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خطاب املرجعية حيرك «ساكن» الكواليس السياسية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

صحة البرصة تعلن
وصول اجهزة حديثة ومتطورة
ص3
اىل مستشفيات املحافظة

حمافظ كربالء يوجه
بتخفيض مبالغ بدل االجيار وانارة
ص3
الشوارع يف احلي الصناعي

حرّك خطاب املرجعية الرشيدة يف النجف األرشف
كوالي�س السياس�ة التي شه�دت جم�ودا ً كبريا ً
وس�ط ازدياد رقعة االحتجاج�ات واالعتصامات
واإلرضاب�ات بني املواطنني .وبينم�ا ما زال خيار
إقالة حكومة ع�ادل عبد املهدي غري وارداً ،إال أن
تعديالً وزاريا كبريا ً صار يأخذ اتساعا ً أكرب.
وأعلنت املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف
ً
مرك�زة عىل
مسان�دة االحتجاج�ات يف الع�راق،
الت�زام السلمية وإدانة االعت�داء عىل املتظاهرين
السلمي�ني .وأك�دت املرجعية يف خطب�ة الجمعة
للسي�د أحمد الصايف عىل أهمي�ة اإلرساع يف إقرار
قان�ون انتخاب�ي منص�ف يعي�د ثق�ة املواطنني
بالعملي�ة االنتخابي�ة ،ألن الحكوم�ة تستم�د
رشعيتها م�ن الشعب .وأش�ارت املرجعية إىل أن
قانون االنتخابات املطلوب يجب أن يمنح فرصة
حقيقي�ة لتغيري من حكموا البالد إن أراد الشعب
ذلك ،وبالت�ايل إقرار أي قان�ون انتخابي ال يمنح
ه�ذه الفرصة للناخب�ني “لن يك�ون مقبوالً وال
ج�دوى منه” .ورغم ع�دم تحقي�ق ّ
أي إجراءات
واقعي�ة ملالحق�ة الفاسدي�ن واسرتج�اع أموال
الشع�ب من حتى اآلن ،ش� ّددت املرجعية الدينية
ع�ىل أن معرك�ة اإلصالح الت�ي يخوضها الشعب
ّ
تخصه وحده و”ال يجوز السماح بتدخل
العراقي
أي ط�رف خارج�ي فيه�ا” ،ورأت أن “التدخالت
الخارجي�ة املتقابلة تنذر بمخاطر كبرية لتحويل
البل�د اىل ساح�ة رصاع وتصفي�ة حساب�ات بني
قوى دولية وإقليمية” والشعب العراقي سيكون
الخارس األكرب فيها.

التفاصيل ص2

نائب عن الفتح :التعاون الربملاين رضوري إلهناء الفساد

القضاء يكشف عدد املفرج عنهم يف أحداث التظاهرات

ص3

ص3

ترامب يعفو عن جنود متهمني بارتكاب
جرائم حرب يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
أصدر الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب عفوا عن
اثنني من عنارص الجي�ش مدانني بارتكاب جرائم
حرب يف العراق وأفغانستان.
وق�ال البيت األبيض يف بي�ان “ألكثر من  200عام
استخدم الرؤس�اء سلطتهم لع�رض فرص ثانية
ألفراد يستحقونها منهم عسكريون خدموا بالدنا.
هذه اإلجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل”.
وقال متحدث باسم البنتاغون إن الوزارة لديها ثقة
يف نظ�ام العدالة العسكري�ة ،وأضاف أن “الرئيس
ج�زء من نظام العدالة العسكري�ة بوصفه القائد
األعىل ولديه سلطة تقييم أمور بهذا الشكل”.

وسبق أن أعرب ترامب عرب حسابه عىل تويرت عن
دعم�ه للعسكري�ني الثالثة ،وهم كلين�ت لورانس
وماتي�و غولست�ني وإدوارد غاالغ�ر ،وقضاياه�م
منفصلة ،وهما قضيتان يف أفغانستان وواحدة يف
الع�راق .وكان ممثلو االدعاء قد اتهموا لورانس يف
 2013بأن�ه أصدر أوامر بشك�ل غري قانوني بقتل
رجل�ني ع�ىل دراجتني ناريت�ني بالرص�اص ،أثناء
القيام بدورية يف إقليم قندهار بأفغانستان ،وأدين
لورانس بارتكاب جريمتي قتل.
ويف الع�ام امل�ايض ،وجه�ت لغولست�ني الضاب�ط
بالق�وات الخاص�ة بالجيش تهمة قت�ل أفغاني يف
أفغانست�ان ع�ام  .2010وكان غولست�ني ينتظر
محاكمت�ه بتهم�ة القت�ل ،بينما يق�ي لورانس

حكم�ا بالسجن  19عام�ا ،لكن ترام�ب منحهما
عفوا كامال.
كم�ا وجهت لغاالغ�ر ،وهو قائد فصيل�ة بالقوات
الخاصة بالبحري�ة األمريكية وحاصل عىل وسام،
تهمة ارتكاب جرائم ح�رب مختلفة أثناء وجوده
يف العراق عام .2017
ويف تموز برأت هيئة محلفني عسكرية غاالغر من
تهمة قتل معتقل من مقاتيل تنظيم داعش ،بطعن
املعتق�ل املص�اب يف رقبت�ه ،ولكنه أدي�ن بتصوير
نفسه بشكل غري قانون�ي مع جثة املعتقل ،وأدى
ذلك إىل تخفيض رتبته ،ولكن ترامب أعاد له رتبته
السابقة.

التفاصيل ص2

مكتب رئيس الوزراء يعلن قرب اعداد مرشوع قانون «من اين لك هذا»
حمافظ ذي قار يطلق « »١٠آالف فرصة للمحارضين ويستثني خرجيي  ٢٠٠٥فام دون

االتصاالت تقرر تعويض مستخدمي خدمة االنرتنت عن االنقطاعات االخرية
حمافظ بغداد يوجه
مديري الرتبية بتحويل املحارضين
باملجان إىل عقود
ص3

النقل تستأنف العمل
لنقل املسافرين من بغداد اىل البرصة
عرب قطاراهتا احلديثة
ص3

ص2

ص3

ص3

الدفاع تدعو خرجيي اجلامعات من االختصاصات اهلندسية إىل مراجعتها
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دعت وزارة الدفاع ،أمس السب�ت ،خريجي الجامعات
من االختصاصات الهندسية إىل مراجعتها.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
«تدع�و وزارة الدفاع خريج�ي الجامعات العراقية من
حمل�ة الشهادات الهندسي�ة ال�واردة اسمائهم بكتب
مكتب رئيس الوزراء ،الذين سبق وأن حصلت موافقة
سيادت�ه عىل تعيينهم بصفة مدنية عىل مالك وزارتنا،
مراجعة مركز تطوع بغداد».
وأضاف البيان ،أن «هذه الدعوة تأتي إلكمال اجراءات
الفح�ص والتقديم واعتبارا ً من يوم غ�د األحد املوافق
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ح�رّك خط�اب املرجعي�ة الرشي�دة يف
النج�ف األرشف كوالي�س السياسة التي
شهدت جمودا ً كب�را ً وسط ازدياد رقعة
االحتجاج�ات واالعتصامات واإلرضابات
بن املواطن�ن .وبينما ما زال خيار إقالة
حكوم�ة عادل عبد املهدي غ�ر وارداً ،إال
أن تعديالً وزاريا كبرا ً صار يأخذ اتساعا ً
أكرب.
وأعلنت املرجعية الدينية العليا يف النجف
األرشف مساندة االحتجاجات يف العراق،
ً
مركزة عىل التزام السلمية وإدانة االعتداء
عىل املتظاهرين السلمين.
وأك�دت املرجعي�ة يف خطب�ة الجمع�ة
للسي�د أحمد الصايف ع�ىل أهمية اإلرساع
يف إق�رار قان�ون انتخابي منص�ف يعيد
ثق�ة املواطنن بالعملي�ة االنتخابية ،ألن
الحكومة تستمد رشعيتها من الشعب.
وأشارت املرجعية إىل أن قانون االنتخابات
املطلوب يجب أن يمن�ح فرصة حقيقية
لتغي�ر من حكموا الب�الد إن أراد الشعب
ذلك ،وبالت�ايل إقرار أي قانون انتخابي ال
يمنح ه�ذه الفرصة للناخبن “لن يكون
مقبوالً وال جدوى منه”.
ورغ�م عدم تحقيق ّ
أي إج�راءات واقعية
ملالحق�ة الفاسدي�ن واسرتج�اع أم�وال
الشع�ب من حتى اآلن ،ش� ّددت املرجعية
الديني�ة ع�ىل أن معرك�ة اإلص�الح التي
ّ
تخصه وح�ده و”ال يجوز
يخوضه�ا الشع�ب العراق�ي
السم�اح بتدخ�ل أي ط�رف خارج�ي فيه�ا” ،ورأت أن
“التدخ�الت الخارجي�ة املتقابل�ة تنذر بمخاط�ر كبرة
لتحوي�ل البلد اىل ساح�ة رصاع وتصفي�ة حسابات بن
قوى دولية وإقليمية” والشعب العراقي سيكون الخارس
األكرب فيها .باملقابل ،كش�ف مسؤول حكومي تفاصيل
الحراك السيايس الحايل ،الفتا إىل أنه يتمحور حول إقرار
قانون انتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.
وق�ال املس�ؤول يف ترصيح�ات صحفي�ة ،إن «الح�راك

مساع برملانية وحكومية هو إلقرار
السي�ايس الحايل مع
ٍ
قانون جديد لالنتخابات وتشكيل املفوضية ،لتقديم ذلك
مساع إلنضاج
كإنجاز ألول اإلصالح�ات السياسية ،مع
ٍ
التعديالت املقرتحة عىل الدستور».
ّ
تح�ذر من ّ
أن إقرار القانون
وأش�ار إىل «وجود طروحات
الجدي�د لالنتخاب�ات ،وتشكي�ل مفوضي�ة انتخاب�ات،
ّ
سيقرصان من عم�ر الحكومة الحالية ،وقد تكون هذه
املرة دعوات إقالتها وإجراء انتخابات مبكرة صادرة من
املرجعية نفسها» .وتابع املسؤول« :بعدما نقل مقربون
م�ن مكت�ب السي�د السيستاني ب�أن إج�راء انتخابات

بهذه الق�وى وهذا القانون ال يعن�ي أن تغيرا ً سيحدث
للعراقين ،ويجب ضمان قانون جديد يضخ حياة جديدة
للعملية السياسية يف العراق».
بدوره ،أكد عضو جبهة التصحيح والتغر النيابية عباس
يابر العطايف أن مجلس النواب سيرشع باسجواب رئيس
مجلس ال�وزراء عادل عبد املهدي غيابي�ا يف حال رفض
حضوره جلسة االستجواب.
وق�ال العطايف يف ترصي�ح صحف�ي إن “رئاسة مجلس
النواب تنتظر إجابة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي عىل
أسئلة االستجواب لتحديد موعد الستجوابه”.

وأض�اف أن “مجل�س الن�واب بانتظ�ار
موق�ف رئيس ال�وزراء لحض�ور جلسة
االستجواب من عدمها” ،مبينا أنه “حال
ع�دم اإلجاب�ة سي�رشع مجل�س النواب
استجوابه غيابيا”.
ولفت العطايف إىل أن “التصويت بالقناعة
م�ن عدمه�ا مره�ون بغالبي�ة األعضاء
نصف زائد واحد”.
ً
برملاني�ا ،أك�د النائب عن تحال�ف الفتح
محمد كري�م أن مجلس الن�واب سيمرر
ستة قوان�ن مهمة عرب جلست�ه املقبلة
أبرزها قانون التقاعد الجديد.
وق�ال كري�م إن “جلسة الربمل�ان املقبلة
سيم�رر عربه�ا قوانن التقاع�د الجديد
والكس�ب غ�ر امل�رشوع والنزاه�ة
والضم�ان الصح�ي واللجن�ة االوملبي�ة
وإلغ�اء امتي�ازات املسؤول�ن” ،الفتا إىل
إن “تعطي�ل تمرير قان�ون التقاعد رغم
قراءت�ه األوىل والثاني�ة حص�ل بسب�ب
الجنبة املالية التي يتضمنها القانون”.
وأض�اف أن “الربمل�ان سيم�رر قان�ون
التقاعد عرب الجلسة املقبلة دون تعطيله
كونه وصل إىل مراحله األخرة” ،مبينا أن
“قانون التقاعد الجديد حدد الحد األدنى
للتقاع�د ب� 45عام م�ع  15عام خدمة،
فض�ال عن تحدي�د الحد األع�ىل  60عاما
للموظ�ف” .وب�ن أن “قان�ون التقاع�د
سيسهم يف خل�ق درجات وظيفية كبرة
قادرة عىل حل جزء من أزمة البطالة بن
الخريج�ن” .عىل مست�وى الشارع ،أخ�ذت التظاهرات
ّ
وخاصة يف بغداد
تتسع بعد تأييد املرجعية للمتظاهرين،
ومحافظات أقىص جنوب البالد مثل ذي قار.
وسيط�ر املتظاه�رون ع�ىل ساح�ة الخالن�ي بع�د أن
ابعدته�م القوات األمنية عنها عىل م�دى األيام املاضية،
فيم�ا رشع املتظاهرون بنص�ب نقاط تفتيش يف محيط
ساح�ة التحرير والطرق املؤدي�ة إليها ،وذلك بعد أن أدى
تفجر بسيارة مفخخة إىل استشهاد وإصابة  16آخرين
بجروح متفاوتة.

ترامب يعفو عن جنود متهمني بارتكاب جرائم حرب يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدر الرئي�س األمركي دونالد ترامب عفوا
عن اثنن من عنارص الجيش مدانن بارتكاب
جرائم حرب يف العراق وأفغانستان.
وق�ال البيت األبيض يف بيان “ألكثر من 200
ع�ام استخ�دم الرؤس�اء سلطته�م لعرض
ف�رص ثاني�ة ألف�راد يستحقونه�ا منه�م
عسكريون خدم�وا بالدنا .ه�ذه اإلجراءات
تتفق مع هذا التاريخ الطويل”.

املنافذ تعلن
توقف حركة املسافرين
يف منفذي الشيب
والشالجمة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة،
السبت ،عن توقف حركة املسافرين
يف منفذ الشيب الحدودي.
وق�ال مدي�ر عالق�ات الهيئة عالء
الدي�ن القي�ي يف بي�ان تلق�ت
السومري�ة ني�وز ،نسخ�ة منه ان
«منف�ذ الشي�ب الح�دودي يعم�ل
بص�ورة طبيعي�ة ام�ام حرك�ة
التب�ادل التجاري فق�ط ،اما فيما
يخص حرك�ة املسافرين فقط تم
توقف حركتهم من العراق باتجاة
ايران».
واض�اف ان «ذل�ك جاء ذل�ك بنا ًء
عىل طلب الجان�ب االيراني بسبب
االحتجاجات املوج�ودة يف الجانب
االيران�ي» ،مش�را اىل ان «جمي�ع
املسافري�ن الذين يرم�ون الدخول
للع�راق م�ن العراقي�ن يدخل�ون
بص�ورة طبيعي�ة وب�دون اي
تأخر».
وك�ان منف�ذ الشالمجة ق�د شهد
ّ
توقفا ً أيضا ً إثر احتجاجات تشهد
بعض امل�دن اإليراني�ة بسبب رفع
الحكومة اإليرانية ألسعار الوقود.

وقال متح�دث باسم البنتاغ�ون إن الوزارة
لديه�ا ثق�ة يف نظ�ام العدال�ة العسكري�ة،
وأضاف أن “الرئي�س جزء من نظام العدالة
العسكري�ة بوصف�ه القائ�د األع�ىل ولدي�ه
سلطة تقييم أمور بهذا الشكل”.
وسب�ق أن أع�رب ترام�ب ع�رب حسابه عىل
تويرت عن دعم�ه للعسكري�ن الثالثة ،وهم
كلينت لوران�س وماتيو غولست�ن وإدوارد
غاالغر ،وقضاياهم منفصلة ،وهما قضيتان
يف أفغانستان وواحدة يف العراق.

وك�ان ممثل�و االدعاء ق�د اتهم�وا لورانس
يف  2013بأن�ه أص�در أوام�ر بشك�ل غ�ر
قانون�ي بقتل رجلن ع�ىل دراجتن ناريتن
بالرص�اص ،أثن�اء القي�ام بدوري�ة يف إقليم
قنده�ار بأفغانست�ان ،وأدي�ن لوران�س
بارتكاب جريمتي قتل.
ويف العام املايض ،وجهت لغولستن الضابط
بالقوات الخاصة بالجيش تهمة قتل أفغاني
يف أفغانستان عام .2010
وك�ان غولستن ينتظ�ر محاكمت�ه بتهمة

القتل ،بينما يقيض لورانس حكما بالسجن
 19عاما ،لكن ترامب منحهما عفوا كامال.
كم�ا وجه�ت لغاالغ�ر ،وه�و قائ�د فصيلة
بالق�وات الخاص�ة بالبحري�ة األمركي�ة
وحاص�ل عىل وس�ام ،تهمة ارتك�اب جرائم
ح�رب مختلفة أثناء وج�وده يف العراق عام
.2017
ويف تم�وز ب�رأت هيئ�ة محلف�ن عسكرية
غاالغ�ر من تهم�ة قتل معتقل م�ن مقاتيل
تنظي�م داع�ش ،بطع�ن املعتق�ل املصاب يف

رقبته ،ولكن�ه أدين بتصوي�ر نفسه بشكل
غ�ر قانوني مع جثة املعتق�ل ،وأدى ذلك إىل
تخفيض رتبته ،ولك�ن ترامب أعاد له رتبته
السابقة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت
يف وقت ساب�ق أن بعض املسؤول�ن الكبار،
بينه�م وزير الدفاع مارك إس�رب ،يعارضون
العف�و ع�ن الجن�ود ،مشري�ن إىل أن تل�ك
الخط�وة من شأنها أن تق�وض العدالة كما
ستكون بمثابة نموذج سيئ.

