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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

مـن عـمـل للـدنـيـا خـسـر العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

األمم املتحدة تؤكد وقوفها 
إىل جانب العراقيني وتعلن تشجيعها للحوار 

بني املتظاهرين واحلكومة
ص2

الصدر: ليـس منـا مـن حيمـل السـالح ضـد العراقييـن أو يعطـل التقـدم العلمـي
وزير الداخلية يؤكد أمهية تأمني املؤسسات احلكومية وعدم السامح بتعطيل الدوام
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد املتحدث باس�م حكومة إقليم كردستان 
جوتي�ار ع�ادل، أم�س األربع�اء، ان اإلقليم 
اتفق مع الحكومة االتحادية برئاسة رئيس 
ال�وزراء املس�تقيل ع�ادل عبدامله�دي، عىل 
تس�ليم 250 أل�ف برميل نف�ط يوميا، مبينا 
ان االقلي�م ال يمتلك نس�بة محددة يف موازنة 
2020. وق�ال ع�ادل، يف ترصي�ح لوس�ائل 
إع�ام رس�مية، إن حكومة اإلقلي�م اتفقت 
مع الحكومة االتحادية قبل اس�تقالة رئيس 
الوزراء عادل عبداملهدي بشأن املوازنة، مبينا 
أنه تم االتفاق عىل تسليم كردستان إيرادات 
م�ا يقارب 250 أل�ف برميل نف�ط يوميا اىل 
الحكوم�ة االتحادية، مقاب�ل إيفاء حكومة 
املرك�ز بااللتزامات تجاه اإلقلي�م، إال أنه لم 
يعلن عن تلك االلتزامات.  وأضاف أن »االتفاق 
تم تضمينه يف قان�ون موازنة 2020«، فيما 
أش�ار إىل اس�تعداد حكومة اإلقلي�م لالتزام 
ببن�ود االتفاق وتس�ليم بغداد إي�رادات 250 
ألف برمي�ل يوميا، رشط أن تف�ي الحكومة 
االتحادية بما جاء يف مسودة قانون املوازنة. 
وأوضح، أنه »ال توجد نس�بة محددة لإلقليم 
يف املوازن�ة، وإنما هن�اك مجموعة التزامات 

تم االتفاق عليها يف مرشوع القانون«. 
 ول�م يعل�ن ع�ادل ع�ن االلتزام�ات، فيم�ا 
تلتزم الحكوم�ة االتحادية الصمت تجاهها. 
وكان النائ�ب يف برمل�ان كردس�تان كاروان 

عبدالرحمن، أكد يف وقت سابق.

التفاصيل ص2

اتفاقية املركز واإلقليم: نفط قليل لبغداد.. مال كثري ألربيل
احلكومة االحتادية ستمنح »موازنة غري حمددة« لكردستان.. وجلنة برملانية: سنعارض إرسال األموال وزير النقل: اسطول الوزارة يصل

 اىل روسيا االحتادية برًا وفق اتفاقية مشرتكة 
ستربم بني البلدين

مدير مكتب حمافظ البرصة يرشف عىل 
هتيئة موقع اللجنة اخلاصة بإعداد كشوفات 

رواتب الدرجات الوظيفية

االعامر واالسكان وجملس حمافظة 
بغداد يتفقان عىل رضورة معاجلة أزمة 

السكن واالختناقات املرورية
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لقاء الربهان ونتنياهو: السودان يف طريقه إىل »التطبيع«

نائب يرجح إجراء االنتخابات املبكرة خالل عام رشيطة 
اكتامل االجراءات

ص3 ص3 ص3

حمافظ كربالء:
 نعمل عىل توفري 40 ألف قطعة أرض 

سكنية للمواطنني 

زين العراق تفتتح مركز
خدمة زبائنها يف مدينة الصدر 

بموقعه اجلديد

وزير التخطيط يبحث سبل تطوير 
القطاع السياحي يف العراق مع عـدد 

من فعاليات القطاع اخلاص

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس املجلس السيادي السوداني عبد الفتاح الربهان، 
أم�س األربع�اء، إن لقاءه م�ع رئيس ال�وزراء اإلرسائييل 

بنيامني نتنياهو يف أوغندا، كان برتتيب أمريكي.
وق�ال الربه�ان »اللقاء ت�م بقناعتي الش�خصية ألهمية 
ط�رق كافة األبواب من أجل مصلحة الش�عب الس�وداني 
الس�وداني  الش�عب  أن  وأض�اف  بالدول�ة«.  والنه�وض 
س�يجني نتائ�ج اللقاء قريبا، مش�را إىل أنه أخطر رئيس 
الوزراء الس�وداني عبد الله حمدوك قبل يومني من اللقاء، 
وأن األخر قد رحب بالخطوة. وأش�ار الربهان إىل أنه »تم 
تجاوز الخافات مع مجلس ال�وزراء وملف العاقات مع 
إرسائيل بيد الجهاز التنفيذي وستشكل لجنة للنظر فيه«. 

ولف�ت الربه�ان إىل أن اللقاء م�ع نتنياه�و تضمن تبادال 
لألفكار، وال التزامات فيه وقد يؤسس للمستقبل، مشددا 

عىل أن مصلحة السودان تستدعي طرق كل األبواب.
وأش�ار إىل أن اللق�اء م�ع نتنياه�و ل�م يتط�رق لصفقة 
الق�رن نهائي�اً، مش�ددا عىل »ثب�ات املوقف م�ن القضية 
الفلس�طينية«. وختم قائ�ا إن اللقاء هو »إبداء لحس�ن 
النية للعالم أجمع وأنه ليس للسودان عداوة مع أي دولة«. 
م�ن جهة أخ�رى، أك�د الربه�ان »االلتزام أخاقي�ا تجاه 
الشعب السوداني بحماية الفرتة االنتقالية واستقرارها«، 
داعي�ا إىل التجهي�ز لانتخاب�ات املقبلة بع�د نهاية الفرتة 
االنتقالية. وكانت صحيفة »واشنطن بوست« أفادت بأن 
دولة اإلمارات هي التي رتبت اللقاء بني الربهان ونتنياهو 

يف أوغندا.

      بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح عض�و مجل�س الن�واب عامر 
الفايز، أم�س االربعاء، امكانية اجراء 
انتخاب�ات مبك�رة يف م�دة اقصاه�ا 
عام واحد بحال اس�تكمال االجراءات 
الفني�ة والقانوني�ة املتعلق�ة بتحديد 
الدوائ�ر االنتخابي�ة واس�ت����كمال 

مف���وضية االنتخابات لهيكليتها.
وق�ال الفاي�ز يف ترصي�ح صحفي إن 

»اج�راء االنتخاب�ات يف تص�وري ل�ن 
تك�ون قب�ل خمس�ة او س�تة اش�هر 
لك�ن م�ن املمك�ن اجراؤه�ا يف موعد 
اقص�اه ع�ام واح�د بحال اس�تكمال 
والفنية«،  القانونية  االجراءات  جميع 
مبين�ا ان »هناك حاجة الكمال قانون 
االنتخاب�ات من خال تحدي�د الدوائر 
االنتخابية التي تم وضعها يف القانون 
املص�وت عليه وعىل س�بيل املثال فان 
الب�رصة حدد له�ا الدوائ�ر االنتخابية 

لكن�ه لم يت�م تحديد ع�دد الدوائر لها 
وح�دود كل دائ�رة منه�ا«. واض�اف 
الفاي�ز، ان »هن�اك العدي�د من االمور 
التي هي بحاجة اىل حسابات وتفصيل 
االنتخاب�ات  باج�راء  امل�ي  بغي�ة 
بالش�كل االمث�ل«، الفت�ا اىل ان »االمر 
يتعلق بمفوضي�ة االنتخابات التي لم 
تكتمل حتى اللحظ�ة هيكليتها وهي 
بحاجة الس�تكمال الدوائر االنتخابية 
كي تتح�رك حينها املفوضي�ة لتوفر 

واملطبوعات  اللوجس�تية  املستلزمات 
لغرض اجراء االنتخابات«.

واك�د الفايز، انه »بح�ال قام مجلس 
النواب بحل نفس�ه فحينها ستتحول 
تلقائيا لحكوم�ة ترصيف  الحكوم�ة 
الدس�تور ح�دد م�دة  لك�ن  اعم�ال، 
اقصاها ستني يوم الجراء االنتخابات 

بعد حل الربملان لنفسه«.

التفاصيل ص2

ص7

نفط ميسان
 يـتـعــاقـد مــع العــب 

املنتخب األوملبي

التخطيط تعلن إنجاز النظام الداخيل والبناء املؤسيس ملفوضية االنتخابات
وزير املالية يبلغ نقيب املحامني بأمهية دور النقابات يف بناء االنظمة الديمقراطية

االحتاد الوطني حيذر من »األوضاع احلساسة« يف العراق وكردستان واملنطقة
الرافدين : منح املواطنني دفعة واحدة من قرض )50( مليون للبناء
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الرافدين: منح املواطنني دفعة واحدة من قرض )50( مليون للبناء
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، عن موافقته 
قب�ول منح دفعة واحدة م�ن مبلغ قرض 50 مليون 

دينار للمواطنني للبناء يف قطعة ارض سكنية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »امل�رصف 
واف�ق عىل قب�ول منح دفعة واحدة فق�ط من مبلغ 
القرض حس�ب طل�ب املواطن وذل�ك للتخفيف عن 
كاهله وأعباءه يف تس�ديد القس�ط عىل كامل مبلغ 

القرض«.
واش�ارت اىل ان »ذل�ك يكون باحتس�اب االقس�اط 
الشهرية للمقرتض وحسب مبلغ القرض املطلوب.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د املتح�دث باس�م حكوم�ة إقليم 
أم�س  ع�ادل،  جوتي�ار  كردس�تان 
األربعاء، ان اإلقليم اتفق مع الحكومة 
االتحادي�ة برئاس�ة رئي�س ال�وزراء 
املستقيل عادل عبداملهدي، عىل تسليم 
250 أل�ف برمي�ل نفط يومي�ا، مبينا 
ان االقلي�م ال يمتلك نس�بة محددة يف 

موازنة 2020.
وقال عادل، يف ترصيح لوسائل إعالم 
رس�مية، إن حكومة اإلقلي�م اتفقت 
مع الحكومة االتحادية قبل استقالة 
عبدامله�دي  ع�ادل  ال�وزراء  رئي�س 
بش�أن املوازنة، مبينا أن�ه تم االتفاق 
ع�ىل تس�ليم كردس�تان إي�رادات ما 
يق�ارب 250 ألف برمي�ل نفط يوميا 
اىل الحكوم�ة االتحادية، مقابل إيفاء 
حكوم�ة املرك�ز بااللتزام�ات تج�اه 
اإلقلي�م، إال أن�ه ل�م يعل�ن ع�ن تل�ك 
االلتزام�ات.  وأض�اف أن »االتفاق تم 
تضمين�ه يف قان�ون موازن�ة 2020«، 
فيما أشار إىل استعداد حكومة اإلقليم 
لاللتزام ببنود االتفاق وتس�ليم بغداد 
إيرادات 250 ألف برميل يوميا، رشط 
أن تفي الحكوم�ة االتحادية بما جاء 
يف مس�ودة قانون املوازن�ة. وأوضح، 

أن�ه »ال توج�د نس�بة مح�ددة لإلقلي�م يف املوازنة، 
وإنما هناك مجموعة التزامات تم االتفاق عليها يف 
مرشوع القانون«.  ولم يعلن عادل عن االلتزامات، 

فيما تلتزم الحكومة االتحادية الصمت تجاهها. 
وكان النائب يف برملان كردستان كاروان عبدالرحمن، 
أك�د يف وق�ت س�ابق، أن حكوم�ة اإلقلي�م ملتزمة 
تماما باالتفاق الذي حصل مع حكومة بغداد حول 

مرشوع قانون املوازنة، الفتا اىل أن اإلقليم سيسلم 
250 أل�ف برمي�ل يومي�ا اىل رشكة تس�ويق النفط 

الوطنية »سومو«. 
وبني أن حكومة اإلقليم بانتظار تش�كيل الحكومة 
العراقي�ة الجديدة وما س�ينتج من قرارات من قبل 
رئي�س ال�وزراء املكلف محمد توفيق ع�الوي، ليتم 
بعدها البدء بتسليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا. 
وكان وزير النفط ثامر الغضبان، أعلن نهاية العام 

املايض، التوصل التفاق مبدئي مع إقليم كردستان، 
بش�أن املوازنة االتحادية لعام 2020 والنفط، وذلك 
عىل أن يسلم النفط املستخرج من إقليم كردستان 
إىل رشك�ة تس�ويق النفط العراقية »س�ومو« التي 
ستقوم بتصديره عرب خط أنابيب إىل ميناء جيهان 

الرتكي بمعدل 250 ألف برميل يوميا. 
وب�ني أن »ع�ىل اإلقليم إرس�ال النفط بداي�ة العام 
الجدي�د، ويف املقاب�ل يتم تثبيت املس�تحقات املالية 

لإلقليم من الرواتب واملوازنة يف قانون 
موازنة العام 2020«. 

وس�بق للغضبان التأكي�د عدم التزام 
حكومة اإلقليم بتسليم واردات، وقال 
أن وزارة النفط لم تتسلم أية إيرادات 

من حكومة كردستان.
م�ن جانب�ه، أف�اد وزي�ر املالي�ة يف 
حكومة اإلقليم آوات شيخ جناب، ان 
»حكومة اإلقليم قررت تس�ليم بغداد 
250 أل�ف برمي�ل من النف�ط يوميا، 
وتم االتفاق مع بغداد بشأن امليزانية 
والنفط«، مبينا انه »إذا التزمت بغداد 
باالتفاق، فلن تبقى هناك أية مشاكل 

بشأن دفع رواتب املوظفني«.
إىل ذلك، كش�فت عضو بلجنة النفط 
الطبيعي�ة  وال�ث��روات  وال�غ��از 
ف��ي مجل�س ال�ن��واب ع�ن توجه 
برملان�ي لحج�ب املوازنة التش�غيلية 
لكردس�تان. وقال�ت عض�و اللجن�ة 
زه�رة ال�ب�ج�اري، إن »هناك توجهاً 
لحج�ب امل�وازن�ة التش�غيلية إلقليم 
كردس�تان يف ح�ال اس�تمراره بعدم 
االلتزام باالتف�اق النفطي املربم بينه 
وب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة«. وقالت 
البجاري، أن »رشكة تسويق املنتجات 
النفطي�ة )س�ومو( أبلغ�ت مجل�س 
الن�واب بع�دم التزام اإلقليم بتس�ليم 
250 ألف برميل يومياً بحسب االتفاق النفطي املربم 
بينها وبني الحكومة االتحادية«. وأشارت البجاري، 
ب��رمل��ان���ي  ت���وج����ه  »وج������ود  إىل 
ال�ت�ش��غ�ي�ل�ي�ة  امل��وازن���ة  ل�ح�ج��ب 
ل�إلق�ل�ي�م ف�ي 2020 ح�ال اس�ت�م�ر ب��ع��دم 
ال�ن�ف�ط��ي  ب��االت��ف���اق  ال��ت��زام���ه 

خ���الل ه�ذا العام«.

      بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح عضو مجلس الن�واب عامر الفايز، 
أمس االربع�اء، امكانية اج�راء انتخابات 
مبك�رة يف م�دة اقصاها ع�ام واحد بحال 
اس�تكمال االج�راءات الفني�ة والقانونية 
االنتخابي�ة  الدوائ�ر  بتحدي�د  املتعلق�ة 

واس�ت����كمال مف���وضية االنتخابات 
لهيكليتها.

