
Issue No  ( 1999 )  October Thu 10  2019    العدد ) 1999( 10  تشرين االول  2019                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

مــن صـارع الــحـق صـرعــه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراق يعلن عودة »احلياة الطبيعية«ويطمئن السفراء العرب ويؤكد محايتهم 
التخطيط تسعى للتعاقد مع )300( ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاين

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اصدر مجلس الوزراء يف جلسته التي عقدتربئاسة 
رئيس مجلس الوزراء ع�ادل عبد املهدي الحزمة 
الثانية إلجراءات مجلس الوزراء العاجلة يف تلبية 
مطال�ب املتظاهرين. اوال. تش�كيل اللجنة العليا 
لتوزيع االرايض الس�كنية برئاسة رئيس الوزراء 

وعضوية كل من:
1. وزير اإلعمار واالسكان نائباً لرئيس اللجنة 

2. االمني العام ملجلس الوزراء عضواً
3. رئيس س�كرتارية الهيئة العليا للتنس�يق بني 

املحافظات عضواً
4. مدير عام عقارات الدولة عضواً

5. مدير عام املس�احة العسكرية – وزارة الدفاع 
عضواً

6. مدي�ر عام االرايض الزراعي�ة – وزارة الزراعة 
عضواً

7. ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضواً
8. مدير عام التسجيل العقاري عضواً

تتوىل اللجنة: 
1. تهيئ�ة األرايض الزراعي�ة الالزم�ة لتخصيص 
القطع�ة الس�كنية للمس�تحقني م�ن املواطنني 

استنادا للقرار رقم )70( لسنة 2019.
2. دراس�ة توس�يع الح�دود البلدي�ة ومايتطلبه 
من اطفاء واس�تمالك وتعديل استعمال االرايض 

وتغيري جنسها ألغراض اعمال اللجنة.
ثانياً. تضمني مرشوع قانون املوازنة لعام 2020 
تجميد العم�ل بالقوانني والتعليمات النافذة التي 
تمنح الحق باستالم الش�خص اكثر من راتب او 

تقاعد او منحة وتخيريه باستالم أحدها.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يطلق »حزمة قرارات« تستهدف حتسني واقع الشباب
أقر جلنة لتوزيع األراضي السكنية.. وفتح وظائف يف الكهرباء.. وأعلن عن قروض زراعية وصناعية لـ »املشاريع الصغرية«

رئيس اجلمهورية يلتقي حمافظي الوسط 
واجلنوب ويؤكد عىل محاية األمن 

العام واملتظاهرين واالستجابة الرسيعة 
ملطـالبهـم 

ص2

حمافظ البرصة: 
عملية توزيع األرايض السكنية 

ستستمر ولن نتوقف

رئيس الوزراء والقايض زيدان 
يؤكدان تنفيذ ماورد من مكتب 

املرجعية الدينية

نــائـب يعلــن
 عـن تغييــر وزاري مرتـقـب 

يشمل )٦( وزراء
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إيران تقرتح »عرضا سياسيًا« عىل السعودية
وزير الدفاع يؤكد عىل رضورة تفعيل العمل االستخباري لكشف اخلاليا النائمة يف كركوك
القضاء يكّلف االدعاء العام بمهام تفتيشية يف الوزارات بالتنسيق مع النزاهة

وزير املالية يوقع األمر اخلاص إلعادة املفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع

العراق وإيران يؤكدان إنسيابية عبور الزائرين 
ويبحثان اتفاقيات حدودية

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

النقل تعقد
 اجتامعًا موسعًا لتنفيذ خطة 

زائري االربعينية

العراق يستعد 
الستقبال أكثر من »47« ألف 

زائر باكستاين

وزير الزراعة يعلن املوافقة عىل 
العمل بقانون التدرج الطبي لألطباء 

البيطريني

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي، محم�د جواد ظري�ف، أمس 
الثالث�اء، أن�ه »إذا طرح�ت الس�عودية قضاي�ا إقليمي�ة من 
خ�الل التفاوض وليس قتل الناس فس�تكون طهران معها«، 
بحس�ب وكالة »إرنا« الرس�مية. ورصح محم�د جواد ظريف 
بأن�ه »ونظرا لرغب�ة الس�عوديني يف التفاوض مع إي�ران، لو 
س�عى هؤالء من خالل التفاوض وليس قتل الناس إىل متابعة 
قضايا املنطقة، حينئذ س�يحظون قطعا بمواكبة الجمهورية 
اإلس�المية معهم«. وج�اءت ترصيحات وزي�ر الخارجية ردا 
عىل طلب ويل العهد الس�عودي، محمد بن سلمان، من العراق 

وباكستان للتوسط مع إيران. وأكد ظريف أن وزارة الخارجية 
مس�تعدة عىل ال�دوام للتعاون مع دول الج�وار بهدف حماية 

أمن املنطقة، مضيفا: »أعلنا رسميا عن موقفنا هذا«.
وأش�ار الدبلومايس اإليران�ي إىل أن الرئيس، حس�ن روحاني، 
اقرتح يف السياق ذاته مبادرة »ائتالف األمل« و«هرمز للسالم« 

خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وكان�ت وكال�ة »روي�رتز« قد نقلت ع�ن مس�ؤولني عراقيني 
»أرامك�و«  اس�تهداف منش�آت  إث�ر  وباكس�تانيني مؤخ�را 
الس�عودية، قولهم إن ويل العهد الس�عودي محمد بن سلمان 
طل�ب من الق�ادة يف العراق وباكس�تان إج�راء مباحثات مع 

نظرائهم اإليرانيني بهدف إزالة التوتر يف املنطقة. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد قادة حرس الحدود العراقي وااليراني 
يف اجتماعهم�ا املش�رتك ع�ىل تس�هيل 
عبور الزوار للمشاركة يف مراسم ذكرى 

اربعينية االمام الحسني }ع{.
واش�ار قائ�د ح�رس الح�دود العراقي 
الفريق حامد عبدالله ابراهيم الحسيني 
يف ه�ذا االجتم�اع اىل ضم�ان أم�ن زوار 
االم�ام الحس�ني )ع(، موضح�ا انه تم 
اتخاذ االج�راءات املطلوبة لضمان أمن 
ال�زوار وتس�هيل حركته�م خ�الل ايام 

الزياراة االربعينية.

ولفت الحس�يني اىل ان منف�ذ زرباطية 
}مهران{ الحدودي يش�هد عب�ور اعداد 
كبرية من ال�زوار، مؤكدا عدم وجود اي 
مش�كلة امني�ة يف هذا املنف�ذ من خالل 

التنسيق بني الجانبني.
وبش�أن اع�ادة افتت�اح منف�ذ املنذرية 
}خ�روي{ الحدودي، قال الحس�يني: 
بفض�ل جه�ود زمالئن�ا وق�وات األمن 
العراقي�ة األخ�رى، هن�اك أم�ن جيد يف 
املنفذ الحدودي ونرح�ب بزوار األربعني 

الحسيني«.
وقال قائد حرس الحدود االيراني العميد 
قاس�م رضائ�ي خ�الل ه�ذا االجتماع: 

عش�ية زيارة اربعينية اإلمام الحس�ني 
م�ع  جاه�زون  فانن�ا  الع�راق  يف  )ع( 
األصدق�اء املحب�ني أله�ل البي�ت )ع(، 
للتوصل اىل اتفاقات جيدة يف مجال أمن 
الحدود م�ع العراق هذا الع�ام، يف اطار 
التنس�يق والتعامل املمتاز يف الس�نوات 

السابقة«.
وتاب�ع قائ�ال: تتمث�ل إح�دى القضاي�ا 
الج�ادة املدرج�ة ع�ىل ج�دول األعمال، 
التخطيط والتنس�يق واتخاذ االجراءات 
املش�رتكة من قبل البلدين لنرش وتعزيز 
األم�ن وتس�هيل حرك�ة زوار اربعينية 

اإلمام الحسني )ع(.

وتطرق قائد ح�رس الحدود االيرانية اىل 
اجتماعات رؤس�اء املخافر الحدودية يف 
البلدي�ن، وق�ال: خالل تفق�دي للمنافذ 
الحدودي�ة االربع�ة، كان التعامل الجيد 
الح�دود  املخاف�ر  ورؤس�اء  لزمالئ�ي 
اإليراني�ة والعراقي�ة يف مس�تو مطلوب 
للغاي�ة، وه�ذا االمر س�اهم يف تس�هيل 

عبور الزوار.
واعترب العميد رضائي تبادل رايتي مرقد 
االمام الرضا )ع( واالمام الحس�ني )ع( 
يف املنطقة الحدودي�ة مؤرش عىل وحدة 

ووفاق الشعبني االيراني والعراقي.
التفاصيل ص2
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إيران: األمن مستتب
 لعبور زوارنا اىل العراق وعددهم 

تضاعف أربع مرات

ص2
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التخطيط تسعى للتعاقد مع )300( ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أم�س  التخطي�ط،  وزارة  أعلن�ت 
م�ع  للتعاق�د  س�عيها  الثالث�اء، 
300 أل�ف خري�ج لتنفي�ذ التعداد 
الس�كاني. وقال وزي�ر التخطيط، 
ن�وري صب�اح الدليم�ي، يف بي�ان 
خالل ترؤسه اجتماع الهيأة العليا 
للتع�داد الع�ام للس�كان، وتلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن “ال�وزارة تس�عى للتعاق�د مع 
300 الف خري�ج لتنفيذ التعداد يف 

العام املقبل 2020«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اص�در مجل�س ال�وزراء يف جلس�ته التي عقدتربئاس�ة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عب�د املهدي الحزمة الثانية 
إلج�راءات مجل�س ال�وزراء العاجل�ة يف تلبي�ة مطالب 

املتظاهرين.
اوال. تش�كيل اللجن�ة العلي�ا لتوزيع االرايض الس�كنية 

برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1. وزير اإلعمار واالسكان نائباً لرئيس اللجنة 

2. االمني العام ملجلس الوزراء عضواً
ب�ني  للتنس�يق  العلي�ا  الهيئ�ة  س�كرتارية  رئي�س   .3

املحافظات عضواً
4. مدير عام عقارات الدولة عضواً

5. مدير عام املساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضواً
6. مدير عام االرايض الزراعية – وزارة الزراعة عضواً

7. ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضواً
8. مدير عام التسجيل العقاري عضواً

تتوىل اللجنة: 
1. تهيئ�ة األرايض الزراعية الالزم�ة لتخصيص القطعة 
السكنية للمس�تحقني من املواطنني استنادا للقرار رقم 

)70( لسنة 2019.
2. دراسة توس�يع الحدود البلدية ومايتطلبه من اطفاء 
واس�تمالك وتعديل اس�تعمال االرايض وتغيري جنس�ها 

ألغراض اعمال اللجنة.
ثانياً. تضمني مرشوع قانون املوازنة لعام 2020 تجميد 
العم�ل بالقوان�ني والتعليمات النافذة الت�ي تمنح الحق 
باس�تالم الش�خص اكثر من رات�ب او تقاع�د او منحة 

وتخيريه باستالم أحدها.
ثالث�اً. تت�وىل وزارة الكهرب�اء توزيع منظوم�ات طاقة 
مجان�اً  فق�رية  عائل�ة   3000 اىل  متكامل�ة  شمس�ية 

وبتخصيص اجمايل قدره )15( مليار دينار.
رابع�اً. لغرض توفري عدد كبري من فرص عمل للش�باب 

العاطلني عن العمل تقرر:
1. قي�ام وزارة التج�ارة بتبس�يط إج�راءات تس�جيل 
ال�رشكات الصغ�رية للش�باب )للفئة العمري�ة 35-18 
س�نة( واعفائهم م�ن االجور املس�تحدثة لغرض توفري 

فرص عمل لهذه الفئة يف االعمال االتية: 
 أ- رشكات التنظيف )املؤسس�ات التعليمية، املؤسسات 

الصحية، املجمعات السكنية االستثمارية(
 ب- رشكات البستنة وهندسة الحدائق.
 ج- رشكات املقاوالت لألعمال الثانوية. 

 د- محطات تدوير النفايات. 
 ه- رشكات الربمجيات.

 و- أخرى. 
2. تمن�ح ال�وزارات والجه�ات غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة 
واملحافظات صالحية اإلحالة املبارشة العمال )الرتميم، 
الصيانة، اإلنشاء، التوسيع واالضافة، النصب، التشغيل، 
التجهيز، التنظيف، النقل( والتي كلفها تصل لغاية 500 
ملي�ون دين�ار، وكذلك املش�اريع التي تق�ل كلفتها عن 
مليار دينار اىل هذه الرشكات أو متعهدين من الش�باب 
العراقيني غري املصنفني واس�تثناًء من أس�اليب التعاقد 
املنصوص عليها يف املادة )3( من تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ املوازنة 

النافذة يف وقتها.
3. ع�ى ال�رشكات الحاصل�ة ع�ى عق�ود حكومية من 
ال�وزارات والجهات غ�ري املرتبطة ب�وزارة واملحافظات 

إحالة جزء م�ن اعمالها وبما ال يتج�اوز )500( مليون 
دين�ار اىل متعهدي�ن غ�ري مصنفني م�ن خ�الل التعاقد 
معه�م بصيغة )عقد مس�ّمى( ل�دى صاح�ب العمل أو 
جهة التعاقد لضمان حقوق األطراف املتعاقدة الثانوية، 
وتت�وىل وزارة التخطيط اصدار ضوابط تس�هيل وتنفيذ 

هذا املوضوع واملذكور آنفاً يف الفقرة رابعا )2(.
4. تت�وىل وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة اتخ�اذ 
اإلج�راءات الالزمة لتوفري الس�يارات املتنقل�ة الخاصة 
واملرشوب�ات  واملرطب�ات  الجاه�زة  األكالت  بصناع�ة 
الساخنة والسيارات التخصصية )مثل: سيارات الصيانة 
والتنظيف بأنواعها( للش�باب العاطل�ني عن العمل من 

املسجلني يف قاعدة البيانت لديها وتمول إما من خالل:
أ - صندوق القروض املدّرة للربح يف وزارة العمل

ب - أو الق�روض املي�ّ�ة وبفائ�دة رمزي�ة من مرصيف 
الرافدين والرشيد بالنسبة لغري املسجلني بقاعدة بيانات 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
5. تت�وىل أمان�ة بغ�داد واملحافظ�ات تبس�يط إجراءات 
منحهم اجازة ممارس�ة املهنة وتنظي�م أماكن وقوفهم 

يف املناطق التجارية. 
6. يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك. 

خامس�اً. تتوىل وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلني 
ع�ن العمل م�ن الفئة العمري�ة )18-35( س�نة بالعمل 
كجباةإلجور الكهرباء وحس�ب مناطق س�كناهم وفقا 
للفوات�ري الت�ي تصدرها الوزارة، من خالل االس�تمارات 
التشغيلية وبحوافز بنس�بة 5% من قيمة املبالغ املجباة 
يومي�اً ع�ى أن يتم تدريبه�م ومنحهم أج�ر عمل يومي 
قدره خمس�ة االف دينار للثالثة أش�هر األوىل ابتداًء من 

املبارشة يف التدريب. 
سادس�ا. دعم التعليم املهني وتوزي�ع األرايض الزراعية: 
م�ن أجل دعم التعليم املهن�ي وتأدية دوره يف توفري قوة 
العمل املهنية املاهرة املؤهلة إلنش�اء املش�اريع الخاصة 
الصغ�رية واملتوس�طة وتوف�ري ف�رص عم�ل يف القطاع 

الزراعي تقرر:
1. منح طلبة االعداديات الزراعية منحًة ش�هريًة قدرها 

خمسون ألف دينار خالل الس�نة الدراسية واعتباراً من 
عام 2020-2019.

2. ف�ك االرتب�اط االداري وامل�ايل ملدارس التعلي�م املهني 
من املديريات العام�ة للرتبية وإعادة ارتباطها باملديرية 

العامة للتعليم املهني يف وزارة الرتبية.
3. الس�ماح بإس�تثمار القدرات الفنية واملهنية ملدارس 
التعلي�م املهن�ي ألغ�راض إنتاجية وخدمي�ة )فضال عن 
األغراض التدريبية( وتخصيص نسبة من ريع املنتجات 
للطلبة واملالكات التدريس�ية والتدريبية ولتطوير البيئة 
املدرس�ية وتس�ويق منتجاته�م مع اس�تحداث وحدات 

حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك املدارس.
4. تت�وىل وزارة الزراع�ة تخصي�ص األرايض الزراعي�ة 
ذات الحص�ة املائي�ة اىل خريج�ي االعدادي�ات الزراعية 
)وكذلك لخريجي الكليات واملعاهد الزراعية والبيطرية( 
لتأس�يس جمعيات تخصصية تعاونية واس�تثمار هذه 
األرايض، وش�مولهم بقان�ون التفرغ الزراع�ي رقم 24 

لسنة 2013.
5. تت�وىل وزارة الزراع�ة بالتنس�يق م�ع وزارة امل�وارد 
املائي�ة تخصي�ص أراٍض زراعية بضمنه�ا الصحراوية 
ذات الحص�ة املائي�ة للعاطلني عن العم�ل من املتفرغني 
الزراعي�ني وغريه�م، وتأس�يس جمعي�ات تخّصصي�ة 
الزراعي�ة  الُرق�ع  تفتي�ت  دون  إلس�تثمارها  تعاوني�ة 

الكبرية. 
6. تت�وىل وزارة الزراعة إعادة تقييم املش�اريع الزراعية 
املتعاق�د اىل القط�اع الخ�اص وإلغ�اء عقود املش�اريع 
غ�ري العاملة وإع�ادة عرضها كفرص اس�تثمارية دون 
تفتيته�ا، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها يف دعم القطاع 

الزراعي وتشغيل األيدي العاملة. 
7. تتوىل وزارة الزراعة تقيي�م األرايض الزراعية املتعاقد 
عليها حس�ب قانون اإلصالح الزراعي رقم )117( لسنة 
1970، وقانون إيجار األرايض الزراعية رقم )35( لسنة 
1983 والقوانني النافذة األخ�رى، وإلغاء عقود األرايض 
غري املستغلّة وإعادة تأجريها اىل العاطلني عن العمل من 

املتفرغني الزراعيني والبيطريني وغريهم. 

