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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شكك املرجع األعىل السيد عيل السيستاني بجدية 
او رغب�ة الس�لطات العراقية بتحقي�ق اإلصالح، 
فيما ش�دد ع�ىل انه ال يمك�ن ان يس�تمر الحال 
يف الع�راق ع�ىل م�ا كان عليه قب�ل االحتجاجات 
الحالية، موضحاً انه اذا لم تكن السلطات الثالث 
قادرة عىل اج�راء االصالحات اولم تكن تريد ذلك 
فالبد من التفكري بسلوك طريق آخر يف هذا املجال. 
وق�ال مكت�ب املرجع االع�ىل آية الله الس�يد عيل 
السيس�تاني يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان املرجع عرب خالل لقائه رئيس�ة 
بعثة االمم املتحدة يف العراق هينيس بالس�خارت 
يف مدينة النجف عن أمله الش�ديد وقلقه البالغ ملا 

يجري يف البالد.
وأش�ار إىل تحذي�ره املكرر منذ عدة س�نوات من 
مخاط�ر تفاق�م الفس�اد امل�ايل واالداري وس�وء 
الخدم�ات العامة وغياب العدال�ة االجتماعية اال 
انه لم يجد آذاناً صاغية لدى املس�ؤولني ملعالجة 
ذل�ك وقد وصلت االمور اىل ما نش�هده اليوم من 

اوضاع بالغة الخطورة.
واك�د مكت�ب ان املرج�ع األع�ىل »ع�ىل رضورة 
اج�راء اصالح�ات حقيق�ة يف م�دة معقولة ويف 
هذا الس�ياق تم الرتحيب بمقرتح�ات بعثة االمم 
املتحدة املنشورة مؤخراً مع ابداء القلق من ان ال 
تكون لدى الجه�ات املعنية جدية كافية يف تنفيذ 

أي اصالح حقيقي«.
واضاف السيستاني ان السلطات الثالث التنفيذية 
والترشيعي�ة والقضائي�ة اذا لم تك�ن قادرة عىل 

اجراء االصالحات الالزمة .
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       بغداد / المستقبل العراقي

انضم موظف�و املص�ارف، ورشكتي االتص�االت الخلوية 
لالحتجاج�ات يف لبنان معلنني إرضابه�م. وبينما اعتصم 
موظفو رشكة »ألفا« أمام مبنى الرشكة يف منطقة س�ن 
الفي�ل، بدأ موظفو الرشكتني املش�غلتني يف قطاع الخلوي 
إرضاب�ا مفتوحا، وتوقفتا عن العمل يف املراكز الرئيس�ية 
للرشكت�ني ويف كل املناط�ق.   وقال رئيس اتح�اد نقابات 
موظفي املصارف جورج الحاج، إنه رغم اإلرضاب، إال أنه 
س�يتم تزويد أجهزة الرصاف اآليل بالنق�ود الالزمة. وأفاد 
ش�هود عيان يف لبن�ان بأن معظ�م امل�دارس والجامعات 
أعلن�ت اإلرضاب، تزامن�ا م�ع دعوات لتظاه�رات طالبية 
حاش�دة يف مختلف املناطق. كما انضم أصحاب محطات 
الوق�ود إىل املحتج�ني، حيث اعتصموا أمام رشكة تس�ليم 

املحروق�ات يف مراك�ز الجية والدورة والضبية وعمش�يت 
وطرابل�س، احتجاجا عىل تس�ليمهم املحروقات بالدوالر، 
مطالب�ني تس�ليمهم بالل�رية اللبناني�ة. وأف�ادت الوكالة 
الوطني�ة لإلع�الم ب�أن عددا م�ن املحتج�ني أغلق�وا منذ 
الس�اعة السادس�ة صباحا املداخل املؤدية إىل قرص العدل 
يف ب�ريوت. وتجمع عدد من الطالب أم�ام وزارة الرتبية يف 
األونيس�كو-بريوت، وسط انتش�ار كثيف للقوى األمنية. 
ويف منطقة املتن األعىل وعاليه، أقفلت املدارس الرس�مية 
والخاص�ة والجامع�ات أبوابه�ا، إال أن الطري�ق الدولي�ة 
يف منطق�ة عاليه س�الكة يف كل االتجاه�ات. أما يف صيدا 
جنوب لبنان، فلم تش�هد املدين�ة أي قطع للطرقات، فيما 
أغلقت املدارس والجامعات واملصارف أبوابها، وعمد عدد 
م�ن املحتجني ليال إىل وض�ع ملصقات عىل عدادات وقوف 

السيارات Park Meter تدعو إىل عدم الدفع.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب الكردي كاوه محمد مولود ان 
الطبقة السياسية التي حكمت البالد منذ 
2003 تسببت يف فشل متوايل أعاق الدولة 
بمختل�ف مفاصلها ومؤسس�اتها، فيما 
اش�ار اىل ان مجرد التفك�ري بالرجوع اىل 

النظام الرئايس يشعر بالغثيان.
وق�ال مول�ود يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه«يف اآلونة األخرية 
الحظن�ا ظه�ور بع�ض األص�وات الت�ي 
تح�اول التناغم م�ع الش�ارع املنتفض، 
باظهار التأييد لبعض املطالب واملتبنيات 

غري الس�ليمة، ملجرد بقائه�م يف الصورة 
وإعادة انتاج انفسهم يف املشهد السيايس 
العراق�ي، وخاص�ة الوق�وف بالضد من 
يف  له�م  ان  ح�ني  يف  الربملان�ي،  النظ�ام 
الربملان الش�أن املعىل والحضور األوضح، 
وأخذوا يش�يعون ب�أن النظ�ام الرئايس 
أفضل لحك�م العراق من النظام الربملاني 
) الفاش�ل ( حس�ب ادعائه�م، يف ح�ني 
ان�ه أرقى نظ�ام يمكن ان ت�دار بموجبه 
ال�دول املتقدم�ة وأفض�ل م�ا تس�تحقه 
الشعوب املتحررة من النظم الدكتاتورية 
البائدة، وتل�ك األنظمة يف بريطانيا وكندا 
واليابان وسويرسا والنمس�ا والدانمارك 

وايطاليا وهولندا واس�رتاليا وغريها خري 
دالئ�ل وأمثل�ة عىل رق�ي ونج�اح وتميز 
النظام الربملان�ي، لكونه نظاماً متحرضاً 
ومتوازن�اً، يحف�ظ للش�عوب حقوقه�ا 
وإرادته�ا  الحقيقي�ة  س�لطتها  ويمث�ل 
الحرة التي تعرب عنها بأروع املمارس�ات 
الديمقراطي�ة«. وأضاف أن »تلك الطبقة 
السياس�ية التي حكمت البالد منذ 2003 
وتس�ببت يف فش�ل مت�وايل أع�اق الدولة 
بمختل�ف مفاصلها ومؤسس�اتها تنىس 
إن الخل�ل ليس بالنظ�ام الربملاني، وإنما 
يف فقدان عقلية الس�يايس املحنك ورجل 
الدول�ة املخلص، ويف ه�ذا النهج الغريب 

طم�س لحقيق�ة كونه�م الس�بب األول 
الس�يايس،  العم�ل  ارب�اك  يف  والرئي�ي 
باملحاصص�ة والرصاعات ع�ىل املناصب 
واملغانم واملكاس�ب التي أدت بالجماهري 
املطالب�ة بحقه�م يف وطنه�م  اىل ث�ورة 
وحقهم يف الحياة الحرة الكريمة، رافضة 
ان يك�ون منصب الوزي�ر ملكية خاصة 
لحزب أو جهة، ومنتفضة للخالص ممن 
اس�تباح حقوق الش�عب ورهن مقدراته 
ورسق خريات�ه، وه�ذا يف الحقيق�ة ه�و 
أولوية املتظاهري�ن، وليس تغيري النظام 

من برملاني اىل رئايس«.
التفاصيل ص2
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الرافدين يعلن رصف سلف للمتقاعدين من )3( اىل )10( مليون دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، عن رصف وجبة جديدة 
من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي ترتاوح مابني 

3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه انه ت�م رصف دفعة جديدة من س�لف 

املتقاعدين املدنيني والعسكريني ألكثر من 1200 متقاعد.
وأوض�ح البي�ان ان رصف تل�ك الس�لفة تم ع�ن طريق ابالغ 
املتقاعد عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة 
وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها 
ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة 

الرصيد املايل اليها

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املستقبل العراقي / عادل الالمي
ش�كك املرجع األعىل الس�يد عيل السيس�تاني بجدية او 
رغبة الس�لطات العراقية بتحقيق اإلصالح، فيما ش�دد 
عىل انه ال يمكن ان يس�تمر الحال يف العراق عىل ما كان 
عليه قبل االحتجاج�ات الحالية، موضحاً انه اذا لم تكن 
الس�لطات الثالث قادرة عىل اجراء االصالحات اولم تكن 
تريد ذل�ك فالبد من التفكري بس�لوك طري�ق آخر يف هذا 
املج�ال. وق�ال مكتب املرج�ع االعىل آية الله الس�يد عيل 
السيس�تاني يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان املرج�ع عرب خ�الل لقائه رئيس�ة بعث�ة االمم 
املتح�دة يف الع�راق هينيس بالس�خارت يف مدينة النجف 

عن أمله الشديد وقلقه البالغ ملا يجري يف البالد.
وأش�ار إىل تحذيره املكرر منذ عدة س�نوات من مخاطر 
تفاق�م الفس�اد املايل واالداري وس�وء الخدم�ات العامة 
وغي�اب العدالة االجتماعية اال انه لم يج�د آذاناً صاغية 
ل�دى املس�ؤولني ملعالجة ذل�ك وقد وصلت االم�ور اىل ما 

نشهده اليوم من اوضاع بالغة الخطورة.
واك�د مكت�ب ان املرج�ع األع�ىل »ع�ىل رضورة اج�راء 
اصالح�ات حقيقة يف م�دة معقولة ويف هذا الس�ياق تم 
الرتحيب بمقرتحات بعثة االمم املتحدة املنشورة مؤخراً 
مع ابداء القلق من ان ال تكون لدى الجهات املعنية جدية 

كافية يف تنفيذ أي اصالح حقيقي«.
واض�اف السيس�تاني ان الس�لطات الث�الث التنفيذي�ة 
والترشيعي�ة والقضائي�ة اذا ل�م تكن ق�ادرة عىل اجراء 
االصالحات الالزمة او لم تكن تريد ذلك فالبد من التفكري 
بسلوك طريق آخر يف هذا املجال فانه ال يمكن ان يستمر 
الح�ال عىل ما كان عليه قب�ل االحتجاجات الحالية التي 

انطلقت يف االول من الشهر املايض.
وش�دد املرجع ع�ىل رضورة الكّف عن اس�تخدام العنف 
ضد املتظاهرين الس�لميني ووقف االعتقال واالختطاف 
يف صفوفهم ومحاس�بة م�ن قاموا بذل�ك خالفاً للرشع 
والقانون، كما شدد عىل رفض التدخل االجنبي يف الشأن 

العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بني بعض 
القوى الدولية واالقليمية.

وج�اء اجتم�اع بالس�خارت باملرج�ع السيس�تاني بعد 
س�اعات م�ن اعالنها عن خط�ة لبعثة االم�م املتحدة يف 
الع�راق النهاء االزم�ة يف البالد قالت انه�ا توصلت اليها 
بعد التش�اور مع قطاع واس�ع من األطراف والسلطات 
العراقية بما يف ذلك الرئاس�ات الث�الث ومجلس القضاء 

األعىل وعدد من املتظاهرين ممثلني عن النقابات.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان ان املظاهرات ق�د اندلعت خالل 
األس�ابيع املاضية يف بغ�داد ومحافظات أخرى يف العراق 
حيث تغطي مطالب املتظاهرين الكثري من القضايا بما 
يف ذلك النم�و االقتصادي والتوظي�ف والخدمات العامة 
الت�ي يمك�ن االعتم�اد عليها والحك�م الرش�يد والنزيه 
ووضع ح�د للفس�اد وانتخابات ح�رة ونزيه�ة وعادلة 

وإصالح النظام السيايس بما يف ذلك تعديل الدستور.

وتضمنت خارطة الطريق التي اقرتحتها البعثة االممية 
ثالثة مراح�ل فورية التنفيذ ومتوس�طة وقصرية املدى 
ومتوسطة املدى حيث يتم تنفيذها من االن اىل حد اقىص 

ثالثة اشهر.
وتش�تمل فوري�ة التنفيذ منها عىل إط�الق رساح جميع 
ح�االت  يف  الكام�ل  التحقي�ق  يف  والب�دء  املتظاهري�ن 
االختط�اف والكش�ف ع�ن هوي�ة م�ن يقف�ون خلفها 
واإلرساع يف تحديد هوية/تقديم املسؤولني عن استهداف 
املتظاهرين للعدالة ومحاكمة ومعاقبة للمس�ؤولني عن 
االس�تخدام املفرط للقوة و/أو املتسببني بأعمال العنف 

األخرى وفقاً للقانون.
واعلن�ت بالس�خارت ان املرجع السيس�تاني اكد عىل ان 
املتظاهرين لن يعودوا اىل منازلهم حتى تحقيق مطالبهم 
واذا لم تكن الس�لطات ق�ادرة او ال تريد تحقيق املطالب 

فال بد من سلوك طريق اخر.

وألقت بالس�خارت خالل مؤتمر صحايف عقب االجتماع 
بيان�ا مكتوب�ا م�ن الواض�ح ان�ه كان باالتف�اق م�ع 

السيستاني الذي اوضحت انه اكد عىل:
1.رضورة عدم استخدام العنف الي سبب كان.

2. نطالب مرًّة اخرى بمحاسبة املتسببني بالعنف.
3. وقف االعتقاالت والخطف فوًرا.

4. رضورة العمل عىل اصالحات حقيقية بمدة معقولة.
5. رضورة ترشيع قانون انتخابات جديد.

7. قل�ق م�ن جدي�ة الق�وى السياس�ية حي�ال القي�ام 
باالصالحات.

7. املتظاهرون الس�لميون ل�ن يع�ودوا اىل بيوتهم دون 
تحقيق مطاليبهم املرشوعة.

8. إن لم تكن الس�طات قادرة او ال تريد تحقيق املطالب 
فال بد لسلوك طريق آخر.

ثم اشارت ممثلة االمني العام اىل مواقف االمم املتحدة
من االزمة الحالية يف العراق قائلة:

1. االم�م املتح�دة تتاب�ع م�ا حص�ل خ�الل االس�ابيع 
املاضية.

2. غضب وس�خط كبريين يف الشارع نتيجة عدم تقديم 
الخدمات ملدة 16 سنة.

3. لدى الناس امال كبرية بتحقيق املطالب.
4. نق�وم بأعداد تقاري�ر موثوقة للكف ع�ن هذا العنف 

وندعو االخرين للتدخل.
5. نؤك�د عىل س�يادة الع�راق دائًما ونقدم املش�ورة من 

خالل مراقبة االحداث.
6. نسعى لتقدم العراق اىل االمام.

7. ح�ان الوقت الحقيق�ي لتنفذ الس�لطات العراقية ما 
يطلبه املتظاهرون

8. العراق ال يمكن ان يكون ساحًة للرصاع بني البلدان.
ويش�هد العراق احتجاجات واس�عة منذ أكثر من ش�هر 
س�قط عىل إثره�ا أكثر من 300 ش�هيد ونح�و 14 ألف 
جريحاً، وفيم�ا أعلنت الحكومة عدد من اإلصالحات، إال 
أن املتظاهرين لم يرضوا بها، واعتربوها ال ترق إىل حجم 

مطالبهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد زعي�م التيار الصدري مقتدى الصدر أنه لن يس�كت 
اذا كان�ت االنتخاب�ات ب�إرشاف أمريك�ي، وفيم�ا هدد 
بتظاه�رات مليونية بح�ال تدخلت أمريكا م�رة أخرى، 
ش�دد ع�ىل ان الوط�ن ال يحت�اج إىل دول االس�تكبار وال 

يحتاج إىل معونة اآلخرين.
وق�ال الص�در يف بي�ان، إنه »م�رة أخرى تثب�ت )أمريكا 
املحتل�ة( بأنها )حرشي�ة( وتتدخل بش�ؤون اآلخرين«، 
مبيناً أن »العراق عراق الش�عب.. وهو من يقرر مصريه 
وخصوصاً اذا التفتنا اىل ان احتاللها من جلب الفاسدين 
وس�لطهم عىل رقاب الش�عب وانها تطالب بعدم حجب 

)االنرتن�ت( ع�ىل الرغم م�ن أنه�ا املتحكم األك�رب بتلك 
الشبكة«.

كب�ار  فللع�راق  بش�ؤوننا  تدخ�اًل  »كفاك�م  وأض�اف: 
يس�تطيعون حمايته وال يحتاج اىل تدخالت ال منكم وال 
من غريكم«، موضحاً :«إننا وأن طالبنا بانتخابات مبكرة 
لكننا لن نس�مح أن نس�كت ان كان ب�ارشاف امريكي.. 

ولن نس�مح المري�كا بركوب امل�وج لتحوي�ل العراق اىل 
سوريا واىل ساحة رصاع أخرى«.

وأش�ار إىل أن »امريكا أن تدخلت مرة أخرى سوف تكون 
نهاية وجودها من خالل تظاهرات مليونية غاضبة بأمر 
مبارش منا.. فوطني حر أبي ال يحتاج اىل دول االستكبار 

وال يحتاج إىل معونة اآلخرين«.

السيد السيستاني يشعر بـ »أمل شديد« ملا جيري يف العراق.. ورحب مبقرتحات »يونامي«.. ورفض التدخل األجنيب يف الشأن العراقي

املرجعية: إما اإلصالحات أو سلوك طريق آخر
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الصدر: الوطن ال حيتاج إىل دول االستكبار وال ملعونة اآلخرين
هدد بتظاهرات مليونية إذا تدخلت أمريكا باالنتخابات 

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت اللجنة املالي�ة النيابية عىل 
رضورة تفعيل الضمان االجتماعي 
للقط�اع الخ�اص، مبين�ة ان ه�ذا 
القطاع يعد رشيكا اساسيا للقطاع 
الع�ام ويس�اهم بش�كل كب�ري يف 

تقليص حجم البطالة.
وق�ال عضو اللجن�ة ناجي ادريس 
ان “الحكومة فش�لت بشكل ذريع 
يف  الخ�اص  القط�اع  اس�تغالل  يف 
تنش�يط االقتصاد العراقي، خاصة 
انه يع�د رشيك اس�ايس يف القضاء 
عجل�ة  وتحري�ك  البطال�ة  ع�ىل 

االس�تثمار”. واض�اف ادريس، ان 
“تفعيل قانون الضمان االجتماعي 
رضورة  يمث�ل  الخ�اص  للقط�اع 
ملحة للقضاء ع�ىل البطالة، وعدم 
اره�اق ميزانية الدول�ة، اذ يتوجب 
ع�ىل القائم�ني ع�ىل ه�ذا القانون 

تفعيله يف الفرتة الحالية”.
واوض�ح ادريس، “معظ�م املوازنة 
االس�تثمارية يت�م توجيهها لس�د 
نفقات ال�رشكات االجنبية العاملة 
اضاف�ة  النفط�ي،  القط�اع  يف 
للكهرب�اء حيث يحت�اج العراق اىل 
خط�ة اقتصادية منظمة لتصحيح 

مساره”.