وقال الفايز يف ترصيح صحفي إن »اجراء 
االنتخاب�ات يف تص�وري ل�ن تك�ون قب�ل 
خمس�ة او س�تة اش�هر لكن م�ن املمكن 
اجراؤه�ا يف موعد اقصاه عام واحد بحال 
اس�تكمال جمي�ع االج�راءات القانوني�ة 

والفنية«، مبين�ا ان »هناك حاجة الكمال 
قانون االنتخابات من خالل تحديد الدوائر 
االنتخابي�ة الت�ي ت�م وضعه�ا يف القانون 
املصوت عليه وعىل سبيل املثال فان البرصة 
ح�دد لها الدوائ�ر االنتخابي�ة لكنه لم يتم 
تحديد ع�دد الدوائر لها وح�دود كل دائرة 
منه�ا«. واضاف الفاي�ز، ان »هناك العديد 

م�ن االمور التي هي بحاجة اىل حس�ابات 
وتفصي�ل بغية امليض باج�راء االنتخابات 
بالش�كل االمثل«، الفتا اىل ان »االمر يتعلق 
بمفوضية االنتخابات التي لم تكتمل حتى 
اللحظة هيكليتها وهي بحاجة الستكمال 
الدوائ�ر االنتخابي�ة ك�ي تتح�رك حينه�ا 
املفوضية لتوفري املس�تلزمات اللوجستية 

واملطبوعات لغرض اجراء االنتخابات«.
واكد الفايز، انه »بحال قام مجلس النواب 
بحل نفس�ه فحينها س�تتحول الحكومة 
تلقائي�ا لحكوم�ة ترصي�ف اعم�ال، لكن 
الدس�تور ح�دد م�دة اقصاها س�تني يوم 
الربمل�ان  ح�ل  بع�د  االنتخاب�ات  الج�راء 

لنفسه«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
االربع�اء،  أم�س  نرشه�ا،  تغري�دة  يف 
لتمهي�د  ال�زرق«  »القبع�ات  اصح�اب 
الطريق امام كش�ف املخربني بالتعاون 
مع القوات االمنية، فيما أكد عدم وجود 

فرق بني »ثوار ترشين الس�لميني وثوار 
االص�الح. وج�اء يف نص التغري�دة التي 

عنونها )لزاما ومن أجل العراق(. 
ال تفرق بني طوائف الع�راق ومكوناته، 
إس�المي.. علماني.. ش�يوعي.. مسلم.. 
ايزيدي..  مسيحي.. صابئي.. ش�بكي.. 
عربي.. كردي.. فييل.. تركماني. #كلنا_

للعراق.
واض�اف، ال تفرق�وا بني أح�د منهم، ال 
بفع�ل وال بكلمة عىل اإلطالق، فكلنا من 
العراق وإىل العراق، فس�الم عىل طوائف 

العراق، وسالم عىل ثوار العراق.
وق�ال الصدر ايض�ا، ال تمييز ب�ني ثوار 
ترشين )السلميني(، وبني ثوار اإلصالح، 

إال م�ن له أجندات خارجي�ة أو من يريد 
الفتنة، أو يحمل السالح ضد العراقيني، 
أو م�ن يريد تعطيل التق�دم العلمي، من 
خ�الل غلق ال�رصوح الدراس�ية، أو من 
يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤالء 

ليس منا نحن العراقيني الوطنيني.
وتاب�ع، هلموا مع�ا، لنكش�ف املخربني 

وأدعي�اء الوطني�ة، وذل�ك م�ن خ�الل 
س�اعدة ومعونة قواتن�ا األمنية البطلة، 
وم�ا عىل األعزة الغيوري�ن، من أصحاب 
)القبع�ات ال�زرق(، إال تمهي�د الطريق 
لذل�ك، ب�كل ود وس�الم ومح������بة، 
فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم 

وخربتهم من ذي قبل.
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نائب يرجح إجراء االنتخابات املبكرة خالل عام رشيطة اكتامل االجراءات

الصدر: ليس منا من حيمل السالح ضد العراقيني أو يعّطل التقدم العلمي

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  املتح�دة،  األم�م  أك�دت 
األربعاء، أنها تش�جع ع�ىل الحوار 
م�ع املتظاهرين من اج�ل تحقيق 
إىل  املرشوع�ة، مش�رية  مطالبه�م 

وقوفها اىل جانب الشعب العراقي.
وق�ال املتحدث باس�م بعث�ة األمم 
املتح�دة يف بغداد س�مري غطاس يف 
ترصي�ح صحفي إن “األمم املتحدة 

تق�ف إىل جان�ب الش�عب العراقي 
بمس�تقبل  املرشوع�ة  ومطالب�ه 
أفضل، وتشّجع عىل الحوار لتحقيق 

هذه املطالب”.
ونفى غطاس االنب�اء التي تحدثت 
عن محاوالت تبذله�ا األمم املتحدة 
القناع املتظاهري�ن برئيس الوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي، مؤكدا 
أن “موقفن�ا واضح، وأي يشء آخر 

هو محض تكهنات”.

األمم املتحدة تؤكد وقوفها 
إىل جانب العراقيني وتعلن تشجيعها للحوار 

بني املتظاهرين واحلكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط، أم�س االربعاء، ع�ن أولويات 
الوزارة لعام 2020 ويؤكد إنجاز النظام الداخيل والبناء 

املؤسيس ملفوضية االنتخابات.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »وزي�ر التخطيط نوري صب�اح الدليمي ترأس 
اجتم�اع هيأة ال�رأي يف وزارة التخطي�ط، وجرى خالل 
االجتم�اع بحث اس�تعدادات ال�وزارة لتنفي�ذ أولوياتها 

خالل العام الحايل واملتمثلة بتنفيذ التعداد العام للسكان 
واملس�اكن نهاية الع�ام الجاري، واس�تكمال متطلبات 
تش�كيل املجلس األعىل إلدارة وتطوير القطاع الخاص، 
وتوحي�د كافة الجه�ود نح�و تنفيذ امل�رشوع الوطني 

لتشغيل الشباب«.
وأعل�ن الدليمي خالل االجتماع »إنج�از الوزارة للنظام 
الداخ�يل والبناء املؤس�يس للمفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات بعد أس�بوع م�ن العمل املتواص�ل ملالكات 
املرك�ز الوطن�ي للتطوي�ر اإلداري وتقني�ة املعلومات، 

موجهاً بتوفري الظروف املناس�بة لتعزيز الواقع العميل 
ملوظفي الوزارة وتشكيالتها«.

وناقش االجتماع »تقرير التقييم املؤسيس لدوائر وزارة 
التخطي�ط وف�ق النم�وذج األوروبي، ومس�ودة مذكرة 
التفاه�م املزمع توقيعها بني الجه�از املركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية واملعهد الوطني للمواصفات وامللكية 
الصناعي�ة يف الجمهوري�ة التونس�ية، فيم�ا ت�م اتخاذ 
اإلجراءات اإلداري�ة والقانونية واملالية للقضايا املدرجة 

يف جدول األعمال«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد النائب االول لرئيس مجلس النواب 
حسن الكعبي، أمس األربعاء، عىل حماية 
الث�رورة النفطية يف الب�الد، فيما دعا إىل 

تعاون عاجل بني السلطات الثالث.
االول  للنائ�ب  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
لرئي�س الربملان يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، أن »الكعبي، رأس 
اجتماعا خاصا للج�ان النفط والطاقة، 
والنزاهة، واملالية، والقانونية، واملتضمن 
اس�تضافة عدد من املسؤولني يف القطاع 

النفط�ي، للتحقيق يف مجموع�ة قضايا 
كار  رشكت�ي  عق�ود  موض�وع  بينه�ا 

وقيوان«.
وأض�اف البيان، أن »االس�تضافة جاءت 
النيابي�ة  اللجن�ة  تش�كيل  ض�وء  ع�ىل 
التحقيقي�ة برئاس�ة الكعبي بخصوص 
عقود الخدم�ة والجباية وعقود رشكتي 
عق�ود  يف  والتحقي�ق  وقي�وان«،  »كار 
رشكة املش�اريع النفطية وعقود توزيع 
رشك�ة  وعق�ود  النفطي�ة  املنتوج�ات 
تس�ويق النفط س�ومو من س�نة 20١5 

ولغاية االن«.

وأكد الكعبي، عىل »وجوب حماية الثروة 
النفطي�ة س�يما املتعلق�ة يف موضوع�ة 
الي�ة إحالة عق�ود ال�رشكات والتحقيق 
الدائ�م يف ج�والت الرتخي�ص، فضال عن 
تجهي�ز وتوزيع وتصدي�ر الطاقة وعمل 
املصايف«، داعي�ا اىل »تعاون عاجل ودائم 
ب�ني الس�لطتني التنفيذي�ة والترشيعية 
ملعالج�ة الخل�ل ال�ذي يواج�ه القط�اع 
النفطي وحمايته من املحاوالت املستمرة 

لتدمريه«.
وش�دد، ع�ىل »رضورة تع�اون مختل�ف 
الجه�ات التنفذي�ة م�ع رئاس�ة مجلس 

الن�واب واللج�ان النيابي�ة املعني�ة فيما 
يخص فت�ح امللفات واعتماد املكاش�فة 
كاف�ة  تقدي�م  يف  الش�عب  ومصارح�ة 
التفاصيل واملعلوم�ات الدقيقة املطلوبة 
الن�اس  ام�وال  ع�ىل  الحف�اظ  به�دف 
ومحاس�بة املقرصين«، مؤك�داً »اهمية 
مراجع�ة السياس�ة النفطي�ة يف كاف�ة 

انحاء البالد«.
ولف�ت، إىل »دور دي�وان الرقاب�ة املالي�ة 
وهيئ�ة النزاه�ة وجهودهم�ا يف عملي�ة 
تدقيق ومتابعة كاف�ة العقود الحكومية 

ومنها النفطية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اف�ادت 
األربع�اء،  أم�س  العس�كرية، 
باالس�تيالء عىل كدس�ني لألسلحة 
واالعتدة يف قضاء هيت بمحافظة 

األنبار.
وذكرت املديرية يف بيان  أن »مفارز 
شعبة االس�تخبارات العسكرية يف 
الفرق�ة الس�ابعة وبالتع�اون مع 
جه�از املخابرات الوطن�ي، تمكن 
من الوصول إىل كدس�ني لألسلحة 
واالعت�دة يف وادي امل�رج بقض�اء 

هيت يف االنبار«.
»املف�ارز  أن  البي�ان،  وأض�اف 
ضبط�ت بداخ�ل الكدس�ني 5٨20 
اطالق�ة BKC، ٩٦ رمانة دفاعية، 
٨٨ حش�وة قاذف�ة، ٤٩ ص�اروخ 
قاذفة ض�د الدروع، ٤ رشاش�ات 
 ،BKC ٤ قاذفات، ٣ أرشطة ،BKC
و2 رمان�ات هجومي�ة«، الفت�اً إىل 
»التعامل مع املواد وفق السياقات 

املعمول بها«.

التخطيط تعلن إنجاز النظام الداخيل والبناء املؤسيس ملفوضية االنتخابات

الكعبي يشدد عىل محاية الثروة النفطية ويدعو لتعاون عاجل بني السلطات الثالث

االستخبارات العسكرية 
تعلن االستيالء عىل 

كدسني لألعتدة باألنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجن�ة الخ�رباء الدوليني، أم�س األربع�اء، أن العراق س�دد للكويت 
كتعويضات ٤٩.2 مليار دوالر واملتبقي ٣.2 مليار دوالر فقط.

وقالت اللجنة باعتبارها الجهة املرشفة عىل متابعة حساب صندوق تنمية 
العراق) DFI( والحساب البديل له، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »مجموع مبالغ التعويضات الت�ي أوجبتها القرارات الدولية عىل 
العراق لصالح الكويت كانت 52.٤ مليار دوالر أمريكي«، مبينة أن »املسدد 
منها لغاية كانون الثاني 2020 بلغ ٤٩.2 مليار دوالر وأن املتبقي من هذه 

التعويضات هو ٣.2 مليار دوالر«.
وتوقعت اللجنة »تس�ديد املبلغ كامالً يف النصف األول من عام 202١ وغلق 
ملف التعويضات لتأمني الخروج النهائي من تحت طائلة البند الس�ابع يف 

حال استمرار عائدات النفط بنفس معدالتها الحالية«.
ويودع يف »صندوق تنمية العراق« جميع عائدات العراق من تصدير النفط 
وتس�حب األمم املتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي 
تمن�ح للكوي�ت عن ح�رب ١٩٩١، فيما تس�دد وزارة املالي�ة جميع ديون 

العراق قبل استالم الحكومة االرشاف عىل »صندوق تنمية العراق«.
وتأسس�ت لجنة الخ�رباء املاليني اس�تناداً إىل قرار مجلس ال�وزراء وبدأت 
أعماله�ا يف 2007/٤/١، وذلك لتكون جه�از إرشاف بديل للمجلس الدويل 
للمش�ورة واملراقبة والذي ي�رشف حالياً عىل ما ينفق م�ن األموال العامة 

العراقية املتأتية من إنتاج وتصدير النفط واملنتجات النفطية.

اخلرباء الدوليون: العراق سدد للكويت 
)49.2( مليار دوالر واملتبقي 3.2 مليار

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر االتح�اد الوطني الكردس�تاني، أمس األربعاء، م�ن ان العراق 
وكردس�تان واملنطقة تمر بأوضاع حساس�ة ومصريي�ة، فيما أكد 

دعمه تشكيل حكومة عراقية جديدة وقبول مطالب املتظاهرين.
وأصدر املجلس الس�يايس االعىل لالتحاد الوطني الكردستاني، بيانا 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، جاء فيه: »تمر املنطقة والعراق 
وكردس�تان باوض�اع حساس�ة ومصريي�ة، وان االتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني ودائما هدفه تحقيق االهداف الدستورية والسياسية، 
لذلك، فان االتحاد الوطني يدعم عىل مستوى العراق تشكيل حكومة 
وقب�ول مطال�ب املتظاهرين وانهاء املش�اكل السياس�ية والوقوف 
بالض�د من الفس�اد، واملحافظة عىل العراق من اي حرب ومش�اكل 
داخلي�ة وطائفية الي س�بب كان«. واضاف البيان، »عىل مس�توى 
اقليم كردس�تان، عىل القوى الكردس�تانية ويف اطار االحداث اجراء 
سلسلة اجتماعات مس�ؤولة، ويجب صياغة خارطة طريق جديدة 
وان الواجبات يف اقليم كردستان مرتبطة بحل جميع مشاكل الناس 
ويف مقدمتها ادخار الرواتب والقضاء عىل الفساد وتطوير الحكومة 
ونظ�ام الحكم ال�ذي هو س�يادة القانون ووحدة الش�عب واالرض 
والقومية، فضال عن االنتهاء من تنظيم قوات البيش�مركة والقوات 
االخرى«. وعىل املس�توى الداخيل، اضاف البيان، ان »املجلس االعىل 
ي�رى ان من واجبه وواج�ب املجلس القيادي الع�ام وجميع مراكز 
االتحاد الوطني اصدار القرار النهائي يف اطار املبادئ املصدقة عليها 
يف املؤتمر الرابع واحياء فقرات النظام الداخيل والتزام جميع املراكز 

والرفاق يف االتحاد الوطني باخالص بالقرارات«.
وأش�ار اىل ان�ه »ويف اطار بيان املجلس االعىل، س�يتم عقد سلس�لة 
اجتماعات مع رئاس�ة االقليم ورئاس�ة الحكوم�ة وجميع االحزاب 

السياسية«. 

االحتاد الوطني حيذر من »األوضاع احلساسة« 
يف العراق وكردستان واملنطقة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  اس�تقبل 
للش�ؤون االقتصادية وزي�ر املالية 
فؤاد حسني يف مكتبه ببغداد ضياء 
حمي�د الس�عدي نقي�ب املحام�ني 
العراقي�ني. وج�رى خ�الل اللق�اء 

مناقشة واقع النقابة وعملها.
وأش�ار نائ�ب رئي�س ال�وزراء إىل 
بن�اء  يف  النقاب�ات  دور  أهمي�ة 
االنظم�ة الديمقراطي�ة وخصوصا 
نقاب�ة املحام�ني مل�ا تحتويه هذه 
النقاب�ة من رشيح�ة مهمة يتصل 

عملها بتطبيق القانون والعدالة.
كم�ا تم مناقش�ة بع�ض املعوقات 

التي تواجه عمل النقابة واملحامون 
وخصوص�ا فيم�ا يتعل�ق برضيبة 

الدخل.
ووج�ه نائ�ب رئيس ال�وزراء وزير 
املالي�ة بتش�كيل لجن�ة مش�رتكة 
للرضائ�ب  العام�ة  الهيئ�ة  م�ن 
والدائ�رة القانوني�ة وممثل�ني عن 
نقاب�ة املحام�ني لدراس�ة امكانية 
تخفيف العب�أ الرضيبي عىل كاهل 
املحامني وبما يتناسب مع القوانني 

والضوابط النافذة.
وح�رض االجتماع مدير عام الدائرة 
القانوني�ة ورئي�س الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب يف وزارة املالية وعدد من 

املدراء العامني.

وزير املالية يبلغ نقيب املحامني بأمهية دور النقابات 
يف بناء االنظمة الديمقراطية
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    المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

كش�ف مدير عام املركز الوطني لإلستش�ارات الهندسية 
أصالًة و مدير عام دائرة اإلعمار الهنديس وكالًة املهندس 
املعماري ) حس�ن ِمدب ِمجحم (خ�ال أجتماعه برئيس 
مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض برضورة 
القض�اء عىل اإلختناقات املروري�ة وزيادة عدد املجمعات 

السكنية للقضاء عىل أزمة السكن يف محافظة بغداد.
اإلعم�ار  وزي�ر  توجيه�ات  ع�ىل  بن�اءاً  مجح�م  وق�ال 
واإلس�كان والبلديات العامة األس�تاذ بنك�ن ريكاني تم 
عق�د أجتماع مع رئيس مجل�س محافظة بغداد الدكتور 
ري�اض العض�اض تم تب�ادل وجه�ات النظر ومناقش�ة 
املش�اريع التي يتم تنفيذه�ا يف محافظة بغداد ومن أجل 
مد جس�ور التع�اون والتواصل وتقدي�م افضل الخدمات 
الهندس�ية.معربا عن أمله يف التعاون بن الوزارة املتمثلة 
بتشكياتها ومحافظة بغداد ومجلس املحافظة من أجل 

إعداد تصاميم معمارية حديثة تواكب التطور الحاصل يف 
العالم يف مجال العمارة.