8. تتوىل وزارة الزراعة تفعيل صندوق اإلقراض الزراعي 
امليّ� وتخصيص املبالغ املس�رتدة من صناديق املبادرة 
الزراعي�ة لغ�رض إق�راض العاطلني عن العم�ل والذين 

خصصت لهم اراٍض زراعية.
س�ابعاً. تت�وىل وزارة الصناعة واملعادن تدريب الش�باب 
العاطلني عن العمل من الخريجني وغريهم من الراغبني 
يف تأس�يس مش�اريع تصني�ع منتج�ات محلي�ة ضمن 
الخربة املتاحة يف مصانع ورشكات الوزارة والسماح لهم 
باس�تغالل القاعات اإلنتاجية غري املس�تغلة يف املصانع 
وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتمّول املشاريع 
الناتج�ة من ه�ذا التدريب من صندوق املش�اريع املدّرة 
للربح اومن مبادرة تش�غيل الش�باب التي اطلقها البنك 

املركزي. 
ثامنا. قيام هيئة املستش�ارين يف رئاسة مجلس الوزراء 
بدراسة تخفيض س�ن التقاعد للموظفني وتقديم رؤية 
ملجلس الوزراء خالل اسبوعني بغية استبدالهم بالشباب 

العاطلني عن العمل.
تاس�عا. تت�وىل وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي 
وال�وزارات االخرى والجهات غري املرتبطة بوزارة اطالق 
الدرجات الوظيفي�ة الناتجة عن حركة املالك املخصصة 
لحملة الش�هادات العليا لغرض توف�ري فرص عمل لهم 
وخالل اس�بوعني وفق�ا للضوابط املعلن�ة واالختصاص 
والحاج�ة واملنافس�ة الش�فافة ب�ني املتقدم�ني وخالل 

اسبوعني.
عارشاً. تتوىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي:

أ . إل�زام الجامع�ات والكلي�ات األهلية باس�تيعاب أعداد 
مناس�بة م�ن حمل�ة الش�هادات العليا حس�ب الطاقة 
االس�تيعابية املتاح�ة من خ�الل اعتماد م�الك تدرييس 
بنسبة )1( مدرس: )25( طالب يف التخصصات االدارية 
واالنسانية، ونسبة 1: 20 يف تخصصات العلوم الرصفة، 
ونس�بة 1: 15 يف التخصص�ات الهندس�ية واملجموع�ة 

الطبية.
ب . زيادة نسبة قبول خريجي املدارس املهنية يف املعاهد 
والكلي�ات التقني�ة اىل 10%، اعتب�ارا من الع�ام الدرايس 

.2021 -2020
حادي عرش. من اجل تحس�ني الخدمات البلدية والبيئية 
ولتش�جيع الصناعات الصغرية التي تس�تخدم ملنتجات 

التدوير للنفايات تقرر:
1. ان تقوم امانة بغ�داد واملحافظات بإجراءات التعاقد 
مع املستثمرين إلنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات 

باالساليب الحديثة.
2. تتوىل وزارة الكهرب�اء رشاء كامل الطاقة الكهربائية 
املنتج�ة م�ن معالج�ة النفاي�ات إن وج�دت وبأس�عار 

تشجيعية. 
ثاني عرش. إلزام الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 
واملحافظ�ات بتغطية احتياجاتها م�ن املنتجات املحلية 
بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة 

مضافة تزيد عى %20. 
ثالث عرش. تتوىل االمانة العامة ملجلس الوزراء تش�كيل 
لجان يف املحافظات تتوىل متابعة قرارات مجلس الوزراء 
الخاصة بتلبية مطالب املتظاهرين لتكون برئاس�ة احد 
الس�ادة الوزراء وعضوية اعضاء مجلس النواب عن تلك 
املحافظ�ة واملحافظ وقائ�د الرشطة وممث�ل عن خلية 
املتابع�ة امليداني�ة يف مكتب رئيس ال�وزراء عى ان ترفع 
تقاريره�ا الدوري�ة لرئيس مجل�س ال�وزراء وان تنجز 

اعمالها خالل مدة اقصاها ثالثة اشهر.

أقر جلنة لتوزيع األراضي السكنية.. وفتح وظائف يف الكهرباء.. وأعلن عن قروض زراعية وصناعية لـ »املشاريع الصغرية«

جملس الوزراء يطلق »حزمة قرارات« تستهدف حتسني واقع الشباب
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        بغداد / المستقبل العراقي

أكد ق�ادة حرس الحدود العراق�ي وااليراني يف اجتماعهما 
املش�رتك عى تس�هيل عبور الزوار للمش�اركة يف مراس�م 

ذكرى اربعينية االمام الحسني }ع{.
واش�ار قائد حرس الحدود العراق�ي الفريق حامد عبدالله 
ابراهي�م الحس�يني يف ه�ذا االجتماع اىل ضم�ان أمن زوار 
االم�ام الحس�ني )ع(، موضح�ا انه ت�م اتخ�اذ االجراءات 
املطلوبة لضمان أمن الزوار وتس�هيل حركتهم خالل ايام 

الزياراة االربعينية.
ولفت الحس�يني اىل ان منف�ذ زرباطية }مهران{ الحدودي 
يش�هد عبور اع�داد كبرية من ال�زوار، مؤك�دا عدم وجود 

اي مش�كلة امني�ة يف ه�ذا املنف�ذ من خالل التنس�يق بني 
الجانبني.

وبش�أن اعادة افتتاح منفذ املنذرية }خ�وي{ الحدودي، 
قال الحسيني: بفضل جهود زمالئنا وقوات األمن العراقية 
األخ�رى، هناك أمن جيد يف املنفذ الح�دودي ونرحب بزوار 

األربعني الحسيني«.
وق�ال قائد حرس الح�دود االيراني العميد قاس�م رضائي 
خالل هذا االجتماع: عش�ية زيارة اربعينية اإلمام الحسني 
)ع( يف الع�راق فاننا جاهزون م�ع األصدقاء املحبني ألهل 
البيت )ع(، للتوصل اىل اتفاقات جيدة يف مجال أمن الحدود 
مع العراق هذا العام، يف اطار التنس�يق والتعامل املمتاز يف 

السنوات السابقة«.

وتابع قائ�ال: تتمثل إح�دى القضايا الج�ادة املدرجة عى 
جدول األعم�ال، التخطيط والتنس�يق واتخ�اذ االجراءات 
املش�رتكة م�ن قبل البلدي�ن لنرش وتعزيز األمن وتس�هيل 

حركة زوار اربعينية اإلمام الحسني )ع(.
وتطرق قائد حرس الحدود االيرانية اىل اجتماعات رؤس�اء 
املخافر الحدودي�ة يف البلدين، وقال: خالل تفقدي للمنافذ 
الحدودي�ة االربع�ة، كان التعامل الجيد لزمالئي ورؤس�اء 
املخاف�ر الح�دود اإليراني�ة والعراقي�ة يف مس�تو مطلوب 

للغاية، وهذا االمر ساهم يف تسهيل عبور الزوار.
واعت�رب العمي�د رضائي تب�ادل رايتي مرقد االم�ام الرضا 
)ع( واالمام الحس�ني )ع( يف املنطقة الحدودية مؤرش عى 

وحدة ووفاق الشعبني االيراني والعراقي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الس�يد رئيس الجمهورية الدكتور برهم 
صال�ح رضورة تهدئ�ة األوض�اع يف مختلف 
املحافظ�ات م�ن خ�الل ضب�ط النف�س بما 

يحفظ األمن واالستقرار.
وش�دد الرئي�س، خ�الل اجتماع�ه، يف قرص 
الس�الم ببغ�داد، بع�دد م�ن املحافظني، عى 
أهمية حماية املتظاهرين السلميني وحماية 

األم�ن الع�ام ومنع إراق�ة مزيد م�ن الدماء، 
والتص�دي ألي اعت�داء ع�ى الق�وات األمنية 
واملمتل�كات العام�ة، مش�رياً اىل وجوب فتح 
تحقيق عاجل بش�أن االعتداءات التي رافقت 
التظاه�رات. وأش�ار رئي�س الجمهورية اىل 
رضورة اإلرساع يف تنفي�ذ طلب�ات املواطنني 
يف محافظاتهم بتوفري فرص العمل للش�باب 
العاطل�ني بم�ا يقيض ع�ى البطال�ة، وتلبية 
الح�رة  الحي�اة  يف  املرشوع�ة  االحتياج�ات 

الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض 
املحافظ�ات،  عم�وم  يف  الخدم�ات  بواق�ع 
والتصدي بحزم للفساد املايل واالداري وإحالة 
املفسدين اىل القضاء. واستمع السيد الرئيس 
محافظ�و  قدم�ه  مفص�ل،  اس�تعراض  اىل 
املحافظ�ات الجنوبي�ة، والف�رات االوس�ط، 
والوس�طى، وكركوك ونين�وى، عن الظروف 
والجه�ود  املش�اريع،  إنج�از  تعرق�ل  الت�ي 

املطلوبة لتنفيذ اإلصالحات املنشودة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير الدفاع نجاح الش�مري، 
رضورة  ع�ى  االربع�اء،  أم�س 
العمل االستخباري لكشف  تفعيل 
الخالي�ا النائم�ة يف كركوك.وذك�ر 
بيان لقيادة العمليات املش�رتكة/ 
كركوك تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »الفري�ق الركن 
س�عد ع�ي عات�ي الحربي�ة قائد 
املقر املتقدم العمليات املش�رتكة/

كركوك استقبل وزير الدفاع نجاح 
الشمري والفريق الركن عبد االمري 
رشيد يار الله نائب قائد العمليات 
املش�رتكة«.واضاف ان�ه »تم عقد 
مؤتم�ر داخ�ل املق�ر املتق�دم من 
اج�ل الوق�وف واالطالع ع�ى اخر 
املس�تجدات االمني�ة يف محافظ�ة 
كركوك«.ووجه وزير الدفاع خالل 
املؤتم�ر، كاف�ة الق�وات االمنية يف 
املحافظة »بانها تح�ت امرة املقر 
»جمي�ع  ع�ى  مؤك�داً  املتق�دم«، 
االجهزة االمنية يف تبادل املعلومات 
وتفعيل العمل االستخباري لكشف 

الخاليا االرهابية النائمة«.

العراق وإيران يؤكدان إنسيابية عبور الزائرين ويبحثان اتفاقيات حدودية 

رئيس اجلمهورية يلتقي حمافظي الوسط واجلنوب ويؤكد عىل محاية األمن العام 
واملتظاهرين واالستجابة الرسيعة ملطالبهم 

وزير الدفاع
 يؤكد عىل رضورة تفعيل
 العمل االستخباري لكشف 
اخلاليا النائمة يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل 
مجل�س  ورئي�س  عبدامله�دي، 
فائ�ق  الس�يد  األع�ى  القض�اء 
زيدانأهمي�ة تنفي�ذ م�اورد من 
الديني�ة يوم  مكت�ب املرجعي�ة 
الجمعة املايض.  وبحس�ب بيان 
ص�در عن مكت�ب عب�د املهدي، 
العراق�ي،  »املس�تقبل  وتلق�ت 
نس�خة منه، إن االخري استقبل 

رئي�س مجل�س القض�اء األعى 
فائ�ق زي�دان. وبني البي�ان، أنه 
جرى تأكي�د أهمية التعاون بني 
الس�لطات الثالث والعمل الجاد 
املواطن�ني،  تطلع�ات  لتحقي�ق 
الحكوم�ة  جه�ود  ومناقش�ة 
لإلس�تجابة ملطالب املتظاهرين 
واإلج�راءات القانوني�ة املتعلقة 
به�ا ، والعمل ع�ى تنفيذ ماورد 
م�ن مكتب املرجعي�ة الدينية يف 

خطبة الجمعة املاضية.

رئيس الوزراء والقايض زيدان يؤكدان 
تنفيذ ماورد من مكتب املرجعية الدينية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائب عن تحالف القوى فالح العيس�اوي ع�ن تغيري وزاري 
يشمل ستة وزراء يف كابينة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي. 

وق�ال العيس�اوي يف ترصيح صحف�ي إن »تحالف الق�وى لم يعلق 
عضويته يف الربملان«، مشرياً إىل أن »كتلة سائرون هي الوحيدة التي 

لم تحرض اىل جلسة اليوم«.
واضاف أن »هناك حزمة اصالحات ستصدر يف االيام املقبلة«، معلناً 

عن »تعديل وزاري كبري سيشمل ستة وزراء.«

        بغداد / المستقبل العراقي

عى اثر صدور قرار الغاء مكاتب املفتش�ني العموميني كلف رئيس مجلس 
القض�اء األع�ى الق�ايض فائق زي�دان، االدع�اء الع�ام، بمهام تفتيش�ية 
للوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان 
الرقابة املالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب املفتشني 
العموميني. وذكر بيان رس�مي للمجلس تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن » رئيس مجلس القضاء األعى القايض فائق زيدان عقد اجتماعا 

ضم رئيس وأعضاء االدعاء العام العاملني يف مقر رئاسة االدعاء العام«.
وأضاف البيان أن »املجتمعني ناقشوا مبارشة أعضاء االدعاء العام والقيام 
بمهام تفتيش الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة 
النزاهة وديوان الرقابة املالية والدوائر القانونية يف الوزارات والجهات غري 
املرتبطة بوزارة والبدء بتش�خيص حاالت مخالفة القانون والتعليمات ان 
وجدت وعرضها ع�ى محاكم التحقيق املختصة بقضاي�ا هيئة النزاهة«، 
الفت�ا إىل ان »هذا االجتماع جاء عى اثر ص�دور قرار مجلس النواب بالغاء 
مكاتب املفتش�ني العمومي�ني«. وتابع البي�ان ان »القض�اء كان له الدور 
الب�ارز يف اعادة بن�اء دولة العراق الجديدة بع�د 2003 القائمة عى مبادئ 
الديمقراطية والحرية واحرتام الدس�تور والقان�ون من خالل اصدار آالف 
االح�كام بحق االرهابيني واملجرمني والفاس�دين الذين حاولوا عرقلة بناء 
الدولة«، مش�ريا إىل أن »القضاء هو املالذ اآلمن لكل ذي حق ومحاسبة كل 
م�ن يخالف القانون أي�ا كان منصبه الوظيفي وموقع�ه االجتماعي وفق 
االدلة التي تعرض عى القضاء ويستلزمها القانون إلدانة أي متهم فيها«.  
وأك�د البيان ان »القضاء لم ولن يخ�ى يف الحق لومة الئم بدليل مجابهته 
اإلره�اب بش�جاعة رغم وحش�ية اإلرهابيني، ل�ذا ال يخى م�ن مجابهة 

الفاسدين واملجرمني لكن وفق األدلة والرباهني التي يستلزمها القانون«.