املالية الربملانية 
تشدد عىل رضورة تفعيل الضامن االجتامعي 

للقطاع اخلاص

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب الكردي كاوه محمد مولود ان الطبقة السياسية 
التي حكمت البالد منذ 2003 تس�ببت يف فش�ل متوايل أعاق 
الدول�ة بمختلف مفاصلها ومؤسس�اتها، فيما اش�ار اىل ان 
مجرد التفكري بالرجوع اىل النظام الرئايس يشعر بالغثيان.

وق�ال مولود يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان�ه«يف اآلونة األخرية الحظن�ا ظهور بعض األص�وات التي 
تحاول التناغم مع الشارع املنتفض، باظهار التأييد لبعض 
املطالب واملتبنيات غري الس�ليمة، ملج�رد بقائهم يف الصورة 
وإعادة انتاج انفسهم يف املشهد السيايس العراقي، وخاصة 
الوق�وف بالض�د م�ن النظ�ام الربملان�ي، يف ح�ني ان لهم يف 
الربملان الش�أن املعىل والحضور األوضح، وأخذوا يش�يعون 
بأن النظام الرئايس أفضل لحكم العراق من النظام الربملاني 
) الفاشل ( حسب ادعائهم، يف حني انه أرقى نظام يمكن ان 

تدار بموجبه الدول املتقدمة وأفضل ما تس�تحقه الش�عوب 
املتح�ررة من النظ�م الدكتاتورية البائدة، وتل�ك األنظمة يف 
بريطاني�ا وكن�دا واليابان وس�ويرسا والنمس�ا والدانمارك 
وايطاليا وهولندا واس�رتاليا وغريها خ�ري دالئل وأمثلة عىل 
رق�ي ونجاح وتميز النظام الربملاني، لكونه نظاماً متحرضاً 
ومتوازن�اً، يحف�ظ للش�عوب حقوقه�ا ويمث�ل س�لطتها 
الحقيقية وإرادتها الحرة التي تعرب عنها بأروع املمارس�ات 

الديمقراطية«.
وأض�اف أن »تلك الطبقة السياس�ية التي حكمت البالد منذ 
2003 وتسببت يف فشل متوايل أعاق الدولة بمختلف مفاصلها 
ومؤسس�اتها تنىس إن الخلل ليس بالنظام الربملاني، وإنما 
يف فق�دان عقلي�ة الس�يايس املحنك ورجل الدول�ة املخلص، 
ويف هذا النهج الغريب طمس لحقيقة كونهم الس�بب األول 
والرئييس يف ارباك العمل السيايس، باملحاصصة والرصاعات 
عىل املناص�ب واملغانم واملكاس�ب الت�ي أدت بالجماهري اىل 

ث�ورة املطالبة بحقه�م يف وطنهم وحقه�م يف الحياة الحرة 
الكريم�ة، رافض�ة ان يك�ون منصب الوزي�ر ملكية خاصة 
لح�زب أو جه�ة، ومنتفضة للخالص ممن اس�تباح حقوق 
الش�عب ورهن مقدرات�ه ورسق خرياته، وه�ذا يف الحقيقة 
هو أولوية املتظاهرين، ولي�س تغيري النظام من برملاني اىل 

رئايس«.
وتابع: »إننا نتحدث اىل شعبنا ويف قلوبنا غصة وألم، وشعور 
بالغثيان م�ن مجرد التفكري باالنتقال اىل نظام حكم رئايس 
قمع�ي دكتات�وري يحاولون اعادتن�ا اليه، ورغ�م اختالف 
الش�خوص والظروف بطبيعة الح�ال، اال إن املايض األليم ال 
زال نص�ب أعينن�ا، وال زالت جراحاتنا تن�زف، وال زال طيف 
مئ�ات اآلآلف من الش�هداء والضحايا واألرام�ل واملهجرين 
يسترصخ الضمائر الحية، واألمة التي ال تعترب من تاريخها 
املؤسف ال تستحق الحياة، ويبدو ان هؤالء يستكثرون حتى 

الحياة عىل هذا الشعب املضحي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس اللجن�ة املالية يف مجل�س النواب 
هيث�م الجبوري، أم�س الثالث�اء، ان التعديل 
الجدي�د عىل قان�ون التقاعد س�يعرض عىل 
اللجنت�ني املالي�ة والقانوني�ة قبي�ل طرح�ه 

للتصويت تحت قبة مجلس النواب.

وق�ال الجب�وري ان »التعديل الجديد س�وف 
يدخل الطاقات الش�ابة يف الدولة »، مبينا انه 
»س�يوفر 245 ألف درجة وظيفية منها 203 
االف درج�ة وظيفية يف ه�ذا العام، و42 الف 

درجة يف العام املقبل«.
واضاف ان »اللجنتني املالية والقانونية عملتا 
ع�ىل زيادة الح�د االدنى للرات�ب التقاعدي«، 

موضح�ا ان »اللجنتني اضافت�ا مخصصات 
غ�الء معيش�ة للحد االدن�ى تبل�غ 100 الف 
دين�ار، فبدل من الرات�ب التقاعدي 400 الف 

دينار، سيصبح 500 الف دينار ».
واشار اىل ان »اللجنتني حددتا سن التقاعد اىل 
عمر 60 سنة، فيما حددتا ملن يرغب التقاعد 
املس�مى »االختياري« بعمر 45 سنة بدال عن 

50 سنة، وبخدمة 15 سنة«.
وتابع الجبوري ان »القانون الجديد لم يعطي 
استثناءات، اال للقليل بينهم حملة االستاذية، 
وبتخصصات نادرة تحدده�ا وزارة التعليم، 
اضاف�ة اىل الطيارين باعتبار ان عددهم قليل 
والبل�د بحاج�ة اليه�م، واالطب�اء العدليني، 

واطباء التخدير«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جه�از مكافحة اإلرهاب، أمس الثالث�اء، صدور أمر 
وزاري يتضم�ن املوافق�ة ع�ىل إع�ادة 1٩72 منتس�باً إىل 
الخدمة، داعياً املشمولني إىل االلتحاق إىل وحداتهم »فوراً«.

وق�ال الجه�از يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه: »ص�دور األمر الوزاري املتضم�ن املوافقة عىل إعادة 
1٩72 من منتس�بي الجه�از من نواب الضب�اط وضباط 
الصف والجنود إىل الخدمة يف جهاز مكافحة اإلرهاب وفق 
توصي�ات مستش�ارية األمن الوطني )الغي�اب أو الهروب 

ملرة واحدة فقط وبعد تأريخ 10 حزيران 2014( واملقرتنة 
بموافقة القائد العام للقوات املسلحة«. 

وأض�اف الجه�از يف بيان�ه، أن »عىل املش�مولني االلتحاق 
ف�وراً إىل وحداتهم التي كانوا ينتس�بون اليها قبل غيابهم 

أو هروبه

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، 
مليار   54 ب  تقدر  فروقات  رصد  عن 
ألعضاء  التقاعدية  الرواتب  يف  دينار 
الحكم  ومجلس  الوطنية  الجمعية 
ودورت�ني برملانيت�ني ووزراء من تلك 
االطاحة  رجحت  بينما  الحقبة، 
ملف  عن  املس�ؤولني  كبار  ببعض 
كبرية  مخالفات  لرصدها  النازح�ني 

فيه.
املالي�ة  الرقابة  ديوان  رئيس  وقال 
رئيس هيئة النزاهة وكالة ان »ديوان 
الرقابة املالي�ة وهيئة النزاهة رصدا 
خالل امل�دة املاضية، زيادة يف الرواتب 
التقاعدية العضاء الجمعية الوطنية 
ومجلس الحكم ودورت�ني برملانيت�ني 
مشريا  الحقبة«،  تلك  من  ووزراء 
مشرتكة  لجنة  تشكيل  »تم  انه  اىل 
مع  تعاملت  الوزراء  رئيس  بمكتب 
بعد  ورسية  حرفية  بكل  املل�ف  هذا 
سحب االضابري وتدقيقها، وفعال تم 
اكتشاف اخطاء يف الرواتب التقاعدية 
لجميع املشمولني بهذه املرتبات من 

هذه الرشيحة حرصا«.
واضاف ان »اللجنة احصت مجموع 
الزيادة يف امل�������رتبات التقاعدية 
 45 بمبلغ  وقدرت  الرشيحة  لهذه 
تقديم  وتم  كفروقات،  دينار  مليار 
اساس  وعىل  اسماء  بدون  التقرير 
مجلس  يف  وطرح  التقاعدي  الرقم 

الوزراء. 

نائب كردي: جمرد التفكري بالنظام الرئايس يشعرنا بالغثيان!

املالية الربملانية: )100( الف دينار خمصصات غالء معيشة لزيادة احلد األدنى لرواتب املتقاعدين

مكافحة اإلرهاب يعلن صدور أمر وزاري يتضمن إعادة )1٩٧٢( منتسبًا إىل اخلدمة

النزاهة ترصد فروقات تقدر 
بـ)45( مليار دينار برواتب 

تقاعدية العضاء جملس احلكم 
ودورتني برملانيتني

        ميسان / حيدر السعد

أعلنت قيادة رشطة محافظة ميس�ان، امس الثالثاء، عن مصادرة مواد 
مخدرة واعتقال حائزيها بنقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العمارة. 

وقال قائد رشطة محافظة ميس�ان واملنشآت العميد عبد الخرض جاسم 
محمد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تمكنت مفارز 
سيطرة الحويل الجنوبي التابعة إىل قس�م الس�يطرات والطرق الخارجية 
خ�الل عمليات التفتيش الدقيق لجميع العجالت واألش�خاص من ضبط 
ومصادرة مواد مخدرة«، مشريا إىل أن املواد كانت من الكريستال املخدرة 
فضال عن أدوات تس�تخدم للتعاطي مع عمالت نقدية واعتقال أربعة من 

حائزيها داخل السيطرة.
وأض�اف محمد ان مفارز الس�يطرة إحالة املعتقلني م�ع املضبوطات اىل 

الجهة املختصة التخاذ ما يلزم بحقهم من اإلجراءات القانونية.

رشطة ميسان تصادر مواد خمدرة 
وتعتقل حائزهيا بنقطة تفتيش أمنية 

جنوب العامرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئيس�ة برمل�ان اقليم كردستان ري�واز فايق أن االقلي�م يريد وضع 
دست�ور خاص به باالستفادة م�ن القوانني املقرة م�ن الحكومة املركزية 

يف بغداد.
ونق�ل موقع االتح�اد الوطن�ي الكردستاني ع�ن فايق قوله�ا إن “برملان 
كردست�ان يري�د ان يكون ل�ه أساس ترشيع�ي خاص به م�ع االستفادة 
م�ن القوانني التي صدرت يف بغ�داد، خاصة القوانني الت�ي ال تدخل ضمن 
الصالحي�ات الخاص�ة بالحكوم�ة االتحادية كم�ا جاء يف امل�ادة 110 من 
الدستور ونح�اول يف هذه الدورة وضع دستور القلي�م كردستان باجماع 

وطني”.
وأوضح�ت فايق أن “اقلي�م كردستان ليس لديه حت�ى االن قانون للرتبية 
وقان�ون الضمان الصحي واالجتماعي والزراعي وحماية املنتجات املحلية 
وقانون حظ�ر تهريب النفط وان جميع هذه القوان�ني مرتبطة باقتصاد 

وحياة املواطنني وهي يف اجندات العمل املقبل للربملان”.

رئاسة برملان اإلقليم تعتزم وضع دستور جديد 
لكردستان باالستفادة من قوانني بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

فتحت  لجنة التعديالت الدستورية 
املج�ال ام�ام الشعب الب�داء الرأي 

حول التعديل الدستوري.
التعدي�الت  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الدستورية فالح الساري يف مؤتمر 
صحفي بصحبة أعضاء اللجنة، ان 
اللجنة ستفت�ح املجال امام جميع 
الرشائ�ح املجتمعية الب�داء اراءهم 
ح�ول التعدي�ل الدست�وري، مؤكدا 
ستبق�ى  اللجن�ة  اجتماع�ات  أن 
مفتوحة لحني اكمال كل التعديالت 

الدستورية ».
وب�ني أن االم�م املتح�دة ش�اركت 
فاعل�ة  وستك�ون  باالجتماع�ات 
ومتفاعلة م�ع اللجنة«، مضيفا أن 
هنالك اجتماع مع خرباء دستوريني 
اممني سيصل�ون نهاي�ة االسبوع 

للعراق ».
وب�ني ان »االم�م املتحدة ش�اركت 
فاعل�ة  وستك�ون  باالجتماع�ات 
ومتفاعل�ة م�ع اللجن�ة »، مضيفا 
خ�رباء  م�ع  اجتم�اع  »هنال�ك  ان 
دستوريني امم�ني سيصلون نهاية 

االسبوع للعراق«.

جلنة التعديالت الدستورية
 تفتح املجال امام املواطنني إلبداء الرأي 

بشأن التعديل الدستوري
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    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التخطيط تحوي�ل او مناقلة اي 
تخصيصات مالية من املحافظات الجنوبية 
اىل املحافظ�ات الغربية.وذك�رت ال�وزارة يف 
بي�ان انه�ا »خصص�ت ٥ ترليون�ات و٧٨٢ 
للمحافظ�ات  دين�ار  ملي�ار و٤٠٨ مالي�ن 
ضمن موازن�ة ٢٠١٩«، نافية بش�دة االنباء 
الت�ي تحدثت ع�ن مناقلة جزء م�ن االموال 
الجنوبية وتحويلها  للمحافظات  املخصصة 
اىل املحافظات الغربية بس�بب الظروف التي 

تواجهها املحافظات الجنوبية.
ولفت املتحدث الرسمي لل�وزارة عبدالزهرة 

الهنداوي، ان »اي مناقلة مالية من محافظة 
اىل اخ�رى لم ول�ن تحدث النها غ�ر ممكنة 
قانونا ، مش�را اىل النخصيصات املالية الي 
محافظ�ة، اليمكن تحويله�ا او مناقلتها اىل 

محافظة اخرى«.
واض�اف، ان »تخصيصات محافظة البرصة 
للعام الحايل ، بلغت )١( ترليون و٤٠٠ مليار 
دين�ار ، وبغ�داد )٩٦٤( ملي�ار دين�ار ، وتم 
تخصيص )٣١٦( مليار و)٥٢٧( مليون دينار 
ملحافظ�ة ذي ق�ار ، و)٢٢٢( مليار و)٩٢٥( 
مليون دينار ملحافظة ميس�ان ، وتخصيص 
)٢٣٦( مليار و)٣٠٣( مالين دينار ملحافظة 
النج�ف االرشف، وملحافظ�ة الديواني�ة ت�م 

تخصي�ص )١٧١( ملي�ار و)٨٥٣( ملي�ون 
دين�ار ، وُخصص ملحافظةكرب�الء املقدسة 

)١٦٤( مليار و)٣٧٠( مليون دينار«.
وتاب�ع، اما محافظة باب�ل فقد ُخصص لها 
)٢٨٥( ملي�ار و)٦٥٨( ملي�ون دينار ، فيما 
بلغ�ت تخصيصات محافظ�ة املثنى )١٣٣( 
مليار و)٩٠٠( ملي�ون دينار، وبلغ مجموع 
تخصيصات محافظة نين�وى )٥٣٢( مليار 
و)٨٧٤( ملي�ون دينار ، وتم تخصيص مبلغ 
)٣٠١( مليار و)٥٥٨( مليون دينار ملحافظة 
ص�الح الدي�ن ، وبل�غ حج�م تخصيص�ات 
و)٨٥٨(  ملي�ار   )٣٧٨( االنب�ار  محافظ�ة 
ملي�ون دين�ار ، فيم�ا بلغ�ت تخصيص�ات 

محافظ�ة كرك�وك )٢٥٦( ملي�ار و)٣٩٩( 
مليون دينار ، ومحافظة دياىل )١٨٢( مليار 

دوالر.
واش�ار الهنداوي اىل ان »هذه التخصيصات 

تتضمن ) برنامج تنمي�ة االقاليم ومناقالت 
اضافي�ة ، ومناقالت اخرى خاصة بمرشوع 
بناء املدارس والبرتودوالر ومشاريع خفض 

الفقر واعادة االعمار«.

التخطيط تنفي حتويل أو مناقلة ختصيصات 
املحافظات اجلنوبية اىل الغربية

جملس االنبار يطالب املالية بإطالق »٥٠« مليار دينار
    بغداد / المستقبل العراقي

طالب مجلس محافظة االنبار )املنحل( وزارة املالية 
باط�الق املس�تحقات املالية للمشاريع املس�تمرة يف 

عموم مدن املحافظة.
وق�ال عض�و املجل�س فرح�ان محم�د الدليم�ي إن 

“حكوم�ة االنبار املحلية طالبت وزارة املالية باطالق 
املستحقات املالية للمشاريع املستمرة يف عموم مدن 

املحافظة والبالغة نحو ٥٠ مليار دينار”.
وأض�اف، أن “وزارة املالي�ة ل�م تطلق املبال�غ املالية 
النج�از املشاري�ع الخدمي�ة املس�تمر العم�ل فيه�ا 
وهي موزعة بن مشاري�ع مترضرة جراء العمليات 

تق�ام الول م�رة يف  اإلرهابي�ة ومشاري�ع جدي�دة 
املحافظة”.

وتاب�ع الدليمي قائال إن “إطالق املبالغ سيس�اهم يف 
انج�از العرشات م�ن املشاريع املت�رضرة فضال عن 
انج�از مشاري�ع جديدة ت�ؤدي إىل االرتق�اء بالواقع 

الخدمي يف عموم مدن املحافظة”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل نق�ل اكثر من ١٠٠ الف مس�افر 
اىل وجهات مختلفة م�ن واىل مطار بغداد الدويل خالل 
الشهر املايض ع�ن طريق الناقل الوطن�ي، مؤكدة ان 
الرح�الت الداخلي�ة والخارجي�ة لطائ�رات الخطوط 
الجوية العراقية مستمرة عىل مدار الساعة ولم تشهد 
اي توق�ف يذكر.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »الغد 
ب�رس«، نس�خة من�ه، ان »الرشكة العام�ة للخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة حقق�ت زي�ادة يف ع�دد رحالته�ا 
الجوية لتصل اىل ٧٦١ رحلة خالل ش�هر ترشين االول 
م�ن العام الجاري حي�ث بلغ إجمايل عدد املس�افرين 
١١٧،٦٠٦ مسافر توزعوا عىل الرحالت املغادرة بواقع 
٥٨٠٧٨ مس�افر  يف حن بلغ عدد املسافرين القادمن 
٥٩٥٢٨ مس�افر ».واوضح�ت، ان�ه »النس�بة االك�ر 
سجل�ت للرحالت الخارجية اىل قطاع بروت حيث بلغ 
عدد املسافرين ١١٤٤١ مسافر تالها قطاع اسطنبول 
بواقع ١٠٩٤٣ مس�افر يف حن سجل قطاع أربيل أعىل 
االعداد الخاص�ة بالرحالت الداخلي�ة وبواقع ١٦٩٣٦ 

مسافر«.

