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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أن األغلبية السياسية يف الربملان توصلت 
إىل اتفاق بش�أن مرشح لرئاسة الوزراء، فيما 
ما تزال كتلة سائرون رافضة، ووجهت رسالة 
إىل رئيس الجمهورية. وأكد النائب عن تحالف 
الفت�ح محم�د كري�م أن تحالف البن�اء حقق 
األغلبية الكاملة لتسمية محمد شياع السوداني 
رئيسا للوزراء، فيما بني أن السوداني املرشح 
األقرب لتويل منصب رئاس�ة ال�وزراء بني عدد 
من املرشحني املطروحة أسمائهم داخل أروقة 
مجلس النواب. وقال كريم يف ترصيح صحفي 
إن “تحال�ف البن�اء وتحال�ف الق�وى والكتل 
الكردي�ة متفقني عىل تمرير الس�وداني لتويل 
منصب رئاسة الوزراء”، الفتا إىل إن “السوداني 
يعد املرشح األبرز بني عدد من املرشحني لتويل 
منصب رئاس�ة الوزراء”. وأضاف أن “ترشيح 
الس�وداني ال يعد ف�رض إرادة أو ك�ر إرادة 
كت�ل سياس�ية أخ�رى إنما محاول�ة للخروج 
إىل ب�ر األمان وإنقاذ العملية السياس�ية كون 
تأخ�ر حس�م منصب رئي�س ال�وزراء يدخل 
الب�اد بمش�اكل قانونية ودس�تورية”، مبينا 
أن “الكت�ل السياس�ية يف طور إكم�ال جميع 
االتفاقات لتسمية الس�وداني خال الساعات 
املقبلة لرئاسة الوزراء”. بدوره، كشف النائب 
ع�ن الجماعة االس�امية الكردس�تانية احمد 
حمه رش�يد عن اجتم�اع مرتقب ل��15 نائبا 
كردي�ا لبحث تكليف محمد ش�ياع الس�وداني 
لرئاسة الحكومة، مبينا ان االجتماع سيبحث 

الخيارات املطروحة.
التفاصيل ص2
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نبذ العنف ضد املرأة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت النياب�ة الس�ودانية أن رئيس الباد املع�زول، عمر 
البش�ر، ينتظ�ر محاكمة يف إطار قضايا أخ�رى قد يواجه 
ح�ال إدانته به�ا عقوبة اإلعدام. وقال�ت النيابة يف بيان إن 
البش�ر »ينتظره عدد آخر من القضاي�ا تحت املادة 130« 
تش�مل »القت�ل العم�د والجرائم ض�د اإلنس�انية وجرائم 
تقويض النظام الدس�توري، وتصل العقوبة يف كل منها يف 
حالة اإلدان�ة إىل عقوبة اإلعدام«. وأض�اف البيان: »تبارش 
النيابة العامة اآلن التحقيق يف الجرائم التي ارتكبها البشر 
ورم�وز نظام�ه الس�ابق منذ الع�ام 1989 وحت�ى تاريخ 

سقوط نظامه يف أبريل 2019 وهي جرائم قتل املتظاهرين 
وانته�اكات حق�وق اإلنس�ان والجرائم ضد اإلنس�انية يف 
دارف�ور وجب�ال النوبة والني�ل األزرق، وجرائم االغتصاب، 
وجرائ�م التعذي�ب، وجرائ�م االختف�اء الق�ري، وجرائم 
الفس�اد األخرى التي تصل املبالغ الواردة فيها إىل مليارات 
ال�دوالرات«. وأصدرت محكمة جناي�ات الخرطوم، يف وقت 
س�ابق من الس�بت، حكما بالتحفظ ع�ىل الرئيس املعزول 
مل�دة عام�ني يف اإلص�اح االجتماع�ي وبمص�ادرة أمواله. 
وبدأت محاكمة البش�ر، يف 19 آب امل�ايض، بعد يومني من 
توقيع اتفاق تاريخي بني املجلس العسكري وقادة الحركة 

االحتجاجية، لتقاسم السلطة خال الفرتة االنتقالية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ماجدة التميمي، أمس السبت، من تأخر 
ارس�ال مرشوع قان�ون املوازنة العامة 
لع�ام 2020 إىل مجلس النواب، الفتة إىل 
أن “مشكلة كبرة” ستحدث اذا لم تقر 

املوازنة خال األسابيع املقبلة.
وقالت التميم�ي يف ترصيح صحفي إن 
“عدم إقرار موازن�ة العام املقبل 2020 
س�يكرر ما حدث يف موازنة 201٤ التي 
لم تقر واتخرصت عىل الرصف”، مبينا 
أن “عدم إقرار املوازنة خال األس�ابيع 

يف  كب�رة  مش�كلة  س�تحدث  املقبل�ة 
العراق”.

وأضاف�ت ان�ه “يفرتض م�ن الحكومة 
إنج�از املوازن�ة وارس�الها اىل مجل�س 
النواب قبل اإلعان عن حكومة ترصيف 
أعمال”، مشرة إىل أنه “وبحسب قانون 
اإلدارة املالية ترس�ل املوازن�ة يف تاريخ 
15 / 10 من كل سنة إلتمام إقرارها يف 
موعدها املحدد”. وكان املتحدث باس�م 
املكت�ب اإلعامي لرئيس الوزراء س�عد 
الحديثي أق�ر يف وقت س�ابق من اليوم 
الس�بت، بوجود إش�كال يجب أن يحل 
يف بقاء مرشوع املوازن�ة العامة للدولة 

لع�ام 2020 ل�دى الحكوم�ة، داعياً إىل 
إيجاد مخرج قانوني من أجل إرس�الها 

إىل الربملان.
بدوره�ا، قال�ت عض�و اللجنة س�هام 
ق�رر  ال�وزراء  “مجل�س  إن  العقي�ي 
تش�كيل لجنة حكومية برئاس�ة وزير 
املالية وعضوية وزير التخطيط وممثل 
عن مجلس وال�وزراء لدراس�ة املوازنة 
إن  إىل  الفت�ة  صياغته�ا”،  وإكم�ال 
“املجلس منح اللجنة صاحية إرس�ال 
م�رشوع املوازن�ة ملجلس الن�واب كون 
الحكومة غ�ر قادرة عىل أرس�لها بعد 

تحولها لترصيف أعمال”.

الحكومي�ة  “اللجن�ة  أن  وأضاف�ت 
ستقوم بإرسال مرشوع قانون موازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2020 إىل الربملان حال 
انتهاء الدراس�ة واملراجع�ة”، مبينة ان 
“املوازن�ة س�تصل الربملان قب�ل نهاية 
دراس�تها  لغ�رض  الج�اري  الش�هر 

والتصويت عليها”.
ودع�ا النائب عن تحال�ف الفتح محمد 
صاح�ب الدراجي الحكومة اىل ارس�ال 
مرشوع قانون موازنة 2020 اىل مجلس 

النواب “فورا”.
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التعليم تعلن بدء خطة قبول الطلبة االحتياط يف اجلامعات والكليات االهلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس 
السبت، الطلبة الذين ظهرت أسمائهم كاحتياط 
بالقبول يف الكليات والجامعات االهلية إىل التوجه 

ملراكز االرشاد لتفعيل قبولهم.
وبينت دائرة التعليم الجامعي االهيل يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان »الوزارة كانت 
قد منحت مهلة اسبوع للطلبة املقبولني كاصالء 
للتس�جيل«،  االهلي�ة  والجامع�ات  الكلي�ات  يف 
منوه�ة ان »يوم األح�د املواف�ق ٢٠١٩/١٢/١٥ 
اول يوم لقبول الوجبة االوىل من الطلبة االحتياط 

لقبولهم يف الكليات والجامعات االهلية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن األغلبي�ة السياس�ية يف الربمل�ان 
توصلت إىل اتفاق بش�أن مرش�ح لرئاسة 
الوزراء، فيما ما تزال كتلة سائرون رافضة، 

ووجهت رسالة إىل رئيس الجمهورية.
وأكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم 
أن تحال�ف البن�اء حقق األغلبي�ة الكاملة 
لتس�مية محمد ش�ياع الس�وداني رئيسا 
لل�وزراء، فيما بني أن الس�وداني املرش�ح 
األق�رب لتويل منصب رئاس�ة ال�وزراء بني 
عدد م�ن املرش�حني املطروحة أس�مائهم 

داخل أروقة مجلس النواب.
وقال كريم يف ترصيح صحفي إن “تحالف 
البن�اء وتحال�ف الق�وى والكت�ل الكردية 
متفقني عىل تمرير السوداني لتويل منصب 
رئاس�ة الوزراء”، الفتا إىل إن “الس�وداني 
يعد املرش�ح األبرز بني عدد من املرش�حني 

لتويل منصب رئاسة الوزراء”.
وأض�اف أن “ترش�يح الس�وداني ال يع�د 
ف�رض إرادة أو ك�ر إرادة كتل سياس�ية 
أخ�رى إنما محاولة للخ�روج إىل بر األمان 
وإنق�اذ العملي�ة السياس�ية ك�ون تأخري 
حس�م منصب رئيس ال�وزراء يدخل البالد 
بمش�اكل قانونية ودس�تورية”، مبينا أن 
“الكت�ل السياس�ية يف طور إكم�ال جميع 
خ�الل  الس�وداني  لتس�مية  االتفاق�ات 

الساعات املقبلة لرئاسة الوزراء”.
ب�دوره، كش�ف النائ�ب ع�ن الجماعة االس�المية 
الكردستانية احمد حمه رشيد عن اجتماع مرتقب 
ل��١٥ نائب�ا كردي�ا لبح�ث تكلي�ف محمد ش�ياع 
الس�وداني لرئاس�ة الحكومة، مبين�ا ان االجتماع 

سيبحث الخيارات املطروحة.
م�ن جانبه، قال النائب عن البن�اء فاضل الفتالوي 
ان “هناك أسماء عديدة طرحت داخل تحالف البناء 

وتمت املفاضلة بينهم الختيار احدى الش�خصيات 
ملنصب رئيس الوزراء للحكومة االنتقالية”.

وأضاف ان “تحالف البناء اتفق باألجماع عىل طرح 
محمد ش�ياع السوداني مرش�حا لرئاسة الحكومة 
االنتقالية تمهيدا ألجراء االنتخابات املبكرة”، الفتا 
اىل ان التحال�ف مضطر لتقديم مرش�ح اخر خالل 
يوم�ني فق�ط لع�دم تمكنه م�ن تمرير الس�وداني 

بحسب املعطيات”.
وأوضح ان “هناك قناعة وتوافق عىل تقديم البديل 

ع�ن الس�وداني لضم�ان تمري�ره بالربمل�ان وعدم 
رف�ض الكتل السياس�ية لع�دم وج�ود اغلبية عىل 

تمرير السواني”.
إال أن تحال�ف س�ائرون يرفض تمرير الس�وداني، 
وقد وجه النائب عن كتلة س�ائرون النيابية صباح 
الس�اعدي رس�الة اىل رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صالح، فيما حمله مس�ؤولية قرار تكليف مرش�ح 
ملنصب رئي�س مجلس الوزراء من اختيار الش�عب 

وليس »تدويرا«.

وقال الس�اعدي يف رسالة مفتوحة لرئيس 
الجمهورية برهم صالح وتلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه�ا ان »الع�راق يم�ر 
بمنعط�ف تاريخي من حياته السياس�ية 
واالقتصادي�ة  واألمني�ة  واالجتماعي�ة 
وبع�د ش�هرين ونص�ف م�ن التظاهرات 
اح�د ع�ر  الت�ي عم�ت  واالعتصام�ات 
محافظ�ة م�ن محافظاته بحرك�ة ثورية 
لم يسبق لها نظري قادها الشباب العراقي 
الغيور عىل وطنه والتحق بهم وطن بأكمله 
وشعب بمختلف مكوناته ونخبه وكفاءته 
واتحاداته ونقاباته وجمعياته يف )كرنفال 
وطني( لم يشهده العراق سابقاً يف تاريخه 
الحدي�ث، لتك�ون الحرك�ة االحتجاجي�ة 
الطالبي�ة الواعي�ة يف الجامع�ات العراقية 
املختلف�ة اضاف�ة نوعية للثورة الش�عبية 
واإلص�الح  بالتغي�ري  املطالب�ة  الس�لمية 
وتزي�د م�ن ارصار وعزيم�ة املتظاهري�ن 
الشعبية  االنتفاضة  واملعتصمني ولتصبح 

اوسع واشمل بشكل ال نظري له«.
واض�اف ان�ه »خالل ه�ذه الف�رة قدمت 
الثورة الش�عبية الس�لمية )الدماء الزاكية 
الطاه�رة( عىل حد تعب�ري املرجعية العليا 
قراب�ني ع�ىل مذب�ح التغي�ري واإلصالح يف 
معرك�ة تاريخي�ة كان س�الح املنتفضني 
فيها ه�و صوته�م اله�ادر ال�ذي يطالب 
باس�تعادة وطنهم املس�لوب والذي حاول 
االجن�دات الداخلي�ة والخارجي�ة تغييب�ه وطمس 
هوية شعبه عرب س�نوات )محنة الفساد والفشل( 
التي قادتها طبقة سياس�ية عىل مدى س�تة عر 
عام�ا«، مش�ريا اىل ان »الدم�اء الطاه�رة الزاكي�ة 
اس�تمرت تس�يل انهارا من مئات الشهداء واآلالف 
من املعاق�ني وعرات اآلالف م�ن الجرحى لتكون 
ش�اهداً تاريخياً عىل انهاء حقبة الفس�اد والفشل 

وغياب الهوية الوطنية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت عض�و اللجنة املالية النيابية ماجدة 
التميم�ي، أمس الس�بت، من تأخر ارس�ال 
مروع قان�ون املوازنة العامة لعام ٢٠٢٠ 
إىل مجل�س الن�واب، الفتة إىل أن “مش�كلة 
كبرية” س�تحدث اذا لم تق�ر املوازنة خالل 

األسابيع املقبلة.
وقال�ت التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن 

“ع�دم إق�رار موازنة الع�ام املقب�ل ٢٠٢٠ 
س�يكرر ما حدث يف موازن�ة ٢٠١٤ التي لم 
تق�ر واتخرصت ع�ىل ال�رصف”، مبينا أن 
“عدم إقرار املوازنة خالل األس�ابيع املقبلة 

ستحدث مشكلة كبرية يف العراق”.
وأضاف�ت انه “يفرض من الحكومة إنجاز 
املوازن�ة وارس�الها اىل مجلس الن�واب قبل 
اإلع�الن ع�ن حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال”، 
مش�رية إىل أن�ه “وبحس�ب قان�ون اإلدارة 

املالية ترس�ل املوازنة يف تاريخ ١٥ / ١٠ من 
كل سنة إلتمام إقرارها يف موعدها املحدد”. 
وكان املتحدث باسم املكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء سعد الحديثي أقر يف وقت سابق من 
اليوم الس�بت، بوجود إشكال يجب أن يحل 
يف بقاء مروع املوازنة العامة للدولة لعام 
٢٠٢٠ لدى الحكومة، داعياً إىل إيجاد مخرج 

قانوني من أجل إرسالها إىل الربملان.
بدورها، قالت عضو اللجنة س�هام العقييل 

إن “مجل�س ال�وزراء ق�رر تش�كيل لجن�ة 
حكومية برئاس�ة وزي�ر املالي�ة وعضوية 
وزير التخطيط وممثل عن مجلس والوزراء 
لدراس�ة املوازنة وإكمال صياغتها”، الفتة 
صالحي�ة  اللجن�ة  من�ح  “املجل�س  إن  إىل 
إرس�ال م�روع املوازن�ة ملجل�س النواب 
كون الحكومة غري قادرة عىل أرس�لها بعد 

تحولها لترصيف أعمال”.
وأضاف�ت أن “اللجن�ة الحكومية س�تقوم 

بإرس�ال مروع قان�ون موازنة االتحادية 
لعام ٢٠٢٠ إىل الربملان حال انتهاء الدراسة 
واملراجع�ة”، مبين�ة ان “املوازن�ة س�تصل 
الربمل�ان قبل نهاية الش�هر الجاري لغرض 

دراستها والتصويت عليها”.
ودع�ا النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح محمد 
ارس�ال  اىل  الحكوم�ة  الدراج�ي  صاح�ب 
مروع قان�ون موازن�ة ٢٠٢٠ اىل مجلس 

النواب “فورا”.

البناء والتحالف الكردستاني يتفقون على »السوداني«.. وسائرون يرفض ويوجه رسالة إىل رئيس اجلمهورية

»األغلبية السياسية« تتفق عىل مرشح لرئاسة الوزراء
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املالية الربملانية حتذر من »مشكلة كبرية« يف حال عدم إقرار املوازنة 
وجملس الوزراء يشكل جلنة لتمريرها

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل 
الس�بت،  أم�س  الفت�الوي،  جاب�ر 
تمرير قانون االنتخابات يف جلس�ة 
مجلس الن�واب القادم�ة باألغلبية 

املطلقة.
وقال الفت�الوي يف ترصيح صحفي 
وس�ائرون  الفت�ح  “تحال�ف  إن 
والحكم�ة م�ع تمرير فق�رة ١٠٠ 
قان�ون  يف  املتع�ددة  والدوائ�ر   %
االنتخاب�ات”، مش�ريا إىل أن “ه�ذا 

األمر قد حسم باألغلبية النيابية”.
القادم�ة  “الجلس�ة  أن  وأض�اف، 

ستش�هد تمرير قانون االنتخابات 
باألغلبي�ة املطلق�ة خالل الجلس�ة 
“الكت�ل  أن  إىل  الفت�ا  القادم�ة”، 
الدوائ�ر  قضي�ة  ع�ىل  املتحفظ�ة 

املتعددة نسبة قليلة”.
وكان النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
محمد البل�داوي أوضح يف ترصيح 
ل�/املعلوم�ة/، ام�س الجمعة، ان 
الفني�ة تعي�ق  بع�ض اإلش�كاالت 
تمري�ر قانون االنتخابات، مبينا ان 
الكوتا النسائية واملكونات والدوائر 
قب�ل  حس�م  اىل  تحت�اج  املتع�ددة 
التصوي�ت ع�ىل القانون م�ن اجل 
ضمان عدم تعارضه مع الدستور.

