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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�ّكلت الحكوم�ة العراقية لجنة علي�ا للتحقيق 
يف أحداث التظاهرات الش�عبية والتي ارتقى عىل 
أثره�ا أكثر من مئ�ة ضحية، فضالً ع�ن 6 آالف 
جري�ح.  واعلن مكتب رئيس ال�وزراء عادل عبد 
املهدي ان مجلس االم�ن الوطني وجه بالتحقيق 

بما حصل يف التظاهرات خالل خمسة ايام.
وقال مكتب عبد املهدي، يف بيان تلقت »املستقبل 
األم�ن  “مجل�س  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الوطني عقد جلس�ة اس�تثنائية برئاس�ة رئيس 
مجل�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات املس�لحة 
ع�ادل عبدامله�دي«، مبين�ا ان »اله�دف من ذلك 
ه�و ملناقش�ة وت�دارس االح�داث املؤس�فة التي 
رافقت التظاه�رات وحجم الضحاي�ا واملصابني 
يف صف�وف املواطنني ومنتس�بي القوات االمنية، 
ومص�ر التحقيق�ات االولي�ة و تحدي�د الجهات 
املس�ببة واملتورطة بذلك«. واض�اف ان »املجلس 
وج�ه بتش�كيل لجنة تحقيقي�ة برئاس�ة قيادة 
ذات  الجه�ات  وعضوي�ة  املش�ركة  العملي�ات 
العالقة للتحقيق بحاالت االستشهاد واالصابة يف 
صف�وف املتظاهرين ومنتس�بي االجهزة االمنية 
واالعتداءات عىل املنشآت والبنى التحتية ووسائل 
اإلعالم ومحاس�بة املقرصين خالل مدة )٥( ايام 
اعتبارا من تاريخ ال�12 من ترشين االول الحايل«، 
مش�را اىل انه »قرر االرساع باس�تكمال تشكيل 
قوة حفظ القانون«. بدوره، أوضح القائد العام 
للقوات املس�لحة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
مه�ام اللجنة العليا املكلف�ة بالتحقيق يف أحداث 

التظاهرات الشعبية األخرة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الدفاع األمريكي�ة، البنتاغون،بيانا أعلنت فيه 
أن وزير الدفاع مارك إس�ر وافق عىل ن�رش ثالثة آالف جندي 
إض�ايف ومعدات عس�كرية يف اململكة العربية الس�عودية، من 
بينها بطاري�ات صواريخ باتريوت ومنظوم�ة »ثاد« املضادة 
للصواري�خ. وأف�اد البيان »وافق مارك إس�ر ع�ىل نرش قوات 
أمركي�ة إضافية« يف الس�عودية، موضحا أن »هذا يمثل ثالثة 
آالف جندي إضايف تم التمديد لهم أو السماح لهم )باالنتشار( يف 
الشهر املايض«. واعلنت الواليات املتحدة يف نهاية أيلول عزمها 
إرسال 200 جندي أمريكي إىل السعودية يف أول انتشار مماثل 

منذ انس�حاب الق�وات األمريكية من املنطق�ة يف عام 2003. 
وأضاف البيان أن إسر »أبلغ ويل العهد السعودي وزير الدفاع 
محمد بن سلمان هذا الصباح بنرش القوات اإلضافية لضمان 
وتعزيز الدفاع عن السعودية«. وتضم املعدات العسكرية أيضا 
منظومة »ثاد« املض�ادة للصواريخ. وتأتي الخطوة األمركية 

مع استمرار التوتر يف منطقة الخليج.
وتعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة لرضبتني يش�تبه بأنهما 
صاروخيتان قبالة س�واحل الس�عودية، وفق الرشكة املالكة 
لها، يف أول استهداف لسفينة تابعة للجمهورية اإلسالمية منذ 
سلس�لة هجمات ش�هدتها منطقة الخليج وحّملت واشنطن 

طهران مسؤوليتها.

      بغداد / المستقبل العراقي

الس�بت،  أم�س  املالي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
الدول�ة  عق�ارات  دائ�رة  مب�ارشة  ع�ن 
بتهيئ�ة )137٥0( قطة ارض س�كنية يف 
محافظات البرصة وواس�ط ودياىل، و33 
الف دونم يف بغ�داد واالنبار لتوزيعها عىل 
املواطنني ضمن خطة الرنامج الحكومي 

لهذا الشأن. 
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »دائرة عقارات 
ضم�ن  املع�دة  الخط�ة  وضم�ن  الدول�ة 
الرنامج الحكومي لرئيس الوزراء بارشت 

بتهيئة العديد من قطع االرايض ومنها عىل 
سبيل املثال ال الحرص ٤000 قطعة ارض 
جاه�زه للتوزي�ع يف محافظ�ة الب�رصة، 
وكذل�ك ٨٥00 قطعة يف محافظة واس�ط 
وم�ا يق�ارب 23 ال�ف دون�م يف محافظة 
األنب�ار و12٥0 قطع�ة يف محافظة دياىل، 
اضاف�ة اىل نحو 10 الف دون�م يف منطقة 
الحس�ينيه الزه�ور وابوغري�ب وتاج�ي 

واللطيفية والنهروان«.
وأضاف�ت ال�وزارة، أن »العم�ل ج�اري يف 
انج�از وتهيئ�ة جمي�ع االرايض الصالحة 
للتوزي�ع يف جميع محافظاتن�ا العزيزة«، 
مش�رة اىل أن »وزارة االعمار واالس�كان 

والبلديات العامة جاهزة اليصال الخدمات 
لتل�ك االرايض لتكون مخدوم�ة وجاهزه 

للسكن«.
وأوضح�ت، أن »جميع تلك االجراءات هي 
ليس�ت وليدة الس�اعة بل تم الرشوع بها 
منذ تولين�ا مهام ادارة الدائ�رة اذ انجزت 
الدائرة بيع املئات من املجمعات الس�كنية 
اىل ش�اغليها يف جمي�ع املحافظ�ات كذلك 
س�عت يف اصدار قرار م�ن مجلس الوزراء 
بصدد تقس�يط اثمان تل�ك املجمعات عىل 
مدى 3٥ س�نة من أجل حل ازمة السكن، 
وعمل�ت الدائرة عىل توف�ر وتوزيع قطع 
ارايض للطواق�م الجوي�ه بح�دود 1٤00 

قطع�ة ارض متميزة، كم�ا عملت الدائرة 
عىل تهيئة االرايض املش�يد عليها مرشوع 
بس�ماية الس�كني ونقل ملكيته�ا بدون 
ثم�ن لغرض تقلي�ل تكاليف بيع الش�قق 

للمستفيدين«.
االرايض  تهيئ�ة  اىل  »اضاف�ة  وتاب�ع، 
للمشاريع الس�كنية االس�تثمارية والتي 
تنف�ذ من قبل دائرة االس�كان وبدون بدل 
والعم�ل ج�اري ومس�تمر بص�دد تهيئة 
االرايض لغرض توزيعها عىل الشهداء من 
قواتنا االمنية والحش�د الشعبي وفق قرار 

مجلس الوزراء املرقم 16٨.
التفاصيل ص2
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النقل ختفض تذاكر السفر لـ)5( قطاعات تزامنا مع الزيارة األربعينية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة النقل تخفيض تذاكر الس�فر لخمس�ة قطاعات تزامنا مع ذكرى اربعينية االمام الحسني 
)عليه السالم(.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »وزير النقل عبد الله لعيبي اعلن ان 
الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية اطلقت تخفيضات كبرية تصل اىل 50% عىل اس�عار رحالتها 
م�ن واىل مومب�اي وكراتيش وباكو واحمد آباد والكويت للمس�افر البالغ والطف�ل بالتزامن مع ذكرى 
اربعينية االمام الحس�ني )عليه الس�الم(«. واضاف البيان ان »العرض سيبدأ العمل به من تاريخ 12-

10-2019 والذي يش�مل تخفيض س�عر تذكرة الس�فر ذهاباً من محطتي مطار بغداد الدويل والنجف 
االرشف اىل كل م�ن: احم�د آب�اد ومومباي بقيم�ة 125$  واىل كرات�يش 85$ واىل الكوي�ت 50$ واخريا 
اىل باكو 70$ ويكون هذا الس�عر باتجاه واحد وس�يكون س�عر العودة من تلك الوجهات اىل محطتي 
بغداد والنجف االرشف ذات السعر املؤرش ازاء كل وجهة«. واشار اىل ان »هذه االسعار حددت للسفرة 

الواحدة)WO(  للقطاعات املذكورة وغري شاملة للرضائب واالسرتجاع«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شّكلت الحكومة العراقية لجنة عليا للتحقيق 
يف أح�داث التظاهرات الش�عبية والتي ارتقى 
عىل أثرها أكث�ر من مئة ضحية، فضالً عن 6 

آالف جريح. 
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ان مجل�س االمن الوطني وجه بالتحقيق بما 

حصل يف التظاهرات خالل خمسة ايام.
وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي، يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان “مجلس 
األمن الوطني عقد جلس�ة استثنائية برئاسة 
رئي�س مجلس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة عادل عبداملهدي«، مبينا ان »الهدف 
من ذلك هو ملناقشة وتدارس االحداث املؤسفة 
الت�ي رافق�ت التظاه�رات وحج�م الضحايا 
واملصاب�ني يف صف�وف املواطنني ومنتس�بي 
القوات االمنية، ومصري التحقيقات االولية و 

تحديد الجهات املسببة واملتورطة بذلك«.
واض�اف ان »املجل�س وج�ه بتش�كيل لجنة 
تحقيقية برئاس�ة قيادة العمليات املش�رتكة 
وعضوي�ة الجه�ات ذات العالق�ة للتحقي�ق 
صف�وف  يف  واالصاب�ة  االستش�هاد  بح�االت 

املتظاهري�ن ومنتس�بي االجه�زة االمني�ة واالعتداءات 
عىل املنش�آت والبنى التحتية ووسائل اإلعالم ومحاسبة 
املقرصي�ن خالل مدة )5( ايام اعتب�ارا من تاريخ ال�12 
م�ن ترشين االول الحايل«، مش�ريا اىل ان�ه »قرر االرساع 

باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون«.
ب�دوره، أوض�ح القائ�د العام للق�وات املس�لحة رئيس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي مه�ام اللجنة العلي�ا املكلفة 
بالتحقيق يف أحداث التظاهرات الشعبية األخرية يف البالد 
التي تس�ببت بمقتل 108 أش�خاص وإصابة أكثر من 6 

اآلف جريح بينهم عنارص من القوات األمنية.
وقال عب�د امله�دي يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه أنه »إستجابة لخطبة املرجعية الدينية العليا 
لي�وم الجمع�ة واس�تكماال للتحقيق�ات الجارية قامت 
الحكومة بتش�كيل لجنة تحقيقية علي�ا تضم الوزارات 
املختص�ة واالجهزة االمنية وممثلني عن مجلس القضاء 

األع�ىل ومجل�س الن�واب ومفوضي�ة حق�وق االنس�ان 
للوص�ول اىل نتائج موضوعية واكيدة إلحالة املتس�ببني 
اىل القض�اء لينال�وا جزاءه�م الع�ادل وع�دم التواني يف 

مالحقته�م واعتقالهم وتقديمهم اىل العدالة مهما كانت 
انتماءاتهم ومواقعهم«.

وكان�ت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، أعلن�ت، بالفع�ل، 

عن تش�كيل لجنة علي�ا للتحقي�ق يف أحداث 
التظاهرات.وقالت القي�ادة يف بيان »بتوجيه 
القائ�د  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وأرشاف 
الع�ام للقوات املس�لحة بتش�كيل لجنة عليا 
برئاس�ة وزي�ر التخطي�ط وعضوي�ة وزراء 
)الع�دل، الصح�ة، الداخلية، الدف�اع( ونائب 
ع�ن  وممثل�ني  املش�رتكة  العملي�ات  قائ�د 
)مجل�س القض�اء االع�ىل، مجل�س النواب، 
مفوضي�ة حق�وق االنس�ان،األجهزة االمنية 
واالس�تخبارية( للتحقيق الكامل يف الحوادث 
اىل  وادت  التظاه�رات  اثن�اء  حصل�ت  الت�ي 
استش�هاد واصابة عدد كبري من املتظاهرين 
والتج�اوزات  االمني�ة  الق�وات  ومنتس�بي 
التي حصلت ع�ىل األمالك العام�ة والخاصة 
واقتحام مقرات القنوات االعالمية واألحزاب 
وبيان الجهات او االشخاص املتورطني بهذه 
االح�داث واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم 
ع�ىل ان تكم�ل اللجن�ة اعماله�ا خ�الل ]7[ 

ايام«.
يشار اىل ان املرجعية الدينية العليا، حملت يف 
خطب�ة الجمعة الحكوم�ة وأجهزتها األمنية 
املس�ؤولية ع�ن مقت�ل ع�رشات املحتج�ني 
وأمهلتها أس�بوعني للكش�ف ع�ن »العنارص 

الخارجة عن القانون« التي أطلقت النار عليهم.
وقال ممثل املرجعية العليا يف كربالء الش�يخ عبد املهدي 
الكربالئي يف الخطب�ة إن »املرجعية الدينية تطالب بقوة 
الحكوم�ة والجه�از القضائ�ي بإج�راء تحقيق يتس�م 
باملصداقي�ة ثم الكش�ف أمام الرأي الع�ام عن العنارص 
الت�ي أمرت أو ب�ارشت بإط�الق النار ع�ىل املتظاهرين 
وع�دم التواني يف مالحقته�م واعتقاله�م وتقديمهم إىل 

العدالة مهما كانت انتماءاتهم«.
وأش�ار اىل »إعالن الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر 
صارم�ة ملنع القوات االمنية م�ن اطالق الرصاص الحي 
ع�ىل املتظاهرين س�قط اآلف منهم بني ش�هيد وجريح 
يف بغ�داد والنارصي�ة والديواني�ة وغريها باالس�تهداف 
املبارش لهم من االسلحة النارية ملرأى ومسمع الكثريين 
يف مش�اهد فضيعة تنم عن قس�وة بالغة فاقت التصور 

وجاوزت كل الحدود«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة املالية، أمس الس�بت، عن مب�ارشة دائرة 
عق�ارات الدول�ة بتهيئ�ة )13750( قطة ارض س�كنية 
يف محافظ�ات البرصة وواس�ط ودي�اىل، و33 الف دونم 
يف بغ�داد واالنب�ار لتوزيعها عىل املواطن�ني ضمن خطة 

الربنامج الحكومي لهذا الشأن. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »دائ�رة عق�ارات الدولة وضم�ن الخطة املعدة 
ضمن الربنامج الحكومي لرئيس الوزراء بارشت بتهيئة 

العديد من قطع االرايض ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص 
٤000 قطعة ارض جاهزه للتوزيع يف محافظة البرصة، 
وكذلك 8500 قطعة يف محافظة واس�ط وما يقارب 23 
ال�ف دونم يف محافظة األنبار و1250 قطعة يف محافظة 
دياىل، اضافة اىل نحو 10 الف دونم يف منطقة الحس�ينيه 

الزهور وابوغريب وتاجي واللطيفية والنهروان«.
وأضاف�ت ال�وزارة، أن »العم�ل جاري يف انج�از وتهيئة 
جمي�ع االرايض الصالحة للتوزي�ع يف جميع محافظاتنا 
واالس�كان  االعم�ار  »وزارة  أن  اىل  مش�رية  العزي�زة«، 
والبلديات العامة جاهزة اليصال الخدمات لتلك االرايض 

لتكون مخدومة وجاهزه للسكن«.
وأوضح�ت، أن »جميع تلك االجراءات هي ليس�ت وليدة 
الساعة بل تم الرشوع بها منذ تولينا مهام ادارة الدائرة 
اذ انج�زت الدائرة بيع املئات من املجمعات الس�كنية اىل 
شاغليها يف جميع املحافظات كذلك سعت يف اصدار قرار 
من مجلس الوزراء بصدد تقس�يط اثمان تلك املجمعات 
عىل مدى 35 س�نة م�ن أجل حل ازمة الس�كن، وعملت 
الدائرة ع�ىل توفري وتوزيع قطع ارايض للطواقم الجويه 
بح�دود 1٤00 قطعة ارض متميزة، كم�ا عملت الدائرة 
ع�ىل تهيئ�ة االرايض املش�يد عليه�ا م�رشوع بس�ماية 

السكني ونقل ملكيتها بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف 
بيع الشقق للمستفيدين«.

