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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انتقل�ت التظاه�رات يف الع�راق، أم�س األح�د، 
إىل مرحل�ة قط�ع الش�وارع الرئيس�ية يف بغداد 
ومحافظ�ات وس�ط وجن�وب الب�اد، يف خطوة 
تصعيدي�ة جديدة من املحتج�ن، وفيما أصدرت 
وزارة الداخلي�ة توجيهات جدي�دة للمتظاهرين 
تحّثهم عىل عدم التعرّض للمؤسس�ات الرسمية 
والحفاظ عىل الس�لمّية، أكدت تحقيقات وزارة 
الصح�ة ع�دم وج�ود أي م�ادة س�امة يف الغاز 
املس�يل للدموع الذي اس�تعملته قوات مكافحة 

الشغب ضد املتظاهرين.
وأمس األح�د، تركزت التظاه�رات يف بغداد عند 
س�احات التحري�ر والخاني والطريان وش�ارع 
الرش�يد وبداية ش�ارع الس�عدون وعند جسور 
الجمهورية والس�نك واألح�رار، ومحيط املطعم 
الرتك�ي أو ما بات يطلق عليه اليوم اس�م »جبل 
أحد املتظاهري�ن«. وقالت مصادر طبية عراقية 
إن متظاه�را ت�ويف متأثرا بجراح�ه، كما أُصيب 
نح�و 10 آخرين باختناقات ج�راء قنابل، جرى 
نقله�م إىل ع�دة مستش�فيات قريبة م�ن مكان 
ومتظاهري�ن،  لناش�طن  التظاهرات.ووفق�ا 
فإن التظاه�رات تجددت يف م�دن يف محافظات 
البرصة وكرباء والنجف وم�دن جنوبية أخرى، 
أبرزها الديوانية والعمارة والس�ماوة والرفاعي 
والغ�راف والنارصي�ة والحم�زة وع�ي الغرب�ي 
والهاش�مية والحلة، عاوة عىل بل�دات أخرى يف 
الوس�ط والجنوب. وقال ناشطون يف البرصة إن 
املتظاهري�ن أغلقوا عددا من الطرق الرئيس�ة يف 

الزبري والعشار وأم قرص.
التفاصيل ص2
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       بغداد / المستقبل العراقي

تعهد ح�زب العم�ال الربيطاني املعارض بف�رض حظر فورا 
عىل تصدير الس�اح إىل الس�عودية وإرسائيل يف حال فوزه يف 
االنتخاب�ات التي س�تجري يف اململكة املتحدة يف 12 ديس�مرب 

املقبل.
وأعلن الحزب اليس�اري عن عزمه »تعليق صادرات األس�لحة 
إىل الس�عودية والت�ي ق�د تس�تخدم يف اليم�ن وإىل إرسائي�ل 

الستخدامها الساح ضد املدنين الفلسطينين«.
كما وعد الحزب بإجراء إصاح جذري لنظام تصدير األسلحة 
الربيطاني�ة إىل دول أخ�رى ك�ي »ال يعود بإم�كان وزراء مرة 
أخرى تجاهل اس�تخدام أسلحة بريطانية الصنع يف استهداف 

مدنين أبرياء«.
وأكد الحزب نيته االعرتاف فورا بدولة فلس�طن يف حال توليه 
مقاليد الحك�م، مبديا تأييده لحل الدولت�ن بن اإلرسائيلين 

والفلس�طينين. ويتخذ زعيم حزب العم�ال جرييمي كوربن 
مواق�ف صارمة تجاه إرسائيل، وتعرض يف الس�نوات األخرية 
لهجم�ات متكررة من قبل األوس�اط اليهودية بس�بب مزاعم 

ب�«معاداة السامية«.
ب�دوره، تعه�د ح�زب املحافظ�ن الربيطاني برئاس�ة رئيس 
الوزراء بوريس جونس�ون، باالنفتاح املايل من خال الكش�ف 

عن تعهداته االنتخابية.
وقال وزير الخزانة، س�اجد جاويد، إن البيان الرس�مي لحزب 
املحافظن الذي سيتم الكشف عنه سيكون التوضيح »األكثر 

شفافية« لخطط اإلنفاق يف التاريخ الربيطاني.
ويعت�زم جونس�ون الكش�ف عن خط�ط الحمل�ة االنتخابية 
للح�زب يف فعالي�ة يجري تنظيمها يف ويس�ت ميدالندز، حيث 
يأمل املحافظون يف تحقيق نجاحات يف أوس�اط ناخبي حزب 
العمال التقليدين غري الراضن عن موقف الحزب املعارض من 

مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي »بريكست«.

      بغداد / المستقبل العراقي

رجح�ت اللجن�ة املالية يف مجل�س النواب 
وص����ول امل��وازن���ة ال��ع��ام���ة 
ل��ل��دول��ة ل�ع�ام 2020 ال�ى مجلس 

النواب ه�ذا األسبوع أو ال�ذي يليه.
وبينت اللجنة ان املوازنة املقبلة ستختلف 
كثرياً ع�ن امل�وازن�ات الس�ابقة وستأتي 
املتظاهري�ن  مطال�ب  م�ع  منس�جمة 
اللجن�ة  ع�ض��و  واملواطنن.وق���ال 
ش��ي�روان م�ي�رزا إن »الحكومة بصدد 
إرس�ال م�وازن��ة 2020 ال��ى مجل�س 
األس�بوع  أو  األس�بوع  ه��ذا  ال�ن��واب 

أن  وأض������اف  ملناقش�تها«.  املقب�ل 
امل�ق�ب��ل  ال��ع���ام  »م���وازن����ة 
س�تختلف كثرياً عن املوازن�ات التي أعدت 
ف��ي ال�س��اب�ق ك�ون�ه�ا س��ت�أت�ي 
ال�ظ��رف  متطلب�ات  م��ع  منس�جمة 
ال��راه���ن وط�ل�ب��ات املتظاهري�ن«، 
ال�ع��ام  موازن�ة  »تك�ون  أن  مس�تبعداً 
املقب�ل ش�بيهه ب�األع��وام املاضية كما 
كان يحص�ل يف الس�ابق«. وب�ن م�ريزا، 
ان »مجل�س النواب ومجل�س ال���وزراء 
أع�ط��وا الكث�ري م��ن ال�وع��ود ال��ى 
امل�ت�ظ�اه�ري��ن بتكثيف امل�ش��اري�ع 
خ�ال امل�رح�ل�ة ال�ق�ادم�ة وت�وف�ي�ر 

ف��رص العم�ل للعاطل�ن م�م�ا يس�هم 
بتهدئ�ة ال�ش��ارع، فا يمك�ن أن تكون 
موازنة العام املقبل مفرغة من محتواها، 
كم�ا أن الحكومة ال تس�تطيع القول انها 
موازنة أعدت من قبل الحكومة الس�ابقة 

نظراً مل�رور عام عىل تشكيلها«.
»ال��وف���د  أن  م��ي���رزا،  وأمل���ح 
ال��ك��ردي ال��ذي وص�ل ب�غ�داد أم�س 
س�يجري مباحث�ات م��ع ال�ح�ك�وم�ة 
االت�ح�ادي�ة ب�ش��أن حصة االقليم من 
موازن�ة الع�ام املقب�ل وتس�ليم االيرادات 
النفطي�ة«، مؤكداً »وج�ود تقارب كبري يف 

وجهات النظر بن الطرفن«.

اىل ذل�ك قال عض�و اللجن�ة النائب ماجد 
ال������وزراء  »مجل�س  إن  الوائ�ي 
ل���م ي��ح���دد ح�ت��ى اآلن م�وع��داً 

إلرس���ال امل��وازن��ة«.
وأض����اف، ان���ه »ك�ان ع�ىل مجلس 
ال���وزراء أن يرس�ل املوازنة منذ الش�هر 
املايض، إال أنه تأخر كثرياً، ولم يحدد حتى 

اآلن موعد إلرسالها اىل الربملان«.
م�ن جهته، أكد عضو اللجنة املالية جمال 
كوجر، أن موازنة 2020 ستخصص أغلب 

أبوابها لتلبية مطالب املتظاهرين.

التفاصيل ص2
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األزمـات تـحـاصـر
 منتخبنـا الوطنـي قبل انطـالق 
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العمل متنح أكثر من )54( ألف قرض للعاطلني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، أمس األحد، من�ح أكثر من 54 
ال�ف قرض للباحث�ني عن العمل املس�جلني يف قاعدة بياناته�ا لغاية 2019.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »دائر العمل 
والتدريب املهني منحت قروضا ل�54 ألفاً و151 مس�تفيدا من الباحثني عن 
العم�ل بنوعيها، برنامج صندوق اإلقراض، وبرنامج اس�راتيجية التخفيف 

من الفقر، منذ انطالق املنح يف 2013 ولغاية العام 2019«.
وب�ني ان »عدد املس�تفيدين من ق�روض برنامج اس�راتيجية التخفيف من 
الفق�ر بل�غ 11 ألفاً و144 مس�تفيداً فيما بلغ عدد املس�تفيدين من قروض 
صندوق اإلقراض 43 ألفاً و7 مستفيدين«، الفتا إىل ان »هذه القروض بدون 
فوائد وتس�دد عىل ش�كل أقساط س�نوية عىل مدى خمس سنوات مع منح 

مدة السماح سنة واحدة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انتقل�ت التظاه�رات يف العراق، أمس األح�د، إىل مرحلة 
قطع الش�وارع الرئيس�ية يف بغداد ومحافظات وس�ط 
وجنوب البالد، يف خطوة تصعيدية جديدة من املحتجني، 
جدي�دة  توجيه�ات  الداخلي�ة  وزارة  أص�درت  وفيم�ا 
للمتظاهري�ن تحّثهم عىل ع�دم التعرّض للمؤسس�ات 
الرس�مية والحف�اظ ع�ىل الس�لمّية، أك�دت تحقيقات 
وزارة الصحة عدم وجود أي مادة سامة يف الغاز املسيل 
للدم�وع الذي اس�تعملته ق�وات مكافحة الش�غب ضد 

املتظاهرين.
وأمس األحد، تركزت التظاهرات يف بغداد عند س�احات 
التحري�ر والخالن�ي والطريان وش�ارع الرش�يد وبداية 
ش�ارع الس�عدون وعن�د جس�ور الجمهورية والس�نك 
واألح�رار، ومحيط املطعم الركي أو ما بات يطلق عليه 
اليوم اسم »جبل أحد املتظاهرين«. وقالت مصادر طبية 
عراقي�ة إن متظاه�را تويف متأثرا بجراح�ه، كما أُصيب 
نحو 10 آخرين باختناقات جراء قنابل، جرى نقلهم إىل 

عدة مستشفيات قريبة من مكان التظاهرات.
ووفقا لناش�طني ومتظاهرين، فإن التظاهرات تجددت 
يف م�دن يف محافظ�ات البرصة وكرب�الء والنجف ومدن 
جنوبي�ة أخرى، أبرزه�ا الديوانية والعمارة والس�ماوة 
والرفاعي والغ�راف والنارصية والحم�زة وعيل الغربي 
والهاش�مية والحلة، عالوة عىل بلدات أخرى يف الوس�ط 
والجن�وب. وق�ال ناش�طون يف الب�رصة إن املتظاهرين 

أغلق�وا ع�ددا م�ن الط�رق الرئيس�ة 
يف الزب�ري والعش�ار وأم ق�رص، فيم�ا 
نصبت خيام جديدة يف كربالء بساحة 
مح�ال  أصح�اب  وش�ارك  الربي�ة، 
تجاري�ة وأعض�اء نقاب�ات يف ذي قار 
التظاهرات  واقت�رصت  بالتظاهرات، 
بالس�احات  األخ�رى  املحافظ�ات  يف 
وامليادين العامة والش�وارع الرئيس�ة 
لها، من دون أن تس�جل أي مواجهات 

مع قوات األمن.
الداخلي�ة  وزارة  أص�درت  بدوره�ا، 
السلميني  توجيها مهما للمتظاهرين 

يف املحافظات التي تشهد تظاهرات. 
وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان ال�وزارة اصدرت عدة نقاط تخ�دم املتظاهرين 
الس�لميني وتحافظ عىل حياتهم، أبرزها: عدم املساس 
باملمتل�كات العام�ة الن عائديته�ا للمواط�ن ووج�دت 
لخدمت�ه، الجن�دي والرشط�ي ه�و اخ�اً ل�ك ووجوده 
لحمايت�ك، حقوق�ك تصل�ك أرسع عندم�ا تطال�ب بها 

بانضباط.
ودعت ال�وزارة بحس�ب البيان اىل االبالغ عن املندس�ني 
ومثريي الش�غب عىل الرقم املجان�ي )130(، فضال عن 
التحيل باألخالق وحس�ن الس�لوك وهذا ما يجعل الدولة 

أكثر اهتماما بمستقبلك.
وتابع البيان: اجعلوا الدولة مش�غولة بإنجاز حقوقكم 
وال تجعلوه�ا مش�غولة بإعم�ار م�ا دم�ره املندس�ني 

واصحاب الفوىض.
من جانبه�ا، طالبت مفوضية حقوق اإلنس�ان القوات 
األمنية بالس�ماح لعوائ�ل املعتقلني بزيارته�م وتوكيل 
محام�ي دف�اع عنهم. وقال�ت املفوضية يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه: »نطالب القوات األمنية 
بالس�ماح لعوائ�ل املعتقل�ني ع�ىل خلفي�ة التظاهرات 

بزيارتهم وتوكيل محامني للدفاع عنهم«.
إىل ذلك، أعلن وزير الصحة جعفر عالوي أن التحقيقات 
اثبتت عدم وجود أي مادة سامة يف الغاز املسيل للدموع 

املستخدم ضد املتظاهرين.
وقال عالوي، يف ترصي�ح أوردته وكالة األنباء العراقية، 
إن »التحقيق�ات اثبتت عدم وجود أي 
مادة س�امة يف الغاز املسيل للدموع«، 
مبين�ا أن »الغ�از املس�تخدم طبيعي 

ويستخدم للتدريب احياناً«.
وتش�هد بغداد ومحافظات اخرى منذ 
الجمع�ة )25 ترشي�ن االول 2019(، 
تظاه�رات ع�دة للمطالبة بتحس�ني 
الخدمات وتوفري ف�رص العمل فضالً 
ع�ن املطالب�ة باإلص�الح، تصاع�دت 
وتريتها مما أس�فر عن مقتل واصابة 
املئات بني صفوف املتظاهرين، فضالً 

عن القوات االمنية.

      بغداد / المستقبل العراقي

رجح�ت اللجن�ة املالي�ة يف مجل�س الن�واب وص����ول 
امل��وازن���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل�ع�ام 2020 

ال�ى مجلس النواب ه�ذا األسبوع أو ال�ذي يليه.
وبين�ت اللجن�ة ان املوازنة املقبلة س�تختلف كثرياً ع�ن 
امل�وازن�ات الس�ابقة وس�تأتي منس�جمة م�ع مطالب 

املتظاهرين واملواطنني.
وق��ال ع�ض�و اللجنة ش�ي�روان م�ي�رزا إن »الحكومة 
بصدد إرس�ال م�وازن��ة 2020 ال�ى مجل�س ال�ن�واب 

ه�ذا األسبوع أو األسبوع املقبل ملناقشتها«.

وأض������اف أن »م���وازن����ة ال��ع��ام امل�ق�ب�ل 
ستختلف كثرياً عن املوازنات التي أعدت ف�ي ال�س�اب�ق 
ك�ون�ه�ا س�ت�أت�ي منسجمة م�ع متطلبات ال�ظ�رف 
ال��راه���ن وط�ل�ب��ات املتظاهري�ن«، مس�تبعداً أن 
»تكون موازنة ال�ع�ام املقبل شبيهه ب�األع�وام املاضية 

كما كان يحصل يف السابق«.
وب�ني م�ريزا، ان »مجلس الن�واب ومجل�س ال���وزراء 
أع�ط��وا الكثري م�ن ال�وع�ود ال��ى امل�ت�ظ�اه�ري�ن 
بتكثيف امل�ش��اري�ع خ��الل امل�رح�ل��ة ال�ق�ادم�ة 
وت�وف�ي�ر ف�رص العمل للعاطلني م�م�ا يسهم بتهدئة 
ال�ش��ارع، ف�ال يمك�ن أن تك�ون موازنة الع�ام املقبل 

مفرغة م�ن محتواه�ا، كم�ا أن الحكومة ال تس�تطيع 
الق�ول انه�ا موازنة أعدت م�ن قبل الحكومة الس�ابقة 

نظراً مل�رور عام عىل تشكيلها«.
ال��ك���ردي  »ال��وف���د  أن  م��ي���رزا،  وأمل���ح 
ال���ذي وص�ل ب�غ�داد أم�س س�يجري مباحثات م�ع 
ال�ح�ك�وم�ة االت�ح�ادي�ة ب�ش��أن حصة االقليم من 
موازنة العام املقبل وتس�ليم االيرادات النفطية«، مؤكداً 

»وجود تقارب كبري يف وجهات النظر بني الطرفني«.
اىل ذلك قال عضو اللجنة النائب ماجد الوائيل إن »مجلس 
ال������وزراء ل���م ي��ح���دد ح�ت��ى اآلن م�وع�داً 

إلرس���ال امل��وازن��ة«.