نائب عن الفتح:
 اجللسـة املقبلـة ستشهـد متريـر قانـون 

االنتخابات باألغلبية املطلقة

        بغداد / المستقبل العراقي

فتح فريق املقابر الجماعية التابع ملؤسسة الشهداء، أمس 
الس�بت، مقابر جماعية ش�مال النج�ف االرشف والتي تم 

االعالن عنها قبل يومني.
وذكرت املؤسس�ة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه ان« الفريق بارش بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون 
املفقودي�ن بعمليات املرحلة االوىل من البحث والتنقيب عن 
الضحايا املفقودين الذي�ن غيبهم النظام البائد ابان قمعه 

االنتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١«.
واك�د مدير املؤسس�ة عيل املربق�ع خالل مؤتم�ر صحفي 
عقد يف موقع املقربة املكتش�فة، ان »النظام البائد منظمة 
بوليس�ية هدفها تغييب معالم الجريم�ة وهذا ما وجدناه 
يف تل�ك املقربة، التي تعترب ش�اهدا اخر لج�رم نظام صدام 
وازالمه«. واض�اف« مقربة جماعية تضم اعدادا كبرية من 

الضحاي�ا الذي�ن يقدر عدده�م ١٤٠٠ جثة، وبعد س�قوط 
النظام البائد تم سحب ١٣٠٠ جثة من قبل اهايل املحافظة 
وذوي املفقودي�ن، واالن فوجئن�ا باعداد كب�رية من هؤالء 

الضحايا الذين ال تتجاوز اعمارهم ٢٥ سنة اىل ٣٠ سنة«.
واشار املربقع اىل ان »هذه ليست املقربة الوحيدة، اذ التزال 
هن�اك مقابر منت�رة يف النارصية والس�ماوة وس�نعمل 
عىل اكتش�افها لفضح جرائم البعث للعال�م«، مضيفا« يف 
النج�ف ٦٠٠٠ االف ش�هيد ت�م تغييب نصفه�م يف املقابر 

الجماعية«. 
واضاف« نحن يف مؤسس�ة الشهداء سوف نعمل عىل جعل 
ذلك املكان معلما تاريخيا ومزارا يدلل عىل بشاعة ما ارتكبه 
نظام صدام«، مستطرداً« ما تمت محاكمته رؤوس النظام 
ام�ا اذنابه فمازالوا يس�ترون بأعمال ارهابية ووحش�ية 

كانت شاهدا عليها جريمة سبايكر وبادوش وغريها«. 
م�ن جانبه اعلن مدير دائرة املقابر الجماعية يف املؤسس�ة 

ضياء الساعدي، عن« انتهاء املرحلة االوىل من اعمال البحث 
عن الرفات«، مبينا« س�نعمل قادما عىل مرحلة التنقيب و 
رفع الرف�ات بالراكة م�ع الطب العديل واللجن�ة الدولية 
لشؤون املفقودين«، داعيا املجتمع الدويل اىل« املساهمة يف 

ابراز حقيقة جرم النظام البائد«. 
كما اكد محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي« هذا املكان 
نقب عام ٢٠١٢ وتم انتشال ٤٩ جثة، واليوم بجهود كبرية 
عثرنا عىل عدد من املقابر الجماعية يف املحافظة التي يوجد 
فيه�ا اكثر من ٥٠٠٠ مفقود«، مضيفا« هذا املوقع س�وف 
نعمل عىل تمليكه ملؤسس�ة الشهداء ليكون معلما تاريخيا 

شاهدا عىل جرم صدام ». 
واك�دت اللجن�ة الدولية لش�ؤون املفقودين متمثلة راس�ا 
رئي�س برنامج العراق خالل املؤتمر ع�ىل« اهمية الراكة 
م�ع املؤسس�ة يف البح�ث ع�ن املفقودين ، ش�اكرة جهود 

مؤسسة الشهداء يف الكشف عن املقابر الجماعية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية، أمس 
السبت، أنها ستجتمع اليوم األحد إلعادة 
مناقشة قانون االنتخابات الجديد لوجود 
جمل�ة من النق�اط الخالفي�ة التي تعيق 
تمرير القان�ون وتتعارض مع متطلبات 

املتظاهرين.
وق�ال عض�و اللجن�ة س�ليم هم�زة يف 
ترصيح صحف�ي إن “اللجن�ة القانونية 
س�تجتمع األحد إلعادة مناقش�ة فقرات 
قانون االنتخابات الجدي�د لوجود جملة 
من النق�اط الخالفية في�ه”، الفتا إىل إن 
“الكتل السياسية لم تتفق حتى اآلن عىل 

النق�ط الخالفية وأبرزه�ا قضية الدائرة 
االنتخابية”.

وأضاف أن “النقاط الخالفية تعيق تمرير 
القان�ون داخل مجلس النواب وتتعارض 
أن  مبين�ا  املتظاهري�ن”،  م�ع مطال�ب 
“اللجنة القانونية ستكمل نقاشها خالل 
األيام املقبلة لقانون االنتخابات وترسله 

لرئاس�ة الربمل�ان لتحديد موع�د قراءته 
والتصويت عليه”.

وب�ني أن “قضي�ة االنتخاب�ات الفردي�ة 
والدوائ�ر املتعددة التي طالب�ت بها عدد 
من الكتل السياسية ستعرض للتصويت 
داخ�ل  س�تمرر  األغلبي�ة  حقق�ت  وإذا 

مجلس النواب”.

        نينوى / المستقبل العراقي

أوعز محافظ نينوى، نجم الجبوري 
بتشكيل لجنة قانونية وهندسية يف 
ديوان املحافظة تتوىل مهام اختيار 
ال�ركات الت�ي تقدمت بس�ريتها 

الذاتية اىل قسم العقود.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للمحافظ 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
مجل�س  ق�رار  اىل  “اس�تنادا  أن�ه 
ال�وزراء املرق�م ٣٥٠ لس�نة ٢٠١٩ 
بتش�كيل  نين�وى  محاف�ظ  اوع�ز 
لجنة هندس�ية وقانوني�ة يف ديوان 
اختي�ار  مه�ام  تت�وىل  املحافظ�ة، 
ال�ركات الت�ي تقدمت بس�ريتها 
الذاتي�ة اىل قس�م العق�ود لتوجي�ه 
الدعوات املب�ارشة لها، اعتمادا عىل 
التخص�ص الذي تتطلبه املش�اريع 

ودرجة تصنيفها ونفاذيتها”.
وأشار اىل “عدم وجودها يف القائمة 
ال�ركات  قائم�ة  او  الس�وداء، 
املتلكئ�ة، مع مراع�اة منح الفرص 
لل�ركات املتقدم�ة الت�ي تنطب�ق 
وذات  املطلوب�ة  ال�روط  عليه�ا 
الس�رية املميزة يف انجاز املش�اريع 

بدقة وكفاءة عالية”.

النجف تفتح مقربة مجاعية جديدة تعود لضحايا االنتفاضة الشعبانية 
تضم )١٤٠٠( جثة.. وأعمار الضحايا ال تتجاوز )٣٠( عامًا

اليوم.. القانونية الربملانية جتتمع إلعادة مناقشة قانون االنتخابات

حمافظ نينوى يوعز بتشكيل 
جلنة هندسية وقانونية 

الختيار الرشكات املنفذة 
ملشاريع املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي، أمس السبت، عن 
توجه إلجراء التعداد الس�كاني قبل موع�د اجراء االنتخابات املبكرة، مبينا 

ان تهيئة التعداد يكون من قبل الحكومة املقبلة االنتقالية.
وقال املسعودي ان “الحكومة االنتقالية املقبلة سيمدد وقتها لعام ونصف 
إلكم�ال اإلج�راءات الخاص�ة باالنتخابات واألم�ور التي تس�بقها وتهيئة 

األجواء لها”.
وأض�اف ان “هن�اك تح�ركات برملاني�ة إلجب�ار الحكوم�ة االنتقالية عىل 
اج�راء التعداد الس�كاني قبل موعد االنتخاب�ات املبكرة”، عازي�ا االمر اىل 
“من�ع حاالت التالعب والتزوير وضبط عدد املقاع�د النيابية وفقا للتمثيل 

السكاني بواقع مقعد لكل ١٠٠ الف نسمة”.
وأوض�ح املس�عودي ان “الوق�ت املتبق�ي ع�ام ونصف وه�و كاف إلجراء 
تعديالت دس�تورية لتغيري نس�بة التمثيل الس�كاني لتقلي�ل اعداد أعضاء 

الربملان”.

نائب يكشف 
عن »حتركات« ألجراء »التعداد السكاين«

 قبل االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب مجل�س األمن الدويل، الحكوم�ة العراقية بإجراء تحقيقات بش�أن 
أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها املتظاهرون يف البالد.

وق�ال املجل�س يف بيان له »أع�رب أعضاء مجلس األمن ع�ن قلقهم البالغ 
إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بش�أن عمليات القتل والتشويه واالعتقاالت 

التعسفية للمتظاهرين العزل«.
 واض�اف »كما نعرب عن قلقنا حيال تورط جماعات مس�لحة يف عمليات 

قتل واستهداف املتظاهرين يف العراق«، مطالبا »الحكومة بالتحقيق«.
ويشهد العراق احتجاجات منذ حوايل شهرين للمطالبة بتحسني الخدمات 
وتوفري فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد لالنتخابات ينهي 

هيمنة الكتل السياسية الكبرية عىل الربملان.

جملس األمن يطالب بغداد بالتحقيق 
يف عمليات قمع املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مس�ؤول أمن الحش�د الشعبي 
يف األنب�ار حاف�ظ الخزع�يل، أمس 
الحش�د  قطع�ات  أن  الس�بت، 
مس�تنفرة م�ن نين�وى إىل النخيب 

ملواجهة أي طارئ.
وق�ال الخزع�يل يف ترصي�ح ملوقع 
»انتش�ار  إن  الش�عبي،  الحش�د 
قطعاتن�ا يف قض�اء القائ�م غ�رب 
األنب�ار يهدف لتأم�ني املنطقة من 

دنس داعش«.
األي�ام  ه�ذه  »نعي�ش  وأض�اف: 
الذكرى السنوية لعمليات الصحراء 
الك�ربى للقض�اء ع�ىل داع�ش لذا 
يحاول العدو مستغالً الظرف الذي 
تعيشه البالد بشكل عام من تنفيذ 

تعرض هنا أو هناك«.
ولف�ت الخزع�يل، إىل أن »الدخ�ول 
وس�وريا  الع�راق  ب�ني  والخ�روج 
مس�يطر علي�ه، والوض�ع األمن�ي 

بشكل عام مستتب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية اس�تخبارات وأمن 
أم�س  الدف�اع،  وزارة  يف  بغ�داد 
خمس�ة  ع�ىل  القب�ض  الس�بت، 
متهمني يتاجرون باملواد املخدرة يف 

العاصمة.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»مفارز مديرية اس�تخبارات وامن 
بغ�داد امليدانية التابع�ة اىل املديرية 

واالم�ن  لالس�تخبارات  العام�ة 
وبالتعاون مع قوة امنية مش�ركة 
القب�ض عىل خمس�ة  اس�تطاعت 
متهمني يتاجرون باملواد املخدرة يف 
قضاء الحسينية ومنطقة العبيدي 

يف العاصمة«.
ص�ادرة  »املتهم�ني  أن  وأضاف�ت، 
بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام 
امل�ادة ٢٨ مخدرات، وت�م مصادرة 
بحوزته�م  الت�ي  املخ�درة  امل�واد 

واحالتهم اىل الجهات املعنية«.

أمن احلشد يستنفر قطعاته من نينوى
 إىل النخيب لـ »مواجهة أي طارئ«

االستخبارات تلقي القبض عىل )٥( متهمني 
يتاجرون باملواد املخدرة يف بغداد
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    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت مديرية املرور العام�ة، الغاء عملية 
اس�تيفاء اج���ور ال�خ�دم��ة ال���واردة 

ف�ي ق�ان�ون امل��رور م�ن امل�راج�ع�ني.
وقال مدي�ر العاقات واالع��ام يف املديرية 
التابع�ة اىل وزارة الداخلي�ة العمي�د عم�ار 
وليد الخي�اط يف ترصيح صحفي، ان »قرار 
املديري�ة يف الغ�اء عملية اس�تيفاء اج��ور 
ق�ان��ون  ف��ي  ال����واردة  ال�خ�دم��ة 

امل���رور م�ن امل�راج�ع��ني، ج��اء كونه 
ال يجوز قانونا اس�تيفاء رسمني ع��ل��ى 
امل��ع��ام��ل��ة ن�ف�س�ه�ا«، م�ش�ي�را 
ال��ى ان »امل�دي�ري��ة تس�عى م�ن خال 
ه��ذا االج���راء ال�ى التخفي�ف ماديا عن 

كاهل املراجعني«.
ق����ررت  »امل��دي��ري���ة  ان  وب����ني 
ن��ص���ف  اس���ت��ي��ف��اء  اي�ض��ا 
م�ب�ل�غ ال��غ��رام��ة امل�س�ج�ل�ة م��ن 
امل��واط���ن ف���ي ح���ال ت�م�ك�ن��ه 

م���ن دف�ع�ه�ا خ���ال م���دة ال تزيد 
عن ال�� 72 س�اعة فقط، بينما س��ت�ت�م 
م�ض�اع�ف�ت�ه��ا مل���رة واح��دة فقط 
ف��ي ح��ال التأخ�ر ع��ن دفعه�ا مل��دة 
ت�ت�ج��اوز ال��� 30 ي��وم���ا«، الف�ت�ا 
ال���ى ان »ال��غ��رض االس���اس����ي 
ب�ح��ق  ال�غ�رام��ات  ف���رض  م��ن 
امل�خ�ال�ف�ني م�ن اص�ح�اب امل�رك�ب�ات 
ه��و للح�د م���ن ت�ل��ك امل�خ�ال�ف�ات 
الس��ي�م�ا وان بعضه�ا ي�ؤدي اىل حصول 

حوادث مرورية مروعة ما يتس�بب بحدوث 
خسائر باالرواح واملمتلكات«.

م��ن ج�ان�ب اخ��ر، اف�ص�ح ال�خ�ي�اط 
ق����ررت  »امل��دي��ري���ة  ان  ع���ن 
ف��ي  ال�رس��م�ي  ال���دوام  تقلي�ص 
جمي�ع مواقع تس�جيل املركب�ات واصدار 
ب��غ���داد  ف���ي  ال��س���وق  اج�ازات 
الس�اعة  م�ن  الب�اد  وم�ح�اف�ظ��ات 
الثامن�ة صباحا اىل الس�اعة الرابعة عرصا، 
مش�را اىل ان الس�بب يع�ود اىل انخف�اض 

اع���داد امل�راج�ع�ني، اض�اف�ة ال�ى عدم 
وج�ود ح�االت زخم يف تلك املواق�ع من قبل 

املراجعني«.
الت�ي اتخذته�ا  وذك��ر ان »االج���راءات 
املديري�ة والتي تضمنت زي�ادة عدد النوافذ 
يف املوق�ع الواح�د، اس�همت وبش�كل كبر 
وواضح يف تس�هيل وس��رع�ة ع�م�ل�ي�ة 
ان�ج��از م�ع�ام��ات امل��واط��ن���ني، 
ع��اوة ع�ل�ى ال�ح��د من حاالت الزحام 

التي كانت تشهدها تلك املواقع«.

املرور تعلن إلغاء استيفاء أجور اخلدمة من املراجعني

فريق متكني املرأة يف وزارة الكهرباء يقيم ندوة حول أمهية نبذ العنف ضد املرأة
    بغداد / المستقبل العراقي

نظمت ش�عبة تمك�ني امل�رأة العراقية يف قس�م العاقات 
العام�ة ب�وزارة الكهرباء ن�دوة بحضور وزي�ر الكهرباء 
الدكت�ور ل�ؤي الخطيب ع�ن أهمية نبذ العن�ف ضد املرأة 

وكيفية تمكينها.
وقد حرض الندوة وكيل الوزير، واملدراء العامني، بمشاركة 

ف�رق التمكني يف مقرات الرشكات وفروعها والتش�كيات 
األخ�رى يف بغ�داد واملحافظات، ه�ذا وج�اءت الندوة من 
ضم�ن فعاليات حملة ال�) ١٦ ( يوماً ملناهضة العنف ضد 
املرأة التي اطلقتها دائرة التمكني يف األمانة العامة ملجلس 

الوزراء يف ال 2٥ من ترشين الثاني املايض.
وانطلقت الفعالية بعزف النش�يد الوطني و قراءة سورة 
الفاتحة ترحما عىل ارواح شهداء العراق وكلمتي التمكني 

والناط�ق الرس�مي باس�م وزارة الكهرب�اء احمد موىس 
العبادي، فضا عن إلقاء قصائد تغنت بحب الوطن واملرأة 

.
وتضمن�ت الندوة مح�اور متعددة ركز فيه�ا املتحاورون 
عىل أهمية نبذ العنف ض�د املرأة، وكيفية تمكينها، فضاً 
عن دعمها يف جميع املجاالت وتسليحها بالثقافة من أجل 

املطالبة بحقوقها مستقباً.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير عام املرصف الزراعي فرع محافظة االنبار 
س�عد تركي ع�ن موافق�ة وزارة املالية اع�ادة افتتاح 

مبنى املرصف للمرة االوىل منذ اكثر من ٦ اعوام.
وقال تركي يف ترصيح صحفي ان ”وزارة املالية اعادة 
افتتاح املرصف الزراعي التعاوني فرع مدينة الفلوجة 
، للمرة االوىل منذ اكثر من ستة اعوام يف خطوة تهدف 
اىل االرتق�اء بالواقع الزراعي وتش�جيع املزارعني عىل 

الزراعة بعد عودتهم اىل مناطق سكناهم املحررة “.
واض�اف ان” افتتاح املرصف س�وف يس�اهم يف دعم 
الفاح�ني عرب تقدي�م القروض املي�رة مما ينعكس 
ايجابا عىل زيادة االنتاج املحيل للمحاصيل الزراعية”.