وأض�اف محجم أنه تم خ�ال االجتماع رشح مفصل عن 
املشاريع التي تقوم بها تشكيات الوزارة ومنها مرشوع 
) شارع فاضل الجمايل( الشارع املحاذي لوزارتي اإلعمار 
واإلسكان والخارجية ، وديوان الرقابة املالية والذي يربط 
املنطق�ة الخرضاء بس�احة املتحف العراقي الذي س�يتم 
إنجازه بالقريب العاجل بم�دة انجاز) 60 يوماً ( أضافة 
اىل أنشاء جرس للمشاة ب�مدة انجاز ) 180 يوماً ( وسيتم 
إس�تخدام م�واد جديدة يف إكس�اء الش�ارع واإلش�ارات 
الضوئي�ة وناف�ورات املاء ليك�ون هذا الش�ارع إنموذجاً 
م�ن أجل تعميم التجربة عىل جميع الش�وارع التي تكون 

بمحاذاة الوزارات العراقية.
وبن محجم  وتقوم تش�كيات الوزارة بتنفيذ العمل بعد 
أن ق�ام املرك�ز الوطني لإلستش�ارات الهندس�ية بإعداد 
التصامي�م املعماري�ة للش�ارع بإالضاف�ة اىل التصامي�م 

الخاص�ة بجرس الكريعات ال�ذي يربط منطقة الكريعات 
بمدينة الكاظمية واملخصص لعبور املُش�اة والذي سيتم 
تنفي�ذه من قب�ل رشكة س�عد العامة إحدى تش�كيات 
ال�وزارة حي�ث ت�م دق ) تثبيت ( اول ركي�زة يف املرشوع. 
والذي س�يقدم خدمة كبرية لزوار اإلمام موىس الكاظم ) 
ع ( باإلضافة اىل إعداد تصاميم لجرس لجامعة بغداد يبدأ 
من منطقة السيدية وصاً للجامعة من إجل القضاء عىل 
اإلختناق املروري الحاصل أثناء الدوام الرسمي يف محيط 
الجامعة  يف منطقة الجادرية.باالضافة اىل  إعداد تصاميم 
مجرس للقضاء عىل اإلزدحام قرب مجمع املشن ، وتقديم 
تصامي�م لتطوي�ر املتحف العراق�ي يف منطق�ة العاوي 
ومش�اريع أخرى لتطوير هذه املدين�ة العريقة ) بغداد ( 
والتي لها تاريخ عريق يف فن العمارة اإلسامية والرتاثية.

وأك�د مجحم أنه تم خال االجتم�اع االتفاق عىل رضورة 
القيام بتقديم رسالة تعريفية  من أجل عقد إجتماع أخر 
يضم رئيس املجلس ومحافظ بغداد واملدير العام ملناقشة 

التصامي�م والخدمات الهندس�ية التي تقدمه�ا الدائرتن 
وإمكاني�ة الحص�ول ع�ىل فرص عم�ل من أج�ل تطوير 
مدين�ة بغداد ك�ون أن دوائر الوزارة لديه�ا خربة وكوادر 
هندسية متميزة يف مجال تنفيذ وإعداد تصاميم مختلف 
املشاريع الهندس�ية.فيما أعرب رئيس مجلس محافظة 
بغ�داد الدكتور رياض العضاض عن أمل�ِه بإعطاء دوائر 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة فرصة اإلرشاف 
عىل عمل الرشكات التي ستنفذ مشاريع بموجب اتفاقية 
القرض الصيني وخاصًة مشاريع البنى التحتية واألبنية 
املدرسية والطرق لكونها تمتلك خربة كبرية يف هذا املجال 
ومن أجل تطبيق أفض�ل املواصفات العاملية.منوها أيضا 
اىل رضورة دراس�ة تطوي�ر وتأهي�ل املناط�ق والجوامع 
اآلثري�ة يف بغداد لكونها تعد إرث�ًا ثقافياً وحضارياً وقبلًة 
للزائري�ن م�ن الدول األخرى وعىل س�بيل املث�ال ) جامع 
املرادي�ة ، العاصفية ، خ�ان مرجان ، األحم�دي ومنورة 

خاتون (.

االعامر واالسكان وجملس حمافظة بغداد يتفقان عىل رضورة معاجلة أزمة السكن واالختناقات املرورية
من ضمنها اتفاقية القرض الصيين

    بغداد/ المستقبل العراقي

التق�ى وزير الزراعة صالح الحس�ني بمربي 
بحض�ور  واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  الدواج�ن 
مستش�ار ال�وزارة مه�دي ضم�د القي�ي ، 
حيث اعرب اصحاب املش�اريع عن ش�كرهم 
وتقديره�م للوزي�ر عىل الرعاي�ة التي حظي 
بها هذا القطاع املهم من خال منع االسترياد 
واتاح�ة الفرص�ة للمنت�ج املحيل ال�ذي اثبت 
جدارت�ه خ�ال الف�رتة املنرصم�ة فضا عن 
تخصي�ص االعاف واملس�تلزمات الرضورية 

لتمنية حقول الدواجن«.
واك�د الحس�ني خ�ال اللق�اء بحس�ب بيان 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  لل�وزارة 

»الوزارة ماضية بمنع االس�ترياد ودعم املنتج 
املحيل ، وان هناك دراسات قد وضعت من قبل 
املختصن لتاش�ري التطورات الحاصلة خال 
الفرتة القصرية املاضية بغية التعرف عىل مدى 
تقدم وارتفاع نس�ب االنتاج بعد منع استرياد 
)25( منتجا نباتي�ا وحيوانيا لدعم االقتصاد 
الوطني وتش�غيل االيدي العاملة وامتصاص 
الزراع�ة ه�ي  ان »وزارة  اىل  البطالة«.الفت�ا 
اول من طالب بتطوي�ر املنتج املحيل وايقاف 
االسترياد والذي يعد هدفا اسرتاتيجيا للوزارة 
، وان التط�ور ق�د ش�مل محاصي�ل الخرض 
والتمور والحنطة والشعري والشلب من خال 
التوسع باملساحات ورفع نسب االنتاج ، وان 
ه�ذه الزيادات قد افض�ت اىل تضمن موازنة 

العام القادم فقرة تصدير الفائض من االنتاج 
الزراع�ي اىل خارج الباد كم�ا وافقت الوزارة 
ع�ىل تصدي�ر الباذنج�ان والرم�ان اىل املانيا 
والوزارة بصدد تصدير الثوم اىل روسيا ».كما 
تمت مناقشة االس�تمرار برفع نسب االنتاج 
م�ن خ�ال اعتم�اد ط�رق الرتبي�ة املتطورة 
مثل)الكيجز( الذي يرتكز عىل طريقة الرتبية 
العمودية فضا عن مراع�اة الجوانب البيئية 
والبيطري�ة الت�ي توفرها دائ�رة البيطرة من 
خ�ال جوالتها امليدانية ، حي�ث بن اصحاب 
املش�اريع بان منع االس�ترياد قد مكنهم من 
تحقي�ق الج�دوى االقتصادية املناس�بة لهم 
لتطوير عملهم والتوس�ع بانش�اء مش�اريع  

اخرى ودفع رواتب العمال.

وزير الزراعة يلتقي مريب الدواجن ويؤكد: ماضون 
بدعم املنتج املحيل ومنع االسترياد

اعادة افتتاح دار القضاء 
يف سنجار

امانة بغداد تعلن تأهيل »٣« جسور 
للمشاة رشقي العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء األعىل عن إعادت�ه الفتت�اح دار القضاء يف س�نجار التابع 
لرئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية والذي يضم محاكم عدة.

وذك�ر بيان ص�ادر عن املرك�ز اإلعامي ملجلس القض�اء األعىل ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »مجل�س القض�اء األع�ىل اعلن عن افتت�اح دار القضاء يف س�نجار 

بحضور عدد من السادة القضاة وجمع من الحضور«.
وأضاف البيان أن »الدار تضم محاكم البداءة واألحوال الشخصية والجنح والتحقيق 
واملواد الش�خصية«، مشرياً اىل ان »إعادة افتتاح الدار الذي سبق وأن جرى تدمريه 
من قبل عصابات داعش اإلرهابية بعد اس�تيائها عىل قضاء س�نجار جاء تتويجاً 
للمس�اعي الدؤوب�ة التي يبذلها املجلس يف س�بيل اع�ادة االس�تقرار للقضاء بعد 
تحري�ره من عصاب�ات داعش االرهابية ليكون دار القضاء في�ه من اوائل الدوائر 
الحكومية التي عادت لتعمل عىل إرساء قواعد العدل يف املنطقة وخدمة مواطنيها 

وتشجيع النازحن من القضاء للعودة اىل ديارهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد، ع�ن انجاز صيانة 
وتأهي�ل ثاث�ة جس�ور للمش�اة رشق 

بغداد.
وقالت االمانة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن »دائرة املش�اريع احدى 
م�اكات امان�ة بغ�داد انج�زت تاهيل 
وصيانة ثاثة جسور وادخالها الخدمة 
الفعلي�ة ام�ام حرك�ة العب�ور ضم�ن 
ش�ارع فلس�طن حيث يقع االول قرب 
تقاط�ع الصخرة والثاني قرب س�احة 

ب�ريوت والثال�ث مقابل محط�ة وقود 
فلسطن«.

واضاف�ت أن »أعم�ال التأهيل تضمنت 
رفع التجاوزات املتمثلة ببقايا الهياكل 
الحديدية ألصحاب البسطات واالنقاض 
املتجمع�ة ورف�ع االس�اك الكهربائية 
ألصحاب املولدات مع غس�ل الجس�ور 
وبالتع�اون م�ع دائ�رة بلدي�ة مرك�ز 
الرصافة باإلضافة اىل اصاح واستبدال 
املناطق املترضرة منه�ا ومن ثم اعادة 
صبغه�ا وادخالها الخدم�ة امام حركة 

السابلة والعبور.

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد - الكرخ 
جاسب لطيف عيل الحجامي مجموعة من 
املوظفن يف املؤسس�ات الصحية يف مكتبه 
ملناقش�ة مجموعة من االم�ور التي تخص 
املوظف�ن و م�ن اهمه�ا ام�ور )الرتقي�ة 
والرتفي�ع، ومخصصات امل�اكات الصحية 
وخريج�ي كليات العلوم، وتغيري العناوين( 
بحض�ور مدي�ر قس�م االم�ور االداري�ة و 
مس�ؤول وح�دة الرتقية و مس�ؤول وحدة 
تغيري العناوين«.واس�تهل الحجامي اللقاء 
بحس�ب بي�ان للدائ�رة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، »بالرتحي�ب بالحض�ور مبدي�ا 
تعاطف�ه و وقوف�ه م�ع جمي�ع املوظفن 
للمطالبة بالحق�وق املرشوعة موضحا ان 
من اهم اس�باب النجاح يف ادارة املؤسسات 
الصحي�ة هو ان ال يك�ون هناك حاجز بن 
املوظف و املس�ؤول و عىل املدير ان يستمع 
و يستقبل طلبات املوظفن و حلها بصورة 
مبارشة«.و بن الحجامي متابعته املستمرة 
لطلبات املوظفن و عرض الطلبات بصورة 
مبارشة امام االمانة العامة ملجلس الوزراء 

ووزارة املالي�ة باالضاف�ة اىل تقدي�م الكثري 
من الطلبات و االستفس�ارات من الجهات 
م�ن  و  املوظف�ن  بحق�وق  العاق�ة  ذات 
اهمها مواضي�ع )رصف الرواتب ، الرتقية 
و الرتفي�ع و عدم تاخ�ري معامات الرتفيع 
، مخصصات امل�اكات الصحية و خريجي 
كليات العل�وم ، تغيري العناوين الوظيفية , 
و غريها من املواظي�ع التي تتعلق بحقوق 
املوظفن(«.و استمع الحجامي اىل طلبات 
جمي�ع الحض�ور بصورة مب�ارشة و اتخذ 
كاف�ة االجراءات الازمة لح�ل هذه االمور 
حسب الضوابط و التعليمات و محاسبة أي 
موظف مهما كانت درجته الوظيفية يثبت 
تقص�ريه يف عمله مؤك�دا » التزامه باجراء 
املقاب�ات بصورة مب�ارشة مع املوظفن و 
املراجعن كل يوم ثاثاء باالضافة اىل اجراء 
املقابات بش�كل خاص يف مكتبه مع كافة 
املواطنن و املوظفن و باب مكتبه مفتوح 
للجمي�ع لع�رض مش�اكلهم و طلباته�م 
و ش�كواهم و اله�دف ه�و القض�اء ع�ىل 
الروت�ن االداري و انجاز الطلبات بالرسعة 
املمكن�ة و ازالة حاج�ز الرهبة بن املوظف 

و املسؤول .

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

استقبل محافظ كرباء املقدسة نصيف 
جاسم الخطابي وزير البلديات واالعمار 

واالسكان بنَكن ريكاني«.
التع�اون  اللق�اء بح�ث  وج�رى خ�ال 
ماب�ن الحكوم�ة املحلي�ة يف املحافظ�ة 
ووزارة البلدي�ات وخصوص�ا يف مج�ال 
بال�وزارة  الخاص�ة  املش�اريع  اكم�ال 
فضا عن توفري قطع االرايض الس�كنية 

للمواطنن«.
واكد السيد املحافظ خال اللقاء عىل اننا 
يف كرباء املقدس�ة نعمل ب�روح الفريق 
الواحد واسرتاتيجيتنا هي البد من وجود 
حال�ة تكام�ل يف العمل ماب�ن الوزارات 

واملحافظة
وان هذا ما تلمسناه من قبل السيد وزير 
البلدي�ات واالعم�ار واالس�كان وتعاونه 

الكبري مع الحكومة املحلية يف املحافظة
هذا وج�رى خال اللق�اء توقيع تحديث 
كرب�اء  ملحافظ�ة  االس�اس  التصمي�م 
املقدسة والذي عمل عليه السيد املحافظ 
وضم�ن برنامج�ه لتوزي�ع قط�ع ع�ىل 
االرايض عىل كافة املواطنن والذي يتعذر 
توزيعها بدون تحديث للتصميم االساس 
للمحافظة والذي سيعمل عىل توفري ٤0 
الف قطعة س�كنية اي مايقارب ٤0 الف 
عائل�ة كربائي�ة والذي س�تحقق هدف 
السيد املحافظ بتوزيع القطع عىل كافة 

ابناء املحافظة.

مدير عام صحة الكرخ يستقبل جمموعة من املوظفني 
ملناقشة الرتقية والرتفيع واملخصصات

حمافظ كربالء: نعمل عىل توفري 40 ألف قطعة
أرض سكنية للمواطنني 

وقع مع وزير االعمار على حتديث التصميم االساس للمحافظة

ليكون أكثر مالئمة الحتياجات املشرتكني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، تجهز الحش�د 
الش�عبي ب�٤5 ملي�ون لرت من أن�واع منتجاتها خال 

النصف األول من العام الحايل«.
وق�ال وكي�ل مدير عام الرشكة حس�ن طال�ب عبود 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، ان »الرشك�ة 
وع�رب هيئ�ة التجهيز التابع�ة لها عملت ع�ىل إصدار 
أمر تجهي�زي تضمن تجهيز قوات الحش�د الش�عبي 
بمنتجات )البنزين، زيت الغاز، النفط األبيض( بمعدل 

6 ماين ونصف املليون لرت شهرياً«.
وش�دد عىل »رضورة تأمن الكمي�ات املقررة وتقديم 
كافة التس�هيات املمكنة له للحفاظ ع�ىل أمن الباد 

وسيادته«.
م�ن جانب�ه، فص�ل مدي�ر هيئ�ة التجهي�ز يف رشكة 
التوزيع احس�ان م�وىس الكميات املخصصة ش�هرياً 
لفصائل الحش�د الش�عبي حيث »بلغت كمية البنزين 
ثاث�ة ماين لرت، وزيت الغاز ثاثة ماين لرت، يف حن 

بلغت كمية النفط األبيض 500 ألف لرت«.
ولفت اىل أن »عملية إيصال تلك الكميات اىل محاورها 
املقص�ودة تمت م�ن خال أس�طول الرشك�ة الناقل 
وبإنسيابية عالية ووفق خطط منظمة ومدروسة من 
قبل هيأة النقل التابعة لرشكة التوزيع«.وذكر موىس 
ان »تجهيز قوات الحش�د الشعبي بأنواع مختلفة من 
الوقود بن�اء عىل التوجيهات الوزاري�ة املقررة حرصاً 
منها ع�ىل تقدي�م الدعم امل�ادي واللوجس�تي لتنفيذ 
مهامه�م األمني�ة عرب توف�ري احتياجاتهم م�ن أنواع 
الوقود وفق الخط�ط التجهيزية املعدة لهذا الغرض«.
تجدر االش�ارة اىل ان رشكة التوزيع مستمرة بتجهيز 
كاف�ة املش�تقات النفطي�ة لقواتن�ا األمنية والحش�د 
الش�عبي باإلضاف�ة تقديم التس�هيات واملس�اعدات 
اللوجس�تية منذ بداية تشكيل الحش�د الشعبي لغاية 

اليوم لضمان توفري الوقود لهم.

املنتجات النفطية جتهز 
احلشد الشعبي بـ »45« مليون 

لرت من الوقود

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير التخطيط نوري صباح الدليم�ي، اجتماعاً حرضه عدد من 
فعاليات القطاع الخاص ذات العاقة بالقطاع السياحي والكادر املتقدم 
يف وزارة التخطيط، وجرى خال اللقاء بحث سبل الدعم املمكنة للسياحة 
يف العراق«.وب�ن الدليم�ي خ�ال االجتم�اع يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، »اس�رتاتيجية ال�وزارة ومس�اعيها لدعم القطاع الس�ياحي 
ومس�اهمته الفاعلة يف الناتج املحيل اإلجمايل، الفتاً إىل أهمية االستثمار 
األمث�ل لجمي�ع املناطق الس�ياحية وتوفري البن�ى التحتي�ة الازمة لها، 
والظروف الازمة للنهوض بالواقع الس�ياحي يف عموم املحافظات.الفتاً 
إىل األهمي�ة التي س�يضطلع بها مجلس إدارة وتطوي�ر القطاع الخاص 
الذي مضت الوزارة يف تشكيله ضمن اسرتاتيجيتها التنموية، داعياً بذلك 
جمي�ع الرشكات الس�ياحية إىل تبني مش�اريع ريادية واالس�تفادة من 
الق�درات العراقية الش�ابة يف تنفيذها، مؤكداً توفري الوزارة التس�هيات 
ذات العاقة النطاق مثل هذه املشاريع.من جهتهم أشاد رجال االعمال 
وممثلو قطاع الس�ياحة يف الع�راق بجهود الوزي�ر ودور الوزارة يف دعم 
ه�ذا القطاع الحيوي، مطالبن الجهات الحكومي�ة املعنية بتقديم املزيد 
م�ن الدع�م للمنش�آت الس�ياحية وتوفري املتطلب�ات األساس�ية لنجاح 

مشاريعهم.