مكتب رئيس الوزراء يعلن قرب اعداد مرشوع قانون «من اين لك هذا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد امله�دي ،البدء قريبا
بإعداد مرشوع قانون (من أين لك هذا؟) وإقراره ،فيم�ا
كشف مصدر برملان�ي عن حراك تجريه اللجان املختص�ة
بمجلس النواب إلجراء تعديالت عىل عقود جوالت
الرتاخيص.
وقال املتح�دث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي يف

ترصيح لوكالة األنباء العراقية ،ان «مجلس الوزراء يسعى
إلقرار مرشوع قانون (من اين لك هذا؟) ،ملراقبة ممتلكات
وعقارات كبار املسؤول�ن يف الدولة خالل امل�دة السابقة،
ومتابعة أصولها ،وكيف حصلوا عليها» ،مبين�ا ان «إعداد
هذا امل�رشوع يندرج يف إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة
اإلصالحية التي أطلقتها مؤخرا» .وأوضح الحديثي ،ان
«هذا املرشوع سيعد قريبا يف مجلس الوزراء من قبل الدائرة
القانونية يف األمانة العامة ومجلس الشورى ،إذ بدأ العمل

به ،وسوف يكتمل قريبا ليتم إرساله اىل مجلس النواب
لترشيعه وتطبيقه» .إىل ذلك ،تعتزم لجنة النفط والطاقة
والثروات الطبيعية يف مجلس النواب إجراء تعديالت عىل
عقود جوالت الرتاخيص بحيﺚ توفر فرص عمل للعاطل�ن
عن العمل .وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبويس إن «اللجنة
تحدثت مع الوزارة بكل رصاحة» ،مؤكدا «وجود مخالفات
جسيمة يف عقود جوالت الرتاخيص التي أبرمت مع رشكات
النفط العاملية لرفع اإلنتاج».

االستخبارات حتبط عملية ارهابية الستهداف صالة اجلمعة باحد جوامع البغدادي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت مديري�ة االستخبارات العسكرية،
أم�س السب�ت ،ع�ن احباطه�ا عملي�ة
ارهابية الستهداف ص�الة الجمعة باحد

جوامع البغدادي يف االنبار.
وقال�ت املديرية يف بيان تلق�ت املستقبل
العراقي نسخة منه ان�ه «بعملية نوعية
واستباقية جريئ�ة تمكنت مفارز شعبة
االستخبارات العسكرية يف الفرقة  7من

الرشطة االحتادية تصدر أوامر بانفكاك مجيع
املنتسبني من ذوي الشهداء
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشط�ة االتحادية ،أم�س السبت،
ع�ن اصدار أوامر بش�أن املنتسبن من ذوي
الشه�داء الذي�ن لديهم أوام�ر ادارية بالنقل
خارج مالكها.
وقال�ت الرشط�ة يف بي�ان تلق�ت املستقبل

العراقي نسخة منه ،إن «قائد قوات الرشطة
االتحادية اللواء الركن جعفر البطاط يصدر
أوام�ر بإنفك�اك جميع املنتسب�ن من ذوي
الشه�داء الذي�ن لديهم أوام�ر ادارية بالنقل
خارج مالك الرشطة االتحادية».
وأضاف�ت الرشط�ة االتحادي�ة أن «عددهم
يبلغ  140منتسباً».

احب�اط عملية ارهابي�ة كانت تستهدف
املصل�ن باح�د جوامع ناحي�ة البغدادي
بقضاء هيت يف االنبار».
واضاف�ت انها «وصل�ت اىل مكان الحزام
الناس�ف ال�ذي ك�ان سيستخ�دم يف

العملي�ة االرهابي�ة وحم�ل عب�ارة ( ابو
عائش�ة الشام�ي ) باالض����اف�ة اىل
رمان�ه هجومية مع�ه» ،مش�رة اىل انه
«ت�م التعامل م�ع امل�واد املضبوطة وفق
السياقات املعمول بها».

الرتبية تصدر بيان ًا بشأن االرضاب عن الدوام
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت وزارة الرتبي�ة ،بيان�ا ً عن ما تم
تداول�ه بشأن االرضاب عن الدوام ،وفيما
نفت هذه االنباء ،دعت الطلبة واملوظفن
التابعن لها بمتابعة صفحاتها الرسمية.
وقال�ت الوزارة يف بيان ،إن «وزارة الرتبية
تنف�ي م�ا تناولت�ه بع�ض الصفح�ات
الوهمي�ة الت�ي دع�ت اىل االرضاب ع�ن
الدوام» .ودعت الوزارة الطلبة واملوظفن

التابع�ن له�ا اىل «متابع�ة الصفح�ات
الرسمي�ة لوزي�ر الرتبي�ة سه�ا العيل بك
وصفح�ات ال�وزارة املوثق�ة» .وتشه�د
بغ�داد ومحافظ�ات اخرى من�ذ الجمعة
( 25ترشي�ن االول  ،)2019تظاه�رات
عدة للمطالبة بتحسن الخدمات وتوفر
فرص العمل فضالً عن املطالبة باالصالح،
تصاع�دت وترتها مما اسف�ر عن مقتل
واصابة املئات بن صف�وف املتظاهرين،
فضالً عن القوات االمنية.
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االحتاد الكردستاين خيشى خيار النظام
الرئايس :سنفقد مناصبنا يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعرب االتحاد الوطني الكردستاني،
أم�س السب�ت ،عن رفض�ه لتحويل
النظ�ام السي�ايس م�ن برملان�ي اىل
رئ�ايس ،مبين�ا ان تحوي�ل النظ�ام
يمهد لعودة شخصية شبيهة بصدام
حسن وخسارة املكون الكردي الهم
منص�ب .وق�ال القي�ادي باالتح�اد
ن�رص الل�ه السورج�ي ان “املك�ون
الك�ردي بجمي�ع احزاب�ه يرفضون
اج�راء التعدي�ل الدست�وري ع�ىل
حس�اب مكتسابته�م الدستورية”.
وأض�اف السورج�ي ،ان “تعدي�ل
النظام م�ن برملاني اىل رئايس ال يعد

رضورة بل هو مرف�وض تماما من
الجانب الكردي بسب�ب فقدانه اهم
املناص�ب فض�ال عن تقلي�ص اعداد
النواب سيقلص اعداد املمثلن الكرد
يف الربمل�ان ويسهم يف تمرير االغلبية
القوان�ن دون تواف�ق” ،مبين�ا ان
“النظ�ام الرئ�ايس يسه�م يف عودة
الدكتاتوري�ة ويأتي بشبي�ه لصدام
حس�ن” .واشار اىل ان “الحل االمثل
ه�و اج�راء مفاوض�ات سياسي�ة
طويلة مع جميع الكت�ل السياسية
للتوص�ل اىل اتف�اق بش�أن التعديل
الدست�وري وم�ا هي امل�واد ممكنة
التغي�ر دون املس�اس بالتواف�ق
السيايس بن املكونات”.

احلشد الشعبي حيبط حتركات لـ «داعش»
للسيطرة عىل مناطق يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن آمر فوج الطوارئ اللواء  15يف الحشد الشعبي طاهر عبد الله ،أمس
السب�ت ،عن احباط تحركات لتنظيم “داع�ش” السقاط بعض املناطق يف
محافظة كركوك.
ونق�ل إعالم الحش�د يف بيان تلقت املستقبل العراق�ي نسخة منه ،عن عبد
الل�ه قول�ه إن «تنظيم داع�ش استغل خالل الف�رتة املاضية حال�ة الفراغ
األمن�ي التي تشهدها بعض املناطق يف محافظ�ة كركوك وبدأت عنارصه
بالتنق�ل م�ن مكان آلخر وك�ان يف نيتهم ش�ن عملي�ات إرهابية السقاط
بعض املناطق”.
وأض�اف عب�د الل�ه ،أن “الحش�د الشعب�ي نجح باحب�اط تل�ك التحركات
واجهاضها من خالل القيام بعمليات نوعية ونصب كمائن وتأمن املناطق
الت�ي تعان�ي من فراغات أمني�ة” ،مشرا إىل أن “الحش�د الشعبي مستمر
بمراقبة تحركات العدو الداعيش”.

نائب عن الفتح :التعاون الربملاين رضوري
إلهناء الفساد
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ى النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح
محمد البلداوي ،االنباء التي تحدثت
عن ح�ل تحال�ف البن�اء ،فيما اكد
االستم�رار بالعم�ل ضم�ن تحالف
الفت�ح ،إضاف�ة اىل وج�ود تع�اون
كبر مع األطراف السنية وال صحة

النتهاء التحالف مطلقا.
وقال البلداوي ان التعاون النيابي يف
األيام املقبلة رضوري إلنهاء الفساد
واع�ادة ترتيب العملي�ة السياسية
الجدي�دة بالكام�ل ،مش�را اىل أن
الجلسة املقبل�ة ستشهد التصويت
ع�ىل قانون التقاع�د وقانون الغاء
االمتيازات للرئاسات الثالث.

القضاء يكشف عدد املفرج عنهم
يف أحداث التظاهرات

بغداد  /المستقبل العراقي

كشف�ت إحصائية رسمية ملجلس القضاء األع�ىل ،أمس السبت ،عن اعداد
املطلق رساحهم عن أحداث التظاهرات.
وأك�دت اإلحصائي�ة بحس�ب البيانات ال�واردة من محاك�م االستئناف ان
ع�دد اللذين تم إطالق رساحهم من املتظاهري�ن يف كافة محاكم البالد بلغ
( )1,648ممن لم يرتكبوا جريمة االعتداء عىل االموال العامة او الخاصة.

الداخلية تعلن قتل قياديني
بـ «داعش» يف كركوك

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية ،أمس السبت ،عن قتل قيادين اثنن ب�»داعش» يف
كركوك .وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان «قوة
م�ن وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية ،تمكنت
م�ن تعق�ب ورصد تحرك�ات عنارص داع�ش االرهابية يف ناحي�ة الرياض
بمحافظة كركوك التي يختبئون بها يف احدى القرى الزراعية».
واضاف�ت انها «نجحت القوة يف قتل اثنن من القي�ادات االرهابية وتدمر
وكرهم وضبط املواد املوجوده بداخله» ،مشرة اىل انه «تم اتخاذ االجراءات
القانوني�ة بحقهما من قبل مديري�ة استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك
واستخبارات الرشطة االتحادية».

الرشطة االحتادية تعلن عن نتائج فعاليات
قطاعاهتا يف بغداد وسامراء وكركوك
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د قوات الرشط�ة االتحادية الل�واء الركن جعف�ر البطاط ،أمس
السب�ت ،عن نتائ�ج فعالي�ات قطعاته ضمن قاط�ع املسؤولي�ة يف بغداد
وقواطع عمليات سامراء وكركوك .وذكر البطاط يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نسخة منه ان «م�ن اهم نتائج الفعاليات ه�ي تدمر وحرق 6
مضافات لداعش ونفق طوله 75مرتا وضبط  4عبوات ناسفة تم تفجرها
و 5عب�وات ناسفة محلية الصنع والعثور عىل نفق وقنربة هاون عيار 82
ملم وصاروخ قاذفة تم اتالفه».
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صحة البرصة تعلن وصول اجهزة حديثة
ومتطورة اىل مستشفيات املحافظة

احملافظة وجهت اصحاب املولدات بااللتزام بتعليمات واسعار التشغيل اخلريفي

حمافظ بغداد يوجه مديري الرتبية بتحويل
املحارضين باملجان إىل عقود
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

وج�ه محافظ بغداد محمد جابر العطا مديري
الرتبية الست�ة باملحافظة اىل الب�دء باستقبال
معام�الت املحارضين باملج�ان بغية تحويلهم
اىل عقود واملبارشة بمدارسهم.
وق�ال املحاف�ظ ان «ه�ذه اإلج�راءات سبقها
تنسي�ق ومخاطب�ة لأمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء واستحصال موافق�ة رسمية بحسب
الكت�اب املرق�م  37172وإدراج التخصيصات
الالزمة لهم ضمن موازنة عام .« 2020
وأضاف أن «تحوي�ل املحارضين إىل متعاقدين
تأت�ي كخط�وة إلنصافهم وتثم�ني لجهودهم
التطوعي�ة والسن�وات التي قدموه�ا يف خدمة
املسرية الرتبوية والتعليمية».
وبني املحافظ ان «جمي�ع املحارضين باملجان
مشمول�ون بالعق�ود س�واء املنقطع�ني او
املستلم�ني وغ�ري املستلم�ني للمنح�ة» ،داعيا
« اياه�م إىل مراجع�ة املديري�ات لرتوي�ج
معامالتهم».

م�ن جه�ة أخ�رى ،أعلنت محافظة بغداد عن
تسلمها ملف املول�دات الحكومية واالهلية من
مجلسها ،موجهة متعهديها االلتزام بتعليمات
واسعار التشغيل الخريفي.
وافاد النائب االداري ملحاف�ظ بغداد كريم خلف
محمد يف بي�ان تلق�ت «املستقب�ل العراق�ي»

الرتبية حتدد ضوابط دوام
االنتساب للعام احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت وزارة الرتبية جملة من الضوابط التي تنظم قبول الطلبة
باالنتساب للعام الدرايس . 2020 – 2019
وق�ال املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،
إن «املديري�ة العام�ة للتعليم الع�ام واألهيل واألجنب�ي  /التعليم
الثان�وي  ،الزم�ت املديري�ات العام�ة يف املحافظات كاف�ة بأتباع
التعليمي�ات الجديدة النافذ لهذا الع�ام» ،مشريا ً اىل «قبول الطالب
اذا ك�ان مصاب بإحدى األم�راض الخبيثة وكذلك يف حالة اصابته
بم�رض يستوج�ب تدخل جراح�ي ومنح ُه اج�ازة طويلة عىل أن
ُيق�دم تقاري�ر طبية م�ن اللجان الطبي�ة املتخصص�ة» ،الفتا ً اىل
ُ
ام�ره يف بعثة
«وج�ود موافق�ة عىل انتس�اب الطالب اذا كان ويل
خ�ارج القطر» .وحددت الوزارة «يوم األربع�اء املوافق ال� 20من
الشه�ر الح�ايل آخر موع�د لتقديم معام�الت االنتس�اب  ،عىل ان
تت�وىل املديريات العامة تنفيذ ما ورد يف اعاله وعدم ارسال الطلبة
املخالفني لتلك الضوابط .

الرافدين :العديد من دوائر الدولة طالبوا
بتوطني رواتبهم وحصوهلم عىل السلف
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن م�رف الرافدين ،ان العديد من الدوائ�ر الحكومية تقدموا
بطلب�ات توط�ني رواتبهم ل�دى مرفنا ومن ث�م حصولهم عىل
بطاقة املاسرت ك�ارد الدولية .وقال املكت�ب االعالمي للمرف يف
بي�ان تلق�ت «املستقبل العراقي» نسخة من�ه ،ان املرف يتسلم
الكث�ري م�ن الطلبات م�ن قبل دوائ�ر ومؤسس�ات الدولة لغرض
توط�ني رواتبهم ل�دى املرف الكرتوني�ا ومن ثم يت�م شمولهم
بالسل�ف الشخصية التي يطلقها املرف».واضاف ،ان «املرف
طرح العدي�د من القروض والسلف الت�ي تخص املوظفني وحتى
املواطنني وبإمكانهم التوجه اىل اقرب فرع لالطالع عليها.

إطالق الوجبة الثالثة من املتقدمني
عىل منحة الطوارئ
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،اطالق الوجبة الثالثة من
املتقدمني للشمول بمنحة الطوارئ بواقع  100الف مستفيد يف بغداد
واملحافظات.ودعت الوزارة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه« ،الذين لم تصل اليهم رسائل عرب ارقام هواتفهم اىل االحتفاظ
بها لحني ورود رسالة اخرى تحتوي رمز تأكيد استالم املبلغ .

غذائية التجارة تعلن استمرار فروعها وجممعاهتا
املخزنية باستالم وجتهيز املواد الغذائية للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التج�ارة عن استمرار الف�روع واملجمعات املخزنية
للرشكة العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية باست�الم وتجهيز مادتي
السكر وزيت الطعام للمواطنني ضمن البطاقة التموينية.
واض�اف مدي�ر عام الرشك�ة قاسم حم�ود منص�ور يف بيان ورد
ل�»املستقبل العراقي» ،بان «فرع الرشكة يف كركوك بارش بتجهيز
مادت�ي السكر بكمية ( )3132طنا وزي�ت الطعام بكمية ()703
طن�ا فيما قام فرع باب�ل بتجهيز مادتي السك�ر بكمية ()2926
طن�ا والزي�ت بكمي�ة ( )548طن�ا ويف البرة ت�م تجهيز مادتي
السكر بكمية ( )5600طنا والزيت بكمية ( )960طنا اما يف فرع
النج�ف االارشف تم تجهي�ز مادتي السكر بكمي�ة ( )1977طنا
والزيت بكمية ( )228طنا ويف فرع املثنى تم تجهيز مادتي السكر
بكمية ( )1766طنا والزيت بكمية ( )424طنا».
وب�ني بان «ف�رع االنبار جهز مادتي السك�ر بكمية ( )3187طنا
والزيت بكمي�ة ( )278طنا ملناطق (الرم�ادي – الشامية – خالد
اب�ن الولي�د – الصوفي�ة ) ويف املوص�ل تم تجهيزمجم�ع مخازن
بازواي�ا ومخ�ازن سايلو املوص�ل يف الجانب االيمن م�ادة السكر
بكمية ( )6767طنا وزيت الطعام بكمية ()2240طنا.

نسخ�ة من�ه ،ان «املحافظ�ة وبناء عىل قرار
مجلس الوزراء بحل مجالس املحافظ�ات ،فقد
تسلمت ملف املول�دات اداريا وفنيا ،كما انها
وجهت متعهدي املول�دات الحكومية واالهلية
االلتزام بتعليمات التشغيل نفسها التي حددها
املجلس وعدم رفع االسعار بشكل عشوائي.

المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
افاد مص�در اعالم�ي يف الهيأة العام�ة للمياه
الجوفي�ة ان «الهي�أة تستم�ر يف سعيه�ا م�ن
خ�الل تحقي�ق اهدافه�ا لخدم�ة املواطنني يف
حف�ر االب�ار املائية وتوف�ري املياه ال�ذي يعترب
عصب الحياة يف مج�االت الحياة املختلفة ومن
اج�ل الحصول عىل اكرب رقع�ة خرضاء يف بلدنا
العزيز» .واضاف انه «من خالل جهود عامليها
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البصرة  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة صحة الب�رة ،عن وصول
اجه�زة طبية حديث�ة ذات مناشئ عاملية
اىل مخازن الدائرة يف قسم الصيدلة ضمن
الدفعة السابعة التي تم التعاقد عليها من
قبل الدائرة والرشك�ات واملكاتب العلمية
املجهزة.
وق�ال مدي�ر قس�م الصيدل�ة الصيدالني
عبدالل�ه كامل خنف�ر بحسب بيان العالم
دائرة الصح�ة  ،ان «االجهزة الطبية التي
وصلت اىل مخازن دائ�رة الصحة تتضمن
جه�ازي سون�ار ن�وع (فلب�س) س�وف
يخصص�ان ملستشف�ى الص�در التعليمي
،فضال ع�ن وصول خمسة أجهزة (ايكو)
حديثة لتشخيص امراض القلب من منشأ
عامل�ي  ،س�وف ت�وزع ع�ىل مستشفيات
مركز املحافظة».
وأض�اف ان «جهازي�ن حديث�ني لالشعة
الرقمي�ة وصال ايض�ا اىل مخ�ازن الدائرة
سيت�م تخصيص احدهم�ا ملستشف�ى القرنة

الع�ام واالخ�ر ملستشف�ى الب�رة للنسائي�ة
واألطف�ال ،اضافة اىل جهازين حديثني لفحص

املياه اجلوفية تنجز « »92بئر ًا يف ترشين االول

يف العاصمة بغ�داد واملحافظ�ات كافة فقد تم
انجاز ( )92برئاًخ�الل شهر ترشين االول لعام
 2019باالضاف�ة اىل فح�ص ( )56ب�رئ ونصب
( )17طاقم ضخ وتتوزع هذه االبار عىل اغلب
محافظاتنا التي تعاني من شحة املياه «.واكد
املصدر االعالمي « عىل سعي الهيأة يف الوصول
اىل نسب انج�از عالية وحسب الخطة السنوية
املرسوم�ة له�ا فق�د انج����زت املالك����ات
الفني����ة والهندسي��ة يف م�رشوع بغ���داد

حف�ر ( )24برئ بجهود العامل�ني يف فرقة حفر
 78لتوف�ري املي�اه لس�د و االحتياج�ات االنية
للمواطن�ني واستغ��الل�ه لسق�ي املزروع�ات
وارواء الحيوان�����ات باالضاف����ة اىل
االستخ���دم�ات اليومي���ة الرضوري�ة يف
منطق�ة النباع�ي  -ناحي�ة املشاه�دة  /قرية
 14اليس�اري» .وب�ني «كم�ا تستم�ر الهيأة يف
نشاطاته�ا يف محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة يف
توف�ري املياه الجوفية لالرايض الزراعية وتوفري

حمافظ كربالء يوجه بتخفيض مبالغ بدل االجيار
وانارة الشوارع يف احلي الصناعي

المستقبل العراقي  /علي ابراهيم
وج�ه محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة نصي�ف جاس�م
الخطاب�ي  ،بتخفي�ض مبالغ ب�دل االيج�ار وانارة
الش�وارع يف الح�ي الصناعي».وجاء ه�ذا التوجيه
خالل اجتم�اع الخطابي م�ع الدوائ�ر ذات العالقة
وبحض�ور مجموعة م�ن اصحاب املح�ال والورش
الفني�ة يف الح�ي الصناعي».وعق�د محافظ كربالء
املقدسة اجتماعا مع مدير البلدية واالقسام الفنية
يف الدائرة ومدير الرضيبة وعدد من اقسام الرضيبة
والتسجيل العقاري ومديرية توزيع كهرباء كربالء
وبحضور عدد من اصحاب املح�ال والورش الفنية
يف الح�ي الصناع�ي وجرى خ�الل االجتم�اع بحث

الحص�ص املائي�ة املطلوب�ة لها بجه�ود فرقة
حف�ر ( )118حي�ث ت�م انج�از برئ (ل�واء عيل
االكرب 11رق�م  ) 2/بعمق ( ) 24م خالل شهر
ترشي�ن االول باالضاف�ة اىل فح�ص برئ واحد
يف املحافظ�ة وتأتي هذه الجه�ود من اجل سد
النقص الحاصل يف املياه بالنسبة للمناطق التي
تكون بعيدة عن املسطح�ات املائية واستغالل
املياه الجوفية لسقي املزروعات بالدرجة االوىل
ومن ثم االحتياجات االخرى».وتابع «باالضافة

ّ
املرك�زي يف دي�وان محافظة البرة
أعل�ن مدير مكت�ب التشغيل
ّ
تري�ح صح�ايفٍّ ،ام�س السبت ،عن
العب�ادي» ،خ�الل
«محم�د
ٍ
موع�د إعالن أسماء الفائزي�ن بالقرعة التي تج�رى للتنافس عىل
( 30أل�ف) درج�ة وظيفيّة أعلن�ت يف وقتٍ ساب�ق ،موضحا ً أعداد
ّ
«العب�ادي» ،إن “القرع�ة أجري�ت
املتقدم�ني والفائزي�ن .وق�ال
للمتقدم�ني للوظائف يف محافظ�ة البرة للمركز ح�راً ،وكان
أع�داد املتقدم�ني ( 71أل�ف) أجري�ت القرعة ل� ( 12أل�ف) درجة
وظيفيّ�ة ،وستعل�ن النتائ�ج بحض�ور وسائل اإلع�الم ومنظمات
املدني ومراقب�ني” ،موضحاً“ ،أجريت القرعة اإللكرتونية
املجتمع
ّ
بشفافيّ�ة وانسيابيّة من دون تدخالت خارجيّة أو أي جهة كانت،
وستعل�ن األسم�اء الفائ�زة خالل ساع�ة أو ساعت�ني وتوزع عىل
وسائل اإلعالم”.
م�ن جانب ِه أوضح مدير قسم ش�ؤون املواطنني يف ديوان محافظة
املياح�ي» ،إن “من لم تظه�ر اسمائهم يف قرعة
الب�رة« ،حكيم
ّ

التناف�س عىل الدرجات الوظيفيّة التي أجريت اليوم ،فإن ُه ستكون
لهم ق�روض بقيمة ( 10إىل  15مليون) إلنش�اء مشاريع صغرية،
إضافة إىل هذا هناك  3آالف درجة وظيفيّة أخرى ستطلق بعد هذه
الدرجات”.

أدويـة سامـراء تعيـد افتـتاح املركـز التسويقـي ملنتجاهتـا فـي حمافظـة كركـوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أع�ادت الرشك�ة العامة لصناع�ة األدوي�ة واملستلزمات
الطبي�ة  /سامراء إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن
إفتت�اح املركز التسويق�ي ملنتجاته�ا يف محافظة كركوك
بعد توق�ف دام أكثر من  5سنوات .أعل��ن ذاك مدير عام

الرشك�ة الصيدالني عب�د الحميد عبد الرحم�ن السالم يف
بي�ان تلقته «املستقب�ل العراقي» ،موضحا ً ب�إن «أفتتاح
املركز التسويقي ج�اء يف أطار سعي الرشكة لفتح منافذ
لتسوي�ق منتجاتها الدوائية يف وسط وشمال البالد وتلبية
لطلب�ات أصحاب املذاخر واألطباء والصيادلة يف املحافظة
لثقته�م بمنت�ج  SDIوأسع�اره املناسبة قياس�ا ً باملنتج

األجنبي  ،مضيفا ً ب�أن الرشكة أعادت إفتتاح املركز بحلة
جدي�دة من حي�ث البناي�ة والديكور» .ون�وه املدير العام
بادأن لدى الرشكة خطة طموحة ألفتتاح منافذ تسويقية
ملنتجاته�ا يف عموم البالد السيما بع�د أن انتهجت مؤخرا ً
أساليب تسويقية جديدة ومتنوعة أسهمت بزيادة اإلنتاج
واملبيعات وزيادة وعي املواطن باملنتج املحيل .

العراق يوافق عىل ترسيع استرياد الكهرباء من األردن
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزي�رة الطاق�ة والث�روة املعدني�ة
األردني�ة هال�ة زوات�ي أهمي�ة الرب�ط
الكهربائ�ي األردن�ي -العراق�ي يف إط�ار
منظوم�ة الربط الكهربائ�ي العربي ،وبما
يعزز العالق�ات التجارية ويحقق التكامل
الطاقي.وقالتزوات�ي يف تري�ح صح�ايف
 ،إن ق�رار الحكوم�ة العراقي�ة املوافق�ة
ع�ىل ترسي�ع التعاقد م�ع األردن السترياد

الطاقة الكهربائية من شأنه تعزيز الربط
الكهربائ�ي العرب�ي ،يف إط�ار التطل�ع إىل
س�وق عربي�ة مشرتكة تسه�م يف تحقيق
التكامل العربي وخدمة الشعوب العربية،
مؤكدة أهمية مشاري�ع الربط الكهربائي
يف خف�ض الكل�ف وتشكي�ل شبك�ة أمان
لجمي�ع ال�دول املشاركة.وأشادتزوات�ي
بعالق�ات التع�اون يف مج�ال الطاق�ة بني
الع�راق واألردن ،وبخاص�ة بع�د أن ع�اد
تصدي�ر النف�ط العراقي ع�رب الصهاريج

التعليم تعلن متديد تسجيل الطلبة
املقبولني يف اجلامعات احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي ،تمديد
تسجي�ل الطلب�ة املقبولني يف الجامع�ات الحكومية
للسنة الدراسية .2020/2019
وق�ال بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املستقب�ل العراق�ي»
نسخ�ة من�ه ،ان�ه «حصلت موافق�ة وزي�ر التعليم
الع�ايل ق�يص السهي�ل عىل تمدي�د السق�ف الزمني
للتسجي�ل واملب�ارشة للطلب�ة املقبول�ني م�ن الدور
األول والثاني والثالث واالعرتاضات للسنة الدراسية
.»2020/2029
واضافت ان «قرار تمديد التقديم سيكون لغاية نهاية
الدوام الرسمي لليوم االحد املوافق . 2019/11/17

اىل جهود فرع كربالء املقدسة يف محافظة بابل
وذلك للحاجة الفعلية للمياه يف القرى واملناطق
البعيدة ع�ن املياه السطحية فيه�ا تلبية منها
الحتياجات املواطنني ولتوفري املياه للمحاصيل
الزراعية حي�ث انجزت الهي�أة ( )11برئ خالل
شه�ر ترشي�ن االول م�ن ع�ام  2019بسواعد
عامليه�ا وباعم�اق ترتاوح ماب�ني ()18 � 12
م لكل برئمنهاباالضاف�ة اىل فحص ( )4آبار يف
املحافظة منها ( )9آبار للمصب العام.

املركزي يعلن موعد إعالن أسامء الفائزين بقرعة التعيينات
مدير مكتب التشغيل
ّ
البصرة/مصطفى محمد األسدي

تخفيض اجور بدالت االيجار للمحال وكذلك تقديم
الخدمات البلدية وانارة الطرق يف الحي الصناعي».
وبعد نقاشات مع الدوائر ذات العالقة وجه الخطابي
بتخفي�ض بدل االيجار بدرج�ة كبرية بحيث التثقل
كاهل اصحاب الورش وكذل�ك وجه بالقيام بحملة
تنظيف شاملة يف الحي الصناعي وكذلك وجه بانارة
الش�وارع وتقدي�م افض�ل الخدمات االخ�رى لهذه
الرشيحة املهمة م�ن املجتمع».وعىل صعيد خدمي
متيص وبتوجيه من محاف�ظ كربالء املقدسة تمت
املبارشهباعم�ال قل�ع الشوارع بني ح�ي الضباط
والعسكري ضمن م�رشوع اكساء وتطوير شوارع
وازق�ة يف قض�اء الهندية وال�ذي يقوم ب�ه مديرية
البلديات يف كربالء املقدسة وبلدية الهندية.

الكحول واملخدرات وبالتايل لم تعد هناك حاجة
ألرسال العينات املراد فحصها اىل بغداد .

ل�أردن يف سبتم�رب /أيل�ول .2019وقالت
الوزي�رة األردنية» نأم�ل أن يبدأ يف القريب
تنفيذ شبك�ة الربط مع العراق واستكمال
إج�راءات مد أنب�وب تصدير نف�ط العراق
عرب مين�اء العقبة وتنفي�ذ باقي مشاريع
التعاون الطاقي بني البلدين».
وبحس�ب بي�ان وزارة الطاق�ة األردني�ة
فقد وافقت الحكوم�ة العراقية أخريا عىل
ترسيع التعاقد مع األردن السترياد الطاقة
الكهربائية وسد النقص.وق�ال البيان إنه

وبموجب ذلك ستست�ورد وزارة الكهرباء
الطاقة الكهربائية من األردن لسد النقص
الحاصل الذي يحاول العراق توفريه.وكان
األردن والع�راق اتفق�ا يف يولي�و /تم�وز
امل�ايض عىل برنام�ج زمني لتنفي�ذ الربط
األردني -العراقي لتغذي�ة العراق بالطاقة
الكهربائي�ة من الشبك�ة األردنية يف نهاية
ع�ام  2021بط�ول خ�ط تقريب�ي يبل�غ
 300كلم تقدر كلفت�ه بحوايل  140مليون
دوالر.

االتصاالت تقرر تعويض
مستخدمي خدمة االنرتنت
عن االنقطاعات االخرية
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت وزارة االتص�االت ،تعوي�ض االنقطاع�ات
األخرية يف خدم�ة االنرتن�ت ،للمستخدمني املشرتكني
يف الخدمة».وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان مقتضب ،تلقت
«املستقب�ل العراق�ي» نسخ�ة منه ،إنه�ا «ستعوض
مستخدمي خدمة اإلنرتنت عن االنقطاعات األخرية يف
الخدمة».وكانت الحكومة قد قطعت خدمة اإلنرتنت،
ع�دة م�رات وألي�ام متتالي�ة ،بالتزام�ن م�ع خروج
تظاه�رات احتجاجية يف بغ�داد ومحافظات الجنوب،
قب�ل أن تعي�د الخدم�ة بشك�ل تدريج�ي .وفيما علق
رئيس مجلس الوزراء ع�ادل عبد املهدي ،يف  9ترشين
الثان�ي الجاري ،ع�ىل انقطاع خدم�ة اإلنرتنت بقوله،
إن «السلط�ات ترغم أحيانا ع�ىل تقييد اإلنرتنيت عند
استخدام�ه للرتويج للعن�ف والكراهي�ة والتآمر عىل
الوطن وتعطيل الحياة العامة .

النقل تستأنف العمل لنقل املسافرين من بغداد اىل البرصة عرب قطاراهتا احلديثة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة النقل ،استئناف تسيري رحالتها عرب القطارات
الصاعدة والنازلة لنقل املسافرين من بغداد اىل محافظة
الب�رة وبالعك�س اعتب�ارا م�ن الجمع�ة «.واوضحت
ال�وزارة يف بيان تلقته «املستقب�ل العراقي» ،ان «لرشكة

العام�ة لسك�ك حدي�د العراق (اح�دى تشكي�الت وزارة
النق�ل) فتحت مناف�ذ الحجز والحج�ز املسبق عىل كافة
مكاتبها للراغبني بالسفر عىل متن قطاراتها الحديثة اىل
املحافظ�ات الجنوبية».وبينت الوزارة ان «القطار النازل
االول ينطل�ق من محطة بغداد املركزي�ة الساعة 00/6
مس�اءا بينما ينطل�ق القطار الصاع�د األول من محطة

الب�رة عن�د الساعة  30/6مس�اءا م�رورا باملحطات
الجنوبي (النارصية،السم�اوة ،الديوانية والحلة)».يذكر
ان السك�ك الحديد تسعى اىل تطوي�ر خدماتها من خالل
فت�ح خطوط جديدة تشمل اغلب املحافظات كونه يعترب
م�ن وسائل النقل املريحة والرسيعة واألمينة ذات اسعار
مناسبة مقارنة مع القطاع الخاص .

حمافظ ذي قار يطلق « »١٠آالف فرصة للمحارضين ويستثني خرجيي  2٠٠٥فام دون من ضوابط املنافسة
ذي قار  /المستقبل العراقي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخييل زيادة أعداد
فرص املكلفني بالعم�ل كمحارضين بصفة (
معلم ومعلم جامعي ومدرس ومرشد تربوي)
يف املدارس الثانوية واالبتدائية بمديرية الرتبية

يف عموم املحافظة  ،إىل  10آالف من سكنة ذي
ق�ار حراً ،مستثني�اً خريجي أع�وام 2005
والسن�وات الت�ي سبقتها ومح�ارضي محو
األمي�ة املغلقة مراكزهم م�ن ضوابط التقديم
واملنافسة.وأصدرالدخي�يل أمرا ً إدارياً حدد من
خالله ضوابط الرتشي�ح وآلية التقديم للعمل

كمحارضي�ن مجاني�ني يف امل�دارس الثانوية
واالبتدائي�ة وإشع�ار األمان�ة العام�ة ملجلس
ال�وزراء بأع�داد الذين يت�م قبوله�م وجدول
مبارشته�م لتضم�ني مبال�غ التعاق�د معهم
ضمن املوازنة االتحادية لعام . 2020وأستثنى
محافظ ذي ق�ار خريجي  2005فما دون من

ضوابط التقديم بحسب الحاجة واألختصاص
 ،فيم�ا تم إضاف�ة أكثر م�ن ( )2000فرصة
أخ�رى خارج أل�� ( )10آالف لتص�ل مجموع
الف�رص إىل ( ، )12000مخصص�ة ملحارضي
مح�و األمي�ة املغلق�ة مراكزه�م وشموله�م
بالتقديم دون قيد أو رشط .
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حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )128الصادر يف 2019/11/14
ǽƾƟƢǠǳơȁǽƢǻƽơĿƢȀǴȈǏƢǨƫƨƳǁƾŭơƩơǁƢǬǠǳơŚƳƘƫǺǟǽȐǟơƨǼƴǴǳơǺǴǠƫ
(ÏÍÎÐ ƨǼǈǳ ÏÎ ǹȂǻƢǬǳơǵƢǰƷȏƢǬǧȁǹƢǰȈǳǃƨȇƾǴƥƨȇǂȇƾǷńơƢȀƬȈǰǴǷ
ǹƢǰȈǳǃƨȇƾǴƥƨȇǂȇƾǷƨǠƳơǂǷǁƢŸȏƢƥśƦǣơǂǳơȄǴǠǧƨȈǼǴǠǳơƧƾȇơǄŭơƨǬȇǂǘƥȁ
ǦƸǐǳƢƥǹȐǟȏơǂºǌǼǳŅƢƬǳơǵȂȈǳơǺǷƗƾƦƫƢǷȂȇ ÐÍ ƧƾǷǱȐºƻȁ
ƧǁƾǬŭơƨǸȈǬǳơǺǷ ×ÒÍ ƨºǤǳƢƦǳơƨȈǻȂǻƢǬǳơƩƢǼȈǷƢƬǳơǶȀǠǷśƦƸǐƬºǈǷ
ȃȂǼȈǻƨǜǧƢŰŘƦǷǂǬǷĿǹȐǟȏơƧƾǷǺǷŚƻȏơǵȂȈǳơĿƧƾȇơǄŭơȅǂƴƬǇȁ
ǦȇǁƢǐŭơȁǹȐǟȏơǂǌǻǁȂƳơƧƾȇơǄŭơǾȈǴǟȂǇǂƫǺǷǲǸƸƬȇȁ ƔƢƥƾūơƨǟƢǫ
ǵơǂƥơȁȃǂƻȏơǵȂǇǂǳơȁǁƢŸȏơǱƾƥȆǫƢƥƾȇƾºǈƬƥǵȂǬȇǹơȄǴǟȃǂƻȏơ
ŐƬǠȇǾǧȐşȁƨǳƢƷȏơǁơǂǫǪȇƾǐƫƺȇǁƢƫǺǷ ǵȂȇǹȂƯȐƯ ƧƾǷǱȐƻƾǬǠǳơ
ǾǴǸŢȁǲǯƢǼǳơƣƢǈƷȄǴǟȁǮǴŭơǂƳƘƫǺǟǹȐǟȏơƽƢǠȇȁȐǯƢǻǂƳƢƬǈŭơ
ƧǁƽƢǐǷńơƨǧƢǓơǮǳƿȄǴǟƨƦƫǂƬŭơȃǂƻȏơǦȇǁƢǐŭơƨǧƢǯȁśǳƾƦǳơǩǂǧ
ŘƦǷĿƧƾȇơǄŭơǹȂǰƬǇȁơƽƾůƧƾȇơǄŭƢƥǱȂƻƾǳƢƥǾǳƵƢǸºǈǳơǵƾǟȁǾƫƢǻƢǷơ
ƔƢƥƾūơƨǟƢǫ ȃȂǼȈǻƨǜǧƢŰ
ÏÍÏÍ/ ÏÍÎÖȆǟơǁǄǳơǶǇȂǸǴǳǁƢŸȏơƧƾǷƨǜƷȐǷ
ǽƢǻƽơĿƨǻȁƾŭơƩƢƷƢºǈŭƢƥȁǹƢǰȈǳǃÔ/ÎƩơǃǂǨǷǺǷƨȈǟơǁǄǳơǞǘǬǳơ
ǵȁƾǳƢƥ
)ȁ ÒÔȁÒÏȁÒÍȁÒÍȁÑÕȁÑÒȁÐÓȁÐÓȁÐÎȁÏÕȁÏÓȁÏÓȁÏÓȁÎÑ
ÎÎÔȁÎÍÕȁÎÍÐȁÎÍÐȁÖÓȁÖÓȁÖÓȁÖÐȁÖÐȁÕÕȁÕÓȁÕÎȁÔÖ
(ÑÍÍȁÏÍÕȁÏÍÎȁÏÍÍȁÎÕÑȁÎÔÒȁÎÒÎȁÎÑÕȁÎÑÕȁ
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات نينوى