وأض����اف، ان���ه »ك�ان ع�ىل مجلس ال���وزراء أن 
يرسل املوازنة منذ الشهر املايض، إال أنه تأخر كثرياً، ولم 

يحدد حتى اآلن موعد إلرسالها اىل الربملان«.
م�ن جهته، أك�د عضو اللجن�ة املالية جم�ال كوجر، أن 
موازنة 2020 س�تخصص أغلب أبوابه�ا لتلبية مطالب 

املتظاهرين.
وتوقع كوجر، أن تشمل املوازنة توزيع أراض وبناء دور 
واطئة الكلفة للفقراء واملتعففني«، مؤكداً »عىل رضورة 
»إضاف�ة أب�واب أكثر أهمي�ة م�ن ذل�ك لتس�تفيد منها 
جميع رشائح امل�ج�ت�م�ع وي��م��ك��ن أن ت�س�ه�م 

ب�ت�ه�دئ�ة الشارع«.

الداخلية تصدر توجيهًا للمتظاهرين.. والصحة: ال وجود ملادة سامة يف الغاز املسيل للدموع

االحتجاجات تنتقل إىل قطع الشوارع
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اختالف عىل موعد إقرار موازنة ٢٠٢٠.. واتفاق عىل »انسجامها« مع مطالب الشارع

        المستقبل العراقي / زهراء علي

أكد محافظ نينوى منصور املرعيد، 
أمس األح�د، عىل ان ق�رار مجلس 
املحافظ�ة األخري املتمث�ل بانتخاب 
محافظ جديد خلفا له غري قانوني، 
مؤك�دا انه ال يزال يم�ارس مهامه 

كمحافظ.
تلق�ت  بي�ان  يف  املرعي�د  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
ق�رارات  بجمي�ع  يع�رف  ال  أن�ه 
مجلس املحافظة بما يف ذلك جلسة 
)األحد( التي صوت بها عىل اختيار 
اح�د املرش�حني ملنص�ب املحاف�ظ 
كونها تفتقر اىل الس�ند القانوني«، 
مؤكدا انه »م�ا زال يمارس مهامه 

أنه »قدم  املرعي�د  كمحافظ«.وبني 
طع�ن اىل لقض�اء للب�ت يف رشعية 
مزاول�ة مجل�س املحافظ�ة مهام 
عمل�ه«، واصفا االم�ر ب�«املخالفة 

القانونية«.
واشار املرعيد اىل انه »لن يتخىل عن 
مهام عمله اال بمرس�وم جمهوري 
مثلما ُكلف بذلك من خالل مرسوم 
جمهوري سابق«، مؤكدا ان »النظر 
مجل�س  قدم�ه  ال�ذي  الطع�ن  يف 
محافظة نينوى ض�د قرار الربملان 
س�يتم النظر فيه بشهر شباط من 
الع�ام املقب�ل حيث يعت�رب مجلس 
املحافظة معطل وغري رشعي حتى 
موع�د النظر يف الطع�ن املقدم من 

قبله«.

املرعيد: ال نعرتف بمخرجات وقرارات جملس 
نينوى املنحل والقانون هو احلكم

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مديري�ة الدف�اع املدني، أم�س االح�د، ان اغلب الحرائق التي 
نشبت يف شارعي النهر والرشيد وساحة الخالني »مفتعلة«، مشرية 

اىل ان بعضها حدث مرتني او اكثر يف البناية الواحدة.
وق�ال مدير االعالم والعالقات يف املديري�ة العقيد جودت عبد الرحمن 
الدفاع  فرق  استطاعت  حريق  »آخر  إن  صحف�ي  ترصيح  يف  داود، 
املدن�ي اخماده كان فجر الجمعة املاضي�ة يف بناية بالقرب من غرفة 
تجارة بغداد«، معربا عن أسفه »لتعرض منتسبي االطفاء اىل الرمي 
بعض  قبل  من  عملهم  وعرقلة  بالواجب  قيامهم  اثناء  بالحجارة 
املندسني«. واضاف ان »اغلب تلك الحرائق التي شهدها شارعا الرشيد 
والنهر وساحة الخالني مفتعلة حيث ان بعضها تكرر مرت�ني او ثالث 
يف البناية الواحدة«، مشريا اىل انها »نشبت من خالل رمي زجاجات 

الحرق املعروفة باملولوتوف«.
وتابع ان »عمل الدفاع املدني هو اطفاء الحرائق ومنع انتشارها ومن 
دقيق  بشكل  االسباب  تحدد  التي  الجنائية  االدلة  فرق  دور  يأتي  ثم 
وعلمي الصدار تقارير موثقة تب�ني للرأي العام والجهات ذات العالقة 
بشكل  الحرائق  تلك  اندالع  وراء  الحقيقي  السبب  املبان�ي  واصحاب 

متكرر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

شدد مسؤول يف األمم املتحدة عىل رضورة دعم 
إعادة إعمار املواقع الراثية والدينية يف العراق. 
وذك�ر بيان لوزارة الخارجي�ة العراقية وتلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان »املُمثل الدائم 
لجمهورّي�ة الع�راق يف جني�ف السفري حسني 

الخطيب شارك يف اجتماع تحالف األمم املتحدة 
للحض�ارات ال�ذي قّدم فيه ميغي�ل موراتينس 
لتحال�ف  املتح�دة  لألم�م  السام�ي  املمث�ل 
الحض�ارات إحاطة ح�ول نشاطاته، والخطط 
وق�ّدم  الحض�ارات«.  لتحال�ف  املستقبلّي�ة 
الخطيب ُمداَخلة أشار فيها إىل »تجربة العراق 
ع ُمكوِّنات�ه الثقاف�ّي�ة، واإلثنّية،  يف إدارة تن�وُّ

، وُمواَجهة الفكر  والدينّي�ة، والتعايش السلميِّ
املُتطرِّف الداعيّش، وقبول اآلخر ضمن املُجتَمع، 
ودور الزعم�اء الدينيِّ�ني اإليجاب�ّي، والسّيم�ا 
املرجعّي�ة الدينّي�ة يف النج�ف األرشف«. ودع�ا 
املمثل السام�ي لألمم املتحدة إىل »تقديم الدعم 
إىل الع�راق إلع�ادة بن�اء املواق�ع الدينّي�ة التي 
رها داعش اإلرهابّي، عاّداً أنَّ العراق مرجع  دمَّ

ع حضارات  ومصدر لهذه القضّية، ُمِشيداً بتنوُّ
وثقافات شعبه، وأّنه بلد ما بني النهرين، وهو 
أنَّ  إىل،  والبرشّية«.وأش�ار  الحض�ارات  أص�ل 
»التحالف يعمل مع اليونيسكو بُمساَعدة ثالث 
دول يف إعادة إعمار املواق�ع الراث�ّية والدينّية 
رها داعش اإلرهاب�ّي،« ُمشدِّداً عىل أّن  التي دمَّ

»العراق يستحّق كلَّ الدعم، واملُساَعدة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االستخب�ارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العسكرية، أمس األحد، عن تدمري 
وك�ر ل�«داع�ش« بداخل�ه أحزمة 
محافظ�ة  يف  ناسف�ة،  وعب�وات 

األنبار. 
تلق�ت  بي�ان  املديري�ة يف  وقال�ت 
املستقب�ل العراقي نسخة منه، إن 
»مفارز الفرقة السابعة وبالتعاون 
م�ع ل�واء مغاوير قي�ادة عمليات 
الجزي�رة وقسم االستخب�ارات يف 
القي�ادة داهم�ت وك�راً لعصابات 
داعش اإلرهابية يف منطقة شمال 
طري�ق - بيجي حديثة، بمحافظة 

األنبار«.
وأض������اف�ت أن »الوك�ر كان 
بداخل�ه حزام�ني ناسف�ني وثالث 
عبوات الصق�ة ودراجتني ناريتني 
وأدوي�ة وزي عسكري، كما قامت 
الق�وة بح�رق عجل�ة ن�وع بيكب 
للتنق�ل  االرهابي�ون  يستخدمه�ا 
اللوجست�ي«،  الدع�م  وإدام�ة 
هندس�ة  »مف�ارز  أن  موضح�ة 
القي�ادة تكفل�ت بح�رق وتدم�ري 

الوكر واملواد موقعيا«.

الدفاع املدين: اغلب احلرائق يف النهر والرشيد وساحة اخلالين مفتعلة

األمم املتحدة تصف العراق بـ »أصل احلضارات« وتشدد عىل رضورة دعمه 

االستخبارات 
العسكرية تعلن تدمري 

وكر لـ »داعش« 
يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

صوت�ت اللجن�ة القانوني�ة الربملاني�ة، أمس األح�د، عىل ح�رص الرشيح 
لعضوية مجلس النواب لحاميل الجنسية العراقية.

وق�ال مصدر يف اللجنة يف ترصي�ح صحفي ان ”اللجن�ة القانونية صوتت 
خ�الل اجتماع له�ا اليوم، بكاف�ة أعضائها عىل ح�رص الرشيح لعضوية 

مجلس النواب لحاميل الجنسية العراقية”.
وأض�اف املص�در أن “االجتماع ك�ان برئاسة النائ�ب االول لرئيس مجلس 

النواب حسن كريم الكعبي”.
يذك�ر ان رئيس مجلس النواب اعلن امس ب�ان مرشوع قانون االنتخابات 
ملجل�س النواب سي�درج ضمن اعمال ج�دول جلسة الغ�د إضافة اىل درج 

مرشوع قانون املفوضية.

        بغداد / المستقبل العراقي

يواج�ه عدد من قدام�ى املحاربني االسكتلنديني ضم�ن الجيش الربيطاني 
م�ن قوة ”بالك ووتش” تحقيقاً جديداً من قبل املدعني العامني يف املحكمة 
الجنائي�ة الدولي�ة يف الهاي بهولن�دا بع�د أن برأتهم املحكم�ة العسكرية 
الربيطاني�ة من تهمة قتل اثنني من السجناء العراقيني يف مدينة البرصة يف 
شه�ر ايار من عام 2003 . وذكرت صحيفة ”دييل ريكورد” الربيطانية ان 
”الجندي�ني  االسكتلنديني من بني 11 عن�رصا من افراد الجيش الربيطاني 
الذي�ن تم التحقيق معهم يف وفاة سائ�ق سيارة األجرة رايض نعمة واملعلم 
عبد الجبار موىس عيل يف معسكر ستيفن يف البرصة يف أيار من عام  2003 
” . واضافت أن ”املحاربني من مديني فايف وادنربة حقيًقا جديًدا من قبل 
املدعني العامني يف املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي بهولندا، حيث ستكون 
ه�ذه اول مرة تتخذ فيها املحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد أي رعايا 

بريطانيني بسبب جرائم الحرب يف حالة استمرار جلسات االستماع”.
وتابع�ت أن ”املحكم�ة الجنائي�ة الدولية لجرائم الح�رب تمارس سلطتها 
عندم�ا تكون الدولة غ�ري راغبة أو غري قادرة ع�ىل محاكمة املجرمني من 

عنارص جيشها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت املفوضية العلي�ا لحقوق اإلنس�ان يف العراق، امس األح�د، الحكومة بتدارك 
التط�ورات األخرية يف البرصة وذي قار، مش�رية إىل سقوط ما اليقل عن ستة شهداء 
يف املحافظت�ني. وقال�ت املفوضي�ة يف بيان تلق�ت السومرية نيوز نسخ�ة منه، إنها 
»أرشت وج�ود عن�ف مفرط عىل خلفي�ة التصادمات التي جرت ب�ني القوات االمنية 
واملتظاهري�ن يف محافظت�ي البرصة وذي ق�ار الي�وم 24 / 11 /2019، مما ادى اىل 
سق�وط )3( شه�داء يف محافظة الب�رصة / أم قرص، وإصابة ٨7 م�ن املتظاهرين 
والق�وات االمنية فيها واعتقال ٦ متظاهرين«. وأضاف�ت، »كما تم توثيق سقوط 3 
شهداء وإصابة 71 متظاهراً أمام جرسي الزيتون والنرص يف مركز محافظة ذي قار 
واعتقال 5 متظاهري�ن«، مطالبة الحكومة ب�«إلتدخل العاجل إليقاف العنف بشكل 
فوري واتخاذ أقىص درجات ضبط النفس وتطبيق معايري االشتباك اآلمن واملحافظة 
ع�ىل ارواح املتظاهري�ن والق�وات األمنية«. وأوص�ت املفوضية يف بيانه�ا، الحكومة 
ب�«تحدي�د األماكن الخاص�ة للتظاهرات واالع�الن عنها للمتظاهري�ن وحمايتها«، 
داعي�ة املتظاهرين إىل »االلتزام يف التظاهر يف الساح�ات املخصصة واالبتعاد عن اي 
تصادم مع القوات االمنية يكون ذريعة الستخدام القوة ضدهم وازهاق ارواحهم«.

القانونية الربملانية حرص الرتشح للربملان 
بحاميل اجلنسية العراقية

جنود اسكتلنديون يواجهون احكامًا دولية 
الرتكاهبم »جرائم حرب« يف العراق

مفوضية حقوق االنسان تطالب احلكومة بتدارك 
التطورات األخرية يف البرصة وذي قار

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، 
أمس األحد، ق�راراً بالسجن املؤبد 
بحق مدير ف�رع مرصف الرافدين 
يف األنبار ومجموعة موظفني معه 

وحجز أموالهم.
وق�ال مجل�س القض�اء األعىل يف 
بي�ان تلق�ت املستقب�ل العراق�ي 

نسخ�ة منه، إن »محكمة جنايات 
الرصاف�ة املختصة بنظ�ر قضايا 
النزاه�ة أصدرت حكم�اً بالسجن 
املؤب�د بح�ق مدير ف�رع مرصف 
ومجموع�ة  االنب�ار  يف  الرافدي�ن 

موظفني معه«.
ولف�ت مجل�س القض�اء األع�ىل، 
إىل »حج�ز أمواله�م املنقولة وغري 

املنقولة تمهيداً ملصادرتها«.

املؤبد ملدير مرصف الرافدين يف األنبار 
وموظفني معه وحجز أمواهلم

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة، االحد، 
اعتب�ار األفع�ال املخالفة للقان�ون املرتكبة 
من قبل بعض املحسوبني عىل املتظاهرين ال 
تشكل جرائ�م إرهابية، مبينة انها تنظر لها 

بحسب قانون العقوبات النافذ.

وق�ال مجل�س القضاء األع�ىل يف بيان تلقت 
السومري�ة ني�وز، نسخ�ة من�ه إن »الهيئة 
االتحادي�ة  التميي�ز  محكم�ة  يف  الجزائي�ة 
أصدرت اليوم قرارا اعتربت بموجبه االفعال 
الت�ي ترتك�ب خ�الف القان�ون م�ن )بعض 
املحسوب�ني( عىل املتظاهري�ن جرائم عادية 
يعاق�ب عليها قان�ون العقوب�ات رقم 111 

لسن�ة 19٦9 بحس�ب ظ�روف وأدل�ة ك�ل 
جريمة«.

قان�ون  عليه�ا  ي�رسي  »ال  ان�ه  واضاف�ت 
مكافح�ة اإلره�اب النتفاء القص�د الجنائي 
ل�دى مرتكبيه�ا واملتمث�ل )بتحقي�ق غايات 
إرهابي�ة( حسب نص امل�ادة )1( من قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

التمييز: األفعال املخالفة للقانون املرتكبة من املحسوبني عىل املتظاهرين ال تشكل جرائم إرهابية
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    بغداد / المستقبل العراقي

حصل�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة 
عىل ش�هادة اآليزو الدولية الت�ي تمثل املعيار 
الدويل ألدارة الجودة واألداء واملحور األس�ايس 
ال�ذي تقوم عليه املؤسس�ات الس�يما اصدار 
رقم 9001: 2015 ال�ذي رّكز عىل تعزيز مبدأ 
القيادة وادارة املخاطر واس�تمرارية األعمال 

مما يس�مح للمؤسس�ات بمواكبة توجهاتها 
االسرتاتيجية مع نظام االدارة بهدف تحسني 

األداء .
وق�ال وكيل مدير عام رشكة التوزيع حس�ني 
طالب يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، » اننا 
يف رشك�ة التوزيع بكافة هيئاتها وأقس�امها 
ب�دءاً م�ن أصغ�ر موظ�ف صع�وداً اىل أألعىل 
منصب يف الرشك�ة نفخر بهذا اإلنجازالذي لم 

يتأّت�ى من فراغ بل جاء نتيجة تظافر الجهود 
الكب�رة من قبل منتس�بي رشك�ة التوزيع يف 
كافة فروعها باملحافظات والتي شكلت خلية 
نحل مكملة لبعضها ،لتحقيق هدف مش�رتك 
أال وهو توفر كافة انواع املش�تقات النفطية 
والقط�اع  الدول�ة  ومؤسس�ات  للمواطن�ني 

الخاص بكل انسيابية ».
وأض�اف ان »الرشك�ة وم�ن خ�ال كوادرها 

واكبت جميع الظروف الطبيعية واالستثنائية 
يف البل�د وس�عت اىل تلبي�ة الحاج�ة اىل ان�واع 
الوق�ود خصوصاً ازمة النازحني واملناس�بات 
الديني�ة واملظاه�رات األخرة وق�د نجحت يف 

تغطية كافة املتطلبات«.
وتاب�ع البي�ان ان »منتس�بي الرشك�ة بكافة 
مس�مياتهم الوظيفية اعربوا عن س�عادتهم 
لرشكته�م  الكبراملحس�وب  االنج�از  به�ذا 

كون�ه يمث�ل ثم�رة جهوده�م الت�ي تعك�س 
عم�ل مؤسس�تهم التي نجح�ت يف الكثر من 
االختب�ارات التي أدت اىل الحص�ول عىل هذه 
الش�هادة كج�ودة املنت�وج وحس�ن القي�ادة 
والتخطي�ط ودراس�ة احتياج�ات املواطن�ني 
واالهتم�ام  والخ�اص  الع�ام  والقطاع�ني 
بمنافذ التوزي�ع وغرها الكثر من االنجازات 

األخرى.

