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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وج�ه كل من رئيس الوزراء املس�تقيل عادل 
عب�د املهدي ورئي�س ال�وزراء املكلف محمد 
توفي�ق ع�اوي خطاب�اً إىل الربمل�ان، وفيما 
إدارة  بع�دم تحم�ل مس�ؤولية  األول  ه�دد 
الحكومة بع�د الثاني م�ن آذار، طالب األول 
بالتصوي�ت ع�ى حكومت�ه الت�ي اعتربه�ا 
انتص�اراً للمتظاهري�ن. ودعا رئيس مجلس 
الوزراء املكل�ف محمد توفيق عاوي مجلس 
الن�واب إىل عقد جلس�ة للتصوي�ت عى منح 
الثق�ة للحكوم�ة ي�وم االثنني املقب�ل. وقال 
عاوي، يف كلم�ة موجهة إىل الش�عب، »إيها 
العراقي�ون.. ان معركتك�م التاريخي�ة م�ن 
اج�ل الوطن الت�ي تحملتم من اجله�ا اعباًء 
ثقيلة وتضحيات جس�يمة قد غريت القواعد 
السياس�ية واثم�رت عن تش�كيلة حكومية 
مستقلة ألول مرة منذ عقود بدون مشاركة 
مرش�حي االحزاب السياس�ية«. وأضاف أن 
»هذه التش�كيلة ق�د اختريت مل�ا يتصف به 
أصحابها م�ن كفاءة ومؤهات باإلضافة إىل 
م�ا لديهم من برامج قابل�ة للتطبيق للعبور 
بالبل�د اىل بر األم�ان وخدم�ة املواطنني عى 
اختاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون 
لجمي�ع العراقي�ني وس�تحظى بثقتهم من 
خال ما س�تنجزه وبعد ان يمنحها الربملان 
ثقت�ه«. ودعا عاوي مجلس النواب رئاس�ة 
وأعضاًء اىل »عقد جلس�ة استثنائية من اجل 
التصوي�ت ع�ى منح الثق�ة للحكوم�ة يوم 

االثنني املقبل املوافق 24 شباط«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قالت اإلدارة الرئيسية للشؤون الداخلية لطشقند، أمس 
األربعاء، إن رشطة أوزبكس�تان ألقت القبض عى 21 
شخصا يشتبه أنهم عى صلة بكتيبة التوحيد والجهاد، 

وهي منظمة إرهابية دولية تنشط يف سوريا.
وذكرت الوزارة يف بيان أن اإلرهابيني اعتقلوا بعد غارات 
استهدفت 18 موقعا يف طشقند، عاصمة أوزبكستان.

وأضاف البي�ان »وفقا ملعلومات الرشط�ة، فإن هؤالء 

الرج�ال كان�وا تح�ت التأث�ري اإليديولوج�ي ملواط�ن 
أوزبكي يدعى إيه شوديبيكوف، وقد ولد عام 1996 يف 
طش�قند وهو اآلن عضو يف املنظم�ة اإلرهابية الدولية 

يف سوريا«.
وذك�ر البي�ان »أنه�م خطط�وا لتموي�ل الجماع�ة ثم 
االنضم�ام إليها الحقا »، مضيفا أن الرشطة اس�تولت 

عى مواد تمثل أدلة، ويجري التحقيق يف األمر.
وقد أعلنت املحكمة العليا يف أوزبكستان، كتيبة التوحيد 

والجهاد، منظمة إرهابية يف 2016.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الثقافة عبد األم�ري الحمداني، 
األربع�اء، وجود فريق متخصص يف هيأة 
اآلث�ار ملتابعة مل�ف اآلث�ار املهربة حول 
العالم، فيما أشار وزير الخارجية محمد 
الحكيم إىل قرب إعادة خمس�ة عرش ألف 

قطعة ثمينة من واشنطن إىل العراق.
وق�ال الحمداني لوكالة األنب�اء العراقية 
إن “فريقاً متخصصاً يف هيأة اآلثار يتابع 
ملف اآلثار املهربة”، مش�رياً إىل أن “ملف 
متابعة اآلثار ليس بالس�هل، ويستوجب 
التعاون والتنسيق بني وزارتي الخارجية 

والثقاف�ة، فض�ًا ع�ن س�فاراتنا حول 
العالم”.

وأض�اف أن “املجتم�ع ال�دويل يق�ف مع 
العراق يف اسرتداد القطع املهربة، إضافة 
والجامع�ات  األممي�ة  للقوان�ني  أن  إىل 
واملراك�ز واملتاح�ف يف دول العال�م أيضاً 

مساهمة يف إعادة اآلثار”.
وتاب�ع أن “الثقاف�ة تتاب�ع وبالتنس�يق 
م�ع الخارجي�ة مل�ف القط�ع املهرب�ة 
ح�ول العالم”، مثمناً “جهود الس�فارات 
العراقي�ة ح�ول العال�م بش�ان متابع�ة 

القطع املهربة”.
وأوض�ح أن “ع�دد القطع املس�رتدة اآلن 

)158( قطع�ة أغلبها عبارة عن نصوص 
وألواح طينية مكتوبة بالخط املس�ماري 
وباللغتني  الس�ومرية واالكدية”، مشرياً 
إىل أن “العدد ال يشكل إال جزءاً يسرياً من 
اآلثار املهربة منذ عام 1991 وعام 2003 
والتي حصلت فيه حمات نهب يف املواقع 
اآلثري�ة، باإلضافة إىل ما جرى أيام حرب 

داعش اإلرهابي”.
وأش�ار إىل أن “اآلثار س�تأخذ طريقها إىل 
املتحف العراقي وس�تكون ضمن أرشيف 
أن  مبين�اً  امل�دون”،  العراق�ي  التاري�خ 
“للثقافة أيضاً أرشيف عن العائلة املالكة 
تع�ود إىل منتصف القرن امل�ايض، فضا 

ع�ن وثائ�ق يومية مل�ا يج�ري يف الحياة 
اليومية للعائلة”.

وأردف قائ�ًا إن “ه�ذا االس�رتداد نتيجة 
للجهود املتضافرة ولسنوات من العمل”، 
مؤكداً “امليض بهذا املجال با تردد وسوف 
ُيس�تعاد جميع اآلث�ار املهرب�ة، والرتاث 

العراقي سيعود إىل األرض االم”.
م�ن جانبه ق�ال وزي�ر الخارجية محمد 
ع�ي الحكيم ، أن “وزارة الخارجية لديها 
تنسيق مشرتك مع وزارة الثقافة كما أن 
سفراء العراق يعملون عى متابعة اآلثار 

املهربة أو املباعة عى وفق التعليمات .
التفاصيل ص2 
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السفارة االيرانية تعلن »تسهيالت خاصة« لسفر العراقيني خالل األشهر املباركة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت س�فارة الجمهوري�ة االس�امية االيرانية يف بغ�داد، أمس االربع�اء، عن تقديم 
تس�هيات خاصة للعراقيني الراغبني يف الس�فر اىل إيران خال أش�هر رجب وش�عبان 

ورمضان املباركة.
وأوضح بيان الس�فارة االيرانية انه بدءا من االول من ش�هر رجب وحتى نهاية ش�هر 
رمض�ان، س�يكون الختم الخ�اص لرشطة الج�وازات عن�د منافذ الدخ�ول اىل ارايض 
الجمهورية االسامية االيرانية، بمثابة التأشرية إلقامة 30 يوما للرعايا العراقيني، ولن 

تكون هناك حاجة لهم للحصول عىل التأشرية خال الفرتة املذكورة.
وج�اء يف البي�ان، بما انه يف الس�ابق، قوبلت هذه التس�هيات برتحي�ب الفت من قبل 
ش�عبي البلدي�ن، فإنها يتم تنفيذها بجهود مضاعفة وبش�كل متب�ادل لرعايا البلدين 
خال الفرتة املذكورة، وسيكون هذا التعاون خطوة هامة للغاية يف تسهيل سفر رعايا 

البلدين، واملزيد من التواصل وتعزيز االوارص بينهما.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وج�ه كل م�ن رئيس الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبد 
املهدي ورئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عاوي 
خطاب�اً إىل الربمل�ان، وفيما ه�دد األول بعدم تحمل 
مس�ؤولية إدارة الحكوم�ة بع�د الثان�ي م�ن آذار، 
طال�ب األول بالتصويت عىل حكومته التي اعتربها 

انتصاراً للمتظاهرين.
ودعا رئي�س مجلس الوزراء املكل�ف محمد توفيق 
عاوي مجلس النواب إىل عقد جلسة للتصويت عىل 

منح الثقة للحكومة يوم االثنني املقبل. 
وقال ع�اوي، يف كلم�ة موجهة إىل الش�عب، »إيها 
العراقيون.. ان معركتكم التاريخية من اجل الوطن 
الت�ي تحملت�م من اجله�ا اعباًء ثقيل�ة وتضحيات 
جس�يمة قد غريت القواعد السياس�ية واثمرت عن 
تش�كيلة حكومي�ة مس�تقلة ألول مرة من�ذ عقود 

بدون مشاركة مرشحي االحزاب السياسية«. 
وأضاف أن »هذه التش�كيلة ق�د اختريت ملا يتصف 
به أصحابها من كف�اءة ومؤهات باإلضافة إىل ما 
لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد اىل بر 
األم�ان وخدمة املواطنني عىل اخت�اف انتماءاتهم، 
العراقي�ني  لجمي�ع  س�تكون  التش�كيلة  ه�ذه 
وس�تحظى بثقتهم من خال ما ستنجزه وبعد ان 
يمنحها الربملان ثقته«. ودعا عاوي مجلس النواب 
رئاسة وأعضاًء اىل »عقد جلسة استثنائية من اجل 
التصوي�ت ع�ىل منح الثق�ة للحكومة ي�وم االثنني 

املقبل املوافق 24 شباط«.
وطالب النوا ب�«أن يثبتوا للعراقيني جميعاً رغبتهم 
باإلص�اح وأن يتحملوا املس�ؤولية الوطنية امللقاة 
عىل عاتقهم وأن يفكروا بحارض العراق ومستقبله 
وال تمنعه�م املصال�ح الخاص�ة عن اتخ�اذ القرار 
الصحي�ح فالع�راق ف�وق كل املصالح، واس�محوا 
يل ان اذكرك�م بأننا ال يمكنن�ا التهرب من اإلصاح 
، أن�ه »فما بعد هذه االحتجاجات  الحقيقي«. وبنينّ
ليس كما كان قبلها وان تراجعت وترية التظاهرات 
فإنه�ا س�تعود يف أي وق�ت بش�كل اقوى وأوس�ع 

من ال�ذي ش�هدناه فالدم�اء الغالية الت�ي أريقت 
لن تذهب س�دى مهم�ا كان الثمن وه�ذا املوضوع 
بالذات س�يكون م�ن أولويات حكومت�ي، فبمجرد 
منحها الثقة س�تبارش بالتحقيق حول كل ما وقع 
يف ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العنارص 
الت�ي قامت باالعت�داء ع�ىل املتظاهري�ن والقوات 
األمني�ة وماحقته�م وتقديمه�م اىل العدالة مهما 
كانت مواقعهم واالفراج عن املتظاهرين السلميني«. 
وتابع عاوي »لن نس�مح باعتقال العراقيني ظلماً 
او ملجرد تعبريهم عن رأيهم، وستعمل عىل استعادة 

هيبة الدول�ة والقيام باإلجراءات الرضورية إلجراء 
انتخاب�ات مبكرة ح�رة ونزيهة بعي�داً عن تأثريات 
املال والساح والتدخات الخارجية، وستعمل ايضاً 
عىل تحس�ني الظروف املعيش�ية لجميع العراقيني 
واعادة النازحني ملنازلهم بعز وكرامة، وس�نعرض 
لش�عبنا الكري�م الربنامج الحكومي بش�كل كامل 

بالتوقيتات املحددة«.
وأوض�ح »رس�التي اىل الش�باب.. أن كل ما تحقق 
كان نتيج�ة إلرصارك�م وتضحياتك�م، فهنيئاً لكم 
هذا الرشف العظيم الذي س�يحفظه لكم ش�عبكم 

والتأري�خ، هنيئ�اً لك�م هذا املج�د الباس�ل وهذه 
الش�جاعة فقد اسس�تم ملرحل�ة جدي�دة يف تأريخ 
الع�راق«.  وب�نينّ عاوي، »أود أن اطل�ب منكم رغم 
أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالش�أن الس�يايس 
نتيجة اإلخفاقات الس�ابقة ان نبدأ صفحة جديدة 
من صفح�ات هذا البل�د العظيم لعلنا نس�جل بها 
تأريخاً يليق باس�م العراق يف حال ُمررت الحكومة 
واذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات ال زالت تعمل 
م�ن اجل اس�تمرار األزم�ة من خ�ال اإلرصار عىل 
ع�دم تنفيذ مطالبك�م وتعمل كذلك عىل اس�تمرار 
املحاصص�ة والطائفي�ة والفس�اد، ولك�ن مع هذا 
فأنا كيل ثقة بالنواب بأنهم س�يكونون مع شعبهم 
ول�ن يكونوا مع من رسق مقدرات�ه و خاصة انهم 

مؤتمنون عىل العراق«.
إىل ذل�ك، ه�دد رئيس الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبد 
امله�دي ب�رتك منصب�ه يف حال ل�م تتمك�ن القوى 
النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول الثاني 
من آذار املقبل. وقال عبد املهدي، يف رس�الة وجهها 
ألعض�اء مجل�س الن�واب، إن من »غ�ري الصحيح 
وغري املناس�ب االستمرار بتحميل املسؤوليات« بعد 
هذا التاريخ، مضيفا »لن أجد أمامي س�وى اللجوء 
إىل الحل�ول املنصوص عليها يف الدس�تور أو النظام 

الداخيل ملجلس الوزراء«.
وتنص املادة 81 من الدستور العراقي عىل أن رئيس 
الجمهوري�ة يحل مقام رئيس مجلس الوزراء، عند 

خلو املنصب ألي سبب كان.
وح�ذر عبد املهدي يف رس�الته من »خط�ر الدخول 
يف ف�راغ جديد بس�بب تس�ويف تش�كيل الحكومة 
الجدي�دة«. وق�ال إن »عدم النج�اح يف تحقيق ذلك 
وعدم توصل القوى السياس�ية لحل حاس�م يف هذا 
امللف بعد ثاثة أشهر تقريبا من استقالة الحكومة 

قد يعرض الباد ألزمة أخطر«.
وتم تكلي�ف ع�اوي )65 عاما(، وزي�ر االتصاالت 
األس�بق، بتش�كيل الحكوم�ة الجي�دة يف األول من 
ش�باط لتش�كيل حكومة تدي�ر عملي�ة انتخابات 

مبكرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الثقافة عب�د األم�ري الحمداني، 
األربع�اء، وج�ود فريق متخص�ص يف هيأة 
اآلث�ار ملتابع�ة مل�ف اآلث�ار املهرب�ة حول 
العالم، فيما أش�ار وزي�ر الخارجية محمد 
الحكي�م إىل ق�رب إعادة خمس�ة عرش ألف 

قطعة ثمينة من واشنطن إىل العراق.
وقال الحمداني لوكال�ة األنباء العراقية إن 
“فريقاً متخصصاً يف هيأة اآلثار يتابع ملف 
اآلثار املهربة”، مش�رياً إىل أن “ملف متابعة 

اآلثار ليس بالس�هل، ويس�توجب التعاون 
والتنس�يق بني وزارتي الخارجية والثقافة، 

فضاً عن سفاراتنا حول العالم”.
وأضاف أن “املجتمع الدويل يقف مع العراق يف 
اسرتداد القطع املهربة، إضافة إىل أن للقوانني 
األممي�ة والجامعات واملراك�ز واملتاحف يف 
دول العالم أيضاً مساهمة يف إعادة اآلثار”.

وبالتنس�يق  تتاب�ع  “الثقاف�ة  أن  وتاب�ع 
م�ع الخارجية مل�ف القط�ع املهربة حول 
العالم”، مثمناً “جهود الس�فارات العراقية 
حول العالم بشان متابعة القطع املهربة”.

وأوض�ح أن “ع�دد القط�ع املس�رتدة اآلن 
)158( قطع�ة أغلبه�ا عب�ارة عن نصوص 
وأل�واح طيني�ة مكتوبة بالخط املس�ماري 
وباللغتني  الس�ومرية واالكدية”، مشرياً إىل 
أن “العدد ال يشكل إال جزءاً يسرياً من اآلثار 
املهرب�ة منذ عام 1991 وع�ام 2003 والتي 
حصلت فيه حمات نهب يف املواقع اآلثرية، 
باإلضاف�ة إىل م�ا ج�رى أيام ح�رب داعش 

اإلرهابي”.
وأش�ار إىل أن “اآلث�ار س�تأخذ طريقها إىل 
املتحف العراقي وس�تكون ضمن أرش�يف 

التاريخ العراقي املدون”، مبيناً أن “للثقافة 
أيضاً أرش�يف ع�ن العائلة املالك�ة تعود إىل 
منتص�ف الق�رن املايض، فضا ع�ن وثائق 
يومية ملا يجري يف الحياة اليومية للعائلة”.

وأردف قائ�ًا إن “ه�ذا االس�رتداد نتيج�ة 
للجه�ود املتضافرة ولس�نوات من العمل”، 
مؤكداً “امليض بهذا املجال با تردد وس�وف 
ُيس�تعاد جمي�ع اآلث�ار املهرب�ة، وال�رتاث 

العراقي سيعود إىل األرض االم”.
من جانبه قال وزي�ر الخارجية محمد عيل 
الحكيم ، أن “وزارة الخارجية لديها تنسيق 

مش�رتك مع وزارة الثقافة كما أن س�فراء 
الع�راق يعملون عىل متابع�ة اآلثار املهربة 
أو املباع�ة عىل وف�ق التعليم�ات “، مؤكداً 
“وجود خمس�ة عرش ألف قطع�ة ثمينة يف 
مجموعة من الجامعات يف واش�نطن سيتم 

تجميعها وإعادتها للعراق”.
وكان وزير الخارجينّ�ة محمد عيل الحكيم، 
قد س�لم وزير الثقافة عبد األمري الحمداني 
قطعاً أثرينّة كانت قد اس�رتدتها الوزارة من 

عدد من الدول.
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العراق يتابع قضية )15( ألف قطعة أثرية مهربة بحوزة الواليات املتحدة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح، أم�س األربع�اء، يف ق�ر 
الس�ام ببغ�داد، س�فري جمهورية 
الصني الشعبية لدى العراق تشانغ 

تاو.
الجمهورية بحس�ب  ل رئيس  وحمنّ
بي�ان ملكتب�ه االعام�ي، »الس�فري 
رس�الة إىل نظريه الصين�ي أعرب، 
من خالها، عن تضامن العراق مع 
الص�ني يف مواجه�ة وب�اء كورونا، 

والتداب�ري  باإلج�راءات  مش�يداً 
اتخذتها  التي  الرسيعة واملس�ؤولة 
بكني الحتواء وتخفيف انتشار هذا 

الفايروس«.
وج�رى، أثناء اللقاء، »بحث تطوير 
العاق�ات الثنائي�ة وتوس�يع آفاق 
التع�اون يف املج�االت كاف�ة وبم�ا 
يخدم مصلح�ة البلدين الصديقني، 
وت�م التأكي�د ايض�اً ع�ىل أهمي�ة 
التنس�يق املش�رتك لرتس�يخ األمن 
واالس�تقرار وتعزيز السام خدمة 

لشعوب املنطقة والعالم«.