وزير التخطيط يبحث سبل تطوير القطاع السياحي 
يف العراق مع عدد من فعاليات القطاع اخلاص

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير الداخلية ياس�ن الي�ارسي عدداً م�ن القطعات األمنية 
املكلفة بحماية املدارس يف العاصمة بغداد.واطلع اليارسي بحسب 
بيان وزارة الداخلية الذي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»عىل اإلجراءات التي تتخذها مديرية حماية املنشآت لضمان سامة 
الطاب واألساتذة عىل حد سواء«.وأكد اليارسي عىل »أهمية تأمن 
املؤسس�ات الحكومية وعدم السماح بتعطيل الدوام فيها تحت أي 
ظ�رف كان«.كما التقى وزير الداخلية »بإدارات املدارس لطمأنتهم 

بأن القوات األمنية ستتكفل بتوفري الحماية التامة لهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

يف إطار اس�رتاتيجيتها الهادفة لخدمة املش�رتكن بما يلّبي احتياجاتهم 
ومتطلباتهم وحرصاً منها عىل أن تكون قريبة من مشرتكيها أينما كانوا 
يف العراق، أعلنت رشكة زين العراق، إحدى رشكات مجموعة زين الرائدة 
يف خدمات االتصاالت والبيانات املتنّقلة يف منطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا، ع�ن نقل موقع مركز خدمتها يف محافظة بغداد مدينة الصدر. 
وحول املوضوع، قال محمد سمري رئيس اإلدارة التجارية يف زين العراق: 
»انطاقاً من حرصنا الدائم ع�ىل توفري أعىل معايري الخدمات واملنتجات 
التي تمّكن مش�رتكينا من البقاء عىل تواصل مع العالم، نجعل التواصل 
الدائم مع مشرتكينا عىل س�ّلم أولوياتنا. وألن اهتماماتنا تتمحور حول 
مشرتكينا، نعمل باستمرار عىل تطبيق هذه الثقافة يف كل خطواتنا بدءا 
من التخطيط وصوالً الفتتاح مراكز للبي���ع والخدمة، مروراً بتزويدهم 
بأفضل وأرسع الخدمات. وسيتيح املوقع الجديد ملركز الخدمة لنا فرصة 

تعزيز تجربة املشرتكن بالتزامن مع تلبية احتياجاتهم. “
تج�در اإلش�ارة إىل أن رشكة زين العراق توّفر املئ�ات من نقاط املبيعات 
والخدم�ات واملنترشة يف مختل�ف املحافظات و3 مراك�ز اتصال مجاني 
للتواصل مع املش�رتك عىل مدار الس�اعة، إضافة اىل موقعها اإللكرتوني 
وصفحاته�ا عىل مواقع التواص�ل االجتماعي، حيث تض�م صفحه زين 
الع�راق عىل موقع الفيس�بوك أكثر م�ن 5 مليون متاب�ع. وتندرج هذه 
الخطوة يف س�ياق س�عي رشكة زين إىل التواصل مع مشرتكيها يف كافة 
محافظات العراق من خال ش�بكة واس�عة من مراك�ز الخدمة ونقاط 
البيع لتلبية متطلباتهم بأفضل وأرسع طريقة. وس�يتيح املركز لرّواده 
إمكانية رشاء واس�تبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتري، 
وخدمات زين كاش وزين سمارت، إضافة إىل التواصل بشكل مبارش مع 
موظفي زين العراق. يذكر أن رشكة زين العراق هي إحدى أكثر الرشكات 
تقدم�اً من الناحي�ة التكنولوجية يف العراق. وهي تبحث باس�تمرار عن 
كيفي�ة اس�تقدام أح�دث الحل�ول التكنولوجي�ة وتقديمها ملش�رتكيها. 
كما تس�عى الرشك�ة للوصول إىل كاف�ة رشائح املجتم�ع وتغطية كامل 
املحافظ�ات يف العراق، من خال مختلف مراكزه�ا ونقاط البيع التابعة 

لها لتضمن تأمن الخدمة األفضل واألرسع.

وزير الداخلية يؤكد أمهية تأمني املؤسسات 
احلكومية وعدم السامح بتعطيل الدوام

زين العراق تفتتح مركز خدمة زبائنها 
يف مدينة الصدر بموقعه اجلديد

مدير مكتب حمافظ البرصة يرشف عىل هتيئة موقع اللجنة 
اخلاصة بإعداد كشوفات رواتب الدرجات الوظيفية

    البصرة / صفاء الفريجي

أرشف مدي�ر مكت�ب املحاف�ظ عم�اد عبدالخالق 
العيدان�ي، عىل اإلجراءات الخاص�ة بتهيئة املوقع 
الذي ستتخذه   اللجنة الخاصة بإعداد الكشوفات 
الخاصة برواتب 30 ألف درجة وظيفية مقراً لها، 
ج�اء ذلك عق�ب االجتم�اع الذي عق�ده مع مدير 

ديوان املحافظة ومدير مكتب التشغيل املركزي.
وق�ال العيدان�ي يف حدي�ث صحف�ي إن »اللجن�ة 
الخاصة بكش�وفات رواتب املتقدمي عىل ال�)30( 
ألف درجة وظيفية، عازمة عىل إنجاز الكشوفات 

خال فرتة وجيزة«.
وتاب�ع العيدان�ي »تعم�ل ه�ذه اللجن�ة حس�ب 
أس�عد  املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ  توجيه�ات 
العيدان�ي، بإنجاز الكش�وفات بالرسع�ة املمكنة 

ووفق جدول زمني يعد مسبقاً .

وزير النقل: اسطول الوزارة يصل اىل روسيا االحتادية برًا 
وفق اتفاقية مشرتكة ستربم بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي، موافقة مجلس 
الوزراء عىل مرشوع اتفاقية النقل الربي الدويل لألشخاص 
والبضائع بن حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا 
االتحادية.وقال لعيبي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »االتفاقي�ة تهدف اىل تعزيز وتطوير العاقات الثنائية 
املش�رتكة وتحقيق املنافع املتبادلة ب�ن البلدين يف مجال 
النق�ل ال�ربي ال�دويل للمس�افرين والبضائ�ع خصوصا 
مج�ال النقل عرب الرتانزيت املار يف ارايض البلدين«.وتابع 
ان »ه�ذه االتفاقي�ة ال تتع�ارض م�ع احكام الدس�تور 
والترشيعات حس�ب ما جاء يف تدقي�ق مجلس الدوله لها 
كما ت�م الحصول عىل عدم ممانعة م�ن ابرامها من قبل 
ال�وزارات املعنية بتنفيذها )الخارجي�ة والدفاع( ».يذكر 
ان وزارة النقل س�عت جاهدة لتطوي�ر واقع النقل الربي 
وفتح افق جديده للتعاون عىل الصعيد الدويل فيما يخص 

النقل ب�رآ فاتخذت جملة من اإلج�راءات عرب خطة عمل 
انطلقت لتنفيذه�ا هدفت يف مجملها اىل تطوير منظومة 
النقل الربي عرب اس�طول شاحناتها وحافاتها وتهيأتها 

لتس�اهم يف نق�ل البضائع والس�لع ب�ن الع�راق والدول 
االخ�رى لتنش�يط التب�ادل التج�اري وتعزيز امل�ردودات 

االقتصادية للبلد.
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حمافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
اعالن مناقصة رقم 4 / لسنة 2020

م: )بناء مدرسة 18 صف مع التأثيث يف قضاء العامرة / حي الصادق (  
)رقم املناقصة 4/ لسنة 2020(  

1 � يرس ) محافظة ميس�ان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بناء مدرس�ة 18 صف مع 
التأثي�ث يف قض�اء العمارة / ح�ي الصادق ( وبمبلغ قدره ) 1,500,384,000 ( فقط مليار وخمس�مائة ملي�ون وثالثمائة واربعة 
وثمانون الف دينار عراقي  وبمدة تنفيذ )360( واملرشوع هو عبارة عن بناء مدرس�ة متكاملة تتكون من 18 صف ش�املة التاثيث 

للصفوف واالدارات للكادر التدرييس والصحيات بموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات 
2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا( 

3 �  ع�ى مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتصال ) محافظة ميس�ان / قس�م العقود 
الحكومية / مدير قس�م العقود الحكومية / 07707395086( خالل )خالل س�اعات الدوام الرس�مي( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات
4 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ، شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب � اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 

ج � براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب 
و � مع كتاب حجب البطاقة التموينية للمش�مولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنسية 

العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ذ � خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن ) 450,115,200( اربعمائة وخمسون مليون ومائة وخمسة عرش الف ومائتان دينار فقط ( 
ولعقد منجز واحد للسنوات ) 10( تسبق موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح 

ر � سيولة نقدية بمبلغ )112,528,800( مائة واثنا عرش مليون وخمسمائة وثمانية وعرشون الف وثمنمائة دينار فقط 
5 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميس�ان / قس�م 
العق�ود الحكومي�ة ( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 200,000 مائتان الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرس�مية( ان اس�لوب الدفع س�يتم من خالل ) دفع مبارش( وس�يتم اس�تالم الوثائق 

)التسليم باليد( ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

7  �يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان التايل )دائرة التخطي�ط  /خلف دائرة الهجرة واملهجرين يف ميس�ان / لجنة فتح العطاءات/ 
الطاب�ق االول ( يف املوع�د املحدد ي�وم االحد املوافق )2020/2/23( الس�اعة الثانية عرش ظهرا علما انه اخ�ر موعد لغلق املناقصة  
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل 
: )محافظة ميسان/ دائرة التخطيط  /لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ يوم االحد املوافق )2020/2/23 ( كل العطاءات 
يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )15,004,000( خمسة عرش مليون واربعة االف 

دينار فقط(  
8� العناوي�ن املش�ار اليه�ا انف�ا ه�ي ) محافظ�ة ميس�ان / قس�م العق�ود الحكومي�ة/ مدي�ر قس�م العق�ود الحكومي�ة / 

 ))07707395086
9 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية ) رشوط االعالن / جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة / املواصفات 

الفنية واملخططات ( جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني 
عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم 6 / لسنة 2020
م: )هدم واعادة بناء مدرسة الرائد العريب 18 صف مع التأثيث يف قضاء العامرة / حي احلسني اجلديد (  

 )رقم املناقصة 6/ لسنة 2020(  
1 � يرس ) محافظة ميسان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )هدم واعادة بناء مدرسة الرائد 
العربي 18 صف مع التأثيث يف قضاء العمارة / حي الحس�ني الجديد( وبمبلغ قدره ) 1,500,384,000 ( فقط مليار وخمس�مائة 
مليون وثالثمائة واربعة وثمانون الف دينار عراقي  وبمدة تنفيذ )360( واملرشوع هو عبارة عن بناء مدرس�ة متكاملة تتكون من 
18 صف شاملة التاثيث للصفوف واالدارات للكادر التدرييس والصحيات بموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات 

2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا( 
3 �  ع�ى مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتصال ) محافظة ميس�ان / قس�م العقود 
الحكومية / مدير قس�م العقود الحكومية / 07707395086( خالل )خالل س�اعات الدوام الرس�مي( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات
4 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ، شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب � اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 

ج � براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب 
و � مع كتاب حجب البطاقة التموينية للمش�مولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنسية 

العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ذ � خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن ) 450,115,200( اربعمائة وخمسون مليون ومائة وخمسة عرش الف ومائتان دينار فقط ( 
ولعقد منجز واحد للسنوات ) 10( تسبق موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح 

ر � سيولة نقدية بمبلغ )112,528,800( مائة واثنا عرش مليون وخمسمائة وثمانية وعرشون الف وثمنمائة دينار فقط 
5 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميس�ان / قس�م 
العق�ود الحكومي�ة ( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 200,000 مائتان الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرس�مية( ان اس�لوب الدفع س�يتم من خالل ) دفع مبارش( وس�يتم اس�تالم الوثائق 

)التسليم باليد( ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

7 �  يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان الت�ايل )دائرة التخطيط  /خلف دائرة الهجرة واملهجرين يف ميس�ان / لجنة فتح العطاءات/ 
الطاب�ق االول ( يف املوعد املحدد يوم الثالثاء املوافق )2020/2/25( الس�اعة الثانية عرش ظه�را علما انه اخر موعد لغلق املناقصة  
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل 
: )محافظة ميسان/ دائرة التخطيط  /لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ يوم الثالثاء املوافق )2020/2/25 ( كل العطاءات 
يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )15,004,000( خمسة عرش مليون واربعة االف 

دينار فقط(  
8� العناوي�ن املش�ار اليه�ا انف�ا ه�ي ) محافظ�ة ميس�ان / قس�م العق�ود الحكومي�ة/ مدي�ر قس�م العق�ود الحكومي�ة / 

 ))07707395086
9 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية ) رشوط االعالن / جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة / املواصفات 

الفنية واملخططات ( جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني 
عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

فقدان 
املرقمة 053407  الوثيق�ة  فقدت 
والصادرة من مدرس�ة الش�موخ 
االبتدائية للبنني معنونة اىل مديرية 
تربي�ة محافظة النج�ف االرشف 
قس�م االمتحان�ات بأس�م / زي�د 
صف�اء موىس – فم�ن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) حسن كريم 
حمود ( الصادرة من معهد التقني 
قسم املحاسبة – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فق�د الجواز العراق�ي الصادر من 
مديرية جوازات محافظة البرصة 
باس�م / محم�د ص�الح حميد – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان 
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
مديرية التنمية الصناعية ) هوية 
معم�ل طابوق الك�وت ( لصاحبه 
رق�م  ج�واد  عدن�ان  قحط�ان   /
االجازة 72896 – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 502 / 2020 

التاريخ : 30 / 1 / 2020 
م / اعالن 

اىل / السيد عمر عودة نارص 
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن قبل الس�يدة ) 
منى عيل مسري ( حول تنصيبها قيمة مؤقتة 
عى بناتها الق�ارصات كل من ) العنود وفرح 
( اقت�ى حض�ورك اىل محكم�ة االح�وال يف 
الزبري وذلك لغرض ابداء موافقتك من عدمها 
ع�ى تنصيب زوجتك قيم�ة مؤقتة عى بناتك 
الق�ارصات وملجهولي�ة اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ م�ن مرك�ز رشط�ة العرب 
والذي تبني فيه ارتحالك اىل جهة غري معروفة 
وحس�ب رشح املخت�ار ل�ذا ق�رر تبليغ�ك يف 

جريدتني محليتني .
القايض 

فالح حسن خضري

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 4 / ش / 2019 

التاريخ : 2 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه / صالح سعود جساب 

م / اعالن 
اقام�ت املدعية فاطمه عودة ه�ادي الدعوى 
الرشعي�ة امام ه�ذه املحكمة بالع�دد اعاله 
والتي تطلب فيها الحك�م لها التفريق للهجر 
ول�دى تبليغ�ك بموجب كت�اب مركز محكمة 
االحوال الشخصية يف النارصية بالعدد 4588 
/ يف 8 / 4 / 2019 تب�ني انك مرتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 
19 / 2 / 2020 الس�اعة الع�ارشة ويف ح�ال 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا .
القايض 

حمزة محمد عيل احمد

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 97 

التاريخ : 4 / 2 / 2020 
اعالن فقدان 

قدم�ت الس�يدة مديح�ة احمد ع�ايص طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة بتنصيب نفس�ها قيم�ا عى ولده�ا املفقود 
) فاضل ش�نيف نعم�ة خلف الع�زاوي ( بتاريخ 25 / 
10 / 2014 فم�ن لديه االع�رتاض الحضور امام هذه 
املحكمة خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش لتقديم 
اعرتاض�ه واعالمنا وبخالفه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

تحسني حسني فزع 

����������������������������
فقدان 

فق�د وصل قب�ض امانات من بلدي�ة البرصة 
املرقم 469868 مؤرخ 26 / 9 / 2017 بمبلغ 
000 / 260 / 1 ملي�ون باس�م / كامل عاتي 
محس�ن – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم 5 / لسنة 2020
م: )بناء مدرسة 18 صف مع التأثيث يف قضاء العامرة / 1000 دار (  

)رقم املناقصة 5/ لسنة 2020(  
1 � يرس ) محافظة ميس�ان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بناء مدرس�ة 18 صف مع 
التأثيث يف قضاء العمارة / 1000 دار( وبمبلغ قدره ) 1,500,384,000 ( فقط مليار وخمسمائة مليون وثالثمائة واربعة وثمانون 
الف دينار عراقي  وبمدة تنفيذ )360( واملرشوع هو عبارة عن بناء مدرسة متكاملة تتكون من 18 صف شاملة التاثيث للصفوف 

واالدارات للكادر التدرييس والصحيات بموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات 
2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا( 

3 �  ع�ى مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتصال ) محافظة ميس�ان / قس�م العقود 
الحكومية / مدير قس�م العقود الحكومية / 07707395086( خالل )خالل س�اعات الدوام الرس�مي( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات
4 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ، شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب � اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 

ج � براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب 
و � مع كتاب حجب البطاقة التموينية للمش�مولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنسية 

العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ذ � خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن ) 450,115,200( اربعمائة وخمسون مليون ومائة وخمسة عرش الف ومائتان دينار فقط ( 
ولعقد منجز واحد للسنوات ) 10( تسبق موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح 

