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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يخىش الع�راق من تأث�رات العملية العس�كرية 
الت�ي تخوضه�ا تركيا ع�ى س�وريا، إذ أنها من 
املمك�ن ان تتس�ّبب بانفالت األمن ع�ى الحدود، 
مجدداًوع�ودة  اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  وع�ودة 
النشاط اإلرهابي بشكل غر مسبوق عى الحدود 
بني البلدين. وحظيت العملية العسكرية الرتكية 
باهتمام واس�ع يف العراق، وقد أدانها العراق عى 
مس�تويات عّدة، وتحرّك أيض�اً من أجل إيقافها، 
فض�اًل عن اتخ�اذه إجراءات للحد م�ن تأثراتها 
ع�ى األمن الداخ�ي للعراق. وق�ال مجلس األمن 
الوطني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه إنه أعط�ى توجيهات لوح�دات من الجيش 
العراقي والحشد الشعبي بتأمني الحدود الدولية 
مع سوريا، مع استمرار العملية العسكرية التي 
تنفذها تركيا يف ش�مال سوريا تحت اسم عملية 
»نبع الس�الم«. وجاء ذلك خالل اجتماع ترأس�ه 
رئيس ال�وزراء عادل عبد امله�دي لبحث العملية 
العس�كرية الرتكية يف شمال س�وريا وتداعياتها 
املحتمل�ة ع�ى الع�راق. ب�دوره، أج�رى رئي�س 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح اتص�االً هاتفي�اً مع 

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس.
وذك�ر بي�ان رئايس تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه انه »جرى، خالل االتصال، استعراض 
التط�ورات األخ�رة يف العراق، والجه�ود املبذولة 
إلع�ادة االس�تقرار، والتحقيق يف أح�داث العنف 
األخ�رة ومحاس�بة املقرصين واملس�ؤولني عن 
الح�وادث املؤمل�ة الت�ي أودت بحي�اة عدي�ٍد م�ن 

العراقيني«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيفة »صنداي تايم�ز« الربيطانية، أمس األحد، أن 
رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون سيتحدث مع عدد 

من القادة األوربيني بشأن خروج بالده املرتقب من االتحاد.
ويلتقي رئيس ال�وزراء الربيطاني، اليوم االثنني، املستش�ارة 
األملاني�ة أنغيال م�ركل والرئيس الفرن�ي إيمانويل ماكرون 
ورئي�س املفوضي�ة األوروبية ج�ان كلود يونك�ر، يف محاولة 
لحثهم عى دعم اتفاقه لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مص�در مطل�ع قوله، إن جونس�ون 
س�يعرض ع�ى القادة الثالثة إم�ا مس�اعدته يف تقديم اتفاق 
جديد هذا األس�بوع أو االتفاق بش�كل ودي عى الخروج دون 
اتف�اق يف 31 أكتوبر الجاري. ويأتي ه�ذا التطور يف وقت قال 
االتح�اد األوروبي إن املحادثات مع اململكة املتحدة للتوصل إىل 
اتفاق خروج ودي عادت إىل مس�ارها، رغ�م بعض التحديات 

العالق�ة واق�رتاب املوع�د النهائي ملغ�ادرة بريطاني�ا التكتل 
األوروبي نهاية هذا الشهر.

وأكد رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك، أنه »تلقى إشارات 
مبرشة« من رئيس ال�وزراء األيرلندي ليو فارادكار بأن اتفاق 
بريكس�ت ال ي�زال ممكنا، ل�ذا مدد املوع�د النهائ�ي ملواصلة 
محادثات بريكس�ت. وقال توسك يف نيقوس�يا »للمرة األوىل« 
يرصد ف�ارادكار ورئيس ال�وزراء الربيطاني س�بيال للتوصل 
التف�اق. وأضاف أن�ه »حتى أق�ل الفرص يجب اس�تغاللها« 
للتوصل التفاق. وكان جونس�ون ق�د قال الخميس املايض إن 
ثمة »مسار« التفاق متأخر لتجنب خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي بشكل فوضوي ومكلف نهاية أكتوبر الجاري، فيما 

قال فارادكار إن االجتماع كان »إيجابيا للغاية«.
ويبقى حج�ر العثرة الرئي�ي هو كيفية التعام�ل مع حدود 
بريطاني�ا الوحي�دة مع االتح�اد األوروبي، وه�ي الحدود بني 

أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

      بغداد / المستقبل العراقي

األح�د،  أم�س  املالي�ة،  وزارة  كش�فت 
ان رب�ع ملي�ون منتس�ب س�يعادون اىل 
الخدم�ة يف وزارت�ي الداخلي�ة والدف�اع.

وقال وكيل ال�وزارة ماهر حماد جوهان 
يف ترصي�ح صحف�ي ان »جزءاً اساس�ياً 
م�ن وظيف�ة وزارة املالية، ه�و تحقيق 
مطال�ب املتظاهرين الت�ي عدها بنفس 
الوقت مطالب املواطنني السيما ان جزءاً 
من ه�ذه املطال�ب عجل بانج�از بعض 
الفق�رات املوج�ودة اساس�ا يف قان�ون 
املوازن�ة والت�ي منه�ا فقرات اساس�ية 

باع�ادة موظف�ني وعس�كريني  تتعل�ق 
سابقني اىل الوظيفة برسعة والتي كانت 
محددة ويش�وبها بعض التاخر بسبب 
اس�تقصاء املعلوم�ات االمنية عنهم من 

قبل وزارتي الداخلية والدفاع«.
بص�ورة  عمل�ت  وزارت�ه  ان  واض�اف 
رسيعة ع�ى انجاز املل�ف املتعلق بعودة 
منتس�بي وزارتي الدف�اع والداخلية قبل 
اش�هر، وكانت بانتظار القرار املناس�ب 
م�ن الوزارتني النج�از املعلومات االمنية 
املتكاملة ع�ن الذين يعادون، لذلك كانت 
االس�تجابة من قبل الوزارة بنفس اليوم 
ال�ذي وردت في�ه معلوم�ات م�ن وزارة 

الدف�اع ع�ن 108 آالف عس�كري تم�ت 
اعادته�م اىل الوظيفة، اذ تم توقيع وزير 
الدفاع واملسؤولني يف الوزارة بان يتحملوا 
املس�ؤولية عن املعلومات االمنية عن كل 

عسكري.
وب�ني جوه�ان ان وزارة املالية عكس�ت 
هذا االجراء بتحويل التخصيص واضافة 
مبين�ا  باملل�ف،  وادخاله�م  الدرج�ات 
ان ال�وزارة اطلق�ت ايض�ا مل�ف اعادة 
العس�كريني للمناطق املحررة بواقع 47 
ال�ف درجة،« الفت�ا اىل ان »اع�داد الذين 
تم�ت اعادته�م او س�يعادون اىل وزارة 
الدفاع ق�د تصل اىل 200 ال�ف اضاف اىل 

ما يقارب 20 ألف درجة لوزارة الداخلية، 
اضاف�ة اىل وج�ود درجات اخ�رى باكثر 
من هذا الع�دد لوزارة الداخلية من خالل 

اعادة منتسبيها يف املناطق املحررة«.
واشار اىل ان وزارة املالية ليس من املمكن 
لها ان تخرج عن نطاق الشارع العراقي 
واليمك�ن ان تعزل نفس�ها عن املجتمع، 
وس�تعمل جاهدة لتوف�ر كل املتطلبات 
املالية ضمن القدرة االساس�ية بصفتها 
واح�دة من الوزارات الس�يادية يف الدولة 

هدفها تحقيق حاجات الناس«.
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وزير النقل يعلن املبارشة بتأهيل طريق كورنيش املعقل بـ »مواصفات عاملية« 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزي�ر النقل عبد الله لعيبي، أم�س األحد، املبارشة بتأهيل طري�ق كورنيش املعقل 
ب�«مواصفات عاملية«.  وقال لعيبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
تمت »املبارشة بتنفيذ تأهيل طريق املعقل )طريق الصداقة العراقية الكورية( الذي يعترب 
الشارع الرئييس لكورنيش املعقل وذلك خدمة ألهايل البرصة«. وأوضح، أن »تأهيل الطريق 
س�يكون عىل نفقة الرشكة املنفذة )دايو الكورية(«، مش�راً إىل أن »مدة اإلنجاز ستكون 
خمس�ة أش�هر وعرض الطريق 20 مرت املمتد من محافظة البرصة إىل جزيرة السندباد«. 
وأوع�ز لعيبي »إىل املوان�ئ العراقية بالعمل عىل إنجاز وتهيأة البن�ى التحتية فيما يخص 
الطرقات الداخلية و الخارجية بالرسعة املمكنة من أجل ديمومة العمل وانسيابية حركة 
تنقل الشاحنات داخل املوانئ وخارجها وكذلك الشوارع الداخلية وتوسعة مدخل وطريق 
مينائ�ي أم قرص الش�مايل والجنوبي«، موجهاً ب�«تش�جر الطرق�ات وإزالة التعارضات 

واستغالل املساحات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يخىش العراق من تأثرات العملية العسكرية 
التي تخوضها تركيا عىل س�وريا، إذ أنها من 
املمكن ان تتسّبب بانفالت األمن عىل الحدود، 
وع�ودة التنظيم�ات اإلرهابي�ة مجدداًوعودة 
النش�اط اإلرهابي بش�كل غر مس�بوق عىل 

الحدود بني البلدين.
وحظيت العملية العسكرية الرتكية باهتمام 
واس�ع يف الع�راق، وق�د أدانه�ا الع�راق ع�ىل 
مس�تويات ع�ّدة، وتح�رّك أيض�اً م�ن أج�ل 
إيقافها، فضالً عن اتخاذه إجراءات للحد من 

تأثراتها عىل األمن الداخيل للعراق.
وق�ال مجل�س األم�ن الوطني يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إنه أعطى 
توجيه�ات لوح�دات م�ن الجي�ش العراق�ي 
والحشد الش�عبي بتأمني الحدود الدولية مع 
س�وريا، مع استمرار العملية العسكرية التي 
تنفذه�ا تركيا يف ش�مال س�وريا تحت اس�م 

عملية »نبع السالم«.
وجاء ذلك خالل اجتماع ترأسه رئيس الوزراء 
عادل عبد امله�دي لبحث العملية العس�كرية 
الرتكية يف شمال س�وريا وتداعياتها املحتملة 

عىل العراق.
ب�دوره، أجرى رئي�س الجمهورية بره�م صالح اتصاالً 
أنطوني�و  املتح�دة  الع�ام لألم�م  هاتفي�اً م�ع األم�ني 

غوتريس.
وذك�ر بيان رئ�ايس تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه انه »جرى، خ�الل االتصال، اس�تعراض التطورات 
األخرة يف الع�راق، والجهود املبذولة إلعادة االس�تقرار، 
والتحقيق يف أحداث العنف األخرة ومحاسبة املقرصين 
واملس�ؤولني عن الحوادث املؤملة الت�ي أودت بحياة عديٍد 

من العراقيني«.
كم�ا بح�ث رئي�س الجمهورية م�ع األمني الع�ام لألمم 

املتح�دة »التط�ورات الناجمة عن الغزو الرتكي لش�مال 
س�وريا، وم�ا يمثل�ه م�ن تصعي�د خط�ر يه�دد األمن 

اإلقليمي«.
وأك�د الرئيس صالح »رضورة تحش�يد الجه�ود الدولية 
لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة اإلنس�انية 
ومنع القوى اإلرهابية من إعادة تنظيم نفس�ها وتهديد 

املنطقة والعالم«.
ويف سياق متصل، قال الشيخ قيس الخزعيل األمني العام 
لحرك�ة عصائب أه�ل الح�ق إن ما يحدث ع�ىل الحدود 
العراقية السورية هو تهديد كبر ومبارش لألمن القومي 

العراقي.
وأض�اف يف تغريدة له عىل تويرت إن عىل الدولة واألجهزة 

املعني�ة متابعة ما يج�ري والقيام بالخط�وات املطلوبة 
بأرسع وقت.

وكان وزي�ر الخارجية العراقي محمد ع�يل الحكيم دان 
الهجوم الرتكي عىل س�وريا، وذل�ك خالل اجتماع طارئ 

للجامعة العربية بدعوة من مرص.
وقال إن الهجوم »يعد تصعيدا خطرا س�يؤدي إىل تفاقم 
األزمات اإلنس�انية ويزيد من معاناة الش�عب الس�وري 

ويعزز قدرة اإلرهابيني عىل إعادة تنظيم فلولهم«.
إىل ذل�ك، دعا النائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون منصور 
البعيجي رئيس الوزراء بتوجي�ه وزارة الدفاع وقطعات 
الحشد الش�عبي بتكثيف الجهود عىل الحدود العراقية - 
السورية تحسباً من تسلل عنارص »إرهابية« إىل االرايض 

العراقية.
وق�ال البعيج�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه إن »هج�وم تركيا عىل 
االرايض الس�ورية هو تدخل س�افر واحتالل 
جديد تق�وم به تركيا عىل االرايض الس�ورية 
تحت ذريع�ة محاربة االرهابي�ني املتواجدين 
باملناط�ق الس�ورية دون موافق�ة الحكومة 

السورية«.
وشدد عىل رضورة »ان تحكم الحدود العراقية 
م�ع دول الج�وار بقبضة من حدي�د ملنع اي 
تسلل ارهابي اىل اراضينا وهذا االمر يجب ان 
يكون من اولويات الحكومة لحماية اراضيها 
حتى التكون مالذ امن لالرهابيني كما حصل 
س�ابقا مع عصاب�ات داع�ش االرهابية التي 

دمرت وقتلت بدم بارد«.
واضاف »يجب تقدي�م الدعم الكامل لحماية 
الح�دود وتوف�ر كل م�ا يل�زم م�ن كامرات 
حرارية وقطعات عسكرية وعجالت مختصة 
بتل�ك املناطق لضمان حماي�ة الحدود من اي 
تس�لل او اعت�داء خارج�ي لحماي�ة اراضينا 

وشعبنا وامن بلدنا الداخيل«.
وهناك مخ�اوف ل�دى املجتمع ال�دويل حيال 
مص�ر اآلالف من عنارص يش�تبه يف انتمائها 
لتنظي�م »داعش« محتجزي�ن يف س�جون تديرها قوات 

سوريا الديمقراطية.
م�ن  املدعوم�ة  الرتكي�ة  العس�كرية  العملي�ة  وب�دأت 
فصائل س�ورية مس�لحة موالي�ة ألنقرة، ي�وم األربعاء 
2019/10/9 باس�تهداف مناطق متفرقة من س�وريا، 
خصوص�اً مدينت�ي »رسي كانيي�ه« و«ك�ري س�بي«، 
وتس�ببت بمقتل وإصابة عرشات املدنيني، بينهم أطفال 
ونس�اء، فض�اًل ع�ن ن�زوح آالف املدنيني باتج�اه مدن 
ومناطق أخرى، وأثار الهجوم الرتكي استياًء واستنكاراً 
دولياً يف ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم »داعش«، 

وحدوث أزمة إنسانية جديدة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة املالي�ة، أم�س األح�د، ان رب�ع مليون 
منتس�ب س�يعادون اىل الخدم�ة يف وزارت�ي الداخلي�ة 
والدفاع.وق�ال وكي�ل ال�وزارة ماهر حم�اد جوهان يف 
ترصيح صحفي ان »جزءاً اساس�ياً من وظيفة وزارة 
املالي�ة، ه�و تحقيق مطال�ب املتظاهري�ن التي عدها 
بنف�س الوق�ت مطالب املواطنني الس�يما ان جزءاً من 
ه�ذه املطالب عج�ل بانجاز بعض الفق�رات املوجودة 
اساس�ا يف قانون املوازنة والتي منها فقرات اساس�ية 
اىل  س�ابقني  وعس�كريني  موظف�ني  باع�ادة  تتعل�ق 
الوظيفة برسعة والتي كانت محددة ويش�وبها بعض 
التاخر بسبب اس�تقصاء املعلومات االمنية عنهم من 

قبل وزارتي الداخلية والدفاع«.
واض�اف ان وزارت�ه عملت بصورة رسيع�ة عىل انجاز 
امللف املتعلق بعودة منتس�بي وزارتي الدفاع والداخلية 
قب�ل اش�هر، وكان�ت بانتظ�ار الق�رار املناس�ب م�ن 

الوزارتني النجاز املعلومات االمنية املتكاملة عن الذين 
يعادون، لذلك كانت االس�تجابة من قبل الوزارة بنفس 
الي�وم الذي وردت فيه معلوم�ات من وزارة الدفاع عن 
108 آالف عس�كري تمت اعادته�م اىل الوظيفة، اذ تم 
توقيع وزير الدفاع واملس�ؤولني يف الوزارة بان يتحملوا 

املسؤولية عن املعلومات االمنية عن كل عسكري.
وب�ني جوه�ان ان وزارة املالي�ة عكس�ت ه�ذا االجراء 
بتحوي�ل التخصي�ص واضاف�ة الدرج�ات وادخاله�م 
باملل�ف، مبين�ا ان ال�وزارة اطلق�ت ايضا مل�ف اعادة 
العس�كريني للمناطق املحررة بواق�ع 47 الف درجة،« 
الفت�ا اىل ان »اع�داد الذين تمت اعادتهم او س�يعادون 
اىل وزارة الدف�اع ق�د تص�ل اىل 200 الف اض�اف اىل ما 
يقارب 20 ألف درجة لوزارة الداخلية، اضافة اىل وجود 
درجات اخرى باكثر من هذا العدد لوزارة الداخلية من 

خالل اعادة منتسبيها يف املناطق املحررة«.
واشار اىل ان وزارة املالية ليس من املمكن لها ان تخرج 
عن نطاق الش�ارع العراقي واليمكن ان تعزل نفس�ها 

ع�ن املجتمع، وس�تعمل جاهدة لتوف�ر كل املتطلبات 
املالي�ة ضم�ن القدرة االساس�ية بصفته�ا واحدة من 
ال�وزارات الس�يادية يف الدولة هدفه�ا تحقيق حاجات 
الناس«.ون�وه جوه�ان اىل أن »هذا االم�ر كما انطبق 
عىل توف�ر الدرجات الوظيفية، ينطب�ق عىل موضوع 
الخدم�ات والبنى التحتي�ة، اذ تم اط�الق املبالغ تباعا 
للمحافظ�ات والوزارات كي تتمكن م�ن تقديم افضل 
الخدمات للمواطنني، والتي نوه بانها كانت تشكو من 
عج�ز مايل ومش�اكل كبرة نتيجة االزم�ات التي مرت 

بالبالد«.
وع�د وكي�ل وزارة املالي�ة، التناغم الكب�ر بني مجلس 
الوزراء والن�واب يف هذه املرحلة، من النقاط االيجابية 
التي نجحت بتوفر ردود فعل رسيعة لتحقيق مطالب 
املواطن�ني، منوه�ا بان م�ن بني االمور التي ستس�هم 
بتفعيل االصالحات، االج�راءات التي اتبعتها املصارف 
بموافق�ة مجلس الوزراء والن�واب والتي ضغطت عىل 
امواله�ا وتس�هيالتها بش�كل كب�ر ج�دا كمصارف: 

الصناعي الرافدين والرشيد«.
وتاب�ع: ان »امل�رصف الصناع�ي هياً قروض�ا ميرسة 
وامل�رصف العراقي للتجارة لل�ورش الصغرة واملعامل 
الصغرة العادتها للحياة يف كل انحاء البالد، اضافة اىل 
املص�ارف الكبرة االخرى التابعة لل�وزارة التي عمدت 
اىل توف�ر اكث�ر من اربع�ة ترليونات دين�ار كصندوق 
للفق�راء  ال�ف وح�دة س�كنية  لبن�اء 100  ائتمان�ي 
ومتوس�طي الدخ�ل للميض بمل�ف اخر يتعل�ق بازالة 
التج�اوزات ولكن مع توف�ر البدي�ل.واردف جوهان: 
ان من بني االج�راءات االخرى التي تم اتخاذها، اطالق 
ملف االستثمار والخدمات ضمن املوازنة العامة للعام 
الحايل وبنسبة ترتاوح بني 50 اىل 75 باملئة، مشددا بأن 
هذه املش�اريع بكل ما تقدمه من خدمات للمواطنني، 
ستس�هم بتغير واقع الخدمة كما ستوفر فرص عمل 
كبرة تتجاوز 100 ألف والذي شدد عىل انه يتوجب ان 
تتناغم مع حاج�ة الناس ومتطلبات املجتمع والوضع 

العام للبالد«.

بغداد تتخذ خطوات حلماية »املناطق احلدودية«.. وتتحرك إقليميًا ودوليًا إليقاف العملية العسكرية الرتكية على سوريا

العراق خيشى »الطعنات« من احلدود السورية
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املالية تعلن توفري )100( الف فرصة عمل وتؤكد اعادة »ربع مليون« منتسب للداخلية والدفاع
أكدت اطالق مبالغ مالية للمحافظات والوزارات لتقديم افضل اخلدمات للمواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت م���دي��ري�ة مكافح�ة 
املتفج�رات، أمس االحد، ارش�ادات 
اىل زائري اربعينية االمام الحس�ني 

)عليه السالم(. 
للمديري�ة تلق�ت  وبحس�ب بي�ان 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
ان »ذلك جاء للحفاظ عىل س�المة 
الزائري�ن وتفوي�ت الفرص�ة ع�ىل 
املجامي�ع االرهابي�ة م�ن ضعفاء 

النفوس«.
وشددت املديرية عىل رضورة اتباع 

االرشادات التالية:
1- التح�رك أو تق�رتب أو تح�اول 

إزال�ة األجس�ام الغريب�ة كونها قد 
تكون متفجرات .

2-أبع�د أملواطن�ني وأمنعه�م م�ن 
التجم�ع يف حال�ة ح�دوث انفجار 

السامح الله.
3-عدم االق�رتاب أو ملس أو تحريك 
مواد البن�اء أو القطع الكونكريتية 

التي تثر ألشك .
4-عدم االقرتاب م�ن مناطق رمي 
النفايات التي تكون قرب الش�ارع 

العام .
5- ع�دم االقرتاب أو ملس أو تحريك 
جث�ث الحيوان�ات النافق�ة امللقاة 
عىل جانب الطري�ق ألنها قد تكون 

مفخخة .