 مبين�ا ان” افتت�اح املرصف س�وف يس�اهم ايضا يف 
انتع�اش الواقع الزراع�ي من خال تقدي�م القروض 
للفاحني لرشاء مختلف املعدات واملستلزمات الزراعية 
ناهي�ك من ان ه�ذه الخطوة تعد من اه�م الخطوات 
االيجابي�ة الت�ي ت�ؤدي اىل ديموم�ة انتع�اش الواقع 
الزراعي يف املحافظة، مبينا ان” افتتاح املبنى جاء عىل 

خلفية استقرار االوضاع االمنية يف مدينة الفلوجة“.

املالية توافق عىل اعادة 
افتتاح املرصف الزراعي 

التعاوين يف الفلوجة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

واسط عن السيول القادمة من إيران: غمرت هور 
الشوجية ورفعت مناسيب دجلة

     المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن مدي�ر املوارد املائي�ة يف محافظة واس�ط نجيب 
الع�وادي، أم�س الس�بت، أن الس�يول القادم�ة م�ن 
املرتفعات اإليرانية غمرت هور الش�ويجة واس�همت 
بارتف�اع مناس�يب نه�ر دجلة.وقال الع�وادي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن “االمطار 
الت�ي ش�هدتها املحافظة مؤخ�را والس�يول القادمة 
من املرتفعات االيرانية غمرت هور الش�ويجة رشقي 
الك�وت، وت�م ترصيف املي�اه اىل حوض نه�ر دجلة”، 
مش�را اىل ان “منس�وب نه�ر دجل�ة ارتف�ع بش�كل 
ملحوظ بفعل االمطار والسيول”.وأضاف أن “املديرية 
قامت بفتح ثاثة مهارب من هور الش�ويجة باتجاه 
نه�ر دجلة وناظم الغراف، لكن ارتفاع املناس�يب ادى 
اىل غرق منتجع الروش�ة الذي يتخذ من ضفاف النهر 
موقعا له قرب س�دة الكوت”، مبين�ا أن “املدة املقبلة 
ستش�هد ارتفاعا كبرا بمناسيب مياه نهر دجلة مما 
سيؤدي اىل توفر الحصص املائية لارايض الزراعية”.
وأكد العوادي، “اخاء العرشات من األرس التي اتخذت 
اليابسة وسط نهر دجلة مساكن لها نتيجة النخفاض 
منس�وب املياه خال املدة املاضي�ة، فضا عن تحذير 

األرس الساكنة بالقرب من النهر تحسبا من انجرافها 
يف ح�ال ارتف�اع منس�وب املياه”.وب�ني الع�وادي ان 
“الدائ�رة اع�دت آلية لترصيف مي�اه النهر اىل ناظمي 
الغراف والدجيلة عرب س�دة الك�وت ببواباتها ال�� ٦٥ 

وبوابات ناظم الغراف الس�بعة، فضا عن فتح قنوات 
مياه باتجاه مس�احات االرايض الزراعية التي تعاني 
من الجفاف”، مؤكدا ان “سدة الكوت وجميع الجسور 

الكونكريتية يف مأمن وال توجد مخاطر عليها”.

الرافدين يعلن حصيلة انجاز منح 
القروض للمواطنني خالل ترشين االول

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، 
ع�ن انج�از ومن�ح الق�روض بكاف�ة 
انواعها للمواطنني خال ش�هر ترشين 

االول املايض.
االعام�ي  املكت�ب  وق�ال 
للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »حصيلة القروض 
التي ت�م منحها للمواطنني 
االول  ترشي�ن  ش�هر  يف 
املايض تمثلت بمنح قروض 
البناء يف قطعة ارض )47( 
املشاريع  وقروض  معاملة 
الصغرة البالغة ١٥ مليون 
دين�ار حيث تم منح } 223 

{ قرضا«.
وأض�اف البي�ان ان�ه »ت�م 
اق�راض املواطنني الراغبني 
بس�ماية  ش�قق  ب�رشاء 

الس�كني اذ ت�م من�ح } ١٦3{ معامل�ة 
ق�روض  من�ح  ت�م  كم�ا  للمواطن�ني 
الس�يارات اىل } 374 { معاملة وقروض 
 }29{ مالي�ة  لتس�هيات  معام�ات 

معاملة«.

وأش�ار اىل انه »تم منح قروض األطباء 
بمختلف تخصصاتهم اىل } 2٥{ مقرتض 
وقروض تمويل البحوث العلمية } 30{ 
مقرتض�ا وق�روض حري�ق الش�ورجة 

والكرادة اىل }2{.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس القض�اء األعىل ع�ن افتتاح 
دار القض�اء يف الح�رة، الفت�ا إىل أن الدار 
الجديدة تابعة لرئاس�ة اس�تئناف النجف 

وتتكون من محاكم عدة.
وق�ال مراس�ل املرك�ز اإلعام�ي ملجل�س 
القض�اء األع�ىل »ج�رت الي�وم الخمي�س 
مراس�يم افتت�اح دار القض�اء يف الح�رة 
اس�تئناف  محكم�ة  لرئاس�ة  والتابع�ة 

النج�ف االتحادية، بحضور الس�يد رئيس 
االس�تئناف وع�دد م�ن الس�ادة القض�اة 

وجمع من الحضور«.
وأض�اف أن »دار القضاء يف الحرة تتكون 
وجن�ح  ش�خصية  أح�وال  محاك�م  م�ن 

وتحقي�ق«، مش�را إىل أن »االفتت�اح وجد 
ترحيب�ا م�ن األه�ايل يف منطق�ة الح�رة 
ألنه�ا تقدم لهم الخدم�ة القضائية وتوفر 
عليهم مش�قة الذهاب إىل مناطق أخرى يف 

املحافظة إلنجاز معاماتهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

الحدودي�ة،  املناف�ذ  هي�أة  أعلن�ت 
إحب�اط محاولة تهري�ب 4 عجات 
دون املودي�ل يف منفذ ميناء أم قرص 

الشمايل.
وذكر بيان للمنافذ تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه »تم ضبط 
العجات خارج الحرم الكمركي من 
قبل ضباط قس�م البحث والتحري، 

حيث ذكر يف املعاملة الكمركية بأن 
الحاوي�ة تحتوي ع�ىل }١20400{ 
بك�چ خي�م جدي�دة، وبع�د تدقيق 
املعامل�ة الكمركية تبني وجود أربع 
عجات دون املوديل غر مرصح بها 

مخبأة خلف كارتون أحذية«.
وأض�اف ان�ه »ت�م إحال�ة م�ا ت�م 
ضبط�ه اىل مرك�ز رشط�ة ميناء أم 
قرص التخ�اذ االج�راءات القانونية 

بحقها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراع�ة محافظ�ة واس�ط، أمس 
الس�بت، عن تحقي�ق االكتف�اء الذاتي م�ن إنتاج 
الفائ�ض  وتصدي�ر  انواعه�ا  بجمي�ع  األس�ماك 

للمحافظات.
وقال مدي�ر زراعة واس�ط اركان مريوش يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن “املحافظة 

تمكن�ت م�ن تحقي�ق االكتف�اء الذاتي م�ن انتاج 
االس�ماك بجمي�ع انواعها م�ا اس�هم بانخفاض 
اس�عارها وجعلها يف متن�اول جميع األرس، فضا 
ع�ن بيع الفائض منها اىل املحافظات االخرى التي 

تعاني من شح يف انتاج االسماك”.
واوضح مري�وش، ان “انتعاش املس�احات املائية 
وزي�ادة اع�داد احواض تربي�ة االس�ماك العائمة 
والثابتة، فضا عن التسهيات والقروض املمنوحة 

ألصحاب حق�ول الرتبية كانت الس�بب الرئيس يف 
زيادة انتاج االس�ماك والت�ي وصلت اىل ثاثة آالف 

دينار للكيلوغرام الواحد”.
واش�ار إىل أن “الحكوم�ة اطلق�ت خ�ال االعوام 
املاضية قروضا واسعة ملربي االسماك يف املحافظة، 
االمر الذي شجع عىل فتح احواض جديدة”، منوها 
ب�”تس�جيل الدائرة 4 آالف إجازة متنوعة يف تربية 

االسماك وتصدر املحافظة يف االنتاج”.

افتتاح دار قضاء جديدة تابعة الستئناف النجف

املنافذ حتبط حماولة هتريب »4« عجالت دون املوديل يف ميناء أم قرص

واسط حتقق االكتفاء الذايت من انتاج األسامك وتستعد لتصدير الفائض

   بغداد / المستقبل العراقي

اىل  الس�بت،  أم�س  الرتبي�ة،  وزارة  دع�ْت 
التكات�ف االجتماعي مع اإلدارات املدرس�ية 
التي تعرض�ت اىل التهديد من بعض الجهات 
الخارج�ة عن القان�ون الس�تمرارية الدوام 
فيها من اجل ايقاف استهداف عجلة التقدم 
يف الب�اد، بينم�ا ح�ددت ال� 2١ من الش�هر 
الح�ايل موع�دا الط�اق م�رشوع )االيث�ار( 

لدروس التقوية املجانية يف املدارس.
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة حيدر 
ف�اروق عب�د الق�ادر الس�عدون يف ترصيح 

صحف�ي ان وزارت�ه “نس�قت م�ع الجهات 
االمني�ة املعنية التخاذ االج�راءات القانونية 
االمني�ة الخاصة بحماية االدارات املدرس�ية 
التي تعرض�ت اىل التهديد من بعض الجهات 
الخارج�ة عن القان�ون الرغامه�ا عىل غلق 
امل�دارس وعدم انتظام الدوام فيها، بناء عىل 
الدعاوى التي يس�جلها مدراء املدارس او اي 
فرد من امل�اكات الرتبوية املدرس�ية للعمل 
عىل تطبي�ق القان�ون وحمايته�ا بالتعاون 
مع جه�از االرشاف الرتب�وي واالختصايص 
بغ�داد  يف  للرتبي�ة  العام�ة  باملديري�ات 

ومحافظات الباد”.

ودع�ا الس�عدون، االه�ايل يف املناط�ق الت�ي 
تعرضت مدارس�ها اىل التهديد، اىل “التكاتف 
مع االدارات املدرس�ية ليكون�وا يدا واحدة يف 
مواجهة تلك العصابات، عاوة عىل الحماية 
االمنية الت�ي توفرها ال�وزارة بعد مخاطبة 
الجهات املعنية الستمرارية العملية الرتبوية 
وانتظام الدوام يف املدارس بعيدا عن العملية 
السياسية وغرها لكون الحرم املدريس وجد 
لتعليم اجيال ليكونوا قادة مس�تقبل ممكن 
منه�م م�ن س�يكون مس�ؤوال ويعم�ل عىل 
اعداد  دس�تور او يكون عنرصا فعاال يف بناء 
مدرس�ة او مستش�فى وغرها من املجاالت 

الحياتية”.
واش�ار الس�عدون اىل ان “ال�وزارة مهي�أة 
الس�تمرار ال�دوام يف امل�دارس، حي�ث توجد 
مدارس اغلقت خال املدة املاضية وعادت اىل 
الدوام مؤخرا وانتظم الدوام فيها، مؤكدأ ان 
وزارت�ه مهيأة تماما من اجل اكمال الس�نة 
الدراس�ية واملاكات الرتبوية بحسب الخطة 
املدرس�ية للعام ال�درايس )20١9 – 2020(، 
نافيا وجود اي نية لتأجيل الس�نة الدراسية، 
وان كان هن�اك انقطاع ع�ن الدوام يف بعض 

املدارس”.
يف س�ياق اخ�ر، ذكر ان وزارته “س�تطلق يف 

ال� 2١ من الش�هر الحايل م�رشوع )اإليثار( 
لدروس التقوية املجانية الخاصة ويس�تمر 
باقام�ة دروس التقوي�ة املجاني�ة اىل نهاية 
العام ال�درايس )20١9 – 2020( بعد تقديم 
الدعم الكامل النجاح املرشوع”، موضحا أن 
“املرشوع سيخدم املراحل الدراسية كافة يف 

بغداد واملحافظات”.
ونوه الس�عدون بأن “املرشوع يندرج ضمن 
بروتوك�ول التع�اون امل�ربم م�ا ب�ني وزارة 
الرتبي�ة ووزارة الش�باب والرياض�ة، يهدف 
اىل النه�وض بالواقع التعليم�ي والرتبوي يف 

الباد”.

الرتبية تدعو إىل »التكاتف االجتامعي« وحتدد موعد إطالق مرشوع »االيثار«

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح الس�يد وزير الداخلية الدكتور »ياس�ني طاه�ر اليارسي« 
موق�ع تس�جيل املركب�ات يف مدين�ة الكاظمية ش�مايل العاصمة 
بغداد. وقال س�يادته : إن افتتاح املوقع الجديد لتسجيل املركبات 
يف العاصم�ة بغداد ج�اء من أج�ل تخفيف العبء ع�ن املواطنني 
واالرساع يف إنجاز معاماتهم. س�يادته أش�ار إىل انه كان قد وجه 
يف وقت س�ابق بإع�ادة تأهيل هذا املوقع لكي يك�ون مائماً أكثر 

للمراجعني يف تسجيل مركباتهم.

وزير الداخلية يفتتح موقع تسجيل 
املركبات يف مدينة الكاظمية

    بغداد / المستقبل العراقي

تت�رشف اللجنة املنظم�ة للمؤتمر العلمي الس�نوي الثامن لدائرة 
صحة بغداد الكرخ وتحت ش�عار )ملجتمع معاىف( والذي س�يعقد 
عىل قاعات فندق باب�ل للفرتة من )١8 – ١9/ ١2 /20١9( كافة 
الراغبني من االطباء والصيادلة واالختصاصات العلمية للمشاركة 
يف املؤتمر الذي سيش�كل مناسبة طيبة لجميع املشاركني للتعرف 
ع�ىل الزماء و اصحاب االختصاص�ات الطبية و العلمية و عرض 
أحدث ما توصلت اليه العلوم الطبية و الصحية و خاصة البحوث 
العلمي�ة و غرها، فعىل الراغبني باالش�رتاك التس�جيل عرب رابط 

www.ackahd.com املوقع ادناه

    بغداد / المستقبل العراقي

نفى مستش�ار وزير الزراعة مهدي ضمد القييس، أمس الس�بت، 
تسجيل الوزارة والدوائر املختصة اية اصابة بوباء انفلونزا الطيور 
يف عم�وم الب�اد، مبينا ان تلك االش�اعات ته�دف اىل رضب املنتج 
الوطني.وق�ال القييس يف ترصيح صحف�ي ان “الجهات املختصة 
يف دائ�رة املتابع�ة البيطري�ة لم تس�جل او تتلقى اي باغ بش�أن 
تس�جيل اصابات بوباء انفلونزا الطي�ور يف عموم الباد”.واضاف 
ان “تل�ك االنب�اء ته�دف اىل رضب املنتج الوطني عق�ب تجاوزه 
االنت�اج القيايس وتمكنه م�ن تلبية الجزء االكرب م�ن احتياجات 
الس�وق العراقية”.واوض�ح القي�يس، أن “وزارة الزراع�ة منعت 
جميع منتجات الدجاج من البلدان التي س�جلت فيها اصابة ملنع 
انتقالها اىل العراق وهي تحدث بش�كل يومي معلوماتها من اجل 

منع وصول الوباء اىل العراق”.

صحة الكرخ تدعوا للمشاركة
يف املؤمتر العلمي السنوي الثامن

الزراعة عن اشاعات انفلونزا الطيور: 
مغرضة وهتدف لرضب املنتج الوطني
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكم�ة الب�داءة املتخصص�ة بنظ�ر الدعاوى 
التجارية يف البرصة 

العدد:135/ت/2019 
التاريخ: 2019/12/12

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / رشك�ة خي��رات الواح��ة 
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة / يمثلها الس�يد 

سع�د حس�ن عبدالرزاق - إضافة لوظيفته.
اق�ام املدع�ي مدي�ر ع��ام الرشك��ة العام�ة 
إضاف�ة   / الجنوبي��ة  األس�م�دة  لصناع��ة 
135/ت/2019  املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه 
امام ه�ذه املحكمة ضدك وال�ذي يطل�ب فيها 
التعوي�ض عن الض�رر الذي أصابه�ا بس�ب�ب 
ع�دم تنفي�ذ التزامات�ها الذي يخ�ص تجهي�ز 
بم��ادة فوس�ف�ات الصودي��وم السداس�ي�ة 
وبكمي�ة )25 طن( وخ�الل م�دة 25 ي�وم م�ن 
تاري�خ التبلي�غ باإلحال�ة وتحميل�ه الرس��وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة، لثب�وت ك�ون 
مق�ر رشكتكم وهمي��اً حس�ب ش�رح املبل�غ 
القض�ائ�ي من قب�ل هذه املحكم�ة واملجل�س 

البل�دي ملنطق�ي الجنين�ة واالندل�س.
اعالن���اً  تبليغك��م  املحكم��ة  ق��ررت  ل�ذا 
بصحيفتي��ن محليتي��ن يوميتي�ن للحض�ور 
اىل ه�ذه املحكم�ة او ارس�ال من ين�وب عن�ك 
يف موع��د املرافع��ة املواف��ق 2019/12/22 
وبعكس��ه س��وف تج�ري املرافع��ة بحق�ك 

غياب�اً وعلنتاً وفتق القان����ون.
القايض / مصطفى شاكر عيل

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

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
قيادة رشطة محافظة بغداد 
مديرية افواج طواريء بغداد 

فوج طواريء بغداد الثالث 
العدد : 1071 

التاريخ : 10 / 12 / 2019 
م / نرش اعالن 

بن�اء عىل ماجاء بكتب قي�ادة رشطة محافظة 
بغداد / قس�م الش�ؤون القانونية املرفقة طيا 
يرج�ى التفض�ل باملوافق�ة عىل ن�رش اعالن يف 
الهارب�ن  املنتس�بن  اىل  الرس�مية  جريدتك�م 
املدرجة اس�ماءهم ادناه يجهل عنوان سكنهم 
الحايل مل�ا كنتم متهم�ن بقضي�ة الهروب عن 
الدوام الرس�مي اقتىض تبليغكم بواس�طة هذا 
االعالن عىل ان تح�روا خالل ثالثن يوما من 
تاريخ النرش وعند عدم حضوركم سوف تجري 
محاكمتك�م غيابي�ا يف املحاك�م املختصة ذات 
العالقة ش�اكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح 