ر � سيولة نقدية بمبلغ )112,528,800( مائة واثنا عرش مليون وخمسمائة وثمانية وعرشون الف وثمنمائة دينار فقط 
5 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميس�ان / قس�م 
العق�ود الحكومي�ة ( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 200,000 مائتان الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرس�مية( ان اس�لوب الدفع س�يتم من خالل ) دفع مبارش( وس�يتم اس�تالم الوثائق 

)التسليم باليد( ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
6 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

7 �   �يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )دائرة التخطيط  /خلف دائرة الهجرة واملهجرين يف ميس�ان / لجنة فتح العطاءات/ 
الطاب�ق االول ( يف املوعد املحدد يوم الثالثاء املوافق )2020/2/25( الس�اعة الثانية عرش ظه�را علما انه اخر موعد لغلق املناقصة  
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل 
: )محافظة ميسان/ دائرة التخطيط  /لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ يوم الثالثاء املوافق )2020/2/25 ( كل العطاءات 
يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )15,004,000( خمسة عرش مليون واربعة االف 

دينار فقط(  
8� العناوي�ن املش�ار اليه�ا انف�ا ه�ي ) محافظ�ة ميس�ان / قس�م العق�ود الحكومي�ة/ مدي�ر قس�م العق�ود الحكومي�ة / 

 ))07707395086
9 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية ) رشوط االعالن / جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة / املواصفات 

الفنية واملخططات ( جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني 
عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

جامعة املثنى
اعالن

تعل�ن جامع�ة املثنى / االقس�ام الداخلية عن اج�راء مزايدة علنية لبيع املواد املش�طوبة يف مخازنه�ا الواقعة خلف 
بناية كلية طب االس�نان الواقعة يف القش�لة واملدرجة يف القائمة ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 وتعديالت�ه فعى الرغبني بالرشاء مراجعة رئاس�ة الجامعة ودفع تأمين�ات ال تقل عن 20% من القيمة 
املق�درة للس�عر الكيل والبال�غ ) 3340000( ثالث ماليني وثالثمائ�ة واربعون الف دينار بعد 15 ي�وم من اليوم التايل 
للنرشويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف القانونية االخرى علما ان املزايدة ستجري يف 

تمام الساعة الثانية عرش ظهرا  يف املخازن اعاله

م.م عبد اجلبار علوان جرب
مدير قسم شؤون االقسام الداخلية

العدد : 587
التاريخ : 2020/2/4

العدد : 589
التاريخ : 2020/2/4

العدد : 588
التاريخ : 2020/2/4

السعر الكلي سعر المفرد العدد اسم المادة ت
230000 10000 23 مجمدة 1
36000 12000 3 مكيف هواء 2
75000 3000 25 سخان 3
364000 2000 182 طباخ منضدي 4
140000 10000 14 تلفزيون 5
28000 2000 14 ستاليت 6
256000 2000 128 مروحة سقفية  7
28000 1000 28 مروحة جدارية 8
896000 7000 128 مدفئة زيتية 9
279000 9000 31 غسالة  10
40000 10000 4 مكنسة كهربائية 11
10000 1000 10 ماطور ماء 12
10000 500 20 مفرغة هواء 13
30000 3000 10 جهاز امنية  14
780000 10000 78 ثالجة 15
4000 1000 4 ميز مكتب 140 سم 16
5000 1000 5 ميز مكتب 120 سم 17
6000 1000 6 كرسي مداولة 18
9000 1000 9 كرسي دوار 19

105000 3000 35 سرير مفرد 20
9000 1000 9 ميز طعام 21

المجموع الكلي ) 3340000( ثالثة ماليين وثالثمائة واربعون الف دينار 
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مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 346/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع ه�ذه املحكمة العق�ار املرقم 
49 رساي املش�خاب بموج�ب قرار 
346/ب/2019  املرق�م  الحك�م 
املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة  فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور اىل ديوان 
هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام  
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را من 
الي�وم التايل ملرور ثالث�ون يوم  من 
تاريخ النرش يف صحيفتني محليتني 
التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املستمس�كات  و  للعق�ار  املق�درة 
القانوني�ة و اجور االعالن والداللية 
وان القيم�ة الكلية لح�ق الترصف 
للعق�ار ه�ي ثالث�ة ع�رش ملي�ون 

ومائتان وعرشة االف دينار 
املواصفات:

محل يقع يف س�وق العرب )السوق 
القديم( مساحته 13 مرت و21 سم 
درج�ة بنائه متوس�ط بن�اءه من 

الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 345/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع ه�ذه املحكمة العق�ار املرقم 
بموج�ب  املش�خاب  رساي   135
املرقم 345/ب/2019  الحكم  قرار 
املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة  فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور اىل ديوان 
هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام  
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را من 
الي�وم التايل ملرور ثالث�ون يوم  من 
تاريخ النرش يف صحيفتني محليتني 
التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املستمس�كات  و  للعق�ار  املق�درة 
القانوني�ة و اجور االعالن والداللية 
وان القيم�ة الكلية لح�ق الترصف 
للعقار هي اثنا عرش مليون  دينار 

املواصفات:
محل يقع يف س�وق العرب )السوق 
القديم( مس�احته 7 مرت و43 س�م 
درج�ة بنائه متوس�طة بن�اءه من 

الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ر .ع  ع�الء 

ريسان صكبان غايل الزيداوي( 
رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 

محافظة ميسان واملنشات 
العنوان / محافظة ميسان � قلعة 
صال�ح � حي الغدي�ر � قرب مركز 

الشباب  
بما انك متهم وفق املادة /32/ من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل 
الختالس�ك الهوية الوزارية املرقمة 
)2235063( عن�د غياب�ك بتاري�خ 

2019/8/11 ولحد االن 
وملجهولي�ة اقامتك اقت�ى تبليغك 
به�ذا االع�الن عىل ان تح�ر امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامس�ة البرصة خالل 
مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق 
ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك ومقر 
عملك وتجي�ب عن التهم�ة املوجه 
ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام املواد  )65 و 68 و 69( من 
قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 
لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة ق�وى االمن الداخيل 
االوىل 

املنطقة الخامسة
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 511/ب2020/2
التاريخ 2020/2/4

اىل املدع�ى عليه ) احمد مرواح علك 
حمود( 

اقام املدعي ) قاس�م عب�د العباس 
جاب�ر( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب ) 
الزامك بتأديتك له مبلغا مقداره اثنا 
عرش مليون وخمسمائة الف دينار 
حس�ب الكمبيالة 2018/12/20( 
اقامتك  ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار القاس�م 5 نعي�م حس�ون 
الخاقان�ي لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يف يوم 2020/2/16 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجهورية العراق 
ديوان الوقف السني 

هيئة ادارة واستثامر اموال / الوقف السني / فرع دياىل 
اعالن 

استنادا لنظام املزايدات واملناقصات الخاصة باالوقاف املرقم 45 لسنة 1969 املعدل . 
يعلن فرع هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني يف دياىل الكائن خلف مستشفى الشفاء االهيل عن اجراء مزايدة علنية لتاجري االمالك الزراعية والتجارية 
يف ) قضاء الخالص وناحية املنصورية ( وذلك يف الساعة التاسعة من صباح يوم االربعاء املوافق 12 / 2 / 2020 يف مقر فرع الهيئة اعاله ويف حالة موافقة 
تاري�خ املزاي�دة عطلة يكون موعد املزايدة يف يوم الدوام الرس�مي الذي يليه – فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية الحض�ور يف الزمان واملكان املعينني 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20 % من بدل التقدير واملستمس�كات االصولية االخرى – بضمنها تاييد س�كن مصدق من املجلس البلدي او 
الوحدة االدارية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن عىل ان يدفع االيجار الس�نوي صفقة واحدة ويعترب من ترس�و عليه املزايدة مس�قطا 
لخيار الروئيا ويلتزم بالحفاظ عىل القطعة املستاجرة من التجاوزات بالبناء وغريها واخالئها من املتجاوزين يف حالة وجودها وعدم مطالبة جهة الوقف باي 

تعويض يف حالة اخالئها من التجاوزات واملتجاوزين .
مدير فرع اهليئة يف دياىل / وكالة

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدية 
الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية 
عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

اعالن
تعل�ن مديرية بلدية كربالء املقدس�ة 
ع�ن حاجتها لتأجري أليات تخصصية 
لنقل مادة االسفلت من مصفى الدورة 
والنارصية اىل مخازن معمل االسفلت 
التابع ملديريتنا فعىل املكاتب املختصة 
مم�ن لدي�ه الرغب�ة يف ذل�ك مراجعة 
املديرية / شعبة االليات وتقديم عرض 
سعر بذلك خالل اسبوع من تاريخ نرش 
االعالن يف الصحف الرس�مية وحسب 

التفاصيل املبينة يف ادناه :
1 � مصفى الدورة    س�عر نقل الطن 

الواحد
2 � مصفى النارصية   سعر نقل الطن 

الواحد

وصف الملك البدل السنوي
المساحة

القطعة والمقاطعة ت
دونم اولك م2

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا )كسر قرار( 69000 - 7 35 ج ق3/2 م22 العامرية 1
ارض زراعية جيدة الخصوبة تسقى سيحا )كسر قرار( 103500 1 15 - ج ق11/3 م22 العامرية 2

ارض زراعية مستصلحة متوسطة  الخصوبة )كسر قرار( 287500 6 15 - ج ق1/20 م22 العامرية 3
ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا تقع بساتين الباخات ونهر المبطن  )كسر قرار( 86250 - 20 - ج ق10/1 م22 العامرية 4

ارض زراعية متوسطة الخصوبة  مستصلحة )كسر قرار( 402500 20 - - ج ق10/1 م22 العامرية 5
ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا )كسر قرار( 115000 2 10 - ج ق3م22 العامرية 6
ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا )كسر قرار( 103500 1 23 - ج ق3م22 العامرية 7
ارض زراعية متوسطة الخصوبة ليس لها حصة مائية  300000 25 - - ج ق 19 م17 المنصورية 8

ارض زراعية متوسطة الخصوبة مغروسة خمسة دونم اشجار صيفية  525000 20 - - ج ق 19 م17 المنصورية 9
ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 50000 5 74 ج ق 19 م17 المنصورية 10

ارض زراعية ديمية متوسطة الخصوبة تقع على شارع المنصورية الشهواني   1050000 35 - - ج ق 20 م17 المنصورية 11
ارض زراعية متوسطة الخصوبة غير مستصلحة ليس لها حصة مائية   230000 16 4 13 ج ق 4406/5 م57عليبات 12

ارض زراعية صبخة خالية من المزروعات تكثر فيها االمالح  130000 12 - - ج ق 4406/5 م57عليبات 13
ارض ديمية تقع في سلسلة جبال حمرين  75000 20 - - ج ق 20 م17 المنصورية 14

ارض زراعية مصفره غير صالحة للزراعة 250000 14 - - ج ق1/28 م22 العامرية 15
ارض زراعية بجانب شارع زنبور /الجيزاني تكثر فيها المرتفعات   175000 15 9 38 ج ق 4406/5 م57عليبات 16

ارض زراعية خالية من المشيدات مسيجة تجاوز بسياج من البلوك بطول 61م 1000000 1 9 81 ج ق 3/284 م3كرد علي  17
ارض زراعية خالية تكثر فيها التالل 110000 17 1 - ج ق 4406/5 م57عليبات 18

ارض زراعية ليس لها حصة مائية غير صالحة للزراعة  100000 16 2 - ج ق1/28 م22 العامرية 19
ارض زراعية ديمية متوسطة الخصوبة 200000 30 - - ج ق71/1 م72 بكر اغا الجنوبية 20

ارض زراعية متوسطة الخصوبة شحيحة المياه 1100000 50 - - ج ق71/1 م72 بكر اغا الجنوبية 21
ارض زراعية متوسطة الخصوبة شحيحة المياه 946000 43 - - ج ق71/1 م72 بكر اغا الجنوبية 22
ارض زراعية متوسطة الخصوبة شحيحة المياه 946000 43 - - ج ق71/1 م72 بكر اغا الجنوبية 23
ارض زراعية متوسطة الخصوبة شحيحة المياه 320000 32 - - ج ق71/1 م72 بكر اغا الجنوبية 24

العدد /23 
التاريخ 2020/2/3

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت
حي ميسان / على القطعة 

3/14265 )4*3(م 699/2 حانوت 1

سوق المتنبي )4*3(م 699/2 ـ 686/19 حوانيت 2
واجهة مخزن البلدية )4*3(م 507/ )35/5( حانوت 3

عمارة البلدية / شارع السكة )13*12(م 79/9 شقة 4
مجاور سياج المستشفى )1,2*0,55(م 178/31 حانوت 5

شارع السكة 72م2 150أ/ 132 حانوت 6
عمارة البلدية )6*3(م 7/7 حانوت 7

حي ميسان / على القطعة 
3/10254 )45*45(م بال /بال مشتل لبيع 

الزهور 8

المركز المدني 2 دونم +11 اولك + 5م2 بال /319 علوة 
المخضرات 9



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2078( الخميس  6  شباط  2020 رأي6

رمزية التلويح باملاء
           محمد شريف أبو ميسم

ح�ن وقف نتنياهو إللق�اء كلمته يف 
حف�ل إطالق صفق�ة القرن، مس�ك 
بكأس امل�اء ورفعه ثم ق�ال: )ونحن 
نعلن عن صفقة القرن نرشب املاء(. 
ليؤك�د صح�ة الترسيب�ات املتعلق�ة 
الس�الح  بوج�ود منطق�ة منزوع�ة 
األمني�ة  العومل�ة  رشكات  تحكمه�ا 
م�ن أرض س�يناء إىل أرض العراق يف 
إطار صفقة القرن، مذكرا بالش�عار 
الرسمي ألرض إرسائيل الكربى: »من 
امل�اء إىل امل�اء ترتام�ى ح�دود الدولة 

اليهودية«. 
ونحن هنا ال نتخذ من رمزية التلويح 
باملاء أكثر مما أراده نتنياهو املعروف 

بمغازلته لليمن الراديكايل اإلرسائييل، 
إذ أع�اد لنحو ع�رشة مرات مصطلح 
»الدولة الهيودية« ولم يقل إرسائيل، 
يف إش�ارة واضحة ملا يسمونها أرض 
امليعاد القائمة بحدود زرقاء بن مياه 
الني�ل ومياه الفرات التي تقام عليها 
دولته�م الكربى، ففي م�ا يدعون أن 
نبي الله إبراهيم أعطى زوجته سارة 
رمزية الوعد التي رسم عليها خطن 

زرقاوين، وهذا ما موجود حاليا 
عىل العلم اإلرسائييل. 

والوعد بحس�ب أق�وال كت�ب اليهود 
كان يف الب�دء إىل إبراهي�م، التكوين - 
اإلصحاح 15 اآلية 14 ) ويف ذلك اليوم 
قط�ع الرب م�ع آبرام ميثاق�ا قائال: 
لنس�لك أعطي ه�ذه األرض من نهر 

م�ر اىل النهر الكبري نه�ر الفرات( 
وتجدد العهد بعد ذلك إىل ابنه إسحاق 
بن س�ارة التي »غارت« من خادمتها 
ابراهي�م  تزوجه�ا  أن  بع�د  هاج�ر 
وانجبت ل�ه إس�ماعيل، ) التكوين - 
االصحاح الس�ادس ع�رش - اآلية 6: 
فقال آبرام لس�ارة ه�و ذا جاريتك يف 
يدك، افعيل بها ما يحس�ن يف عينيك، 
فأذلتها س�ارة، فهربت من وجهها( 
وابنهم�ا  ه�ي  إبراهي�م  فأخذهم�ا 
ليرتكهما يف الصحراء، ثم تجدد الوعد 

ليعقوب بن إسحاق.
ألوالده�م،  امليع�اد  أرض  وأس�ندت 
وكان وص�ف الوع�د يف رشوط تل�زم 
امتداد األرض من نه�ر مر إىل نهر 
األرض،  يف  اإلل�ه  يح�ل  إذ  الف�رات، 

لتصبح أرضاً مقدسة ومركزاً للكون، 
ش�عباً  ليصب�ح  الش�عب  يف  ويح�ل 
مخت�ارا، ومقدس�ا وأزلي�ا بعد طرد 
أحف�اد إس�ماعيل كما ط�رد جدهم 
م�ن ه�ذه األرض.  ونحن هنا لس�نا 
بصدد مناقش�ة النص�وص التوراتية 
الت�ي طع�ن بصدقيته�ا الكث�ري من 
املؤرخ�ن اليه�ود أنفس�هم، فض�ال 
عن املتخصصن يف الش�أن التوراتي، 
ولسنا بصدد الخوض بشأن سياسات 
وآيديولوجي�ات الحرك�ة الصهيونية 
التي أعادت انتاج هذه النصوص، بما 
ينسجم ورعايتها للدولة اإلرسائيلية، 
ولكنن�ا بص�دد الخ�وض يف إمكانية 
التوس�ع خ�ارج األرايض اإلرسائيلية 
التي رسمت حدودها الجديدة صفقة 

القرن، إذ سينربي الكثريون بالقول، 
إن ه�ذا امل�رشوع س�يلقى مقاوم�ة 
رشس�ة تعيد انتاج الح�روب، يف ظل 
الرامي�ة لتحقيق  الدولي�ة  الدع�وات 
الس�الم يف هذه املنطقة الحيوية من 

العالم. 
وه�ذا القول في�ه كثري م�ن املنطق، 
ولكنه يغفل اس�تبدال أدوات الهيمنة 
االحت�واء  بأس�لوب  العس�كرية 
ال�ذي  لألم�م  والثق�ايف  االقتص�ادي 
يس�حب خلفه وبال�رورة مفهوم 
عوملة األمن لحماية االس�تثمارات يف 
نظ�ام االقتصاد اللي�ربايل القائم عىل 
الحرية املطلقة وامللكية واملس�ؤولية 
غري امللزمة يف إط�ار الدولة الليربالية 
أنموذج�ا لالنفت�اح ع�ىل  بوصفه�ا 

العالم وبديال عن العزلة
الدولية.