مكافحة املتفجرات تصدر ارشادات لزائري 
اربعينية االمام احلسني )عليه السالم(

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ نينوى منص�ور املرعيد، أمس 
األحد، البدء بعمليات االعمار للجامع النوري 

يف املدينة القديمة بايمن املوصل.
وذكر بيان للمكت�ب اإلعالمي للمرعيد تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »أعمال 
هندس�ية وفني�ة ب�دأت يف موق�ع الجام�ع 
النوري ب�ارشاف محافظة نين�وى ومنظمة 
والثقاف�ة  والعل�م  للرتبي�ة  املتح�دة  األم�م 
}اليونس�كو{، واجرى محاف�ظ نينوى زيارة 
ميداني�ة اىل موق�ع العم�ل حيث ق�دم فريق 

العمل لليونسكو تفاصيل االعمال للتنفيذ«.
وق�ال املرعيد بحس�ب البيان »ب�دأت اعمال 

تنفي�ذ اع�ادة اعم�ار الجامع الن�وري، وان 
املف�رتض  م�ن  الن�وري  الجام�ع  م�رشوع 
املبارشة به من بعد عمليات التحرير وبتربع 
حكوم�ة االم�ارات العربية املتح�دة بتمويل 

العمل ومن خالل اليونسكو«.
وأض�اف، أن »تأخ�ر العمل بالتنفيذ بس�بب 
بع�ض املتطلب�ات الفنية وخ�الل زيارتنا اىل 
باريس شددنا عىل حل االشكاالت والصعوبات 
الت�ي تعرتض س�ر العمل مع الدف�ع بالبدء 
بامل�رشوع وكان هناك تع�اون كبر بدءا من 
وزير الثقاف�ة عبد االم�ر الحمداني، وباقي 
املؤسس�ات املعنية باعم�ار الجامع، وتمكنا 
من حل املش�اكل وابرزها منح ش�هادة خلو 
املنطق�ة م�ن القناب�ل غ�ر املنفلق�ة خالل 

العمليات العسكرية وتعاونت بهذا امللف زارة 
البيئة والهندس�ة العس�كرية والدفاع املدني 
واملحافظ�ة ومن خ�الل اجتماع�ات مكثفة 
، لنص�ل اىل الي�وم وب�دء املب�ارشة باالعمال 
املوقعي�ة الفعلي�ة بالجام�ع الن�وري وم�ن 
خ�الل ثالثة أعمال هي تدعيم املنارة وتدعيم 
منطق�ة القب�ة وتهيئة خزن القط�ع االثرية 
بالتعامل معها يدويا واعادة وضعها حس�ب 

توجيهات االثار واليونسكو«.
وأك�د املرعيد، ع�ىل »دعم الحكوم�ة املحلية 
لجمي�ع الجهات الت�ي تعمل لخدم�ة نينوى 
واع�ادة الحي�اة اىل الجامع الن�وري واملدينة 
القديم�ة الع�ادة روح الحي�اة االجتماعي�ة 

واالقتصادية يف املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االح�د، ع�ن 
اعتق�ال عصاب�ة مكون�ة م�ن أرب�ع نس�اء 

ورجلني لبيع النساء ألغراض غر اخالقية يف 
البرصة. وقال الناطق باس�م الداخلية اللواء 
سعد معن يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »مفارز استخبارات الجريمة 

املنظم�ة يف الب�رصة العامل�ة ضم�ن وكالة 
االستخبارات يف وزارة الداخلية تلقي القبض 
ع�ىل عصابة مكونة من أربع نس�اء ورجلني 
لبيع النس�اء ألغراض غ�ر اخالقية يف مركز 

محافظة البرصة«.
واضاف معن، ان »العملية تمت بعد استدراج 
مس�ؤولة العصاب�ة واس�تحصال املوافقات 

القضائية وتشكيل فريق مختص«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة 
ل�وزارة العدل، أمس االح�د، موقفها 
املطل�ق  بع�دد  الخ�اص  الش�هري 

رساحهم لشهر أيلول املايض.
تلق�ت  بي�ان  يف  الدائ�رة،  وقال�ت 
“املس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه، 
إن “الع�دد الكيل للمف�رج عنهم من 
س�جون الوزارة خالل الشهر املايض 
بلغ )584( نزيالً من سجون الوزارة 
يف بغ�داد واملحافظ�ات بينه�م )43( 
مش�موالً بالعفو الع�ام، و)51( من 
ت�م  الرج�ال  النس�اء و)533( م�ن 
اإلف�راج عنه�م بع�د انته�اء فرتات 

محكوميتهم”.
وأك�دت أن “دائ�رة اإلص�الح قطعت 
أش�واطا كب�رة يف مج�ال عملي�ات 
إط�الق ال�رساح مع تطبيقه�ا نظام 
األرش�فة االلكرتوني�ة وال�ذي يتيح 
املنتهي�ة  الن�زالء  تحدي�د  إمكاني�ة 
إحكامهم القضائية ويساهم بحسم 
القانوني�ة  للم�دة  وفق�اً  ملفاته�م 

املحددة إلطالق الرساح”.

حمافظ نينوى يعلن املبارشة بإعادة إعامر جامع النوري
 بأيمن املوصل

الداخلية: القبض عىل عصابة تتاجر بالنساء يف البرصة

العدل: اإلفراج عن
 )584( نزياًل الشهر املايض 

بينهم عرشات النساء

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت الس�فارة العراقية يف الس�ويد، توضيحا بش�أن حقيقة تهديدات 
تلقته�ا من مجهول، أعرب عن عزمه تفجر مبنى املمثلية يف س�توكهولم 

بواسطة حقيبة متفجرات. 
وكتبت السفارة عىل صفحتها يف »فيسبوك«، »أعلمتنا السلطات السويدية 
بأن الش�خص ال�ذي قام بوض�ع حقيبة أمام مق�ر الس�فارة العراقية يف 
ستوكهولم، هو ش�خص مختل عقليا، وإن الرشطة قامت بإلقاء القبض 

عليه«.
وأضافت، أن »الش�خص اتصل بالرشطة الس�ويدية وأبلغهم عزمه تفجر 
مبن�ى املمثلي�ة، وأنه س�يقوم بذلك عن طري�ق وضع حقيبة أم�ام مبنى 

السفارة، واتضح فيما بعد أنها فارغة«.
وأك�دت الس�فارة ملواطنيه�ا أن أبوابه�ا مفتوح�ة الس�تقبال معامالتهم 

وحسب األوقات املثبتة رسميا.
من جهته، طمأن الجانب الس�ويدي الس�فارة بأن »الش�خص ال يمثل أي 

تهديد أو خطر عىل السفارة أو السويد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت ثالثة احزاب سياس�ية )ائتالف الوطنية والتي�ار املدني الديمقراطي 
واملنرب العراقي(، أمس االحد، اىل تش�كيل حكوم�ة ترصيف اعمال واجراء 
انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية مستقلة بعيدة عن سطوة األحزاب 

وبأرشاف األمم املتحدة.
وذكرت االحزاب عقب اجتماع عقده ممثليها وتلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه »يف الوقت الذي نثم�ن وبأفضل العبارات م�ا أعلنت عنه 
املرجعي�ة الرش�يدة بوقوفه�ا م�ع الش�عب العراق�ي وأنصافها للش�باب 
املتظاهر الذي واجه رصاص الس�لطة بصدور عارية إال من أيمان راس�خ 
م�ن أن إرادة الش�عب يف النهاية ه�ي املنترصة فأننا نعي�ب عىل الحكومة 
الضع�ف الذي ظهرت في�ه بمعالجة األزم�ة, وكذلك إيق�اف التجاوز عىل 
املتظاهرين واالعتداء عىل القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات 
وعليها مصارحة الشعب بإعالن الجهات املتورطة التي قامت بقتل وقنص 

الشباب املتظاهر وتقديمها للمحاكمة العلنية«.
وطالب�ت االح�زاب، ب�إرشاك »نقابتي املحام�ني والصحفي�ني ومفوضية 
حقوق اإلنس�ان وممثلني عن املتظاهرين الس�لميني إىل اللجنة التحقيقية 

التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء«.
واضاف�ت، ان م�ن »الرضوري التش�اور واالنفتاح عىل القوى السياس�ية 
جميع�اً لوضع خارط�ة طريق واضحة للخ�روج من عن�ق الزجاجة التي 
وضع�ت الحكوم�ة نفس�ها والش�عب العراقي الكري�م في�ه، ونعتقد من 
الرضورة تش�كيل حكومة ترصي�ف أعمال والدع�وى إىل انتخابات مبكرة 
بعد تشكيل مفوضية مس�تقلة بعيدة عن سطوة األحزاب وبأرشاف األمم 
املتح�دة خصوص�اً ان انتخاب�ات 2018 كانت دليل عىل ضع�ف املفوضية 
من خ�الل اإلقبال الضعي�ف للناخبني عىل صناديق االق�رتاع وتغر قانون 

االنتخابات هي الحل الوحيد ملعالجة األزمة التي تعصف ببلدنا العزيز«.

»خمتل عقليًا« هدد السفارة العراقية
 يف السويد بـ«حقيبة فارغة«

)3( أحزاب تدعـو إىل تشكيـل حكومة 
ترصيف أعامل وإجراء انتخابات مبكرة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ام�س   ، النف�ط  وزارة  نف�ت 
االحد، م�ا تناولته بعض املواقع 
إص�دار  بش�أن  اإللكرتوني�ة  
مذك�رة قب�ض بحق مدي�ر عام 

رشكة تسويق .
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه 
، إنها تس�تغرب صدور  وتداول  
وتناق�ل مثل ه�ذه الترصيحات 
غر الدقيق�ة والبعيدة كل البعد 
عن الحقيقة عرب  وسائل اإلعالم  
وبع�ض املواق�ع اإللكرتوني�ة ، 
واصفة تلك املع��������لومات 
باملضلل�ة التي  يح�اول البعض 
م�ن ورائها إرب�اك عجلة العمل 
االقتص�ادي  والنم�و  والتط�ور 

يف الب�الد م�ن خالل اس�تهداف  
الوزارة واملسؤولني فيها.

وتؤك�د الوزارة ع�ىل احتفاظها 
بحقها القانوني يف إقامة دعوى 
قضائية ضد الجهات التي تقوم 
بالرتويج ملثل هذه الترصيحات 
والوثائق املزورة  وضد من يقف 
وراءها لتنال جزاءها العادل من 

القضاء العراقي .
وتهيب الوزارة بوس�ائل اإلعالم 
واملواق�ع اإللكرتوني�ة واألف�راد 
ن�رش  يف  الدق�ة  توخ�����ي 
العش�وائية  والوثائق  املعلومات 
ورضورة  الدقيق�ة،  وغ�ر 
مصادره�ا  م�ن  اس�تقائها 
الرس�مية واحرتام قواعد العمل 
املهني واألخالقي خدمة للصالح 

العام.

وزارة النفط تنفي صدور مذكرة قبض بحق مدير عام 
رشكة »سومو« وتدعو وسائل االعالم لتوخي الدقة  
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس االحد، جهاز فحص الحقائب 
)السونار( يعمل بصورة جيدة يف مطار النجف، فيما دعت وسائل 

اإلعالم اىل استقصاء املعلومة الدقيقة من مصادرها املختصة. 
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »كوادره�ا العامل�ة يف مط�ار النجف تعمل ع�ى جهاز فحص 
الحقائب وتديره بمهنية وعى مدار الس�اعة«، مبينة ان »الجهاز 

لم يتعرض ألي عطل«.
و طالبت الهيئة ب�«عدم توجيه االتهامات والتقصري دون األحاطة 
بحيثيات املوضوع«، داعيا وس�ائل اإلعالم اىل »استقصاء املعلومة 
الدقيقة من مصادرها املختصة أليصالها للجمهور دون املس�اس 

بجهات العالقة لها باملشكلة املطروحة«.
وكان رئي�س هيأة اس�تثمار محافظ�ة النجف قد أش�ار يف وقت 
س�ابق من السبت، إىل »قيامه بتوجيه سؤال إىل الجهات املعنية يف 
مطار النجف عن سبب عدم وجود جهاز فحص املخدرات«، مبيناً 
أن »اإلجاب�ة كانت غريبة.. اذ تم س�حب الجه�از لغرض الصيانة 

من قبل هيئة املنافذ يف بغداد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�لمت وزيرة الرتبية س�ها العيل بك مهام وزارة الرتبية من قبل 
قيص الس�هيل وزير الرتبية وكالة الس�ابق بع�د تصويت مجلس 

النواب عى العيل وترديدها القسم.
وبني املكت�ب االعالمي للوزارة ان العيل »اس�تلمت املهام بحضور 
ال�وكالء وعدد من املدراء العامني، فيما نوقش عدد من املهام التي 

يمكن العمل بها بالقريب العاجل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت رشك�ة ال�زوراء العام�ة إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن وم�ن خالل موق�ع املنص�ور التابع لها بفح�ص الواح 
الطاق�ة الشمس�ية لدوائر الدول�ة والقطاع الخاص مل�ا يتمتع به 
املوقع املذك�ور من خربات وكفاءة عالي�ة يف إنتاج وفحص ألواح 

الطاقة ولتحقيق موارد مالية للرشكة.
واش�ار مصدر مخ�ول يف الرشكة يف ترصي�ح للمكتب االعالمي يف 
ال�وزارة اىل قيام موقع املنصور بإج�راء فحوصات اللواح الطاقة 
الشمس�ية للمديري�ة العام�ة للماء/التش�غيل التابع�ة اىل وزارة 
اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات واالش�غال العامة وفح�ص الواح 
اخرى ملديرية محافظة بغداد ومديرية محافظة كربالء املقدس�ة 
، الفت�ا اىل ان املوق�ع قام ايضا بفحص كمي�ات كبرية من األلواح 
للقطاع الخاص والرشكات األهلية والجامعات وطالب الدراس�ات 
العليا وفق املواصفات القياسية املعتمدة من قبل الجهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية واصدار شهادات فحص معتمدة.

اجلامرك: جهاز فحص احلقائب »السونار« 
يف مطار النجف يعمل بصورة جيدة

    بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئاس�ة  لتوجيه�ات  تنفي�ذأ 
ح�ول اع�داد م�رشوع يت�م م�ن خالله 
تجهي�ز املواطن�ني ذوي الدخ�ل املحدود 
بمنظومات طاقة شمسية منزلية بعدد 

)2000( منظوم�ة منزلية, نظمت دائرة 
التخطيط والدراسات يف وزارة الكهرباء, 
يوم االح�د املواف�ق 2019/10/13 عى 
قاعة املؤتمرات, ندوة حول استفسارات 
ال�رشكات العربية واالجنبي�ة التي ابدت 
الرغبة يف رشاء وثائق املناقصة الخاصة 

باملرشوع املعلن عنه يف موقع الوزارة.
وتحدث يف الندوة معاون مدير عام دائرة 
التخطي�ط والدراس�ات الدكتور قاس�م 
كاظ�م, عن الي�ة تنفيذ امل�رشوع واملدة 
الزمنية التي التتجاوز )4( اشهر, تشمل 
التصميم والتجهيز والتشغيل والصيانة 

وبضم�ان ملدة ع�ام كام�ل, وبواقع )3( 
مايع�ادل  اي  وح�دة,  ل�كل  كيل�وواط 
)12( امب�ري ل�كل منزل, بع�دد )2000( 
منظومة توزي�ع عى بغداد واملحافظات 
عدا محافظات اقليم كردس�تان وبواقع 
)133( منظومة يف كل محافظة س�يتم 

ربطها تزامنياً مع شبكات التوزيع.
 وت�م خ�الل الن�دوة االجابة ع�ن جميع 
اسئلة واستفسارات الرشكات الحارضة 
مرضي�ة,  نتائ�ج  اىل  الوص�ول  به�دف 
والوصول اىل افضل العطاءات للرشكات 

والوزارة.

الكهرباء تنظم ندوة خاصة بمرشوع منظومات الطاقة الشمسية املنزلية لذوي الدخل املحدود

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة، أم�س االحد، عن 
تنفيذه�ا عمليتي ضبٍط يف الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
– ف�رع بابل، أس�فرتا عن ضبط ع�دٍد من املتهم�ني؛ لقيامهم 

باختالس كميات من األسمدة واملواد الزراعية. 
واش�ارت الدائ�رة إىل »قيام مالكات مكت�ب الهيئة يف محافظة 
باب�ل، الت�ي انتقل�ت إىل مخ�ازن أبي غ�رق، من ضب�ط أميني 
مخ�زٍن يف الرشك�ة العامة للتجهيزات الزراعي�ة؛ لوجود نقص 
بمق�دار)82( طناً من م�ادة )فول الصوي�ا(، إضافة إىل ضبط 

البطاق�ات املخزني�ة الت�ي يوج�د فيه�ا النق�ص«.ويف عملية 
منفصلة، تمكنت مالكات املكتب بعد التحري وتدقيق مستندات 
االستالم يف مخزن الهاشمية ومطابقتها مع مستندات اإلخراج 
نت  )التجهيز( وقوائم البيع وبطاقة الحس�ابات املخزنية، تمكَّ
من ضب�ط أمني املخزن؛ لقيامه باخت�الس أكثر من )46( طناً 
من األسمدة املس�توردة.وأكدت الدائرة تنظيم محرضي ضبط 
َذتا بن�اًء عى  أصولي�ني باملضبوط�ات يف العمليت�ني اللت�ني ُنفِّ
رت�ي ضبط قضائيَّت�ني، وعرضهما رفقة املتهم عى قايض  ُمذكَّ
التحقيق املُختصِّ بقضاي�ا النزاهة يف بابل؛ الذي قرَّر توقيفهم 

وفقاً ألحكام املادتني )316 و340( من قانون العقوبات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرشيد، أمس األحد، عزمه إصدار تعليمات 
لتسويق الوحدات السكنية يف املجمعات االستثمارية. 

وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »مدي�ر عام املرصف رش�اد خض�ري وحيد عقد 
اجتماعاً م�ع اللجنة الخاص�ة بإعداد تعليمات ش�املة 
لتس�ويق الوحدات الس�كنية يف املجمعات االس�تثمارية 

املمولة من املرصف«.
وأضاف، أن »اللجنة تم تش�كيلها عى ضوء قرار األمانة 

العامة ل مجلس الوزراء رقم )172( لس�نة 2017 وكذلك 
طلبات املواطنني التي ترد إىل فروعنا«، مبيناً أن »التوجيه 
ت�م بإعداد تعليم�ات تص�ب يف مصلحة املواط�ن وتقلل 

الروتني وكذلك تحفظ حق املرصف«.
وأش�ار امل�رصف، إىل أن »خض�ري وجه الف�روع املخولة 
برتويج طلبات الراغبني بالرشاء وتذليل كافة الصعوبات 
التي قد تواجههم« .يذك�ر أن بعض املصارف الحكومية 
ب�ادرت خ�الل الف�رتة املاضي�ة بمن�ح تس�هيالت مالية 
للراغبني يف رشاء وحدات سكنية يف املجمعات االستثمارية 

وفق آليات وضوابط معينة.

النزاهة تعلن تضبط »حاالت اختالس« ألسمدة 
ومواد زراعية يف بابل

الرشيد يعتزم اصدار تعليامت لتسويق 
الوحدات السكنية يف املجمعات االستثامرية

وزيرة الرتبية تردد القسم وتتسلم 
مهام الوزارة بشكل رسمي

رشكة الزوراء تنفذ اعامل فحص الواح الطاقة 
الشمسية لعدد من دوائر الدولة والقطاع اخلاص

    بغداد / المستقبل العراقي

برعاية مدي�ر عام دائرة صحة بغ�داد الكرخ 
الدكتور )جاس�ب لطي�ف الحجامي( نظمت 
ش�عبة الرسطان الن�دوة العلمية التوس�عية 
بمناس�بة ش�هر التح�دي العامل�ي لرسط�ان 
 Delta trade( الث�دي و بالتعاون مع رشك�ة
Company ( و ع�ى القاع�ة امللكي�ة يف نادي 
الصيد و بحضور مستش�ار مجلس الرسطان 

يف وزارة الصح�ة و نقي�ب اطباء االس�نان و 
معاون املدير العام للش�ؤون االدارية و مدراء 
اقس�ام )الصحة العامة ، التخطيط ، الفنية( 
و م�دراء املستش�فيات و قطاع�ات الرعاي�ة 

الصحية
و اس�تهل الحفل تالوة معطرة من ايات الذكر 
الحكي�م و قراءة س�ورة الفاتح�ة عى ارواح 

شهداء العراق و عزف النشيد الوطني 
و القى الحجامي كلمته التي شكر فيها جميع 

الحض�ور و املنظمني مبدي�ا رايه حول ازدياد 
االصاب�ات يف الرسط�ان و باالخ�ص رسطان 
الث�دي الذي ب�دء ينخ�ر اجس�اد العراقيني و 
اك�د ان الدائرة بدئت بتفعيل وحدات الكش�ف 
عى الرسطان و برنامج الكشف عن رسطان 
الحجام�ي م�ن املس�ؤولني و  الث�دي ودع�ا 
الجه�ات املختص�ة االهتم�ام باملصابني و ان 

يعريوا االهمية الكبرية لهذا املرض 
و بين�ت مدي�رة ش�عبة الرسط�ان الدكتورة 

)حنان هادي( ان ش�هر ترشين االول من كل 
ع�ام و اختيار الل�ون الوردي  و الذي يدل عى 
االم�ل للوقاي�ة من م�رض رسط�ان الثدي و 
اس�تعرضت عمل الشعبة و اعداد االصابات و 
الحاالت املكتش�فة و تفعيل برنامج الكش�ف 
ع�ن رسطان الث�دي و التقليل م�ن االصلبة و 

التثقيف عن املرض 
و كذل�ك القي�ت مجموع�ة م�ن املح�ارضات 
العلمي�ة الخاص�ة برسط�ان الث�دي و الغذاء 

الصحي .و استعرضت مجموعة من الناجيات 
من م�رض رسطان الثدي و قص�ة اصابتهن 
باملرض و كفاحهن بالتخلص من هذا املرض 
و بعث االمل لجمي�ع املصابات بالتخلص من 

هذا املرض 
و يف خت�ام الن�دوة ق�ام الحجام�ي بتكري�م 
مجموع�ة م�ن االطب�اء و مدراء املؤسس�ات 
الش�هادات  ال�دروع و  بالهداي�ا و  الصحي�ة 

التقديرية.

صحة الكرخ تعلن تنظم الندوة العلمية التوسعية بمناسبة شهر التحدي لرسطان الثدي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الفوالذية إحدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن امكانياتها يف 
انتاج املس�قفات القوس�ية املغلون�ة )k- span( وفق 

احدث املواصفات العاملية.
وقال مدير عام الرشكة املهندس محمد فائق جمعة يف 
ترصيح للمكتب االعالمي يف الوزارة ان مصنع الهياكل 
التاب�ع للرشكة يمتلك خط انتاج�ي متكامل لتصنيع 
هذا النوع من املس�قفات باطوال من )3,5 - 12 مرت( 
وبأس�ماك ترتاوح ما بني ) 0,8 – 1,4  ملم( وحس�ب 
الطلب م�ع االرشاف والتنفيذ املب�ارش لنصبها، داعيا 
الرشكات الش�قيقة وكافة الوزارات والقطاع الخاص 
لالس�تفادة من اإلمكانيات واملنتج�ات املتوفرة كونها 
ذات جدوى اقتصادية اىل جانب اختصار الوقت الالزم 

لنصب السقيفة.
يذك�ر ان الرشكة العامة للصناع�ات الفوالذية تمتلك 
خطوطا إنتاجية وكفاءات هندسية وفنية ذات خربات 

مرتاكمة لها باع طويل يف املجال الصناعي.

