
هذا االعلالن عى ان تحرض املام محكمة قوى االمن 
الداخليل الثالثلة للمنطقة الثالثة خلالل مدة اقصاها 
ثالثون يوملا اعتبارا من تاريخ تعليلق هذا االعالن يف 
محلل اقامتك وتجيب عى التهملة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سلوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحلكام املواد )65 و66( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

للمنطقة الثالثة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا
بنلاء على الطللب املقلدم اىل هلذه الدائلرة بتاريلخ 
2019/8/26 لتسلجيل تملام العقلار تسلسلل 575 
محللة اللرساي جنسله دكان  بأسلم / حاتلم فليح 
عبلد زيد  مجددا باعتبار حائلزا له بصفة املالك للمدة 
القانونيلة ولغلرض تثبيت امللكيلة املذكلورة تمهيدا 
للتسلجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
)43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعى كل من 
يدعي بوجلود عالقة او حقوق معينة عى هذا العقار 
تقديلم ما لديه من بيانات اىل هلذه الدائرة خالل مدة 
ثالثلني يوما اعتبارا من اليلوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذللك الحضور يف موقع العقار يف السلاعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذه االعالن وذلك 
الثبلات حقوقه موقعيا يف الكشلف الذي سليجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة 
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري املناذرة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اىل الرشيك / حسني كريم حسن

اقتىض حضورك اىل صندوق االسلكان العراقي / فرع 
النجلف االرشف وذللك لتثبيت اقلرارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك ) سلارة نعمة عبلد الصمد( بالبناء عى 
حصتله املشلاعة يف القطعة املرقملة 66770/3 رقم 
املقاطعلة )4( اسلم املقاطعة جزيلرة النجف لغرض 
تسلليفه قرض االسلكان خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض 

مستقبال
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري 

العدد  :3190
التاريخ : 2019/9/25

بنلاء على الطللب املقلدم اىل هلذه الدائلرة بتاريلخ 
2019/9/22 لتسلجيل تملام العقلار اللذي يحملل 
التسلسلل 1125 محللة العزة بأسلم العراقي ) حيدر 
خضري زغري( مجلددا باعتباره حائزا له بصفه املالك 
للملدة القانونية ولغرض تثبيت ملكيلة العقار اعاله 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
رقلم 43 لسلنة 1971 املعدل قررنا اعلالن هذا الطلب 
على كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى 
العقار املذكور اعاله تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائلرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنلرش هذا االعالن وكذلك الحضلور يف موقع العقار يف 
تمام السلاعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
مدة االعلالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشلف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
 احمد غليم عودة

مدير التسجيل العقاري يف واسط الثانية
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد : 566/ج/2019
التاريخ 2019/9/24

اىل املتهم الهارب / سيف عيل عبد الله هريس
تبليغ

قررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/10/27 موعدا 
للمحاكمة يف الدعوى الجزائية املرقمة 566/ج/2019 
وفق املادة 32 مخدرات ولكونك هارب قررت املحكمة 
تبليغك من خالل النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني 
يف موعد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما اسلتنادا 
لنص امللادة 143/ج االصولية ويف حال عدم حضورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية
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رحلة املونديايل أمحد عيل.. من رحم 
التهجري القرسي ولد اإلنجاز

موراي يقع يف ربع ثيم ببطولة بكني املفتوحة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تحق الحكم الدويل لكرة الس�لة 
أحم�د عيل ياس�ن، أن يك�ون أحد 
أب�رز الرياضي�ن يف الع�راق، خالل 
العام الحايل بعدما شارك يف تحكيم 
مباريات كأس العالم بكرة الس�لة 
الت�ي أقيم�ت يف الصن.وتعد قصة 
ه�ذا الحك�م ممي�زة ملا م�ر به من 
ظ�روف قاه�رة ومتغ�ريات كثرية 
الظ�روف  ط�وق  يك�ر  أن  قب�ل 
ب�إرادة فوالذي�ة ويحق�ق أحالم�ه 

وطموحات�ه، ويؤكد للجميع بأن األحالم 
ممك�ن أن تك�ون واقًع�ا إذا كن�ا نضبط 
خطواتن�ا باتج�اه الهدف. ي�رد قصة 
الري�ايض الذي نال االح�رام والتقدير يف 
العراق، الحكم أحمد عيل، ووقف عىل آراء 

محيطه بما حققه خالل مسريته:
تهجري قري

أحمد عيل بدأ يف عالم الرياضة العًبا لكرة 
الس�لة يف مدينة ديايل املجاورة للعاصمة 

بغداد من الشمال الرشقي.
ويف األح�داث املريرة التي م�ر بها العراق 
وأيام العن�ف التي عاش�تها مدينة ديايل 
ترك »ع�يل« وعائلت�ه بيته مرغًم�ا لياًل، 

ت�ارًكا املدينة تحت أزيز الرصاص واتجه 
نحو العاصمة بغداد.وب�دأ »عيل« حياته 
م�ن الصفر بعد أن جردت�ه الظروف من 
كل يشء إال طموح�ه الذي بقي ملتصًقا 
بمخيلت�ه ول�ن يبارح�ه قي�د لحظة من 

الزمن ليبدأ من الخطوة األوىل.
العمل والدراسة

املن�زل  م�ن  عائلت�ه  ُج�ردت  أن  بع�د 
وممتلكاتهم ترك أحمد ممارس�ة السلة 
كالع�ب وأكمل دراس�ته يف كلي�ة الربية 
البدنية وعل�وم الرياض�ة صباًحا وعمل 
مس�اًء يف مح�ل صغري لبي�ع التجهيزات 
الرياضية.لك�ن عش�قه لكرة الس�لة لم 
ينقط�ع وطموح�ه ل�م ينت�ه ب�ل ازداد 

فوج�د  الحل�م،  لتحقي�ق  إرصاًرا 
نفس�ه مج�دًدا م�ع عال�م الكرة 
الربتقالية ليش�ق طريق�ه يف أول 
دورة تحكيمي�ة متخصصة لكرة 
الس�لة ع�ام 2005، لينطل�ق مع 

الصفارة يف بداية املشوار.
تدرج بامتياز

شق الحكم أحمد عيل طريقه نحو 
النجومية بخطوات واثقة فاجتاز 
االختب�ارات بامتي�از وتفوق عىل 
أقرانه ليجد نفسه من حكم درجة 
أوىل إىل الدرج�ة املمت�از، يف وق�ت 
قيايس.ون�ال »عيل« ثق�ة االتحاد 
ال�ذي منح�ه يف العام الت�ايل فرصة إدارة 
مباري�ات الدوري املمتاز وق�اد املباريات 
املهمة ثم حصل عىل الشارة الدولية عام 
2008 ويف ع�ام 2010 ق�اد أول مب�اراة 