نائب يعلن عن تغيري وزاري مرتقب
 يشمل )٦( وزراء

القضاء يكّلف االدعاء العام بمهام تفتيشية 
يف الوزارات بالتنسيق مع النزاهة

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزي�ر الخارجّي�ة محمد عي 
الحكيم اجتماعاً مع السفراء العرب 
املُعتَمدين لدى بغداد بُحُضور وزير 

الداخلّية ياسني اليارسي.
وتط�ّرق الوزي�ر الحكي�م إىل ع�دد 
رات  من القضاي�ا املحلّي�ة، والتطوُّ
األخرية، ع�الوة عى األزم�ات التي 
ُتعاني منها بعض الدول يف املنطقة 

العربّية.
ية  ودع�ا وزي�ر الخارجي�ة إىل أهمِّ
إزاء  العربّي�ة  املواق�ف  تنس�يق 
التحدِّي�ات الت�ي ُتواج�ه املنطق�ة، 
لدع�م  الع�راق  اس�تعداد  ُمبِدي�اً 
الس�لمّية  الُحل�ول  مس�ارات 
والسياس�ّية يف ُمواَجه�ة األزمات، 
وبس�ط األمن، ُمش�ّدداً عى تعزيز 
التعاون االس�تخبارّي؛ ملن�ع تمدُّد، 
وانتش�ار الخالي�ا اإلرهابّية، فضالً 
داع�ش  تنظي�م  مكافح�ة  ع�ن 

اإلرهابّي.
نتائ�ج  إىل  الوزي�ر  أش�ار  كم�ا 
اجتماعات ال�دورة 74 يف الجمعّية 
العام�ة لألم�م املتح�دة، واللقاءات 

الجانبّية التي أجراها مع نظرائه.
ياس�ني  الداخلّي�ة  وزي�ر  وق�ّدم 
الي�ارسي ُموَج�زاً ع�ن التظاُهرات 
بغ�داد  العاصم�ة  ش�هدتها  الت�ي 
وعدد م�ن املحافظات، ُموِضحاً: أّن 
الحكومة بص�دد العمل عى القيام 
بجمل�ة من اإلجراءات لالس�تجابة 
املُتظاِهرين بما ينس�جم  لطلب�ات 
مع القان�ون، ُمؤّكداً ع�ودة الحياة 

العاّمة إىل طبيعتها.
كم�ا أك�د أّن الحكوم�ة ُت�ويل أمن 
الس�فارات والبعث�ات، وموظفيها 
أهّمي�ة بالغ�ة، وحمايته�ا من أّي 
تج�اوزات، وبم�ا ُيوّفر له�ا البيئة 
اآلمن�ة ألداء مهاّمها الدبلوماس�ّية 
يف الع�راق، وبم�ا يخ�دم املصال�ح 

املُشرتَكة للجميع.

العراق يعلن عودة »احلياة الطبيعية«ويطمئن 
السفراء العرب ويؤكد محايتهم 
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    بغداد/ المستقبل العراقي

عقد وزي�ر النقل عبد الله لعيب�ي اجتماعاً 
موس�عاً م�ع امل�دراء العام�ن لتش�كيالت 
ال�وزارة ملناقش�ة خطة ال�وزارة يف تفويج 
زائ�ري اربعيني�ة االم�ام الحس�ن }علي�ه 

السالم{ .
وبن الوزير خالل االجتماع وبحس�ب بيان 

وزارة النق�ل الذي تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ع�ى »اهمية اس�تنفار كافة 
املوارد البرشي�ة والجهود الفني�ة واالداري 
وتكري�س جمي�ع الطاق�ات خدم�ة لزوار 

كربالء املقدسة يف ذكرى االربعن« .
واض�اف: »عى جمي�ع تش�كيالت الوزارة 
األمني�ة  الجه�ات  م�ع  العم�ل  تنس�يق 
والحكوم�ة املحلية يف كربالء املقدس�ة بما 

يسهم يف تفعيل انس�يابية الحركة وتجاوز 
جميع املعوقات الت�ي من املمكن ان تواجه 
عملي�ة نق�ل الزائرين ومعالجته�ا باوقات 
قياس�ية«. وحث الوزي�ر »أعض�اء اللجنة 
ومالكات الوزارة اجمع إىل بذل اقىص الجهد 
لتقديم الخدمات االفض�ل وتذليل العقبات 
أم�ام الزائري�ن الكرام إلنج�اح عملية نقل 

الزائرين«.

النقل تعقد اجتامعًا موسعًا لتنفيذ خطة زائري 
االربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الجهاز املركزي لإلحصاء، أم�س األربعاء، عن ازدياد 
ع�دد الفنادق ومجمعات االي�واء يف العراق اىل 1666 مرفقا 

لعام 2018.
وق�ال الجه�از يف تقرير ل�ه، إن »عدد الفن�ادق ومجمعات 
االيواء الس�ياحي ما عدا إقليم كردستان بلغ 1666 مرفقا 
سياحيا لسنة 2018 بنسبة زيادة مقدارها 3.0% عن سنة 
2017«، مبينا أن »عدد الفنادق ومجمعات االيواء السياحي 

كان 1618مرفقا سياحيا«.
وأض�اف ان »محافظة كرب�الء احتلت املرتب�ة األوىل باعى 
نسبة من حيث عدد الفنادق وبنسبة 44.9% تليها محافظة 

النج�ف وبنس�بة 23.2% تليه�ا محافظ�ة بغداد وبنس�بة 
22.1% ثم البرصة وبنسبة 3.2%، مبينا ان القطاع الخاص 

من اجمايل هذه الفنادق شكل نسبة %99.6«.
وأشار اىل ان »شكلت الفنادق الدرجة املمتازة خمس نجوم 
نسبة 0.7% تركزت يف محافظة بغداد بواقع 7 فنادق تليها 
الب�رصة وبواقع 3 فن�ادق وفندق واح�د يف كربالء، يف خن 
ش�كلت فن�ادق الدرج�ة األوىل » اربع نجوم« نس�بة %2.4 
وش�كلت فنادق الدرجة الثانية« ثالث نجوم« نسبة %19.9 
وش�كلت فنادق الدرج�ة الثالثة » نجمتان«نس�بة %21.5، 
بينما ش�كلت فنادق الدرجة الرابعة » نجمة واحدة« نسبة 
20.6% اما فنادق الدرجة الخامسة » شعبي« شكلت نسبة 

35% من اجمايل عدد الفنادق يف العراق«.

املركزي لإلحصاء يؤرش ازدياد عدد الفنادق 
وجممعات االيواء يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د قائد ق�وى االم�ن الداخ�ي االيراني 
العميد حس�ن اش�ري بان االم�ن التام 
مستتب لعبور الزوار اىل العراق للمشاركة 

يف اربعينية االمام الحسن )ع(.
جاء ذلك يف ترصيح ادىل به العميد اشري 
خ�الل زيارته التفقدية اىل معرب مهران يف 
محافظة اي�الم غرب اي�ران حيث تعرف 
ع�ن كثب ع�ى عملي�ة عبور ال�زوار من 
ه�ذا املعرب من اجل املش�اركة يف مراس�م 
االربعيني�ة وزي�ارة العتبات املقدس�ة يف 

العراق.
وقال قائد االمن الداخي االيراني، ان االمن 
الكامل مس�تتب يف الح�دود وليس هنالك 

اي داع للقلق.
واوضح ب�ان محط�ة مه�ران الحدودية 
تحظى ببنية تحتية مناسبة لعبور الزوار 

منها.
واش�ار اىل تضاعف عبور ال�زوار باربعة 
اضع�اف ه�ذا الع�ام مقارن�ة م�ع العام 
املايض، مضيفاً ان هنالك تنسيقا وتعاطيا 
جيدا مع الجانب العراقي من اجل تسهيل 

عبور الزوار اإليرانين.

إيران: األمن مستتب لعبور زوارنا 
اىل العراق وعددهم تضاعف أربع مرات

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت الرشكة العامة لالنظمة االلكرونية 
عق�ودا مع ع�دد م�ن دوائر الدول�ة كلفت 
بموجبه�ا بتجهي�ز ه�ذه الدوائ�ر بم�واد 

مختلفة.
وق�ال مدي�ر عام الرشك�ة احمد عب�د الله 
االعالم�ي  للمكت�ب  ترصي�ح  يف  الكعب�ي 
يف ال�وزارة ان الرشك�ة العام�ة لألنظم�ة 
االلكرونية من الرشكات السباقة يف التعامل 
مع مختل�ف الجهات والوزارات والرشكات 
وكافة التش�كيالت وتحرص عى تجهيزها 
بأفض�ل واحدث امل�واد واالجهزة وحس�ب 
متطلباتها  حي�ث جهزت الرشكة العراقية 
للخدم�ات املرصفي�ة يف وزارة املالية بعدة 
اجهزة اتصاالت بينية متنقلة ) موتوريال( 
مع طابعة ملون�ه وجهزت الرشكة العامة 
لصناع�ة االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية / 
س�امراء بجهاز سيبورا مع امللحقات ومع 
التدري�ب املوقع�ي مش�را اىل ان الرشك�ة 
قام�ت ايض�ا بتجهي�ز م�واد لخ�ط عفك 
للرشكة العام�ة لنقل الطاقة الكهربائية / 
الفرات االعى واالوسط فيما قامت بتجهيز 
س�بالت ملديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة / مديرية شؤون الجوازات وكذلك 
قام�ت بتجهيز الرشك�ة العام�ة لصناعة 
االسمدة الجنوبية اجهزة اتصال ) سيبورا 
والتش�غيل  التنصي�ب  م�ع  وملحقات�ه   )
والتدري�ب املوقع�ي كم�ا قام�ت بتجهي�ز 
م�واد مختلفة ملديرية االح�وال والجوازات 
واالقامة العامة /مديرية ش�ؤون االحوال 
املدني�ة االدارية واملالية اضاف�ة اىل تجهيز 
املرصفي�ة  للخدم�ات  العراقي�ة  الرشك�ة 

بأحبار طابعة .

الرشكة العامة لألنظمة االلكرتونية 
جتهز دوائر الدولة بمواد خمتلفة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة: عملية توزيع األرايض السكنية ستستمر ولن نتوقف
يوجه إدارات املدارس يف عموم احملافظة بتقديم كشوفاتهم اخلاصة باحتياجات مدارسهم

    البصرة / المستقبل العراقي

قام محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني 
بتوزيع س�ندات قطع األرايض السكنية عى 
موظفي بلدية وبلديات البرصة يف حفل كبر 
جرى ع�ى قاعة دي�وان محافظ�ة البرصة 
بحضور ع�دد من املس�ؤولن وقائد رشطة 
البرصة الفريق رش�يد فلي�ح وعدد كبر من 

موظفي الدوائر البلدية.
حي�ث ج�رت القرع�ة االلكروني�ة من عى 
شاش�ة عرض كبرة وتوزعت قطع األرايض 
الس�كنية ع�ى موظف�ي مديري�ات بلدي�ة 
الب�رصة والتس�جيل العق�اري بواقع 1206 
وبلدية قضاء شط العرب 473 وبلدية قضاء 

الزبر 165 وبلدية ابو الخصيب 68 قطعة.
وق�ام محافظ الب�رصة بعد إج�راء القرعة 
بتوزيع س�ندات التسجيل العقاري لعدد من 
املوظفن وش�اركه يف التوزيع عضو مجلس 
محافظ�ة البرصة حس�ام املنصوري رئيس 
لجنة السكن ومدير عام رشكة نفط البرصة 

ومديري البلدية والبلديات.

وق�ال محافظ الب�رصة ان عملي�ة التوزيع 
ستستمر تباعا ولن نتوقف ومتعهدا بخدمة 
أه�ايل الب�رصة لغاي�ة نهاي�ة خدمت�ه يف 1 
نيسان 2019 حيث موعد انتخابات مجالس 

املحافظات.
وكان املحاف�ظ وع�د بتوزي�ع األرايض ع�ى 

املواطنن وعدد من فئات املجتمع البرصي.
إىل ذلك، اعلن رئي�س اللجنة االمنية العليا يف 
محافظة البرصة املحافظ اس�عد عبد االمر 
العيدان�ي ع�ن تظاف�ر كاف�ة جه�ود دوائر 
الدولة املختصة يف املحافظة إلنجاح مس�رة 

أربعينية االمام الحسن )ع( .

وق�ال العيدان�ي، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، خ�الل زي�ارة اىل 
منفذ الش�المجة الحدودي بحضور قيادتي 
الرشط�ة والعملي�ات ورئيس لجن�ة املنافذ 
الحدودي�ة يف الع�راق ان الزائري�ن الوافدين 
يومياً من منفذ الشالمجة يبلغ عددهم اكثر 

من )30،000( زائر يومياً.
واضاف محاف�ظ البرصة ان هناك تنس�يق 
ب�ن الحكومة املحلي�ة بش�قيها الترشيعي 
والتنفي�ذي وهيئ�ة املناف�ذ الحدودية حول 
تس�هيل كافة االج�راءات الخاص�ة بدخول 

الزائرين .
م�ن جهت�ه، اوض�ح رئي�س هيئ�ة املناف�ذ 
الحدودية يف الع�راق الدكتور كاظم العقابي 
ان هن�اك توقعات ب�ان يصل ع�دد الزائرين 
الحي�اء  الحدودي�ة  املناف�ذ  م�ن  الوافدي�ن 
أربعيني�ة االم�ام الحس�ن )ع( اىل خمس�ة 
مالي�ن زائر، مش�راً اىل انه س�يقوم بزيارة 
املناف�ذ الحدودية االخرى يف الع�راق ملتابعة 
كافة االجراءات التي تقوم بها كوادر املنافذ 

الحدودية.

كم�ا وج�ه محافظ البرصة املهندس أس�عد 
عبد االمر العيداني ، أن تقوم إدارات مدارس 
املحافظة كافة، بتقديم كشوفاتها الخاصة 
الرمي�م  وخاص�ة  امل�دارس،  باحتياج�ات 
وبالرسعة املمكنة ، جاء ذلك عى لسان مدير 

مكتب املحافظ عماد عبد الخالق العيداني،
يف ترصي�ح خص به إعالم ديوان املحافظة ، 
أما فيما يتعلق بمدارس االقضية والنواحي، 
فع�ى االدارات أن تق�وم بإعداد الكش�وفات 
وتقديمه�ا إىل القائمق�ام أو مدي�ر الناحية 
، خ�الل س�بعة أي�ام ابت�داًء من ه�ذا اليوم 

.9/10/2019
من جانب آخر ، قال »العيداني«: فيما يخص 
موض�وع تس�جيل العاطل�ن ع�ن العمل يف 
دوائر الرعاية االجتماعية، س�يتم الترصيح 
ب�ه من خالل مدي�ر دائرة العمل والش�ؤون 
االجتماعية، وخالل األي�ام القادمة، اعتباراً 
م�ن ه�ذا الي�وم 9/10/2019، فض�اًل عن 
اعتم�اد املس�جلن أص�اًل يف دائ�رة الرعاية 
ملواطن�ي  الثالث�ة  بال�دورة  االجتماعي�ة، 

محافظة البرصة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقد وزي�ر الصناعة واملع�ادن الدكتور صالح 
عبدالل�ه الجب�وري وف�ور وصول�ه اىل اململكة 
االردنية الهاش�مية اجتماعا تحضريا يف مقر 
الس�فارة العراقية يف العاصم�ة االردنية عمان 
ملناقش�ة اوراق العمل التي س�يتم طرحها من 
قبل الجانب العراقي يف اجتماعات الدورة )28( 
للجنة العراقي�ة - االردنية املش�ركة بحضور 
اعض�اء الوف�د الرس�مي املراف�ق له وس�فرة 

العراق لدى االردن السيدة صفية السهيل. 
واكد الوزير يف مستهل االجتماع عمق العالقات 
الثنائي�ة التي ترب�ط الع�راق واالردن يف جميع 
املجاالت وحرص الحكومة العراقية عى زيادة 
التع�اون املتبادل بن الجانبن ، معربا عن امله 
بأن تثمر اجتماعات اللجن�ة العراقية االردنية 
املش�ركة يف دروته�ا الثامن�ة والعرشي�ن عن 

التوصل اىل رؤية وصيغة عملية لبنود وفقرات 
العم�ل بن الطرفن ، وناق�ش الجبوري اوراق 
عمل ال�وزارات املعنية والت�ي تتضمن التعاون 
يف املجال التجاري واملايل ويف املجال االقتصادي 
وتش�مل ورقة عم�ل وزارة الصناع�ة واملعادن 
يف مجال دعم الصناعات الصغرة واملتوس�طة 
وانشاء وادارة املدن الصناعية ومجاالت اخرى 
ووزارة التخطي�ط يف مج�ال تب�ادل الخ�ربات 
اىل  اضاف�ة  النوعي�ة  والس�يطرة  والتقيي�س 
وزارات النف�ط والصح�ة والبيئ�ة واالتصاالت 
والربي�ة والش�باب والرياض�ة ووزارة املوارد 

املائية وغرها.
يذك�ر ان وزي�ر الصناعة واملع�ادن توجه يوم 
الهاش�مية ع�ى  االردني�ة  اململك�ة  اىل  ام�س 
رأس وفد رس�مي م�ن وزارات الدولة املختلفة 
للمش�اركة يف اجتماعات ال�دورة )28( للجنة 

العراقية – االردنية املشركة.

وزير الصناعة يعقد اجتامعًا حتضرييًا ملناقشة ملفات 
اجتامعات الدورة »28« للجنة العراقية االردنية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الزراعة صالح الحس�ني، الي�وم االربعاء، 
حصول املوافق�ة عى العمل بقان�ون التدرج الطبي 
لألطب�اء البيطرين.وق�ال الحس�ني يف بي�ان تلقت 

»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املوافقة تمت 
بن�اًء عى ما عرضه الحس�ني خالل جلس�ة مجلس 
ال�وزراء ألهمية هذه الرشيحة التي تس�اهم يف دعم 

واقع الثروة الحيوانية يف البلد«.
وأض�اف، أن »ه�ذه الخط�وة ستس�اهم وبص�ورة 

فعالة يف تطوي�ر الثروة الحيوانية بجوانبها الصحية 
والتنموية وكذلك يعزز من التواصل الفني والتثقيف 
من خالل األطباء البيطرين يف خدمة القطاع الصحي 
البيطري ضمن اس�راتيجية وزارة الزراعة وتحقيق 

األمن الغذائي للمواطن العراقي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

محافظ�ة  صح�ة  دائ�رة  اعلن�ت 
خطته�ا  اع�داد  ع�ن  الديواني�ة 

الخاصة بمناس�بة حل�ول الزيارة 
الخدم�ات  لتقدي�م  االربعيني�ة 
للزائري�ن  والعالجي�ة  الصحي�ة 

املتجهن س�را عى االقدام.