رشكة الصناعات الفوالذية تعلن 
عن إمكانياهتا يف جمال انتاج 

املسقفات القوسية املغلونة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة حيذر من جهات سياسية تعرقل 
توزيع األرايض عىل املواطنني

اجتمع مع حمافظ خوزستان اإليرانية لتنسيق توافد زوار األربعني اىل العتبات املقدسة

    البصرة / المستقبل العراقي

ح�ّذر محافظ الب�رصة أس�عد العيداني، 
أمس األح�د، م�ن األكاذيب والش�ائعات 
الت�ي يطلقها البعض لعرقلة ملف توزيع 
االرايض ألغراض سياسية.وقال العيداني 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »مل�ف توزي�ع قط�ع االرايض 
الس�كنية للمس�تحقني هو ح�ق رشعي 
املحلي�ة  الحكوم�ة  وتتكف�ل  للمواط�ن 
بإيصال الخدمات املتعلقة بالبنى التحتية 
لتلك االرايض التي وزعت يف الفرتة املاضية 
والحالية«.وأضاف أن آلية توزيع االرايض 
عملت عليه حكوم�ة البرصة املحلية منذ 
اش�هر طويل�ة قب�ل ان تق�رر الحكومة 

االتحادية اي ق�رارات بهذا الص�دد وعلينا ان نكون 
صادقني تجاه الشعب البرصي بخصوص الواجبات 
املناط�ة ب�ه كرئي�س للس�لطة التنفيذية.وأوض�ح 
العيدان�ي، أن هناك قطع أراِض س�توزع يف املرحلة 
املقبل�ة بع�د ان يت�م اكم�ال اعمال فرزه�ا من قبل 
دوائر البلدية والبلدي�ات، مبيناً أن الجهود متظافرة 
بني الجهات املعنية بني دوائر الدولة املختصة ولجنة 
الس�كن العلي�ا يف الحكومة املحلي�ة.إىل ذلك، اجتمع 
محافظ�ا مدينت�ي خوزس�تان اإليراني�ة والب�رصة 
الحدوديت�ني، بهدف مزيد من التنس�يق حول توافد 
زوار األربعني من إيران اىل العتبات املقدسة يف العراق 

عرب منفذ ش�لمجه الحدودي.  وخالل اإلجتماع الذي 
انعقد عى حدود الش�المجة، أعرب محافظ البرصة 
عن ش�كر الجانب العراقي وتقدي�ره لقوات حرس 
الحدود اإليراني والقوات العسكرية اإليرانية األخرى 
الت�ي بات�ت تعمل ع�ى قدم وس�اق يف خدم�ة زوار 
األربع�ني. وأكد العيداني عى الجهود الحثيثة للعراق 
أيض�ا من أجل توفري أفضل اإلمكانيات للزوار، وقال 
»إننا نعمل عى اتخاذ بع�ض الرتتيبات لكي تتمكن 
الس�يارات اإليرانية التي تدخل األرايض العراقية من 
نقل الزوار بس�هولة«.وأضاف انه يتم حاليا تس�يري 
خم�س رحالت عرب خ�ط البرصة-كربالء الس�ككي 
يومي�ا لنقل الزوار اىل العتبات املقدس�ة؛ مش�ريا اىل 

التخطيط لزي�ادة عدد ه�ذه الرحالت يف 
سياق تعزيز الخدمات للزوار. ويف معرض 
اإلش�ارة اىل دخول ما يزي�د عن 500 ألف 
زائر اىل العراق عرب منفذ الشالمجة حتى 
اآلن، توق�ع العيداني وصول هذا العدد اىل 
أكثر من مليون بحلول يوم األربعني.  ويف 
جان�ب آخر، لفت محاف�ظ البرصة اىل أن 
األح�داث األخرية يف الع�راق، ألقت بظالل 
من الش�ك عى االقبال عى زيارة األربعني 
له�ذا الع�ام، اال أن الرتحي�ب الحم�ايس 
واملضاع�ف بأضع�اف م�ن قبل ال�زوار، 
ش�كل ردا حاس�ما عى تكهن�ات األعداء 
الفاشلة.بدوره، أثنى محافظ خوزستان 
»غالمرض�ا رشيعتي« عى جهود الجانب 
الب�رصة  ان محاف�ظ  العراق�ي؛ مؤك�دا 
خالل ال�9 أيام األخرية بذل قصارى جهوده لتقديم 
الخدمات اىل الزوار اإليرانيني وعى أحسن وجه؛ مما 
أسهم يف تس�هيل عملية نقلهم اىل العتبات املقدسة. 
وتاب�ع، ان خالل األيام الثالثة األخرية ش�هدنا زيادة 
ملحوظ�ة يف عدد ال�زوار، اال ان عملي�ة تدفق الزوار 
لم تواجه أي مش�كلة بفضل الجه�ود الدؤوبة التي 
بذلته�ا األجهزة الحكومية العراقية.  وقال رشيعتي 
انه »يتم أيضا تقديم الخدمات اىل الزوار يف منطقتي 
ميس�ان والعم�ارة الحدوديت�ني يف الع�راق، منوها 
بالتعاون الجي�د الذي أبدته هات�ني املحافظتني مع 

إيران لتسهيل توافد الزوار«.

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلن�ت محافظ�ة بغداد، أم�س االحد، 
إيقاف إع�الن وإحالة أربعة مش�اريع 
مجاري، بناء ع�ى طلب وزارتي املالية 
مجل�س  اىل  باالضاف�ة  والتخطي�ط، 

املحافظة.
واوضح بي�ان للمحافظ�ة، انه جاء يف 
حيثي�ات االيق�اف، ال�ذي ورد بكت�اب 
رس�مي من مجل�س محافظ�ة بغداد 
االعم�ار  لجن�ة  مذك�رة  اىل  أش�ارة 
والتطوي�ر يف املجل�س، طلب�ت إيقاف 
املش�اريع االربع�ة وه�ي )اب�و غريب 
وس�بع البور والنهروان وحي الوحدة( 
وع�دم الت�رصف يف اي م�ن االعم�ال 
يف اإلح�االت والتعاق�دات يف مش�اريع 
املج�اري األربع�ة اال بع�د مراع�اة ما 
تقدم من وزارة التخطيط ولحني ايضا 

استكمال رشوط وزارة املالية«.
وكانت وزارة التخطيط، يف 5/8/2019 
قد وافقت عى ادراج املش�اريع التي تم 
ايقافها الحقا ضمن جداول املش�اريع 
لع�ام  بغ�داد  ملحافظ�ة  االس�تثمارية 

.2019
إىل ذل�ك، أعلن محافظ بغ�داد املهندس 
فالح حس�ن الجزائري املبارشة بتنفيذ 

بتأم�ني  الخاص�ة  الخدمي�ة  الخط�ة 
مراسم الزيارة األربعينية لهذا العام.

وقال الجزائري خالل اجتماع برئاسته 
أن »الخطة تتضمن نرش الجهد الخدمي 
لآللي�ات الثقيل�ة الخاص�ة باملحافظة 
م�ن حوضي�ات املي�اه والصاروخيات 
املتعلقة بخطوط املجاري, وكابس�ات 
النفايات ونرشها عى مس�ار الزائرين 
اىل  الحس�ينية  قض�اء  م�ن  املمت�د 
قض�اء اللطيفي�ة وص�وال إىل منطق�ة 

اإلسكندرية, باإلضافة اىل نرش عدد من 
اآللي�ات املذك�ورة يف محافظ�ة كربالء 

املقدسة«.
»ع�دد  ان  بغ�داد,  محاف�ظ  وأض�اف 
اآللي�ات الثقيل�ة املش�اركة يف تأم�ني 
مراس�م الزي�ارة األربعيني�ة بلغ 114 
آلي�ة, فيما بلغ ع�دد املركبات الخاصة 
بنق�ل الزائرين 82 مركب�ة, فضال عن 
تخصيص آليات انقاذ لحاالت الطوارئ 

ونقل العجالت العاطلة«.

حمافظ  بغداد: أوقفنا إعالن وإحالة »4« مشاريع جماري 
بطلب من وزاريت املالية والتخطيط وجملس املحافظة

أعلن املباشرة بتنفيذ اخلطة اخلدمية لتأمني الزيارة األربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد، أمس االح�د، عن املبارشة باكس�اء 
شارع حيوي جنوب غربي بغداد .

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »مالكاته�ا يف دائ�رة املش�اريع بارشت رس�مياً 
باكساء شارع 63 املسمى ش�عبياً بشارع املضخة والذي 

يربط حي الرشطة بحي الجهاد ».

واضاف�ت، ان »اعمال التطوير تضمنت فرش وحدل مادة 
الس�بيس ورصف القالب الجانبي وإنشاء مشبكات مياه 
االمط�ار وم�ن ثم اعم�ال االكس�اء وبث�الث طبقات من 

االسفلت«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة ال�ت�ج�ارة م�ش��ارك�ة 23 
دول��ة واك�ث�ر م�ن 800 ش��رك�ة ف�ي 
ال���دورة ال���47 من فعالي�ات معرض 
بغ�داد ال�دويل املق�رر انطالقه�ا الش�هر 

املقبل.
وق�ال وزي�ر التجارة محمد هاشم العاني 
ف�ي ب�ي��ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
ب��غ���داد  مع�رض  »ف�ع�ال�ي��ات  ان 
ال��دول���ي امل��ق���رر ان ت�ن�ط�ل��ق 
الشهر املقبل س�تكون مختلفة ع�ن ك�ل 

ال���دورات الس�ابقة من حي�ث التنظيم 
واالستعدادات وهي رسالة العراق الجديد 

اىل العالم«.
واضاف ان »معرض بغداد الدويل سيكون 
تظاه�رة اقتصادي�ة كب�رية تش�ارك بها 
23 دول��ة وأكث�ر م�ن 800 رشك�ة تمثل 
ال��ع��راق���ي  ال��خ���اص  القط�اع 
ح�ك�وم�ي��ة  وق��ط��اع���ات 
مختلفة،« مش�ريا اىل ان »ع�دد الرشكات 
التي تم إدخ�ال حجوزاتهم حتى االن بلغ 

466 رشكة والرعايات 31 رعاية«.
ال�وك�ي��ل  اش���ار  ب���دوره، 

ان  اىل  الخش�ايل  هيث�م  االق�ت�ص��ادي 
به�ا  اس�تعدادات واس�عة تق�وم  هن�اك 
ال��دورة  فعالي�ات  القام�ة  ال���وزارة 
الدولي�ة املقبلة ملع�رض بغداد ال�دويل، اذ 
ت�م تنظيم جولة لوس�ائل االعالم لالطالع 
عى ه�ذه االس�تعدادات واعط�اء صورة 
حقيقية لل�رأي العام عن طبيع�ة الحياة 
يف بغ�داد، وكذلك االط�الع ع�ن االع�م�ال 
اليومية الت�ي ت�ن�ف�ذه�ا ش���رك��ات 
م�ح�ل�ي�ة ل�ت�أه�ي�ل ال�ب�ن�ى التحتية 

الروقة املعرض واجنحته«.
م��دي���ر  اك���د  ج�ه�ت��ه،  م���ن 

ال��ش��رك��ة ال�ع�ام�ة ل�ل�م�ع�ارض 
ال�ع�راق�ي��ة س��رم�د ط���ه: ان م�ن 
ضمن ال�دول املش�اركة السعودية وتركيا 
واي�ران واليابان وأملانيا وفرنس�ا واألردن 
وس���وري��ا وأس��ب�ان�ي�ا وال�ه�ن��د 
وه�ن�ك�اري��ا وم�رص ولبن�ان وكوري�ا 
وال��ك��وي���ت  والربازي�ل  الجنوبي�ة 
وت��ون��س واي�ط�ال�ي�ا وف�ل�س�ط�ني 
واندونيس�يا وأوكراني�ا وارميني�ا، مبين�ا 
ان املس�احات املغطاة س�تكون اكثر م�ن 
وامل�ك�ش��وف�ة  مكع�ب  م�رت  آالف   10

ت�ت�ج�اوز 6 آالف مرت مكعب«.

امانة بغداد تبارش باكساء »شارع حيوي« جنوب غريب العاصمة

التجارة عن فعاليات معرض بغداد الشهر املقبل: ستكون غري مسبوقة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ (متديد و تنويه)
الحاقـا بكتابنـا ذي العـدد(٦٣٧١ يف ٢٠١٩/١٠/١ ) الخاصـة بأعالن 
اول للمناقصة ١٦/كهرباء توزيع ٢٠١٩ مرشوع (اسـتحداث خط ٣٣ 
ك.ف من محطة شط العرب ٣٣/١٣٢ ك.ف املقرتحة مع نصب محطة 

وسطية لتغذية منفذ الشالمجة ومنطقة عتبة ) 
١-نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديـد موعـد غلـق املناقصـة اعـاله ليكون يـوم الثالثـاء املصادف 
١٠/٢٢/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية ظهرا بدال مـن  يوم الثالثاء املصادف 

.٢٠١٩/١٠/١٥
٢- نود ان ننوه اىل :

أ-تعديل متطلبات السـيولة النقدية لتكون عىل مقدم العطاء توضيح 
املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية (السيولة النقدية ) بمبلغ اليقل  قدره  
عن ٥٦٦,١٦٥,٠٠٠ خمسـمائة وستة وسـتون مليون ومائة وخمسة 
وسـتون  الف  دينار عراقي بدالً عن ٨٤٩,٢٤٨,٠٠٠ ثمانمائة وتسعة 

واربعون مليون ومائتان وثمانية واربعون   الف  دينار عراقي
ب- تعديل معيار معدل االيراد السـنوي ليكون غري مطلوب من مقدم 

العطاء بدال من ماورد يف اعالننا أعاله.
ج-تعديل معيار الحسـابات الختامية لتكون غـري مطلوبة من مقدم 

العطاء بدال من ماورد يف اعالننا أعاله.
استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي 

املهندسالعدد ٤٥٣٦/٧/٤ يف ٢٠١٩/١٠/٧ .
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد وتنويه )
الحاقـا بكتابنـا ذي العـدد(٦٣٧٠ يف ٢٠١٩/١٠/١ ) الخاصـة بأعالن 
اول للمناقصة ١٧/بلدية ٢٠١٩ مرشوع (انشـاء شعبة لبلدية البرصة 
( الطوبة والنخيلة ) مع انشـاء بناية لوحدة صيانة الطرق وهندسـة 

املرور ) 
١-نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديـد موعـد غلـق املناقصـة اعـاله ليكون يـوم الثالثـاء املصادف 
١٠/٢٢/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية ظهرا بدال مـن  يوم الثالثاء املصادف 

.٢٠١٩/١٠/١٥
٢- نود ان ننوه اىل :

أ-تعديل متطلبات السـيولة النقدية لتكون عىل مقدم العطاء توضيح 
املقـدرة املالية وتوفري املوارد املالية (السـيولة النقديـة ) بمبلغ اليقل  
قدره  عن (١٨٧,٤٦٥,٠٠٠ ) مائة وسبعة وثمانون  مليون واربعمائة 
وخمسـة وسـتون  الف  دينار عراقي بدالً من مبلغ اليقل  قدره  عن( 
٧٤٩,٨٥٩,٠٠٠ ) سـبعمائة وتسعة واربعون  مليونوثمانمائة وتسعة 

وخمسون  الف دينارعراقي
ب-تعديل الخـربة والقدرة الفنية (الخربة التخصصية – العمل املماثل 
– واملعـدات ) لتكـون غري مطلوبة من مقدم العطاء بدال من ما ورد يف 

اعالننا أعاله.
استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي 

املهندسالعدد ٤٥٣٦/٧/٤ يف ٢٠١٩/١٠/٧ .
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد)
الحاقا بكتابنا ذي العدد(٦٢١٩ يف ٢٠١٩/٩/٢٩ ) الخاصة بأعالن اول  للمناقصة ٥٨/بلديات٢٠١٩ مرشوع 

(تنفيـذ شـبكات ومحطـات مجـاري االمطـار والثقيلة وخطـوط الدفع واعمـال البلديـة الفـرازات ٣٧ أ وب و ج 
االكوات) 

١-نــود ان ننــوه إىل: 
 تمديد موعد غلق املناقصة اعاله ليكون يوم الثالثاء املصادف ١٠/٢٢/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية ظهرا بدال من  يوم 

الخميس املصادف ٢٠١٩/١٠/١٧.
٢- نود ان ننوه اىل :

أ-تعديـل معـدل االيـراد السـنوي ليكـون معدل االيراد السـنوي عىل مدى  (٧) سـبع سـنوات يجـب ان اليقل عن 
(٣٢,٦٨٦,٧٥١,٠٠٠) اثنان وثالثون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون الف دينار 
عراقي لكافة العقود املنجزة او تلك املسـتمرة من قبله وملدة ال تقل عن سـنتني وال تزيد عن (١٠) عرشة سـنوات 
مـن تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسـاب معدل االيراد السـنوي وفقا للسـنوات املقدمة من قبلـه مع مراعاه عدم 
رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة بدال من معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل 
عن(٣٥,٩٥٥,٤٢٦,٠٠٠) خمسـة وثالثون مليار وتسـعمائة وخمسة وخمسون مليون واربعمائة وستة وعرشون 

مليون   دينار عراقي 
ب-تعديل متطلبات السيولة النقدية لتكون ( ٨,٠٥٩,٧٤٧,٠٠٠) ثمانية مليار وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة 
وسـبعة واربعـون الف  دينـار عراقي بدال من (١٦,٣٤٣,٣٧٥,٢٥٠)  سـتة عرش  مليار وثالثمائـة وثالثة واربعون 

مليون  وثالثمائة وخمسـة وسـبعون الف ومائتان وخمسـون دينار عراقي  .
ج-تعديل الخربة والقدرة الفنية لتكون عىل مقدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات 
الخربة الفنية املشاركة بصفة مقاول او إدارة عقود او كمقاول ثانوي يف (١) عقد وللسنوات (١٠) العرشة السابقة 
وبمبلغ ال يقل عن (٣٩,٢٢٤,١٠١,٠٠٠) تسعة وثالثون  مليار ومائتان وأربعة وعرشون  مليون ومائة وواحد  الف  
دينـار لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقـد وتم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني باملماثلة حجم العمل ,تعقيداته, 
األسـاليب والتكنلوجيا املسـتخدمة املشار اليها يف الفصل السـادس (متطلبات صاحب العمل ) بدال من عىل مقدم 
العطـاء ان يقـدم دليل موثقا يوضح امكانيته عـىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املشـاركة بصفة مقاول او إدارة 

عقود او كمقاول ثانوي يف (١) عقد وللسنوات (٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن
( ٣٩,٢٢٤,١٠١,٠٠٠) تسـعة وثالثـون  مليار ومائتـان وأربعة وعرشون  مليون ومائة وواحـد  الف  دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني باملماثلة حجم العمل ,تعقيداته, األساليب 

والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل )
استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد ٤٥٣٦/٧/٤ يف ٢٠١٩/١٠/٧ .

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 

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

Contracts Dept Announcement

م/متديد
الحاقا بكتابنا ذي العدد(٥٨٠٦ يف ٢٠١٩/٩/١٩ ) الخاصة بأعالن اول للمناقصة ٦٢/بلديات٢٠١٩ 

مرشوع
 (تأهيل الشارع السياحي

 ( مجاري وبلدية وماء وكهرباء ) ابي الخصيب الداخيل   ) 
١-نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديـد موعد غلق املناقصة اعـاله ليكون يوم الخميس املصادف ١٠/٢٤/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية 
ظهرا بدال من  يوم االحد املصادف ٢٠١٩/١٠/٢٠.

٢- نود ان ننوه اىل :
أ-تعديل معدل االيراد السـنوي ليكون معدل االيراد السـنوي عىل مدى  (٧) سـبع سـنوات يجب ان 
اليقل عن (٤٣,٦٤٥,٦٤٥,٠٠٠) ثالثة واربعون مليار وسـتمائة وخمسة واربعون  مليون وستمائة 
وخمسـة واربعـون الف  دينار عراقـي لكافة العقود املنجـزة من قبله وملدة التقل عن سـنتني وال 
تزيد عن (١٠) عرشة سـنوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسـاب معدل االيراد السـنوي وفقا 
للسـنوات املقدمـة من قبله مـع مراعاه عدم رضورة ان تكون سـنوات العمل متسلسـلة بدال من 
معدل االيراد السـنوي عىل مدى اخر سـبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٤٨,٠١٠,٣٤٢,٠٠٠) ثمانية 

واربعون  مليار وعرشة مليون وثالثمائة واثنان واربعون الف دينار عراقي 
ب-تعديل متطلبات السـيولة النقدية لتكون ( ١٠,٧٦١,٩٧٠,٠٠٠) عرشة مليار وسـبعمائة وواحد 
وسـتون مليون وتسـعمائة وسـبعون الف دينار عراقي بدال من (١٤,٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠)أربعة عرش 

مليار وخمسمائة وتسعة واربعون مليون دينار عراقي 
ج-تعديل الخربة والقدرة الفنية لتكون عىل مقدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح امكانيته عىل 
تلبية متطلبات الخربة الفنية املشـاركة بصفة مقاول او إدارة عقود او كمقاول ثانوي يف (١) عقد 
وللسـنوات (١٠) العرشة السـابقة وبمبلغ ال يقل عن (٢٦,١٨٧,٤٥٩,٠٠٠) سـتة وعرشون مليار 
ومائة وسبعة وثمانون  مليون  واربعمائة و تسعة وخمسون الف دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة 
العمـال هذا العقد وتم إنجازها بنجـاح بالكامل ويعني باملماثلة حجم العمل ,تعقيداته,األسـاليب 
والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل ) بدال من ما  ذكر 

يف اإلعالن 
اسـتنادا اىل كتـاب وزارة التخطيـط /
دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد 

٤٥٣٦/٧/٤ يف ٢٠١٩/١٠/٧ .

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد)
الحاقا بكتابنا ذي العدد(٦٢٢٥ يف ٢٠١٩/٩/٢٩ ) الخاصة بأعالن اول للمناقصة ٦٣/بلديات٢٠١٩ مرشوع 

(انشاء طرق وتبليط يف ام قرص وبطول ١٠ كم  )
١-نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديـد موعـد غلق املناقصة اعاله ليكون يوم الثالثاء املصادف ١٠/٢٢/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية ظهرا بدال 
من  يوم الخميس املصادف ٢٠١٩/١٠/١٧.