س�لطة  أّن  املع�روف  م�ن  ب�ات  إذ 
رس�اميل العومل�ة ه�ي الت�ي تصنع 
الحكومات وتتحكم بالقرار السيايس 
م�ن الحديق�ة الخلفي�ة للنش�اطات 
يس�مى  م�ا  بموج�ب  االقتصادي�ة 
بمواطنة ال�رشكات التي تمنح هذه 
الرشكات والعاملن بها حق املواطنة 
الذي ينس�حب اىل مس�احة الحقوق 
ش�ؤون  إدارة  وبالت�ايل  السياس�ية، 
الحي�اة بم�ا ينس�جم م�ع ديموم�ة 
س�لطة رس�اميل العومل�ة، وعىل هذا 
فإن الهيمن�ة عىل املنطق�ة املنزوعة 
الس�الح يف صفقة الق�رن، لن تحتاج 
اىل االجتياح�ات العس�كرية لبس�ط 

النفوذ والتوس�ع، أكث�ر من حاجتها 
لسلطة املال، فما بالك بدول تستجدي 
يف  لالس�تثمار  األجنبي�ة  الرس�اميل 
بيئاتها االقتصادية، وترّشع القوانن 
التي تجي�ز لرشكات العومل�ة األمنية 
التواج�د ع�ىل أراضيه�ا، وم�ا بال�ك 
بصفق�ة تش�رتط ن�زع الس�الح من 
سيناء رشقا إىل العراق، وتمهد لعوملة 
األمن يف هذه املنطقة، ليأخذ التواجد 
العس�كري حلة رشعية تتماهى مع 
مفه�وم االس�تثمار وتتكام�ل معه، 
يف ما يرتك لهذه ال�دول حق املطالبة 
بخ�روج الق�وات املس�لحة األجنبية 
من أراضيها بوصفها جيوش�ا تحمل 
عناوين دول غ�ري مرغوب بتواجدها 

العسكري.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1789 / ب1 / 2019 

التاريخ : 5 / 2 / 2020 
اعالن 

تنفيذا للقرار الص�ادر من هذه املحكمة يف الدعوى 
اع�اله والق�ايض بازال�ة ش�يوع العق�ار املوصوف 
ادناه بيعا والعائد للس�يد ) اسماعيل خليل محمود 
( ورشكائ�ه والكتس�اب الق�رار الدرج�ة القطعية 
تق�رر االع�الن عن بيع�ه يف الصح�ف املحلي�ة ملدة 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل 
م�ن له الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة 10 % من القيمة 
املقدرة له البالغة ) 000 ، 530 ، 36 ( ستة وثالثون 
مليون وخمسمائة وثالثون الف دينار بصك مصدق 
لحساب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري 
االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را من ي�وم املزاي�دة وان الداللية 

ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العقار املرقم 2 / 524 بهرز املساحة 2 أولك 
و 5 س�م و 20 م2 دار س�كن يف بعقوبة بهرز املنثر 
يق�ع يف ش�ارع فرعي يتك�ون من دار هول مش�يد 
ط�ن مس�قف ش�يلمان والصفي�ح وغرفت�ن نوم 
مشيدة طن مسقفة خشب وجذع النخيل وغرفتن 
اخرتن قس�م من الجدران وقس�م بلوك ومس�قفة 
عكادة وبدون ابواب وشبابيك االرضية صب جدران 

ملبوخة جص والدار خالية من الشاغلن .
2 – قيمة العقار ارضا ) 000 ، 280 ، 35 ( خمس�ة 

وثالثون مليون ومائتان وثمانون الف دينار . 
3 – قيم�ة املش�يدات ) 000 ، 250 ، 1 ( ملي�ون 

ومائتان وخمسون الف دينار .
4 – القيمة الكلية للعقار ) 000 ، 530 ، 36 ( س�تة 

وثالثون مليون وخمسمائة وثالثون الف دينار .
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 348/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 90 رساي املشخاب 
بموجب قرار الحكم املرقم 348/ب/2019 املكتسب 
الدرجة القطعية  فعىل الراغبن بالرشاء الحضور اىل 
ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام  الساعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم التايل ملرور ثالثون يوم  
من تاريخ النرش يف صحيفتن محليتن مستصحبن 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة للعق�ار و املستمس�كات القانونية و اجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق الترف 
للعقار هي احد عرش مليون وتس�عة مائة وثالثون 

االف دينار 
املواصفات:

محل يقع يف سوق العرب )السوق القديم( مساحته 
11 م�رت و93 س�م درجة بنائه متوس�ط بناءه من 

الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 350/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 50 رساي املشخاب 
بموجب قرار الحكم املرقم 350/ب/2019 املكتسب 
الدرجة القطعية  فعىل الراغبن بالرشاء الحضور اىل 
ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام  الساعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم التايل ملرور ثالثون يوم  
من تاريخ النرش يف صحيفتن محليتن مستصحبن 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة للعق�ار و املستمس�كات القانونية و اجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق الترف 
للعقار هي سبعة عرش مليون واربعون الف دينار 

املواصفات:
محل يقع يف سوق العرب )السوق القديم( مساحته 
17 م�رت و4 س�م درج�ة بنائ�ه جي�دة  بن�اءه من 

الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 351/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 77 رساي 
املشخاب بموجب قرار الحكم املرقم 351/

ب/2019 املكتسب الدرجة القطعية  فعىل 
الراغب�ن بالرشاء الحض�ور اىل ديوان هذه 
املحكم�ة يف ي�وم املزايدة يف تمام  الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را من الي�وم التايل ملرور 
ثالث�ون يوم  من تاريخ النرش يف صحيفتن 
محليت�ن مس�تصحبن معه�م التأمينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
للعق�ار و املستمس�كات القانونية و اجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق 
الت�رف للعقار هي س�بعة ع�رش مليون 

واربعون الف دينار 
املواصفات:

محل يقع يف سوق العرب )السوق القديم( 
مس�احته 12 مرت و11 س�م درج�ة بنائه 

جيدة  بناءه من الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 352/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 53 رساي 
املشخاب بموجب قرار الحكم املرقم 352/

ب/2019 املكتسب الدرجة القطعية  فعىل 
الراغب�ن بالرشاء الحض�ور اىل ديوان هذه 
املحكم�ة يف ي�وم املزايدة يف تمام  الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را من الي�وم التايل ملرور 
ثالث�ون يوم  من تاريخ النرش يف صحيفتن 
محليت�ن مس�تصحبن معه�م التأمينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
للعق�ار و املستمس�كات القانونية و اجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق 
الت�رف للعقار ه�ي اربعة ع�رش مليون 

واربعة مائة وسبعون الف دينار 
املواصفات:

محل يقع يف سوق العرب )السوق القديم( 
مس�احته 14 مرت و47 س�م درج�ة بنائه 

جيدة  بناءه من الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 359/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 83 رساي 
املشخاب بموجب قرار الحكم املرقم 359/

ب/2019 املكتسب الدرجة القطعية  فعىل 
الراغب�ن بالرشاء الحض�ور اىل ديوان هذه 
املحكم�ة يف ي�وم املزايدة يف تمام  الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را من الي�وم التايل ملرور 
ثالث�ون يوم  من تاريخ النرش يف صحيفتن 
محليت�ن مس�تصحبن معه�م التأمينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
للعق�ار و املستمس�كات القانونية و اجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق 
الت�رف للعق�ار ه�ي اثن�ا ع�رش مليون 

دينار 
املواصفات:

محل يقع يف سوق العرب )السوق القديم( 
مس�احته 6 م�رت و54 س�م درج�ة بنائ�ه 

متوسط  بناءه من الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 347/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 47 رساي املشخاب 
بموجب قرار الحكم املرقم 347/ب/2019 املكتسب 
الدرجة القطعية  فعىل الراغبن بالرشاء الحضور اىل 
ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام  الساعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم التايل ملرور ثالثون يوم  
من تاريخ النرش يف صحيفتن محليتن مستصحبن 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة للعق�ار و املستمس�كات القانونية و اجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق الترف 
للعق�ار ه�ي اربعة عرش مليون وس�بعة مائة االف 

دينار 
املواصفات:

محل يقع يف سوق العرب )السوق القديم( مساحته 
14 مرت و70 س�م درجة بنائه متوس�ط  بناءه من 

الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 551

التاريخ 2020/2/5
اىل / املدعو / عبيد عيل وداعه

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  حس�ن عبي�د عيل طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�و ) عبي�د عيل وداعه( ق�ررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء
العدد : 30/ش/ 2020

التاريخ 2020/2/5
اعالن

اىل املدعى عليه  / حاكم ابو الجيج عبد
اقامت املدعية )رضي�ة عناد عبد( دعوى رشعية يف 
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 30/ش/2020 واملتضمنة 
طلب التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقتك تقرر 
تبليغ�ك ع�ن طريقة االع�الن بصحيفت�ن يوميتن 
محليت�ن وقدعين�ت ي�وم 2020/2/17 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا موع�دا للمرافعة فيه�ا ويف حال 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سيتم 

اجراء املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

عبد االمري عبد الحسن حسن الشمري
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 3666/ب2019/5

التاريخ : 2020/2/5
اعالن

اىل املدعى عليه  ) سيف عيل هالل( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 3666/
الحك�م  واملتضم�ن   2019/12/30 يف  ب2019/5 
ب )الزام املدعى عليه س�يف عيل ه�الل بتأديته اىل 
املدعي عصام عبد العباس جاسم مبلغ قدره واحد 
وخمسون مليون وخمس�مائة الف دينار وذلك عن 
املبلغ الذي استلمه من املدعي بموجب مقاولة البيع 
املؤرخ�ة يف 2018/12/7 واملتضمنه بيعه للمدعي 
دار س�كن مع محالت مس�احتها 67 مرت واملرقمة 
78098 حي النر وتاييد الحجز االحتياطي بالعدد 
27/حجز/2019(  لثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الش�هيد الص�در  4 أ ع�يل عظيم الغراب�ي  لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول

القايض
عيل عبد الرضا حسن

اىل الرشيك / حسون نارص بينون
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي يف محافظ�ة النجف خلف مديرية 
ماء النج�ف  وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قي�ام رشيكك يف العقار زهرة حس�ن 
جبريبالبناء عىل حصته املش�اعة يف العقار 
املرق�م 92476/3 ح�ي الن�داء يف النج�ف 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان العراقي 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1360

التاريخ 2020/2/4
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املواطن 
)عب�اس فاضل علوان( طلبا لغرض  تبديل 
لقبه وجعله )الش�مري( بدل م�ن ) فراغ(  
فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )24( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1450

التاريخ 2020/2/5
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املستدعي 
)محم�د جابر محمد( طلب�ا لغرض  تبديل 
لقبه وجعله )املالكي( بدل من ) املخاطري(  
فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1451

التاريخ 2020/2/5
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املستدعي 
)ع�الء جابر محم�د( طلبا لغ�رض  تبديل 
لقبه وجعله )املالكي( بدل من ) املخاطري(  
فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1442

التاريخ 2020/2/5
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املس�تدعي 
)وس�ام جابر محمد( طلبا لغرض  تبديل لقبه 
وجعل�ه )املالكي( بدل م�ن ) املخاطري(  فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اعالن
اىل الرشيك عيل فارس عباس 

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 

3/63327 حي امليالد بلدية النجف
طالب االجازة

كريم جابر مهدي
������������������������������������������

اىل الرشيك / رحيم كاظم حسن
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي يف 
محافظة النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشيكك يف العق�ار ماهر نعمة ثجيل 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف العق�ار املرقم 
3/3126  ح�ي العروب�ة  يف النج�ف لغ�رض 
تس�ليفه قرض االس�كان العراقي وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

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

اىل الرشكاء / ش�يماء ونج�اة وزهراء وحوراء 
وخديجة بنات مهدي عبد الحسن 

اقتى حضوركم اىل صندوق االسكان العراقي 
يف محافظ�ة النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك�م يف العقار هناء 
عل�وان عب�ادي بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
العقار املرقم 3/15021  حي ميسان  يف النجف 
لغرض تسليفه قرض االسكان العراقي وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخ�ل العراق 
وش�هر خارج الع�راق من تاري�خ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم يف االعرتاض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد : 353/ب/2019
التاريخ 2019/12/25

اعالن
تبيع ه�ذه املحكم�ة العقار املرق�م 76 رساي 
املش�خاب بموجب ق�رار الحك�م املرقم 353/

ب/2019 املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة  فعىل 
الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور اىل دي�وان ه�ذه 
املحكم�ة يف ي�وم املزاي�دة يف تم�ام  الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم التايل ملرور ثالثون 
يوم  م�ن تاريخ الن�رش يف صحيفتن محليتن 
مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة للعقار و املستمسكات 
القانونية و اجور االعالن والداللية وان القيمة 
الكلي�ة لح�ق الت�رف للعقار ه�ي اثنا عرش 

مليون واربعة مائة وثالثون الف دينار 
املواصفات:

مح�ل يقع يف س�وق الع�رب )الس�وق القديم( 
مس�احته 12 مرت و34 س�م درجة بنائه جيدة  

بناءه من الطابوق والشيلمان
القايض

عدي فاهم محسن
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جلنة املسابقات تعيد قرعة الدوري 
بآلية جديدة

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد 
العراقي لكرة القدم إعادة آلية الدوري 
املمت�از بع�د الضمانات الت�ي حصلت 
عليه�ا إلقام�ة املباري�ات يف العاصمة 

وبقية املحافظات.
وق�ال رئي�س لجن�ة املس�ابقات ع�ي 
جبار يف ترصيحات صحفية إن اللجنة 
س�تعيد قرع�ة ال�دوري وف�ق اآللي�ة 
الجدي�دة حي�ث س�يتم اعتم�اد دوري 

بمجموعتني بطريقة الذهاب واإلياب.
وب�نينّ أن التأه�ل س�يكون م�ن نصي�ب صاحبي 
املركزين األول والثاني باملجموعتني لتحديد هوية 

بطل الدوري والوصيف.
وأوض�ح أن انحس�ار األزم�ة يف الع�راق ورغب�ة 
األندية يف اس�تقبال املباريات والتطمينات األمنية 

دفعت اللجنة إلع�ادة النظر يف آلية الدوري، ومن 
ثم تغيري خارطة املسابقة.

وأش�ار إىل أن موع�د انطالق الدوري س�يكون يف 
16 من الش�هر الج�اري، وال توجد ني�ة يف تغيري 
املوعد خصوصا وأن جميع األندية مس�تعدة لبدء 

املسابقة.

نفط ميسان يتعاقد مع العب املنتخب األوملبي
             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�د نفط ميس�ان مع الع�ب املنتخب 
عب�د  الس�ابق،  والنف�ط  األوملب�ي، 
العب�اس إي�اد لتمثي�ل الفريق يف 

املوسم الحايل.
وق�ال م�درب الفري�ق أحمد 
إن  ترصيح�ات  يف  دح�ام 
إي�اد ج�اء  التعاق�د م�ع 
بع�د انتق�ال العبي خط 
الوس�ط محم�د مزهر 
وأكرم رحيم للرشطة 
عىل س�بيل اإلعارة، 
وبالتايل فإن الفريق 
إىل  بحاج�ة  كان 

التدعيم.
»إي�اد  وأض�اف 
من الوج�وه التي 
تميزت مع املنتخب 
بطول�ة  يف  األوملب�ي 

آسيا«.

وبني أن نفط ميس�ان يواص�ل تدريباته 
تحضريا للدوري املمت�از رغم أن التوقف 
أثر بش�كل كبري ع�ىل جاهزي�ة الالعبني 
لك�ن الفري�ق يس�عى للتحضري بش�كل 
الئ�ق خالل الف�رة املتبقية قب�ل انطالق 

الدوري.
يشار إىل أن لجنة املسابقات قررت إعادة 
النظر بآلية الدوري وتغيري قرعة املنافسة 
بع�د الغاء املجاميع الثالث واالعتماد عىل 

آلية تتكون من مجموعتني.

مهام طارق: مجاهري اإلسامعييل 
كلمة الرس يف تطوره

رئيس فالنسيا: برشلونة 
رفض دفع ثمن مورينو

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه العراقي همام طارق العب وس�ط فريق اإلسماعيي 
الش�كر لجماهري ناديه بعد دعمه�ا للفريق يف لقاءه أمام 
االتحاد السكندري يف إياب دور الثمانية ببطولة كأس امللك 

محمد السادس لألندية العربية األبطال.
وأكد ط�ارق يف ترصيحات خاص�ة ل«« أن الجماهري كان 
له�ا دور كبري يف دع�م الفريق خاص�ة أن املرحلة املاضية 
كانت مليئة بالضغوط عىل الالعبني بسبب تراجع النتائج 

بالدوري.
وأوضح أن اإلس�ماعيي سيتطور لألفضل والتأهل لنصف 
نهائي البطولة العربية س�يكون دافعاً للفريق للتحسن يف 

بطولة الدوري.
وأش�ار إىل أن دعم الجماهري س�يكون رضوري�ًا يف الفرة 
القادمة للمنافس�ة عىل لقب البطولة العربية واملنافس�ة 

عىل املربع الذهبي بالدوري املرصي.