رئيس اجلمهورية يبعث »رسالة تضامنية«
 اىل الصني

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس املفوضني الس�يد 
جليل عدنان خلف يف مكتبه س�فري كوريا 

الجنوبية جانغ كيونغ ووك صباح. 
وتناول الطرفان اهمية اجراء االنتخابات 
املبك�رة والتي س�تدفع اىل تهدئة االوضاع 
يف العراق، ورشح رئيس مجلس املفوضني 
الخط�وات التي اتبعه�ا املجلس الجديد يف 
عملية االعداد والتجهيز االداري والقانوني 

للمؤسسة وفقا للمعايري الدولية.
تواج�ه  املؤسس�ة  ان  جلي�ل  واض�اف 
الكثري من التحدي�ات والعقبات الداخلية 
انن�ا س�نعمل جاهدي�ن  اال  والخارجي�ة 
ع�ىل ح�ل جميع املش�اكل بالتع�اون مع 

املؤسسات واملنظمات الدولية.

م�ن جانبه ابدى الس�فري الكوري تفهما 
كبريا وس�عادة غامرة لتوطي�د العاقات 
بني البلدي�ن واعرب عن اس�تعداد كوريا 
والتواص�ل  االس�تمرار  يف  الجنوبي�ة 
بمس�اعدة املفوضية من خ�ال الرشكة 
االق�رتاع  الجه�زة  املجه�زة  الكوري�ة 
االلكرتوني التي عملت عليها املؤسسة يف 

االنتخابات السابقة.
واض�اف كيونغ ان كوري�ا الجنوبية عىل 
اس�تعداد ت�ام لنقل التجرب�ة الكورية اىل 
الع�راق م�ن خ�ال التع�اون املثم�ر بني 

البلدين وتبادل الخربات .
يذكر ان كوريا الجنوبية قد زودت العراق 
باجه�زة الع�د والف�رز االلكرتوني�ة التي 
تعت�رب م�ن االجه�زة املتط�ورة واملجربة 

عامليا. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و مفوضية حقوق اإلنس�ان عيل 
البيات�ي، أم�س االربع�اء، ع�ن وج�ود 926 
ش�كوى مس�جلة ل�دى الحكوم�ة العراقية 

ملقاضاة التحالف الدويل. 
وقال البياتي يف بيان تلقت املستقبل العراقي 

نس�خة منه، إن »هناك 926 شكوى مسجلة 
التحال�ف  ض�د  العراقي�ة  الحكوم�ة  ل�دى 
ال�دويل ملحارب�ة داعش م�ن ذوي ضحايا تم 
اس�تهدافهم يف قصف التحالف خال الحرب 
ضد داع�ش نصف هذا العدد هم قتىل واآلخر 

إصابات مختلفة«.
وأضاف أن »الشكاوى من محافظات االنبار 

ونين�وى وكرك�وك ونعتق�د ان هنالك الكثري 
ممن لم يقوموا باالباغ«.

وأوضح البيات�ي، أن »التحالف الدويل اعرتف 
قبل ايام انه خال سنوات الحرب ضد داعش 
س�قط م�ا يق�ارب 13٧0 مدن�ي يف الع�راق 
وس�وريا يف حني تقارير دولية محايدة تؤكد 
سقوط 11800 قتيل فقط يف العراق وسوريا 

و أكثر من 8000 جريح«.
وأك�د أن »الحكومة العراقي�ة مطالبة برفع 
بتعويض�ات  واملطالب�ة  قضائي�ة  دع�وى 
للضحايا النه انتهاك للقانون الدويل االنساني 
واتفاقي�ات جني�ف األربعة الت�ي تحتم عىل 
الجهات املتحاربة تجنب استهداف املدنيني و 

رضورة حمايتهم«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي����ئة رع����اية ذوي 
الخاص�ة  واالحتياج�ات  اإلعاق�ة 
والش������ؤون  العم�ل  وزارة  يف 
االجتماعي�ة، ع�ن موع�د توزي�ع 

الراتب املعني املتفرغ.
وق�ال مدير ع�ام الدائ�رة االدارية 
يف  والق�������انوني�ة  واملالي�ة 
هيئ�ة الرعاي�ة ع�ادل الركابي، يف 
العراقي«،  »املس�تقبل  تلقته  بيان 
ان »توزي�ع رات�ب املع�ني املتفرغ 
ت�م  الذي�����ن  املش�مولني  ب�ني 
منحهم ق�رارات طب����ية ضمن 
الع�ام 2019 واس�تلموا بطاق�ات 
املاسرت كارد ولم يس�تلم���وا اي 
دفعة س�يكون بعد اق�رار موازنة 
الع�ام 2020 وتوفر التخصيصات 

املالية«.
م�ن  »اله�����دف  ان  وأض�اف 
تنظيم بط�����اقات املاسرت كارد 
له�م كان لغ�رض تهيئته�����م 
املوازن�ة  اق�رار  لح�ني  لل�رف 

االتحادية العامة.

رئيس جملس املفوضني يناقش مع سفري كوريا اجلنوبية
 أمهية االنتخابات املقبلة

حقوق اإلنسان تكشف عن تسجيل )926( شكوى ملقاضاة التحالف الدويل

العمل تعلن
 موعد توزيع راتب 

املعني املتفرغ بني 
املشمولني

 ضمن 2٠19

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان، أمس األربعاء، 
كل من وزير الخارجية الدكتور محمد عيل الحكيم، ورئيس جهاز املخابرات 

الوطني مصطفى الكاظمي.
وقال بيان صادر عن املركز االعامي ملجلس القضاء االعىل تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه أن »الطرف�ني بحثا مع�ا ملفات متابع�ة املطلوبني 

للقضاء الهاربني خارج العراق«. 
كما اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األع�ىل القايض فائق زيدان مصطفى 

الكاظمي رئيس جهاز املخابرات الوطني.
وذك�ر بيان ص�ادر عن املركز االعام�ي ملجلس القضاء األع�ىل أن »رئيس 
مجل�س القضاء األعىل بحث باالجتماع مع رئيس جهاز املخابرات الوطني 

مرشوع قانون جهاز املخابرات الوطني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد الحش�د الش�عبي عىل تقديم�ه الدعم الكام�ل لعمل املناف�ذ الحدودية 
ومساندتها.

جاء ذل�ك خال اس�تقبال رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية، عم�ر الوائيل، يف 
مكتب�ه، الي�وم األربع�اء، وفدا من هياه الحش�د الش�عبي متمث�ل بمدير 

العاقات العامة يف الهيأة احمد عبد الوهاب.
وأشاد الوائيل بحسب البيان الصادر عن مكتبه، وتلقت املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، بدور الحشد الشعبي املجاهد يف مقارعة اإلرهاب وانتصاراته 

التاريخية لتحقيق أمن العراق واملحافظة عىل نسيجه االجتماعي.
وأوضح الوائيل، ان« للحشد الشعبي مواقف مهمه يف دعم املنافذ الحدودية 

امنيا ولوجستيا«.
وم�ن جهته، أكد عبد الوهاب، تقدي�م الدعم الكامل لعمل املنافذ الحدودية 

ومساندتها والتعاون التام يف كافة املجاالت التي تخدم بلدنا العزيز.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضية حقوق االنس�ان، األربعاء، عن تص�در قضايا بيع 
األعضاء البرشية جرائهم االتجار بالبرش يف العراق، متهمة عدد من 

الدول بتهريب عمالة اجنبية للعراق بطرق غري رسمية.
وق�ال عضو مفوضية حقوق االنس�ان فاضل الغراوي ان »ال� 600 
قضية املس�جلة لاتجار بالب�رش التي اعلن عنه�ا يف العراق غالبية 
ضحاياه�ا من النس�اء واألطفال والذي�ن يتم اس�تغالهم من قبل 

العصابات االجرامية”.
وأضاف ان “قضايا بيع األعضاء البرشية هي األعىل بجرائم االتجار 
بالبرش يف العراق والتي وصل فيها بيع الكلية اىل بسعر 12 الف دوالر 
تليها اس�تغال النساء واألطفال بالتس�ول ومن ثم تهريب العمالة 
األجنبية”. وأوضح ان “هناك عدد من الدول متورطة بتهريب العمالة 
األجنبي�ة للعراق م�ن خال حج�ز جوازاتهم ووثائقه�م وادخالهم 
بط�رق غري رشعية وبيعه�م الماكن العمل بأثمان ورواتب بخس�ة 

ومن دون أي فحوصات طبية او حتى علم الجهات األمنية”.
وكانت مفوضية حقوق األنسان يف العراق حذرت، اليوم األربعاء، من 
ظاهرة االتجار بالبرش والتي أصبحت جريمة تهدد األمن املجتمعي 

يف العراق بعد تسجيل 600 قضية لعامي 2018 و2019.

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل وزير 
اخلارجية ورئيس جهاز املخابرات 

احلشد الشعبي يؤكد »الدعم الكامل« 
ملساندة املنافذ احلدودية 

مفوضية: »بيع األعضاء« أعىل جرائم 
االجتار بالبرش يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات البرة، 
رساح  إط�اق  األربع�اء،  أم�س 
املوقوفني يف  املتظاهري�ن  جمي�ع 

املحافظة.
وقالت قيادة العمليات، يف تريح 
صحفي إن “جمي�ع املوقوفني تمنّ 
إطاق رساحهم بأوامر قضائية أو 

بأوامر من قائد العمليات«.
وأك�د »ع�دم وج�ود أي معتقل أو 

موقوف )حاليا( م�ن املتظاهرين 
السلميني يف محافظة البرة«.

الب�رة  عملي�ات  قائ�د  وكان 
الفريق الركن قاسم نزال، وجه يف 
وقت س�ابق بإطاق رساح جميع 
املوقوفني بع�د األحداث األخرية يف 
املحافظ�ة. والب�رة ه�ي إحدى 
املحافظ�ات العراقية التي تش�هد 
احتجاج�ات منذ أش�هر للمطالبة 
الخدم�ات  وتحس�ني  بالتوظي�ف 

ومكافحة الفساد.

عمليات البرصة تعلن إطالق رساح مجيع 
املتظاهرين املوقوفني
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    بغداد / المستقبل العراقي

تح�ت ش�عار )الرتش�يد س�مة حضارية فك�ن متحرضا 
بالرتشيد( نظمت وزارة الكهرباء مكتب االعالم واالتصال 
الحكوم�ي وبارشاف نادي الكهرب�اء الريايض وبالتعاون 
مع امانة بغداد ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة 

والبيئة وقيادة عمليات بغداد«.
وبحضور مدير مكتب االعالم واالتصال الحكومي والناطق 

باس�م وزارة الكهرب�اء ومدير قس�م العالق�ات واالعالم 
لكهرباء بغداد وم�دراء االعالم يف الرشكات العامة لوزارة 
الكهرب�اء وع�دد من منظم�ات املجتمع املدن�ي وممثلني 
ع�ن عمليات بغداد وعدد من منتس�بي وزارة الكهرباء«.
وكان لقس�م العالقات واالعالم يف الرشكة العامة لتوزيع 
كهرباء بغداد مشاركة واضحة يف هذا الكرنفال الذي ابتدأ 
بعزف الس�الم الجمهوري مع وقوف دقيقة حداد وقراءة 
س�ورة الفاتحة ع�ى ارواح ش�هداء الع�راق لتنطلق بعد 

ذلك فعاليات املارثون الرمزي الس�نوي والذي ارتدى فيه 
الرياضيون فانيالت رياضية طبع عليها شعارات لرتشيد 

الطاقة وعدم االرساف يف االستهالك«.
كما ت�م توزيع امليداليات وال�دروع والكؤوس عى الفرق 

الفائزة والجهات الداعمة«.
ويف خت�ام الكرنفال ق�دم مدير مكتب االع�الم واالتصال 
الحكوم�ي كاروان جبار محمد ش�كره وتقدي�ره العايل 

لجميع املشاركني والداعمني والحارضين«.

يذك�ر أن ه�ذه االحتفالية هي الفعالية الس�نوية الثالثة 
الت�ي تقيمه�ا وزارة الكهرب�اء بالتع�اون م�ع ع�دد من 
الجه�ات الحكومية دعم�اً للحملة الوطني�ة التي تبناها 
مكت�ب االع�الم واالتص�ال الحكوم�ي يف االمان�ة العامة 
ملجل�س الوزراء«.هذا وقد وضعت خط�ة مركزية للقيام 
بحم�الت للرتويج عن مفهوم ترش�يد اس�تهالك الطاقة 
الكهربائي�ة وتوعية فئ�ات املجتمع العراق�ي عى كيفية 

الرتشيد واالستخدام االمثل للطاقة .

الكهرباء تنظم االحتفالية السنوية لليوم الوطني لرتشيد واستدامة الطاقة عىل ارض متنزه الزوراء
حتت شعار »الرتشيد مسة حضارية فكن متحضرًا بالرتشيد«

    بغداد/ المستقبل العراقي

ترأس وزير الزراعة صالح الحسني اجتماعا 
تداولي�ا مع ع�دد م�ن املختص�ني الزراعيني 
يف مكت�ب رئي�س ال�وزراء واقليم كردس�تان 
والوزارات الساندة بحضور مستشار الوزراة 
مهدي ضمد القييس ملناقشة الخطة الزراعية 
ووضع املبادئ االساس�ية وحرص املساحات 

والغلة املتوقعة لعموم البالد ».
واكد الحس�ني خالل االجتماع بحس�ب بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »ما يطبق من 
خطط زراعية يف اي محافظة سيتم تطبيقها 
يف اقلي�م كردس�تان بغي�ة تحقي�ق نهض�ة 

زراعي�ة متكامل�ة تاخذ ع�ى عاتقها تحقيق 
االكتف�اء الذاتي من املحاصيل االس�رتاتيجية 

واملحاصيل االخرى«.
الفت�ا اىل ان »م�ا ت�م انج�ازه خ�الل الفرتة 
املاضي�ة ج�اء بع�د م�ا ت�م من�ع اس�ترياد 
املحاصي�ل الزراعية والبي�ض والدجاج بغية 
تحقيق الجدوى االقتصادية للفالحني ومربي 
الدواجن وتمخ�ض عن االجتماع االتفاق عى 
اق�رار الخط�ة الزراعي�ة املص�ادق عليها من 
قب�ل وزارتي الزراعة وامل�وارد املائية بموجب 
املحرض املش�رتك للموس�م الزراع�ي 2019-
2020 والذي يشمل املساحات املروية باالنهار 
املروي�ة  واملس�احات  االروائي�ة  واملش�اريع 

باالب�ار واملس�احات الديمي�ة ع�ى مس�توى 
جمي�ع املحافظات بضمنها اقليم كردس�تان 
، وان يقدم االقليم املس�احات والغلة املتوقعة 
مقرون�ة بمصادق�ة وزارة امل�وارد املائية اىل 
وزارة الزراع�ة وتع�رض ع�ى اللجنة لغرض 
دراس�تها وحس�ب جدولة النضج يف مختلف 

املناطق ».
فيم�ا اثنى وفد اقليم كردس�تان عى التعاون 
املس�تمر من قبل وزارة الزراع�ة ويف مختلف 
املج�االت ومنه�ا وض�ع الخط�ط الزراعي�ة 
والعمل الدؤوب الهادف اىل تعضيد دور املنتج 
املحيل واالخذ بيد الفالحني واملزارعني لتشغيل 

االيدي العاملة ودعم االقتصاد الوطني .

وزير الزراعة يؤكد امليض بمنع االسترياد: حققنا نجاحات 
    بغداد / المستقبل العراقيكبرية خالل الفرتة املاضية 

جم�ال  املائي�ة  امل�وارد  وزي�ر  ت�راس 
الع�اديل اجتماع اللجنة العلمية املش�كلة 
يف  املوظف�ني  ترش�يح  دراس�ة  لغ�رض 
ال�وزارة وتش�كيالتها للدراس�ات العلي�ا 
داخل وخ�ارج الع�راق وتقيي�م البحوث 

والدراسات«.
واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، انه »يف مس�تهل اللقاء الوزير 
ع�ى »رضورة دع�م الكف�اءات العلمية 
لحاميل الش�هادات العليا واالستفادة من 

علميتهم ».
داعي�اً اللجنة للمبارشة بتأس�يس معهد 

الجوفي�ة  باملكام�ن  يخت�ص  للمي�اه 
وأنش�طة املوارد املائية والرتبة والس�دود 
االزم�ات  ومواجه�ة  االه�وار  وادام�ة 
كالجفاف والفيض�ان يعتمد عى حاميل 
الش�هادات العلي�ا من منتس�بي الوزارة 
وتشكيالتها واساتذة الجامعات العراقية 
ودعوة الخرباء الدوليني املختصني بالشأن 
املائي لالس�تفادة من ارائهم ودراساتهم 

وتوظيفها لخدمة مشاريع الوزارة ».
م�ع  التنس�يق  »بأهمي�ة  ع�ى  واك�د 
قان�ون  لدراس�ة  الع�ايل  التعلي�م  وزارة 
الدراس�ية  والبعث�ات  الزم�االت  برام�ج 
وباالختصاصات الدقيقة التي من شأنها 

االرتقاء بعمل الوزارة نحو االفضل .