٢- نود ان ننوه اىل :
أ-تعديل معدل االيراد السـنوي ليكون معدل االيراد السـنوي عىل مدى  (٧) سبع سنوات يجب ان اليقل عن 
(١٦,٥٧٧,٦٣٧,٠٠٠) ستة عرش مليار وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون وستمائة وسبعة وثالثون الف 
دينـار عراقي لكافة العقود املنجزة من قبله وملدة التقل عن سـنتني وال تزيد عن (١٠) عرشة سـنوات من 
تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسـاب معدل االيراد السنوي وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاه عدم 
رضورة ان تكون سـنوات العمل متسلسـلة بدال من معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب 

ان ال يقل عن ١٨,٣١٩,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية عرش  مليار وثالثمائة وتسعة عرش   مليون  دينار عراقي 
ب-تعديـل متطلبات السـيولة النقديـة لتكـون ( ٤,٠٨٧,٦٣٧,٠٠٠) أربعة مليار وسـبعة وثمانون مليون 
وسـتمائة وسـبعة وثالثون الف دينار عراقي بدال مـن (٨,٣٢٦,٦٦٧,٠٠٠)ثمانية مليار وثالثمائة وسـتة 

وعرشون مليون وستمائة وسبعة وستون الف دينار عراقي 
ج-تعديـل الخربة والقدرة الفنية لتكون عىل مقـدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية 
متطلبـات الخربة الفنية املشـاركة بصفـة مقاول او إدارة عقود او كمقاول ثانوي يف (١) عقد وللسـنوات 
(١٠) العـرشة السـابقة وبمبلغ ال يقـل عـن (١٤,٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عرش مليار وتسـعمائة وثمانية 
وثمانـون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقـد وتم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني 
باملماثلة حجم العمل ,تعقيداته,األساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات 
صاحب العمل ) بدال من تعديل الخربة والقدرة الفنية لتكون عىل مقدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح 
امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املشاركة بصفة مقاول او إدارة عقود او كمقاول ثانوي يف (١) 
عقد وللسـنوات (٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن (١٤,٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عرش مليار وتسعمائة 
وثمانيـة وثمانون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل 
ويعني باملماثلة حجم العمل ,تعقيداته,األسـاليب والتكنلوجيا املسـتخدمة املشار اليها يف الفصل السادس 

(متطلبات صاحب العمل 
اسـتنادا اىل كتـاب وزارة التخطيــــــــط /دائـرة العقود الحكوميـة العامة ذي العـدد ٤٥٣٦/٧/٤ يف 

املهندس٢٠١٩/١٠/٧ .
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد وتنويه )

استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
يف   ٤٥٣٦/٧/٤ العـدد  ذي  العامـة  الحكوميـة 

٢٠١٩/١٠/٧

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد)
يف  العـدد(٦٢٣٤  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٩/٢٩ ) الخاصـة بأعـالن ثانـي 
للمناقصة ١٧/كهرباء توزيع فرع شمال 
البـرصة ٢٠١٩ مـرشوع (انشـاء محطة 
سـعة (٢*٣١,٥) ام يف أي ١١/٣٣ ك.ف 
متكاملـة مع منظومـة االتصاالت واملواد 
االحتياطية عدد(٣) يف شط العرب والزبري 

واملدينة ) 
نـــود ان ننـــوه إىل تمديـد موعد غلق 
املناقصة اعاله ليكون يوم االحد املصادف 
١٠/٢٢/ ٢٠١٩ الساعة الثانية ظهرا بدال 

من  يوم االحد املصادف ٢٠١٩/١٠/١٣.
احلقوقي 

اياد كاظم مبارك 
مدير العقود احلكومية 

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

Contracts Dept Announcement

م/متديد
يف  العـدد(٦٢٣٥  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٩/٢٩ ) الخاصـة بأعالن ثاني 
توزيـع فـرع  للمناقصـة ٦/كهربـاء 
البرصة ٢٠١٩ مرشوع (انشاء محطة 
ثانوية (٢*٣١,٢) ام يف أي ١١/٣٣ ك.ف 

السينالكو 
تمديـد موعـد  إىل  ننـــوه  ان  نـــود 
غلق املناقصة اعـاله ليكون يوم االحد 
املصادف ١٠/٢٢/ ٢٠١٩ الساعة الثانية 
ظهـرا بدال مـن  يوم االثنـني املصادف 

.٢٠١٩/١٠/١٤
املهندس

حممد طاهر نجم التميمي 
 النائب الفني ملحافظ البرصة

الحاقا بكتبنا ذوات االعداد (٦٤٧٢ يف ٢٠١٩/١٠/٢ ) و(٦٤٧٤ يف ٢٠١٩/١٠/٢ )و(٦٤٧٦ يف ٢٠١٩/١٠/٢ ) 
و(٦٤٧٨ يف ٢٠١٩/١٠/٢ ) و(٦٤٨١ يف ٢٠١٩/١٠/٢ ) و(٦٤٨٤ يف ٢٠١٩/١٠/٢ ) و(٦٤٧٥ يف ٢٠١٩/١٠/٢ 

) والخاصة  بأعالن اول للمناقصات املدرجة ادناه .
١-نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديـد موعد غلق املناقصة ادناه ليكون يوم االربعاء املصادف ١٠/٢٣/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية ظهرا بدال 
من  يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/١٦.

٢- نود ان ننوه اىل تعديل معايري التأهيل وفق الجدول ادناه بدل من ماورد يف اإلعالنتنا والخاصة باملناقصات  
ادناه .

الخبرة والقدرة الفنية القدرة المالية (السيولة النقدية )رقم المناقصة واسم المشروع  ت
(العمل المماثل )

۲۰۹/تربية مشروع انشاء روضة على القطعة ۱
المرقمة ۱۳/۳۰٥۰ في الطوبة والنخيلة 

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي

۲۱۱/ تربية مشروع هدم روضة احباب الحسين ۲
وبناء روضة نموذجية

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي

۲۱۳/ تربية مشروع بناء روضة في دور الضباط ۳
مجاور مشتل البلدية ٤۷٦/۱۹۷۱ الكوت 

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي

۲۱٥/تربية مشروع بناء روضة نموذجية على ٤
القطعة ۳۷/۲۳۹۱م۲۷ االكوات 

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي

٥
۲۱۸/تربية مشروع بناء روضة نموذجية على 
القطعة المحصورة بين متوسطة الشيخ الوائلي 
ومدرسة التوجيه االبتدائية على القطعة المرقمة 

۲۳۱/۳۳٤ مقاطعة ۲۰ الهوير الصغير

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي

۲۲۱/تربية مشروع بناء روضة  نموذجيه على ٦
القطعة المرقمة ۳۸/۷٥۸ م ۲۷ االكوات 

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي

212/تربية مشروع هدم روضة الطفل العربي وإعادة 7
بناء روضة نموذجية 

٥۱٫٥۷۹٫۰۰۰ واحد وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة 
غير مطلوبه وسبعون الف دينار عراقي
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد وتنويه )

استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
يف   ٤٥٣٦/٧/٤ العـدد  ذي  العامـة  الحكوميـة 

٢٠١٩/١٠/٧

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

 النائب الفني ملحافظ البرصة

 الحاقا بكتبنا ذوات االعداد (٦٤٧٣ يف ٢٠١٩/١٠/٢ ) و(٦٤٧٧ يف ٢٠١٩/١٠/٢ )و(٦٤٧٩ يف ٢٠١٩/١٠/٢ 
يف  و(٦٤٨٥   (  ٢٠١٩/١٠/٢ يف  و(٦٤٨٣   (  ٢٠١٩/١٠/٢ يف  و(٦٤٨٢   (  ٢٠١٩/١٠/٢ يف  و(٦٤٨٠   (

٢٠١٩/١٠/٢ ) و(٦٤٨٦ يف ٢٠١٩/١٠/٢ )   والخاصة  بأعالن اول للمناقصات املدرجة ادناه .
١-نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديـد موعد غلق املناقصة ادناه ليكون يوم االربعاء املصادف ١٠/٢٣/ ٢٠١٩ السـاعة الثانية ظهرا بدال 
من  يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/١٠/١٦.

٢- نود ان ننوه اىل تعديل معايري التأهيل وفق الجدول ادناه بدل من ماورد يف اإلعالنتنا والخاصة باملناقصات  
ادناه .

يومية دولية سياسية عامة مستقلة 3
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة   (سنة واحدة )  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة 
٢٠١٣  فعىل من يرغب باالشـرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل 
(٣٠) يوما  تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مسـتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
٢٠٠٪ من القيمة املقدرة بأسـتثناء املسـتأجرين الشـاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن ٥٠٪ من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسـاب البلدية املذكورة اسـتنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم (٣٠) يف ٢٠١٦/١/٣ وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن البالغة (٣٠) يوما يف السـاعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسـمية سـتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 

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

العراقية) 
٢ ـ عىل املسـتأجر مراجعة البلدية خالل مدة (٣٠ يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسـديد بدل االيجار 

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

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

لهم

العدد /١٨٣
التاريخ ٢٠١٩/١٠/٦

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
عمارة البلدية/شارع السكة (۳*۳)م ٥۸/۷٥ـ۷۱/۹۲ حوانيت ۱

شارع السكة (٦*۲۱٥)م ۱۱٤/ (۱/٥۰) حانوت ۲
شارع السكة ۷۲م۲ (۱٥۰أ)/۱۳۲ حانوت ۳

مجاور سياج المستشفى (۲*۰٫٦)م ۱۸٤/۲٥ حانوت ٤
سوق الكوفة (۲,٥۱*۰,٥)م ۲۰٦/۲ حانوت ٥

مجاور علوة االسماك (۳*٤)م ۳۲۷/٥ حانوت  ٦
شارع الكورنيش (۳*٤)م+۱۸٥م۲ ۲أ/۳۷۷ كشك  ۷
شارع الكورنيش (۳*٤)م+۱۳٥م۲ ۳۷۸/۲ كشك  ۸
شارع الكورنيش (۳*٤)م+۱٦۸م۲ ۳۸۱/۱۱ كشك  ۹
شارع الكورنيش (۳*٤)م+۱۷٥م۲ ۳۸٤/٥ كشك  ۱۰
شارع الكورنيش (۳*٤)م+۱٦۸م۲ بال/۳۸٥ غرفة  ۱۱

شارع الكورنيش (۳*٤)م+۱۹٦م۲ ۳۹۲/۱۰ كشك ۱۲
شارع الكورنيش (۳*۲)م+۸۰م۲ ٦أ/۳۹٥ كشك ۱۳
شارع الكورنيش ۲۳۸م۲ بال/۳۹٦ مسقف ۱٤

حي ميسان على القطعة ۳/۳۱٤۰۹ (٤*۳) ۷۷٤/۲ حانوت ۱٥
واجهة مخزن البلدية (۳*٤)م ٥۰۳/(٦۳/۱۳) حانوت ۱٦

عيل محيد احلسيني
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة/وكالة

رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية/ وكالة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

محافظ النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثانية

العدد 184
التاريخ 2019/10/7

تنويه
اس�تنادا اىل موافقة الس�يد محاف�ظ النجف 
االرشف ع�ى مضم�ون كتاب بلدي�ة الكوفة 
ذي العدد 3417/304 يف 2019/3/26 تقرر  
ايقاف اج�راءات مزايدة )محطة تعبئة وقود 
وملحقاتها )س�احة لبي�ع الغ�از والنفط + 
ك�راج غس�ل وتش�حيم +حوانيت ع�دد 16( 
ال�واردة يف الفقرة )1( من اعالننا املرقم 179 
يف 2019/9/24 املنشور يف صحيفة املستقبل 
العراق�ي بعدده�ا 1992 يف 2019/9/30 لذا 

اقتىض التنويه

مديريــة بلدية البصــرة
شعبة تنظيم املدن

اعالن
تعل�ن مديرية بلدية البرصة / ش�عبة تنظيم املدن اىل كاف�ة دوائر الدولة والقطاع 
الع�ام واملختل�ط والتعاون�ي وذوي العالقة م�ن املواطنني، عن املب�ارشة بتصديق 
خارطة تنظيم االس�تعمال للقطاع السكني يف منطقة دور الضباط )29( الجبيلة 
للمنطقة املحصورة بني ش�ارع مستش�فى الفيحاء ش�ماالً ودور الضباط جنوباً 

وشارع التجاري رشقاً وشارع التنانري غرباً.
عى كل من لديه اعرتاض او اقرتاح تثبيت ذلك بكتاب رسمي موجه اىل بلدية البرصة 
/ شعبة تنظيم املدن وخالل مدة )30( يوم من تاريخ نرش اإلعالن استناداً اىل املادة 
)45( الخامسة واألربعني من قانون إدارة البلديات رقم )165 لسنة 1964( املعدل 

وبعكسه ستقوم مديريتنا بتصديق الخارطة والعمل بموجبها وحسب األصول.

اعالن 
ق�دم املواطن ) كايف عب�د عطيه ( دعوة 
قضائية لتبديل اسم  وجعله ) دايل ( بدال 
من ) كايف ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م ) 3 ( لس�نة 2016  املع�دل ع�ى 
ان يكون النرش باس�م مدير الجنس�ية 

املحرتم .
اللواء الحقوقي

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) ع�ي مهيم�ن ابراهيم 
حمزه ( طلبا يروم فيه تس�جيل اللقب 
وجعل�ه ) الخزرج�ي ( بدال م�ن ) فراغ 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خ�الل ) 10 ( يوم�ا من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 24 ( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العام 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) حيدر مهيم�ن ابراهيم 
حمزه ( طلبا يروم فيه تس�جيل اللقب 
وجعل�ه ) الخزرج�ي ( بدال م�ن ) فراغ 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خ�الل ) 10 ( يوم�ا من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 24 ( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العام

اعالن 
اىل الرشيك / كلثوم عويف جويعد 

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة الش�علة لغ�رض 
اس�تخراج اج�ازة بن�اء للقطع�ة املرقم�ة 4 / 

14285 – الصابيات / 22 
الرشيك 

حنان عبد الحمزه عليوي 
���������������������������������������

اعالن 
قدمت املواطنة ) كريمة حس�ن هيمت ( دعوة 
قضائي�ة لتبديل اس�م  وجعل�ه ) فاطمة ( بدال 
من ) كريمة ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
بطلب�ه اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن 
قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016  
املعدل عى ان يكون النرش باسم مدير الجنسية 

املحرتم .
اللواء الحقوقي

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

اىل ال�رشكاء / ف�داغ وس�مري وهن�د وخديجة 
وس�ليمة ونج�اح وزكيه اوالد عب�د الجبار عبد 

الوهاب ونواف عبد االله طه .
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن يف الب�رصة – ك�وت الحج�اج – مجمع 
وزارة االعمار واالسكان – تقاطع حي الرسالة 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام الرشيك 
) خال�د وليد عب�د القادر ( بالبن�اء عى حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة 308 مقاطعة 55 
الحمزه لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
م�دة اقصاه�ا 15 يوما داخ�ل العراق وش�هرا 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
���������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي اس�امة جاسم املرسومي 
لرشكة مدينة الرسور للتجارة العامة املحدودة 
– ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق او دين ع�ى الرشكة 
مراجعت�ي عى العنوان الت�ايل بغداد حي تونس 

م 326 ز 36 د 8 .
املصفي املحامي 

اسامة جاسم املرسومي 
���������������������������������������

اعالن 
تعلن الرشك�ة العراقية للنقل الربي املس�اهمة 
املختلط�ة ع�ن نيتها تاج�ري العق�ار املرقم ) 1 
/ 119 م 15 ( ج�رف النداف ومس�احتها ) 28 
دون�م ( وع�ى الراغب�ني بااليج�ار الحضور اىل 
مقر الرشكة مس�تصحبني معهم املستمسكات 

الرسمية املطلوبة .

العدد : خ27027/1/126/6
التاريخ 2019/10/2

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة(
هياة املواد / قسم العقود واملشرتيات /شعبة العقود اخلارجية 

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

فعى الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عى رشوط املناقصة وحس�ب املبلغ املؤرش 
ازائها و غري قابلة للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهر يوم  الثالثاء  املوافق 2019/11/12 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر 

االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي يي 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 املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل 

التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تق�ل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عى ان يك�ون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريك�ي او اليورو او الدينار 

العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4  �  تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة  
 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 عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن 
)28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )2,000( الفان دوالر امريكي فقط

6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله
www.SRC.GOV.IQ 7  � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 8 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل

9 � يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظرف  مغلق ومختوم
10 � يتحمل من ترسو عي ه املناقصة اجور النرش واالعالن 

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

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 �  معدل ايراد سنوي يعادل )50,000( خمسون الف دوالر امريكي  للسنوات الخمس السابقة 

3 �  سيولة نقدية تعادل )50,000( خمسون الف دوالر امريكي  
ب  �الخربة والقدرة الفنية 

ع�ى مق�دم العط�اء ان يقدم دليال موثقا يوض�ح امكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفني�ة يف تصنيع او تجهيز املواد الكيمياوية او املواد الكيمياوية التش�غيلية 
املستخدمة يف املصايف او الرشكات النفطية  او القطاع العام يف العراق

ج � ع�ى مق�دم العط�اء ان يقدم دلي�ال موثقا يوضح ان الس�لع التي يعرضها تفي بالغ�رض املطلوب كمادة تس�تخدم  يف مجفف الغاز املدور يف وحدات تحس�ني 
البنزين 

12 � تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمناففس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر ال تزيد عن10% عن مثيالتها املستوردة 
عند تحقق القيمة املظافة البالغة 20% للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة 

املصنعة
13 � يجب عى مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1 535 / 2019 /E 
للمرة الثانية

 ACTIVATED ALUMINA
مادة كيماوية 

المبلغ التخميني للمناقصة )100,000(  مئة  الف دوالر امريكي 
200.000 IQD

ر. املهندسني االقدم 
علـي إسامعيـل جـاسم 

مدير بلدية البرصة

عيل محيد احلسيني
قائمممقام قضاء الكوفة املقدسة / وكالة

رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية /وكالة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديرية زراع�ة صالح الدي�ن للمرة الثانية ع�ن تاجري املس�احات  املدرجة 
تفاصيله�ا ادناه وفق اح�كام   القانون ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فع�ى الراغبني بالتأجري الحضور 
اىل مق�ر مديري�ة زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الواحد والثالثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية   800 71/دونم 48 / االجودي 3 1

زراعية 700 46/دونم 28/ابو توينة 15/41 2

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 3

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 4

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 5

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 6

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 7

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 8

زراعية 800 70/دونم 28/ابو توينة 15/41 9

زراعية 900 120/دونم 28/ابو توينة 15/41 10

زراعية 600 4/دونم 24 /طق طق 21/144 11

زراعية 600 4/دونم 24 /طق طق 21/144 12

زراعية 600 10/دونم 29/ شناس 24/197 13

زراعية 600 10/دونم 14/  الفرحاتية 256/1 14
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فقدان
فقدت مني االجازة املرقمة٨٣١٥٤ 
تاريخها  ٢٠١٠/٩/٢١ صادرة من 
وزارة الصناع�ة واملعادن-املديري�ة 
العام�ة للتنمية الصناعية باس�م-

زكي عيل الحسني السعد.
��������������������������������

وزارة العدل
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط /

الثانية
لجنة تثبيت امللكية يف واسط

العدد٢/تسجيل مجدد/٢٠١٨
اعالن تثبيت عائدية

تسلسل العقار / ١١٣٣
اسم املحلة / العزة القديمة

جنس العقار /ارض الدار مع بنائها
االعتبار /عموم العقار

اس�م الش�خص الذي تثبت العائدية له /
عادل هالل جاسم

بناءا عىل صدور القرار  بالعدد ٢/تسجيل 
مج�دد/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/٩/٣٠ والخاص 
بتثبيت عائدي�ة العقاراملرقم ١١٣٣ العزة 
لطالب التسجيل املجددعادل هالل جاسم 
واستنادا اىل احكام املادة )٤٩( من قانون 
التس�جيل العقاري رقم ٤٣ لس�نة ١٩7١ 
املع�دل النافذ نعلن نرش ه�ذا القرار وملدة 
)٣٠( يوم�ا وع�ىل من لدي�ه اعرتاض عىل 
هذا القرار املبادرة للطعن فيه لدى رئاسة 
االتحادي�ة  واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وعند 
انتهاء املدة  وعدم ورود اشعار من رئاسة 
االستئناف لوقوع الطعن عىل القرار لديها 
خ�الل امل�دة املذك�ورة س�تبارش مديرية 
التسجيل العقاري يف واسط االوىل بتسجيل 

العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية 
القايض 

عمار حسن عبد عيل
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف الكوت

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكم بداءة الكوت
العدد / ١٠٨6/ب/٢٠١٨

التاريخ ٢٠١٩/١٠/٩
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي الدائن / عماد عبد الله شمه
املدعى عليه / املدين / جمعة بطي موىس 

وجماعته
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الصادر م�ن هذه 
 ) )  ١٠٨6/ب/٢٠١٨  بالع�دد  املحكم�ة 
واملتضم�ن اع�الن املزايدة  الزالة ش�يوع 
العقار املرقم )٣١٥ سيد حسني( وتوزيع 
ص�ايف الثم�ن ب�ني ال�رشكاء كال حس�ب 
سهامه فقد تقرر اعالن عن بيعه  باملزايدة 
العلني�ة خالل )٣٠( يوما اعتبارامن اليوم 
الت�ايل للنرش يف صحيفتني محليتني( فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغة ١٠% من القيمة التقديرية للعقار 
بصك معنون اىل )محكم�ة بداءة الكوت( 
وس�وف تج�ري املزاي�دة يف  الي�وم االخري 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را واذا صادف 
الي�وم االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم 
ال�ذي يلي�ه م�ن ال�دوام الرس�مي موعدا 
للمزايدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  

اجور االعالن واملزايدة 
القايض

عمار حسن عبد عيل
مواصفات العقار :

جنس�ه / دار س�كن يقع يف منطقة سيد 
حسني الرشقية يف شارع فرعي بعرض ٣ 
م و٢م ركن مدخل شارع الكص مساحته 
العقار ١,6١,٤م٢ البناء يتكون من غرفة 
اس�تقبال وه�ول وغرفت�ي ن�وم ومرافق 
صحي�ة خارجية ومطبخ وحمام وبيتونة 
والبن�اء بالطابوق واالس�منت والس�قف 
ع�كادة  درج�ة عمرانه جيدة  ومس�احة 
البناء بحدود ٩٠م٢ وبقية املساحة قطعة 

مرتوكة خالية من البناء 
املساحة // ١,6١,٤م٢

الشاغل // حسني ستار خماس
 ٩٨,٥٠٠,٠٠٠  // التقديري�ة  القيم�ة 

مليون دينار
��������������������������������

تنويه
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف صحيفة 
الع�راق  االع�دد ١٠٤١يف ١٠/١٣ ٢٠١٩  
س�قط س�هوامن اع�الن كات�ب ع�دل 
القيم�ة   ٢٠١٩/67٩ املرق�م  بعقوب�ة 
  )7٠٢٠٠٠٠٠٠  ( البالغ�ة  التقديري�ة 
س�بعمائة واثن�ان ملي�ون دين�ار – لذا 

اقتىض التنويه .