دولية يف بطولة ستانكوفيتش بلبنان.
وق�اد ع�دًدا م�ن املباري�ات الدولية عىل 
املستوى اآلسيوي والدويل وتدرج ليشارك 
يف ال�دورة األوملبية للش�باب يف نانجينج 
الصينية ومن ثم قاد نهائي بطولة أندية 
آس�يا وش�ارك يف دورة األلعاب اآلسيوية 
»أنش�ون« يف كوري�ا الجنوبي�ة ومن ثم 

كأس العالم للسيدات يف بيالروسيا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تنطلق غًدا اإلثنن منافسات بطولة بكن 
املفتوح�ة فئ�ة 500 نقط�ة، وس�يكون 
املصن�ف الثاني ع�ىل البطولة ألكس�ندر 
زفريي�ف، ع�ىل موع�د م�ع العدي�د من 

املواجهات املرتقبة منذ البداية.
ويواجه زفرييف يف الدور األول، األمريكي 
فرانس�يس تياف�وي املش�ارك ببطاق�ة 
دع�وة، ويتف�وق األملان�ي يف املواجه�ات 
املب�ارشة )4-1(، ولكن احت�اج زفرييف 
للوصول إىل املجموعة الخامس�ة، للتغلب 
ع�ىل تياف�وي الش�هر امل�ايض يف بطولة 

أمريكا املفتوحة.
وسبق وأن شارك زفرييف يف بطولة بكن 
3 مرات من قبل، ولم يسبق وأن خر يف 
الدور األول، وبش�كل عام يملك األملاني 6 
انتصارات وتع�رض ل�3 هزائم يف بطولة 
بكن، وحقق أفضل نتائجه بالوصول إىل 

نصف نهائي البطولة يف عام 2017.
ويواج�ه الفائ�ز م�ن مب�اراة زفريي�ف 
وتياف�وي، الفائ�ز م�ن مب�اراة الكندي 
فيليك�س أوجري أليازيم أو ألربت راموس 
فين�والس الذي وص�ل إىل نص�ف نهائي 

تشوهاي منذ أيام، يف الدور الثاني.
ويتواج�د يف نفس رب�ع الثنائي، املصنف 
الخامس عىل البطولة اإلس�باني روبرتو 
باوتيس�تا أجوت، والذي وصل هو اآلخر 

إىل نصف نهائي تشوهاي.

أما املصنف األول عىل البطولة النمساوي 
دومينيك ثي�م، فيبحث ع�ن أول انتصار 
ل�ه يف بكن يف املش�اركة الثالثة له، وودع 
ثيم البطولة يف عام 2015 أمام األمريكي 
جون إيس�نر، وودع نس�خة 2016 أمام 
يف  مش�واره  ثي�م  زفرييف.ويس�تهل 
البطول�ة بمواجه�ة الفرن�ي ريش�ارد 
جاس�كيه، ال�ذي وصل إىل نص�ف نهائي 
البطولة يف عام 2013، وينتظره يف الدور 
الثاني مواجهة محتمل�ة مع الربيطاني 
كاي�ل إيدمون�د وال�ذي وص�ل إىل نصف 

نهائي البطولة العام املايض.
ويتواج�د يف نف�س رب�ع ثي�م، كل م�ن 
اإليطايل ماتي�و برييتيني ال�ذي وصل إىل 

نصف نهائي أمريكا املفتوحة هذا العام، 
كما يتواجد معه أيًضا املصنف أول عاملًيا 

سابًقا الربيطاني أندي مواري.
يف  خاش�انوف  كاري�ن  ال�رويس  ويق�ع 
نف�س الرب�ع الخ�اص باإليط�ايل فابيو 
فونيني، ويس�تهل خاش�انوف مشواره 
يف البطول�ة بمواجه�ة الع�ب ق�ادم من 
ال�ذي  التمهيدي�ة، أم�ا فونين�ي  األدوار 
وص�ل إىل نص�ف نهائي البطول�ة مرتن 
من قبل، فيواجه يف الدور األول ميخائيل 
كوكش�كن، ويواج�ه الفائ�ز م�ن تل�ك 
املباراة يف الدور الثاني، الفائز من مباراة 
البلغ�اري جريجور ديم�روف والرويس 

أندري روبليف.

دورمتوند خيشى 
اخلروج من سباق 

البوندسليجا مبكرًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

يبتع�د بوروس�يا دورتموند بف�ارق ثالث 
نق�اط فقط ع�ن بايرن ميون�خ، متصدر 
لك�ن  )بوندس�ليجا(،  األملان�ي  ال�دوري 
الفريق يشعر بالفعل أنه يبتعد عن سباق 
املنافس�ة عىل اللق�ب وذلك بع�د مرور 6 

جوالت فقط من املسابقة.
ليس�ت الفجوة الصغرية التي ظهرت هي 
التي تؤرق بوروس�يا دورتمون�د، لكن ما 
يقلق الفريق أكث�ر هو التعادل عىل أرضه 
أمام ضيفه فريدر بريمن 2/2، التي جاءت 
بع�د التعادل م�ع آينراخ�ت فرانكفورت 

بذات النتيجة يف الجولة املاضية.
وبدأ بريمن املباراة بش�كل رائع واستطاع 
التس�جيل  يفتت�ح  أن  ريش�كا  ميل�وت 
لربيم�ن بعد مرور س�بع دقائق فقط من 
بداية املباراة مس�تغال ارتب�اك دورتموند، 
ولكن أسود الفس�تيفال قاموا بعمل كبري 
واستطاع أن يحرزوا هدف التعادل بعدها 

بدقيقتن عن طريق ماريو جوتزه.
وتق�دم دورتمون�د يف النتيج�ة قبل نهاية 
الوقت األصيل للش�وط األول بأربع دقائق 
ع�ن طري�ق ماركو ري�وس، لكن رأس�ية 
مارك�و فري�دل منح�ت التع�ادل لربيمن 
ري�وس،  مارك�و  55.وق�ال  الدقيق�ة  يف 
ال�ذي اعتق�د أن�ه س�جل ه�دف الف�وز، 
لش�بكة »س�كاي«: »أنا قلق ألننا ال نفوز 
باملباري�ات. وتأخرنا قلي�ال بالفعل. يجب 

أن نفوز باملباريات لنقلص الفجوة«.
نف�س األمر تكرر يف الجول�ة املاضية أمام 
فرانكف�ورت، حي�ث ح�رم اله�دف الذي 
س�جله توماس ديالني، بالخطأ يف مرمى 
فريق�ه دورتمون�د، م�ن تحقي�ق الف�وز 

