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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تمرت التظاهرات بكثاقة لليوم السادس عىل 
التوايل يف العاصمة بغداد ويف مدن وس�ط وجنوب 
العراق، فيم�ا زارت ممثلة األمم املتحدة س�احة 
التحري�ر وس�ط بغ�داد للتح�ّدث إىل املتظاهرين 

ومعرفة مطالبهم.
ويف بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، خرجت 
تظاهرات حاش�دة لطالب امل�دارس والجامعات 
وواصلت النقابات، بدورها، اإلرضاب عن العمل. 
واس�تمر االحتش�اد يف س�احة التحري�ر من قبل 
املتظاهرين. ورصدت وسائل األعالم تزايد األعداد 

تحت نصب الحرّية لليوم السادس.
ويف الكواليس السياس�ية، ما زالت األمور تش�هد 
ارتب�اكاً، إذ أن لي�س هن�اك اتفاق�اً واضحاً عىل 

الخروج بحل ناجع من األزمة القائمة.
م�ن جانب آخ�ر، أظهرت ص�ور وص�ول ممثلة 
األم�م املتح�دة يف الع�راق جينني بالس�خارت إىل 
س�احة التحرير. أستقلت بالس�خارت، الدراجة 
الناري�ة املعروف�ة ش�عبياً ب�«الت�ك ت�ك« خ�الل 
زيارته�ا س�احة التحرير وس�ط العاصمة بغداد 
ولقائه�ا باملتظاهرين.وذكر بيان ليونامي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، »يف إطار جهودنا 
املستمرة لتعزيز الحوار بني املحتجني والحكومة، 
زارت املمثل�ُة الخاصُة لألمني العام لألمم املتحدة 
يف الع�راق جين�ني هينيس-بالس�خارت س�احة 

التحرير للتحاور مع الناس هناك«.
وأض�اف انه »بينما جرى تبادل اآلراء ومناقش�ة 
املرشوع�ة  املطال�ب  ملعالج�ة  املمكن�ة  الس�بل 

للمتظاهرين السلميني.
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حمافظ بغداد يصادق 
عىل إستئنـاف العمـل بمشـروع جمـاري 

الطارمية وبناء »6« مدارس جديدة

وزارة النفط
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يف جامعات عاملية

الصناعة تكشف 
عن وصول مكائـن انـتـاج 

املحوالت الكهربائيـة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت إيطالي�ا، أم�س األربع�اء، إن أي عملية تق�وم بها 
القوات الرتكية يف س�وريا تعرض أمن أوروبا كلها للخطر 

بسبب احتمال إطالق رساح اإلرهابيني املسجونني.
وقال وزير الخارجية اإليط�ايل، لويجي دي مايو، متحدثا 
يف مجلس الش�يوخ »هذا العدوان الرتكي يزعزع استقرار 
املنطق�ة ويهدد أمن أوروب�ا بأكملها وليس إيطاليا فقط، 
ألن املس�لحني األجان�ب املوجودي�ن ع�ىل ه�ذه األرايض، 
والذي�ن تعرض�وا لهزيمة من قبل األك�راد، توجد مخاطر 
تحريره�م م�ن االعتق�ال، ويف بعض الح�االت، تم إطالق 

رساحهم بالفعل لوجودهم يف السجون الكردية«.
وأشار إىل أن إيطاليا أبلغت حلف شمال األطليس »الناتو«، 

بقرار وقف املش�اركة يف عملية »الس�ياج النش�ط«، عىل 
الحدود بني تركيا وسوريا، مؤكدا أنه باإلضافة إىل الوحدات 
اإليطالي�ة، فإن منظوم�ة الدفاع الجوي »س�امبت- تي« 
ستعود إىل الوطن«. وعقب الخطاب الذي أدىل به دي مايو، 
اعتمد مجلس الشيوخ قراراً، يدعو الحكومة اإليطالية إىل 
»تقييم، ووفقا ملوقف االتحاد األوروبي، الظروف التي من 

شأنها أن تفتح القنوات الدبلوماسية مع دمشق«.
وفيما يتعلق بإمكانية الحوار مع الرئيس الس�وري بشار 
األس�د قال الوزير اإليطايل »لقد حان الوقت التخاذ خطوة 
صغرية إىل األمام، يف إطار اللجنة الدس�تورية، والتي تمثل 
بمثاب�ة من�ارة لنا«. وأك�د وزير الخارجي�ة اإليطايل »بأن 
رفع العقوبات اآلن يعني إضعاف االتجاه اإليجابي داخل 

اللجنة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة الدفاع، أمس االربعاء، خريجي 
الدراس�ة االعدادية الراغبني بالتطوع عىل 
مالكها بصف�ة »طالب طي�ار« اىل تقديم 
طلباتهم اعتباراً من مطلع الشهر املقبل. 
وقالت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
تدع�و وزارة الدف�اع خريج�ي الدراس�ة 
االعدادي�ة لالختص�اص العلم�ي بفرعيه 
التطبيق�ي واالحيائي الراغب�ني بالتطوع 
ع�ىل م�الك وزارة الدفاع بصف�ة ) طالب 
طي�ار( تقدي�م طلباته�م اعتب�اراً م�ن 1 
ترشي�ن الثاني 2019 ولغاي�ة 10 ترشين 

الثاني 2019، وحسب الرشوط والضوابط 
ادناه:

وجاء يف الرشوط وفقا للبيان: 
1. أن يكون املتقدم عراقي الجنس�ية من 

اب عراقي وام عراقية. 
2. أن ال يقل عمر املتطوع عن )18( س�نة 
وح�راً م�ن تول�د 1998/1/1 ولغاي�ة 

.2001/12/31
3. أن يك�ون املتق�دم خريج�ي الدراس�ة 
االعدادي�ة لالختص�اص العلم�ي بفرعيه 
التطبيقي واالحيائي وبمعدل )65%( فما 

فوق.
4. ان ينج�ح يف الفح�ص الطبي وفحص 

اللياقة البدنية والقابلية الذهنية.
5. ان يجتاز املقابلة بنجاح .

للوط�ن  وانتمائ�ه  والئ�ه  يك�ون  ان   .6
والشعب.

7. ان اليك�ون محك�وم علي�ه بجنحة او 
جناي�ة مخلة بال�رشف او جرائم االرهاب 
املاسة بامن الدولة الداخلية والخارجية .

8. ان يكون قويم االخالق وحسن السمعة 
والسلوك.

9. ان لم يس�بق فصله او انسحابه من أي 
دورة يف الكليات العسكرية .

املستمس�كات املطلوب�ة عن�د مراجعت�ك 
لجنة الفحص واملقابلة:

1. وثيقة الدراس�ية االصلية +)4( نسخة 
ملونة.

2. هوية األح�وال املدنية الحديثة االصلية 
او البطاقة املوحدة + )4( نسخة ملونة.

3. ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة الحديث�ة 
االصلية او البطاقة املوحدة + )4( نسخة 

ملونة.
4. بطاق�ة الس�كن أصلية + )4( نس�خة 

ملونة.
5. البطاقة التموينية أصلية + )4( نسخة 

ملونة.

التفاصيل ص2

ص7
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 عدت إىل الزوراء للمنافسة 
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املالية الربملانية: قانون التقاعد اجلديد سيوفر )210( آالف درجة وظيفية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت اللجن�ة املالي�ة، أم�س األربع�اء، أب�رز 
التعديالت عىل قانون التقاعد املوحد.

وقالت اللجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه أنها »استضافت رئيس الهيئة الوطنية 

للتقاعد ملناقشة تعديل قانون التقاعد«.
وبينت أن »التعديل الجديد يخفض س�ن التقاعد 
اىل 60 سنة«، كما اشارت اىل أن »الراتب التقاعدي 
يرصف للموظفني الذين اتموا س�ن )45( س�نة 

وخدمة تقاعدية ال تقل )15( سنة«. 
واضافت أن »القانون الجديد س�يوفر ٢10 االف 

درجة وظيفية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

للي�وم  بكثاق�ة  التظاه�رات  اس�تمرت 
الس�ادس عىل الت�وايل يف العاصمة بغداد 
ويف م�دن وس�ط وجن�وب الع�راق، فيما 
زارت ممثلة األمم املتحدة ساحة التحرير 
وس�ط بغ�داد للتح�ّدث إىل املتظاهري�ن 

ومعرفة مطالبهم.
ويف بغداد ومحافظات الوس�ط والجنوب، 
خرجت تظاهرات حاشدة لطالب املدارس 
والجامع�ات وواصلت النقابات، بدورها، 

اإلرضاب عن العمل. 
واستمر االحتش�اد يف ساحة التحرير من 
قبل املتظاهرين. ورصدت وسائل األعالم 
تزاي�د األع�داد تحت نص�ب الحرّية لليوم 

السادس.
ويف الكواليس السياس�ية، ما زالت األمور 
تش�هد ارتب�اكاً، إذ أن ليس هن�اك اتفاقاً 
واضح�اً ع�ىل الخ�روج بح�ل ناج�ع من 

األزمة القائمة.
من جان�ب آخ�ر، أظهرت ص�ور وصول 
ممثل�ة األم�م املتح�دة يف الع�راق جينني 

بالسخارت إىل ساحة التحرير.
النارية  الدراج�ة  أس�تقلت بالس�خارت، 
املعروف�ة ش�عبياً ب�«الت�ك ت�ك« خ�الل 
زيارتها س�احة التحرير وسط العاصمة 

بغداد ولقائها باملتظاهرين.
وذكر بيان ليونامي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »يف إط�ار جهودن�ا املس�تمرة لتعزيز الح�وار بني 
املحتجني والحكومة، زارت املمثلُة الخاصُة لألمني العام 
لألم�م املتح�دة يف الع�راق جين�ني هينيس-بالس�خارت 

ساحة التحرير للتحاور مع الناس هناك«.
وأضاف انه »بينما جرى تبادل اآلراء ومناقش�ة الس�بل 
للمتظاهري�ن  املرشوع�ة  املطال�ب  ملعالج�ة  املمكن�ة 

الس�لميني، أكدت املمثلة الخاصة، مج�دداً، أن الحكومة 
لي�س بوس�عها أن تعال�ج بش�كل كيل ترك�ة امل�ايض 

والتحديات الراهنة خالل عاٍم واحٍد فقط من عمرها«.
ودع�ت هينيس-بالس�خارت إىل »إج�راء ح�واٍر وطن�ي 
لتحديد اس�تجابات فوري�ة وفعالة للخ�روج من حلقة 
العن�ف املفرغ�ة، وتحقي�ق الوح�دة يف وج�ه مخاط�ر 
االنقس�ام والتقاع�س، بالوق�وف صف�اً واح�داً، يمكن 
للعراقيني التوصل إىل أرضية مشرتكة لتشكيل مستقبل 

أفضل للجمي�ع«. بدورهم، حث خرباء حقوق اإلنس�ان 
التابع�ون لألم�م املتحدة الس�لطات العراقي�ة عىل منع 
ووق�ف العن�ف عىل الف�ور ض�د املتظاهري�ن، وضمان 
التحقي�ق مع املس�ؤولني عن االس�تخدام غ�ر املرشوع 
للق�وة ومحاكمته�م.  ونق�ل تقري�ر لألم�م املتحدة عن 
الخرباء القول إنه من األهمية بمكان أن تتخذ السلطات 
العراقي�ة خط�وات إضافي�ة ملن�ع العن�ف وتوف�ر بيئة 
آمنة لالحتجاجات الس�لمية. واوضح�ت انه يف موجتني 

م�ن االحتجاج�ات يف الفرتة م�ن 1 إىل 9 
ترشي�ن األول و ٢5 إىل ٢7 ترشي�ن األول، 
ُقتل أكثر م�ن ٢٢0 مدني�اً وُجرح اآلالف 
بعدما اس�تخدمت قوات األم�ن العراقية 
الق�وة املفرطة لتفري�ق املحتجني، بما يف 
ذلك اس�تخدام الذخرة الحية والرصاص 

املطاطي والعربات املدرعة. 
أيض�اً  هن�اك  كان  إن�ه  الخ�رباء  وق�ال 
استخدام عشوائي ألسلحة أقل فتكاً مثل 
الغاز املس�يل للدم�وع وخراطي�م املياه 

وقنابل الصوت.
وبحسب البيان، منذ ٢5 أكتوبر / ترشين 
األول، يب�دو أن ق�وات األم�ن العراقي�ة، 
خاص�ة يف بغ�داد، قد أظه�رت املزيد من 
باملظاه�رات  مقارن�ًة  النف�س  ضب�ط 
السابقة، ومع ذلك، استمرت التقارير يف 
االبالغ عن االستخدام املفرط لوسائل أقل 
فتكاً باملتظاهرين، مما تس�بب يف وقوع 
عدد من إالصاب�ات باالضافة اىل عدد من 
الوفي�ات. وحدث�ت معظ�م اإلصابات يف 
نهاية األس�بوع نتيجة الستنش�اق الغاز 
املسيل للدموع انفجار القنابل الصوتية.

إىل ذل�ك، دع�ت لجن�ة حق�وق االنس�ان 
النيابي�ة املتظاهري�ن يف العاصمة بغداد 
وعم�وم املحافظات والق�وات األمنية اىل 
تجن�ب االحت�كاك. وذك�ر رئي�س اللجنة 
النائ�ب ارش�د الصالح�ي يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »لجن�ة حقوق 
االنس�ان النيابي�ة م�ع مفوضية حقوق االنس�ان زارت 
غرفة عمليات قيادة عمليات بغداد، واطلعت عىل الصور 
الحية عن س�احة التظاه�رات ومح�اوالت املتظاهرين 

عبور جرس الجمهورية«.
واض�اف الصالحي، ان »اللجنة اوصت قي�ادة العمليات 

واملتظاهرين باالبتعاد عن االحتكاك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدف�اع، أم�س االربعاء، خريجي الدراس�ة 
االعدادية الراغبني بالتطوع ع�ىل مالكها بصفة »طالب 
طي�ار« اىل تقدي�م طلباته�م اعتب�اراً من مطلع الش�هر 

املقبل. 
وقال�ت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراق�ي« تدعو وزارة 
الدفاع خريجي الدراس�ة االعدادي�ة لالختصاص العلمي 
بفرعي�ه التطبيق�ي واالحيائ�ي الراغب�ني بالتطوع عىل 
مالك وزارة الدفاع بصفة ) طالب طيار( تقديم طلباتهم 
اعتب�اراً من 1 ترشي�ن الثان�ي ٢019 ولغاية 10 ترشين 

الثاني ٢019، وحسب الرشوط والضوابط ادناه:
وجاء يف الرشوط وفقا للبيان: 

1. أن يكون املتقدم عراقي الجنس�ية من اب عراقي وام 
عراقية. 

٢. أن ال يق�ل عمر املتطوع عن )18( س�نة وحرصاً من 
تولد 1998/1/1 ولغاية 31/٢001/1٢.

االعدادي�ة  الدراس�ة  خريج�ي  املتق�دم  يك�ون  أن   .3
لالختص�اص العلم�ي بفرعي�ه التطبيق�ي واالحيائ�ي 

وبمعدل )65%( فما فوق.
4. ان ينج�ح يف الفحص الطبي وفح�ص اللياقة البدنية 

والقابلية الذهنية.

5. ان يجتاز املقابلة بنجاح .
6. ان يكون والئه وانتمائه للوطن والشعب.

7. ان اليك�ون محك�وم علي�ه بجنح�ة او جناي�ة مخلة 
بالرشف او جرائم االرهاب املاس�ة بامن الدولة الداخلية 

والخارجية .
8. ان يكون قويم االخالق وحسن السمعة والسلوك.

9. ان ل�م يس�بق فصل�ه او انس�حابه م�ن أي دورة يف 
الكليات العسكرية .

املستمس�كات املطلوب�ة عن�د مراجعتك لجن�ة الفحص 
واملقابلة:

1. وثيقة الدراسية االصلية +)4( نسخة ملونة.

٢. هوي�ة األحوال املدني�ة الحديثة االصلي�ة او البطاقة 
املوحدة + )4( نسخة ملونة.

3. شهادة الجنسية العراقية الحديثة االصلية او البطاقة 
املوحدة + )4( نسخة ملونة.

4. بطاقة السكن أصلية + )4( نسخة ملونة.
5. البطاقة التموينية أصلية + )4( نسخة ملونة.

6.صورة شخصية / عدد )4( خلفية بيضاء.
7. عقد الزواجي االصيل للوالدين + )4( نسخة ملونة.

مالحظة: س�يتم اطالق رابط االس�تمارة االلكرتونية يف 
تمام الس�اعة 1٢ مساًء من يوم 1 ترشين الثاني ٢019، 

ويكون التقديم من خاللها.