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي 
 ٢٠١٩/٩/٣٠ يف   )١٩٩٢( بالع�دد 
الس�ماوة  ب�داءة  محكم�ة  اع�الن 
١٨٥٠/ب/٢٠١٩بتاري�خ  الع�دد 
٢٠١٩/٩/٢٩ سقط سهوا مقاطعة 

٢٣ لذا اقتىض التنوية 
��������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الدور
الع�دد: ٢١٨/ش/٢٠١٩                               

التاريخ:٢٠١٩/١٠/٩
م/اعالن

اىل املدع�ى عليه/ مصطفى احمد إبراهيم 
/ مجهول محل اإلقامة 

اقام�ت املدعي�ة )رضي�ه أي�وب صال�ح( 
الدع�وى ام�ام ه�ذه املحكمة وس�جلت 
تطل�ب  والت�ي  ٢١٨/ش/٢٠١٩  بالع�دد 
فيها الحكم بالتفريق للرضر وقد أصدرت 
املحكم�ة قراره�ا الذي يق�ي بالتفريق 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار وخت�م املجلس البلدي ل�ذا قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
رسميتني وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك وع�دم االع�رتاض والتمييز عىل قرار 
الحكم املذكور خالل شهر من نرش اإلعالن 
فان القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض 

سعدون محمد عويد
��������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: ١٠٥٨/ش /٢٠١٩                               

التاريخ:٢٠١٩/١٠/١٣
م/اعالن

اىل املدعى عليه/ حسني محمد كاظم 
قدم�ت زوجت�ك املس�تدعية )ان�وار رعد 
/١٠٥٨ املرقم�ة  الدع�وى  حس�ني( 

تثبي�ت  فيه�ا  تطل�ب  والت�ي  ش/٢٠١٩ 
زواجه�ا من�ك وتثبيت نس�ب األطفال كل 
من )حمزة ومعتصم وعباس( وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
مبل�غ مرك�ز رشط�ة الحويش واش�عار 
مختار املنطقة املصدق من املجلس املحيل 
يف مدينة س�امراء ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وس�وف تقوم املحكمة باتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بحقك يف حال عدم حضورك او 
ارس�ال وكيل عنك بموعد املرافعة املوافق 

يوم ٢٠١٩/١٠/٢٨.
القايض 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
الع�دد: ١٩٩/ش/٢٠١٩                               

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٩
م/تبليغ املدعى عليه )عالء طه ياسني(

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 
١٩٩/ش/٢٠١٩ واملقامة من قبل املدعية 
)خال�دة فؤاد احمد ( واملدعى عليه ) عالء 
ط�ه ياس�ني(واملتضمنة دع�وى تفري�ق 
لل�رضر وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واملؤي�د 
من قبل مخت�ار منطقة العكس�ه وتأييد 
املجل�س البل�دي لذا تق�رر اج�راء تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني يف موع�د املرافع�ة 
املصادف ٢٠١٩/١٠/١٥ الساعة التاسعة 
صباحا ويف حال عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 
بحقك غيابيا وفق القانون ... مع التقدير 

القايض 
حردان خليفة جاسم

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

اش�ارة اىل  االعالن املنشور  يف   صحيفة   
 ١٠/١٣ يف    ٢٠٠٠ الع�دد  املس�تقبل  
٢٠١٩  س�قط  س�هوا م�ن  اعالن كاتب  
عدل  بعقوبة املرقم ٢٠١٩/67٩ القيمة 
  )7٠٢٠٠٠٠٠٠ البالغ�ة)  التقديري�ة 
س�بعمائة  واثن�ان مليون  دين�ار – لذا 

اقتىض التنويه .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكم بداءة الكوت
العدد / ٥٣٣/ب/٢٠١٩

التاريخ ٢٠١٩/١٠/٨
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي الدائن / ايناس عبد الله حسني
املدعى عليه / املدين / اسامة رسحان غانم

تنفيذا لقرار الحكم الصادر بتاريخ  ٢٠١٩/١٠/٨ 
واملتضم�ن اع�ادة االعالن ع�ن بيع العق�ار املرقم 
)١١٨٢/٢ م٢٩ داموك( باملزايدة العلنية خالل )٣( 
اي�ام اعتبارا م�ن اليوم التايل للن�رش يف صحيفتني 
محليتني وذلك لحصول طل�ب ضم من قبل طالب 
الضم ) باقر رسحان غانم( فعىل الراغبني بالرشاء 
معه�م  مس�تصحبني  املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ١٠% م�ن القيم�ة 
التقديري�ة للعقار بصك معنون اىل )محكمة بداءة 
الك�وت( وس�وف تج�ري املزايدة يف  الي�وم االخري 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را واذا ص�ادف اليوم 
االخري عطلة رس�مية فيعترب الي�وم الذي يليه من 
الدوام الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة  اجور االعالن واملزايدة 
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
مواصفات العقار :

جنس�ه / دار س�كن يتكون من طابقني ويحتوي 
الطابق االريض عىل طارمة امامية واملدخل كليدور 
وغرف�ة اس�تقبال وه�ول وغرفتني ن�وم ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة ع�دد٢ وه�ول داخ�يل 
ومش�يد يف الطابق العلوي خمس غرف نوم وهول 
داخ�يل وحم�ام ومراف�ق صحية وس�قف الطابق 
االريض والثاني كونكريت مسلح واالرضية مبلطة 
بال�كايش املوزائي�ك وكذلك الطارم�ة االمامية مع 
الحديقة وجانبية ودرجة عمرانه جيدة ومشغول 

من قبل مستأجر 
املساحة // ٤,7٥م٢
الشاغل // مستاجر

القيمة التقديرية // ٣٠٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد : ٤٣6٢/ش/٢٠١٩

التاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣
اىل املدعى عليه / رضغام كريم محسن

اقام املدعي بيداء رعد عيدان الدعوى املرقمة اعاله 
والتي طلبت فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم تاييد 
الحضانة وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مختار محلة الفالجة واملرفق بكتاب مركز رشطة 
الفالج�ة بالع�دد ١7٨٠7 يف ٢٠١٩/١٠/١٠ تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بتاريخ 
٢٠١٩/١٠/٢٨ الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عن ك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

غانم عواد نجم البدري 
نائب رئيس محكمة استئناف واسط االتحادية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : ٢٠٨ 

التاريخ : ١7 / ١٠ / ٢٠١٩ 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) حبيب فريح محمد ( يس�كن الخالص 
بتاري�خ ٨ / ١٠ / ٢٠١٩ قدمت لنا املدعوة ) نجلة عبد 
الل�ه عايط ( ) زوجة( املفق�ود ) حبيب فريح محمد ( 
وال�ذي فقد بتاري�خ ٣ / ٤ / ٢٠١٥ والت�ي تطلب فيه 
اص�دار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا 
تق�رر االعالن عن ذلك يف الصح�ف املحلية فمن له حق 
االع�رتاض مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر 

املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض

رحيم ساهي الجحييش 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : ٢٠٠١ 

التاريخ : ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩ 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) حبيب فريح محمد ( يس�كن الخالص 
بتاري�خ ٨ / ١٠ / ٢٠١٩ قدمت لنا املدعوة ) نجلة عبد 
الل�ه عايط ( ) زوجة( املفق�ود ) حبيب فريح محمد ( 
وال�ذي فقد بتاري�خ ٣ / ٤ / ٢٠١٥ والت�ي تطلب فيه 
اص�دار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا 
تق�رر االعالن عن ذلك يف الصح�ف املحلية فمن له حق 
االع�رتاض مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر 

املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض

رحيم ساهي الجحييش 
 �����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف واسط /الثانية

لجنة تثبيت امللكية يف واسط
العدد٣/تسجيل مجدد/٢٠١٨

اعالن تثبيت عائدية
تسلسل العقار / ١١٣٤

اسم املحلة / العزة القديمة
جنس العقار /ارض الدار مع بنائها

االعتبار /عموم العقار
اس�م الشخص الذي تثبت العائدية لها /كميله فرحان 

مسري 
بناءا عىل صدور القرار  بالعدد ٣/تسجيل مجدد/٢٠١٨ 
يف ٢٠١٨/٩/٣٠ والخاص بتثبيت عائدية العقاراملرقم 
١١٣٤ الع�زة لطالب التس�جيل املج�دد كميلة فرحان 
مس�ري واس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة )٤٩( م�ن قانون 
التس�جيل العقاري رقم ٤٣ لس�نة ١٩7١ املعدل النافذ 
نعل�ن نرش هذا القرار ومل�دة )٣٠( يوما وعىل من لديه 
اعرتاض عىل هذا القرار املبادرة للطعن فيه لدى رئاسة 
محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش االعالن وعند انتهاء املدة  وعدم ورود اشعار 
من رئاسة االس�تئناف لوقوع الطعن عىل القرار لديها 
خالل املدة املذكورة ستبارش مديرية التسجيل العقاري 
يف واس�ط االوىل بتس�جيل العق�ار وفقا لق�رار تثبيت 

العائدية 
القايض 

عمار حسن عبد عيل
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف الكوت

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
تنفيذ / ١٨ 

رقم االضبارة : ١٣٥ / خ / ١٩ 
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩ 

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ البرصة االس�هم البالغة ) س�هم 
واح�د ( من اصل عموم االعتبار الكيل ) ٤٨ ( س�هم يف 
العقار تسلسل ٥٣ / ١ / ٢ / ١ الواقع يف الكزارة العائد 
للمدين ق�ي جميل مرزوك املحجوز لقاء طلب الدائن 
مش�اري راهي عواد البالغ ) ٠٠٠ ، ٤٤٣ ، ٣٨٣ ( دينار 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدا م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

حيدر لياس خضري 
املواصفات :

١ – موقعه ورقمه : ٥٣ / ١ / ٢ / ١ الكزارة / ش�ارع 
الوطن .

٢ – جنس�ه ونوعه : ارض العم�ارة مع ابنيتها املكونة 
من ثالث طوابق .

٣ – ح�دوده واوصافه : طريق عام – ٥٢ / ٤ – ١١٨٠ 
– طريق خاص محل مساحته ٣٥ م٢ .

٤ – مس�احته : مس�احة املح�ل الواقع ضم�ن العقار 
اعاله واملراد بيعه ٣٥ م٢ .

٥ – درجة العمران : متوسط .
6 – الش�اغل : ق�ي جميل م�رزوك / يرغ�ب بالبقاء 

كمستاجر .
7 – القيمة املقدرة : قيمة السهم الواحد العائد للمدين 
واملراد بيعه ) ٠٠٠ ، 7٢٠ ، ١٢6 ( مائة وستة وعرشون 

مليون وسبعمائة وعرشون الف دينار . 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : ٢٠٠٢ 

التاريخ : ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩ 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) احم�د س�عيد عوز ( يس�كن الخالص 
بتاري�خ ٩ / ١٠ / ٢٠١٩ قدم�ت لنا املدع�وة ) عفيفه 
عب�د الله حبيب ( ) والدة ( املفقود ) احمد س�عيد عوز 
( وال�ذي فقد بتاري�خ ٢ / ٢ / ٢٠٠7 والتي تطلب فيه 
اص�دار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا 
تق�رر االعالن عن ذلك يف الصح�ف املحلية فمن له حق 
االع�رتاض مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر 

املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض

رحيم ساهي الجحييش 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : ٢٠٠٣ 

التاريخ : ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩ 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) احم�د س�عيد عوز ( يس�كن الخالص 
بتاري�خ ٩ / ١٠ / ٢٠١٩ قدم�ت لنا املدع�وة ) عفيفه 
عب�د الله حبيب ( ) والدة ( املفقود ) احمد س�عيد عوز 
( وال�ذي فقد بتاري�خ ٢ / ٢ / ٢٠٠7 والتي تطلب فيه 
اص�دار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا 
تق�رر االعالن عن ذلك يف الصح�ف املحلية فمن له حق 
االع�رتاض مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر 

املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض

رحيم ساهي الجحييش
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

العدالة يف اإلعامر وتوفري اخلدمات
          د. باسم محمد حبيب 

ال يختلف اثن�ان عىل ما عاناه البلد 
يف الخمس عرشة س�نة املاضية من 
اإلرهاب والفس�اد، إذ كان للفس�اد 
أثره الكبري ليس بمقتل أعداد كبرية 
م�ن الن�اس ب�ل وتخري�ب الدوائر 
واملؤسس�ات الحكومية واملمتلكات 
العام�ة والخاص�ة وتهري�ب كث�ري 

منها إىل خارج البالد.
 أم�ا الفس�اد ف�ال يخف�ى ع�ىل أي 

متتب�ع ما س�ببه من ه�در كبري يف 
األم�وال وامل�وارد إىل درج�ة أصب�ح 
العراق فيها أقرب ما يكون إىل دولة 

فقرية ومفلسة.
وم�ن ث�ّم انعكس ذلك بش�كل كبري 
ع�ىل حرك�ة اإلعم�ار لي�س بأبعاد 
األجنبي�ة ع�ن  وال�رشكات  ال�دول 
العمل يف البالد وحس�ب بل ويف عدم 
تواف�ر املوارد املالي�ة التي تحتاجها 
مشاريع اإلعمار  السيما وقد توافق 
ذلك مع تراجع أس�عار النفط املورد 

االقتص�ادي الوحيد للع�راق، فضال 
ع�ن اس�تثمار كثري م�ن األموال يف 
الحرب ضد اإلرهاب ال سيما إرهاب 
عصابات داعش ال�ذي خرّب الكثري 
من املدن العراقية السيما يف املناطق 

الشمالية والغربية من البلد.
وم�ن ثّم ل�م تك�ن حرك�ة اإلعمار 
بالشكل الذي تمناه املواطن العراقي 
يف معظم املحافظات العراقية، لكن 
هذا ال يعني أن مستوى اإلعمار كان 
واح�دا يف كل املحافظات، إذ الحظنا 

م�ن  اإلعم�ار  مس�توى  يف  تباين�ا 
محافظ�ة إىل أخ�رى، فبينما بلغت 
حرك�ة اإلعم�ار مس�تويات جي�دة 
يف محافظات كردس�تان يف ش�مال 
الع�راق تليها املناطق الوس�طى ثم 
منطقة الفرات األوس�ط انخفضت 
هذه املس�تويات إىل درج�ة تكاد ال 

تذكر يف  محافظات جنوب العراق.
ان هن�اك  ن�درك  وبالتأكي�د نح�ن 
أس�بابا معينة حددت ه�ذا التباين 
يف نس�ب اإلعم�ار بعضه�ا خارجة 

ع�ن إرادة الس�لطة كرغب�ة ال�دول 
املانح�ة يف إعطاء األولوية للمناطق 
املت�ررة م�ن إره�اب عصاب�ات  
داع�ش وبعضه�ا اآلخ�ر مرتبط�ة 
بعوام�ل أخ�رى أمني�ة وعس�كرية 
وسياس�ية وثقافي�ة .. ال�خ ، وهي 
أس�باب ال يمكننا أب�دا القبول بها، 
ألننا كمواطن�ني عراقيني نرى بأننا 
جميع�ا متس�اوون يف املواطنة ويف 
الحق�وق والواجبات، وم�ن ثّم من 
حقن�ا جميع�ا بمس�توى واحد من 

اإلعمار وال نقبل بأقل من ذلك أبدا.
إّنن�ا نطال�ب بوضع خط�ة موحدة 
لإلعم�ار وتوف�ري الخدمات تش�مل 
عم�وم البلد، حتى ال يجري التالعب 
بحصص املحافظات من اإلعمار أو 
يكون للعوامل الذاتية أثرها يف مسار 
اإلعمار ولي�س العوامل املوضوعية 
املحافظ�ات م�ن  تحتاج�ه  م�ا  أو 
املش�اريع، وأن يت�م ذل�ك بوج�ود 
ممثل�ني عن املحافظ�ات كافة لكي 
يتم النظر يف مطال�ب كل محافظة 

من املش�اريع اإلعماري�ة والخدمية 
فضال ع�ن مراقبة صياغ�ة الخطة 

وتوزيع فقراتها.
إّن ضم�ان ح�ق كل محافظ�ة من 
مش�اريع اإلعمار هو أمر رضوري 
املواطن�ني  إلش�عار  وأس�ايس 
بمساواتهم وأّنهم جزء من بلد واحد 
يتس�اوى الجمي�ع في�ه بالحق�وق 
والواجب�ات ويك�ون الجمي�ع في�ه 
راض�ون ومتكاتف�ون، فه�ذا ه�و 

السبيل لبناء بلد آمن مستقر.

سوريا تتعاىف وهذه هي املؤرشات
          خيام الزعبي

س�ورية كم�ا يخربنا التاري�خ والواق�ع عندما 
تتعاىف… تتعاىف معها األمة بأكملها بفضل يقظة 
أبنائها املخلصني الذين يعرفون أن غرق سورية 
هو غ�رق لألمة العربية كلها، لذلك يجب عليهم 
أن يراهنوا عىل استمرار حضورها الداعم لألمن 
واالس�تقرار اإلقليم�ي يف ظل األوض�اع الدولية 

املعقدة يف هذه املنطقة.
الي�وم س�ورية تتعاىف، م�ا يف ذلك ش�ّك، فهناك 
إنجازات إس�راتيجية وعس�كرية ملفتة، حيث 
نجح الجيش الس�وري ىف بس�ط سيطرته شبه 
الكاملة ع�ىل مختلف املناطق واملدن الس�ورية 
وتحريره�ا م�ن قبض�ة مجامي�ع “داع�ش” 
اإلجرامي�ة وأخواتها، يف وقت س�ادت فيه حالة 
من االرتباك والقلق ل�دى األطراف الداعمة لتلك 
املليش�يات ويف مقدمتها تركيا وأمريكا والعديد 
م�ن ال�دول الغربية، إذ تمكن الجيش الس�وري 
مؤخ�راً من تحرير بع�ض القرى يف ريف حماه 

وادلب.
يف س�ياق متصل يعترب افتتاح معرب البوكمال- 
القائ�م عىل الحدود الس�ورية – العراقية كأحد 
املعاب�ر املهمة ورشيان تجاري واقتصادي مهم 
للبلدي�ن الس�وري العراق�ي، ومع افتت�اح هذا 
املعرب س�تعود الحي�اة من جديد له�ذا الرشيان 
كونه يعترب نقط�ة مهمة لدفع عجلة االقتصاد 
والتب�ادل التج�اري، ناهيك ع�ن إقامة رشكات 
مشركة وفتح أبواب جديدة أمام االستثمارات 
ورؤوس األم�وال للتدفق باتجاه الجانبني وذلك 
بم�ا يحقق املنفع�ة االقتصادي�ة املتبادلة التي 
ترفع س�قف العائد االقتصادي ألكثر من ثالثة 
ملي�ارات دوالر يف الع�ام، وبالت�ايل ه�و إنج�از 
اقتصادي كبري يهدف لزيادة املبادالت التجارية 

ب�ني البلدين ومس�اهمة كبرية يف زي�ادة الناتج 
اإلجمايل للطرفني.

من الواضح اآلن هو أن�ه تتوفر خطة متكاملة 
يت�م توف�ري الظ�روف املناس�بة إلنجاحها لحل 
األزم�ة يف س�ورية، وأن الجمي�ع يتع�اون عىل 
تحقي�ق ذل�ك، لذلك فأن املش�هد الس�وري عىل 
أب�واب تط�ورات مفاجئ�ة أوىل البش�ارات هي 
اإلعالن عن تش�كيل اللجنة الدس�تورية الذي ال 
يلغي باملطلق حق الدولة الس�ورية باس�تمرار 
عملياتها العس�كرية لتطهري األرايض السورية 
من االره�اب، وهذا بح�د ذاته انتصار س�وري 
يف فص�ل املس�ار الس�يايس وتش�كيل اللجن�ة 
الدستورية عن املس�ار العسكري ومكافحة ما 
تبقى م�ن جيوب اإلره�اب ، و هن�ا ال بأس لو 
تم تصنيف�ي ضمن أكث�ر املتفائل�ني بإمكانية 
بل�ورة حل س�يايس يف س�ورية ترافقه�ا آليات 
دمج مس�تعجلة بني أدوات األطراف املتصارعة 

ملحاربة اإلرهاب.
روا  مجمالً…ستكون س�ورية بخري، ومهما فجَّ
وقتل�وا لن يس�مح ش�عبنا ألي كان بالتدخل يف 
شؤونه أو إس�تالب إرادته، وهو قادر دوماً عىل 
مجابهة التحديات مهم�ا كانت والخروج منها 
أكثر قدرة وعزيم�ة وتصميما عىل امليض قدماً، 
فكثريون راهنوا عىل أن يس�ري مس�تقبل البالد 
يف غ�ري م�ا آلت إليه األم�ور، ولكنهم فش�لوا يف 

النهاية.
بع�د كل ما س�بق، أال يحّق لنا أن نتس�اءل: من 
يس�تطيع أن يهزم س�ورية ولديه�ا إرصار عىل 
امل�يض يف طريق اختارته نحو إس�تعادة املكانة 

التاريخية الجديرة والالئقة بسورية؟.
من يس�تطيع أن يه�زم س�ورية ولديها جيش 
ق�وي ضحى بحيات�ه من أجل حماية س�ورية 

واستقرار وأمن املنطقة بأكملها؟.