وق�ال مدي�ر اع�الم دائ�رة صحة 
الديواني�ة احمد الش�يباني للمربد 
إن الخط�ة تتضم�ن ن�رش مفارز 
طبية عى جمي�ع الطرق ومداخل 

باتج�اه  املحافظ�ة  ومخ�ارج 
والنج�ف  كرب�الء  محافظت�ي 
االدوي�ة  يف  وتجهيزه�ا  االرشف 

واملستلزمات.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة دياىل عن ضبط محل وهمي لبيع 
االدوية املمنوعة يف بعقوبة.

وق�ال مدي�ر الع�ام صحة دي�اىل فارس الع�زاوي يف 
بيان تقلت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن »فريق 

مش�رك من قس�م التفتي�ش والش�كاوى ومديرية 
االم�ن الوطني يف دياىل، تمكن من ضبط محل وهمي 
لبيع االدوية ممنوعة التداول خالل حملة مش�ركة 

يف قضاء بعقوبة«.
واض�اف الع�زاوي، ان�ه »ت�م خ�الل الحمل�ة ضبط 
ومصادرة محل وهمي لبيع االدوية املمنوعة التداول 

واملنته�ة املفع�ول بمنطق�ة ج�رف املل�ح يف قضاء 
بعقوبة«، مبينا ان »املحل كان متخفي داخل سكنية 
ي�دار من قبل مواطنه ليس له�ا عالقة بمهنة الطب 

اطالقاً«.
واش�ار اىل ان »ت�م اتخاذ كافة االج�راءات القانونية 

بحقها واحالتها اىل املحاكم املختصة«.

وزير الزراعة يعلن املوافقة عىل العمل بقانون التدرج الطبي لألطباء البيطريني

صحة الديوانية تعد خطتها اخلاصة بمناسبة حلول الزيارة 
االربعينية

صحة دياىل تعلن ضبط حمل ومهي لبيع االدوية املمنوعة 
يف بعقوبة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس الدائرة العامة الدارة الطرق والنقل الربي يف محافظة 
سيستان وبلوجستان االيرانية، ان اكثر من 47 الف زائر باكستاني 
دخل�وا االرايض االيراني�ة ع�رب منف�ذ مرجاوة خالل االس�بوعن 

االخرين، للتوجه اىل العراق للمشاركة يف زيارة االربعينية.
ونقل�ت وكال�ة ف�ارس عن اي�وب ك�رد قول�ه، انه وفق�اً ألحدث 
احصائية فق�د دخل االرايض االيرانية عرب منفذ مرجاوة 16 الف 
زائر باكستاني بواسطة 364 حافلة، فيما بلغ عدد الباكستانين 

الذين دخلوا مشاة اكثر من 31 الفا.
واضاف ان عدد الزوار الباكس�تانين املتوجهن للعراق للمشاركة 
يف زي�ارة االربعينية ازداد العام الجاري مقارنة مع الفرة املماثلة 

من العام املايض بنسبة 75 باملائة.

العراق يستعد الستقبال أكثر من »47« 
ألف زائر باكستاين

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت الحكوم�ة االتحادية، رف�ع الحظر عن خدم�ة االنرنت يف 
العاصم�ة بغ�داد ومحافظات وس�ط وجنوب العراق يف س�اعات 

الدوام الرسمي فقط وبعدها يتم قطعها كأجراء مؤقت.
وق�ال مص�در يف خلي�ة األزمة الحكومي�ة ان أوقات ب�ث خدمات 
اإلنرنت من الس�ابعة صباحاً وحتى الثالث�ة بعد الظهر، كإجراء 

مؤقت قد يستمر اىل حن انتهاء مراسيم زيارة األربعينية.
وق�د اكد اصحاب مكات�ب توزيع خدمة االنرن�ت تلك املعلومات، 
مش�رين اىل ان اي�ام العط�ل ي�م قطعه�ا تمام�ا وخاص�ة ي�وم 

الجمعة.
وكانت الحكومة العراقية قد حظرت ش�بكة االنرنت خالل االيام 
القليلة املاضية يف بغداد ومحافظات الوسط والجنوب عى خلفية 
االحتجاج�ات الدامي�ة التي ُقت�ل عى اثرها ع�رشات املتظاهرين 

واصيب االالف بجروح.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در وزير املالية فؤاد حس�ن أمس االربع�اء، امراً وزارياً 
يق�ي بإعادة أكثر من 100 الف منتس�ب من املفس�وخة 

عقودهم إىل وزارة الدفاع.
وبحس�ب بيان لوزارة املالية جاء في�ه، أن وزير املالية وقع 
امري�ن وزارين احدهم�ا باملوافقة عى إعادة م�ا يزيد من 
108 الف منتس�ب من املفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع 
والثان�ي بتوف�ر التخصيص�ات الالزمة لذل�ك؛ فيما يقي 

االمر الثاني بتوفر التخصيصات الالزمة لذلك.
أصدر مجلس الوزراء العراقي يف جلس�ته التي عقدت أمس 
الثالث�اء 8 ترشي�ن األول/أكتوب�ر 2019، برئاس�ة رئي�س 
املجل�س، ع�ادل عب�د امله�دي، الحزم�ة الثانية ملا أس�ماه 

»إجراءات املجلس العاجلة يف تلبية مطالب املتظاهرين«.
وكان الربمل�ان العراق�ي قد صوت أمس الثالث�اء، عى إعادة 
املفسوخة عقودهم يف الدفاع والداخلية والحشد وفتح باب 

التطوع يف الدفاع.

كأجراء مؤقت.. العراق يعيد خدمة 
االنرتنت فقط اثناء الدوام الرسمي

وزير املالية يوقع األمر اخلاص إلعادة 
املفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

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

Contracts Dept Announcement

م/ ) متديد (
الحاقا بكتابنا ذي العدد )6234 يف 2019/9/29( 
الخاصـة بإعـــان ثانـي  للمناقصــة )17/ 
كهربـاء توزيـع فـرع شـمال البـرة  2019. 
مرشوع  )انشاء محطة سعة )2*31.5( ام يف أي 
11/33 ك.ف متكاملـة مع منظومة االتصاالت 
واملواد االحتياطية عدد)3( يف شط العرب والزبري 

واملدينة(
  نـود ان ننـوه اىل تمديـد موعد غلـق املناقصة 
اعاه ليكون يوم االحد املصادف 2019/10/22 
السـاعة الثانيـة ظهـراً بـدال مـن يـوم االحـد 

املهندساملصادف2019/10/13 .
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

م/ ) متديد (
يف   6235( العـدد  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
2019/9/29( الخاصـة بإعـــان ثاني  
للمناقصـــة )6/ كهربـاء توزيـع فـرع 
البرة  2019. مرشوع  )انشـاء محطة 
ثانويـة )2*31.2( ام يف أي 11/33 ك.ف 

السينالكو
  نـود ان ننـوه اىل تمديـد موعـد غلـق 
املناقصة اعاه ليكون يوم االحد املصادف 
2019/10/22 الساعة الثانية ظهراً بدال 

من يوم االثنني املصـادف2019/10/14 .
املهندس

حممد طاهر نجم التميمي 
 النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

م/ ) تنويه (
يف  العـدد)6075  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
2019/9/25( الخاصة بأعان اول للمناقصة  
14/ صحة 2019 مـرشوع ) تأثيث وتجهيز 
م.  يف  الهضمـي  الجهـاز  ملستشـفى  طبـي 

الفيحاء(  
نــود ان ننــوه اىل اضافـة املكاتب العلمية 
الـوكاالت  ورشكات  واملجـازة  املتخصصـة 
التجاريـة املتخصصـة باالجهـزة الطبيـة يف 

تصنيفاملرشوع أعاه.
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة ذي 

العدد 4454 يف 2019/10/8
احلقوقي 

اياد كاظم مبارك 
مدير العقود احلكومية 

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

Contracts Dept Announcement

م/متديد
يف   6078( العـدد  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
2019/9/25( الخاصـة بإعــان اول 
للمناقصـة  1 / املـوارد املائيـة 2019 
مرشوع ) تجهيز اجهزة قياس التصاريف 

املائية ملديرية املوارد املائية يف البرة
  نـود ان ننـوه اىل تمديـد موعـد غلـق 
املناقصـة اعـاه ليكـون يـوم االثنـني 
املصادف 2019/10/14 الساعة الثانية 
ظهـراً بدال من يـوم االربعـاء املصادف 

املهندس2019/10/9 .
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة
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وزارة النفط 

رشكة مصايف اجلنوب 
نرش اعالن مناقصة خارجية  )رشكة عامة(

هيأة قسم العقود واملشرتيات / شعبة العقود اخلارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل رشوط املناقصة وحس�ب 
املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم 2019/11/26 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يستمر االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمسكات الرشكة )شهادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس واالعمال املماثلة والكفاءة املالية 
للرشكة � ش�هادة تأس�يس للرشكة الرئيس�ية للرشكات التي لديها فرع او مكتب اقليمي يف العراق( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة 

ويف حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات 

بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو 

او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة 
نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )11.100( احدومئة 

دوالر امريكي فقط
5 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ 6 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 7 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

8 � يك�ون م�كان اي�داع العط�اءات التجاري�ة والفنية والوثيقة القياس�ية  لدى لجنة فت�ح العطاءات الخارجي�ة  يف مقر الرشك�ة وبظروف مغلقة 
ومختومة

9 � متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 �  معدل ايراد سنوي يعادل )277.500( مائتان وسبعة وسبعون الف وخمسمائة دوالر للسنوات الخمس االخرية 

3 �  سيولة نقدية تعادل )277.500( مائتان وسبعة وسبعون الف وخمسمائة دوالر 
ب  �الخربة والقدرة الفنية 

عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال بانه لديه اعمال مماثلة اىل الرشكات او رشكات القطاع العام يف العراق 
ج � عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات العمل

10  �يجب التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
11  �سيتم تنفيذ العقد حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014

دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام

اعادة اعالن  مناقصة رقم )9( لسنة 2019شعبة العقود
تعلن دائرة صحة ميس�ان /ش�عبة العقود عن اعادة  اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات املوازنة الجارية لسنة 
2019 فعىل الراغبني من الذين تتوفر فيهم الرشوط مراجعة دائرة صحة ميس�ان ش�عبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء 
مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائة الف دينار عراقي( غري قابل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء 
مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وموقع مع تثبيت العنوان الكامل عىل 
العط�اء وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الج�دول ادناه وان الدائرة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور االعالن وس�يتم اجراء محارضة يف الس�اعة العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف 

الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفسارات 
مالحظة : يف حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2019/383

التاريخ 2019/10/3
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ  الرميثة س�هام املدي�ن العقار 
تسلس�ل 457/11 م9 الحمره الواقع يف املجد والعائد 
للمدين هاش�م جهاد من�ذور وجماعته املحجوز لقاء 
طلب الدائن سعدية كاظم حمود البالغ خمسة ماليني 
دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رسم التسجيل والداللية عىل املشري وتم هذا االعالن 
لع�دم بلوغ قيمة املزايدة مبلغ 80% وفق احكام املادة 

1/98
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقعه ورقم�ه : املجد � الحمرة والجرب 457/11 
م9 الحمرة والجرب طريق عام ج� 326/11 

2 � جنسه ونوعه : ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : شارع 11 / 456 � شارع /11 

/ 455 � ج � ع طريق عام ج� 326/11
4 � مش�تمالته : غرفتني واس�تقبال وهول  � حمام �  

مرافق صحية 
5 � مساحته : 214 مر 

6 � درجة العمران : متوسط
7 � الشاغل : اليوجد
8 � القيمة املقدرة :

��������������������������������������������
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 2019/543
التاريخ : 2019/10/2

املنف�ذ علي�ه / س�ليم محم�د ع�يل / كوف�ة  اىل / 
الكريشات

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية وم�ن خ�الل رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الكريشات يف الكوفة عباس 
خليل  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار  يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة ) 27( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور  يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش 
يوما تب�دء من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر :
قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوف�ة بالعدد 
1973/ش/2018 يف 2018/11/8 واملتضمن الزامك 
بتادي�ة نفق�ات للدائن�ة س�عدية جواد كاظ�م نفقة 
ماضية بواقع 125000 مائة وخمس�ة وعرشون الف 
دينار شهريا وملدة سنة سابقة للتاريخ اقامة الدعوى 
ونفق�ة مس�تمرة بواق�ع 125000 مائ�ة وخمس�ة 
وعرشون الف دينار باعتبار من تاريخ اقامة الدعوى 
يف 2018/9/13 ونفقة مستمرة لبنتك فاطمة بواقع 
150000 مائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار اعتب�ارا من 
تاريخ اقامة الدعوى يف 2018/9/13 وتحميلك كافة 

الرسوم واتعاب املحاماة

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 692/ب/2019

التاريخ 2019/9/6
اىل / املدعى علي�ه / كريم عبد االمري عاريه )مجهول 

محل االقامة(
اقام املدع�ي ) رياض حمي�د رايض( دعوى للمطالبة 
بعدم نفاذ الترصف عىل العقار املرقم 270/1 املصولبه 
وصدر حك�م غيابي بحقك واملرقم 692/ب/2019 يف 
2019/9/22 واملتضم�ن الحكم ب�رد الدعوى املقامة 
من قب�ل املدعي ولدى تبليغك تبني بانك مجهول محل 
االقامة حس�ب كتاب مركز رشطة الجوادين واشعار 
مخت�ار املنطقة تبني انه  كنت تس�كن س�ابقا قضاء 
الرميثة الحي العس�كري ومرتح�ل اىل جهة مجهولة 
ولكونك مجهول محل االقامة يف الوقت الحارض عليه 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني واس�عة 
االنتش�ار بق�رار الحكم الغيابي اع�اله ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال معذرة رشعية فان القرار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
��������������������������������������������

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2018/1078

التاريخ : 2019/9/30
اىل / املنفذ عليه / عمار عقيل حسني

لقد تحقق لهذه املديرية ومن خالل رشح  مبلغ مركز 
رشطة ميثم التمار واشعار املختار قضاء الكوفة عبد 
الحس�ني امري الغزايل ش�ارع املطار انك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار  
يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور  يف 
مديري�ة تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدء 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك  ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

الق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكوفة بالعدد 
2012/ش/2018 يف 2018/10/9 واملتضمن الزامك 
بتادية نفقة ماضية  مئة الف دينار ملدة س�تة اش�هر 
ونفقة مس�تمرة بواقع مئة وخمس�ة وعرشون الف 
دين�ار للدائن�ة ختام مال�ك بجاي باعتب�ار من اقامة 
الرس�وم  كاف�ة  وتحميل�ك   2018/9/27 الدع�وى 
واملصاريف وكذلك الزام�ك بتادية مبلغ عرشة ماليني 
دين�ار للدائن�ة خت�ام مالك بج�اي وذلك ع�ن مهرها 

املؤجل 
��������������������������������������������

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2019/545

التاريخ : 2019/10/2
اىل / املنفذ عليه / سليم محمد عيل / كوفة كريشات

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية وم�ن خ�الل رشح  املبلغ  
القضائي واشعار مختار الكريشات يف الكوفة عباس 
خليل انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار  يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة ) 27( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور  يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش 
يوما تب�دء من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر :
قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوف�ة بالعدد 
واملتضم�ن   2018/10/23 يف  1972/ش2018/3 
الزام�ك بتادي�ة مبلغ ق�دره مليون�ني دين�ار للدائنة 
سعدية جواد كاظم عن مهرها املؤجل  وتحميلك كافة 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2019/544

التاريخ : 2019/10/2
اىل / املنفذ عليه / سليم محمد عيل كوفة كريشات

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية وم�ن خ�الل رشح  املبلغ 
القضائي واشعار مختار الكريشات يف الكوفة عباس 
خلي�ل   ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار  يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة ) 27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور  يف مديرية تنفي�ذ الكوفة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدء من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوف�ة بالعدد 
واملتضم�ن   2018/11/11 يف   2018/11/1974
تس�ليمك االث�اث الزوجي�ة املذكورة يف الحك�م املرقم 
1974 /2018/11 محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الكوف�ة للدائنة س�عدية جواد كاظ�م   عينا وان تعذر 
فاقيامها املؤرشة البالغ مجموعها 3,600,000 ثالثة 
ماليني وس�تمائة ال�ف دينار وتحميلك كافة الرس�وم 

واملصاريف واتعاب املحاماة  
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3889/ب2019/3