وزير املوارد املائية يرتأس اجتامع اللجنة العلمية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة عن مواصلة مواقع الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب، يف االنب�ار و نين�وى وص�الح الدين و 
كركوك وبغداد استالم الرز املستورد والوارد عرب ميناء ام 
قرص من حمولة الباخرة)UNITY( و املخصص للبطاقة 
التمويني�ة« .واوض�ح مدير عام الرشكة حس�نني مهدي 
علوان يف بيحان ورد ل�«املستقبل العراقي«، بان »الكميات 
توزعت وفق ضوابط قس�م التس�ويق حيث بلغت الكمية 
املس�تلمة يف فرع االنب�ار ) ٦1٣( طن�ا رز فيتنامي فيما 
اس�تقبلت مخ�ازن كرسه وعطش كمي�ة )٣٦0 (طنا رز 
فيتنامي محوله م�ن صومعة العطيفيه«.واضاف علوان 
ان »مخ�ازن الرز يف صومع�ة تكريت التابعة لفرع صالح 
الدين استلمت كمية ) 1٨0 ( طنا رز فيتنامي ويف كركوك 
بلغ�ت الكمي�ات املس�تلمة)72( طن�ا فضال عن اس�تالم 
س�ايلو ال�دوره كمية اكثر م�ن )274(طن�ا رز فيتنامي 
فيما تجاوزت الكميات املس�تلمة يف سايلو الطوز )44٣(

طن�ا رز فيتنامي«.مضيفا بان صومعة الرصافة بارشت 
كذلك بتجهيز وكالء الغذائية بالرز املحيل الياس�مني وذلك 
ضمن الحص�ة الثانية وبكمي�ة تج�اوزت)٦٦( طنا ، اىل 
جانب استالم كمية اكثر من )22 (طنا رز ياسمني واردة 
من مجرشة ابو صخري الحكومية .ومن جانب اخر اشار 
عل�وان اىل قيام س�ايلو كركوك بتجهي�ز املطاحن االهلية 
والحكومي�ة يف املحافظ�ة بخلط�ات الحنط�ة املخصصة 
لدع�م البطاقة التموينية حيث تجاوزت الكميات املجهزة 
)1٦2( طن�ا فض�ال ع�ن قيام مجم�ع الري�اض املخزني 

بتجهيز كمية اكثر من )٦2٨(حنطة مخلوطة.

حبوب التجارة تعلن 
استمرار مواقعها استالم 

الرز املستورد

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، عطوان العطواني 
عض�و مجلس النواب والوفد املرافق له، حيث وجه الوزير بتوفري 
ظروف العمل الالزمة إلنش�اء مستش�فى عام يف قض�اء الزوراء 
)املعامل( يف بغداد وتحس�ني واقع خدماته البلدية«.وبني الدليمي 
خ�الل اللق�اء الذي ح�رضه وفد م�ن الرشك�ة املكلفة بإنش�اء 
املستش�فى، ومدير عام العقود الحكومية أزهار حسني،بحس�ب 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، رؤية ال�وزارة واملعالجات التي 
وضعتها لتنفيذ املزيد من املش�اريع الحيوية الجديدة واستئناف 
العم�ل يف املش�اريع املتوقفة واملتلكئة ، الس�يما مش�اريع البنى 
التحتية والصحية والتعليمية منها«.من جهته ثمن الوفد الضيف 
جهود ومس�اعي الوزير يف تحس�ني الواق�ع الخدمي يف محافظة 
بغداد واألقضية والنواحي والقرى املرتبطة بها، مش�يدين برؤية 

وزارة التخطيط التنموية يف عموم املحافظات.

وزير التخطيط يوجه بتوفري مستشفى عام يف قضاء 
»املعامل« وحتسني واقع خدماته البلدية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وحدات تعزي�ز الصحة يف املراكز الصحي�ة التابعة لقطاع 
الكرخ للرعاية الصحية األولية وبالتعاون مع الوحدات الس�اندة 
)األم�راض االنتقالي�ة والصحة املدرس�ية واألع�الم ( عن تنظيم 
واس�تمرار الحملة التوعوية والتثقيفية املوس�عة حول فايروس 
كورون�ا املس�تجد للمؤسس�ات الحكومي�ة والدوائ�ر الخدمي�ة 
واملؤسس�ات الرتبوي�ة واألس�واق التجاري�ة يف محي�ط الرقع�ة 
الجغرافي�ة التابع�ة للقطاع .حي�ث بينت ومن خالله�ا املالكات 
العامل�ة يف هذه املراكز واملنظمة للحملة ماهو الفايروس ونوعه 
وإعراض�ه وط�رق الوقاية من�ه وطرق انتش�اره الرسيع وأيضا 
ت�م توزيع عدد من الرس�ائل الصحية التي تخ�ص املرض فضال 
عن العمل ع�ى طمأنة املواطنني وعدم نرش الش�ائعات املغرضة 

والعمل عى محاربتها خدمة للصالح العام .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبط 12 سيارة معدة للتهريب مع 
شفلني مفككني يف جمرك ام قرص الشمايل.وذكرت الهيئة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ، ان »السلطة الكمركية يف 
كمرك ام قرص الشمايل وبالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط  
)12( سيارة دون املوديل املسموح باسترياده أخفيت داخل ست 
حاويات مع شفلني مفككني يف محاولة لتهريبها خالفاً للضوابط 
والتعليمات النافذة ».واضاف، ان »موظفي املركز املذكور تمكنوا 
م�ن ضبط حاوية تحتوي عى موز تالف يف رصيف 11 »، الفتا اىل 
انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفات حس�ب قانون 

الكمارك رقم 2٣ لسنة 19٨4 النافذ .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين عن توطني رواتب موظفي عدد من وزارات 
ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة املاس�رت كارد الدولية.وقال املكتب 
االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
،ان�ه »تم توط�ني رواتب عدد م�ن موظفي وزارات ومؤسس�ات 
الدولة ومنحهم البطاقة االلكرتونية واس�تالم رواتبهم الش�هرية 
عربها«.وأش�ار اىل انه »بإمكان حاميل املاس�رت كارد االس�تفادة 
من املمي�زات والخدمات املالية التي اطلقه�ا املرصف مؤخرا من 
س�لف وقروض والتقديم عى تلك الس�لف من قبل فروع املرصف 

املنترشة يف بغداد واملحافظات.

صحة الكرخ: استمرار التوعية والتثقيف الصحي 
حول فايروس كورونا يف املراكز الصحية

ضبط »12« سيارة معدة للتهريب مع شفلني 
مفككني يف كمرك ام قرص الشاميل

الرافدين يعلن توطني رواتب عدد من موظفي 
الوزارات ومنحهم املاسرت كارد

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرس�مي لوزارة الصحة والبيئة الدكتور س�يف البدر عن مغادرة الجالية 
العراقي�ة من مدينة ووهان الصينية من املؤسس�ة الصحية التي اس�تضافتهم يف بغداد 
بعد ان اكملوا مدة أس�بوعني كاملني يف احد املؤسس�ات الصحية يف بغداد وتم التأكد من 
س�المتهم من األمراض االنتقالية سيما فايروس كورونا املستجد بعد معاينتهم من قبل 
لجن�ة طبية متخصصة من اطباء استش�اريني يف املجال.جاء ذلك بحضور معاون مدير 
ع�ام الصحة العامة يف الوزارة الدكتور اس�عد مهدي وب�ارشاف ومتابعة الكوادر الطبية 
والصحي�ة املخصص�ة ملتابعة املس�تضافني يف املستش�فى.وقدم وزير الصح�ة والبيئة 
الدكت�ور جعفر صادق عالوي الش�كر والتقدي�ر للجهود املباركة التي بذلها املنتس�بون 
ملتابعة الحالة الصحية للجالية العراقية واملركز الصحي يف مطار بغداد الدويل ومستشفى 
الف�رات يف دائ�رة صحة الكرخ ودائ�رة مدينة الط�ب وكل من قدم الدعم واإلس�ناد لهم 
يف جمي�ع دوائر الصح�ة يف بغ�داد واملحافظات.والجدير بالذكر ان الجالي�ة العراقية تم 
وصولها واستقبالها يف احدى مؤسسات الوزارة الصحية وبإرشاف السيد الوكيل االداري 
لل�وزارة الدكتور هاني العقابي وفريق طبي متخصص وتم التأكد من خلوهم تماما من 

اإلصابة ،وتؤكد الوزارة عدم وجود أي حالة اصابة او اشتباه يف جميع مناطق العراق.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع��ا مدير ع�ام الرشكة العام�ة للصناعات 
البرتوكيمياوية إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن عقي�ل عب�د الزه�رة »وزارة النفط 
لألس�تفادة من الخدمات واالمكانيات الكبرية 
املتوفرة يف الرشكة لتزويد الوحدات واملشاريع 
النفطية باملاء الخام واملاء املقطر واملاء الحلو 
».وقال يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»لدى الرشكة وحدات متكاملة لتصفية املياه 
 )RO( �ووحدات إلنت�اج املاء املقطر وم�اء ال
والتي باالمكان االستفادة منها لدعم املشاريع 
النفطية يف محافظة البرصة عموماً والرميلة 
بش�كل خ�اص ع�ن طري�ق تنفي�ذ م�رشوع 
حيوي بم�د أنابيب لهذا الغرض«.واضاف بأن 

»للرشكة أمكانيات وخطط لتجهيز مؤسسات 
الص�ودا  منه�ا  مختلف�ة  بمنتج�ات  الدول�ة 
الكاوية والنرتوجني املسال وقد أبرمت عقوداً 
م�ع وزارة النف�ط به�ذا الخصوص ، مش�رياً 
اىل ان »الرشك�ة أبرمت عقداً مع املس�تلزمات 
الزراعية لتجهيزها باالغطية الزراعية حسب 
االحتياج بحدود )1500( طن / س�نوياً حيث 
تمتل�ك ثالث خط�وط ياباني�ة املنش�أ إلنتاج 
االغطي�ة الزراعي�ة جاهزة للعم�ل إضافة اىل 
عقد مع مصان�ع الغزل والنس�يج لتجهيزها 
باالكي�اس ».واكد س�عي الرشك�ة للبحث عن 
ف�رص للعمل والتعاقد الس�تغالل االمكانيات 
والق�درات الكب�رية الت�ي تتمتع به�ا لتعزيز 
االيرادات وضمان ديموم�ة العجلة الصناعية 

واإلنتاجية للرشكة ومعاملها كافة .

بعد استضافتهم ألسبوعني يف مؤسساتها الصحية

الصحة تعلن مغادرة اجلالية العراقية 
التي أجليت من الصني

الصناعـات البرتوكيمياويـة تدعـو النفـط لالستفـادة مـن إمكانياهتـا 
فـي جتهيـز املشاريـع باملـاء اخلـام واملقطر

املنتجات النفطية تضبط وكر كبري 
لتهريب املشتقات يف االنبار

الرتبية: اكثر من »900« ألف طالب وطالبة 
يؤدون امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت املالكات التفتيش�ية لرشكة توزيع املنتجات النفطية من ضبط وكر 
لتهريب املشتقات النفطية يف محافظة االنبار بالتعاون مع االجهزة االمنية.
وق�ال مدير هيأة التفتيش يف الرشكة عيل الس�نيد يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان »املالكات التفتيش�ية اس�تجابت ملعلومات وردت 
ع�ن وكر لتهريب املش�تقات النفطية بخزانات مختلف�ة االحجام«.وبني ان 
»الرشكة عرب ذراعها التفتييش تمكنت من ضبط خزانني بس�عة 45 الف لرت 
يحتوي احدهما عى منتوج نفطي مجهول الكمية مع مخلفات تستعمل يف 
خبطها م�ع النفط والكاز بما يقارب ٣0 الف لرت«.وأضاف الس�نيد ان »من 
بني املضبوطات كان ٣ خزانات بس�عة 20 الف ل�رت احدهم يحتوي عى كاز 
يق�در بع�رشة االف لرت باالضافة اىل مضخة )روبن( م�زود بعداد ومحطتني 

متنقلتني،« الفتا اىل ان »الرشكة اشعرت الجريمة االقتصادية بذلك .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة توج�ه أكثر من 
900  أل�ف طال�ب وطالبة ي�وم امس 
إلداء   )2020 )19ش�باط  األربع�اء 
للمرحل�ة  الس�نة  نص�ف  امتحان�ات 
الثانوية للعام الدرايس 2019 - 2020.

واكدت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي« ، أن »االمتحانات انطلقت يف 
محافظات )النجف األرشف ، ذي قار ، 
واسط ، بابل، املثنى ، الديوانية ، كربالء 
املقدسة ، ميسان( وذلك بعد استكمال 
تجهيز املدارس باللوازم واملس�تلزمات 
كاف�ة م�ن اوراق ودفات�ر امتحانية ، 
وتعميم الضوابط والتعليمات املعتمدة 
االمتحانية«.وبين�ت  العملي�ة  بش�أن 
ال�وزارة ان »الي�وم األول لالمتحان�ات 
ش�هد مش�اركة نحو 959,٣9٨ طالباً 

وطالب�ة للمرحل�ة الثانوي�ة ، موجهة 
بالوقت نفسه مدراء املراكز االمتحانية 
يف جميع املديريات التابعة لها برضورة 
االلت�زام بالتعليمات لت�اليف الوقوع يف 
أخط�اء تنعك�س س�لباً ع�ى العملية 
املتعلق�ة  تل�ك  ، الس�يما  االمتحاني�ة 
االمتحان�ي  املرك�ز  مدي�ر  بواجب�ات 
واملراق�ب املرشف للحفاظ عى رصانة 
العملي�ة التعليمية« .ام�ا فيما يخص 
اقس�ام التعلي�م املهن�ي يف املحافظات 
الجنوبي�ة ، فق�د افصح�ت املديري�ة 
العامة للتعليم املهني عن »دخول أكثر 
من 15 ألف طالب لخ�وض امتحانات 
الك�ورس االول له�ذا الع�ام . وأعربت 
ع�ن املها يف أن ُيحق�ق جميع الطالب 
نس�ب نجاح عالي�ة تتناس�ب وحجم 
االس�تعدادات والجهود التي ُبذلت من 

قبل األرسة الرتبوية.

حمافظ البرصة يوجه بتسهيل إجراءات 
منح قطع األرايض للمهجرين

وزير النقل يعلن استئناف رحالت رشكات الطريان 
الفرنسية واالملانية بالتحليق عرب االجواء العراقية

    المستقبل العراقي / رائد محمد 

وج�ه محاف�ظ الب�رصة املهندس أس�عد 
العيداني، الدوائر املعنية بتسهيل عمليات 
منح املسجلني يف دائرة الهجرة واملهجرين 
للقوان�ني  ارايض س�كنية، وفق�ا  قط�ع 

الصادرة بهذا الشان .
جاء ذلك عى لس�ان مدير دائ�رة الهجرة 
واملهجري�ن يف محافظ�ة الب�رصة، أث�ري 
كامل املنصوري، قائ�اًل: ان دائرته زودت 
املهجري�ن  بأس�ماء  املحافظ�ة  دي�وان 
بهدف تنفيذ التوجي�ه الصادر من رئيس 
الحكومة التنفيذية، الفتا إىل أن ملف منح 

قطع االرايض للمهجرين، س�وف يعامل أسوة 
الش�هداء والس�جناء  بتس�هيالت مؤسس�تي 
السياس�يني، من خالل ترسي�ع اجراءات املنح 

للمشمولني . 
واض�اف ان وزارة الهج�رة واملهجري�ن الت�ي 
ش�كلت عام 2009 تعنى باس�تقطاب العوائل 
املهاجرة وتبني قضايا النزوح الداخيل السباب 
مختلف�ة، فض�ال ع�ن تبن�ي قضاي�ا املرحلني 

واملس�فرين والعودة الطوعية لنازحي املناطق 
املحررة، من تنظيم داعش اإلرهابي، فضال عن 
قضايا النزوح الخارجي بعد عام 200٦ بسبب 

االعمال الطائفية يف العراق.
وأوض�ح أن من أهم االعم�ال املناطة بدائرته، 
هي تس�جيل الالجئني واملهاجري�ن والعائدين 
واملس�فرين، ومنحه�م كت�ب التأيي�د والعودة 
للوظيف�ة واحتس�اب الخدمة، ومن�ح حقوق 
املهجري�ن املالي�ة   واقام�ة املخيم�ات إلي�واء 

الالجئ�ني، وتقدي�م املس�اعدات العيني�ة 
العوائ�ل  ومن�ح  والغذائي�ة،  والصحي�ة 
املهاجرة العائدة من الخارج قطع ارايض 

سكنية.
مبين�ا إن أكث�ر م�ن )2٨ ال�ف( عائل�ة 
س�جلت عى قواعد بيان�ات دائرة الهجرة 
واملهجري�ن يف الب�رصة، مقس�مة إىل عدة 
فئات منها )19٦75 عائلة( من املهاجرين 
العائدين ، و) 5٨ عائلة( من املس�فرين ، 
و) 1٨٣7 عائل�ة( نزوح خارجي و ٣5٣٦ 
عائلة نزحت بسبب إجرام داعش ، منوها 
إن )1171 عائل�ة( ع�ادت إىل مناطقه�ا 

املحررة .
ويف س�ياق اخ�ر أوض�ح املنص�وري، إن وزارة 
الهجرة واملهجرين س�اهمت بحل أزمة ملوحة 
وتل�وث مي�اه ش�ط العرب م�ن خ�الل تزويد 
محافظ�ة البرصة ب�)12( محطة تحلية مياه 
وزع عدد منه�ا عى املستش�فيات، فضال عن 
مشاركة الوزارة يف إيواء نازحي موجة السيول 
والفيضان�ات ع�ام 2019 وتقديم املس�اعدات 

العينية والصحية والغذائية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر النقل عبد الله لعيبي، اس�تئناف 
رحالت رشكات الطريان االملانية والفرنس�ية 
يف االج�واء العراقية وذلك بع�د رفع  التوصية 

التحذرية من استخدام االجواء العراقية.
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  اللعيب�ي  وأك�د 
االوربي�ة  الط�ريان  »رشكات  ان  العراق�ي«، 
واالجنبية والعربية عاودت التحليق يف سمائنا 
من جدي�د بعد الغ�اء توصية وكال�ة االتحاد 
االوربي ألمن الطريان ك�ون االجواء العراقية 

االكثر امناً واستقرار«.
واض�اف انن�ا »نح�رص ع�ى أمن وس�يادة 

االجواء يف العراق واملنطقة«.
ع�ى  حريص�ة  النق�ل  »وزارة  ان  وتاب�ع، 
توف�ري افض�ل الخدم�ات املالحي�ة للطائرات 
العاب�رة الجوائن�ا واننا يف ط�ور فتح ممرات 
جوية جدي�دة وتقليل الفصل ب�ني الطائرات 
الس�تيعاب الزخم الكبري الحاص�ل للطائرات 
العابرة سماء العراق مؤكدآ؛ ان رشكة املالحة 
الجوية بكوادرها املتخصصة اس�تطاعت ان 