ألغام أنجوالكبح العنف
          توني مونتاليتو

كانت ابنتي جين�ا مونتآلتو )14 عاماً( بني 
17 روحاً حصدتها نريان مس�لح يف مدرسة 
مارج�وري س�تونمان دوج�الس العلي�ا يف 
باركالند بوالية فلوري�دا يوم االحتفال بعيد 
الحب عام 2018. وزمالؤها الذين نجوا من 
الحادث روعتهم املذبحة التي استمرت ست 
دقائق كم�ا روعت أرس الضحايا. وش�كلت 
أرس الضحاي�ا »االتح�اد القومي لألرس من 
أج�ل مدارس آمنة« ليك�ون صوتاً لكل أرس 
الب�الد الت�ي تتطل�ع إىل تغ�ريات إيجابي�ة. 
ومازلنا نس�عى لهذه التغ�ريات. لكن أربع 
عمليات إطالق نار عش�وائية هزت البالد يف 

غضون ستة أسابيع صيف هذا العام.
وبع�د عقود م�ن دورات تب�دأ بعنف مروع 

تتبعه دع�وات للتحرك وحلق�ات نقاش ثم 
يتمخ�ض األم�ر عن ال يشء، فم�ن املعقول 
قبول قطع خطوات صغرية بدال من السعي 
لتحقي�ق نج�اح كب�ري ح�ني يتعل�ق األم�ر 
بتحس�ني األم�ن الع�ام. وغري املقب�ول هو 
الس�ماح بح�دوث مذبحة مدرس�ية أخرى 
دون اتخ�اذ إج�راءات لجع�ل أم�ريكا أكثر 

أماناً.
ويتع�ني اتخ�اذ إجراءي�ن يحظي�ان بتأييد 
ش�عبي هائل، وهما عمليات فحص مدققة 
لس�جالت مشري األس�لحة، وتعزيز أوامر 
الحماي�ة القص�وى م�ن املخاط�ر. وأوامر 
الحماي�ة م�ن املخاط�ر تح�رم الحق�وق 
الفردي�ة لكنها تمكن ق�وات تنفيذ القانون 
أو األرس م�ن الحص�ول ع�ىل أم�ر قضائي 
بنزع األس�لحة النارية من األشخاص الذين 

يمثلون خطراً عىل أنفسهم وعىل اآلخرين. 
لكن هناك بعض اإلصالحيني الذين يتوقون 
إىل إجراءات أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للجدل 
للتحكم يف األسلحة النارية. وهؤالء ينظرون 
إىل املقرحات الس�ابقة باعتبارها خطوات 
غري مهم�ة، لكنها س�تكون أه�م مرشوع 
قان�ون للس�المة م�ن األس�لحة النارية يف 
عقدين.صحي�ح أن تغيري قوانني األس�لحة 
الناري�ة وح�ده ليس كافي�اً. لك�ن تطبيق 
خط�وات عملي�ة وبس�يطة تحظ�ى بدعم 
حزب�ي واس�ع، يمكنه�ا أن تحس�ن قدرتنا 
عىل من�ع املذابح يف املس�تقبل. وصحيح أن 
هذه الخطوات األساس�ية أقل مما نتوقعه 
من زعمائنا املنتخبني يف الكونجرس والبيت 
األبيض، لكن الخطوات الصغرية تس�اهم يف 

االقراب من الهدف.

االلتزام باحلرية..مؤرشات اخلطر
          آن أبلباوم

»السيطرة عىل الدولة« هو شكل من أشكال الفساد، 
حي�ث تمتل�ك رشكات خاصة نفوذاً غ�ري عادي عىل 
الدول�ة: ذلك أنها تس�تخدم مالها ل��»رشاء« أجزاء 
كاملة من الجه�از البريوقراطي لضمان أن القوانني 
والتنظيمات تالئ�م احتياجاتها، وهذا تعبري اخرعه 
البن�ك الدويل لوصف بع�ض االقتصاديات يف عالم ما 

بعد االتحاد السوفييتي. 
أما »الس�يطرة االس�تبدادية« – وه�ي عبارة جديدة 
ابتكره�ا »إي�ان بيس�ن«، املحام�ي ومدي�ر منظمة 
»احم�وا الديمقراطي�ة« – فهي يشء يش�به نقيض 
ذلك. إنها ش�كل من أش�كال الفس�اد، حي�ث يمتلك 
السياسيون تأثرياً غري عادي عىل الرشكات الخاصة، 
إذ يس�تخدمون السلطة الحكومية ملمارسة الضغط 
ع�ىل رجال األعم�ال وإرغامه�م، أو موظفيهم، عىل 

اتباع خط سيايس معني.
املصطل�ح يص�ف، عىل س�بيل املث�ال، كي�ف تحرم 

بعض البلدان رجاَل األعمال لديهم عالقة بسياسيي 
املعارضة، أو الذين يمّولون وس�ائل إعالم مستقلة، 
أو الذي�ن يتحدث�ون بحري�ة وم�ن دون خ�وف، من 
الراخي�ص أو العق�ود. والعام امل�ايض، رأيت بعيني 
رجال أعمال بولنديني، وهم ينسحبون من أي عالقة 
مع سياسيني أو حياة سياسية، خشية االنتقام من 
قبل تي�ارات غري ليربالي�ة نافذة تم�ارس، عىل نحو 

متزايد، »السيطرة االستبدادية« أيضاً. 
والواقع أنني أش�ك كث�رياً أن يك�ون الرئيس ترامب 
يكرث كثرياً لكيفية اش�تغال السياسة أو التجارة يف 
تركيا أو بولندا مثالً. غري أن تلك هي السياس�ة التي 
يتبعها. فقد رأينا محاولته األوىل الس�تخدام السلطة 
السياس�ية من أجل إضعاف رشك�ة يف ربيع 2018، 
عندم�ا قام، بعد أن اس�تبد به الغض�ب من صحيفة 
مالكه�ا »جي�ف  بمهاجم�ة  »واش�نطن بوس�ت«، 
بيزوس«، وهّدد بجعل »هيئة الربيد« تعاقب الرشكة 
التي أسس�ها ويرأس�ها »بي�زوس«، »أم�ازون«. بل 
إن�ه ذهب إىل ح�د إصدار أمر تنفي�ذي يهدف إىل فعل 

ذلك تحديداً – وبس�ببه تراجعت رأس�ملة »أمازون« 
السوقية يف مرحلة من املرحلة. 

كم�ا رأينا ذلك م�ن جديد يف س�بتمرب 2018، عندما 
أطلق ترامب سلسلة من التغريدات عىل توير تهاجم 
قن�اة »إن ب�ي يس نيوز« وتطالب بإلغ�اء ترخيصها 
– وه�و يشء ال يملك الس�لطة لفعل�ه يف الحقيقة – 
رغم أن التهديد كان كافياً، يف الواقع، لخلق مش�اعر 
ضيق وعدم ارتياح بني مديري القنوات التلفزيونية. 
ث�م فعل ذل�ك من جديد قبل بضعة أي�ام، عندما عرّب 
يف تغري�دة ع�ىل »توير« عن تأييده الس�تثمار كبري 
يف رشك�ة »إي تي آند تي«، الت�ي تمتلك الرشكة األم 
لقناة »يس. إن إن«. وقد نفى بش�دة متحدٌث باس�م 
الجهة املس�تثمرة، »إيلي�وت ماناجمنت«، أي دوافع 
سياس�ية؛ كم�ا أن مديره�ا بول س�ينجر، وإن كان 
من املتربع�ني للح�زب »الجمه�وري«، ال تربطه أي 
عالقة وثيق�ة برامب. غري أن ترامب عرّب عن رغبته 
يف أن تكب�ح الرشك�ة »يس إن إن« و»تض�ع حداً لكل 
األخب�ار الكاذبة التي تصدر ع�ن مذيعيها املفتقرين 

للمصداقية«. 
وحت�ى اآلن، كان�ت ه�ذه األن�واع م�ن التهدي�دات 
وتغري�دات »توير« الغاضب�ة موجهًة يف الغالب ضد 
رشكات إعالمية يكتب موظفوها عن الرئيس. ولكن 
آخري�ن يتابعون م�ا يجري أيضاً. وقب�ل بضعة أيام 
بعثت مجموعة من املديرين التنفيذيني – من رشكات 
مثل »ليفي سراوس«، و»غاب«، و»توير«، و»أوبر« 
– برس�الة إىل زعم�اء مجلس الش�يوخ يدعون فيها 
إىل توس�يع عمليات التحقق من خلفية األش�خاص 
الراغبني يف اقتناء أس�لحة. وقد لفت مقال لصحيفة 
»نيوي�ورك تايم�ز« ح�ول ه�ذه الرس�الة إىل غياب 
عدد من املديرين التنفيذي�ني البارزين الذين تخضع 
رشكاتهم، أو يمكن أن تخض�ع، للتقنني الحكومي. 
ووف�ق »نيوي�ورك تايم�ز«، ف�إن املدي�ر التنفي�ذي 
ل�»فيسبوك« مارك زوكربرغ لم يوقع الرسالة، رغم 
أن�ه يتفق مع محتواها، بس�بب خوف�ه من أن يركز 
ذلك انتباهاً سياسياً عىل رشكته. واتخذت »جوجل« 
القرار نفسه، رغم أن إطالق نار جماعي حدث العام 

املايض يف »يوتيوب«، وهي رشكة تمتلكها »جوجل«.  
ورغ�م أن هذه حوادث صغرية، فإن »بيس�ن«، الذي 
رفعت منظمته عدداً من الدعاوى القضائية الرامية 
إىل تطبيق املعايري الديمقراطية، يخىش أن يكون هذا 
مؤرشاً سيئاً وأن الخوف السيايس يمكن أن ينترش.. 
فك�م نحن بعي�دون عن اللحظ�ة التي يش�عر فيها 
املدي�ر التنفي�ذي لرشكة بأن عليه أن يش�يد برامب 
بش�كل علن�ي – أو خاص – من أج�ل الحصول عىل 
ترخي�ص مهم أو قانون أفض�ل؟ وكم نحن بعيدون 
عن اللحظ�ة التي يتجنب فيه املدي�رون التنفيذيون 
االرتب�اط بالسياس�يني »الديمقراطيني« خش�ية أن 

يؤذي ذلك مالية رشكاتهم؟ 
إن أمريكي�ني كثريين، وخاصة م�ن »الجمهوريني«، 
لطامل�ا عارض�وا تأمي�م الصناعات وال�رشكات عىل 
نح�و ما هو ش�ائع يف أوروبا. وبدالً م�ن ذلك، كانوا 
يفتخرون بااللتزام األمريكي تجاه الحرية السياسية 
واالقتصادي�ة. فكم هو مثري للحزن، أن يعمل رئيس 

»جمهوري« عىل إضعاف االثنني اليوم!

          دانييل باكيت

عندما س�لك األمري الربيطاني هاري طريق 
والدته الراحلة األمريكة ديانا يف دولة أنجوال 
الواقع�ة يف جن�وب الق�ارة األفريقي�ة، ل�م 
يمض دوق ساس�كس يف حق�ل ألغام. فقد 
حلّت املنازل واملحالت والطرق املمهدة محّل 
الطريق الرابي الضيق الذي مرت فيه األمرية 
ديان�ا يف مدين�ة هوامبو األنجولي�ة. وتمت 
إزال�ة عالم�ات التحذير الت�ي تحمل صورة 
الهي�كل العظمي والعظمت�ني املتقاطعتني، 

وكذلك الحاجة إىل ارتداء سرة واقية.
لك�ن بع�د 22 عاماً عىل زي�ارة ديان�ا التي 
حش�دت تمويالً دولياً إلزال�ة األلغام، وعىل 
توقيع 133 دولة عىل معاهدة لحظر األلغام 
األرضي�ة، ال تزال املتفجرات تصيب س�كان 

الريف م�ن األنجوليني، يف وقت ل�م يتعافوا 
في�ه بعد م�ن ح�رب أهلية دامي�ة وضعت 

أوزراها يف عام 2002.
ومثلما أكد األمري هاري أمام حشد يف يونيو 
امل�ايض بلن�دن، ال يزال هناك ق�در كبري من 
العمل ال�الزم، والحقيقة أن التمويل تراجع 
بنس�بة 90 يف املئة خالل العقد املايض، وهو 

أمر صادم.
وكانت الواليات املتحدة الداعم األكرب ألنجوال 
يف سعيها إلزالة األلغام األرضية التي ُزرعت 
خالل الرصاع الدامي الذي استمر 27 عاماً، 
وقدم�ت زه�اء 129 ملي�ون دوالر لتمويل 

هذه الجهود منذ عام 1993.
ورغم ذلك، تقلّص التمويل بمرور السنوات، 
بسبب جذب املعارك يف أفغانستان والصومال 

وأماكن أخرى لالنتباه العاملي.

وأنج�وال، الت�ي تدخ�ل عامه�ا الراب�ع من 
الرك�ود االقتصادي، تكافح م�ن أجل إنهاء 
هذه املهمة. وقد تعّه�دت الحكومة مؤخراً 
بتقدي�م 60 ملي�ون دوالر ألنش�طة إزال�ة 
األلغ�ام، لكن ذل�ك املبلغ ال يكف�ي لتحقيق 
هدفها بالتخلص الكامل من األلغام بحلول 

عام 2025.
وبمع�دالت التموي�ل الحالي�ة، ل�ن تتمكن 
أنج�وال من التخل�ص من األلغ�ام األرضية 
حت�ى ع�ام 2046، حس�بما ي�رى »أليكس 
ل�دى  أفريقي�ا  برنام�ج  رئي�س  فاين�ز« 
»تش�اتام هاوس« لألبحاث، ال�ذي يؤكد أن 
إزالتها بأمان باهظة التكلفة، إذ يس�تخدم 
املتخصص�ون أجهزة الكش�ف ع�ن املعادن 
والطائ�رات من دون طيار التي تكش�ف أي 

أمور غري طبيعية يف الربة.
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الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 

بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل

عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن

مهني�اً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 

تجارياً
عاطفي�اً: يوم عاطفي للغاي�ة وتفاهم تام مع 

الرشيك، وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو 

بمستجّداته
عاطفي�اً: األخط�اء الكب�رية يمك�ن أن تؤثر يف 

العالقة، وحاول النهوض مجدداً

مهني�اً: ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري 
منتظ�رة، وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل 

الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً: تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 

وتمّني الرش لهم
عاطفي�اً: الع�ون الذي حظيت ب�ه من الرشيك 

أخرياً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 

حيويتك مضاعفة
عاطفياً: مصاعب غري محسوبة النتائج، وهذا 

قد يدفعك ربما اىل السفر

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار 
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجع�ة. عاطفي�اً: إهم�ال الرشيك س�يكون 
مكلفاً جداً، فس�ارع اىل تصحي�ح األوضاع قبل 

فوات األوان.

العذراء

احلوت

روث اإلبل.. وقود إلنتاج اإلسمنت
يف م�رشوع يخف�ض االنبعاثات ويبعد 
ال�روث ع�ن مكب�ات النفاي�ات، باتت 
اآلالف من األطنان من روث اإلبل ُتحول 
لوق�ود ُيس�تخدم يف إنت�اج اإلس�منت 

شمايل دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وبموجب برنامج تديره حكومة إمارة 
رأس الخيم�ة يتخلص مرب�و اإلبل من 
روثه�ا يف محطات تجميع ليجري نقله 
بش�احنات إىل مصنع ضخم لإلسمنت 
حيث يخلط م�ع الفحم لتوفري الطاقة 

املطلوبة لتشغيل غالية املصنع.
ونقلت روي�رتز عن املدير العام لرشكة 

أس�منت الخليج، محمد إبراهيم، قوله 
إن »الن�اس ب�دأوا يضحك�ون عندم�ا 
وصف�ت وكال�ة إدارة النفايات الفكرة 
االختب�ارات  إج�راء  بع�د  لهم«.لك�ن 

الالزم�ة، لتقيي�م كمي�ة الطاق�ة التي 
يمكن أن تنجم ع�ن روث اإلبل، وجدت 
الرشكة أن طن�ني من روث اإلبل يمكن 

أن يحال محل طن من الفحم كوقود.
وأض�اف إبراهيم »هذا لي�س بجديد يف 
املجتم�ع املحيل... س�معنا من أجدادنا 
وجداتنا أنهم كانوا يس�تخدمون روث 
البقر للتدفئ�ة أو الطهو. لكن لم يفكر 

أحد يف استخدام روث اإلبل«.
ويت�م اس�تغالل روث األبق�ار كمصدر 
لتوليد الطاق�ة يف دول عديدة من بينها 

الواليات املتحدة والصني وزيمبابوي.

وروث اإلب�ل وق�ود ن�ادر، لكن�ه مالئم 
بش�كل كب�ري ل�رأس الخيم�ة، إح�دى 
اإلمارات السبع املكونة لدولة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة، حي�ث يوج�د نح�و 
تس�عة آالف م�ن الجمال ُتس�تخدم يف 
إنت�اج الحلي�ب ويف مس�ابقات الهجن 

والجمال.
ويتمث�ل اله�دف الرئي�ي للم�رشوع 
يف من�ع إلق�اء روث اإلب�ل يف مكب�ات 
النفايات، حيث تسعى الحكومة إلبعاد 
75 يف املئة من كل النفايات عن املكبات 

بحلول 2021.

نصائح لشحن جهازك الذكي بأمان
حددت الهيئة السعودية للمواصفات 
م�ن  ع�دداً  والج�ودة  واملقايي�س 
النصائ�ح الت�ي يج�ب االلت�زام بها 

لشحن األجهزة الذكية بأمان.
الهيئة باستخدام الشاحن  ونصحت 
األص�يل امل�وىص ب�ه م�ن الرشك�ة 

وااللت�زام  املصنع�ة، 
االستخدام  بإرشادات 
الجه�ات  وتحذي�رات 
واس�تخدام  املعني�ة، 
املناس�ب  الش�احن 
للجه�از،  املخص�ص 
اس�تعمال  وع�دم 
أثناء  الذكية  األجه�زة 
الشحن لتفادي ارتفاع 
درجة حرارة الشاحن. 
كما نصحت بعدم ترك 

أي جه�از موصول بالش�احن لوقت 
أط�ول من ال�الزم لش�حنه بالكامل 
م�ع عدم الغفلة عنه لفرتات طويلة، 
والتأك�د م�ن أن مدخ�ل الش�حن يف 
األجه�زة الذكي�ة نظي�ف، وفح�ص 

مكونات الشاحن بشكل دوري.

أفضل 10 طائرات هليكوبرت هجومية متقدمة
أبات�ي  إي  إت�ش -64  »إي�ه  تص�درت 
أفض�ل  قائم�ة  األمريكي�ة  جاردي�ان« 
الطائ�رات الهجومية املتقدم�ة يف العالم 
وفقاً مل�ا نرشه موقع »ووندر ليس�ت«، 
بن�اًء عىل النقاط املجمع�ة لعدة عنارص 
تش�مل األداء والرسعة والحماية وخفة 
الحرك�ة وق�وة األس�لحة وإلكرتوني�ات 

الطريان.
تع�د ه�ذه الطائرة الروس�ية م�ن أكثر 
الطائ�رات الهليكوب�رت الحربية املعروفة 
عىل نطاق واسع، وعىل الرغم من توقف 
إنتاجها منذ ع�ام 1991، إال أنها ال تزال 
واح�دة من أفضل الطائ�رات الهليكوبرت 
الهجومي�ة املتقدم�ة يف العال�م بقدرات 

تصل إىل ما ال يقل عن 50 س�الحاً جوياً. 
تحتوي هذه الطائرة عىل مدفع مزدوج 
 9M114 عي�ار 23 ملليم�رتاً وصواري�خ
Shturm املضادة للدبابات، وقذائف غري 
موجه�ة عيار ي�رتاوح ب�ني 57 إىل 240 
ملليمرتاً، ويمكنها حمل ثمانية أشخاص 

من قوات املظالت.
 ه�ي طائ�رة ذات أرب�ع ش�فرات تعمل 
بمح�رك توربيني م�زدوج، وتعد طائرة 
-AH « إيه إتش- 64 إي أباتي جارديان

64E Apache Guardian« أحدث نسخة 
من ه�ذه الطائرة. تحتوي هذه الطائرة 
عىل مدفع إم 230 عيار 30 ملليمرتاً، و16 
م�ن صواريخ إيه ج�ي إم-114 هيلفاير 

املضادة للدبابات، و2 من صواريخ جو-
جو »إيه آي إم-9 س�ايدويندر«. هي أول 
طائرة هليكوبرت هجومي�ة يتم إنتاجها 
يف أوروبا الغربية، وتعد واحدة من أفضل 
الطائرات الهليكوبرت الهجومية، تحتوي 
عىل مقعدي�ن ومحرك مزدوج، وتتس�م 
بخف�ة وزنه�ا، وق�د ُصمم�ت خصيصاً 
لتك�ون مضادة لل�دروع. تحت�وي هذه 
الطائ�رة اإليطالي�ة عىل مدف�ع عيار 20 
ملليمرتاً، ويمكنها حمل مدافع رشاشة 
عي�ار 12.7 مييل م�رت، و8 من صواريخ 
للدباب�ات، و52  املض�ادة  إي�ه  تاو-ت�و 
صاروخاً من صواريخ ميدوسا عيار 70 

ملليمرتاً أو عيار 81.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
x 6 عدد بصل أخرض )مفروم(

x 2 معلقة كبرية زبدة
x 1 كيلو بطاطس

x 1 كوب لبن كامل الدسم
الخطوات

تغسل البطاطس وتقرش وتقطع ملكعبات ثم توضع ىف إناء به كمية وفرية من 
املاء مع معلقة من امللح.

ترتك البطاطس حتى تسلق جيدا ثم تصفى وتهرس.
ىف إن�اء اخر نضع اللبن والبصل األخ�رض ونضعة عىل النار حتى يغىل ثم يرفع 

من عىل النار.
ث�م نضي�ف البطاطس املهروس�ة ونقل�ب حتى يتجانس�وا ويصب�ح الخليط 

كريمى.
ثم ىف طاس�ة عىل الن�ار نضع الزبد والنصف االخر م�ن البصل األخرض ونقلب 

حتى يذبل.
ثم نضيف البصل املشوح للبطاطس وتقدم بالهنا والشفا.

بيورية البطاطا مع البصل األخرض

؟؟هل تعلم
التايكون�دو  مب�اراة  زم�ن   *

تسع دقائق؟
* س�باحة الص�در ه�ي أقدم 

أنواع السباحات؟
* املص�ارع امل�ري إبراهيم 
مصطفى هو أول عربي يفوز 
بميدالي�ة ذهبي�ة يف ال�دورات 
امس�رتدام  دورة  يف  االوملبي�ة 

1928م؟
* أول دول�ة عربي�ة تنظم إىل 
االتح�اد ال�دويل الفيف�ا ه�ي 

مر؟
ت�م  ارس�ال  رضب�ة  أرسع   -
تس�جيلها يف رياض�ة التن�س 
كانت لبيل يتلدن عام 1931م 
وسجلت رسعة قدرها 263كم 

/ ساعة؟
- بي�ورن داهيل ه�و صاحب 
البط�والت وامليداليات يف  أكثر 

التزحلق عىل الجليد؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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إبراهيم سالـم: القانون يطبق عىل الطلبة فقط غزارة األهداف تشغل عقلول العبي العراق أمام كمبوديا
             المستقبل العراقي/ متابعة

يخوض منتخب العراق، مباراة يف غاية األهمية أمام مضيفه 
منتخب كمبوديا، يف العاصمة »بنوم بنه«، ضمن منافس�ات 
الجولة الثالثة من التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023.وسبق للعراق وأن خاض مباراتني 
يف التصفي�ات تعادل يف األوىل م�ع البحرين يف املنامة )1-1(، 
وفاز عىل منتخ�ب هونج كونج يف الثانية )2-0(، يف اس�تاد 
ج�ذع النخل�ة بالبرصة.ويتطل�ع املنتخ�ب العراقي لخوض 
مبارات�ه الثالثة بهمة عالية لني�ل 3 نقاط تضاف لرصيده.