وتاب�ع، »اضافة اىل تهيئة االرايض للمش�اريع الس�كنية 
االس�تثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة االسكان وبدون 
بدل والعمل جاري ومستمر بصدد تهيئة االرايض لغرض 
توزيعها عىل الشهداء من قواتنا االمنية والحشد الشعبي 
وفق قرار مجلس الوزراء املرقم 168، علما ان جميع تلك 
االجراءات هي ليس�ت وليدة الساعة بل هي قبل احداث 
التظاه�رات االخرية ومن�ذ مطلع ع�ام 2018، واالن تم 

انضاج تلك االعمال عىل ارض الواقع«.

املرجعية طالبت بكشف املتسببني بـ »القسوة البالغة« يف االحتجاجات.. واحلكومة حتدد شخصيات للقيام بالتحقيق

»أحداث التظاهرات«: جلنةللتفتيش عن اجلناة
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        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النفط ثام�ر الغضبان، أمس الس�بت، 
م�ي وزارته بتنفيذ ق�رارات مجلس الوزراء 
بخصوص توفري فرص عمل لخريجي الكليات 
النفط�ي،  التدري�ب  ومعاه�د  التخصصي�ة 
مش�رياً إىل توفري أكثر م�ن 3200 فرصة عمل 
يف القط�اع النفط�ي.  وقال الغضب�ان يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»وزارة النف�ط ماضية يف تنفيذ القرارات التي 
اتخذه�ا مجل�س ال�وزراء بخص�وص توفري 
فرص عم�ل لخريج�ي الكلي�ات التخصصية 
ومعاهد التدريب النفط�ي وغريها، باإلضافة 
إىل الق�رارات واإلج�راءات الخاص�ة بتعي�ني 
االختصاص�ات  مختل�ف  م�ن  الخريج�ني 
الهندس�ية الت�ي اصدرته�ا منذ بداي�ة العام 

الح�ايل 2019«. وأض�اف، أن »قرارات التعيني 
الت�ي ص�درت خ�الل األش�هر املاضي�ة م�ن 
الع�ام الح�ايل 2019 ش�ملت توف�ري أكثر من 
3200 فرص�ة عمل لخريجي هندس�ة النفط 
العل�وم  وخريج�ي  الكيمياوي�ة  والهندس�ة 
الجيلوجي�ا واختصاص�ات هندس�ية أخ�رى 
ت�م تعيينهم وفق�اً لتخصصاته�م يف رشكات 
الوزارة، حيث أصدرت قراراً بتعيني1100 من 
خريجي هندسة النفط تم تعيينهم يف عدد من 
الرشكات النفطي�ة بصيغة التعيني عىل املالك 
الدائم والعقود وفقاً للقرار 17٤ لس�نة 2019 
الصادر من مجلس ال�وزراء ووفقاً لتعليمات 

املوازنة االتحادية لسنة 2019«.
وأش�ار إىل أنه »تم إصدار أوامر وزارية بتعيني 
٤38 من خريجي الهندس�ة الكيماوية، فضالً 
عن قرار آخ�ر بتعيني250 من خريجي كليات 
الهندس�ة بمختلف االختصاصات تم تعيينهم 

يف مصف�ى كرب�الء، فضالً عن تعي�ني 66 من 
خريجات كليات الهندس�ة وفق لنظام العقود 
تكريماً للمراة العراقية، باإلضافة إىل توفر 150 
درجة وظيفية بصيغة عق�د لخريجي كليات 
العلوم الجيلوجية«. وتابع، أنه تم »إصدار قرار 

بتعي�ني 1600 م�ن خريجي معاه�د التدريب 
النفط�ي ت�م توزيعه�م وفق�اً لالختصاصات 
الفني�ة عىل رشكات القط�اع النفطي«، مبيناً 
أنه »وفقاً لتوجيهات الحكومة، فأن الرشكات 
النفطي�ة تعمل حالياً ع�ىل توفري فرص عمل 
إضافي�ة يف رشكات القط�اع النفطي ملا تبقى 
م�ن الخريج�ني باالختصاص�ات الهندس�ية 
وغريه�ا وفق�اً للتعليم�ات الناف�ذة وقان�ون 
املوازن�ة االتحادي�ة«. م�ن جانبه، أك�د وكيل 
ال�وزارة لش�ؤون االس�تخراج فياض حس�ن 
نعم�ة أن »ال�وزارة عازمة ع�ىل توفري فرص 
عمل ألبن�اء العراق، وقد ش�كلت الوزارة عدة 
لجان لوضع الربام�ج والخطط لتوفري فرص 
العمل يف القطاع النفطي«، الفتاً إىل أن »هناك 
اجتماعات مع مس�ؤويل التشكيالت النفطية 
والدوائر املعنية لتوفري فرص العمل واستيعاب 

أعداد كبرية منهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان البي�ان الختامي لجامعة الدول العربية، 
الس�بت، العملي�ات العس�كرية الرتكية عىل 
س�وريا، فيم�ا طالب أنق�رة بوق�ف العملية 

العسكرية شمال سوريا.
وأك�د البي�ان الختام�ي لالجتم�اع الط�ارئ 
ل�وزراء الخارجي�ة الع�رب يف جامع�ة الدول 
العربية، لبحث العدوان الرتكي عىل س�وريا، 
عىل »أهمي�ة الحفاظ عىل وحدة واس�تقالل 

س�وريا«، مش�دداً عىل »كاف�ة قراراته حول 
الح�ل الس�يايس لتنفي�ذ قرار مجل�س األمن 
رق�م 225٤، باعتب�اره الس�بيل الوحيد لحل 
األزمة الس�ورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب 
الس�وري«. وتحفظت قط�ر والصومال عىل 
البيان الختامي للوزراء العرب، الذي جاء فيه 

مجموعة من القرارات املهمة، وهي:
الرتك�ي ع�ىل األرايض  الع�دوان  إدان�ة  أوال، 
الس�ورية باعتب�اره خرق�ا واضح�ا ملبادئ 
ميث�اق األمم املتحدة وق�رارات مجلس األمن 

التي تدعو إىل الحفاظ عىل وحدة واس�تقالل 
سوريا، وخاصة القرار رقم 225٤، واعتباره 
تهديدا مبارشا لألمن القومي العربي ولألمن 

والسلم الدوليني.
كما أكد عىل أن كل جهد سوري للتصدي لهذا 
الع�دوان والدفاع عن األرايض الس�ورية، هو 
»تطبي�ق للحق األصيل ملب�دأ الدفاع الرشعي 
ع�ن النف�س وفق�ا للم�ادة 51 م�ن ميث�اق 
األم�م املتحدة«.ثانيا، املطالبة بوقف العدوان 
وانس�حاب تركيا الفوري وغري املرشوط من 

كافة األرايض الس�ورية، والتأكيد عىل أن هذا 
العدوان عىل سوريا يمثل الحلقة األحدث من 
التدخ�الت الرتكية واالعتداءات املتكررة وغري 
املقبولة عىل س�يادة دول أعض�اء يف جامعة 

الدول العربية.
ثالثا، النظر يف اتخاذ إجراءات عاجلة ملواجهة 
الع�دوان الرتكي، بما يف ذلك خفض العالقات 
الدبلوماس�ية، ووق�ف التعاون العس�كري، 
ومراجع�ة مس�توى العالق�ات االقتصادي�ة 

والثقافية والسياحية مع تركيا.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير مكتب إنقاذ املختطفات 
واملخطوفني االيزيديني حس�ني قايدي 
عن تحرير أربعة أشخاص من قبضة 
عائ�الت »داعش« من داخ�ل األرايض 
السورية.  ونقلت سبوتنك عن قايدي 
قوله إن »فرق املكتب تمكنت، مؤخرا، 
وطف�ل،  نس�اء،  ث�الث  تحري�ر  م�ن 
ايزيديني، كانوا مختطفني لدى عائالت 
تنظي�م داعش يف داخ�ل مخيم الهول، 
الواق�ع يف ري�ف محافظة الحس�كة، 
ش�مال رشقي س�وريا«. وأكد قايدي، 
أن »النس�اء الثالث، والطفل، وهم من 
أبناء املكون االيزيدي، وصلوا إىل إقليم 
كردستان«، الفتا اىل ان »مكتب اإلنقاذ 
مس�تمر يف البح�ث ع�ن املختطفات، 
واملخطوفني االيزيدي�ني، الذين وقعوا 
بإيدي العصاب�ات اإلرهابية، أو الذين 

ال يزالون يف مخيم الهول«.
وحسب اإلحصائية التي كشفها مدير 
مكت�ب إنق�اذ اإليزيدي�ن املختطفات 
واملختطفني يف إقليم كردستان حسني 
قايدي، فأن العدد الكيل للمختطفات، 
الناج�ني م�ن قبض�ة  واملختطف�ني، 
 )3٤87( اآلن  حت�ى  بل�غ  »داع�ش« 

ناجيا، وناجية.

وزير النفط يعلن توفري أكثر من )3200( فرصة عمل يف القطاع النفطي 

املالية تعلن هتيئة أكثر من )13( الف قطعة ارض سكنية و)33( الف دونم لتوزيعها عىل املواطنني 

البيان اخلتامي الجتامع الوزراء العرب يطالب تركيا بوقف العمليات العسكرية يف سوريا

مكتب إنقاذ املخطوفني:
 حترير طفل وايزيديات من 

قبضة نساء »داعش« 
يف سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تحالف االص�الح واالعمار، 
أمس السبت، سبب تأجيل تصويت 
مجلس النواب العراقي عىل التعديل 

الوزاري اىل ما بعد زيارة األربعني.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف ب�در 
الزيادي، انه »ت�م تأجيل التصويت 
ع�ىل التعدي�ل ال�وزاري اىل م�ا بعد 
زي�ارة األربعني، لتدقي�ق معلومات 
املرشحني اكثر، وكذلك حتى يكون 
هن�اك توافق ب�ني الكت�ل الربملانية 

عىل هذا التعديل«.
وأك�د الزي�ادي »ال نري�د خالف�ات 
واختالفات بني هذه الكتل الربملانية 
عىل التعديل الوزاري، خصوصاً وان 
مجل�س الن�واب العراقي هو مرص 
ع�ىل دع�م االصالح�ات والتعدي�ل 
ع�ادل  حكوم�ة  ودع�م  ال�وزاري 
عبداملهدي«. رف�ع الربملان العراقي 
بع�د  م�ا  اىل  الخمي�س،  جلس�ته، 
الزيارة االربعينية 20 ترشين االول 

الجاري بعد التصويت عىل وزيرين 
وقبول استقالة وزير الصحة.

وابل�غ مصدر نيابي ان خالفاً داخل 
باخف�اق  النيابي�ة تس�بب  الكت�ل 
وزراء  ع�ىل  التصوي�ت  الربمل�ان 

الصناعة والهجرة واالتصاالت.
واضاف ان الربملان قرر رفع جلسته 
اىل ما بعد الزيارة االربعينية، لحسم 
الخ�الف بش�أن االس�ماء املقدم�ة 
م�ن قب�ل رئي�س الحكوم�ة عادل 

عبداملهدي.
وصوت الربملان العراقي عىل جعفر 
صادق ع�الوي وزي�را للصحة بعد 
استقالة عالء علوان يف وقت سابق، 
وتس�مية س�ها خلي�ل حس�ني بك 

وزيرة للرتبية.
وقدم عبداملهدي اىل الربملان العراقي 
كل من جعفر صادق عالوي لوزارة 
الصحة وس�ها خليل للرتبية وامري 
البياتي لالتصاالت وهناء عمانوئيل 
الجب�وري  وقحط�ان  للهج�رة 

للصناعة.

الربملان أّجل التصويت عىل التعديل الوزاري 
لـ »تدقيق« معلومات املرشحني

        بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد محافظ�ة نينوى، ملوج�ة نزوح من س�وريا اىل الع�راق، فيما اكد 
املحافظ منصور املرعيد وضع خطط كفيلة ألحتواء النازحني.

وذكر بيان ملكتب محافظ نينوى منصور املرعيد تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »مع ظهور مؤرشات نزوح ل�الرايض العراقي من الحدود 
الس�ورية، اج�رى املرعيد زيارة ميداني�ة اىل منفذ ربيعة الح�دودي الواقع 
غرب�ي املحافظة، وبحث مع مدير املنفذ العمي�د الحقوقي صادق الربيعي 
االستعدادات الفنية واللوجستية الستقبال النازحني من االرايض السورية، 
جراء العمليات العسكرية الجارية هناك لغرض توفري املستلزمات الالزمة 
يف حالة حصول النزوح من االرايض السورية وتوجيه النازحني اىل املخيمات 

وتوفري االحتياجات لهم عرب التواصل مع املنظمات االغاثية«.
واش�ار املرعيد بحس�ب البي�ان اىل »وضع خطط كفيلة ألحت�واء النازحني 
ومن�ع وصوله�م اىل االماكن الس�كنية ع�رب ايوائهم يف مخيم�ات وتقديم 
االغاث�ة الالزمة لهم بالتعاون مع املنظم�ات الدولية واملحلية املهتمة بهذا 
الشان اضافة اىل الدعم الذي ستقدمه الحكومة االتحادية يف حالة حصول 

عمليات نزوح اىل ارايض املحافظة من الجانب السوري«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشطة قضاء س�نجار، يف محافظة نينوى، أمس الس�بت، اتخاذها 
إجراءات أمنية مشددة  ملنع هروب قيادات داعش من سوريا للعراق.

وق�ال مدي�ر رشطة القض�اء، املقدم زياد حس�ني يف ترصي�ح صحفي إن 
»الق�وات األمنية اتخذت اجراءات مش�ددة يف مداخل مخ�ارج القضاء بعد 
الهجوم الرتكي عىل مناطق شمال سوريا خوفا من هروب عنارص وقيادات 

داعش من سوريا اىل العراق عرب قضاء سنجار الحدودي«.
وأكد حس�ني، أن�ه »حتى اآلن لم يدخ�ل أي من عنارص داع�ش اىل الحدود 
العراقية اطالقا واالجراءات املتبعة من الجيش والحشد الشعبي صارمة«.

وب�دأت الق�وات الرتكي�ة منذ األس�بوع امل�ايض عملية عس�كرية يف رشق 
الفرات.

جراء العمليات العسكرية الرتكية.. نينوى 
تستعد ملوجة نزوح من سوريا 

رشطة سنجار: إجراءات أمنية مشددة ملنع 
هروب قيادات »داعش« من سوريا للعراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
الرك�ن جعف�ر البط�اط أن قوات�ه 
ج�اءت إىل مدين�ة الص�در لحماية 
املتظاهرين، فيما ش�دد أنه لن يتم 

السماح بإطالق النار. 
تلق�ت  بي�ان  يف  البط�اط  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
خ�الل تجوال�ه يف مدين�ة الص�در، 
:«ل�ن نس�مح بإطالق الن�ار، جئنا 
اىل مدين�ة الص�در لننف�ذ تعليمات 

القيادة بحماي�ة املتظاهر وحريته 
بالتظاه�ر الس�لمي والحفاظ عىل 
املمتلكات العامة والخاصة وفرض 

األمن واألمان للمواطن«.
وأض�اف أن »غايتنا خدمة املواطن 

وحفظ األمن وبمهنية عالية«.
وكان�ت قيادة العملي�ات العمليات 
املشرتكة قد اعلنت، االثنني املايض، 
ان رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي 
وجه بس�حب قطع�ات الجيش من 
مدينة الصدر، واستبدالها بقطعات 

الرشطة االتحادية.

قائد الرشطة االحتادية: جئنا إىل مدينة الصدر 
حلامية املتظاهرين 

أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة عم�ار 
الحكيم، أمس الس�بت، ضم صوته 
لص�وت املرجعية الدينية العليا التي 
طالبت بوضع حد للذين يقتلون بال 
رقي�ب، مج�ددا، »مطالب�ة القضاء 
بكش�ف ومحاسبة املقرصين خالل 

املدة التي حددتها املرجعية. 
وقال الحكيم يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، »واذ نض�م 
صوتن�ا لص�وت املرجعي�ة الديني�ة 
املطال�ب بوضع حد للذي�ن يقتلون 

بال رقيب وال وازع«.