هينيس - بالسخارت زارت ساحة التحرير بـ »التك تك«.. وحقوق اإلنسان توصي املتظاهرين والقوات األمنية باالبتعاد عن االحتكاك

األمم املتحدة تدعو العراقيني إىل إجراء »حوار وطني« ملعاجلة التحديات

العدد ) 2011( 31  تشرين االول  2019                    السنة السادسة                        معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

الدفاع تدعو خرجيي الدراسة االعدادية إىل التطوع بصفة »طالب طيار« 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و لجنة تعديل الدس�تور 
النائ�ب يوس�ف الكالب�ي، أم�س 
األربعاء، أن اللجنة بإمكانها حسم 
جميع التعديالت يف الدستور خالل 
شهرين فقط، يف حال توفرت النية 

الصادقة والتوافقات السياسية.
تلق�ت  بي�ان  يف  الكالب�ي،  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
وضعه�ا  الت�ي  »التوقيت�ات  إن 
مجلس الن�واب والزم نفس�ه بها 

فيما يخص تعديل بعض الفقرات 
ومواد الدستور كافية«.

ب�ارشت  »لجنت�ه  ان  وأض�اف 
مهامها ووضعت 1٢ فقرة تخص 
املرتقب�ة  الدس�تورية  التعدي�الت 
منها ما يخ�ص اإلنتخابات ومنها 
م�ا يخ�ص إنتخ�اب املحافظ�ني 

بشكل مبارش«.
ولف�ت إىل »حس�م تل�ك التعديالت 
خ�الل ش�هرين م�ن اآلن يف ح�ال 
توفرت النية الصادقة والتوافقات 

السياسية«.

جلنة تعديل الدستور تضع رشطًا إلنجاز 
مهامها خالل شهرين 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية محمد ع�يل الحكيم، أمس االربعاء، لعدد 
م�ن س�فراء ال�دول العربّية واألوروبي�ة واملنظم�ات الدولّية 
املُعتَمدين لدى مملكة هولندا س�عي الع�راق لتهدئة األوضاع 

وحلِّ النزاعات باملنطقة.
وذك�ر بي�ان للخارجي�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »الحكيم اس�تعرض ُمس�تجّدات األوضاع السياسّية 

واألمنّي�ة يف الع�راق، وأولوّيات الحكوم�ة يف املرحلة الحالّية، 
هه�ا إىل تنويع  وعىل املس�توى االس�رتاتيجّي«، الفت�ًا إىل توجُّ
مص�ادر الدخل، ودعم القطاع الخاّص، وإيجاد فرص العمل، 
والقضاء عىل البطالة عرب االرتقاء بواقع القطاع االقتصادّي، 
والس�ّيما الزراع�ة، والصناع�ة، والنقل، والس�ياحة، وإدارة 
املوارد املائّية«. واضاف البيان ان »الحكيم تطرَّق إىل األوضاع 
اإلقليميَّة والدوليَّة، ُمعرِباً عن س�عي العراق لتهدئة األوضاع، 
وحلِّ النزاعات باملنطقة«، ُمشراً إىل »أّنه يبذل قصارى جهده 

م�ن أجل فتح باب الحوار البّناء بني دول املنطقة، والتنس�يق 
إلنهاء النزاعات، والُحُروب«.

واب�دى الحكيم ش�كره لجمي�ع الدول التي وقف�ت إىل جانب 
العراق يف ُمواَجه�ة عصابات داعش اإلرهابّية، وإعادة إعمار 
املناطق املُحرَّرة، ُمؤّكداً أّن »اس�تقرار العراق ركيزة أساسّية 
الس�تقرار املنطقة«. ُمنوّه�ًا بأّنه بح�ث يف زيارته إىل مملكة 
س�ات الهولندّي�ة يف هذه  هولن�دا اإلف�ادة من خ�ربات املُؤسَّ

القطاعات، واستثمارها لبناء القدرات العراق�ّية.

        بغداد / المستقبل العراقي

طلب جهاز االدعاء العام من محاكم التحقيق، 
أمس األربعاء، اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
بح�ق ش�اغيل عق�ارات الدولة بدون مس�وغ 

قانون�ي. وأوض�ح بي�ان صادر ع�ن مجلس 
القض�اء االعىل وتلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أنه »بناء عىل كتاب لجنة النزاهة 
يف مجلس النواب العراق�ي فان جهاز االدعاء 
الع�ام يطلب من محاكم التحقيق اتخاذ كافة 

االج�راءات القانوني�ة بحق ش�اغيل عقارات 
الدول�ة ب�دون مس�وغ قانون�ي س�واء كانوا 
اش�خاصا ب�رصف النظ�ر ع�ن مناصبهم أو 
االح�زاب السياس�ية ». وأض�اف البي�ان »ان 
جه�از االدعاء الع�ام فاتح الدائ�رة القانونية 

يف االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء بتكلي�ف 
املمثل القانوني بإقامة دعوى املطالبة بأجور 
العق�ارات املس�تأجرة واملطالب�ة باج�ر املثل 
من املتخلفني عن تس�ديد ب�دالت االيجار وفق 

القانون وأمام محاكم البداءة املختصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املركز العراقي ملحاربة اإلشاعات، أمس االربعاء،  بأن اكثر فئة تم 
استهدافها من يوم ٢5 ترشين األول الجاري، اىل اليوم هم املتظاهرين يف 
س�احة التحرير حيث استهدفت االشاعات سلميتهم وتنظيمهم. وقال 
املركز،  يف بي�ان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن “1٢0 إشاعة 
انت�رشت من ي�وم ٢5 ترشين األول اىل هذا اليوم 80% منها اس�تهدفت 
املتظاهرين وس�لميتهم ووصل الحد حتى الطعن بأخالقهم”. وأضاف 
املرك�ز “من خالل الرص�د االلكرتوني وامليداني لوح�ظ أن أكثر فئة تم 

اس�تهدافها من يوم 10/٢5 اىل اليوم هم املتظاهرين حيث اس�تهدفت 
االشاعات س�لميتهم وتنظيمهم ومحاوالت كثرة لوصفهم بأنهم غر 
سلميني اال انهم ومن خالل ارض الواقع تصدوا لجميع الشائعات وتم 
تكذيبها واثبتوا ان املوجودين يف س�احة التحرير هم أكثر فئة حريصة 
ع�ىل الدم العراق�ي وعىل املال الع�ام من خالل صناعته�م أروع صور 
الس�لمية والتكافل فيم�ا بينهم وانقاذ الجرحى والحفاظ عىل الس�لم 
املجتمع�ي”. وتابع املركز “من خالل املتابع�ة لوحظ بأن كل متظاهر 
تحول سواء يف امليدان او يف مواقع االجتماعي اىل محارب للشائعات من 

خالل متابعتهم لكل شائعة وتكذيبها يف الوقت نفسه”.

        بغداد / المستقبل العراقي

رفضت حكومة اقليم كردس�تان، أية 
محاوالت من بغداد لتقليل صالحيات 
او حقوق االقليم، فيما اكدت وقوفها 
مع مطالب املحتجني باملدن العراقية.

وخالل اجتم�اع مجل�س وزراء اقليم 
كردس�تان برئاس�ة مرسور بارزاني 
رئي�س الحكوم�ة، قالت إنه�ا »تدعم 
رئي�س الحكوم�ة ع�ادل عب�د املهدي 
الجراء االصالحات«. وتطرق االجتماع 
للتط�ورات االخرة يف الع�راق، مؤكدا 
ان ت�ردي األوضاع ال يصب يف مصلحة 
إقلي�م كوردس�تان وال العراق بصورة 
عامة. وق�ال بارزاني خالل االجتماع، 
بحس�ب بي�ان مكتب�ه االعالم�ي، ان 
»حكومت�ه م�ع املطال�ب املرشوع�ة 
والس�لمية للمتظاهري�ن، لكنها ضد 

اللجوء للعنف من أي طرف كان«.
كما جدد »دعم االقليم لرئيس الوزراء 
ع�ادل عب�د امله�دي للم�ي بالحزم 
اإلصالحية، إال أنه رفض »أي محاولة 
والقان�ون  الدس�تور  اط�ار  خ�ارج 
الحق�وق  او  صالحي�ات  لتقلي�ص 
الخاصة لشعب كردستان، او ما يمس 

الكيان الفيدرايل إلقليم كردستان«.
واالط�راف  »الق�وى  بارزان�ي  ودع�ا 
الكردس�تانية وطالب رئيس الوزراء، 
ب�رص  كاف�ة  الكردس�تانية  الكت�ل 
الصفوف واالتحاد للدفاع عن الحقوق 

الدستورية لشعب كردستان«.

وزير اخلارجّية لسفراء بعض الدول: العراق يسعى حلل النزاعات باملنطقة

اإلدعاء العام يطلب اختاذ كافة االجراءات القانونية بحق شاغيل 
عقارات الدولة بدون مسوغ قانوين

مركز عراقي يرصد )120( إشاعة استهدفت املتظاهرين خالل )5( أيام 

إقليم كردستان 
يرفض إقالة احلكومة 

و »تعديل الدستور«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية، أمس األربعاء، إلقاء القبض عىل منتسب 
بالرشطة مطلوب وفق املادة »4 إرهاب« يف كركوك. 

وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »بناء 
عىل توجيهات مدير عام الش�ؤون الداخلية واألمن العميد الحقوقي حسن 
عبد فزي�ع الغنامي وبإرشاف مب�ارش من قبل مدير الش�ؤون الداخلية يف 
كركوك العميد س�نان جميل البياتي تم تنفيذ أمر إلقاء القبض عىل املتهم 

) ص،م،ع («.
وأض�اف البي�ان، أن املتهم »يعمل منتس�ب رشطة ومطل�وب وفق أحكام 
امل�ادة 4 إرهاب«، مش�راً إىل »تس�ليمه إىل جهة الطلب إلكم�ال اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية، أم�س االربعاء، عن العثور ع�ىل وكرين لداعش يف 
ناحية الرياض بقضاء الحويجة.

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »مفارز 
استخبارات الرشطة االتحادية العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة 
الداخلي�ة، ضبطت وكرا لعصابات داعش اإلرهابي عبارة عن غرفة طينية 
يف ناحية الرياض بقضاء الحويجة، بداخلها  مفروش�ات واغطية ومالبس 

وبندقية كالشنيكوف ومخزن عتاد BKC، حيث تم حرق وتدمر الوكر«.
واضاف�ت »م�ن جانب آخ�ر تمكنت املف�ارز أع�اله واس�تناداً لالعرتافات 
إرهابي�ني ت�م إلقاء القبض عليهم مس�بقا وبداللتهما، م�ن ضبط وكر يف 
قري�ة الخزيف�ي يف قض�اء الحويجة، يحت�وي عبوتني ناس�فتني وبندقية 

كالشنيكوف، تم رفع املواد املتفجرة وردم الوكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الدفاع االمريكية، أمس االربع�اء، عن مقتل جندي امريكي 
ش�مال بغداد »قبل يومني« بحادث غر قتايل، مش�رة اىل اجراء تحقيق يف 

الحادث. 
وقالت وزارة الدفاع االمريكية يف بيان، إن »جنديا ذو ٢3 عاما تويف ، يف ٢7 
ترشين اول/ أكتوبر ٢019 ، بس�بب حادث غر متعلق بالقتال يف معسكر 

التاجي، شمال بغداد«. واشارت اىل أن »الحادث قيد التحقيق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

املخ�درات  ش�ؤون  قس�م  اعل�ن 
واملؤثرات العقلي�ة يف رشطة دياىل، 
أمس االربع�اء، القبض عىل العديد 
من مروجي ومتعاطي املخدرات يف 

املحافظة.
وق�ال مدير القس�م املق�دم صدام 
تلق�ت  بي�ان  يف  كاظ�م  جيج�ان 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»مفارزن�ا املنترشة يف كافة مناطق 
املحافظة اس�همت يف القاء القبض 

عىل العديد م�ن مروجي ومتعاطي 
م�ن  العدي�د  واحبطن�ا  املخ�درات 
عملي�ات الرتوي�ج التي تق�وم بها 
القاء  العصاب�ات االجرامي�ة وت�م 
القبض عليهم«، مش�راُ اىل انه »تم 
تقديمهم للعدالة واصدرت بحقهم 
احكام قضائية منها السجن املؤبد 

او الحكم لعدة سنوات«.
ودع�ا »جميع رشائ�ح املجتمع اىل 
الوقوف مع قيادة رشطة دياىل للحد 
من انتشار هذه الظاهرة الخطرة  

يف املجتمع وللحفاظ عليه«.

كركوك: القبض عىل منتسب بالرشطة مطلوب 
وفق املادة »4 إرهاب« 

العثور عىل وكرين لـ »داعش« 
يف قضاء احلوجية

واشنطن تكشف عن مقتل جندي امريكي شامل بغداد 

القبض عىل عدد من مروجي املخدرات يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكر بيان صادر عن املركز االعالمي 
أم�س  األع�ىل،  القض�اء  ملجل�س 
األربع�اء، أن مجلس القضاء األعىل 
اصدر إعمام لكافة املحاكم بتنفيذ 
الن�واب  م�ع  التحقي�ق  اج�راءات 
املطلوبني عن جرائم الفس�اد املايل 
واالداري دون الحاجة اىل مفاتحته 

الن�واب  مجل�س  مفاتح�ة  بغي�ة 
بخصوص رفع الحصانة«. 

وجاء ذل�ك، بعد ان ص�وت مجلس 
الن�واب ع�ىل رف�ع الحصان�ة عن 
النواب املطلوبني عن جرائم الفساد 
امل�ايل واالداري. واش�ار البي�ان اىل 
تأكي�د مجلس القض�اء االعىل عىل 
الجهات التنفيذية بالتنفيذ املبارش 

ملذكرات القبض او االستقدام.

جملس القضاء األعىل يقيض بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب 
املطلوبني عن جرائم الفساد املايل واالداري 

دون احلاجة اىل مفاحتته
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة االتصاالت، أمس االربعاء، أنه لم يصل اىل االن اي قرار 
حكومي برفع الحجب عن مواقع التواصل االجتماعي.

ونقلت الفرات نيوز عن مصدر يف الوزارة قوله إنه »اىل االن الحجب 
مفروض عىل مواقع التواصل االجتماعي«، مبيناً أن »الرفع املؤقت 

الذي حصل غري صحيح وربما ناتج عن خلل فني رسيع«.
وب�ن أن »الوزارة تمتثل لألوام�ر الحكومية ولم يصلنا اىل االن أي 

قرار برفع الحجب عن مواقع التواصل االجتماعي«.
وُرف�ع الحجب عن مواقع التواص�ل االجتماعي اليوم لعدة دقائق 

قبل ان يعود مجدداً.
يذكر أن الحكوم�ة فرضت حظراً عىل مواقع التواصل االجتماعي 

منذ انطالق التظاهرات مطلع ترشين االول الجاري.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد عن س�يطرتها ع�ىل مياه االمطار التي هطلت 
عىل العاصمة خالل الساعات املاضية.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«  نسخة منه، إن 
مالكاتها »الخدمية اس�تنفرت منذ مس�اء االمس لتواكب هطول 

االمطار وحتى ساعات الصباح ليوم األربعاء«.
واضاف�ت انها »تعم�ل عىل متابعة املناطق الزراعية والعش�وائية 
والغري مخدومة بشبكة مجاري وسحب املياه املتجمعة عنها من 

خالل جهدها البرشي واآليل املنترش يف عموم بغداد .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة، 
عن وصول مكائن معمل أنت�اج املحوالت الكهربائي�ة.

وقال  املكتب االعالمي يف وزارة الصناعة، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »تم وصول الوجب�ة األوىل من مكائن 
ل�ف مح�والت التوزي�ع م�ع القوال�ب الخاص�ة بإنت�اج ملف�ات 
املح�والت وبمختلف الس�عات ضم�ن عقد الرشاكة ب�ن الرشكة 
ورشكة ظالل االبراج إلكمال تأهيل ونصب وتش�غيل معمل أنتاج 
املحوالت الكهربائية حسب دراسة الجدوى الفني�ة واالقتصادي�ة 

املطلوب�ة للمعمل .