النقل: أكثر من »1٠٠« الف 
مسافر تم نقلهم من واىل مطار 

بغداد الشهر املايض

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صادق على األمر الديواني لتعيينات تربية الكرخ الثالثة

حمافظ بغداد: سيتم قريبًا تنفيذ »4« مشاريع جمار سرتاتيجية
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

تعتزُم محافظ�ة بغداد بالتنس�يق مع الجهات 
املختص�ة احال�ة وتنفيذ اربع�ة مشاريع مجار 
اىل  مش�رة  العاصم�ة،  ضم�ن  سرتاتيجي�ة 
استمراره�ا بتنفي�ذ حمالته�ا الخدمي�ة ضمن 

مناطق لم تصل اليها الخدمات من قبل.
وق�ال محاف�ظ بغ�داد محم�د جاب�ر العطا يف 
ترصي�ح صحف�ي إن “املحافظ�ة واستم�رارا 
لجهوده�ا يف رفع املس�توى الخدم�ي بمناطق 
العاصم�ة واطرافه�ا، فأنها تعتزم بالتنس�يق 
م�ع الجهات ذات العالقة، احال�ة وتنفيذ اربعة 
مشاري�ع مج�ار سرتاتيجية ضم�ن العاصمة، 
وهي سبع الب�ور والنهروان واب�و غريب وحي 

الوحدة”.
وأض�اف العط�ا، أن “املشاريع املذك�ورة سيتم 
االع�الن عنه�ا بهدف االحال�ة والتنفي�ذ بشكل 
مبارش مع الرشكات املختصة ذات الخرة نظرا 
لحصول املحافظ�ن عىل صالحيات من مجلس 
ال�وزراء م�ن اجل االحال�ة املب�ارشة للمشاريع 
املهمة، والتي اكد ان تنفيذها سيحسن مستوى 

الخدمات”.
واردف العطا ان “املحافظة صادقت مؤخرا عىل 

استئن�اف العمل يف مرشوع مج�اري الطارمية 
املتوق�ف بحس�ب ق�رار مجل�س ال�وزراء ٣٤٧ 
الخاص بايق�اف املشاريع نظ�را لالزمة املالية 
وانخف�اض موازنة تنمي�ة االقالي�م”، الفتا اىل 
ان “ه�ذا امل�رشوع مهم ج�دا يف رفع مس�توى 
الخدم�ات يف القض�اء املذك�ور السيم�ا خ�الل 

موسم الصيف”.
واف�اد ب�أن “حم�الت بغ�داد الخدمية ش�ملت 

مناطق لم تكن مخدومة من قبل ومحرومة من 
ابس�ط الخدمات منها مناطق كويمة والبصام 
والغريب�اوي والت�ي ل�م تشم�ل بالس�ابق بأي 
خدم�ات جراء ما اسم�اه بمشكالت ادارية بن 

املجالس البلدية”.
وتابع محافظ بغداد ان “املحافظة اجرت جولة 
ميدانية اىل هذه املناطق وتم خاللها اتخاذ عدد 
من الق�رارات منها ربط ه�ذه املناطق بناحية 

ش�علة الصدرين وش�مولها بمشاري�ع خدمية 
كتعدي�ل الط�رق واكس�ائها واج�راء كشوفات 
فني�ة متخصص�ة للوق�وف ع�ىل احتياجاتها، 
اىل جان�ب توجيه الجهد الخدم�ي لكري املبازل 

بهدف االرتقاء بالواقع الزراعي لتلك املناطق”.
ويف الس�ياق نفسه، اوضح ان “املحافظة بصدد 
اط�الق حمل�ة خدمي�ة بمناط�ق رشق الس�دة 
وهي الحميدي�ة وسبع قص�ور واملعامل لتلبية 
احتياجاته�ا ضمن القطاع�ات املختلفة، مبينا 
ان االعمال تتضمن اكس�اء طرق رشق الس�دة 
بتكلف�ة ملياري دينار، ونص�ب مجمعن للماء 
بطاق�ة ٢٥٠ مرتا مكعبا بالس�اعة”، مشرا اىل 
“استم�رار العم�ل الدراج م�دارس رشق القناة 

بالخطة التطويرية لبغداد”.
إىل ذلك، صادق محافظ بغداد عىل األمر الديواني 
الخاص للفائزين بتعيينات مديرية تربية الكرخ 
الثالثة.وأكد العطا املصادقة عىل األمر الديواني 
ل� ٢٤٠٠ ُمَتعن ش�ملت حملة الشهادات العليا 
عىل العناوين اإلداري�ة، معاون مدقق، ومعاون 
محاس�ب، وكات�ب طابع�ي، وح�ريف، وحارس 
ثاني، وسائق«.وأش�ار العط�ا اىل ان »محافظة 
بغداد ستب�ارش بتعيينات بقية املديريات تباعاً، 

بعد االنتهاء من تربية الكرخ الثالثة«.

العراق خيفض سعر خام 
البرصة اخلفيف والثقيل

    بغداد / المستقبل العراقي

أظهرت وثيقة تس�عر أن الع�راق خفض سعر 
البيع الرسمي لخام البرصة الخفيف إىل آسيا يف 

كانون األول.
ونقل�ت وكال�ة “روي�رتز” ع�ن الوثيق�ة، أن “ 
الع�راق خف�ض سع�ر البي�ع الرسم�ي لخ�ام 

البرصة الخفيف إىل آسيا يف ديسمر كانون األول 
بواق�ع ٢٠ سنت�ا إىل ٢.٢٥ دوالر ف�وق متوسط 
أسع�ار عمان/دبي املعروض�ة مقارنة بالشهر 

السابق”.
وتقرر تسعر خام البرصة الثقيل لنفس الشهر 
عن�د ١.٢٥ دوالر للرمي�ل دون متوسط عمان/

دبي، بانخفاض ٥٥ سنتا عن الشهر السابق.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أج�رى منص�ور املرعي�د محاف�ظ نينوى 
جولة ميداني�ة يف املجمع الحكومي بايرس 
املوصل، واطل�ع محافظ نينوى وبحضور 

زهر االعرج�ي قائممقام املوصل ومحمد 
عب�د الحمي�د مع�اون املحاف�ظ لش�ؤون 
املتابعة عىل اعمال االعمار لعدد من دوائر 
املحافظ�ة واع�ادة تاهيله�ا بالشك�ل ايل 

يخدم االهايل.

 ووج�ه محافظ نينوى خ�الل لقائه بعدد 
م�ن املواطن�ن بح�ل القضاي�ا املتعلق�ة 
والعم�ل  املحافظ�ة  لدوائ�ر  بمراجعته�م 
ع�ىل انس�يابية تس�ير املعام�الت خ�الل 

مراجعتهم للدوائر.

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

الس�لمّين  للمتظاهري�ن  الداع�م  جهده�ا  ضم�ن 
ومطالبهم املرشوع�ة التي كفلها الدست�وُر وأّيدتها 
املرجعّي�ُة الدينّية الُعلي�ا، ما زالت العتب�ُة العّباسية 
املقّدس�ة ومن خ�الل مضيفه�ا متواصل�ًة برفدهم 
ب�آالف الوجبات الغذائّي�ة، وال تزال مس�تمرًّة بهذه 
الخدم�ة التي هي ج�زٌء من الخدمات الت�ي قّدمتها 
للمتظاهري�ن والت�ي جمعت بن الجانب�ن الخدمّي 

والطّبي.
وبحسب العتبة ، ان »املضيف سّخر جزًء من جهوده 

وخدماته لتلبية احتياجات املتظاهرين املتجّمعن يف 
ساح�ة الرتبية يف محافظ�ة كرب�الء املقّدسة، وذلك 
بتقدي�م وجبات الغذاء بواقع وجبت�ن يومّياً إضافًة 
اىل وجباٍت بينّي�ة أخرى، فضالً عن املياه والعصائر، 
وُتنق�ل هذه الوجبات بواسط�ة عجالٍت خاّصة ليتّم 
بعد ذلك توزيُعها عىل املتظاهرين بصورٍة مبارشة أو 

من خالل مخّيم دعم املتظاهرين الذي ُنصب هناك.
ُيذك�ر أّن العتبة العّباسي�ة املقّدسة قّدمت جملًة من 
الخدم�ات الداعمة للمتظاهرين كج�زٍء من تأييدها 

وتضامنها معهم، والتي شملت:
- إع�داد آالف الوجبات الغذائّي�ة التي ُتعّد يف مضيف 

العتب�ة العّباسي�ة املقّدسة، وُترس�ل إليهم بواسطة 
عجالت خاّصة وتوّزع عليهم يف أماكن تواجدهم.
- توزيع اآلالف من كاسات املاء الصالح للرشب.

- توزي�ع العصائ�ر والفواك�ه والش�اي يف أوق�ات 
مختلفة من النهار.

- إرس�ال عج�الت اختصاصّي�ة للتنظي�ف مع كادر 
للمساهمة يف تنظيف الساحة وما يحيط بها.

- فتح عدٍد من محّطات السقاية ونرشها عىل محيط 
الساحة لتزويد املتظاهرين باملاء النقّي.

- معالج�ة كاّفة الح�االت سواًء م�ن املتظاهرين أو 
القوّات األمنّية يف مستشفى الكفيل وباملّجان.

حمافظ نينوى جيري جولة ميدانية يف املجمع احلكومي بايرس املوصل

العتبة العباسية تواصل رفد املتظاهرين بآالف الوجبات الغذائية يوميًا

   بغداد / المستقبل العراقي

بارشت هيئة توزيع بغداد ادخال نظام الرقابة 
االلكرتوني كمرحلة اولي�ة يف عمليات تجهيز 
املواطنن باملشتقات النفطية كالبنزين والكاز 
تمهي�دا الضاف�ة النف�ط االبيض خ�الل املدة 
القليل�ة املقبلة، بينما اك�دت سعيها لتحديث 

جميع املنافذ التوزيعية يف العاصمة.
وقال مدير الهيئة املهندس صباح حسن حافظ 
يف ترصيح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية 
واطلعت علي�ه /املعلومة/، إن “الهيئة نفذت 
العديد م�ن الخطط لالسه�ام بتطوير توزيع 
املشتق�ات والس�يطرة ع�ىل حركته�ا وآليات 
توزيعها واملبالغ املستحصلة منها، اذ نجحت 
بتأهي�ل معظ�م املحطات واملناف�ذ التوزيعية 
ببغداد وفق املعاير العاملية”.واضاف حافظ، 
ان “حمل�ة التأهي�ل تمت املب�ارشة بها خالل 

العام ٢٠١٧، اذ نجحت مالكات الهيئة بتأهيل 
٢٧ محطة تعبئة، وش�هد العام ٢٠١٨ تأهيل 
٢٧ محط�ة، م�ع استم�رار عملي�ات التأهيل 
للمحط�ات ه�ذا العام وص�وال لنهاي�ة العام 
٢٠٢٠ ال�ذي سيشهد اكم�ال جميع املحطات 
واملناف�ذ، منوها بأن ع�دد محطات التعبئة يف 
بغداد يبلغ ١٩٦ محط�ة اهلية وحكومية، تم 

تأهيل معظمها”.
واك�د حافظ ان “املحطات التي تجهز البنزين 
املحس�ن بالعاصمة يبلغ عدده�ا ١٢، وسعر 
الل�رت فيه�ا ٨٥٠ دينارا، بينما يبل�غ عدد التي 
تجهز املواطنن بالغاز للمركبات ست، بسعر 
٢٠٠ دينار لل�رت، اما املحطات االخرى فتجهز 
البنزي�ن العادي بمبل�غ ٤٥٠ دين�ارا للرت، اما 

سعر لرت النفط االبيض فهو ١٥٠ دينارا”.
وبش�أن الس�يطرة ع�ىل نوعي�ة البنزين من 
عملي�ات التالع�ب، اك�د ح�رص وزارته عىل 

“تحس�ن وتطوير االنت�اج، اذ يخضع املنتج 
انتاج�ه  م�ن  بداي�ة  مختري�ة  لفحوص�ات 
وقبل تس�ويقه، حيث تفح�ص عينات يوميا 
باملحط�ات من خ�الل املخت�رات املختصة”، 
منوه�ا بأن “هذا االمر يشمل جميع املنتجات 
بم�ا فيها الغ�از والنفط االبي�ض والكاز، ويف 
حال وجود خلل فيها ومنها املحطات االهلية، 

فستعرض نفسها لغرامات كبرة”.
واعل�ن مدي�ر الهيئة مب�ارشة دائرته “ادخال 
نظ�ام الرقاب�ة االلكرتوني بعملي�ات تجهيز 
كالبنزي�ن  النفطي�ة  باملشتق�ات  املواطن�ن 
والكاز، كما انها بصدد ادخالها لتوزيع النفط 
االبيض”، مبين�ا ان “الخطط تقيض بتكثيف 
الرقاب�ة ع�ىل جمي�ع املحط�ات الحكومي�ة 
واالهلي�ة وفق نظام رقاب�ة الكرتوني يضمن 
تجهي�ز املواطنن ملرة واحدة فق�ط للحد من 

التهريب”.

توزيع بغداد تعلن ادخال نظام الكرتوين لتجهيز املنتجات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري 
ع�ن أطالق الرواتب املدخرة ملنتس�بي عدد م�ن رشكات الوزارة يف 

املناطق املحررة .
وأش�ار املكتب االعالمي لل�وزارة اىل ان الوزير الجبوري وافق عىل 
رصف الروات�ب املدخرة ملوظفي الرشكة العامة ملعدات االتصاالت 
والق�درة والرشك�ة العام�ة للس�منت العراقية والرشك�ة العامة 
لصناع�ة االدوية واملس�تلزمات الطبية والرشك�ة العامة للزجاج 
والحراري�ات والرشكة العامة للصناع�ات النحاسية وامليكانيكية 
بع�د اكم�ال التصاريح االمني�ة الخاصة بهم والتأك�د من سالمة 
موقفهم ، مؤكداً ان الوزارة وبتوجيه ومتابعة مبارشة من وزيرها 
ومن خالل مكت�ب التصاريح واملعلومات االمنية تواصل جهودها 
االستثنائي�ة ألكمال التصاري�ح االمنية لكافة منتس�بي رشكات 

الوزارة يف املدن املحررة لغرض منحهم مستحقاتهم املالية .

وزيـر الصناعـة يعلـن أطالق الرواتـب املدخـرة 
ملنتسبي رشكـات فـي املناطـق املحـررة

    المستقبل العراقي / علي إبراهيم

اك�د محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة نصي�ف جاس�م الخطاب�ي ان 
»املتظاهرين من ابناء املحافظة بريئون من اعمال التخريب التي 

حدثت يف املدارس واملمتلكات العامة ».
مش�راً اىل »دخ�ول بع�ض املتظاهرين املندسن الفش�ال سلمية 
التظاه�رات يف كربالء وافشال مرشوع املظاهرات الس�لمية التي 

خرج بها املثقفون من ابناء محافظة كربالء املقدسة«.
ودعا املحافظ »املتظاهرين الس�لمين بمس�اعدة القوات االمنية 
بفرز هوالء املندسن«.كما وجه الخطابي قس�م الخدمات الفنية 
يف اإلدارة املحلية يف املحافظة باعادة ترميم اعدادية الزهراء للبنات 

التي تعرضت ألعمال التخريب .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل، اليوم االثنن، توقيع عقد بن الرشكة العامة 
للنق�ل البح�ري ورشك�ة )TQCSI( املعتم�دة من جه�ة االعتماد 
االسرتالية -النيوزلندية، لغرض منح رشكة النقل البحري شهادة 

.)isoادارة الجودة ضمن املواصفات )٩٠٠١:٢٠١٥
وبينت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه »الغد ب�رس«، إن »الرشكة العامة 
للنق�ل البح�ري تحرص ع�ىل تنفيذ كاف�ة متطلب�ات املواصفات 
للحص�ول ع�ىل ش�هادة ادارة الج�ودة يف مجال البيئة والس�المة 

املهنية«.
يذكر ان شهادة الجودة الشاملة تتيح للمؤسسة تقديم الخدمات 
واملنتج�ات بجودة متميزة مما ينتج زي�ادة يف االيرادات وتقليل يف 

التكاليف.

حمافظ كربالء: املتظاهرون من أبناء املحافظة 
املقدسة بريئون من أعامل التخريب

العراق واسرتاليا يوقعان عقدًا لتجديد 
شهادة اجلودة لرشكة النقـل البحـري
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)امانة بغداد / دائرة املشاريع(
ي�ر )امان�ة بغداد / دائرة املشاريع ( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطااتهم الخاصة بمناقصة 
)اعمال تطوير املحلة )704( تطوير املحلة )702( ضمن قاطع بلدية الغدير( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن ) املوازنة 
االستثمارية( لعام 2019 ضمن مرشوع )تأهيل وتطوير واكساء الشوارع واملحالت الرئيسية يف مدينة بغداد( ضمن الباب )5( 
القس�م )22( نوع االستثمار )1( ازاء الفصل )3(  املادة )9( نوع )2( تسلس�ل )124( ضمن قطاع النقل واملواصالت( وبكلفة 
تخميني�ة مقدارها )3,500,000,000( ثالثة مليارات وخمس�مائة مليون دينار عراقي فقط وبأمكان الراغبني باالش�راك يف 
املناقص�ة مراجع�ة مقر )دي�وان امانة بغداد / الطابق االول / قس�م العقود العامة / الكائن قرب ساح�ة الخالني( يف اوقات 
ال�دوام الرسم�ي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ مايل مق�داره ) 200,000( مئتا الف دينار غري قابلة للرد مع 

مراعاة ما ييل:
1 � يلتزم  املتقدم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ )35,000,000( خمس�ة 

وثالثون مليون دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة
2 � تقديم ) هوية تصنيف املقاولبن /انشائية / الدرجة الخامسة( 

3 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات  نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام 2019 
مع الهوية الرضيبية

4 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطاءه 

5 � يلت�زم مق�دم العطاء بمىلء الجزء الرابع من الوثيقة القياسية وحس�ب قرص ال )CD(  الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا 
بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء 

6 � تقديم متطلبات الوثيقة القياسية بكافة اقس�امها ورقيا عىل ش�كل ملفات )سبايرول( بعد ختمها بالختم الحي الخاص 
بمقدم العطاء

7 � تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية العراقية 
( مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء

8 � تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا 
9 � وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية

10 � سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم )االربعاء( 
املوافق )2019/11/20( يف مقر دائرة املشاريع

11 � تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الس�اعة )الثانية 
عرش ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد ( ليوم )الثالثاء( املوافق )2019/11/26( يف مقر ديوان امانة بغداد / الطابق 
االول / قسم العقود العامة ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرفض العطاءات املتأخرة 

عن املوعد املحدد اعاله 
12  �يت�م فت�ح العط�اءات بحضورمقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور عىل العنوان املبني يف اع�اله يف الزمان 

وبالتاريخ املذكور 
13 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq

اعالن رقم )2019/46(
)امانة بغداد / دائرة املشاريع(

ي�ر )امان�ة بغداد / دائرة املشاريع ( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطااتهم الخاصة بمناقصة 
)اعم�ال تطوي�ر املحلة )717( تطوير املحلة )719( ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة ( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن 
) املوازنة االستثمارية( لعام 2019 ضمن مرشوع )تأهيل وتطوير واكساء الشوارع واملحالت الرئيسية يف مدينة بغداد( ضمن 
الباب )5( القسم )22( نوع االستثمار )1( ازاء الفصل )3(  املادة )9( نوع )2( تسلسل )124( ضمن قطاع النقل واالتصاالت( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )1,526,500,000( مليار وخمس�مائة وستة وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي فقط 
وبأمكان الراغبني باالشراك يف املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قسم العقود العامة / الكائن قرب 
ساح�ة الخالن�ي( يف اوقات الدوام الرسمي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ مايل مقداره ) 200,000( مئتا الف 