تجددكس�ب ثق�ة رشكات الط�ريان االوربية 
ومع�اودة تحليقه�ا ع�رب االج�واء العراقي�ة 

مجدداً«.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان رشكات الط�ريان 
الهولندي�ة والنرويجية س�بق وان اس�تأنفت 
رحالتها فوق االجواء العراقية مطلع الش�هر 
الجاري بعد التوصية التي قدمتها وكالة أمن 
الطريان بالحذر من اس�تخدام س�ماء العراق 

يف ٨ و11 م�ن ش�هر كانون الثان�ي املنرصم 
عق�ب االح�داث االخ�رية يف الب�الد ومنطق�ة 
الرشق االوس�ط، إال ان وكالة االتحاد االوربي 
ألم�ن الطريان قد تراجعت ع�ن قرارها يف 24 
من الش�هر ذاته بعد تقييم اخ�ر للمعلومات 
املتعلق�ة بس�المة الرح�الت الجوي�ة ف�وق 
الفضاء العراقي والتي اثبتت ان سماء العراق 

آمنة ومستقرة .



www.almustakbalpaper.net العدد )2088( الخميس  20  شباط  2020 اعالنات4
حمافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
اعالن مناقصة رقم 31 / لسنة 2020

م: )مرشوع تبليط الشوارع وانشاء ارصفة يف )حي العروبة الثاين )بيت جويد ( وتكملة حي الكرامة الثالثة ومنطقة بيت نعيمة يف قضاء قلعة صالح( 
 )رقم املناقصة 31/ لسنة 2020(  

1 � يرس ) محافظة ميس�ان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بمرشوع تبليط الش�وارع وانشاء 
ارصف�ة يف )ح�ي العروب�ة الثاني )بيت جوي�د ( وتكملة حي الكرامة الثالثة ومنطق�ة بيت نعيمة يف قضاء قلعة صال�ح( وبمبلغ قدره ) 
1,179,798,750 ( فقط )ثمانمائة واربعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وعرشون  الف دينار (  وبمدة تنفيذ )250( يوم )مائتان 
وخمسون يوما( املرشوع هو عبارة عن تجهيز املواد واملعدات للقيام باعمال  القشط والدفن للشوارع ومد القالب الجانبي وفرش الحىص 
الخابط وحسب جدول الكميات املرفق بالوثيقة القياسية وايضا القيام بتجهيز وحفر ومد انابيب وتشييد منهوالت ترصيف مياه االمطار 
مختلفة االحجام بأس�تخدام انابيب مختلفة االقطار  وبموجب جدول الكميات املرفق بالوثيقة وتش�ييد املنهوالت من الخرسانة املسلحة 
بموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات واالرصفة والقيام باعمال الجدار الس�اند وفق املواصفات الفنية املرفقة واخريا 
تجهيز املواد للقيام باعمال التبليط وحسب جداول الكميات املرفقة وعىل مقدم العطاء زيارة املوقع وبصحبة مساحي الدائرة املستفيدة 

لالطالع عىل واقع حال موقع املرشوع( 
1 � ان  املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا(

2 �  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية 
/ مدير قسم العقود / 07707395086( خالل )خالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

3 � 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 � م�ع كت�اب حج�ب البطاقة التموينية للمش�مولني به�ا واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية 
العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ر � س�يوله نقدية بمبلغ ) 118,215,835( مائة وثمانية عرش مليون ومائتان وخمس�ة وعرشون الف وثمانمائة وخمسة وثالثون دينار 
فقط   

ح � اعمال مماثلة خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن )353,939,625( ثالثمائة وثالثة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون الف 
وس�تمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار فقط ( ولعقد منجز واحد للسنوات )10( تسبق موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال 

هذا العقد وتم انجازها بنجاح  
4 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميس�ان / قس�م العقود 
الحكومية ( وبعد 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( وسيتم استالم الوثائق )التسليم باليد( ويكون 

العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
5 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6  �يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميس�ان / مديرية التخطيط يف ميسان   /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان / 
لجنة فتح العطاءات/ الطابق االول ( يف املوعد املحدد يوم الخميس املوافق )2020/3/12( الساعة الثانية عرش ظهرا علما انه اخر موعد 
لغلق املناقصة  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان التايل : )محافظة ميسان/ مديرية التخطيط يف ميسان  /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان / لجنة فتح العطاءات /الطابق 
االول ( يف الزمان والتاريخ يوم الخميس املوافق )2020/3/12 ( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او 

صك مصدق ( وبمبلغ  )11,798,000( احدى عرش مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف دينار فقط (  
7� العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية(

8 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية )جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة / املواصفات الفنية واملخططات ( 
عيل دواي الزم جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني 

حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم 28 / لسنة 2020
م: )مرشوع تبليط الشوارع وانشاء ارصفة يف )حي الروضة اجلديدة( يف قضاء املجر الكبري(  

 )رقم املناقصة 28/ لسنة 2020(  
1 � يرس ) محافظة ميسان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بمرشوع تبليط الشوارع وانشاء 
ارصف�ة يف )ح�ي الروضة الجدي�دة( يف قضاء املجر الكب�ري( وبمبلغ قدره ) 1,067,717,500 ( فقط )مليار وس�بعة وس�تون مليون 
وبعمائة وس�بعة عرش الف وخمس�مائة دينار(  وبمدة تنفيذ )250( يوم )مائتان وخمسون يوما( املرشوع هو عبارة عن تجهيز املواد 
واملعدات للقيام باعمال  القش�ط والدفن للش�وارع ومد القالب الجانبي وفرش الحىص الخابط وحسب جدول الكميات املرفق بالوثيقة 
القياسية وايضا القيام بتجهيز وحفر ومد انابيب وتشييد منهوالت ترصيف مياه االمطار مختلفة االحجام بأستخدام انابيب مختلفة 
االقطار  وبموجب جدول الكميات املرفق بالوثيقة وتش�ييد املنهوالت من الخرس�انة املس�لحة بموجب املخططات واملواصفات املذكور 
بج�دول الكمي�ات واالرصفة والقيام باعمال الجدار الس�اند وفق املواصفات الفنية املرفقة واخريا تجهيز امل�واد للقيام باعمال التبليط 
وحس�ب جداول الكميات املرفقة وعىل مقدم العطاء زيارة املوقع وبصحبة مس�احي الدائرة املس�تفيدة لالطالع عىل واقع حال موقع 

املرشوع( 
1 � ان  املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا(

2 �  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية 
/ مدير قسم العقود / 07707395086( خالل )خالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

3 � 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 � م�ع كت�اب حجب البطاقة التموينية للمش�مولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية 
العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ر � سيوله نقدية بمبلغ ) 106,985,300( مائة وستة ماليني وتسعمائة وخمسة وثمانون الف وثالثمائة دينار فقط   
ح � اعمال مماثلة خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن )320,315,250( ثالثمائة وعرشون مليون وثالثمائة وخمسة عرش الف ومائتان 
وخمس�ون دين�ار فقط(  ولعقد منجز واحد للس�نوات )10( تس�بق موعد غلق املناقص�ة لتنفيذ عقود مماثلة العمال ه�ذا العقد وتم 

انجازها بنجاح  
4 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميسان / قسم العقود 
الحكومية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 200,000 مائتان الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور نرش االعالن يف الصحف الرسمية( ان اسلوب الدفع سيتم من خالل ) دفع مبارش( وسيتم استالم الوثائق )التسليم باليد( ويكون 

العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
5 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6  �يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميسان / مديرية التخطيط يف ميسان   /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان / 
لجنة فتح العطاءات/ الطابق االول ( يف املوعد املحدد يوم الثالثاء املوافق )2020/3/10( الساعة الثانية عرش ظهرا علما انه اخر موعد 
لغلق املناقصة  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان التايل : )محافظة ميس�ان/ مديرية التخطيط يف ميس�ان  /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان / لجنة فتح العطاءات /

الطاب�ق االول ( يف الزمان والتاريخ يوم الثالث�اء املوافق )2020/3/10 ( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان 
مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )10,678,000( ثالثة عرشة ماليني وستمائة وثمانية وسبعون الف دينار فقط (  

7� العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية(
8 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية )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 30 / لسنة 2020
م: )مرشوع تبليط شارع االمام عيل الغريب(  

 )رقم املناقصة 30/ لسنة 2020(  
1 � يرس ) محافظة ميس�ان( دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بمرشوع تبليط ش�ارع االمام 
ع�ي الغرب�ي( وبمبلغ قدره ) 874,925,000 ( فقط )ثمانمائة واربعة وس�بعون مليون وتس�عمائة وخمس�ة وع�رشون الف دينار (  
وبمدة تنفيذ )180( يوم )مائة وثمانون يوما( املرشوع هو عبارة عن تجهيز املواد واملعدات للقيام باعمال  القش�ط والدفن للش�وارع 
ومد القالب الجانبي وفرش الحىص الخابط وحس�ب جدول الكميات املرفق بالوثيقة القياسية وايضا القيام بتجهيز وحفر ومد انابيب 
وتشييد منهوالت ترصيف مياه االمطار مختلفة االحجام بأستخدام انابيب مختلفة االقطار  وبموجب جدول الكميات املرفق بالوثيقة 
وتش�ييد املنهوالت من الخرس�انة املس�لحة بموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات واالرصفة والقيام باعمال الجدار 
الس�اند وفق املواصفات الفنية املرفقة واخريا تجهيز املواد للقيام باعمال التبليط وحس�ب جداول الكميات املرفقة وعىل مقدم العطاء 

زيارة املوقع وبصحبة مساحي الدائرة املستفيدة لالطالع عىل واقع حال موقع املرشوع( 
1 � ان  املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا(

2 �  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية 
/ مدير قسم العقود / 07707395086( خالل )خالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

3 � 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 � م�ع كت�اب حجب البطاقة التموينية للمش�مولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية 
العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ر � سيوله نقدية بمبلغ ) 87,492,500( سبعة وثمانون مليون واربعمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة دينار فقط   
ح � اعمال مماثلة خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن )262,477,500( مائتان واثنان وس�تون مليون واربعمائة وس�بعة وسبعون الف  
وخمس�مائة دينار فقط ( ولعقد منجز واحد للس�نوات )10( تس�بق موعد غل�ق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العم�ال هذا العقد وتم 

انجازها بنجاح  
4 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميسان / قسم العقود 
الحكومية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 150,000 مائة وخمسون  الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترسو 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 
5 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6  �يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميسان / مديرية التخطيط يف ميسان   /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان 
/ لجن�ة فت�ح العط�اءات/ الطابق االول ( يف املوعد املح�دد يوم الخميس املوافق )2020/3/12( الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا علما انه 
اخر موعد لغلق املناقصة  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان التايل : )محافظة ميس�ان/ مديرية التخطيط يف ميس�ان  /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميس�ان / لجنة فتح 
العط�اءات /الطاب�ق االول ( يف الزمان والتاريخ يوم الخمي�س املوافق )2020/3/12 ( كل العطاءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء 
)خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )8,749,250( ثمان ماليني وسبعمائة وتسعة واربعون الف ومائتان  وخمسون دينار 

فقط (  
7� العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية(

8 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية )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 32 / لسنة 2020
م: )مرشوع مد القالب اجلانبي وتبليط شوارع حي الصادق / املرحلة االوىل يف قضاء كميت(  

 )رقم املناقصة 32/ لسنة 2020(  
1 � ي�رس ) محافظ�ة ميس�ان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )م�رشوع مد القالب الجانبي 
وتبلي�ط ش�وارع حي الصادق / املرحلة االوىل يف قضاء كميت( وبمبلغ ق�دره )1,303,075,000( فقط )مليار وثالثمائة وثالثة مليون 
وخمس�ة وس�بعون ال�ف دينار (  وبمدة تنفي�ذ )250( يوم )مائتان وخمس�ون  يوما( امل�رشوع هو عبارة عن تجهيز امل�واد واملعدات 
للقيام باعمال  القشط والدفن للشوارع ومد القالب الجانبي وفرش الحىص الخابط وحسب جدول الكميات املرفق بالوثيقة القياسية 
وايضا القيام بتجهيز وحفر ومد انابيب وتش�ييد منهوالت ترصيف مياه االمطار مختلفة االحجام بأس�تخدام انابيب مختلفة االقطار  
وبموجب جدول الكميات املرفق بالوثيقة وتش�ييد املنهوالت من الخرس�انة املس�لحة بموجب املخططات واملواصفات املذكور بجدول 
الكميات واالرصفة والقيام باعمال الجدار الس�اند وفق املواصفات الفنية املرفقة واخريا تجهيز املواد للقيام باعمال التبليط وحس�ب 

جداول الكميات املرفقة وعىل مقدم العطاء زيارة املوقع وبصحبة مساحي الدائرة املستفيدة لالطالع عىل واقع حال موقع املرشوع( 
1 � ان  املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا(

2 �  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية 
/ مدير قسم العقود / 07707395086( خالل )خالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

3 � 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 � م�ع كت�اب حجب البطاقة التموينية للمش�مولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية 
العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ر � سيوله نقدية بمبلغ ) 130,568,115( مائة وثالثون مليون وخمسمائة وثمانية وستون الف ومائة وخمسة عرش دينار فقط  
ح � اعم�ال مماثل�ة خ�ربة تخصصية بمبلغ ال يقل ع�ن )390,922,500( ثالثمائة وتس�عون مليون وتس�عمائة واثنان وعرشون الف 
وخمس�مائة دينار فقط(  ولعقد منجز واحد للس�نوات )10( تس�بق موعد غل�ق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العم�ال هذا العقد وتم 

انجازها بنجاح  
4 � بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميسان / قسم العقود 
الحكومية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 150,000 مائة وخمسون  الف دينار فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترسو 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 
5 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6  �يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميسان / مديرية التخطيط يف ميسان   /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان 
/ لجن�ة فت�ح العط�اءات/ الطابق االول ( يف املوعد املح�دد يوم الخميس املوافق )2020/3/12( الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا علما انه 
اخر موعد لغلق املناقصة  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان التايل : )محافظة ميس�ان/ مديرية التخطيط يف ميس�ان  /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميس�ان / لجنة فتح 
العط�اءات /الطاب�ق االول ( يف الزمان والتاريخ يوم الخمي�س املوافق )2020/3/12 ( كل العطاءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء 

)خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )13,031,000( ثالثة عرش مليون وواحد وثالثون الف دينار فقط (  
7� العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية(

8 � تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية )جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة / املواصفات الفنية واملخططات( 
جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني 

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

فقدان 
فقدت هوية الطالب بأس�م / ن�ور الهدى نعمان 
– الص�ادرة م�ن الجامع�ة املس�تنرصية قس�م 
املعلومات – املكتبات املرحلة 3 – فمن يعثر عليها 

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

اعالن 
قدم املواطن ) عامر مهدي جواد ( دعوة قضائية 
لتغيري اللقب من ) الحداحدة ( اىل ) التميمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 
( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
قدم املواطن ) امري صالح مهدي ( دعوة قضائية 
لتغي�ري اللقب م�ن ) الحداح�دة ( اىل ) التميمي ( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة بطلبه اس�تنادا اىل 
احكام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار بأسم / حيدر عي عبود – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 258 / ش4 / 2020 

التاريخ : 19 / 2 / 2020 
املدعى عليه ) ضياء محمود عي ( 

م / اعالن 
اع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  ملقتضي�ات 
واملقامة من قبل املدعية ) س�جى نصيف جاس�م 
( والت�ي موضوعه�ا ) تصديق الط�الق الخارجي 
الواقع بتاريخ 13 / 7 / 2017 ( وملجهولية محل 
اقامتك حسب اش�عار مبلغ مركز رشطة ملحولة 
يف دياىل وقد صدر بها قرار تصديق الطالق الواقع 
ب�ني املتداعي�ني بتاري�خ 18 / 2 / 2020 ق�ررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 

محليتني بقرار الحكم وحسب االصول .
القايض 

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 8 / ب / 2020 

التاريخ : 19 / 2 / 2020 
م / اعالن 

املدعى عليها / شيماء احمد غني 
اق�ام املدعي ) ع�الء فاضل محم�ود وجماعته ( امام 
هذه املحكمة الدع�وى املرقمة اعاله وملجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة كنعان بالعدد 1102 
يف 9 / 2 / 2020 واملتضم�ن مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواسطة 
صحيفتني يوميتني محليتني عمال باملادة 21 مرافعات 
مدني�ة للحضور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 26 / 
2 / 2020 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدي نجم جمعة

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) صال�ح مه�دي جواد 
( دع�وة قضائي�ة لتغيري اللق�ب من ) 
الحداح�دة( اىل ) التميم�ي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم�ا من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( 
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

العدد : 910
التاريخ : 2020/2/18

العدد : 912
التاريخ : 2020/2/18

العدد : 911
التاريخ : 2020/2/18

العدد : 908
التاريخ : 2020/2/18
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حمافظة ميسان
اعالن مناقصة رقم 29 / لسنة 2020قسم العقود احلكومية

م: )مرشوع تبليط الشوارع وانشاء ارصفة يف )حي السالم وحي القاسم  ( يف قضاء امليمونة(  
 )رقم املناقصة 29/ لسنة 2020(  

1 ـ يرس ) محافظة ميسان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بمرشوع تبليط الشوارع وانشاء 
ارصفـة يف )حي السـام وحي القاسـم  ( يف قضـاء امليمونة( يف قضاء املجر الكبـر( وبمبلغ قـدره ) 4,629,162,000 ( فقط )اربعة 
مليارات وستمائة وتسعة وعرشون مليون ومائة واثنان وستون الف دينار (  وبمدة تنفيذ )360( يوم )ثاثمائة وستون يوما( املرشوع 
هـو عبـارة عن تجهيز املواد واملعدات للقيام باعمال  القشـط والدفن للشـوارع ومـد القالب الجانبي وفرش الحىص الخابط وحسـب 
جـدول الكميات املرفق بالوثيقة القياسـية وايضا القيام بتجهيز وحفر ومد انابيب وتشـييد منهـوالت ترصيف مياه االمطار مختلفة 
االحجام بأستخدام انابيب مختلفة االقطار  وبموجب جدول الكميات املرفق بالوثيقة وتشييد املنهوالت من الخرسانة املسلحة بموجب 
املخططات واملواصفات املذكور بجدول الكميات واالرصفة والقيام باعمال الجدار الساند وفق املواصفات الفنية املرفقة واخرا تجهيز 
املـواد للقيام باعمال التبليط وحسـب جـداول الكميات املرفقة وعىل مقدم العطاء زيارة املوقع وبصحبة مسـاحي الدائرة املسـتفيدة 