وحصد النقاط الثالث.
وعان�ى الن�ادي م�ن تذب�ذب يف النتائ�ج 
طوال س�نوات، واالنتصارات الكبرية التي 
تحققت ه�ذا املوس�م، عىل أوجس�بورج 
وباي�رن ليفرك�وزن وكول�ون تتناق�ض 
م�ع الهزيمة أمام الفري�ق الصاعد حديثا 
يونيون برلن.وتلقى املدرب لوسيان فافر 
الكثري م�ن الثناء من الجماهري والنقاد يف 
املوس�م املايض بعدما تمك�ن من تحقيق 
التوازن يف الفريق، رغم االنهيار يف األمتار 
االخ�رية من ال�دوري، ال�ذي ت�وج بلقبه 
بايرن ميونخ.وكان م�ن املنتظر أن يقدم 
دورتموند موسما رائعا بفضل الصفقات 
الجدي�دة التي أبرمه�ا املتمثلة يف ثورجان 
ه�ازارد وجولي�ان براندت ونيكو ش�ولز 

وماتس هوميلز.

أزمة جديدة تعرقل مشاركة 
الفالين مع نادي الطلبة

يوفنتوس يراقب 
أرشف حكيمي

              المستقبل العراقي/ متابعة

سيغيب املهاجم املوريتاني عيل الشيخ الفالني، عن بعض 
املباري�ات القادم�ة لفريق�ه الطلب�ة يف ال�دوري العراقي 
املمتاز وذلك بالرغم من توقيعه رسمًيا للفريق ملدة موسم 
قاب�ل للزيادة.وأكد مصدر مقرب من الالعب ل أن البطاقة 
الدولية لالعب الشيخ الفالني لم يتم إرسالها حتى اآلن من 
ط�رف فريق نواذيبو الذي كان ينش�ط يف صفوفه وهو ما 

يمنعه من خوض أي مباراة رسمية مع فريقه الجديد. 
وكان الفالن�ي قد انتقل األس�بوع املايض، إىل فريق الطلبة 
العراقي ملدة موس�م واحد قابل للتجديد، ليكون بذلك ثالث 
موريتان�ي يلتحق بالدوري العراقي بعد حس�ن أحويبيب 
وأالسان جوب.ويعترب الفالني من أفضل املهاجمن الذين 
أنجبتهم كرة الق�دم املوريتانية، حيث توج هداًفا للدوري 
املحيل 5 مرات، مع فرق لكرص وأس�نيم وتفرغ زينة، كما 

لعب ألندية أخرى من بينها نواذيبو والحرس الوطني.
كم�ا خاض الالع�ب تج�ارب احرافية مع بع�ض األندية 
العربية أبرزها النهضة العماني يف عام 2014 وحقق معه 

نتائج مبهرة، محليا وقارًيا.

برييسيتش يتألـم من فشل حلم االنتقال إىل مانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رف إيف�ان برييس�يتش، جن�اح بايرن 
ميونيخ، بش�عوره باأللم بعد فش�ل إتمام 
حلم�ه باالنتق�ال إىل مانشس�ر يونايتد يف 
صي�ف 2017، حي�ث كان يأم�ل يف التدرب 
جوزي�ه  الربتغ�ايل  امل�درب  قي�ادة  تح�ت 
مورينيو.ولم تتم الصفقة حينها، واستمر 

الكروات�ي يف صف�وف إن�ر اإليط�ايل مل�دة 
عام�ن، قب�ل أن ينضم إىل صف�وف بايرن 
ميونيخ ه�ذا الصيف.وقال برييس�يتش يف 
ح�وار م�ع موق�ع »The Athletic«: »ك�م 
كنت قريًبا م�ن االنتقال إىل اليونايتد؟ كنت 
قريًبا للغاية، كان األمر مذهاًل بالنس�بة يل 
عندما هاتفن�ي مورينيو، كان من الصعب 
ق�ول ال له«.وأض�اف: »يف حقيق�ة األم�ر، 

أردت بش�دة اللحاق ب�ه واللعب يف صفوف 
اليونايت�د، كان حلًم�ا بالنس�بة يل اللعب يف 
كل الدوريات الكربى، ولكن ذلك لم يحدث، 
كان األم�ر مؤملًا، ولكني ال أرغب يف الذهاب 
يف التفاصيل حينها، ولكني عرفت األسباب 
الحقيقي�ة بع�د عامن«.وس�بق وأن لعب 
برييسيتش يف صفوف بوروسيا دوتموند يف 
عام 2011، تحت قيادة يورجن كلوب، وعن 

تلك الفرة قال الكرواتي: »لم أكن مس�تعد 
لتلك الخطوة، لم أكن معتاد عىل الدفاع من 
األم�ام، كلوب علمني كرة الق�دم الحديثة، 
ويجب أن أشكره عىل ذلك«.وتابع: »توجنا 
بالثنائية يف العام األول، ولكن عندما وجدت 
أن وضعي لم يتغري يف املوس�م الثاني، أردت 
الرحي�ل، أخربت�ه بأنن�ي أرغ�ب يف اللع�ب 

أساسًيا، وقال يل أنه يحرم قراري«.

سرتلينج يدافع عن بريناردو سليفا
              المستقبل العراقي/ متابعة

دافع رحيم س�رلينج عن زميله يف مانشسر سيتي 
الربتغ�ايل برين�اردو س�يلفا، إزاء االتهامات املوجهة 
إلي�ه، بش�أن عنرصيته تج�اه زميلهم�ا بينجامن 

ميندي.
ون�رش س�يلفا، تغري�دة عىل »توي�ر« ُيق�ارن فيها 
ميندي بش�خصية كاريكاتورية، تس�تخدم كشعار 
لن�وٍع محبوب م�ن الحلوى املغلفة بالش�وكوالتة يف 

إسبانيا، والربتغال، ثم حذفها بعد ساعة واحدة.
وق�ال س�رلينج، بحس�ب ما نق�ل موقع »س�كاي 
س�بورتس«: »يمكنن�ي رؤي�ة النقطة الت�ي قد تثري 
بعض الجدل، لكن يف ه�ذا املوقف. أرى أنَّ بريناردو، 

كان يمزح مع صديقه«.
وأض�اف: »لم يعل�ق بريناردو عىل ل�ون البرشة، كل 
ما يف األم�ر أنَّ الصورتن لديهما رأس صغرية، وأهم 

يشء بالنسبة يل أنه لم يرش إىل أي لون«.
وتاب�ع: »كلنا يعرف وبنيجامن يع�رف. الكل يمكن 

رؤي�ة أن بينجامن م�ن أصحاب البرشة الس�مراء، 
وعلين�ا أن نفخر بذل�ك، وإذا أراد أحد اإلش�ارة للون 
برشتن�ا بصورة ما. س�يكون األم�ر محبًطا، فنحن 
»بالنس�بة  برشتنا«.وواص�ل:  ل�ون  جي�ًدا  نع�رف 
لبرين�اردو، فهو ل�م يرش إىل لون الب�رشة، وهذا أهم 
يشء يف هذا املوقف. من املؤسف رؤية بريناردو يعاني 
من اإلحباط طوال األس�بوع بس�بب تل�ك الصورة«.