وجدد الحكي�م، »املطال�ب للقضاء 
العراقي والحكومة العراقية بكشف 
ومحاسبة املقرصين خالل املدة التي 
حددتها املرجعية الدينية، ورضورة 
خض�وع الجميع لس�لطة القانون، 

وعدم تسويف نتائج التحقيق«. 

احلكيم يطالب بمحاسبة املقرصين بالتظاهرات 
خالل املدة التي حددهتا املرجعية 
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    النجف / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية م�رور النجف عن الب�دء بتنفيذ خطة 
زيارة أربعينية االمام الحسني )ع(. 

وق�ال املدير العميد ع�ي كوكس الحس�ناوي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »بارشنا بإعداد 
خطة مرورية بالتنسيق مع مديرية الرشطة والدوائر 
الخدمية وهيئة املواكب الحسينية تضمنت اإلجراءات 
االحرتازي�ة كاف�ة الس�تقبال الزائري�ن الوافدي�ن اىل 

النج�ف باتجاه كربالء ألداء مراس�م زي�ارة أربعينية 
االمام الحسني )ع(«.

وأكد الحسناوي »استنفار املديرية لطاقاتها البرشية 
واآللية كافة لفك اإلختناقات املرورية التي تش�هدها 
املحافظة بس�بب الزخم العايل لحركة س�ر املركبات 
ومتطلبات تأمني مس�رة الزائرين املش�اة وتس�هيل 
عبورهم بني جوانب الطرق«، مش�را اىل انه »س�يتم 
فسح املجال لجموع الزائرين يف جميع الطرق املؤدية 
باتجاه كربالء ملنع إختالط حركتهم بحركة املركبات 

حفاظاً عىل أمن الزيارة«.
يذكر أن زيارة األربعني تعد واحدة من أهم املناس�بات 
الدينية، ويحرص ماليني املس�لمني ع�ىل إحيائها من 
خ�الل الذهاب إىل كربالء مش�يا عىل األق�دام، يف حني 
تنت�رش آالف املواك�ب والهيئ�ات عىل الط�رق املؤدية 
إىل املدين�ة إلي�واء الزائرين وتقديم الطع�ام لهم، وقد 
اس�تهدفت الجماع�ات اإلرهابية املس�لحة يف األعوام 
الس�ابقة الزوار يف الطرق املؤدية إىل كربالء بس�يارات 

مفخخة وعبوات ناسفة.

مرور النجف تعلن البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية 
االمام احلسني »عليه السالم«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات س�امراءعن قط�ع طريق س�امراء بغداد 
ابتداء من يوم السبت. 

وقال قائد عمليات س�امراء اللواء الركن عم�اد الزهري يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه »س�يتم قطع طريق 
سامراء بغداد ابتداء من يوم السبت«.واضاف ان »الطريق البديل 
ه�و املدخ�ل الجنوب�ي ) ناحية املعتص�م(«، مش�را اىل ان »هذا 

االج�راء جاء لتخفيف الزخم الحاصل عىل مداخل س�امراء لحني 
انتهاء زيارة األربعني«.يذكر أن زيارة األربعني تعد واحدة من أهم 
املناس�بات الدينية، ويحرص ماليني املس�لمني ع�ىل إحيائها من 
خ�الل الذهاب إىل كربالء مش�يا عىل األق�دام، يف حني تنترش آالف 
املواك�ب والهيئات عىل الط�رق املؤدية إىل املدينة إلي�واء الزائرين 
وتقديم الطعام لهم، وقد استهدفت الجماعات اإلرهابية املسلحة 
يف األع�وام الس�ابقة الزوار يف الطرق املؤدية إىل كربالء بس�يارات 

مفخخة وعبوات ناسفة.

حلني انتهاء زيارة األربعني.. عمليات سامراء تعلن 
قطع طريق سامراء بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تحصالها  ع�ن  االتص�االت  وزارة  اعلن�ت 
املوافقات الرس�مية الع�ادة خدمة االنرتنت عىل 

مدار الساعة. 
وقالت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه انه »تم استحصال املوافقات 
الرسمية بشأن عودة خدمة االنرتنت اعتبارا من 

)الجمعة(، وعودة الخدمة عىل مدار الساعة«.
يذك�ر ان خدم�ة االنرتن�ت توقفت خ�الل االيام 
القليل�ة املاضي�ة يف بغداد ومحافظات الوس�ط 
والجنوب عىل خلفي�ة االحتجاجات الدامية التي 
ُقت�ل عىل اثره�ا ع�رشات املتظاهري�ن واصيب 
االالف بج�روح، فيما افاد مصدر يف خلية األزمة 
الحكومي�ة، اول االربع�اء، بأن خدم�ة االنرتنت 

عادت خالل اوقات الدوام الرسمي فقط.

االتصاالت تعلن استحصال املوافقات الرسمية 
العادة خدمة االنرتنت عىل مدار الساعة

    نينوى / المستقبل العراقي

اكد محاف�ظ نينوى منص�ور املرعيد، أمس الس�بت، 
ان حص�ة املحافظة م�ن ال� 100 الف وحدة س�كنية 
الت�ي خصصها مجلس الوزراء ملعالجة ازمة الس�كن 
س�تكون 12 الف وحدة سكنية س�يتم بناؤها يف مدن 

املحافظة.
وذكر مكتب املرعيد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، انه  خالل زيارته ملقر الجمعية التعاونية 
يف املحافظ�ة اش�ار اىل ان »هن�اك دراس�ات تجريه�ا 
دوائ�ر البلدية والتخطيط العمراني يف نينوى لبناء تلك 

الوحدات بالتنسيق مع الحكومة االتحادية«.
ولف�ت املرعي�د اىل انه »رغ�م االحداث التي ش�هدتها 
نينوى اال انها ما تزال تحافظ عىل جماليتها ومدنيتها 
لع�دم وج�ود تجاوزات كبرة او عش�وائيات س�كنية 
يف مدنه�ا حي�ث س�يتم بناء وح�دات س�كنية واطئة 
الكلفة الستيعاب املواطنني الذين يعانون من مشكلة 

السكن«.
واكد عىل ان »ازمة الس�كن سيتم معالجتها بالتعاون 
مع الجمعي�ات التعاوني�ة التي توفر خدم�ات جليلة 
للمواطن�ني وتس�هم يف مس�اعدة الحكوم�ة املحلي�ة 
للنهوض يف الوضع الذي تعيش�ه نينوى والذي يس�ر 
نح�ول االفض�ل بع�د تضاف�ر جه�ود جمي�ع ابنائها 

ومؤسساتها الحكومية والساندة«.

حمافظ نينوى: »12« ألف وحدة سكنية 
سيتم بناؤها ملعاجلة ازمة السكن

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

العيداين: حكومة البرصة وزعت قطع االرايض منذ اشهر قبل صدور قرارات احلكومة االحتادية
وزع حنو ألفي قطعة.. وتعهد بشمول كافة املستحقني من شرائح احملافظة

    البصرة / المستقبل العراقي

تعه�د محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد 
االم�ر العيدان�ي ب�ان تش�مل الي�ة توزيع 
قطع االرايض كافة املس�تحقني من رشائح 
محافظ�ة الب�رصة، فيم�ا ح�ذر يف الوق�ت 
نفس�ه م�ن األكاذي�ب والش�ائعات الت�ي 
يطلقها البعض لعرقل�ة هذا امللف ألغراض 

سياسية.
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتبه االعالمي الخاص وتلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان ملف توزيع قطع 
االرايض الس�كنية للمس�تحقني ه�و ح�ق 
رشعي للمواط�ن وتتكفل الحكومة املحلية 
بايصال الخدمات املتعلق�ة بالبنى التحتية 

لتلك االرايض الت�ي وزعت يف الفرتة املاضية 
والحالية.

وأوض�ح العيدان�ي ان الية توزي�ع االرايض 
عمل�ت علي�ه حكومة الب�رصة املحلية منذ 
اش�هر طويل�ة قب�ل ان تق�رر الحكوم�ة 
االتحادي�ة اي ق�رارات بهذا الص�دد وعلينا 
ان نك�ون صادقني تجاه الش�عب البرصي 
بخص�وص الواجب�ات املناطة ب�ه كرئيس 
للسلطة التنفيذية.واضاف محافظ البرصة 
ان »هن�اك قطع ارايض س�توزع يف املرحلة 
املقبلة بع�د ان يتم اكمال اعمال فرزها من 
قب�ل دوائ�ر البلدي�ة والبلدي�ات«، مبيناً ان 
الجه�ود متظافرة بني الجه�ات املعنية بني 
دوائر الدولة املختصة ولجنة الس�كن العليا 

يف الحكومة املحلية.

املهن�دس اس�عد  الب�رصة  وكان محاف�ظ 
العيداني قد اعلن يف نهاية االس�بوع املايض 
ع�ن توزي�ع س�ندات االرايض ع�ىل بع�ض 
املس�تحقني م�ن ابن�اء الب�رصة يف دوائ�ر 

الدولة.
وقد ش�هدت محافظة البرصة، يوم الثالثاء 
املايض، توزيع 1911 قطعة أرض س�كنّية 
والبلدي�ات  البلدي�ة  مديري�ات  ملوظف�ي 
والتس�جيل العقارّي وهيأة النزاهة، وأقيم 
التوزي�ع برعاية محاف�ظ البرصة املهندس 
أس�عد عب�د األم�ر العيدان�ّي، وبحض�ور 
معاونه لشؤون البلدية والبلديات الحقوقّي 
»حسن النجار«، ومدراء الدوائر املستفيدة.

وق�ال »النجار«، يف ترصي�ٍح صحايفٍ خاص 
إلعالم دي�وان محافظة البرصة، إنُه “جرى 

توزيع 1911 قطعة أرض س�كنّية، وزعت 
منه�ا 1205 قطع�ة يف مرك�ز املحافظ�ة، 
و 473 يف قض�اء ش�ط الع�رب، و 165 يف 
قضاء الزبر، و68 يف قضاء أبي الخصيب”. 
موضحاً إن “املستفيدين هم موظفي دوائر 
البلدية والبلديات والتسجيل العقارّي وهيأة 
النزاهة”.وتابع إنُه “هناك رشائح أخرى من 
املوظفني والشهداء والجرحى العسكريني، 
سنسعى خالل هذا العام لشمولهم بتوزيع 
األرايض إسوة بباقي املستفيدين وفق قرار 
مجل�س ال�وزراء رق�م 70 لس�نة 2019”، 
مؤكداً، إن “إج�راءات توزيع قطع األرايض 
ملوظف�ي مديرّية الرتبية ودي�وان محافظة 
الب�رصة جاري�ة، وس�نعمل ع�ىل توزيعها 

خالل هذا العام”.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

أعل�ن محافظ كربالء نصيف جاس�م الخطابي عن اعادة 
افتتاح شارع العباس )ع( وسط املحافظة والذي تم غلقه 
من�ذ 16 س�نة. وقال املكت�ب االعالمي للخطاب�ي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »بعد 16 سنة 

من اغالقه محافظ كربالء نصيف جاسم الخطابي يفتتح 
شارع العباس عليه السالم«.

وأض�اف املكتب، »حي�ث يج�ري العمل من قب�ل الكوادر 
الفنية لقسم الخدمات الفنية يف االدارة املحلية يف املحافظة 
وبالتنس�يق مع االمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة 
برفع الكت�ل الكونكريتية والعوارض لفتح الش�ارع امام 

الزائرين خالل زيارة اربعينية األمام الحسني عليه السالم 
وم�ا بعد الزيارة ليك�ون احدى الطرق التي تس�اهم بفك 
االختناقات املرورية«.وأكد الخطابي، بحسب البيان، »انه 
الحاجة لوج�ود الكتل الكونكريتي�ة والعوارض ومن حق 
املواطنني ان يس�تخدموا هذا الشارع وغره من الشوارع 

املغلقة التي سيتم فتحها الحقا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مرك�ز االع�الم الرقم�ي م�ن 
خطورة اس�تخدام بعض تطبيقات 
VPN والتي تقوم بمش�اركة بيانات 
املس�تخدمني م�ع اط�راف ثالثة قد 

تكون حكومات او رشكات. 
وق�ال املركز يف بي�ان ان »العديد من 
يقوم�ون  الع�راق  يف  املس�تخدمني 
للش�بكات  تطبي�ق  اي  بتحمي�ل 

االفرتاضية ال�VPN من دون التأكد 
من سياس�ة الخصوصي�ة الخاصة 
بالتطبيق وس�معته ع�ىل االنرتنت، 
خاصة ان بعض من هذه التطبيقات 
تطل�ب صالحي�ات وصول واس�عة 

اثناء تركيبها يف جهاز املستخدم«.
واضاف املركز ان »الكثر من مزودي 
خدم�ات الش�بكات االفرتاضي�ة ال�

VPN املجاني�ة او الت�ي تس�تقطع 
مبال�غ قليلة، يعمدون اىل اس�تغالل 

للمستخدمني،  الش�خصية  البيانات 
او متابع�ة انش�طته ع�ر االنرتنت 
وبالت�ايل يت�م بيعها اىل ط�رف ثالث 
الس�تغاللها يف االعالن�ات او اع�ادة 
توجي�ه البيان�ات الغ�راض اخرى، 
او ان البع�ض االخ�ر يلجأ اىل رسقة 
هوي�ة املس�تخدم واس�تخدامها يف 

انشطة واعمال اجرامية«.
واكد املركز انه »وفقا لتقارير امنية 
ف�ان النس�بة االك�ر م�ن ش�بكات 

مصدره�ا  كان  املجاني�ة   VPN��ال
هو الص�ني والت�ي يمك�ن ان ُتقدم 
املعلوم�ات الت�ي يت�م جمعه�ا من 
او  حكومي�ة  الط�راف  املس�تخدم 
رشكات خاص�ة، يف ح�ني ان نس�بة 
اخرى من ش�بكات ال��VPN االكثر 
ش�هرة يف العال�م، تحت�وي عي�وب 
خط�رة يف الخصوصي�ة بم�ا فيها 
اط�راف  م�ع  البيان�ات  مش�اركة 

ثالثة«.

كربالء.. اعادة افتتاح شارع مغلق منذ »16« سنة

االعالم الرقمي حيذر من رسقة البيانات الشخصية عرب بعض 
»VPN« خدمات الـ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، انجاز 
ومن�ح القروض بكاف�ة انواعه�ا للمواطنني 

خالل شهر اَب املايض.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بيان، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنني 
يف شهر اب املايض تمثلت بمنح قروض البناء 
يف قطع�ة ارض وقروض املش�اريع الصغرة 
البالغ�ة 15 مليون دينار حيث تم منح ) 188 

( قرضا«.
واش�ار البيان، اىل انه »تم اق�راض املواطنني 
الراغبني برشاء ش�قق بسماية السكني اذ تم 

منح ) 69 ( معاملة للمواطنني.
 كم�ا تم من�ح قروض الس�يارات اىل ) 235 ( 
معاملة وقروض معامالت  لتسهيالت مالية، 
باإلضاف�ة اىل ذل�ك ت�م منح ق�روض األطباء 
اىل ) 23( طبيب�ا«،  بمختل�ف تخصصاته�م 
مردف�ا »وق�روض تموي�ل البح�وث العلمية 
منح�ت ل��) 13( مقرتض�ا وق�روض حريق 

الشورجة والكرادة اىل )3(«.

الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح 
القروض بمختلف أنواعها للمواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أم�ان�ة ب�غ�داد، إعدادها خطة ج�دي�دة 
ل�الرت�ق�اء بالواق�ع الخدمي للعاصمة.وقال 
م�ص�در م��س���ؤول ف���ي االم��ان��ة ان 
»أم�ان��ة ب�غ�داد اع���دت خ�ط�ة متكاملة 
والفرعي�ة  الرئيس�ة  ال�ط��رق  الك�س��اء 
وفقا ملجموع�ة اول�وي�ات اب�رزه��ا ال�ب�دء 
ب�ال�ش��وارع االك�ث�ر ت�ض��ررا، منبها عىل 
ان انه تم االنته�اء من املرحلة االوىل من تعبيد 
طري�ق امل�رور الرسيع )صالح الدي�ن( الرابط 

ب�ني منطقت�ي الش�علة وح�ي الع�دل، فضال 
عن خ�ط امل��رور الرسي�ع بمنطقة ال��دورة 
املمتد م�ن مجرس بغداد باتجاه علوة الرشيد، 
ع�الوة عىل اس�تمرار االعمال بصيانة مجرس 
محمد القاسم«.واض���اف، ان »امل�ش�اري�ع 
امل�ؤم��ل  م���ن  ال�ت��ي  االخ����رى 
ت�دش��ي�ن�ه�ا ق�ري�ب�ا خ��ط م��ج��اري 
انس�يابية  س�يؤمن  ال���ذي  ال�خ�ن�س��اء 
مياه االمط�ار والرصف الصحي وي�ش��م�ل 
وال�ع�ب�ي��دي  ال�ب�ل�دي��ات  م�ن�اط��ق 
وال�ك�م�ال�ي�ة وال�ف�ض�ي�ل�ي�ة واج���زاء 

م��ن م�دي�ن�ة ال��ص��در، وك�ذل�ك صيانة 
وادام���ة ال�خ�ط�وط الرئيس�ة الناقلة ف�ي 
خ�ط ب�غ��داد وزب�ل��ن والجنوب�ي الغرب�ي 
اس�ت�ع�دادا ملوسم الشتاء الستيعاب الكميات 
املتوقع هطولها من مي�اه االم�ط�ار«.وب�ني 
ان »االم�ان��ة تعمل عىل تجديد ال�� 10 باملئة 
املتبقي�ة من ش�بكات امل�اء الص�ايف بمختلف 
مناط�ق العاصمة، بع�د ان انهت مايقارب 90 
باملئ�ة م�ن مجموع امل�ح�الت الس�كنية ف�ي 
العاصم�ة الت�ي ي�زي��د ع�دده��ا ع�ن 500 

محلة م�ت�وزع�ة ض�م�ن 14 دائرة بلدية«.

أمانة بغداد تطلق خطة خدمية جديدة 
لالرتقاء بواقع العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة املالية، أمس الس�بت، األنباء التي تحدثت عن قطع أو 
إيقاف رواتب أعضاء مجالس املحافظات. 

وق�ال املكتب اإلعالمي لنائب رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية 
وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني يف بي�ان مقتض�ب تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »وزارة املالية تنفي املعلومات املتداولة 
يف األوساط اإلعالمية حول قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس 

املحافظات«.
يشار إىل أن مجلس النواب صوت، الثالثاء )8 ترشين األول 2019(، 

من حيث املبدأ عىل إنهاء أعمال مجالس املحافظات.

املالية تنفي إيقاف رواتب أعضاء 
جمالس املحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس السبت، إنجاز األعمال الخاصة بالطريق 
الرسي�ع بغ�داد - بابل بالكامل وفتحه أمام حركة الس�ر واملرور 

رسمياً. 
وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »دائرة املش�اريع وبمتابع�ة مكتب أمني بغ�داد أنجزت أعمال 
الصيانة والتي تضمنت املعالجة بالكونكريت املس�لح واالكس�اء 
بطبقتني من االسفلت وبطول 4 كيلومرت وعرض 11 مرتاً للمقطع 

املمتد من جرس بغداد وحتى فلكة علوة الرشيد«. 
وأضاف البيان، أن »أمانة بغداد أنجزت األعمال الخاصة بالطريق 
بنوبات عمل اس�تمرت عىل م�دار اليوم وخالل 15 يوم عمل فقط 
ليفتتح رسمياً ومع اقرتاب زيارة األربعني الخاصة باألمام الحسني 
عليه السالم وتزايد الحاجة الستخدام الطريق الذي سيشهد مرور 

ماليني الزائرين من خالله صوب مدينة كربالء املقدسة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية اتالف بضاعة 16 ش�احنة يف منفذ 
الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنها 
اتلف�ت »بضاعة 16 ش�احنه يف منفذ الش�يب الح�دودي تحمل 6 

شاحنات بيض و 9 شاحنات طماطم وشاحنه واحده تفاح«.
وبين�ت، أنها »ضبط�ت املواد املمنوعة من االس�تراد داخل الحرم 
الجمركي معدة التهريب ، بعد تش�كيل لجنة موس�عة من الدوائر 

العاملة«.

بعد إنجاز أعامل الصيانة.. إعادة 
افتتاح طريق بغداد – بابل

املنافذ: اتالف بضاعة »16« 
شاحنة يف منفذ الشيب
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مناقصة عامة 
متديد فرتة غلق اعالن للمرة الثانية)استريادية( 

املناقصة املرقمة )4/م/ص ن ش ـ 2019/3(
جتهيز وتنصيب وتشغيل معمل النتاج البلوك املقرنص املعزول حراريا والكربستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام واالشكال والقياسات 

من ختصيصات املوازنة التشغيلية لعام )2019(
ي�ر )الرشكة العامة  للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملعادن ( ان 
تعل�ن عن تمديد تاريخ غلق املناقصة اعاله للم�رة الثانية ليكون موعد غلق املناقصة الجديد 

هو يوم االحد املصادف )2019/10/20( بدال من تاريخ )2019/10/13( 
وبه�ذا  ندعو مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم  عطاءاتهم )لتجهيز وتنصيب 
وتش�غيل معمل النت�اج البلوك املقرنص املع�زول حراريا والكربس�تون واالنرتلوك وبمختلف 
االحجام واالشكال والقياسات(  من تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام )2019( مع مالحظة 

ما يأتي :
1 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة مقر 
)الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية( يوميا من الس�اعة �  8 � صباحا لغاية الساعة � 2 � 
ظهرا ما عدا ايام الجمع والعطل الرس�مية لغاية  الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من يوم االحد 

املصادف ) 2019/10/20( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املهتمن رشاء وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل 
العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200000( دينار 

غري قابلة للرد
3 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية � صندوق 
العطاءات يف االستعالمات الخارجية ( وبعد تأييد لجنة الفتح يف الرشكة يف مقرها الكائن )بغداد 
� حي بابل � محلة 931 / زقاق 27 / بناية رقم 2( طريق معس�كر الرشيد � مجاور الرشكة 
العام�ة للمنتوجات الغذائية )الزيوت النباتية س�ابقا( يف موعد اقصاه الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را ليوم االحد املصادف )2019/10/20( والذي يعترب موعد غلق املناقصة وان العطاءات 
املتأخرة عن هذا املوعد س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبن يف الحضور يف العنوان االتي ) يف قاعة االجتماعات / الطابق االريض يف مقر 
الرشك�ة( يف الزمان واملكان املحددين ) بعد الس�اعة الثانية عرش ظه�را ليوم االحد املصادف 
)2019/10/20( علم�ا ان الكلف�ة التخميني�ة ) 1,300,000000( ملي�ار وثالثمائة مليون 
دينار عراقي او ما يعادلها بالدوالر االمريكي حس�ب نرشة البنك املركزي العراقي يف يوم فتح 

املناقصة 
4 � ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش 

االعالن

موباديل )07830112210( 
E-mail: info@scci-gov.iq

Sccicom2012@yahoo.com

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )2008/19/03( اخلاصة بتجهيز )الصاممات وبراغي الربط والفلنجات وحلقات العزل / معدات تستخدم يف صيانة رؤوس االبار( 

)اعالن اول( 
1 � عىل املجهزين الراغبن واملؤهلن من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هاتن املناقصتن   بتقديم املستمسكات املطلوبة ) شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة 
لعام 2019 من مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأس�يس ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارس�ة املهنة او هوية تصنيف املقاولن 
لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها ، كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي 
قار للمجهزين العراقين ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املس�جلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب  حس�ب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، 
الحسابات الختامية واملوقف املايل )الكفاءة املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاسب قانوني للسنتن املاليتن االخريتن ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة للسنوات 
الخمس�ة االخرية مع االيراد الس�نوي ، ش�هادة التأس�يس لفرع الرشكة االجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج 
ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتسجيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس ، جميع 
املناقصن يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل القسم التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات 

القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
2 � تقدم التأمينات عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي 

العراقي
3 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي :  عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفت�ح عطاءات طلبيات الرشاء املحلية )صندوق الفتح الخ�اص باللجنة( الكائن يف )املوقع 
الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختن مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم 

رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت )الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم االربعاء 2019/10/30(  

5 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي : سيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار /املجمع النفطي /هياة الحقول (  يف تمام الساعة العارشة 
من صباح يوم االربعاء 2019/10/23(  

6 � زم�ان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات : س�يتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغلق املحددة بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبن 
بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب 

اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7 � الرشكة غري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف اخرى ترتتب من جراء املناقصة 

)Toc.oil.gov.iq( 8 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني
9 � املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

المدير العام
علي وارد حمود

نوع الموازنة نفاذية العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

التشغيلية 120 يوم 200  مائتان 
دوالر 

)14,310( اربعة عشر الف وثالثمائة 
وعشرة دوالر  

)477,000( اربعمائة 
وسبع وسبعون الف دوالر  )2008/19/03( تجهيز )الصمامات وبراغي الربط والفلنجات وحلقات 

العزل / معدات تستخدم في صيانة رؤوس االبار( ت

املهندس
صالح عبد اهلادي يوسف

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
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وزارة النفط

رشكة االستكشافات النفطية 
اعالن للمرة االوىل)رشكة عامة(

املناقصة 2019/61
جتهيز رافعة تلسكوبية سعة )5( مخسة طن عدد /1

تعل�ن رشكة االستكش�افات النفطية اح�دى رشكات وزارة النفط ع�ن اعالن املناقصة 
اعاله وضمن املوازنة التشغيلية واملذكورة تفاصيلها يف ادناه :

*تجهيز رافعة تلس�كوبية حمولة )5طن( وبقدرة رفع ال تقل عن )8 مرت ( عدد/1 عىل 
ان تكون من منشأ )امريكي او اوربي غربي(

فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة من الرشكات اصحاب الخربة واالختصاص واملالءه 
املالي�ة مراجع�ة مقر الرشك�ة الكائ�ن يف مبن�ى وزارة النفط / رشكة االستكش�افات 
النفطية / الطابق الثاني لرشاء وثاق املناقصة بمبلغ )200,000 دينار عراقي( )مئتان 
ال�ف دينار عراق�ي( غري قابل للرد واملوضح فيها التفاصي�ل الفنية والرشوط التعاقدية 
والوثائق القياس�ية وعىل مقدمي العطاءات تقدي�م تأمينات اولية قدرها )2% من قيمة 
مبلغ العطاء املقدم بالدوالر االمريكي( لصالح رشكة االستكشافات النفطية عىل شكل 
خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة ما يعادل املبلغ املذكور بالدينار العراقي 

نافذ ملدة )90يوما( صادر من مرصف عراقي معتمد
ان اخ�ر موع�د الس�تالم العط�اءات ه�و الس�اعة )11 صباحا( لي�وم االح�د املصادف 
2019/10/20 عىل ان تكون بفرتة نفاذية ال تقل عن )90يوما( وسيكون موعد االجتماع 
الخاص باالجابة عن استفسارات املناقصني يوم االحد املصادف 2019/10/13 علما ان 
مكان اس�تالم العطاءات وتقديم االستفسارات يكون يف الطابق الثاني من مقر رشكتنا 
الكائن يف مبنى وزارة النفط وس�يتم فتح العطاءات علنا يف الس�اعة العارشة من صباح 
االثن�ني املصادف 2019/10/21 يف مقر الرشكة كما ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات 
املوقع والربيد االلكرتوني لرشكتنا :

www.oec.oil.gov.iq
oecman@oec.oil.gov.iq

Exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq

نشوان حممد نوريويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
املدير العام

رئيس جملس  االدارة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

نرش مناقصة خارجية  )رشكة عامة(
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل رشوط املناقصة وحسب 
املبل�غ امل�ؤرش ازائها و غري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهر يوم  االربعاء املواف�ق 2019/11/13 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 مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأس�يس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأس�ييس واالعمال املماثلة والكفاءة 
املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يهمل العرض وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  ش�مول العم�ال العراقي�ني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماع�ي والزام تلك 

الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة 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 بطاقة السالمة الكيمياوية مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة )MSDS( للطلبيات الكيمياوية املعلنة 

5 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل 
م�دة نفاذيت�ه عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )1200( الف 

ومئتان  دوالر امريكي 
6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ 7  � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 8 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

9 � يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظرف  مغلق ومختوم
10 � 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 )30,000( ثالثون الف دوالر امريكي  للسنوات الخمس السابقة 
3 �  سيولة نقدية تعادل )30,000( ثالثون الف دوالر امريكي  

ب  �الخربة والقدرة الفنية 
عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية يف تصنيع او تجهيز املواد الكيمياوية او املواد الكيمياوية 

التشغيلية املستخدمة يف القطاع  النفطي او القطاع العام 
ج � عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان السلع التي يعرضها تفي بالغرض املطلوب كمجفف يف وحدات الغاز السائل

Public Tender Announcements for Tender No: 067/SC/19
Provision of Arabic Food Supply Service for EBS

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, 
President of the company.
Tender Title: Provision of Arabic Food Supply Service for EBS
Tender No.: 067/SC/19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this an-
nouncement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work: 
1Catering production
1) Three meals per day must be prepared according to the menu stipulated in the contract;
2) All raw materials used for production must be clean, healthy and high quality;
3) The production and distribution process must be hygienic to prevent food from being contaminated;
4) Food cook must have a health certificate issued by the government, not infectious diseases;
5) Catering containers and tableware must meet the hygiene standards.
6) Supplier can choose the combination of delivery and production, some food delivery, some on-site production.
2Catering distribution
1) Food and beverage distribution must be transported to the designated location in sealed containers;
2) Meals Time:
Breakfast: 06:30--08:00
Lunch: 11:30--12:30
Dinner: 17:30 -- 18:30
All meals must be delivered or prepared before the meals beginning serviced.
3.   Settlement and other matters
1) At the beginning of each month, according to the requirements of the staff of the Field Management Department, provide the Invoice and 
Time Sheet for last month, and cooperate with the Field Management Department to settle expenses;
2) The supplier is obliged to keep all purchase vouchers of raw materials for future reference;
Part Two: 
1. If the bidder is willing to participate this project, please submit USD 100.00 t in to purchase ITB documents before 04:00 PM on 27th Octo-
ber 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM on 30th 
October 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline 
of tender.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted strictly in accordance with the 
ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information should be clearly on the envelop.
4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before 
the date of 28th October 2019 by Email: nidawei@ebspetroleum.com /  baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the 
purpose of answering as soon as possible before the bidding date.
5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcements for Tender No: 039/PC/19
Provision of Supplying food material for EBS oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, 
President of the company.
Tender Title: Provision of Supplying food material for EBS oilfield
Tender No.: 039/PC/19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this an-
nouncement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work: 
1. Issuing and receiving work order
1) COMPANY FM dept. will send contractor a request list (work order) through email, WeChat, WhatsApp or other methods about every two 
weeks. The items in the request list shall be from the items prescribed in the contract. For special case, the interval of sending the request 
list can be shorter or longer, depending on COMPANY request. The requested items shall be delivered to destination in about 48 hours.
2) Contractor shall respond COMPANY FM team within 1 hour after the request list is sent, and consult the detail of the items in the request 
list within 6 hours. The contact method can be phone call, email, WeChat, WhatsApp and so on.
3) COMPANY FM team has the right to request contractor to provide samples of the requested item.
2. Delivery, quantity and quality guarantee
4) Contractor shall deliver the requested items to the destination assigned by COMPANY FM team within specific period. The arriving time 
shall not be 2 hours earlier or later than the scheduled time; otherwise, COMPANY has the right to reject all the items.
5) Contractor shall provide materials according to the request list strictly. Item deletion or adding without reasonable ground is not accept-
able.
6) Contractor shall guarantee the freshness, safety and quality of all the requested food, seasoning, commodity and the other materials. The 
remaining validity period of the items shall be no less than 2/3 of the total validity period (if there is any) when COMPANY receive the items; 
otherwise, COMPANY has the right to fully reject or partly reject the items, and has the right to request re-supply the items, or refuse the pay-
ment.
7) Contractor shall bring two clear hard copies of the request list when deliver the materials. Both contractor and COMPANY FM team shall 
sign on the request list and each party keep one copy.
8) After COMPANY team check the items, if there is any item fail to meet the request or insufficient of the quantity or out of storage, COM-
PANY has the right to refuse to sign until all the items meet COMPANY request.
Part Two: 
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 04:00 PM on 28th October 
2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM on 28th 
October 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline 
of tender.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value.
3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the 
ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information should be clearly on the envelop.
4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before 
the date of 26th October 2019 by Email: nidawei@ebspetroleum.com /  baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the 
purpose of answering as soon as possible before the bidding date.
5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee.