املنتجات النفطية حتصل عىل شهادة »اآليزو« الدولية

تربية الرصافة الثالثة تفتتح صفًا لذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة
    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت املديرية العامة لرتبي�ة محافظة بغداد الرصافة 
الثالث�ة صف�اً للرتبي�ة الخاصة يف مدرس�ة الع�راق الحر 

االبتدائية بحضور عدداً من املرشفني االختصاصيني.
وذكر املكت�ب اإلعامي يف بيان صحفي تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان الص�ف الجديد ت�م تجهيزُه 
بالوس�ائل التعليمي�ة وااليضاحي�ة التي ُتس�اعد التاميذ 

عىل فهم واس�تيعاب املواد املنهجية الخاصة بهم بطريقة 
مبس�طة ، اىل ذلك ثمنت الوزارة تلك الجهود التي ُتبذل من 
اجل االهتم�ام بهذه الرشيحة من املجتمع والس�ر ُقدماً 

بالعملية الرتبوية نحو االمام.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن مناقش�ة الرشك�ة العامة 
لتصني�ع الحبوب مع جمعي�ة املطاحن آلية تنس�يق 
العمل املش�رتك والعاقة العقدية التي تربط الطرفني 
وامكانية تعديل بع�ض بنود عقد انتاج الطحني وفقا 

ملعطيات املرحلة.
ج�اء ذل�ك يف البيان ال�ذي نقله مكتبه�ا االعامي عن 
مدير عام الرشكة حسني سامي وذلك خال االجتماع 
ال�ذي عقد ب�ني ادارة الرشكة واالقس�ام املختصة مع 

عدد من اصحاب املطاحن.
واض�اف س�امي ان االجتم�اع يع�د مكما لسلس�لة 
االجتماع�ات التي عق�دت مع وزير التج�ارة الدكتور 
محمد هاشم العاني والوكيل االقتصادي للوزارة لبحث 
طلبات اصحاب املطاحن وايجاد الحلول املناسبة التي 
تضمن حقوق الطرفني.مش�را اىل ان االجتماع تناول 
موضوع انت�اج الطح�ني الصفر التج�اري وامكانية 
دع�م القطاع الخاص يف هذا املج�ال الذي يعترب منجز 
اقتص�ادي مهم يس�اهم يف توفر مبال�غ كبرة كانت 
تنف�ق يف اس�رتاد الطح�ني م�ن دول الج�وار، كما تم 
التط�رق لنوعية الحب�وب الداخلة باالنت�اج وتوفرها 
من قب�ل الرشكة العام�ة لتجارة الحب�وب فضا عن 
اعتماد معاير نوعية الحبوب لتحديد نس�بة الشوائب 

وتطبيق املواصفة العراقية يف االنتاج.

تصنيع احلبوب تناقش 
مع مجعية املطاحن آلية 

تنسيق العمل املشرتك

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاه�ة، امس األحد، صدور 
أم�ر قب�ض بح�ق محاف�ظ ص�اح الدين 
الساب�ق ع�ىل خلفيَّة قضيَّ�ٍة حققت فيها 

وأحالتها إىل القضاء.
وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة، يف بيان 
تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه »تم 
صدور أمر قبٍض بحقِّ أحد أعضاء مجلس 
الن�واب حالي�اً عىل خلفيَّ�ة قضيٍَّة حققت 

فيه�ا وأحالته�ا إىل القض�اء«، مبين�ًة أن 
»املتهم ارتكب مخالفاٍت خال مدة تسنمه 

منصب محافظ صاح الدين«. 
وأضاف�ت أن »محكم�ة مكافح�ة الفساد 
املركزيَّة أص�درت أمر قب�ضٍ بحق النائب 

الحايل محافظ صاح الدين السابق؛ وذلك 
لعدم حضوره جلسة املحاكمة يف القضيَّة 
�ة باملخالف�ات املرتكب�ة يف إنش�اء  الخاصَّ
مرشوع البناء الجاهز لألقس�ام الداخليَّة 

لجامعة تكريت«. 

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء عىل توزيع األرايض الواقعة داخل 
التصميم األساس املصدق للمدن عىل الرشائح املشمولة 
بموجب خطة تعدها كل محافظة ويصادق عليها وزير 

االعمار واإلسكان والبلديات.
ونص قرار مجلس الوزراء بحس�ب بيان االمانة العامة 

ملجلس ال�وزراء الذي تلقته »املس�تقبل العراقي«، عىل 
»رضورة اس�تام خطط املحافظات خال عرشة أيام، 
وبعكس�ه يعترب مصادق عليها بسعر 250 دينار للمرت 
الواحد، وتؤلف لجان يف كل محافظة برئاس�ة املحافظ 
او رئي�س الوح�دة اإلداري�ة، ومديرية البلدي�ة، ومدير 

األماك يف البلدية املعنية ألغراض التوزيع«.
واإلس�كان  االعم�ار  وزارة  »تق�وم  البي�ان:  واض�اف 

بالتنس�يق م�ع وزارة  العام�ة  والبلدي�ات واالش�غال 
التخطيط بإدراج مرشوع مسح وفرز األرايض السكنية 
ع�ن طريق اجراء وزارة االعمار واإلس�كان مناقلة من 
تخصيصاته�ا لعام 2019«، مبين�ة أن »هذا القرار يعد 
اس�تثناء من ق�رار مجلس الوزراء )70 لس�نة 2019( 
ال�ذي يمن�ع توزي�ع األرايض داخل التصميم األس�اس 

للمدن .

النزاهة تعلن صدور امر قبض بحق حمافظ صالح الدين السابق

جملس الوزراء يقرر توزيع األرايض الواقعة داخل التصميم األساس للمدن عىل الرشائح املشمولة

    النجف / المستقبل العراقي

اصدر محافظ النجف لؤي اليارسي، سبعة 
 ق�رارات »اصاحية« جدي�دة بينها »الزام« 
كاف�ة دوائ�ر املحافظ�ة بتحوي�ل االجراء 
اليومي�ني اىل عقود دائم�ني، فيما أعلن عن 
تخصيص مليارين وسبعمائة مليون دينار 
الكمال املستش�فى االملاني.وقال اليارسي 
يف بي�ان صحفي عنون�ه »إصاحات أخرى 
جديدة« ، ومكون من سبعة قرارات، وهذا 

ما جاء يف نصه:
الدول�ة  اوال:ال�زام جمي�ع م�دراء دوائ�ر 
باملحافظة بتقديم رؤيا ش�املة وواضحة 
يح�دد فيه�ا برنام�ج عمل رئي�س الدائرة 
واقس�امها وذل�ك لتطوي�ر االداء وضمان 
النهوض بواقع الخدمات املقدمة للمواطن 
لتنفي�ذ  الازم�ة  الصاحي�ات  وتخويل�ه 
الربنام�ج ليتن�ى ملدي�ر الدائ�رة املختص 
تنفي�ذ اصاحات بصورة رسيعة وواضحة 
وملموس�ة وبفرتة زمنية تح�دد من قبله، 
ع�ىل ان يت�م تزويد مكتب الس�يد املحافظ 
بربنام�ج اص�اح الدائ�رة بف�رتة اقصاها 
2019/12/10م وبخاف هذا املوعد سيتم 
اعفاء رئي�س الدائ�رة املتلكئ ف�ورا لعدم 
قدرت�ه عىل العمل بصورة واضحة وجدية.

ثاني�ا: تخصص ق�وة امني�ة مختصة من 
مديرية رشطة النجف االرشف وبالتنسيق 
املب�ارش مع رشط�ة االثار وبرفق�ة ممثل 
دائ�رة االثار وممث�ل مديرية بيئ�ة النجف 
االرشف للقيام بالجوالت التفتيشية اليومية 
املس�تمرة ملن�ع كل من تس�ول له نفس�ه 
العب�ث بالط�ارات االثرية ق�رب منخفض 
بح�ر النج�ف مهم�ا كان�ت ه�ذه الجهة 
حكومية ام اهلية واقامة الدعوة القانونية 
بش�ان املخالفني فورا.ثالثا:تش�كيل لجنة 
تدقيقي�ة لغ�رض تدقي�ق امل�واد الت�ي تم 
رشاؤه�ا م�ن قبل لجن�ة التوثي�ق والنرش 
م�رشوع النج�ف عاصمة الثقاف�ة 2012 
من )تماثي�ل _ مخطوطات_ صور اثرية ( 
وغرها ومطابقتها مع مس�تندات الرشاء 
واالدخ�ال واالخراج املخزن�ي عىل ان تقدم 
اللجن�ة التدقيقي�ة تقريرها ب�أرسع وقت 
.رابعا:توجيه مديرية الزراعة بمنع تجديد 
العقود الزراعية املجرفة والغر مستغلة يف 
املحافظ�ة والتي مىض تعاقده�ا اكثر من 
س�نة وتزويدن�ا بأرقام ومس�احات هذه 
القطع لغرض توحيدها واعان استثمارها 
م�ن خ�ال ال�رشكات الزراعي�ة الرصينة 
واملختصة بالزراعة م�ن اجل دعم املنتوج 
املح�ي وتوفر اكرب عدد م�ن فرص العمل 

للشباب من ابناء املحافظة.خامسا:توجيه 
وإلزام كافة دوائر املحافظة بتحويل كافة 
االج�راء اليوميني اىل عقود دائمني يف نفس 
الدائ�رة وعىل مدراء الدوائ�ر املعنية تنفيذ.
ه�ذا االجراء بدون اي تعقي�دات او تأخر.
سادس�ا:املحافظ يخاط�ب االمانة العامة 
ل مجلس الوزراء املوقر باملوافقة عىل تعيني 
ومح�ارضة  مح�ارض   7000 تش�غيل  او 
م�ع التأكيد ع�ىل توفر التخصي�ص املايل 
له�م من اج�ل تكليفهم للعم�ل يف مدارس 
املحافظ�ة باملرك�ز واالقضي�ة والنواح�ي 
لس�د النقص الحاصل يف املاكات الرتبوية 
االختصاصات.س�ابعا:من خال  وبكاف�ة 
التواصل م�ع رئيس مجلس ال�وزراء ومع 
وزي�ر الصحة ووزي�ر االعمار واالس�كان 
والبلديات واالش�غال العامة رئيس اللجنة 
حصل�ت املوافق�ة ع�ىل تخصي�ص مبل�غ 
مليارين وس�بعمائة ملي�ون دينار عراقي 
بالرسع�ة  االملان�ي  املستش�فى  الكم�ال 
القصوى لحاجة املحافظ�ة اليها وادخاله 
الخدم�ة الصحي�ة حيث سيس�اهم انجاز 
هذا املستش�فى يف تقديم الخدمات الطبية 
الجي�دة واملتط�ورة البن�اء النج�ف الكرام 
وسيس�اهم يف تحقي�ق العدي�د من فرص 

العمل.

حمافظ النجف يصدر قرارات »اصالحية« جديدة
   بغداد / المستقبل العراقي

محص�ويل  اس�تراد  من�ع  ع�ن  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
الشلغموالش�وندر للموسم الحايل من كافة املنافذ الحدودية 
وذلك يف ضوء وفرة املنتج املحي يف األسواق وطبقا للروزنامة 
الزراعي�ة وحماي�ة املنت�ج املحي«.وافاد بيان لل�وزارة ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »استناداً إىل كتاب مجلس الوزراء 
لجن�ة الش�ؤون االقتصادية املتضم�ن تخويل الس�يد وزير 

الزراعة صاحية فتح ومنع االس�تراد يف ضوء وفرة وشحة 
املنتج املحي، تقرر منع استراد محصويل الشلغموالشوندر 
من كافة املنافذ الحدودية اعتبارا من تاريخ 2019/11/24 
نتيجة عدم حدوث أي ش�حة يف السوق او ارتفاع يف اسعاره 
هذا املوس�م.يذكر ان وزارة الزراعة قد منعت يف وقت سابق 
استراد )16( محصول زراعي باإلضافة اىل الدجاج والبيض 
واألس�ماك لوفرته�ا يف االس�واق املحلي�ة ودعم�ا للفاحني 

واملربني للنهوض باالقتصاد الوطنية.

   بغداد / المستقبل العراقي

ضمن مش�اريع املنح�ة التش�يكية املُخصص�ة لقضاء 
الحمداني�ة يف ُمحافظة نين�وى , وتحت إرشاف وُمتابعة 
صن�دوق إعادة إعم�ار املناطق املترضرة م�ن العمليات 
اإلرهابي�ة ف�رع نين�وى , وصل�ت اىل مخ�ازن كهرب�اء 
ق�ره قوش مؤخ�راً وجبة اوىل من املح�والت الكهربائية 

املُصنع�ة يف رشكة تي�ك الرُتكية املُتخصص�ة والرائدة يف 
مجال الكهرباء , بلغ عدد املحوالت 28 وبس�عتي 250 و 
KVA 400 , وِبتُكلف�ة قدُرها 139000000 مليون دينار 
, املحوالت ستدخل الخدمة قريباً بعد نصبها يف مواقعها 
من قبل فرع توزيع اطراف نينوى وسُتساهم يف استقرار 
تجهيز املواطنني بالكهرباء , وس�يجري يف األيام املُقبلة 

إكمال تسليم الوجبة الثانية اىل الجهة املُستفيدة.

الزراعة متنع استرياد حمصولني لوفرهتام حمليًا

صندوق إعادة إعامر املناطق املترضرة من العمليات 
اإلرهابية جيهز قضاء احلمدانية بمحوالت كهربائية

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

بتوجي�ه م�ن محافظ كرب�اء املقدس�ة املهندس نصيف جاس�م 
الخطابي لكافة االقس�ام الهندس�ية والفني�ة يف االدارة املحلية يف 
املحافظة وكافة الدوائر باالس�تمرار باملشاريع وانجازها بالفرتة 

املحددة وبكفائة عالية
يقوم قسم التخطيط االسرتاتيجي يف املحافظة باالستمرار بالعمل 
يف مرشوع انش�اء الطريق الحويل الشمايل حيث يجري االن اعمال 
الصب والعمل مس�تمر بوترة جيدة م�ن اجل انجاز هذا املرشوع 
املهم الذي سيخدم اهايل املحافظة وكذلك خال الزيارات املليونية 
ملا س�يوفره هذا الطريق من انس�يابية ورابط مهم لاحياء فيما 

بينها«.
كما تقوم مديرية البلديات وبلدية الحر بمرشوع اكساء عدة طرق 

يف شارع حي العسكري والعمل مستمر الكساء طرق اخرى.

حمافظ كربالء يوجه باالستمرار باملشاريع 
وانجازها بالفرتة املحددة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، اع�ادة افتتاح فرع الحدب�اء يف محافظة 
نينوى لتقديم الخدمات املرصفية للمواطنني .

وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه »تم اع�ادة افتت�اح ف�رع الحدباء بع�د تأهيله 
وبارش باس�تقبال الزبائن لعرض نش�اطاته املرصفية للمواطنني 

واملوظفني«.
وأضاف أن »افتتاح الفرع سيس�هم بشكل كبر يف إنعاش الحركة 
االقتصادي�ة وتخفي�ف العبء عن املوظفني عند اس�تام رواتبهم 
كما سيس�هم بتوفر الس�يولة النقدي�ة وترويج كاف�ة املعامات 

املرصفية االخرى .

    بغداد / المستقبل العراقي

اق�ر مجل�س ال�وزراء تملي�ك األرايض للمتجاوزين خ�ارج حدود 
التصاميم األس�اس للمدن، مقابل بدل مايل يقدر عن طريق لجنة 
مؤلف�ة بموجب قانون بي�ع وايجار أموال الدولة رقم 21، لس�نة 

.2013
ون�ص القرار بحس�ب بيان االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء الذي 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ع�ىل »اس�تيفاء مبلغ 
مقداره 5% من بدل القطعة، ويقس�ط الباقي ملدة 20 س�نة، ويف 
حال تأخر التسديد فللوزير املختص او رئيس الجهة غر املرتبطة 
بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقر اما قبول تس�ديد القس�ط 
او األقس�اط املتأخرة مع تحميل القسط او األقساط املتأخرة مع 

الفائدة املنصوص عليها يف قانون بيع وايجار أموال الدولة«.
واضافت: »يف حال تعذر عىل املستفيد دفع األقساط املتأخرة يباع 
العق�ار نق�دا وفقا الح�كام القانون املذكور، اذا لم يكن مس�جا 
باس�م املالك، وان كان مس�جا باس�مه يباع وفقا الحكام قانون 

التسجيل العقاري باعتباره محجوزا«.
وتابع�ت: »تضمن قرار مجل�س الوزراء أيضا وضع إش�ارة عدم 
الت�رصف عىل العقار لحني تس�ديد كام�ل البدل، وتت�وىل مديرية 
التخطي�ط العمران�ي يف املحافظة بالتنس�يق بينها وب�ني البلدية 
املعنية اعداد مسوحات كاملة لواقع الحال مع مخططات للتطوير 
والتأهيل مع توافر املس�احات الخرضاء والخدم�ات االجتماعية 
والصحية والتعليمية والش�وارع واملحاور التجارية، وتصادق من 

املديرية العامة للتخطيط العمراني.