واستكمل: »بريناردو وبينجامن صديقان مقربان. 
أتفه�م الفكرة التي تعرض لها بريناردو للنقد، لكنه 

لم يك�ن يتعمد أي ن�وع من العنرصي�ة، وهذا ليس 
لكونهما زميالن يل يف نفس الفريق، لكن هذا ما أراه 
يف هذا املوقف«.وأردف: »يش�عر بريناردو باألس�ف، 
ه�و ل�م يرتكب خط�أ، لك�ن يف نفس الوق�ت يمكن 
تقبل وجه�ة نظر البعض يف ارتكابه لخطأ ما. علينا 
أن نتح�ىل بالذكاء عىل مواق�ع التواصل االجتماعي، 
ف�أي تيشء تقوله يتم الحكم عليه«.واختتم: »حاول 
مين�دي املزاح، نعم لم يكن الوض�ع جيًدا، لكن علينا 

امليض قدًما وفهم أن األمر لم يكن متعمًدا«.

سولسكاير: عملية اإلصالح لن تتم رسيعًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

النرويج�ي أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب  أك�د 
مانشس�ر يونايتد، عىل ش�عوره بالغضب الش�ديد 
بعد خسارته يف الجولة املاضية يف الدوري اإلنجليزي، 

أمام وست هام.
وق�ال سولس�كاير يف ح�وار م�ع ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس«: »تض�ع املزيد من الضغط عىل نفس�ك 
للتمتع بالتنافس�ية، أرغ�ب يف الفوز بكل يشء حتى 

يف التدريبات«.
وأض�اف: »ال نم�ر بنفس موقف املوس�م املايض، ال 
نعان�ي من أي قل�ة يف الرغبة، لم أق�ل إن مهمتي يف 
إصالح الوضع ستنجح برعة، األمر يتعلق بالسري 

خطوة بخطوة«.
وواصل: »مع األموال الت�ي أنفقناها، والتي يصفها 
البع�ض بالغزي�رة، تعاقدن�ا م�ع مدافع�ن اثن�ن، 
وأصبحنا من الف�رق الصلبة دفاعًيا، نعم نس�تقبل 
أهدافا ليس من املفرض أن تس�كن ش�باكنا، ولكن 

األم�ر ال�ذي نفكر في�ه حالًيا ه�و تطوي�ر الجانب 
الهجومي«.وتعاقد مانشسر يونايتد مع سولسكاير 

يف عام 1996 مقابل 1.5 مليون جنيه إسرليني.
وح�ول إمكانية تعاقد نادي�ه مع العب بنفس الثمن 
حالي�ا، قال امل�درب النرويجي: »أعتق�د أننا أظهرنا 
ذل�ك يف دان جيم�س، لم ندف�ع مبلًغا كب�رًيا للتعاقد 
مع�ه، وأظه�ر أنه يمل�ك املوهبة بالفعل، أنا س�عيد 
بالصفقات الثالث الت�ي تعاقدنا معها، فقد أظهرت 

أننا نقوم بعمل جيد«.

وعم�ا إذا كان عمل�ه يتعلق بالوقت الح�ايل فقط أم 
باملس�تقبل أكمل: »إذا نظرت إىل أرون )وان بيساكا( 
ودان )جيمس( فيبلغ كل منهما 21 عاًما، ويقدمان 
عم�اًل جي�ًدا، ال نتوق�ع أن يصبح�ا ق�ادة للفري�ق، 

ولكنهما سيبقيان يف النادي لسنوات عديدة«.
وأردف: »أم�ا هاري )ماجواير(، فهو العب مختلف، 
يظه�ر بقل�ب الدف�اع، ويبلغ م�ن العم�ر 26 عاًما، 
وبالتايل ننتظر من الثالثي الكثري من العمل يف الوقت 

الحايل ويف املستقبل«.

يوفنتوس يرفض التفريط 
يف نجمه املنبوذ

رس فشل انتقال بالوتييل 
إىل نابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض ن�ادي يوفنتوس اإليطايل، الس�ماح 
ألح�د العبي�ه بالرحي�ل إىل باري�س س�ان 
جريم�ان، خالل ف�رة االنتقاالت الش�توية 
املقبلة بشهر يناير / كانون ثان املقبل.ونقل 
موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، تقارير 

صحفية فرنس�ية تفيد 
جريم�ان  س�ان  أن  أن 
يراق�ب األملان�ي إيمري 
كان، ويخط�ط للتعاقد 
معه يف املس�تقبل.وكان 
س�اري،  ماوريس�يو 
يوفنت�وس،  م�درب 
استبعد إيمري كان من 
قائمة الفريق يف بطولة 

دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، مما قلل من 
فرص الالعب األملاني يف املشاركة بالبطوالت 
األخ�رى أيًضا.ورغ�م أن كان لي�س ضم�ن 
أولويات س�اري، ولكن مس�ؤويل يوفنتوس 
تمس�كوا باس�تمرار الالع�ب حت�ى نهاي�ة 
املوسم الجاري، ورفضوا العرض الباريي.

يذكر أن بعض التقارير، س�بق أن أش�ارت 
أن س�ان جريم�ان،  إىل 
صفقة  لعق�د  يخط�ط 
تبادلية م�ع يوفنتوس، 
الظهري  س�ينتقل  حيث 
توم�اس  البلجيك�ي 
الس�يدة  إىل  مونيي�ه 
ارتداء  مقاب�ل  العجوز، 
لقمي�ص  كان  إيم�ري 

الفريق الباريي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، سبب فشل 
انتقال ماريو بالوتييل، مهاجم مارس�يليا 
الس�ابق وبريش�يا الح�ايل، إىل ناب�ويل يف 

املريكاتو الصيفي األخري.

ووفًقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن بالوتي�يل كان أح�د أبرز 
أه�داف ناب�ويل يف الصي�ف امل�ايض لدعم 

الهجوم بعنرص مميز.
رئي�س  لورينتي�س،  دي  أوريلي�و  وق�رر 
ناب�ويل، التخيل ع�ن فكرة ض�م بالوتييل، 
بعدم�ا طل�ب راتب�ا كب�ريا، باإلضافة إىل 

سجله األخالقي السيئ.
وبداًل من ضم بالوتييل تحرك نابويل للتعاقد 
مع املهاجم اإلس�باني فرنان�دو يورينتي 
عق�ب انته�اء عق�د األخري م�ع توتنهام.

يذك�ر أن بالوتييل ش�ارك ضد نابويل اليوم 
ضم�ن منافس�ات الجولة السادس�ة من 
ال�دوري اإليط�ايل، وأحرز هدًفا يف ش�باك 
البارتينوبي.وتقدم نابويل إىل املركز الرابع 
بجدول ترتيب الدوري اإليطايل لكرة القدم، 

عقب الفوز عىل ضيفه بريشيا 2/ 1.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن ن�ادي يوفنت�وس يراقب 
املغرب�ي أرشف حكيمي، ظهري بوروس�يا دورتموند املعار 

من ريال مدريد.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن يوفنتوس 
مهتم جًدا بحكيمي، ولكنه لن يتخذ اآلن أي خطوة بش�أن 

ضمه.
وأش�ارت إىل أن قرار يوفنتوس يع�ود إىل أن حكيمي يلعب 
مع دورتموند عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوسم، كما 
أن عق�د الالعب املغرب�ي مع ريال مدري�د ينتهي يف صيف 

.2021
يذكر أنه تم تصعيد حكيمي إىل الفريق األول يف ريال مدريد 
خالل ع�ام 2017، قبل أن ينتق�ل إىل دورتموند معاًرا ملدة 

موسمن يف صيف 2018.
ويتمي�ز حكيم�ي بالقدرة ع�ىل اللعب يف مرك�زي الظهري 

األيمن واألير.
ويركز يوفنت�وس عىل ضم الالعب�ن املميزين يف صفقات 

مجانية، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة.

نبأ مزعج لزيدان قبل مواجهة كلوب بروج
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى املدرب زين الدين زيدان نبأ سيًئا 
بغياب العبه املميز عن املران الجماعي، 
للفري�ق امللكي، بعدم�ا اختربه يف آخر 
تدريبن سابقن للديربي لحل مشكالت 
الظهري األي�ر، وق�رر يف النهاية عدم 
املخاط�رة بعودته.ولم يتدرب الربازييل 

مارس�يلو مع باقي زمالئه، وأصبحت 
احتمالية عودته للعب أمام كلوب بروج 
البلجيك�ي الثالثاء املقبل بدوري أبطال 
أوروبا أصعب، وذلك عقب جلس�ة من 
تدريب�ات التع�ايف لالعبن األساس�ين 
بديربي مدريد.وعقب تعادله س�لبيا يف 
معقل أتلتيكو مدريد مساء السبت، عاد 
امللك�ي صباح األحد، للمران اس�تعداًدا 

التشامبيونزليج، واضًعا  لثاني جوالت 
الف�وز عق�ب  نص�ب عيني�ه رضورة 
انطالقته الس�يئة بالبطولة بس�قوطه 
امل�دوي بثالثية نظيفة ع�ىل يد باريس 
الالعب  الفرني.ومازال  سان جريمان 
الربازي�يل يعان�ي م�ن متاع�ب تتعلق 
بإصابت�ه العضلي�ة الت�ي كان يتع�اىف 
منها، وقد تدرب صب�اح األحد منفرًدا.

بمباراة  األساس�يون  الالعبون  وأجرى 
الديربي تدريبات للتع�ايف، بينما أجرى 
البدالء ومن لم يش�اركوا تمرينات أكثر 
شدة، وكذلك الكرواتي لوكا مودريتش 
ال�ذي ظه�ر يف آخ�ر دقائ�ق بمواجهة 
األتلتي، وإيس�كو أالركون الذي يتطلع 
ألن يك�ون من ب�ن مس�تجدات زيدان 
يف قائم�ة بروج.وانضم العب�ا الرديف 
دييجو ألتوبي وميجل جوتيرييز للمران 
الجماع�ي، الذي غ�اب عن�ه املصابان 
مارك�و أسينس�يو والفرن�ي فريالند 

ميندي ليواصال عملية تعافيهما.

أتلتيكو مدريد يعلن حجم إصابة ومدة غياب فيتولو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي اتلتيكو مدريد، إصابة العب وس�طه فيكتور 
ماش�ن »فيتولو« يف عضالت الفخذ األي�ر خالل ديربي 
مدريد أمام الريال مساء السبت، يف الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.وخضع فيتولو للفحص الطبي يف مستشفى اليوم 
األح�د، ليتم التأكد م�ن إصابته يف الفخذ األي�ر وفًقا ملا 
كش�ف عنه فحص بالرنن املغناطيي خضع له الالعب، 
ليتأك�د غيابه عن مواجهة لوكوموتيف موس�كو الثالثاء 

املقبل بدوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ألعاب الفيديو تشكل خطرًا كبريًا عىل القلب لدى بعض األطفال
ح�ذرت دراس�ة جديدة م�ن أن ألعاب 
الفيدي�و يمك�ن أن ت�ؤدي بالفعل إىل 
حدوث مش�كالت يف القلب لدى بعض 

األطفال.
وكشف الباحثون من جامعة سيدني 
ع�ن ثالث حاالت حديث�ة تعرض فيها 
أطفال صغ�ار ألمراض قلبي�ة نتيجة 

ملمارسة ألعاب الفيديو.
 New ويف الحالة األوىل، املفصلة يف مجلة
England Journal of Medicine، فقد 

صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، الوعي فجأة 
بعد فوزه يف إحدى ألعاب الحروب، يف املنزل.

وعىل الرغم من أنه رسعان ما اس�تعاد وعيه، 
إال أن�ه تع�رض يف وقت الحق ألزم�ة قلبية يف 
املدرس�ة بس�بب حال�ة غري معروفة تس�مى 

الرجف�ان البطيني، وهي حال�ة توقف القلب 
عن العمل بسبب خلل يف منظومة القلب تؤدي 

إىل ارتجاف البطينني بدل انقباضهما.
أما الحالة الثانية، فشهدت إصابة صبي يبلغ 
م�ن العم�ر 15 عام�ا، خضع س�ابقا لعملية 
جراحية يف القلب، بإغماء ألنه كان عىل وشك 

الفوز يف لعبة فيديو.
وش�خص األطباء حالته بعدم انتظام 
دقات القل�ب البطيني، وهو اضطراب 
يف رضب�ات القلب الذي ينبض بش�كل 

أرسع من املعتاد.
انه�ار  الثالث�ة،  الحال�ة  يف  وأخ�ريا، 
صبي يبل�غ من العم�ر 11 عاما أثناء 
»ممارس�ة لعبة ح�رب إلكرتونية مع 
صديق�ه بحم�اس«، وتم تش�خيصه 
بمتالزمة كيو تي الطويلة، وهي حالة 

سمعية تسبب دقات قلب غري منتظمة.
وبينم�ا يعان�ي األطف�ال الثالثة م�ن أمراض 
قلبية، يش�ري الباحثون إىل أن كثرة ممارس�ة 
ألع�اب الفيديو، ه�ي التي تتس�بب يف حدوث 

املشكالت.