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1 473 /2018 /E 
للمرة الثانية

 Molecular sieve
المبلغ التخميني للمناقصة )60,000(

 ستون  الف دوالر امريكي 
100.000 IQD



www.almustakbalpaper.net

العدد )2000( االحد  13  تشرين االول  2019 اعالنات6
اعالن

تحية طيبة ...
تعل�ن جامعة املثن�ى عن توفر درجات وظيفية ش�اغرة ضمن حركة 
املالك وحس�ب االختصاصات املذكورة يف الجدول املرفق طيا بموجب 
كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / الدائرة القانونية واالدارية 
/ قس�م املوارد البرشية / ش�عبة التوظيف وامل�الك املرقم 13089 يف 
2019/6/18 وكت�اب الوزارة 24098 يف 2019/10/8 فعىل الراغبني 
بالتعيني مم�ن تتوفر فيهم ال�رشوط ضمن االختصاص�ات املطلوبة 
تقديم طلباتهم وفق اس�تمارة التعيني التي يمكن الحصول عليها عن 
طريق موق�ع الجامعة االليكرتوني وملدة ع�رشون يوما واعتبارا من 

تاريخ نرش االعالن 

جدول بالدرجات الشاغرة )جامعة املثنى( اعالن رقم )1( لسنة 2019

رئاسة اجلامعة التقنية اجلنوبية  
تعلن رئاس�ة الجامع�ة التقنية الجنوبية عن اج�راء املزايدة العلنية الثانية لتاج�ر املواقع املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة ش�عبة العقود الحكومية يف رئاسة 
الجامعة لغرض الحصول ع�ىل الرشوط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )200000(مائتني الف دينار 
غر قابلة للرد مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة التقديرية وجلب 
املستمسكات الرسمية ومنها )بطاقة السكن-البطاقة التموينية-البطاقة الشخصية-براءة الذمة 
من الهيئ�ة العامة للرضائب-كت�اب عدم محكومية-هوي�ة الرضيبة-التصاري�ح االمنية-االجازة 
الصحية-االعمال املماثلة( والحضور يف تمام الس�اعة العارشة صباحا بعد)15( خمسة عرش يوما 
والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة مقدارها %2 

من بدل رسوم املزايدة مع اجور نرش االعالن

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد /الرصافة

العدد: 11084
التاريخ 2019/10/9

اعالن
نهديكم اطيب التحيات ..

قدم املواطن ) منتظر حسني عيل( دعوة قضائية لتبديل )لقبه ( 
وجعله )  كرمي ماسبي ( بدال من )االكرمي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما من تارخي النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 

املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرتم

اعالن 
تعلن املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات مكتب البرصة عن مزايدة بيع مواد تالفة حس�ب 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21لس�نة2013 يف مخازنه�ا الكائنة ضمن مخازن وزارة 
التجارة يف منطقة الهارثة يف اليوم الخامس عرش بعد نرش االعالن واذا صادف عطلة رس�مية 

يف اليوم الذي يليه 
رشوط املزايدة: 

1-ع�ىل الراغبني بالدخ�ول اىل املزايدة ايداع تامينات ال تقل ع�ن 20% من القيمة املقدرة للمال 
قبل االشرتاك 

2-يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
3-من ترسو عليه املزايدة نقل املواد خالل )15(يوما من تاريخ االحالة القطعية 

مكتب انتخابات البرصة 

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من املعهد التقني 
– برصة باس�م / هدى عبد الحميد عبد 
الكري�م قس�م الحاس�بة – فم�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

�����������������������������
فقدان 

فقدت هوية غرفة تجارة باس�م / عيل 
ابراهيم صالح – املدير املفوض لرشكة 
يض الصال�ح للتج�ارة العام�ة والنقل 
والتجهي�ز محدودة املس�ؤولية – فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبر 
العدد : 1823 / ش / 2019 

التاريخ : 1 / 10 / 2019 
اىل / املدعى عليه / مسلم عبيد هادي 

م / اعالن 
حس�ني  س�هر  رغ�د  املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى الرشعية امام ه�ذه املحكمة 
بالعدد اعاله والت�ي تطلب فيها الحكم 
لها بتصديق طالقها منك الواقع خارج 
املحكمة بتاريخ 23 / 4 / 2014 خلعيا 
امام رجل الدين الس�يد نبيل املوس�وي 
ول�دى تبليغ�ك بموجب كت�اب محكمة 
االحوال الش�خصية يف الديوانية بالعدد 
ان�ك  تب�ني   2019 /  9  /  19 1823 يف 
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة ل�ذا تق�رر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 10 
/ 10 / 2019 الساعة العارشة ويف حال 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا .
القايض 

فالح حسن حصني 

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 2044 / بحث / 2019 

التاريخ : 2 / 10 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عباس جاسب شذر 
اقامت املدعية ) جودية عطية حس�ن ( 
الدعوى املرقمة 2044 / بحث / 2019 
تطل�ب فيه�ا ) تفري�ق للهج�ر ( وق�د 
لوح�ظ من الرشح ال�واردة من املجلس 
البلدي ملنطقة ) كازينو لبنان ( والقائم 
بالتبلي�غ انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة 
وغر معلومة – عليه قرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني يوميتني محليتني بالحضور 
صب�اح ي�وم 29 / 10 / 2019 ام�ام 
مكت�ب البح�ث االجتماع�ي وعند عدم 
حض�ورك س�وف يجري بحق�ك غيابيا 

وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل

اعالن 
بناء ع�ىل الطلب املقدم من قبل الس�يد 
) هيث�م لفت�ه س�عدون ( ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من ) الس�كيني ( اىل 
) التميمي ( خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم شالل 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة 

�����������������������������
فقدان 

فقدت هوية الطالب ) نارص عبد الجبار 
جاسم ( صادرة من كلية الهندسة قسم 
الكيمياوية جامع�ة املثنى – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

�����������������������������
فقدان 

فق�دت هوي�ة الطالبة ) زهراء باس�م 
مجيد ( صادرة من املعهد التقني اداري 
ب�رصة قس�م ادارة املواد – فم�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

�����������������������������
فقدان 

فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة ص�ادرة من 
وزارة الكهرباء – مديرية توزيع كهرباء 
الجنوب باسم / رائد عبد الكريم عباس 
– فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

�����������������������������
فقدان 

فق�د وص�ل قب�ض امانات ص�ادر من 
بلدية البرصة املرقم ) 694486 ( باسم 
/ خضر صالح مؤرخ 10 / 3 / 2019 
بمبلغ ) 000 ، 215 ، 1 ( مليون – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

�����������������������������
فقدان 

ص�ادر  حكوم�ي  قب�ض  وص�ل  فق�د 
م�ن بلدي�ة الب�رصة بتاري�خ 12 / 2 / 
2017 رقم�ه 465627 مبلغه اربعمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار باس�م / بهيه 
رايض حسني – فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

�����������������������������
فقدان 

فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من 
كهرب�اء  محط�ة   – الكهرب�اء  وزارة 
الهارثة باس�م / جاسم محمد ساجت 
– فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 679 / 2019 

التاريخ : 9 / 10 / 2019 
اعالن 

تبيع مديرية تنفي�ذ بعقوبة العقار 
تسلس�ل 52 / 58 تكي�ه الواق�ع يف 
بعقوبة العائد للمدين املدير املفوض 
واالس�تثمار  االقتص�اد  مل�رصف 
طل�ب  لق�اء  املحج�وز  والتموي�ل 
الدائ�ن زي�اد خلف في�اض البالغ ) 
000 ، 000 ، 228 ( مئت�ان وثمانية 
وعرشون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
املواصفات :

: بعقوب�ة –  1 – موقع�ه ورقم�ه 
الش�ارع الرئييس عىل نهر خريسان 

52 / 58 تكيه .
2 – جنس�ه ونوعه : عمارة تجارية 

ملك رصف .
3 – ح�دوده واوصافه : كما مؤرش 

يف خارطة االفراز .
4 – مش�تمالته : يحت�وي عىل ثالث 
طواب�ق يف كل طابق قاعه مقس�مة 
اىل اقس�ام داخلي�ة ومجه�ز بامل�اء 
والكهرب�اء وخدم�ات مش�يد م�ن 
الطابوق والس�قف مس�لح ومغلف 

بالكابون من الخارج .
5 – مساحته : 216 م2 .

6 – درجة العمران : جيد جدا .
7 – الشاغل : اليوجد .

�����������������������������
فقدان 

فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
نقابة املهندس�ني العراقية باسم / 
فالح حسن ذياب – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوية املوظف�ة ) لقاء كريم 
عب�د اله�ادي ( الصادرة م�ن وزارة 
الكهرباء – املديري�ة العامة لتوزيع 
كهرب�اء الجنوب – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب ) ع�يل انور 
كاظم ( الصادرة من معهد التدريب 
النفط�ي – ب�رصة قس�م الكهرباء 
اختص�اص معدات نفطي�ة – فمن 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر 

االصدار .
�����������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) نكتل حسني 
ثاوي ( الصادرة م�ن املعهد التقني 
برصة قس�م الصناعات الكيمياوية 
فرع تش�غيل الوحدات – فمن يعثر 

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

فقدان 
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء – الرشك�ة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب باس�م / 
مش�تاق عبد الرزاق عجي�ل – فمن 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر 

االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 2335 / 2019 

التاريخ : 9 / 10 / 2019 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ بعقوبة الس�يارة 
املرقمة ) 645584 ( بغداد - خصويص 
الواقع يف بعقوب�ة العائد للمدين ) رنا 
وليد عب�د امللك ( املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن مرصف الرافدي�ن بعقوبة 14 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
املواصفات :

 ( بعقوب�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   –  1
645584 ( بغ�داد – فحص خصويص 
نوع مس�وبييش النرس خصويص لون 

ابيض 
 �������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 2142 / 2019 

التاريخ : 9 / 10 / 2019 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ بعقوبة الس�يارة 
املرقمة ) 434243 ( بغداد - خصويص 
الواق�ع يف بعقوب�ة العائ�د للمدي�ن ) 
ص�دام حات�م رسيح ( املحج�وز لقاء 
طلب الدائن مرصف الرافدين بعقوبة 
14 فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
املواصفات :

 ( بعقوب�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   –  1
434243 ( بغ�داد – خص�ويص ن�وع 
ش�وفروليت اوبرتا موديل 2012 لون 

ابيض .
 �������������������������������
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املقدادية 
العدد : 373 

التاريخ : 25 / 8 / 2019 
اعالن فقدان 

قدمت السيدة طلبه خضر محمد طلبا 
اىل هذه املحكمة بتنصيب نفسها قيما 
ع�ىل زوجها ) خال�د ابراهيم جمعه ( 
نتيجة خطفه من جهة مجهولة فمن 
لدي�ه االع�رتاض الحضور ام�ام هذه 
املحكمة خالل س�بعة اي�ام من اليوم 
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا 
وبخالف�ه س�وف تنظ�ر املحكم�ة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

خضر عباس التميمي 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
اعالن 

طال�ب حج�ة القيموم�ة : ن�رص الله 
احمد مطر – بلدروز 

ق�دم املس�تدعي ) ن�رص الل�ه احم�د 
مط�ر ( طلب�ا يطلب في�ه نصبه قيما 
ع�ىل والدته املفقودة ) س�عدية رحيم 
رشيدة ( وذلك لعدم معرفة حياتها من 
مماتها – عليه قررت نرش هذا االعالن 
يف الصح�ف املحلية وخ�الل مدة ) 15 
( خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل 
للن�رش فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تقوم 
املحكم�ة بنص�ب املس�تدعي املذكور 

قيما عىل املفقود .
القايض 

عيل طالب خسباك

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املنصورية 
العدد : 217 / ب / 2019 
التاريخ : 8 / 10 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة يف 
الدعوى اع�اله والقايض بازالة ش�يوع امللك 
املوصوف ادن�اه بيعا والعائد للس�يد / عليه 
حس�ني ضايع ورشكاؤها والكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعي�ة تقرر االعالن ع�ن بيعه يف 
الصح�ف املحلية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة 
ه�ذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغة ) 10 % ( من القيمة املقدرة 
ل�ه البالغة ) 000 ، 000 ، 30 ( ثالثون مليون 
دينار بصك مصدق لحساب هذه املحكمة ان 
لم يكن رشيكا وس�تجري االحال�ة القطعية 
بعه�دة الراغ�ب االخر بع�د الس�اعة الثانية 
ع�رش ظه�را م�ن ي�وم املزاي�دة وان الداللية 

ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

ثامر حسني وهاب 
االوصاف :

1 – نوع امللك ورقمه : قطعة ارض املرقمة 1 
/ 1437 م 1 رشوين .

2 – الصنف : ملك رصف .
3 – املشتمالت : اليوجد .
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وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ بعقوبة 

رقم االضبارة : 2336 / 2019 
التاريخ : 9 / 10 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة الس�يارة املرقمة 
) 627216 ( بغ�داد فحص خصويص الواقع 
للمدي�ن مظه�ر صب�ار  العائ�د  يف بعقوب�ة 
عل�وان ( املحجوز لقاء طل�ب الدائن مرصف 
الرافدي�ن بعقوبة 14 فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : بعقوب�ة ) 627216 
( بغ�داد فحص خص�ويص نوع مس�وبييش 

النرس لون فييل موديل 2010 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ بعقوبة 

رقم االضبارة : 2334 / 2019 
التاريخ : 9 / 10 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة الس�يارة املرقمة 
) 138469 ( بغ�داد - اجرة الواقع يف بعقوبة 
العائ�د للمدي�ن ) مال�ك حس�ني محس�ن ( 
املحجوز لقاء طلب الدائ�ن مرصف الرافدين 
بعقوب�ة 14 فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش مس�تصحبا مع�ه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : بعقوب�ة ) 138469 ( 
بغ�داد – اجرة  ن�وع ش�وفروليت اوبرتا لون 

برتقايل مصفر موديل 2011 . 
2 – القيمة املقدرة : 7000000 سبعة ماليني 

دينار .
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وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ بعقوبة 

رقم االضبارة : 2334 / 2019 
التاريخ : 9 / 10 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة الس�يارة املرقمة 
) 138469 ( بغ�داد - اجرة الواقع يف بعقوبة 
 ) ) مل�ك حس�ني محس�ن  للمدي�ن  العائ�د 
املحجوز لقاء طلب الدائ�ن مرصف الرافدين 
بعقوب�ة 14 فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش مس�تصحبا مع�ه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

بشر نايف محمود 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : بعقوب�ة ) 138469 ( 
بغ�داد – اجرة  ن�وع ش�وفروليت اوبرتا لون 

برتقايل مصفر موديل 2011 . 
2 – القيمة املقدرة : 7000000 سبعة ماليني 

دينار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ – البرصة 

تنفيذ / 25 
العدد : 2182 / 2018 

التاريخ : 9 / 10 / 2019 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ البرصة االس�هم العائدة اىل 
املدين / حيدر حس�ني عفت�ان يف رشكة الروان 
النتاج املرشوبات الغازية واملياه الصحية وغاز 
ثان�ي اوكس�يد الكارب�ون املح�دودة والبالغة ) 
750000 ( س�هم لق�اء دي�ن الدائن�ة / هاجر 
حس�ني جك�ن البال�غ ) 48282150 ( ثماني�ة 
واربع�ون مليون ومائتني واثن�ان وثمانون الف 
ومئة وخمس�ون دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني 
معه�م التامينات القانونية البالغة ) 10 % ( من 

القيمة املقررة .
املواصفات : 

1 – االسهم البالغة ) 750000 ( سهم والعائدة 
اىل املدين / حيدر حسني عفتان يف رشكة الروان 
النتاج املرشوبات الغازية واملياه الصحية وغاز 
ثان�ي اوكس�يد الكاربون املح�دودة والواقعة يف 

حي الحسني – اول الين .
2 – امل�كان / مديري�ة تنفيذ الب�رصة / مجمع 

محاكم العشار .
3 – الس�اعة / 12 ظهرا من اليوم العارش لليوم 

التايل للنرش .
4 – القيم�ة التقديري�ة / ) 1653000 ( مليون 

وستمائة وثالثة وخمسون الف دينار .
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اعالن 
اىل ال�رشكاء / ف�راغ وس�مر وهن�د وخديج�ه 
وس�ليمه ونجاح وزكي�ه اوالد عب�د الجبار عبد 

الوهاب ونواف عبد االله طه . 
اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن يف الب�رصة – ك�وت الحج�اج – مجمع 
وزارة االعمار واالسكان – تقاطع حي الرسالة 
– وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
الرشي�ك ) خال�د وليد عبد الق�ادر ( بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ) 308 ( 
مقاطعة ) 55 الحمزه ( لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخ�الل م�دة اقصاه�ا ) 15 ( يوم�ا 
داخ�ل العراق وش�هرا خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .
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اعالن 
اىل الرشيك / محمد مجيد حميد 

اقتى حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اجازة بن�اء للقطعة املرقمة 

. 15659
الرشيك 

هبة حسني عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 382 / ب / 2015 
التاريخ : 9 / 10 / 2019 

اعالن 
املدعية : جميله مجيد حسن .