التاريخ 2019/10/9
اىل املدعى عليه ) عدنان عبد الحسني جاسم(

اقام املدع�ي )محمد حمزة حس�ني( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم ب ) بتأديتك 
ل�ه مبلغا مقداره مليون دين�ار عراقي بموجب وصل 
االمانة( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار 
الرش�ادية عالء حميد الزريف لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/10/23 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابرعبيد
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اعالن
ق�ررت الهيئ�ة العامة ملنظوم�ة ارش�اد التائهني من 
زائ�ري االم�ام الحس�ني )ع( يف اجتماع�ه امل�ؤرخ يف 
2019/7/28 يف تغي�ري  اس�مها م�ن مرك�ز ارش�اد 
التائهني من زائري االمام الحسني )ع( اىل مركز ارشاد 
التائهني من زائري العتبات املقدسة من لديه اعراض 
ع�ىل ذل�ك مراجعة دائ�رة املنظم�ات الغ�ري حكومية 
الكائنة يف منطقة العالوي بناية تجنيد الكرخ س�ابقا 

خالل ثالثون يوما من تاريخ النرش
��������������������������������������������

فقدان جواز
فق�د الجواز الهن�دي الصادر من دولة الهند باس�م ) 
س�يدة زين�ب فاطمة مري مه�دي تول�د 1980 هندية 

الجنسية واملرقم 
 وال�ذي فق�د يف محافظ�ة النج�ف فم�ن يعث�ر عليه 

R5290368 تسليمه اىل
الجهات املختصة مع الشكر والتقدير

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
367 / 2017/E 

للمرة الثالثة

Metal supplay
المبلغ التخميني للمناقصة )555,000(

 خمسمائة وخمس خمسون  الف دوالر امريكي فقط
 200.000

IQD

العدد :21576
التاريخ 2019/10/9

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق

املدير العام

المالحظات التأمينات االولية  الهوية المطلوبة تاريخ المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم المناقصة

اعالن للمرة 
الثالثة

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
8,000,000 فقط ثمانية 

ماليين دينار عراقي 
والبالغة 1%من القيمة 

التقديرية

مكتب علمي مسجل في 
وزارة الصحة شرط ان يكون 
وكيال للشركة المصنعه او 

شركة استيراد وتصدير

االربعاء 
2019/10/16

االحد 
2019/10/20 9

مناقصة 
تجهيزجهاز  
تفتيت الحصى
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العدد )1999( الخميس  10  تشرين االول  2019 اعالنات6
مرصف الرافدين

االدارة العامة
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل/ املدين عيل عزيز عبد الرحيم   عنوانه/ بغداد/ بغداد اجلديدة م/ 725/ ز36/ 
د1

اىل/ الكفيل سامي حبيب جاسم   عنوانه/ مرصف الرشيد/ دجلة
م/ انذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع 
الكفيل اعاله وعن )تسهيالت املرصفية( املمنوح لك والبالغ )4023473,003( 
دين�ار )اربعة ماليني وثالثة وعرشون الف واربعمائة وثالثة وس�بعون دينار 
و 003 فل�س( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا 
اىل امل�ادة الثالثة من قان�ون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 
وللصالحي�ة املنوحة لن�ا بموجب امل�ادة الثانية م�ن القانون اع�اله ننذركم 
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل 
عرشة اي�ام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ 
االج�راءات القانوني�ة الالزمة وفقا الح�كام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من 
القان�ون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي ع�ى اموالكم املنقولة 

والغري املنقولة استحصاالً ملبلغ الدين املرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير

مرصف الرافدين
االدارة العامة

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل/ املدين مزاحم عبد احلليم صالح   عنوانه/ بغداد/ القاهرة م/ 309/ ز49/ د7

اىل/ الكفيل نبيل هادي مهدي   عنوانه/ مرصف مرصف الوركاء لالستثامر والتمويل/ 
اخلالين

م/ انذار
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع 
الكفيل اعاله وعن )القرض التجاري( املمنوح لك والبالغ )14000000( دينار 
)اربعة عرش مليون دين�ار ال غريها( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه 
اىل مرصفن�ا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصي�ل الديون الحكومية 
رقم 56 لسنة 1977 وللصالحية املنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون 
اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة 
عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف 
تتخذ االج�راءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( 
من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي عى اموالكم املنقولة 

والغري املنقولة استحصاالً ملبلغ الدين املرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير

مرصف الرافدين
االدارة العامة

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل/ املدين خالد يارس عزيز   عنوانه/ بغداد/ السيدية م/ 849/ ز49/ د6

اىل/ الكفيل طالل قاسم ابراهيم   عنوانه/ بغداد/ االعالم/ م 837 عامرة 35/ ش5
م/ انذار

بالنظر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املرتتب بذمت�ك بالتكافل والتضامن 
م�ع الكفيل اع�اله وعن )خطاب ضم�ان( املمنوح لك والبال�غ )1874060( 
دينار )مليون وثمانمائة واربعة وس�بعون الف وس�تون دين�ار( عدا الفوائد 
واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون 
تحصي�ل الدي�ون الحكومي�ة رق�م 56 لس�نة 1977 وللصالحي�ة املنوحة لنا 
بموجب امل�ادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين 
املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات القانونية الالزمة 
وفق�ا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القان�ون املذكور وذلك بوضع 
اش�ارة الحجز التنفيذي عى اموالكم املنقولة والغري املنقولة استحصاالً ملبلغ 

الدين املرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير

مرصف الرافدين
االدارة العامة

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل/ املدين قيس حسن علوان   عنوانه/ بغداد/ زعفرانية م/ 926/ ز15/ د8

اىل/ الكفيل فراس تركي عبد االمري   عنوانه/ مرصف الرشيد/ املرتضى
م/ انذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع 
الكفيل اعاله وعن )القرض التجاري( املمنوح لك والبالغ )6626000( دينار 
)س�تة ماليني وس�تمائة وس�تة وعرشون الف دينار( عدا الفوائد واملصاريف 
وامللزم�ني بدفع�ه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة م�ن قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 وللصالحية املنوحة لنا بموجب املادة 
الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله 
م�ع الفوائد املرتتب�ة عليه خالل عرشة اي�ام اعتبارا من الي�وم التايل لتبلغكم 
باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات القانونية الالزم�ة وفقا الحكام 
امل�ادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفيذي عى اموالكم املنقولة والغري املنقولة اس�تحصاالً ملبلغ الدين املرتتب 

بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3976/ب2019/1

التاريخ 2019/10/9
اعالن

اىل املدعى عليه ) كرار رائد حميد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ضدك واملدع�ى عليه )  احمد 
ثائ�ر كريم( وال�ذي يطلب فيها الحكم بتأديتكم�ا له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا مق�داره ) 3200 دوالر امريك�ي عن قرض 
مؤرخ يوم 2018/9/22( ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة االعظمية واش�عار 
مخت�ار املجلس املحيل لحي االعظمية ) امني محلة 312 محمد 
س�تار جبار( ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/10/21 التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك  س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3521/ب2019/4

التاريخ 2019/10/9
اىل املدعى عليه ) فاضل جاسم راهي(

اق�ام املدعي ) صاب�ر جبار كاظ�م( الدعوى البدائي�ة املرقمة 
اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب� )تس�ديدك له مبلغا مقداره 
خمس�ة وع�رشون مليون دين�ار عراق�ي بموج�ب الكمبيالة 
الص�ادرة من كاتب العدل يف ش�مايل النج�ف بالعدد 10029 يف 
2018/8/15( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار حي االنص�ار / 5 � أ عدنان 
حس�ني الطالقان�ي ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة 
املصادف يف يوم 2019/10/22 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3949/ب2019/3

التاريخ 2019/10/9
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عيل نعمة نذير(
اقام املدعيان) 1 � وائل كاظم صاحب  2 � رضا عباس جاسم( 
الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلبان فيها الحكم بالزامك 
بتس�ليمهما املبالغ املدفوعة من قبلكم�ا اىل رشكة CHF نيابة 
عنه ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي القاسم 7 أ محمد عيل الذبحاوي 
ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافع�ة 2019/10/23 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مرصف الرافدين
االدارة العامة

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل/ املدين عيل عبد اهلل ويل   عنوانه/ الكاظمية م/ 425/ ز37/ د8

اىل/ الكفيل فراس تركي عبد االمري   عنوانه/ مرصف الرشيد/ املرتضى
م/ انذار

بالنظر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املرتتب بذمت�ك بالتكافل والتضامن 
مع الكفي�ل اعاله وعن )القرض التجاري( املمنوح ل�ك والبالغ )7187500( 
دينار )س�بعة ماليني ومائة وس�بعة وثمان�ون الف وخمس�مائة دينار( عدا 
الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من 
قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وللصالحية املنوحة لنا 
بموجب امل�ادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين 
املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات القانونية الالزمة 
وفق�ا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القان�ون املذكور وذلك بوضع 
اش�ارة الحجز التنفيذي عى اموالكم املنقولة والغري املنقولة استحصاالً ملبلغ 

الدين املرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير

مرصف الرافدين
االدارة العامة

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل/ املدين صالح تركي عبد االمري   عنوانه/ بغداد/ الكاظمية م/ 421/ ز68/ د16

اىل/ الكفيل فراس تركي عبد االمري   عنوانه/ مرصف الرشيد/ املرتضى
م/ انذار

بالنظر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املرتتب بذمت�ك بالتكافل والتضامن 
مع الكفي�ل اعاله وعن )القرض التجاري( املمنوح ل�ك والبالغ )7402000( 
دينار )س�بعة ماليني واربعمائة واثن�ان الف دينار( ع�دا الفوائد واملصاريف 
وامللزم�ني بدفع�ه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة م�ن قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 وللصالحية املنوحة لنا بموجب املادة 
الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله 
م�ع الفوائد املرتتب�ة عليه خالل عرشة اي�ام اعتبارا من الي�وم التايل لتبلغكم 
باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات القانونية الالزم�ة وفقا الحكام 
امل�ادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفيذي عى اموالكم املنقولة والغري املنقولة اس�تحصاالً ملبلغ الدين املرتتب 

بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير

اعالن 
تعلن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون 

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

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  
يف رئاسة الجامعة / قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

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

*جل�ب املستمس�كات التالي�ة  )هوية االح�وال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية، بطاقة الس�كن  او ما 
يعادلهم( 

*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة
*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 

*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد 
عند رس�و املزاي�د عليه وعند ع�دم التاييد يعترب ن�اكل ويتحمل كاف�ة التبعات املنص�وص عليها يف 

القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تع�د قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية 
الرسمية 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
 2 � ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :

*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا

اعالن للمرة الثانية
تعلن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع 

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

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

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

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

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند 
رسو املزايد عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله

*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب
*تع�د قائم�ة املزاي�دة  مفتوحة مل�دة )15( يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة اليومية 

الرسمية 
 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

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

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

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 1375/ش/2019 

التاريخ: 2019/10/6
اعالن 

اىل املدعى علي�ه / احم�د يوس�ف سمي�ط
اقامت املدعية رؤى س�عد فخ�ري الدعوى الرشعي�ة املرقمة أعاله 
طالب�ة الحك�م بإلزامك بتأديتك له�ا نفقة ع��دة، وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب تبليغ مركز رشط�ة ابي الخصي�ب وتأييد مختار 
منطقة املرشوع وتأييد املجلس البلدي يف ابي الخصيب. عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة الن�رش بصحيفتني يوميت�ني محليتني 
بالحض�ور صب�اح ي�وم املرافع�ة 2019/10/15 ويف حال�ة ع�دم 
الحض�ور او م�ن ينوب عن�ك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غياباً.
القايض / عم�ر شاك�ر فج�ر

�������������������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 2642 
التاريخ : 6 / 10 / 2019 

نرش فقدان 
للطل�ب املقدم من قبل املدع�وة ) غفران عبد الرحيم خضري عفني ( 
التي تروم فيه نصبها قيمة عى زوجها املفقود ) محمد عبد الرزاق 
عف�ني ( قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدع�و محمد عبد الرزاق 
خض�ري عفني الذي فقد يف محافظة صالح الدين ناحية االس�حاقي 
بتاريخ 12 / 11 / 2015 ولم يعرف يشء عن مصريه لحد االن وعى 
من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
يف ناحية االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي خ�الل اليوم التايل 

للنرش اعاله .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
�������������������������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 712 

التاريخ : 7 / 10 / 2019 
فقدان شخص 

قدم�ت املدعوة ) وضحه حس�ني خل�ف ( نصبها قيم�ة عى )عمر 
س�عدون مطلك ( الذي فقد بتاريخ 13 / 9 / 2015 ولم يتم العثور 
عليه فقرر نرشه بجريدتني محليتني رسميتني ومن لديه معلومات 
ع�ن املفقود الحضور اىل هذه املحكم�ة خالل عرشة ايام من تاريخ 
االع�الن ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف يت�م نصبها قيم�ة عليك 

وحسب االصول . مع التقدير 
القايض 

فائق مشعل فالح 
�������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرادة 
رقم االضبارة : 2079 / 2019 

التاريخ : 8 / 10 / 2019 
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة 

اىل املدين : ستار حسن عيل حمد 
عنوانه : م 712 ز 27 دار 5 

نخربك�م بان�ه تقرر حج�ز االموال غ�ري املنقولة س�هامك يف رشكة 
االفق لالستثمارات العقارية املحدودة ورشكة سور الجرس للتجارة 
العامة واملق�اوالت العامة املحدودة لقاء طل�ب الدائن ضياء عباس 
مطل�وب البال�غ ) 000 ، 000 ، 49 ( تس�عة واربع�ون مليون دينار 
فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة ثالثة ايام من اليوم التايل 
لتاري�خ تبليغكم بهذا االخب�ار واال فان االم�وال املحجوزة بموجب 
هذا القرار س�تباع وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة 69 من قانون 
التنفيذ بالنظر لتعذر تبلغك عى العنوان املثبت يف اعاله واستنادا اىل 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس املحيل لحي املثنى ولعدم وجود 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت للتبليغ عن العن�وان املثبت يف اع�اله تقرر 

تبليغك بصحيفتني محليتني باملضمون اعاله . املنفذ العدل 
عالء عبد الهادي موزان 

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

فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة )632756( ص�ادرة من 
اعدادي�ة النجف للبنني بالع�دد 2 يف 6/ 2/ 2007 املعنونة اىل وزارة 
الرتبية/ املديرية العامة للتقويم واالمتحانات/ مديرية الش�هادات 
بأس�م الطالب )س�يف عالء رحيم( عى من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

جمهورية العراق 
نقابة املحامني 

ن�ص قرار مجلس النقابة الجلس�ة ) 25 ( تاري�خ 18 / 9 / 2019 
الفقرة الثامنة والعرشون .

ثاني�ا : اطل�ع املجلس عى تس�جيل مكتب ) الخمائل لالستش�ارات 
القانوني�ة ( واس�تنادا لق�رار الهي�أة العامة املتخذ بالجلس�ة ) 1 ( 
تاريخ 5 / 5 / 2016 الفقرة ) سادس�ا ( قرر املجلس املوافقة عى 
تاس�يس الرشكة املذكورة وعى قس�م الرشكات تنفيذ ذلك بعد دفع 

الرسم القانوني .
ضياء السعدي 

نقيب املحامني العراقيني 
�������������������������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )عيل رحيم حسني( دعوى قضائية اضافة لقبه وجعله 
)املش�كور( ب�دال من )الف�راغ( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

نشأت ابراهيم شالل
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )س�ليم عبد جليل( دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
)الربزنج�ي( بدال من )خزع�يل( فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

نشأت ابراهيم شالل
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

�������������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد:  2675
التاريخ :2019/10/8 

م/ نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوة )عذراء احمد ياس�ني( التي تروم فيه 
نصبه�ا قيم�ة عى زوجها املفقود )مش�تاق محم�ود طامي مهنا( 
ق�ررت ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو )مش�تاق محمود طامي 
مهن�ا( ال�ذي فق�د يف محافظة ص�الح الدي�ن- ناحية االس�حاقي 
بتاري�خ 2016/2/11 ول�م يعرف مصريه لح�د االن وعى من يعثر 
عليه وتتوفر لديه معلومان عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل 

لنرش اإلعالن. 
مع التقدير

�������������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2019/9590 
التاريخ :2019/10/9

نرش اعالن
قدمت املس�تدعية )نرجس ش�وقي طعمه( طل�ب اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه اصدار حجة حجر وقيموم�ة البنها املفقود )وائل حميد 
عب�د احم�د( والذي فق�د يف تاري�خ 2014/11/7 وعليه واس�تناداً 
لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة ن�رشه يف صحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير

القايض 
كاظم متعب داود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3639/ب2019/5
التاريخ 2019/10/9

اىل املدعى عليه ) عادل شايل عاجل(
اقام املدعي ) محمد قاس�م حنون( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم ب� )الحكم بابطال القيد املرقم )62 شباط 
/2002 مجل�د 936 واعتب�ار القيد 9 ت 2010/2 مجلد 1269 ثابت 
الحك�م والخاص بالعق�ار املرقم 74448 /3 ح�ي النرص ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي الجهاد 6 )حي النرص س�ابقا( جبار كري�م البديري لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/10/22 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 1374/ش/2019 