العام .
االسماء :

1 – الرائ�د اله�ارب ) ثائر كامل بش�ارة بجاي 
الخفاجي ( 

2 – النقي�ب الهارب ) عيل حس�ن جميل احمد 
املحمداوي ( 

3 – الرشط�ي اله�ارب ) حس�نن عيل حس�ن 
منخي ( 

العقيد املهندس 
مقدام شكري محمد 

امر فوج طواريء بغداد الثالث 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد : 1315 / ش / 2019 

التاريخ : 9 / 12 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / غسان كريم حسون 
يس�كن كربالء / حي االيمان سابقا / مجهول 
مح�ل االقامة حالي�ا . اصدرت ه�ذه املحكمة 
قراره�ا الغيابي املرق�م 1315 / ش / 2019 يف 
20 / 11 / 2019 ال�ذي يق�ي بتاييد حضانة 
املدعي�ة حنن عيل عبيد لطفله�ا ) مصطفى ( 
عىل ان التس�افر به خارج جمهورية العراق اال 
بموافقتك وملجهولية محل اقامتك حاليا حسب 
اش�عار املختار ابراهيم عبد الخر حبيب يف 5 
/ 12 / 2019 لذا ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
ن�رشا بصحيفتن يوميتن رس�ميتن ويف حالة 
ع�دم اعرتاضك عىل الق�رار او الطعن به تمييزا 
خ�الل امل�دة املقررة قانون�ا فان القرار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية ووفق االصول .
القايض 

��������������������������������������
مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2019/2722

اىل/ املنفذ عليه  / قسام عبد الله جاسم
لقد تحقق لهذه املديرية من  رشح مبلغ  مركز  
رشطة الرشقي واشعار مختار منطقة بعقوبة 
/ ح�ي  الع�رصي انك مجه�ول مح�ل االقامة 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او موق�ت او مختار  
يمك�ن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا  للمادة) 
27( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديري�ة  التنفيذ  يف بعقوبة خالل  
خمس�ة عرش يوما تبداء من اليوم التايل للنرش  
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل  االقدم

جاسم محمد الطائي
اوصاف املحرر

قرار  املنفذ العدل  بامهال  املدين ) قسام  عبدالله 
جاس�م(  ملدة  60 يوم لغرض تس�ديد    النفقة 
الش�هرية      املستمرة الرقم ) 2019/2722 يف 

. 2019/12/12
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 6049 / ش1 / 2019 

التاريخ : 12 / 12 / 2019 
اىل / املدعى عليه / صفاء سعيد محمد 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) ايمان فه�د كامل ( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة بالعدد اع�اله امام 
هذه املحكمة ومضمونها طلب التفريق للهجر 
ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وع�دم توفر 
املعلوم�ات عن�ك حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة 
الخال�ص / الدوجمة واش�عار مخت�ار منطقة 
الدوجم�ة يف الخال�ص تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة صباح يوم 18 / 12 / 2019 ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال ماينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا ووفق 

القانون االصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

بيان اكتتاب 
رشكة املنافذ للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلستها 
املنعق�دة بتاري�خ 12 / 5 / 2019 واملتضمن زيادة راس مال الرشكة وفقا املادة ) 55 
/ اوال ( من قانون الرشكات النافذ ليصبح راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 501 ، 5 ( 
خمسة مليار وخمسمائة وواحد مليون دينار بدل من ) 000 ، 000 ، 500 ، 5 ( خمسة 
مليارات وخمسمائة مليون دينار اي باصدار اسهم جديدة مقدارها ) 000 ، 000 ، 1( 

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

اوال : اسم الرشكة : املنافذ للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة . 
ثاني�ا : مرك�ز الرشكة ) الع�راق – بغداد ( ولها بعد اس�تحصال موافقة البنك املركزي 

العراقي القيام باالتي : 
1 – فتح فروع لها داخل العراق وفق متطلبات البنك املركزي العراقي .
2 – نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

3 – غلق او دمج اي فرع تابع لها .
ثالثا : غرض الرشكة ونشاطها :

املس�اهمة يف دعم وانم�اء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال الرصافة وبما 
يحقق اهداف وخطط الرشكة مع الخض�وع لقانون البنك املركزي العراقي والقوانن 
والتعليم�ات والضواب�ط املتعلقة بنش�اطها والعمل كوكي�ل معتمد لبطاق�ات الدفع 

املسبق.
ولها يف سبيل تحقيق غرضها وهدفها مزاولة االنشطة التالية :

1 – لها الحق يف زيادة راس مالها وفقا ملا جاء بقانون الرشكات النافذ .
2 – التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اال يتجاوز راسمالها واحتياطها لليوم 

الواحد .
3 – القيام بالتحويل املايل الداخيل عىل ان يكون الحد االعىل للتحويل اليتجاوز راسمالها 

واحتياطها لليوم الواحد .
4 – الدخول اىل نافذة بيع ورشاء العملة االجنبية وحسب الضوابط الصادرة عن البنك 

املركزي العراقي .
5 – الحصول عىل وكالة منفذ ) poc ( من رشكات مزودي خدمة الدفع االلكرتوني . 

 union.mony ( 6 – العم�ل كوكيل ثانوي ل�رشكات التحويل االلكرتوني العاملي�ة مثل
. ) Gram

7 – القيام بالتحويل املايل الخارجي وفقا ملتطلبات البنك املركزي العراقي .
8 – العمل كوكيل لتسويق البطاقات املسبقة الدفع .

9 – فت�ح حس�ابات بالعم�الت االجنبية واملحلية ل�دى املصارف املج�ازة داخل العراق 
والقيام بكافة املعامالت املالية املسموح بها .

10 – تمل�ك واس�تئجار االموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق نش�اطها ) من 
وس�ائط نقل مختلفة – مباني ( واج�راء كافة الترصفات القانونية عليها مع مراعاة 

القوانن النافذة او التي تحل محلها . 
11 – استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن عمليات التوسط والتحويل املايل .

12 – الحصول عىل تس�هيالت ائتمانية من املصارف املجازة حرصا بما اليزيد عىل 50 
% من راس�مالها لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة بعد استحصال 

موافقة البنك املركزي العراقي .
رابعا : املحظورات / يحظر عىل الرشكة القيام باالتي :

1 – فت�ح حس�ابات لديه�ا للمتعاملن معها باي ش�كل من االش�كال عدا حس�ابات 
التسويات الخاصة بنشاط الحواالت الداخلية والخارجية .

2 – منح القروض للزبائن وغريهم او اي نوع من انواع التسهيالت االئتمانية املبارشة 
وغري املبارشة .

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

5 – املضاربة غري املرشوعة بالعملة االجنبية باي طريقة او وس�يلة بما يف ذلك اشاعة 
مزاعم او نرش وثائق غري صحيحة او القيام باعمال من شانها احداث تاثريات سلبية 

يف التعامل بالعملة العراقية او االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عملية الوساطة لبيع ورشاء العملة االجنبية عىل اساس الدفع باالجل .

7 – الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من املصارف غري 
املجازة من قبل هذا البنك .

8 – التعامل او التعاقد مع جهات غري مرخصة قانونيا .
9 – قيام الرشكة بحفظ االمانات ايا كانت نوعها ماديا او عينية .

10 – االحتفاظ باوليات واوراق رشكات اخرى او وثائق او محررات شخصية وغريها  
لزبائنها او اوليات تخص حس�ابات او نش�اطات اخرى ملديرها املفوض او معاونه او 

املساهمن فيها .
11 – التعامل او التداول يف املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .

12 – القيام باية انشطة او تقديم خدمات ال تتماىش مع االنشطة واالعمال املسموح 
لها بالقيام بها .

13 – اية اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 
املعدل وقانون املصارف رقم 94 لس�نة 2004 وقانون مكافحة غسيل االموال وتمويل 
االرهاب رقم 39 لس�نة 2015 وقانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل والقوانن 

واالنظمة والتعليمات والضوابط النافذة ذات الصلة .
خامسا : راسمال الرشكة :

راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 501 ، 5 ( خمسة مليارات وخمسمائة وواحد مليون 
دينار مقس�م اىل ) 000 ، 000 ، 501 ، 5 ( خمس�ة مليارات وخمسمائة وواحد مليون 

سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد . 
-عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون سهم قيمة السهم الواحد 

دينار عراقي واحد .
-سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد .

-م�كان االكتتاب : مرصف ) العالم االس�المي لالس�تثمار والتموي�ل االدارة العامة ( 
الكائن يف بغداد – شارع النضال . 

-يبدأ االكتتاب بتاريخ 16 / 12 / 2019 . 
-مدة االكتتاب التقل عن ثالثون يوما وال تزيد عن س�تون يوما وتكون ال ) 15 ( يوم 

االوىل للمساهمن و ) 15 ( يوم الثانية للجمهور . 
-يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل .

اعالن 
من رشكة مرصف املرشق العريب االسالمي لالستثامر / مسامهة خاصة 

اىل / مؤس�يس رشكة ) مرصف املرشق العربي االسالمي لالس�تثمار / مساهمة خاصة ( والجمهور 
الكريم املحرتمون 

م / بيان اكتتاب اسهم مرصف املرشق العربي االسالمي / مساهمة خاصة 
اشارة اىل قرار الهيئة العامة للمرصف املؤرخ يف 18 / 9 / 2019 املتضمن زيادة راسمال املرصف من 
) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( دين�ار وبالنظ�ر لع�دم اكتمال االكتتاب يف 
مدته االوىل يرسنا دعوتكم للمشاركة يف االكتتاب العام لزيادة راسمال مرصفنا حيق وان تم االكتتاب 
ب ) 000 ، 000 ، 266 ، 30 ( س�هم من اصل االس�هم املطروحة لالكتتاب العام والبالغة ) 000 ، 000 

، 000 ، 50 ( خمسون مليار سهم ووفقا لالتي :
اوال : نص عقد التاسيس 

عقد تاسيس 
رشكة مرصف املرشق العربي االسالمي لالستثمار / مساهمة خاصة 

راسمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مائة مليار عراقي .
املادة االوىل :

اسم الرشكة : مرصف املرشق العربي االسالمي لالستثمار / مساهمة خاصة .
املادة الثانية :

1 – مركز الرشكة : الفرع الرئييس يف بغداد .
2 – لها الحق يف فتح الفروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة س�نوية للرشكة بعد اس�تحصال 
موافقة البنك املركزي العراقي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس او اي فرع من فروعها او غلق او 

دمج اي فرع بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي .
املادة الثالثة : 

غرض الرشكة وطبيعة عملها ونشاطها : 
يهدف املرصف اىل تقديم الخدمات املالية واملرصفية املتفقة مع احكام الرشيعة االس�المية لالس�هام 
بتنمي�ة االقتص�اد الوطن�ي ق�در امكانياته املتاحة وه�و لهذا الغرض يمارس لحس�ابه او لحس�اب 
غ�ريه يف داخ�ل العراق وخارجه جميع اوجه النش�اط املرصيف املعروفة واملس�تحدثة وجميع االعمال 
املرصفية واالس�تثمارية املختلفة االس�المية وبما ال يتعارض مع احكام الرشيعة االسالمية واملعايري 
الدولية االسالمية الرشعية واملحاسبية وقانوني البنك املركزي العراقي واملصارف االسالمية النافذين 

والتعليمات الصادرة بموجبهما ، وله يف سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية : 
1 – اس�تالم ودائع نقدية ) يف ش�كل ودائع تحت الطلب او ودائع الجل او ودائع مقيدة او غري مقيدة 
او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مس�تحقة الس�داد بدون فائدة ووفقا الحكام الرشيعة 
االس�المية واملعاي�ري الدولية االس�المية والرشعي�ة وقانون املصارف االس�المية الناف�ذ والتعليمات 

الصادرة بموجبه .
2 – ان يلتزم بتش�غيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع املودعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل اجر 
محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح املتحقق عن عملية االستثمار يف حال زيادته عن 
حد معن يذكر يف العقد مسبقا وان يتم الترصف باموال املودعن حسبما متفق عليه عند االيداع وفقا 

الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية واملحاسبية االسالمية الدولية . 
3 – تاس�يس محافظ استثمارية وصناديق اس�تثمارية واصدار صكوك مقارضة مشرتكة او صكوك 

مقارضة مخصصة وفقا ملا يحدده البنك املركزي العراقي .
4 – انشاء صناديق التامن التباديل لصالح املرصف او املتعاملن معه يف مختلف املجاالت . 

5 – قبول االوراق التجارية واملالية لحفظها وتحصيل الحقوق املرتتبة عليها الصحابها ودفع تحصيل 
الصكوك واوامر واذونات الرصف مالم تكون متضمنة فوائد او تخالف احكام .

6 – تقديم خدمات املقاصة والتس�وية والتحويل للنق�د واالوراق املالية واوامر الدفع وادوات الدفع ) 
بما يف ذلك الصكوك وبطاقات االئتمان ( والخصم واملدفوعات االخرى والشيكات السياحية والحواالت 
املرصفي�ة والتحويالت الس�لكية واملبال�غ املدينة والدائنة املرخص بها س�لفا وكذل�ك تقديم خدمات 
كمدير حافظ لالوراق او كمستش�ار مايل او كوكيل استش�اري مايل مع مراعاة قانون البنك املركزي 
وقان�ون املصارف االس�المية ونظام الدف�ع االلكرتوني النافذ والتعليمات الص�ادرة بموجبها وبما ال 

يخالف الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية الرشعية واملحاسبية . 
7 – حفظ وادارة االشياء الثمينة بما فيها االوراق املالية وتقديم خدمات حفظ االمانات وبما اليخالف 
احكام الرشيعة االس�المية واملعايري الرشعية الدولية وقانون املصارف االس�المية النافذ والتعليمات 

الصادرة بموجبه . 
8 – ان يقوم بالبحوث والدراسات املتعلقة بانشاء املرشوعات ودراسات الجدوى االقتصادية وتوظيف 
اخرين لهذا النش�اط كما يقوم بالدراسات الخاصة لحس�اب زبائنه وتقديم املعلومات واالستثمارات 

لهم. 
9 – ان يش�ارك امل�رصف يف اتح�اد املص�ارف االس�المية وتبادل الخربة م�ع البنك االس�المي للتنمية 

واملصارف االسالمية يف كافة ارجاء املعمورة .
10 – تمل�ك االم�وال املنقولة وغ�ري املنقولة وبيعها واس�تثمارها وتاجريها واس�تئجارها بما يف ذلك 
اس�تصالح االرايض اململوك�ة واملس�تاجرة واعداده�ا للزراعة والصناعة والس�ياحة واالس�كان بعد 
الحص�ول ع�ىل موافقة البنك املركزي العراق�ي ونقل ملكية العقارات حال االنته�اء من الغرض الذي 

انشات من اجله. 
11 – تاس�يس الرشكات او املس�اهمة فيها يف مختلف املجاالت املكملة الوجه نش�اطها واملساهمة يف 
ال�رشكات القائمة ذات النش�اط غري املحرم رشعا بموافق�ة البنك املركزي العراق�ي وبما التزيد عىل 

النسبة التي يحددها البنك من راس مال املرصف واحتياطياته . 
12 – املس�اهمة يف رؤوس ام�وال املصارف االس�المية املجازة داخل العراق وخارجه بعد اس�تحصال 

موافقة البنك املركزي العراقي . 
13 – اليجوز التعامل يف الفائدة املرصفية اخذا وعطاءا . 

14 – اليجوز االستثمار او تمويل اي سلعة او مرشوع ال تبيحه الرشيعة االسالمية . 
15 – اليجوز تمويل عمليات السمرسة بمشاريع العقارية . 

16 – اليجوز تعدي قيمة املمتلكات الثابتة املعدة الس�تعمال نس�بة ) 30 % ( من صايف امواله الخاصة 
االساسية وال تتجاوز نسبة استثماراته يف املمتلكات الثابتة بما فيها النسبة املذكورة اعاله ) 50 % ( 

من قيمة محفظته االستثمارية .
17 – ع�ىل امل�رصف تعي�ن هيئة رشعية من قب�ل الهيئة العامة للمرصف بما الق�ل عن ) 5 ( اعضاء 
م�ن بينه�م ) 3 ( من ذوي الخربة يف الفقه االس�المي واصوله و ) 2 ( منه�م يف االقل من ذوي الخربة 
واالختص�اص يف االعم�ال املرصفي�ة والقانوني�ة واملالية واليجوز ح�ل الهيئة الرشعي�ة او اعفاء اي 
عضو فيها اال بقرار مس�بب من مجلس ادارة املرصف باغلبيته ثلثي االعضاء وموافقة الهيئة العامة 

للمرصف.
املادة الرابعة : راس مال الرشكة ) املرصف ( : 

راس مال الرشكة ) 100 ( مليار دينار عراقي ) مائة مليار دينار ( قيمة السهم الواحد دينار واحد اي 
مامقداره ) 100 ( مليار سهم عىل ان يتم زيادة راسمالها اىل ) 250 ( مليار دينار خالل ثالث سنوات 

من تاريخ منح االجازة من قبل البنك املركزي العراقي . 
املادة الخامسة :

1 – اعض�اء مجلس ادارة امل�رصف تنتخبهم الهيئة العامة لرشكة مرصف املرشق العربي االس�المي 
لالستثمار وعددهم خمسة اصلين وخمسة احتياط وان يتم اختيارهم . 

2 – م�ع مراعاة توفر ال�رشوط القانونية يف عضوية مجلس االدارة املذك�ورة يف قانون املصارف رقم 
) 94 ( لس�نة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 واسس 

ضوابط وتعليمات البنوك االسالمية .
ثانيا : عدد االسهم املتبقية لالكتتاب فيها ) 000 ، 000 ، 000 ، 50 ( سهم قيمة السهم الواحد دينار 

واحد .
ثالث�ا : مكان االكتت�اب / مرصف التنمية الدويل الفرع الرئييس الكائ�ن يف العرصات وفرعه الكائن يف 

زيونة – شارع الربيعي . 
رابعا : تاريخ بدء االكتتاب االثنن 16 / 12 / 2019 . 