املدعى عليهم : فتنه فتاح مصطفى وفهميه مجيد مصطفى 
واحم�د وصبيحه وفهميه اوالد م�ال محمد وحياة عيل محمد 
ومال عبد الله محس�ن وحس�ني وخديجه اوالد م�ال عبد الله 
وصبيح�ه وج�واد ويعق�وب اوالد ابراهيم مصطف�ى وامينه 
وعبد الس�الم ورديف وحامد وعبد الحافظ ورجب واسماعيل 
وس�ليمه وفهيمه اوالد رش�يد الحاج عزاوي ورازقيه ومحمد 
صال�ح وحم�دان وعيل وعبد الله ومس�عود اوالد امني رش�يد 
رش�يد وامينه عبد الرزاق الحاج عزاوي وعبد الس�تار وعطيه 
وبهي�ه اوالد حميد مجيد وهاش�ميه محمود ومنعم وس�ليم 
وطالب وعدوي�ه اوالد مصطفى محمد وموىس وعبد الوهاب 
وامين�ه وصفي�ه اوالد عب�د ال�رزاق عب�د اللطيف وس�ميعه 
وفطوم�ه اوالد حس�ن ب�ركات وفطوم�ه محم�د وحس�ني 
وحس�يبه وفائقه اوالد رؤوف الس�يد محمود وحس�ن كريم 
وشهودة اوالد الحاج عيل وفائق رؤوف السيد محمود ومهدي 
وعب�د الله وبهيه اوالد صالح لطي�ف وفاضل وحميد وكميله 

اوالد مجيد حسني وبهيه صالح لطيف .
االشخاص الثالثة / احمد وعامر وايمان اوالد سليم مصطفى 
وبلقيس وفردوس وفائزة وبثينه وامل اوالد جميل اس�ماعيل 
ونعمان ومهند وهيه وياس�ني وهدى اوالد منذر جميل وثريه 
رحيم رضا وقتيبه محمد ياسني ومحمد وعفاف وعلياء اوالد 
قتيب�ه محمد وخلي�ل واس�ماعيل ومحمد ون�ارص وابراهيم 
وكريمه اوالد فائق رؤوف ورشيد وسعاد وخريه وهناء اوالد 
حمي�د مجيد وكاظم وناظم وهاش�م وع�ادل وعليه وافتخار 

اوالد جواد حميد . 
رئيس ديوان الوقف السني / اضافة لوظيفته .

تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العق�ار تسلس�ل 74 / 5 كوت 
الحجاج مساحته 1 دونم و 21 أولك و 25 م2 يقع يف منطقة 
كوت الحجاج بالقرب من مدرسة قطر الندى وهو عبارة عن 
قطع�ة ارض فقط مش�يد عليها دور متج�اوزة تعود للغر – 
قسم منها مبني بالبلوك ومنها مبني بالطابوق ومنها مسقف 
بالكونكريت املسلح ومنها مسقف بالحديد والطابوق العكادة 
ومنها مسقف بالصفيح فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة ودفع التامينات القانوني�ة البالغة 10 % من القيمة 
املقدرة للعقار البالغة مليار وسبعمائة واربعة وثالثون مليون 
وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار عن قيمة االرض فقط 
وبصك مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم الثالثون من الي�وم التايل للنرش 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض 

علوان بربوت البزوني 

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

اىل املتهم الغائب / ر . ع احمد جواد شناوة جرب الخرساني 
املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .

العنوان / محافظة البرصة – املعقل .
بما انك متهم وفق املادة / 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل لغيابك عن مقر عملك بتاري�خ 27 / 1 / 2018 ولحد 
االن وملجهولي�ة اقامتك اقت�ى تبليغك به�ذا االعالن عىل ان 
تح�رض امام محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق 
ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام املواد ) 65 و 68 و 69 ( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

الكميةمفردات  المادةت
1Ups intex12
2Ups-Apc24
3 Nopel/1براد ماء بطل
4hp 3بطارية الب توب
5AKTIB 5تالفة ورق نوع
1جهاز استنساخ كانون/62025
1جهاز استنساخ زيروكس7
2جهاز تلفون ارضي8
5جهاز موتوريال مناداة9
9حاسبة دسكتوب لينوفا10
1حقيبة الب توب11
1سبلت شارب 2طن12
2ستائر قماش13
1سكنر نوع جينكس14
1سلستر موزع صور15
2سيار بكرة16
1سيسكو17
9سيم كارت ثريا18
2سيم كارت موبايل19
1طابعة كانون201120
211000IP1طابعة كانون
22HP1طابعة ليزرية
231320HP8طابعة
2طبلة بالستك24
1فالش ميموري128ميكا25
27قطعة كاربت ارضي26
1زولية فرش27
28SECU ESEE/12M/2كاميرات مراقبة ثابتة نوع
129كرسي بالستك29
2كيس كمبيوتر حاسبة تجميع30
1ماطور ماء31
2مبردة هواء برفاب32
10مخدة33
8مدفئة نفطية دائرية34
1مروحة سقفية يوشي35
12مطامفئ حريق بودرية36
37LG2مونتر
381730HP 13مونتر فالت
7موبايل نوكيا39
1موبايل سامسونج40
41KV/10/1مولد بنزين اقصى
2ميز قالب42
249ميز مختلف43
1ميز مكتب مدراء 44
11سبورة ولوحة اعالنات45
46LG1سبلت طن ونص
47LG2مروحة سقفية
3هارد خارجي/ميغا48250
41ترمز ماء49
11ميز مكتب حديد50
14كرسي ذو مقعد بالستك51
8مكيف هواء/2طن/نوع/LG5/كرافت/1هاير52
53UPSW15001
54UPS zeus3
551012hp6طابعة
2هيتر اربع اوجه56 
1هيتر دوار كونكا57
5برميل وقود200لتر58
1ثالجة18/قدم نوع فستل59
1مكنسة كهربائية هيتاشي60
1مكنسة كهربائية بانسونيك61
1طباخ يونفرسل62
1طباخ غازي63
1كاميرة مراقبة داخلية64
1سبلت هيتر65
2كاميرة مراقبة خارجية66
1بم لغسل السيارات67
1حاسبة توشيبا68
1عالقة مالبس69
4كرسي دوار70
1مروحة عمودية اباتشي71
5دوالب حديد72
10ميز بالستك73
1فايل كابية4مجرات74
2مكتب مزججة معدنية75

أ.د ربيع هاشم ثجيل 
رئيس اجلامعة التقنية اجلنوبية

نوع االستثمار ومواصفاتهاسم التشكيلت
مكتب االستنساخ)9×5(م2كلية التقنيات الصحية والطبية-البصرة1
النادي الطالبيالكلية التقنية االدارية –البصرة2

الكلية التقنية –ذي قار3
النادي الطالبي 
كشك االستساخ 

حق التصوير

النادي الطالبي المعهد التقني -الناصرية4
حق التصوير

ساحة وقوف السيارات المعهد التقني-العمارة5
حق التصوير

مكتب االستنساخ المعهد التقني-الشطرة6
قاعات الدواجن عدد)3(

كشك بيع االطعمة الجاهزة في الحي السكني المعهد التقني-البصرة7
رقم)2(

الراتب 
االسمي

العنوان 
الوظيفي

الدرجة الوظيفية / 
الشهادةالعددالمرحلة

مدرس 441000
دكتوراه 1الخامسة /الثالثةجامعي

طب اسنان

مدرس 374000
ماجستير 1السادسة/الثالثةمساعد

تمريض

مدرس 374000
1السادسة /الثالثةمساعد

ماجستير 
انكليزي/ 

ادب

مدرس 374000
1السادسة /الثالثةمساعد

ماجستير 
هندسة 
معماري

أ.د حسني كامل جرب
مساعد رئيس اجلامعة للشؤون االدارية واملالية /وكالة

اللواء احلقوقي
نشاة ابراهيم اخلفاجي

املدير العام /وكالة
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قضية الطلبة جتذب مؤيدين جدد
             المستقبل العراقي/ متابعة

تضامن�ت األندي�ة الكب�رة م�ع الطلب�ة، بعد أن 
اتخذت أبعادا كبرة، خاصة بعد اتهام اتحاد الكرة 
بالكيل بمكيالني يف التعامل مع األندية التي تعاني 
من الديون.كما تم توجيه اتهامات إىل اتحاد الكرة 
بع�د أن اتضح�ت الصورة واتفق�ت وزارة التعليم 
الع�ايل الجه�ة الراعي�ة للن�ادي وبكفال�ة وزارة 
الش�باب والرياضة عىل تس�ديد حق�وق الالعبني 
الذين حرضوا الس�تالم مستحقاتهم والتنازل عن 
الش�كاوى املقدمة بحق الن�ادي ليغيب االتحاد يف 

مشهد مثر.
الزوراء

إدارة نادي الزوراء ممثلة يف شخص رئيس الهيئة 
اإلداري�ة، فالح حس�ن، طالب بأن يك�ون االتحاد 
بعيدا ع�ن االنتقام واتخاذ مواقف ش�خصية إزاء 

نادي الطلبة.
وقال ل: »يجب أال يحمل االتحاد الطلبة مسؤولية 
موقف شخيص لرئيس الهيئة اإلدارية له الذي اتجه 
نحو محكمة »كاس« وتقديم شكوى ضد االتحاد 
كون القضي�ة هنا مختلفة«.وبني: »الزوراء يدعو 

االتح�اد للرتفع عن االنزالق بهذا املنحدر والتعامل 
م�ع األندية بكل حيادية، نادي الطلبة كبر وأنهى 
مس�ألة الديون وعىل االتحاد أن يتع�اون يف حلها 

بشكل يحفظ تاريخه وإنجازاته«.
وأش�ار: »يف حالة تمس�ك اتحاد الكرة بقرار إبعاد 
الطلبة عن الدوري املمتاز بهذه الطريقة سيكون 
لن�ا موق�ف كأندية له�ا كيان ووج�ود يف خارطة 
الكرة العراقية، وس�ندعو األندي�ة األخرى ملؤتمر 

صحف�ي بعد أن تنتهي مبارات�ي املنتخب الوطني 
أمام هونج كونج وكمبوديا وس�يكون لكل حادث 

حديث«.
الكرخ

الك�رخ كان له رأي رصيح عرب عنه رئيس�ه رشار 
حيدر، ال�ذي أوضح أن األندية تتواصل فيما بينها 
لح�ل قضي�ة الطلبة.وق�ال: »هن�اك رأي من قبل 
األندي�ة بأن الطلبة تعرض للظلم، واالتحاد تعامل 

مع�ه عىل وفق مواقف ش�خصية ويس�عى إلنزال 
الفريق رغم التزامه بتس�ديد املستحقات املالية«.

وب�ني: »الطلبة فريق كبر وحق�ق بطوالت وتوج 
بلقبي الدوري والكأس يف مناس�بات س�ابقة، وال 
يمك�ن أن يتعام�ل االتح�اد معه به�ذه الطريقة 
وعلي�ه أن ينظر للجميع بحيادية«.وش�دد عىل أن 
الكرخ س�يكون ل�ه رأي وموق�ف واضح ورصيح 
تج�اه قضي�ة الطلب�ة إذا ت�م إنزال�ه بغ�ر وجه 
حق.وختم: »سندرس قرار االنسحاب من الدوري 
املمت�از، وقرارن�ا واض�ح بالتضامن م�ع قضية 

الطلبة ألن األندية يف مركب واحد«.

الشرطة 
إدارة ن�ادي الرشطة ه�ي األخرى ب�دأت حراكها 
بش�كل واضح إلنص�اف نادي الطلب�ة، وأوضحت 
عرب عضو الهيئة اإلدارية تحس�ني اليارسي، أنها 
تشاورت فيما بينها حول تداعيات قضية الطلبة.

وبني: »جمي�ع األندية ترى أن الطلب�ة التزم بحل 
األزم�ة املالية وفق املهلة املحددة من اتحاد الكرة، 
واألخ�ر تغي�ب يف مناس�بتني ما يدل�ل عىل صدق 
نواي�ا إدارة النادي، وم�ن الظلم أن يتم اتخاذ قرار 

بإنزال الفريق للدرجة األوىل«.

عدنان محد ال يامنع 
العودة لتدريب األردن

حدث مهم ينتظر 
راموس ضد النرويج

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�م موقع  من مص�در مقرب من العراق�ي عدنان حمد، 
أن األخر ال يمانع الع�ودة لتدريب منتخب األردن، يف حال 

تمت مفاتحته حول األمر.
وأضاف املصدر يف ترصيحات، أن عدنان حمد أبدى إعجابه 

بالجيل املميز والجديد للكرة األردنية.
ولفت إىل أن عدنان حمد، عىل امتداد ترصيحاته الصحفية 
الس�ابقة، كان يعترب األردن بلداً عزي�زاً عىل قلبه ويرحب 

بخدمته يف أي وقت.
وس�بق لحمد، أن قاد منتخب األردن يف عدة سنوات وحقق 
مع�ه العديد من اإلنج�ازات، وقاده لنهائيات كأس آس�يا 

2011 بعدما كانت مهمة التأهل شبه مستحيلة.
ويأت�ي الحديث عن رغبة حم�د يف إمكانية العودة لتدريب 
النش�امى، مع ارتفاع األصوات املطالب�ة بإقالة البلجيكي 
فيتال بوركلمان�ز بعد التعادل مع الكويت بدون أهداف يف 

التصفيات املؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويتمت�ع عدنان حمد بعالقات طيبة مع كافة نجوم الكرة 

األردنية الذين يبادلونه االحرتام والتقدير.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ينتظ�ر س�رجيو راموس قائ�د املنتخب اإلس�باني، حدًثا 
مهًما، خالل مواجهة البوم أمام النرويج، ضمن التصفيات 

املؤهلة لنهائيات كأس األمم األوروبية )يورو 2020(.
وحال قرر روبرت مورينو املدير الفني للمنتخب اإلسباني، 
االعتم�اد ع�ىل راموس يف مب�اراة اليوم، س�يصبح الالعب 
صاح�ب أكرب عدد مباريات بقميص املات�ادور يف التاريخ، 

بحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«.
وكان س�رجيو رام�وس ق�د عادل رق�م زميله الس�ابق، 
الح�ارس إيكر كاس�ياس، ضد جزر الفارو باملش�اركة يف 

167 مباراة.
وح�ال مش�اركة راموس أمام النرويج، س�يكون عىل بعد 
8 مباري�ات فق�ط ع�ن الح�ارس املخ�رضم جيانلويجي 
بوفون عىل املس�توى األوروبي، و16 مب�اراة عن املرصي 
أحمد حس�ن عاملًي�ا، ليصبح عميد العب�ي العالم يف تاريخ 

املشاركات.
يذكر أن راموس شارك ألول مرة بقميص منتخب إسبانيا 
يف 26 مارس/آذار 2005، يف مباراة ودية ضد الصني، ومنذ 
ذلك الحني توج بلقب أم�م أوروبا مرتني، بجانب مونديال 

2010 يف جنوب أفريقيا.
وخ�الل 167 مب�اراة م�ع املات�ادور، حقق رام�وس 125 

انتصارا و22 تعاداًل و20 هزيمة، وسجل 21 هدًفا.