الرافدين يعيد افتتاح 
فرع احلدباء يف املوصل

جملس الوزراء يقرر بيع األرايض للمتجاوزين 
خارج التصاميم األساس للمدن

افتتح مدرستني ويعلن استئناف العمل مبشروعني سكنيني يف ابو غريب

حمافظ بغداد يؤكد استكامل االوامر الديوانية 
للمتعينني يف الرتبية خالل أسبوع

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغداد محمد جاب�ر العطا، عن موعد 
اس�تكمال االوام�ر الديواني�ة للمتعين�ني يف مديريات 
الرتبية الس�ت ببغداد.وق�ال العطا«بدأنا باس�تكمال 
االوامر الديوانية للمتعينني يف مديريات الرتبية الس�ت 
ببغ�داد«، مضيفا، انه »س�يتم اصدار اوام�ر ديوانية 
للمتعين�ني البال�غ عددهم 12935 ع�ىل ماك تربيات 
الرصافة والكرخ«.واش�ار اىل ان »االنتهاء من اصدار 
االوامر س�يكون خ�ال أس�بوع«.كما افتتح محافظ 

بغ�داد املهن�دس محمد جاب�ر العطا، أم�س االربعاء، 
مدرس�تني جديدة يف ابو غريب، معلن�ا يف الوقت ذاته 
استئناف العمل بمرشوعني سكنيني يف القضاء.وجاء 
االفتت�اح ابان زي�ارة ميدانية للعط�ا، اطلع فيها عىل 
البنايتني وتجهيزاتهما يف منطق�ة الحمدانية بناحية 
الن�رص والس�ام واألخ�رى يف منطقة الج�ذب مركز 
القض�اء، الفتا اىل ان املدارس الجديدة ستس�هم بحل 
االزدواجي�ة للدوام.كما أش�ار الس�يد املحاف�ظ إىل » 
ان املحافظ�ة لديها خطط لارتق�اء بواقع الخدمات 
املق�دم يف ابو غري�ب وتعمل حاليا إليج�اد حل رسيع 

بشأن مرشوع املجاري االسرتاتيجي«.
وعىل هامش االفتتاح، اعلن محافظ بغداد اس�تئناف 
بغ�داد«  »نجم�ة  و  »الزيت�ون«  بمرشوع�ي  العم�ل 
الس�كنيني يف قض�اء ابو غريب واللذي�ن توقف العمل 
فيهما يف وقت سابق، ويقارب عدد الوحدات السكنية 
يف املرشوعني 3000 وحدة يجري العمل فيهما بوترة 
تصاعدية.وتأت�ي الجوالت امليداني�ة ملحافظ بغداد يف 
س�ياق االرشاف املب�ارش عىل جهود تقدي�م الخدمات 
العاصم�ة  بواق�ع  والنه�وض  املش�اريع  ومتابع�ة 

واطرافها.

وزير النقل يعلن دخول »430« شاحنة اىل ميناء 
أم قرص اجلنويب خالل 24 ساعة ماضية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النق�ل املهندس عب�د الله 
لعيب�ي، الس�بت، دخول 430 ش�احنة 
لتفري�غ الحم�والت التجاري�ة وكذل�ك 
22 عرب�ة قط�ار صهري�ج نف�ط لنقل 

املشتقات النفطية.
واوضح لعيبي يف بيان، تلقته »املستقبل 
يف  األرصف�ة  جمي�ع  ان«  العراق�ي«، 
ام ق�رص الجنوب�ي مش�غولة بتفري�غ 

الحم�والت املتضمنة باخرة س�كر خام 
وباخرة رز وباخ�رة ذره علفيه وكذلك 
وبانطونكلنك�ر  حاوي�ات  باخرت�ني 

اضافة اىل ناقلتني نفط«.
وب�ني لعيب�ي، ان« ال�وزارة تعم�ل عىل 
تعزي�ز ثق�ة املؤسس�ات الحكومي�ة و 
ال�رشكات الك�ربى باملوان�ئ العراقي�ة 
البضائ�ع  نق�ل  اج�ل  م�ن  لجذبه�م 

والحاويات عن طريق العراق«.
واش�ار ان اي« انقط�اع يف عمل املوانئ 

العراقي�ة سيس�بب ارتفاعاً باالس�عار 
االمر الذي يثقل كاهل املواطن العراقي 
ولذل�ك تعم�ل ال�وزارة ع�ىل اس�تمرار 
انس�يابية النقل م�ن واىل امليناء خدمة 

للصالح العام«.
الع�راق  موان�ئ  رشك�ة  ان  اىل  يش�ار 
تعمل عىل مدار الي�وم لتقديم خدماتها 
البحري�ة والتجارية لتنفي�ذ التزاماتها 
وف�ق  القطاع�ات  جمي�ع  م�ع  بدق�ة 

التوقيتات الزمنية.
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  
لتأجري االموال العائدة  لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك 
باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواقع يف 
املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن 
عنه موقعيا وخالل مدة خمسة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن 
اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 50% من 
القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق 
التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم 
املمانع�ة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكت�اب يتضمن الرقم 
الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية  عىل ان 
يت�م جلب عدم املحكومية والترصيح االمن�ي للمتقدم للمزايدة ومن بغداد 
حرصا  عىل ان يقوم املستاجر بايداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد 
االيجار الس�نوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء م�دة العقد  يف حالة عدم ترتيب 
مبال�غ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�رتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( م�ن قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة   

اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / حانوت املجمع السابع الداخيل / املدينة الجامعية

1 � القيمة التقديرية السنوية : )5000,000( خمسة ماليني دينار
ثانيا / حانوت ديوان الجامعة / 

1 � القيمة التقديرية السنوية : ) 2,000,000( مليوني دينار

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن مساطحة 

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة  عن مساطحة ايجار )العقار(   املدرجة اوصافهادناه وذلك 
بعد مرور ) 15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية  وفقا للمادة  16 من قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل  لغرض تشييد بناية تجارية تتكون من ستة طوابق وملدة 17 سبعة عرش سنة 
وبضمنها مدة التشييد والبالغة سنتان من تاريخ استالم االرض وحسب املخططات والكشوفات املصادقة تعود بعدها 
االرض واملشيدات اىل البلدية  وحسب الرشوط ادناه  فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% م�ن القيمة املقدرةولكامل فرتة 
املساطحة ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكنعىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة 
يف الي�وم ال�ذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  
ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيحار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة ع�ىل ان تكون املوافقات ضمن املدة 

القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة  واملخططات والكشوفات
الرشوط:

1 � يتم املبارشة بالبناء من تاريخ استالم االرض وان يتم اكمال التشييد خالل مدة سنتني
2 � يتم تسجيل حق املساطحة يف دائرة التسجيل العقاري

3 � يتم التعاقد مع مكتب استش�اري هنديس حكومي متخصص من قبل املس�اطح لالرشاف عىل مراحل العمل كافة 
وتقديم االستشارة الهندسية املطلوبة اذا تطلب االمر وخالل مدة التنفيذ

4 � يتم مراجعة بدل املساطحة كل خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد املساطحة وحسب الفقرة ب من املادة 16 من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

5 � تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خالل املدة املقررة يف الفقرة اوال 
اعاله يصار اىل مصادرة مبلغ الضمان ويعترب عقد املساطحة الغيا وتعود االرض واملشيدات اىل البلدية وبدون بدل

6 � توف�ري مق�ر مالئم لدائرة املهندس املقيم خالل مدة التنفيذ مع كافة املس�تلزمات املطلوبة مع توفري وس�يلة نقل 
مالئمة

7 � يتم تنفيذ العمل حسب املواصفات الفنية املطلوبة املعتمدة لدى البلدية وبارشاف د.م املقيم للمرشوع
8 � يتحمل املس�اطح كلفة اجراء اي من الفحوصات املختربية الالزمة لضمان تنفيذ العمل وحسب املواصفات الفنية 

املطلوبة
9 � يتحمل املساطح كلفة اعداد ومصادقة املخططات الخاصة بالبناية بعد االحالة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك 
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( فعىل من يرغب 
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل )30( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية 
املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية 
عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة 

يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 

بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانوني�ة  عن اجراء املزاي�دة العلنية  لتأجري 
بناية العقارات العائدة  لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   
املذك�ورة مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة الجامعية 
طري�ق كوفة / نجف لالطالع ع�ىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة 
ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل  للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة 
الكوف�ة / صن�دوق التعليم العايل وكتاب ب�راءة ذمة  من دوائ�ر الرضيبة  املختصة 
تتضم�ن عدم املمانع�ة يف الدخ�ول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكت�اب يتضمن 
الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية  او البطاقة 
الوطني�ة املوحدة عىل ان يتم جلب كتاب مكت�ب التحقيق الجنائي للمتقدم للمزايدة 
وم�ن بغداد حرصا  عىل ان يقوم املس�تاجر بايداع تأمين�ات مقدارها 10% من قيمة 
عقد االيجار الس�نوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتيب مبالغ 
بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني 
الذي�ن ذكرتهم اح�كام املادة )4( من قانون بيع وايجار ام�وال الدولة النافذ يف هذه 
املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق 

القانون املشار اليه اعاله 
اوال / مجمع قسم الكرار الداخيل  / )املجمع االول( / املدينة الجامعية

1 � القيمة التقديرية السنوية : )750,000( سبعمائة وخمسون الف دينار
ثانيا / كافرتيا / كلية الرتبية / 

1 � القيمة التقديرية السنوية : ) 23,000,000( ثالثة وعرشون مليون  دينار 
ثالثا / قسم املجمع الداخيل الثاني / املدينة الجامعية 

1 � القيمة التقديرية السنوية : )700,000( سبعمائة الف دينار 
رابعا / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية العلوم السياسية 

1 � القيمة التقديرية السنوية : )1250000( مليون ومائتان وخمسون الف دينار

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري 
االم�وال العائدة  لجامعتنا  واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة   
املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية 
طري�ق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل 
مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل  للم�دة اعاله بدي�وان الجامعة 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك 
مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة 
ذم�ة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن ع�دم املمانعة يف الدخول باملزايدات 
لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
الس�كن وهوي�ة االحوال املدنية  ع�ىل ان يتم جلب ع�دم املحكومية والترصيح 
االمن�ي للمتق�دم للمزايدة وم�ن بغداد حرصا  ع�ىل ان يقوم املس�تاجر بايداع 
تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي  يتم ارجاعها بعد انتهاء 
م�دة العقد  يف حال�ة عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العقد او 
ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام املادة )4( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو 

عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / مكتب الهدايا والقرطاسية/ كلية الرتبية االساسية

1 � القيمة التقديرية السنوية : )3,200,000( ثالثة ماليني ومائتي الف دينار
ثانيا / كافرتيا/  كلية اللغات

1 � القيمة التقديرية السنوية : ) 5,500,000( خمسة ماليني وخمسمائة الف 
دينار

العدد : 35065
التاريخ 2019/11/24

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

17 سبعة 
عشر سنة

9000000 تسعة 
مليون دينار سنويا

270م2 لالرض 
45م2 للقضاء

عرصة خالية النشاء بناية تتكون من ستة طوابق 
وحسب الكشوفات والمخططات المصادقة والمرقمة 

61/54738/3 جزيرة الواقعة في حي االسكان
1

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

سنة واحدة السوق العصري 19م2 10 حانوت 1

سنة واحدة الشارع العام 7,5م2 1/2 ـ 5/2 ـ 6/2  اكشاك 2

سنة واحدة سوق ذو الطابقين 16م2 3:24 ـ 25/3 ـ 26/3 حوانيت 3

سنة واحدة الشارع العام 20م2 17 كشك 4

ثالث سنوات على جزء من القطعة 281/26 
مقاطعة 48 )45*36(م بال ملعب كرة قدم 

خماسي   5

العدد /217
التاريخ 2019/11/20

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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اىل / مسامهي رشكة الياممة للتأمني م . خ 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
استنادا الحكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وقرار مجلس االدارة املتخذ بالجلسة املنعقدة بتاريخ 22 / 5 / 2019 يرسنا دعوتكم 
لحض�ور اجتم�اع الهيئة العام�ة للرشكة يف مق�ر ادارة الرشكة والكائ�ن يف الكرادة 
خ�ارج – الجه�ة املقابلة لن�ادي الهندية م / 905 ش / 15 د / 64 يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة من صباح ي�وم الخميس املصادف 12 / 12 / 2019 ويف حالة عدم اكتمال 
النصاب القانوني يؤجل االجتماع ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني يف االس�بوع 
التايل املصادف ليوم الخميس 19 / 12 / 2019 وذلك لغرض مناقشة جدول االعمال 

لالعضاء واملتضمن : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عىل نشاطات الرشكة للسنة املنتهية يف 31 / 12 

/ 2018 واملصادقة عليه . 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نشاطات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه . 
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها. 
4 – تعيني مراقب الحس�ابات لتدقيق حس�ابات الرشكة للسنة املالية 2019 وتحديد 

اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
5 – مناقشة فقرة معالجة الخسارة من الفائض املرتاكم .

6 – ب�راءة ذم�ة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اطات الرشكة للس�نة املالية 
 . 2018

راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريهم بوكالة 
مصدقة من كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية 
قب�ل ثالثة اي�ام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع واس�تنادا الح�كام املادة 91 من 

قانون الرشكات اعاله .

وزارة النفط 
رشكة  نفط الشامل

اعالن مناقصة حملية عامة 
)اعالن للمرة االوىل( 

املناقصة املرقمة )2019/32( 
)جتهيز ناقلة معدات موديل 2018 عدد/2( 

يرس )وزارة النفط / رشكة نفط الش�مال( بدعوة املجهزين الراغبني باالش�رتاك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) ناقلة 
مع�دات مودي�ل 2018 فما ف�وق( عدد /2 املنش�ا : )املاني /ياباني / فرن�ي(  وفق املواصف�ات الفنية املدرجة يف 

الوثيقة وحسب الرشوط االتية :
1 � يت�م طل�ب للحص�ول عىل الوثائق املناقصة من )رشكة نفط الش�مال / قس�م العقود � عرفة( م�ن قبل املدراء 
املفوض�ني او املخولني الرس�ميني بموج�ب وكالة صادرة من دائ�رة الكاتب العدل ، او تخويل مصدق من الس�فارة 

)CD( العراقية للرشكات االجنبية عىل شكل قرص
2 � سعر رشاء وثيقة املناقصة ) 250,000( مئتان وخمسون الف دينار غري قابل للرد

3 � تقدم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة
4 � عىل املش�رتك عند رشاء وثيقة املناقصة تقديم صورة ملونة من ش�هادة التأس�يس للرشكات العراقية او هوية 
عغرفة التجارة نافذة وبالنس�بة للرشكات االجنبية الراغبة باملش�اركة تقديم شهادة تأسيس للرشكة وكتاب تأييد 

تسجيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات /وزارة التجارة
5 � تقديم كتاب عدم املمانعة  باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الشمال ) 

النسخة االصلية( 
6�  تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية 

7 � تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني مصدقة من قبل محاس�ب قانوني وبالنس�بة لرشكات القطاع العام 
تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي

8 � تقديم تأمينات اولية لضمان جدية املشاركة والبالغة )15,000,000( خمسة عرش مليون دينار عىل شكل صك 
مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان ) يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ الخطاب 
رقم�ا وكتاب�ة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورق�م املناقصة ( صادرين من 
املص�ارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية وعرشون يوما بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء 
قابل�ة للتمدي�د عدا املصارف ) تحت التصفية وارشاف ووصايا وتأهيل ومتابع�ة البنك املركزي العراقي ( وملزيد من 

املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي دائرة مراقبة الصريفة 
9 � الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة ه�ي ) 834,548,000( ثمانمائة واربع�ة وثالثون مليون وخمس�مائة وثمانية 

واربعون الف دينار عراقي 
10 � تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد 

11 � مدة تنفيذ املناقصة )90( تسعون يوما
12 � يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني عىل العقد 

13 � يعقد املؤتمر الفني الخاص باالجابة عن استفس�ارات املشاركني الخاصة باملناقصة يف تمام الساعة )12,00( 
الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس املوافق 2019/11/28 يف قاعة السينما )عرفه( 

14 � تاريخ غلق املناقصة يف تمام الساعة )12,00( الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2019/12/11
15 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسميالذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة

16 � تودع العطاءات يف صندوق رقم )2( الخاص بالتجهيز املحيل الكائن يف استعالمات دوائر منطقة عرفه كركوك 
وقبل )12,00( الساعة الثانية عرشة ظهرا يوم غلق املناقصة

17 � ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن استالم العطاءات عرب الربيد املسجل عىل ان يؤمن وصولها قبل 
موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق 

18 � تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبشكل علني وبحضور املجهزين املشاركني
19 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

20 � يف حال�ة ع�دم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها وبنودها س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه

21 � للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات املصلحة  العامة وال يحق للمناقصني املطالبة 
باي تعويض  جراء ذلك ويعاد ثمن وصل رشاء وثائق املناقصة

22 � جميع املواد املجهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية
23 � يف حالة رفض املواد املجهزة يتوجب رفعها وس�حبها واستبدالها خالل )15( يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ بان 

املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة
24 � يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من اي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية 

25 � عىل الراغبني باملش�اركة يف املناقصات يتطلب تقديم املستمس�كات الثبوتية اىل قس�م العالقات العامة لغرض 
استحصال املوافقات االمنية قبل االحالة والتعاقد

26 � تتحمل الرشكة املحال اليها املناقصة اجور النرش واالعالن 
املدير العام

مرصف االستثامر العراقي ش . م . خ 
اعالن دعوة اهليئة العامة 

حرضات السيدات والسادة مساهمي مرصف االستثمار العراقي ش . م . خ املحرتمني 
نهديكم اطيب تحياتنا .... 