التاريخ: 2019/10/6
اعالن 

اىل املدعى علي�ه / احم�د يوس�ف سمي�ط
اقامت املدعية رؤى س�عد فخ�ري الدعوى الرشعي�ة املرقمة أعاله 
طالب�ة الحك�م بتأيي�د حضانتها للق�ارص ادم احمد تول�د 2017 ، 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب تبلي�غ مركز رشطة ابي الخصيب 
وتأيي�د مخت�ار منطق�ة امل�رشوع وتأيي�د املجل�س البل�دي يف ابي 
الخصيب. عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني 
يوميتني محليتني بالحضور صباح يوم املرافعة 2019/10/15 ويف 
حال�ة عدم الحضور او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غياباً.
القايض / عم�ر شاك�ر فج�ر

�������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / كلثوم عويف جويعد 

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة التاج�ي لغرض 
استخراج اجازة بناء للقطعة املرقمة 14285 / 1 سبع 

البور .
الرشيك 

حنان عبد الحمزة عليوي

فقدان 
فقدت الوثيقة باس�م / عقيل صالح تركي املرقمة 
) 00112328 / 25 ( الع�دد 236 بتاريخ 20 / 11 
/ 2017 والص�ادرة م�ن اعدادية الكوف�ة املركزية 
للبن�ني معنون�ة اىل ثانوية املتنب�ي االهلية للبنني – 

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

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عى الطل�ب املقدم م�ن قبل الس�يد / هيث�م 
مه��دي صال�ح. الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من 
)العط�ب�ي( اىل )املوس��وي(، وم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة أقصاها خمس�ة 
عرش يوماً وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديري�ة يف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء الحقوقي/ نشأت إبراهيم شالل

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3028/ب2019/1

التاريخ 2019/10/7
اعالن

اىل املدعى عليه ) عبد االمري جاسم هوير( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3028/ب2019/1 
يف 2019/8/25 واملتضم�ن الحك�م ب ) ال�زام املدعى 
علي�ه عبد االمري جاس�م هوير بتأديت�ة للمدعية انوار 
توفي�ق رحم مبلغ مقداره عرشة ماليني دينار والثابت 
يف وصل االمانة( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واشعار 
مختار حي الفرات رزاق لفته النعماني لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالق�رار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عى الق�رار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه  سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

زهري عيل حسني
مدير الزراعة

ياسني حممد حسني
مدير مرصف الرافدين

ساحة النرص 108
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

ياسني حممد حسني
مدير مرصف الرافدين

ساحة النرص 108
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

ياسني حممد حسني
مدير مرصف الرافدين

ساحة النرص 108
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

ياسني حممد حسني
مدير مرصف الرافدين

ساحة النرص 108
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

ياسني حممد حسني
مدير مرصف الرافدين

ساحة النرص 108
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

ياسني حممد حسني
مدير مرصف الرافدين

ساحة النرص 108
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

 أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة مبلغ التقدير )الدينار 
العراقي(  طبيعة العمل الموقع العقار ت

124
 )24,000,000(

فقط اربعة وعشرون 
مليون دينار

بيع المواد الغذائية مسبقة الصنع وغير مسبقة 
الصنع وكافة العصائر والمشروبات الصحية الباردة 

والساخنة فقط  
كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة نادي 1

المساحة المبلغ )الدينار العراقي(  طبيعة 
العمل الموقع العقار ت

100م2 )خارج 
الكلية( 

)000,000,9( فقط تسعة مليون 
دينار كافتيريا كلية طب 

االسنان كافتيريا 1



رياضة7
العدد )1999( الخميس 10  تشرين االول  2019

عبد الزهرة: منتخب العراق مطالب 
بـ 6 نقاط من مباراتيه املقبلتني

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب الع�ب املنتخب العراق�ي عالء عبد 
الزه�رة ع�ن س�عادته بالع�ودة لتمثيل 
املنتخب واصفا املهمة بالواجب الوطني، 
وأك�د رضورة تقدي�م كل م�ا لدي�ه م�ن 
أج�ل إس�عاد الجماه�ر العراقية.وق�ال 
عب�د الزه�رة يف ترصيح�ات خاصة ل إن 
االس�تعدادات جاري�ة ع�ى قدم وس�اق 
ملب�اراة ي�وم غ�د الخمي�س أم�ام هونج 
كونج.وأوضح: »فريقنا يف أتم الجاهزية 
لخ�وض اللقاء امله�م الذي يع�د األول يف 
املالع�ب العراقية بعد رف�ع الحظر كونه 
ضم�ن التصفيات املزدوجة لكأس العالم 
)2022( وأم�م آس�يا )2023(.وأضاف: 
»نحن عازمون عى خطف نقاط املباراة، 
وس�نصب جل تركيزن�ا من أج�ل الفوز 

الفت�ا  العراقي�ة«،  الجماه�ر  وإس�عاد 
إىل أن املنتخ�ب مطال�ب بجم�ع 6 نقاط 
م�ن املبارات�ن املقبلت�ن أم�ام منتخبي 
هون�ج كون�ج وكمبودي�ا للحف�اظ عى 
حظوظه يف املنافس�ة عى بطاقة التأهل 

للتصفيات النهائية.يشار إىل أن عالء عبد 
الزهرة خرج من حسابات الجهاز الفني 
للمنتخ�ب يف وقت س�ابق، رغ�م تتويجه 
بلقب هداف الدوري العراقي، يف املوس�م 

املايض.

عيل عدنان: 25 ساعة طريان لن تؤثر 
عيل أمام هونج كونج

             المستقبل العراقي/ متابعة

د عيل عدنان، الع�ب املنتخب العراقي،  أكَّ
أنَّ الرحلة الش�اقة من كن�دا للبرصة لن 
تضعف من عزيمته لتقديم مباراة كبرة 
أم�ام هون�ج كون�ج، ضم�ن التصفيات 
 ،2022 ملوندي�ال  املزدوج�ة  اآلس�يوية 

وكأس آسيا 2023.
وق�ال عدنان يف ترصيحات ل : »عازمون 
ع�ى تحقي�ق نتيج�ة إيجابي�ة. اكتملت 
س�تكون  والص�ورة  املنتخ�ب  صف�وف 
واضح�ة للم�درب بغية وضع اللمس�ات 

األخرة قبل املباراة«.
وب�نَّ »عانيت كث�ًرا من أج�ل االلتحاق 
ببعثة املنتخب، والحضور يف وقت مبكر؛ 
حي�ث خض�ت رحلة ش�اقة تق�رب من 
25 س�اعة طران، لكن ه�ذا واجبي من 

أج�ل تمثيل بل�دي، ونطال�ب جماهرنا 
بمساندتنا يف املباراة«.

يف  تع�ادل  العراق�ي  املنتخ�ب  أنَّ  ُيذك�ر 

مبارات�ه األوىل أم�ام البحري�ن يف املنامة 
)1-1( بالجول�ة األوىل م�ن التصفي�ات 

املزدوجة.

الدوري اإليطايل 
يبحث عن ضحيته 

األوىل بعد 7 جوالت
           المستقبل العراقي/ متابعة

انقض�ت 7 جوالت م�ن ال�دوري اإليطايل 
ويب�دو أن موعد س�قوط الضحي�ة األوىل 
ب�ن املدربن اق�رب، لكن يبقى الس�ؤال 
من س�يخرس وظيفته خالل األيام القليلة 

املقبلة؟
وذك�رت صحيف�ة جازيتا ديلو س�بورت 
الرياضية إن مس�تقبل ماركو جيامباولو 
مدرب ميالن داخل النادي األحمر واألسود 
ب�ات ع�ى املح�ك، رغ�م الف�وز 2-1 عى 

جنوى السبت املايض.
ويواجه أوريليو أندرياتسويل مدرب جنوى 
هو اآلخر غموضا بشأن مستقبله بعد أن 
دفعت الهزيمة فريقه إىل املركز قبل األخر 

برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.
ويبدو أوس�يبيو دي فرانشيس�كو مدرب 
س�امبدوريا، ال�ذي يتذي�ل الرتي�ب ب� 3 
نقاط جمعها من انتصار واحد و6 هزائم، 

الضحية املحتملة الثالثة.
وتوىل املدربون الثالث�ة مهامهم مع بداية 

هذا املوسم.
وتضيف اإلقالة املبكرة صعوبة كبرة عى 
كاه�ل أي م�درب يعمل حالي�ا يف الدوري 
اإليطايل، بس�بب ع�دم ج�واز أن يتوىل أي 
منه�م تدري�ب أكثر م�ن ناد واح�د خالل 

املوسم.
ورغ�م ه�ذا فم�ن الش�ائع إع�ادة تعين 
املدرب�ن أنفس�هم بع�د بضع�ة أس�ابيع 
إذا فش�ل خلفاؤه�م يف تحس�ن أوض�اع 

الفريق.
ويبدو أن أكرب املستفيدين من هذا املوقف 
ه�و س�تيفانو بي�ويل م�درب إن�ر ميالن 
الس�ابق الذي ظل دون عمل منذ اس�تقال 
م�ن تدري�ب فيورنتينا يف إبريل/ نيس�ان 
املايض.وأف�ادت تقاري�ر إعالمية مختلفة 
أن بيويل مرش�ح لتويل تدري�ب أحد الفرق 
الثالث�ة. وأوق�ف امل�درب مفاوض�ات مع 
س�امبدوريا رغب�ة من�ه يف الحصول عى 
امل�درب  ميالن.ويتمت�ع  تدري�ب  فرص�ة 
البال�غ من العمر 53 عاما بالخربة بعد أن 
درب 13 فريق�ا يف إيطاليا منهم التس�يو 
وساسولو وبالرمو وبارما وبولونيا لكنه 

لم يحقق أي بطولة كبرة.
وأف�ادت تقارير صحفية أيض�ا أن ميالن 
يضع عينه أيضا عى لوتش�يانو سباليتي 

مدرب روما وإنر ميالن السابق.
وقاد س�باليتي فريق إنر ميالن إىل املركز 
الراب�ع يف املوس�م املايض ليتأه�ل لدوري 
أبط�ال أوروبا لك�ن هذا اإلنج�از لم يكن 

كافيا إلنقاذ وظيفته.
ويت�م ت�داول ع�دة أس�ماء أخ�رى منها 
جين�ارو جات�وزو ال�ذي س�تكون عودته 
لتدريب ميالن مفاجأة بعد أن غادر نهاية 
املوس�م املايض.وم�ن بن األس�ماء أيضا 
املدرب املخرضم كالوديو رانيري ورودي 
جارس�يا مدرب روما وأوملبيك مارس�يليا 
الس�ابق.وعى جانب آخر، حرض الرصبي 
سينيس�ا ميهايلوفيت�ش م�درب بولونيا، 
الذي يتلقى عالجا لرسطان الدم، مواجهة 
لفريق�ه لثال�ث م�رة ه�ذا املوس�م أمام 
التس�يو وهو الفريق الذي شهد جانبا من 

مسرته يف املالعب.

ديشامب يعلن نبأ سيئ 
عن لوريس

رزاق فرحان يقرتب 
من قيادة أربيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يح�دد ديدييه ديش�امب املدير الفني ملنتخب فرنس�ا 
موع�دا معين�ا لتع�ايف هوج�و لوري�س، ح�ارس مرمى 
توتنه�ام، ال�ذي أصي�ب بخل�ع يف املرف�ق، خ�الل مباراة 
برايتون، والتي خرسها السبرز بثالثية نظيفة يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وقال ديش�امب يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »ليكيب«: 
»لق�د أجرى لوري�س فحوص�ات طبية، ولك�ن ال يمكن 
تحدي�د مدة معين�ة لتعافيه، ألنني لس�ت خب�را يف علم 

الترشيح«.
وأض�اف م�درب الديوك: »ال أقص�د املزاح، لك�ن لوريس 
ليس متواجدا معنا هذا الشهر، وكذلك لن ينضم ملعسكر 

املنتخب بالشهر املقبل«.
العالج�ي  الربنام�ج  تحدي�د  بانتظ�ار  »نح�ن  وأش�ار: 
والتأهي�يل، األمر يس�تغرق عدة أس�ابيع، وربما أش�هر، 
من املؤكد أنه لن يش�ارك يف املباريات حت�ى انتهاء العام 

الجاري 2019«.
وشدد ديش�امب: »بالطبع إنها خسارة كبرة لنا، هوجو 
لوريس قائد الفريق وعنرص مهم، رغم أنها تبدو اإلصابة 
األوىل يف مسرته«.وأتم ديشامب ترصيحاته بالتأكيد عى 
أن باقي الالعبن عى استعداد تام لتعويض إصابة هوجو 

لوريس، ومواصلة األداء القوي ألبطال العالم.

ريبريي: هناك مكان لسانشو يف بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث الفرن�ي فرانك ريب�ري، نجم فيورنتين�ا، عن الوجهة 
املقبل�ة املحتمل�ة لإلنجليزي املتأل�ق، جادون سانش�و، جناح 

بوروسيا دورتموند املستهدف من مانشسر يونايتد. 
فخالل مقابلة مع صحيفة »شبورت بيلد« 
األملانية، س�ئل ريبري عما إذا كان بايرن 
ميون�خ وجهة مثالية لسانش�و، فأجاب: 
»إنه العب جيد، لكن بايرن لديه ما يكفي 
من الالعبن املميزين يف هذا املركز، إًذا أين 

سيلعب؟«. 
وواص�ل النجم الس�ابق للفريق البافاري: 
»هن�اك توماس مولر، س�رجي جنابري، 
إيف�ان بريس�يتش، كينجس�يل كوم�ان 
لروب�رت  باإلضاف�ة  كوتيني�و،  وفيلي�ب 
ليفاندوفسكي، لذا املنافسة عى أشدها.. 

لكن آمل أن يقدم سانش�و موسًما جيًدا، حيث أنه ما زال هناك 
مكان له يف تش�كيل بايرن«. وعن سرجي جنابري، قال: »رغم 
صغر س�نه، إال أنه لديه شخصية يف امللعب، يلعب دون خوف.. 
لكن بعد رباعيته يف ش�باك توتنهام، ب�ات مطالًبا باملزيد، وهذا 
ليس س�هاًل، ألنه برش وليس آلة قادرة عى تقديم أفضل أداء يف 
كل مباراة«. رغم ذلك، أكد ريبري ثقته يف 
ق�درة الدويل األملاني عى امليض قدًما، دون 
التأث�ر بالضغط. وكش�ف النجم الفرني 
رس رفضه عدة عروض، من أندية إنجليزية 
وأملاني�ة، وه�و أنها كانت مل�دة عام واحد 
فق�ط، موضًحا: »أعرف نفي وجس�دي 
جيًدا، أرغ�ب يف اللعب والحصول عى عقد 
ملدة عامن، وه�و ما أتاحه يل فيورنتينا«. 
واختت�م: »لم أكن أتخيل حًق�ا اللعب لناٍد 
آخر غر بايرن ميونخ، لكني أردت خوض 

تجربة جديدة يف بلد مختلف«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اقرب املدرب الش�اب رزاق فرحان، من قيادة أربيل، 
خلًفا ألكرم سلمان، الذي استقال من منصبه.

وق�ال مصدر مقرب من إدارة النادي: »اإلدارة فتحت 
قنوات االتصال مع رزاق، لقيادة الفريق، بعد استقالة 
أكرم س�لمان، ومساعده حيدر محمود، بعد ميض 3 

جوالت من الدوري املمتاز«.
وأض�اف »اإلدارة اس�تغلت فرص�ة توق�ف الدوري؛ 
للتعاق�د م�ع مدرب جدي�د كي يتعرف ع�ى الالعبن 
والب�دء بالعم�ل يف وق�ت يس�مح له تطبي�ق أفكاره 
التدريبية«.وأش�ار »رزاق فرحان م�ن املدربن الذين 
حققوا نتائج مميزة يف املوس�م املايض مع الديوانية، 
وانتش�له من الهبوط وأثبت قدراته كمدرب، وبالتايل 

التعاقد معه يعد خياًرا جيًدا«.
يذك�ر أن املفاوضات وصل�ت ملراحل متط�ورة، وقد 
يتم التعاقد بش�كل رس�مي مع املدرب خالل اليومن 

املقبلن.

بيكيه: أقحم نفيس يف املشاكل ألستمتع
            المستقبل العراقي/ متابعة

أق�ر نج�م برش�لونة، ج�رارد بيكيه، 
بأن�ه يف بع�ض األحيان يقحم نفس�ه 
يف »مش�كلة م�ا«، ألن�ه يري�د »بعض 
اإلثارة«، وأنه يف »أحيان قليلة« يتفاجأ 

بعواقب كلماته.
وقال بيكيه )32 عاما(، يف مقابلة مع 
برنامج >El Hormiguero< اإلسباني 

بذلك ألستمتع، رغم  »أقوم 
أنني أشعر بإحباط داخيل.. 
ع�ن  عب�ارة  الق�دم  ك�رة 
>ع�رض<، وكل م�ا يرتبط 

بها هو عرض أيضا«.
وتابع »نتح�دث حول األمر 
ونضح�ك يف غرف�ة املالبس 
بسبب التعليقات، األمر كله 
ه�زيل؛ كل يشء ك�ذب؛ كل 
يشء أسهل بكثر مما يبدو 
رائع�ة..  العالق�ات  علي�ه؛ 

نقحم أنفس�نا يف مشكلة ما ألننا نريد 
بعض اإلثارة«.وأقر بيكيه بأن »وجود 
أش�خاص ضدي يحفزني أكثر.. كلما 
لعبت بش�كل أفضل، كلم�ا أزعجتهم 
أكثر، تعرض�ت لصافرات اس�تهجان 
كثرا م�ع املنتخب اإلس�باني، وكانت 
تلك الف�رة هي األفضل يل مع الروخا، 
حيث لعبت بش�كل أفضل من أي وقت 
م�ى، ألنني كن�ت متحمس�ا أكثر«.