انتصار ثمني ملنتخبنا الوطني 
أمام هونج كونج

             المستقبل العراقي/ متابعة

تغلب منتخبنا الوطني ع�ىل ضيفه هونج كونج بهدفني دون 
رد، ع�ىل ملعب البرصة ال�دويل، يف إطار التصفيات املش�رتكة 

املؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وعىل الرغم من إهداره لركلة جزاء يف الدقيقة التاسعة، إال أن 
مهند عيل كاظم عوض ذلك بتس�جيل الهدف األول يف الدقيقة 
38، قبل أن يضيف زميله عيل عدنان الهدف الثاني يف الدقيقة 
79 من ركلة جزاء.ورفع املنتخب العراقي رصيده إىل 4 نقاط 
يف املرك�ز الثاني، فيما تجمد رصي�د منتخب هونج كونج عند 

نقطة واحدة يف املركز الرابع.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة .
2 – اسم املجرم الغائب : م . اول عيل سمر عامر عيل الشليشاوي .

3 – رقم الدعوى : 692 / 2019 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2015 

5 – تاريخ الحكم : 4 / 9 / 2019 
6 – املادة القانونية : 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات . 

8 – خالص�ة الحك�م : تبديل مادة االحالة من امل�ادة 32 / اوال وثانيا 
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 35 / اوال وثانيا 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفع�ل وقع قبل صدور تعديل 
قان�ون ق�وى االمن الداخيل وعم�ال باحكام املادة 31 م�ن ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
9 – ع�دم ش�مول املته�م اعاله بقان�ون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016 عن التهمة املس�ندة اليه وفق احكام املادة 35 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لعدم اعادة مابذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتتب 

بذمته .
10 – الس�جن ملدة ) سبع س�نوات ( وفق احكام املادة 35 / اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من 
ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالسه املسدس الحكومي الذي بذمته 
واملرقم ) GGW959 ( نوع كلوك مع ملحقاته مخزن مسدس عدد ) 
3 ( ثالث�ة ومرود تنظيف عدد ) 1 ( واحد وفرش�ة تنظيف عدد ) 1 ( 
واحد ومالية عتاد عدد ) 1 ( واحد وحافظة مسدس عدد ) 1 ( واحد 
و ) 30 ( ثالثون اطالقة مسدس عند غيابه بتاريخ 6 / 9 / 2015 . 
11 – تضمين�ه مبل�غ مق�داره ) 000 ، 850 ، 5 ( خمس�ة مالي�ني 
وثمانمائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار ع�ن قيم�ة املس�دس املختلس 
املوص�وف اعاله وملحقاته واالطالقات املش�ار اليها اعاله وحس�ب 
االسعار السائدة وقت الحادث استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من 

ق ع د تستويف منه بالطرق التنفيذية . 
12 – ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام 

املادة 41 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 . 
13 – اعتب�ار جريمته اع�اله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21 / أ 

– 6 ق . ع . 
14 – اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 / ثانيا وثالث�ا من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 . 
15 – حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام املادة 69 / 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
16 – تعمي�م اوص�اف املس�دس املختل�س املش�ار اليه اع�اله وفق 

القانون . 
17 – تنزيل املس�دس املوصوف اعاله وملحقاته واالطالقات املش�ار 

اليها اعاله من ذمة املحكوم بعد تسديده مبلغ التضمني .
18 – تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمر 
جاب�ر ( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشي�ن الف دين�ار عراقي 

ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71 / اوال وثانيا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ 4 

. 2019 / 9 /
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة 

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

فقد جواز سفر بأسم / تيكه سني – الجنسية 
نيبالي�ة – يرج�ى م�ن يعث�ر علي�ه االتص�ال 

بالهاتف / 07704568792 
��������������������������������������

فقدان 
فقدت مني هوية باس�م السيدة صفاء شكيب 
حس�ن والص�ادرة م�ن وزارة الثقاف�ة / دار 
املامون للرتجمة فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

اعالن 
ق�دم املواطن ) جمعه ع�يل جمعه ( دع�وة قضائية 
لتبديل اسم وجعله ) همام ( بدال من ) جمعه ( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة 
ع�رش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة 22 من 
قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 

عىل ان يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

اىل املته�م الغائ�ب ) املف�وض مدي�ن جعف�ر محمد 
فرحان ( 

املنسوب اىل / وزارة الداخلية / مديرية امن االفراد 
العن�وان / محافظة البرصة – محلة الهادي – زقاق 

20 – دار 5 . 
بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة 32 م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل الختالس�ك املس�دس الحكومي 
الذي بذمتك واملرق�م ) BER497462 ( نوع برتا مع 
ملحقات�ه عند غيابك بتاري�خ 20 / 5 / 2015 وعدم 
اعادته�ا او دفع مبلغ التضمني لح�د االن وملجهولية 
اقامت�ك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ض�دك وعند ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 
و 69 ( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 2276 / ب / 2019 

التاريخ : 7 / 10 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه الثاني ) وليد خالد خنجر ( 
اص�درت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابي�ا بحق�ك بالدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله بتاري�خ 30 / 9 / 2019 والذي 
يقيض الحك�م بقطع النفقة املفروضة ع�ىل املدعي خالد 
خنجر منصور قرارا قاب�ال لالعرتاض والتمييز وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي 
له�ذه املحكم�ة وحس�ب تايي�د املجل�س البل�دي ملنطقة 
الكزي�زة بتاري�خ 7 / 10 / 2019 تقرر تبليغك بواس�طة 
النرش يف صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية .. مع فائق التقدير 
القايض 

جاسم محمد املوسوي 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

العدد : 2062 / بحث / 2019 
التاريخ : 2 / 10 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / طالب صبيح غياض 

اقام�ت املدعي�ة ) زه�رة نعيم حس�ني ( الدع�وى املرقمة 
2062 / بح�ث / 2019 تطلب فيها ) تاييد حضانة ( وقد 
لوح�ظ من ال�رشح الواردة م�ن املجلس البل�دي ملنطقة ) 
الرب�اط ( والقائ�م بالتبليغ انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة 
وغ�ر معلوم�ة – علي�ه ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
يوميت�ني محليتني بالحضور صباح يوم 29 / 10 / 2019 
امام مكتب البحث االجتماعي وعند عدم حضورك س�وف 

يجري بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الثقافة والس�ياحة 
واالث�ار باس�م / ف�راس ف�ؤاد عباس م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل املصدر ت / 07703381050 

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

فقدت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة باس�م / رفيف 
مق�داد عب�د الرضا – من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :حجة وفاة 3829
التاريخ : 2019/10/9

اىل املدعو/ عيل مهران رسحان
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة  مهران رسحان س�مر طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اصدار حجة وف�اة  بحق املدعو )عيل مهران 
رسح�ان ( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االعالن   

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

��������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 2018/1750

التاريخ 2019/10/10
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين داخل س�اجت جي�اد العقار 
تسلس�ل 1365/1 م5 ام التل�ول والجالج�ة الواق�ع يف الس�ماوة العائ�د 
للمدين داخل ساجت جياد املحجوز لقاء طلب الدائن رهيف ساجت جياد 
وجماعت�ه البالغ 9,504,000 مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل  االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة / ح�ي العم�ال 1365/1 م5 ام التل�ول 

والجالجة
2  �جنسه ونوعه : دار سكنية كاملة � ملك رصف

3 � ح�دوده واوصاف�ه : تحت�وي عىل اس�تقبال وكلي�دور وغرفتني نوم 
ومطب�خ ومجموع�ة صحية يف الطاب�ق االريض وغرفة واح�دة يف الطابق 

العلوي
4 � مشتمالته :

5 � مساحته : 5 /48 /1
6 � درجة العمران : دون متوسط

7 � الشاغل : املدين داخل ساجت جياد
8 � القيمة املقدرة :

عرشة ماليني دينار حصة املدين داخل ساجت جياد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 4834/ش2019/6
التاريخ  :2019/10/10

اعالن
اىل / املدعى عليه / عبد الحر جاهم جرب

اقام�ت املدعي�ة ) فرق�ان محمد ع�يل ام�ني(  الدع�وى بالعدد 
4834/ش2019/6 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا التفريق 
للهج�ر ( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار محلة حي املثنى / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2019/10/21 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3763/ب2019/5

التاريخ  :2019/9/17
اعالن

اىل املدعى عليه ) عقيل جواد بايش(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 3763/

الحك�م   واملتضم�ن   2018/12/27 يف  ب2018/5 
)بال�زام املدع�ى عليه عقيل ج�واد باي�ش بتأديته 
اىل املدعي رايض محمد حس�ن مبلغ ق�دره ثمانية 
وثالث�ون ال�ف وس�بعمائة وس�تون دوالر امريكي 
وذل�ك عن املبلغ املثبت يف الوص�ل املربز يف الدعوى( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الجديدة الرابعة عىل كامل 
الفي�اض لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق الطع�ن ع�ىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

فقدت مني هوية االقامة الصادرة  من دائرة االقامة 
يف النجف بأسم ) الشيخ عيل عيل حسني لطف الله( 
واملرقمة 3188 فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

��������������������������������������
تنويه

نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1999 يف 
2019/10/10  االعالن الص�ادر من جامعة املثنى 
حيث ورد ت 1 � املبلغ بالدينار العراقي 000,000,9 
خطأ والصحي�ح 9,000,000 فقط تس�عة مليون 

دينار لذا اقتىض التنويه 

��������������������������������������
فقدان هوية مهندس

فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة املهندس�ني 
العراقي�ني /  بغ�داد بأس�م املهندس ) احمد س�عد 
عب�د العزيز( عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 

العدد : 2040/ش/2019
التاريخ : 2019/10/10

اعالن
اىل املدعى عليه / سالم كاظم شنتار

اص�درت ه�ذه املحكمة قرارها يف الدع�وى املرقمة 
واملتضم�ن   2019/9/17 يف  2040/ش/2019 
الحكم بالتفريق القضائي بينك وبني زوجتك املدعية 
) تم�ارض نعمة محم�د( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ ومرفقة كتاب مديرية 
التبليغات القضائي�ة املرقم 795 يف 2019/10/10 
واشعار مختار منطقة بساتني محمد عيل لذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني لغرض اعرتاضك عىل القرار اعاله 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

باسم فتحي حمود عيل

العدد / 2621

التاريخ / 8 / 10 / 2019

العدد / 2548

التاريخ / 2 / 10 / 2019
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العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

امتالك الكالب يقلل من خطر الوفاة بالسكتة القلبية
كشفت دراس�ة جديدة أن الكالب ليست 
أفضل صديق لإلنس�ان فقط، بل إنها قد 
تكون مفتاح حياته لعمر مديد.وأشادت 
الدراس�ات، من�ذ ف�رة طويل�ة، بقدرة 
الكالب عىل املس�اعدة يف تحسني الصحة 
العقلي�ة بالح�د م�ن القل�ق والش�عور 
بالوحدة، ولكن ال يوجد سوى القليل من 
املعلومات حول قدرة الكالب عىل التأثري 

يف الصحة البدنية ملالكيها.
ووجدت الدراسة الس�ويدية الجديدة أن 
خطر وف�اة مالكي ال�كالب العائدين إىل 
منازلهم من املستش�فى، بعد تعرضهم 
لجلطة دماغي�ة أو نوبة قلبية، كان أقل 
بكثري من أولئك املرىض الذين يعيش�ون 

بمفردهم.

واستخدم الباحثون من جامعة أوبساال 
س�جال صحيا وطنيا للتوصل إىل قائمة 
تض�م نح�و 182 أل�ف مري�ض تراوح 
أعماره�م ب�ني 40 و85 عام�ا، أصيبوا 
بنوب�ات قلبي�ة حادة ب�ني عامي 2001 
الباحث�ون  جم�ع  وباملث�ل،  و2012. 
معلوم�ات عن ح�وايل 150 ألف مريض 
من الفئ�ة العمرية ذاتها، ممن تعرضوا 
لجلطة دماغية خالل ذات الفرة للعينة 
األوىل. وتوصل الفري�ق إىل أنه حتى بعد 
الحصول عىل أفضل رعاية طبية، يمكن 
للمرىض التحول إىل األسوأ بعد العودة إىل 
املنزل، يف السنة التي تيل اإلصابة بالنوبة 
القلبي�ة، حيث مات ما يق�ارب 30 ألف 

شخص ضمن املشاركني يف الدراسة.

يزيد ارتفاع الكوليسرول الضار LDL يف الدم من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، 
مثل الجلطة القلبية والسكتة الدماغية. ويحدث 
ارتفاع مس�تويات الكوليس�رول الضار بشكل 
رئي�س من خالل تناول الطع�ام الدهني، وعدم 
ممارسة الرياضة بشكل كاف، إىل جانب زيادة 
الوزن والتدخني ورشب الكحول. وهذا يمكن أن 

يس�د األوعية الدموية ما يجعل الش�خص أكثر 
عرض�ة ملش�كالت القلب أو الس�كتة الدماغية.

وبه�ذا الصدد، ق�����ال الدكتور أندرو ثورنرب، 
كبري املس�ؤولني الطبيني يف Now patient: »إن 
تن�اول األطعم�ة الصحية وممارس�ة التمارين 
الرياضية املوىص بها يف األس�بوع، من شأنه أن 
يس�اعد يف خف�ض الكوليس�رول وإدارته دون 

تن�اول أي مكمالت«. وأوضح أيضا أن التمارين 
ضغ�ط  خف�ض  ع�ىل  تس�اعد  الرياضي����ة 
الدم، وترفع مس�تويات الكوليس�رول الحميد 
وتس�اعد عىل فقدان الده����ون من الوس�ط، 
وهذا أمر مهم لص�����حة القلب. ويعتمد ذلك 
عىل ممارس�ة 150 دقيقة من النشاط الهوائي 

املعتدل كل أسبوع.

يع�رف فقر الدم الخبيث بأنه حالة ال يس�تطيع الجس�م خاللها إنتاج ما 
يكف�ي م�ن خاليا ال�دم الحمراء الصحي�ة، ألنه ال يحتوي ع�ىل ما يكفي 
م�ن فيتامني »بي 12«. ويع�د فيتامني »بي VITAMIN B12( »12(، أحد 
أه�م العنارص الغذائية التي تلعب دورا أساس�يا يف األداء الطبيعي للدماغ 
والجهاز العصبي، ويؤدي نقصه إىل مشكلة صحية خطرية تتمثل يف فقر 
ال�دم الخبيث. وقالت جمعية فقر ال�دم الخبيث يف بريطانيا، عىل موقعها 
ع�رب اإلنرنت: »هناك ماليني األش�خاص الذين يعان�ون من املرض ولكن 
أح�دا لم يخربهم بعد بأنه�م يعانون من نقص فيتامني بي 12، وال يوجد 
أيضا إجماع بني العلماء حول املس�تويات التي تش�كل قصورا«. ويش�ري 
بعض الخرباء إىل أن هناك عالمات محددة يمكن أن يكون نقص فيتامني 
»ب�ي 12« فيها مؤرشا لإلصابة بفقر الدم الخبيث. وتش�مل أعراض فقر 

الدم الناتجة عن نقص فيتامني »بي 12«:
 الش�عور بالتع�ب الش�ديد ،  ضي�ق التنفس حت�ى بعد ممارس�ة بعض 
التمارين الرياضية،  خفقان القلب،  الصداع،  انخفاض الشهية،  التهاب 
الفم واللسان، وعىل الرغم من أن هذه األعراض قد توحي باإلصابة بفقر 
ال�دم، إال أن ارتباطه�ا بنقص فيتامني »بي 12« ق�د يعني اإلصابة بحالة 

يطلق عليها اسم »االعتالل العصبي لفيتامني بي 12«.

يمك�ن أن يزيد تناول الوجبات الرسيعة بش�كل متكرر من خطر اإلصابة 
بالعقم والرسطان، ولكن ليس للسبب الذي قد يفكر فيه معظمنا.