استنادا الحكام املادة 87 / ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة رقم ) 4 ( بجلسته املنعقدة بتاريخ 7 / 8 / 2019 يرسنا دعوتكم 
لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف ف�رع مرصفنا اربيل الكائن يف 
اربيل – حي زانكو – خلف محطة وقود اكار يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 
19 / 12 / 2019 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل اىل يوم الخميس 26 / 

12 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني للنظر يف جدول االعمال االتي :
1 – االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة حول نشاط املرصف للسنة املنتهية يف 31 / 12 

/ 2018 ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة بشانه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 

31 / 12 / 2018 واملصادقة عليهما . 
3 – تعيني مراقبي الحسابات لسنة 2019 وتحديد اجورهما . 

4 – مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2018 .
5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للس�نة املنتهية يف 31 / 

 . 2018 / 12
6 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون املصارف العراقي والنظر 

يف اعادة تعيينها . 
نرج�و تفضلكم بالحضور اصالة او انابة الغري من املس�اهمني او توكيل الغري بموجب 
وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابراز شهادة االسهم االصلية ويجب ان تودع االنابات 
وال�وكاالت لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل م�ن املوعد املحدد لالجتماع 

استنادا الحكام املادة 91 من قانون الرشكات .
شاكرين حسن تعاونكم .. مع التقدير

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 28388 
/3 ح�ي الجامع�ه باس�م ) خضري 
جار الله جريح ( عىل من يعثر عليه 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 34 / ش / 2019 

اعالن 
املدعي : رسحان صائب حسني 

املدعى عليها : انصاف طالب صاحب 
اقام املدعي / رسحان صائب حسني الدعوى الرشعية 
املرقم�ة بالع�دد 34 / ش / 2019 يف 10 / 2 / 2019 
امام محكمة االحوال الشخصية يف الخالص موضوع 
الدع�وى ) تصديق طالق رجع�ي خارجي واقع للمرة 
االوىل ( وقد وردت ورقة تبليغك بموعد املرافعة وحسب 
كت�اب مرك�ز رشط�ة جيزاني الج�ول املرق�م بالعدد 
10440 يف 3 / 8 / 2019 واش�عار مخت�ار منطق�ة 
جيزان�ي الجول ) الس�يد / صبار ابراهي�م الطائي ( 
امل�ؤرخ يف 26 / 7 / 2019 متضمنت�ني ارتحال�ك اىل 
جه�ة مجهولة – عليه وملجهولية محل اقامتك الحايل 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليت�ني بقرار 
حكم تصديق الط�الق الرجعي الخارجي الواقع عليك 
من قبل املدعي آنف الذكر مع حقك يف االعرتاض عليه 
خالل املدة القانونية وبخالفه سيكتس�ب قرار الحكم 

الدرجة القطعية .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : 165 / ب / 2018 
التاريخ : 24 / 11 / 2019 

م / اعالن 
بتاري�خ 7 / 7 / 2019 وبموجب الدع�وى البدائية املرقمة 
165 / ب / 2018 اصدرت محكمة بداءة هبهب قرار حكم 
مكتسب الدرجة القطعية يقيض بازالة شيوع العقار املرقم 
) 115 – م19 هبهب ( عليه تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة 
العلني�ة عن طريق الصحف املحلية ملدة ) 30 ( ثالثون يوما 
ع�ىل ان يكون البيع يف الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة الن�رش ويف حالة مصادفة ي�وم املزايدة 
العلنية عطلة رس�مية يك�ون املوعد يف الي�وم التايل للعطلة 
الرس�مية وع�ىل الراغ�ب بالرشاء اي�داع تامين�ات قانونية 

قدرها ) 10 % ( من بدل البيع ان لم يكن رشيكا .
القايض 

غازي جليل عبد 
اوصاف العقار موضوع املزايدة 

1 – رق�م العق�ار وموقع�ه وجنس�ه : 115 – م19 هبه�ب 
القديمة / ملك رصف ) بستان ( .

2 – املشتمالت واملواصفات : اليوجد .
3 – املساحة الكلية : ) 7 ( اولك و ) 75 ( مرت مربع .

4 – الشاغل الحايل : اليوجد .

5 – الوارد السنوي : اليوجد .
6 – القيم�ة التقديري�ة : ) 35000000 ( فق�ط خمس�ة 

وثالثني مليون دينار عراقي الغري .

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

فقدان 
للس�يدة  التالي�ة  املستمس�كات  فق�دت 
) لي�ال س�يد مطر ( ج�واز س�فر ايراني 
املرق�م ) R42793788 ( وهوية االقامة 
املرقم�ة  الب�رصة  اقام�ة  مديري�ة  م�ن 
)0007580 ( فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4202 / ش2 / 2019 

التاريخ : 24 / 11 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عبد الحكيم عبد الواحد عبد القادر 

م / اعالن 
بتاري�خ 31 / 10 / 2019 اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار 
الحك�م املرق�م 4202 / ش2 / 2019 واملتضم�ن الحك�م 
بالتفري�ق القضائ�ي للهج�ر بينك وب�ني املدعي�ة ) ابتهاج 
حمودي توفيق ( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار 
مختار دور املعجون صبحي عبد االمري وكتاب مركز رشطة 
املفرق تقرر تبليغك بالحكم الغيابي الصادر بحقك بواسطة 
صحيفتني محليت�ني حكما غيابيا وعلنا ووفق االصول ولك 

حق االعرتاض ضمن املدة القانونية . 
القايض 

عمر حميد محمود 

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد : 6686 / ش / 2019 
التاريخ : 24 / 11 / 2019 

م / اعالن 
املدعي : قيس احمد محمود 

املدعى عليها : ارساء محمد اسماعيل 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل حكما 
غيابي�ا بتاريخ 17 / 11 / 2019 يق�يض بفقرته الحكمية 
: ق�ررت املحكم�ة الحكم بقطع النفق�ة املفروضة بالحكم 
الصادر من هذه املحكمة بالعدد 631 / ش / 2017 يف 27 / 
2 / 2017 واملتعلقة بنفقة املدعية ) ارساء محمد اسماعيل 
( والبالغة مائة وخمسون الف دينار ونفقة الطفل مرتجى 
بواقع مائة وخمس�ون الف دينار واعتبارا من تاريخ 28 / 
2 / 2017 ولغاية تاريخ 20 / 4 / 2019 . وملجهولية محل 
س�كن املدعى عليه�ا ارساء محمد اس�ماعيل وتاييد الجهة 
املس�ؤولة تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني وعند تبلغك 
وع�دم اعرتاضك باملدة القانونية املحددة سيكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض 

مهدي صالح محسن

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل املنطقة 

الرابعة .
2 – اسم املشتكي : الحق العام .

3 – اس�م املحك�وم الغائب : العريف ) محمد حس�ني خلف 
محمد العامري ( 

4 – رقم الدعوى : 640/ 2019 
5 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 31 / 8 / 2018  

6 – تاريخ الحكم : 4 / 11 / 2019 .
7 – امل�ادة القانوني�ة : تعديل مادة االحالة م�ن املادة ) 5 ( 
بداللة املادة ) 65 / اوال ( من ) ق أ د ( رقم 17 لسنة 2008 
اىل املادة ) 5 / اوال ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 

بداللة املادة ) 31 ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
8 – خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة ق�وى االمن الداخيل 
املنطق�ة الرابعة عىل امل�دان العريف ) محمد حس�ني خلف 
محمد العامري ( بالحبس الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( 
وف�ق اح�كام امل�ادة ) 5 / اوال ( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل اس�تنادا الح�كام املواد ) 61 / اوال ( و ) 69 / 
اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه للفرتة من 31 / 

8 / 2018 ولحد االن . 
9 – طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
املادة ) 38 / ثانيا ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89 / اوال 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
10 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
11 – حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
12 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
60 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
اس�تنادا الح�كام امل�واد 71 / ثاني�ا و 74 / اوال م�ن نفس 

القانون وافهم بتاريخ 4/ 11 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

سعد عيل شميس
رئيس املحكمة

تنويه 
س�بق وان ت�م نرش االع�الن يف جري�دة املدى اع�الن تبديل 
اللقب للمدعي ) محمد عيل قيس ( الذي طلب تبديل اللقب 
من ) املحامدة ( اىل ) الكعبي( حيث كان النرش بأسم اللواء 
هيث�م فاضل الغرباوي والصحيح بأس�م الل�واء الحقوقي 
نشأت ابراهيم الخفاجي املدير العام / وكالة – لذا اقتىض 

التنويه .
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اعالن 
قدم املواطن ) بدر حمد الله محسن ( دعوة قضائية لتبديل 
) لقب�ه ( وجعله ) الزويني ( بدال من ) الراوي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل ع�ىل ان يكون النرش 

باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

بالنظر لتغيري عنوان سكن السيد ) عالء حسني عيل حسني 
( املنسوب سابقا اىل وزارة الثقافة والسياحة واالثار تقرر 
تبليغكم بالحضور اىل مقر هذه الوزارة لتسديد مابذمتكم 
م�ن مبالغ وبخالفه س�تتخذ الدائرة االج�راءات القانونية 

بحقكم .
اللجنة التحقيقية املشكلة يف الوزارة

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

ورد سهوآ يف النرش السابق للمواطن طارق انور شيخه
اسم اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

واملدير الحايل اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي
املدير العام/وكالة

العدد : د3/اعالم/96093
التاريخ 2019/11/21

مع الشكر والتقدير 
عيل عباس عبد احلسني 

رئيس جملس االدارة

حسني صالح رشيف 
رئيس جملس االدارة
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مجهورية العـراق – وزارة الكهرباء   
اعالن املناقصة عامة 25/د/2019 الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

جتهيـز عـوازل خزفيــة خمتلفــة االنــواع    
إشارة اىل القرار رقم )4( من محرض اجتماع لجنة شؤون الطاقة رقم 16 املنعقد يف 2019/3/27 الوارد الينا بكتاب 
وزارة الكهرباء / دائرة االستثمارات والعقود 18008 يف 2019/4/3 يرس )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب( 
بدعـوة أصحاب الـرشكات املؤهلني وذوي الخربة واالختصـاص لتقديم عطاءاتهم لــ )تجهيــز عـوازل خزفيــة 

مختلفــة االنــواع وفق الجدول التالـي( 

واصـل اىل مخازن الرشكة يف حي الحسـني وعىل حسـاب الخطة االسـتثمارية والتبويـب )7/3/10( عىل ان ال تتم 
اإلحالة إال بعد توفر التخصيص املايل لعام 2020 وبفرتة تجهيز )4( أشهر من تاريخ توقيع العقد.  

مع مالحظة ما يأتي:
1. سـيتم العمل وفـق اآللية املعتمدة للمناقصات املحلية العامة والتي تتيـح ملقدمي العطاءات كافـة من الرشكات 

لالشرتاك فيها مع مالحظة ما ييل: -  
أ- يكـون تقديـم العطاء مـن خالل إجـراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التـي حددتها تعليمـات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 باعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح التقديم لجميع 

املناقصني.
ب- تقديـم تأمينـات أولية صـك او خطاب ضمان مصدق من مـرف معتمد بمقـدار )18480000( ثمانية عرش 
مليـون واربعمائـة وثمانون ألف دينار عراقـي والذي يمثل )1%( من قيمـة الكلفة التخمينيـة للمناقصة والبالغة 
)1848000000( مليـار وثمانمائة وثمانية واربعون مليون دينار عراقي ويغطي فرتة نفاذية العطاء مضافاً اليها 

)28( يوم.
ج – الرشوط   واملعايري األخرى كافـة املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

2. عـىل مقدمي العطـاءات الراغبني يف الحصول عىل معلومـات إضافية االتصال )بالرشكة العامـة لتوزيع كهرباء 
الجنوب( الربيـــد االلكرتونــي: sedist@moelc.gov.iq و com.sedist@moelc.gov.iq واملوقـــع االلكرتونـــي

 www.sedist.moelc.gov.iq )الدوام من السـاعة الثامنة صباحاً وحتى السـاعة الثانية ظهراً( وسوف يعقد مؤتمر 
خاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني يوم االحــد بتاريخ 2019/12/1 الساعة 1300 ظهراً يف مقر الرشكة.

3. بإمـكان مقدمـي العطـاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغـة العربية وبعد تقديم طلـب تحريري اىل العنوان 
املحـدد يف التعليمـات ملقدمي العطاءات وبعد دفع قيمة بيع الوثائق البالغـة )400000( اربعمائة ألف دينار عراقي 
فقط ويتم الرشاء من خالل دفع مبلغ الوثائق عند استالمها من قبل مخول الرشكة وغري قابلة لإلرجاع )اال يف حالة 

الغاء املناقصة( ويرفق وصل الرشاء بعد ذلك مع العرض للذين لديهم هوية غرفة تجارة درجة أوىل.
4. يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنوان التايل )مقر الرشكـة العامة لتوزيع كهرباء الجنـوب – الطابق الثالث – غرفة 
املناقصات – صندوق املناقصات( وتقدم العطاءات يف ظرفني مغلفني احدهما يحتوي عىل املواصفات الفنية وكافة 
املستمسـكات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط  القانونية واآلخر تجاري يحتوي عىل األسـعار بالدينار العراقي 
ويكتـب عـىل الظرفني رقم املناقصة وتاريـخ الغلق وعنوان  مقـدم العطاء والربيد االلكرتوني ورقـم الهاتف وختم 
الرشكـة ، علماً ان آخر موعد السـتالم العطـاءات هو السـاعة 1300 ظهراً ليوم االحـــد املصـادف 2019/12/8 
وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسـمية يكون غلق العروض يف اليوم الذي يليه عىل ان يتم فتح العطاءات السـاعة 
1000 العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وسـيهمل أي عطاء غري مسـتويف للرشوط املطلوبة يف الوثائق 
التجاريـة والقانونيـة او يـرد بعد  موعد الغلق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسـو عليه 

املناقصة أجور النرش واالعالن.
5. العنوان: مقر الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يف محافظة البرة – شارع 14 تموز مقابل مستشفى ابن 

غزوان يف منطقة العباسية )الربيد االلكرتوني )sedist@moelc.gov.iq( ال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً.  
مالحظـــــة:

أ- بإمـكان جهـة التعاقـد إضافـة بيانـات أخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة بـرشط ان ال تتعارض مع الترشيعات 
القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.

ب- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملئ القسـم الرابع من الوثائق وتقديمه ورقياً بعد ختمه بالختم 
الحـي وتوقيعـه من املدير املفـوض للرشكة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسـب القرص املدمج CD الذي يسـتلمه 

إضافة اىل استمارة تقديم العطاء ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرفية( وملئها بشكل واضح )مهم جداً(.
ج-  يحق للرشكة الغاء املناقصة ألي سبب يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية وقانونية.

اىل / السادة رشكة السدوف للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية 
م / اغالق اكتتاب 

يهديكم مرفنا اطيب التحيات ...
باالشـارة اىل كتابنا املرقـم ) 711 / 324 ( يف 20 / 10 / 2019 
واملعطـوف عـىل كتابكـم العـدد ) 156 ( يف 20 / 10 / 2019 
نـود اعالمكم باغـالق االكتتاب الخاص بكم وذلـك النتهاء املدة 
املطلوبـة والبالغـة ) 30 يـوم ( علمـا انه قد تـم تغطية جميع 
االسـهم املطروحـة والبالغـة ) 000 ، 000 ، 10 ( عرشة ماليني 
دينار الغريها وحسب االستمارات التي تم تزويدكم بها سابقا – 
الرجاء نرش االغالق يف صحيفتني رسميتني ليتسنى لنا مخاطبة 

مسجل الرشكات بالتفاصيل .
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 28701 /3 حي الجامعه باسم ) سعديه 

حسني ياسني ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيـك )حسـني مهـدي عبـد اللـه  (توجـب عليـك الحضـور 
اىل مقـر بلديـه الحيدريـه لغرض اصـدار اجـازة بناء للعقـار رقم  
3350/116الحيدريـه  خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه زهره عبد الحسني فليح

تنويه
ورد سـهوا يف اعـالن محافظـة كربالء 
قسم العقود العامة املنشور يف صحيفة 
املسـتقبل العراقي بالعـدد )2027( يف 
2019/11/24 اعالن مناقصة انشائية 
رقم ) 18( تنمية االقاليم لسـنة 2019 
/ تبويـب )249175( خطأ والصحيح 
هو اعالن مناقصة انشائية رقم ) 68( 
تنميـة االقاليم لسـنة 2019 / تبويب 

)249175( لذا اقتىض التنويه.

منظمة قنديل السويدية  للمساعدات األنسانية
إعالن

تعلـن منظمة قنديل السـويدية للمسـاعدات 
االنسـانية عن حاجتها لشـاحنات نوع  ) كيا 
حمـل (  2 طـن مع سـائق لأليجار الشـهري 
للعمـل يف قضاء بلـدروز - محافظة دياىل عىل 
ان تكون سـيارته بحالة جيـدة ويمتلك اجازة 
سـوق عمومي نافذة و لديه الخربة يف عمليات 
النقل والتفريغ ويكون من سكنة قضاء بلدروز 
، فعـىل من يجد يف نفسـه املواصفات املطلوبة 
التقديم عـرب االتصال بالرقم 07707543619  
لغرض إسـتالم السرية الذاتية يف موعد أقصاه 
  2019    /11 يـوم  الثالثـاء املصـادف 26 / 

الساعة الواحدة ظهراً .