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل املدين عبد الله ثجيل وليد خلف االسدي عنوانهالكاظمية م 425ز8
د29
الكفيل  /محمد سليم جبار عنوانه  /الكاظمية م 425ز 11د8

انذار

بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبل�غ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اع�اله ع�ن (الق�رض) املمن�وح ل�ك والبال�غ
( )7500000دينار (فقط س�بعة ماليني وخمس�مائة الف دينار ال غري
) ع�دا الفوائد واملصاريفوامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة
الثالث�ة م�ن قان�ون تحصيل الدي�ون الحكومي�ة رقم  56لس�نة 1977
للصالحي�ة املمنوحة لنابموجب امل�ادة الثانية من القانون اعاله ننذركم
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائ�د املرتبة عليه
خالل ع�رشة ايام اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه
فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة
الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي عىل
اموالك�م املنقولة والغ�ري املنقولة وذلك لتحصيل مبل�غ الدين ولقد اعذر
من انذر
مع التقدير
رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل املدين ضياء س�عيد جلوب الرشيفي عنوان�ه /الكاظمية م 418ز37
د28
الكفيل /محمد سليم جبار عنوانه الكاظمية م 425ز  11د8

انذار

بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبل�غ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اع�اله ع�ن (الق�رض) املمن�وح ل�ك والبال�غ
( )7500000دين�ار (فقط س�بعة ماليني وخمس�مائة الف دينار ال غري
) ع�دا الفوائ�د واملصاري�ف وامللزم�ني بدفع�ه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل
املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لس�نة 1977
للصالحية املمنوح�ة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائ�د املرتبة عليه
خالل ع�رشة ايام اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه
فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة
الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي عىل
اموالك�م املنقولة والغ�ري املنقولة وذلك لتحصيل مبل�غ الدين ولقد اعذر
من انذر
مع التقدير

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة م�ن وزارة النفط
( رشك�ة تعبئ�ة الغ�از ) بأس�م  /واثق بدر
س�عدون – فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .
������������������������������������
فقدان
فقد من�ي الباج الص�ادر م�ن وزارة النفط
( رشك�ة تعبئ�ة الغ�از ) بأس�م  /واثق بدر
س�عدون – فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .
������������������������������������
فقدان
فق�دت هوية الطال�ب الصادرة م�ن املعهد
التقني يف البرصة قس�م املحاس�بة بأسم /
مصطفى عبد الرضا عيل – فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������
فقدان
فقدت الهوية الصادرة من الجامعة التقنية
 /املعهد التقني  /برصة بأسم  /عيل محمد
ناصح – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .
������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1991 :ب2019 / 1
التاريخ 2019 / 11 / 13 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /حسنة شالف جبار
اقام�ت علي�ك املدعي�ة ( برشى ب�در مالح ) ام�ام هذه
املحكمة الدعوى البدائية بالعدد اعاله طلبت فيها الحكم
بتس�جيل وتمليك الدار املش�يدة عىل العقار املرقم  21م5
رشقي بعقوبة والتي اش�رتها منك بمبلغ خمسة ماليني
دين�ار يف وقتها وتحميلك املصاريف والرس�وم وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشط�ة الرشقي العدد
 1511يف  2019 / 10 / 15م�رشوح علي�ه من قبل املبلغ
يف املرك�ز احمد محمد كامل يف  2019 / 10 / 15ومرفقة
اش�عار مخت�ار بعقوب�ة املرك�ز  /حي املهندس�ني عادل
احمد عبد ويس العدد بال يف  2019 / 10 / 15املصدق من
املجلس املحيل لقضاء بعقوبة املركز قررت هذه املحكمة
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاسعة من صباح يوم 1
 2019 / 12 /ويف ح�ال تبلغك وعدم الحضور او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
وفق القانون .
القايض
مهدي قدوري كريم

اعالن مناقصة انشائية رقم ( )47تنمية االقاليم لسنة  / 2019تبويب ()2 9 3 2 1
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع
(انشاء طريق كاظم ساجت (كريد كمونة) بطول  1كم)
وف�ق املواصف�ات الفنية والكميات املبين�ة واملخططات يف جداول الكميات (باللغ�ة العربية) ضمن الوثيقة
القياسية للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة
يف املحافظة  /وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم
الش�ؤون املالي�ة يف املحافظة فعىل الراغب�ني من املقاولني والرشكات العراقية ممن له�م هوية نافذة بدرجة
التصنيف ( انشائية  /عارشة) تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة
املركزي�ة لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس�م العقود العام�ة يف املحافظة مرافق معها التامينات
االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ( باس�م مقدم العطاء) النس�خة االصلية مع
املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم
االعطي�ة (موعد الغلق) هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم (االربعاء) املصادف 2019/11/27وس�رفض
اي عط�اء متأخ�ر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني
بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :
�1تقديم التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن ( )%1واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره
( )2,772,000اثن�ان مليون وس�بعمائة واثنان وس�بعون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق
معنون اىل محافظة كربالء /قس�م الش�ؤون املالية (امانات) او خطاب ضم�ان معنون اىل محافظة كربالء
املقدس�ة  /قس�م الش�ؤون املالية (ملدة  120يوم) من تاريخ غلق املناقصة (وبالعملة املحلية وباسم مقدم
العطاء (بالنس�بة للمقاولني) او املدير املفوض او احد املؤسس�ني (بالنس�بة للرشكات حرصا) وصادر عن
مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة
 � 2يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن
قبل املخول رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات
املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
 � 3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
 � 4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
 � 5ع�ىل املقاولني وال�رشكات تقديم (براءة ذمة او كت�اب عدم ممانعة من الهيئ�ة العامة للرضائب 2019
وش�هادة تاس�يس الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب م�ا مذكور ي الوثيقة القياس�ية
للمرشوع انفا) واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات املحليني
 � 6يف حالة تاخر الرصف وعدم منح (املقاول) السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار
بتنفي�ذ امل�رشوع اعتمادا عىل كفاءت�ه املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته
اصوليا دون االخالل بمضمون املادة (/62ط) من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية
 � 7ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية
امللحوظات :
 � 1مدة املرشوع (  )180مائة وثمانون يوما
 � 2الكلفة التخمينية (  )277,201,450مائتان وس�بعة وس�بعون مليون ومائت�ان وواحد الف واربعمائة
وخمسون دينار
 � 3املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 4عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون
خايل من الحك والشطب
 � 5املرشوع عبارة عن ( قلع مغروسات واسيجة وفرش طبقة من الجلمود ورفع مخلفات الكري وتسوية
االرض والدف�ن بالراب الصالح وفرش الس�بيس واالس�اس القريي) وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب جداول
الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
 � 6تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
 � 7موعد انعقاد املؤتمر يوم (االربعاء) املصادف  2019/11/20الس�اعة ( 10,00صباحا) يف قس�م العقود
العامة ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
 � 8تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت )http: www.karbala.gov.iq( :
 � 9بام�كان مقدمي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب
عنوان الربيد االلكروني لقسم العقود العامة ()gmail.com@okoodkerbala2008
لالجابة عىل استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية ظهرا
وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
 � 10العناوين املشار اليها نفا هي (محافظة كربالء املقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

مجهورية العراق
مديرية جماري البرصة
جلنة البيع واالجيار

م  /اعالن رقم  2لسنة 2019

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية مج�اري محافظة البرصة
عند وجود مزاي�دة علنية لتاجري بناية الكافريا املوجودة يف مقر
املديري�ة والبالغة مس�احتها الكلية (  ) 85م 2وف�ق قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل الراغبني باالشراك
باملزايدة العلنية مراجعة املديرية اعاله خالل مدة اقصاها ( )15
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الجريدة
الرسمية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  % 20من
القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار وستجري املزايدة العلنية يف
اليوم االخر ملدة االعالن لنرش االعالن ويف الساعة العارشة صباحا
يف مق�ر املديري�ة الواقعة بالقرب من ش�ارع س�احة االحتفاالت
ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور بنس�بة  % 2من مبلغ
االحال�ة عىل ان تعط�ى اجور اللجان ومصاري�ف النرش واالعالن
والخدمات االخرى وان صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل
اىل اليوم الذي يليه .
الرشوط :
 – 1يلتزم املستاجر بدالت االيجار كاملة ملدة العقد قبل التعاقد .
 – 2مدة االيجار سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة املديرية .
 – 3املستمس�كات املطلوب�ة – هوي�ة االحوال املدنية  +ش�هادة
الجنس�ية  +البطاق�ة التموينية  +بطاقة وطنية  +تاييد س�كن
حديث .
يف حالة رغبة املس�تاجر بالتقس�يط يتم تطبيق املادة (  ) 20من
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة . 2013

املهندس االقدم
سنان عبد املهدي حسني
ر  .جلنة البيع واالجيار يف مديرية جماري البرصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 5191 :ش2019 / 1
التاريخ 2019 / 11 / 14 :
املدعى عليه  /بالل مؤيد عبد الفتاح
م  /تبليغ
اقام�ت املدعي�ة طليقتك ( س�ارة عدنان
احم�د ) الدع�وى الرشعي�ة بالعدد اعاله
ومضمونه�ا مطالبته�ا بمهره�ا املؤجل
البال�غ مليون�ان دين�ار ونفق�ة عدته�ا
ونفقته�ا املاضي�ة ونفق�ة مس�تمرة
الوالدها كل م�ن ( امنية وانس ) ولكونك
مجه�ول مح�ل االقام�ة وحس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي يف هذه
املحكمة واش�عار مختار قض�اء بعقوبة
ام�ني منطق�ة نه�ر الحجي�ة محلة 204
واملصدق من املجل�س املحيل يف / 11 / 4
 2019ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة
صب�اح ي�وم  2019 / 11 / 26ويف حالة
عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق
القانون واالصول .
القايض
عمر حميد محمود
����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 5565 :ش2019 / 4
التاريخ 2019 / 11 / 13 :
اىل  /املدع�ى علي�ه ( عب�د الحكيم عامر
خليل )
م  /اعالن
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة
اعاله املقام�ة من قبل املدعية ( اس�ماء
جاسم محمد ) والتي موضوعها ( تفريق
للهجر ) وملجهولية محل اقامتك حس�ب
اشعار مركز رشطة بهرز املرقم  9190يف
 2019 / 11 / 4املختوم�ة بختم املجلس
البل�دي لناحي�ة به�رز ق�ررت املحكم�ة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني
محليت�ني بالحضور يف موع�د املرافعة يف
 2019 / 12 / 2ويف حال�ة عدم حضورك
ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض
عدي نجم جمعه
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العدد ( )2022االحد  17تشرين الثاني 2019

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم ( )2تنمية االقاليم لسنة  / 2019تبويب ()5415
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع

العدد 12313 /
التاريخ 2019/11/14

(بن�اء مدرس�ة ابتدائي�ة ( 18صف) عىل القطع�ة املرقمة  64مقاطعة الحر الصغري  /مدرس�ة هيثم اليس�اري
الكرفانية يف قضاء الحر )
وف�ق املواصف�ات الفني�ة والكميات املبين�ة واملخططات يف ج�داول الكمي�ات (باللغة العربية) ضم�ن الوثيقة
القياسية للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف
املحافظة  /وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره ( )150,000مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى
قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة
التصنيف ( انش�ائية  /ثامنة) تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا اىل س�كرتري اللجنة
املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة يف املحافظة مرافق معها التامينات االولية
املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ( باسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع املستمسكات
االخ�رى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للم�رشوع انفا وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية (موعد
الغلق) هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم (االربعاء) املصادف  2019/11/27وس�رفض اي عطاء متأخر عن
موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :
�1تقدي�م التامين�ات االولية بنس�بة ال تقل عن ( )%1واحد م�ن املائة من مبلغ الكلف�ة التخمينية وبمبلغ قدره
( )10,520,000ع�رشة مليون وخمس�مائة وعرشون ال�ف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون
اىل محافظة كربالء /قس�م الش�ؤون املالية (امانات) او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة /
قس�م الشؤون املالية (ملدة  120يوم) من تاريخ غلق املناقصة (وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة
للمقاولني) او املدير املفوض او احد املؤسس�ني (بالنس�بة للرشكات حرصا) وصادر عن مرصف عراقي معتمد
ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة
 � 2يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن
قب�ل املخول رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قب�ل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات
املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
 � 3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
 � 4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
 � 5عىل املقاولني والرشكات تقديم (براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب  2019وشهادة
تاس�يس الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور ي الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا)
واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات املحليني
 � 6يف حالة تاخر الرصف وعدم منح (املقاول) الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار
بتنفيذ املرشوع اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا
دون االخالل بمضمون املادة (/62ط) من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية
 � 7ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية
امللحوظات :
 � 1مدة املرشوع (  )420اربعمائة وعرشون يوما
 � 2الكلفة التخمينية ( )1,052,006,000واحد مليار واثنان وخمسون مليون وستة االف دينار
 � 3املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 4ع�ىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون
خايل من الحك والشطب
 � 5امل�رشوع عبارة عن ( اعم�ال الحفريات الرابية والدفن بالحىص الخابط واالس�س واعمال البناء بالطابوق
والس�قوف واعمال االنهاءات بالجص واللبخ باالسمنت والتسطيح واعمال االبواب والشبابيك واالثاث واالعمال
الكهربائية)
 � 6تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
 � 7موع�د انعق�اد املؤتمر ي�وم (االربعاء) املصادف  2019/11/20الس�اعة ( 10,00صباحا) يف قس�م العقود
العامة ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
 � 8تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت )http: www.karbala.gov.iq( :
 � 9بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان
الربيد االلكروني لقسم العقود العامة ()gmail.com@okoodkerbala2008
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية ظهرا
وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
 � 10العناوين املشار اليها نفا هي (محافظة كربالء املقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا
نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

www.almustakbalpaper.net

العدد 12319 /
التاريخ 2019/11/14

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم ( )44تنمية االقاليم لسنة  / 2019تبويب ()2 9 3 2 1
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع
(تبليط الشارع املجاور لالحتاد يف قضاء احلر)

وفق املواصفات الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياسية
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف املحافظة
 /وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية
يف املحافظة فعىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ( انشائية /
عارشة) تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات
الطابق الثاني من بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط
املناقص�ة ادن�اه مع وصل الرشاء ( باس�م مقدم العطاء) النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة
واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة
الثانية عرش ظهرا يوم (االربعاء) املصادف  2019/11/27وس�رفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم
فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :
�1تقدي�م التامين�ات االولية بنس�بة ال تقل عن ( )%1واحد م�ن املائة من مبلغ الكلف�ة التخمينية وبمبلغ قدره
( )406,000اربعمائة وس�تة الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم
الشؤون املالية (امانات) او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدسة  /قسم الشؤون املالية (ملدة 120
يوم) من تاريخ غلق املناقصة (وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) او املدير املفوض او
احد املؤسس�ني (بالنس�بة للرشكات حرصا) وصادر عن مرصف عراقي معتم�د ويفضل ان يكون من محافظة
كربالء املقدسة
 � 2يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن
قب�ل املخول رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قب�ل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات
املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
 � 3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
 � 4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
 � 5عىل املقاولني والرشكات تقديم (براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب  2019وشهادة
تاس�يس الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور ي الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا)
واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات املحليني
 � 6يف حالة تاخر الرصف وعدم منح (املقاول) الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار
بتنفيذ املرشوع اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا
دون االخالل بمضمون املادة (/62ط) من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية
 � 7ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية
امللحوظات :
 � 1مدة املرشوع (  )90تسعون يوما
 � 2الكلفة التخمينية (  )40,643,000اربعون مليون وستمائة وثالثة واربعون الف دينار عراقي
 � 3املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 4ع�ىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون
خايل من الحك والشطب
 � 5امل�رشوع عب�ارة عن ( قطع الربة واعمال التس�وية مع تجهيز وفرش مادة الح�ىص الخابط وفرش طبقة
االساس القريي (استباليزر) ) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
 � 6تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
 � 7موع�د انعق�اد املؤتمر ي�وم (االربعاء) املصادف  2019/11/20الس�اعة ( 10,00صباحا) يف قس�م العقود
العامة ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
 � 8تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت )http: www.karbala.gov.iq( :
 � 9بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان
الربيد االلكروني لقسم العقود العامة ()gmail.com@okoodkerbala2008
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية ظهرا
وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
 � 10العناوين املشار اليها نفا هي (محافظة كربالء املقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا
نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل املدين حسام عالء صفاء عنوانه  103الصدر م 515ز 30د24
الكفيل /محمد سليم جبار عنوانه الكاظمية م 419ز  25د30