وعن االهتمام الذي يوليه لالنتقادات، 
أجاب »إما أن تك�ون صلبا أو أن يؤثر 
ذل�ك عليك.. عندما تكون ش�ابا، يؤثر 
النق�د علي�ك أكثر من ذل�ك بكثر، أما 
اآلن فأن�ت تتجاوز األم�ر.. تعتاد ذلك 
مع مرور الوقت، وأنت تعلم أنه عندما 
تخ�رس س�تتعرض لالنتق�اد، وحينما 
تفوز س�يتم اإلش�ادة بك، رغم أنك لم 

تلعب بشكل جيد«.
وأض�اف »عالم ك�رة القدم 
يعتم�د بش�كل كب�ر ع�ى 

النتائج«.
واختت�م »قب�ل أس�بوعن، 
كنا يف أزم�ة كبرة كان من 
الخ�روج منها،  املس�تحيل 
واآلن فزنا )برشلونة( بأربع 
مباري�ات ونح�ن رائعون.. 
لدي�ك الفرص�ة دائما لقلب 
األم�ور، وكل ذل�ك يتوق�ف 

عى النتائج«.

مانشيني يكشف سبب غياب بالوتييل عن منتخب إيطاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف روبرت�و مانش�يني املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب 
اإليطايل، س�بب عدم استدعاء املهاجم ماريو بالوتييل 
الع�ب بريش�يا خالل ف�رة التوق�ف ال�دويل الحالية.

وقال مانش�يني، خالل املؤتمر الصحف�ي الذي نقلته 

صحيف�ة »كالتش�يو مركات�و« اإليطالي�ة: »مباراة 
يوفنت�وس وإن�ر؟ لق�د كانت جي�دة بوج�ود العبن 
عى مس�توى رائ�ع، وأعتقد أنها رفعت من مس�توى 
كرة الق�دم اإليطالية«.وعن موقف دانيييل دي رويس، 
أوض�ح: »لقد أجرينا نفس التقييم�ات كما فعلنا مع 
بوفون يف تورينو ض�د هولندا،وأردنا أن نعطي بعض 

الالعبن الكبار وأبطال العالم فرصة لوداع الجماهر، 
لكن لسوء الحظ هو ُمصاب، ودعونا نرى ما إذا كانت 
هناك فرصة للتواصل معه الحًقا«.وأضاف: »بالوتييل 
الزال غر الئق بدنًيا، نظرًا ألنه كان غائًبا لعدة أشهر، 
ويحتاج لخوض العديد من املباريات واستعادة لياقته، 

ثم سنرى، حيث تحدثت معه يف الفرة الحالية«.

فان دايك: ال هنتم بفارق النقاط مع السيتي
           المستقبل العراقي/ متابعة

أكد فرجيل فان داي�ك مدافع ليفربول، أن فريقه 
ُيرك�ز فقط عى أدائه ومباريات�ه وال يهتم بفارق 
النقاط ال� 8 مع حامل اللقب مانشس�ر س�يتي.

ونج�ح ليفرب�ول يف تحقيق انتصار مه�م بنتيجة 
)2-1( عى ليسر س�يتي، بينما سقط مانشسر 
الهزيم�ة أم�ام وولفرهامبت�ون  س�يتي يف ف�خ 
2-0.ويمك�ن لليفربول أن ُيع�ادل الرقم القيايس 
ملانشس�ر س�يتي يف الربيمرلي�ج، بتحقي�ق 18 
انتص�ارا متتالًي�ا، إذا حق�ق الري�دز الف�وز ع�ى 

مانشس�ر يونايتد عقب فرة التوقف الدويل.وقال 
فان دايك، لشبكة »سكاي سبورتس« اإلنجليزية: 
»حت�ى اآلن نح�ن نحصد النق�اط، وهن�اك دائًما 
مجال للتحس�ن، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط 
عى جميع املباريات وال ننظر إىل فارق النقاط مع 
اآلخرين، ومن ضمنهم مانشسر سيتي«.وأضاف: 
»هن�اك فرات مزدحم�ة باملباريات يف ديس�مرب/ 
كان�ون األول، ويناير/ كان�ون الثاني، ويمكن أن 
يحدث أي يشء«.وعن هزيمة مانشس�ر س�يتي، 
علق: »ل�م أتوقع ذلك بالتأكي�د، لكن الجميع كان 

عى يقن بصعوبة املباراة عى السيتي.

أياكس يفتح باب انتقال 
فان دي بيك لريال مدريد

            المستقبل العراقي/ متابعة

صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
إنجلي�زي، عن تحدي�د إدارة 
الهولندي  أمس�ردام  أياكس 
الوس�ط  نج�م خ�ط  قيم�ة 
الش�اب دوني ف�ان دي بيك، 
للتخ�يل عن�ه خ�الل س�وق 
االنتق�االت الصيفية املقبلة.

وكان الالعب قد رصح مؤخرًا 
أن�ه ال ُيفك�ر يف الرحي�ل عن 
صفوف أياكس خالل يناير/ 
كانون الثان�ي املقبل، مؤكًدا 
رغبته يف البق�اء حتى نهاية 
صحيف�ة  املوسم.وبحس�ب 
»م�رور« الربيطاني�ة، ف�إن 
 112 ح�ددت  أياك�س  إدارة 
ملي�ون يورو للتخيل عن فان 
دي بي�ك، وهو ما ق�د يدفعه 
ريال مدريد للظفر بخدماته.

وُيع�د ف�ان دي بي�ك ضم�ن 
قائمة املطلوبن لتدعيم خط 
وسط ريال مدريد، حيث كان 
الفرني بول  البديل لصفقة 
ال�ذي يعت�رب الهدف  بوجب�ا 
الرئي�ي للمدي�ر الفني زين 
الدي�ن زيدان.ورغ�م توص�ل 
ري�ال مدريد التف�اق مبدئي 
م�ع ف�ان دي بي�ك وأياكس، 
ع�ى  زي�دان  إرصار  لك�ن 
ض�م بوجبا، عرق�ل انضمام 
لصفوف  الش�اب  الهولن�دي 
املرنجي.ُيذكر أن الدنماركي 
كريس�تيان إريكس�ن الع�ب 
خط وس�ط توتنه�ام، ضمن 
الخيارات لتدعيم خط وسط 
ريال مدري�د، وال�ذي ينتهي 
عق�ده يف يوني�و/ حزي�ران 
يف  ضم�ه  ويمك�ن  املقب�ل، 

صفقة انتقال حر.

رسميًا.. توتنهام يفقد لوريس حتى هناية العام
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصدر توتنهام بياًنا رسمًيا حول إصابة 
الحارس الدويل الفرني هوجو لوريس، 
كاش�فا عن م�دة غياب�ه.وكان لوريس 
قد تع�رض لس�قوط مروع، تس�بب يف 
إصابته بخلع يف املرف�ق، يف املباراة التي 

خرسها فريقه بثالثي�ة ضد برايتون يف 
الربيمرليج.وق�ال توتنه�ام خالل بيان 
رس�مي: »خضع هوجو لوريس للمزيد 
م�ن الفحوص�ات ه�ذا الصب�اح، بع�د 
إصابته بخلع يف املرفق ضد برايتون يوم 
الس�بت«.وتابع: »النتائ�ج أوضحت أنه 

ليس يف حاجة إىل عملية جراحية

اعالن
اىل الرشي�ك / ام�ل كاظ�م جاس�م ومهدي 

دهش جاسم
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي يف محافظة النج�ف خلف مديرية 
ماء النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عى قي�ام رشي�كك يف العق�ار الس�يد كرار 
حس�ن حس�ن بالبناء عى حصته املشاعة 
يف العق�ار املرق�م 3/45019  ح�ي امليالد يف 
الكوف�ة لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان 
العراق�ي وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش  
يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال 
������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / عدنان محسن صكر

االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي يف محافظة النج�ف خلف مديرية 
ماء النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ى قيام رشيكك يف العقار الس�يد حس�ن 
جفات عبيدش بالبناء عى حصته املش�اعة 
يف العق�ار املرق�م 814/116  خ�ان الحماد 
الحيدرية  يف الكوفة لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان العراق�ي وخ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمسة عرش  يوم داخل العراق وشهر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه 

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

اعالن
اىل املدعوة ذكرى عبد العزيز محمود

تق�رر حضورك اىل ديوان بلدية النجف خالل 
مدة اقصاها )10( ايام لغرض فتح اضبارة 
العق�ار العائ�د ل�ك واملناصفة م�ع املدعوة 
)رضية هادي حس�ن( واملرق�م 3/30408 

حي الجامعة 
������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / سمرة عبد الكاظم عبد

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مديري�ة بلدي�ة 
النج�ف وذل�ك لغرض اص�دار اج�ازة البناء 
للعق�ار املرق�م 3/49607 حي الن�داء وملدة 

عرشة ايام من تاريخ النرش
اسم طالب االجازة

عادل فيصل عبد الله

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين 

اعالن رقم )16( تاجري لوريات قالب وشفالت
تعلن ش�كة ما بن النهرين العامة للبذور احدى رشكات وزارة الزراعة عن حاجتها لتاجر لوريات قالب وش�فالت 
وحسب الحاجة يف املعامل املوضحة يف الكشف ادناه خالل املوسم الزراعي 2019 � 2020 ابتداء من 2019/11/1 
ولحن انتهاء االعمال االنتاجية يف املعامل املذكورة فعى املكاتب املختصصة واصحاب االليات ممن يرغب بالتعامل 
مع الرشكة مراجعة املعامل املذكورة عى ان تقدم العروض اىل املعامل كال عى حدة وحسب املعمل يف املحافظة وان 
اخر موعد الس�تالم العروض يوم االربعاء املوافق 2019/10/23 الس�اعة الحادية عرش صباحا ويف حالة مصادفة 
عطل�ة يؤج�ل املوعد اىل يوم الدوام الرس�مي الذي يليه علما ان الرشكة غر ملزمة بالتش�غيل لكامل املدة )حس�ب 
الحاجة( وغر ملزمة بتجهيز مادة زيت الكاز عى ان يتوفر يف العطاء كافة املستمسكات الثبوتية املطلوبة )هوية 
االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن وتأييد املجلس البلدي حس�ب س�كن السائق وسنوية 

السيارة وهوية رضيبة نافذة(

العدد : 1037
التاريخ 2019/10/9

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

المالحظات النوع او 
الحجم اللوريات النوع او 

الحجم الشفالت اسم 
المعمل ت

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد الحلة 1

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد المدحتية 2

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد المسيب 3

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد الحيدري 4

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد واسط  5

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد العزيزية 6

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد تازة  7

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد الحويجة  8

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد كربالء 9

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد تكريت  10

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد بغداد 11

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد ديالى  12

علما ان الشفل واللوري )قالب( مخصصين لنقل 
عرانيص وحبوب الذرة الصفراء داخل المعمل

6ـ9 طن 
قالب واحد 1 طن واحد نينوى 13
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التفاؤل يمد يف عمر املرأة
أثبت�ت الدراس�ات األخ�رة أن بن�ات 
يتص�ف  اللوات�ي  اللطي�ف  الجن�س 
موقفهن مما يحدث لهن بحب الحياة 
وبالتف�اؤل ي�زداد عمره�ن مقارن�ة 
باللواتي يتخذن موقف التش�اؤم من 
كل يشء.ال يعت�ر هذا البح�ث مثابة 

البحث العلمي األول يف 
موض�وع التأث�ر اإليجاب�ي للتفاؤل 
عىل صح�ة اإلنس�ان. إذ كان العلماء 
قد توصلوا يف وقت سابق إىل استنتاج 
مفاده بأن املتفائلني يمارسون نمط 
عيش س�ليما بكل معن�ى الكلمة، ما 

يؤث�ر إيجابا ع�ىل صحتهم وط�ول عمرهم.
فيعتر العلماء األمريكيون عىل س�بيل املثال 
أن ح�ب الحي�اة وان نف�رح لكوننا عائش�ني 

أمران مرتبطان بنظام اإلنس�ان البيولوجي.
الخ�راء يف جامع�ة هارف�ارد  أج�رى  وق�د 
األمريكي�ة تجربة ش�ارك فيه�ا 70 ألف مرأة 
متطوع�ة يف الفرتة ما بني ع�ام 2004 وعام 

2012 . وكان�ت تل�ك التجرب�ة ه�ي 
مواصلة للدراس�ة التي ب�دأت يف عام 
1976 حيث درس العلماء اس�تمارات 
تخ�ص الصحة كان يج�ب أن تمألها 
النس�اء بعد م�رور عامني. ث�م قارن 
العلم�اء املعلوم�ات عن ح�ب الحياة 
ل�دى ه�ؤالء النس�اء واملعلومات عن 
املتوفي�ات بينه�ن نتيج�ة إصابته�ن 
الف�رتة  خ�ال  مختلف�ة  بأم�راض 
املذكورة.فاتض�ح أن احتم�ال امل�وت 
بني النساء املحبات للحياة أقل بنسبة 

30% مقارنة بالنساء األقل تفاؤال.
وأثبت العلماء أن حب الحياة س�اعد ممثات 
الجن�س اللطيف عىل الش�فاء م�ن األمراض 

املعدية حيث قلت نسبة امليتات ب� %52.

الس�جائر  أن  جدي�دة  دراس�ة  أظه�رت 
اإللكرتوني�ة يمكن أن تس�بب الرسطان، عىل 
األقل لدى الحيوانات. وعىل الرغم من وصفها 
كبدي�ل أكثر أمان�ا للتدخني، إال أن الس�جائر 
اإللكرتونية أصابت الفرئان املعرضة لبخارها 
مدة عام كامل، برسطان الرئة. ويف الدراسة، 
تعرضت الفرئان لدخان السجائر اإللكرتونية 

بمع�دل أك�ر مما يمك�ن أن يتع�رض له أي 
 )NYU( إنسان، ولكن فريق جامعة نيويورك
يقول إن النتائج ترصد عملية تجعل نيكوتني 
الس�جائر اإللكرتوني�ة مرسطن�ا. ومع ذلك، 
ف�إن واح�دة فق�ط م�ن الحيوانات ال�� 17، 
الت�ي تعرضت للتدخني اإللكرتوني الخايل من 
النيكوتني، أصيبت بالرسطان، ما يشر إىل أن 

النيكوتني نفس�ه قد يكون محفزا لألمراض. 
وب�دأ الدكت�ور م�ون ش�ونغ م�ن جامع�ة 
نيويورك، بالتوس�ع يف النتائج السابقة، التي 
ُن�رت يف ع�ام 2018، حيث أثبت�ت أن بخار 
الس�جائر اإللكرتوني�ة يمك�ن أن ي�ؤدي إىل 
تغيرات الحمض النووي املس�ببة للرسطان، 

يف عينات طبق ببتري من األنسجة.

ُرفض�ت النظرية التي تفرس واقع حلول الظ�ام يف الليل من قبل العلماء 
من�ذ 200 س�نة، ولكنها عادت للظه�ور من خال بحث جديد اس�تخدم 
صورا من تلس�كوب هابل الفضائي. فقد طرح الفلكي األملاني هاينريش 
أولبرز الفكرة الش�هرة املتعلقة ب� »مفارقة السماء املظلمة« قائا: إذا 
كان هنال�ك ع�دد ال يحىص من النجوم يف الكون، فلم�اذا يحل الظام ليا 
يف الس�ماء. واقرتح احتمال أن تكون سحب الهيدروجني هي التي تحجب 
عن�ا الضوء.ولكن قدر علماء الفلك يف وقت الح�ق أن هنالك يف الواقع من 
100 إىل 200 ملي�ار م�ن املج�رات يف الكون املرئي )وه�ي غر كافية مللء 
القبة السماوية(، لذا ال توجد حاجة لهذه النظرية من أجل تفسر حلول 
الظام.وم�ع ذل�ك، تبني لعلماء الفل�ك اآلن أن هنال�ك تريليونات املجرات 

وذلك بعد استخدام هابل الفضائي.
وقال الروفيس�ور كريس�توفر كونس�يليس، عال�م الفيزي�اء الفلكية يف 
جامعة نوتنغهام الذي شارك يف دراسة هابل: »إن هذا العامل اإلضايف الذي 
يساوي 10 مرات أو أكثر )ضعف عدد املجرات املسمى أعاه( الذي يجعل 
عدد املجرات أكر بكثر بحيث يصبح قادراً عىل ملء السماء بالنجوم«. 

بعد أن أمىض أكثر من 20 س�نة يف العمل عىل قضايا التسمم الغذائي، لن 
يأكل الخبر بيل مارلر مجموعة محددة من األطعمة بعد اآلن.