وزارة النفط 
رشكة  نفط الشامل / رشكة عامة

اعالن للمرة االوىلحمافظة كركوك
تعلن رشكة نفط الشـمال  /رشكة عامة /  محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة 
) م ش 26/2019/2/ تشـغيلية ( والخاصة بـ ) اعادة تاهيل سـقيفه جيولوجيا يف منطقة بابا 

الصناعية /  محافظة كركوك( 
1 ـ فعىل الراغبني باالشـرتاك باملناقصة اعاله  من مقاويل اعمال الهندسـة املدنية املصنفني من 
الدرجـة العـارشة  فما فوق واملقاولني والرشكات املسـجلة يف اقليم كوردسـتان وبنفس الدرجة 

والنافذة هوياتهم
2 ـ مراجعة قسـم العقود / عرفة / محافظة كركوك هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر 
كتاب العدول للحصول عىل قرص )CD( املدون فيه الوثائق القياسـية الخاصة بوثيقة االشـغال 
العامـة لقـاء مبلغ )100,000(  مائة الف دينار عراقي غري قابل للـرد اال يف حالة الغاء املناقصة  

يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة 
3 ـ ارفاق شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة  مـن وزارة التخطيط دائرة  تسـجيل الرشكات مع  

هوية تصنيف املقاولني  وبنسخة ملون  
4ـ  يقدم املشاركني كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب  

ومعنونا اىل رشكة نفط الشمال )النسخة االصلية(  مع تأييد حجب البطاقة التموينية 
5 ـ تقديم تأمينات اولية مقطوعة بمبلغ ) 1,200,000( دينار عراقي ) مليون ومئتان الف دينار 
عراقـي( )بأسـتثناء الرشكات الحكوميـة )القطاع العام(  وتكون اما عىل شـكل صك مصدق او 
سفتجة او خطاب ضمان يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين 
مبلـغ الخطاب رقمـا وكتابة وذكر تاريخ نفاذية ورشوطها ولغرض من اصدارها مع ذكر اسـم 
ورقم املناقصة واسـم املقاول او املدير املفوض واسـم الرشكة املقاولة بشكل كامل صادرين من 
املصـارف املعتمـدة لدى البنك املركـزي العراقي عدا مصارف ) تحت التصفيـة وارشاف ووصاية 
وتأهيـل ومتابعة البنك املركزي العراقي ( وملزيد من املعلومـات مراجعة  الربيد االلكرتوني للبنك 
املركـزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفـة )cbi@cbi.iq( ونافذة ملدة )28( يوما بعد انتهاء فرتة 

نفاذية العطاء املحددة يف رشوط املناقصة البالغة ) 90( يوم من تاريخ غلقها 
6ـ  تـودع اوراق العطـاءات يف صندوق رقم )1( الخاص باملقاوالت الكائن يف اسـتعالمات دوائر/ 

عرفة / محافظة كركوك
7 ـ سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجاية عىل استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحا 

من يوم االربعاء املوافق 2019/11/27 يف مقر قسم الدراسات والتصاميم 
8ـ  اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرشة ظهرا من يوم االحد املوافق 

2019/12/8
9 ـ سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف عرفة وبحضور 
املقاولني والرشكات املقاولة ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية فيكون اليوم الذي يليه 

هو يوم غلق املناقصة 
10 ـ ان جهـة التعاقد غري ملزمة بقبـول اوطا العطاءات ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن
11ـ  علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ) 59,500,000(  دينار عراقي )  تسعة وخمسون  

مليون وخمسمائة الف دينار  عراقي  (  
12 ـ للرشكـة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسـب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق 

للمشرتكني باملناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
)www.noc.oil.gov.iq( 13 ـ للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكرتوني

)صفحة املشاريع ـ املناقصات املحلية ـ املناقصات املحلية النافذة( 
املدير العام اضافة اىل وظيفته

العدد : د3/اعالم/96086
التاريخ 2019/11/21

العــــــــددالمــــــادةت
عدد 35000عـازل دبوسـي 33 ك.ف مع االسبنــدل 1
عدد 68000عـازل دبوسـي 11 ك.ف مع االسبنــدل2

عـازل قرصـي 33 ك.ف سيت كامل مع 3
الملحقــات

عدد 10500 )كل سيت يتكون من ثالث عوازل قرصية مع 
الملحقات

عـازل قرصـي 11 ك.ف سيت كامل مع 4
الملحقــات

عدد 13000 )كل سيت يتكون من اثنان عازل قرصي مع 
الملحقات

املهندس عبدالكريم عبداجلليل عبود 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس اإلدارة

وهبي سعدي امحد 
معاون املدير املفوض
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الرشطة يفسخ تعاقده مع ديارا 
بالرتايض

األزمات حتارص منتخبنا الوطني قبل انطالق »خليجي 24«
             المستقبل العراقي/ متابعة

يتأهب املنتخب العراقي لبدء مش�واره يف 
بطولة كأس الخليج »خليجي 24« عندما 
يواج�ه نظ�ره القطري صاح�ب األرض 
والجمه�ور ي�وم الثالث�اء املقب�ل يف لقاء 
االفتتاح. ولم تكن رحلة أسود الرافدين إىل 
الدوحة هادئة وكأن منتخب العراق اعتاد 
ع�ى خوض غمار املنافس�ات تحت وطأة 
األزمات.ويع�د املنتخ�ب العراق�ي األق�ل 
مش�اركة بني الفرق الخليجية يف البطولة 
باس�تثناء منتخ�ب اليم�ن ال�ذي التح�ق 
بالبطول�ة ع�ام 2003. يس�لط الضوء يف 
التقرير التايل عى املشاكل والعقبات التي 

تواجه العراق يف مشاركته بخليجي 24.
غياب املحرتفني

بع�د انتهاء مباراة املنتخ�ب الوطني أمام 
البحري�ن يف التصفي�ات املزدوجة املؤهلة 
ل�كأيس آس�يا والعالم عاد ريبني س�والقا 
إىل فريق�ه رادنيتش�كي ني�ش الرصب�ي، 
بينم�ا ح�اول كل من بش�ار رس�ن العب 
بريس�بوليس اإليراني وهمام طارق العب 

اإلسماعييل املرصي االستمرار مع الفريق 
لكنهما فش�ال.وبالتايل س�يغيب 3 العبني 
م�ن التش�كيلة األساس�ية للمنتخب التي 
ش�اركت يف املباراتني األخرتني أمام إيران 

والبحرين.
أزمة الرشطة

تسبب وصول فريق الرشطة إىل العاصمة 
القطري�ة الدوح�ة لخ�وض مب�اراة إياب 

ثمن نهائي بطولة كأس محمد الس�ادس 
لألندي�ة األبطال أمام نواذيب�و املوريتاني 
واملقررة يوم اإلثنني املقبل يف أزمة جديدة 
للعراق.وغادر 9 العبني معس�كر املنتخب 
والتحق�وا بتدريب�ات الرشطة اس�تعدادا 
ملواجه�ة نواذيبو، وس�ط ح�رة حقيقية 
للم�درب كاتانيت�ش ال�ذي وج�د الفريق 
منقوص�ا م�ن ه�ذا الع�دد الكبر.ورغ�م 

املحاوالت التي جرت إلقناع إدارة الرشطة 
املنتخ�ب  ال��9 ع�ى  الالعب�ني  بتقس�يم 

والفريق إال أن الوضع ظل كما هو.
غيابات عديدة

م�ا زاد الط�ني بل�ة ه�و النق�ص العددي 
للمنتخ�ب منذ غياب الالعب حس�ني عيل 
بس�بب اإلصابة الت�ي لحقت ب�ه وغيابه 
لف�رتة طويلة ع�ن املالعب، وكذل�ك قرار 
املدرب كاتانيتش باستبعاد جستن مرام 
وأحمد ياس�ني بعدما ق�ررا عدم االلتحاق 
بالفري�ق يف مبارات�ي كمبودي�ا وهون�ج 
كونج.ه�ذا باإلضاف�ة إىل إصاب�ة الالعب 
عيل حصني، وبالتايل يعاني املدرب بشكل 

كبر قبل انطالق املنافسات.
قرعة نارية

قرع�ة البطولة وضعت املنتخ�ب العراقي 
يف بداي�ة ناري�ة م�ع الفريق املس�تضيف 

للبطولة واملرشح األبرز للتتويج باللقب.
وس�يخوض الع�راق مب�اراة قطر وس�ط 
ظ�روف صعب�ة للغاي�ة األم�ر ال�ذي يعد 
التحدي األكرب ألس�ود الرافدي�ن يف الفرتة 

الحالية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أنه�ت إدارة نادي الرشط�ة تعاقدها مع 
املحرتف املايل أبو بكر ديارا بالرتايض بعد 

أن وصل الطرفني التفاق حول ذلك.
وق�ال امل�درب املس�اعد لفري�ق الرشطة 
حس�ني عبد الواحد يف ترصيحات خاصة 
ل، إن اإلدارة أنهت إجراءات فسخ التعاقد 
م�ع دي�ارا وباالتفاق مع م�درب الفريق 
ألكس�ندر اليت�ش بع�د انتف�اء الحاج�ة 
لوج�وده مع الفري�ق ولرغبت�ه أيضا يف 

الرحيل.
تحضرات�ه  يوص�ل  الفري�ق  أن  وب�ني 
ملواجهة نواذيب�و املوريتاني ضمن إياب 
ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس 
لألندي�ة األبطال واملقررة ي�وم اإلثنني يف 

العاصمة القطرية الدوحة.

وأش�ار إىل أن الرشطة سيفتقد لخدمات 
جوني�ور  الكونغ�ويل  اآلخ�ر  املح�رتف 

موبوكو الذي حصل عى إجازة.

يشار إىل أن الرشطة فاز يف مباراة الذهاب 
عى نواذيبو يف نواكش�وط بهدف دون رد 

حمل إمضاء الالعب عالء عبد الزهرة.

صالح واألوملبياد.. جدل جديد ينتظر فرعون ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن الج�دل أصب�ح مصاحًب�ا ل�كل األم�ور التي 
تتعل�ق بالنجم محمد صالح العب ليفربول اإلنجليزي، 
ومسرته الدولية مع املنتخب املرصي، فبعد فاصل من 
الرصاع�ات عى مدار العامني املايض والحايل س�يكون 
ص�الح عى موعد م�ع معركة جدلية جدي�دة عنوانها 

أوملبياد طوكيو.
ومن�ذ تأه�ل منتخ�ب مرص تح�ت 23 عاًم�ا ألوملبياد 
طوكي�و العام املقبل يف األيام املاضية بالصعود لنهائي 
كأس األم�م األفريقي�ة التي أقيم�ت يف مرص ثم الفوز 
باللقب، وبدأ الرتويج لفكرة االستعانة بخدمات محمد 

صالح كالعب فوق السن بقائمة مرص يف األوملبياد.
وتس�مح اللوائ�ح بض�م 3 العب�ني فوق الس�ن خالل 
منافس�ات ك�رة الق�دم التي تق�ام يف الف�رتة بني 23 

يوليو/تموز إىل 8 أغسطس/آب املقبلني.
شوبر يبدأ األزمة.. وتفاعل واسع

ب�دأت األزمة عقب ف�وز مرص عى جن�وب إفريقيا يف 
نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاًما بثالثية نظيفة، 
وخرج بعدها مبارشة أحمد شوبر نائب رئيس اتحاد 

الكرة الس�ابق، معلًنا ترحيب محمد صالح باملشاركة 
يف األوملبياد مؤكًدا أنه تواصل مع الالعب ورحب األخر 

باالنضمام ملرص يف أوملبياد طوكيو.
وجاءت ترصيحات ش�وبر لتفتح املجال أمام تفاعل 
واس�ع بني نش�طاء مواقع التواصل االجتماعي حول 
انضمام صالح بجانب الرتش�يحات الخاصة بالثالثي 

فوق السن منذ التأهل الرسمي لألوملبياد.
رسالة غضب من رمضان صبحي

أث�ارت ردود الفعل الواس�عة غض�ب رمضان صبحي 
قائ�د املنتخب األوملبي ال�ذي خرج غاضًب�ا يف املؤتمر 
الصحف�ي قبل لقاء ك�وت ديفوار يف نهائ�ي البطولة 
مؤك�ًدا أن ص�الح هن�أه باتص�ال هاتف�ي بالتأه�ل 

لألوملبياد.
وق�ال رمض�ان صبحي ع�ن انضمام ص�الح لقائمة 
األوملبي�اد: »الق�رار يف يد املدير الفني ش�وقي غريب.. 
م�ا أعلم�ه أن هناك 21 العًب�ا قاتلوا للتأه�ل ألوملبياد 
طوكيو ويجب أن يحصلوا عى الثناء بدالً من التفكر 

يف الثالثي الذي سينضم لألوملبياد فوق السن«.
غريب يتدخل.. وكلوب يكرش عن أنيابه

تدخل ش�وقي غري�ب املدير الفن�ي للمنتخب األوملبي 

بلهج�ة غاضب�ة أيًض�ا ع�ن ه�ذه األزم�ة قائ�اًل يف 
ترصيح�ات صحفية عق�ب التتويج باللق�ب القاري: 
»ال أح�د يح�ق ل�ه التدخل يف األم�ر.. اختي�ار الثالثي 
مس�ؤولية الجهاز الفني فقط وس�يتم التنس�يق مع 

مسؤويل اتحاد الكرة«.
وتحدث غريب يف املؤتمر الصحفي قبل نهائي إفريقيا 
مؤك�ًدا أن ص�الح نجم كبر والعب ق�دم الكثر ملرص 
ولكن مس�ألة اختيار الالعبني فوق الس�ن أمر يحتاج 

لدراسة والحديث سابق آلوانه.
وك�رش األملان�ي يورج�ن كلوب املدي�ر الفن�ي لفريق 
ليفرب�ول اإلنجليزي عن أنيابه يف هذه األزمة مش�ًرا 
إىل أن ه�ذا األمر قد يصنع أزمة مس�تقبالً، متس�ائالً 
»من قال إن صالح س�يذهب لألوملبي�اد؟ هل مدربهم 

قال ذلك؟«.
رسالة صالح.. ورواسب املايض

لم يتح�دث صالح من قريب أو بعيد عن املش�اركة يف 
األوملبياد، واكتفى نجم ليفربول برسالة تهنئة لالعبي 
املنتخب األوملبي بعد التأهل والتتويج باللقب القاري.

وس�بق لصالح أن قاد مرص للتأهل لألوملبياد وش�ارك 
بالفعل يف دورة لندن 2012.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جيسوس: اللقب عالمة فارقة يف تاريخ فالمنجو
                المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الربتغايل خورخي جيسوس، مدرب 
فالمنجو الربازييل، عقب تتويج الفريق 
بكأس ليربتادوريس عى حساب ريفر 
بلي�ت األرجنتين�ي أن الفري�ق بأكمله 
واملشجعني كان�وا يحلمون بهذا اللقب 
بعد غيابه عن خزائ�ن النادي منذ عام 

.1981
وق�ال جيس�وس يف مؤتم�ر صحف�ي 
عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت يف 
العاصم�ة البروانية ليما وانتهى بفوز 
فالمنجو 2-1 »حلم مشجعو فالمنجو 

بهذه اللحظة 40 عاًما«.
وأض�اف »هذا الجيل ت�رك بصمة ستبقى 
كما فع�ل جيل 81 )الذي أح�رز أول لقب 
يف تاريخ النادي(. هذا اللقب عالمة فارقة 
يف تاري�خ ومستقب�ل فالمنج�و والك�رة 

الربازيلية«.
وتابع مدرب فالمنجو »هذا نهائي بحجم 

نهائي دوري أبطال أوروبا ويثبت الجودة 
الت�ي يمك�ن أن تكون خ�ارج أوروبا عرب 
فريقني أحدهما من األرجنتني واآلخر من 

الربازيل«.
وأشار املدرب الربتغايل إىل أن بطولة كأس 
ليربتادوري�س يج�ب »أن تحظ�ى بقيمة 
أك�رب يف أوروب�ا ألنه�ا تقدم منتًج�ا يثبت 

جودة كرة القدم« خارج القارة العجوز.

ب�ال  »فالمنج�و  أن  جيس�وس  وأب�رز 
ش�ك أكرب ن�اٍد يف العالم م�ن حيث عدد 
املشجعني« الذي�ن يتعطشون ملزيد من 

األلقاب الدولية.
وعن مباراة النهائي، أقر جيسوس بأن 
ريفر سيطر عى اللقاء يف الشوط األول 
عندما سج�ل اله�دف األول يف املباراة، 
لكن�ه كشف عن أنه تح�دث مع العبيه 
يف االسرتاح�ة وبناء عليه »غروا بعض 
األمور يف التكتيك وأسلوب اللعب«، مما 
قاده لتسجيل ه�دف التعادل ثم الفوز 

يف الدقيقتني )89 و92(.
وأردف جيس�وس أنه ي�ود أن »يشارك 
الربتغ�ايل  الشع�ب  م�ع  اللق�ب  ه�ذا 
وخاص�ة أصدقائه الذي�ن يتواصل معهم 

باستمرار«.
وبانتص�اره يك�ون فالمنج�و اول فريق 
يف�وز ب�أول نهائ�ي للبطول�ة يق�ام من 
مب�اراة واح�دة، ويضيف�ه إىل اللقب الذي 

سبق وفاز به عام 1981.