اىل املدين عدي يوسف عاشورعنوانه /الكاظمية م 430ز 22د69
الكفيل  /فراس تركي عبد االمريعنوانه الكاظمية م 421ز  68د16

اىل املدين فراس نايف عايل عنوانه /الكاظمية م 427ز 13د15
الكفيل /صائب عايل عيل عنوانه الكاظمية م 421ز  88د32

بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اع�اله ع�ن (الق�رض) املمن�وح ل�ك والبالغ
( )7500000دينار (فقط س�بعة ماليني وخمس�مائة الف دينار ال غري
) ع�دا الفوائ�د واملصاري�ف وامللزمني بدفع�ه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل
املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لس�نة 1977
للصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه
خ�الل عرشة اي�ام اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة
الفق�رة ( )1من القان�ون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي
ع�ىل اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذلك لتحصي�ل مبلغ الدين ولقد
اعذر من انذر
مع التقدير

بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اع�اله ع�ن (الق�رض) املمن�وح ل�ك والبالغ
( )7500000دينار (فقط س�بعة ماليني وخمس�مائة الف دينار ال غري
) ع�دا الفوائ�د واملصاري�ف وامللزمني بدفع�ه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل
املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لس�نة 1977
للصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه
خ�الل عرشة اي�ام اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة
الفق�رة ( )1من القان�ون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي
ع�ىل اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذلك لتحصي�ل مبلغ الدين ولقد
اعذر من انذر
مع التقدير

بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفي�ل اع�اله ع�ن (الق�رض) املمن�وح ل�ك والبالغ
( )7500000دينار (فقط س�بعة ماليني وخمس�مائة الف دينار ال غري
) ع�دا الفوائ�د واملصاري�ف وامللزمني بدفع�ه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل
املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لس�نة 1977
للصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه
خ�الل عرشة اي�ام اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة
الفق�رة ( )1من القان�ون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي
ع�ىل اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذلك لتحصي�ل مبلغ الدين ولقد
اعذر من انذر
مع التقدير

انذار

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب�ة ( تق�ى محمد
م�وىس ) الص�ادرة من املعه�د التقني
اداري برصة قس�م ادارة املكتب – فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
��������������������������������
فقدان
فقدت هوية الطالب ( عيل فائز احمد)
الص�ادرة م�ن املعهد التقن�ي – برصة
 قس�م تقنيات الكهرباء – فمن يعثرعليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت هوي�ة الطالب ( محمد عماد يوس�ف )
الصادرة من املعهد التقني اداري برصة قس�م
انظمة الحاسبات – فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار .

��������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك (حكي�م كاظم جرب)توج�ب عليك
الحض�ور اىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار
اجازة بن�اء للعقار رقم  33/ 50116الحيدريه
خالل ع�رشة اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات
دون حضورك
طالب االجازه زهره عبد الحسني فليح اجازه
بناء

انذار

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

اعالن
اىل الرشي�ك (زمان رايض جب�ار )توجب عليك
الحض�ور اىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار
اج�ازة بناء للعقار رق�م 3/ 25915حي امليالد
خالل ع�رشة اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات
دون حضورك
طالب االجازه قاسم سعدون جدوع

��������������������������������

تنويه
كنا قد نرشنا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد
( )2005يف  2019/10/23اعالن مديرية زراعة
صالح الدين (للمرة الثانية ) وقد ورد س�هوا يف
حقل القطع�ة (  )10636/17خطأ والصحيح
هو ( )10363/17لذا اقتى التنويه

اىل الرشيك  /جواد كاظم زايد
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان
العراق�ي /ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(حس�ني عب�ود حمي�د صال�ح) بالبن�اء
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )42127/3ح�ي الغ�ري رق�م املقاطعة
( )4جزيرة النجف لغرض تس�ليفه قرض
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط
حقك يف االعراض مستقبال

انذار

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

فقان
فقد مني هوي�ة االحوال املدنية الص�ادرة من دائرة
احوال الحرية واملرقمة ( )413694يف 2019/8/10
بأسم ( مصطفى جاس�م حموز ابراهيم) من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

��������������������������������

اىل الرشيك  /باسمه حميد عريبي
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي /فرع
النج�ف االرشف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (فاضل عالء محمد رضا كاظم) بالبناء
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة ()9542/2
حي الشعراء رقم املقاطعة ( )2اسم املقاطعة حدود
بلدية النجف لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك يف االعراض مستقبال

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من
املديري�ة العام�ة للتنمي�ة
الصناعي�ة  /معم�ل كايش
الثق�ة  /بأس�م  /فك�رت
جليل محم�د  /رقم االجازة
 – 33475عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .

����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة  / 129 :خ 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 13 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل
 / 37 / 122الفريس الواقع يف الفريس العائد
للمدي�ن ( ميثم حميد طالب ) املحجوز لقاء
طل�ب الدائن ( فارس طالب ش�نان ) البالغ
(  ) 2575530000ملياري�ن وخمس�مائة
وخمس�ة وس�بعون ملي�ون وخمس�مائة
وثالثون الف دين�ار – فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ثالثني
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التامين�ات القانونية عرشة باملائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل
حيدر الياس خضري
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  / 37 / 122 :الفريس .
 – 2جنس�ه ونوعه  :ارض ال�دار مع ابنيتها
 /ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه  34 / 122 :و / 122
 – 36طريق عام .
 – 4مش�تمالته  :خم�س غ�رف وث�الث
حمام�ات ومطب�خ ومرف�ق صح�ي وكراج
وطارمة وغرفة واحدة فرقاني .
 – 5مساحته 47 / 15 :م 2و  7أولك.
 – 6درجة العمران  :قديم .
 – 7الش�اغل  :املدين  /ميثم حميد طالب /
يرغب بالبقاء كمستاجر .
 – 8القيم�ة املق�درة ) 1531500000 ( :
مليار وخمس�مائة وواحد وثالث�ون مليون
وخمسمائة الف دينار .
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بيان اكتتاب
رشكة اهل اخلري للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم (  ) 21لس�نة  1997املعدل وقرار الهيئة العامة بجلس�تها املنعقدة بتاريخ االربعاء  2019 / 11 / 13واملتضمن
زيادة راس مال الرشكة وفق املادة (  / 55اوال ) من قانون الرشكات النافذ ليصبح راس مال الرشكة (  ) 5 ، 003 ، 000 ، 000خمسة مليار واثنان
مليون دينار بدل من (  ) 5 ، 002 ، 000 ، 000خمسة مليار وثالثة مليون دينار اي باصدار اسهم جديدة مقدارها (  ) 1 ، 000 ، 000مليون سهم
لذا يرس املدير املفوض دعوة الجمهور واملساهمني لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة (  ) 1 ، 000 ، 000مليون سهم وفق التفاصيل التالية :
اوال  :نص عقد الرشكة :
املادة االوىل  :اسم الرشكة  /رشكة اهل الخري للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .
املادة الثانية  :مركز الرشكة  /بغداد ولها بعد املوافقة البنك العراقي القيام باالتي :
• فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
• نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
• غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة  :املساهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارسة اعمال التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل الرشكة ممارسة
نش�اطها يف مكان الئق وامن داخل العراق ويجب ان تتوفر يف املكان املس�تلزمات ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة عىل الرشكة
توفري الة تس�جيل لكل عملية بيع او رشاء للعمالت تكون ذات رشيطني الرشيط االول يعطي للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض
التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة ملراقبة الصريفة .
ولها يف سبيل تحقيق غرضها وهدفها مزاولة االنشطة التالية :
 – 1لها الحق يف زيادة راس مال الرشكة وفق ملا بقانون الرشكات النافذ .
 – 2التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اال يتجاوز راس مالها واحتياطها لليوم الواحد .
 – 3القيام بالتحويل املايل الداخيل عىل ان يكون الحد االعىل للتحويل اليتجاوز راس مالها واحتياطها باليوم الواحد .
 – 4الدخول اىل نافذة بيع ورشاء العملة االجنبية وحسب الظوابط الصادرة عن البنك املركزي العراقي .
 – 5الحصول عىل وكالة منفذ (  ) pocمن الرشكات مزودي خدمات الدفع االلكرتوني .
 – 6العمل كوكيل ثانوي لرشكات التحويل االلكرتوني العاملية مثل ( ) union-mony-GRAM
 – 7القيام بالتحويل املايل الخارجي وفقا ملتطلبات البنك املركزي العراقي .
 – 8العمل كوكيل لتسويق البطاقات مسبقة الدفع .
 – 9فتح حسابات بالعمالت االجنبية واملحلية لدى املصارف املجازة داخل العراق والقيام بكافة املعامالت املالية املسموح بها .
 – 10تمل�ك واس�تئجار االم�وال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق نش�اطها ( من وس�ائط نقل مختلفة – مبان�ي ) واجراء كافة الترصفات
القانونية عليها مع مراعاة القوانني النافذة او التي تحل محلها .
 – 11استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن عمليات التوسط والتحويل املايل .
 – 12الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية من املص�ارف املجازة حرصا بما اليزيد ع�ىل  % 50من راس مالها لغرض توفري الس�يولة النقدية لتنفيذ
اغراض الرشكة بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي .
واملحظورات  /يحظر عىل الرشكة القيام باالتي :
 – 1فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال عدا حسابات التسويات الخاصة بنشاط الحواالت الداخلية والخارجية .
 – 2منح القروض للزبائن او غريهم او اي نوع من انواع التسهيالت االئتمانية املبارشة وغري املبارشة .
 – 3اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .
 – 4خصم االوراق التجارية .
 – 5املضاربة غري املرشوعة بالعملة االجنبية باي طريقة او وس�يلة بما يف ذلك اش�اعة مزاعم او نرش وثائق غري صحيحة او القيام باعمال من
شانها احداث تاثريات سلبية يف التعامل بالعملة العراقية او االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
 – 6اجراء عملية الوساطة لبيع ورشاء العملة االجنبية عىل اساس الدفع باالجل .
 – 7الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من املصارف الغري مجازة من قبل هذا البنك .
 – 8التعامل او التعاقد مع جهات غري مرخصة قانونيا .
 – 9قيام الرشكة بحفظ االمانات اي كانت نوعها مادية او عينية .
 – 10االحتفاظ باولويات واوراق رشكات اخرى او وثائق او محررات ش�خصية وغريها لزبائنها او اوليات تخص حس�ابات او نش�اطات اخرى
ملديرها املفوض او معاونه او املساهمني فيها .
 – 11التعامل او التداول باملسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
 – 12القيام باي انشطة او تقديم خدمات ال تتماىش مع االنشطة واالعمال املسموح لها القيام بها .
 – 13اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقي رقم (  ) 56لسنة  2004املعدل .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطاتها القيام بما ييل :
 – 1التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
 – 2اجراء معامالت وبيع ورشاء العمالت االجنبية لحسابها الخاص بما اليتجاوز راسمالها واحتياطاتها .
 – 3قبول االمانات بالدينار العراقي او العمالت االجنبية من زبائن الرشكة لغرض رشاء العمالت االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة
عىل ان يتم فتح سجالت بهذه االمانات وفق النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان .
 – 4فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى مصارف مجازة داخل العراق .
 – 5استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع ورشاء بمقدار اليزيد عىل (  ) 4 / 1من املائة من مبالغ عمليات الرشاء و (
 ) 2 / 1من املائة عن مبالغ عمليات البيع .
 – 6مس�ك حس�ابات فرعية باسماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة بشان معامالت بيع ورشاء العملة واستيفاء
العموالت عنها وفق النساب املذكور يف الفقرة (  ) 5اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات .
 – 7الحصول عىل تسهيالت ائتمانية من الجهاز املرصيف العراقي حرصا بما اليزيد عىل  % 50خمسون من املائة من راسمالها واحتياطاتها لغرض
توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة .
اليجوز للرشكة القيام بما ييل :
 – 1فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
 – 2منح قروض للزبائن او غريهم او اي نوع من االنواع التسهيالت املبارشة وغري املبارشة .
 – 3اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .
 – 4خصم االوراق التجارية .
 – 5املضاربة غري مرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وسيلة كانت بما يف ذلك اشاعة وقائع غري صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال
بشانها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
 – 6اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس دفع االجل .
 – 7اي اعم�ال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�ل االم�وال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة
بموجبها.
 – 8الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املرصيف العراقي كما اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل
نسبة  % 50خمسون من املائة من راسمالها واحتياطاتها .
املادة الرابعة  :راس�مالها الرشكة (  ) 5 ، 002 ، 000 ، 000خمس�ة مليار واثنان مليون دينار مقس�مة اىل (  ) 5 ، 003 ، 000 ، 000خمس�ة مليار
وثالثة مليون سهم قيمة السهم دينار عراقي واحد .
• عدد االسهم املطروحة لالكتتاب (  ) 1 ، 000 ، 000مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .
• سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد .
• مكان االكتتاب  :مرصف الثقة االسالمي الكائن يف الكرادة  /شارع . 62
• يبدا االكتتاب بتاريخ . 2019 / 11 / 18 :
• مدة االكتتاب التقل عن ثالثون يوما والتزيد عن ستون يوم  ،ويكون الشهر االول للجمهور والشهر الثاني للمساهمني .
• يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة  41من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل .

املدير املفوض
حيدر صادق داوود

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 2566 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 14 :
اعالن  /قرار حكم
اىل  /املدعى عليه ( حسني عيل عباس )
بناءا عىل الدع�وى الرشعي�ة املرقمة املقامة
ام�ام ه�ذه املحكمة بالع�دد اع�اله من قبل
املدعية ( س�جود عبد العباس محس�ن ) فقد
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالعدد 2566
 /ش  2019 /يف  2019 / 9 / 29واملتضم�ن
الحكم الغياب�ي بالتفريق للهج�ر وملجهولية
اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة النرش
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ول�ك ح�ق
االع�رتاض ع�ىل الحكم الص�ادر خ�الل املدة
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم
الدرجة البتات .
القايض
راغب محمد حسن املظفر

قرار التجريم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2012 / 1741 /
تاريخ القرار 2014 / 6 / 2 :
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم االثنني املصادف 2014 / 6 / 2
برئاسة عميد الرشطة الحقوقي نزار دمرتي هاشم وعضو كل من العميد الحقوقي
خضري ع�ويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باس�م الش�عب
قرارها االتي :
اسم املتهم الغائب  /الرشطي تحسني عبيد محمد زجر .
وحدته  /مديرية رشطة محافظة البرصة .
املشتكي  /الحق العام .
احال�ت الينا مديرية رشطة محافظة البرصة بموجب ام�ر االحالة املرقم  301يف 9
 2012 / 7 /اوراق املجل�س التحقيق�ي الخاص�ة باملتهم الغائ�ب الجراء محاكمته
غيابي�ا وف�ق املادة (  ) 5ق ع د رقم  14لس�نة  2008وبداللة امل�ادة  / 65ق أ د رقم
 17لسنة . 2008
القرار :
اطلع�ت املحكم�ة عىل املستمس�كات املرفقة باضب�ارة القضية بعده�ا تىل املدعي
الع�ام مطالعت�ه وطلب فيها تجريم املته�م بموجب مادة االحال�ة وتحديد عقوبته
بمقتضاها غيابيا وربطت املطالعة باضبارة القضية .
انت�دب رئيس املحكم�ة املحامي جبار عاتي ج�رب للدفاع عن املتهم اعاله اس�تنادا
للمادة  / 37ثانيا ق أ د وقد حرض جلسة املحاكمة ومن وقائع القضية اتضح ماييل
 :بتاري�خ  2009 / 1 / 8غ�اب املتهم الرشطي تحس�ني عبيد محم�د زجر عن مقر
عمله مديرية رشطة محافظة البرصة ولم يلتحق لحد االن – ايد الشهود كل من ر .
ع عالء محس�ن عبد مهدي و ر  .ع ابا ذر قاسم حسن املدونة افادتهم امام املجلس
التحقيقي غياب املتهم الرشطي تحسني عبيد محمد زجر من تاريخ 2009 / 1 / 8
ولحد االن ولم يستصحب معه اي سالح او تجهيزات حكومية .
اص�درت ه�ذه املحكمة عىل املتهم اع�اله اخطارها املرق�م  2013 / 12يف / 2 / 5
 2013وال�ذي ن�رش يف صحيفة العراق اليوم الع�دد  1868الصادرة 2013 / 4 / 22
والحظ�ت ميض املدة املق�رر قانونا عىل نرشه بالصحيف�ة املحلية وتعليقه يف محل
عمل واقامة املتهم .
اطلع�ت املحكم�ة وتل�ت علنا اس�تنادا للم�ادة  / 59أوال من ق أ د ج�دول تفاصيل
خدمات املتهم اعاله وتبني عدم وجود س�وابق له  – .اس�تمعت املحكمة اىل مطالعة
املحام�ي املنتدب جبار عاتي جرب والتي طلب فيه�ا الرأفة باملتهم اعاله عند تحديد
مدة الحكم وربطت باضبارة القضية ملا تقدم وحيث ان فعل املتهم الرشطي تحسني
عبيد محمد زجر يشكل جرما ينطبق واحكام املادة (  ) 5ق ع د رقم  14لسنة 2008
وبدالل�ة امل�ادة  69م�ن ق أ د لغيابه عن مقر عمله من تاري�خ  2009 / 1 / 8ولحد
االن – علي�ه قررت املحكمة تجريمه بموجبهما وتحدي�د عقوبته بمقتضاها غيابا
واخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة  / 42ثانيا ق ع د رقم  14لس�نة  . 2008صدر
القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا الحكام املادة  / 61اوال من ق أ د .
عميد الرشطة الحقوقي
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد  / 1351 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 14 :
اعالن
املدعية  :نورا ريحان هاتف .
املدعى عليه  :بركات يوسف عبد
اقام�ت املدعي�ة ( نورا ريح�ان هات�ف ) الدعوى
املرقم�ة بالعدد  / 1351ش  2019 /امام محكمة
االحوال الش�خصية يف الخالص وق�د وردت ورقة
تبليغك بموعد املرافعة وحسب كتاب مركز رشطة
باب الشيخ  /بغداد املرقم بالعدد (  10567يف / 13
 ) 2019 / 10واشعار مختار الشيخ عمر  /محلة
 125الس�يد  /احمد عيل مسري املؤرخ يف 10 / 13
 2019 /متضمنت�ني ارتحال�ك اىل جهة مجهولة .
عليه تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
بموعد املرافعة املقرر يوم  2019 / 11 / 27وعند
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عيل منشد خلف