االتصاالت: لـم يصلنا أي قرار برفع احلجب 
عن مواقع التواصل االجتامعي 

    بغداد / المستقبل العراقي

ألغ�ت رئاس�ة طائف�ة الصابئ�ة املندائين يف 
العراق والعالم، أمس االربعاء، كافة مراس�يم 
االحتف�ال بالعي�د الصغ�ري )عي�د االزدهار(، 
وال�ذي يص�ادف بعد أي�ام قليل�ة، فيما دعت 
الحكومة اىل االس�تجابة ملطال�ب املتظاهرين 
التي تدعو اىل البناء والكس�اء والغذاء والدواء 
وتساوي الفرص والقضاء عىل البطالة وانهاء 

املحاصصة واملحسوبية، وعدم تجاهلها.
وذكر بيان لرئيس الطائفة الشيخ ستار جبار 
الحلو تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
»كن�ا والزلن�ا جزء من ه�ذا الش�عب العظيم 
نفرح لفرح�ه ونكظم لغيضه، الش�عب الذي 
ضحى والزال يضحي من أجل حريته وكرامته 

ومستقبل اجياله«.
وأضاف »يف الوقت الذي نعلن عن تضامننا مع 
مطالب أبناء شعبنا من املتظاهرين السلمين، 

والت�ي ه�ي مطال�ب كل ابن�اء هذا الش�عب 
ب�كل مكوناته الديني�ة واملذهبية والقومية يف 
العيش بكرامة و حرية، وكجزء من التضامن 
مع مطاليب شعبنا العادلة، نطالب الحكومة 
والجهات ذات العالقة رسعة االستجابة وعدم 

التجاهل«.
ودع�ا إىل » تنفي�ذ املطال�ب دون وعود طويلة 
االمد، وتفهم س�بب خروج الشعب للمطالبة 
باإلص�الح بع�د ان دب يف نفوس�هم اليأس و 

االحباط«.
وأردف قائ�اًل »كما نطالب ابناءنا املتظاهرين 
بعدم الس�ماح للمندس�ن و املغرضن بحرف 
التظاهرات عن مسارها الحقيقي و الحفاظ 

عىل املمتلكات العامة والخاصة«.
وأعل�ن »إلغاء كافة مراس�يم االحتفال بالعيد 
الصغ�ري )عي�د االزده�ار( ال�ذي يص�ادف يف 
2-11-2019 يف الع�راق وكافة دول الش�تات 
والت�ي يتواجد بها أبن�اء طائفتنا، حزنا كبرياً 

منا عىل الدماء الزكية التي س�الت من شبابنا 
الحاملن باألمل والفرح هذه الدماء التي هزت 
الضمائ�ر وزادت من نواح الث�كاىل، واحرتاماً 
له�ذه الدماء التي اريقت عىل مذبح الحرية و 

الكرامة«.
واش�ار بالق�ول »س�يقترص االحتف�ال ع�ىل 
املراسيم الدينية وعىل صلوات االبتهال ألرواح 
شهدائنا والدعوات من اجل عراق مزدهر يهنأ 

به الجميع«.

رئاسة طائفة الصابئة املندائيني يلغي احتفاالت )عيد االزدهار( حدادًا عىل شهداء التظاهرات

    بغداد / المستقبل العراقي

تنظم نقابة الصحفي�ن العراقين حملة للتربع بالدم يف 
بغ�داد واملحافظ�ات لدعم املصابن والجرح�ى من أبناء 
ش�عبنا املش�اركن يف التظاه�رات الت�ي تش�هدها املدن 

العراقية.
ودع�ت النقاب�ة يف بي�ان »الصحفي�ن واإلعالمين كافة 
للمس�اهمة يف هذه الحمل�ة اإلنس�انية والوطنية والتي 
تس�هم يف إنق�اذ حياة الجرح�ى من املواطن�ن والقوات 

األمنية الذين تعرضوا لإلصابة إثناء التظاهرات«.
واهابت نقاب�ة الصحفين العراقي�ن بكافة الصحفين 

يف بغداد واملحافظات للمس�اهمة واملشاركة الواسعة يف 
هذه الحمل�ة التي تقام يف املركز العام وفروع النقابة يف 

املحافظات.
ع�ىل صعيد متصل اش�ادت نقابة الصحفي�ن العراقين 
بالجه�ود املتميزة واملش�اركة الواس�عة الت�ي يقوم بها 
الصحفيون يف بغداد وكذلك فروع النقابة واملس�اهمة يف 
تغطية التظاهرات ومساعدة املواطنن من خالل تشكيل 
غ�رف عملي�ات يف املركز الع�ام ويف كافة ف�روع النقابة 
والت�ي كان له�ا ال�دور الب�ارز واملتميز يف تذلي�ل الكثري 
م�ن العقبات التي واجهت الصحفي�ن واإلعالمين إثناء 

تغطية وقائع التظاهرات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين عن تغطية نحو 
691 ملي�ار دينار روات�ب املتقاعدين 
وموظفي ع�دد من دوائر الدولة بينها 
الصح�ة والرتبية يف كاف�ة محافظات 
الب�الد خ�الل اليوم�ن املاضين.وقال 
املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، انه »ت�م دفع 250 ملي�ار دينار 
لرواتب املتقاعدين يف فروعه يف الوسط 

و 150 ملي�ار دين�ار يف فروع�ه يف محافظ�ات الجنوب« 
مش�ريا اىل ان�ه »تم تغذي�ة وتزويد كافة ف�روع املرصف 
بالعراق باألموال الالزمة لرصفها عىل 
املوظفن واملتقاعدين وأصحاب املنافذ 
الخاصة«.وأوضح انه »تم رصف أكثر 
من ترليون دين�ار كرواتب للموظفن 
واملتقاعدي�ن يوم امس وهو مس�تمر 
يف دف�ع الروات�ب م�ن خ�الل فروع�ه 
املنت�رشة بالبالد«.وتاب�ع البيان »كما 
تم رصف 200 مليار دينار اىل اصحاب 

مكاتب املنافذ الخاصة .

نقابة الصحفيني تنظم محلة كربى للتربع 
بالدم جلرحى التظاهرات

الرافدين يعلن دفع »691« مليار دينار رواتب 
للمتقاعدين واملوظفني بينها للصحة والرتبية

امانة بغداد تعلن سيطرهتا 
عىل االمطار

الصناعة تكشف عن وصول مكائن 
انتـاج املحوالت الكهربائيـة

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ ذي قار ع�ادل الدخييل، عن 
اط�الق الحزمة اإلصالحي�ة الثاني�ة، واعداً 

بإطالق املزيد من اإلصالحات.
وق�ال الدخي�يل يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، إن�ه »يف الوقت الذي نحّيي صوت 
بحقوقه�ا  املطالب�ة  املحافظ�ة  جماه�ري 
س�الت  دم  قط�رة  كل  ونثّم�ن  املرشوع�ة 
من أج�ل تحقيق تل�ك املطالب نعل�ن ألبناء 
محافظتن�ا العزيزة إطالق الحزم�ة الثانية 
م�ن اإلصالح�ات اإلجتماعي�ة التي ش�ملت 
، انه�اء مل�ف مجلس املحافظ�ة واملجالس 
البلدية امللغ�اة ، وإحالة عدد من املش�اريع 
الخدمي�ة ، فض�اًل عن عدد م�ن اإلصالحات 
األخ�رى ، وقبله�ا نؤك�د التوجي�ه الفوري 

بإس�قاط الدع�اوى القضائي�ة كاف�ة بحق 
املتظاهرين .

وفيما ييل اإلصالحات املقررة اليوم :
- تش�كيل لجنة عليا برئاسة نائب املحافظ 
تت�وىل عملية اس�تالم الذم�م املالية ألعضاء 
مجل�س املحافظة واملجال�س البلدية كافة، 
وإع�ادة املوج�ودات الت�ي بذمته�م للدولة 

وحسب القانون .
- إع�ادة مبن�ى مجل�س املحافظ�ة الح�ايل 
للجهة املالك�ة ، وهي املديرية العامة لرتبية 
ذي ق�ار لغ�رض تأهيل�ه واعماره�ا ف�وراً 
وإعادتها للعمل كمدرس�ة مخصصة البناء 

املنطقة املحيطة.
- تخوي�ل م�دراء الوح�دات اإلدارية لغرض 
تس�لم مبان�ي مجالس األقضي�ة والنواحي 
اصولياً ، واإلستفادة منها يف تقديم الخدمات 

العامة .
- تش�كيل لجن�ة عليا لج�رد وحرص فرص 
العمل املوجودة يف كافة دوائر القطاع العام 
والخ�اص واطالقها للش�باب الباحثن عن 

فرص عمل .
- تش�كيل لجن�ة قانوني�ة تت�وىل متابع�ة 
ملفات الفس�اد املحالة ملكتب تحقيقات ذي 
ق�ار التاب�ع لهيئة النزاهة لغرض حس�مها 

واحالتها للقضاء أصولياً
- اطالق 1000 فرصة عمل يف مديرية توزيع 
كهرباء ذي قار للش�باب الراغبن بالعمل يف 
املديرية كجباة وحسب قرار مجلس الوزراء 
العراق�ي ، عىل ان يتم التقديم الكرتونياً عرب 

استمارة خاصة بذلك .
- اط�الق ٣00 فرصة عم�ل كعقود يف دوائر 
الكهرباء لغرض استيعاب الخريجن عىل ان 

يتم التقديم الكرتونياً عرب اس�تمارة خاصة 
بذلك .

- فت�ح التقديم للمواطنن كافة للتس�جيل 
غ�ري  م�ن  اإلجتماعي�ة  الحماي�ة  بش�بكة 
املس�جلن س�ابقاً ، ع�ىل ان يت�م التقدي�م 
الكرتونياً عرب اس�تمارة خاصة لهذا الغرض 

.
- اع�ادة التعاق�د مع جمي�ع الفالحن غري 
املشمولن بالحصص املائية وتأمن الحصة 
املائي�ة له�م بالتنس�يق مع مديري�ة املوارد 

املائية .
- توجيه القسم القانوني يف ديوان املحافظة 
ملتابعة اس�قاط الدعاوى القضائية املقامة 
بح�ق املتظاهري�ن م�ن أي جه�ة حكومية 

وحسب القانون .
- احالة املشاريع الخدمية التالية واملبارشة 

بانشائها فوراً، وكما مبن ادناه :
انشاء مجمع للماء الصالح للرشب يف قضاء 

الدواية سعة الف ليرت مكعب يف الساعة
املب�ارشة باكس�اء املناط�ق املت�ررة من 
الشارع الرابط بن قضائي النرص- الدواية.

املبارشة بانش�اء طريق االمام ع�يل ) عليه 
الس�الم( يف النارصية صوب الش�امية الذي 
يرب�ط بن مدير التس�جيل العقاري واملعهد 

التقني.
تأهي�ل مجمع�ات االم�ام الحس�ن ) عليه 
السالم( إلنتاج املاء الصالح للرشب يف قضاء 

النارصية .
إحص�اء درج�ات الح�ذف واالس�تحداث يف 
جمي�ع الدوائر الحكومية للس�نوات الثالثة 
الس�ابقة والت�ي تزي�د ع�ن 1600 درج�ة 

إلطالقها أمام أبناء املحافظة .

حمافظ ذي قار يطلق احلزمة اإلصالحية الثانية ويعد باملزيد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، إطالق 
مبالغ الوجبة األوىل من منحة الطوارئ.

ودعت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه »املشمولن اىل مراجعة مراكز رصف بوابة العراق 
)سويج( يف بغداد واملحافظات املنشورة عناوينها عرب 
صفح�ات التواصل االجتماع�ي )الفيس بوك( التابعة 
للوزارة«.يش�ار اىل ان قيمة منحة الطوارئ الحكومية 
تبل�غ 175 الف دينار للش�هر الواحد وتس�تمر لثالثة 
أش�هر، وتقدم لها مئات اآلف من العاطلن عن العمل 
يف مس�عى حكوم�ي لتخفي�ف إحتق�ان التظاه�رات 

املتواصلة يف البالد منذ أيام.

العمل: إطالق مبالغ الوجبة 
األوىل من منحة الطوارئ

    بغداد / المستقبل العراقي

 خ�ص�ص ص�ن�دوق اإلس��ك�ان ترليون دي�ن�ار إضافية 
ل�ل�ع�ام ال�ح�ال�ي ك��ق��روض ل�ل�م�واط�ن�ن ض�م�ن 
ب�م�ج��ال  ال�ح�ك�وم�ي��ة  اإلص��الح���ات  ح�زم��ة 
ال�س��ك�ن.وق��ال م�دي�ر ع��ام ال�ص�ن�دوق ال�ت�اب�ع 
وال�ب�ل�دي��ات  واالس���ك��ان  االع�م��ار  ل����وزارة 
ال�ع�ام��ة ص�ب�ار ال�س��اع�دي يف ترصي�ح صحفي، إن 
»امل�ص��رف اتخ�ذ إج�راءات عدة م�ن أجل ترسي�ع إنجاز 
معامالت امل�واط�ن�ن ال�راغ�ب��ن ب�ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
اإلداري�ة  اإلج�راءات  تقلي�ص  خ�الل  م�ن  ال��ق���روض 
والروتيني�ة، ما مكن الصن�دوق من إتم�ام املعاملة بمدة ال 

تتجاوز األسبوع«.وبن ان »التأخري الحاصل يف املعاملة يعود 
إىل روت�ن عمل الدوائر األخرى التي تس�تغرق وقتا طويال يف 
اص�دار صح�ة ال�ص��دور«، موضح�ا أن »وزارت�ه عممت 

كتابا من االمانة العامة ملجلس الوزراء، يلزم املؤسسات ذات 
العالقة باالرساع يف اص��دار كتابي صحة الصدور والكفالء 
بالرسع�ة املمكنة وبمدة ال تزيد عىل اس�بوع«.ولفت اىل انه 
»تم تخصيص مبلغ ترلي�ون دينار اضافية للصندوق ضمن 
حزم�ة االصالحات التي اطلقها مجل�س الوزراء، معربا عن 
امله باالرساع برصفه الس�تثماره بموج�ب التعديالت التي 
اقرتحه�ا ال�ص�ن�دوق وه��ي ت�ع�دي�ل ق�ان��ون امل��ال 
امل�ش��اع بتقليل امل�س��اح�ة ال�ى اق�ل م�ن 100 م�ت�ر، 
واالس���راع بتحوي�ل جن�س االرايض الزراعية اىل س�كنية، 
ورفع التعارض بن القوانن، وكذلك تقليل الفائدة او الرسوم 
االداري�ة ع�ل�ى ال��ق��رض ال��ى واح��د ب�امل�ئ�ة، م��ع 

زي���ادة س�ن�وات التقسيط من 15 اىل 20 عاما .

ترليون دينار إضايف.. صندوق االسكان يعلن عن قروض جديدة 
ضمن احلزمة االصالحية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ بغداد يصادق عىل إستئناف العمل بمرشوع 
جماري الطارمية وبناء »6« مدارس جديدة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

صادق محافظ بغداد محمد جابر العطا، 
ع�ىل األم�ر االداري الخاص باس�تئناف 

العمل بمرشوع مجاري الطارمية.
تلق�ت  بغ�داد،  ملحافظ�ة  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 

»املحاف�ظ العط�ا اس�تقبل يف 
مكتب�ه عضو مجل�س النواب 
املشهداني ومدير  احمد  السيد 
بغ�داد  محافظ�ة  مج�اري 
الكعبي، وصادق  ش�اكر عواد 
الق�ايض  اإلداري  األم�ر  ع�ىل 
باس�تئناف العم�ل يف مرشوع 
املتوق�ف  الطارمي�ة  مج�اري 
حس�ب ق�رار مجلس ال�وزراء 

املرقم ٣47«.
واضافت، ان »العطا اكد أيضا 
عىل وج�ود تح�ركات لإلرساع 
املج�اري  مش�اريع  بإحال�ة 
األربعة االس�رتاتيجية ) س�بع 
البور وأب�و غري�ب والنهروان 
االع�الن  اىل   ) الوح�دة  وح�ي 

واإلحالة والتنفيذ .
من جانب آخر صادق محافظ 
بغ�داد املهن�دس محم�د جابر 
العطا، اليوم األربعاء، عىل بناء 

6 م�دارس جدي�دة يف مناط�ق العاصمة 
بغداد.

واوض�ح بي�ان للمحافظ�ة, ان »الس�يد 
املحافظ صادق عىل بناء مدرسة ثانوية 
18 صف يف قضاء الحس�ينية, كذلك بناء 
مدرس�ة ابتدائي�ة 18 ص�ف يف منطق�ة 
بوب الش�ام, كما صادق عىل تنفيذ ثالثة 

م�دارس ابتدائي�ة 12 ص�ف يف منطق�ة 
الش�علة, فضال عن بناء مدرسة ثانوية 

18 صف يف قضاء املحمودية«.
واوض�ح العط�ا, ان »ال�رشوع يف بن�اء 
وتأهيل املدارس خط�وة لالرتقاء بالبنى 
التحتي�ة التعليمية, التي من ش�انها ان 

تنهي الزخم الطالبي والدوام املزدوج«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 
الطاق�ة وزي�ر النفط ثام�ر عباس 
الغضب�ان، بإط�الق برنام�ج بن�اة 
املس�تقبل الخاص بإرسال البعثات 
الدراسية لخريجي املرحلة اإلعدادية 
بفرعيها العلم�ي واألدبي ، وذلك يف 
مب�ادرة وطني�ة لتطوي�ر الطاقات 

الشبابية يف البالد«.
وقال الوزير يف بيان تلقته »املستقبل 
الربنام�ج  »ه�ذا  ان  العراق�ي«، 
م�ن  املتفوق�ن  إرس�ال  يتضم�ن 
خريجي الدراسة اإلعدادية بفرعيها 
العلم�ي واألدبي يف بعثات دراس�ية 
الرصين�ة  العاملي�ة  الجامع�ات  اىل 
للحصول عىل شهادة البكالوريوس 
الهندس�ية  اإلختصاص�ات  يف 
واإلقتصادي�ة والقانونية«، مش�رياً 
اىل ان »ذل�ك يأت�ي من ضمن خطط 
الوزارة لتطوير مالكاتها الوطنية«.