وأظه�رت نتائج دراس�ة حديثة حلل�ت عينات دم مأخ�وذة من 10 آالف 
متطوع، بحثا عن مواد كيميائية س�امة تسمى PFAs املعروفة ب� »املواد 
الكيميائي�ة إىل األبد«، أن أولئك الذين يتناول�ون الوجبات الرسيعة لديهم 
مع�دالت مرتفعة م�ن PFAs يف دمائهم، مقارنة بغريه�م ممن يتناولون 
الطعام املنزيل.وتحظى مواد PFAs بشعبية يف صناعة الوجبات الرسيعة، 
كونه�ا مقاومة للش�حوم. وتظه�ر يف أغلف�ة الربغر وأكي�اس املعجنات 
وصنادي�ق البيتزا. وُربطت املواد الكيميائية هذه التي يصنعها اإلنس�ان، 
بالعق�م وكذلك الرسط�ان وأمراض الغدة الدرقية وارتفاع الكوليس�رول 
يف ال�دم. ويف الدراس�ة، قام باحثون من معه�د Silent Spring  يف نيوتن، 
ماساتشوس�تس، بالبح�ث يف البيان�ات املأخ�وذة م�ن 10 آالف و106 

مشاركني يف الواليات املتحدة. 
وُطرح�ت أس�ئلة مفصلة ع�ىل املتطوعني ح�ول ما تنالوه خ�الل األربع 
والعرشي�ن س�اعة املاضي�ة، و7 أي�ام، و30 يوم�ا، و12 ش�هرا. ووج�د 
الباحثون أن األفراد الذين يتناولون وجبات مطبوخة يف املنزل يف كثري من 

األحيان، لديهم مستويات أقل بكثري من PFAs يف أجسادهم. 

أفضل أطعمة خلفض مستويات الكوليسرتول الضار

عالمات رئيسية يرتبط وجودها بفقر الدم اخلبيث الوجبات الرسيعة قد تؤدي إىل العقم والرسطان 

خفض الراتب يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب إذا كنت تعاين من أحد هذه األعراض عليك التوجه للطبيب فورًا !
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

حمكمة التمييز االحتاديةاملرجعية من فتوى اجلهاد اىل اإلنذار

حامد ساهي السوداني منهل عبد األمير المرشدي

تستمد محكمة التمييز االتحادية قوتها من خالل املبادئ والقرارات 
التي تصدره�ا يف الدعاوى  املعروضة امامها بانس�يابية عالية ودقة 
متناهي�ة بالبحث يف الوقائع القانونية بنزاهة تامة  وتجرد يف ظروف 
استثنائية الزالت مستمرة يف البالد. فلو قارنا موضوع حسم الدعاوى 
يف  املرحلة الس�ابقة كانت املحكمة ال تجد صعوبة او جهدا يف اصدار 
الق�رارات مقارنة مع ما  حصل بعد ذلك من تنوع يف الجرائم وظهور 
التنظيم�ات املس�لحة م�ن زيادة يف الك�م الهائل  للدع�اوى وبصدور 
ترشيعات وقوانني جديدة لم تكن موجودة كقانون مكافحة االرهاب 
رقم 13  لس�نة 2005 وقانون غس�يل االموال وقان�ون هيئة النزاهة 
الذي حدد فيه جرائم الفس�اد امل�ايل  واالداري وغريها من الترشيعات 
هذا التلون يف نوع الجرائم اضاف اىل محكمة التمييز  االتحادية جهداً 
اضافي�ا وتنوع�ا يف ال�رؤى وجعل املحكم�ة تجتهد وتتط�ور اكثر يف 
املفاهيم  القانونية التي ط�رأت فقامت باصدار العرشات من املبادئ 
القانونية من خ�الل قراراتها بذات  صبغة جديدة ومقارنة بس�يطة 
بينه�ا وبني املحاكم االخ�رى بنفس درجته�ا بالنس�بة لبقية بلدان 
 العال�م نرى اصبح�ت اكثر تنوعا واض�اف اليها تميزاً اخر س�واء يف 
فهم الوقائ�ع الجديدة وما  ترشع من قوانني مس�تحدثة ويف طريقة 
واس�لوب معالجتها والظهور بنتائج طيبة وسليمة جعلها  ذات قوة 
قضائية تس�تند فيها من خالل رصانة قراراتها باس�تقاللية وتجرد 
واود ان اش�ري بهذا  الصدد اىل دور رئيس محكم�ة التمييز االتحادية 
املهم يف اعطاء الوقت الكايف والحرية التامة  يف املناقشات التي تطرح 
س�واء يف جلس�ات الهيئة املوس�عة او الهيئة العامة واذا ما اختلفت 
 االراء واالجتهادات يقوم بافساح املجال لتأجيل املناقشات اىل جلسة 
اخ�رى اىل حني الوصول  اىل االراء الس�ديدة يف الوقائ�ع التي تطرح يف 
ظ�ل ما تقدم ف�ان بعض املتقولني ع�ىل محكمة  التميي�ز االتحادية 
عندم�ا يخرسون دعاواهم يكيل االتهامات واالقوال جزافا فاملعروف 
دائما يف  الدعاوى طرفان احدهما يأخذ حقه واالخر يس�لب منه ذلك 
الح�ق بس�بب التع�دي فيصبح  معارض�ا يف صف�وف املعارضني. ان 
الل�ه س�بحانه وتعاىل ارتىض بذات�ه الجليلة ان يكون ل�ه  معارضا يف 
احكام�ه وهو ابليس ولم ينه امره يف حينه وهو القادر عىل كل يشء 
فامهله اىل  قيام الس�اعة مع بن�ي ادم وهذه هي اول الديمقراطيات 
والحري�ة فالله جل وع�ال ليس خصما  وانما حكم�اً عدالً وكتب عىل 
نفسه الرحمة واالمثلة ترضب وال تقاس حيث تنأى محكمة  التمييز 
االتحادية بنفسها وان ال تكون خصماً ألحد وانما هي يف قمة الحياد 
نس�أل اله جلت  قدرت�ه ان يس�دد االراء وان يوف�ق الجميع لتحقيق 
الع�دل واالنصاف وتبق�ى محكمة التمييز  االتحادي�ة هي املالذ الذي 

يلوذ بها كل مظلوم. 

كم�ا كان متوقع�ا من الجميع وكم�ا هو العهد به�ا كان للمرجعية 
الديني�ة العليا الق�ول الفص�ل، إذ، وللجمعة الثانية، تس�ّخر خطبة 
الجمع�ة لتناول األح�داث الجارية يف البالد وتداعي�ات ما حصل إزاء 
املظاهرات الشبابية التي ّعمت بغداد ومدن الوسط والجنوب والفرات 
األوس�ط وراح جرائها اآلالف من الضحايا بني ش�هيد وجريح. بيان 
املرجعي�ة الذي تيل يف جمعتني متتاليت�ني يف بعده الروحي وحيثياته 
البالغي�ة واللغة اإلجرائية التي بني عليها يكاد يكون بمثابة الصدى 
امل�الزم لفت�وى الجهاد الكفائي قبل خمس�ة اعوام م�ن حيث القوة 
ومفردات الخط�اب، ولكن يف صيغة مختلفة ومناس�بة تختلف عن 
س�ابقتها من حيث الواقع لكنها تحمل ذات املغزى من حيث الخطر 
ال�ذي يعص�ف بالبالد اذا ما بقيت حكومة الس�يد ع�ادل عبد املهدي 
تتعامل مع األح�داث بهذا الضعف والوه�ن والضبابية والالوضوح، 
وإذا م�ا بقيت الكتل السياس�ية تعيث يف األرض فس�اد دون رادع او 

رقيب.
لق�د وضعت املرجعي�ة يف بيانها النقاط عىل الح�روف واإلصبع عىل 
الج�رح وتحدث�ت بوض�وع ع�ن اس�تيائها م�ن سياس�ة الحكومة 
وتخبطها واعتمادها مبدأ الضبابية يف كش�ف الحقائق خصوصا ما 
يتعلق بالجهات املسؤولة عن استهداف املتظاهرين والقوات األمنية 
عىل حد س�واء فضال عن االس�تمرار بعدم كش�ف املسؤولني عن كل 
التداعي�ات الت�ي حصلت من اس�تهداف االم�الك العام�ة والخاصة 
ووس�ائل االعالم ناهيك عن ملفات الفساد ومحاسبة حيتان الفساد 

التي اصبحت يف خرب كان.
لغ�ة الح�زم الت�ي اس�تخدمتها املرجعي�ة وتحدي�د م�دة ال تتجاوز 
األسبوعني لكشف الحقائق امام الرأي العام باعتبارها مصداقاً عىل 
مدى جدبة الحكومة يف مواجهة بقية امللفات وتنفيذ الوعود يف تلبية 
مطال�ب املتظاهري�ن انما هو بمثاب�ة جرس اإلنذار لي�س لحكومة 
عادل عبد املهدي فحس�ب بل اىل جميع السلطات الحاكمة يف العراق 
بما فيها الترشيعية والقضائية. الس�ؤال الذي يفرض نفسه هو هل 
يستطيع عادل عبد املهدي التحرك بفاعلية وجدية نتثبت قدرته عىل 
اتخاذ القرار واهليته ملوقع رئيس وزراء العراق وهل يستطيع ذلك يف 
ظل غياب الداعم او الساند من الكتل السياسية وهل يستثمر صوت 
املرجعي�ة ليرضب ب�ه حيتان الفس�اد واصن�ام املحاصصة وعمالء 
الداخ�ل والخارج. هل تعي الكتل اسياس�ية حيثي�ات الخطاب الذي 
وجهته املرجعية الدنيا وهل تصحوا وتفيق اىل رشدها لتعرف بالذنب 
والتقص�ري ع�ى ان تجد وس�يلة للع�ودة اىل جادة الص�واب ورىض 
الش�ارع. هل تتنازل عن رشعنة الفساد ورسقة املال العام برواتبها 

وامتيازاتها. اسئلة كثرية ملن يريد ان يجيب ونحن باإلنتظار. 

ق�د تش�ري أعراض امل�رض الحمي�دة إىل 
وج�ود م�رض خط�ري ع�ىل عك�س ما 
نتوق�ع، لذا يجب عىل األش�خاص إدراك 
التغ�ريات الت�ي يتع�رض له�ا الجس�م 
ومراقب�ة الحال�ة الصحية.ق�ام أطب�اء 
موق�ع Reddit بإعداد قائمة باألعراض 
الصحية التي يمكن أن تشري إىل أمراض 

خطرية، وهي:
1- يف ح�ال فق�دان الش�خص جزءا من 
وزن�ه خ�الل ف�رة قص�رية، وع�ن غري 

قصد.
وتوجد أس�باب عدي�دة لفق�دان الوزن 
تلقائي�ا، البع�ض منها حمي�د والبعض 
ُيرب�ط  ذلك.فق�د  عك�س  ع�ىل  اآلخ�ر 

فقدان ال�وزن املفاجئ باالضط�راب العاطفي 
أو بع�وارض ف�رط نش�اط الغ�دة الدرقي�ة أو 

االكتئاب، ويف بعض الحاالت بالرسطان.
2- نوبات اإلغماء

يج�ب عىل األش�خاص االح�راس م�ن نوبات 
اإلغماء التي يس�بقها التع�رق واالرتباك وعدم 
وض�وح الرؤي�ة ووجود طن�ني يف األذنني. وقد 
يكون اإلغماء عالمة عىل وجود مشكلة صحية 
خط�رية، مثل مرض الس�كري وأمراض القلب 

التاجية أو الحاالت العصبية.
3- الشعور بالتعب طوال الوقت

قد يكون اإلرهاق مجرد عالمة عىل تعب الجسد، 
ولكنه يمكن أن يشري إىل مشاكل صحية أخرى 
مثل فقر الدم. وقد يك�ون عالمة عىل متالزمة 
التع�ب املزم�ن وال�ذي يمكن أن يك�ون نتيجة 
لعدوى بكتريية فريوسية، وكذلك لعدم التوازن 

الهرموني.
4- وج�ود أل�م منتظ�م يف م�كان مح�دد م�ن 

الجسم

إذا كان لدي�ك ألم يف نف�س املكان لفرة 
م�ن الزمن، فقد يش�ري األم�ر إىل وجود 
مش�كلة خطرية. قد تك�ون هذه إحدى 
أع�راض مرض الكىل املتعدد الكيس�ات 
الذي يمكن أن يؤدي إىل الفشل الكلوي، 
وه�و األل�م املوجود يف جانب أو أس�فل 
الظهر، ويمكن أن يش�ري إىل وجود الدم 

يف البول.
5- الشفاه املنمشة بشدة

Peutz- قد يكون األمر بس�بب متالزمة
Jeghers، وه�و مرض وراث�ي يزيد من 
خطر اإلصاب�ة بمجموعة م�ن أمراض 
نم�ش  بوج�ود  وتتمي�ز  الرسط�ان، 
أس�ود أو أزرق داك�ن أو بن�ي حول الفم 
والشفتني واألصابع وأصابع القدم. وقد يكون 
من األفض�ل الذهاب يف هذه الحالة إىل الطبيب 

إلجراء فحوص الرسطان العادية.
6- رشب كمي�ة كبرية بش�كل غري طبيعي من 

املياه
يعت�رب الش�عور بالعطش املس�����تمر واحدا 
من أهم أعراض داء السكري، لذا يجب عىل من 
يش�عر بالع���ط�ش باس�تمرار فحص معدل 

السكر يف الدم.

أن  حديث�ة  دراس�ة  وج�دت 
الحص�ول عىل زي�ادة يف الراتب 
ق�د تحمي م�ن أم�راض القلب 
بينم�ا  الدماغي�ة،  والس�كتات 
ارتف�اع  إىل  خفضه�ا  ي�ؤدي 

الخطر.
لكن خطر اإلصابة بالس�كتات 
القلبي�ة،  والنوب�ات  الدماغي�ة 
ارتفع بنس�بة تقارب 20% لدى 
الذين انخفض  الرجال والنساء 

دخلهم.
م�ن  البح�ث  فري�ق  ويوض�ح 
مستش�فى بريغه�ام والنس�اء 
الطبي�ة،  هارف�ارد  ومدرس�ة 
أن النتائ�ج التي توصل�وا إليها 
قد ت�ؤدي إىل دف�ع األطباء نحو 

االهتمام بش�كل أكرب بالظروف املالية للمرىض 
أثناء فحص أمراض القلب.

وتوصلت الدراسات السابقة إىل أن وجود دخل 
أعىل يرتبط بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض 
القل�ب واألوعية الدموية، وم�ع ذلك، لم تبحث 
س�وى بع�ض الدراس�ات القليل�ة العالقة بني 

التغيريات يف الراتب وأمراض القلب.

وقال الدكتور سكوت سولومون، كبري األطباء 
يف مستش�فى بريغهام والنس�اء: »تعزز هذه 
الدراس�ة الحاجة إىل زيادة الوعي بني العاملني 
يف املجال الصحي حول تأثري التغيريات يف الدخل 

عىل الصحة لتحسني فعالية العالج«.
وش�ملت الدراس�ة نح�و 9 آالف مش�����ارك 
م�ن أربعة مج�االت عمل مختلف�ة يف الواليات 
املتح�دة، وقام الفري�����ق بتتبعهم عىل مدى 

17 عاما يف املتوسط.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين 
انخف�ض  رواتبه�م  ارتفع�ت 
لديهم خط�ر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية بنسبة 
تزي�د ع�ن 14%. وه�ذا يرج�ع 
انخف�اض  إىل  رئي�ي  بش�كل 

خطر اإلصابة بقصور القلب.
ولكن املشاركني الذين انخفض 
دخلهم زاد لديهم خطر اإلصابة 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض 
ألن   ،%17 بنس�بة  الدموي�ة 
انخفاض الدخل يؤدي إىل اتباع 
نظام غذائ�ي يسء، مثل تناول 
املزيد م�ن األطعم�ة الرخيصة 
بالده�ون  واملليئ�ة  املصنع�ة 
والسكر، وبالتايل هذا ما يزيد من خطر اإلصابة 

بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ويمك�ن النخفاض الرواتب أن ي�ؤدي أيضا إىل 
التوتر والقلق، والذي يرتب�ط بدوره بالتدخني 
وتعاطي الكحول، كما أنه قد يسبب االكتئاب، 
ال�ذي يزيد ب�دوره من خط�ر اإلصابة بمرض 

الرشيان التاجي.