العدد :خ31891 /126 /1
التاريخ2019 /11 /14 :

تنويه

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة
التالية :
PRICE
200.000
IQD

REQ NO

DESCRIPTION

برج تبريد وحدة االسفلت /
مصفى ذي قار المبلغ التخميني
للمناقصة ()860,000
532/2019E
ثمانامئة وستون الف دوالر
امريكي فقط

ITEM

1-

نود التنوي�ه بانه تم تمديد موعد غل�ق الطلبية اعاله لغاية
يوم االربعاء املواف�ق  2019/11/20بدال من 2019/11/6
الس�اعة  12:00ظه�را ويف حالة مصادفة ي�وم الغلق عطلة
رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات
العدد 2626 / 1 :
التاريخ 2019 / 11 / 13 :
م  /غلق اكتتاب
تحية طيبة ...
ادناه تفاصيل االكتتاب ( زيادة راس مال ) لرشكة
الباتك للتامني من (  ) 2000000000ملياري دينار
اىل (  ) 5000000000خمس�ة ملي�ار دينار وذلك
بدخول مس�اهمني جدد بمقدار ( 3000000000
) ثالث مليار س�هم وتم بدء االكتت�اب يوم االثنني
املص�ادف  2019 / 10 / 7ل�دى الف�رع الرئي�يس
مل�رصف بابل وغلق االكتتاب بع�د  30يوم من بدء
االكتت�اب يف نهاية الدوام الرس�مي ليوم الخميس
املصادف  2019 / 11 / 7عىل االسهم املطروحة .
املدير املفوض
محمد هاشم سامي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 51 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 14 :
اعالن
املدعي  :محمد جاسم محمد
املدعى عليه  :عبد الوهاب محمد عبيل
اقام املدعي  /محمد جاسم محمد الدعوى املرقمة
بالع�دد  / 51ب  2019 /ام�ام محكم�ة ب�داءة
الخالص املتضمنة ازالة شيوع العقار املرقم ( 24
) و (  – ) 25م  68كش�كني  .وق�د وردت ورق�ة
تبليغك بموعد املرافعة وحسب كتاب مركز رشطة
الخال�ص املرقم بالع�دد (  ) 20286يف / 11 / 10
 2019واش�عار مختار منطقة حي الحسني السيد
عل�وان حس�ني ابراهي�م الس�لطاني متضمنت�ني
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة  .عليه تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني بموع�د املرافع�ة
املقرر ي�وم  2019 / 11 / 25وعند عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا فس�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عدنان حسني عيل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 30 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 14 :
اعالن
بتاري�خ  2019 / 4 / 8وبموجب الدعوى البدائية
املرقمة بالع�دد  / 30ب  2019 /اصدرت محكمة
ب�داءة الخال�ص ق�رار حك�م مكتس�ب الدرج�ة
القطعية يقيض بازالة ش�يوع العقار املرقم ( / 1
 – 1174م  57عليب�ات ) علي�ه تق�رر االعالن عن
بيعه باملزايدة العلنية ع�ن طريق الصحف املحلية
ومل�دة (  ) 30ثالثون يوما – عىل ان يكون البيع يف
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم التايل النتهاء
مدة الن�رش ويف حالة مصادفة يوم املزايدة العلنية
عطلة رس�مية يكون املوع�د يف اليوم التايل للعطلة
الرس�مية وع�ىل الراغب بال�رشاء اي�داع تامينات
قانونية قدره�ا (  ) % 10من بدل البيع ان لم يكن
رشيكا .
القايض
عدنان حسني عيل
اوصاف العقار موضوع املزايدة :
 – 1رق�م العق�ار وموقعه وجنس�ه 1174 / 1 ( :
– م  57عليب�ات ) والعقار عبارة عن قطعة ارض
مشيد عليها دار سكن من طابقني .
 – 2املشتمالت  :العقار عبارة عن دار سكن مكون
م�ن طابق�ني – الطاب�ق االول منه يحت�وي عىل :
كليدور – غرفة استقبال – هول – ثالث غرف نوم
– حمام – مسلك داخيل – طارمة امامية – حديقة
كب�رية مهملة ) ام�ا الطابق الثان�ي منه فيحتوي
عىل  :اربع غرف نوم – صالة – حمام – البناء من
مادة الكونكريت املس�لح فيه تشققات واالرضية
مبلط�ة بال�كايش وان ابواب الدار من الخش�ب يف
حالة ترضر وان درجة العمران ( غري جيدة ) .
 – 3املساحة الكلية  ) 5 ( :اولك و (  37م. ) 2
 – 4الش�اغل الحايل  :الرشيك الس�يد  /خالص طه
خميس  /اليرغب يف البقاء فيه بعد البيع .
 – 5القيمة التقديرية  ) 80 ، 000 ، 000 ( :ثمانون
مليون دينار عراقي .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 5565 :ش2019 / 4
التاريخ 2019 / 11 / 13 :
اىل  /املدعى عليه ( عبد الحكيم عامر خليل )
م  /اعالن
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
املقامة م�ن قبل املدعية ( اس�ماء جاس�م محمد
) والت�ي موضوعها ( تفريق للهج�ر ) وملجهولية
محل اقامتك حس�ب اش�عار مركز رشط�ة بهرز
املرق�م  9190يف  2019 / 11 / 4املختوم�ة بخت�م
املجلس البلدي لناحية بهرز قررت املحكمة تبليغك
بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني بالحضور يف
موع�د املرافع�ة يف  2019 / 12 / 2ويف حالة عدم
حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض
عدي نجم جمعه

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الك�رخ
االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد  / 4228 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 11 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عقيل عبد
اق�ام املدع�ي  /محمد ش�هاب احم�د الدعوى
املرقم�ة ( اع�اله ) لدى ه�ذه املحكمة يطالبك
فيه�ا ( باج�ر املثل عن االعمال الت�ي تم القيام
بها من قبل املدعي وهي تاس�يس رشكة روعة
س�ما دبي للتجارة العامة محدودة املس�ؤولية
وحجر االس�م يف غرفة تجارة بغ�داد وتحميلك
كاف�ة املصاري�ف القضائي�ة وملجهولي�ة محل
اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني بموعد
املرافعة يوم  2019 / 11 / 21الساعة التاسعة
ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق
القانون .
القايض
عيل الناجي
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اعالن
اىل الرشيك ( /مريم عطيه اليف )
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن
يف ح�ي الغدي�ر يف النجف وذلك لتثبي�ت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (احمد عبد الحسني
طعم�ه ) بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف
العق�ار  3/ 67157حي الن�داء يف النجف حدود
بلدية النجف لغرض تس�ليفه قرض االس�كان
وخ�الل مده اقصاها خمس�ه عرش يوما داخل
العراق وش�هر واح�د خارج الع�راق من تاريخ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبال.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد/2027 :ب2019/
التاريخ 2019/11/14
اعالن
اىل املدعى عليه  /سيف سعد نعمة
اعالن
بتاري�خ  2019/9/25اق�ام املدع�ي ( ف�ؤاد
س�عدون محمد) ضدك ادلعوى البدائية املرقمة
/2027ب 2019/طلب فيها ( الزامك بتسديدك
مبل�غ مق�داره س�بعة مالي�ني دين�ار عراقي
الكمبيالة املرقم�ة  3593يف  2018/8/6كاتب
عدل املش�خاب وللكت�ب الواردة وه�ي كل من
كتاب مديرية امن النجف املرقم ف 12290/2يف
 2019/11/4وكتاب فرع تموين النجف املرقم
 9397 13يف  2019/10/31وكت�اب معلومات
النج�ف املرق�م  5572يف 2019/10/31
واملتضم�ة ع�دم توف�ر معلوم�ات عن س�كن
املدعى عليه ) وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار ومختارية
منطق�ة قضاء املش�خاب املدع�و حكيم محمد
الع�رداوي فقد تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميت�ني للحضور اىل ه�ذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2019/11/27
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم
او ارس�الك م�ن ين�وب عن�ك وتقديم�ك ملعذرة
مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
احمد كاظم املوسوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /852:ب2019/1
التاريخ 2019/11/14
اىل  /املدعى عليها  ( /ورقاء سالم محمد)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م /852
ب 2019/1يف  2019/3/25واملتضم�ن الحكم
بالزام املدعى عليهم ورقاء سالم محمد وحسني
ف�اروق هادي وهال�ة احمد حس�ون بالتكافل
والتضام�ن بينهم�ا بتأديته�م للمدع�ي املدير
املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة
لوظيفته مبلغ مقداره س�تة االف وخمسمائة
وثماني�ة وثالثون دوالر وهو م�ا يمثل متبقي
مبلغ القرض والغرامات التاخريية لغاية تاريخ
اقام�ة ه�ذه الدع�وى يف  2019/2/6لثب�وت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي يف رئاس�ة محكمة استئناف بغداد /
الكرخ واشعار املجلس املحيل لحي العامرية لذا
تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني
محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار
املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7376:ش2019/5
التاريخ 2019/11/12
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسن جالب جابر
اقامت املدعية (س�ارة صباح عبد الحس�ني)
الدعوى بالعدد /7376ش2019/5
ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا تصديق
طالق خلعي وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار محلة
ح�ي الوفاء /النجف ق�ررت املحكمة تبليغك
بموض�وع الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة
القادم املوافق يوم  2019/11/21الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمه الحار
������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /496 :ت2019 /
التاريخ 2019/11/13 :
اىل /املنفذ عليه /املدين  /زيد حميد عبيد
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن انك مجهول
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا
للمادة  27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ املشخاب
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ م�ن اليوم
الت�ايل للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
ه�ذه املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:
 � 1قرار محكمة بداءة املشخاب بالعدد /38
ب 2019/يف  2019/2/24املتضم�ن ال�زام
املدين املدع�ى عليه للدائن املدع�ي  /مليون
دينار فقط
������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4083 :
التاريخ 2019/10/30
اىل /املدعو  /حسن روييض مليح
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة نحريه بش�باش
كس�ار طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق�ك كونك مفقود
وملجهولية محل اقامتك وفق اش�عار مختار
منطقة املدعو (حسن روييض مليح) قررت
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعليك
الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب
وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /852:ب2019/1
التاريخ 2019/11/14
اىل  /املدعى عليها  ( /هالة احمد حسون)
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم /852
ب 2019/1يف  2019/3/25واملتضم�ن
الحك�م بال�زام املدع�ى عليهم ورقاء س�الم
محمد وحس�ني ف�اروق ه�ادي وهالة احمد
حسون بالتكافل والتضامن بينهما بتأديتهم
للمدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته مبل�غ مقداره
س�تة االف وخمس�مائة وثماني�ة وثالث�ون
دوالر وه�و ما يمث�ل متبقي مبل�غ القرض
والغرامات التاخريية لغاية تاريخ اقامة هذه
الدعوى يف  2019/2/6لثبوت مجهولية محل
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف رئاسة
محكم�ة اس�تئناف بغداد  /الكرخ واش�عار
املجلس املحيل لحي العامرية لذا تقرر تبليغك
اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني
يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار املذكور
خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطع�ن
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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اجلدول الكامل ملباريات خليجي 24
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن�ت اللجنة املنظم�ة لبطولة خليجي
 ،24ج�دول مباري�ات البطول�ة ،حي�ث

س�تجمع املب�اراة االفتتاحي�ة بني قطر
والع�راق ،يف  26نوفمرب/ترشي�ن ث�ان
الجاري ،ثم لق�اء اإلمارات مع اليمن ،يف
نفس اليوم.

راموس :ال أريد اجللوس
عىل مقاعد البدالء

ويلعب يف الي�وم التايل منتخب عمان مع
البحري�ن ،ث�م الس�عودية م�ع الكويت،
واملباراتان عىل ملعب عبد الله بن خليفة،
يف إطار املجموعة الثانية.
وتق�ام مباري�ات الجول�ة الثاني�ة ،يوم
 29نوفمرب/ترشي�ن ث�ان ،حي�ث تلعب
اإلمارات مع العراق ،ثم اليمن مع قطر.
ويف املجموعة الثانية ،تلتقي الكويت مع
عم�ان ،ثم البحرين مع الس�عودية ،يوم
 30نوفمرب/ترشين ثان.
وتقام مباري�ات الجولة األخرية من دور
املجموع�ات ،ي�وم  2ديس�مرب/كانون
أول ،حي�ث تتواج�ه قطر م�ع اإلمارات،
والكويت مع البحرين ،عىل ملعب خليفة
الدويل ،ثم اليمن م�ع العراق وعمان مع
الس�عودية ،ع�ىل ملع�ب عب�د الل�ه بن
خليفة.
وتقام مباريات أول جولتني من املجموعة
األوىل ،ع�ىل ملع�ب خليفة ال�دويل ،فيما
تلعب أول جولتني من املجموعة الثانية،
عىل ملعب عبد الله بن خليفة.

يوفنتوس يستعد
لتكرار سيناريو بوجبا

المستقبل العراقي /متابعة
أعرب س�ريجيو راموس ،مدافع وقائد املنتخب اإلسباني،
ع�ن س�عادته بالفوز الس�احق عىل مالط�ا ( ،)0-7اليوم
الجمعة ،ضمن التصفيات املؤهل�ة لكأس األمم األوروبية
(يورو .)2020
وقال راموس ،خال ترصيح�ات نقلتها صحيفة «ماركا»
اإلسبانية« :سعيد ج ًدا ،وكانت أفضل طريقة لتلقي الشارة
الذهبية ،بانتصار كبري والظهور بأداء جيد ،فكانت فرحة
مضاعفة عىل املستوى الشخيص والجماعي».
وتس�لم راموس الش�ارة الذهبي�ة من لوي�س روبياليس،
رئيس االتحاد اإلس�باني لكرة الق�دم ،اليوم ،بعدما أصبح
ًَ
مشاركة بقميص «الروخا» يف التاريخ ،وهو
أكثر الاعبني
اإلنجاز الذي وصل إليه الشهر املايض.
وأضاف« :مالطا تراجعت منذ اللحظة األوىل ،ونحن حاولنا
ع�ىل األطراف ،ثم عرب التقدم بني الخطوط ،وس�عداء ج ًدا
بما قدمناه».وعن استبداله ،قال« :املباراة سمحت للمدرب
بإج�راء تغيريات ،لكي يقوم باختب�ار زمائي البدالء ،وأنا
لست معتا ًدا عىل ذلك ،وال أريد أن أعتاد الجلوس عىل مقاعد
البدالء».واختتم قائد ريال مدريد ،بقوله« :أشكر جماهري
ق�ادش ع�ىل دعمها ،فالجماه�ري دائمًا مهم�ة ،ونأمل أن
يأتي الجميع لدعمنا يف املباراة املقبلة ،يوم االثنني».

المستقبل العراقي /متابعة
ذك�رت تقارير صحفي�ة إيطالي�ة ،أن يوفنتوس يس�تعد
لتك�رار خطة خطف أحد املواهب الش�ابة من مانشس�رت
يونايتد ،عىل غرار ما فعله قبل س�نوات ،مع الفرنيس بول
بوجبا.وبحس�ب موقع «كالتشيو مريكاتو» اإليطايل ،فإن
يوفنتوس مهتم بالحص�ول عىل خدمات الاعب الهولندي
الش�اب ،تاهيت تشونج ( 19س�نة) ،الذي يمكنه الرحيل
ً
مجانا بنهاية املوس�م الجاري.وانضم بوجبا العب وس�ط
مانشس�رت يونايت�د إىل يوفنتوس يف س�يناريو مماثل عام
 ،2012حي�ث كان يبلغ من العمر  19س�نة ً
أيضا ،وانضم
إىل البيانكونريي يف صفقة انتقال حر ،قبل أن يعيد يونايتد
رشاءه بعد  4أعوام مقابل  83مليون يورو.وأشار التقرير
إىل أن جوناثان بارنيت ،وكيل تش�ونج ،غري س�عيد بوضع
موكله مع مانشس�رت يونايتد ،بسبب غيابه عن حسابات
أويل جونار سولسكاير.
ويراق�ب يوفنت�وس موقف تش�ونج عن كثب ،اس�تعدا ًدا
لانقضاض عليه وضمه لصفوفه يف يناير /كانون الثاني
املقبل.وقد تحدث يوفنتوس مع وكيل تشونج ،حيث يعترب
ً
أيضا وكيل حارسهم البولندي تشيزني ،وطرحوا إمكانية
إبرام صفقة تبادلية ينتقل من خالها تشونج إىل تورينو،
مقابل انتق�ال املهاجم الكرواتي ماري�و ماندزوكيتش إىل
أولد ترافورد.

مدرب إسبانيا يكشف
رس السباعية ..ويمدح
النجوم الكبار
المستقبل العراقي /متابعة

أع�رب روبرت�و مورين�و املدي�ر الفن�ي
للمنتخب اإلس�باني ،عن سعادته بالفوز
الكبري بسباعية نظيفة ،عىل مالطا ،ضمن
التصفيات املؤهل�ة لكأس األمم األوروبية
(يورو  ،)2020اليوم الجمعة.
وق�ال مورينو ،خال ترصيح�ات نقلتها
صحيف�ة «م�اركا» اإلس�بانية« :أنا راض
ألننا لم نفقد قوتن�ا خال املباراة ،وعقب
كل هدف ظهرت رغبة الاعبني يف تسجيل
املزي�د ،وألنن�ا نفذنا الجم�ل املُتفق عليها
يف التدريب�ات ،نجحن�ا يف ك�رس التكتات
الدفاعية ملالطا ،والفريق طبق التعليمات
جي ًدا ،وسعيد ج ًدا به».
وأضاف« :الحارس باو لوبيز؟ هي مباراة
ً
كث�ريا ،وس�عيد بوجود
ل�م ُيخت�رب فيه�ا
حارس مثله معنا ،فاملنافسة يف هذا املركز
جيدة ج ًدا».
مباراة تاريخية
وتاب�ع« :األهداف؟ إنها مب�اراة تاريخية،
وكان كل يشء إيجابي�ا ،وم�ن الجي�د
مشاركة العبني ُجدد ،وس�جل داني أوملو
هدف�ه األول يف أول مش�اركة ،وذل�ك أمر
رائ�ع ،ويدل ع�ىل أن هناك تجدي�د ،وآمل
أن يجعل الجميع األمر صع ًبا بالنس�بة يل
عند االختيار» .وأردف« :مواجهة رومانيا
املقبلة؟ س�نلعب برغب�ة يف الفوز ،وليس
لدينا خي�ار آخر ،واالس�تهتار ق�د يجعل
املناف�س أكث�ر خط�ورة ،لذل�ك علين�ا أن
نتحىل باملزيد من الحماس».
وع�ن أداء خيس�وس ناف�اس ،أوض�ح:
«ال أعتق�د أن�ه يمكن القول إن�ه يتقدم يف
الرتتيب عىل كارفاخال ،فكل العب منهما
لديه قدراته الخاصة».
واستكمل« :فاروجيا مدرب مالطا أخربني
بأنن�ا نملك أفضل فري�ق يف العالم ،وعلينا
أن نواصل العمل».
ونوه« :الاعبون املُخرضمون يف املنتخب
قيمة كبرية ،وميزة لن�ا يف هذه البطوالت
الكب�رية ،فه�م يعرفون ما يج�ب فعله يف
تل�ك املرحلة ،وكازورال بع�د غياب عامني
لإلصاب�ة ع�اد م�رة أخ�رى لتعويض ما
فاته».
صدارة املجموعة
وح�ول تص�در املجموع�ة السادس�ة يف
التصفيات ،علق« :األمر كان مهما للغاية،
وكان واجبن�ا ألننا إس�بانيا ،وهذا ما كنا
نبح�ث عنه ،والتجربة أثبت�ت يل أننا نملك
العبني جيدين للغاية ويفهمون ما نريده،
حت�ى لو كان تجم�ع املنتخب كل ش�هر،
والتجمع املقبل سيكون بعد  4أشهر».
واختتم« :يف كرة القدم حال ًيا تكون نتيجة
مثل الت�ي تحققت يف مباراة اليوم صعبة،
لك�ن لدين�ا نج�وم يفهم�ون م�ا نطلبه،
وكان األداء يشري إىل أننا سنكرر االنتصار
التاريخ�ي يف مب�اراة ( ،)1-12وس�جلنا
وواصلن�ا الضغ�ط وحققن�ا االنتص�ار،
ونقدر ذلك كث ً
ريا».
وكانت إس�بانيا قد ف�ازت عىل مالطا عام
 1983بنتيجة  1 � 12يف تصفيات اليورو.