دينار غري قابلة للرد مع مراعاة ما ييل:
1 � يلت�زم  املتق�دم ب�ان يتضمن عط�اءه تامينات اولية عىل ش�كل خط�اب ضمان او ص�ك مصدق بمبل�غ )15,265,000( 
خمس�ة عرش مليون ومائتان وخمس�ة وستون الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نس�بة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة
2 � تقديم ) هوية تصنيف املقاولبن /انشائية / الدرجة السابعة( 

3 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات  نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام 2019 
مع الهوية الرضيبية

4 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطاءه 

5 � يلت�زم مق�دم العطاء بمىلء الجزء الرابع من الوثيقة القياسية وحس�ب قرص ال  )CD( الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا 
بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء 

6 � تقديم متطلبات الوثيقة القياسية بكافة اقس�امها ورقيا عىل ش�كل ملفات )سبايرول( بعد ختمها بالختم الحي الخاص 
بمقدم العطاء

7 � تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية العراقية 
( مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء

8 � تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا 
9 � وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية

10 � سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم )االربعاء( 
املوافق )2019/11/20( يف مقر دائرة املشاريع

11 � تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الس�اعة )الثانية 
عرش ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد ( ليوم )الثالثاء( املوافق )2019/11/26( يف مقر ديوان امانة بغداد / الطابق 
االول / قسم العقود العامة ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرفض العطاءات املتأخرة 

عن املوعد املحدد اعاله 
12  �يت�م فت�ح العط�اءات بحضورمقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور عىل العنوان املبني يف اع�اله يف الزمان 

وبالتاريخ املذكور 
13 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
بالنظ�ر لحصول كر قرار تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة 
النج�ف االرشف اليج�ار العقار املبينة تفاصيلهادن�اه العائد اىل بلدي�ة الحيدرية وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة 
بلدي�ة الحيدري�ة او اللجنة خالل )7( سبعة ايام من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من 
القيمة املقدرة و 50 % من القيمة املقدرة ملس�تأجري العقار سابقا بموجب صك مصدق وفقا 
للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري يف بلدية الحيدرية 
الس�اعة التاسعة  م�ن صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعن�د مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمي�ة فيؤجل لليوم ال�ذي يليه من ايام العم�ل الرسمي ويتحمل من ترس�و عليه مصاريف 

املزايدة وتكون مندة كر القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية وبطاقة السكن 
2 � تب�دأ م�دة العقد م�ن تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة 
املصاري�ف خ�الل )30( يوم من صدور االحال�ة مع تنظيم العقد وتصديق�ه وفق املدة املحددة 

بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة 

العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد 

انتهاء العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية 
او نقابي�ة ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفي�ذا لكتاب محافظة النجف االرشف / 

مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلتزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كرب�الء الشارع الرئييس يعمل 

واجهة من مادة K-spane بطول 4م  
8 � جل�ب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خ�ارج املحافظة استنادا اىل كتاب 

السيد املحافظ رقم 6782 يف 2018/5/20 
9 � تك�ون القيم�ة التقديري�ة املعلنة للس�نة الواحدة وعىل املس�تاجر دفع ب�دل االيجار للمدة 

كامال

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة  عن بيع )العرصات ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك 
بع�د م�رور ) 30( يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�راك 
باملزاي�دة الحض�ور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معه�م وصل التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 30% من القيمة املقدرةونس�خة من هوية االح�وال املدنية  وبطاقة الس�كنعىل ان تبقى 
امان�ات الض�م ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدم�ة 2%  من مبلغ االحالة 
ويف ح�ال حص�ول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف الي�وم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول 
باملزاي�دة اال صاح�ب وصل التامينات او م�ن يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع املاريف 
وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقسيط بدل االيحار يتم تقديم كفالة 
عقاري�ة ضامن�ة عىل ان تكون املوافقات ضمن امل�دة القانونية وعىل الراغبني مراجع�ة البلدية لالطالع عىل 

رشوط املزايدة

حمسن محزة عطية 
مدير عام دائرة املشاريع

حمسن محزة عطية 
مدير عام دائرة املشاريع

العدد : 33776
التاريخ 2019/11/12

العدد : 113
التاريخ 2019/11/12

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت
ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 18,5م2 حانوت  حي التحدي رقم 1 1

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 17م2 حانوت  حي التحدي رقم 8 2

ثالث سنوات 350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنويا  18م2 حانوت  حي التحدي رقم 13  3

ثالث سنوات 350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنويا  17م2 حانوت  حي التحدي رقم 14 4

ثالث سنوات 250000 مائتان وخمسون الف دينار سنويا 19م2 حانوت  حي التحدي رقم 15 5

ثالث سنوات 350000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنويا  18,5م2 حانوت  حي التحدي رقم 27 6

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 18,5م2 حانوت  حي التحدي رقم 28 7

ثالث سنوات 880000 ثمانمائة وثمانون الف دينار سنويا 17م2 حانوت  حي التحدي رقم 30 8

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار سنويا  17م2 حانوت  حي التحدي رقم 31 9

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الفدينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 1 10

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الفدينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 2 11

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 3 12

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار سنويا  12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 4 13

ثالث سنوات 1550000 مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 7 14

ثالث سنوات 1550000 مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 8 15

ثالث سنوات 1550000 مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االنصار شارع 60 والمرقم 10 16
ثالث سنوات 500000 خمسمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االسرةرقم1 17
ثالث سنوات 400000 اربعمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االسرة رقم 3 18

ثالث سنوات 450000 اربعمائة وخمسون الف دينارسنويا 12م2 حانوت حي االسرة رقم 5 19

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االسكان رقم 4 20

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي االسكان رقم 13 21
مدة التأجير المساحةم2 الرقم الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  15 م2 1182 كشك سندويج بنل ـ خلف المستشفى

اثنان سنة  15م2 713 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

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

 

EXTENSION ANNOUNCEMENT for Tender No: 038-PC-19 (2nd Round) 
Providing Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS 

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

the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered 
in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field 
Southern Part. 

Tender Title: Providing Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS 
Tender No.: 038-PC-19 (2nd round) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the 2nd time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek minimum one but maximum two qualified contractors to 
Provide Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS. But EBS 
Petroleum Company Limited has the rights to determine the final quantity of Contracts.  
 
Part Two: Deadline for purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents on/Before the UPDATED deadline 14th Nov 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, 
who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company: 
A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document 
C: A person can only represent a company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 

separately before the UPDATED deadline 4:00 PM of 20th Nov 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and 
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and 
bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM of 18th Nov 2019 by Email to / 
cp@ebspetroleum.com / yangguang@ebspetroleum.com / tangxing@ebspetroleum.com, for the purpose 
of swift answering before the bidding date. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

مجهوية العراق 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - جامعة دياىل - شعبة العقود احلكومية

اعادة اعالن مناقصة ) رقم2019/2(  تكملة مرشوع البنى التحتية )ماء وجماري جممع اجلامعة( اعادة اعالن للمرة االوىل
اىل/ رشكات املقاوالت من ذوي اخلربة من حيملون هوية تصنيف الرشكات بالدرجة )اخلامسة انشائي( )كحد ادنى( 

م / اعادة اعالن مناقصة تكملة مرشوع البنى التحتية )ماء وجماري جممع اجلامعة( اعادة اعالن للمرة االوىل
 1- ي�ر جامع�ة دياىل – ش�عبة العقود الحكومية دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني ومن ذوي الخربة وممن يحملون هوية تصنيف الرشكات بالدرجة )الخامس�ة 
انش�ائي( )كحد ادن�ى( تقديم عطاءاتهم لتنفيذ تكملة مرشوع البنى التحتي�ة )ماء ومجاري مجمع الجامعة( البالغة كلفت�ه التخمينية )2.508.506.000( اثنان 

مليار وخمسمائة وثمانية مليون وخمسمائة وستة الف دينار عراقي ضمن تخصصيات املوازنة االستثمارية وبمدة تنفيذ )730( سبعمائة وثالثون يوم .
2- ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )الصباح – الدستور – املستقبل العراقي(.

3- ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برئاس�ة جامعة دياىل – قس�م االعمار واملش�اريع خالل )س�اعات الدوام 
الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اىل الساعة الثانية عرش ظهرا( من خالل ارقام الهاتف املبينة بموجب القسم الثاني من بيانات املناقصة .

4- عىل مقدمي العطاءات توفري الس�يولة النقدية عىل ش�كل )كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 
املرصفية وللفرتة التي تس�بق تاريخ غلق املناقصة الخاصة باملرشوع( وبمبلغ )343.630.960( ثالثمائة وثالثة واربعون مليون وس�تمائة وثالثون الف وتسعمائة 

وستون دينار عراقي .
5- ع�ىل مقدم�ي  العط�اءات  املهتمني ب�رشاء وثائق املناقصة تقديم طل�ب تحريري اىل )مقرر لجن�ة فتح العطاءات – بناية رئاس�ة جامعة دياىل - ش�عبة العقود 
الحكومي�ة( الس�تالم وثائق املناقصة بعد دف�ع قيمة وثائق العطاء والبالغة )1.000.000( مليون دينار عراقي نقدا غري قابل للرد وس�يتم تس�ليم الوثائق يدويا اىل 

مقدم العطاء .
6- عىل مقدمي  العطاءات تسليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات يف عمادة كلية )االدارة واالقتصاد( غرفة )سكرتري مكتب عميد الكلية(  الطابق  )االريض(  
يف املوعد املحدد بموجب وثائق املناقصة قبل الساعة )الثانية عرش( ظهرا من يوم )الثالثاء( املوافق 2019/11/26 وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا والعطاءات 
املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف )مقر لجنة فتح العطاءات يف مكتب س�كرتريعميد كلية 

االدارة واالقتصاد يف الساعة ) الثانية عرش ظهرا( من يوم )الثالثاء( املوافق 2019/11/26.
7- عىل مقدمي  العطاءات تقديم ضمان للعطاء )تامينات اولية( بمبلغ )50.170.120( خمسون مليون ومائة وسبعون الف ومائة وعرشون دينار عراقي عىل شكل 
)خط�اب ضم�ان( صادر من مرصف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي صادراً اعتباراً من تاريخ اعادة اعالن املناقصة ونافذا ملدة )28( يوم بعد مدة نفاذ 

العطاء املحددة ب� )45( يوم من تاريخ غلق املناقصة وبخالف ذلك فانه سيتم استبعاد العطاء.
8- عىل الرشكات املتقدمة للمناقصة  تقديم هوية تصنيف نافذة بالدرجة )الخامسة انشائي( )كحد ادنى( .

9- س�يعقد مؤتم�ر لالجابة عىل استفس�ارات الرشكات املتقدمة لالش�رتاك يف املناقصة يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( بتوقيت محافظ�ة دياىل من يوم )االحد( 
املوافق 2019/11/17 وذلك يف )قس�م االعمار واملش�اريع( الواقع يف بناية رئاس�ة جامعة دياىل  عىل ان يتم تقديم االستفس�ارات بصورة تحريرية وس�يتم الرد عىل 

االستفسارات الواردة مع نسخة من االستفسار اىل كافة املتقدمني لالشرتاك يف املناقصة دون االشارة اىل الجهة املستفرة.
10- للجامع�ة الحق يف اس�تبعاد العطاءات غري املس�توفية للرشوط القانونية املنصوص عليها بموجب وثائق املناقصة وتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 

لسنة 2014 والرشوط العامة للوثائق القياسية. 
11- ع�ىل مقدمي العطاءات تقديم الجزء الرابع من الوثائق القياس�ية ضمن وثائق العطاء باس�تثناء الفقرات الخاصة ب� )الفق�رات االحتياطية – الخربة – جدول 

املعدات( فال يتطلب ملؤها من قبل مقدمي العطاء .
12- اذا ص�ادف موع�د انعق�اد املؤتم�ر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املناقصني او موعد غلق املناقصة عطلة رس�مية فان موعد انعق�اد املؤتمر او موعد غلق 

املناقصة حسب الحال سيكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام الساعة املحددة يف التاريخ املحدد ملوعد عقد املؤتمر او غلق املناقصة .
13- لجامعة دياىل الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط . 

14- عىل مقدمي  العطاءات وضع العطاء  يف مغلف مختوم بختم الرشكة ويجب ان تكون اغلفة العطاء مغلقة و مختومة بختم الرشكة ومؤرش عليها اسم وعنوان 
مقدم العطاء - اسم وعنوان صاحب العمل - اسم ورقم املناقصة . 

15- لجامعة دياىل الحق بمصادرة التامينات االولية املقدمة من قبل الرشكات املتقدمة لالش�رتاك يف املناقصة وذلك يف حالة النكول عن توقيع العقد الس�باب تعود اىل 
الرشكة  دون الحاجة اىل استصدار حكم قضائي.

16- يح�ق لجامع�ة دي�اىل  تعديل  اي من وثائق املناقصة يف اي وقت قبل املوعد النهائي لتقدي�م العطاءات وذلك من خالل اصدار مالحق بالتعديالت عىل ان اي ملحق 
بوثائق املناقصة يتم تقديمه بصورة تحريرية اىل املتقدمني لالشرتاك يف املناقصة .

17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى وفق النسب املحددة بموجب القانون .
18- جامعة دياىل غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

19- الربيد االلكرتوني لشعبة العقود الحكومية – جامعة دياىل  
) govcontracts@uodiyala.edu.iq (

بيان اكتتاب 
السادة مساهمي رشكة البتار للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية والجمهور الكريم 

استنادا الحكام قانون الرشكات املرقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة للرشكة بجلستها 
املنعق�دة بتاري�خ 3 / 11 / 2019 واملتضمن زيادة راس مال الرشكة وفق احكام املادة ) 55 / اوال 
( م�ن قان�ون الرشكات الناف�ذ ليصبح راس مال الرشك�ة ) 000 ، 000 ، 005 ، 5 ( خمس�ة مليار 
وخمس�ة ملي�ون دين�ار بدال م�ن ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمس�ة مليار وواحد ملي�ون دينار اي 
باص�دار اس�هم جدي�دة مقداره�ا ) 000 ، 000 ، 4 ( اربعة مليون س�هم لالكتتاب ل�ذا ير املدير 
املفوض دعوة الجمهور واملساهمني لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 4 ( اربعة 

مليون سهم وفق التفاصيل ادناه :
1 – نص عقد الرشكة :

املادة االوىل : اسم الرشكة : رشكة البتار للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .
امل�ادة الثاني�ة : مرك�ز الرشكة : العراق / بغ�داد – ولها بعد موافقة البنك املرك�زي العراقي القيام 

باالتي : 
1 – فتح فروع لها يف العراق بموجب خطة سنوية .

2 – نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
3 – غلق او دمج اي فرع تابع لها .

املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة العمل : املس�اهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل 
ممارسة التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية .

1 – ع�ىل الرشك�ة ان تمارس اعمالها يف مكان مس�تقل والئق وامن داخل الع�راق ويجب تتوفر يف 
املكان املستلزمات الالزمة ومنها الخزينة الحديدية والة فحص العملة املزورة .

2 – ع�ىل الرشكة توفري الة تس�جيل ل�كل عملية بيع ورشاء العمالت تك�ول ذات رشيطني الرشيط 
االول يعط�ى للزب�ون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقي�ق واملراجعة من قبل البنك 

املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة .
وللرشكة يف سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما ياتي : 

أ – التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة . 
ب – اجراء معامالت بيع ورشاء العمالت االجنبية املسموح بتداولها يف العراق لحسابها بما اليتجاوز 

راسمالها واحتياطاتها .
ت – فتح حساب بالعملة املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى املصارف املجازة داخل العراق .

ث – استيفاء العمالت بالدينار العراقي عن توسط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار نسبة ) 1 / 4 
( من املائة من مبالغ عمليات الرشاء و ) 1 / 2 ( من املائة عن عمليات البيع . 

ج – قب�ول االمانات بالدين�ار العراقي والعمالت االجنبية من زبائ�ن الرشكة لغرض رشاء العمالت 
االجنبي�ة يف حاالت معين�ة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح س�جالت به�ذه االمانات وفق 

النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان . 
ح – مس�ك حسابات فرعية باسماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عملية املقاصة 
بش�ان املعامالت بيع ورشاء العملة واس�تيفاء العمالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة ) ث ( 

اعاله وتكون هذه العمالت لصالح املاسكة لهذه الحسابات . 
خ – الحص�ول عىل تس�هيالت ائتمانية من الجهاز املرصيف العراق�ي حرصا بما اليزيد عىل ) 50 % ( 
خمسني باملائة من راسمالها واحتياطاتها لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة .

د – يح�ق للرشكة رشاء واس�تئجار االموال غ�ري املنقولة الداء عملها واي�واء موظفيها مع مراعاة 
قانون البنك املركزي العراقي والتعليمات الصادرة بموجبه . 

اليجوز للرشكة الرصافة القيام باالعمال االتية :
1 – فتح اي حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .

2 – من�ح الق�روض لزبائ�ن او غريه�م او اي نوع من انواع التس�هيالت االئتماني�ة املبارشة وغري 
املبارشة . 

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بالعملة املحلية او االجنبية . 
4 – خصم االوراق التجارية .

5 – املضارب�ة غ�ري املرشوعة بالعم�الت االجنبية باية طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة 
وقائع غري صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال من شانها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت 

االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها . 
6 – اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع االجل .

7 – اية اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقي وقانون املصارف وقانون مكافحة 
غسل االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – الحص�ول عىل تس�هيالت ائتمانية بص�ورة مبارشة او غري مبارشة من خ�ارج الجهاز املرصيف 
العراقي كما ال يجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل نس�بة ) 50 % ( خمس�ني باملائة من راسمالها 

احتياطاتها . 
رابعا : راس مال الرشكة : 

راسمال الرشكة ) 000 ، 000 ، 001 ، 5 ( خمسة مليار وواحد مليون دينار مقسم اىل ) 000 ، 000 
، 001 ، 5 ( خمسة مليار وواحد مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد . 

عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 4 ( اربعة مليون س�هم قيمة الس�هم الواحد دينار 
عراقي واحد . 

• سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد .
• مكان االكتتاب : مرصف عرب العراق لالستثمار . 

• يبدأ االكتتاب : بتاريخ 14 / 11 / 2019 . 
• مدة االكتتاب : التقل عن ثالثون يوما والتزيد عن ستني يوما ويكون الخمسة عرش يوم االوىل من 
االكتتاب للمساهمني كال حسب نسبة مساهمته والخمسة عرش يوم الثانية للجمهور واملساهمني 
الغ�ري مكتتبني يف خمس�ة عرش ي�وم االوىل ويغلق االكتتاب بع�د انتهاء املدة القانوني�ة عند انتهاء 

اكتتاب االسهم املطروحة . 
• يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 

1997 املعدل .

فقدان 
فقدت مني املستمس�كات الرسمية املدرجة ادناه – قضاء 
وقدر – هوية االحوال املدنية انبار هيت – هوية دائرة مدينة 
الطب – مستش�فى بغداد التعليمي بأس�م / احمد قاس�م 

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

فقدان 
فقدت بطاقة كي كارد املرقم�ة ) 6330154941837489 
( بأس�م / ه�واس رحي�م درب الصادرة من هيأة الحش�د 
الش�عبي فق�دت بتاري�خ 7 / 11 / 2019 فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار .
������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك�ني كل م�ن ) وضحة داود خلف ( و ) هاش�مية 

علوان جاسم ( 
يقيض حضوركم اىل صندوق االس�كان الكائن قرب مجمع 
النهضة وذل�ك لتثبيت باملوافقة عىل قيام رشيككم الس�يد 
محمد رش�يد ابراهيم بالبناء عىل حصته املشاعة بالقطعة 
املرقمة 11 / 3537 مقاطعة 9 / كويريش لغرض تسليمه 
قرض االسكان وخالل مدة خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال .

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب /فرع النج�ف االرشف ذي العدد 19597 بتاريخ 
2018/9/26 واملعنون�ة اىل الوح�دة التخميني�ة يف م�رور  
بغداد التاجيات باسم /  ناظم جهاد ضاحي فعىل من يعثر 

عليها تسليها اىل جهة االصدار
������������������������������������������������

فقدان اجازة حقل
فق�دت مني اجازة حقل املرقم�ة )ج/21/صالح الدين( يف 
2015/3/2 والص�ادرة م�ن وزارة الزراعة  الرشكة العامة 
لخدم�ات الثروة الحيوانية باس�م )عدنان جوهر حس�ام( 
القطع�ة )62/3( مقاطع�ة )4/ش�يخ جمي�ل( م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2019/8/22 
الصادر من لجنة تثبيت امللكية يف الزبري حول تثبيت عائدية 
تما العقار 101/الرش�يدية باسم عبد الكريم احمد جاسم 
محم�د واس�تنادا الح�كام امل�ادة 49 من قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 وقد تق�رر اعالن هذا القرار 
م�دة ثالثني يوما وعىل من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور 
الطع�ن فيه لدى رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وعند انتهاء امل�دة املذكورة 
وعدم وررد اشعار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املدة اعاله س�تبادر مالحظية التس�جيل 

العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

ايهاب محمود زبون 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول

دائرة الكاتب العدل يف العباسية
العدد / 763

التاريخ 2019/11/12
اعالن

انذار وعزل وكيل
يف  الع�دل  كات�ب  الس�يد  بواس�طة 

العباسية
وج�ه الس�يد )ابراهي�م عب�د الزهرة 
املرق�م  وكي�ل  وع�زل  ان�ذار  نعم�ة( 
لغ�رض   2019/11/10 يف   )3756(
عزل الوكيل ) حيدر عبد زيد حس�ني( 
عنوان�ه ) نج�ف /حي الس�الم( وعند 
ارس�ال االنذار مع ورقت�ي التبليغ اىل 
دائ�رة الكاتب العدل يف ش�مايل النجف 
وبدورها دائرة الكاتب العدل الش�مايل 
قام�ت بارس�ال االن�ذار م�ع ورقت�ي 
املجتب�ى  رشط�ة  مرك�ز  اىل  التبلي�غ 
كونه املرك�ز املختص تبني بان الوكيل 
)حيدر عبد زيد حس�ني( قد ارتحل اىل 
جهة مجهولة وحس�ب اشعار املختار 
) مختار منطقة حي السالم 1( السيد 
)كري�م كحي�ط الحس�ناوي( بتاريخ 
2019/11/10 وحس�ب كت�اب دائرة 
الكاتب العدل يف ش�مايل النجف املرقم 
)3449 يف 2019/11/11( ل�ذا قررنا 
الرس�ميتني  الصحيفت�ني  يف  الن�رش 
لغرض تبليغ�ك باالن�ذار املرقم اعاله 
ويعت�رب التبليغ من تاريخ النرش وملدة 

سبعة ايام 
فراس جبار عيل كشكول
الكاتب العدل يف العباسية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 1478/ب/2019
التاريخ  :2019/11/6

اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 

بازالة شيوع العقار تسلسل 9/4489
 )18 عل�وة الفح�ل( يف النج�ف عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العق�ار  املذكور 
اع�اله واملبين�ه اوصاف�ه وقيمت�ه املقدرة  
ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالث�ون( يوما من 
الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
م�ن   %10 البالغ�ة  القانوني�ة  التامين�ات 
القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق المر  
ه�ذه املحكمة ب�داءة الكوف�ة وصادر من 
مرصف الرافدين فرع مسلم بن عقيل )ع( 
يف الكوف�ة  وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من 
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب 
هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف / دار س�كن مكون من خمس�ة 
غ�رف نوم وحمام ومراف�ق صحية والبناء 
من الطابوق العادي ومس�قف بالشيلمان 
وان االرض غ�ري مبلط�ة ومجه�ز بامل�اء 
دون  العمراني�ة  الدرج�ة  وان  والكهرب�اء 
للعق�ار  الكلي�ة  املس�احة  وان  املتوس�ط 

291,55 مرت يف منطقة السهلة 
القيمة املقدرة : 

اثن�ان   )72,887,500  ( االرض  قيم�ة 
وس�بعة  وثمانمائ�ة  ملي�ون  وس�بعون 
وثمانون الف وخمسمائة دينارقيمة البناء 
) 5,000,000( خمسة ماليني دينار القيمة 
الكلي�ة )77,887,500( س�بعة وس�بعون 
ملي�ون وثمانمائ�ة وس�بعة وثمانون الف 

وخمسمائة دينار

فقدان 
فقدت مني الهوية املرقمة يف الحاس�بة 
23204 بأس�م / كاظميه سلمان ثابت 
– فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 337 / بحث / 2019 

التاريخ : 11 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / جاسم عيل جدول – مجهول محل االقامة.
بن�اء عىل الدعوى الرشعية املقامة ام�ام محكمتنا بالعدد 337 / 
بح�ث / 2019 والتي اقامتها املدعية ) زينب عيل حس�ني ( والتي 
تطل�ب فيه�ا التفري�ق بينها وبني زوجه�ا املدعى عليه ) جاس�م 
ع�يل جدول ( وقد حددت املحكمة يوم 19 / 11 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا موع�دا للبحث ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب اشعار مختاري حدود بغداد االمني حي الربيع تقرر تبليغك 
باملوع�د اعاله بواس�طة صحيفت�ني محليتني وعن�د حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تس�تكمل املحكمة اجراءاتها 

القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك

املدير املفوض 
امري جاسم خليل

أ . د . عبد املنعم عباس كريم 
رئيس جامعة دياىل / وكالة
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف

اعالن بيع عقار
التسلسل او  رقم القطعة : 75202/3

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة حي 
السالم 4 جزيرة النجف

الجنس / دار
النوع / ملك رصف

رقم الطابق 
رقم الشقة

املساحة : 250م2
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :

الشاغل :
مقدار املبيع : مجهول االقامة

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  النج�ف  يف 
املوصوف اعاله العائ�د للراهن غفران 
واث�ق محمد لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
م�رف املنص�ور لالس�تثمار البالغ ) 
248,375,000( دين�ارا فع�ى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل ) 30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه  تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغ )165,000,000( 
دينارا وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 

النجف
عبد الكريم جهادي خرض

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة 2019/52
التاريخ 2019/11/11

اعالن
نظرا لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
العقار تسلسل 3204 الكائن الرشادية 
/ الكوف�ة العائ�د للمدي�ن عب�د املنعم 
حس�ون عب�د لقاء طل�ب الدائ�ن وليد 
محس�ن خضري البالغ عرشون مليون 
دينارا 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر 
تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما 
م�ن اليوم التايل للن�رش فعى الراغب يف 
الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة 
املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن املائ�ة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية  وان رسوم التسجيل والداللية 
عى املش�ري وذلك اس�تنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

الزه�رة  عب�د  الحس�ن  عب�د  محم�د 
العيساوي

املواصفات :
 / الكوف�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1

الرشادية
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مشتمالته  : العقار يقع عى شارع 
فرع�ي 6م ويك�ون الن�زل الي�ه باي�ة 
واحدة عن�د الدخول للصال�ة ويحتوي 
عى غرفت�ن نوم وصحيات مش�ركة 
السقف من الطابوق والشيلمان وجزء 
من الصالة يعلو باية والجدران مطلية 
باالس�منت واالرضي�ة م�ن االس�منت 
مجهز باملاء والكهرباء وس�لم حديدي 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول ال�ذي يحتوي 
عى مخ�زن وصالة صغرية والس�قف 
والج�دران  واالرضي�ة  الجينك�و  م�ن 
م�ن االس�منت والصحي�ات ايض�ا من 
االس�منت والطاب�ق االول مجهز فقط 

بالكهرباء
5 � مساحته 73,92م

6 � درجة العمران رديء
7 � الش�اغل : من�ى مه�دي وال ترغب 

بالبقاء بعد البيع 
 32,416,000 املق�درة  القيم�ة   �  8

مليون دينار
9 � ب�دل املزاي�دة االخ�ري : ل�م يحصل 

راغب بالرشاء
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تنويه
ورد س�هوا يف جريدة العراق االخبارية 
بالعدد )1060( يف 2019/11/12 ويذا 
صاف�د خط�أ والصحي�ح واذا ص�ادف 
وسقط س�هوا أيل للسقوط لذا اقتىض 

التنويه 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2017/831

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء سهام 
يف العقار تسلس�ل 440/19مقاطعة 18 
عل�وة الفح�ل الكائ�ن يف الكوف�ة العائد 
للمدي�ن عالء فاضل جودة  املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن فراس عبد االمري عيل البالغ 
)59,500,000( تسعة وخمسون مليون 
وخمس�مائة الف دينار عراقي  80% من 
القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش 
فع�ى الراغ�ب يف ال�رشاء مراجع�ة هذه 
املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية البالغة عرشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية  وان رسوم التسجيل 
والداللي�ة ع�ى املش�ري وذلك اس�تنادا 
للمادة 98 من قانون التنفيذ عدد السهام 
املراد بيعها 49 س�هم م�ن اصل االعتبار 

الكيل 345 سهم 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : كوف�ة علوة الفحل 
440/19 مقاطعة 18

2 � جنسه ونوعه : دار
3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة

4 � ومشتمالته  : العقار يقع عى شارع 
فرع�ي 15 م ويتالف من س�احة امامية 
قس�م مبلط  بالشتايكر وقس�م حديقة 
ومدخل صغري وهول واس�تقبال وغرفة 
نوم واح�دة ومطبخ وحمام ومنزع امام 
الحم�ام وتوالي�ت ومكش�وفة كلي�دور 
صغري وبضمنها س�لم ي�ؤدي اىل الطابق 
االول يحت�وي ع�ى غرفة واح�دة مطلة 
عى الس�لم والباقي سطح والسقف من 
الطابوق والشيلمان االرضية كايش قديم 
الج�دران بورك مصب�وغ ارضية الحمام 
واملرافق سرياميك وتوجد بعض االرضار 
يف الس�قف والج�دران والطاب�ق االريض 
مجهز م�اء وكهرب�اء اما الطاب�ق االول 

مجهز فقط كهرباء
اول�ك  ثالث�ة  )345م2(  مس�احته    �  5

وخمسة واربعون مر 
6 � درجة العمران متوسط

7 � الش�اغل : بهاء فاضل جودة ويرغب 
بالبقاء بصفة مستأجر بعد البيع

8 � القيمة املقدرة )32,758,985( اثنان 
وثالث�ون ملي�ون وس�بعمائة وثماني�ة 
ال�ف وتس�عمائة وخمس�ة  وخمس�ون 

وثمانون دينار 
9 � بدل املزايدة االخرية : لم يحصل راغب 

بالرشاء
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الشامية
رقم االضبارة : 7/ت/2009

التاريخ 2019/11/3
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الش�امية العق�ار 
تسلس�ل 3/65م10 ه�ور ج�واد  الواقع 
يف الش�امية العائد للمدين حس�ن حالل 
حس�ن املحجوز لقاء طلب الدائن محمد 
س�وادي عطي�ة / حامد س�وادي عطية 
وثالث�ون  اثن�ان   32,786,492 البال�غ 
مليون وس�بعمائة وس�تة وثمانون الف  
اربعمائ�ة واثن�ان وتس�عون دينار فعى 
الراغ�ب بالرشاء  مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالثن يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة باملائ�ة م�ن القيم�ة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل

احمد نزار عيل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : قضاء الش�امية / 
هور جواد 

2 � جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعية فيها 
حق الترف

3 � ح�دوده واوصاف�ه / كم�ا مؤرش يف 
الخارطة

4 � مشتمالته / ال يوجد
5 � مس�احته 114 دون�م 21 اول�ك 42 
م�ر علم�ا ان س�هم املدي�ن ) حس�ن 
حالل حس�ن( )20000( سهم من اصل 

االعتبار 287142 
6 � درجة العمران : اليوجد

7 � الشاغل مشغولة من الفالحن
8 � القيمة املقدرة  12000000 اثنا عرش 

مليون دينار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 62011
التاريخ 2019/11/12

بن�اء عى الدعوة املقامة من قبل املواطن 
)ع�يل مجيد عب�د الرحي�م( ال�ذي يروم 
تبديل لقبه وجعله )االس�دي( بدل من ) 
دالور( فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد : 5615/ش/2019

التاريخ 2019/10/23
اعالن

قدمت املدعية ) رشا جواد صايف( الدعوى 
الرشعية املرقمة بالعدد اعاله تطلب فيها 
التفري�ق للهجر من املدعى عليه ) محمد 
جحي�ف الزم( وملجهولي�ة مح�ل اقامته 
وحس�ب ال�رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد 
املجلس البل�دي ملنطقة حي املهندس�ن 
علي�ه ق�رر تبليغك بواس�طة بواس�طة 
صحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور 
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة 
صب�اح ي�وم 2019/11/25 ويف حال�ة 
عدم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

راغب محمد حسن املظفر
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مجلس القضاء االعى
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد : 2532/ب/2019
التاريخ 2019/11/12

اعالن
اىل املدعى عليه / عماد صاحب خليل

اقام�ت املدعي�ة س�عاد جاس�م مناحي 
الدعوى البدائية املرقمة 2532/ب/2019 
بتأديت�ك  الزام�ك  فيه�ا  يطل�ب  ض�دك 
ب�دالت االيجارات املس�تحقة م�ن تاريخ 
2017/10/1 ولغاي�ة 2018/5/1 ومن 
تاري�خ 2018/8/1 لغاي�ة 2019/8/1 
والبال�غ مجموعها ثماني�ة مالين دينار 
وملجهولية محل اقامتكم  وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي حي 
الجهاد االوىل قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يوم 
2019/11/19 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنكم قانونا فسوف 

تجري املرافعة  بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 12007
التاريخ 2019/11/12

بن�اء عى الدعوة املقامة من قبل املواطن 
)احم�د مجيد عب�د الرحيم( ال�ذي يروم 
تبديل لقبه وجعله )االس�دي( بدل من ) 
دالور( فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية 2019/699
التاريخ 2019/10/2

قرار حكم غيابي
عق�دت محكمة قوى االمن الداخ�يل الثالثة للمنطقة 
املواف�ق  االربع�اء  لي�وم  العلني�ة  جلس�تها  الثالث�ة 
2019/10/2 برئاس�ة الل�واء الدكت�ور عب�د ال�رزاق 
حس�ن كاظم وعضوي�ة كل من ) العمي�د الحقوقي 
احمد شاكر جعفر ( و)العميد الحقوقي قحطان عبد 
الل�ه س�لمان( واصدرت بحق املته�م الهارب ) ش . م 
محم�د خضري عباس حس�ن ( املنس�وب اىل حرس 

حدود املنطقة الثالثة بأسم الشعب ) قرارها االتي ( 
1 � تعدي�ل ماد االحالة من املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل اىل املادة 5 /اوال من نفس القانون 
اس�تنادا الح�كام املادة 31 م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام 
امل�ادة 5 /اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابه 

من 2018/2/10 ولحد االن
3 � ط�رد املحك�وم علي�ه م�ن الخدمة يف ق�وى االمن 
الداخ�يل اس�تنادا الح�كام امل�ادة 38/ثاني�ا من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
4 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
عليه اينما وحجد لتنفيذ الحكم الصادر  بحقه والزام 

املواطنن  باالخبار عن محل اختفائه 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة

6 � الحك�م باتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب ) ليث 
عيل جب�ار (  البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف 
تدفع له من خزينة ادلولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
7 � ق�رارا غيابيا وعلنيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 60/ سادس�ا وبداللة امل�ادة 61/اوال 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وبداللة امل�ادة 69/
اوال وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعراض اس�تنادا 
الح�كام املادة 71وبداللة املادة 72/رابعا من القانون 

نفسه وافهم بتاريخ 2019/10/2 
العمي�د الحقوق�ي                       العمي�د الحقوق�ي                 

اللواء الدكتور
قحطان عبد الله س�لمان                احمد ش�اكر جعفر      

عبد الرزاق حسن كاظم 
عضو                                     عضو                     رئيس 

املحكمة
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
محكمة بداءة البرة
العدد 382/ب/2015

التاريخ 2019/11/12
اعالن

املدعية / جميلة مجيد محسن
املدعى عليه�م / فتنة فتاح مصطفى � فهمية مجيد 
مصطفى  واحم�د وصبيحة وفهمية اوالد مله محمد 
وحي�اة عيل محم�د ومله عبد الله محس�ن وحس�ن 
وخديجة اوالد مله عبد الله وصبيحة وجواد ويعقوب 
اوالد ابراهي�م مصطفى وامينة وعبد الس�الم ورديف 
وحام�د وعب�د الحافظ ورجب واس�ماعيل وس�ليمة 
وفهيم�ة اوالد رس�يد الحاج ع�زاوي ورازقية ومحمد 
صالح وحم�دان وعيل وعبد الله ومس�عود اوالد امن 
رش�يد رش�يد وامينة عبد الرزاق الح�اج عزاوي وعبد 
الس�تار وعطية وبهي�ة اوالد حميد مجيد وهاش�مية 
محمود ومنعم وسليم وطالب وعدوية اوالد مصطفى 
محمد وموىس وعبد الوهاب وامينة وصفية اوالد عبد 
ال�رزاق عبد اللطيف وس�ميعة وفطومة اوالد حس�ن 
ب�ركات وفطوم�ة محمد وحس�ن وحس�يبة وفائقة 
اوالد رؤوف الس�يد محم�ود وحس�ن كريم وش�هودة 
اوالد الحاج عيل وفائق رؤوف الس�يد محمود ومهدي 
وعبد الل�ه وبهية اوالد صالح لطي�ف وفاضل وحميد 

وكميلة اوالد مجيد حسني وبهية صالح لطيف 
االش�خاص الثالثة / احمد وعامر وايمان اوالد سليم 
مصطفى وبلقيس وفردوس وفائزة وبثينة وامل اوالد 
جميل اسماعيل ونعمان ومهند وهيه وياسن وهدى 
اوالد من�ذر جمي�ل وثري�ه رحيم رض�ا وقتيبة محمد 
ياس�ن ومحمد وعف�اف وعلي�اء اوالد قتيب�ة محمد 
وخليل واس�ماعيل ومحمد ونارص وابراهيم وكريمه 
اوالد فائق رؤوف ورش�يد وسعاد وخريية وهناء اوالد 
حمي�د مجي�د وكاظم وناظم وهاش�م وع�ادل وعليه 

وافتخار اوالد جواد حميد 
رئيس ديوان الوقف السني / اضافة اىل وظيفته 

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلسل 5/74 كوت 
الحجاج مس�احته 1 دون�م و21 اولك و25 م2 يقع يف 
منطقة كوت الحجاج بالقرب من مدرسة قطر الندى 
وهو عب�ارة عن قطعة ارض فقط مش�يد عليها دور 
متجاوزة تعود للغري قس�م منها مبتي بالبلوك ومنها 
مبني بالطابوق ومنها مس�قف بالكونكريت املس�لح 
ومنه�ا مس�قف بالحدي�د والطابوق الع�كادة ومنها 
مس�قف بالصفي�ح فمن ل�ه رغبة بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية البالغة %10  
م�ن القيمة املق�درة للعقار البالغة مليار وس�بعمائة 
واربعة وثالثون مليون وثالثمائة وخمس�ة وسبعون 
الف دين�ار عن قيمة االرض فقط وبصك مصدق المر 
هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
م�ن ظهر اليوم الخامس عرش م�ن اليوم التايل للنرش 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية ي العباسية