ميلنر »امللهم« يلعب دورًا يف انتصار شباب ليفربول

كريستيانو يتخطى الظاهرة برقم فريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد نيل كريتشي، مدرب ليفربول تحت 
23 عام�ا، باملخرضم جيم�س ميلنر، بعد 
إله�ام أصغ�ر تش�كيلة يف تاري�خ النادي، 
للف�وز يف ال�دور الراب�ع ل�كأس االتح�اد 

اإلنجليزي أمام رشوسربي تاون.
وبعد ق�رار املدرب األملان�ي يورجن كلوب 
بإراح�ة الفريق األول، يف مب�اراة اإلعادة، 
بس�بب الحص�ول ع�ىل عطل�ة ش�توية، 
اتخذ ميلنر )34 عام�ا( قرارا بمنح دفعة 
للتش�كيلة الش�ابة، قبل اللع�ب يف أنفيلد، 
خ�الل مب�اراة حس�مها أصح�اب األرض 

بنتيجة )0-1(.
وق�ال كريتش�ي للصحفيني »لق�د تدرب 

)ميلن�ر( معن�ا، وس�أل إن كان بوس�عه 
الحضور، وكان ردي هو أعتقد أن اإلجابة 
هي نعم، فبكل تأكيد تستطيع.. لقد أظهر 

احراما كبريا لنا بسؤاله«.
وأضاف »لقد حقق الكثري يف اللعبة بسبب 
هذه الش�خصية.. ق�دم النصائح لالعبني 
غرف�ة  يف  مؤث�را  وكان  يدعمه�م،  وكان 

املالبس«.
وقال كريتش�ي إن ميلنر، الذي يغيب عن 
تش�كيلة ليفربول يف الوقت الحايل بس�بب 
اإلصاب�ة، أب�دى س�عادته ب�أداء الالعبني 
الش�بان.وأضاف م�درب فري�ق تحت 23 
عاما، الذي أكد أنه تلقى رسالة من املدرب 
كل�وب إىل الالعبني »ال أعتق�د أن )ميلنر( 
بوس�عه اللع�ب بع�د.. لكن�ه كان يقف�ز 

خلف�ي، لذا أعتق�د أنه ش�عر بالرضا عن 
األداء«.

وتأهل ليفربول بذلك ملواجهة تشيليس، يف 
الدور الخامس.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تفوق الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، برقم 
فري�د، عىل جميع الالعب�ني الذين لعبوا يف ال�دوري اإليطايل 
طوال ال�26 سنة املاضية.وشهدت مباراة يوفنتوس األخرية 

أم�ام فيورنتينا، مش�اركة رونالدو رقم 50 بألوان الس�يدة 
العجوز، حيث س�جل هدف�ني ليصل إىل اله�دف رقم 40 له 
بالدوري منذ انضمامه لبيانكونريي.وذكرت شبكة »أوبتا« 
لإلحصائيات، أن رونالدو أصبح أكثر من سجل أهداًفا )40( 
يف أول 50 مباراة له بالدوري اإليطايل، من بني الالعبني الذين 

شاركوا يف املس�ابقة منذ بداية عهد احتس�اب الفوز بثالث 
نقاط وتحدي�ًدا من�ذ موس�م )1994-1995(.وأضافت أن 
ال�دون تفوق عىل الظاه�رة الربازيي رونالدو، الذي س�جل 
38 هدفا يف أول 50 مباراة له، وأندريه شيفتش�ينكو )37(، 

ودييجو ميليتو )37( وفينتشينزو مونتيال )36(.

ذهبيتان للعراق بالقوس والسهم يف األندية العربية للسيدات
              المستقبل العراقي/ متابعة

حص�دت الالعب�ة االوملبي�ة رن�د س�عد املش�هداني م�ن نادي 
الخط�وط الجوي�ة العراقية ذهبية منافس�ات ال�دور التأهيي 
للقوس األوملبي- ف�ردي بعد تحقيقها 557 نقطة بالدور األول 
والثان�ي عىل صعي�د مس�افة 18م، بينم�ا أحرزت ش�قيقتها 
االوملبي�ة فاطمة س�عد  ذهبي�ة القوس املركب- ف�ردي بعد أن 

حققت 567 نقطة، وذلك خالل منافس�ات اليوم االول للقوس 
والس�هم ضمن دورة األلع�اب لألندية العربية للس�يدات، التي 
تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة املرأة حتى 12 شباط  الحايل  
.وشهدت املنافسات مشاركة ثماني عرشة العبة يمثلن 6 اندية 
من خم�س دول هي االم�ارات والعراق والس�عودية والبحرين 
والس�ودان، حيث أح�رزت الالعبة مريم عيىس نج�م من نادي 
البحري�ن للرماية امليدالية الفضية بعد تحقيقها ل�524 نقطة، 

بينما نالت العبة نادي الش�ارقة الريايض للمرأة فاطمة محمد 
البلويش امليدالية الربونزية بعد أن أحرزت 500 نقطة .

قرعة الطاولة
وش�هد الي�وم األول م�ن فعاليات ال�دورة عقد اجتم�اع للجنة 
الفنية للعب�ة كرة الطاول�ة تمهيداً النطالق املنافس�ات بنادي 
الش�ارقة الريايض منطقة الحزانة، حيث  تم الكش�ف عن عدد 
األندية املشاركة وهي 6 أندية تمثل 5 دول )اإلمارات – الكويت 

– السعودية – الجزائر – البحرين (، تم توزيعهم عىل مجموعة 
واحدة تض�م )نادي الفتاة الريايض الكويتي – نادي الش�ارقة 
الري�ايض للم�رأة اإلماراتي  – نادي جدة األخرض الس�عودي – 
ن�ادي الري�ايض الس�عودي – نادي ع�ايل البحري�ن – الجمعية 
الرياضية النسوية لتنس الطاولة الجزائري (، وذلك بعد  اعتذار 
4  أندية ) نادي زناتة الشالالت املحمدية املغربي، نادي االتحاد 

الليبي النسائي ، نادي حمادة  الريايض األردني.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى الكرواتي ماتيو كوفاس�يتش العب خط وس�ط 
ريال مدريد السابق وتشيليس الحايل، أن مدربه فرانك 
المبارد، ُيش�به الفرنيس زين الدين زيدان املدير الفني 

للمرينجي.
وقال كوفاس�يتش، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »المبارد ُيشبه زيدان 
بس�بب طريقة توليه املنصب، وهو مدرب اس�تثنائي 

وحافظ عىل ش�خصيته كالعب، وإنه مصدر إلهام لنا 
جميًعا«.

وتابع: »كان من املمتع اللعب تحت إمرة زيدان، لكنني 
توقعت أن يمنحني الفرصة التي استحققتها باللعب 

يف نهائي دوري األبطال الثالث ضد ليفربول«.
وأضاف: »لقد تسبب ذلك يف إصابتي بخيبة األمل، لكن 
هذه هي كرة القدم، وانفصلنا بعد ذلك دون أن نحمل 

الضغينة لبعضنا البعض«.
وكان كوفاسيتش قد انضم لريال مدريد يف عام 2015، 

حيث رأى امللكي أنه س�يكون خليفة ملواطنه لوكا 
مودريتش، وحص�د 3 ألقاب لدوري األبطال، 

لكن�ه رحل بعد نهائ�ي كييف الذي فاز 
ب�ه املرينجي بنتيج�ة )3-1( عىل 

ليفربول.
وانتقل كوافس�يتش س�بيل 

ث�م  لتش�يليس،  اإلع�ارة 
بش�كل  البل�وز  ضم�ه 

نهائي.

إريكسن: كنت الفتى السيئ 
يف توتنهام

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال كريستيان إريكسن، نجم إنر ميالن، 
إن�ه يعتق�د أن إعالن رغبت�ه بوضوح يف 
الرحيل، بع�د نهاية عقده م�ع توتنهام 
هوتس�بري، جعل�ه يب�دو مث�ل »الفت�ى 

السيئ« يف النادي اإلنجليزي.
وكان الدنماركي إريكس�ن البالغ عمره 
27 عام�ا، قد أعل�ن بعد هزيم�ة فريقه 
يف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، املوس�م 
امل�ايض، أم�ام ليفربول، أن�ه يبحث عن 

تجربة جديدة.
وقال إريكس�ن لهيئة اإلذاعة الربيطانية 
)بي.ب�ي.يس( »إذا كن�ت ترتب�ط بعق�د 
لف�رة قص�رية، فإن�ك س�تكون الفت�ى 

السيئ«.
وأردف »كن�ت أمينا جدا.. ولم أكن أرغب 
يف إخف�اء رغبت�ي كما يفع�ل الكثري من 
الالعب�ني، كل ش�خص مختل�ف.. أردت 

اإلع�الن برصاح�ة«. وأض�اف »تعرضت 
للوم م�ن الكثري من العامل�ني باعتباري 
الفتى الس�يئ، قرأت أني كنت الشخص 

املشاغب يف غرفة الالعبني«.
وأك�د إريكس�ن، ال�ذي كان عق�ده مع 
توتنهام ينته�ي يف يونيو حزيران املقبل، 
أنه عمل عىل تطوير مس�تواه يف النصف 
األول م�ن املوس�م الج�اري، الذي ش�هد 
بوكيتين�و،  ماوريس�يو  امل�درب  إقال�ة 

وتعيني جوزيه مورينيو.
وقال »كنت مستعدا لتجربة يشء جديد، 
لكني شعرت أنه إذا لم يحدث يشء، فإني 

مستعد للمنافسة عىل مركزي«.
وأض�اف »لم أك�ن العبا مختلف�ا، لكني 
كنت أدخل وأخرج من التشكيلة.. ورغم 
ذل�ك وحتى لو كن�ت أرتب�ط بعقد ألربع 
س�نوات، فإن هذا املوس�م كان سيصبح 
صعب�ا، بع�د الوص�ول إىل نهائ�ي دوري 

األبطال«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف أنيل مورثي، رئيس نادي فالنس�يا، س�بب فش�ل 
املفاوض�ات م�ع برش�لونة ح�ول مهاج�م الخفافي�ش، 
الش�توية  االنتق�االت  رودريج�و مورين�و، خ�الل ف�رة 

املاضية.
وق�ال مورث�ي، يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »موندو 
ديبورتيفو« الكتالونية: »املفاوضات فش�لت ألن برشلونة 
ل�م يك�ن يريد دف�ع 60 مليون ي�ورو، وه�ي القيمة التي 
حددناه�ا لبيع العبن�ا.. حاول�وا تخفيض املبل�غ بعرض 

إجراء صفقات تبادلية، وهو ما لم نقبله«.
وتاب�ع: »تلقيت العديد من املكامل�ات، التي تنصحني ببيع 
الالع�ب إذا كان الع�رض جيًدا ج�ًدا، ألننا ن�اٍد يتعني عليه 

البيع لتحقيق األرباح«.
وواصل: »لكن يف حالة رودريجو، لم نتلق العرض املناسب 
ال�ذي يلي�ق بإمكانات الالع�ب.. كل من يف الس�وق يعرف 

طلباتنا لبيعه«.
وأردف مورث�ي: »إذا كان بإمكانك تقدي�م عرًضا بالقيمة 
التي حددناها، فهذا أمر رائع.. لكن إذا لم تتمكن من ذلك، 
ف�ال يمكننا امل�ي قدًما«.وكان برش�لونة يتفاوض حول 
مورينو، س�عيا لتعوي�ض إصابة نجم�ه األوروجواياني، 
لويس سواريز، الذي سيغيب حتى نهاية املوسم الجاري.

بوبان حيسم موقف إبراهيموفيتش من الديريب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد زفونيمري بوبان، املدي�ر الريايض بميالن، 
بالنجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
الفري�ق، بس�بب تواضعه يف غرف�ة خلع املالبس 
بالروس�ونريي.وقال بوبان يف ترصيحات أبرزها 

موقع »كالتشيو مريكاتو«: »األبطال يفعلون كل 
شئ للفريق، وهذا ما يجب عليهم فعله«.وواصل: 
»إبراهيموفيت�ش )ه�و ضم�ن كوكب�ة النجوم 
التاريخي�ني( تماًم�ا مث�ل رود خولي�ت، فرانكو 
باريزي، باول�و مالديني، وأيًض�ا روبرتو باجيو 
وج�ورج وياه«.وتابع بوب�ان: »إبراهيموفيتش 

بطل بمعنى الكلمة، لديه ش�خصية اس�تثنائية، 
ومحرف، دخل غرفة مالبس ميالن بكل تواضع، 
وهو يعرف قوة التأثري الذي سيحدثه، وهذا ليس 
سهاًل«.وأكمل: »زالتان فهم األجواء داخل غرفة 
املالبس، وحساسية اللحظة الراهنة، لقد خاطر 

إبرا بكل يشء عندما جاء إىل ميالن«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ديمبيل يعود إىل قطر جمددًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى عثمان ديمب�ي، نج�م برش�لونة، فحوصات 
طبي�ة، أثبتت إصابت�ه بتمزق كام�ل يف الوتر القريب 
من العضلة ذات الرأس�ني للفخذ األيمن، واقرابه من 

الغياب إىل نهاية املوسم.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
وبالنظ�ر لحج�م إصاب�ة ديمبي، سيس�افر أطباء 
برش�لونة إىل قط�ر لعق�د اجتماع وتحلي�ل دقيق 

للخيارات التي يتمتع بها الالعب يف عملية الشفاء، وسوف 
يمتث�ل ديمب�ي للق�رار الذي س�يتخذه أطباء الن�ادي، أًيا 

كان.
وكان ديمب�ي قد خاض الجزء األول من برنامجه التأهيي 
يف الدوح�ة، وقد يع�ود إىل هناك مجدًدا الس�تكمال تعافيه 

من إصابته الحالية تحت إرشاف أطباء النادي.
وش�كلت اإلصابة الجديدة التي تع�رض لها ديمبي رضبة 
قوية لخطط كيكي سيتني، الذي كان يعترب عودته بمثابة 

صفقة جديدة، قبل أن تذهب آماله سدى.
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كيف نقوي القلب واألوعية الدموية؟
اتضح للعلماء أن تناول م�واد غذائية تحتوي عىل 
نس�بة عالية من األحم�اض األميني�ة الكربيتية- 
اللحم ومنتجات األلبان واملكرسات والصويا، يزيد 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. 
وتفيد مجل�ة Lancet EClinical Medicine، بأن 
امل�واد الغذائي�ة النباتي�ة التي تحتوي عىل نس�بة 
منخفضة م�ن األحماض األميني�ة الكربيتية، لها 
تأثري إيجابي يف القلب واألوعية الدموية. وقد درس 
فريق علمي برئاسة الربوفيسور جون ريتيش من 
كلي�ة الط�ب لجامعة والي�ة بنس�لفانيا، مكونات 
النظ�ام الغذائ�ي وامل�ؤرشات البيولوجي�ة يف الدم 
ألكثر من 11 ألف مش�رك يف املسح الوطني الثالث 
للصحة والتغذي�ة )NHANES III(، الذي جرى يف 
الوالي�ات املتحدة اعوام 1988-1994، واكتش�فوا 
أن األش�خاص الذي�ن يفضل�ون امل�واد الغذائي�ة 

املحتوية عىل نسبة منخفضة من الربوتينات، كان 
مستوى مؤرشات أمراض القلب واألوعية الدموية 
منخفضا. ويقول الربوفيس�ور ريتيش، »عىل مدى 
عرشات الس�نني كان النظام الغذائي املحتوي عىل 
نسبة منخفضة من األحماض األمينية الكربيتية، 

يؤث�ر إيجابي�ا يف ط�ول عم�ر الحيوان�ات. وهذه 
الدراسة هي األوىل التي تستعرض بيانات تشري إىل 
أن اإلف�راط يف تناول األحم�اض األمينية الكربيتية 
يزي�د م�ن خطر األم�راض املزمن�ة عن�د الناس«. 
ويضيف، »تش�ري ه�ذه امل�ؤرشات البيولوجية، إىل 
خطر ش�خيص لإلصابة باملرض، ويحدد مستواها 
عىل أس�اس النظام الغذائي الذي يتبعه الش�خص 
خالل فرة زمنية طويلة«. ولكن الكثري من الناس 
يف بل�دان مختلفة يفضل�ون تناول امل�واد الغذائية 
األلب�ان،  واللح�وم ومنتج�ات  بالده�ون  الغني�ة 
وه�ذه جميعه�ا تحت�وي ع�ىل نس�بة عالية من 
األحماض األميني�ة الكربيتية، لذلك ليس غريبا أن 
يكون مس�توى املؤرشات البيولوجية عندهم فوق 
املتوس�ط. بحسب ش�يانغ جاو، مدير مخترب علم 

األوبئة يف التغذية يف جامعة والية بنسلفانيا.

حص�ل املهندس�ون ال�روس ع�ىل ش�هادة براءة 
االخراع بشأن جهاز يصطاد النفايات الفضائية 
ويحّوله�ا إىل وقود فضائ�ي. رصحت بذلك، ماريا 
باركوف�ا، املس�ؤولة عن براءة االخ�راع يف رشكة 
»األنظمة الفضائية الروسية«.وقالت إن رشكتها 
تنوي أن تحصل يف املس�تقبل ع�ىل براءة االخراع 
الدولي�ة وأضاف�ت أنه�ا ق�د قدمت طلب�ا بإنتاج 

نم�وذج صناعي للجه�از. وأوضح�ت أن الجهاز 
يتوقع أن يخدم ملدة 10 أعوام. ومن أجل اصطياد 
النفايات التي تس�بح يف مدار األرض سيس�تخدم 
الجهاز، حس�ب باركوفا، وهو عبارة عن ش�بكة 
مصنوع�ة من التيتانيوم يبل�غ قطرها 100 مر. 
وبمقدوره�ا أن تصطاد خالل عملية واحدة 500 
كيلوغرام من املعادن، ثم تطحنها وتحّولها إىل غاز 

امليثان واملاء وذلك باس�تخدام تفاعل »س�اباتيه« 
امل�اء  أن  باركوف�ا،  وأوضح�ت،  الكيمي�اوي. 
املستخرج من املعادن رضوري من أجل الحصول 
ع�ىل األكس�جني والهيدروج�ني. أما غ�از امليثان 
فيس�تخدم كوقود فضائ�ي للصواريخ واملركبات 
الفضائي�ة. ويس�تغرق هذا التفاع�ل الكيميائي، 

حسب الخبرية الروسية، نحو 8 ساعات.