لاطاع عىل واقع حال موقع املرشوع( 
1 ـ ان  املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا(

2ـ   عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية 
/ مدير قسم العقود / 07707395086( خال )خال ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

3 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة :
أ ، شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

ب ـ اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 
ج ـ براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب 

وـ  مـع كتـاب حجب البطاقة التموينية للمشـمولني بها واالوراق الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية  وشـهادة الجنسـية 
العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن(
 د ـ عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

ر ـ سيوله نقدية بمبلغ ) 347,187,150( ثاثمائة وسبعة واربعون مليون ومائة وسبعة وثمانون الف ومائة وخمسون دينار فقط.
ح ـ اعمال مماثلة خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن )1,388,748,600( مليار وثاثمائة وثمانية وثمانون مليون وسـبعمائة وثمانية 
واربعون الف وسـتمائة دينار فقط (  ولعقد منجز واحد للسـنوات )10( تسـبق موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا 

العقد وتم انجازها بنجاح  
4 ـ بامكان  مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة ميسان / قسم العقود 
الحكومية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 200,000 مائتان الف دينار فقط( غر قابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور نرش االعان يف الصحف الرسمية( ان اسلوب الدفع سيتم من خال ) دفع مبارش( وسيتم استام الوثائق )التسليم باليد( ويكون 

العطاء نافذا ملدة ثاثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
5 ـ الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميسان / مديرية التخطيط يف ميسان   /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان /  6 ـ 
لجنة فتح العطاءات/ الطابق االول ( يف املوعد املحدد يوم الثاثاء املوافق )2020/3/10( الساعة الثانية عرش ظهرا علما انه اخر موعد 
لغلق املناقصة  والعطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان التايل : )محافظة ميسـان/ مديرية التخطيط يف ميسـان  /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسان / لجنة فتح العطاءات /
الطابـق االول ( يف الزمان والتاريخ يوم الثاثـاء املوافق )2020/3/10 ( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان 

مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ  )46,292,000( ستة واربعون مليون ومائتان واثنان وتسعون الف دينار فقط   
7ـ العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية(

8ـ  تعترب املرفقات املدرجة بالوثيقة القياسية )جدول الكميات / الرشوط العامة / الرشوط الخاصة / املواصفات الفنية واملخططات( 
جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني 

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

اعالن رقم )9( 
رقم الطلبية 2020/2043

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
عقد )صيانة سقف خمزن املواد الكيمياوية رقم /9( 

للمرة )االوىل( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 94,534,000( دينار )اربعة وتسـعون مليون وخمسـمائة واربعة وثاثون 
الف دينار (  بموجب املواصفات والرشوط املرفقة طيا والتي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره 
) 150,000(  )مائة وخمسـون الف دينار ال غر ( غر قابلة للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشـاركة تقديم 
عرضني منفصلني احدهما فني واالخر تجاري  بالدينار العراقي ) مع مراعاة ترقيم الصفحات لكا العرضني( وتكون 
العـروض نافـذة  ملدة ال تقل عن )90 يوم( مع ارفاق التامينات االولية  مـع العرض التجاري بظرف مغلق مع تضمني 

العرضني املعلومات التالية : 
رقم املناقصة : موضوعها :

تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التامينات االولية 
العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب  

وتسـلم اىل اسـتعامات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعان والطلبية يف مدة اقصاها السـاعة 
)الواحدة ( بعد الظهر ليوم )2020/3/25 ( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان مع التقدير

ماحظة :
1 ـ جلب الوثائق املدرجه ادناه عند القطع ورشاء التنادر

أ ـ كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب ـ هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 

2  ـاذا تصادف تاريخ الغلق اعاه عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 
3 ـ تقدم التأمينات االولية بأسـم الرشكة او مديرها املفوض او احد املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد 

مشاركة
4 ـ تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسات اثناء الدراسة الفنية والتجارية 

5 ـ بأمـكان كافـة ممثيل الرشكات او املكاتب املشـرتكني يف املناقصـة التواجد يف مقر الرشكة لحضـور ومتابعة فتح 
العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل من تاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 

6 ـ يف حالـة وجود مخالفات من قبل املناقصني  توجه االنذارات من القسـم القانونـي لرشكتنا دون الرجوع اىل كاتب 
العدل 

7 ـ تقديم خطابات الضمان من املصارف املعتمدة لدى رشكتنا واملدرجة يف القائمة املرفقة طيا 
8 ـ ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة  من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة  االسـتراد ويتحمل املشـرتك يف 

املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا )اذا تضمن العمل تجهيز مواد( 
9ـ يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية

WWW.mrc.oil.gov.iq : 10  ـ كذلك يمكن االطاع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
زيد كاظم رشيف
املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
ديـاىل  اسـتئناف  رئاسـة محكمـة 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

بعقوبة 
العدد : با 

التاريخ : 6 / 2 / 2020 
اعان مفقود 

م / تبليغ 
اسم املفقود / مرض فارس متعب 

 ( قدمـت   2020  /  2  /  6 بتاريـخ 
والدتـك ( املدعـوة ) رقيـه طالـب 
عبـد الله ( تطلب فيـه نصبها قيمة 
عليـك لكونـك خرجت بتاريـخ 5 / 
11 / 2017 ولـم تعـد لحـد االن لذا 
تقـرر تبليغك بالصحـف املحلية ويف 
حالة عـدم حضورك خال خمسـة 
عـرش يـوم مـن اليـوم الثانـي من 
تاريخ النرش سـوف تنصـب ) رقيه 
طالـب عبد الله( قيمـة عليك الدارة 

شؤونك.
القايض 

عيل غناوي صالح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف االنبار 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

الخالدية 
العدد : 158 / ش / 2020 
التاريخ : 19 / 2 / 2020 

اىل / املدعـى عليـه ) طـارق عبـد 
العزيز حردان ( 

م / تبليغ موعد مرافعة 
بنـاء عىل الدعوى املرقمـة ) 158 / 
ش / 2020 ( واملقامـة امـام هذه 
املحكمـة مـن قبل املدعيـة ) وديان 
محمـد حامـد ( والتي تطلـب فيها 
التفريق القضائي للهجر وملجهولية 
تبليغـك  تقـرر  اقامتـك  محـل 
يوميتـني  محليتـني  بصحيفتـني 
للحضور اىل هـذه املحكمة يف موعد 
املرافعـة املصـادف 18 / 3 / 2020 
ويف حالـة عدم حضورك او ارسـال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون .
القايض 

محمد جميل الفياض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صاح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد: 17/ش/202

التاريخ: 2020/2/16
اعان

م/ تبليـغ اىل املدعى عليـه ) محمد 
خلف محمد (

ملقتضيات حسـم الدعوى الرشعية 
املرقمـة ) 17/ش/2020( املدعيـة 
 ) ابراهيـم  خليـل  نـوال   ( فيهـا 
قـررت  اقامتـك  وملجهوليـة محـل 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني رسـميتني للحضـور امام 
هذه املحكمة بتاريـخ 2020/3/2 
السـاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسـال مـن ينوب عنك 
سـوف تجري املرافعـة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

فائق مشعل صالح

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 

االسحاقي
العدد:279

التاريخ :2020/2/18 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبـل املدعوة )كوثر 
حسني سـالم( التي تروم فيه نصبها 
قيمة عىل زوجها املفقود )ضياء كامل 
طامـي مهنا( قـررت هـذه املحكمة 
نـرش فقـدان املدعـو )ضيـاء كامـل 
طامي مهنـا( الذي فقـد يف محافظة 
صـاح الديـن بتاريـخ 2016/2/11 
ولـم يعرف مصره لحد االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه 
االتصال بذويه السـاكنني يف محافظة 
صـاح الديـن/ ناحية االسـحاقي او 
مركز رشطة االسـحاقي خال شـهر 

من اليوم التايل لنرش اإلعان. 
القايض 

يعرب عيل جاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 
االتحادية 

يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 
االسحاقي 

العدد: 47/ش/2020
التاريخ: 2020/2/19

م/تبليغ 
جبـار  )محمـود  عليـه  املدعـى  اىل/ 

جواد( 
ملقتضيـات حسـم الدعـوى الرشعية 
واملقامـة  47/ش/2020  املرقمـة 
مـن قبل املدعيـة )اسـماء نافع عيل( 
واملدعـى عليـه )محمود جبـار جواد 
كاظـم ( واملتضمنـة دعـوى تفريـق 
محـل  ملجهوليـة  وبالنظـر  للخـاف 
إقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ 
لذا تقـرر اجـراء تبليغـك بصحيفتني 
يوميتـني يف موعـد املرافعـة املصادف 
التاسـعة  السـاعة   26/2/2020
صباحـاً ويف حالـة عدم حضـورك او 
حضور مـن ينوب عنك قانوناً سـوف 
تجـري املرافعـة بحقـك غيابيـاً وفق 

القانون...مع التقدير
القايض 

يعرب عيل جاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 
االتحادية 

يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 
االسحاقي 

العدد: 46/ش/2020
التاريخ: 2020/2/19

م/تبليغ 
جبـار  )محمـود  عليـه  املدعـى  اىل/ 

جواد( 
ملقتضيـات حسـم الدعـوى الرشعية 
واملقامـة  47/ش/2020  املرقمـة 
مـن قبل املدعيـة )اسـماء نافع عيل( 
واملدعـى عليـه )محمود جبـار جواد 
نفقـة  دعـوى  واملتضمنـة   ) كاظـم 
إقامتـك  محـل  ملجهوليـة  وبالنظـر 
وحسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
اجراء تبليغـك بصحيفتني يوميتني يف 
موعد املرافعة املصادف 26/2/2020 
الساعة التاسعة صباحاً ويف حالة عدم 
حضـورك او حضـور من ينـوب عنك 
قانونـاً سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق القانون...مع التقدير
القايض 

يعرب عيل جاسم

العدد : 909
التاريخ : 2020/2/18
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ضحايا االحتالل واالرهاب يف البالد
           زهير كاظم عبود   

لم يتج�رأ الجنرال اإلنكلي�زي )مود(، 
ح�ن وط�أت أقدام�ه أرض الع�راق، 
بتاريخ 11 مارس 1917، أن يقول إنه 
جاء فاتحا للعراق، ولم يش�أ أن يقول 
إنه جاء ليحتل العراق، إنما قال إنه جاء 
لتحرير العراق، واشتهرت مقولته تلك 
)جئناكم محررين ال فاتحن(. وتحت 
هذا الشعار دخلت القوات الربيطانية 
الع�راق، ولم يكن صادقا يف هذا الزعم 
ح�ن وض�ع ش�عب الع�راق وأرض�ه 
تحت االنت�داب الربيطاني بزعم أنه ال 
يس�تطيع تكوين دولته ما لم يستعن 

بربيطانيا العظمى. 
وطيلة زمن املعارضة العراقية لنظام 
الدكتاتور صدام حسن، كانت الواليات 
املتحدة األمريكية تزعم أّنها ستساعد 
العراقين للتخلص من هذا الدكتاتور 
الجاث�م عىل ص�دور العراقي�ن، الذي 
اس�تباح أرواح أه�ل الع�راق وأذاقهم 
الويل وش�تتهم وأفقرهم وأذلهم، ولم 
تكن تقول إّنها س�تحتل العراق، ومع 
هذا فقد تم احتالل العراق تحت ذريعة 
التحري�ر، وتحرير العراق من س�لطة 
الدكتات�ور ال�ذي اس�تباح الدس�تور 
والقوانن ال يبيح ألمريكا أن تس�تبيح 

القانون الدويل والوطني. 
وكان القان�ون الدويل ق�د عالج حالة 
اصط�الح  أن  إىل  فأش�ار  االحت�الل، 
االحتالل يعني الس�يطرة العس�كرية 
بالق�وات املس�لحة لدولة ع�ىل أرض 

دولة أخرى ووضعها تحت سيطرتها، 
وبذل�ك تصب�ح تلك الدول�ة تحت قوة 
الدولة املحتلة. وعرف�ت املادة 42 من 
الئحة الهاي لعام 1907 االحتالل كما 
ي�ي: )تعترب أرض�ًا محتلًة حن تكون 
تحت الس�لطة الفعلية لجيش العدو. 
وال يش�مل االحت�الل س�وى األرايض 
الت�ي أقيمت فيها مثل هذه الس�لطة 
ويمك�ن أن تم�ارس فيها(. وتش�كل 
لوائح اله�اي لع�ام 1907، واتفاقية 
جني�ف الرابعة لس�نة 1949، وبعض 
أحكام الربوتوكول األول لس�نة 1979 
لس�نة  جني�ف  التفاقي�ات  اإلض�ايف 
1949، األس�س القانونية التي تعالج 

قضية االحتالل. 
وإزاء تلك املعاهدات واملواثيق الدولية 
مس�ؤولة  االحت�الل  دول�ة  تك�ون 
مسؤولية مبارشة عن جميع الجرائم 
واألرضار واالنته�اكات الت�ي تح�دث 
م�ن قواته�ا املس�لحة أو م�ن ج�راء 
سياس�تها ع�ىل أف�راد الدول�ة الت�ي 
وقع�ت تح�ت االحت�الل، وبالتايل فإن 
حق�اً لألفراد ينش�أ يف مطالب�ة دولة 
االحت�الل بالتعويض�ات واللج�وء إىل 
القان�ون والقض�اء يف ح�ال االمتناع، 
حيث يت�م الخضوع إىل القانون الدويل 
يف االنته�اكات والخروق�ات والجرائم 

التي ترتكب. 
إاّل أن أص�دار قوات االحت�الل قرارات 
تمنع فيه�ا العراقين م�ن مطالبتها 
بالتعويضات، كما تمنعهم من إقامة 
الدعاوى يف املحاكم العراقية ملحاسبة 

مرتكب�ي الجرائ�م، يع�د أم�را منافيا 
للعدال�ة وملعايري القانون اإلنس�اني، 
الت�ي  الق�رارات  تل�ك  وبالت�ايل ف�إن 
تعيق تحقيق العدال�ة وتمنع املواطن 
املطالب�ة بحق�ه ال تج�د لها أساس�ا 
قانوني�ا ولي�س له�ا قاع�دة قانونية 
ترتك�ز عليها، وهي ليس�ت إاّل مجرد 
اغتص�اب لقواعد القان�ون الدويل من 
قبل الق�وات املحتلة يف العراق تطبيقا 
ملب�دأ قان�ون األق�وى.  وبعي�دا ع�ن 
الش�عارات واملواقف السياس�ية فإن 
أفعاال يتم فيها إحداث أرضار يف بيوت 
العراقي�ن، وقبلها جرائم  وممتلكات 
تط�ال األبري�اء الذي�ن يقع�وا تح�ت 
رص�اص الق�وات املحتلة، س�واء عن 
طريق الخطأ أو ع�ن طريق العمد، أو 
يف حال أن يتبن عدم صحة املعلومات 
ضد املجني عليه ال�ذي يخرس حريته 
وماله وكرامته، باإلضافة إىل األرضار 
املادي�ة واملعنوية بما فيها الجس�دية 
التي تصيب الناس من جراء ترصفات 

قوات االحتالل. 
وم�ن الغريب أن األم�م املتحدة، وهي 
تص�در قراراته�ا التي ت�رع وتوفر 
للق�وات املحتلة القاع�دة القانونية يف 
االحت�الل، لم ت�ر إىل ه�ذه النقطة، 
ولم تلتفت إىل هذه الحاالت التي بقيت 
سائبة، وكما أن املرع العراقي الذي 
بالغ بدراسة حقوق وامتيازات أعضاء 
العراقي�ن  حق�وق  تن�اىس  الربمل�ان 
املترضري�ن من ج�راء أفع�ال القوات 
املحتلة، ورض�خ له�ذه القواعد التي 

قرره�ا األمريكان والتي صارت قواعد 
ملزم�ة وإن كان�ت تنتج األث�ر الضاّر 

بحق العراقين فقط. 
تل�ك  تطبي�ق  يف  التم�ادي  ووص�ل 
للقان�ون  واالغتص�اب  الخروق�ات 
ال�دويل أن يتم ارت�كاب جرائ�م القتل 
العمد مصحوب�ا باالغتصاب ومقرتنا 
باالعرتاف الرصيح عىل مجني عليهم 
عراقين وف�وق األرض العراقية ومن 
جنود أمريكي�ن، وخالفا لالختصاص 
واالس�تخفاف  والزمان�ي،  املكان�ي 
بالقضاء العراقي، ليتم إحالة املتهمن 
منهم إىل املحاكم العسكرية األمريكية 
ملقتضي�ات  وفق�ا  تحكمه�م  الت�ي 
واألع�راف  االنضباطي�ة  القوان�ن 
األمريكية، من دون اإلشارة إىل أّي حق 
لذوي الضحايا، من دون أي اعتبار ملا 
تزعم�ه الواليات املتحدة من احرتامها 
ملش�اعر وأعراف العراقي�ن، من دون 
أي اعتب�ار للحقوق الت�ي ترتتب عىل 
الدول�ة املحتل�ة.  وإذا كان�ت جرائ�م 
الحرب من ب�ن الجرائم التي تختص 
بها املحكم�ة الجنائية العراقية العليا 
فإن والية املحكمة كما ينص القانون 
ترسي خالل فرتة زمنية محددة وعىل 
كل شخص طبيعي سواء كان عراقيا 
أو غ�ري عراقي مقيم يف العراق ومتهم 
بارتكاب تلك الجرائم، وحن تصطدم 
الزمني  تلك الصالحيات باالختصاص 
وبالنص الذي حددت�ه القوات املحتلة 
واس�تعالئه عىل النص�وص القانونية 
العراقي�ة، وبذل�ك  يتم ش�ل نصوص 