اكتش�ف العلماء »مفتاح قتل« جزيئي يمكنه 
إيق�اف تكاثر الخاليا املصاب�ة بفريوس نقص 
املناع�ة البرشية، ما يعد خط�وة قريبة لعالج 
اإلي�دز. ويمكن أن يكبح الع�الج الدوائي الذي 
يس�تمر مدى الحياة، الف�ريوس الذي يؤدي إىل 
اإلصابة باإليدز، لكن الفريوس يمكن أن يعاود 
الظه�ور يف حال توقف املريض عن اس�تخدام 

الع�الج. وعثر العلماء م�ن جماعة كاليفورنيا 
يف س�ان دييغو، عىل ج�زيء بالحمض النووي 
الريب�وزي، ال�ذي يعم�ل عىل إيقاف وتش�غيل 
الجينات، ووج�دوا أن إزالته من الخاليا، يمنع 
فريوس نق�ص املناع�ة البرشية م�ن العودة. 
ووج�دت الدراس�ة، يف االختب�ارات املعملي�ة، 
»مفتاحا« خلويا يمكن إيقافه إلزالة الفريوس 

الذي يختبئ يف س�بات داخ�ل الخاليا، وهذا ما 
يجعله�م يقرتب�ون م�ن العثور ع�ىل »الكأس 
املقدسة« لعالج فريوس نقص املناعة البرشية. 
وق�ال الدكتور طارق ران�ا، الباحث الرئييس يف 
الدراسة: »هذا هو أحد املفاتيح الرئيسية التي 
يس�عى العلماء للعثور عليها يف مجال فريوس 

نقص املناعة البرشية منذ ثالثة عقود«.

تعترب منصة Gmail من أكرب املنصات ش�عبية عىل اإلنرتنت، ويستعملها 
أكثر من 1.5 مليار شخص اليوم، لكن الكثري من مستخدمي هذه املنصة 

يجهلون بعض امليزات املهمة فيها.
وم�ن أب�رز املي�زات يف خدمة املراس�لة ع�رب Gmail مي�زة تحديد وصول 
اإلشعارات، والتي تمكن املستخدم من التخلص من الدعايات واإلشعارات 
املزعج�ة. ولالس�تفادة من ه�ذه امليزة يج�ب عىل املس�تخدم التوجه إىل 
قائم�ة اإلع�دادات يف التطبي�ق، ومن ث�م الضغط عىل خيار »إش�عارات« 

.High priority only وبعدها الضغط عىل خيار ،Notifications
أما امليزة املهمة األخرى يف خدمة املراسلة فهي ميزة إلغاء اإلرسال، حيث 
يمن�ح Gmail املس�تخدم 5 ث�وان ليضغط عىل خيار الرتاجع عن إرس�ال 
الرس�الة. ويمكن زيادة املدة املذك�ورة من 5 ثوان إىل 30 ثانية عرب قائمة 
اإلعدادات، فهناك يجد املس�تخدم خي�ار Undo Send، وبجواره خيارات 
)5ثوان، و10 ث�وان، و20 ثانية، و30 ثانية(، وبانتقاء أحد تلك الخيارات 
ستتغري املدة التي يمنحها Gmail للمستخدم للرتاجع عن إرسال رسائله. 
وم�ن أبرز املي�زات التي يوفرها Gmail للمس�تخدم أيضا ميزة اس�تعمل 
األسماء املستعارة التي يمكنه استعمالها يف العديد من املواقع اإللكرتونية 

األخرى دون أن يحتاج إلنشاء حسابات جديدة.

اكتش�ف علماء جامعتي بوفال�و وبويرتوريك�و األمريكيتني، أن صلصة 
البصل والثوم يمكنها تخفيض خطر تطور رسطان الثدي.

وتق�ول كبرية الباحثني الدكتورة هاوري ديس�اي يف املقال الذي نرشته يف 
مجل�ة Nutrition and Cancer، إن نس�اء بويرتوريك�و اللواتي يتناولن 
صلصلة »سوفريتو« التي أساس�ها البصل والثوم، انخفض لديهن خطر 

تطور رسطان الثدي بنسبة %67.
وأشارت ديساي، إىل أن دراستها اعتمدت يف األساس عىل نتائج الدراسات 
الس�ابقة عن تأثري البصل والثوم يف تطور األورام الخبيثة. ويش�ري علماء 
آخ�رون إىل أن البصل والثوم يحتويان عىل نس�بة عالي�ة من الفالفونويد 
ومركب�ات الكربي�ت العضوي�ة. وتق�ول الدكت�ورة لينا مو، م�ن جامعة 
بوفالو، »ه�ذه املركبات لها خصائص مض�ادة للرسطان، وكذلك أفادت 

الدراسات التجريبية التي أجريت عىل الحيوانات«.
وجرت هذه الدراسة خالل أعوام 2008-2014 وشملت 346 مريضة من 

بينهم 314 امرأة مصابة برسطان الثدي.

العلامء يقرتبون من اكتشاف »مفتاح قتل« فريوس نقص املناعة البرشية

Gmail صلصة بسيطة جدًا توقف تطور ميزات جيهلها الكثريون يف
رسطان الثدي

العلامء يقرتحون طريقة جديدة ملكافحة الرسطان

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

الطرق التي تبتلع األرواح!رعاية ومحاية الطفولة

 عادل عبد الحقالحقوقي ماجد الحسناوي

ال ي�كاد يمر يوم دون تس�جيل حادث س�ري م�روع ُتزهق في�ه األرواح عىل الطرق 
الخارجي�ة الرابطة بني املحافظ�ات أو أقضية ومدن محافظة ما. لم تكن الحوادث 
املروري�ة، عىل أي�ة حال، وليدة الس�اعة أو جديدة حيث ُيس�توجب اس�تغرابها أو 

اس�تهجانها، فالحوادث موجودة يف جميع البلدان.
ولكن الغريب، والذي يستوجب االستهجان واالستنكار، هو تكرارها بشكل يومي؛ 
وال يوج�د أي ح�ادث دون ضحاي�ا تذه�ب أرواحهم جزافاً بس�بب ته�ور القيادة 