خامس�ا : مدة االكتتاب ) 60 ( س�تون يوما وال تقل عن ) 30 ( ثالثون يوما ويف حالة االكتتاب بكامل 
االسهم خالل مدة 30 يوما االوىل يتم غلق االكتتاب .

سادسا : عىل املكتتبن تقديم املستمسكات الثبوتية .
سابعا : تسدد قيمة االسهم بموجب صك المر مرصف التنمية الدويل .

رئيس جملس االدارة مع فائق االحرتام والتقدير
صادق كاظم باقر

املدير املفوض 
ماجد عزيز جابر
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

 
Public Tender Announcements for Tender No: 045-PC-19  

Provision of Weighbridge for S2 loading Station 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

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

 
Tender Title: Provision of Weighbridge for S2 loading Station  
Tender No.: 045-PC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of work 
Contractor should supply two (2) Weighbridges, one (1) control room, accessories and with all 
spare parts. 
Nominal Capacity: 100 Tons 
Concentrated Load Capacity (CLC): 45 tons 
Design Temperature: 85℃ 
Platform Length: 18.3 m 
Platform Width: 3.35 m 
Deck Thickness: Min. 9.5 mm 
Conformity Standard: OIML R76-1 and OIML R76-2 
Certification: ISO 9001/EN 45501/OIML 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents 
before 4:00 PM on/before 1st Jan, 2020 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 
Part Three:  
 

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on 5th Jan, 2020 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and 
bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. 
before the date of 3rd Jan 2020 by Email to zhangxianqiao@ebspetroleum.com; 
wangshaoyu@ebspetroleum.com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 

5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
 
 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

جلنة البيع واالجيار
 الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )134(  والصادر يف 2019/11/24 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري ساحة لبيع الفواكه والخرضاوات 
عىل جزء من القطعة املرقمة 1/20 م55 مهد بمساحة اثنان 
دونم وملدة سنة واحدة فقط بصورة وقتية وبدون مشيدات 
ثابتة والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  زليكان  وفقا الحكام 
القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل 
الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  زليكان وخالل مدة 
)30(  يوملا  تبلدأ من اليلوم التايل لنرش االعلالن  بالصحف 
مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من 
القيملة املقدرة  وسلتجري املزايدة يف اليلوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسلو عليله املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسلديد باقي بدل االيجار 
والرسلوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من 
تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسلتاجر ناكال 
ويعلاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حسلاب الناكل وتحمله 
فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصلادرة اماناتله وعدم السلماح له بالدخلول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية زليكان

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3001/ب2019/2

التاريخ 2019/12/12 
اىل / االشخاص الثوالث ) نجيحة خليل ابراهيم 
ومحملد جابر ديح واحمد مالك قاسلم وفرقد 

محمود جاسم وكاظم كريم عبادي( 
اقلام املدعلي )رئيلس جمعية اسلكان ضباط 
ومفويض وموظفي قوى االمن الداخيل اضافة 

لوظيفته( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها 
الحكلم )بابطال قيد العقلار املرقم 3/52575 
حلي النلداء ( وقلد قلررت املحكملة ادخالكم 
كأشخاص ثوالث يف الدعوى منظمني اىل جانب 
املدعى عليهم وملجهولية محل اقامتكم حسب 
كتاب مكتب املعلومات املركزي بالعدد 12237 
يف 2019/11/25 عليله قررت هلذه املحكمة 
تبليغكلم اعالنا بصحيفتلني محليتني يوميتني 
للحضلور يف موعلد املرافعلة املصلادف يف يوم 
2019/12/23 وعند عدم حضوركم او ارسال 
من ينوب عنكم قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 2798/ب2019/4
التاريخ 2019/12/12

اعالن
اىل / املدعى عليه ) مسلم شوان حمزة( 

اصدرت هلذه املحكمة قرارهلا املرقم 2798/
واملتضملن   2019/10/31 يف  ب2019/4 
الحكلم )بتمليك املدعي قاسلم داخل سللمان 
كافة السلهام العائدة للمدعي عليهما مسللم 
شلوان حمزة وسلعدية عيدان داود يف القطعة 
النجلف حلي  املرقملة 1/6436 م3  جزيلرة 
القلدس وبقيمتها املعينله يف التعهلد والبالغة 
تسلعة وخمسلون مليون دينار واالشلعار اىل 
مديريلة التسلجيل العقاري املختصة لتأشلري 
ذللك يف سلجالتها بعلد اكتسلاب هلذا القلرار 
الدرجلة القطعيلة ( ولثبلوت مجهوليلة محل 
اقامتك  حسلب رشح املبلغ القضائي واشلعار 
مختلار القلدس 2 ثجيل عبلد الزهلرة وايل  لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليتلني يوميتني ولك حلق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل امللدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسله سيكتسلب  القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 2798/ب2019/4
التاريخ 2019/12/12

اعالن
اىل / املدعى عليها ) سعديه عيدان حمزة( 

اصدرت هلذه املحكمة قرارهلا املرقم 2798/
واملتضملن   2019/10/31 يف  ب2019/4 
الحكلم )بتمليك املدعي قاسلم داخل سللمان 
كافة السلهام العائدة للمدعي عليهما مسللم 
شلوان حمزة وسلعدية عيدان داود يف القطعة 
النجلف حلي  املرقملة 1/6436 م3  جزيلرة 
القلدس وبقيمتها املعينله يف التعهلد والبالغة 
تسلعة وخمسلون مليون دينار واالشلعار اىل 
مديريلة التسلجيل العقاري املختصة لتأشلري 
ذللك يف سلجالتها بعلد اكتسلاب هلذا القلرار 
الدرجلة القطعيلة ( ولثبلوت مجهوليلة محل 
اقامتك  حسلب رشح املبلغ القضائي واشلعار 
مختلار القلدس 2 ثجيل عبلد الزهلرة وايل  لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليتلني يوميتني ولك حلق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل امللدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسله سيكتسلب  القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة 

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة

ملحاظلة املثنلى / قسلم شلؤون االحوال 
املدنية
اعالن

قدم املواطن ) عامر جاسم جوين( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تسلجيل اللقب يف 
قيلده  وجعله )الخفاجي( وعمال باحكام 
امللادة )24/ثانيلا(  ملن قانلون البطاقة 
الوطنيلة رقم 3 لسلنة 2016 املعدل تقرر 
نرش الطلب باحلدى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء  الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنيلة والجوازات واالقامة 

/وكالة
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1981/ب2019/3

التاريخ : 2019/12/12
اىل املدعى عليه ) عيل جبار عبد الكاظم(

اقلام املدعي ) السليد مديلر بلدية النجف 
اضافة لوظيفته ( الدعوى البدائية املرقمة 
اعلاله والتي يطللب فيها الحكلم )ابطال 
كافلة قيود العقار املرقلم 3/62278 حي 
امليلالد(  ولثبلوت مجهولية محلل اقامتك 
حسلب كتلاب مكتلب معلوملات النجف 
بالعدد 5187 يف 2019/10/1  عليه قررت 
هذه املحكملة تبليغك اعالنلا بصحيفتني 
موعلد  يف  للحضلور  يوميتلني  محليتلني 
املرافعة املصادف يف يلوم  2019/12/22 
وعند علدم حضورك او ارسلال من ينوب 
عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 2328/ب/2019
التاريخ 2019/12/12

اعالن
اىل / املدعى عليه / ميثاق جواد كاظم

بتاريخ 2019/11/18 اقام املدعي محمد 
يونس دايخ ضدك الدعوى البدائية املرقمة 
2328/ب/2019 طلب فيها الحكم باعادة 
الحلال وملجهوليلة محلل اقامتك حسلب 
رشح القائلم بالتبليلغ واشلعار مختلار 
واختيارية منطقة الكريشلات الشلمالية 
فقد قررتبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتلني للحضور امام هلذه املحكمة يف 
 2019/12/18 املوافلق  املرافعلة  موعلد 
التاسلعة صباحلا وعنلد علدم  السلاعة 
حضورك او ارسلالك من ينوب عنك قانونا 
او تقديملك ملعلذرة رشوعة سلوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي

اعالن 
اىل املتهم الغائب ) الرشطي رائد توفيق حسلن 

عذافة العبودي ( 
املنسلوب اىل / قيلادة حلرس حلدود املنطقلة 

الرابعة 
العنوان / محافظة البرصة – املعقل 

بملا انك متهم وفق امللادة ) 5 ( من ق ع د رقم 
14 لسلنة 2008 املعلدل لغيابك عن مقر عملك 
بتاريلخ 30 / 6 / 2019 ولحد االن وملجهولية 
اقامتلك اقتلى تبليغك بهلذا االعلالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قلوى االمن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامسلة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوملا من تاريلخ تعليق هلذا االعلالن يف محل 
اقامتك وتجيب علن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سلوف تجلري محاكمتك غيابيا 
اسلتنادا الحلكام امللواد ) 65 و 68 و 69 ( من 
قانون اصلول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة شط العرب 
العدد : 176 / ب / 2019 

التاريخ : 12 / 12 / 2019
م / اعالن 

تبيع محكمة بداءة شط العرب باملزايدة العلنية 
العقار املرقم 3 / 39 مقاطعة 28 البيبان العائد 
للعراقيني احسلان عيل جعفر باعتبار ) 2346 
( سلهما والقارص زين العابدين عباس فاضل 
باعتبلار ) 534 ( سلهما والذي يقلع يف قضاء 
شلط العلرب التنوملة وهلو عرصلة تقع عىل 
شارع فرعي يف حي الشهداء والعقار مساحته 
200 مرت مربع مشليد عليها بتللو بارتفاع 70 
سم تقريبا ملبوخ باالسمنت فمن لديه الرغبة 
بالرشاء مراجعة ديلوان هذه املحكمة يف اليوم 
الخامس عرش التايل لنرش االعالن مسلتصحبا 
معله التامينلات القانونيلة البالغلة 10 % من 
القيملة العموميلة للعقار اعلاله البالغة واحد 
وخمسون مليون دينار ويتحمل املشرتي اجور 

املناداة .
القايض 

فاضل حسني خضري 

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مقتبس حكم غيابي 

1 – اسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخليل االوىل املنطقلة 
الخامسة.

2 – اسم املجرم الغائب : ر . ع طاهر كريدي جدام خزعل العيساوي .
3 – رقم الدعوى : 864 / 2019 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2015 .
5 – تاريخ الحكم : 11 / 11 / 2019 .

6 – املادة القانونية : ) 35 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
7 – املنسوب اىل / وزارة الداخلية / مديرية امن االفراد .

8 – خالصلة الحكلم : تبديل مادة االحالة من امللادة ) 32 / اوال وثانيا 
( ملن ق ع د رقم 14 لسلنة 2008 املعدل اىل امللادة ) 35 / اوال وثانيا ( 
ملن ق ع د رقم 14 لسلنة 2008 كلون الفعل وقع قبل صلدور تعديل 
قانلون قلوى االمن الداخيل وعمال باحكام امللادة 31 من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 . 
9 – عدم شلمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
علن التهمة املسلندة اليه وفق احكام امللادة ) 35 ( من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 لعدم اعادة مابذمته او تسديد مبالغ التضمني . 
10 – السلجن ملدة ) سلبع سنوات ( وفق احكام املادة 35 / اوال من ق 
ع د رقلم 14 لسلنة 2008 وبداللة امللواد ) 61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( 
من ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 الختالسله الباج املعدنلي املرقم ) 520 
( الصلادر ملن وزارة الداخلية – مديرية الشلؤون الداخلية عند غيابه 

بتاريخ 20 / 5 / 2015 .
11 – تضمينله مبللغ مقلداره ) 000 / 300 ( ثالثمائة الف دينار عن 
قيمة الباج املعدني املختلس املرقم اعاله استنادا للفقرة ثانيا من املادة 

35 من ق ع د تستويف منه بالطرق التنفيذية . 
12 – طلرده من الخدملة وتنحيته عن الوظيفلة نهائيا عمال باحكام 

املادة 41 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل . 
13 – اعتبلار جريمته الواردة اعاله مخلة بالرشف اسلتنادا للمادة 21 

/ أ – 6 ق ع . 
14 – اعطلاء املوظفلني العموميني صالحية القاء القبلض عليه اينما 
وجلد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه واللزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائله اسلتنادا الحلكام امللادة ) 69 / ثانيا وثالثا ( ملن ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
15 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة اسلتنادا الحكام املادة 69 / 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
16 – تعميم اوصاف الباج املعدني املشار اليه اعاله وفق القانون . 

17 – تنزيلل الباج املعدني املرقم اعاله من ذمة املحكوم بعد اسلتيفاء 
مبلغ التضمني . 

18 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمري جابر 
( البالغة ) 000 ، 25 ( خمسلة وعرشين اللف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
19 – حكملا غيابيلا صادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحلكام املادة ) 60 
/ سادسلا ( من ق أ د رقم 17 لسلنة 2008 قابلال لالعرتاض والتمييز 
اسلتنادا الحلكام امللادة ) 71 / اوال وثانيا ( من نفلس القانون وافهم 

بتاريخ 11 / 11 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكملة بلداءة البصللرة 

العدد:1298/ب/2019 
التاريخ: 2019/12/3

اعــالن 
اىل املدعى عليللله / محي حبيللب عطيلله  

أصللدرت هلذه املحكمللة قللرار الحكللم املرقللم 1298/ب/2019 يف 2019/11/10 
املتضملن الحكلم بأبطلال قيلد العقللار تسلسلل 20 كوت الحجاج املسجلل بالقيلد 23/

اب/2005 مجللد 1128 باسملك وإعلادة تسجلله بالقيلد 89/شباط/1990 مجللد 545 
باسلم مديرية بلدية البرصة. وملجهوليلة محلل اقامتلك وحسلب شلرح القائلم بالتبليلغ 

وتأييلد املجللس البللدي ملنطقلة الجمهوريلة وحي الرافديلللن. 
قللررت املحكملللة تبليغللك اعالنللللاً بصحيفتيللن محليتيللن يوميتيللن وللك حلق 
االعتلراض واالسلتئنللاف والتمييلز خلالل امللدة القانونيلة وبعكسلله سلوف يكتسلب 

القلرار الدرجلة القطعيلة.
القايض / حممـد نـزار هاشـم البعــاج

تنويه 
نلرش يف صحيفلة املسلتقبل العراقلي بالعدد  
تنفيلذ  اعلالن    2019/12/12 يف   )2040(
السلماوة رقم االضبارة 2019/1629 بتاريخ 
2019/12/9 حيلث ورد لقلاء طللب الدائلن 
محملد حسلون ملكلي الباللغ ثالثلة مليون 
واسلتون دينلار خطلأ والصحيح لقلاء طلب 
الدائلن محملد حسلون ملوكي البالغلة ثالثة 

واستون مليون دينار لذا اقتى التنويه 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحاظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قلدم املواطلن ) حيدر مجيد رزوقلي( طلبا اىل 
هلذه املديريلة يطلب فيله تسلجيل اللقب يف 
قيده  وجعله )اليعقوبي( وعمال باحكام املادة 
)24/ثانيا(  من قانلون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحلف املحلية فمن لديه اعلرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ 
النرش وبعكسله سلوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء  الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مديلر االحوال املدنيلة والجلوازات واالقامة /

وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية 
العدد : 543 / س / 2019 
التاريخ : 5 / 12 / 2019 

اعالن 
تبليغ املسلتانف عليه / املدير املفوض لرشكة وهج 
الجنوب للنقل العام والخدملات النفطية والبحرية 
واالسلترياد والتصدير – عقيل سالم جازع املنشد – 

اضافة لوظيفته .
اسلتانف املدعلي ) املديلر العلام الرشكلة العاملة 
للنقلل البحلري – اضافلة لوظيفته ( قلرار الحكم 
الصلادر من محكملة بداءة املعقلل بالعدد 15 / ب 
 /  543 املرقملة  االسلتئنافية  بالدعلوى   2019  /
س / 2019 ولتعلذر تبليغلك بالحضلور امام هذه 
املحكمة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتلني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكملة صباح يوم 22 / 12 / 2019 او من ينوب 
عنك ويف حالة عدم حضورك سلوف تجري املرافعة 

بحقك حضورا وعلنا وفق القانون .
القايض 

محسن جميل جريح 
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان 

فقلد وصلل امانات صلادر من بلديلة البرصة 
رقمه 470538 مبلغه 000 / 350 / 1 بتاريخ 
12 / 10 / 2017 باسم / فاضل حميد لفته – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف القرنة 
العدد : 1356 / ش / 2019 
التاريخ : 11 / 12 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه : عيل مردان جعيول 

اصلدرت هذه املحكملة بتاريلخ 28 / 11 / 2019 حكما 
غيابيلا بحقك يقلي بتصديق الطالق بينلك وبني املدعية 
) انتصلار عبد زيد حطحلوط ( وملجهولية محل اقامتك يف 
الوقت الحارض وحسلب كتاب مركلز رشطة ناحية االمام 
الصلادق ) ع ( املرقلم 14839 يف 30 / 10 / 2019 قررت 
املحكملة تبليغلك بصحيفتلني محليتني يوميتلني بالقرار 
املذكور ولك حق االعلرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية 
وبعكسله سلوف يكتسلب القرار الدرجلة القطعية وفق 

االصول .
القايض

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

اىل املتهلم الغائلب ) ر . ع احملد حشلف حملود دوخلي 
الخليفي ( 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
العنوان / محافظة ذي قار – حي اريدو 

بملا انك متهم وفلق املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسلنة 
2008 املعلدل لغيابك علن مقر عملك بتاريلخ 24 / 11 / 
2018 ولحلد االن وملجهوليلة اقامتك اقتلى تبليغك بهذا 
االعلالن عىل ان تحلرض امام محكمة قلوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامسلة البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
ملن تاريخ تعليق هذا االعالن يف محلل اقامتك وتجيب عن 
التهملة املوجله ضدك وعنلد عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتك غيابيا اسلتنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و 69 ( 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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واتساب يضيف ميزة جديدة
تحديًث�ا  واتس�اب  رشك�ة  أص�درت 
تجريبًي�ا جدي�ًدا لتطبيقه�ا املوجه إىل 
نظام التشغيل أندرويد يجلب تغيريات 

طفيفة يف التصميم وإصالًحا مهًما.
وتحمل أحدث نس�خة تجريبية لنظام 
 ،2.19.328 اإلص�دار  رق�م  أندروي�د 
وتص�ل حالًيا إىل املش�ركني يف برنامج 
النسخ التجريبية عرب متجر تطبيقات 

.Google Play جوجل بالي
ويحتاج مس�تخدمو النس�خ الرسمية 
الراغب�ني بتجرب�ة النس�خ  املس�تقرة 
برنام�ج  يف  التس�جيل  إىل  التجريبي�ة 

اإلص�دار التجريبي الخاص بواتس�اب 
أوًل عرب متجر جوجل بالي.