يقول بي�ل مارلر إن التج�ارب واالختبارات أقنعته بوج�ود مجموعة من 
األطعم�ة الخطرة عىل الصح�ة، ونر مقاال ع�ىل Bottom Line يوضح 

األطعمة التي أخافته ألنها تشكل خطرا عىل الصحة، وهي:
1- املحار الخام :  ش�هد مارلر من األم�راض املنقولة املرتبطة باملحار يف 
السنوات الخمس املاضية أكثر مما كان عليه األمر يف العقدين السابقني.

وي�ؤدي ارتف�اع درجة ح�رارة املي�اه )نتيج�ة االرتفاع العامل�ي لدرجات 
الحرارة( إىل النمو امليكروبي الذي ينتقل عن طريق املحار إىل املستهلك.

2- الخضار والفواكه املغسولة سابقا
يق�ول مارلر إن الش�عور بالراحة لطيف نوعا ما، ولك�ن انتقال الخضار 
والفواك�ه وتداولها عر األش�خاص قد يزيد من ف�رص تلوثها، واألمر ال 

يستحق املخاطرة.
3- الب�ذور أو الراع�م التي ُت�ؤكل نيئة:  تنر ه�ذه الراعم أكثر من 30 
نوع�ا م�ن الجراثيم )يف املقام األول الس�املونيا وإي ك�ويل » E. coli«( يف 
العقدي�ن املاضي�ني. وق�ال مارلر إن الس�بب يف تفيش الجراثي�م هو عدم 

االهتمام بمخاطر تلوث الرعم، فهذه املنتجات ال ُتؤكل عىل اإلطاق.

دراسة تربط السجائر اإللكرتونية بإصابة رسطان الرئة

ملاذا تظلم السامء لياًل رغم وجود 
مليارات النجوم؟

أطعمة خطرة عىل الصحة

ماذا حيصل جلسمك مع عدم غسل أغطية الرسير بانتظام؟دراسة تكشف سبع مزايا حلياة العزوبية
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

ذلك املرض املظاهرات ما هلا وما عليها .. وجهة نظر 

سما حسنمنهل عبد األمير المرشدي

لي�س دفاعا عن معايل الوزي�رة، ألن التعبر قد خانها، وقد أرادت توصيل 
فك�رة رضورية، فالحديث عن هذا امل�رض كان وما زال مرعبا. وأذكر أن 
جّدت�ي، ثم أمي، كانتا حني يأتي ذكره كل واحدة تصفه بوصٍف مجازي 
للتعبر عن بشاعته، كأن تقول جدتي »أصابها املرض اليل ما يتسماش«، 
يف ح�ني كانت تقول أمي »أصابها بس�م الله الرحم�ن الرحيم«، وُتردف، 
وهي تحوط نفسها بإشارة ملفوفة من أعىل إىل أسفل جسمها بسبابتها 
»اسم الله علينا وحوالينا«. ولم تخف كلتاهما أن هذا املرض باء ال ابتاء، 
وأنه صورٌة من غضب الرب عىل امرأٍة بعينها، وليس ابتاء علينا التصدّي 

له، حني أصبحت فرص النجاة منه كبرة، لو تم اكتشافه مبّكرا.
فق�دت معلمت�ي الحبيب�ة األثرة حياتها بس�بب ه�ذا امل�رض يف أواخر 
ثمانينيات القرن املايض. وقد اشتكت من ألم يف صدرها، ولم يتم تشخيص 
مرضها، وظ�ل قصور الفحص الذاتي عىل اعتبار متوارٍث بأن هذا الجزء 
م�ن الجس�م من األجزاء املحرّم�ة التي ال يجوز املّس بها أو كش�فها، إىل 
درجة أن النس�اء اعتقدن أن هذا الجزء املخفي ال ُيصاب باملرض. وظلت 
معلمتي خائفة من أن تخرس زوجها، ألن معلوماتها أن ال س�بيل للعاج 
سوى باستئصال الثدي املصاب، وبذلك سوف ينفر منها زوجها. وما بني 
الرتدد والخوف، اس�تفحل املرض يف جس�دها، حتى استطاعت أن تسافر 
إىل م�ر، بصحبة صغارها، بدعوى الس�ياحة. وهن�اك أخرها األطباء 

بأنها وصلت متأخرة، وأنها تعيش أيامها األخرة.
ل�م ت�أت وزيرة الصحة الفلس�طينية، م�ي كيلة، من كوك�ٍب آخر، فهي 
تع�رف جيدا تفك�ر املجتم�ع ونظرته إىل جس�د املرأة. وع�ىل الرغم من 
أن م�رض رسط�ان الثدي هو أكثر األم�راض فتكا بالنس�اء، وخصوصا 
الفق�رات واللواتي لم يتلق�ني تعليما أو تثقيف�ا، ألن هذه الريحة من 
النس�اء بال�ذات، ويف فلس�طني خصوص�ا، واللوات�ي غالبا ما يعش�ن يف 
مناطق بعيدة أو مهّمشة، ال يلجأن إىل الكشف املبكر عن رسطان الثدي، 
السبب الثاني للوفيات يف فلسطني. وحيث يرين أن العيب والحرام يحيط 
به�ذه املنطقة الحساس�ة من أجس�امهن، فيرتّددن يف الكش�ف. ولذلك 
طالبته�ن الوزيرة خصوص�ا بإجراء الفحص الذات�ي، وهو أول خطوات 
الكشف عن هذا املرض، فالكشف الذاتي الذي كانت وكالة غوث وتشغيل 
الاجئني الفلس�طينيني )أونروا( تخصص له محارضاٍت تثقيفيًة صحيًة 
يف مدارس�ها لطالب�ات املرحل�ة اإلعدادي�ة يعتر وس�يلة أولي�ة ناجحة 
للكش�ف عن رسطان الثدي، يف حال تدّربت الس�يدة أو الفتاة عىل إجرائه 
بع�د محارضٍة طبية، فغالبا ما تعثر امل�رأة عىل ورم صغر� أو إفراز غر 
طبيعي، أو تش�وه وتغر يف لون الجل�د، قبل أن يعثر عليه الطاقم الطبي 
ال�ذي يقوم بمهمة الفح�ص الدقيق، وليس »التحس�يس«، والذي يحمل 
مضم�ون التحرّش، حس�بما تخيل م�ن انتقدوا خط�اب الوزيرة يف هذه 

النقطة بالذات.

ال نري�د ان نعي�د ونؤكد ونكرر إن الوضع الذي يعاني منه غالبية الش�عب 
العراقي يمكن وصفه باملأس�اوي إبتداءا من س�طوة الفس�اد والفاسدين 
وغياب الخدمات الرضورية للحياة ومرورا بتفيش ظاهرة البطالة واألمية 
واتس�اع مس�احة الفقر وانتهاء بغياب العدالة ورشعنة رسقة املال العام 
برواتب وامتيازات الرئاس�ات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة وافواج 
حماياته�م . كل ذلك كان كافيا أن يتوقع الجميع لحظة الغضب وانفجار 
الركان الجماهري للمطالبة بالحقوق ومحاس�بة حيتان الفساد وانقاذ 
الشعب مما هو فيه وقد حصل ذلك بأشكال ونسب متفاوتة طوال السنوات 
املاضية وألكثر من مرة . إن الذي يميز مظاهرات الشباب هذه املرة انها لم 
تكن تلبية لنداء كتلة سياسية معينة فقد سحبت البساط من تحت اقدام 
السياس�يني وكان بإم�كان املتظاهرين األبطال يف وس�ط وجنوب العراق 
والفرات األوس�ط أن يش�كلوا ضغطا اكر وتأييدا اوسع لوال ما حصل من 
اعم�ال عنف وعنف مضاد بني القوات األمني�ة واملتظاهرين راح ضحيتها 
املئ�ات بني ش�هيد وجريح . ثمة تس�اؤالت عديدة البد م�ن اإلجابة عليها 
ووضع الش�عب والعالم اجمع امام الحقيقة خصوص�ا ما يتعلق بتحذير 
الرئي�س الرتك�ي للرئيس برهم صال�ح خال لقائه مع�ه يف اجتماع هيئة 
األم�م يف نيويورك من وجود مخطط امريكي إلس�قاط الحكومة العراقية 
معاقب�ة لعبد املهدي بس�ب زيارت�ه للصني وعقد األتفاقي�ات األقتصادية 
واألس�تثمارية معها م�ع توجه العراق ل�راء منظمومة الدف�اع الجوي 
الروس�يا أس 400 وهذا م�ا نقله برهم صالح اىل عب�د املهدي والحلبويس 
عن�د عودت�ه اىل بغداد لكن رئي�س الوزراء لم يأخذ األم�ر عىل محمل الجد 
معتقدا ان ما يرح به اوردغان هو نتاج خافه مع امريكا بشأن تواجد 
األكراد يف س�وريا . يس�بق ذلك عدم ارتياح امريكي ملوقف العراق الرسمي 
الرافض لصفقة القرن لتصفية القضية الفلس�طينية ورفضه املش�اركة 
بورشة البحرين ناهيك ‘ن اس�تمرار العاقات االيرانية العراقية بمستوى 
متصاع�د وزيارة عبد املهدي وبقية املس�ؤولني العراقيني اىل طهران وكان 
ختامها جمر ونار عندما اعلن عبد املهدي اتهامه إلرسائيل برضب مقرات 
الحش�د الش�عبي يف العراق . كل ذلك كان مدعاة ألمري�كا يف التوجه الجاد 
والخبيث إلس�قاط حكوم�ة عبد امله�دي واحداث الف�وىض يف العراق وما 
يخططون له من احداث فتنة داخلية وصوال للحرب األهلية ال سمح الله . 
كل هذا جاء مع دخول ثامر السبهان عىل الخط من خال ترسيبات األمن 
الوطني عن الدعم املايل الذي يقدمه لكروب الس�فارة وقنوات اعامية مع 
تناغ�م بعض األطراف املحلية بالخف�اء مع تأجيج الوضع .اقول ان قراءة 
متأني�ة ملا ذك�رت تدعونا لنعيد النظر يف قراءة األح�داث ومعرفة األصابع 
التي تضغط عىل الزناد او تلك التي تستهدف املؤسسات الحكومية وغرها 
وتش�يع الفوىض يف الباد . هي رسالة للجميع واخرا ليس آخرا اقول بردا 

وساما يا عراق .

رغ�م أن بع�ض األش�خاص قد 
يشعرون بالخجل من االعرتاف 
بأنهم بقوا عازبني لفرتة طويلة، 
نتيجة األفكار الس�ائدة يف كثر 
من املجتمعات التي تشجع عىل 

الزواج يف سن مبكرة
فإن دراس�ات أك�دت أن هؤالء 
األش�خاص يتمتعون بمميزات 
تجعله�م رشكاء حي�اة أفض�ل 
من غرهم. العزاب أكثر نجاحا 
يف  ن�رت  دراس�ة  وج�دت   :
“صحيفة العاقات الش�خصية 
واالجتماعية” JSPR أن العزاب 
يركزون بشكل كبر عىل نموهم 
الشخيص، ويستطيعون تطبيق 

تغيرات كثرة عىل حياتهم، بشكل يسمح لهم 
بمزيد من التقدم.

العزاب أنحف: كش�فت دراسة أخرى أن 62 يف 
املائة من املش�اركني فيها، اكتس�بوا 14 رطا 
أو أكث�ر بعد أن ارتبطوا بعاقات عاطفية. وقد 
ذكر ثلث األزواج املش�اركني يف الدراسة أن أكثر 
األنشطة التي يتشاركونها سويا هي مشاهدة 
التلف�از، بينما ذكر خمس�هم أن تناول الطعام 

كان نش�اطهم املفض�ل، طبقاً مل�ا ورد بموقع 
“سكاي نيوز العربية”.

العزاب أكثر س�عادة : قالت دراس�ة إن العزاب 
يخوضون ش�جارات وجداالت أقل من تلك التي 
يخوضها املرتبط�ون، وبالتايل فإنهم يتمتعون 

بحياة أكثر سعادة.
العزاب يتمتعون بعاقات اجتماعية قوية

دراس�ة أخرى أوضح�ت أن األش�خاص الذين 
ل�م يرتبط�وا لف�رتة طويلة، نجح�وا يف تكوين 

عاق�ات اجتماعية قوية مع 
وجرانهم  وأقربائه�م  أهلهم 
وزمائهم، األمر الذي منحهم 

حياة اجتماعية مرحة.
الع�زاب ق�ادرون ع�ىل اتخاذ 
قراراتهم: كش�فت دراسة أن 
األش�خاص العازبني قادرون 
عىل اتخاذ قراراتهم بأنفسهم 
بق�رارات  يتأث�روا  أن  دون 
اآلخرين، عىل عكس ما يحدث 
املرتبط�ني  األش�خاص  ب�ني 

بعاقات.
م�ن  صح�ة  أكث�ر  الع�زاب 
املرتبطني: أش�ارت دراسة إىل 
أن األشخاص الذين لم يسبق 
لهم الزواج، ملتزم�ون بصورة أكر بتمارينهم 
الرياضية، موضحة أن هذا األمر ينطبق بشكل 

أكر عىل الرجال.
الع�زاب أكث�ر رضا ع�ن حياته�م: ق�ال عالم 
إيري�ك كلينينب�رغ إن األش�خاص  االجتم�اع 
العازبني يش�عرون بالرض�ا والقناعة أكثر من 
أولئ�ك املرتبط�ني، ويش�اركون بص�ورة أكثر 

فعالية يف أنشطة مجتمعاتهم.

ق�د يكون الرسير م�اذا مريحا 
الناس يحبون  للجميع ومعظم 
أن تكون أغطية الرسير نظيفة 
ومنعش�ة عند النوم، ولكنهم ال 
يدركون خطر عدم غسلها عىل 

صحة أجسادهم.
فقد كشفت الدكتورة ليزا آكريل، 
النظاف�ة  ع�ادات  يف  الخب�رة 
الصحية، عن خطر عدم غس�ل 
أغطية الرسير أس�بوعيا، إذ من 
املمك�ن أن يعرض األش�خاص 
الفروس�ات  لخط�ر  أنفس�هم 
الخطرة.قال�ت  وااللتهاب�ات 
آكريل: »علينا التفكر يف األشياء 

الت�ي نفعلها ع�ىل الرسير، وبغ�ض النظر عن 
هذا األمر وعن نظافتنا الش�خصية قبل الخلود 
إىل النوم، يمكن أن يصب�ح الرسير قذرا للغاية 
ويس�بب أرضارا خطرة«.ذل�ك أن�ه توجد عىل 
أجس�ادنا كل أنواع البكتريا والفطريات وهي 
غر مؤذية نوعا ما، ولكن الرسير يعتر املكان 
املناس�ب لتكاثره�ا وال س�يما يف ح�ال تواف�ر 
الرطوبة وسيان اللعاب والسوائل عندما ننام، 
باإلضافة إىل تساقط خايا الجلد امليتة وغرها 

من األش�ياء األخ�رى ع�ىل الرسير.ويمكن أن 
تنتر واح�دة من هذه البكتري�ا عىل أغطية 
الرسي�ر، وه�ي املك�ورات العنقودي�ة الذهبية 
الش�ائع وجودها عىل جلد اإلنسان أو يف األنف. 
فإذا دخلت هذه البكتريا إىل الجسم قد تتطور 
أمراض الجلد والجروح وااللتهابات والتهابات 
املسالك البولية وااللتهاب الرئوي.وترتاكم هذه 
البكتري�ا ع�ىل أغطية الرسير حاملا لم ُتغس�ل 
لفرتة زمنية طويلة، ويمكن أن تسبب العدوى 
وخاص�ة يف حال التعرض لجرح ما يف الجلد.لذا 

يجب غس�ل أغطية الرسير عىل 
درجة حرارة عالية من أجل قتل 
الفطريات، ويف حال غس�لها يف 
الغس�الة ع�ىل درج�ة ح�رارة 
البكتريا  منخفض�ة س�تنتر 
األخ�رى  األلبس�ة  إىل  وتنتق�ل 
الغس�الة.ويمكن  يف  املوج�ودة 
املُبَيض�ة  البكتري�ا  تنتق�ل  أن 
)البيضاء( )أو فطريات املهبل( 
ويج�ب  الرسي�ر،  أغطي�ة  إىل 
التخلص منها من خال غس�ل 
الفراش بشكل منتظم. هذا وقد 
تنتر الفروسات إذا كنا نعاني 
م�ن اإلنفلونزا، حي�ث تنتقل إىل 
أغطي�ة الرسي�ر إذا عطس�نا عىل نح�و متزايد 
لتس�تقر يف األنس�جة وترتاكم.أما بالنس�بة ل� 
عث الغب�ار، فيأتي عبارة عن كائنات مجهرية 
تتغ�ذى عىل الجلد املي�ت لذا ق�د نجدها بكثرة 
عىل أغطية الرسير ويمكن أن تس�بب مشاكل 
الحساس�ية عند بعض األف����راد، وقد يؤدي 
األم�ر إىل حدوث ح�االت مث�ل الرب�و والتهاب 
األن�ف والحك�ة، باإلضافة إىل الته�اب الجيوب 

األنفية واألذن.