والرسعة املفرطة ورداءة الطرق وأسباب أخرى كثرية.
إن التط�ور الرسيع الذي حدث بعد التغيري وانفتاح أبواب اس�ترياد الس�يارات عىل 
مرصاعيه�ا دون رقاب�ة أو قانون ودخول املركبات الحديثة بش�كل كبري وتحس�ن 
مستوى الدخل للكثري من الطبقات وحتى اتجاه أصحاب الدخل املتوسط وأصحاب 
املهنة إىل امتالك الس�يارات الحديثة فائقة الرسعة.. كل هذه أس�باب ونتائج لتلك 

الحوادث.
وق�د أطلق الناس اس�م )طرق املوت( عىل الكثري من الش�وارع التي تحصد األرواح 
باس�تمرار، ورغ�م ش�يوع املوت وطرق�ه، إال أنه حّت�ى اآلن ليس هن�اك معالجات 
حقيقي�ة لها. هذه الح�وادث بحاجة إىل وقفة حقيقية للحف�اظ عىل أرواح الناس 

وممتلكاتهم.
عىل مديريات البلديات يف املحافظات كاّفة والجهات املسؤولة عن الطرق وصيانتها 
أن تق�وم بثورة خدمية إلصالح تلك الطرق واالس�تمرار بصيانتها ومراقبتها، وعىل 
دوريات املرور أن تنترش عىل طرق الطرق ملحاس�بة املفرطني بالرسعة أشد عقاب 
وبمساندة مديريات النجدة، وأيضاً عىل مديريات الصحة متمثلة باإلسعاف الفوري 

التواجد عىل مدار الساعة يف هذه املناطق إلسعاف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كل ه�ذه مس�ؤوليات وواجبات من صل�ب العمل املؤسس�اتي، وال فضل تقوم به 
الجه�ات املعنية، وان كان العذر هو عدم توف�ر التخصيصات املالية أو قلتها أو أي 
عذر حكوم�ي آخر فعليكم االس�تعانة بالتجار وأصح�اب رؤوس األموال الخريين 
وحتى األهايل والرشكات العاملة عىل األرايض العراقية وتوظيف ما تدره من أموال 

للمنافع االجتماعية بهذا االتجاه وهذا األمر املخيف الذي يزداد سوءاً كل يوم.
وعىل املستوى الشعبي، فيجب أن تكون هنالك قوانني مجتمعية وعشائرية صارمة 
تجاه من يستهني بأرواح الناس أو من يشرتي البنه الحدث سيارة حديثة ويخرجه 
إىل الش�ارع يتالع�ب باألنفس البرشي�ة. إننا نعول ع�ىل قانون امل�رور الجديد وما 
يحمل يف طياته من عقوبات للحد من حوادث الس�ري أو االستهتار يف القيادة. وهذا 
القان�ون، وإن كان متأخ�راً، ولكنه س�يحد ويحافظ عىل الناس م�ن تلك الحوادث 

املميتة أو غريها.
املس�ؤولية تقع عىل عات�ق الجميع ابتداًء م�ن وزارة التج�ارة إىل املنافذ الحدودية 
إىل الكمارك إىل املرور إىل اإلس�عاف إىل الس�ائقني وأهاليهم واىل املجتمع تباعاً. الكل 
مس�ؤول، فاألرواح التي تزهق كل يوم ع�ىل مختلف األعمار من األطفال وصوالً إىل 
الشيوخ نس�اءاً ورجاالً كان لها الحق بطريق معبد جيداً، وكان لها الحق بإسعاف 
ق�د ينقذه�ا وكان لها الح�ق بدورية مرور تحاس�ب من يقوده�ا برسعة جنونية 
إىل امل�وت، وكان لها الحق بس�ائق يح�رتم أرواح الناس فالنعمل ع�ىل توفرها قدر 

املستطاع.. )أنقذوا أرواح الناس من طرق املوت(.

الطفل هو املستقبل واي جهد لحمايته تاييد ملستقبل االمة 
ودع�م لسالمته�ا وان املحاولة الهادفة لخل�ق جيل جديد 
يشق طريقه يف الحياة بخطى ثابته هادفة وبنفس راضية 
خالي�ة من التوت�ر والقلق وحماية الجيل م�ن االنحرافات 
وعىل الدولة دراسة مشكلة جنوح االحداث دراسة عميقة 
ولوح�ظ ان التصني�ع يصاحب االنم�اء االقتصادي والذي 
يسري جنبا اىل عملية التفكك االجتماعي وان البحوث ركزت 
لتحقيق الرفاهية االنسانية وبذل الجهود لتحقيق اكرب قدر 
من الرعاية للطفل عىل اوسع نطاق ممكن واملستقبل هو 
الطفل يلزم العناية فيه وعالج املشاكل االجتماعية العداد 
جيل سليم من االطفال يتمت�ع بشخصية سوية متوافقة 
مع حضارة املجتمع الذي يعيش يف اطاره وتوجيه الجهود 
لحمايت�ه من االنحراف باعتب�ار ان املنحرف انسان عادي 
ول�وال الظ�روف االجتماعية التي ت�ؤدي اىل الشذوذ ينبغي 
تهيئة الظ�روف وتدعيمها بالعقوبات الصالحة لتنشئتهم 
يف عطف وحن�ان النطالقهم يف ظروف ممهدة نحو غايات 
اجتماعية سليمة والخوف من استعالل الطفولة من افراد 
العصاب�ات وه�م ضحايا مافي�ات الجريم�ة او ينترشون 
ع�ىل ارصفة الضي�اع ومن مسؤولي�ه الحاك�م انتشالهم 
م�ن مخال�ب املجهول ال�ذي يهددهم اي�ن اتفاقية حماية 
حق�وق االطف�ال يف التعلي�م والصحة واغل�ب السلوكيات 
املنحرف�ة من كان يعيش القهر والحرم�ان وهناك عوامل 
بيئي�ة كأسوب الرتبية والحال�ة االخالقية لالرسة وصحبة 
رفاق السوء والطفول�ة يف يومنا ضحية الحروب وتاثريها 
ع�ىل شخصيته والحرب انتهاك واضح لحقوق الطفل واي 
عالم هذا الذي يذبح الطفولة وهذه الجرائم بحق الطفولة 
ال يمك�ن اخفائه�ا ويمك�ن توثيقه�ا من قب�ل املنظمات 
االنسانية واملسؤولية عىل عاتق القانون الدجويل االنساني 
ال�ذي يحرم قتل االطفال والشي�وخ والنساء ومساعدتهم 
وتاهيله�م من ه�ول الحروب النه�ا تؤثر ع�ىل سلوكيات 
االطف�ال ونتيجة للح�روب والعوز والفق�ر هجرو التعليم 
وترك املدارس وهذه من ابسط حقوقهم وعدم استغاللهم 
باشتغ�ال فوق طاقتهم وما يناس�ب قابليتهم وينبغي ان 
تكون هناك مقومات وقاية النتشال الطفولة من محنتها 
وع�ىل الجه�ات املختصة اعتم�اد النهج الوقائ�ي لحماية 

الطفولة من الظواهر املرضية واالنحرافات السلوكية.