القان�ون بحق أفراد القوات املس�لحة 
األجانب من غري العراقين املتواجدين 
يف العراق والذي�ن تصار أفعالهم فوق 
القان�ون ال يمكن للمواط�ن العراقي 
مقاضاتهم أو محاسبتهم، وال يمكن 
للفع�ل الضار املحدث أن يتم تعويضه 
وال يمكن للمحاكم العراقية  أن تقوم 
بالتحقي�ق معه�م أو محاكمتهم عن 

الجرائم املرتكبة يف العراق. 
وح�رّي بمجل�س الن�واب العراقي أن 
يلتفت إىل هذه النقطة ويرع قانونا 
عراقيا لس�د الثغرة والخلل عىل األقل 
بم�ا يعالج وضع العراقي، وأن تلتفت 
الحكومة العراقي�ة إىل األعداد الكبرية 
من املتهمن الذي�ن كانوا موقوفن يف 
س�جون االحتالل، وه�ؤالء مواطنون 
عراقيون وإن كانوا متهمن بارتكاب 
جرائم جنائية أو أرهابية فاملتهم بريء 
حت�ى تثب�ت إدانته، وق�وات االحتالل 
وضعته�م يف س�جون عس�كرية ملدد 
طويلة مما يجعل عىل عاتق الس�لطة  
القضائي�ة أن تتف�رغ ملعالج�ة تل�ك 
امللفات بالرسعة املتناس�بة مع حجم 
محن�ة العراقي�ن، إذ حتم�ا أن بينهم 
أع�دادا كبرية م�ن األبرياء واملش�تبة 
بهم الذين صدرت الق�رارات باالفراج 
عنهم وإخالء سبيلهم، وكذلك تريع 
القانون الذي يمنح م�ن تثبت براءته 
التعويض املايل املناس�ب واملس�تعجل 
ملعالجة حالته ووضع عائلته من قبل 

الحكومة والقضاء العراقي. 
وإذا كان العال�م تحكم�ه املعاه�دات 

واالتفاقي�ات والقوان�ن الدولية، فإن 
التي  الدولي�ة  القانوني�ة  الترصف�ات 
تصدر عن أش�خاص القان�ون الدويل 
القضاي�ا  يف  قانوني�ة،  آث�ارا  تنت�ج 
املتن�ازع عليه�ا ب�ن ال�دول، أّم�ا أن 
تق�وم دول�ة محتلة بش�طب أي حق 
ملواطن الدولة الواقعة تحت االحتالل، 
فإنها تلغي مس�ألة املطالبة وتستلب 
الح�ق وتغتصب النص�وص القانونية 
الدولي�ة الت�ي طاملا تعك�زت عليها يف 
العديد من قراراته�ا حن يتعلق األمر 

بمصالحها. 
إن القانون الجنائي إّما أن يكون وطنيا 
وإّم�ا دوليا، وبالنظر لص�دور جميع 
القرارات الدولية الت�ي تعالج الوضع 
االحت�الل،  تح�ت  وتضع�ه  العراق�ي 
وغياب معالجة حقوق املترضرين من 
جراء أعمال االحتالل، ما يستوجب يف 
مثل ه�ذا الحال إخضاع تل�ك الجرائم 
اىل االختص�اص الوطني، أو عىل األقل 
اإلحالة إىل املحكمة الدولية التي ولدت 
يف تموز 2002، وإذ إن الواليات املتحدة 
األمريكي�ة لم توقع االتفاقية الخاصة 
بإنش�اء تلك املحكمة، باإلضافة إىل أن 
الع�راق من ب�ن البلدان غ�ري املوقعة 
عىل تل�ك االتفاقية، ما يخلق نوعا من 
التع�ارض يف س�بيل تحقي�ق العدالة 
ويمن�ع اللج�وء إىل املحكم�ة الدولية، 
االحت�الل  ق�وات  المتن�اع  وبالنظ�ر 
خض�وع أفراده�ا  للقان�ون الوطني 
وتطبيقه�ا قانون الدولة املحتلة، فإن 
األمر بحاجة إىل موقف عراقي رافض 

لذلك اإلرصار عىل االمتناع وطرح األمر 
ع�ىل املعنين يف مجلس األمن، وحرص 
النظر يف تلك الجرائم التي ترتكب عىل 
مجن�ي عليهم عراقي�ن وعىل األرض 
العراقية ومن قبل أشخاص طبيعين 
غري عراقين من قبل القضاء الوطني 

وتطبيق القانون الجنائي النافذ. 
كم�ا أن عدم خضوع الق�وات املحتلة 
ألي قان�ون س�وى قانونه�ا ال يبي�ح 
له�ا ارت�كاب األفع�ال الجرمية بحق 
األرضار  بإح�داث  وال  العراقي�ن 
مس�اءلة  دون  م�ن  ممتلكاته�م  يف 
قانوني�ة، وأيضا لم يت�م تعين حدود 
لتل�ك الحصان�ة وال م�ن يتمت�ع بها، 
واألم�ر يف كل الح�االت لي�س س�وى 
اغتصاب للقانون الدويل واس�تخفاف 
بحق�وق العراقي�ن. وإذا كان هن�اك 
رأي يقول إن قانون املحكمة الجنائية 
العراقي�ة هو قانون ت�م تريعه بعد 
احت�الل العراق، فإن قانون العقوبات 
العراقي، رقم 111 لسنة 1969، حدد 
ضم�ن الف�رع الثاني يف ب�اب تطبيق 
القانون م�ن حيث امل�كان أّنه ترسي 
القان�ون ع�ىل جمي�ع  أح�كام ه�ذا 
الجرائم التي ترتكب يف العراق وتعترب 
الجريم�ة مرتكب�ة يف الع�راق إذا وقع 
فيه فعل من األفعال املكونة لها أو اذا 
تحققت فيه نتيجته�ا أو كان يراد أن 
تتحقق فيه، ما يجعل رسيان القانون 
الوطن�ي عىل تلك الجرائم يس�تند عىل 
نص�وص قانونية تعززه�ا املعاهدات 

واالتفاقيات الدولية.

تنويه 
 ورد يف إع�الن مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
يف النجف االرشف يف صحيفة املس�تقبل العراقي يف عددها 
املرق�م ) 1٨٣1( يف ٣1 / 12 / 2019  خط�أ والصحي�ح 
2019/12/2٣  كما ورد اسم مدير الجنسية العامة وكالة 
اللواء ) هيثم فاض�ل الغرباوي(  خطأ والصحيح التاريخ 
2019/12/2٣ الحقوقي ) نشأت إبراهيم الخفاجي( لذا 

اقتىض  التنويه
����������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدمت املواطن ) ميثاق ف�رج عبادي عبود( طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب في�ه تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعله ) 

الزيادي
(  وعم�ال باحكام املادة ) 24/ثانيا( م�ن قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م ٣ لس�نة 2016 املع�دل تقرر ن�ر الطلب 
باح�دى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة عرة ايام من تاريخ النر وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
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اىل الريك / نبيل كاظم جابر
اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف لغرض انجاز 
معامل�ة اجازة بناء بالعقار املرق�م 507٨2/٣ حي النداء 
خ�الل م�دة اقصاها عرة اي�ام من تاريخ ن�ر االعالن 

وبعدها سيتم انجاز املعاملة وفق االصول
طالب االجازة

ختام عبد الرحمن ثامر
����������������������������������������������������

تنويه 
كنا قد نرنا يف جريده املس�تقبل العراقي بالعدد ) 2077 
( يف 5 / 2 / 2020 اع�الن مديريه زراعه صالح الدين وقد 
ورد س�هوا  يف ت ) 7 ( بحقل املساحه ) ٨٣ ( دونم خطاء 

والصحيح) 5٨٣ ( دونم لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 72 
التاريخ : 1٨ / 2 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / ياسن ابراهيم رحيم / مجهول محل 

االقامة 
بن�اء عىل الدع�وى الرعية املرقم�ة 72 / بحث / 2020 
والت�ي اقامته�ا املدعية ) زه�راء عبد الله ه�ادي ( والتي 
تطل�ب التفري�ق للهجر وقد ح�ددت املحكمة ي�وم 1 / ٣ 
/ 2020 الس�اعة التاس�عة صباحا موع�دا للبحث ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواسطة 
صحيفتن محليتن وبعكس�ه س�وف تس�تكمل املحكمة 

اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عي طالب خسباك

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 9/مجدد/201٣

التاريخ 2020/2/2٨
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل 617 املراق  
والبالغ مس�احته )46’46م2( اىل )محمد امن محمد عي 
مه�دي  ( بموجب قرار تثبيت العائدية الصادر بالعدد 9/ 
مج�دد/201٣ بتاريخ 2020/2/2 والصادر من رئاس�ة 
لجنة تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذه القرار فعىل من 
لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن به تمييزا لدى رئاس�ة 
محكم�ة اس�تئناف النجف االتحادية بصفته�ا التمييزية 
خ�الل مده ثالثن يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنر هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن 
ستبارش مديرية التسجيل العقاري يف النجف وفقا القرار 

تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف النجف
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 299/ج2020/2
التاريخ : 2020/2/1٨

اىل املتهمة الهاربة / اعتماد هاتف لفتة
اعالن غيابي

حيث انكي متهمة يف الدعوى املرقمة )299/ج2020/2( 
للتنمي�ة  ازدهارن�ا  )منظم�ة  باملش�تكي  والخاص�ة 
االقتصادية( وفق احكام املادة 45٣ من قانون  العقوبات 
وملجهولية محل اقامتكي  حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغكي اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكمة املص�ادف يوم ٣/٣0/2020 
وعن�د عدم حضوركي س�وف تجري محاكمتك�ي غيابيا 

وعلنا  حسب االصول
القايض 

عدنان كريم عبد عي 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 590/ب٣/2020
التاريخ : 2020/2/17

اعالن
اىل  ااملدعى عليه/ ) عدنان عبد الحسن كاظم (

اقام املدعي )املدير املفوض  ملؤسسة االسكان التعاونية 
  اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 

CHF يطلب فيها الحكم
بالزامك بتأديتك له وبالتكافل والتضامن مع املدعى عليه 

)سعد صدام لفته(  
مبلغا ق�دره ٣000$ ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/7/24 
ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الش�عب واشعار مختار محلة 
٣17 ح�ي الش�عب لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموع�د املرافعة 2020/٣/1 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 440/ش2020/2

التاريخ 2020/2/19
اعالن

اىل املدعى عليه / صاحب عبد الحسن عبد
اقام�ة املدعية ش�يماء فلي�ح عبد اليمه الدع�وى املرقمة 
اع�اله  ام�ام ه�ذه  املحكمة تطل�ب فيها تأيي�د حضانة 
االطف�ال كل من )زينب وزهراء(  وملجهولية محل اقامتك 
فقد ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 
2020/٣/٨ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عي جبار الخزعي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : ٣570/ب2019/1

التاريخ : 2020/2/19
اىل / املدع�ى عليهن / )ع�ادل وفالح ودجلة وازهار بنات 

عبد شبيب( 
اقام�ت عليك�م املدعي�ة )فطيم�ة عجيل ثام�ر( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والت�ي تطلب فيها الحكم )بابطال 
القي�د 14 كان�ون االول لس�نة 1957 مجل�د 7٨ وجمي�ع 
القي�ود الالحقة للعق�ار املرقم 242/٣1٨٨ حي الس�عد( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتكم عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغكم اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2020/2/27 وعند عدم 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 505/ب2020/2 

التاريخ : 2020/2/1٨
اىل / املدعى عليه ) صفاء عباس جعفر( 

اق�ام املدعي ) رس�ن مظل�وم حم�زة( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحك�م ب )ابطال القيد 
بالعدد 65/ش�باط/2002( مجلد 9٣6 والخاص بالعقار 
املرق�م ٨0652 /٣ حي العروبة واعتبار قيد املدعي اعاله 
ثابت الحكم ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار الشهيد الصدر / الريط 
حس�ن ريسان الس�المي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحض�ور يف موعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2020/٣/2 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
مالحظية  التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

طالب التسحيل املجدد ) محمود باسم محمد( 
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاري�خ 2020/2/16 
لتسجيل تمام العقار تسلسل  )10٣2( محلة  )الغربي( الواقع 
يف الرميثة بأس�م )محمود جاس�م محمد(  باعتب�اره حائزا له 
بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق القانون )4٣ ( لسنة 1971 املعدل قررنا 
اعالن هذا الطلب فعىل من يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية 
او شخصية  عىل هذا العقار تقديم ما لديه من طلبات او دفوع 
او اعرتاض�ات  خالل م�دة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�ر هذا االع�الن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم التايل النته�اء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات ما لديه من حقوق موقعيا اثناء الكش�ف الذي سيجري 
يف املوعد املذكور اعاله وسوف يتم لصق نسخه من هذا االعالن 
يف موقع العق�ار ويف لوحة االعالنات الخاصة بدائرة التس�جيل 
العقاري وسوف يتم تزويد دوائر املالية واالوقاف بنسخة منها  

رئيس الدائرة 
املالحظ /سالم نعيم عبد الله
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 1010/ 2019
التاريخ : 2020/2/17 

اىل  /املنفذ عليه / عمار هادي جواد
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل مذك�رة االحضار الصادرة 
من مركز رشطة الوف�اء وهامش مختار املنطقة املدعو موىس 
هاش�م نرص الله  ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنر ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املحرر: ق�رار محكمة ب�داءة النجف بالع�دد 2065/
عم�ار  املدي�ن  ال�زام  واملتضم�ن   201٨/6/7 يف  ب4/201٨ 
هادي جواد بتأديته للدائن جاهد س�لمان داود مبلغ س�بعمائة 
وخمس�ون الف دينار عن قرضة حسنة وتحميله كافة الرسوم 

واملصاريف القضائية 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 2619/ب٣/2019
التاريخ : 2020/2/1٨

اعالن
اىل املدعى عليه / )حسن حميد كريم(

اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته ( 
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله ض�دك والتي يطلب فيها الحكم 
)بابط�ال كاف�ة قيود العق�ار املرق�م ٣/62571 ح�ي امليالد ( 
واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي اعاله ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك   حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي السالم 
4 عي كاظم الحس�ناوي كون العنوان وهميا  عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك  اعالنا  بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافع�ة املص�ادف يف يوم  2020/٣/٨ وعن�د عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد



رياضة7
العدد )2088( الخميس  20  شباط  2020

عبد الغني شهد: احلفاظ عىل اللقب 
أحد اهداف الرشطة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد مدرب ن�ادي الرشطة، عب�د الغني 
ش�هد، ان الحف�اظ عىل لق�ب الدوري 
املمتاز هو احد اهداف الفريق يف املوسم 

الحايل.
وتعاق�د ن�ادي الرشطة مع ش�هد ملدة 
الكس�ندر  للمق�ال  خلف�اً  موس�مني، 
اليتش.وق�ال ش�هد يف مؤتمر صحفي، 
إن »الرشط�ة يركز حالي�اً عىل الدوري 
املمتاز، فالحفاظ عىل لقب الدوري يعد 
احد اهدافنا هذا املوس�م ونطمح ايضاً 
ان نظه�ر بمس�توى يلي�ق بالطم�وح 

بدوري ابطال اسيا«.
وع�ن حاجة الفريق لالعب�ني جدد، أكد 
ش�هد أن�ه »ال نس�تطيع اضافة العبني 
جدد االن بسبب اغالق سوق االنتقاالت، 

لكن يف املس�تقبل القريب سيتكون من 
ضم�ن اولوي�ات عملنا اضاف�ة العبني 
يكث�ر  »الحدي�ث  ان  اخرين«.واض�اف 
ع�ن تواجد نجوم بالرشط�ة، النجم ان 
يك�ون بامللعب وليس فقط كأس�ماء«، 
مبين�اً ان »النتائ�ج ال يتحمله�ا املدرب 

لوحده وانما الفريق بأكمله 
والعبني«.وب�ني  إدارة  م�ن 
ن�ادي  »مفاوض�ات  أن 
الرشطة ب�دأت قبل يومني 

ول�م اتردد بقبول العرض كونه يلبي 
طموحاتي«.

ادارة الصقور تعيد ارض احلبيبية اىل نادي القوة اجلوية
             المستقبل العراقي/ متابعة

الهيئ�ة  رئي�س  نائ�ب  اعل�ن 
االداري�ة لنادي الق�وة الجوية 
العمي�د ولي�د الزي�دي اع�ادة 
الن�ادي  اىل  الحبيبي�ة  ارض 
بعد معوقات ش�هدتها الفرتة 

املاضية.
وذكر نائب رئيس نادي القوة 
الزيدي  العميد وليد  الجوية 
يف بيان ان »اجتماعا جمعه 
ل مجل�س  الع�ام  باألم�ني 
الوزراء حميد الغزي تم فيه 
املوافق�ة ع�ىل اع�ادة ارض 
الق�وة  ن�ادي  اىل  الحبيبي�ة 
الجوية بعد خالفات س�ابقة 
مع وزارة املالية والتي تكللت 

بإزالة كافة العقبات«.
وأض�اف الزي�دي أن »ادارة نادي 
الق�وة الجوي�ة كان�ت صاحب�ة 
املبادرة يف هذا املوضوع لحل كافة 

املتعلق�ة بخصوص�ه«،  االش�كاالت 
الع�ام  االم�ني  اىل  ش�كره  مقدم�ا 
ل مجل�س ال�وزراء لتفهم�ه موق�ف 
الن�ادي وجه�وده الحثيث�ة إلع�ادة 
تخصي�ص األرض وخدم�ة الرياضة 

والرياضيني، كما ثمن الجهد والعمل 
الكبري الذي قدمه النائب االول ملجلس 
النواب حس�ن كري�م والت�ي توجت 
باعادة ارض الحبيبية اىل نادي القوة 

الجوية«.