خليلوزيتش :املغرب ليس لديه مييس
المستقبل العراقي /متابعة
رفض وحيد خليلوزيتش ،مدرب منتخب املغرب ،لوم العبيه
عقب التعادل السلبي املفاجئ مع الضيف املوريتاني ،اليوم
الجمعة ،يف مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا .2021
وق�ال خليلوزيتش ،خ�ال املؤتمر الصحفي عق�ب املباراة،
مربرا العقم الهجومي« :لقد سخرت أفضل الاعبني من أجل
التسجيل ،لو كان لدينا مييس الستدعيته ،لألسف ال يوجد..
زياش يس�جل م�ن محاولة أو محاولتني م�ع أياكس ،األمر
اختلف هنا بالنسبة له ،وهذا يثري حريتي بالفعل».
وأض�اف« :لق�د كن�ت مهاجما ،وأعل�م جيدا أن هذا س�يئ
للغاية ،لكني تابعت كيف ضاع�ت علينا العديد من الفرص
الس�هلة ،والنتيجة بالفعل محبطة ،لكن ال لوم عىل الاعبني
يف املجم�ل».وأردف« :تأخ�رت يف الدف�ع ببع�ض الاعب�ني
مث�ل علي�وي ،لكوني ملس�ت أن النصريي بدأ يتحس�ن ويجتهد
يف محاوالت�ه ،لك�ن ل�م يحالفنا الح�ظ ،والنجاع�ة الهجومية
الضعيفة تثري قلقي بالفعل».
وتاب�ع« :واجهن�ا منتخبا لعب بأس�لوب دفاع�ي محض ،لكن
كان باإلم�كان أن نفوز بأكثر من ه�دف ..قمت بكل الحلول يف
الش�وط الثاني ،وحاولت الضغط عىل دفاعهم بالزيادة العددية
يف الهجوم».وأض�اف« :لو س�جلنا هدفا لتغ�ريت املباراة ،لكننا

تيتي :جوهرة ريال مدريد سيكون مستقبل الربازيل
المستقبل العراقي /متابعة
قال أدين�ور ليوناردو باتيش «تيتي»
مدرب املنتخب الربازييلَّ ،
إن املهاجم
رودريجو ،ال ي�زال «ش�ا ًبا للغاية»،
وس�يكون ل�ه مس�تقبل واع�د مع

المستقبل العراقي /متابعة
اع�رتف النج�م البوس�ني مريالي�م بيانيت�ش ،العب
يوفنت�وس ،ب�أن منتخب ب�اده ال يس�تحق التأهل
لنهائي�ات كأس األم�م األوروبي�ة  2020م�ن خال
التصفي�ات الحالي�ة .وق�ال بيانيت�ش يف ترصيحات
لقن�اة « »Rai Sportعق�ب الهزيم�ة أم�ام إيطالي�ا

ارتباك السيتي يوجه أنظار
جوارديوال لثنائي ليسرت

المستقبل العراقي /متابعة
أك�د ليونيل س�كالوني م�درب منتخب األرجنت�ني ،الجمعة ،أن
العبيه أظهروا أنه�م يقاتلون من أجل القميص ،و»يؤدون عىل
نحو طيب» أمام منافس�ني بحج�م الربازيل.وقال س�كالوني:
«تعام�ل الفريق بش�كل جيد ،بغ�ض النظر عم�ن لعب .هؤالء
الفتي�ة يبذلون قصارى جهده�م من أجل القمي�ص ويلعبون
بصورة رائع�ة ،وهذا هو املهم».وأضاف« :ه�م مهمون للغاية
من أج�ل هذا النوع م�ن املباري�ات ألنهم يخوض�ون اللقاءات
بمعنويات مرتفعة» ،وذلك يف ترصيحات أدىل بها لقناة (تي واي
يس س�بورتس) األرجنتيني�ة عقب الفوز  1-0ع�ىل الربازيل يف
الرياض.لكن املدرب عاد واعرتف أن املنتخب الربازييل «استحوذ
عىل الكرة يف الشوط األول» ،رغم أنه لم يشكل خطورة كبرية.
وف�از املنتخب األرجنتيني يف العاصمة الس�عودية الرياض عىل

المستقبل العراقي /متابعة
يس�عى مانشس�رت س�يتي لرتميم دفاعه
خ�ال االنتق�االت املقبل�ة ،وفق�ا لتقارير
صحفي�ة بريطانية ،أكدت أن فريق املدرب
بي�ب جوارديوال وضع اثن�ني من املميزين
بالربيمريلي�ج ضم�ن حس�اباته لتعزي�ز

الصفوف.وعان�ى مانشس�رت س�يتي عىل
الصعي�د الدفاعي هذا املوس�م ،بعد رحيل
قائده فينسنت كومباني ،إضافة إىل إصابة
الثنائ�ي إيمرييك البورت ،وجون س�تونز.
وأش�ارت ش�بكة «سكاي س�بورتس» إىل
أن بيب جوارديوال ،املدير الفني ملانشس�رت
سيتي ،مهتم بالثنائي إيفانز وسويونكو،
بعد أدائهما القوي الذي س�اهم يف احتال
فريقهما ليس�رت س�يتي املرك�ز الثاني يف
الربيمريليج.وأشارت إىل أن تلك املرة ال تعد
األوىل التي يسعى فيها السيتي للتعاقد مع
إيفانز ،حيث أبدى رغبة يف ضمه عام 2017
عندما كان الع ًبا يف وس�ت بروميتش ،لكن
الصفق�ة لم تتم ،قبل أن ينتقل إىل ليس�رت
مقاب�ل  3.5ملي�ون إس�رتليني.وبفضل
ثنائي�ة إيفانز وس�ويونكو ،يعترب ليس�رت
س�يتي األقوى دفاع ًيا يف الربيمريليج حتى
اآلن ،حيث استقبل  8أهداف فقط.

رومينيجه يعلن مدة بقاء هانز فليك

كشف كارل هاينز رومينيجه ،الرئيس التنفيذي لنادي بايرن
ميونخ ،عن مصري املدرب األملان�ي هانز فليك ،صاحب ال�54
عامً �ا ،خليفة الكرواتي نيكو كوفات�ش ،الذي تعرض لإلقالة
مطل�ع الش�هر الج�اري .وتح�دث رومينيجه خ�ال اجتماع

نظريه الربازييل بهدف حمل توقي�ع نجمه األبرز ليونيل مييس
يف الدقيقة .14

نجم إسباين جديد يقرتب من الدوري الياباين
المستقبل العراقي /متابعة

التأه�ل للي�ورو ع�رب ملح�ق دوري األم�م األوروبية
يف م�ارس  /أذار املقب�ل .وخ�رج بيانيت�ش مصا ًب�ا
من املب�اراة ،حيث كان يعاني من مش�كلة يف فخذه
األيمن .وقال« :آمل أال يك�ون األمر خط ً
ريا ،لقد كنت
أواجه هذه املش�كلة لفرتة من الوقت ،واآلن س�نرى
عىل مدار األيام القليلة املقبلة ،لكنني آمل أن أكون قد
خرجت يف الوقت املناسب لتجنب أي يشء أسوأ».

المستقبل العراقي /متابعة

السيليساو.
وخ�اض رودريج�و ،أول لق�اء ل�ه
بقميص السيليساو ،اليوم الجمعة،
أم�ام األرجنت�ني والت�ي حس�مها
التانج�و به�دف ليوني�ل مي�يس ،يف
العاصمة السعودية ،الرياض.

وتلق�ى امل�درب انتق�ادات؛ بس�بب
التحف�ظ الزائ�د ع�ن الح�د ،إضافة
لدفع�ه برودريج�و يف الدقيقة ()70
إال أن الع�ب ري�ال مدري�د ل�م يحظ
بوق�ت كاف ،ولم يظهر وس�ط تألق
مي�يس ورفاقه الذين س�يطروا عىل
مجريات اللقاء.
َّ
«غ�ريت مكان�ه من
وكش�ف تيت�ي
الناحي�ة الي�رسى (حي�ث اعت�اد
اللع�ب) .دخ�ل أكث�ر إىل العم�ق مع
الدف�ع بلودي (العب أتلتيكو مدريد)
ال�ذي تحمل مس�ئولية بن�اء اللعب
وإرسال العرضيات».
كان الجمه�ور يرتق�ب رؤي�ة
رودريج�و ،جوه�رة ري�ال مدري�د
الجديدة ال�ذي تألق مع املريينجي يف
أول مباراة له ب�دوري األبطال حيث
أح�رز  3أهداف يف الفوز عىل جالطة
رساي ( ،0-6يف أول مب�اراة له كذلك
مع الربازيل.

سكالوين :العبو األرجنتني يقاتلون من أجل القميص

بيانيتش :البوسنة ال تستحق التأهل لليورو من التصفيات احلالية
بثاثي�ة نظيف�ة يف البوس�نة« :بالتأكيد ال نس�تحق
التأهل ضم�ن أول مركزين يف املجموع�ة» .وأضاف:
«تس�ببت إيطاليا يف الكثري من املشكات لنا ،لكننا لم
نتمك�ن من العودة للمباراة رغم الفرص التي أتيحت
لن�ا» .وأوض�ح« :لكن ه�ذا ال ينفي س�يطرة إيطاليا
عىل املباراة وأحقيتها يف الفوز» .وتراجعت البوس�نة
للمركز الرابع برصيد ( 10نقاط) ،لكنها تملك فرصة

س�قطنا يف فخ الترسع والضغط ،ألن الاعبني أرادوا التس�جيل
بأي ثمن».
وواصل املدرب البوس�ني« :كنا نعول ع�ىل انطاقة مثالية أمام
موريتاني�ا بتحقيق االنتصار ،لألس�ف لم نوف�ق ،وهذا يصعب
علين�ا امله�ام أكثر».واس�تكمل خليلوزيت�ش« :تنتظرنا رحلة
ش�اقة محفوفة باملخاطر يف بوروندي ،يف ملعب معقد وصعب،
وال نملك خي�ارات غري االنتصار ..س�أحاول معالجة الهفوات،
ومرة أخرى ،النتيجة محبطة».

الجمعي�ة العمومي�ة للن�ادي ،عن فلي�كً ،
قائا« :سيس�تمر
معن�ا حتى أعياد املي�اد ،وربما بعد ذلك» .وأض�اف« :أقولها
ع�ن قناعة تامة ،نحن نثق يف هانز فلي�ك» .وقاد فليك بايرن
ميونخ يف مباراتني فقط ،حتى اآلن ،حقق خالهما الفوز عىل
أوملبياكوس اليوناني وبوروس�يا دورتمون�د ،بنتيجة ()0-2
و( ،)0-4يف دوري أبطال أوروبا والبوندسليجا ،عىل الرتتيب.

ذك�رت تقاري�ر إس�بانية إن نج�م
مانشستر س�يتي اإلنجليزي ،مرشح
لانتق�ال إل�ى ال�دوري اليابان�ي
م�ع أندري�س إنييس�تا ول�وكاس
بودولسكي الموسم المقبل.
وينته�ي عق�د ديفيد س�يلفا (33
عامً �ا) م�ع مانشس�تر س�يتي
بنهاي�ة الموس�م الج�اري ،حي�ث
انض�م للفري�ق ع�ام  2010قادمً ا
من فالنسيا.وبحس�ب برنامج “إل
تيشرنجيتو” اإلسباني ،فإن سيلفا
س�يزامل الثنائي أندرياس إنييستا
ول�وكاس بودولس�كي ف�ي فريق
فيسيل كوبي الياباني.
وأشار إلى أن سيلفا ال يمانع اللعب
بال�دوري اليابان�ي ،وتحدي� ًدا في

فيس�يل كوبي ،بعد تجرب�ة مواطنيه
إنييستا وديفيد فيا هناك.
وارتبط اسم سيلفا ً
أيضا باالنتقال إلى
إنتر ميامي األمريك�ي ،والذي يملكه
النجم اإلنجليزي ديفيد بيكهام.

مييس يميز مباراة الرياض عن كل مواجهاته للربازيل
المستقبل العراقي /متابعة
أش�اد ليونيل مييس ،قائد منتخ�ب األرجنتني ،بأداء
التانج�و خ�ال الفوز ال�ودي عىل الربازي�ل (،)0-1
اليوم الجمعة ،يف العاصمة السعودية الرياض.
وق�ال مي�يس ،خ�ال ترصيح�ات صحفي�ة ،نقلها
الحس�اب الرس�مي ملنتخب األرجنتني عىل «تويرت»:
«عندم�ا تف�وز تتمكن م�ن العمل به�دوء ،هذا أمر
إيجابي للغاية».وأضاف صاحب هدف اللقاء الوحيد:

«لقد لعبنا اليوم بش�كل جي�د ،الجميع ركض كث ً
ريا،
هذا ما ينبغي علينا القيام به ..التكتيك الذي لعبنا به
الي�وم ،يعتمد عىل وجود خط دفاع قوي ،ومن الجيد
أن نجيد اللعب بعدة طرق».
وتابع نجم برشلونة« :يف الشوط األول ارتكبنا بعض
األخطاء ،عن طريق التمريرات السيئة ،وعدم الدقة،
وه�ذا األمر خلق لنا ع�دة متاعب ..لكن يف الش�وط
الثاني قدمنا أدا ًء جي ًدا وتحسنا كث ً
ريا».
وع�ن موقف�ه م�ن املب�اراة الودي�ة املقبل�ة ض�د

أوروج�واي ،ق�ال« :أن�ا جاه�ز ،إذا أراد س�كالوني
(املدرب) أن ألعب يوم االثنني س�ألعب».وأضاف أنه
شعر بالتنافسية بني املنتخبني يف مباراة اليوم «أكثر
من أي وقت مىض» ،متاب ًعا« :من الرائع دائمًا الفوز
عىل الربازي�ل».وأردف مييس« :لق�د نفذوا هجمتني
مرتدت�ني علين�ا ،لكن ل�م يخلق�وا يف أي وقت فرصا
للتهديف ..كنا متمركزين بش�كل جيد ،كانت مباراة
صعب�ة للغاية».وخت�م بقول�ه« :لقد كان�ت مباراة
متكافئة ،ومن اإليجابي ج ًدا أننا فزنا بها».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2022االحد  17تشرين الثاني 2019

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

خالد دواي خنجر العطواني

التظاهرات واملفصل التارخيي

املدير العام

مما ال شك فيه ان هناك شبه اجماع من قبل املتابعن واملهتمن بالشأن العراقي
ب�أن ثورة الشب�اب أو انتفاضة ترشين املستمرة يف بغ�داد ومحافظات الوسط
والجن�وب هي الح�دث األكر واألهم منذ سقوط الصن�م يف نيسان  ٢٠٠٣حتى
اآلن؛ انها تمثل الفرصة التاريخية للخالص من الفساد والفاسدين الذي أسسوا
إلمراطوري�ة الطغيان يف ظ�ل املحاصص�ة املقيتة التي جاءت به�ا ما يسمى
ب�»الديمقراطي�ة التوافقية» التي جعلت من العراق ساحة لرصاع اإلرادات بن
الق�وى الدولية واإلقليمية ،فيما راحت والءات السياسين العراقين تتوزع بن
ال�رشق والغرب ويتواجدون يف سفارات ال�دول املتصارعة عى األرض العراقية
اكث�ر مما يتواجدوا يف مكاتب عملهم .اليوم بات واضحا ان التظاهرات تحظى
بالتأيي�د املطلق عى املستوى املحيل وال�دويل ومن املرجعية الدينية التي طالبت
املتظاهرين بالحفاظ عى سلمية املظاهرات والبقاء يف ساحات التظاهر وعدم
الرجوع اىل بيوتهم ما لم تتحقق مطالبهم املرشوعة التي هي صدى كل مظلوم
وك�ل فقري وك�ل عاطل عن العمل يعان�ي من كوارث البطال�ة وسوء الخدمات
وغي�اب العدالة االجتماعية وغي�اب الحقوق املرشوع�ة للمواطنن يف الضمان
الصح�ي وفرص العمل وحياة حرة كريمة .م�ا يحصل منذ انطالق التظاهرات
م�ن عنف أدى اىل استشه�اد واصابة املئات م�ن املتظاهرين والق�وات األمنية
فيم�ا تقف الحكومة بكل اجهزته�ا األمنية عاجزة عن تقديم الجناة اىل العدالة
واإلفصاح عن ماهية (الط�رف الثالث) دليل واضح عى غياب اإلرادة الصادقة
والق�رار الحازم يف التفاع�ل مع مطالب ابنائنا املتظاهري�ن واستمرار التخبط
والضبابية وعدم الوضوح يف نهج الحكومة كما هو الحال يف عدم جدية مجلس
الن�واب العراق�ي يف التعامل بشفافي�ة وجدية مع مطال�ب املتظاهرين املحقة
واملرشوع�ة .أخريا ً ولي�س آخرا ً اقول للحكوم�ة العراقية والرمل�ان العراقي ما
قالت�ه املرجعية الدينية :ان كنتم تظنون ان املماطلة والتسويف سوف تبقيكم
يف مواقعكم او تنهي املظاهرات فأنكم واهمون وان ما بعد االنتفاضة ليس كما
ه�و قبلها .واقول للشباب األبطال يف ساح�ات التظاهر يف بغداد وبابل وكربالء
والنج�ف والب�رصة وميسان والك�وت واملثنى وذي ق�ار انكم تكتب�ون تاريخاً
جدي�دا ً لعراق جديد .ع�راق خايل من الفس�اد والفاسدين والتبعي�ة والتابعن،
وان دماؤك�م وتضحياتكم ستكون منارا لألجي�ال القادمة وصفحة مرشقة يف
تاري�خ الع�راق الحديث ،فال ترتك�وا كل من هب ودب م�ن الناعقن واملنافقن
م�ن ابواق القنوات املؤدلجة وعمالء املخابرات اإلقليمية والدولية يصعدون عى
اكتافكم ويستثمرون عذابتكم وجراحتك�م بحجة انهم يدافعون عنكم لكنهم
يف الحقيق�ة يحاول�ون تشويه هذه الثورة الشبابية الك�رى وحرف مساراتها
إلش�اعة الفوىض والدمار وتحويل العراق اىل ليبي�ا ثانية او يمنا جديدا .النرص
لك�م ولكل الرشفاء األوفياء فأنتم ابنائنا الغيارى وابناء اولئك الرجال األفذاذ يف
الق�وات األمنية والحشد الشعبي الذين اعط�وا ارواحهم ودمائهم للحفاظ عى
العراق العظيم ارضا وشعبا ومقدسات ومن النرص اال من عند الله .حفظ الله
العراق واهله الطيبن من كل سوء ومكروه انه سميع مجيب.