االمني العام ملجلس الوزراء يستقبل شبكة الصحفيات العراقيات ويؤكد: 
ارشاك الشبكة يف القرار 1325

الصحفي�ات  ش�بكة  وف�د  زار 
العراقي�ات، ام�س االح�د، االمني 
العام ملجلس الوزراء حميد الغزي 
للتباح�ث بع�دة ملف�ات خاص�ة 
بامل�رأة العراقية تصب يف مصلحة 
ع�ىل  والصحفي�ني  الصحفي�ات 

الصعيد املحيل والعربي .
ش�بكة  بوف�د  الغ�زي  رح�ب 
الصحفي�ات العراقي�ات  مب�اركا 
انبثاقه�ا التي اس�تطاعت يف فرتة 
بسيطة اثبات وجودها حتى وصل 
صدى اعمالها اىل كل املس�تويات، 
مؤك�دا دعم�ه للش�بكة يف كاف�ة 

نش�اطاتها املس�تقبلية وارشاكها يف برامج  القرار 1325 
الذي يعني باملرأة العراقية خاصة يف املحافظات التي عانت 

من داعش اإلرهابي والتي تحتاج دعم عىل الصعد كافة.
وتحدثت عضو مجلس نقابة الصحفيني العراقيني س�ناء 
النق�اش خ�الل اللقاء ع�ن ال�دور الريادي الكب�ري لنقابة 
الصحفي�ني داخل وخارج العراق وكي�ف اصبح للصحفي 
العراقي اس�م يش�ار له بالبن�ان ملا يقوم ب�ه ويؤدية بكل 

مهني�ة ودور املراة الصحفية يف نقل الحدث وما اثبتته من 
شجاعة وكفاءة يف كل وسائل االعالم.

فيم�ا أكدت عض�و مجلس نقابة الصحفي�ني العراقيني /
رئي�س ش�بكة الصحفي�ات العراقيات ب�ان القبطان عن 
دور امل�رأة يف املجتم�ع وباالخ�ص يف العم�ل االعالمي مع 
التأكي�د عىل تش�كيل وزارة املرأة والتي تحت�اج اىل توافق 
الكتل السياسية وموافقة الربملان واملصادقة عليها لتقوم 

بدورها الحقيقي بحقيبة وميزانية ثابتة.

الصحفي�ات  ش�بكة  ان  وبين�ت 
العراقي�ات عمل�ت عىل اس�تفتاء 
املواطنني من كال الجنس�ني حول 
اعادة وزارة امل�راة تجاوز عددهم 

املئتني مواطنا 
75%م�ن  ان  النتيج�ة  وكان�ت   
املشاركني يف االس�تفتاء يحبذون 
تش�كيل  او  امل�راة  وزارة  ع�ودة 
تحت اس�م املجلس االع�ىل للمراة 
العراقي�ة ع�ىل ان تك�ون الوزيرة 
او الرئيس�ة بعيدا عن املحاصصة 
والحزبية وبشخصية قوية تجمع 
تح�ت  املتناث�رة  التش�كيالت  كل 
لوائه�ا ومن يعملن معها بعيداً عن التكتل والطائفية ومن 

صاحبات الخربة والكفاءة.
واك�د الغ�زي ان االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء تعمل 
ع�ىل خط�ني ) ام�ا وزارة او مجلس وطني اع�ىل للمرأة (

م�ن اجل الوص�ول اىل النتيجة املرتجاة وه�ي خدمة املراة 
العراقية اينما كانت وبتظافر جهود النساء ومنهم شبكة 

الصحفيات العراقيات.

أعل�ن باحث�ون م�ن معه�د فرنس�يس 
كريك للط�ب الحيوي، أن اآلثار الوراثية 
للفريوسات التي أصابت أسالف اإلنسان 
قب�ل ماليني الس�نني يمكن أن تس�اعد 
منظومة مناعة الجسم يف تدمري الخاليا 
الرسطانية. ونرش العلماء نتائج بحثهم 
ال�ذي   Genome Research مجل�ة  يف 
جاء في�ه، إن الجينوم الب�رشي يتكون 
م�ن ح�وايل 8% م�ن الحم�ض الن�ووي 
للفريوس�ات القهقري�ة الداخلية. هذه 
اآلث�ار الباقية بعد اإلصاب�ة تكون عادة 
يف حال�ة ه�دوء، ال تنش�ط أو يكبحه�ا 
الجس�م. ولكن قد ال تعم�ل آلية الكبح، 

إذا تحول�ت الخلي�ة إىل رسطاني�ة. حينه�ا يمكن 
للحمض النووي للفريوس »القديم«أن ينشط من 
جديد. ويقول الدكتور جورج كاسيوتيس، رئيس 
مجموع�ة علماء الوراثة الربيطانيني، »لقد بحثنا 
ع�ن الحم�ض النووي الف�ريويس، الذي ينش�طه 
الرسطان، ويصبح مرئيا ملنظومة املناعة. حينها 
يمكن »تدريب« منظومة املناعة عىل تدمري الخاليا 
الرسطانية بص�ورة انتقائية«. وتحتوي الجينات 
ع�ىل »تعليمات« إلنتاج الربوتين�ات الالزمة لعمل 
الخاليا أو الجس�م بكامله. وقب�ل ظهور الربوتني 

جزيئ�ات  يف  التعليم�ات  ه�ذه  »ترجم�ة«  تت�م 
الحم�ض النووي الريب�وزي، حيث يمكن أن تؤثر  
الفريوس�ات القهقرية مع عوامل خارجية أخرى 

عىل عملية »الرتجمة«.
وقدأخ�ذ الباحث�ون عينات ل� 31 نوع�ا من أنواع 
الرسطان باس�تخدام تكنولوجي�ا RNASeq التي 
تس�مح »بق�راءة« أج�زاء عش�وائية صغرية من 
الحمض الن�ووي الريبوزي، حيث أن كل »قراءة« 
منها تعطي قس�ما بس�يطا من التسلسل الكيل، 
ال�ذي  يتطلب أكثر 50 ملي�ون محاولة للحصول 

عىل صورة كاملة له. 