وبحس�ب موقع تتبع ميزات واتس�اب 

إص�دار  أح�دث  ف�إن   ،WABetaInfo
تجريبي م�ن التطبيق لنظ�ام أندرويد 
يجلب تغي�رًيا يف أيقون�ة الكامريا التي 
تشبه شعار إنس�تاجرام داخل تطبيق 

واتساب.
ويمكن رؤية أيقونة الكامريا الجديدة يف 
عالمة تبوي�ب الحالة يف الحافة اليمنى 
الس�فلية، كما حدثت الرشكة اململوكة 
لرشك�ة فيس�بوك أيقون�ة الكامريا يف 

رشيط الدردشة أيًضا.
وكان ل�دى التطبي�ق يف وق�ت س�ابق 
أيقون�ة كام�ريا تش�به ش�عار منصة 

إنس�تاجرام، لكن جرى اس�تبدال هذه 
األيقونة بأيقونة كامريا أكثر تقليدية.

وأوض�ح موق�ع تتبع ميزات واتس�اب 
الجدي�د  اإلص�دار  أن   WABetaInfo
التجريبي من تطبيق الراسل قد أصلح 
خل�اًل ي�ؤدي إىل تعط�ل التطبي�ق أثناء 

الستماع إىل الرسائل الصوتية.
وأثرت هذه املش�كلة ع�ى جزء صغري 
فق�ط م�ن املس�تخدمني، وت�م ط�رح 
اإلصالح ملس�تخدمي نظام أندرويد من 
خالل النسخة التجريبية برقم اإلصدار 

.2.19.328

سامعات أذن »تقتل« رجاًل
لقي رج�ل مرصعه، بع�د أن أمىض 
س�اعات يف مش�اهدة مباريات كرة 
ق�دم ع�ى هاتف�ه املحم�ول، حيث 
تعرض للصعق بالكهرباء بواس�طة 
سماعات األذن.وُعثر عى التايالندي 
سومتشاي س�ينغكورن )40 عاما( 
ميتا عى فرشته، فيما ُوضع هاتفه 
الكهربائ�ي،  ب�الش�احن  املوص�ول 

وس�ماعات األذن، عى جسده.وبعد 
أن عثر زميله يف الس�كن عليه يف هذا 
الوض�ع، اتصل بمديرهم�ا يف العمل 
ليبلغ�ه ب�أن س�ينغكورن مري�ض 
وغ�ري ق�ادر ع�ى النه�وض، ليأتي 
أنه تويف.وبمعاينة  املدير ويكتش�ف 
الرشط�ة للم�كان، عثرت ع�ى آثار 
ح�رق ع�ى رقبت�ه وذراع�ه، وه�ي 
األماكن التي ملسها سلك سماعات 
صحيف�ة  نقل�ت  حس�بما  األذن، 
»دييل ميل« الربيطانية عن وسائل 
إع�الم محلية.وأوضح�ت الرشطة 
أن امل�ؤرشات تقول إنه تويف صعقا 
بالكهرباء، إل أنه ل بد من ترشيح 
جثت�ه للتأك�د م�ن س�بب الوفاة، 
مرشوب�ات  وج�ود  م�ع  خاص�ة 

كحولية وغازية بجوار الجثة.

200 كيلو هريوين يف »عربة حلوم جممدة«
عثرت السلطات الربيطانية عى 
كمية كبرية من الكوكايني، كان 
مهرب�ون قد أخفوها داخل كتل 

من اللحوم املجمدة.
ونقلت »سكاي نيوز«، األربعاء، 
ع�ن الوكالة الوطني�ة ملكافحة 
املخ�درات  قيم�ة  أن  الجريم�ة 
املضبوطة تبلغ 20 مليون جنيه 
إس�رليني، أي م�ا يع�ادل 25 

مليون دولر أمريكي.
وأش�ارت إىل أنه ت�م العثور عى 
الكوكاي�ني بعد أوقفت الرشطة 

الش�احنة التي تقل اللحوم املجمدة من 
أجل التفتيش يف مقاطعة إسكس، قرب 

العاصمة لندن.
وبحس�ب الس�لطات الربيطاني�ة، فقد 
ج�رى تعبئ�ة نح�و 200 كيلوغرام من 

املخدرات داخل اللحوم املجمدة، 
ووضعت يف الج�زء الخلفي من 

الشاحنة املسجلة يف هولندا.
ووجه�ت الس�لطات التهام إىل 
ال�ذي يحمل  س�ائق الش�احنة 
الجنس�ية الهولندية، يف جريمة 
الفئ�ة  تهري�ب مخ�درات م�ن 

األوىل.
وقالت الوكالة الوطنية ملكافحة 
إن  بريطاني�ا  يف  الجريم�ة 
الحادثة مس�تمرة،  التحقيق يف 
مؤكدة أن ضبط الشاحنة شكل 
رضب�ة للمنظمة اإلجرامي�ة التي تقف 

وراءها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلق�ة كب�رية دقيق )حم�ص( - x 1 معلق�ة صغرية كمون 
)مطح�ون( - x 1 ل�ر زيت قيل - x 1 معلق�ة صغرية فلفل أحمر 
مطحون - x 1 معلقة صغرية بهارات )مشكلة( - x 1 كوب دقيق 
- x 1 معلق�ة صغ�رية كزبرة جافة مطحون�ة - x 1 كيلو أجنحة 
 x 1 - ع�دد ليمونة x 1 - )ك�وب م�اء )دايف للعج�ن x 1 - دج�اج

معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة(
الخطوات:

يتم تنظيف أجنحة الفراخ بامللح، الدقيق، والليمون.
يت�م خلط الدقيق مع البهارات واملل�ح ويتم صب املاء الدافئ عى 

الخليط بالتدريج حتى نحصل عى عجينة متماسكة.
يتم غمس األجنحة يف العجينة.

يس�خن زيت التحم�ري يف املقالة ويتم قيل األجنح�ة، وتصفى من 
الزيت ، وتقدم ساخنة.

أجنحة دجاج بالكمون

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن ك�رة القدم بدايتها كانت 
عبارة ع�ن تدريبات عس�كرية حيث 
يق�وم الجن�ود ب�ركل قطع�ة قماش 

ويصوبوها تجاه عالمة يف الحائط.
هل تعلم أن الس�باحة تنقسم لألربعة 
ط�رق أو وضعي�ات وه�م الك�رول ، 
س�باحة الظه�ر ، س�باحة الص�در ، 

سباحة الفراشة
هل تعل�م أن لعبة كرة املاء تتألف من 
7 لعبني، ويمكن تبديل 4 لعبني عند 
التوقف وتبلغ عرض الشبكة 3 أمتار 

وارتفاعه 90 سم
هل تعلم أن أرسع هدف يف كرة القدم 
يف العال�م س�جله الالع�ب الربازي�يل 
ريفياينو بعد 5 ثواني من بدء املباراة

هل تعلم أن العداء براين مورس�مان، 
ش�ارك يف 3 ماراثونات خالل أس�بوع 
واحد فق�ط، وفاز بها كله�ا، ليجمع 

مبالغ عالج طفله املريض
ه�ل تعل�م أن فري�ق لعبة البيس�بول 
يتكون من تس�عة لعب�ني، أما امللعب 
فيكون شكله عى شكل زاوية قائمة 
كبرية، وُيرسم عى هذه الزاوية مربع 

بطول ضلع 27
ه�ل تعل�م أن الالعب الربازي�يل بيليه 

يلقب بالجوهرة السوداء.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2041( االحد  15  كانون االول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة الداخلية
الداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

واملالية
مديري�ة الحوال املدني�ة والجوازات 

والقامة 
يف النجف الرشف

/ املدني�ة  الح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد / 12798
التاريخ 2019/12/4

بناء عى ما جاء بطلب املواطن )رعد 
غثيث مسيلم(  الذي يروم تبديل لقبه 
وجعل�ه )الزريف( بدل م�ن ) الزرقي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 2 لس�نة 2016 والم�ر الداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

الداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية

مديري�ة الحوال املدني�ة والجوازات 
والقامة 

يف النجف الرشف
/ املدني�ة  الح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد / 13131

التاريخ 2019/12/12
بن�اء عى الدع�وى املقام�ة من قبل 
املواطن )محمد محسن مجيد(  الذي 
يروم تبديل لقبه وجعله )الس�دي( 
ب�دل م�ن ) دلور(  ال�وارد بدل فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( 
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 2 
لس�نة 2016 والم�ر الداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
اىل الرشيك / نوفل غازي يعقوب

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اص�دار اج�ازة بناء 
للعقار املرقم 50695 / 3 حي النداء 

خالل عرشة ايام 
طالب الجازة 

ضحى محمد يارس

وزارة الداخلية
الداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

واملالية
مديري�ة الح�وال املدني�ة والج�وازات 

والقامة 
يف النجف الرشف

/ املدني�ة  الح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد / 12785
التاريخ 2019/12/4

بناء عى ما جاء بطلب املواطن )لطيف 
غثيث مس�يلم(  الذي يروم تبديل لقبه 
وجعل�ه )ال�زريف( بدل م�ن ) الزرقي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

الداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية

مديري�ة الح�وال املدني�ة والج�وازات 
والقامة 

يف النجف الرشف
/ املدني�ة  الح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد / 12792

التاريخ 2019/12/4
بناء عى ما جاء بطلب املواطن )حيدر 
غثيث مس�يلم(  الذي يروم تبديل لقبه 
وجعل�ه )ال�زريف( بدل م�ن ) الزرقي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

الداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية

مديري�ة الح�وال املدني�ة والج�وازات 
والقامة 

يف النجف الرشف
/ املدني�ة  الح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد / 13161

التاريخ 2019/12/12
بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة م�ن قبل 
املواطن�ة )ن�داء مجي�د م�وىس(  التي 
ت�روم تبديل لقبها وجعل�ه )العبودي( 
بدل م�ن ) الرصخي( ال�وارد يف قيدها  
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون الدارية واملالية

مديرية الحوال املدنية والجوازات والقامة 
يف النجف الرشف

قسم شؤون الحوال املدنية /الواقعات
العدد / 12800

التاريخ 2019/12/4
بن�اء عى ما جاء بطل�ب املواطنة )فاطمة غثيث مس�يلم(  الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعله )ال�زريف( بدل م�ن ) الزرقي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون الدارية واملالية
مديرية الحوال املدنية والجوازات والقامة 

يف النجف الرشف
قسم شؤون الحوال املدنية /الواقعات

العدد / 12806
التاريخ 2019/12/4

بناء عى ما جاء بطلب املواطن )عمار غثيث مسيلم(  الذي يروم تبديل 
لقب�ه وجعله )ال�زريف( بدل من ) الزرقي( فم�ن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون الدارية واملالية

مديرية الحوال املدنية والجوازات والقامة 
يف النجف الرشف

قسم شؤون الحوال املدنية /الواقعات
بن�اء عى ما ج�اء بطلب املواط�ن )رشيف غثيث مس�يلم(  الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعله )ال�زريف( بدل م�ن ) الزرقي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون الدارية واملالية
مديرية الحوال املدنية والجوازات والقامة 

يف النجف الرشف
قسم شؤون الحوال املدنية /الواقعات

العدد / 12794
التاريخ 2019/12/4

بن�اء عى ما جاء بطل�ب املواطن )س�جاد غثيث مس�يلم(  الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعله )ال�زريف( بدل م�ن ) الزرقي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 والم�ر الداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء العى
رئاسة محكمة استئناف النجف التحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5020/ب2019/4

التاريخ 2019/12/12
اىل / املدعى عليه ) كرار حسني خضري( 

اقام املدعي )يارس خالد حس�ني( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله ضدك والذي يطلب فيها الحك�م / تأديتك له مبلغا 
قدره خمس�ة ماليني وخمس�مائة وخمس�ون الف دينار 
( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يارس جبار محس�ن وتأييد مختار الس�الم /3 
حيدر محسن الش�مري عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2019/12/19 وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق الصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة والص�ادرة م�ن اعدادي�ة الكوف�ة 
املهنية باس�م الطالب حس�ن ش�اكر غايل واملرقمة 88 يف 
2007/11/5 ع�ى م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل الجهات 

املختصة او التصال عى الرقم 07808372760



رياضة7
العدد )2041( االحد  15  كانون االول  2019

حممد قاسم يدخل أجندة 
النرص السعودي

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعزي�ز  الس�عودي يف  الن�ر  ن�ادي  يرغ�ب 
صفوف�ه بض�م محم�د قاس�م نج�م الق�وة 
الجوية واملنتخب العراقي، بعد تألقه امللحوظ 
يف بطول�ة كأس الخليج، الت�ي أقيمت مؤخرًا 
يف قطر.وق�ال مص�در مق�رب م�ن الالعب يف 
تريحات، إن قاس�م تلقى عدة عروض بعد 
نهاي�ة بطولة كأس الخليج أبرزها من النر 
الس�عودي.وأوضح أن بط�ل الس�عودية يريد 
التعاقد مع محمد قاسم خالل فرتة االنتقاالت 
الشتوية املقبلة، وأن األمر مرتوك إلدارة القوة 

الجوية التي تمتلك بطاقة الالعب الدولية. 
يشار إىل أن الالعب محمد قاسم لفت االنتباه 
يف بطول�ة خليجي 24، خاصة يف املباراة األوىل 
أم�ام منتخب قطر، حيث س�جل هديف أس�ود 

الرافدين يف شباك العنابي.

ساري: هناك رشوط لتواجد رونالدو مع ديباال وهيجواين
             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ماوريس�يو س�اري، املدي�ر الفن�ي 
ليوفنتوس، إن حالة مهاجمه كريستيانو 
رونالدو تتحس�ن قبل مواجهة أودينيزي، 
غ�ًدا، يف إط�ار الجولة ال�16 م�ن الدوري 

اإليطايل.
وتحدث س�اري خالل املؤتم�ر الصحفي 
»بالتأكي�د  قائ�ال:  للمب�اراة،  التقديم�ي 
مباري�ات دوري أبطال أوروبا تس�تنزف 
الكث�ر من طاق�ة الفريق، غ�ًدا علينا أن 
نك�ون جيدي�ن.. كي نكون منافس�ن يف 

أوروبا، علينا الفوز يف إيطاليا«.
وأضاف: »يف العام املايض كنت محظوًظا 
بم�ا يكف�ي للع�ب م�ع جوت�ي )م�درب 
أودينيزي(، إنه ش�خص أعطاني الكثر، 
وأنا سعيد بأن لديه هذه الفرصة الرائعة، 

إنه شخص ذكي ورائع«.
وع�ن مش�اركة نج�وم الخ�ط األمام�ي 
لليويف، ق�ال: »العقلية الهجومية ال تعني 
اللعب بعدد مهاجمن أكرب.. هناك رشوط 

معينة يجب توافرها، من أجل مش�اركة 
كريستيانو وديباال وهيجواين سوًيا«.

املصابون
الفري�ق، رصح  وح�ول حال�ة مصاب�ي 

س�اري: »دوج�الس وبنتانك�ور يؤديان 
بش�كل جي�د، لك�ن دوجالس يغي�ب منذ 
20 يوًما، بينما بنتانكور يبتعد منذ ثالثة 
أي�ام فقط، لذلك لدي تحفظات عىل حالة 

األول«. وواص�ل: »أما رام�زي فغر متاح 
حالًيا، لكن عملية تعافيه تس�ر بش�كل 
جيد.. اليوم سيش�ارك يف جزء بسيط من 
التدريب�ات م�ع املجموع�ة، ثم س�يجري 
كان  إذا  م�ا  س�نرى  ش�خصيا..  مران�ا 
بإمكانن�ا إجالس�ه واس�تخدامه من عىل 

مقاعد البدالء«.
وأردف: »حتى اآلن، رونالدو يتعاىف بشكل 
جيد مقارنًة بجميع املباريات الس�ابقة، 
حالت�ه البدنية تتحس�ن.. أم�ا رابيو فهو 
بحاج�ة للمزي�د من الوق�ت، لديه إصابة 

لكنه يمتلك بنية جسدية رائعة«.
وأكم�ل س�اري: »يف مباراة الغ�د، إيمري 
تش�ان أو رابي�و أحدهم�ا س�يبدأ اللقاء، 
مس�احة  الثنائ�ي  أم�ام  وس�يكون 

للمشاركة«.
وخت�م بقول�ه: »أوديني�زي فريق خطر، 
حيث يعرف جيًدا كيف يغلق املس�احات.. 
يمتل�ك مهاجمن يعملون بش�كل مميز، 
ويمكنه�م أن يكون�وا خطرين يف ظروف 

مختلفة«.