العدد 830/ش/2019
التاريخ 2019/11/11

اعالن
اىل املدعى عليه ) عدنان حسن عبد الزهرة 

 )
بناء ع�ى اقام�ة الدعوى بالع�دد  )830/
ش/2019( م�ن قبل املدع�ي ايمان رايض 
ع�يل ضد املدع�ى عليه عدنان حس�ن عبد 
الزه�رة لغرض حض�ورك وملجهولية محل 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
واش�عار املخت�ار املرف�ق بالدع�وى قررت 
املحكم�ة  تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صباح ي�وم  2019/11/19 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول

القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

االسحاقي
العدد: 2906

التاريخ :2019/11/10 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )شكرية 
محم�ود عب�د الل�ه( الت�ي ت�روم فيه 
نصبه�ا قيم�ة ع�ى زوجه�ا املفق�ود 
)احم�د محس�ن دل�ف( ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة ن�رش فق�دان املدع�و )احمد 
محس�ن دل�ف( الذي فق�د يف محافظة 
صالح الدين- ناحية االسحاقي بتاريخ 
2017/4/12 ول�م يعرف مصريه لحد 
االن وع�ى من يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلومان عنه االتصال بذويه الساكنن 
يف ناحية االسحاقي/ قرية العكسة او 
مرك�ز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر 

من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 
مع التقدير

القايض 
حردان خليفة جاسم

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

مجلس القضاء األعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الدور

العدد: 381/ش/2019
التاريخ :   12/ 11 /2019 

م/ اعالن
املدعية: املاز عبدالرحمن محمود

املدع�ى علي�ه: احم�د محم�د صال�ح 
عبدالله

اقامت املدعية املاز عبدالرحمن محمود 
)381/ش/2019(  الرشعي�ة  الدعوى 
ضدك والتي موضوعه�ا طلب التفريق 
لل�رضر وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن بموعد 
 2019/11/19 املواف�ق  املرافع�ة 
استناداً ألحكام  املادة 1/21 مرافعات 
مدنية ويف حال عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك ستجري املرافعة غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
مع التقدير

القايض
��������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي هوي�ة نقابة املهندس�ن 
بأسم / عيل سامي هاشم – فمن يعثر 

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

فقدان 
فقد وص�ل امانات صادر م�ن مديرية 
بلدية البرة يف 29 / 6 / 2016 مبلغه 
000 ، 350 ، 1 رقمه 647568 باسم / 
عون مصطفى جابر – فمن يعثر عليه 

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

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

االتحادية
ي  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

العباسية
العدد 829/ش/2019

التاريخ 2019/11/11
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه ) عدنان حس�ن عبد 
الزهرة ( 

بالع�دد   الدع�وى  اقام�ة  ع�ى  بن�اء 
)829/ش/2019( م�ن قب�ل املدع�ي 
ايم�ان رايض ع�يل ض�د املدع�ى عليه 
عدن�ان حس�ن عب�د الزه�رة لغ�رض 
اقامت�ك  حض�ورك وملجهولي�ة مح�ل 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
املختار املرفق بالدعوى قررت املحكمة  
تبليغك بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم  2019/11/19 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة من 
املعهد التقني يف البرة قسم الكهرباء 
باس�م / ش�يماء قاس�م كريم – فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������

فقدان 
فق�د وص�ل امانات ص�ادر م�ن بلدية 
البرة يف 29 / 6 / 2016 مبلغه 500 
، 372 / 1 رقم�ه 467567 باس�م / 
ياسن كشكول عبد الرضا – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
��������������������������������

جمهورية العراق 
لجنة تثبيت امللكية العقارية 

يف جلوالء 
العدد : 7 / تسجيل مجدد / 2018 

التاريخ : 5 / 11 / 2019 
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا 

اصدرت لجنة تثبيت امللكية العقارية يف 
جل�والء قرارها ذي العدد 7 / تس�جيل 
 2019  /  11  /  5 يف   2018  / مج�دد 
واملتضمن تثبي�ت عائدية العقار املرقم 
1451 جل�والء – العروبة باس�م طالب 
اس�ماعيل  محم�د  املج�دد  التس�جيل 
قان�ون  الح�كام  اس�تنادا  س�لمان 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
املعدل لذا نعلن هذا القرار يف صحيفتن 
يوميت�ن محليتن وملدة ثالث�ون يوما 
فع�ى كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عى هذا الق�رار الطعن 
لدى رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دياىل 
االتحادي�ة ا واىل ه�ذه اللجن�ة خ�الل 
م�دة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات 
حقوقه وفق االص�ول وعند عدم ورود 
اش�عار من رئاس�ة محكمة استئناف 
دي�اىل االتحادي�ة بوق�وع الطع�ن عى 
الق�رار املذكور لديها وخالل مدة النرش 
لذا يك�ون الق�رار قد اكتس�ب الدرجة 
القطعية عليه فان مالحظية التسجيل 
العقاري يف خانقن ستبارش بالتسجيل 
اس�تنادا لق�رار تثبي�ت العائدي�ة وفق 

القانون .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 
رئيس لجنة تثبيت امللكية 

العقارية يف جلوالء
��������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/789

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة 

الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : العري�ف عالء كاظ�م صفر ناجي 

الشاوي
3 � رقم الدعوى 2019/789

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2008
5 � تاريخ الحكم : 2019/10/8

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 32( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 
8 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو 
الع�ام رقم 27 لس�نة 2016  لع�دم اعادة ما بذمت�ه  او دفع 

مبالغ التضمن 
9 �  الس�جن  ملدة س�بع س�نوات وفق احكام املادة 32/ اوال 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد 61/اوال 
و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالسه املسدس 

)FWR723( الحكومي املرقم
نوع كلوك مع ملحقاته و)45( خمس�ة واربعون  اطالقه من 
نوعه  و )3( ثالثة مخازن مع كراب نس�يجي عدد )1( واحد 
والبندقي�ة املرقمة 56437 نوع كالش�نكوف م�ع 150 مائة 
وخمسون اطالقه من نوعها و5 وخمسة مخازن ودرع واقي 
وخوذة رأس اثناء تعرضهم لكمن من قبل املجاميع املسلحة 

بتاريخ 2008/3/26 
10 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 12,430,000( اثن�ا ع�رش 
ملي�ون واربعمائة وثالثون ال�ف دينار وفق امل�ادة 32/ثانيا 
م�ن ق ع د  رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل عن قيمة املس�دس 
والبندقية وملحقاتهما املش�ار اليهما اعاله تستحصل منهم 

بالطرق التنفيذية 
11  �اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21 

/أ-6  من  ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
12 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
امل�ادة 38/اوال /أ  م�ن   ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  بع�د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية  
13 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة الق�اء القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
14 � حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
15 � تعميم اوصاف املس�دس  والبندقية املختلسن املرقمن 

اعاله عى كافة مديريات قوى االمن الداخيل 
17 � تنزي�ل املس�دس والبندقي�ة املوصوفن اع�اله واالعتدة 
وملحقاتهم�ا  املش�ار اليهما  اع�اله  من ذم�ة املحكوم بعد 

تسديد مبلغ التضمن 
18 � تحدي�د  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن عبد 
االمري جابر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار 
عراق�ي ت�رف له م�ن خزينة الدول�ة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالع�راض 
والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس 

القانون وافهم  بتاريخ 2019/10/8
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة



             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الهولن�دي فريجيل فان داي�ك مدافع 
ليفرب�ول، ع�ن سبب ع�دم احتفال�ه بهدف 
زميل�ه فابيني�و خ�ال مواجهة مانشس�ر 
سيتي، أمس األح�د بالربيمريليج، والتي فاز 
به�ا الريدز بنتيج�ة )3-1( يف معقله آنفيلد.
وطال�ب العبو الس�يتي الحصول ع�ى ركلة 
ج�زاء، إث�ر ملس الك�رة لي�د أرنول�د، قبل أن 
ترت�د الك�رة ويس�جل فابينيو اله�دف األول 
لليفرب�ول، واحتفل الاعبون مع زميلهم عدا 
فان دايك ال�ذي التزم الهدوء.وقال فان دايك، 
خال ترصيحاته لشبكة »سكاي سبورتس« 
اإلنجليزية: »بعد كل هدف أصبح يتوجب عليك 
التوقف، لذلك ل�م أحتفل، لكن يف النهاية بعد 
اللجوء إىل تقنية الفار واحتساب الهدف، كان 
يجب االستم�رار يف اللعب«.وأضاف: »أعتقد 
أنني رأي�ت الكرة تلمس يد برن�اردو سيلفا، 
وربما بعد ذلك ملست يد أرنولد.. ماذا يمكنني 

قوله؟ يمكنني قول الكثري من األش�ياء، لكن 
بعد احتس�اب تقنية الفار الهدف لنا، فعلينا 
قب�ول القرار«.وتاب�ع: »ف�ارق ال��8 نقاط؟ 
نشع�ر جميًعا أن هناك الكث�ري من املباريات 
املتبقي�ة، ويمكن أن تحدث الكثري من األمور 
من اآلن وحتى منتصف ش�هر مايو، لذا فإن 

م�ا يمكننا القيام به حالًي�ا هو الحفاظ عى 
لياقتن�ا، والفري�ق يحت�اج للجمي�ع، ونبذل 
أق�ى م�ا لدينا«.واختت�م: »بالتأكي�د نحن 
ُسع�داء بموقفن�ا الح�ايل، لك�ن ال ينبغي أن 
نعترب الصدارة أم�ًرا مفروًغا منه، لكن علينا 

االستمرار ولعب مباراة تلو األخرى«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى نادي الرشط�ة العراقي انزعاجه من ع�دم اتضاح الرؤية 
لبع�ض العبيه الذين تم�ت دعوتهم لصفوف املنتخ�ب العراقي 
األول يف بطول�ة الخليج 24، التي تس�تضيفها قطر.وستتقاطع 
مواعي�د مباري�ات املنتخب العراق�ي، مع مب�اراة الرشطة التي 
تنتظره أمام نواذيبو املوريتاني يف إياب ثمن نهائي بطولة كأس 
محمد السادس لألندية األبطال )البطولة العربية(.وقال حسني 
عبد الواحد، املدرب املساعد للرشطة يف ترصيحات خاصة ل، إن 
املب�اراة املحددة إلياب ثمن نهائ�ي البطولة العربية يف ال�25 من 
نوفمرب / ترشين ثان الجاري، بينما سيكون منتخبنا قد افتتح 
مشاركات�ه يف خليجي 24 بالدوح�ة يف ال�24 من نفس الشهر«.

وتاب�ع عبد الواحد »الرشطة يضم 8 العبني من صفوف منتخب 
الع�راق وغيابهم ع�ن الفريق سيشك�ل عائًقا كب�رًيا للفريق يف 
مبارات�ه املهمة أمام نواذيبو وهذه مشكلة يجب أن تحل بشكل 
رسيع كون الفريق سيبارش تحضرياته ملباراة اإلياب«.وأوضح أن 
إدارة النادي واالتحاد يجب أن يتفقان عى آلية التحاق الاعبني، 
بحي�ث ال يترضر النادي كون بطولة الخليج بطولة غري رسمية 
وبالت�ايل يمك�ن أن يحتفظ الرشطة باعبيه ألن مهمته ليس�ت 

بالس�هلة أمام الفري�ق املوريتاني.وذكر عب�د الواحد أن الفريق 
سيبارش تدريباته غًدا الثاثاء، تدريباته اليومية تحضريًا ملباراة 
اإلي�اب وننتظر موافق�ة االتح�اد العربي عى أن تك�ون مباراة 
اإلياب يف ملعب »فرانس�و حري�ري« بمدينة أربيل كون الرشطة 
من حق�ه أن يلعب يف أرضه وبني أنصاره.يش�ار إىل أن املنتخب 
العراق�ي استدعى 8 العبني من الرشطة، وهم: »الحارس محمد 
حميد، سع�د ناطق، رضغام إسماعيل، عاء مهاوي، عيل فائز، 

صفاء هادي، أمجد عطوان وعاء عبد الزهرة«.

رياضة7
العدد )2020( االربعاء  13  تشرين الثاني  2019

كونتي: أمتنى تتويج 
جيوفينكو باللقب 
اآلسيوي مع اهلالل
           المستقبل العراقي/ متابعة

أكد اإليط�ايل أنطونيو كونت�ي مدرب إنر 
ميان اإليطايل، معرفته بالكرة السعودية، 
متمنيا فوز الهال بلقب دوري أبطال آسيا، 
عى حس�اب أوراوا الياباني، نظرا لوجود 
مواطنه جيوفينكو ضمن صفوف الفريق 
الزعيم.وقال كونتي خال لقائه باملدربني 
الس�عوديني يف الدمام، اإلثنني: »هذه املرة 
الثاني�ة التي أح�رض فيه�ا للمملكة، بعد 
مب�اراة يوفنتوس واله�ال الودية يف عام 
2012، ودائم�ا م�ا أكون سعيدا وأش�عر 
باالرتي�اح حينم�ا آت�ي إىل هنا«.وأضاف: 
»من املهم أن يكون يف الس�عودية مرشوع 
كروي ل�ه أهداف يس�تفيد منها الجميع، 
وتفعيل برامج األكاديميات بصورة كبرية 

وبالطريقة الصحيحة«.
وأردف: »بغ�ض النظر عن معرفة الاعب 
الس�عودي، ولك�ن كنات�ج للعم�ل الكبري 
يف الفئ�ات الس�نية يتحول الاع�ب املميز 
لصناع�ة، ويصبح عامليا وتس�لط جميع 
األندي�ة  م�ن  والكث�ري  صوب�ه  األنظ�ار 
تتص�ارع للتعاقد معه«.وواص�ل كونتي: 
»لدي اطاع عى الكرة السعودية، وأعرف 
أن جيوفينك�و يلعب رفقة الهال، وأثق يف 
إمكانياته جيدا، ويف قيادة فريقه لألفضل. 
أتمنى فوز الهال بلقب دوري أبطال آسيا 
من أجل جماهريه والشعب الس�عودي«.

وق�ال ع�ن م�درب املنتخ�ب الس�عودي: 
»أع�رف ش�خصيا ه�رييف رين�ارد، وقادر 
عى تحقيق نتائج ممي�زة مع )األخرض( 

آسيويا«.

تجربة كونتي
وتح�دث ع�ن نفس�ه، فق�ال: »ال أعلم ما 
يخبئ�ه املس�تقبل يل، فق�د تك�ون هن�اك 
تحدي�ات جديدة وعدة أش�ياء أق�وم بها، 
»فك�رة  وارد«.واسرس�ل:  يشء  وك�ل 
التدري�ب جاءتني عندما كن�ت العًبا، من 
خ�ال املدرب�ني الكب�ار الذي�ن م�روا عيّل 
مث�ل مارش�يلو ليب�ي وأنشيلوت�ي، فق�د 
تعلم�ت منه�م الكث�ري، وأحبب�ت تطبيق 
هذه الخطط يف أرضي�ة امليدان، ومن هنا 
انطلق�ت رشارة التدريب«.وأضاف مؤكدا 
ع�ى وضع نظام محدد سواء يف العمل، أو 
يف أي مجال بالحي�اة عموما، مشددا عى 
رضورة حضور شخصية املدرب وتطبيق 
قوانين�ه الخاصة بالفريق ال�ذي يقوده، 
مردف�ا: »الب�د أن يملك امل�درب الكاريزما 

قبل كل يشء«.

جوهر التدريب
وواصل:«الفرق بني العمل كاعب ومدرب 
هي كلمة واحدة فق�ط »املعلومة«. حتى 
يطب�ق الاعب م�ا نري�د يج�ب أن تصله 

املعلومة قبل كل يشء«.
أش�ار:«الطاقة اإليجابي�ة مهم�ة يف عمل 
املدربني...ف�األداء يف املب�اراة ال يقاس من 
الخطط والتكتيك الذي أعمل عليه، بل من 
القيم التي نتعايش بها فيما بيننا كاعبني 

ومدربني وإداريني منذ بداية املوسم«.

صالح يعاند ليفربول 
من أجل منتخب مرص

إيمري حيصل عىل دعم 
علني من آرسنال

             المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن وجود حالة من القلق 
داخ�ل نادي ليفرب�ول، بش�أن اإلصابة الت�ي ُيعاني منها 
ال�دويل امل�رصي محم�د صاح.وبحس�ب صحيف�ة »دييل 
مي�ل« اإلنجليزية، ف�إن ليفربول كان يري�د بقاء صاح يف 
إنجل�را ليخضع للفحص الطب�ي، بعدما تلقى رضبة من 
فرناندينيو العب مانشس�ر سيتي يف املباراة التي جمعت 
الفريقني أمس األحد.وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن 
من فرنانديني�و، تألم بعده صاح وبدا أنه يشتكي مجددا 
م�ن آالم بكاحل�ه األي�ر، قب�ل استبدال�ه يف الدقيقة 87 
ليش�ارك مكانه ج�و جوميز.وأضاف�ت الصحيفة: »أرص 
ص�اح عى االنضم�ام ملنتخب ب�اده، وسيجري الفحص 
الطبي يف مرص، وينتظر اآلن النادي اإلنجليزي النتائج، مع 
وجود حالة م�ن القلق من تجدد اإلصاب�ة يف الكاحل التي 
كان قد تعرض لها ضد ليسر سيتي الشهر املايض«.وظهر 
صاح بعد املباراة، واضًعا الثلج عى قدمه اليرى، ويسري 
ب�دون ح�ذاء نتيج�ة تورمها.ويس�تضيف منتخب مرص 
نظ�ريه الكيني الخميس املقبل ضم�ن التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس األمم األفريقية، قبل الس�فر ملواجهة جزر 

القمر خارج األرض يوم 18 من الشهر الجاري.

سيميوين حمروم من الظهور يف السوبر اإلسباين بالسعودية
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إسبان�ي، ع�ن 
غي�اب األرجنتين�ي دييج�و سيميون�ي 
املدير الفن�ي ألتلتيكو مدريد، عن فريقه 

يف بطول�ة كأس الس�وبر اإلسباني، التي 
ستستضيفها اململكة العربية السعودية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة برش�لونة 
ألتلتيكو مدريد يف نص�ف النهائي، بينما 
سيلعب ريال مدريد مع نظريه فالنسيا.

وسيلتق�ي ريال مدريد مع فالنس�يا يوم 
8 يناي�ر / كان�ون الثان�ي، وسيخ�وض 
برشلونة مواجهة أتلتيكو يف اليوم التايل، 
وستق�ام املب�اراة النهائي�ة ي�وم 12 من 

الشهر ذاته.
وبحس�ب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
ف�إن سيميوني ل�ن يتواجد ع�ى مقاعد 
ب�دالء الروخيبانك�وس ضد برش�لونة، 
تخط�ى  ح�ال  النهائي�ة  املب�اراة  يف  أو 
الفري�ق الكتالوني.وأضاف�ت الصحيفة: 

»سيميون�ي تلق�ى عقوبة اإليق�اف ملدة 
8 مباري�ات، من�ذ مباراة كأس الس�وبر 
اإلسباني ع�ام 2014 ضد ري�ال مدريد، 
حيث تلقى البطاق�ة الحمراء من الحكم 
فريناندي�ز بورب�االن، وبعد ط�رده قام 
بالتعدي بال�رضب عى الحك�م الرابع«.