وأضاف الغضبان ان »الوزارة عمدت 
اىل ه�ذا اإلج�راء م�ن أج�ل مواكبة 
التطور يف املجاالت الهندسية السيما 
 ، النفطي�ة  الصناع�ة  يف  املتعلق�ة 
فض�اًل عن ذلك انه�ا تعد من ضمن 
خطط ال�وزارة لتوفري فرص العمل 

ألبناء العراق«.
من جانبه أوضح مدير عام 
دائ�رة التدري�ب والتطوي�ر 
عيل معارج ان »برنامج بناة 
 )100( س�يوفر  املس�تقبل 
للحص�ول  دراس�ية  بعث�ة 
البكالوريوس  ش�هادة  عىل 
العاملي�ة  الجامع�ات  م�ن 
الهندسية  وباالختصاصات 
يف  الراغب�ن  وبإم�كان 
تتوف�ر  والذي�ن  املش�اركة 
التي س�يتم  فيهم الرشوط 
اعالنه�ا يف املوقع الرس�مي 
لل�وزارة ووس�ائل االعالم ، 
مل�ئ اإلس�تمارة الخاص�ة 
ان  اىل  مش�رياً  بالتقدي�م«، 
يمكنه�م  الذي�ن  »الطلب�ة 
التقدي�م ه�م م�ن خريجي 

الدراسة اإلعدادية بالفرع العلمي ) 
التطبيق�ي ، واألحيائي ( الحاصلن 
عىل مع�دل ) 95% ( وأيض�اً للطلبة 
من خريج�ي الفرع األدب�ي بمعدل 

.») % 85(
بدوره قال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة عاص�م جه�اد ان »الوزارة 
تعمل وفق خطط مدروسة لالرتقاء 
القط�اع  يف  العامل�ن  بمس�توى 

النفط�ي م�ن خ�الل تعزي�ز ه�ذا 
القط�اع بطاقات علمي�ة رصينة«، 
مش�ريا اىل ان »توفري هذه البعثات 
يات�ي نظرا لتوقف ارس�ال البعثات 
او اقتصاره�ا ع�ىل اع�داد محدودة 
مم�ا ارض بمواكبة التق�دم العلمي 
واالكاديم�ي يف الع�راق واثر س�لبا 
عىل مس�تويات االداء يف املؤسسات 

الحكومية«.
يذكر أن اإلختصاصات التي س�يتم 

) هندس�ة  ، ه�ي  الدراس�ة فيه�ا 
اقتصادي�ات  هندس�ة   ، املش�اريع 
فيزي�اء  جي�و  وعل�وم   ، الطاق�ة 
وهندس�ة كهرب�اء طاق�ة متجددة 
وقان�ون   قانوني�ة  ومحاس�بة   ،
تج�اري ، دويل ، تحكيم ( وهندس�ة 
البيئة ) مركب�ة ( وعلوم اقتصادية 
ومالي�ة ) تقييم أصول ( وهندس�ة 
ميكاترونكس وهندس�ة الكيمياء ) 

معالجة الغاز(.

وزارة النفط تطلق »100« بعثة دراسية 
يف جامعات عاملية
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )استثماري/  ٢٠١٩/  ٧١٤  (اعالن مناقصة  رقم 

 ديالى /]  سليمان بيك مقطع محافظة ديالى–صيانة طريق كفري  :[اسم المناقصة        

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  ديالىلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٢٠١٩/ ١٤٧(

اءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها عامة لمقدمي العط
 . يوم) ٠٠٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ١،٥٤٣،٨٢٥،٠٠٠(

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢
مسجل الشركات / او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  

 .لشراء وثائق المناقصة في العراق
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )ررة من العمليات اإلرهابيةالمتض
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ١١/  ٢١ق المواف) الثالثاء (يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق   ثالثمائة وخمسون)  ٣٥٠،٠٠٠(شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ل

ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(الرسمي المناقصة في أوقات الدوام 
 .الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم لدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر ا

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٩  قالمواف) الثالثاء(
 .وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .يموعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسم
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 .من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / دة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية صندوق إعا/ عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام   -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوممقدمي العطاء تقديم وثائق  على -: مالحظة  -
 .وصل شراء وثائق المناقصة  - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

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

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

 

 رئيس الصندوق
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٤٨  (اعالن مناقصة  رقم 

 نينوى /]قضاء سنجار  /ناحية القيروان/صف ١٢هدم وإعادة بناء اعدادية إسماعيل طالب  :[اسم المناقصة        

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة نينوى عام ) استثماري/ ٢٠١٩/ ١٤٨(

اءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها عامة لمقدمي العط
 . يوم) ٢٢٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٧٦٥،٠٦٧،٥٠٠(

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢
مسجل الشركات / او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  

 .لشراء وثائق المناقصة في العراق
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )من العمليات اإلرهابيةالمتضررة 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة (  ٢٠١٩/ ١١/  ١٢ق المواف) الثالثاء (يوم الشركات استفسارات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم بإمكان  -٥
الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق مائتان وخمسون  )  ٢٥٠،٠٠٠(شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ل

ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 .الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم فس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولن

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٩قالمواف )الثالثاء(
 .صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد  وفي) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 .مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون منابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة  -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 .وصل شراء وثائق المناقصة  - أ

 .٢٠١٩وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) سية العراقيةشهادة الجن+ هوية األحوال المدنية ( مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  

 

 الصندوقرئيس                                                        

جامعة دياىل / قسم العقود
تنويه

اشارة اىل االعالن املنشور يف جريدة املستقبل العدد 
2004 يف 22 / 10 / 2019 والخاص�ة بمناقص�ة 
تكمل�ة م�روع البن�ى التحتي�ة ) م�اء ومجاري 

مجمع الجامعة تقرر التنويه بما ييل ( : 
اوال / تص�وب العب�ارة ال�واردة ضمن البن�د ) أ ( 
م�ن الفقرة ) 4 – متطلب�ات التاهيل ( من االعالن 
الخاص�ة بتقدي�م الوثائق التي تب�ن الوضع املايل 
للرك�ة ف�ال يش�رط م�ن ال�ركات املتقدم�ة 
للمناقصة تقديم الوثائق الخاصة بامليزانية العامة 
للرك�ة ) املربح�ة واملدققة ( كم�ا ورد يف الفقرة 

اعاله من االعالن .
ثانيا / يعدل املبلغ الواردة يف البند ) ب ( من الفقرة 
) 4 – متطلبات التاهيل ( من االعالن ليكون املبلغ 
) 343630960 ( فق�ط ثالثمائ�ة وثالثة واربعون 
مليون وس�تمائة وثالثون الف وتسعمائة وستون 
دينار عراقي عىل ش�كل خطاب ضمان صادر من 
م�رف معتمد م�ن قبل البن�ك املرك�زي ونافذة 
ملدة ) 90 ( تس�عون يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
ب�دال من ) 752551800 ( فقط س�بعمائة واثنان 
وخمس�ون مليون وخمس�مائة وواحد وخمسون 
ال�ف وثمانمائة دينار عراقي وناف�ذا ملدة ) 180 ( 
مائ�ة وثمانون يوم من تاريخ غل�ق املناقصة كما 

ورد يف االعالن .
ثالثا / تعدل الفقرة ) 11 ( من االعالن ليكون النص 
كالت�ايل عىل مقدمي العطاءات تقديم الجزء الرابع 
ضمن وثائق العطاء باس�تثناء الفقرات الخاصة ) 
بالفق�رات االحتياطية – الخربة – جدول املعدات ( 

فال يتطلب ملئها من قبل مقدمي العطاء .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 3394 / ش1 / 2019 
التاريخ : 27 / 10 / 2019 

اىل / املدعى عليه / عالء صالح سعدون 
م / تبليغ 

اقامت املدعية زوجتك ) هدى هادي كريم ( الدعوى 
الرعي�ة املرقم�ة اع�اله ومضمونه�ا مطالبتها 
بمؤج�ل مهره�ا ولكون�ك مجهول مح�ل االقامة 
وحسب اشعار مركز رشطة رشقي بعقوبة بالعدد 
14321 يف 3 / 10 / 2019 وتايي�د مختار بعقوبة 
ح�ي الصم�ود امل�ؤرخ يف 2 / 10 / 2019 املصدق 
م�ن املجلس املح�يل لقضاء بعقوبة تق�رر تبليغك 
بواسطة صحيفتن محليتن بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 4 / 11 / 2018 ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 

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

فق�دت هوي�ة الطال�ب احم�د جميل عبد 
املحس�ن الصادرة من املعهد التقني اداري 
– ب�رة – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فقدت هوية الطالب حسن جاسم كشيش 
الصادرة من املعهد التقني قس�م تقنيات 
االلكروني�ة – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت شهادت كيل العائدة للسيارة املرقمة 
559156 اربي�ل مالكها ) محمد عيل مليح 
( ونوعها مرس�يدس م 2011 الصادرة من 
رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطي�ة / هيأة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة – فم�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

������������������������������
فقدان 

فق�دت هوي�ة املوظ�ف خالد حمي�د عبود 
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – الركة 
العامة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية املنطقة 
الجنوبي�ة – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف نج�دت كريم 
مط�ر الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء 
– الرك�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة 
الكهربائي�ة – املنطق�ة الجنوبي�ة – 
فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب�ة رقي�ه كاظم 
عب�ود الص�ادرة م�ن املعه�د التقني 
برة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فقدت الهوية الص�ادرة من املعهد التقني 
اداري قس�م املحاس�بة باسم / نور قيص 
سمري- فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
الدع�اوى  بنظ�ر  املتخصص�ة  الب�داءة  محكم�ة 

التجاري يف البرة
العدد: 103/ت/2019

التاريخ: 2019/10/24 
اعالن

اىل املدعى عليه: رشكة جنة الهفه���اف للتج�ارة 
العام�ة وال�وكاالت التجاري��ة / مديرها املفوض 

محم�د صدام كاظم / إضافة لوظيفته.
العام�ة  الرك�ة  ع�ام  )مدي��ر  املدع�ي  اق��ام 
لصناعة األس�مدة الجنوبية / إضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة 103/ت/2019 ض�دك يطل�ب 
فيها الزامك بفس�خ العقد املربم بينكما املرقم 14 
وامل�ؤرخ يف 2019/7/15 والتعويض عن االرضار 
الت�ي تعرض�ت لها دائ���رة موكل�ه، وملجهولي�ة 
مح�����ل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البلدي منطقة الفريس األوىل.  قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك أعالن����ًا يف صحيفتي��ن 
محليتي���ن يوميت�ن للحضور يف موع�د املرافعة 
املص�ادف 2019/11/4 ويف حالة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانون����اً سوف تجري 

املرافع��ة بحقكم غيابي����اً وعلن����اً.
القايض / مصطفى شاكر عيل   

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البرة 

تنفيذ : 18 
رقم االضبارة : 136 / خ / 2019 

التاريخ : 30 / 10 / 2019 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ البرة العقار تسلس�ل 2084 
/ 1016 الواق�ع يف الرب�اط الكب�ري العائ�د للمدين 
ق�يص جميل م�رزوك املحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
مش�اري راهي عواد البالغ ) 000 ، 610 ، 279 ، 1 
( دينار عراقي – مليار ومائتن وتس�عة وسبعون 
مليون وس�تمائة وعرة الف دينار عراقي – فعىل 
الراغب بالراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ن يوم تبدا من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرة باملائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املواصفات : 

1 – موقع�ه ورقم�ه : 2084 / 1016 / الرب�اط 
الكبري .

2 – جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها .
3 – ح�دوده واوصافه : 2084 / 1012 و 2084 / 

1015 و 2084 / 1018 وطريق عام . 
4 – مش�تمالته : البن�اء مس�لح ومبل�ط باملرم�ر 
والكرانيت وغرفتن وصالة وحمام ومرفق صحي 
تحتان�ي وارب�ع غ�رف فوقان�ي ومخ�زن وحمام 

ومرفق . 
5 – مساحته : 250 مر مربع .
6 – درجة العمران : جيد جدا .

7 – الشاغل : املدين – قيص جميل مرزوك وعائلته 
يرغبون بالبقاء كمستاجرين .

8 – القيم�ة املق�درة : 000 ، 000 ، 400 اربعمائة 
مليون دينار .

املنفذ العدل 
ضاري صباح حسن 

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن املعهد 
التقني – برة قسم تقنيات الكهرباء 
ف�رع الق�وى باس�م / عب�اس نج�م 
محمود – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن املعهد 
التقني قس�م تقنيات ميكانيك القدرة 
فرع الس�يارات باس�م / عب�د الصمد 
كريم زغري – فمن يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن املعهد 
التقن�ي قس�م تقنيات الكهرب�اء فرع 
القوى باس�م / س�يف فالح حس�ن – 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الرابعة .
2 – اسم املشتكي : الحق العام .

3 – اس�م املحك�وم الغائب : العري�ف ) عيل كريم هندي 
حسن الجالبي / مطرود من الخدمة ( 

4 – رقم الدعوى : 598 / 2019 
5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 20 / 1 / 2018  

6 – تاريخ الحكم : 25 / 9 / 2019 .
7 – امل�ادة القانوني�ة : تعدي�ل م�ادة االحالة م�ن املادة 
) 5 ( اىل امل�ادة ) 5 / اوال ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
2008 املعدل بداللة املادة ) 31 ( من ق أ د رقم 17 لسنة 

 .2008
8 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطق�ة الرابعة ع�ىل املدان العريف ) ع�يل كريم هندي 
حسن الجالبي / مطرود من الخدمة  ( بالحبس الشديد 
ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة ) 5 / اوال ( من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 
) 61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( من ) ق أ د ( رقم 17 لسنة 
2008 لغياب�ه م�ن 20 / 1 / 2018 ولغاي�ة 22 / 9 / 

2019 ) تاريخ صدور امر الطرد ( .
9 – ل�م تحكم املحكمة بط�رده من الخدمة وذلك لكونه 
مط�رود بموجب االم�ر االداري املرقم 51568 يف 22 / 9 

. 2019 /
10 – اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ن باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
11 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
12 – ق�رارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعراض اس�تنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 25 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس ابراهيم 
رئيس املحكمة
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٤٩  (اعالن مناقصة  رقم 

 نينوى /]الموصل  /صف ١٢هدم وإعادة بناء مدرسة عبدالرحمن الداخل  :[اسم المناقصة        

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة نينوى عام ) استثماري/ ٢٠١٩/ ١٤٩(

اءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها عامة لمقدمي العط
 . يوم) ٠١٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ٥٩٦،٩٣٠،٥٠٠(

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢
مسجل الشركات / او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  

 .لشراء وثائق المناقصة في العراق
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )من العمليات اإلرهابيةالمتضررة 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ١١/  ١٢ق المواف) الثالثاء (يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق مائتان وخمسون  )  ٢٥٠،٠٠٠(شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ل

ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(الرسمي المناقصة في أوقات الدوام 
 .الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم لدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر ا

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ٩١قالمواف )الثالثاء(
 .وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسميسوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً العاشرة (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 .ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي من تاريخ غلق المناقصة علىابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة  -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 .وصل شراء وثائق المناقصة  - أ
 .٢٠١٩وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) الجنسية العراقيةشهادة + هوية األحوال المدنية ( مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  

 

   رئيس الصندوق                                                       

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2504/جنح/2019

التاريخ 2019/10/28
اعالن

اىل املتهم�ني  الهاربني /  1 � س�امان نعمان 
خلف فالي

2 � مسلم سلمان نعمان خلف 
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم�ا  يف الوقت 
الح�ارض ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  2504/جن�ح/2019 
)1/456/أ( عقوبات وبداللة مواد االش�راك 
47 و 48 و 49 من�ه فق�د تق�رر تبليغكم�ا  
باالع�الن ع�ن طري�ق الن�ر يف صحيفت�ني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/12/1 ويف حال عدم حضوركما  
س�وف تج�ري املحاكم�ة بحقكم�ا غيابي�ا 

وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2762/جنح/2019

التاريخ 2019/10/28
اعالن

اىل املته�م  اله�ارب /  حس�ام عل�وان عن�اد 
العطاطفه 

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم�ا  يف الوقت 
الح�ارض ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة 
2762/جنح/2019 وفق احكام املادة )32( 
من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 
لس�نة 2017  فقد تقرر تبليغك باالعالن عن 
طريق النر يف صحيفتني محليتني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف يوم 2019/12/1 ويف 
حال عدم حضورك  س�وف تج�ري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
�������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الجامعية الصادرة من جامعة 
الكوفة كلية الطب بأسم )تبارك كامل رزاق( 

من يعقثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 11725

التاريخ 2019/10/30
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قب�ل املواطن ) 
عبد االمري عبد عباس( الذي يروم تبديل لقبه 
وجعله  )االسدي ( بدل من )الروكي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد 11723
التاريخ 2019/10/30

بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قب�ل املواطن ) 
حس�ني عيل م�وىس( الذي ي�روم تبديل لقبه 
وجعله  )االسدي ( بدل من )الروكي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد / 1764/ب/2019
التاريخ 2019/10/30

اىل املدعى عليه / ارشف احمد محمد
اعالن

اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم الغيابي 
املرق�م 1764/ب/2019 ض�دك واملتضم�ن 
الحكم له بالزام�ك بتأديتك للمدعي عيل عبد 
الرض�ا الزم مبلغ وق�دره خمس�ون مليون 
دينار وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املختار  ملنطقة الرساي 
/ 5 تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك حق االع�راض واالس�تئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
لرئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1462/ش/2019
التاريخ 2019/10/28

اعالن
اىل املدعى عليه / ) غزوان عزيز داخل( 

اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك 
بالدعوى املرقمة اعاله بتاريخ 2019/4/23 
والذي يق�ي الحكم بتصدي�ق الطالق بينك 
وب�ني املدعية رغد خليل محس�ن قرارا قابال 
لالعراض والتميي�ز وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ املفوض مهند 
غ�ايل مطلك وتأييد املختار يف منطقة الكزيزة 
بتاري�خ 2019/7/1 تقرر تبليغك بواس�طة 
الن�ر يف صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االعراض والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض

جاسم محمد املوسوي

اىل الريك 
جاسم نجم عبيد

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
فرع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل قيام رشيكك )حي�در رحمن 
حمد( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة )29/16( كوفة /االغا رقم املقاطعة 
)32( لغرض تس�ليفه قرض االسكان خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نر االعالن 
وبعكسه س�وف يس�قط حقك يف االعراض 

مستقبال
�������������������������������������

تنويه
الحاقا باالعالن ع�ن مزايدات جامعة الكوفة 
بالع�دد   املس�تقبل  صحيف�ة  يف  املنش�ور  
)2007( يف 2019/10/27 ورد في�ه ثالثون 
يوم�ا والتي س�تجري املزاي�دة فيها العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم االخ�ري والصحي�ح اليوم 

التايل لذا اقتىض التنويه 
�������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )امل�الزم غس�ان عدنان 

درش جياس العزاوي( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

البرصة واملنشات 
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � دور ن�واب 

الضباط  
بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مق�ر عملك بتاريخ 

2014/12/11 ولحد االن  
وملجهولي�ة  اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك بذل�ك  
االع�الن عىل ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
الخامس�ة  املنطق�ة  االوىل  الداخ�يل  االم�ن 
الب�رصة   خالل مدة ثالث�ون يوم  اعتبارا من 
تاريخ تعلي�ق هذا االعالن  يف صحيفة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب عن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد / 2626/ج/2019
التاريخ 2019/10/29

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /  )رافع عبد القادر جليل 

خليل( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  2626/جن�ح/2019 
تبليغ�ك  تق�رر  فق�د  عقوب�ات   )1/459(
باالع�الن ع�ن طري�ق الن�ر يف صحيفت�ني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/11/27 ويف حال عدم حضورك 
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

جمال فاضل خلف
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2669/ج/2019

التاريخ 2019/10/29
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )عيل عبد الحسني مهدي 
كسار ( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  2669/جن�ح/2019 
تبليغ�ك  تق�رر  فق�د  عقوب�ات   )1/459(
باالع�الن ع�ن طري�ق الن�ر يف صحيفت�ني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/12/5 ويف ح�ال ع�دم حضورك 
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

جمال فاضل خلف
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2638/ج/2019

التاريخ 2019/10/29
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )قيس محسن كاظم  ( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  2638/جن�ح/2019 
تبليغ�ك  تق�رر  فق�د  عقوب�ات   )1/459(
باالع�الن ع�ن طري�ق الن�ر يف صحيفت�ني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 2019/12/5 ويف ح�ال ع�دم حضورك 
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

جمال فاضل خلف
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2645/ج/2019

التاريخ 2019/10/29
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )محمد امطري ش�كري 
عويف( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكون�ك متهم يف القضي�ة املرقمة 
2645/جنح/2019 وفق احكام املادة )238( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
النر يف صحيفتني محليت�ني للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف يوم 2019/12/5 ويف حال 
عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 6815/ش2019/1

التاريخ : 2019/10/29
اىل املدعى عليه / عباس عبد الزهرة نعمة

اقام�ت املدعي�ة ) خديج�ة شنش�ول نعمة( 
الدع�وى املرقم�ة 6815/ش2019/1 ام�ام 
ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا تصديق 
الط�الق الخلع�ي وملجهولية مح�ل اقامتكم 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح  وحس�ب 
مخت�ار ح�ي ميس�ان / الكوف�ة ل�ذا تق�رر 
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني 
رسميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق يوم 2019/11/11 
الساعة التاسعة  صباحا وعند عدم حضورك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 2043/ج2019/2
التاريخ : 2019/10/29

اعالن
اىل املتهم الهارب / محمد عبد الحسن نجم

حث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )2043/
ج2019/2( والخاص�ة باملش�تكي ) ه�ادي 
حس�ن محمد( وفق احكام امل�ادة 1/456/أ 
من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/12/5 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك  تج�ري 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 2190

التاريخ 2019/10/30
اعالن

اىل املفقود / كريم جاسم عباس / 
قدم ولدك املدعو ) احمد  كريم جاسم ( طلبا 
اىل هذه املحكمة مدعي�ا فيه فقدانك بتاريخ 
2014/6/1 وطالب�ا الحج�ر عليك وتنصيبه 
قيما عليك الدارة اموالك قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك يف صحيفتني محليت�ني يومية عليك 
وعىل م�ن يع�رف علي�ك يشء مراجعة هذه 
املحكم�ة خ�الل 10 اي�ام من تاري�خ النر 
وس�تقوم املحكمة يف اصدار الحجة وحس�ب 

االصول
القايض

اثري عبد الحر
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / ) ر.ع محمد عبد الحس�ن 

عبد الله( 
املنس�وب اىل / قي�ادة حرس ح�دود املنطقة 

الرابعة
العنوان / محافظة بغداد � بغداد الجديدة 

بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2014/9/19 ولحد االن 
وملجهولي�ة  اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك بذل�ك  
االع�الن عىل ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
الخامس�ة  املنطق�ة  االوىل  الداخ�يل  االم�ن 
الب�رصة   خالل مدة ثالث�ون يوم  اعتبارا من 
تاريخ تعلي�ق هذا االعالن  يف صحيفة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب عن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

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

اىل املته�م الغائ�ب / )الرطي رائد جاس�م 
رايض خمامله( 

املنس�وب اىل / قي�ادة حرس ح�دود املنطقة 
الرابعة 

امل�راق   � الب�رصة  محافظ�ة   / العن�وان 
الجديد 

بم�ا انك متهم وفق امل�ادة 34 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لتس�ببك يف حصول ارضار 
بالعجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة )215( ن�وع 

مستوبييش يف عام 2007 
وملجهولي�ة  اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك بذل�ك  
االع�الن عىل ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
الخامس�ة  املنطق�ة  االوىل  الداخ�يل  االم�ن 
الب�رصة   خالل مدة ثالث�ون يوم  اعتبارا من 
تاريخ تعلي�ق هذا االعالن  يف صحيفة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب عن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

تنويه
ن�ر يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي  
بالع�دد )2005( حيث س�قط س�هوا 
يف اعالن محكمة االحوال الش�خصية 
يف النجف رق�م االضبارة 2019/827 
لم يذكر القيمة املقدرة 187240000 
مائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان 

واربعون الف لذا اقتىض التنويه 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 4834/ش2019/6
التاريخ : 2019/10/9

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عبد الح�ر جاهم 

جرب
محم�د  فرق�ان   ( املدعي�ة  اقام�ت 
ع�يل امني( الدع�وى بالع�دد 4834/

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2019/6 
 ) للهج�ر  التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار محلة 
ح�ي املثنى / النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموعد 
اعالنا بواس�طة صحيفتني  املرافع�ة 
محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
 2019/11/4 ي�وم  املواف�ق  الق�ادم 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 6905/ش2019/2
التاريخ : 2019/10/30

اعالن
اىل املدعى عليها / بيداء حيدر شون

عبي�د  ذي�اب  س�جاد  املدع�ي  اق�ام 
الدع�وى املرقم�ة اعاله يطل�ب فيها 
مطاوعت�ك ل�ه يف ال�دار املهيئ�ة م�ن 
قبله وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي العس�كري يف النج�ف ل�ذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني فعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 
التاسعة  يوم 2019/11/10 الساعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الرابعة .
2 – اسم املشتكي : الحق العام .

3 – اسم املحكوم الغائب : ر ع سعدون بدر عيل غانم . 
4 – رقم الدعوى : 605 / 2019 

5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 11 / 8 / 2018  
6 – تاريخ الحكم : 25 / 9 / 2019 .

7 – امل�ادة القانوني�ة : تعديل مادة االحال�ة من املادة ) 
5 ( اىل امل�ادة ) 5 / ثاني�ا / ب ( م�ن ق ع د رق�م 14 
لس�نة 2008 املع�دل بداللة امل�ادة ) 31 ( من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
8 – خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخ�يل املنطق�ة الرابعة عىل املدان ر . ع س�عدون بدر 
عيل غانم  بالحبس الش�ديد ملدة ) خمس سنوات ( وفق 
احكام املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل استنادا الحكام املواد ) 61 / اوال ( و ) 69 / اوال 
( من ) ق أ د ( رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه من 11 / 8 

/ 2018 ولغاية 13 / 9 / 2018 .
9 – طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة ) 38 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل بع�د اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية 

بداللة املادة 89 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

11 – حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

.2008
12 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعراض اس�تنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 25 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس ابراهيم 
رئيس املحكمة

�������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 
الرابعة .

2 – اسم املشتكي : الحق العام .
3 – اس�م املحكوم الغائب : ش . م صالح عبد الحس�ن 

مهدي عذافه . 
4 – رقم الدعوى : 606 / 2019 

5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 25 / 2 / 2018  
6 – تاريخ الحكم : 25 / 9 / 2019 .

7 – امل�ادة القانوني�ة : تعدي�ل مادة االحال�ة من املادة 
) 5 ( اىل امل�ادة ) 5 / اوال ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
2008 املعدل بداللة املادة ) 31 ( من ق أ د رقم 17 لسنة 

 . 2008
8 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطق�ة الرابع�ة عىل املدان ش . م صالح عبد الحس�ن 
مهدي عذافه  بالحبس الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( 
وفق احكام املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل استنادا الحكام املواد ) 61 / اوال ( و ) 69 
/ اوال ( من ) ق أ د ( رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 25 

/ 9 / 2019 ولحد االن .
9 – طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة ) 38 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل بع�د اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية 

بداللة املادة 89 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

11 – حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

.2008
12 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعراض اس�تنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 25 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس ابراهيم 
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الرابعة .
2 – اسم املشتكي : الحق العام .

3 – اس�م املحكوم الغائب : املفوض نس�يم حامد جياد 
عبيد / مطرود من الخدمة . 

4 – رقم الدعوى : 609 / 2019 
5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 30 / 9 / 2018  

6 – تاريخ الحكم : 25 / 9 / 2019 .
7 – امل�ادة القانوني�ة : تعدي�ل مادة االحال�ة من املادة 
) 5 ( اىل امل�ادة ) 5 / اوال ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
2008 املعدل بداللة املادة ) 31 ( من ق أ د رقم 17 لسنة 

 . 2008
8 – خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخيل املنطقة الرابعة عىل املدان املفوض نسيم حامد 
جياد عبيد  بالحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات ( وفق 
احكام املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املع�دل اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 61 / اوال ( و ) 69 / 
اوال ( من ) ق أ د ( رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه من 30 
/ 9 / 2018 ولغاي�ة 5 / 9 / 2019 ) تاري�خ ص�دور 

امر الطرد ( .
9 – ل�م تحكم املحكمة بطرده من الخدمة وذلك لكونه 
مط�رود بموج�ب االمر االداري املرق�م 123057 يف 5 / 

. 2019 / 9
10 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

11 – حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

.2008
12 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعراض اس�تنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 25 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس ابراهيم 
رئيس املحكمة

�������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 
الرابعة .

2 – اسم املشتكي : الحق العام .
3 – اس�م املحكوم الغائب : العريف ) احمد جبار كريم 

عودة ال شيخ ( 
4 – رقم الدعوى : 608 / 2019 

5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 16 / 8 / 2018  
6 – تاريخ الحكم : 25 / 9 / 2019 .

7 – امل�ادة القانوني�ة : تعدي�ل مادة االحال�ة من املادة 
) 5 ( اىل امل�ادة ) 5 / اوال ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
2008 املعدل بداللة املادة ) 31 ( من ق أ د رقم 17 لسنة 

 . 2008
8 – خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطق�ة الرابعة عىل املدان العري�ف ) احمد جبار كريم 
عودة ال ش�يخ (  بالحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات 
( وفق احكام املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املعدل استنادا الحكام املواد ) 61 / اوال ( و ) 69 
/ اوال ( من ) ق أ د ( رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 16 

/ 8 / 2018 ولحد االن .
9 – طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة ) 38 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل بع�د اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية 

بداللة املادة 89 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .

11 – حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

.2008
12 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعراض اس�تنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 25 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس ابراهيم 
رئيس املحكمة
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عجوز ينتقم بـعد رسقته بـ«طريقة غريبة«

أوميغا 3 يمنح »أماًل جديدًا« للمصابني بالتوحد

اعتقلت الرشطة اليابانية رجال يبلغ 
م�ن العم�ر 61 عاما م�ن مقاطعة 
أوت�ا وارد بالعاصم�ة طوكي�و، إثر 
غريب�ة  طريق�ة  بانته�اج  قيام�ه 
لالنتقام، بعد رسق�ة مقعد دراجته 

العام املايض.
أكيو  الياباني�ة  واتهم�ت الرشط�ة 
مقع�دا   159 برسق�ة  هات�وري، 
للدراج�ات، ورصدت كامريا املراقبة 
يف أغس�طس املايض الرجل الياباني 
وه�و يخل�ع مقعد دراجة ش�خص 
ويضعه يف س�لة دراجت�ه ثم يهرب 

به بعيدا.
الضحي�ة  ق�ام  حظ�ه،  ولس�وء 
بإب�الغ الرشطة عن ه�ذه »الرسقة 
البس�يطة«، مم�ا جعله�ا تتعق�ب 
الرج�ل، وعندما تعرف الضباط عىل 
هات�وري وداهموا منزله األس�بوع 
املايض، كان من املتوقع العثور عىل 

املقعد املرسوق.
أن م�ا ج�رى كان أغ�رب م�ن  إال 
الخيال، حيث عثرت الرشطة بحوزة 
الرجل عىل 159 مقعدا للدراجات يف 
منزله. وعن�د التحقيق مع الياباني 

القص�ة،  تفاصي�ل  رسد  العج�وز، 
وق�ال إن دراجت�ه تعرضت للرسقة 
يف صي�ف عام 2018، وكان يش�عر 
بخيبة أمل لدرجة أنه أراد أن يشعر 

اآلخ�رون بأمل�ه.
ل�ذا بدال م�ن اإلبالغ ع�ن الرسقة أو 
ع�ىل األق�ل محاول�ة التع�رف عىل 
الل�ص، حت�ى يتمكن م�ن االنتقام 
من�ه، تح�ول هات�وري إىل س�ارق 
مقاعد الدراجات بنفسه يف اليابان.

خ�الل  للرشط�ة  هات�وري  وق�ال 
التحقيق�ات: »اضط�ررت إىل رشاء 

مقعد دراجة آخر بعد رسقة مقعدي 
يف صيف 2018. بعد ذلك بدأت الثأر. 
أردت أن يع�رف اآلخ�رون الش�عور 

نفسه«.
وبعد فتح تحقيق يف موجة الجرائم 
ارتكبه�ا هاتوري،  الت�ي  الصغرية، 
كشفت الرشطة عن أرشطة فيديو 
كامريات املراقبة وهو يقوم برسقة 
مقاع�د الدراج�ات خ�الل تجوله يف 
العاصمة اليابانية طوكيو، وعرضت 
ال�159 مقعدا املرسوقة عىل وسائل 

اإلعالم.

أشارت دراسة تحليلية إىل أن تناول األطفال املصابني 
بالفيتامين�ات  غني�ة  غذائي�ة  مكم�الت  بالتوح�د 
واألحم�اض الدهنية أوميغا 3 قد يقلل لديهم أعراض 
املرض.وحلل الباحثون بيانات من 27 دراسة تجريبية 
ش�ملت يف اإلجم�ال 1028 طفال مصاب�ا باضطراب 
التوح�د. وقس�م الباحث�ون املش�اركني ملجموع�ات 
عشوائية لتناول مكمالت غذائية متنوعة، بما يشمل 

الفيتامينات وأوميغا3 أو تناول دواء وهمي.
وخل�ص الباحثون يف الدراس�ة التي ن�رشت يف دورية 
)بيدياتركس( إىل أن املكم�الت الغذائية املحتوية عىل 
الفيتامينات وأوميغا 3 كانت أكثر فاعلية يف تحس�ني 

الكثري من أعراض املرض.