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 12470

التاريخ 2019/11/24
بناء  ما جاء بطلب املواطن ) عيل عبد كصاد( لغرض 
تبديل لقبه وجعل�ه ) الشمري( بدال من )الجاسمي( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاه�ا ) خمسة عرش ي�وم( وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لسن�ة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 4534
التاريخ 2019/11/21

اىل  /املدعوة  / ارساء سالم عباس
اعالن

قدم طال�ب حجة الوف�اة سامية منعث�ر صايف طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه استص�دار  حجة وفاة  
بح�ق املدعوة  ) ارساء سالم عباس (  قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها 
خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش االع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

اعالن
اىل الرشي�ك )االء عدن�ان وحي�د ع�داي (توجب عليك 
الحضور اىل مقر بلديه الحيدريه لغرض اصدار اجازة 
اضافه بناء للعقار رقم  74948 /3 حي النرص  خالل 

عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب�ني االجازه كرار عدنان وحي�د ورضغام مهدي 

صالح وزهور حسوني محمد
�������������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفة الع�راق االخبارية بالع�دد )1068( 
اعالن محكمة ب�داءة النجف العدد 3570/ب/2019 
ن�رش املدعى عليه ع�اد عبد شبيب خط�أ والصحيح 

عادل عبد شبيب لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 7203/ش2019/5

التاريخ 2019/11/21
اعالن

اىل / املدعى عليه / كرار عبد الساده مهدي
اقام�ت املدعي�ة ) غ�ادة ناظم حس�ن( الدعوى 
بالع�دد 7203/ش2019/5 امام هذه املحكمة 
تطلب فيها ضم حضانة وتاييد حضانة االطفال 
كل م�ن )ايات ورؤى وفاطمة وزينب وخديجة( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واشع�ار مختار محلة ح�ي السفر / 
الكوفة قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواسط�ة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2019/12/1 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارسال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عامر طعمة الحار
�������������������������������������������

اعالن مزايدة ومناقصة
تعل�ن عمادة املعه�د التقني / كوف�ة عن اجراء 
مزاي�دة علني�ة لتأج�ر حق�ل الدواج�ن )تربيد 
صح�راوي( باالضافة اىل اكش�اك الحي السكني 
للمعه�د )1و2و3و4و5( وذل�ك يف اليوم الثالثني 
من الي�وم التايل لنرش االع�الن ويف تمام الساعة 
العارشة صباح�ا باالضافة اىل اج�راء  مناقصة 
تنظيف اروقة ومم�رات وحدائق رئاسة جامعة 
الفرات االوسط التقني�ة واملعهد التقني / كوفة 
فعى الراغبني تقديم عطاءاتهم يف موعد اقصاه 
يوم اجراء املزايدة اعاله ويف ظرف مغلق وسيتم 
فتح  العطاءات يف اليوم التايل ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزاي�دة واملناقصة اجور الن�رش واالعالن 
والخدم�ة واملصاري�ف القانوني�ة ولالستفسار 

مراجعة الوحدة القانونية للمعهد
�������������������������������������������

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة املرقمة 59 يف 2019/9/24 
الص�ادرة من اعدادية السم�اوة املسائية للبنات 
واملعنون�ة اىل اعدادي�ة ام سلم�ة بأسم / سلوى 
جاس�م سوادي من يعثر عليه�ا تسليمها لجهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 2805/ج2019/2

التاريخ 2019/11/19
اعالن

اىل املتهم الهارب / باسم سماح حسني
/2805( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج2019/2( والخاصة باملشتكي ) نجاح حسني عطا 
الل�ه( وفق احكام امل�ادة 432 من قان�ون العقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حسب االشع�ار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكم�ة املصادف يوم 
2019/12/29 وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 501/ب/2019
التاريخ 2019/11/21

اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
17/20 البديري�ة فع�ى الراغبني بال�رشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من الي�وم التايل 
لنرش االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة ويتحم�ل املشرتي 

اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف/

العق�ار عبارة عن  دار سك�ن مفرز اىل دارين بصورة 
غر رسمي�ة درجة عمرانه متوسط�ة تقع يف ناحية 
الحرة / حي الن�رص تبلغ مساحته 2 اولك و25 مرت 
ال�دار االوىل تتكون من  استقب�ال وغرفة نوم واحدة 
ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحي�ة اما ال�دار الثانية 
فتتك�ون م�ن استقب�ال وغرفة نوم واح�دة ومطبخ 
وحمام ومرافق صحي�ة  قيمة مشيدات الدار االوىل ) 
10,000,000( عرشة مالي�ني دينار وقيمة مشيدات 
ال�دار الثاني�ة )10,000,000( ع�رشة مالي�ني دينار 
وقيمة عموم ارض العق�ار ) 25,000,000( خمسة 
وع�رشون ملي�ون دين�ار والقيم�ة الكلي�ة للعقار ) 

45,000,000( خمسة واربعون مليون دينار

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف املثنى االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 368/س/2019
التاريخ 2019/11/24

اىل املستأنف عليه / كريم عبد االمر عاريه
يسكن الرميثة مجهول محل االقامة حاليا

بتاري�خ 2019/10/6 طعن وكي�ل املستأنف رياض 
حمي�د رايض استئنافا بالحك�م البدائي املرقم 692/
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام   2019/9/22 يف  ب/2019 
وسجل الطعن بالع�دد 368/س/2019 طالبا فسخ 
الحكم البدائ�ي املذكور ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اشع�ار املخت�ار كري�م عبد الحس�ني جاسم 
وكتاب محكمة بداءة الرميثة املرقم 368/س/2019 
يف 2019/11/20 لذا تق�رر تبليغك عن طريق النرش 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور يف موعد 
التاسع�ة  الساع�ة  املواف�ق 2019/12/4  املرافع�ة 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا يف املوع�د املذكور سوف تج�ري املرافعة بحق 

حضوريا وعلنا وحسب القانون
القايض

عباس جابر مهدي 
رئيس الهيئة

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

دائرة التسجيل العقاري 
العدد :15750

التاريخ : 2019/11/24
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفيذا الحك�ام املادة )1( من املادة )50( مكرره من 
قانون التسجيل العقاري 

رق�م )1971( املع�دل فقد تقرر االع�الن عن مبارشة 
التسجيل باجراءات التسجيل املجدد للعقارات املبينة 
اع�اله وف�ق احك�ام امل�ادة )3( من امل�ادة )45( من 
القان�ون املذكور فعى من يدعي امللكية او اي حقوق 
عقارية يف ه�ذه العقارات املذكورة اع�اله تقديم ما 
لدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل ثالثني يوما 
م�ن تاريخ النرش االعالن والحض�ور يف موقع العقار 
الساع�ة العارشة م�ن صباح يوم الت�ايل النتهاء مدة 
االعالن وذلك الثبات ادعائ�ه بمختلف وسائل االثبات 
عن�د اجراء الكشف املوقعي عى العقار من قبل لجنة 
تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر  اللجنة 

حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 5556 / ش / 2019 
التاريخ : 21 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / ياسني عدنان ياسني 

اقام�ت املدعي�ة ) فيفي�ان اسحاق قاس�م ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 5556 / ش / 2019 ض�د املدعى 
عليه ) ياسني عدنان ياسني ( والتي تطلب فيها دعوته 
للمرافعة والحكم عليه بتصديق الطالق الواقع بينهما 
خ�ارج املحكمة بتاريخ 17 / 10 / 2017 وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحسب رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز 
رشطة الف�او وتاييد املجلس البل�دي ملنطقة ) الفاو 
( علي�ه ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحضور امام محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
يف الساع�ة التاسعة صباح ي�وم 4 / 12 / 2019 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

وليد خالد عبد اللطيف
�������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

رقم الدعوي : 3968 / ش / 2019
التأريخ : 15 / 10 / 2019

تشكل�ت محكمة االح�وال الشخصية يف الب�رصة 15 / 10 / 2019 برئاسة 
القايض السيد راغب محمد حسن املظفر

املأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل  :
املدعية : حنني كفاح محمد / وكيلها املحامي عباس عبدالرزاق

املدعي عليه : رعد حامد صدام
القرار :

لدع�وى املدعي�ة وللمرافع�ة الغيابية العلني�ة ، وإلعالم الحك�م الصادر من 
محكم�ة األح�وال الشخصية يف املعقل بالع�دد 651 / ش / 2010  يف 2 / 3 
/ 2010 واملتضمن تصديق ط�الق املتداعيني الواقع خارج املحكمة  بتاريخ 
14 / 1 / 2010 ، ولهوي�ة األحوال املدنية الصادرة من دائرة األحوال املدنية 
يف الب�رصة بالع�دد 00572355 يف 1 / 10 / 2014 واملتضمن�ه أن القارصة 
)شه�د ( م�ن موالي�د 12 / 4 / 2010 ولتقري�ر مكتب البح�ث االجتماعي 
بالع�دد 1024 / بح�ث / 2019 يف 25 / 6 / 2019  الذي اوىص فيه بإجابة 
دعوى  املدعية ، وملطالعة السيد نائب املدعي العام بالعدد 228 يف 2 / 10 / 
2019 ال�ذي اوىص فيه بإجابة دعوى املدعية ، وللبينة الشخصية املستمعة 
ضبطا واملؤيدة لكون القارصة بحضانة املدعية ولكون املدعية أمنية وقادرة 
عى رعاي�ة القارصة ، وحيث أن األم أحق بحضان�ة أبنائها القارصين حال 
قي�ام الزوجية وبع�د الفرقة مالم  يترضر املحضون من ذلك . عليه ولكل ما 
تقدم وباطلب ق�رار الحكم بتأييد حضانة املدعية حنني كفاح محمد لبنتها 
الق�ارصة ) شهد رع�د حامد صدام ( ملراجعة كاف�ة الدوائر الرسمية وشبه 
الرسمي�ة وبضمنها مديري�ة الجنسية واملعلومات املدني�ة ومديرية الرتبية 
واملرك�ز التموين�ي يف الب�رصة ودائرة الرعاي�ة االجتماعي�ة ودوائر الصحة 
ودائ�رة الرعاية االجتماعية ودائ�رة شؤون املرأة ، فيما ع�دا مراجعة دائرة 
الجوازات والسفر باملحضون�ه خارج العراق إال بموافقة والدها املدعي عليه 
، وتحمي�ل املدعي عليه الرس�وم واملصاريف وأتعاب محام�اة وكيل املدعية 
املحام�ي عب�اس عبدال�رزاق مبلغ قدره ع�رشة االف دينار . وص�در القرار 
استن�اداً ألحك�ام املواد 57 / 1 م�ن قانون االحوال الشخصي�ة ، و22 و 76 
م�ن قان�ون اإلثب�ات و154  و156 و 161 و 166 و 177 و 203 م�ن قانون 
املرافع�ات املدنية و63 م�ن قانون املحاماة ، حكماً غيابي�ًا قابالً لالعرتاض 

والتمييز وافهم علناً يف 15 / 10 / 2019 . 
القايض

راغب محمد حسن املظفر
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انتفاخ املعدة املزعج قد يكون عالمة حلالة كامنة وخطرية!
يع�د انتف�اخ املعدة مص�در إزعاج مس�تمر 
للعديد من األشخاص، مع استمرار األعراض 

عىل الرغم من محاوالت معالجتها.
ولك�ن ه�ذا االنتف�اخ ق�د يش�ر إىل وج�ود 
حال�ة هضمي�ة كامنة تعرف باس�م »مرض 
االضطراب�ات الهضمية«، تتطل�ب اتباع نهج 
عالج�ي مختلف مث�ل تغير النظ�ام الغذائي 
الربيطان�ي   Coeliac UK وأوض�ح  للف�رد. 
أن م�رض االضطراب�ات الهضمي�ة خط�ر 
للغاية، حيث يهاجم الجهاز املناعي أنس�جة 
الجس�م عند تناول الغلوتني، ما يؤدي إىل تلف 
بطانة األمعاء وتوقف الجس�م عن امتصاص 
العنارص الغذائية بشكل صحيح من الطعام.

وت�راوح أع�راض امل�رض م�ن خفيف�ة إىل 
شديدة، ويمكن أن تشمل االنتفاخ واإلسهال 

والغثي�ان واإلمس�اك والتعب وقرح�ة الفم، 
وفق�دان ال�وزن املفاج�ئ أو غ�ر املتوق�ع 
وفقر الدم. وكش�فت هيئ�ة الصحة الوطنية 
الربيطانية أن م�رض االضطرابات الهضمية 
ينجم عن رد فعل س�لبي ع�ىل الغلوتني، وهو 

بروتني غذائي موجود يف القمح والشعر.
وال يوجد عالج ملرض االضطرابات الهضمية، 
ولك�ن التح�ول إىل نظ�ام غذائ�ي خ�ال م�ن 
الغلوتني، من ش�أنه أن يس�اعد يف الس�يطرة 
عىل األع�راض، ومنع العواق�ب طويلة األجل 
للحالة. ويمكن أن يؤدي االس�تمرار يف تناول 

الغلوتني، إىل مضاعفات خطرة للغاية.
وتش�مل األطعم�ة الخالي�ة م�ن الغلوت�ني: 
اللحم والس�مك والفواكه والخرضوات واألرز 

والبطاطا والعدس.
وقال خرباء إن بعض األش�خاص يش�عرون 
بتحس�ن كب�ر يف غض�ون بضع�ة أي�ام من 
التخلص م�ن الغلوتني، ولك�ن البعض اآلخر 
قد يش�هدون تحسنا تدريجيا يف األعراض، أو 

تحسن بعضها قبل اآلخر.

أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أن النس�اء الحوامل 
الالئي يعانني من اضطرابات األكل، أكثر عرضة 
بنس�بة 70% للوالدة املبكرة.كما وجدت بيانات 
1.2 ملي�ون أم أن أطفالهن كان�وا أكثر عرضة 
لصغ�ر ال�رأس أو ما يع�رف ب�«الصعل«، وهي 
حال�ة يكون فيه�ا حجم الرأس صغ�را للغاية 
بش�كل ملح�وظ، وتحدث غالبا بس�بب فش�ل 

الدماغ يف النوم بنس�بة طبيعية. وألقى الخرباء 
بالل�وم عىل النقص الغذائ�ي وهرمونات التوتر 
املرتفعة املرتبطة باضطرابات األكل، يف التسبب 
بمشكالت نمو األطفال. وقال األطباء املشاركون 
يف الدراسة إن النساء املصابات بفقدان الشهية 
أو الرشه املريض، يجب أن يخضعن لفحوصات 
أكثر خالل فرة الحمل. وتؤثر اضطرابات األكل 

عىل ماليني األش�خاص ح�ول العالم، معظمهم 
م�ن النس�اء يف س�ن املراهقة واإلنج�اب. ومن 
املع�روف أن ع�ادات األكل املضطرب�ة يمك�ن 
أن تتس�بب يف نم�و ضعيف لألطف�ال، والوالدة 
املبك�رة، وانخفاض الوزن عن�د الوالدة، وضيق 
التنف�س وغره�ا، إال أن الدراس�ات التي أثبتت 

ذلك، كانت قليلة نسبيا.

توصلت دراسة إىل أن الرجال الذين يتناولون عقاقر خفض الكوليسرول 
)الس�تاتينات( ينخف�ض لديه�م خط�ر اإلصاب�ة بن�وع قات�ل برسطان 

الربوستات بنسبة %24.
وتاب�ع علم�اء من جامع�ة »كوين�ز« بلفاس�ت، حالة أكثر م�ن 44 ألف 
بريطان�ي عىل مدار أكثر من عقدين، حيث تناول بعضهم أقراص خفض 
الكوليس�رول. وتب�ني أن الس�تاتني يحمي م�ن نوع عدوان�ي وغر قابل 
 ،PTEN-null للش�فاء، من رسطان الربوس�تات، املعروف باسم رسطان
ال�ذي ينت�رش إىل أعضاء أخرى. وق�ال العلماء إن الس�بب يتمثل يف تقليل 
الس�تاتني لاللتهاب، ويزيد من مس�تويات املناعة يف الربوس�تات. وتدعم 
الدراس�ة ه�ذه مجموعة كبرة م�ن البح�وث الحالية، الت�ي أظهرت أن 

املرىض الذي يتناولون الستاتني، هم أقل عرضة للوفاة بالرسطان.
ويعتقد فريق البحث أن الكوليس�رول يف الدم يغذي نمو الورم ويش�جع 
الرسطان عىل االنتشار والعودة. لذا، فإن الستاتينات التي تقلل مستويات 

الكوليسرول يف الدم، تساعد يف منع الرسطان من أن يصبح أكثر فتكا.

اضطرابات األكل أثناء احلمل حتمل خماطر كبرية عىل األم واجلنني

عقار شائع حيد من إصابة الرجال بشكل 
فتاك من رسطان الربوستات

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

شمعة الثورة األوىلالسيستاين وكفى..