واستطلع  آراء العبي املنتخب العراقي وتحضرياتهم ملواجهة 
منتخب كمبوديا يف االستطالع التايل:
الخارس األكرب

أوض�ح ع�الء عب�اس، الع�ب منتخ�ب الع�راق، أن منتخب 
كمبودي�ا رغم غموض�ه إال أنه الخارس األك�رب يف املجموعة 
بعد تعرضه لخس�ارة ثقيل�ة يف الجولة املاضي�ة أمام إيران 
وخس�ارته بنتيج�ة )14-0(، وه�ذه النتيج�ة تؤكد ضعف 
املنتخ�ب الكمبودي، لكن املب�اراة يف ملعبه قد يكون الوضع 
مختلف تماًما.وأضاف أن أرضية امللعب »عش�ب صناعي«، 
لك�ن الفريق مطالب بخطف نتيجة املب�اراة وبعدد وافر من 
األه�داف للحف�اظ ع�ىل حظوظنا يف املنافس�ة ع�ىل بطاقة 

التأه�ل للدور النهائي من التصفي�ات ألن األهداف قد تكون 
هي الحاس�مة يف تأه�ل املنتخب�ات إىل الدور املقبل.وأش�ار 
عب�اس، إىل أن الفري�ق جاهز تماًم�ا للمب�اراة والالعبني يف 
حال�ة معنوية جيدة وبدنيا يف أفضل حال كون الفريق غادر 
إىل كمبودي�ا عىل متن طائرة خاصة وبالت�ايل تجنبنا إرهاق 
الس�فر واملدرب وضع الفريق عىل أهبة االستعداد ونأمل أن 

نحقق ما ينتظره الجمهور منا.
اللعب بجدية

يرى فهد طالب، حارس مرمى املنتخب، أن مثل هكذا مباراة 
الفريق يكون مطالًبا بالجدية والرتكيز نعم منتخب كمبوديا 

خ�ر بنتيجة ثقيلة أمام إيران ونح�ن نحتاج إىل غلة كبرية 
م�ن األه�داف لكن هذا األمر ل�م يأت بالترع أم�ام الهدف 
بقدر ما نحتاج إىل الرتكيز والرتوي واألهداف س�تأتي نتيجة 
لألداء.وأش�ار إىل أن الح�راس جميعه�م بجاهزية تامة وأي 
منهم س�يحرس املرمى، يعي أن مس�ؤولية حماية الش�باك 
تقع عىل عاتقه وبالتايل يجب أن يساهم مع زمالئه للخروج 
من املباراة بأفض�ل نتيجة، خصوًصا وأن التصفيات مؤهلة 
للمرحلة املقبلة من املونديال الحدث األهم يف عالم املستديرة.

وأكد أن املنتخب العراق�ي متحفز لتحقيق النتيجة املطلوبة 
من هذه املباراة والع�ودة إىل بغداد بالنقاط الثالث، حيث أن 

النقاط مهمة يف ظل التنافس املحموم يف فرق املجموعة.
النقاط مهمة

الالعب محمد قاس�م أش�ار إىل أن املنتخ�ب مطالب بتحقيق 
نتيج�ة الف�وز وضمان النق�اط الثالث كمطل�ب رئييس من 
املباراة كونها خارج الديار ويف ملعب أرضيته عشب صناعي 
وم�ن ث�م االعتماد عىل س�يناريو املب�اراة بالتفك�ري يف عدد 
األهداف.وأوضح أن املنتخب وصل السبت إىل كمبوديا وركز 
املدرب كاتانيتش عىل بعض املالحظات املهمة التي س�جلها 
من خالل املباريات التي خاضه�ا املنتخب الكمبودي وعلينا 
كالعبني تطبيق الواجبات بشكل دقيق من أجل الخروج من 

املباراة بنتيجة تليق باملنتخب العراقي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب حراس مرمى الطلبة 
السابق إبراهيم سالم، أن النادي 
مس�تهدف من قبل اتحاد الكرة 

العراقي.
وقال س�الم: »ال ش�ك أن الطلبة 
من أكرب األندي�ة املحلية ويفخر 
وال  في�ه،  بالعم�ل  م�درب  أي 
ينك�ر أح�د جهدنا حي�ث عملنا 
منذ ش�هرين عىل تش�كيل فريق 
جي�د، وب�دون أي مقاب�ل مايل، 
وحتى عقودنا ال نعرف إن كانت 
ق�د فعلت أم ال بس�بب مش�كلة 

الرتاخيص«. 
وتاب�ع: »هن�اك خط�ة واضحة 
وإنزال�ه  بالطلب�ة  لإلطاح�ة 

اإلدارة  أن وف�رت  بع�د  األوىل  للدرج�ة 
جميع املستحقات املالية لالعبني الذين 
تقدموا بالش�كاوى لالتحاد اآلس�يوي، 
لكن لم تك�ن هناك رغب�ة واضحة من 

االتحاد يف إنهاء األزمة«.
وأش�ار إىل أنه أبل�غ ب�أن الفريق هبط 
للدرج�ة األوىل، ول�م يخ�ض يف بطول�ة 
ال�كأس أي مباراة عىل الرغ�م من أنها 
تش�هد مش�اركة فرق الدرجات األدنى 

لكن القانون يطبق عىل الطلبة فقط.
 يش�ار إىل أن إبراهيم س�الم سبق وأن 
عمل م�ع املدرب ثائر جس�ام املوس�م 
امل�ايض مدرب�ا لح�راس مرم�ى نادي 

النجف.

يوفنتوس ينتظر 
عثرة ميالن

             المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض مس�ؤولو يوفنتوس، االستس�الم 
يف محاوالته�م للتعاق�د م�ع أح�د نج�وم 
فريق ميالن، هذا املوس�م.وقالت صحيفة 
»توتو س�بورت« اإليطالية، إن يوفنتوس 
ال يزال يتابع أليس�يو روماني�ويل، مدافع 
وقائد مي�الن، ملحاولة ضم�ه يف أي وقت.

الصفق�ة،  أنَّ  إىل  الصحيف�ة،  وأش�ارت 
تب�دو صعب�ة ليوفنت�وس، لكنها ليس�ت 
مس�تحيلة.وُيعاني يوفنت�وس، حالًيا من 
فقدان جورجيو كيلليني يف الدفاع؛ بسبب 
اإلصابة، باإلضافة إىل تقدم عمر ليونارود 
إدارة  أنَّ  بونوت�ي، 32 عاًما.وأوضح�ت 
يوفنت�وس تنتظر فرصة حاجة ميالن، إىل 
أم�وال فورية، لتتدخل وتحس�م الصفقة 
يراق�ب  يوفنت�وس  أن  لصالحها.ُيذك�ر 
روماني�ويل يف آخر عامني، لكن ميالن يرى 

أن الالعب ليس معروًضا للبيع بأي ثمن.

جوارديوال يبقي عىل نجم 
مانشسرت سيتي برشط

زياش يتصدر أهداف 
ريال مدريد يف الشتاء

              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر اإلس�باني بي�ب جواردي�وال، املدير الفني ملانشس�رت 
سيتي، الحفاظ عىل أحد نجوم الفريق حتى نهاية املوسم 

املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن جوارديوال قرر 
تمديد عقد فرناندينيو، العب وس�ط السيتي، الذي ينتهي 

يف الصيف املقبل، وذلك ملدة 12 شهرًا إضافية.
وجاء قرار جوارديوال، حتى ينجح الس�يتي يف سد الفجوة 
التي ظهرت داخل وخارج امللعب هذا املوس�م لحامل لقب 
الربيمريليج، بس�بب رحيل قائد الفريق الس�ابق فينسنت 

كومباني.
وأشارت إىل أن إدارة مانشسرت سيتي تخطط لعقد جلسة 
مع فرناندينيو بعد أعياد امليالد، ملناقش�ة رشوط التجديد 

ملدة موسم واحد.
وكان فرناندينيو، قد أجرب مؤخرًا عىل اللعب يف قلب الدفاع 
لس�د العجز يف ذلك املركز، بس�بب إصابة أكثر من العب يف 

الخط الخلفي للسيتي.
 وأوضحت »ذا صن« أن انخفاًضا طفيفًيا يف الراتب الحايل 
لالعب مرتبط باستمراره داخل الفريق اإلنجليزي، إذ يبلغ 

جريارد: فلسفة كلوب ممتعة.. وثالثي ليفربول ال يمكن إيقافهراتبه الحايل 120 ألف إسرتليني يف األسبوع.
              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد س�تيفن جريارد، أسطورة ليفربول، 
ب�األداء الحايل ال�ذي يقدم�ه الريدز يف كل 
البط�والت تح�ت قي�ادة امل�درب األملان�ي 

يورجن كلوب.
وقال جريارد، يف ترصيحات أبرزها املوقع 
الرسمي للريدز: »لقد أصبح الفريق يؤدي 
بش�كل رائ�ع يف آخر عام�ني، بعدما طبق 

كلوب فلسفته أخريًا«.
وأضاف: »استمتع اآلن بمشاهدة الفريق، 
وأؤمن دائًما أنهم سيحققون الفوز بغض 
النظر عن املنافس س�واء كانوا يلعبون يف 

دوري أبطال أوروبا أو يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز«.وتاب�ع ج�ريارد: »ليفرب�ول لديه 
ثالث�ي هجوم�ي يقدم مس�توى رائًعا وال 

يمكن إيقافه يف بعض األحيان«.
وواص�ل: »فان داي�ك أحدث فارًق�ا كبريًا 
رفقة الفريق، جنًبا إىل جنب مع حراس�ة 

املرمى وباقي الالعبني أيًضا«.
وأتم النجم اإلنجلي�زي: »إنهم فريق رائع 
وين�ال إعج�اب الجماه�ري وه�م اآلن يف 
صدارة الدوري اإلنجلي�زي، لكنني متأكد 
من أنن�ي وكلوب نفكر بنف�س الطريقة، 
فه�و يفك�ر يف نف�س اليء فق�ط، وهو 

محاولة الفوز يف املباراة املقبلة فقط«.

رومينيجه يريد متديد عقد محيديتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب كارل-هاين�ز رومينيج�ه، املدي�ر التنفيذي 
لن�ادي بايرن ميون�خ، عن رغبت�ه يف تمديد التعاقد 
مع حسن صالح حميديتش، املدير الريايض للنادي 

البافاري.
ويف ترصيحات لصحيفة »فيلت آم زونتاج« األملانية 
الصادرة، قال رومينيجه »حسن يؤدي عمله بشكل 
جي�د، وأنا أتمن�ى تمديد عق�ده الذي س�ينتهي يف 

الصيف املقبل«.
ويتوىل حميديتش منصبه يف بايرن منذ بداية 2017، 
ويري�د أن يصب�ح عضو مجل�س اإلدارة املس�ؤول 
عن النش�اط الريايض، ويقول إن�ه لن يعمل يف هذا 

املنصب تحت قيادة شخص آخر.
وق�ال رومينيج�ه إن حصول حميدت�ش عىل هذه 
اإلرشاف  ق�رار م�ن مجل�س  إىل  تحت�اج  الرتقي�ة 

واملراقبة، مشريًا إىل أنه سريحب بهذا األمر.
وم�ن املنتظ�ر أن ينض�م الح�ارس الدويل الس�ابق 

أوليف�ر كان إىل مجل�س إدارة الن�ادي الباف�اري يف 
كانون ثان/يناير املقبل.

وحس�ب الخطط الحالية، فإن من املنتظر أن يسلم 
رومينيجه رئاس�ة مجل�س اإلدارة إىل كان يف نهاية 

.2021
وق�ال رومينيجه 64/ عاما/: »متأكد أنه س�يكون 
جاه�زا ملهام منصب�ه خالل الف�رتة االنتقالية التي 

ستستمر لعامني«.
وأض�اف: »أنا مقتن�ع بأنه س�يتحرك بحرية خالل 

هذه الف�رتة، وبعد ذلك س�يكون جاهزا لالضطالع 
بمسؤولية رئاسة مجلس اإلدارة«.

كان أويل هونيس، رئيس مجلس اإلرشاف واملراقبة 
عىل بايرن، قد أدىل بترصيحات إيجابية عن مستقبل 
حميديت�ش م�ع الن�ادي البافاري، وق�ال إنه »قدم 
إس�هاما كبريا يف قيامنا يف النهاية بتطبيق سياسة 

انتقاالت جيدة للغاية«.
وأض�اف هوني�س أن حميدت�ش ُيْنَظر إليه بش�كل 

إيجابي للغاية داخل النادي.

سؤال رونالدو يثري ضحك بوفون
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف الحارس اإليطايل العمالق جيانلويجي بوفون، 
عن ذكرياته مع النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 
زميل�ه حاليا يف يوفنتوس، بعد املقصية الرائعة التي 
أحرزه�ا األخري يف ش�باكه بينما كان العًب�ا يف ريال 
مدريد.وق�ال بوف�ون يف مهرج�ان ري�ايض تنظمه 
صحيف�ة »ال جازيت�ا ديلل�و س�بورت« اإليطالي�ة: 
»بعد 25 ثانية م�ن اإلحباط املعتاد بعد تلقي هدف، 

فكرت فيم�ا فعله وكيف كان جمياًل حقا وس�ألته: 
كريس�تيانو كم عم�رك.. فق�ال يل ليس س�يئا عىل 
ش�خص يبلغ 33 عام�ا أليس صحيًح�ا؟ يف النهاية 
ضحكنا نحن االثنان«.وكان كريس�تيانو قد س�جل 
هدفا من مقصية رائعة يف شباك بوفون خالل مباراة 
ري�ال مدريد ويوفنتوس يف ذه�اب ربع نهائي دوري 
ابطال أوروبا عام 2018.وعن مزاملة كريستيانو يف 
يوفنتوس ق�ال بوفون: »حظيت يف نهاية مس�ريتي 
بإمكاني�ة اللع�ب م�ع كريس�تيانو.. ه�ذه قيم�ة 

مضافة.. من الصعب أن تتطور إذا كنت ال تلعب مع 
األفض�ل وأود أن أضيفه عىل قائمة األبطال العظماء 
الذين لعبت معهم«.وتابع: »هو رجل خلوق وهذا ما 
يظهر من طريقة تعامله مع زمالئه.. نحن عادة ما 
نتب�ادل أطراف الحديث دقيقت�ني أو ثالثة يف املران.. 
من دواع�ي رسوري التعرف عليه«.ويف النهاية أبدى 
بوفون رغبته يف أن يفوز كريستيانو بالكرة الذهبية 
مج�ددا يف الس�نوات املقبل�ة، األمر ال�ذي يعتقد أنه 

سيحدث إذا فاز يوفنتوس بالتشامبيونزليج.

اإلصابة ترضب نيامر يف ودية نيجرييا

رديف الوحدات يواجه منتخب 
الشباب وديا

              المستقبل العراقي/ متابعة

غادر نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان 
جريم�ان، امللعب الذي يس�تضيف املباراة 
الودي�ة بني منتخب�ي الربازي�ل ونيجرييا، 

اليوم األحد، يف وقت مبكر للغاية.
وبعد مرور 12 دقيقة، توقف نيمار 
عن اللعب، وش�عر ب�آالم يف العضلة 

الخلفية اليرى.
ول�م يق�در نجم ب�ي إس ج�ي عىل 
)تيت�ي(  ليج�رب  اللع�ب،  مواصل�ة 
املدي�ر الفني للمنتخب الربازييل عىل 
اس�تبداله ب�إرشاك فيلي�ب كوتينيو 
الع�ب باي�رن ميون�خ املع�ار م�ن 

برشلونة.
وخاض نيم�ار مباراتني وديتني مع 
الربازيل يف س�نغافورة ضد السنغال 
ث�م نيجريي�ا، خ�الل ف�رتة التوقف 

الدويل الجارية.
ويستعد النجم الربازييل للعودة إىل فريقه 
الباري�يس الذي س�يخوض مباراتي نيس 
يوم الجمع�ة املقبل يف ال�دوري الفرنيس، 
بعدها ب��4 أيام يح�ل ضيًفا ع�ىل كلوب 

بروج البلجيكي يف دوري أبطال أوروبا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

الردي�ف  الفري�ق  يس�تضيف 
الش�باب  منتخ�ب  بالوح�دات، 
العراقي يف مب�اراة ودية تجمعهما 

عرص غد اإلثتني عىل ملعب البرتا.
يف  الع�راق  منتخ�ب  ويتواج�د 
العاصمة عمان يف إطار تحضرياته 
للتصفيات اآلسيوية حيث سيلتقي 
نظ�ريه األردني يف مباراتني وديتني 
يوم�ي 16 و18 أكتوب�ر/ ترشي�ن 

األول الجاري.
يف املقاب�ل، تش�كل املب�اراة فرصة 
للمدي�ر الفن�ي لردي�ف الوح�دات 
ع�ىل  للوق�وف  الخطي�ب  بس�ام 
قدرات الالعب�ني ومنحهم الفرصة 

الخ�ربات  واكتس�اب  لالحت�كاك 
الالزمة ليكونوا خري رافد لصفوف 

الفريق األول.
وينتظر أن تحظى املباراة بحضور 
املدي�ر الفن�ي عبدالل�ه أب�و زم�ع 
الذي يحرص ع�ىل معاينة املواهب 
لتعزي�ز  األفض�ل منه�ا  واختي�ار 
صف�وف الفري�ق األول قب�ل ب�دء 

املوسم الكروي الجديد.
بالفري�ق  الوح�دات  إدارة  وتهت�م 
بأهمي�ة  منه�ا  إيمان�اً  الردي�ف 
املحافظة عىل املواهب وتوفري بيئة 
حاضن�ة توفر لها س�بل اإلبداع إىل 
جانب العمل عىل الحد من االعتماد 
مس�تقبالً عىل الالعب�ني املحرتفني 

من األندية األخرى.

               المستقبل العراقي/ متابعة

بات املغربي حكيم زياش، نجم أياكس، يف مقدمة الالعبني 
الذين يرغب ريال مدريد يف ضمهم خالل املريكاتو الشتوي 

املقبل.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإنه رغم تصدر 
ري�ال مدريد لليجا، إال أن االنطالقة املخيبة يف دوري أبطال 
أوروب�ا، جعلت اإلدارة تفكر يف إب�رام صفقات قوية خالل 

الشتاء.
وأش�ارت إىل أن زي�اش ه�و ه�دف الريال الرئي�يس لدعم 
الهج�وم، ال س�يما أن الالعب يتطور يف الس�نوات األخرية 

بشكل مثايل.
وأوضحت أن الدويل املغربي يستطيع اللعب يف خط الوسط 
أو ع�ىل األط�راف، ولذلك فإن�ه يع�د هدًفا رئيس�ًيا لكبار 

أوروبا.
وأك�دت الصحيف�ة أن أياكس يحاول تحص�ني الالعب من 
أطماع كبار أوروبا، ولكن قد تفش�ل خطته يف حالة تقديم 

مقابل مادي من 50 إىل 60 مليون يورو.
وختم�ت بأن ريال مدري�د لديه أهداف أخ�رى يف املريكاتو 
الش�توي أبرزها دوني فان دي بيك )أياكس(، وكريستيان 

إريكسن )توتنهام(.

فالفريدي يتلقى خربًا سارًا يف أسبوع الفيفا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إس�باني، اليوم 
األحد، عن خرب س�ار لفريق برشلونة، 
ومدربه اإلس�باني إرنستو فالفريدي، 

خ�الل ف�رتة التوق�ف ال�دويل الحالية 
ضمن األجندة الدولية للفيفا.

ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
ف�إن الظهري األير ج�وردي ألبا بات 
جاه�زًا تماًما للمش�اركة يف املباريات 

بدًءا من الجولة املقبلة.
وأشارت إىل أن ألبا سيستعيد مكانه يف 
التشكيل األسايس للبارسا أمام إيبار، 
ضمن الجولة التاسعة من الليجا، بعد 
أن جل�س يف مب�اراة إش�بيلية األخرية 

عىل مقاعد البدالء.
وكان ألب�ا غاب عن املش�اركة يف آخر 
5 مباري�ات لربش�لونة )4 مباري�ات 
بالليجا ومب�اراة واحدة بدوري أبطال 

أوروبا(.
وأوضح�ت »س�بورت« أن ع�ودة ألبا 
س�تعيد الج�دل ح�ول مرك�ز الظهري 
األيمن ومن سيش�ارك أساس�ًيا سواء 

نيلسون سيميدو أو سريجي روبرتو.
وس�يوفر ذل�ك الخ�رب، ع�دة خيارات 
لإلسباني إرنستو فالفريدي، لالستفادة 
من العبه املميز خالل املباريات املقبلة 
بالليج�ا وتحديًدا بمباراة الكالس�يكو 
أمام ريال مدريد، املقررة 26 أكتوبر / 

ترشين أول الجاري.

مدافع إيطاليا يثري القلق حول إصابته
              المستقبل العراقي/ متابعة

يسيطر القلق عىل دانيليو دي أمربوزيو، مدافع إنرت ميالن 
ومنتخ�ب إيطالي�ا، بعد اإلصاب�ة التي تع�رض لها خالل 
مباراة األزوري أمس السبت، أمام اليونان بتصفيات يورو 

2020.وتع�رض دي أمربوزيو لإلصابة يف النصف س�اعة 
األول من مباراة إيطاليا واليونان، إال أنه اس�تكمل اللقاء 
بعد عالجه خارج الخطوط، ليش�ارك حتى نهاية املباراة.