وأش�ارت الصحيفة إىل أن سيميوني نفذ 
عقوبة اإليقاف يف 4 مباريات من بطولة 
الليجا، وسيغيب عن 4 مباريات أخرى يف 
بطولة كأس الس�وبر اإلسباني، حيث لم 
ُيشارك أتلتيكو مدريد يف البطولة منذ تلك 
املباراة.يذكر أن بطولة السوبر اإلسباني 
ستقام يف السعودية ملدة 3 سنوات مقابل 
40 ملي�ون يورو سيحصل عليها االتحاد 

اإلسباني لكرة القدم.

نادال يبدأ مشواره يف البطولة اخلتامية بطريقة خميبة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأ رافايي�ل ن�ادال، املصن�ف األول عاملًيا، 
للتن�س  الختامي�ة  البطول�ة  يف  مش�واره 
بطريق�ة مخيبة لآلم�ال، بعدما خر ألول 
م�رة يف مس�ريته أم�ام األملان�ي ألكس�ندر 
زفرييف حامل اللقب )6-2(، و)6-4( اليوم 

اإلثنني.
ولم ُيظه�ر الاعب اإلسباني، الذي يس�عى 
إلحراز لقبه األول بالبطولة، ويأمل يف إنهاء 
الع�ام يف ص�دارة التصني�ف العامل�ي للمرة 
الخامس�ة، أي عامات عى التأثر باإلصابة 

الت�ي تعرض لها يف باريس هذا الشهر، لكن 
زفرييف تفوق عليه تماًما يف امللعب.

وك�ر زفريي�ف، إرس�ال ن�ادال يف الشوط 
الخامس، وكره مرة أخرى بعد ش�وطني 
أخري�ني عندما س�دد نادال رضب�ة أمامية 

خارج امللعب.
وفق�د الاعب البالغ م�ن العم�ر 33 عاًما، 
إرساله مرة أخرى يف بداية املجموعة الثانية، 
وكان زفرييف صلًبا يف أش�واط إرساله ولم 
يسمح مطلًقا ملنافسه اإلسباني بالحصول 

عى أي فرصة.
وكشف�ت اإلحص�اءات عن سري املب�اراة إذ 

س�دد زفريي�ف 26 رضب�ة ناجح�ة مقابل 
13 لن�ادال، وحص�د 30 م�ن 34 نقطة بعد 

إرساله األول.
وف�از زفريي�ف، 22 عاًما، املصنف الس�ابع 
ونوف�اك  في�درر،  روجي�ه  ع�ى  عاملًي�ا 
ديوكوفيت�ش، ونادال يف مباريات متتالية يف 
لن�دن حيث أحرز الع�ام املايض أكرب لقب يف 

مسريته.
ومثلم�ا حق�ق زفرييف، انتص�اره األول يف 
6 مواجه�ات ضد ن�ادال، تغلب ستيفانوس 
دانيي�ل  ع�ى  ساب�ق  وق�ت  يف  تيتيب�اس 
ميدفيدي�ف )7-6(، و)6-4( يف معركة بني 

العبني يشاركان ألول مرة يف البطولة بعد أن 
خر الاعب اليوناني كل مبارياته الخمس 

السابقة ضد منافسه الرويس.
ووص�ل ن�ادال، ال�ذي غ�اب ع�ن البطول�ة 
الختامي�ة الع�ام امل�ايض، وخ�اض مباراة 
واح�دة يف املجموع�ة ع�ام 2017 بس�بب 
اإلصاب�ة، إىل لن�دن وه�و متق�دم بف�ارق 
640 نقط�ة عى ديوكوفيت�ش يف التصنيف 

العاملي.
ومع وجود 200 نقطة متاحة يف كل مباراة 
باملجموع�ة، قل�ص ديوكوفيت�ش الف�ارق 

عندما سحق اإليطايل ماتيو بريتيني.

تياجو سيلفا: أمتنى مشاهدة رودرجيو عىل مقاعد بدالء الريال
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف الربازييل تياجو سيلفا مدافع 
ع�ن  جريم�ان،  س�ان  باري�س 
رغبته يف ع�دم مشاركة مواطنه 
رودريج�و مهاجم ري�ال مدريد، 
خال مواجهة الفريقني بالجولة 
الخامس�ة م�ن دور املجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وق�ال تياجو، خ�ال ترصيحات 
»مون�دو  صحيف�ة  نقلته�ا 
اإلسباني�ة:  ديبورتيف�و« 
يضع�ه  أن  نأم�ل  »رودريج�و؟ 

زيدان عى مقاعد البدالء ضدنا«.
وأض�اف: »بالنس�بة للكثريي�ن فقد 
يكون من املفاجئ ظهور شاب بعمر 

ال��18 عاًما به�ذه الطريق�ة، ومع 
الشخصية الرائعة، نجح يف تس�جيل 
3 أهداف يف دوري أبطال أوروبا، فهو 
العب يحت�اج إىل اهتمام خاص، 
ألن قدرات�ه وموهبت�ه يتحدثان 

عنه«.
ُيذك�ر أن باريس س�ان جريمان 
يعت�يل ص�دارة املجموع�ة األوىل 
برصيد 12 نقطة، وحسم تأهله 
لدور ال��16 من البطولة، وحقق 
االنتصار يف لقاء الذهاب بمعقله 
بثاثي�ة  بران�س«  دي  »ب�ارك 

نظيفة.

مدرب الكهرباء: اختيار األردن 
ملواجهة إيران قرار غري مدروس

            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب الكهرباء عباس عطية 
أن االتحاد العراقي لكرة القدم لم 
يأخذ الوق�ت الكايف لدراسة ملف 
امللعب البديل لجذع النخلة، والذي 
سيحتضن مباراة أسود الرافدين 
مع إيران ي�وم الخميس املقبل يف 
التصفي�ات املزدوجة، مضيفا أن 
اختيار ستاد عمان الدويل باألردن 

كان قرارا غري مدروس.
ترصيح�ات:  يف  عطي�ة  وق�ال 
واألردني�ة  اإليراني�ة  »األج�واء 
متشابه�ة إىل ح�د بعي�د، وك�ان 
األح�رى ع�ى االتح�اد أن يختار 

ملعب�ا بإح�دى ال�دول املشابهة 
للعراق لتسهيل مهمة فريقنا«.

وتاب�ع: »املنتخ�ب اإليراني عانى 
أم�ام البحري�ن بس�بب األج�واء 
الرطبة وخرج من املباراة خارسا 
بع�د أن استنزف طاقت�ه، وكان 
علينا أن نس�تثمر ه�ذا العامل يف 

مباراتنا ضده«.
وأش�ار: »أش�عر بالتف�اؤل رغم 
ذل�ك، وع�ى منتخبن�ا أن يحقق 
م�ن مواجهتي إيران والبحرين 4 
نقاط عى األقل، وأرى أن الفريق 
ق�ادر ع�ى ذل�ك، حت�ى يق�رب 
م�ن التأه�ل لل�دور النهائي من 

التصفيات«.

رونالدو يكرس حاجز الصمت بعد واقعة مواجهة ميالن
            المستقبل العراقي/ متابعة

ك�ر الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، نج�م يوفنتوس، 
حاجز الصمت بعد مغادرته ملعب مباراة البيانكونريي 
ضد ميان، أمس األحد، بطريقة غاضبة فور استبداله 

وهو ما أثار الجدل يف الساعات األخرية.
وقرر ماوريسيو ساري املدير الفني ليوفنتوس، الدفع 
بباولو ديب�اال بداًل من رونال�دو يف الدقيقة 55، ونجح 
األرجنتين�ي يف تس�جيل ه�دف الف�وز القاتل للس�يدة 

العجوز يف املباراة.
وخرج ساري عق�ب املباراة، ووجه الشك�ر لرونالدو، 
ال�ذي لع�ب رغ�م اآلالم التي ش�عر بها، ليؤك�د مدرب 
البيانكون�ريي أن الربتغ�ايل ل�م يكن يلع�ب ضد ميان 

بكامل طاقته.
ون�رش رونال�دو، ع�رب حس�ابه الرسم�ي ع�ى موقع 
التواص�ل االجتماعي »إنس�تجرام«: »مب�اراة صعبة، 
وف�وز مهم«، دون أي تعليق عى الج�دل املُثار مؤخرًا، 

ليغلق هذا امللف تماًما.

يشار إىل أن تقارير صحفية، قد أكدت أن رونالدو غادر 
امللعب يف حالة غضب ووجه بعض الكلمات ضد مدربه 

اإليطايل ماوريسيو ساري.
ُيذك�ر أن رونالدو انضم لصف�وف منتخب باده، الذي 
يس�تعد لخ�وض مواجهت�ي ليتوانيا ولوكس�مبورج، 

ضمن التصفيات املؤهلة لنهائيات يورو 2020.

كلوب: لقب كأس العالـم لألندية غري مضمون
            المستقبل العراقي/ متابعة

قال يورجن كل�وب مدرب ليفربول إن�ه ال يشعر بضغط 
زائ�د من أجل تحقيق لقب كأس العالم لألندية، ألول مرة 
يف تاريخ الفريق الشهر املقبل، لكنه يتوقع بطولة صعبة 

يف قطر وسط جدول مزدحم بجميع املسابقات.
وسيش�ارك ليفربول بدءا من ال�دور قبل النهائي يوم 18 
ديس�مرب/ كان�ون األول، ويؤمن امل�درب األملاني أن بطل 
أوروبا سيتعرض الختبارات أمام منافسني غري مألوفني 

يف البطولة التي يشارك فيها 7 أندية.
وأبل�غ كل�وب موق�ع االتح�اد ال�دويل )الفيفا(: »لس�ت 
الشخص الذي يج�ب أن يكون أول من يصعد عى سطح 
القم�ر أو يحرز لقب كأس العال�م لألندية األول لليفربول 

لكننا عندما نكون هناك سنحاول بكل ما يف وسعنا«.
وأردف: »حتى اآلن ال أشعر بضغط. أراها فرصة كبرية...
الجزء املثري لاهتمام والصعب هو أننا سنواجه أندية من 
قارات أخرى وهو ما ال يحدث يف املعتاد...ستكون صعبة 
بالتأكيد«.وتشارك أندية مونتريي املكس�يكي بطل اتحاد 

أمريك�ا الشمالية والوسطى والكاريب�ي )الكونكاكاف(، 
والسد بطل قطر الدولة املستضيفة، وهينجيني سبورت 
من كالدونيا الجديدة بطل األوقيانوس، والرجي التونيس 
بطل أفريقي�ا، باإلضافة إىل بطيل أمريكا الجنوبية وآسيا 
يف البطولة التي تقام من 11 وحتى 21 ديس�مرب/ كانون 

األول املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حص�ل أون�اي إيمري م�درب آرسنال عى دع�م علني من 
الن�ادي املنافس يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لكرة القدم 
لك�ن اإلدارة طالب�ت امل�درب اإلسباني برضورة تحس�ني 

النتائج.
 وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال 
انتصاري�ن يف مباريات�ه ال��10 األخرية بال�دوري وجاءت 
االنتكاس�ة األخ�رية حني خ�ر 2- 0 أمام ليس�ر سيتي 
املتألق يوم الس�بت. وبحس�ب هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية 
)بي.ب�ي.يس( ف�إن راؤول سانييه�ي مدير ك�رة القدم يف 
النادي اللندني صاحب املركز الس�ادس يف الدوري وفيناي 
فنتكاتيش�ام مدي�ر الن�ادي ال يمتلك�ان أي خطط لتغيري 
املدرب. ونقلت الهيئة قولهم�ا أمام أكثر من 200 موظف 
يف الن�ادي خال اجتماع مقرر سلفا الي�وم اإلثنني »نؤمن 

بشدة بأن أوناي هو الرجل املناسب للوظيفة«.
 وتابع�ا: »نشعر بخيبة أم�ل مثل الجميع تج�اه نتائجنا 
يف ه�ذه املرحلة م�ن املوسم. نش�ارك الجماه�ري وأوناي 
والاعب�ني وك�ل موظفي الن�ادي إحباطهم ألنن�ا ال نقدم 
املس�توى ال�ذي نتوقعه. األمور بحاجة ألن تتحس�ن حتى 

نحقق أهدافنا لهذا املوسم«.

حقيقة تغيري نظام الدوري العراقي
            المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
موع�د استئن�اف منافس�ات الدوري 
املمت�از، بانط�اق الجولة الخامس�ة 
بع�د منافس�ات بطولة خليج�ي 24، 
التي تس�تضيفها العاصم�ة القطرية 

الدوحة.
لجن�ة  داخ�ل  م�ن  مص�در  وق�ال 
املس�ابقات بترصيحات خاصة ل، أن 
االتحاد يم�ي بأسلوب الدوري العام 
وال توجد أي نية لتغيري ش�كل الدوري 
وسيس�تأنف منافس�اته بع�د انتهاء 
بطول�ة خليج�ي 24، حي�ث ستنطلق 
الجولة الخامس�ة، يوم 10 ديسمرب / 

كانون أول املقبل.
وأض�اف املص�در أن االتح�اد ال يفكر 
ال�دوري  منافس�ات  بإلغ�اء  إطاًق�ا 
املمتاز، ب�ل أن حتى فكرة تغيري نظام 
البطول�ة لم تط�رح نهائًي�ا وأن لجنة 

املس�ابقات م�رصة ع�ى االستم�رار 
بأسل�وب ال�دوري الع�ام ال�ذي أقرته 
منذ بداية املوسم وخاضت األندية من 

خاله 4 جوالت.
وأشار إىل أن املوعد املحدد بوقت سابق 
لنهاية الدوري قد يتمدد شهرًا إضافًيا 
بس�بب التأجيات االضطرارية نتيجة 

موج�ة االحتجاج�ات الت�ي ش�هدتها 
الباد وتسببت بتعطيل املسابقات.

يش�ار إىل أن ع�دد من األندي�ة طالبت 
بتغي�ري نظام ال�دوري الع�ام واللجوء 
ل�دوري املجموع�ات لضم�ان خت�ام 
أي  دون  املح�دد  بموع�ده  ال�دوري 

تمديد.

فان دايك يفرس عدم احتفاله ضد مانشسرت سيتي تداخل املواعيد خيلق أزمة بني الرشطة ومنتخب العراق
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مادة غذائية تقوي جهاز املناعة وتعزز قدرته
وج�دت دراس�ة حديث�ة أن الفطر ق�د يعزز 
جهاز املناعة لدى البرش عرب تحفيز استجابة 

خاليا الدم البيضاء.
 ،Griffith واختار علماء أسرتاليون يف جامعة
كوينزالن�د، 3 أن�واع من الفطر: »ش�يتاكي« 
و«ري�ي« و«مايتاك�ي«، تحوي مس�تويات 
عالي�ة م�ن بيتا-غل�وكان، وه�ي ن�وع من 
الكربوهي�درات املوج�ودة يف ج�دران خالي�ا 
الفطري�ات. ويق�ول فري�ق البحث إن�ه عند 
تن�اول الفطر، ي�رى الجه�از املناع�ي »بيتا 
غل�وكان« كعن�ر غري�ب، ما يحف�زه عىل 

الدفاع ضد مسببات األمراض.
وأظهرت الدراس�ات أن »بيتا غلوكان« يمكن 
أن تخف�ض نس�بة الكوليس�رتول يف ال�دم، 
وبالتايل قد تقلل م�ن خطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
وهناك أيضا أدلة عىل أن الكربوهيدرات تنظم 
مس�تويات الس�كر يف الدم، وتحف�ز الجهاز 
املناع�ي. ومزجت الدراس�ة، الت�ي ُنرشت يف 
مجلة PLOS One، أن�واع الفطر الثالثة معا، 
الختبارها عىل خاليا الدم البرشية. وأدى ذلك 

إىل تحفيز خاليا الدم البيضاء، التي تكتش�ف 
وتدم�ر البكتريي�ا والكائنات الحي�ة الضارة 

األخرى.
وترس�ل البالعم إش�ارات إىل الخالي�ا التائية، 
التي تنفذ مجموعة من الوظائف، بما يف ذلك 

قتل البكترييا.
وتق�وم البالعم أيضا بإطالق الس�يتوكينات، 
التي تس�اعد عىل التواص�ل بني الخاليا كجزء 
من االستجابة املناعية، وتحفز حركة الخاليا 
نح�و مواقع االلته�اب. ووجد فري�ق البحث 
زيادة يف السيتوكينات، ما يشري إىل أن الفطر 

كان بمثابة منبه للجهاز املناعي.
وعىل ح�د علمهم، هذه هي امل�رة األوىل التي 
يجري فيه�ا اإلبالغ عن االس�تجابة املناعية، 

الناتجة عن الفطر يف األدبيات الطبية.

اعُتقد منذ فرتة طويلة أن النس�اء أقل نضاال 
من الرجال، وأكث�ر عرضة لخوض اتفاقيات 

السالم بدال من إشعال الحرب.
ولكن دراس�ة جديدة اكتشفت أن امللكات كّن 
أكثر اندفاعا، بنس�بة 39 نقط�ة مئوية، من 

امللوك لشن الحروب عىل مر القرون.
وبدأ الباحثون اختبار ما إذا كانت هناك فرص 

سالم أكرب تحت حكم اإلناث أو الذكور.
وق�ام الخرباء األمريكيون بتحليل بيانات عن 
امللوك واملل�كات األوروبيني، بني عامي 1480 

و1913، حيث غطوا 193 عهدا يف 18 دولة.
وش�ملت الدراسة امللكة الربيطانية، إليزابيث 
اإلس�باني  األس�طول  هزم�ت  الت�ي  األوىل، 
الش�هري عام 1588، وكاترين العظيمة، التي 

جعل�ت م�ن روس�يا ق�وة عظيم�ة يف القرن 
 ، Castile الثامن ع�رش، وإيزابيال األوىل م�ن
التي س�اعدت إسبانيا يف السيطرة عىل العالم 

يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش.
ووجد الباحثون أنه عند خضوع الدولة لحكم 
ملك�ة، فم�ن املرج�ح أن تش�ارك يف الراع 

والحروب أكثر مما لو استلم ملك القيادة.

قررت شبكة التواصل االجتماعي »تويرت« اختبار خيارات تجريبية جديدة 
عىل مس�تخدميها يف تفاعلهم عىل املنش�ورات، بهدف الحد من »السلوك 

السام« والتقليل من التعليقات السلبية.
ووفق�ا ملوق�ع BuzzFeed News، ف�إن القواعد الجديدة س�تطبق خالل 
األس�بوعني املقبل�ني، حيث س�تقوم عىل جعل املس�تخدمني يعلقون عىل 
تغري�دات املس�تخدمني اآلخري�ن، وال�رد ع�ىل التعليقات بطريق�ة أكثر 

»تقييدا«، وعدم االكتفاء فقط بإعادة تغريدها.
وأش�ار املوقع إىل أن القرار بهذا الش�أن تم اتخاذه يف نهاية شهر أكتوبر، 

خالل اجتماع للموظفني يف مقر الرشكة يف سان فرانسيسكو.
وس�يوفر التغيري األول للمس�تخدمني اس�تخدام الرموز التعبريية إلعادة 
تغريد منش�ور مس�تخدم آخر، بحيث يعرب الناس عن آرائهم من خاللها، 

وعدم االكتفاء فقط بإعادة النرش دون أي رد فعل من جانبهم.
ويرتبط التغيري الثاني أيضا بالرموز التعبريية، ولكن عند كتابة التعليقات 
ع�ىل التغري�دات، ويف حالة اختيار الرموز املعربة عن املش�اعر الس�لبية، 

سيسأل »تويرت« املستخدم عن سبب عدم رىض املستخدم عن املنشور.