سيميوين يكشف الرس وراء فوز 
فريقه عىل ليفربول

كلوب يوضح سبب استبدال 
صالح أمام أتلتيكو مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد دييغ�و س�يميوني م�درب أتلتيك�و مدري�د، بدعم 
الجماهري الكبري لفريقه يف مباراة ليفربول )1-0(، مؤكدا 
أن الف�وز تحقق بفضل تلك املس�اندة واالس�تقبال الرائع 

باإلضافة إىل أداء الالعبني.
وق�ال امل�درب األرجنتين�ي بع�د املب�اراة: »أتيح�ت لنادي 
ليفرب�ول فرص، وهاجم بش�كل خط�ري، ولديهم العبون 
جيدون يف جميع املراكز، لكن فريقنا بدأ يشعر بالفوز مع 

مرور الالعبني من النفق املؤدي إىل ملعب املباراة«.
وتابع س�يميوني، الذي ي�رشف عىل أتلتيك�و منذ 2011: 
»طوال الس�نوات الثماني التي عمل�ت فيها هنا، لم أر أبدا 
مث�ل املش�جعني الذين احتش�دوا اليوم )أم�س( يف امللعب 
ملس�اندة فريقن�ا... كان ذلك عاطفيا ج�دا.. فزنا باملباراة 

بداية من الطريق الذي سلكناه إىل امللعب«.
وأكمل سيميوني الذي تعرض النتقادات الذعة هذا املوسم 
بس�بب تراجع نتائج فريقه يف الدوري املحيل: »انتصارات 
تعطي الق�وة، ونحن بالتأكي�د نريد الف�وز. اليوم حققنا 

انتصارا مهما للنادي«.
واختت�م حديثه بالتطرق ملب�اراة العودة املق�ررة يف ال�11 
من الش�هر املقبل يف ملعب ليفربول، حيث قال: »س�نلعب 
بتواض�ع، ألنه�م معت�ادون عىل لع�ب مباري�ات كبرية يف 

ملعبهم«.

ما سبب غضب مبايب من توخيل؟

منتخبنا الشباب جيري مرانه االخري قبل مواجهة الكويت

              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ح املدير الفني لباريس س�ان جريمان 
توم�اس توخي�ل ونج�م الفري�ق كيلي�ان 
مباب�ي إىل ح�د م�ا يف احت�واء خالفاتهما 
إىل أصبح�ت حدي�ث الصح�ف الرياضي�ة 
الفرنسية يف الفرتة األخرية.لكن ورغم ذلك 
يخىش بطل ال�دوري الفرنيس من مغادرة 
مبابي لصفوفه مع نهاية املوس�م بسبب 
عدم ارتياحه للطريقة التي يعامل بها من 
طرف املدير الفني األملاني.املحلل الريايض 
رافايي�ل دومين�اش، املخت�ص يف ش�ؤون 
فريق العاصمة الفرنسية، يعتقد أن مبابي 
ال تروقه املعاملة الخاصة التي يحظى بها 
من ط�رف توخيل بس�بب س�نه الصغري.

ويقول دومين�اش يف مقابلة مع موقع 
»شبورت 1« األملاني متحدثا عن مبابي: 
»لدي�ه ش�عور بأن�ه يعام�ل بطريق�ة 
تختلف ع�ن تلك التي يت�م التعامل بها 
مع زميله يف الفريق نيمار وباقي نجوم 
الكرة الكب�ار يف العالم«.وتابع: »مبابي 
يرى أن توخيل يتعامل معه وكأنه أحد 
العبي الفئات الصغرى«.والتحق مبابي 
عام 2017 بصفوف فريق باريس سان 
جريم�ان وعم�ره ال يتع�دى 18 ربيعاً 
قادما من فريق موناكو.وتمكن مبابي 

من فرض نفس�ه ضمن تش�كيلة الفريق 
األساس�ية، حي�ث تمكن من تس�جيل 84 
هدف�اً وصن�ع 48، متفوق�ا ع�ىل زميل�ه 
الربازييل نيمار الذي التحق يف نفس الوقت 

بالفري�ق الباري�يس، وتمكن من تس�جيل 
67 هدف�ا وصنع 39.وال يش�ك دوميناش 
يف أن توخ�ل ال يري�د إال األفض�ل ملباب�ي، 
لكن تغيري كيلي�ان يف العديد من املباريات 
يتم تأويله بش�كل خاطئ.ويق�ول املحلل 

الريايض الفرنيس يف قناة »كنال بلس« 
الفرنس�ية »أعتقد أن توخيل يسعى إىل 
حماية مبابي، لك�ن هذا األخري ال يريد 
أن يحظى بهذه الحماية«.وكان كيليان 
مباب�ي نجم باريس س�ان جريمان قد 
أبدى امتعاضه الش�ديد م�ن تغيريه يف 
مواجهة فريقه أمام مونبلييه بالدوري 
الفرنيس.وظهر عىل وجه مبابي غضًبا 
واضًحا حني قرر مدربه توماس توخيل 
إخراجه وإرشاك م�اورو إيكاردي بدالً 
عن�د حلول الدقيقة 68.وتعد هذه املرة 
الثاني�ة التي يظهر خالله�ا مبابي غضبه 
بعد اس�تبداله، حيث كان�ت الواقعة األوىل 
أم�ام املُناف�س ذات�ه يف ش�هر ديس�مرب/ 

كانون األول املايض.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اج�رى منتخب ش�باب العراق الوح�دة التدريبية االخرية 
قبل لقاء نظريه الكويتي ضمن بطولة كأس العرب تحت 

20 سنة املقامة يف السعودية غداً الخميس.

ويلع�ب منتخبن�ا الش�بابي مب�اراة حاس�مة بعد 
خسارة املباراة االوىل امام تونس بنتيجة 1-2.

وس�يواجه منتخ�ب الش�باب نظ�ريه الكويت�ي 
الخميس يف الجولة الثانية من البطولة.

يذكر ان القرعة أوقعت العراق ضمن املجموعة 

االوىل لبطولة كأس العرب للشباب 
إىل جان�ب تون�س والكويت 

وموريتانيا.

رئيس نادي الرشطة يؤكد حل مسألة ملعب القيثارة اخلرضاء خالل اسبوعني
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رئيس نادي الرشطة، عبد الوهاب الطائي، اخر 
مس�تجدات واخبار ملعب الفريق وكواليس التعاقد مع 

املدرب عبد الغني شهد.
وق�دم الن�ادي مدرب�ه الجديد عب�د الغني ش�هد، رفقة 
رئي�س الن�ادي موفق عب�د الوه�اب يف مؤتمر صحفي 

بفندق اوروك يف بغداد.
وتوقف العمل بنادي الرشطة منذ فرتة طويلة، بس�بب 

الديون املرتتبة عىل ذمة النادي.
وق�ال الطائ�ي يف املؤتمر الصحف�ي، إن »ملع�ب نادي 
الرشط�ة س�يتم حس�م ام�ر توق�ف العمل في�ه خالل 
االس�بوعني املقبلني، س�نجد حل�ول الن وزارة الداخلية 
حولت مبلغ س�بع مليارات اىل الرشك�ة املنفذة للملعب 

من اجل اس�تئناف العمل، لكن الرشك�ة تطالب بديون 
قديمة«.

وع�ن التعاق�د مع ش�هد، اك�د الطائ�ي، أن »العقد مع 
الكابتن عبد الغني ش�هد س�يمتد ملدة موسمني«، مبيناً 
ان »املدرب الس�ابق الكس�ندر اليتش، ل�م يكن ضحية، 
املباراة االخرية كانت باالتفاق يف حالة الخس�ارة ستتم 

اإلقالة«.

وأضاف »تعرضنا لإلحراج امام الفريق االماراتي 
لع�دم توفر مالع�ب للتمرين بس�بب االمطار«، 

مش�رياً إىل أن »ق�رار اقالة املدرب 
م�ن  بتوصي�ة  ج�اء  الس�ابق 

املستشار الفني صالح رايض 
بعمله  مس�تمر  واملستشار 

مع النادي«.

أسباب تفريط برشلونة 
يف صفقة هاالند

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، عن 
األس�باب الت�ي أبعدت برش�لونة عن ضم 
إيرلين�ج  النرويجي�ة  األه�داف  ماكين�ة 

هاالند، نجم بوروسيا دورتموند.
يناي�ر/  يف  لدورتمون�د،  هاالن�د  وانتق�ل 
كانون الثاني امل�ايض، قادًما من ريد بول 
س�الزبورج، ونج�ح يف تس�جيل 11 هدًفا 
خ�الل 7 مباري�ات فق�ط، كان آخره�م، 
ثنائية يف ش�باك باريس سان جريمان، يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
وكان هاالن�د أح�د املرش�حني لالنضمام 
إىل برش�لونة كوري�ث للويس س�واريز يف 
مرك�ز قل�ب الهج�وم، إال أن دورتمون�د 
حس�م الصفقة يف النهاية، يف ظل اهتمام 
باألرجنتيني الوتارو مارتينيز،  برش�لونة 
لصحيف�ة  ميالن.ووفًق�ا  إن�رت  مهاج�م 
»س�بورت« الكتالوني�ة، فق�د كان هناك 

3 أس�باب وراء عدم تعاقد برش�لونة مع 
بالظ�روف  خ�اص  األول  هاالند.الس�بب 
االقتصادي�ة، التي أج�ربت األندية املهتمة 
بض�م الالعب بما يف ذلك برش�لونة وريال 
مدري�د ومانشس�رت يونايت�د ويوفنتوس 
ع�ىل الرتاجع، وترك الس�احة فارغة أمام 

دورتموند لضم الالعب.
الس�بب الثاني خاص بالعموالت املطلوبة 
بجانب قيمة الصفقة إلنهائها، فباإلضافة 
الت�ي طلبه�ا  ال�� 20 ملي�ون ي�ورو  إىل 
سالزبورج، اش�رتط والد هاالند الحصول 
ع�ىل 8 ماليني ي�ورو، وطل�ب وكيله مينو 
رايوال 15 مليونا، كما حدد الالعب نفس�ه 

راتًبا قيمته 8 ماليني يورو يف املوسم.
ويعت�رب دورتموند هو النادي الوحيد الذي 
واف�ق ع�ىل تلك املطال�ب، من أج�ل إنهاء 
الصفقة يف يناير/ كان�ون الثاني املايض، 
الس�تغالل ال�رشط ال�ذي يس�مح برحيل 

الالعب مقابل 20 مليون يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف يورجن كلوب، املدي�ر الفني لليفربول، عن س�بب 
قراره باس�تبدال امل�ري محمد صالح، نج�م الفريق، يف 
مواجهة أتلتيكو مدريد، عىل الرغم من التأخر يف النتيجة. 
وس�حب كلوب العب�ه محمد ص�الح يف الدقيقة 72، ودفع 
بأوكسليد تشامربلني، عىل الرغم من التأخر يف النتيجة )0 
� 1(، وهو التغيري ال�ذي آثار الجدل، خاصة يف ظل خروج 

ماني بني شوطي اللقاء.
وق�ال كل�وب يف تريح�ات ملوق�ع ليفرب�ول الرس�مي: 
»اس�تبدال ص�الح كان به�دف إج�راء بع�ض التعدي�الت 

التكتيكية فقط«.
وأضاف: »ليس له عالقة بمستوى الالعب«.

وخرس ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، سجله 
اإلسباني ساؤول نيجويز.

وم�ن املقرر أن تق�ام مباراة العودة ي�وم 11 مارس/ أذار 
املقبل يف ملعب أنفيلد.

موجوروزا تعرب فريونيكا إىل ربع هنائي ديب للتنس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تأهلت اإلس�بانية جاربيني موجوروزا إىل ربع 
نهائ�ي بطول�ة دبي للتن�س، الي�وم األربعاء، 
بفوزها عىل الروس�ية فريونيكا كوديرميتوفا 

بواقع 7-5 و4-6 و4-6.

إىل  اإلس�بانية  الالعب�ة  واحتاج�ت 
ساعتني و25 دقيقة لحسم املباراة.

وس�تواجه موجوروزا يف رب�ع النهائي 
األمريكية جنيفر ب�رادي التي تغلبت عىل 

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع 6-4 
و6-4 و1-6.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة ينجز صفقة برايثوايت خالل ساعات
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة قرر 
حس�م التعاقد مع الدانماركي مارت�ن برايثوايت 
مهاجم ليجانيس، خالل الساعات القليلة املقبلة.

ف�إن  اإلس�بانية،  »م�اركا«  صحيف�ة  وبحس�ب 
برشلونة أبلغ إدارة ليجانيس بأنه سيدفع الرشط 
الجزائ�ي يف عق�ده والبال�غ قيمت�ه 18 ملي�ون 

يورو.

وكان�ت إدارة ليجانيس قد رفضت التفاوض حول 
رحي�ل برايثواي�ت، ال س�يما وأن�ه الع�ب مهم يف 
التش�كيلة األساسية، ملساعدة الفريق عىل تفادي 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وأضاف�ت الصحيف�ة: »م�ن املفرتض أن يحس�م 
برش�لونة الصفقة بش�كل رسمي، مس�اء اليوم 

األربعاء«.
وكان وكي�ل برايثواي�ت يف كتالوني�ا خ�الل األيام 
املاضي�ة، لالتفاق م�ع إدارة برش�لونة عىل كافة 

التفاصي�ل، إلتم�ام التعاق�د مع الالع�ب صاحب 
ال�28 عاما.

وين�وي كيك�ي س�يتني املدي�ر الفني لربش�لونة، 
االعتم�اد ع�ىل برايثوايت، خالل املواجه�ة املقبلة 

ضد إيبار يوم السبت املقبل.
وأشارت الصحيفة إىل أن ليجانيس سيتقدم بطلب 
لرابط�ة الليجا، للحصول ع�ىل إذن خاص للتعاقد 
م�ع بدي�ل لربايثواي�ت، حيث س�يخرس مهاجمه 

األسايس بدون أي بديل له.

نيامر يغري موقفه من البقاء يف سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي فرنيس، عن تغيري واضح 
يف موقف الربازييل نيمار دا سيلفا، نجم باريس 

سان جريمان، من البقاء مع ناديه.
وكان نيمار حريًصا عىل مغادرة سان جريمان 
الصيف املايض، والعودة إىل برش�لونة، قبل أن 
يقرر البق�اء يف النهاية بعد فش�ل املفاوضات 
بني الناديني، عىل أمل تحقيق حلمه يف الصيف 

املقبل.
وبحس�ب صحيفة »لو باريزيان« الفرنس�ية، 
فإن نيمار ال يستبعد مطلًقا تجديد عقده مع 
باريس، واالستمرار ملا بعد صيف 2022، موعد 

نهاية عقده الحايل.
وتعرض نيم�ار للعديد من اإلصابات عىل مدار 
العام�ني املاضي�ني، لكن�ه اآلن ع�اد للعب من 
جديد ويس�عى لتعويض م�ا فاته مع باريس، 
وفق�ا ملص�ادر خاص�ة للصحيف�ة مقربة من 

الالعب.
وأكدت تل�ك املصادر للصحيفة أن نيمار 
يتقبل اآلن فكرة البقاء يف س�ان جريمان 

حتى بعد موعد انتهاء عقده الحايل.
وكان إيري�ك أبي�دال، الس�كرتري الفن�ي 
لربش�لونة، ق�د رصح يف وق�ٍت س�ابق، 
بأن ناديه س�يجدد املفاوضات مع س�ان 
جريمان بالصيف املقبل، من أجل استعادة 

نيمار.
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اكتش�ف علماء جامع�ة مارش�ال األمريكية أن 
للج�وز خاصي�ة مهم�ة، حي�ث يس�اعد تناوله 

بصورة منتظمة يف مكافحة رسطان الثدي.
ويعت�ر الج�وز مصدرا مهم�ا للده�ون املفيدة 
وملض�ادات األكس�دة، ويس�اعد ع�ى تخفي�ض 
ارتف�اع ضغط ال�دم وااللتهابات. وقد اكتش�ف 
علم�اء جامعة مارش�ال، أن�ه عن�د إضافته إىل 

النظ�ام الغذائي، يقلل بدرج�ة كبرية من حدوث 
األورام يف الفرئان املرمجة وراثيا لتطور رسطان 
الث�دي. وقد بينت نتائج تحليل الجينات التي لها 
عالق�ة بالرسط�ان يف أورام الثدي عن�د الفرئان، 
تغريات تعبري الجينات، وخاصة تلك التي تساهم 
يف تكاثر الخالي�ا، والتمايز بني الخاليا الظهارية 
للثدي، وم�وت الخاليا. وقد أج�رى فريق البحث 

تجارب رسيرية عى مرحلتني من دون استخدام 
منتجات وهمية شملت نساء مصابات برسطان 
الثدي. وقس�م الباحثون املرىض إىل مجموعتني- 
األوىل تتن�اول الجوز، والثانية م�ن دونه ملقارنة 
النتائ�ج. وبدأت املجموع�ة األوىل بتناول أوقيتني 
من الجوز يوميا إىل غاية اليوم املحدد لخضوعهن 

للعملية الجراحية.

كش�فت دراس�ة جدي�دة، أجرتها جامع�ة هارف�ارد، أنه يمك�ن إضافة 
أكث�ر من 10 س�نوات إىل الحياة مع تطبيق بعض التغيريات البس�يطة يف 
نمط العيش. وأوضحت الدراس�ة أن الحفاظ ع�ى عادات صحية يف عمر 
الخمس�ني، يمكن أن يضيف أكثر من عقد من الحياة الصحية، عر كبح 
األم�راض الرئيس�ية. وتبني أن األش�خاص الذي�ن تناولوا نظام�ا غذائيا 
جيدا مع ممارس�ة الرياضة، كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولم يدخنوا أو 
يرشبوا الكحول بكميات كبرية، وعاش�وا دون اإلصابة بمرض الس�كري 
النوع 2 وأمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان، لفرتة أطول. ويفيد 
العلماء بأن اإلناث الالئي حافظن عى العادات الصحية يف سن الخمسني، 
يمك�ن أن يتوقع�ن العي�ش حتى 84 عاما و4 أش�هر، قب�ل التعرض ألي 
م�ن األمراض. وعى العكس من ذلك، فإن النس�اء الالئي لم يتبعن أيا من 
املمارس�ات الصحية، قد يصبن بمرض واحد ع�ى األقل يف عمر 73 عاما 
و8 أش�هر. أما الذكور الذين ل�م يتبعوا أيا من الس�لوكيات الصحية، من 

املحتمل أن يصابوا أيضا باألمراض لدى بلوغهم 73 عاما وشهرا واحدا.