وأضافوا أن هذا التأثري تباين يف الدراس�ات املختلفة، 
لكنه شمل تحسن مهارات اللغة والتفاعل االجتماعي 
واالنتب�اه والن�وم والتواص�ل وتقليل تكرار الس�لوك 

ورسعة االنفعال.
وأش�ار الباحث�ون يف الدراس�ة إىل أن تحليلهم اعتمد 
عىل بيانات دراسات تجريبية محكمة، لكنها اختربت 

أنواعا مختلفة من املكمالت.
كما تنوعت طرق قياس النتائج، مما منع دراس�تهم 
من الخروج بنتيجة حاسمة عن نوع وكمية املكمالت 

املناسبة لألطفال املصابني بالتوحد.
ووفق�ا للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية 
منها، يصاب طفل من بني 59 تقريبا بالتوحد. وعادة 

يتم تش�خيص اإلصابة باملرض ل�دى األوالد أكثر من 
البنات.وع�ىل الرغم من أن الدراس�ة الحالية أظهرت 
أن املكم�الت الغذائية تلك تس�اعد فيما يبدو األطفال 
املصابني، إال أنها أكدت أنه من الس�ابق ألوانه توصية 

اآلباء بالبدء يف إعطائها ألطفالهم.
وتق�ول أكاديمية التغذي�ة وعلم النظ�م الغذائية، إن 
ما يعقد األمور بالنس�بة لألطف�ال املصابني بالتوحد 
ه�و أن الكث�ري منه�م يعانون من مش�كالت متعلقة 
بالطع�ام أيضا.فق�د يك�ون لديهم حساس�ية عالية 
ملذاق ورائحة ولون وملمس بعض األطعمة أو يأكلون 
أنواع�ا مختارة فق�ط، كما قد تؤثر بع�د األدوية عىل 

شهيتهم.

أطعمة تساعد عىل تعزيز صحة الشعر
يعت�رب الحصول عىل ش�عر صح�ي تحدياً 
النس�اء  م�ن  للكث�ري  بالنس�بة  كب�رياً 
اللوات�ي يلج�أن إىل مس�تحرضات العناية 
االصطناعية والتي قد تكون باهظة الثمن 

يف الكثري من األحيان.
وللتخفي�ف م�ن تكالي�ف مس�تحرضات 
العناية بالش�عر، يمكن اللج�وء إىل تناول 
أنواع معينة من األطعمة التي تغذي الشعر 

بشكل طبيعي وتحافظ عىل صحته.
فيما ييل قائمة باألطعمة الغنية باملكونات 
الغذائية البسيطة التي يمكن أن تساعدك 
عىل الحصول عىل ش�عر طوي�ل وصحي، 
بحس�ب م�ا ورد يف صحيف�ة تايم�ز أوف 

إنديا:

１- البيض
يس�اعد محت�وى الربوت�ني والبيوت�ني يف 
البيض عىل تحس�ني صحة ونمو الش�عر. 
ل�ذا ُينصح بتناول البي�ض بانتظام، حيث 
يرتب�ط النق�ص يف أي من ه�ذه العنارص 

الغذائية بتساقط الشعر.
１- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحل�وة عىل مادة دهنية 
صفرات فاتحة تس�اعد عىل تعزيز صحة 
 ،A الش�عر، إضافة إىل أنها غنية بفيتامني
الذي يس�اعد عىل تحس�ني صحة الش�عر 

ونموه.
１- السبانخ

السبانخ الخرضاء ال تفيد العينني فحسب، 

ولكنها مفيدة للش�عر أيضاً، إذ أنها مليئة 
بالحديد وفيتامينات A و C، وهي مكونات 

غذائية فعالة تعزز نمو الشعر.
１- البذور

تحتوي البذور مثل عباد الشمس والكتان 
والش�يا ع�ىل أحم�اض أوميغ�ا الدهني�ة 
وفيتامني E إضافة إىل الزنك والسيلينيوم، 

وهي عنارص مفيدة لصحة الشعر.
１- السمك

تس�اعد أصناف من السمك مثل السلمون 
والرنجة واملاكريل عىل تعزيز صحة الشعر 
إذ أنها غني�ة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، 
والت�ي تس�اعد عىل نم�و الش�عر وزيادة 

كثافته.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلقة كبرية زبدة

x ¼ 1 كوب دقيق
x 1 معلقة صغرية خمرية
x 1 عدد بيضة )طازجة(

x 1 كيس فانيليا
x 1 معلقة كبرية سكر

x 1 رشة ملح
¼ x كوب حليب كامل الدسم )دافئ(

الخطوات:
نخلط جميع املكونات املذكورة معا للحصول عيل عجينة متماسكة.

تغط�ى بالنايلون وترتك ىف مكان معتم داف�ئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها 
مدة ال تقل عن نصف ساعة.

ثم تفرد بالنش�ابة وتقطع بواس�طة قطاع�ة الدوناتس وت�رتك لتتخمر مره 
اخري.

يف مقاليه نسخن زيت غزير ونقيل الدوناتس.
الخط�وة االخ�رية تزي�ني الدوناتس وهي اختيارية عيل حس�ب ال�ذوق .يمكن 
تزيينها بصوص الش�وكوالته او الكراميل او الس�كر الب�ودره وممكن تزينها 
بص�وص ابيض)عباره عن س�كر بودره ي�ذاب يف لبن للحص�ول عيل قوام ايل 
حد ما يش�به الص�وص ويمكن تلوينه بال�وان الطعام( وايض�ا يمكن اضافه 

فارماسيىل بالهنا والشفا

حلوى الدونتس

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن التمر الهندي يكرس العطش 
ويخف�ض الحرارة، لذا يس�تعمل كثريا يف 
الصي�ف للوقاي�ة من رضبات الش�مس، 
ويستخدم أيضا كمعقم خفيف للغرغرة 

من أجل التهاب اللوزتني.
األنان�اس يومي�ا  تن�اول  أن  ه�ل تعل�م 
ملدة أس�بوع يس�اعد ع�ىل تقلي�ل الوزن 

ويخخلص الجسم من السموم.
إىل  القرف�ة  إضاف�ة  أن  تعل�م  ه�ل 
مس�توي  خف�ض  يف  القهوةيس�اهم 
الكوليس�رتول يف الدم ويس�اعد الجس�م 
ع�ىل اس�تخدام األنس�ولني بفتعلية أكثر 
وبالتاىل هذا شئ مفيد جدا ملرىض السكر 

إذا داوموا عليه.
ه�ل تعل�م أن  نق�ص فيتامني د يس�بب 

السمنه
ه�ل تعلم أن م�ن  يعاني من أل�م بالكىل 
بسبب الحصوات عليه أن استخدم ماييل 
البقدونس امل�اء بكمايات كبريه البطيخ 

بريه بالشعري وأن يبتعد عن امللح.
ه�ل تعل�م أن فيتام�ني د يش�جع ع�ىل 
امتصاص الكلس�يوم ويزي�د أداء الجهاز 

العضيل والعصبي.
ه�ل تعل�م أن فتام�ني A يحاف�ظ ع�ىل 
العي�ون ويعت�رب أس�ايس لنم�و وصحة 
خاليا األعض�اء والجلد والش�عر، ويعترب 
أيضا مضاد لالكس�دة ويواجد يف: البيض 

الجبن والكبد وزيت السمك.
هل تعلم أن التمر يساعد عىل منع الخاليا 
الرسطانية من النمو واالنتشار الحتوائه 
عىل املغنيسيوم والكالسيوم وقف النزيف 
عند الحمل. ويمكن اس�تخدامه يف حاالت 
ودوار  الدوخ�ة  يمن�ع  الكل�وي  الفش�ل 
ال�رأس الحتوائه عىل بعض العنارص مثل 
الكاروتني، وستخدم أيضا يف عالج املثانة 
واملع�دة واألمعاء الحتوائ�ه عىل فيتامني 
ترط�ب  وه�ذه  والنياس�ني  ب2   ، ب1 
وتحفظ األمعاء من الضعف وااللتهابات 
ودقيق التم�ر املجفف ونوات�ه املطحونة 
تس�اعد عىل الش�فاء م�ن الرب�و وضيق 
التنفس ويقوي الب�ر ويحفظ رطوبة 
العني الحتوائه عىل فيتامني أ وهو يكافح 
مرض العىش اللييل، و يعترب منقوع البلح 
مدر للبول وذلك بفعل السكاكر املوجودة 
في�ه. ويعترب مق�وي للعظام واألس�نان 
والجن�س الحتوائه عىل معدن الفس�فور 

والكالسيوم.

حرك عود الثقاب

احلرائق هتدد حياة املئات من »الكواال«
يخىش نش�طاء البيئ�ة من نف�وق املئات 
م�ن حيوانات الك�واال يف حرائ�ق الغابات 
الت�ي دم�رت املوائ�ل الرئيس�ية له�ا عىل 
الساحل الرشقي ألسرتاليا.وعربت مديرة 
مستش�فى بورت ماكواري للكواال، س�و 

آش�تون، عن أملها أن تس�مح الس�لطات 
للعامل�ني يف مج�ال الحفاظ ع�ىل الحياة 
الربية البدء يف البحث عن منطقة الحريق 
ع�ن الحيوان�ات الناجي�ة غ�دا الخميس.

وب�دأت الحرائ�ق عندما رضب�ت صاعقة 

يوم الجمعة غابة بوالية نيو ساوث ويلز، 
ع�ىل بع�د 300 كيلوم�رت إىل الش�مال من 
سيدني، تس�ببت منذ ذلك الحني يف تدمري 
4900 فدان.وأضافت أشتون إن ثلثي تلك 

املنطقة كانت موطًنا للكواال.

جد الفرق بين الصورتين
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٥٠  (اعالن مناقصة  رقم 

 محافظة االنبار /] قضاء عنه/ترميم وتأهيل مبنى مجمع الدوائر الحكومية  :[اسم المناقصة        

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  االنبارضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري/ ٢٠١٩/ ١٥٠(

عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 
 . يوم) ٠١٨(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠،٨١٥،٦٧٠(

ؤهلين ضمن االختصاص         سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات الم -٢
مسجل الشركات / او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  

 .لشراء وثائق المناقصة في العراق
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ١١/  ١٢ق المواف) الثالثاء (يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم بإمكان  -٥
الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق مائتان وخمسون  )  ٢٥٠،٠٠٠(شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ل

ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 .الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم فس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولن

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٩قالمواف )الثالثاء(
 .صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد  وفي) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 .مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون منابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة  -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 .وصل شراء وثائق المناقصة -أ       
 .٢٠١٩المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف -ب     

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

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة )لثالث سنوات متتالية(تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) سية العراقيةشهادة الجن+ هوية األحوال المدنية ( مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  
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باسم قاسم: عدت إىل الزوراء للمنافسة 
عىل لقب الدوري

إدارة النجف ترفض استقالة حسن أمحد

               المستقبل العراقي/ متابعة

د باس�م قاسم، مدرب الزوراء، أنه عاد  أكَّ

لتدري�ب الفري�ق من أجل املنافس�ة عىل 
لق�ب ال�دوري العراقي.وق�ال قاس�م يف 
ترصيح�ات: »جماهري ال�زوراء ال ترىض 

س�وى بتحقيق اللقب، وبالتايل عدت من 
أج�ل ه�ذا اله�دف ال�ذي أرى أن الفريق 
قادر ع�ىل تحقيقه متى توفرت الظروف 
لبع�ض  »نحت�اج  املناس�بة«.وأوضح 
التعاق�دات يف االنتقاالت الش�توية. لدينا 
تك�دس يف بعض املراكز، وأخ�رى تعاني 
م�ن النقص وبالتايل نحت�اج للموازنة يف 
كل الخط�وط من خالل اس�تقطاب عدد 
م�ن الالعبني«.وأش�ار »الفري�ق يواصل 
تدريبات�ه لكن التوقف يضع�ف االندفاع 
ويخف�ت روح املنافس�ة ويرض بالدوري 
بص�ورة عام�ة ولي�س فق�ط ال�زوراء، 
وبالتايل نتمنى عودة املنافس�ات بأرسع 
وق�ت م�ن أج�ل الحف�اظ ع�ىل حماس 
الالعبني«.ُيذك�ر أن ال�زوراء يحتل املركز 
السادس يف الئحة الرتتيب برصيد 5 نقاط 

من 3 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

العراق�ي  النج�ف  إدارة ن�ادي  رفض�ت 
االس�تقالة التي تقدم بها املدرب حس�ن 
أحمد يف وقت سابق، مؤكدة أنها ماضية 

بحل األزمة املالية خالل الفرتة املقبلة.
وقال رئيس نادي النجف رضوان الكندي 
يف ترصيح�ات إن اإلدارة تق�در جه�ود 

الجهاز الفني واملدرب حسن أحمد.
وأوض�ح: »رفضن�ا االس�تقالة إليماننا 
بقدرات املدرب وطاقمه الفني، ال س�يما 
أن العالقة بني الطرفني ودية واملش�كلة 

متوقفة عىل الجانب املايل فقط«.
وتاب�ع: »هناك حل�ول يف األف�ق خاصة 
بعد التعديالت الحكومية األخرية بش�أن 
الصالحيات املمنوح�ة للمحافظني، مما 
سيس�هل إنهاء اإلج�راءات اإلدارية لحل 

األزمة املالية بشكل تام«.
وأش�ار إىل أن اإلدارة أبلغ�ت املدرب بذلك 
وأن الجميع سيس�تلم مستحقاته سواء 
أق�رب  الفن�ي، يف  الطاق�م  أو  الالعب�ني 

وقت.
وطالب الكن�دي الالعبني والجهاز الفني 
بالعودة مج�ددا للتدريبات بعد االنقطاع 

عقب استقالة املدرب.
إىل  األج�واء  تع�ود  أن  »نتمن�ى  وأردف: 

طبيعتها ويعاود الفريق تحضرياته قبل 
استئناف منافسات الدوري«.

يش�ار إىل أن فري�ق النج�ف يحتل املركز 
السابع يف الئحة الرتتيب برصيد 5 نقاط 

ولديه مباراة واحدة مؤجلة.

رباعي ليفربول ينافس 
مييس ورونالدو عىل 
جائزة جلوب سوكر

             المستقبل العراقي/ متابعة

اإلنجلي�زي،  ليفرب�ول  رباع�ي  يتناف�س 
فريجل فان دايك، وس�اديو ماني، ومحمد 
ص�الح، وأليس�ون بيك�ر، م�ع الربتغ�ايل 
كريس�تيانو رونالدو، واألرجنتيني ليونيل 
مي�ي، والربتغايل برناردو س�يلفا، للفوز 
بجائزة »جلوب سوكر« لفئة أفضل العب 

يف العالم، بنسختها ال�11.
 وس�يقام حفل توزيع الجوائز التقليدي، 
يف منتج�ع مدينة جم�ريا بدبي، يوم األحد 
املوافق 29 ديس�مرب/كانون األول 2019، 
بالتعاون مع مؤتم�ر دبي الريايض الدويل 

14، الذي ينظمه مجلس دبي الريايض. 
وسيتم اختيار الفائزين النهائيني من قبل 
لجنة تحكي�م جلوب س�وكر، حيث تضم 
هذه اللجنة مجموعة من الخرباء البارزين 
يف رياضة كرة القدم، ومنهم فابيو كابيلو 

وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال. 
ويف إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية بني موقع 
املوق�ع  س�يقدم  العاملي�ة،  والجائ�زة   »«
جائزت�ني يف حفل هذا الع�ام، وهي جائزة 
أفضل مدرب عرب�ي وأخرى ألفضل العب 
عرب�ي، وس�يتم اإلع�الن ع�ن املرش�حني 
للجائزت�ني قريب�ا. أيض�ا تق�دم اللجن�ة 
املنظمة لجلوب سوكر هذا العام مجموعة 
م�ن الجوائز األخرى، وه�ي جائزة أفضل 
حك�م، وجائزت�ني ألفضل مس�رية العب، 
وجائ�زة أفضل مس�رية م�درب، وجائزة 
العم�ل الري�ايض، وجائ�زة أفضل حارس 
مرمى.وسيتم اإلعالن عن املرشحني خالل 
األي�ام املقبلة.وش�هد ليفرب�ول موس�ًما 
س�احرًا، حيث حقق نجاًحا باهرًا بفوزه 
بدوري أبطال أوروبا للمرة السادس�ة، ما 
جعله من أبرز املرشحني لجوائز هذا العام. 
كما يدخ�ل املنتخ�ب الربتغ�ايل كمنافس 
قوي ع�ىل جوائز جلوب س�وكر، لألفضل 
هذا الع�ام، من خالل تواجد كريس�تيانو 
رونالدو يف قائمة املرشحني لجائزة أفضل 
العب، إىل جانب مواطنه برناردو س�يلفا، 
باإلضافة إىل جواو فيليكس عن فئة أفضل 
العب صاعد، وفرناندو سانتوس عن فئة 

أفضل مدرب.