جند العلماء الذكاء الصناعي ليس�اعدهم يف كشف الرسومات املخفية يف 
لوحة من أشهر أعمال ليوناردو دافنيش.

ويأت�ي هذا املرشوع عىل ش�كل تعاون بني الدكت�ورة كاثرين هيغيت من 
National Gallery، وفري�ق من الكلية امللكية يف لندن بقيادة بيري لويغي 

دراغوتي.
واكتشفت هيغيت وفريقها عالمات رسم خافتة عىل لوحة زيتية لدافنيش 
تدعى »ع�ذراء الصخ�ور« )Virgin of the Rocks(، الت�ي ُكلف يف األصل 

بإنشائها يف عام 1483 للكنيسة الصغرية يف ميالنو.
وبدت الرسوم البيانية أنه تشري إىل نسخة مبكرة من الصورة تختلف عن 
النس�خة النهائية، والتي تصور مادونا )التجس�يد املرئي ملريم العذراء(، 

مع يسوع الرضيع ويوحنا املعمدان الطفل يف كهف.
وأظهرت الرس�ومات األولية أجنحة، ما يش�ري إىل أن دافنيش كان يخطط 

أصال لرسم مالك يف لوحته، باإلضافة إىل وضع مختلف ملادونا.

اكتشف علماء اآلثار خالل إنشاء طريق بري يف رشق جمهورية التشيك، برئا 
 Journal قديمة عمرها أكثر من 7500 سنة، مبطنة بالخشب. وتفيد مجلة
of Archaeological Science، ب�أن ه�ذه البرئ هي األق�دم يف العالم من بني 
ما اكتش�ف حتى اآلن. وتش�ري املجلة، إىل صعوبة احتفاظ الهياكل الخشبية 
بحالة جيدة خالل فرة زمنية طويلة. لذلك فإن هذا االكتش�اف وأمثاله من 
النوادر بالنس�بة لعلماء اآلثار. وتجدر اإلش�ارة إىل أن ه�ذه البرئ التي يعود 
تاريخها إىل العرص الحجري الحديث، اكتشفت بالقرب من مدينة أوسروف 
التش�يكية عام 2018 خالل إنشاء طريق بري، وهي بحالة جيدة ألنها دون 
مس�توى املياه الجوفية. للبرئ شكل مربع طول ضلعه 80 سنتمرا، ويف كل 
زاوية من زواياه عمود من خشب البلوط والجدران مغطاة بألواح من خشب 
البلوط والجوز، وهذا يشري إىل نوع أشجار غابات املنطقة يف ذلك الوقت.كما 
يشري هذا إىل أن بناة البرئ كانت لديهم معرفة ومهارات جيدة لبناء مثل هذه 
الهياكل. أي كانوا يمارس�ون مهنة النجارة ولديهم أدوات تقنية متطورة يف 

ذلك الوقت، وهذا يشري إىل وجود تنظيم اجتماعي معقد نوعا ما.

املهندسون خيرتعون جهازًا حيول نفايات الفضاء إىل وقود

الذكاء الصناعي يكشف عن رسم رسي لدافنيش 
يف لوحة »عذراء الصخور« 

اكتشاف أقدم مبنى خشبي 
يف العالـم

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

يا بتوع السياسة!موٌت من الصني

أثير الشرعسما حسن

يبدو أننا س�وف نتوقف عن ترديد مقولة »اطلبوا العلم لو كان يف الصني«، 
والت�ي كّنا نكتبها عىل س�ّبورة الفصل، ونحن صغ�ار، ونعني بها أن علينا 
ل أعباء طلب العلم، خصوصا فصول املدرسة ذات األسقف التي يترّسب  تحمُّ
منها ماء املطر، وهي فصول مدرسة خاصة بالالجئني الفلسطينيني، ولكن 
ذلك لم يمنع أننا قد واظبنا عىل التعليم، ونهله منها، ما استطعنا. لم نصل 
إىل الص�ني، بالطبع، ويبدو أيضا أننا محظوظ�ون؛ ألننا لو رأينا الحيوانات 
الت�ي يأكله�ا الصينيون ملا فّكرن�ا بأن نحصل عىل علٍم م�ن بالدهم، ولكن 
بقليٍل من العقل والتعقل س�وف تهمس لنفس�ك، ما لنا وملعتقداتهم؟ فهم 
أصحاب دولٍة متطورٍة تنافس الوالي�ات املتحدة األمريكية اقتصاديا، حتى 
انترش هذا الوباء، وتساءلنا: كيف ظهر هذه األيام عىل الرغم أنهم يتناولون 
حس�اء الخفافيش، منذ آالف الس�نني؟ هناك السذّج الذين يعتقدون أن أّي 
وباٍء يحل يف الصني، أو أي بلد بعيد، سوف يكونون يف منأى عنه، ظنًّا منهم 
أن تلك البالد بعيدة، ولكنهم ال يعرفون أن عجلة الزمن قد دارت، وأن البالد 
التي كان يصل إليها املرء يف شهور، وهو يرتحل فوق داّبة، أو عىل سفينة، 
قد تغرق قبل أن تبلغها، قد أصبح يف الوس�ع وصولها بعد س�اعات سفٍر يف 
الطائ�رة. ولذلك يصل أهلها إىل كل بلد لقضاء مصالحهم، والعدوى رسعان 
ما تتطاير منهم، فالشماتة ببالد الكفر، كما يفعل السذج، ليست يف محلّها، 
وربم�ا لو انت�رش مثل هذا الوب�اء يف البالد العربية، س�وف يواجهونه، كما 
كان�وا يفعلون مع مرض الحصبة، حيث كانوا يكتفون بتخصيص املالبس 
الحم�راء للمريض، وكأن اللون األحمر سيس�حب الحّم�ى، وكما ال يزالون 
يفعلون مع صفار املواليد، حيث يلبس�ون املولود املالبس الصفراء، لسحب 
امل�ادة الصفراء من دمه. وبع�ض ممن ينظرون إىل املوت القادم من الصني 
أنه حرٌب بيولوجية جديدة، ينظرون بعني نصف نائمة للحرب االقتصادية 
ب�ني الواليات املتحدة األمريكية والص�ني، حيث تحتل الصني املرتبة الثانية، 
بنات�ج صناعي محيل يبلغ 14 تريليون دوالر. وي�رى محايدون األمر ليس 
كذل�ك؛ ألن الحرب البيولوجي�ة تكون عىل نطاق منطق�ٍة ضيقٍة محدودة، 
فيم�ا ينترش ه�ذا الوباء رسيًع�ا، ويتحدّى ح�دود الصني، ما يه�ّدد العالم 
بأرسه. تفسرياٌت، وتأويالٌت كثرية بشأن هذا املوت القادم، وإن كان يؤّكد 
ع�ىل قدرة الصني، بوصفها دولة عظمى، ع�ىل املواجهة. ولنا أن نتخّيل لو 
اجت�اح هذا الوب�اء بلًدا مكتظة الس�ّكان، يف العالم العربي، كيف س�يكون 
األمر، مقارن�ًة بجاهزية الصني التي رشعت ببناء املستش�فيات الخاصة، 
وعزلت الوالية التي ظهر فيها املرض، وإْن كان خطأ الش�اطر الذي وقعت 
فيه الصني قاتاًل، وهو أنها قامت بتطهري الس�وق الش�عبي الذي ظهر فيه 
الط�ور األول م�ن الفريوس؛ م�ا أضاع الفرص�ة للتعامل مع�ه، وأصبحت 
املواجه�ة مع طوٍر أق�وى، وأكثر رشاس�ًة، فأحيانا يكون الح�رص الزائد 
مدعاًة للخطر الزائد، مثل األم التي تمنع طفلها من اللهو يف الحارة، ولكنه 

يجرح نفسه بسّكني مطبخ بيتها الذي حبسته فيه، ليل نهار.

نرى أن مباحثات الكتل السياسية الجارية، تشري إىل اختالفات جذرية قد تصل 
ملرحلة الخالفات وال توحي اىل إمكانية تشكيل حكومية قوية، وهذه الحكومة 
ال تبرص النور ما لم يتم دعم رئيس الوزراء املكلف من قبل رؤس�اء الكتل لبناء 
حكومة قادرة عىل مواجهة جميع أش�كال التحديات، فهل سيس�تطيع رئيس 
ال�وزراء املكلف محمد توفيق عالوي، قلب جميع املعادالت، وهل س�ينقلب عىل 
األصدقاء والفرقاء؛ لتشكيل حكومة بطعم يستسيغه الشعب املتظاهر؟ يبدو أن 
املشهد السيايس سيزداد تعقيداً؛ خالل الفرة املقبلة، ويبدو أن البناء التنظيمي 
ملعظم األحزاب السياس�ية املش�اركة وغري املش�اركة يف العملية السياسية قد 
تخلخ�ل، وربما سنش�هد والدات جديدة لحركات س�تحل مح�ل األحزاب التي 
فق�دت ثقة جماهريها، وس�يكون عىل عاتقه�ا ترميم وإع�ادة ترتيب األوراق 
الوطني�ة التي تبعثرت. لم تلِب الحكومات الس�ابقة طم�وح املواطن العراقي؛ 
بس�بب التدخ�الت الخارجي�ة وف�رض اإلرادات، وكان�ت الحكوم�ات املتعاقبة 
أدوات لتنفيذ مآرب خارجية ومعظم املشاركني يف العملية السياسية، ساهموا 
بإضاعة فرص بناء الدولة وتحس�ني أوضاع الشعب، ليتمسكوا بشعارات تنايف 
سياس�اتهم التي أوصلت البلد إىل ما هو عليه اآلن، وإن بعض األحزاب يقودها 
س�مارسة يتسابقون للحصول عىل حصصهم املادية وإمتيازاتهم، إن استمرار 
االختالفات التي ال تنتهي بني قادة األحزاب، س�تتيح ألمريكا خلق “بعٍث جديد 
وص�داٍم جديد وث�ورة عربية جديدة”! بعد فش�ل وإخفاق السياس�ات العامة 
للحكومات السابقة، وترامي الكتل السياسية، بمختلف تسمياتها وانتماءاتها، 
الُته�م وربم�ا لن تتمكن بالحفاظ عىل املكتس�بات، أصبح م�ن الرضوري اآلن 
أن يتج�ه الجميع إىل وضع رؤى جديدة وهيكلية جدي�دة، إلعادة بناء ما تبقى 
م�ن املواطن العراقي ال�ذي انهكته الحروب وأعيته الش�عارات. يبدو إن فرص 
املواجهة بني الواليات املتحدة األمريكية والفصائل املسلحة التي أصبحت حجر 
عث�رة أمام  امل�رشوع األمريكي باملنطقة تنمو برسع�ة؛ يف ِظل إرصار الواليات 
املتح�دة عىل كبح ِجماح هذه الفصائل؛ بدعوى إنها أذرعاً طويلة وأداة إيرانية 
وما س�يناريو اس�تهداف املنطقة الخرضاء، والس�فارة األمريكية والقواعد إالّ 
إش�ارة بأن القادم سيش�هد مواجهات البد منها، بني القوة األمريكية الضاربة 
مدعومة بس�الح الج�و وبع�ض الفصائل املس�لحة، وهذه املرحلة ستس�مى 
بمرحل�ة »تقريم األذرع« وال نس�تبعد نش�وب حرباً بالوكال�ة يكون مرسحها 
العراق ودول الخليج، حلفاء أمريكا، بدئوا بأرسال تعزيزات اىل املنطقة بذريعة 
حماي�ة مصالحه�ا وهذا األم�ر يجعلنا نتيقن ب�أن أمراً ما س�يحدث لكن بعد 
إكتمال الطبخة التي ستكتمل منتصف العام الجاري. إن تكافئ القوة وامتالك 
إيران أذرعاً تستطيع ان تهدد بها املصالح األمريكية يف املنطقة، سيجعل إيران 
حالي�اً بعيدة عن االس�تهداف املبارش؛ وس�يضع العراق أم�ام مواجهة خطرية 
ومبارشة، وسيخرس املزيد، ومع وصول منظومة الباتريوت اىل العراق باإلضافة 
ملا موجود، س�يكتمل س�يناريو الحرب ومن ثم التقس�يم )الكونفدرالية(الذي 

سيكون املر الذي سيتجرعه العراق بلذة!

اكتشاف رس »عالج للرسطان« يمنح املرضى قدرة الرؤية يف الظالم!
من بني جمي�ع أنواع ع�الج الرسطان 
املختلفة، قد يسبب العالج الديناميكي 
الضوئي، حيث ُيستخدم الضوء لتدمري 
الخالي�ا الخبيث�ة، أح�د أغ�رب اآلث�ار 
الجانبية مع ق�درة املرىض عىل الرؤية 

يف الظالم.
واآلن، اكتش�ف الباحثون سبب حدوث 
وه�و  »رودوبس�ني«،  يتفاع�ل  ذل�ك: 
بروت�ني حس�اس للض�وء يف ش�بكية 
الع�ني، م�ع مركب حس�اس يس�مى 
»كلوري�ن e6«، وهو عنرص حاس�م يف 

هذا النوع من عالج الرسطان.
وتعتمد الدراسة عىل ما يعرفه العلماء 

بالفعل حول ش�بكية العني العضوية املركبة، 
الت�ي توج�د يف الع�ني وع�ادة م�ا تك�ون غري 

حساسة لضوء األشعة تحت الحمراء.
ويحف�ز الض�وء املرئ�ي الش�بكية للفصل عن 
»رودوبسني«، حيث ُيحّول إىل إشارة كهربائية 
ترجمه�ا أدمغتنا إىل الرؤي�ة. وعىل الرغم من 
أنن�ا ال نحصل عىل الكثري م�ن الضوء املرئي يف 
الليل، تبني أن اآللية هذه يمكن تشغيلها أيضا 

بمزيج آخر من الضوء والكيمياء.
وتح�ت ضوء األش�عة تح�ت الحم�راء وحقن 

»الكلورين«، تتغري الشبكية بالطريقة نفسها 
التي تتغري بها تحت تأثري الضوء املرئي.

 ،CNRS  ويف حديث�ه مع »لوري كايل�ويس« يف
قال الكيميائي أنطوني�و موناري، من جامعة 
»لورين« يف فرنسا: »هذا يفرس الزيادة يف حدة 
البرص لي�ال. ومع ذلك، لم نكن نعرف بالضبط 
كيف تفاعل »رودوبسني« ومجموعته النشطة 
يف الش�بكية مع »كلورين«. وه�ذه هي اآللية 
الت�ي نجحن�ا اآلن يف توضيحه�ا م�ن خ�الل 

املحاكاة الجزيئية«.
وجنبا إىل جنب مع بعض الحسابات الكيميائية 

رفيع�ة املس�توى، اس�تخدم الفري�ق 
املح�اكاة الجزيئي�ة لنمذج�ة حركات 
ال�ذرات الفردية )من حي�ث جاذبيتها 
أو تنافره�ا (، وكذل�ك كرس أو إنش�اء 

الروابط الكيميائية.
وُش�ّغلت املح�اكاة لع�دة أش�هر قب�ل 
التمكن من وضع نموذج دقيق للتفاعل 
الكيميائ�ي الناج�م عن األش�عة تحت 
الحمراء. ويف الحياة الواقعية، سيحدث 

رد الفعل يف مجرد ثوان نانوية.
يمت�ص   »e6 »الكل�وري  ألن  ونظ�را 
األش�عة تحت الحمراء، فإن�ه يتفاعل 
مع األكسجني املوجود يف أنسجة العني، 
ويحوله إىل أكس�جني تفاعيل للغاية، إىل جانب 
تدمري الخاليا الرسطاني�ة. ويمكن أن يتفاعل 
»أكسجني القرشة« أيضا مع الشبكية، ويعزز 

الرؤية الليلية.
واآلن، يع�رف العلماء أن الكيمي�اء التي يقوم 
عليها ه�ذا التأثري الجانب�ي الغريب، قد تكون 
ق�ادرة عىل الحد م�ن فرصة ح�دوث ذلك لدى 
املرىض، الذي�ن يخضعون للعالج بالديناميكية 
الضوئي�ة، والذي�ن أبلغوا عن رؤي�ة الخطوط 

العريضة يف الظالم.

مركز محاية الصحفيات العراقيات حيرض حفل خترج دورة)ابتكار( 
ملدراء املشاريع وسيدات االعامل

بغداد/المستقبل العراقي

شارك مركز حماية الصحفيات العراقيات 
ممثال بعضو املركز الصحفية خلود الطائي 
امس االربع�اء بحفل تخرج دورة )ابتكار( 

ملدراء املشاريع وسيدات االعمال .
وحرض حفل التخ�رج مدير مركز التدريب 
االس�تاذ اس�عد كربوت صاح�ب ، ومدرب 
برنام�ج )ابتكار( االس�تاذ باق�ر االعرجي 
توزي�ع  ت�م  حي�ث  املتابع�ة  ومس�ؤولة 

الش�هادات للمش�اركني يف الدورة من قبل 
مدير املركز. 

وثم�ن م�درب الربنامج جهود املش�اركني 
والنج�اح  التوفي�ق  وتمن�ى  ال�دورة  يف 

للمشاركني.