نجوى بركاتمنهل عبد األمير المرشدي

حي�ث تنكت�ب هذه املقالة، مس�اء 17 ترشين الثان�ي 2019، نطفئ، نح�ن اللبنانيني، 
بف�رح عظيم، الش�معة األوىل ملرور ش�هر ع�ىل والدة الثورة يف 17 ترشين األول. ش�هٌر 
كأّن�ه دهٌر يف نظرنا، نحن الذين لس�نا نصّدق، إىل اآلن، انبعاثن�ا وقيامتنا بعد مواٍت دام 
أكث�ر من أربع�ني عاما. أجل، كلُّ يوِم صموٍد وانتفاٍض ومقاوم�ٍة يف ثورتنا هذه يوازي 
عاًم�ا كامال من اس�تباحتنا وإذاللنا ورسقة لقمة عيش�نا ومص�ادرة إرادتنا واملتاجرة 
ب�أرواح أبنائنا وإفس�اد هوائنا ومياهن�ا وعقولنا. بل إّن كّل ي�وٍم يف الثورة القائمة هو 
بمثابة أعوام تزيدنا يقينا من أننا لن نراجع مهما ناوروا وتآمروا وحاولوا ودّبروا، ولن 
نرك الس�احات والشوارع لنعود إىل عيشنا الس�ابق، مهما رّهبوا وتوّعدوا وهّددوا، ولن 
نطأطئ الرؤوس مستسلمني، أو ُمقّرين بأننا حتما خارسون يف مواجهة طغمٍة غاشمٍة 
رشس�ٍة لن توّفر جهداً إلجهاض ثورتنا ودحرها. اليوم، وبعد ميّض 32 يوماً عىل بدئها، 
تأّكد لنا أننا أزيد عدداً، وأكثر قوة، وأش�ّد صالبة منهم، وأننا أكثر من محّقني ومّتحدين 
يف مقاومة رّشهم وجشعهم ورسطانهم الذي تمّدد بطيئا، وانترش طويال ليطاول البالد 
بأرسه�ا. واليوم، بات واضحا لنا، وضوح الش�مس، أّن هناك »نحن« وهنالك »هم«، أّن 
هناك شعبا وهنالك »هم«، وأن ثّمة أسوارا منيعة بنتها الثورة فسّيجتنا وفصلتنا نهائيا 

عنهم.
ترتفع الش�عارات، وتش�تّد األيدي، وترفرف األعالم، وتعلو الهتافات، من أقىص ش�مال 
لبن�ان إىل جنوب�ه، ومن غربه إىل رشقه، نه�ارا وليال، صحوا وش�تاء، وال�«هم« تتحرّك 
كبهيم�ة خرافّي�ٍة متع�ّددة األطراف، وقد استش�عرت الخط�ر، فمضت ت�رّدد الخطاَب 
نفس�ه، وتعيد الالزمة نفس�ها، وتس�تعيد املنطق ذاته، مرس�لة أبواقها لتحرّف الخرب، 
وتسّمم الجو، وترّسي اإلش�اعة، وتنفي الواقع وتعرض. فيا أيها ال�«هم«، افهموا أنه 
ل�م يعد س�هال التعاطي معنا، ألننا لم نكتش�ف فس�اَدكم اليوم فجأة، ب�ل إننا نحفظه 
ونتقن�ه، وق�د رعيناه فكرب من عرق جبينن�ا، ودموع أعيننا ولحم فل�ذات أكبادنا. عدا 
ع�ن أن م�ا كان يقلقنا ويخيفنا ال ُيقلق أوالدنا وال يخيفهم، ألنهم من طينٍة أخرى، من 
زمن آخر، وهم ال ُيدينون لكم بيشء اللّهم س�وى بقهرنا وإذاللنا. أجل، بالُدهم ليس�ت 
بالدكم، ولغتهم ليس�ت لغتكم. وهم، كلّما اجتمعوا واتحدوا عابرين للطوائف واألحزاب 
والش�يع واملذاه�ب، انفصلوا عنكم ونأوا. والحال أننا ما عدن�ا ندري كيف نخاطبكم أو 
نفهمك�م أو نقنعك�م بهذا، وبأننا، بمعّيته�م، ما عدنا نس�معكم أو نراكم أو نعتربكم، 
أنكم قد خرجتم أخراً من جلودنا وعقولنا وأفئدتنا، كما تخرج جرثومة لعينة اكتشفنا 

أخرا لها ُلقاحاً ودواء... 
اثنان وثالثون يوماً، ونحن نتقّدم خطوة تلو األخرى، ونحقّق فوزاً تلو اآلخر، عىل ذواتنا، 
ع�ىل خوفن�ا، عىل توّرطنا وورطتن�ا التي هي أنت�م. يوًما إثر آخر، س�اعة تلو األخرى، 
بالدقائق والثواني نصنع زمَن الثورة، نحبكه، نخيطه، نرُتقه، ننسجه، ننحته، نحفره، 
بما يقع تحت أيدينا، بما نجده يف قعر جيوبنا، بما ترّسه لنا أفكارنا. وإذ يأتي الصباح 
التايل ليذّكرنا بما يؤرقنا، بما ينقصنا، نس�تعر لضيقنا وعوزنا لحنا وورقا وسّكرا، ثم 

نس�ارع إىل أنفس�نا لنجدها يف الس�احات، وقد س�بقتنا إليها ووقفت هناك تنتظرنا...
واليوم أخرا، فاز املحامي ملحم خلف، الناش�ط واملستقّل، يف انتخابات نقابة املحامني 
يف بروت، عىل مرّش�حي أحزاب الس�لطة، وقد اعترب فوزه انتصاراً للثورة، وخطوة أوىل 
عىل طريق اس�رداد النقاب�ات كلّها اس�تقاللّيتها وفاعليتها. وبعد أيام، س�وف يجري 
االحتفال بذكرى استقالل لبنان ال�76، وهو سيكون األول يف نظرنا وال ريب، إذ سيكون 
أخ�راً، بفضل الثورة، ميعاد إعالن ميالدنا الجديد، ش�عبا واعيا موّحدا، يف البلد الجميل 

الذي اسمه لبنان.

لس�ت أدري كيف أبدأ مقايل عن املرجعية واملرجع األعىل حيث اراه أكرب من ان يخترص 
واوس�ع م�ن أن يوج�ز وأقرب للج�دال منه للوف�اق والخالف منه لالتف�اق يف مخاض 
األضداد وتقاطع األنداد وتهافت األحقاد، وحيث كرشت عن انيابها الذئاب وعال نباحها 
الكالب، فبان يف القوم النزاع، وخفقت اقدام الرعاع عىل صوت الصفر وتفاهة البشر 
وارب�اب البع�ر وحثالة البعث الحق�ر. انا هنا اتحدث مع من يس�مع ويبرص ويعقل، 
ولي�س مع الصم البكم أصحاب القلوب املريضة والعقول املأزومة والنفوس املأس�ورة 

بالدونية والحقد األعمى والشعور بالنقص.
لس�ت بحاج�ة ألن اتحدث عن املرجعي�ة الدينية يف النج�ف األرشف ومراجعها العظام 
يف تأس�يس الدول�ة العراقية يف عرشينات الق�رن املايض حيث فتوى اإلمام الش�رازي 
بالجه�اد ض�د االحتالل الربيطان�ي فكانت ثورة العرشي�ن العظيم�ة واملرجعية ذاتها 
بزعامة الس�يد الحكيم بس�تينات القرن املايض التي حرمت قتال العراقيني يف الشمال 
بفت�وى حرمة الحرب ع�ىل األكراد ثم جاء الزمن االس�تثنائي للمرجعية العليا بزعامة 
الس�يد عيل الحس�يني السيستاني صاحب الكلمة الحس�م يف وأد الفتنة الطائفية التي 
خطط لها الوهابية وأعراب ال س�عود يف العام 2006 إثر تفجر املرقدين الطاهرين يف 
س�امراء حيث وصفت اهل الس�نة بإنهم أنفس�نا وليس فقط اخواننا. هو ذاته السيد 
السيس�تاني ال غره من أصدر فتوى الجهاد الكفائ�ي ملحاربة داعش وتطهر األرض 
والع�رض يف املناط�ق الغربي�ة.. هذه الفتوى التي أنجبت لنا حش�داً ال حش�د قبله وال 
بع�ده ورج�اال رووا بدمائه�م الزكية ارض الع�راق ومزقوا اوراق واش�نطن وتل ابيب 
والري�اض ودبي والدوح�ة ومخططهم يف تقس�يم العراق واملنطقة واش�اعة الفوىض 
والدمار وحفظوا للعراق دولته وكرامته ووجوده. هي مرجعية الس�يد السيس�تاني ال 
غرها من أبطل اس�تفتاء االنفصال ملس�عود بارزاني حني افتى ببطالن اي اجراء يرض 
بوح�دة العراق ارضا وش�عبا. واليوم ه�ي املرجعية ال غرها من يق�ف مع املظاهرات 
الس�لمية للمطالبة بالحقوق املرشوعة ومحاربة الفساد والخالص من الفاسدين وهو 
املرجع األعىل وليس سواه من يسمع له الشعب ويستمع ماذا يقول وينتظر ماذا يرى 
لتّس�لم القلوب قبل العقول له بالطاعة واالحرام.  الس�يد السيس�تاني هو من رأيناه 
ن�وراً حيثما تش�تد الظلمة، وحض�وراً حيثما يغيب اآلخ�رون، وأمان�ا حيثما يحيطنا 
الخوف والقلق. هو صوت الحكمة حيثما يتالىش همس الحكماء وتخرس األلسن. هو 
الكرامة بكل ما تعنيه كرامة السماء واعجاز الله يف خلقه. هو الرشف املتناهي والعفة 
يف النف�س والزه�د يف الذات والزكاة يف النفس ومصداق ح�ي من مصاديق البعد اإللهي 
يف كن�ه ع�يل ابن ابي طالب )ع( نهج�اً وخلقاً وزهداً وصرباً وحكم�ة. هو قامة العراق 
وهيبت�ه، وه�و صمام أمان بق�اءه ووحدته. هو من ال ينطق اال خ�راً، وإذا ما تحدث 
ف�أن يف حديثه يضع عىل الح�روف النقاط وعىل الجروح األصبع وال�دواء فيقارب بني 
القل�وب ويجمع بني النفوس بألفة ومحبة فيدخل عىل األرشاف واهل العقل والفضيلة 
الرسور والطمأنينة وعىل املأزومني والحاقدين وأرباب الرذيلة غيضا وحقدا وتعاس�ة. 
اخ�را وليس آخرا نقول للناعق�ني املوترين الالهثني وكل من يحاول النيل من قداس�ة 
الرج�ل العظيم، س�واء اكان كاتب�ا متملقا أو صحفي طباّل أو قلم مرتزق او س�يايس 
فاس�د او وهابي مارد او بعثي حاقد أو )ناش�ط( ش�ارد، نقول اننا نشفق عليكم كما 
نش�فق عىل من يسكنون الكهوف فال يعرفوا الشمس وال يروها فانعقوا قدر ما شئتم 
م�ن نعيق وانهقوا ما طاب لكم النهيق فالعالم كل العالم يعرف من جهلتم ويدرك من 
قصدتم شئتم ام ابيتم فالسيد السيستاني صار امة يف رجل والرجل الذي إذا قال قالت 

بعده األمة نعم.

يخطط العمالق الصيني هواوي الكتس�اح س�وق األجهزة الذكية من جديد 
بهاتف متطور ومتوس�ط الثمن. وتبعا للترسيبات فإن الهاتف الجديد الذي 
سيكش�ف عنه رسميا يف 5 ديسمرب املقبل س�يحمل اسم nova 6، وسيزود 
بهي�كل أنيق ثبتت عليه شاش�ة عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة، وماس�ح 
لبصم�ات األصابع موضوع عىل الحاف�ة الجانبية اليمنى للهيكل.ومن أبرز 
ما سيميز الهاتف هو الكامرا األمامية املزدوجة العدسة، التي ستكون من 
بني أفضل الكامرات األمامية للهواتف، وس�تزود بفتحات عدس�ة واس�عة 
اللتق�اط الص�ور عالية الدق�ة يف ظروف اإلض�اءة املنخفضة.أم�ا الكامرا 
األساس�ية له فس�تكون بقدرات تصوير فائقة، فيها 3 عدس�ات أساسية، 
وعدس�ات صغرة إضافية، ومزودة بحساس Sony IMX686 الذي يعطيها 
مي�زات متطورة يف مجال التصوير القريب. وس�يعمل ه�ذا الهاتف بمعالج 
Kirin 990 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 12/8 غيغابايت، وذاكرة 
تخزين داخلية 256/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وسيحصل عىل منفذين 

لبطاقات االتصال، وماسح إضايف لبصمات األصابع مدمج يف الشاشة.

هواوي تنوي اكتساح األسواق 
هباتف جديد

أعراض للنوبة القلبية قبل شهر من حدوثها!
تع�د اإلصابة بنوب�ة قلبية حال�ة طبية طارئة 
وخط�رة تتطلب عناي�ة فوري�ة، وتحدث عند 
حظ�ر إم�داد القل�ب بال�دم، ما ي�ؤدي إىل تلف 

عضلة القلب بشكل خطر ومميت. 
وأصدر موقع Bright Side 8 عالمات تحذيرية، 
قد يتعرض لها األش�خاص قبل شهر واحد من 
احتمال اإلصابة بنوبة قلبية، أو حتى قبل ذلك، 

.Plymouth Live وفقا لتقرير
1- اإلعياء

تع�د املعان�اة م�ن مس�تويات غ�ر عادية من 
التع�ب، أح�د األعراض الرئيس�ية الت�ي يمكن 
أن تش�ر إىل نوب�ة قلبية وش�يكة. وقد يصبح 
أداء امله�ام البس�يطة مث�ل ترتي�ب الرسير أو 
االستحمام، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، كما 

تزداد مستويات التعب يف نهاية اليوم.
وتبني أن النس�اء أكثر عرضة لإلبالغ عن هذه 

األعراض من الرجال.
2- وجع البطن 

تأت�ي اآلالم البطني�ة من بني األع�راض األكثر 
شيوعا، بما يف ذلك الغثيان والشعور باالنتفاخ 

أو اضطراب يف املعدة.
3- آالم يف الصدر

لدى الرج�ال، يعد ألم الصدر أحد أهم العالمات 

املبكرة، الت�ي ال ينبغي تجاهله�ا، ولكنه يؤثر 
عىل 30% فقط من النساء.

ويمكن أن يكون هذا اإلحساس دائما أو مؤقتا، 
ويش�مل أعراضا غر مريحة يف إحدى الذراعني 
أو كليهما )يف كثر من األحيان اليس�ار( والفك 

والعنق والكتفني واملعدة.
4- األرق

تشمل األعراض صعوبة يف النوم واالستيقاظ، 
والتي ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بنوبة قلبية 

أو دماغية.
ويمكن أن يش�مل أيضا الش�عور بمس�تويات 
عالية من القلق، وهو أكثر شيوعا بني النساء.

5- ضيق يف التنفس

يعطي ش�عور ضي�ق التنفس إحساس�ا بعدم 
الق�درة عىل استنش�اق م�ا يكفي م�ن الهواء، 

ويمكن أن يؤدي إىل الدوار واختالل التوازن.
وغالب�ا ما يحدث لدى كل من الرجال والنس�اء 
مل�دة تص�ل إىل 6 أش�هر قب�ل اإلصاب�ة بنوب�ة 

قلبية.
6- تساقط شعر

يمك�ن أن يك�ون فقدان الش�عر م�ؤرشا آخر 
الحتمال اإلصابة بنوب�ة قلبية، حيث يؤثر عىل 

الرجال عند بلوغهم 50 عاما وما فوق.
ويمك�ن أن تتع�رض النس�اء أيض�ا للخط�ر، 
وينبغي تس�ليط مزيد م�ن االهتم�ام لفقدان 

الشعر من تاج الرأس.
7- عدم انتظام رضبات القلب

غالب�ا ما تأتي رضبات القلب غر املنتظمة مع 
نوبات الذعر والقلق، خاصة بني النساء.

وتستمر الدقات غر املنتظمة ملدة 1-2 دقيقة، 
ويمكن أن تس�بب الش�عور بال�دوار واإلرهاق 

الشديد.
8- التعرق املفرط

يمك�ن أن يكون التعرق غ�ر العادي أو املفرط 
عالم�ة تحذي�ر مبك�رة لإلصابة بنوب�ة قلبية، 

ويمكن أن يحدث يف أي وقت، ليال أو نهارا.

)اخلطاط(.. اول عدد ملجلة تعني باخلط العريب
بقلم / إنعام العطيوي

ش�هدت بغداد صدور الطبعة األوىل ملجلة تعنى 
بالخ�ط العرب�ي تحت عنوان الخط�اط لرئيس 
التحرير عىل الدليمي. وطبعت املجلة بواقع 100 
نسخة احتوت عيل 32 صفحة ملونه تناولت كل 
مواضيعها الخ�ط العربي وأنواعه والخطاطني 
العراقيني واملعارض الفني�ة التي افتتحت بهذا 
املجال وس�رة حياة ابرز فناني الخط العربي. 
وأوضح رئي�س تحرير مجلة الخط�اط الفنان 
ع�يل الدليم�ي ان ه�ذه النس�خة تع�د األوىل يف 
تاريخ الخط العربي إذ لم يصدر سابقا منشور 
دوري متخص�ص بالخ�ط يف الع�راق أو الوطن 
العربي يتخصص بهذا املجال.  مبينا ان الوطن 
العربي يفتقر ملثل هذا النوع من املطبوعات وال 
يوجد لهذا املطبوع سوى منافس واحد يف دولة 
اإلم�ارات العربية املتحدة إذ تص�در فيها مجلة 
فصلي�ة تحت عنوان حروفن�ا العربية كل ثالثة 
أشهر. واش�ار الدليمي أن مجلة الخطاط نالت 
استحس�ان الفنانني التش�كيليني املختصني يف 
مجال الخ�ط العربي بعموم الع�راق فضال عن 
إقبال الخطاط�ني العرب القتناء ه�ذا املطبوع 
الدوري وكذلك االش�راك به بنتاجاتهم الفنية. 

ويعد عيل الدليمي هو الخطاط الوحيد يف العراق 
الذي قام بإصدار هذا املطبوع وعمل عىل جمع 
ذائقة الفنانني التشكيليني العراقيني يف مطبوع 
دوري يخت�ص بالخ�ط العرب�ي وكان�ت هذه 
املجلة حلمه الفني الذي طاملى س�عى لتحقيقه 
ويسعى الس�تمراره بجهود ومشاركة املعنيني 
بالخ�ط العربي. يذكر ان املجل�ة تصدر غالفها 
صورة بروترية للخطاط هاشم البغدادي عميد 

املدرس�ة البغدادي�ة للخ�ط العرب�ي وحاصل�ة 
عىل رقم إي�داع 2398 من دار الكت�ب والوثائق 
يف بغ�داد والتابعة ل�وزارة الثقاف�ة وطبعت يف 
مطبع�ة دار الرف�اه للطباع�ة والن�رش ببغداد 
واختتم�ت صفح�ات املجلة بملخ�ص مرجم 
للغ�ة اإلنجليزي�ة ليتس�نى للق�اريء األجنبي 
االطالع ع�ىل فنون الخ�ط العربي واإلس�المي 

القديم والحديث.