اش�تكى عدد من مس�تخدمي هواتف »أندرويد« م�ن أن أحد تحديثات 
»واتس آب« األخرية يس�تنزف عمر بطارية هواتفهم بنس�بة تصل إىل 

50% يف غضون ساعات، بغض النظر عن االستخدام النشط.
واق�رتح البعض فكرة إيق�اف »التحكم الذكي« للبطاري�ة، لوقف هذا 
الخل�ل املزعج، أو تعطيل تش�غيل »واتس آب وي�ب«. وقال آخرون إنه 
يجب »إيقاف عمل« التطبيق قبل النوم، ملنع اس�تنزاف البطارية خالل 

الليل، أو تقييد معالجة الخلفية أثناء مسح ذاكرة التخزين املؤقت.
وأبل�غ املس�تخدمون عن تنبيهات ع�ىل هواتفهم تش�ري إىل أن »واتس 
آب«، استغل البطارية أثناء »االستخدام النشط« لنحو 1.5 ساعة. عىل 

الرغم من فتح تطبيق املراسلة الشهري لفرتة وجيزة فقط.
وألق�ى الكثريون اللوم عىل تحديث »واتس آب 2.19.308«، حيث يبدو 
أن مس�تخدمي هواتف »ون بلس« هم األكثر ترضرا. وهناك ش�كاوى 
واس�عة النط�اق يف مواق�ع اإلنرتنت م�ن مس�تخدمي »أندرويد«، عرب 
مراجع�ات متج�ر »غوغل ب�الي«، ومنت�دى  OnePlus Forum وكذلك 

»تويرت« وموقع »رديت«.

دراسة تكشف ميل النساء احلاكامت خلوض احلروب أكثر من الرجال!

»تويرت« تكافح السلوك »السام« لدى مستخدميها شكاوى حول استنزاف »واتس آب« 
لبطاريات هواتف »أندرويد«

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

قائمة التحرير الشعبيةهل نستطيع ترك »فيسبوك«؟ 

عادل عبد الحقإيناس عبد الفتاح

االحتجاج�ات والتظاهرات الجارية منذ ما يقارب الش�هر هي عملية دس�تورية 
خالية من الشوائب، واملطالبة بالحقوق هو أمر مرشوع تماماً ال ُغبار عليه، فمن 
حق الش�عب الذي عان�ى األمرين من الظروف األمنية الصعبة، ومن آفة الفس�اد 
الت�ي لم ت�رتك مفصالً من مفاص�ل الحي�اة إال ودخلت عليه أن يطالب بأبس�ط 
حقوقه املسلوبة، وأن يطالب بوطن يراه خراباً ال يصلح للعيش ألبنائه البسطاء، 
وحتى املطالب السياسية هي مطالب حقه تريد للعراق أن ينهض من تحت ركام 

املحاصصة وتقسيم السلطات والفئوية وغريها مما أتعب العراق وأهله.
وعلي�ه يج�ب أن نق�وم بتغيري الس�لطة والدس�تور والنظام الس�يايس الفاس�د 
بالطرق الدستورية البحتة ، مع اإلبقاء عىل املطالب التي تدعو إىل تغيري الدستور 
أو فق�رات من�ه ، ولُنكّون من رحم الثورة الش�عبية الكربى وم�ن الطبقات التي 
قام�ت بها قائم�ة إنتخابية تك�ون هي ممثل الش�عب الحقيقي ال السياس�يني 
الذين يرش�حونهم ق�ادة وزعماء األحزاب فيصبح�ون أدوات لخدمة زعمائهم ال 

شعبهم.
يج�ب أن تخ�رج القائمة من األزق�ة والطبق�ات املحرومة ويج�ب أن تكون من 
كف�اءات العراق القيمة التي لم تَر النور بس�بب الفس�اد، ويج�ب ان يكونوا من 
اختي�ار الش�عب الثائر ح�راً، ويدعمها الش�عب املحروم ب�كل إمكانياته بقوة 
خروجه إىل الش�وارع متظاهرا بل أقوى من ذلك حتى تكتسح العملية السياسية 
وتقيض عىل الوجوه الكالحة التي ما زالت تداور بني املناصب واملس�ؤوليات وما 

زالت ال تحمل يف دواخلها أي انتماء أو هوية وطنية للعراق.
إن القائم�ة التي ال بد أن تخرج من هذا الرحم يجب أن تكون مبنية عىل أس�اس 
العراقية ال عىل أساس الطائفة واملنطقة والقومية.. ولتكن أغلبيتها باسم العراق 

ال باسم آخر، وليكن التغيري املطلوب دستورياً وقانونياً وشعبياً خالصاً.
كل هذا ليس بأمر مستحيل وال صعب، فالشعب الذي ضحى وأعطى أغىل وأثمن 
ما يملك يف الدفاع عن وطنه ومقدساته والشعب الذي خرج بهذه األعداد املخيفة 
التي أخافت وأرهقت العبي السياس�ية يف الب�الد مطالباً بالتغيري واإلصالح قادراً 
ع�ىل الخروج بقائم�ة وطنية ودعمها بق�وة واطمئنان من اج�ل الوصول إىل ما 
يصب�و إلي�ه من وطن حر ال أس�ري بيد مجموعة معينة ومن اجل ش�عب يش�عر 
بالطمأنين�ة يف أحضان بلده ال يخاف املس�تقبل املجهول وال يتحرس عىل العيش 

فيه.
السلمية والدس�تورية والقانونية هي الركائز التي ال بد أن نستند عليها لتحقيق 
املطالب، وأيضاً ملحاربة املرتبصني رشاً بالحقوق ويريدون اس�تغالل الفرص من 
اج�ل ه�دم الثورة ومبتغياتها، والطريق باالس�تناد عىل ه�ذه الركائز هو طريق 
معبد ال خوف منه وال إراقة للدماء فيه وال سلب للحقوق وال تقاسم ومحاصصة 

حسب األهواء واالنتماءات الداخلية والخارجية.
لننه�ض بقائم�ة التحرير الش�عبية نهض�ة قوية مخيف�ة ترهب أع�داء الوطن 
والفاس�دين والناهش�ني لحمه طوال الس�نني املاضية ألنها قائمة وطن ُحر أبي 
ثائ�ر يريد الحياة واالزدهار، انه العراق مهد الحضارات ومهبط الرس�ل واألنبياء 
ومنب�ع القوانني والثقافات وأباً لكل الثوار األحرار.. فلنجعله حضناً دافئاً ألبنائه 
الذين يحلمون بالحياة الحرة الكريمة بعد أن أصبح يف ظل الس�اعني إىل املطامع 
واملصالح الش�خصية واألجندة املش�بوهة حضناً بارداً يمأله الشوك ال راحة فيه 

أبداً )لتحكم أغلبية العراق أبنائه(.

استاء الناشطون العرب عىل موقع فيسبوك مؤخراً من أن بعض املنشورات التي تتم 
كتابتها عىل املوقع يتم رفضها لتعارضها مع سياسة اإلدارة، وذلك ألسباب متعددة 
أبرزه�ا أن محتوى املنش�ور يتعارض مع لغة الكراهية الخاصة بفيس�بوك، ويثري 
العن�ف يف العالم الحقيق�ي، فيمنع أي محتوى يمس األع�راق والقوميات واألديان 
والتوجه�ات الجنس�ية، وعليه فإن املنش�ورات الت�ي تتحدث عن جرائ�م إرسائيل 
ضد الش�عب الفلسطيني تعترب إس�اءة للعرق الس�امي، لذا يتم رفضها، والتشديد 
عليه�ا وقد يتم حظر املس�تخدم أيضا. سياس�ة فيس�بوك تفرض عىل الناش�طني 
العرب ديمقراطية محدودة يف حرية التعبري عن الرأي، ففرضت رقابة ش�ديدة عىل 
املحتوى الفلسطيني، وهي ليست املرة األوىل التي تتبعها لخدمة الرواية اإلرسائيلية 
ضد القضية الفلس�طينية. أطلق الناش�طون مساء يوم األربعاء 2 أكتوبر/ ترشين 
األول املايض، وس�م )هاش�تاغ( fbblockpalistine#، الذي تص�در مواقع التواصل 
االجتماعي، وأش�ار القائمون عىل الحملة إىل أن التجارب املاضية أثبتت نجاح مثل 
هذه االحتجاجات. واقعيا، إن سياسات النرش يف فيسبوك لم تؤثر عىل تراجع العنف 
العامل�ي، لم تمن�ع حربا، وال أوقفت إرهابا، وال منعت جريمة، بالعكس ما تس�مح 
به من منشورات الحريات املطلقة، والتالعب يف األديان، وصفحات حقوق اإلنسان 
غ�ري املحايدة، وألعاب القتال الت�ي تعرض من خالل التطبيق جميعها تعرض عنفاً 
تحت عنوان التس�لية والرتفيه.  إذا قررتم االنتقال إىل موقع آخر ما عليكم إال إعالم 

أصدقائكم ومتابعيكم وسيبدؤون االنتقال معكم تدريجياً
إدارة فيس�بوك تمثل يف التعامل م�ع محتوى ما يتداول عليه�ا بخصوص القضايا 
العربية واإلسالمية نظرة الغرب للعرب واملسلمني، التي باتت أكثر سوءا بعد أحداث 
11 سبتمرب/ أيلول، كما تفعل هوليود من خالل األفالم السينمائية متعمدة إظهار 
العرب واملس�لمني إرهابي�ني، كذلك تريحات السياس�يني والناش�طني الغربيني، 

ويتبناها العديد من العرب أنفسهم.
ردا عىل ذلك، تحايل النش�طاء العرب بكتابة الحروف مقطعة للكلمات التي يرفض 
وجوده�ا املنش�ور، لك�ن األفضل م�ن تغيري املنش�ور كتابت�ه عىل موق�ع تواصل 
اجتماعي آخر، نس�تطيع االس�تغناء عن فيس�بوك تدريجيا، لنغري م�ا اعتدنا عليه 
من اس�تهالك للس�لع الغربية التي من ضمنها فيس�بوك إذا كانت س�يفرض علينا 
قي�وداً وف�ق رؤية غربية متحيزة، ربم�ا فقدنا الثقة يف إرادتن�ا واعتدنا العجز أمام 
تغيري اتجاه البوصلة ملا تريده الروح العربية، تعودنا أن نكون مس�تهلكني وليس 
منتجني، ما دمنا ندعم موقع فيسبوك بالوجود فيه والتحايل عىل سياسته سيبقى 
فارض�ا علين�ا قوانينه. ماذا لو اس�تبدلنا فيس�بوك بمواقع تواص�ل اجتماعي من 

مبتكرين عرب؟
يوج�د عدة تطبيقات ابتكرها مبدعون عرب، مثال ع�ام 2012، أطلق األردني أيمن 
أرشيد املؤس�س والرئيس التنفيذي لرشكة مومنتس أنوفيشن موقع »آريبا آريبا«، 
أم�ا عام 2018، ابتكر الخريج األردني محمد الرسحان تطبيق »uniking« لينافس 
تطبيق�ات التواصل االجتماعي أيضا، ويف العام ذاته أطلق الفلس�طيني أحمد بطو 
موق�ع »youz«. إال أنن�ي كمس�تخدم عادي لم أس�مع بهذه التطبيق�ات إال عندما 
بحثت عن تطبيقات عربية مش�ابهة لفيس�بوك، وج�ود التطبيق واملبتكر وحده ال 
يكفي، نحن عىل ثقة تامة بقدرات ش�بابنا العربي، نحتاج إىل ثقة يف الدعم املعطى 
لهم، س�واء كان من الناش�طني أنفس�هم، أو من مؤسس�ات حكومية أو رشكات 

استثمارية.

دراسة تكشف فائدة هامة لبدء ممارسة الرياضة يف سن الشيخوخة
وجدت دراس�ة ك�ربى أن األش�خاص 
النشيطني الذين تزيد أعمارهم عن 60 
عاما، قللوا م�ن خطر اإلصابة بالنوبة 
القلبية والس�كتة الدماغية، ما يش�ري 
إىل ع�دم ف�وات األوان لب�دء ممارس�ة 

الرياضة يف أي سن.
وتمكن األشخاص كثريو الجلوس الذين 
تحولوا إىل ممارسة التمارين الرياضية 
ث�الث إىل أرب�ع مرات يف األس�بوع، من 
التقليل من مخاط�ر اإلصابة بأمراض 
القل�ب بنس�بة تص�ل إىل 11% مقارنة 

بأولئك الذين لم يمارسوا أي نشاط.
وأش�ار الباحثون إىل أن املستوى الالزم 
إلح�داث تغيري مس�او لس�اعة واحدة 

فقط من الجري يف األسبوع، أي أقل من 75 إىل 
150 دقيقة املوىص بها من قبل هيئة الخدمات 

الصحية الربيطانية.
وتوصلت الدراسة التي شملت أكثر من مليون 
ش�خص أن أولئ�ك الذي�ن اعت�ادوا ممارس�ة 
التماري�ن الرياضية خمس مرات يف األس�بوع، 
وتوقف�وا عن ه�ذا النش�اط، ش�هدوا ارتفاعا 
يف خط�ر اإلصاب�ة بالنوب�ة القلبية والس�كتة 

الدماغية بنسبة %27.

وقال الباحثون من كوريا الجنوبية، إن النتائج 
الت�ي توصلوا إليه�ا كانت واضح�ة حتى لدى 
األش�خاص ذوي اإلعاقة والحاالت املزمنة مثل 
ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 

الثاني.
وح�ث الباحث�ون األطباء ع�ىل تقديم وصفات 
النش�اط البدني للمرىض األكرب سنا يف محاولة 

ملنع حدوث مشاكل صحية كبرية.
وق�ال كيوونغ كي�م، طالب دكت�وراه بجامعة 
س�يئول الوطني�ة: »إن أه�م رس�الة يف ه�ذه 

الدراس�ة ه�ي أن كب�ار الس�ن يج�ب 
أن يزي�دوا أو يحافظ�وا ع�ىل مع�دل 
تمريناتهم للوقاي�ة من أمراض القلب 
واألوعي�ة الدموية«، وأض�اف: »بينما 
يجد كبار الس�ن صعوبة يف ممارس�ة 
النش�اط البدني بانتظ�ام مع تقدمهم 
يف العم�ر، تش�ري أبحاثن�ا إىل أن ذل�ك 

رضوري«.
ونظرت الدراس�ة يف بيانات 1119925 
م�ن الرج�ال والنس�اء الذي�ن تتجاوز 
أعماره�م  60 س�نة، حي�ث خض�ع 
املش�اركون لفحص�ني صحي�ني م�ن 
قبل الخدم�ة الوطنية الكورية للتأمني 
الصحي، يف 2009-2010، ومرة أخرى 

يف 2012-2011.
وقام الفريق بحس�اب مس�تويات املش�اركني 
يف التماري�ن الرياضي�ة يف األس�بوع، مع األخذ 
يف االعتب�ار أن تمرين�ا واحدا لنصف س�اعة أو 
أكثر يصنف من النشاط، مثل املي الرسيع أو 
ركوب الدراجات، فتصن�ف بأنها من التمارين 
املعتدل�ة، فيم�ا يصن�ف التمرين أكث�ر من 20 
دقيقة من النش�اط، مثل الجري أو الس�باحة، 

بالتمرينات القوية.

علامء يصممون فريوسًا يمكنه قتل مجيع أنواع الرسطان
ابتكر علماء فريوسا جديدا معدال عىل 
غرار »جدري البقر« يف محاولة لعالج 
الرسط�ان والقضاء ع�ىل جميع أنواع 

األورام نهائيا.
وكش�فت تقاري�ر »دييل تلغ�راف« أن 
الع�الج، ال�ذي ُيس�مى CF33، يمكن 
أن يقت�ل كل أنواع الرسط�ان يف طبق 
ب�رتي، كما أدى إىل تقلص األورام لدى 

الفرئان.
ويعم�ل الخب�ري األمريك�ي يف مج�ال 
الرسطان، الربوفيس�ور يومان فونغ، 
ع�ىل هندس�ة الع�الج ال�ذي طورت�ه 
رشكة التكنولوجيا الحيوية األسرتالية 
الربوفيس�ور  »إيموجني«.ويتواج�د 

فون�غ يف أس�رتاليا حالي�ا، لتنظي�م التجارب 
الرسيرية، والتي س�ُتجرى أيضا خارج البالد. 
وس�يخضع م�رىض رسط�ان الثدي الس�لبي 
الثالثي ورسطان الجلد والرئة واملثانة، وكذلك 
رسطان املعدة واألمعاء، لالختبار يف الدراسة.

ق�درة  الف�رئان  تجرب�ة  نج�اح  يضم�ن  وال 
الفريوس عىل عالج البرش، ولكن الربوفيسور 
فون�غ م�ا ي�زال متفائ�ال يف ه�ذا الخصوص، 
ألن الفريوس�ات األخرى املح�ددة كانت فعالة 

يف مكافح�ة الرسط�ان ل�دى الب�رش. وُح�ّول 
الفريوس، الذي يس�بب نزالت ال�ربد، إىل عالج 
لرسط�ان الدماغ من قبل العلم�اء يف الواليات 
املتحدة. واختفى الرسطان لدى بعض املرىض 
لس�نوات قب�ل أن يعود، يف حني ش�هد آخرون 

تقلص األورام إىل حد كبري.
وباملث�ل، تب�ني أن ش�كال من أش�كال فريوس 
Imlygic  أو T-Vec، ق�ادر عىل عالج رسطان 
الجلد، حيث ساعد جهاز املناعة يف الجسم عىل 

التعرف عىل الخاليا الرسطانية وتدمريها.

وقال الربوفيس�ور فونغ: »كان هناك 
دلي�ل ع�ىل أن الفريوس�ات يمك�ن أن 
تقت�ل الرسط�ان من�ذ أوائ�ل الق�رن 
العرشي�ن، عندما ش�هد املرىض الذين 
الكل�ب«  »داء  ض�د  التطعي�م  تلق�وا 

اختفاء الرسطان«.
ولكن مخ�اوف انترشت م�ن احتمال 
أن تكون الفريوس�ات املعدلة ش�ديدة 
السمية بالنسبة لإلنسان، وقد تصبح 
قاتلة. وأوضح فونغ: »املشكلة تكمن 
يف جع�ل الفريوس س�اما بم�ا يكفي 
لقتل الرسط�ان، وكنت قلق�ا من أنه 

سيقتل اإلنسان أيضا«. 
كم�ا ق�ال إن »ج�دري البق�ر«، الذي 
أثب�ت أن�ه نج�ح يف حماية الن�اس من مرض 
الجدري منذ 200 عام، معروف بأنه غري ضار 
بالب�رش. وعن طريق خلط »جدري البقر« مع 
فريوس�ات أخرى، وجد االختبار أنه قادر عىل 
قت�ل الرسطان. ويمكن حقن الفريوس املعدل 
يف أورام م�رىض الرسط�ان مب�ارشة لتطبيق 
الع�الج الخ�ارق. ويأم�ل العلم�اء أن يج�ري 
اختب�ار العالج عىل مرىض رسط�ان الثدي، يف 

العام املقبل.