(مدير عام) منصب اداري وحلم يراود مخيلة الكثريون الذين يطمحون بأن يكون
له�م مكاناً متمي�زا ً يف الوظيفة ..فهذا املنص�ب له مميزاته ول�ه ايجابياته .يكفي
ان يق�ال( :ان فالن�اً مدي�ر عام يف الدائ�رة الفالنية) حتى نج�د أن ثمة لغة خاصة
تستخ�دم يف التعامل معه حن يك�ون هنا أو هناك ..ولهذا املنص�ب املهم ميزتان،
االوىل تجع�ل املرء يحتوي املنصب ،والثانية عى العكس تماماً تدفع املنصب البتالع
الفرد ..وينىس كثريون ممن يشغلون منصب (مدير عام) أنهم ليسوا إال موظفن،
ولك�ن بدرج�ة أعى من مرؤوسيهم ،وه�م اليوم هنا يف هذا املك�ان وغدا ً يف غريه..
وه�ذه ح�ال الدنيا أو حال االيام ..وهنا ثمة أمر مهم ال بد من االش�ارة إليه يف هذا
املوض�وع وهو ان بعض املدراء العامن يضيفون للمكان وللمنصب الذي يشغلونه
م�ن عندياته�م الكثري ،وبذل�ك يرسخون تقالي�د أو تفاصيل تض�اف اىل الخطوط
العام�ة لوظيفة املدير الع�ام ..وأول ما ينتهجونه هو التخل�ص من البريوقراطية
الت�ي تفرضها الصورة الجدي�دة للمكتب ..مدير املكتب ..الهوات�ف املهمة ..تأثيث
املكت�ب ..وغريها .وذلك ايماناً من ه�ؤالء البعض بأنهم موظفن حقاً يؤدون عمل
واجباً وطنياً ورسمياً مثل غريهم من بقية موظفي الدولة ..وال يضري هوالء الذين
وضعوا البريوقراطية واالستعالء عى اآلخرين جانباً أقول ..ال يضريهم أن يستقبلوا
مراجعاً بأنفسهم ،ويتابعوا بشكل مبارش ما يريده هذا املراجع .وال يضريهم أيضاً
أن يستقبل�وا موظفيهم الذين يعملون معه�م طوال أيام األسبوع ويف أي وقت من
يوم العمل م�ن دون أن يحددوا يوماً خاصاً ب�(مقابالت املواطنن) او ب�(مقابالت
املوظف�ن)! أم�ا الفئ�ة األخرى م�ن املديرين العام�ن الذين تبتلعه�م املناصب او
تضي�ف لهم ،فهي فئة مع االسف آخ�ذة بالنمو لتصبح ظاه�رة ..فالبريوقراطية
عى اش�دها ،وثمة يوم خ�اص للمراجعن ال ينبغي تجاوزه مهم�ا كانت الحاالت
طارئة ،ويوم آخر خاص بمقابالت املوظفن الذين ال يرون (مديرهم العام) إال من
خالل طلب رسمي يرفع من خالل قنوات عديدة لحن وصوله ملدير قسم العالقات
ومدي�ر مكتب املدير الع�ام الذي يمنح من قبل مديره العام صالحيات كثرية تفوق
صالحيات مديري االقسام يف دائرة ذلك املدير البريوقراطي! املدير العام الذي أفهمه
ع�ى وفق سياق�ات الدولة العراقي�ة الحديثة وطالبي التغي�ري يف ساحات العز بعد
ان اخ�ذوا بخدمة مصالحه�م الشخصية والحزبية ..هذا املدي�ر ال يجلس بن اربع
ج�دران ويغلق علي�ه الباب ويقط�ب حاجبية لرؤي�ة موظف يف املم�رات ال يجرؤ
حت�ى عى إلقاء التحية عليه خوفاً من أن يعاقب�ه ،أو ينتظر هواتف من االصدقاء
واملع�ارف ويضحك بصوت ع�ال ليسمع من هو خلف الج�دران ،ليتفق معهم عى
موع�د عشاء أو غداء يف الفندق الفالن�ي أو املطعم الفالني! كيف يفهم املدير العام
آلي�ة عمل دائرت�ه ومشكالتها بل ومشك�الت موظفيها إذا لم يك�ن بينهم وقريباً
منه�م ومن مفاص�ل العمل ،وكيف ينج�ح يف عمله وهو يض�ع الحواجز ويختفي
وراء ع�ذر( :الي�وم املدير العام عنده اجتم�اع) عندما يسأل عنه اح�د ما ..فكيف
يب�دع موظفو دائرته ،وينجح بتواصل إبداعهم إذا لم يك�ن ودودا ً متواضعاً مبدعاً
ومضيفاً ملنصبه الكثري ..ومحيطاً للعاملن معه بجو أرسي متن يتقدم بالوظيفة
إىل أم�ام ..كيف؟! وهناك من يسأل هل يحذو السي�د الوزير او املدير العام باصدار
قرار بتنحية مسؤويل االقسام والشعب بعد استيزار الوزير الجديد وجعل املعاونن
يقومون باعمالهم لحن ترشيح آخرين بدالً عنهم! هي مجرد أسئلة ليس إال.

كـاريكـاتـير

أبرز عالمات وأعراض النوبة القلبية الصامتة!
تح�دث النوب�ة القلبي�ة الصامتة
دون أي أع�راض واضح�ة ،ويف
بعض األحي�ان دون أعراض تذكر
عى اإلطالق.
وكشف مرك�ز  CardioSecurعر
موقعه ع�ى اإلنرتنت ،أن�ه نتيجة
لتأث�ر ال�دورة الدموي�ة بالنوب�ة
القلبي�ة ،ف�إن ج�زءا م�ن عضلة
القلب يموت .وتعد النوبات القلبية
الصامتة أكثر ش�يوعا عند الرجال
م�ن النساء .وم�ع ذل�ك ،غالبا ما
تكون مميتة لدى النساء.
وتشم�ل األع�راض الكالسيكي�ة
للنوب�ة القلبي�ة أل�م يف الص�در
وصعوب�ة يف التنف�س والتع�رق،
ولكن أعراض النوب�ة القلبية الصامتة ليست
نفسها دائما .وقال « :CardioSecurاألعراض
املحتملة قد تشمل التعب وعدم االرتياح وبطء
الحركة أو صعوبة يف التنفس».
وأضاف موضحا« :يمكن أن يكون اإلحساس
باإلغماء أو ال�دوار أو الضع�ف ،الذي يختفي
من تلقاء نفسه أو يزداد شدة إىل حد االنهيار،
مؤرشا محتمال لنوبة قلبية صامتة».

وقال الدكتور ج�ورج بلوتزكي ،يف مستشفى
بريغه�ام النسائ�ي التابع لجامع�ة هارفارد:
«ق�د يشع�ر الن�اس باإلره�اق أو االنزع�اج
الجس�دي ويجدون صعوبة يف العمل الزائد ،أو
قل�ة النوم أو بع�ض اآلالم أو األعراض العامة
املرتبطة بالعمر .ويمكن الخلط بن األعراض
النموذجية األخرى مثل ألم خفيف يف الحلق أو
الصدر ،مع الشعور بحرقة يف املعدة .وتتسبب
النوب�ات القلبية الصامت�ة يف الغالب بحدوث

العلامء :اإلكثار من السكر يزيد من خطر
التهاب األمعاء

وق�د توص�ل العلماء يف جامع�ة ألرتا الكندية إىل ه�ذا الطرح ،ونرشوا
نتائج دراستهم بهذا الشأن عى املوقع اإللكرتوني للجامعة.
وأجرى العلم�اء تجربة عى الفرئان حيث أجروه�ا عى تناول السكر
بكمي�ات كبرية ،فاتضح أن هذا األمر يؤدي إىل التهاب القولون وتشوه
أنسجة األمعاء.
وحسب الباحثن فإن السكر حفز البكترييا الضارة عى النمو رسيعا.
وعن�د ذلك يمك�ن أن تنتق�ل مكوناته�ا من األمع�اء إىل أج�زاء أخرى
للجسم.
وق�ال العلم�اء إن ك�ل ذلك يزيد م�ن احتم�ال اإلصابة بأم�راض مثل
ألزهايمر والشلل الرعاش.

العراقـي

طوال القامة معرضون لتطور حالة صحية قاتلة

ندب�ات وأرضار يف القل�ب ،قد تزيد
م�ن خطر إصاب�ة الشخص بنوبة
قلبية ثانية وربما أكثر رضرا».
وأك�دت كلي�ة الط�ب بجامع�ة
هارفارد« :عادة ما يجري اكتشاف
النوب�ة القلبي�ة الصامت�ة بإجراء
مخطط القلب ( )EKGأو مخطط
صدى القل�ب ،األمر الذي يمكن أن
ي�رز تلف عضل�ة القل�ب .وهناك
طريق�ة أخ�رى تتمث�ل يف إج�راء
فحص دم ألثر ج�زيء الرتوبونن
 ،Tوه�و بروت�ن تن�رشه خالي�ا
القل�ب املصاب�ة .ويستخ�دم هذا
االختبار غالب�ا يف أقسام الطوارئ
للمرىض الذين يعانون من أعراض
األزمة القلبية».
وإذا استم�رت أع�راض آالم الص�در (الذبحة
الصدري�ة) ،فينبغ�ي للمري�ض أن يلتم�س
العناي�ة الطبية عى الفور ،من أجل منع وفاة
عضلة القلب واآلثار الجانبية املرتبطة بها.
وعند ظهور أعراض مثل ألم يف الصدر أو دوخة
أو صعوب�ة يف التنفس أو الوهن برسعة ،فمن
الرضوري عموما إجراء فحص للقلب.

توصلت دراسة حديثة فحصت الحمض النووي
ل��  ١.٢مليون ش�خص ،أن ط�وال القامة هم
األكثر عرضة لإلصابة بالرجفان اإلذيني.
وتق�ول الدراسة إنه مقابل ك�ل  ٣سم إضافية
يف الط�ول ،يزي�د الخط�ر بنسب�ة  %٣مقارن�ة
باملخاط�ر الت�ي يتعرض لها أولئ�ك الذين يبلغ
متوسط طولهم  ١٧٠سم.
ويعتق�د علماء جامع�ة بنسلفانيا أن الجينات
ه�ي املسؤول�ة ع�ن ه�ذا االضط�راب ،ودعوا
األطب�اء إىل فحص ممتشقي القام�ة بانتظام
لتشخيص الحالة القاتلة يف وقت مبكر.
ومع ذلك ،أش�ارت دراسات أخرى ،إىل أن األكثر
ط�وال هم أش�د عرض�ة لخطر أك�ر نظرا ألن
«مساح�ة كب�رية من سط�ح القل�ب لديهم ال
تعمل بشكل صحيح».
ومن املعروف أن الرجف�ان األذيني ،وهو حالة
يك�ون فيه�ا إيق�اع القلب رسيع�ا بشكل غري
طبيعي ،ما يزيد من احتماالت اإلصابة بسكتة
دماغية بمقدار خمسة أضعاف.
ويعان�ي أكث�ر م�ن  ٣٣ملي�ون ش�خص يف
جميع أنح�اء الع������الم من ه�ذه الحالة،
ويع�����تق�د أن ك�ر العم�ر وضغ�ط ال�دم
املرتفع ،الذي يصيب مالين األش�خاص أيضا،

وراء اإلصابة بالرجفان األذيني.
وتضيف نتائج الدراسة الجديدة ،التي ُ
ستعرض
يف مؤتم�ر ألم�راض القل������ب يف فيالدلفيا،
دلي�ال آخر ع�ى أن طول القامة ق�د يزيد أيضا
من املخاطر.

اختبار خصوبة الرجال «ينهي» عناء األزواج!
توص�ل علم�اء إىل اكتش�اف ق�د يوف�ر
اختبارا رسيع�ا لخصوبة الرج�ال يمكن
أن يجن�ب األزواج سن�وات م�ن االنتظار
وعدم اليق�ن بشأن العق�م .وحدد فريق
الباحث�ن ال�دويل ،ال�ذي تق�وده جامعة
والية واشنط�ن األمريكية ،االختالفات يف
الرتكيب الجزيئ�ي للحيوانات املنوية عند
الرج�ال املصاب�ن بالعقم ،الت�ي ال توجد
لدى الذكور األصحاء .ويقولون إن التطور
الحاصل قد يمهد الطريق ألسلوب فحص
ف�وري ودقيق ،يتف�وق ع�ى االختبارات
الحالي�ة ،التي تستغرق ع�دة أشهر .وكجزء
من الدراسة ،حل�ل العلماء الحمض النووي
للحيوان�ات املنوي�ة ل�دى الرج�ال املصابن
بالعق�م واألصحاء.وكشف�ت األبح�اث
السابق�ة أن هناك صل�ة محتملة بن العقم

عند الرجال ،والتعديالت عى مجموعات من
الجزيئات العالقة بالحمض النووي للحيوان
املنوي.وتنظ�م هذه الجزيئ�ات كيفية عمل
جين�ات معين�ة .ووج�د األكاديمي�ون أن
جمي�ع الرج�ال املصابن بالعق�م يمتلكون
عالم�ة بيولوجي�ة مح�ددة ،ال يملكه�ا

األصحاء .وح�ددوا أيضا عالمة بيولوجية
منفصل�ة يمكن استخدامه�ا لتحديد من
سيستجيب للعالج بالهرمونات(، )HRT
الذي ُيستخ�دم لعالج بعض املرىض الذين
ينش�أ العق�م لديه�م عن نق�ص هرمون
التستوستريون.
واآلن ،يق�وم العلم�اء بإع�داد تجرب�ة
رسيرية أك�ر بكثري الختب�ار طريقتهم،
بهدف التسوي�ق املحتمل .وحاليا ،ينصح
معظ�م األطب�اء األزواج بمحاولة إنجاب
طف�ل عى مدى عام كامل عى األقل ،قبل
محاول�ة العثور ع�ى سبب ع�دم اإلنجاب.
وبع�د ذلك ،يقوم املسعف�ون بتحليل عينات
السائل املن�وي ،الذي قد يكش�ف عن وجود
عدد قلي�ل أو تشوهات يف شك�ل الحيوانات
املنوية ،التي ال تتحرك بشكل صحيح.

شجب واستنكار
شجب عدد من االعالمي�ن التهديدات التي
طال�ت الكات�ب والصحف�ي الزمي�ل منهل
عب�د األمري املرشدي من جهة مجهولة عر
اتصال هاتف�ي تلقاه بص�وت يحذره من
الظه�ور اإلعالمي او كتابة املقال السيايس
والجدي�ر بالذكر أن الزمي�ل املرشدي الذي

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

يكت�ب عم�وده الصحفي ال�الذع والجريئ
ينقد ح�االت الفس�اد والفاسدي�ن بعنوان
اصب�ع عى الج�رح منذ الع�ام  ٢٠٠٣حتى
االن وسب�ق أن تع�رض ملحاول�ة االغتي�ال
بالكات�م ملرتن كان�ت األوىل يف العام ٢٠٠٧
والثاني�ة يف الع�ام  ٢٠١٧بع�د خروجه من

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

إح�دى القن�وات الفضائي�ة أث�ر انتق�اده
لسط�وة بعض السياس�ن ومغانمهم عى
حساب الشعب العراقي ..
تمنياتن�ا الزميل املرشدي بالسالمة الدائمة
واستم�رار العط�اء ع�ر الكلم�ة الح�رة
واملوقف الوطني الصادق.
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وأظه�رت الدراس�ة أن املتغ�ريات الوراثي�ة
املرتبطة بالطول ،لها عالقة أيضا بنبض القلب
غ�ري املنتظ�م ،وظل�ت النتائ�ج صحيحة حتى
بع�د مراعاة العوامل األخرى التي تلعب دورا يف
تطور الحالة ،مثل ارتفاع ضغط الدم.

العلامء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة

أوض�ح العلم�اء بمدرسة الطب يف بوسط�ن األمريكي�ة أن دروس اليوغا
وتماري�ن التنفس تستطيع خالل فرتة وجيزة من الزمن تخفيف أعراض
االكتئاب والقلق.
ونرش العلم�اء نتائج دراستهم بهذا الشأن ع�ى موقع MedicalXpress
اإللكرتوني ،حيث توصلوا إىل استنتاج يفيد بأن ممارسة اليوغا تساعد يف
عالج االكتئاب واالضطرابات النفسية.
وش�ملت الدراس�ة  ٣٠ش�خصا تابع العلم�اء حالتهم الصحي�ة خالل ٣
أشهر.
وقالت صاحب�ة الدراسة دكتورة بيولوجيا األعص�اب ،ماريسا سلفريي،
إن نوعية نوم املرىض تحسنت بعد ش�هر فبات�وا أكثر هدوءا .أما أعراض
اإلرهاق الجسدي فزالت تقريبا ،وباتت أقل وضوحا يف بعض األحيان.
واستطردت الدكتورة قائلة إن عددا أكر من الناس سيمارسون اليوغا من
أجل تحسن حالتهم الصحي�ة ومزاجهم النفيس .وذلك بفضل معلومات
يطرحها العلم .
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