أتلتيكو مدريد يوضح 
حقيقة مطاردة راكيتيتش

لوكاكو »قاتل« 
يف صحف إيطاليا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف أتلتيك�و مدري�د، حقيق�ة اهتمام�ه بالتعاقد مع 
الكروات�ي إيف�ان راكيتيت�ش الع�ب وس�ط برش�لونة، يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وكانت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، قد أكدت، أن مسئويل 
أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله 

باهتمامهم منذ عدة أسابيع.
لكن صحيفة »موندو ديبورتيفو« ذكرت أن بعض املصادر 
من داخل أتلتيكو مدريد، نفت ارتباط النادي بالتعاقد مع 

راكيتيتش أو التواصل مع ممثليه.
وس�بق أن انترشت الكث�ري من األنباء بش�أن رحيل إيفان 
راكيتيتش عن برش�لونة هذا املوس�م، بعدم�ا فقد الالعب 

مكانه يف التشكيل األسايس للبارسا.
يذك�ر أن تأل�ق الهولن�دي فرينك�ي دي يونج الق�ادم من 
أياكس، وراء تقلص حظوظ إيفان راكيتيتش يف املشاركة 

خالل املوسم الحايل.

خطوة جديدة تقرب مانشسرت يونايتد 
من خليفة بريلو

              المستقبل العراقي/ متابعة

تق�دم ن�ادي مانشس�رت يونايتد خط�وة جدي�دة يف طريقه 
للتعاقد مع أحد املواهب الشابة الالمعة يف الدوري اإليطايل.

ووفًق�ا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن إدارة مانشس�رت 
يونايت�د خصص�ت 40 ملي�ون ي�ورو، للتعاقد مع س�اندرو 

تونايل، العب وسط بريشيا، صاحب ال� 19 عاًما.
وأش�ارت إىل أن مس�توى تونايل يف تطور مس�تمر منذ تأهل 

فريقه هذا املوسم إىل دوري الدرجة األوىل اإليطايل.
ويلق�ب س�اندرو تونايل ب�� »بريلو الجديد« بس�بب تش�ابه 

أسلوبه مع طريقة لعب النجم اإليطايل املعتزل.
وأوضحت أن الالعب عىل رادار اليونايتد منذ 18 شهرًا، وبات 
الن�ادي اإلنجليزي مس�تعًدا اآلن لضمه، بعد أن أكد كش�افة 

الشياطني الحمر أنه »موهبة جيله«.
وقالت »مريور« إن مانشسرت يونايتد سيواجه منافسة قوية 

يف الصفقة من قبل كل من باريس سان جريمان ومانشسرت 
سيتي وميالن ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وتشيلي.

يذك�ر أن تون�ايل مثل منتخ�ب إيطاليا مؤخ�رًا يف التصفيات 
املؤهلة إىل يورو 2020.

موهبة ليفربول خيتار األرسع بني صالح وماين
              المستقبل العراقي/ متابعة

بريوس�رت موهب�ة  ري�ان  كش�ف 
ليفربول اإلنجليزي، عن اختياراته 

ألرسع الالعبني يف صفوف الريدز.
ترصيح�ات  يف  بريوس�رت  وق�ال 
أبرزها موقع ليفربول إيكو »أرسع 
العب يف صفوف الريدز؟ س�يكون 
األمر محصوًرا بني ساديو ماني أو 
محمد صالح، ولكني سأرجح كفة 

الالعب السنغايل«. 

وأض�اف »مان�ي رسيع ج�ًدا، وال 
يع�ود ذل�ك فق�ط إىل اإلحصائيات 
يف لعب�ة الفيفا، ولكن عىل أي حال 
الفري�ق  يف  األرسع  وص�الح  ه�و 

اإلنجليزي«.
وتابع »أعتق�د أن ماني من أفضل 
األجنح�ة يف العال�م، أما ميي من 
كوكب آخر، ولكني لست مندهًشا 
من أن ليونيل منح صوته لس�اديو 
يف جائ�زة األفض�ل املقدم�ة م�ن 

االتحاد الدويل لكرة القدم«.

عاًم�ا   19 ال��  صاح�ب  وواص�ل 
»فريمين�و؟ إن�ه ضم�ن أفض�ل 3 
مهاجمني يف العالم، أرى أنه مذهل 
ويحص�ل ع�ىل تقيي�م أق�ل مم�ا 

يستحقه يف عالم كرة القدم«.
لي�س مهاجًم�ا  وأت�م »فريمين�و 
رصيًح�ا، إنه صنع لنفس�ه دوره 
الخاص، حيث يتحرك كثريًا يف أكثر 
م�ن مركز، وه�ذا يس�اعد الفريق 

كثريًا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

رك�زت الصح�ف اإليطالي�ة، الص�ادرة، عىل انتص�ار إنرت 
مي�الن أمام نظريه بريش�يا )2-1(، بالجولة العارشة من 

الكالتشيو، وعودته لتصدر جدول الرتتيب مؤقًتا.
وعنون�ت صحيف�ة »الجازيتا ديلل�و س�بورت«: »اكتمال 
القمر، بريش�يا رائ�ع والنريات�زوري عانى حت�ى صافرة 

النهاية لكنه فاز )1-2(«.
وأضاف�ت: »لوكاك�و والوتارو مرة أخرى يس�جالن، وإنرت 
عىل القمة بعد تس�ديدة ممتازة من البلجيكي الذي احتفل 
بالف�وز بش�ق األنفس م�ع كونتي.. وامل�درب غاضب من 

التعزيزات وجدول املباريات«.
وواصلت: »وجًها لوجه، كارليتو يف مواجهة جاسربيني يف 

مباراة نابويل وأتاالنتا، من سيحصل عىل املركز الثالث؟«.
وخرج�ت صحيف�ة »كوري�ري ديلل�و س�بورت« بعنوان: 
»لوكاك�و قات�ل، إن�رت عانى يف بريش�يا لكنه ف�از ووصل 
للقمة بفضل لوكاكو.. فريق كونتي فاز بهدف من الوتارو 

وتسديدة رائعة من البلجيكي«.
وأردف�ت: »إن�رت اس�تقبل هدًفا عكس�ًيا من س�كرينيار، 

واملدرب يواصل شكواه: املباراة الرابعة يف 9 أيام«.
وتابع�ت: »يوفنتوس وكريس�تيانو يف مهمة لتجاوز اإلنرت 
مجدًدا، رونالدو وديباال ضد جنوى، وهيجواين ودي ليخت 
يحصالن عىل الراحة«.وعنونت صحيفة »توتو س�بورت«: 
»وجًه�ا لوج�ه، الوتارو ولوكاك�و يغرقان بريش�يا: اإلنرت 
يعود للقم�ة.. لكن يوفنتوس س�يلعب الليل�ة ضد جنوى 

ويحاول العودة للصدارة«.

لؤي صالح: تأجيل الدوري يربك حتضرياتنا ملواجهة املولودية
              المستقبل العراقي/ متابعة

د لؤي صالح، املدرب املساعد للقوة  أكَّ
الجوي�ة، أنَّ فريق�ه س�يتأثر كث�رًيا 
بتوق�ف منافس�ات بطول�ة الدوري 

العراقي لكرة القدم.
وقال صالح، يف ترصيحات: »الجهاز 
الفني يس�عى للحفاظ عىل جاهزية 
ملواجه�ة  واس�تعداده  الفري�ق، 
مولودي�ة الجزائ�ر يف ثم�ن نهائ�ي 
بطولة كأس محمد السادس لألندية 
العربي�ة األبطال، م�ن خالل خوض 
املباريات الودية، لكن هذا الحل ليس 
كافًي�ا لوض�ع الفري�ق يف الجاهزية 

التامة«.
وأضاف »كنا نتمنى أن تكون مباراة 
الذه�اب يف الجزائ�ر ومب�اراة اإلياب 
يف الع�راق لكن القرع�ة حكمت بهذا 
يف  االحتجاج�ات  وظ�روف  الش�كل 
العراق ارج�أت املباراة، وبالتايل هذه 

األمور تؤثر عىل الفريق«.
وتاب�ع »الجهاز الفن�ي يتحمل عبئا 
كبريًا من حيث التعامل مع املتغريات 
والالعب�ني كذل�ك، لك�ن نراه�ن عىل 
الرغب�ة الكب�رية لالعبين�ا يف تح�دي 
الظروف لتحقيق الف�وز والعبور إىل 

الدور املقبل«.
وخت�م »الق�وة الجوية م�ن حقه أن 

يلعب يف ملعبه، وال يمكن أن يتحجج 
الفريق املناف�س بالتظاهرات؛ ألنها 
حال�ة طبيعي�ة نتمن�ى م�ن االتحاد 
العربي عىل األقل أن يعكس املباراتني 
لتكون الذه�اب بالجزائر، واإلياب يف 
الع�راق ليك�ون هناك وق�ت النتهاء 
موج�ة االحتجاج�ات أن كانت فعال 

تقلق الفريق الجزائري«.

نوير يدعو العبي بايرن ميونخ الختبار املرآة
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، بس�وء 
مس�توى فريقه، رغم الف�وز عىل بوخ�وم )2-1(، أمس 

الثالث�اء، يف ال�دور الثاني م�ن كأس أملاني�ا. وأبرز موقع 
»س�بورت 1« ترصيحات نوير، الذي قال: »لم يكن األداء 
جي�ًدا بكل تأكيد، لكننا الحظن�ا اإلرادة التي تحلينا بها يف 
النهاي�ة، وهو ما لم يظه�ر يف البداية، ل�ذا يجب أن نلوم 

أنفس�نا«. وأضاف: »هذا األداء لم يك�ن متوقًعا منا، ضد 
فري�ق ينش�ط يف الدرج�ة الثانية، وه�و م�ا كان مخيًبا 
بالنس�بة لن�ا، ألن�ه كان يتحت�م علين�ا الظهور بش�كل 

مختلف.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٥١  (اعالن مناقصة  رقم 

 /كم  ٦( الى نهاية جسر الموح في منطقة البوعيثة بطول تأهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن  :[اسم المناقصة
 االنبار /] الرمادي

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  االنبارضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري/ ٢٠١٩/ ١٥١(

عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 
 . يوم) ٠١٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠،٠٢٠،٧٤٥(

ؤهلين ضمن االختصاص         سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات الم -٢
مسجل الشركات / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  

 .في العراق لشراء وثائق المناقصة
صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ١١/  ١٢الموافق ) الثالثاء (يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               - :متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين  -٥
مائتان وخمسون  الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق )  ٢٥٠،٠٠٠(لشراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره 

تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية ابتداء من ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 .الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم ن يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وا

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٩الموافق) الثالثاء(
 .فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  لة رسمية فيمدد وفي حالة ان صادف يوم الفتح عط) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 .البنك المركزي العراقيمن تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل ابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩للخطة االستثمارية لعام يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة   -١٠

 :على مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم -: مالحظة  -
 .وصل شراء وثائق المناقصة -أ      

 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام -ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  كتاب -ج    

 .من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة )الث سنوات متتاليةلث(تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية ( مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  
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البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري!
كشفت دراسة هندية عن وجود 
عالقة غريبة بني البامية والنوع 
الثان�ي م�ن م�رض الس�كري، 
وأثبت�ت أن قم�وع ه�ذه النبتة 
تكافح الس�كر يف الدم وتخفض 

من مستوياته.
ويتطلب مرض الس�كري النوع 
الثان�ي إجراءات إلصالح النظام 
الغذائ�ي، الس�يما أن التج�ارب 
العلمي�ة أثبت�ت أن ع�دداً م�ن 
األطعم�ة تخف�ض مس�تويات 

السكر يف الدم.
إكس�رس  صحيف�ة  ووف�ق 

الريطاني�ة، اس�تكمل باحث�ون هن�ود م�ا 
كش�فه بح�ث ن�ر ع�ام 2011 يف مجل�ة 

الصيدل�ة والعلوم الحيوية عىل فرئان مصابة 
بالسكري تغذت عىل حبوب البامية املجففة، 
م�ا أدى إىل انخفاض مس�تويات الغلوكوز يف 

ال�دم، وح�ني أج�رى الباحثون 
تج�ارب منتظمة ع�ىل عدد من 
مرىض السكري تناولوا البامية 
مل�دة 10 أي�ام، ج�اءت النتائج 
مبرة إذ انخفضت مستويات 
الس�كر لديهم بعد نقع البامية 
يف امل�اء لليلة كاملة ثم تقديمها 

لهم عىل الريق يف الصباح.
املحمص�ة  البامي�ة  أن  يذك�ر 
استخدمت س�ابقا دواء شعبيا 
يف عدد من دول الرق األوسط 
لع�الج الس�كري، فأليافها غري 
للذوبان تبط�ئ معدل  القابل�ة 
امتصاص السكر يف األمعاء وبالتايل استقرار 

نسبة الغلوكوز يف الدم.

أصي�ب رجل صين�ي بالعمى يف إح�دى عينيه 
بعد تعرضه ل�«جلطة العني« أثناء استخدامه 
لهاتف�ه الذك�ي لف�رة طويلة يف الظ�الم قبل 
الن�وم. وتق�ول التقاري�ر إن الرج�ل املدع�و 
باس�م وانغ، فقد برصه مؤقتا أثناء ممارسة 
بعض األلعاب عىل جهازه م�ع إطفاء األنوار 
يف الغرف�ة. وق�ام األطب�اء يف مدين�ة ش�يان 

بمقاطعة ش�نيش يف الصني، بتشخيص حالة 
وانغ بأنها انس�داد الريان املركزي لش�بكة 
الع�ني، وتحدث ه�ذه الحال�ة، املعروفة أيضا 
باسم »جلطة العني« بسبب انسداد أو تضييق 
الراي�ني الت�ي تنق�ل األكس�جني إىل ش�بكة 
الع�ني، وهي حالة تؤثر عىل 1% من الس�كان. 
لك�ن األطب�اء يف الوالي�ات املتحدة ش�ككوا يف 

تش�خيص الحال�ة قائلني إن »جلط�ة العني« 
تحدث عادة لدى كبار السن الذين يعانون من 
مش�كالت يف القلب، وقالوا إنه من املحتمل أن 
يكون املريض أصيب بالصداع النصفي العيني 
أو كما تعرف بالشقيقة الشبكية، وهو فقدان 
مؤق�ت للرؤية بس�بب التش�نجات يف األوعية 

الدموية يف شبكية العني أو خلف العني.

دخلت رشكة OmniVision موسوعة غينيس لألرقام القياسية بتطويرها 
أصغر كامريا وأدق مستشعر للتصوير يف العالم.

وتبلغ أبعاد مستشعر OV6948 الذي طورت الركة 0.57/0.57 ملم، أما 
كامريا CameraCubeChip OVM6948 التي تعتمد عليه فبلغت أبعادها 

1.158/0.65/0.65 ملم، أي أصغر من رأس عود الثقاب بمرات.
وتبعا للمطورين فإن هذه الكامريا ستس�تخدم بشكل أسايس يف املناظري 
الطبية، ما سيمكن من تطوير مناظري قطرها أقل من 1 ملم، ستستخدم 
يف فحص األوعية الدموية الدقيقة، وإجراء الجراحات املعقدة، كجراحات 

األعصاب والدماغ.
وتبلغ دقة املستشعر الخاص بهذه الكامريا 200/200 بيكسل، أما زاوية 
الرؤي�ة فيها 120°، ويمكنها تس�جيل الفيديوهات والتقاط 30 لقطة يف 

الثانية.
ولن تنحرص اس�تخدامات هذه الكامريا يف مج�ال الطب فقط، بل يتوقع 
أن تص�ل إىل العديد م�ن اإللكرونيات والتقنيات املس�تخدمة يف الصناعة 

والحياة اليومية.

أعل�ن عالم الحرات جورج ماكهافن من جامعة أوكس�فورد، أن مصري 
البرية قد يصبح مهددا، إذا استمرت أعداد النحل باالنخفاض.

وقال موضحا يف مقابلة مع مجلة Bored Panda، لقد ظهر تنوع الحياة 
عىل األرض بالذات بفضل التعايش الحرج مع الحرات، وخاصة النحل، 
ال�ذي يتزامن أصله مع انتش�ار النباتات املزهرة قبل ح�وايل 100 مليون 

سنة. النحل يلعب دورا مهما يف البيئة العاملية- بحسب ماكهافن.
وأض�اف »من دون النحل كان علينا أن نغ�ري جذريا عاداتنا الغذائية. ألن 

عدم وجود النحل يعني عدم وجود الزهور والفواكه والخرضوات«.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن وزارة الزراع�ة الروس�ية اعلن�ت يف ش�هر يونيو 
املايض عن موت مجاميع كبرية من النحل يف 25 مقاطعة روس�ية بسبب 

االستخدام غري الصحيح ملبيدات الحرات.
وق�ال لوجك�وف عمدة موس�كو الس�ابق معلقا عىل بي�ان نرته وزارة 
الزراعة إن املشكلة تفاقمت يف العام الجاري لتكتسب أبعادا كارثية، تهدد 

اإلنسان والبيئة.