ح�ذرت األمم املتح�دة من »خطر مح�دق« بصحة األطف�ال بالعالم أجمع، 
بسبب عوامل مثل التغري املناخي والوجبات الرسيعة وتسويق التبغ، وقالت 
إنه ليس�ت هناك أي دولة تحمي مس�تقبل أطفالها كما ينبغي. وأوردت يف 
تقري�ر نرش اليوم األربعاء يف دورية »ذي النس�يت« الطبي�ة الريطانية أنه 
»عى الرغم من التحس�ينات التي طرأت عى صحة األطفال واملراهقني عى 
م�دار العرشين عاما املاضي�ة، إال أن«جمي�ع األطفال يف العال�م يواجهون 
حاليا أخطارا تهدد حياتهم بسبب تغري املناخ والضغوط التجارية«. وأعدت 
التقرير وعنوانه »توفري مس�تقبل ألطفال العالم؟« مجموعة من 40 خبريا 
مس�تقال يف مج�ال صحة الطفل من جمي�ع أنحاء العالم ش�كلتها منظمة 
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف«، وقد خلصت يف 
نهايته إىل هذه النتيجة من خالل بناء مؤرش جديد يقيس إمكانيات ازدهار 
األطفال. ولف�ت التقرير الذي نرشته منظمة الصح�ة العاملية عى موقعها 
اإللكرتون�ي أيض�ا، إىل أنه يف حني »يتع�ني عى البلدان األكث�ر فقرا أن تبذل 
املزي�د من الجهود لدعم ق�درة أطفالها عى العيش يف حال�ة صحية جيدة، 
فإن انبعاثات الكربون املفرطة – الناجمة عن البلدان األكثر ثراء بشكل غري 

متناسب - تهدد مستقبل جميع األطفال«.

تناول اجلوز بانتظام يساعد يف مكافحة رسطان الثدي

دراسة من هارفارد تكشف كيف 
يمكن العيش عمرًا أطول!

تقرير أممي حيذر من »خطر حمدق«
 بصحة األطفال

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

هل تلد العرب »هيكل« آخر!نار حامية.. 

رائد عمر العيدروسيمنهل عبد األمير المرشدي

م�ن يتاب�ع الح�راك الس�يايس العراق�ي وه�ذا التس�ابق 
والتش�اور والتهدي�د والوعيد واالنس�حابات واملفاوضات 
ب�ني الكتل السياس�ية واقطابها ورؤس�ائها واعضائها يف 
التعامل م�ع رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي يف 
س�عيه لتشكيل حكومته يدرك جيداً إن االحزاب والتيارات 
السياس�ية العراقية ما زالت يف ابراجه�ا العائمة الواهمة 
وانه�ا ل�م تس�تفد او تتع�ظ او تنتصح من ه�ذه النقمة 
التظاه�ر  س�احات  يف  الجماه�ريي  والح�راك  الش�عبية 
بمحافظ�ات الوس�ط والجنوب منذ خمس�ة اش�هر، ولم 
ترتكن حتى اآلن لقناعة الذات يف ان تأخذ لنفس�ها قسطا 

من راحة العقل وفرمتة الضمري ومحاسبة الذات.
ان�ا هن�ا اقص�د الجميع ولي�س الش�يعة م�ن دون الكرد 
والس�نة.. اقصد الكل جمعاً وحرشاَ وليس فراداً واس�ماء 
دون س�واها.. فال يوهم الساسة السنة او الكرد أنفسهم 
فيما يرددون من ان ما يحصل هو انتفاضة الش�يعة ضد 
السياسيني الش�يعة انما هي انتفاضة شعب ضد )دولة( 
الفس�اد والفاس�دين ودولة الفشل والفاش�لني، فحيتان 
الفس�اد السنة ليس اقل من مافيات الفساد الشيعة، واما 

الكرد فللنفط ومنافذ الحدود ما يكفي للحديث.
 لقد بات واضحا بحكم اليقني املتيقن إن الش�عب العراقي 
بكل رشائح�ه ومكونات�ه ومس�مياته وقبله�م املرجعية 
الديني�ة العلي�ا مقتنع�ني ب�ان النظ�ام الحايل عب�ارة عن 
رشكات مس�اهمة وبعضه�ا عبارة عن دكاك�ني تجارية 
او وكاالت وليس�ت حكوم�ة تعم�ل لخدم�ة ش�عبها. ما 
ي�دل عى ه�ذا ويؤكد رؤيتن�ا ازائه هو انن�ا ويف ظل هذه 
األزمة الش�ديدة والخطرية نجد بع�ض االحزاب والتيارات 
متمس�كة باملحاصصة يف التفاوض مع عالوي ومستمرة 

بنفس العقلية التي دمرت العراق. 
مخت�ر الكالم املفي�د ونحن يف مفرتق الط�رق نقول ان 
الفرص�ة متاحة للجمي�ع احزابا وتي�ارات وكتل يف رفض 
املش�اركة بالكابين�ة الحكومية والتصوي�ت عى حكومة 
عالوي ليتحمل هو مس�ؤوليته التاريخية نجاحاَ ام فشالً 
ليتس�نى له الوصول ب�أرسع وقت ممك�ن اىل االنتخابات 
املبكرة بضمانات دولية لتكون املش�اركة السياسية وفق 
رشوط وقوان�ني انتخابية عادلة وحكومة تخدم الش�عب 
بعي�داً عن املحاصصة التي اوصلتن�ا اىل الهاوية وما أدراك 

ما هي... نار حامية.

ي�وم 17 \ 2 ذك�رى ح�زٍن وأىًس بوف�اة أحد أب�رز القام�ات العربية 
الكات�ب الصحفي الش�هري املخرضم الراحل محمد حس�نني هيكل – 
رائ�د الصحافة العربي�ة والعاملية، وهو أش�هر 11 صحفي يف العالم، 

وُترِجمْت ُكُتبه اىل 31 لغة يف العالم.
األس�تاذ هيكل كان مدرس�ًة نوعي�ًة يف التحليل الصحف�ي والتغطية 
الصحفية واملقال الصحفي وسواها، وكان له دوراً متميزاً يف السياسة 
الخارجية املرية والراع العربي – اإلرسائييل، وخصوصاً من خالل 

قربه من الرئيس الراحل جمال عبد النارص ورؤساء مر اآلخرين.
ح�نَي جاَء هنري كيس�نجر اىل القاهرة مبارشًة بع�د حرب ترشين \ 
اكتوب�ر طلَب اللقاء مع هي�كل، ويف بداية اللقاء يف مكتبه يف صحيفة 
األهرام قال له كيس�نجر »أشعر وكأّني اعرفك عن كثب منذ 20 عاماً 
من خ�الل متابعتي الدؤوبة لكتاباتك الصحفية«، ردَّ عليه هيكل »ما 

الذي جاء بَك اىل مر وماذا تريد«.
هنالك مئات الرس�ائل واألطاريح األكاديمي�ة يف عدة دول عن هيكل، 
وكانت الجماهري العربية تس�ارع اىل اقتناء اّياً من الكتب التي تحمل 

اسمه دونما تصّفحها مسبقاً.
التقى بمعظم ملوك ورؤس�اء الدول العربي�ة واألجنبية التي امتلكت 

ادواراً مهمة يف احداث الساحة الدولية.
يف ع�ام 1950 ت�وىّل هي�كل منصب نائ�ب رئيس تحري�ر مجلة »آخر 
س�اعة« وكان عمره آنذاك 28 سنة، ثّم أسندت له »دار اخبار اليوم« 
رئاس�ة تحرير »آخر س�اعة« يف س�نة 1952. وكان هيكل أفضل من 
ق�ام بتغطي�ة تفاصيل حربي 1967 و1973 باإلضافة اىل مش�اركته 

الفاعلة يف تغطية حرب 1948 يف فلسطني.
م�ن املفارق�ات -ويف رأي�ي ش�خصياً عى األق�ل- فرغم م�ن الهالة 
الرّاق�ة التي احاطت وما برحت باألس�تاذ الراحل هي�كل، لكن ومن 
خ�الل املتابعة الدقيق�ة واملكثفة فوجدن�ا افتقاده للدراي�ة واألبعاد 
الكافية للراع العرب�ي – اإليراني، وربما مؤّدى ذلك يعود اىل عنر 
»الجيوبوليتيك« يف املرشق العربي او حتى سواه ايضاً، ولعلّها تنبغي 
اإلشارة يف الصدد هذا أّن املؤرخ العراقي البارز د. سيار الجميل سبق 
واص�در كتابني نقديني بش�كٍل ح�اٍد للغاية ضّد هي�كل، وكان كتابه 
األول بعنوان »تفكيك هيكل« واآلخر »بقايا هيكل: مكاشفات نقدية 
 – Too much اخ�رى يف اش�كاليات هيكل«، ويف الواقع فق�د كان ذلك
اكث�ر من الالزم من األس�تاذ س�ّيار، وايضا هنالك كت�اٌب نقدٌي آخر 
للعالّم�ة املري فؤاد زكريا بالض�ّد من رمز الصحافة العربية، وهذا 

ما ال ترتضيه ال األجانب وال األعاجم بحّق الراحل هيكل.
وفع�اًل فقدت األم�ة العربية والصحاف�ة العاملية أه�م رجاالتها ّمما 

يصعب تعويضه ملئاٍت من السنني القادمة، ولربما اكثر.

الشاي األخرض مضاد للرسطان
اكتشف علماء صينيون وجود مركب عضوي يف 
الشاي األخرض يكبح نشاط اإلنزيم الرضوري 
لنم�و الخالي�ا الرسطاني�ة وخاص�ة رسط�ان 
 International Journal الث�دي. وتفيد مجل�ة
ب�أن   ،of Food Sciences and Nutrition
العلماء اكتش�فوا العالق�ة اإليجابية بني تناول 
الش�اي األخ�رض بصورة منتظم�ة وانخفاض 
خطر تطور رسطان الثدي. وقد حلل الباحثون 
نتائ�ج 16 دراس�ة علمية حول تأث�ري مختلف 
املكونات النباتية يف تطور الرسطان، واكتشفوا 
عالقة خطية بني تناول الشاي األخرض وتطور 
رسط�ان الث�دي. وق�د اتض�ح لهم أن النس�اء 
الالئي يتناولن الشاي األخرض بصورة منتظمة 
وخ�الل ع�دة س�نوات كان خط�ر إصابته�ن 
برسطان الثدي منخفض جدا، مقارنة بالنساء 

الالئ�ي يتناولنه بني فرتة وأخ�رى أو الالتي لم 
تتناول�ه نهائي�ا.  ولتحديد تأث�ري ومفعول هذا 
الش�اي، حلل الباحثون مكوناته واكتشفوا أن 
املك�ون الرئي�ي املضاد للرسط�ان هو املركب 
العض�وي gallate-3-epigallocatechin م�ن 

مجموع�ة  البوليفينول، ال�ذي إضافة إىل كونه 
مضادا لألكسدة يمتاز بخاصية حماية الخاليا. 
ه�ذا املرك�ب يكبح نش�اط اإلنزي�م الرضوري 
لنم�و الخاليا الرسطانية، م�ا يوقف نمو الورم 
الخبي�ث. ومع ذلك يح�ذر الباحثون من اعتبار 
الش�اي األخرض بدي�ال لألدوية املس�تخدمة يف 
عالج الرسط�ان، ألنهم لم يحددوا هل له نفس 
ه�ذا التأثري يف جميع أن�واع الرسطان، ولكنهم 
يعلمون جيدا أنه ال يؤثر يف رسطان الروستات 
واملثان�ة واملعدة. وتجدر اإلش�ارة إىل أن جميع 
الدراس�ات الت�ي اعتم�د عليه�ا الباحث�ون يف 
دراستهم أجريت يف آسيا حيث يتناول الفرد إىل 
حد 10 أكواب من الشاي األخرض يف اليوم، لذلك 
يالحظ يف الصني أدنى نس�بة إصابات برسطان 

الثدي يف العالم.

ملاذا يستغرق تطوير لقاح ضد »كورونا« القاتل وقتا طوياًل؟
قال�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ه�ذا 
األس�بوع إن�ه ق�د يم�ر 18 ش�هرا قبل 
إصدار لقاح فعيل ضد فريوس »كورونا« 

الجديد.
وبه�ذا الص�دد، ن�رش موقع »س�اينس 
ألرت« تقريرا عن األسباب الكامنة وراء 
ه�ذه الف�رتة الطويلة، حتى م�ع توافر 

الجهود العاملية الحالية.
يف النصف األول من شهر يناير، شاركت 
الص�ني علنا تسلس�ل الحم�ض النووي 
الريبي الكامل RNA للفريوس، املعروف 

.19-COVID رسميا باسم
وب�دأت عملي�ات تطوي�ر اللقاح�ات يف 
جميع أنحاء العالم، بما يف ذلك يف جامعة 

»كوينزالند« واملعاهد األمريكية واألوروبية.
وبحلول أواخ�ر يناير، ُطّور الفريوس مختريا 
 Doherty خارج الصني ألول مرة، من قبل معهد
يف ملب�ورن، وهي خطوة مهم�ة للغاية. وألول 
م�رة، تمك�ن باحث�ون يف بل�دان أخ�رى م�ن 

الوصول إىل عينة حية من الفريوس.
وباس�تخدام ه�ذه العين�ة، يمك�ن للباحثني 
يف مخت�ر CSIRO )مخت�ر صح�ة الحي�وان 
األس�رتايل(، أن يبارشوا عملية فهم خصائص 

الف�ريوس، يف خط�وة أخ�رى حاس�مة ضمن 
الجه�د العامل�ي لتطوي�ر لق�اح ض�د امل�رض 

الفتاك.
وتاريخيا، استغرقت عمليات تطوير اللقاحات 
سنتني إىل 5 سنوات، ولكن مع بذل جهد عاملي، 
واالس�تفادة م�ن الجه�ود الس�ابقة لتطوي�ر 
لقاح�ات ف�ريوس »كورونا، يمك�ن للباحثني 

تطوير لقاح يف وقت أقر بكثري.
وال يوجد معهد واحد لديه القدرة أو التسهيالت 
لتطوير لق�اح بمفرده، وهن�اك أيضا مراحل 

تطوي�ر أكث�ر مم�ا يق�دره الكث�ري من 
الناس.

أوال، يجب أن نفهم خصائص الفريوس 
وسلوكه لدى املضيف )البرش(. وللقيام 

بذلك، يجب تطوير نموذج حيواني.
وبع�د ذل�ك، يج�ب إثب�ات أن اللقاحات 
املحتملة آمنة ويمكن أن تصيب األجزاء 
الصحيح�ة م�ن مناع�ة الجس�م، دون 
التس�بب يف أي�ة أرضار تذك�ر. ثم يمكن 
نم�وذج  باس�تخدام  اختب�ارات  إج�راء 
االختب�ارات  تطبي�ق  قب�ل  حيوان�ي، 

الرسيرية.
وبع�د ذلك، يمك�ن اس�تخدام اللقاحات 
التي تجت�از االختبارات قب�ل الرسيرية 
بنج�اح، من قب�ل معاهد أخرى لديه�ا القدرة 
عى إج�راء تجارب برشية. ولم يتحدد بعد أين 
ومن س�يجري االختبارات. وبش�كل عام، من 
املث�ايل اختبار اللقاحات هذه يف س�ياق تفيش 

املرض الحايل.
وأخريا، إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال، سيحتاج 
إىل اجتياز املوافقات الرسمية الالزمة. وسيلزم 
أيض�ا توف�ري التموي�ل لصنع اللق�اح، قبل أن 

يصبح جاهزا للتسليم.

ملاذا يدفع النوم السيئ النساء إىل اإلقبال عىل الطعام بكثرة ؟
أظهرت دراسة حديثة أن النساء الالئي 
ينم�ن بش�كل يسء يكن أكث�ر ميال إىل 
تن�اول املزي�د م�ن الطع�ام والوجبات 

منخفضة الجودة.
ام�رأة،   500 ن�وم  الباحث�ون  وتتب�ع 
ووجدوا أن املشاركات الالتي يستغرقن 
وقتا طويال لالس�تغراق يف النوم، يأكلن 
املزي�د من الس�عرات الحرارية كل يوم. 
وأن الالئي يستيقظن كثريا طوال الليل، 
ه�ن األكثر ميال إىل تناول األطعمة التي 

تسبب البدانة.
ويعتق�د الباحث�ون أن قل�ة الن�وم إما 
ت�ؤدي إىل الج�وع، أو تثبيط اإلش�ارات 

التي تخر الدماغ بأن املعدة ممتلئة.
وتق�دم ه�ذه النتائ�ج نظ�رة ثاقب�ة ملعرفة 
الس�بب يف أن األشخاص الذين ينامون بشكل 
يسء يظه�رون مرارا أنهم أكثر عرضة لخطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
وإذا كانت املرأة تعاني من نوعية نوم س�يئة 
وتتناول املزيد من الطع�ام نتيجة لذلك، فمن 
املرج�ح أن تك�ون بدين�ة، وه�و عامل خطر 
لعدد ال يح�ى من مش�كالت القلب وغريها 
من األمراض. وس�عى الباحث�ون من جامعة 

كولومبيا يف نيويورك، خالل هذه الدراسة، إىل 
الحصول عى صورة أكثر شموال لدى النساء، 
عر فحص العالقة بني النظام الغذائي ونوعية 
النوم. وأش�ار الباحثون إىل النس�اء عى وجه 
التحدي�د ألنهن يواجه�ن الكثري من صعوبات 
النوم، وفقا لكاتبة الدراسة البارزة، الدكتورة 
بروك آغاروال، األستاذ املساعد للعلوم الطبية 

بجامعة كولومبيا.
وقال�ت: »النس�اء معرض�ات بش�كل خاص 
الضطراب�ات الن�وم يف جميع مراح�ل العمر، 

ألنه�ن يتحمل�ن يف كث�ري م�ن األحيان 
مسؤوليات رعاية األطفال واألرسة، ثم 
يتعرضن بعد ذلك إىل هرمونات انقطاع 

الطمث«.
وجم�ع الفري�ق ع�ادات الن�وم واألكل 
ملجموعات متنوعة عرقيا من 495 امرأة 
ت�رتاوح أعمارهن ب�ني 20 و76 عاما. 
واس�تخدم الباحث�ون قاع�دة البيانات 
التي جمعوه�ا من اس�تبيانات مألتها 
السعرات  املشاركات، لحس�اب إجمايل 
الحرارية واأللياف واألسماك ومنتجات 
األلب�ان والحب�وب الكاملة واس�تهالك 
الس�كر. ووج�دت النتائ�ج أن النس�اء 
الالئي لديهن نوعية نوم سيئة، تناولن، 
بشكل عام، 143 سعرة حرارية، و100 غرام 
من الطع�ام اإلضايف يوميا، مقارنة بالنس�اء 
الالئ�ي ينمن جي�دا. كما تناولت النس�اء ذات 
النوم الس�يئ، املزيد م�ن الكربوهيدرات، و4 
غرام�ات إضافي�ة من الس�كر املض�اف لكل 
1000 س�عرة حرارية. وتناولت النساء الالئي 
اس�تغرقن أكثر من ساعة واحدة للنوم، 426 
س�عرة حرارية يف املتوس�ط،   أكثر من النساء 

الالئي استغرقن أقل من 15 دقيقة للنوم.