وقال دي أمربوزيو يف ترصيحات أبرزها موقع »كالتشيو 
مريكاتو«: »تلقيت كدمة يف ركبتي اليمنى.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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كثرة النوم قد تسبب مرضًا ال عالج له
ربط�ت قائم�ة طويلة م�ن الدراس�ات التي 
أجريت يف الس�نوات األخرية، مرض ألزهايمر 
بنق�ص النوم، لكن دراس�ة حديثة وجدت أن 
كثرة النوم ترتب�ط أيضا بخطر مرض رسقة 
الذاك�رة. ووج�د الباحث�ون أن الذين ينامون 
ملدة تس�ع س�اعات أو أكثر يف الليلة، أظهروا 
انخفاض�ا كب�ريا يف مهارات الذاك�رة واللغة، 

وهي عالمة مبكرة للخرف.
كم�ا كان أولئ�ك الذي�ن ينام�ون أق�ل من 6 
س�اعات معرض�ن للخط�ر أيضا، م�ا جعل 
الباحث�ن يؤك�دون أن ع�دد س�اعات الن�وم 

املناسبة ترتاوح ما بن 7 إىل 8 ساعات.
ونظر الفريق من مدرسة ميلر يف ميامي، عىل 
مدار س�بع سنوات، يف بيانات 5247 مشاركا 
ذوي أصول إس�بانية، ت�رتاوح أعمارهم بن 

45 و75 عام�ا، من عدة مناطق يف ش�يكاغو 
وميام�ي وس�ان دييغو وبرونك�س يف مدينة 
الختب�ار  املش�اركون  وخض�ع  نيوي�ورك. 
عصبي معريف يف بداية ونهاية الدراسة، وقام 
الباحث�ون بتقيي�م الرتكيز والذاك�رة واللغة 
وتوقي�ت رد الفعل واإلدراك لدى املش�اركن، 

ألخذ ملح�ة حول صح�ة الدماغ لديه�م. كما 
طلب من املتطوعن ملء استبيانات أسبوعية 
عن عاداته�م يف النوم عىل مدار س�بعة أيام. 
وتوصل الباحث�ون إىل أن مهارات التعلم لدى 
املشاركن الذين ينامون ملدة تسع ساعات يف 
املتوسط كل ليلة، انخفضت بنسبة 22% بعد 
7 سنوات من بدء الدراسة، وانخفضت طالقة 
ال�كالم لديهم بنس�بة 20%، كم�ا انخفضت 
الذاكرة لديهم بنسبة 13%. ويشري الباحثون 
إىل أن كث�رة الن�وم مرتبطة بآف�ات يف الدماغ 
تعرف باس�م »ف�رط كثافة امل�ادة البيضاء« 
وه�و   ،)white matter hyperintensities(
م�ا يزيد من خط�ر الرتاجع املع�ريف والخرف 
والس�كتة الدماغية، ويعتق�د أن هذه اآلفات 

ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إىل املخ.

يقول علماء إن األنف قد يكون الس�بب وراء 
الش�غف والرغبة يف تن�اول البيتزا أو البطاطا 

املقلية أو الكعك، عند الشعور بالتعب.
واكتش�ف العلماء أن الحرمان من النوم يزيد 

بشكل كبري من حاسة الشم لدى اإلنسان.
وم�ع ذل�ك، ال يج�ري نق�ل املعلوم�ات هذه 
بش�كل صحيح إىل املخ، ما يجعلنا نبحث عن 

األطعمة غري املرغوب بها لنشعر بالرضا.
ويف الدراس�ة، ق�ام خرباء يف جامع�ة »نورث 
وسرتن« األمريكية بإجبار 30 فردا عىل النوم 

ملدة 4 ساعات فقط.
ُقدم�ت  للبح�ث،  الت�ايل  الي�وم  صب�اح  ويف 
للمشاركن وجبات اإلفطار والغداء والعشاء، 
إىل جان�ب بوفيه من الوجب�ات الخفيفة غري 

املحدودة مثل رقائق البطاطا والكعك.
وق�ام العلم�اء بقي�اس مق�دار م�ا تناولوه 
من الطع�ام، ملعرفة كيف تختل�ف خياراتهم 

اعتمادا عىل مدى تعبهم.
وبعد حرمانهم من الن�وم، اختار املتطوعون 
األطعم�ة ذات الس�عرات الحراري�ة العالية، 

بمعدل 6% يف املتوسط.

اتضح لفريق علماء دويل، أن كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها 
املحيطات، هي أكرب مما كان يعتقد سابقا.

ويفيد موقع  Phys.org، بأنه كان يفرتض سابقا، أن ربع كمية غاز ثاني 
أكس�يد الكربون الناتجة عن النشاط البرشي كانت تذهب إىل املحيطات. 
وقد قدر الباحثون كمية الغاز الذي ينبعث والكمية التي تمتصها أس�طح 
مي�اه املحيط�ات والبحار، م�ع األخذ باالعتب�ار املعلومات التي ترس�لها 
األقم�ار الصناعية ع�ن امللوحة ورسعة الرياح الس�طحية ودرجة حرارة 

طبقات املياه العليا يف املحيطات.
واتض�ح له�م من ه�ذه العملي�ات، أن املحيطات تمتص  ثالث�ة مليارات 
طن س�نويا من غاز ثاني أكس�يد الكربون، أي ثلث كمية انبعاثات الغاز 
الناتجة عن حرق الوقود األحفوري. ويش�ري العلماء، إىل أن هذا قد يعترب 
عملي�ة مفيدة بحد ذاتها، إال أنها يف الواقع تس�بب حموضة يف املحيطات 

وبالتايل انقراض الكائنات البحرية.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن نتائج دراس�ة علماء جامعة روتج�ريز األمريكية 
أظهرت، أن ارتفاع درجات الحرارة يف املحيطات بسبب التغريات املناخية، 

سيؤدي إىل انخفاض كبري يف قطاع صيد األسماك.

أوضح�ت الطبيبة املتخصص�ة يف النظ�ام الغذائي، يلينا س�ولومانينا يف 
حديث صحفي أدلت به لصحيفة » فيتش�رينيا موس�كفا« أي خبز يحمل 

أكثر فائدة لجسم اإلنسان.
وأش�ارت إىل أن خبز الجاودار )القمح األسود( هو األكثر فائدة. لكن هذا 
الن�وع من الخبز نادر ج�دا ألنه ينتج من دقيق الج�اودار كما يكتب عىل 
عبوت�ه ألن أصحاب معامل الخبز يس�تخدمون إلنتاج رغيف الجاودار  يف 

معظم األحيان دقيق القمح والصبغة.
وقالت الطبيبة إنه يستحسن أن يكون الدقيق الذي ينتج منه الخبز ليس 
م�ن الدرج�ة األوىل فائقة الجودة بل يك�ون من الدرج�ة الثانية أو دقيق 

الجاودار.
وأوضح�ت أن املش�رتي يج�ب أن يرك�ز عند اختب�اره لن�وع الخبز عىل 
مكونات�ه ويختار أبس�طها. ومن املفضل أن ينتج الخب�ز من 3 مكونات 

فقط وهي الدقيق وامللح واملاء.
أي نوع خبز أكثر فائدة للصحة؟

ويف هذا الس�ياق ذك�رت الطبيبة أنواع الخبز الرشق�ي. ومن بينها الفاش 
وبوري وبيتا البحر املتوسط.

اكتشاف املسؤول عن رغبتنا يف تناول الطعام غري الصحي عند التعب

أي نوع خبز أكثر فائدة للصحة؟علامء يعيدون النظر بآلية االحرتار العاملي

الكشف عن فائدة »جديدة« للفياغراالعثور عىل عالج مرض السل يف قاع البحر
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

احلامية القانونية لبطاقات االئتامنما بني اوراق التظاهرات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي منهل عبد األمير المرشدي

يش�هد عرصنا الحايل ث�ورة هائلة يف التعام�الت التجارية التقليدي�ة وااللكرتونية 
وصاحب هذا التطور ظهور مؤسس�ات مرصفية ومالية تعتمد عىل هذه التقنيات 
ملا تتميز بها من سهولة الحصول عىل الخدمات دون أي عناء باإلضافة إىل الرسعة 
يف انج�از التعام�الت املالية م�ع حماية أمنية تضم�ن للمس�تهلك والتاجر حقهم 
وللمرصف النس�بة املحددة ولذلك تعددت وس�ائل الدفع وفق املتطلبات املقصودة. 
وم�ن تلك الوس�ائل بطاقة الس�حب املرصفي�ة وبطاق�ة الوفاء والبطاق�ة الذكية 
وغريها وكذلك  البطاقة االئتمانية التي تتميز بانتش�ارها الواس�ع بحيث أصبحت 
من األنش�طة األساسية املتوفرة يف اغلب املؤسسات املرصفية وخصوصا يف قضايا 
دف�ع الرواتب التقاعدية ورواتب املوظف�ن ولتعامل اإلفراد بها لرشاء احتياجاتهم 
م�ن الس�لع والخدمات وس�حب مبلغ نق�دي دون الحاج�ة إىل حمل نق�ود معهم 
وتمثل وس�يلة س�هلة للحصول عىل ائتمان قصري األجل له وتتميز بطاقة االئتمان 
بخصائ�ص تجعلها مس�تقلة عن وس�ائل الوف�اء التقليدية فطبيعته�ا القانونية 
والوظيف�ة الت�ي تق�وم بها تجعله�ا تأخ�ذ مكانتها بن وس�ائل الوف�اء الحديثة 
وتس�تعمل بطاقة االئتمان عىل املس�توى الدويل رغم اخت�الف العمالت.  ولم يضع 
امل�رشع العراقي تعريفا لبطاقة االئتمان س�واء يف القانون املدني العراق أو قانون 
التجارة العراقي ونظرا النتش�ار بطاقة االئتمان وكثرة استعمالها أصبحت عرضة 
العتداءات كثرية س�واء من قبل حاملها باإلخالل بااللتزامات التعاقدية أو اإلساءة 
من طرف الغري كرسقتها مثال، وبما ان التعامل ببطاقة االئتمان قام بشكل أسايس 
ع�ىل نظام تعاقدي ينش�أ بن أطراف�ه )الجهة املصدرة ، حام�ل البطاقة ، التاجر( 
عالقات تعاقدية ويرتب التزامات محددة يف ذمة كل طرف يف مواجهة الطرف اآلخر 
املتعاق�د مع�ه واذا اخل احد األط�راف بالتزاماته تقوم عليه مس�ؤولية مدنية واذا 
وقع�ت البطاقة يف يد ش�خص غري حامله�ا الرشعي وكانت البطاق�ة مرسوقة أو 
ضائعة وتم اس�تخدامها وتس�بب الغري بالرضر لحاملها الرشعي يكون مس�ؤوال 
عىل أس�اس املس�ؤولية التقصريية وال تقوم املس�ؤولية العقدي�ة الن الغري أجنبي 
ع�ن العقد امل�ربم بن أطراف بطاق�ة االئتمان  وكل خطا يس�بب رضرا للغري يلزم 
م�ن ارتكبه بالتعوي�ض وفقا للقواعد العام�ة يف القانون املدن�ي العراقي رقم 40 
لسنة 1951. وبتزايد اس�تعمال بطاقة االئتمان خاصة يف املجال التجاري لسهولة 
تسوية املعامالت فقد تنهض املسؤولية الجزائية حيث تتم مساءلة حامل البطاقة 
جزائيا يف حالة االس�تخدام غري املرشوع للبطاقة خ�الل فرتة صالحيتها من خالل 
الوف�اء بقيمة البضائ�ع أو الخدمات رغم عدم وجود الرصيد الكايف والس�حب من 
جهاز توزيع العملة مع علمه بعدم وجود رصيد كاف له واالستخدام غري املرشوع 
للبطاقة بعد انتهاء مدة صالحيتها  واستخدام بطاقة ملغاة وجريمة تزوير بطاقة 
االئتمان وجريمة اس�تعمال البطاقة املزورة وجريمة رسقة البطاقة.  وان انتش�ار 
بطاقات االئتمان بش�كل واس�ع نظرا ملا توفره من األمان والرسعة والس�هولة يف 
التعامل وتمكن حاملها من الحصول عىل العديد من الخدمات املالية يتطلب تحديد 
العالق�ة القانونية لبطاق�ة االئتمان وتحديد النظام القانون�ي التي تخضع له وان 
التعام�ل ببطاقة االئتمان  يتم يف وس�ط غ�ري مادي لذلك يتضمن االس�تعمال غري 
امل�رشوع لها أس�اليب ومفاهيم جديدة تتطل�ب قواعد خاصة تتناس�ب مع هذه 
البيئة السيما يف ظل عدم وجود ترشيع قانوني يف النظام القانوني العراقي خاصة 
به�ذه الوس�يلة الجديدة يف الدفع ينظم عملية إصداره�ا ويحكم العالقات الناتجة 

عن استعمالها بما يضمن سالمة استقرارها.

ال نأتي بجديد إذا ما قلنا ان الغالبية العظمى، ان لم يكن جميع من شارك يف 
التظاه�رات التي جرت يف بغداد يف األيام املاضية، هم من أبناء العراق األصالء 
الذين كانوا الركن األكرب يف قربان التضحية يف الحرب عىل »داعش«؛ فهم ابناء 
الحشد األبطال، وابناء فتوى املرجعية الرشيدة، وهم من ذوي ضحايا جرائم 
البعث املقبور. هم جاؤوا من عوائل الش�هداء الذي�ن ضحوا بفلذات اكبادهم 
إلبعاد شبح اإلرهاب عن العراق، وهؤالء هم الركن األساس يف تشكيل القوات 
األمنية من الجيش العراقي والرشطة اإلتحادية والحش�د الشعبي، وهم اهالً 

ألن ينالوا كرامة العيش قبل غريهم من أرباب الدواعش وحوانضهم.
ما حصل من احداث ماس�اوية بمرصع العرشات من الشهداء والجرحى من 
كال الطرف�ن، املتظاهرين والق�وات األمنية، يبعث عىل التس�اؤل: فهل يقتل 
اإلبن اباه ام يقتل األب ابنه او األخ أخيه؟ ثمة حلقة مفقودة ونقاط غامضة 
يف األمر، فأغلب الضحايا سقطوا برصاص قناصة مجهويل الهوية ترمي عىل 
الطرفن إلش�عال فتنة ال تنته�ي إال بتدمري الوطن بعد س�نن الدمار واملوت 
واملفخخات والحرب مع »داعش« وقبله التنظيمات اإلرهابية املمولة أمريكياً 
وسعودياً، فهل من قراءة موضوعية هادئة ملا جرى، خصوصاً ونحن بانتظار 
م�ا تؤول إليه نتائج اللجنة التحقيقية التي ش�كلها ع�ادل عبد املهدي والتي 
س�تمثل مف�رتق الطرق للحك�م عىل م�دى امكانية حكومة عب�د املهدي من 
االستمرار او السقوط. كلنا يعرف ان التظاهرات الشعبية الكربى التي حدثت 
طوال السنوات املاضية والتي تدعوا اىل اإلصالح ومحاربة الفساد كانت بإدارة 
وقي�ادة وإرشاف التيار الصدري. لذلك كانت تتحرك وتبدأ وتنتهي وفقا إلرادة 
التي�ار من خالل ما يراه ويأمر به زعيم التيار الس�يد مقتدى الصدر.. أي ان 
هناك قيادة تس�تطيع ان تتحكم بتوقيتها ونتائجها وضبط بوصلة اتجاهها. 
ما حصل يف هذه التظاهرات، التي نؤيدها جميعا من حيث املطالب املرشوعة 
يف مكافحة الفساد والقصاص من الفاسدين وتوفري فرص العمل والخدمات 
الرضورية وتحقيق العدالة، انها كانت يف اغلبها عفوية ضد الظلم والفس�اد، 
ليس لها قيادة ميدانية ش�عبية تس�تطيع ان تتحكم بها ومجريات خطابها، 
او تقدم نفس�ها للتفاوض مع الحكومة نيابة عنه�ا، وهو ما جعلها عرضة 
إلخ�رتاق املرتبصن واالنتهازين أعداء الدولة والش�عب الذي�ن ركبوا موجتها 
وتحريف مس�ارها. وهنا ال بد أن ان نؤكد إن من نطلق عليهم املندسن كانوا 
متواجدين بن املتظاهرين وبن صف������وف القوات األمنية وبن البنايات 
وفوق الس�طوح، وهو ما يؤكد حجم االخرتاق من اطراق مخابراتية اقليمية 
ودولي�ة فضال عن ازالم البعث الصدامي. بقي ان اقول ان انطالق التظاهرات 
تزام�ن مع ذك�رى مقتل خاش�قجي ورضبة منش����آت ارامك�وا وهزيمة 
الس�عودية يف اليم�ن، ولكم ان تربط�وا بن هذه األحداث وبعض الش�عارات 
الت�ي رفعت يف التظ������اهرات، والتي ال تمس بصلة من ق���ريب او بعيد 
بمطال�ب املتظاهرين وبن ما كانت تبثه قن�وات العربية الحدث وغريها من 

قنوات الفتنة.

الس�ل س�نويا  يص�اب بم�رض 
أكثر من 10 مالين ش�خص من 
س�كان األرض، بس�بب عصيات 
كوخ، التي تقتل مليوني شخص 
س�نويا وتعد فتاك�ة أكثر من أي 

مرض آخر.
وفقا لألطب�اء املختصن يف عالج 
مرض الس�ل، نحو ثلث املرىض ال 
يراجعون املستشفيات للحصول 
ع�ىل الع�الج ال�الزم، م�ا ينق�ل 
العدوى إىل األش�خاص املحيطن 
بهم. وهذا أمر طبيعي، ألن الناس 
تعت�رب أع�راض امل�رض الخطري 
عادة هي عالمات التعب املرتاكم 
)الضع�ف وفقدان الش�هية(، أو 
بس�بب الربد )الس�عال املس�تمر 

مع البلغم(.
وعموما يش�كل هذا املرض مشكلة اجتماعية 
كب�رية أم�ام العل�وم الطبي�ة. ألن العصي�ات 
املس�ببة للم�رض الت�ي وصفها العال�م هنري 
ك�وخ، أصبح�ت تدريجي�ا تق�اوم املض�ادات 
الحيوي�ة املس�تخدمة يف عالج امل�رض، فيغدو 

أصعب سنة بعد أخرى.

ولذلك ظهرت حاجة ملحة البتكار أدوية جديدة 
لع�الج هذا امل�رض الخط�ري، وقد اتض�ح قبل 
فرتة، أن الطبيعة ه�ي مصدر ال ينضب للمواد 
البيولوجية، حي�ث درس علماء معهد البحوث 
الطبية التابع لجامعة س�دني األس�رتالية نحو 
1500 إس�فنجة بحري�ة تعي�ش يف الس�واحل 
االس�رتالية. وق�د ظهر م�ن نتائ�ج التحليالت 

أح�د  أن  الحيوي�ة  الكيميائي�ة 
Tedania ينتج  أن�واع اإلس�فنج 
مركب�ا عضويا معروف�ا للعلماء 
باسم bengamide B. وكان هذا 
املركب قد اكتش�فه العلماء عام 
1986 يف مستخلص إسفنج آخر، 
وبورش باس�تخدامه ضد الديدان 

الطفيلية بنجاح.
الدراس�ات  نتائ�ج  بين�ت  وق�د 
والبحوث األخرية، أن هذا املركب 
فعال ج�دا يف مكافح�ة عصيات 
الس�ل. وأن�ه يكب�ح لي�س فقط 
تكاث�ر ه�ذه العصيات املس�ببة 
للم�رض، ب�ل وأيض�ا الس�الالت 
املقاوم�ة للمض�ادات الحيوي�ة. 
كم�ا اتضح أنه غري س�ام لخاليا 
الجسم الس�ليمة، بخالف العديد 

من األدوية املستخدمة يف عالج السل.
وتق�ول ديان�ا ك�وان كب�رية الباحث�ن، »ه�ذا 
املرك�ب  يمت�از  للغاي�ة.  مث�ري  االكتش�اف 
bengamide B بإمكاني�ات كب�رية وقد يصبح 
مكونا أساس�يا يف األدوية املس�تخدمة يف عالج 

مرض السل«.

وجد علماء يف جامعة »كاليفورنيا 
سانتا كروز« أن الفياغرا قد تكون 
الرس وراء الحصول بسهولة عىل 
الخاليا الجذعية املانحة من أجل 

زرع نخاع العظم.
ويف دراس�ة أجريت عىل الفرئان، 
م�ن  مزيج�ا  العلم�اء  اخت�رب 
الفياغرا: القرص األزرق الصغري 
ال�ذي ُيس�تخدم لع�الج ضع�ف 
االنتص�اب، وعق�ار آخر يس�مى 
يف  ُيس�تخدم  »بلريكس�افور« 

عمليات زرع الخاليا الجذعية.
وتس�ببت جرعة واح�دة فموية 
حق�ن  تاله�ا  الفياغ�را  م�ن 
توس�يع  يف  »بلريكس�افور«، 
األوعي�ة الدموية وفص�ل الخاليا 
الجذعي�ة م�ن نخ�اع العظام يف 

غضون س�اعتن فق�ط. ويمكن أن تس�تغرق 
تربعات النخاع العظم�ي النموذجية، ما يصل 

إىل 8 ساعات.
وقال�ت الدكتورة كاميال فورس�بريغ، أس�تاذة 
جامع�ة  يف  الحيوي�ة  الجزيئي�ة  الهندس�ة 
»كاليفورني�ا س�انتا كروز«: »قد ي�ؤدي النهج 

ال�ذي نتبع�ه إىل زي�ادة كب�رية يف ع�دد املرىض 
الذي�ن يمكنه�م االس�تفادة من عملي�ات زرع 
نخ�اع العظام. عىل الرغم م�ن أن هناك بالفعل 
طرق�ا للقي�ام بذل�ك، إال أن النظ�ام القيايس ال 
يصلح للجميع«. ويعد النخاع العظمي النسيج 
اإلس�فنجي داخ�ل العظام، حي�ث ُتصنع خاليا 
الدم. وتتضمن عمليات الزرع أخذ خاليا مانحة 

الخالي�ا  لل�دم صحي�ة )تس�مى 
الجذعية املكونة للدم(، ووضعها 
يف رشي�ان املريض. وم�ن هناك، 
تب�دأ الخالي�ا الجذعي�ة يف النم�و 
الحم�راء  ال�دم  خالي�ا  وتكوي�ن 
الصحي�ة وخالي�ا ال�دم البيضاء 
وحالي�ا،  الدموي�ة.  والصفائ�ح 
يجري إعطاء املرىض حقنة عامل 
التحفيز )GCSF(، والتي تشجع 
نخ�اع العظ�م ع�ىل إنت�اج خاليا 
جذعية وإطالقها يف مجرى الدم. 
وبع�د 4 إىل 6 أي�ام م�ن الحق�ن، 

ُتجمع الخاليا الجذعية.
يس�بب  م�ا  غالب�ا  ذل�ك،  وم�ع 
ه�ذا النظام آث�ارا جانبي�ة، مثل 
أل�م العظ�ام، عن�د أولئ�ك الذين 
زرع  عملي�ات  إىل  يحتاج�ون 
نخ�اع العظ�م. وبهذا الص�دد، قال�ت الدكتورة 
فورس�بريغ: »إذا تمكنا من جعل عمليات زرع 
النخاع العظمي إجراء آمنا للغاية، فهناك الكثري 
من االضطرابات األخرى التي قد تؤدي إىل تغيري 
الحي�اة، خاصة بالنس�بة لألطف�ال«. وُنرشت 

الدراسة يف مجلة تقارير الخاليا الجذعية.