إدمان اهلاتف الذكي قبل النوم يفقد رجاًل برصه

مصري البرشية مرتبط بالنحلأصغر كامريا يف العالـم!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

اثبتوا.. النرص قريبتساؤالت بشأن اقالة احلكومة 

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي

ازدي�اد أع�داد املتظاهرين املطالب�ني بالتغيري ما هو إال دليل واض�ح عىل أن هذه 
الث�ورة الش�عبية لن تنطفئ إال بتحقي�ق املطالب املروعة واالنتق�ال بالعراق إىل 
حال أفضل، وذلك بقوة الشعب املنتفض. إن ما يحدث من حراك سيايس متسارع 
هو دليل آخر عىل أن الشعب يسري بثورته الحق بخطى ثابتة نحو التغيري والنرص 

قريب.
ما يحدث يف العراق من حراك ش�عبي واس�ع يلقي باملس�ؤولية الكبرية عىل عاتق 
الجميع، فالثوار عىل عاتقهم املس�ؤولية األك�ر بالحفاظ عىل العراق من االنزالق 
إىل الفوىض التي قطعاً س�تؤول إىل ما ال يحمد عقباه، وقد تس�تغل املكاس�ب من 
بعض املربصني بالعراق وأهله رشاً ال خرياً وبالتايل فاملس�ؤولية أكر مما نتصور 
أو نتوق�ع العراق، بأعناق أبنائ�ه الثوار ال بأعناق من خذلوه طيلة هذه الس�نني 

العجاف.
إن الثابتني يف س�احات الثورة الشعبية بمختلف املناطق هم، بال ريٌب أو شك، أهٌل 
له�ذه األمانة العتيدة العظيم�ة )العراق( وقادرين عىل الحف�اظ عليه من أطماع 
الطامعني مهما اختلفت مس�مياتهم أو توجهاتهم أو أجنداتهم ومهما قدموا من 
صورة طيبة يحاولون بها التمويه لحني توفر الفرصة املناس�بة لالنقضاض عىل 

فريستهم املبتغاة .
الف�وىض مهما كانت، وتحت أي ذريعة أو مس�مى، هي من أخطر ما س�يواجهه 
العراق والعراقيني بعد النرص إن حدثت ) ال س�مح الله (، وعليه فيجب عىل الثوار 
االنتباه إىل املخططات التي تحاك من خلفهم بأيادي خبيثة تستغل اهتمام الناس 
بثورته�م ومعطياته�ا لنيل املآرب، وعىل الطبق�ات ذات العالقة والعارفني بخفايا 
األم�ور أن يثقف�وا ضد الف�وىض واالنفالت م�ن داخل صفوف الن�اس ال من عىل 

الشاشات أو غريها من الوسائل غري املبارشة.
الوطنيون األحرار املطالبني بحقوقهم املس�لوبة عىل دراية كاملة بأن الوطن الذي 
يطالبون به سيسلب منهم مجدداً إن لم يحاربوا يف كل الجبهات، فاملحرضني عىل 
العنف والداعني إىل اس�تغالل الثورة لتخريب البلد والصفحات املش�بوهة املنترة 
عىل مواقع التواصل االجتماعي التي تنر السموم بحاجة إىل وقفة مضادة جادة 

وحقيقية كوقفة الثورة  بل أكثر من ذلك.
دماء الش�هداء والجرح�ى ودموع األمه�ات والزوجات واألخ�وات والبنات الثكىل 
وح�زن األب واألخ واالب�ن م�ا س�الت وال ذرفت إال م�ن أجل رفعت الع�راق وأهله 
والنه�وض به من ركام الفس�اد والفوىض ف�ال تركوهم يعودون بن�ا إىل الصفر، 
لنأخذ كل ما تنتجه الثورة من مطالب وعدم التفريط به مهما كان كبرياً أو صغرياً 
وعدم ترك املطالب األخرى ولنأخذها ش�يئاً فش�يئا ولنراقب التنفيذ من عىل كثب 

ولنبقى عىل استعداد تام للنهوض من جديد أقوى وأوسع أن خذلنا .
فلُنس�كت األبواق الداعية إىل وضع العراق بحالة الش�لل التام وانزالقه إىل الفوىض 
ولنقطف ثمار الثورة ولنبتهج بالنرص، ولنضع نصب أعيننا إن الحكومة القادمة 
هي حكومة مرعوبة من والدتها برعب الثورة الشعبية وتعي جيداً أن عليها العمل 
بجدية واجتهاد لتحقيق املطالب الش�عبية الرافضة لس�نني الديمقراطية التي لم 
تنتج ديمقراطية حقيقية بل أنتجت فس�اداً أزكم األنوف )العراق أمانة يف أعناقنا، 

حَي عىل النرص(.

يبدو أن األمور تتجه لتوافق األطراف الش�يعية يف فتح وس�ائرون إلسقاط حكومة 
عب�د املهدي الذي يبدوا عاجزا عن مواجهة الكتل السياس�ية الت�ي تركته وحيدا يف 
املي�دان بم�ا فيها تلك الت�ي دعمته وجات به إىل الس�لطة. ذلك يعني انس�داد األفق 
يف إيج�اد فرصة للتفاعل ب�ني الحكومة والرملان للتعامل م�ع التصعيد الحاصل يف 
املظاه�رات الجماهريية املطالبة بالحقوق املروع�ة، وان األمور وصلت اىل طريٍق 
مس�دود. الس�ؤال الذي يفرض نفس�ه هو هل أن إس�قاط حكومة عبد املهدي هو 
االس�تجابُة التي ال بد منها للمطالِب الشعبية ام انه الهروب إىل األمام والتهرب من 
املس�ؤولية؟ واذا كان كذلك ومن دون تنسيق مسبق او وجود خارطة طريق ملا بعد 

إقالة حكومة عبد املهدي، فهل نحن سائرون نحو املجهول؟
لق�د كان دخ�ول التيار الصدري عىل خط التظاهر ونزول الس�يد مقتدى الصدر اىل 
الش�ارع بمثاب�ة الصدمة التي حرك�ت الراكد وفتحت الضوء األخ�رض ألبناء التيار 
يف االنخ�راط بق�وة م�ع املظاهرات وهو ما س�يزيد من زخمها كم�ا يزيد من زخم 
االحتم�االت ب�كل حيثياته�ا املعلوم�ة واملجهولة. ما ينبغ�ي التوق�ف عنده حتى 
اآلن م�ع غياب ال�رأس الذي يمثل جس�د املتظاهرين وعدم وج�ود الرنامج املحدد 
والقيادة التي يمكن لها أن تحدد أو تتحدث بأسم املظاهرات فاىل اين نحن ذاهبون 
ومن ُيوصُل البلَد وش�وارَعه السياس�يَة والش�عبية اىل بر االمان وميناء السالم واُي 
ِخي�اراٍت مطروحة؟. من الواضح ج�دا ان رئيس الجمهوريِة د. برهم صالح يعاني 
من ضغ�وط كردية يف محاولة اإلبقاء عىل حكومة عب�د املهدي الذي يمثل الفرصة 
الذهبية ملسعود بارزاني يف تحقيق مع يطمح له سياسياً ومادياً وصوالً إىل كركوك. 
رئيُس مجلِس النواب محمد الحلبويس يبدوا املتفاعل االرسع مع االحداث ومحاولة 
تقديم نفس�ه مؤيدا ومن�ارصا للمتظاهرين لك�ن قرارات مجلس الن�واب تبدوا يف 
اط�ار التعوي�م وغياب الش�فافية وافتقادها آللي�ة التنفيذ، فضالً ع�ن أن الرملان 
ام�ام اس�تحقاق مهم هو إق�رار املوازنة املالية لع�ام 2020، وهل س�تقر امليزانية 
بدون حصة كردس�تان التي أخلت بالتزاماتها املالية واخذت الجمل بما حمل وهل 
ستس�رحع األموال التي استوىل عليها مس�عود بارزاني من واردات النفط واملنافذ 
الحدودية؟  هل سنرى بارقة أمل يف حلحلة املوقف يف الشارع العراقي وهل سيكون 
هناك تهدئًة، ولو مؤقتة، تؤدي إىل حوار بنَي الدولة والش�عب ومن س�يمثل الشعب 

ومن هو الطرف املقبول ليمثل الدولة؟
اقول ان اس�تقالَة عبد املهدي قد تكوُن مدخالً لحلِّ االزمة، ولكنها قد تكون مدخالً 
ألزمة أكر. ازمٌة تنمو رسيعاً وتتكش�فُ جذوُره�ا ومراِميها يوما بعد آخر ترضب 
يف قلب الوطن وتقود اىل فوىض سياس�يٌة او شعبيٌة ال يحمد عقباها. ال بد أن نركن 
إىل إص�الح ما موج�ود من معالم وثوابت الدولة من منظومة امنية وحش�د وقوات 
مس�لحة ومؤسسات دس�تورية عىل علتها وليس نس�ف الدولة بما فيها وإسقاط 
السقف عىل رؤوسنا. لقد امىس واضحا خطورة االستثمار اإلقليمي ملا يجري حيث 
بدت مالمحه واضحة من خالل الرصاص الذي يستهدف أبنائنا املتظاهرين وقواتنا 
األمني�ة عىل حد س�واء ومن خالل بعض الش�عارات التي ترفع إلس�قاط املرجعية 
الدينية العليا واستهداف الحشد الشعبي مع اختفاء اي مطلب اليقاف رواتب ازالم 
البع�ث وفدائي�ي صدام او القص�اص من الدواعش يف بعد س�يايس واضح يصب يف 
خدم�ة أجن�دة مخابراتية س�عودية واماراتية بالتناغم مع ح�راك البعث الصدامي 
وأدوات�ه من جماع�ة الرصخي واليمان�ي وبع�ض الحواضن النائم�ة داخل بغداد 

واملحافظات.

»فيسبوك« تدرب الذكاء الصناعي خلداع أنظمة التعرف عىل الوجوه
تتورط »فيس�بوك« يف دعوات 
قضائي�ة تكلفه�ا امللي�ارات، 
تتعل�ق بانتهاكها خصوصية 
املس�تخدمني بالتع�رف ع�ىل 
الوجوه، لك�ن هذا لم يمنعها 
م�ن تطوي�ر تقني�ة تح�ارب 
تته�م  الت�ي  االنته�اكات 
تقرير  بارتكابه�ا. ويكش�ف 
أن   ،VentureBeat ملوق�ع 
قسم أبحاث الذكاء الصناعي 
يف »فيسبوك« )FAIR(، يعمل 
عىل تطوير نظام جديد »إلزالة 
الهوية« يف الفيديو، بما يف ذلك 
الفيدي�و املبارش، ع�ن طريق 
تغيري سمات الوجه الرئيسية 
يف الفيدي�و، يف الوق�ت الفعيل 
التعلم اآليل،  باستخدام تقنية 
ما يتيح خداع نظ�ام التعرف 

عىل الوجوه يف الفيديوه�ات وفيديوهات البث 
املبارش.

وال تعد هذه التقنية جديدة بالفعل فهي كانت 
موج�ودة يف امل�ايض وهناك رشكات مكرس�ة 
بالكام�ل لتوفري تقنية الصور الثابتة عىل غرار 

رشك�ة الخصوصي�ة D-ID، وذل�ك عن طريق 
معرفة اآللي�ة التي يتبعها الحاس�وب للتعرف 
ع�ىل الوج�وه ودراس�ة نق�اط الضع�ف فيها 
الستغاللها يف كيفية تدريب برنامج الكمبيوتر 

عىل تحديد خصائص معينة.
تن�وي  ال  »فيس�بوك«،  رشك�ة  أن  ويب�دو 

اس�تخدام هذه التقني�ة يف أي 
م�ن منتجاته�ا التجارية وفقا 
لك�ن   ،VentureBeat لتقري�ر 
البح�ث ق�د يؤثر ع�ىل األدوات 
املس�تقبلية التي يتم تطويريها 
لحماي�ة خصوصي�ات األفراد، 
ومنع اس�تخدام ش�خص ما يف 
عملي�ات م�ا ُيع�رف بالتزييف 
حي�ث   ،)deepfake( العمي�ق 
انتر العديد من التطبيقات له 
مؤخرا، بينها ما يستغل بيانات 
املس�تخدمني. ويعرف التزييف 
العمي�ق بأنه تقني�ة تقوم عىل 
صن�ع فيديوه�ات مزيفة عر 
برامج الحاسوب من خالل تعلم 
ال�ذكاء الصناع�ي، حيث تقوم 
بدم�ج مجموع�ة م�ن الصور 
ومقاطع فيديو لش�خصية ما، 
وإنت�اج مقطع فيديو جديد يبدو كأنه حقيقي 
لكنه مزيف. واستعملت هذه التقنية يف إنشاء 
مقاطع فيديو إباحية مزيفة لعدد من املشاهري 
كما اس�ُتخدمت يف أحيان أخ�رى لصنع أخبار 

كاذبة ومحاولة خداع القراء.

حتذر من نقص إمدادات الدم يف العالـم!
أظه�ر تقرير عامل�ي أن 119 من أصل 
إفريقي�ا  يف  معظمه�ا  دول�ة-   196
ال  آس�يا-  وجن�وب  وأوقيانوس�يا 
تملك إم�دادات كافية من ال�دم لتلبية 

متطلبات املستشفيات.
وت�ويص منظمة الصحة العاملية الدول 
بامتالك ما ال يقل عن 10 وحدات ترع 
لكل 1000 ش�خص. ولكن يف إفريقيا، 
يجم�ع 38 بل�دا أق�ل من ه�ذا الهدف، 

حسب تقدير الباحثني.
وتب�ني أنه يوجد لدى جنوب الس�ودان 
أقل كمية من إمدادات الدم، بما يف ذلك 

46 وحدة فقط لكل 100 ألف فرد.
وق�ال الباحث�ون إن حاج�ة األم�ة اإلفريقي�ة 
إلم�دادات ال�دم، تزي�د بمق�دار 75 م�رة ع�ن 
اإلمدادات املتوفرة. ووجدوا أن الهند تعاني من 
أكر عجز، مع وجود نقص يف 41 مليون وحدة. 
وس�لطوا الض�وء ع�ىل رضورة االس�تثمار يف 
البلدان املنخفضة واملتوس�طة الدخل، لتوسيع 

خدمات نقل الدم الوطنية.
وتعتم�د الدول النامية ع�ىل عمليات نقل الدم، 
بس�بب ارتفاع معدل انتشار األمراض املنقولة 

بالدم واملضاعفات أثناء الحمل.

ويج�ري الت�رع بأكثر م�ن 100 مليون وحدة 
دم س�نويا له�ذه الدول، التي تش�كل 80% من 

سكان العالم بأرسه.
وتتحمل البلدان ذات الدخل املرتفع، التي تضم 
16% فق�ط من س�كان العالم، الع�بء األكر، 

حيث توفر 42% من الدم لبنوك الدول النامية.
جامع�ة  يف  الباحث�ون  حل�ل  الدراس�ة،  ويف 
واشنطن، تقرير الحالة العاملية ملنظمة الصحة 
العاملية، حول س�المة الدم وتوافره لكل بلد يف 
العالم. ولتقدير إجمايل االحتياجات من الدم يف 
أي بلد، قام الباحثون بحساب عدد وحدات الدم 

الالزمة لعرين حالة طبية مختلفة.
ومع األخذ يف االعتبار انتشارها حسب 
املنطق�ة، يق�در الفري�ق الفج�وة بني 
العرض والطلب يف كل واحدة من الدول 
هذه. ثم قاموا بمراجعتها مع بيانات 
من تقرير الحالة العاملية حول س�المة 
الدم، ودراسة عبء املرض العاملي لعام 

.2017
وقّدر الفري�ق معدالت اس�تخدام الدم 
يف  امل�رىض  بممارس�ات  باالس�تعانة 
الواليات املتحدة. وتقدم النتائج األولية 
تقديرا تقريبيا ملدراء الصحة، يمكن أن 

يساعدهم عىل االستعداد للمستقبل.
 ،Lancet وكشفت النتائج، التي ُنرت يف مجلة
أن كل دول�ة تحتاج إىل املزيد من إمدادات الدم، 

أكثر من هدف منظمة الصحة العاملية.
ويق�ول الباحث�ون إنه مع تزايد عدد الس�كان 
بش�كل كب�ري وزي�ادة ف�رص الحص�ول ع�ىل 
الرعاي�ة يف املستش�فى، فإن الطلب س�يزداد. 
وهن�اك حاجة إىل اس�تثمارات اس�راتيجية يف 
العديد من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
الدخ�ل لتوس�يع خدم�ات نقل ال�دم الوطنية، 

وأنظمة إدارة الدم، وبدائل نقل الدم.