صالح 
يتخطى سواريز

             المستقبل العراقي/ متابعة

سجل املري محمد صالح، نجم ليفربول 
اإلنجليزي، هديف فوز فريقه عىل واتفورد، 
يف املب�اراة الت�ي جمعتهما اليوم الس�بت، 
ع�ىل ملع�ب آنفيلد، يف افتت�اح الجولة 17 

للربيمرليج.
وبحسب شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، 
فإن صالح رف�ع رصيده من األهداف مع 
ليفربول إىل 84 هدًفا يف جميع املسابقات، 
متفوًق�ا ع�ىل لوي�س س�واريز، مهاج�م 
الريدز الس�ابق وبرش�لونة الحايل برصيد 
)82 هدًفا(.وأش�ارت إىل أن صالح س�جل 
40 هدًفا يف الربيمرليج عىل ملعب آنفيلد 
من�ذ انتقاله إىل ليفرب�ول، متفوًقا بفارق 
5 أه�داف ع�ن أي الع�ب آخر.أما ش�بكة 
»أوبتا« فقد أشارت إىل أن صالح هز شباك 
واتفورد يف 8 مناسبات، منذ انضمامه إىل 

ليفربول، وأكثر من أي فريق آخر.

المبارد يفتح باب برشلونة 
لويليان وبيدرو

ميلنر يعلق بسخرية عىل جتديد 
كلوب مع ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

فت�ح فرانك المب�ارد، املدي�ر الفني لتش�يليس، الباب أمام 
رحي�ل الثنائ�ي بي�درو رودريجي�ز وويلي�ان، ع�ن ملعب 

ستامفورد بريدج.
وعرب بيدرو عن رغبته يف العودة للعب بقميص برش�لونة، 
وهو م�ا ينطب�ق أيًضا ع�ىل ويلي�ان، الذي ارتبط اس�مه 

باالنتقال إىل كامب نو.
وينتهي عقد الثنائي مع تش�يليس بنهاية املوسم الجاري، 

ومن املرجح عدم التوصل التفاق حول التجديد.
وعن ذلك، قال المبارد يف تريحات لصحيفة »إندبندنت« 
الربيطاني�ة: »أري�د العب�ن يرغب�ون يف أن يكون�وا هن�ا، 

ويريدون أن يجعلونا فريًقا أفضل«.
وأضاف: »بالنس�بة لجمي�ع الالعبن املوجودي�ن هنا، لن 

أتحدث عن أي يشء حتى يناير )كانون ثان(«.
وكان ويليان عىل وشك التوقيع لربشلونة، يف صيف 2018، 
لكن تشيليس رفض رحيله بأقل من 80 مليون يورو، وهو 

ما أوقف الصفقة.

ديشامب: إصابة كومان اآلن أفضل.. وعىل جريو مغادرة تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يبد ديدييه ديش�امب، املدير الفني ملنتخب فرنس�ا، 
قلقا من إصابة العبه كينجسيل كومان، مهاجم بايرن 

ميونخ األملاني، يف الركبة اليرسى.
وقال ديش�امب، يف تريحات عرب صحيفة »ليكيب« 
الفرنس�ية: »إصابة كومان كان يمكن أن تصبح أكثر 
س�وًء، لكنه�ا ليس�ت بس�يطة، فهو يحتاج ش�هرين 

للتعايف بشكل كامل«.
وأضاف مدرب الديوك: »إصابته اآلن أفضل من إصابته 
يف م�ارس )آذار( أو أبري�ل )نيس�ان( املقب�ل )أي قبل 
يورو 2020(.. منتخب فرنسا يعاني من عدة إصابات، 

أتمنى أن يتعاىف جميع الالعبن يف الوقت املناسب«.
وع�ن ديمي�رتي باييه، نجم مارس�يليا، ق�ال: »يمكن 
اختياره )للمنتخب( برشط أن يحافظ عىل مس�تواه 

الق�وي مع فريقه.. ل�ن أغلق الب�اب أو أفتحه أمامه، 
لقد كان باييه العبا مهما لدينا يف فرتة ما، لكنه ابتعد، 

وتواجد آخرون معنا«.
وأردف: »اس�تدعاء باييه لقائمة ي�ورو 2020 يتوقف 
ع�ىل حالت�ه الفني�ة والبدني�ة مس�تقبال، ال نعرف ما 

سيحدث عند اختيار القائمة«.
وبخص�وص أوليفي�ه ج�رو، مهاجم البل�وز، أجاب: 
»انتقاله إىل ناد آخر س�يكون خطوة جيدة، ألن وضعه 

يف تشيليس لم يتغر منذ شهرين«.
وتاب�ع ديش�امب: »ال ب�د أن يبح�ث الالع�ب ع�ن ناد 
يشارك معه بصفة منتظمة، حتى يحافظ عىل فرص 
انضمامه للمنتخب، ويبق�ى يف النهاية القرار مرتوكا 

لجرو«.
وارتبط اس�م جرو مؤخرا، باالنتقال إىل إنرت ميالن يف 

يناير/كانون ثان املقبل.

الطقس هيدد الظهور األول جلاتوزو مع نابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر تقرير صحفي إيطايل، أن الطقس الس�يئ يهدد 
الظه�ور األول للم�درب إيفان جين�ارو جاتوزو مع 

ناديه الجديد نابويل.
وقالت صحيفة »توتو س�بورت«، إن مب�اراة نابويل 
وبارم�ا، املق�رر إقامتها يف إطار الكالتش�يو، تواجه 

خطر التأجيل بسبب سوء األحوال الجوية.
وأضافت أنه من املحتمل تأجي�ل لقاء نابويل وبارما 
ملوعد آخر بس�بب الرياح الش�ديدة وهطول األمطار 

بغزارة.
ونوهت الصحيفة أن سقف ملعب سان باولو ترضر 
من العاصفة القوية واألمطار الغزيرة، حيث يسعى 
املسئولون لتغطية السقف لعدم وقوع أي يشء عىل 

املدرجات.وم�ن املنتظ�ر عق�د اجتماع بن مس�ئويل 
ملعب س�ان باولو والرشطة وممثيل املدينة، لتحديد 

إمكانية خوض اللقاء.
يذك�ر أن نابويل أق�ال مدرب�ه كارلو أنش�يلوتي من 
منصب�ه، الثالث�اء امل�ايض، بع�د الف�وز ع�ىل جينك 
البلجيكي برباعية نظيفة، وبلوغ ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

رأس إيمري الطائر يذكر توخيل بالرشط األسايس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يحتاج باريس س�ان جرمان إىل م�درب عبقري، 
ك�ي يفوز بكل البط�والت املحلية يف فرنس�ا، يف ظل 

فارق اإلمكانات الكبر مع املنافسن.
ويبق�ى التحدي الحقيقي ألي م�درب للفريق، لقب 
دوري أبط�ال أوروب�ا، وهو أه�م رشط غر مكتوب 
يف عق�ده، والذي يعد اإلخالل ب�ه أكثر من مرة نذيرًا 

برحيل املدير الفني.

وقد تعاقد س�ان جرمان مع املدرب اإلسباني أوناي 
إيمري، عام 2016، آمال أن تنحل العقدة عىل يديه، يف 
ظل تاريخه املرصع بالكؤوس القارية مع إش�بيلية، 

حيث توج بلقب الدوري األوروبي 3 مرات متتالية.
ووض�ع إيمري بالفعل كل تركيزه يف دوري األبطال، 
خ�الل موس�مه األول، وكانت النتيجة خس�ارة غر 
متوقع�ة للق�ب ال�دوري الفرنيس، يف مقاب�ل الفوز 

بالكأس وكأس الرابطة والسوبر املحلين.
وعىل املس�توى األوروبي أيضا، خرج س�ان جرمان 

بش�كل مهن، حيث فاز ذهاًبا عىل برش�لونة يف دور 
ال��16 برباعية نظيفة، قبل أن يس�قط بسداس�ية 

الريمونتادا الشهرة )6-1( يف »كامب نو«.
وحصل إيمري عىل فرصة ثانية مع س�ان جرمان، 

يف موسم 2018-2017.
وكان الفش�ل األوروبي قاتاًل أيًضا، حيث ودع دوري 
األبطال من دور ال�16 مرة أخرى، بنتيجة )5-2( يف 

مجموع املباراتن أمام ريال مدريد.
ورغم حصده لكل األلقاب املحلية، يف املوسم الثاني، 

رحل املدرب اإلسباني فوًرا عن »حديقة األمراء«.
رهان جديد

ولج�أت إدارة س�ان جرمان إىل الره�ان عىل مدرب 
جديد، لحصد لقب دوري األبطال، لكن هذه املرة كان 

بال تاريخ أوروبي، وهو األملاني توماس توخيل.
ويف املوس�م األول لتوخيل، خرس الكأس�ن املحليتن 

وتوج فقط بالدوري والسوبر.
وع�ىل املس�توى األوروبي، خ�رج الفري�ق البارييس 

مجددا من دور ال�16، بشكل صاعق.

مخايس ريال مدريد يواصل التعايف

مانشسرت سيتي يؤمن نفسه 
من غدر جوارديوال

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحضيرات�ه  مدري�د،  ري�ال  أنه�ى 
قب�ل مواجه�ة فالنس�يا عل�ى ملعب 
الميس�تايا، ف�ي إط�ار الليج�ا، دون 

المدي�ر  يس�تعيد  أن 
زي�ن  الفرنس�ي  الفن�ي 
العبي�ه  زي�دان،  الدي�ن 

المصابين.
مارك�و  ويواص�ل 
أسينسيو وإيدين هازارد 
عملي�ة  ومارس�يلو 
يس�تمر  بينما  تعافيهم، 
خامي�س  الكولومب�ي 
رودريجيز في التدريبات 

المنفردة على العشب.
من ناحيت�ه، بدأ لوكاس 
ف�ي  الي�وم  فاس�كيز، 

المران على العشب استكماال لتعافيه 
من كس�ر في اإلصب�ع الكبير بالقدم 
اليسرى.ويحتل ريال مدريد، وصافة 
بف�ارق  نقط�ة،   34 برصي�د  الليج�ا 

األهداف خلف برشلونة المتصدر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة بريطانية، عن 
ب�دء إدارة مانشس�رت س�يتي بالتفكر يف 
خليفة بي�ب جواردي�وال م�درب الفريق، 

تحسًبا لرحيله بنهاية املوسم الجاري.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
ف�إن االتج�اه داخ�ل مانشس�رت س�يتي 
ماوريس�يو  األرجنتين�ي  م�ع  للتعاق�د 
الفن�ي  املدي�ر  أن  إىل  بوكيتينو.وأش�ارت 
الس�ابق لتوتنه�ام، يحظ�ى بدعم 
مانشس�رت  داخ�ل  كب�ر  وتأيي�د 
س�يتي، بع�د املس�تويات الكبرة 
التي قدمها مع الس�برز عىل مدار 

املواسم املاضية.
وكان�ت تقاري�ر ق�د أوضح�ت أن 
جواردي�وال يملك رشًط�ا يف عقده 
يمنحه حق الرحيل بنهاية املوسم 

الجاري.
وع�ىل الرغ�م م�ن ذل�ك، فهن�اك 
ثق�ة داخل مانشس�رت س�يتي من 
بعق�ده،  أن جواردي�وال س�يلتزم 
ويس�تمر حتى نهاية املوس�م بعد 

املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يرتدد جيمس ميلنر نجم ليفربول يف اس�تخدام س�الح 
الس�خرية من أجل التفاعل مع تمديد املدير الفني يورجن 
كلوب عقده مع »الريدز«.وُيعد جميس ميلنر من الالعبن، 
الذين يتسمون بروح قتالية عالية فوق املستطيل األخرض، 
فنجم ليفربول ال يرتدد يف استخدام قوته الجسدية من أجل 
اس�تعادة الكرة من الخصم، ما يجعله يدخل يف ش�نآن مع 
الخصوم يف أكثر م�ن مرة.ورغم هذه الصورة الرائجة عن 
نج�م الريدز فوق أرضية امللعب، إال أن�ه من الالعبن الذين 
يتميزون بحس عاٍل من الفكاهة والس�خرية، الس�يما مع 
أش�خاص يتقاس�م معهم أغلب األوقات يف عالم الساحرة 
املس�تديرة.وانضم مدرب ليفربول يورجن كلوب إىل قائمة 
األش�خاص الذي�ن طالتهم س�خرية جيم�س ميلنر، ففي 
تريح�ات نقلته�ا صحيف�ة »م�رور« الربيطاني�ة قال 
ميلن�ر، إن�ه لع�ب دوًرا مهًما يف بق�اء امل�درب األملاني مع 
ليفربول.وأض�اف ميلنر س�اخرًا )33 عاًما(: »من الواضح 
أن كل�وب انتظر تمديد عقدي ليج�دد هو أيًضا عقده، هذا 
يجعلني أش�عر بأهمية أكرب«.وج�دد كل من جيمس ميلنر 
ويورجن كلوب عقديهما يف نفس اليوم مع متصدر الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، إذ سيواصل ميلنر رحلته مع الريدز حتى 

سنة 2022، فيما سيستمر كلوب حتى سنة 2024.

يونايتد خيوض 4000 مباراة متتالية بأبناء أكاديميته
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�رت يونايتد، إنه فخور بمواصلة 
مس�رة نادي�ه، ال�ذي يس�تعد لخوض 
املباراة رقم 4000 عىل التوايل، باالعتماد 
ع�ىل واح�د ع�ىل األق�ل م�ن خريج�ي 

أكاديمية الناش�ئن، وذلك عندما يواجه 
إيفرت�ون يف الدوري االنجلي�زي املمتاز، 
غدا األحد.وبدأت السلسلة منذ مباراة يف 
الدرجة الثانية أمام فولهام، عام 1937.

ويسر العبون بالتشكيلة الحالية، ومن 
بينه�م مارك�وس راش�فورد وس�كوت 
مكتومين�اي، ع�ىل خطى أس�اطر مثل 

بوبي تش�ارلتون وجورج بيس�ت وجيل 
92.وقال سولس�كاير، يف بي�ان »إعطاء 
فرص لالعبن ش�بان تقليد لدى النادي، 
ونحن فخ�ورون جدا ب�ه.. إنه جزء من 
طبيعتن�ا، وت�درك ذل�ك رسيع�ا عندم�ا 
تلتحق بالنادي«.وأضاف »ال يوجد يشء 
يس�عدني، أكث�ر م�ن دخ�ول العب من 
األكاديمي�ة إىل أرض امللع�ب.. الالعبون 
الشبان يمكنهم إبهارك وإدهاشك عندما 
تمنحهم الفرصة إلظهار مواهبهم، إنهم 
حج�ر أس�اس ومص�در فخ�ر، ونتمنى 
أن تس�تمر هذه الع�ادة طويال«.ومنح 
يونايتد بالفعل الفرصة لعرشة من أبناء 
األكاديمية، هذا املوس�م، وخاضوا أكثر 
م�ن ثلث دقائ�ق اللعب املتاح�ة للفريق 
األول.وقال نيكي بات، رئيس التطوير يف 
الفريق األول »الهدف األسمى لألكاديمية 
ه�و إم�داد الفريق األول بالعب�ن، وهذا 
يحدث للمب�اراة 4000 عىل التوايل، وهو 

انجاز هائل«.

هافريتز يدخل تاريخ البوندسليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يبدأ كاي هافرتز، نجم باير ليفركوزن، يف تشكيلة فريقه 
األساسية خالل مواجهة كولن، يف إطار منافسات الجولة 

ال�15 من الدوري األملاني.
 وبمش�اركته يف املباراة، يصبح هافرتز أصغر العب يبلغ 

100 مباراة يف تاريخ البوندسليجا.
 وتج�اوز الدويل األملان�ي بذلك رقم مواطن�ه تيمو فرنر، 
مهاج�م اليبزيج، بعدما حقق ذلك بعم�ر 20 عاًما و186 
يوًم�ا، متقدًما عنه بفارق 17 يوًم�ا. وبزغ نجم هافرتز 
بقمي�ص ليفرك�وزن يف آخر عامن، مما دف�ع عدة أندية 

أوروبية ملراقبته من أجل محاولة ضمه يف وقت الحق.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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جدلية الثبات بني األريض والساموي
قراءة في لوحة »عاشقة البحر« - Linnamorata del mare – للرسام اإليطالي بومبيو مارياني

مادونا عسكر/ لبنان

»ليس عىل الرّس�ام أن يرس�م ما ي�راه ، بل ما 
سوف ُيرى« )فنسنت فان غوخ(

إّنه�ا الّرؤي�ة الجمالّية، الّث�ورة الّتي تنتزع من 
العال�م قبحه حّتى يس�تبني الّس�حر والجمال. 
عني الرّّس�ام بصرية الّناظر إىل اللّوحة واملعاين 
للجمال. وبقدر ما يعاين الرّّسام الجمال ينقله 
إىل بصرية الّناظر فيس�تفّز دهشته وإنسانّيته 
وتستفيق يف أعماقه نسمة الجمال األوىل. لذلك 
يقول املوسيقار الّسويرسّي إرنست ليفي: »إّن 
اإلنسانّية س�تبدأ بالّتحّس�ن عندما تأخذ الفّن 
عىل محم�ل الجّد كما الكيمي�اء أو الفيزياء أو 
املال.«  يف الفّن ثقافة الجمال، واإلنسانّية ُخلقت 
عىل صورة الجمال األس�مى وال ب�ّد لها من أن 
تتفاعل معه. ينساب الجمال من  لوحة الرّّسام 
اإليطايلّ مارياني إذ يجّسد أعماق عاشقة البحر 
الّتي ترنو إىل الّس�ماء. يتج�ىّل يف اللّوحة البحر 
كرم�ز للحّرّية املنطلق�ة نحو الّس�ماء والّدالّة 
عىل االّتصال األريّض الّسماوي الكامن يف العمق 
اإلنسانّي. وتربز الّسماء كرمز للحّرّية املطلقة 
الّتي بدأت مع رمزّية البحر لتكتمل يف الّس�ماء. 
كما يع�رّب يف ذات الوقت ع�ن الّتناقض القايس 
بني األرض والّسماء، تجّسده األلوان املتضاّدة.   

تقف العاش�قة املّتش�حة باألبي�ض عىل أرض 
صلبة  متش�ّققة  وقاتمة، أش�به بأرض خالية 
من الحياة. تستند إىل صخرة، وتتطلّع إىل فوق، 
متخّطيًة الخّط الجامع بني البحر والّسماء. ما 
يدّل عىل ش�وق إىل العلّو الّ�ذي ال ترويه رمزّية 
البح�ر للحّرّية وال يحّده ذل�ك الخّط. وإن دلّت 
الّصخ�رة عىل الّثب�ات، فهي م�ن ناحية أخرى 
تدّل عىل القسوة، حيث الّتضاد بني لونها وألوان 
الّس�ماء. ففي حني أّن الّس�ماء تمتزج ألوانها 
بني األزرق واألبي�ض واألصفر، تحافظ األرض 
عىل ل�ون واح�ٍد قات�م. فتظهر قس�وة الواقع 
مقاب�ل فرح العلّو ورحابت�ه. قد تكون األمواج 
اللّطيفة الّتي ظهرت يف اللّوحة معرّبة عن تدّرج 
املراحل الّتحّررّية حّتى يس�تبعد الرّسام رمزية 

املوت عن هذا املش�هد. فالبح�ر يف هذه اللّوحة 
تحديداً  كم�ا يظهر لنا من خ�ال األلوان الّتي 

اختارها مارياني ال يحمل معنى املوت.   
أم�ام أبع�اد ثاث�ة، األرض والبحر والّس�ماء، 
تعك�س نظ�رة العاش�قة الهائمة  حزن�اً  نتج 
عن اختبار لقس�وة الواقع، حّولت�ه إىل توق إىل 
الّتخ�ّ� عن الّثب�ات األريّض الباحث عن الّثبات 
الّس�ماوّي. تحيد نظرها عن األرض كنوع من 
رفض للّثبات ع�ىل األرض الّذي يبدو يف اللّوحة 

رامزاً إىل اختبار العاقة بني العلّو والعمق.
 تبدو العاش�قة وحي�دة ظاهرّياً لك�ّن نظرتها 
تلّم�ح إىل امت�اء خ�اّص يظهر يف ش�كل حوار 
ضمن�ّي صام�ت. دلّت علي�ه الّنظ�رة إىل البعد 
الّثالث الخارجة عن إطار األرض والبحر. ولعّل 
الوق�وف الّثاب�ت ع�ىل األرض والّنظ�رة الّثابتة 
إىل الّس�ماء م�ا هما إاّل إش�ارة إىل ثبات الّنظرة 
اإليمانّي�ة والرّج�اء بالحّرّي�ة.   تت�دّرج أل�وان 
الّس�ماء حّتى يصف�و األزرق نهائياً فتتناقض 
تمام�اً مع األرض ويظهر البعد الرّابع، أال وهو 
عمق العاش�قة الّذي يرم�ز إليه ثوبها األبيض. 
األبيض املنبعث من وسط قتامة األرض يطاول 
زرقة الّس�ماء ويجعلنا ن�رى ما ينبغي أن نراه 
من جمال عاشقة اختربت األرض، اشتاقت إىل 

الّسماء وتنتظر االكتمال فيها.   

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

معاركنا ال تضعفنالغتنا العربية وتسويقها 

سلمى الجابريأسماء راغب نوار

بداي�ة كل التج�ارب العاطفية التي قد نعيش�ها 
نح�ن، ال نخرج منها بخس�ارة أب�داً، مهما بلغت 
يف الس�وء، فكل ت����������جربة س�يئة هي ال 
تضعفن�ا كما نعتقد أو نش�عر، بل هي اإلكس�ري 
ال�ذي س�يحقننا بالقوة التي س�نحت�����اجها؛ 
ك�ي ال نس�قط أو ُنق���������ص�م أمام بعض 

الخيبات.
فاملش�اكل العاطفية كثرية.. كث�رية للحد الذي ال 
تنتهي فيه، مهما حاولنا التصدي لها أو إيقافها، 
هذه املش�اعر املعق�����������دة يف انبساطها 
جنونه�ا  يف  وقس�وتها،  ِحلمه�ا  يف  وتش�جنها، 
وس�كونها، يف كربيائه�ا ورضوخه�ا، يف حبه�ا 
وصده�ا، ما ه�ي إال نتيجة ملوقٍف ه�ّز طمأنينة 

القلب من عمقه.
وع�ىل س�بيل الح�ر: الخيان�ة، ح�ّب التمل�ك 
والس�يطرة، الكذب، الام�����������باالة، عدم 
االهتمام واإلهم�ال، األنانية، العتاب دون جدوى 
تذكر، االنتظار، العناد، برود املش�اعر وخمولها، 
الش�ك، االندفاع باألحام الس�ماوية وتضخيمها 
ح�د الس�قوط من�����������ها، لب�س األقنعة 
لدرج�ة الكم�ال امل�ؤذي، ع�دم الثق�ة، والتغ�ري 
املف�����������اجئ بشكٍل جارح، ع�دم التوافق 

الفكري والثقايف، ثم القائمة تطول وتطول.
لكني برغم كل هذه التعقيدات التي قد نشعر بها 
يف أي مرحل�ة عاطفية تذكر، إال إنني مؤمنة جداً 
بأن الش�خص الذي يحب؛ ل�ن يؤذي نصفه اآلخر 
بأي وسيلٍة كانت، ومؤمنة أكثر بأن العاقة التي 
تبدأ بح�ٍب مرشوط؛ س�تنتهي بطريقٍة موجعة، 
وأزداد إيمان�اً بالحب الذي ال يش�وبه أي ضغينة 

أو وجع.
هذا الحب املائل للبياض، للطهر، للرباءِة والسام، 
ه�و م�ا علينا الحف�اظ علي�ه من قل�وٍب جائعة 

للحنان.

ُبلّغ�ُت ذات يوم من املس�ؤولني يف عم� عن تس�ويق مق�االت أترجمها 
با )من س�ن 14 إىل 18 عاًما( أنهم يودون لو تكون  لألوالد يف مرحلة الصِّ
لغت�ي العربية التي أكت�ب أو أترجم بها »أخ�ف«؛ إذ إن األوالد عىل وجه 
الخصوص هذه األيام لغتهم العربية بس�يطة للغاية إن لم تكن ركيكة، 
ف�كان ردي أن دورن�ا نحن من نس�هم يف نرش محت�وى مفيد أن نرتقي 
بالق�ارئ ال أن نجارَي�ه، خاص�ة أنه يس�لك الطريق الخط�أ الذي ينرش 
الركاكة ويدعمها، ف�دور النارش التنويري أن يأخذ بيد القارئ ويضيف 
إلي�ه، فضًا عن أنني دائًم�ا ما أوضح بالتبيان أية لفظة أش�ك ولو من 
بعي�د أنه�ا قد تصعب عىل القارئ يف املعن�ى أو املدلول كل ذلك لجذبه إىل 
لغتن�ا الجميلة ولتحبيبه فيها، وهذا رأي�ي كمقدم محتوى وأقف عنده 
وأدافع عنه بشدة ال ألنه رأيي ولكن ألنه يمس اللغة العربية التي أرى أنه 
يتوجب عىل النارشين العرب الحفاظ عليها، وبناًء عليه، عىل التس�ويق 
أن يروج هذا املحتوى وأن يذيع محاس�نه ويجتذب األنظار إليه وُيغري 
القارئ ملطالعته بأن يربز عىل س�بيل املث�ال أنه محتوى داعم لفصاحة 
اللغ�ة العربية فه�و مقدَّم بلغٍة عربي�ٍة رصين�ة.  أويص دور النرش بأال 
تجنح إىل اللغة الركيكة بحجة أنها الس�ائدة يف عرنا الحايل واملتعارف 
عليه�ا يف عاملنا اليوم. مرت األيام بل الش�هور املتع�ددة ترجمت خالها 
عرشات املقاالت وكنت س�عيدة س�عادة بالغة باإلس�هام يف ترجمة تلك 
املقاالت، ولم أبخل ببذل أي مجهود لتجويد املنتج وتحسني مظهره من 
بحٍث وتنقيٍح حتى أفيد القارئ بكل ما أس�تطيع. وبعد مرور تلك األيام 
والش�هور وبينما أنا منغمس�ة يف عم� ُسرت بخرٍب كان كفيًا بتايش 
أي إحباط لدي حول مستقبل اللغة العربية يف مجتمعنا العربي، أال وهو 
أن املق�االت التي ترجمتها -بلغة عربية فصيحة- حققت نس�بة قراءة 
غري مسبوقة تعد الُعليا مقارنة بمختلف األقسام بموقع النرش. وما بدد 
إحباطي أنني ملس�ت أن القارئ العربي عىل وجه العموم وصغار القراء 
عىل وجه الخصوص تقبلوا اللغة العربية الفصيحة بكل سور وترحاب 
ب�ل طلبوا املزي�د. وبناء ع�ىل هذه التجرب�ة العملي�ة أود أن أويص دور 
النرش بأال تجنح إىل اللغة الركيكة بحجة أنها الس�ائدة يف عرنا الحايل 
واملتع�ارف عليها يف عاملن�ا اليوم، وأن رضورة ال�رواج تقتيض املجاراة، 
وأود أن أق�ول إن التجرب�ة أثبتت العكس تماًما. كم�ا أويص دور النرش 
ه للذوق العام وله تأثريه يف  م�ن حيث كونها صاحب�ة دور تنويري موجِّ
تحسني اللسان العربي بالحرص عىل نرش اللغة العربية الجزلة الرصينة 

وذلك بمساندة تسويق يقدِّر السلعة التي يروجها قدر استطاعته.
*****

ال يمكن أن تنهض أمة بلغة غريها.
*****

اللغة وسيلة التقدم بل األساس الذي تقوم عليه الحضارة.

ما العالقة بني البدانة والذكاء لدى األطفال؟
أش�ارت دراس�ة مثرية للج�دل إىل أن لزيادة 
الوزن صلة مبارشة بخف�ض معدل الذكاء، 
كونها تؤثر عىل القرشة املخية املسؤولة عن 

اتخاذ القرار والتفكري والذكاء واإلبداع.
ويدع�ي الباحث�ون أن أداء تامي�ذ املدارس 
مع ارتفاع مؤرش كتلة الجس�م، كان أس�وأ 
يف االختب�ارات مقارنة بأولئك الذين يملكون 

مؤرش كتلة جسم صحي.
الطبق�ة  أن  املس�ح،  عملي�ات  وأظه�رت 
الخارجي�ة من الدماغ كانت أرق، وخاصة يف 
املنطقة املرتبطة بالذاكرة واتخاذ القرارات.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت السمنة 
هي الس�بب يف القرشة الدماغية الرقيقة أم 

أن العكس هو الصحيح.
وش�ملت الدراس�ة الت�ي أجراه�ا فريق من 
جامع�ة فريمون�ت، 3190 طف�ا ت�راوح 
أعماره�م ب�ني 9 و10 س�نوات، وكش�فت 
فحوصات الدماغ أن األطفال الذين يملكون 
وزن�ا زائ�دا يملكون ق�رشة أمامي�ة أرق يف 
ال�وزن  ذوي  بأقرانه�م  مقارن�ة  الدم�اغ، 
الطبيعي.وتعد قرشة الفص الجبهي جزءا ال 
يتج�زأ من الطبقة الخارجية للدماغ، وتلعب 
دورا هام�ا يف ق�درة الش�خص عىل تخطيط 

س�لوكه والتحك�م في�ه. وقال�ت الدكت�ورة 
فريمون�ت  جامع�ة  م�ن  ل�وران،  جينيف�ر 
األمريكي�ة: »تش�ري النتائ�ج إىل أن م�ؤرش 
كتل�ة الجس�م يرتب�ط بالتغي������ريات يف 
تطور القرشة األمامية والوظائف التنفيذية 

املتضائلة«. 
وأضاف�ت: :ق�د يس�اهم العج�ز يف الذاك�رة 

باتخ�اذ ق�رارات غذائي�ة س�يئة«، وبالت�ايل 
يدعم اس�تمرار املشكات الصحية يف مرحلة 
أن  الزائد.يذك�ر  املتعلق�ة بال�وزن  البل�وغ، 
األطف�ال الذي�ن يعانون م�ن زي�ادة الوزن 
ه�م أكثر عرضة للس�منة يف مرحلة البلوغ، 
ما يزي�د من خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب 

والرسطان والسكري من النوع الثاني.

احتاد أدباء وكتاب البرصة.. يف جلسة حقوقية يلقي الضوء
 عىل املتغريات امليدانية يف الدستور العراقي

المستقبل العراقي/ مصطفى حميد جاسم 

 خروجا  عن النش�اطات التقليدية  التي يقيمها 
اتحاد أدباء وكتاب البرة ،ولغرض  ابراز بعض  
من الجوانب القانونية يف بعض فقرات الدس�تور 
العراقي، أقام اتحاد أدباء وكتاب البرة، جلسة 
قانوني�ة ،قدمه�ا املحام�ي  ط�ارق االبريس�م، 
حي�ث ق�ال :«إن االنتفاضة  الش�بابية  التي تعم 
العراق،  انتفاضة جس�ّورة يقودها فئة الشباب، 
وق�د عربت عن معن�ى »الث�ورة الربكانية« وهي 
ص�ورة مرشقة لتطلعات الش�عب العراقي،  وقد 
أب�رزت هذه  االنتفاض�ة  وعياً ناضج�اً وجديدا 
بني فئات الش�عب سيما الشباب منهم ». إىل ذلك 
بني املحامي احمد الحس�ني،  لم يرسم الدستور 
العراقي صورة حقيقية الستقالة رئيس مجلس 
ال�وزراء،  حي�ث انن�ا يف العراق نفتق�د اىل ثقافة 
قانوني�ة، والبد من الق�ول إن  نقابة املحامني يف 
البرة، لها  دور كبري وواضح  إزاء االحتجاجات 
والتظاه�رات الت�ي تعم الع�راق والت�ي يقودها 
الشباب. من جانبه أوضح املحامي  عبد الوهاب 

ماجد جب�ار ؛«  إن الدس�تور العراقي، ق�د ُكِتَب 
بعجالة،  لذلك فهو  يحتوي اخطاء كارثية،.ومنذ 
تأس�يس الدول�ة العراقي�ة فإن ال�راع هو من 
أجل الس�لطة وليس من  أجل  البناء االقتصادي 
للبل�د.« املحام�ي عب�د الوهاب مصطفى أش�ار  
إىل أن الدس�تور   العراق�ي ق�د رشع  يف ظ�روف 
خارجية. وتابع مصطفى القول:  العالم  ينقسم 
إىل  أربع�ة دس�اتري ، هي  الدس�تور امل�رن وغري 

املرن ،املرن والجامد، والطويل والجامد ، واملؤقت 
والدائم.« و كان لبعض املثقفني واألدباء رأي بهذا 
الخص�وص،  ومن ب�ني هؤالء الذين أس�هموا  يف 
ابداء طروحات أغنت هذه الجلسة ، الشاعر ع� 
االمارة، عباس الجمي�  والكاتب،حس�ني فالح، 
عاء العي�ى، س�عيد املظفر  ،والشاعرحس�ني 
الركاب�ي ، والناقدالفني خالد خضري ،والش�اعر 

سالم محسن.

اكتش�ف علماء م�ن الواليات املتحدة والياب�ان، أن تناول جرعات صغرية 
من  املرشوبات الكحولية يزيد من خطر تطور أمراض الرسطان.

 ويفي�د موق�ع MedicalXpress، بأن العلماء درس�وا البيانات الرسيرية 
الت�ي حصل�وا عليها من 33 مستش�فى يف اليابان خال س�نوات 2005-

2016 ، ش�ملت 63.2 أل�ف مريض مص�اب بالرسطان، والع�دد ذاته من 
املتطوع�ني األصحاء. وكش�ف جميع املش�ركني يف هذه الدراس�ة كمية 

املرشوبات الكحولية التي يتناولونها يوميا ومنذ متى.
واتضح للعلماء، أن فرصة اإلصابة بالرسطان أقل عند الذين ال يتعاطون 
الكح�ول نهائيا. أما الذين يتناولونه بكمية معتدلة بني فرة وأخرى، فإن 
ه�ذا الخطر ي�زداد بصورة ملحوظ�ة . فمثا تناول جرع�ة من مرشوب 
كح�ويل يومي�ا ملدة عرش س�نوات أو جرعت�ني يوميا ملدة خمس س�نوات 
يزيد من خطر اإلصابة برسطان املس�تقيم، املعدة، الثدي، الربوستات، أو 
املريء وغريه بنسبة 5%. وبهذا الصدد يقول الدكتور ماسايويش زايتسو 
من جامع�ة طوكيو، »أخذا باالعتبار املش�كات الحالية املرتبطة بمرض 
الرسط�ان عىل نطاق واس�ع يف كل م�كان، يجب علين�ا أن نواصل تعزيز 

تثقيف الناس بمخاطر الرسطان املرتبطة بالكحول«.

تعترب حبوب منع الحمل يف الوقت الحارض األكثر انتش�ارا يف العالم، وهي 
فعالة إذا تناولتها املرأة يوميا، ومع ذلك قد يحصل الحمل غري املرغوب به 

يف حال نسيت تناولها يف يوم ما.
وتفيد مجلة Science Translational Medicine التي نرشت نتائج هذه 
الدراس�ة، بأن علم�اء معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجي�ا، تمكنوا من 
حل هذه املش�كلة، حيث وضعوا مكونات املس�تحرض يف كبسولة نجمية 
سداس�ية الش�كل، يمكن تناولها مرة واحدة يف الش�هر. كل ش�عاع منها 
يحتوي عىل املس�تحرض، وجميعها مرتبطة ببعضه�ا يف مركز بيولوجي 
مرن قابل للتحلل. واألش�عة نفسها مصنوعة من بوليمري ينطوي للداخل 
مثل املظلة، ما يس�مح لها بالتحول إىل كبسولة مغطاة بالجياتني. وعند 
وصول الكبسولة إىل املعدة تنفتح عىل شكل نجمة سداسية األشعة. وبعد 
ذوبانها يف املعدة وخروج املس�تحرض تتحرك األشعة الفارغة عرب الجهاز 
الهضمي. وقد اخترب الباحثون هذه الكبسولة عىل الخنازير واكتشفوا أن 
»مدة خدمتها« تضاعفت، ويستمر انتشار الدواء مدة أربعة أسابيع، وأن 
تركيزه يف الدم يعادل الركيز املطلوب. لذلك من املنتظر أن يكون تركيزه 

لدى النساء مماثا لركيز تناول حبة واحدة يوميا.

كبسولة »نجمية« ملنع احلمل شهرًا كاماًلالعالقة بني الرسطان والكحول


