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لليوم الخامس عىل التوايل استمرت التظاهرات 
واالعتصام�ات يف محافظ�ات وس�ط وجن�وب 
العراق، فيما زادت أعداد املرضبني عن العمل بعد 
دعوة عدد م�ن النقابات لاللتزام يف اإلرضابات، 
وامتن�ع عدد من طالب املدارس والجامعات عن 

االلتزام بالدوان لليوم الثالث عىل التوايل.
يف مقاب�ل ذل�ك، تس�عى الحكوم�ة والربملان إىل 
إيج�اد حلول لتهدأة املتظاهرين وذلك من خالل 
ص�دور ق�رارات م�ن األوىل، وترشي�ع قوان�ني 
م�ن الثان�ي. إال أن ال نتائ�ج تظهر يف س�احات  

االحتجاج حّتى اآلن.
وأمس الثالثاء، بدت ساحة التحرير وسط بغداد 
عىل حالها بأعداد املتظاهرين. وسمحت القوات 
بالوص�ول  الس�احة  للمتظاهري�ن يف  األمني�ة 
إىل منتص�ف ج�ر الجمهوري�ة ال�ذي يحاول 
املتظاهرون عب�وره إىل املنطقة الخرضاء التي 
تحتوي عىل مق�ار الحكوم�ة والربملان وبعض 

الوزارات.
وحّت�ى الس�اعة الس�ابعة مس�اء، كان الهدوء 
يع�ّم العاصم�ة. وقد ادى عدم اس�تعمال قّوات 
مكافحة الش�غب للغاز املس�يل للدموع بكافة 
عىل عك�س األيام الس�ابقة، أدى ذلك، إىل هدوء 
م�ن جان�ب املتظاهري�ن، وحّثه�م ع�ىل ع�دم 

محاولة العبور إىل جانب الكرخ من بغداد.
بدوره، اس�تمر الربمل�ان بعقد جلس�اته داخل 
البيت الترشيعي واتخذ ع�دد من القرارات التي 
يطالب به�ا املتظاهرون، منها رف�ع الحصانة 

عن أي نائب متورط بالفساد.
التفاصيل ص2

لليوم اخلامس عىل التوايل: التظاهرات مستمرة
حزمة قرارات حكومية لـ »تربيد« الشارع.. والربملان يقرأ »التقاعد املوحد« ويقرر استضافة رئيس الوزراء وزير النفط: االيعاز بزيادة 

اعداد العاملة الوطنية يف مجيع 
املشاريع النفطية

مطار النجف يكشف
 رقاًم مهوالً عن اعداد املسافرين 

خالل االربعني

وزير الصناعة يوافق عىل تعيني 
رشحية خمتلفة من الشباب عىل مالك 

هيئة املسح اجليولوجي

ص3

ص3

ص3

اللبنانيون حيتفلون باستقالة احلريري
ممثلة األمم املتحدة يف العراق: محاية األرواح رضورة حتمية 

االحتاد األوريب يعرب عن قلقه إزاء األوضاع يف العراق ويدعو إىل »ضبط النفس«
وزير املوارد املائية يعلن تعيني وتثبيت مئات اخلرجيني والعقود

املحكمة االحتادية: ال جيوز توقيف االشخاص 
اال بقرار قضائي

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الرافدين يعلن
 رصف اكثر من ترليون دينار رواتب 

ملوظفي الدولة

حمافظ ذي قار يأمر بتحويل 
مبنى جملس املحافظة اىل الرتبية 

وحتويلها ملدرسة

الدفاع تعلن اعادة اكثر من 
»37« الف منتسب من املفسوخة 

عقودهم اىل اخلدمة

       بغداد / المستقبل العراقي

قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثالثاء، 
اس�تقالته إىل رئي�س الجمهوري�ة ميش�ال ع�ون، وذل�ك 
بع�د نحو أس�بوعني من احتجاجات ش�عبية ته�ز البالد، 
فيم�ا عّمت فرحة كبرية يف الش�وارع إث�ر إعالن الحريري 

الستقالته.
ويف كلمة مبارشة ومقتضبة وجهها إىل الش�عب اللبناني، 
قال الحريري إنه »منذ 13 يوما والش�عب اللبناني ينتظر 
ق�رارا بحل س�يايس يوقف التده�ور. وأن�ا حاولت خالل 
ه�ذه الف�رة أن أجد مخرجا نس�تمع م�ن خالله لصوت 
الن�اس ونحم�ي البلد من املخاط�ر األمني�ة واالقتصادية 
واملعيش�ية«. وقال »ال أخفيكم وصلت إىل طريق مس�دود 

وصار واجبا عمل صدمة كبرية من أجل مواجهة األزمة«، 
مضيف�اً »س�أتوجه إىل ق�ر بعب�دا لتقدي�م اس�تقالة 
الحكوم�ة« لرئي�س الجمهورية ميش�ال عون وللش�عب 
اللبناني، »تجاوباً إلرادة الكث�ري من اللبنانيني الذين نزلوا 

إىل الساحات للمطالبة بالتغيري«.
وبعد الكلمة، توجه الحريري إىل قر بعبدا الرئايس حيث 
التقى الرئيس لدقائق قدم فيها االستقالة بشكل رسمي، 

وخرج دون اإلدالء بتريحات.
ويف وقت س�ابق، تحدثت وسائل إعالم محلية يف لبنان عن 
أن الحري�ري أجرى اتص�االت باألحزاب السياس�ية، عرب 

فيها عن رغبته يف االستقالة.
وأش�ارت إىل أن بعض ممث�ي هذه األح�زاب حاولوا ثني 

الحريري عن موقفه، لكنه أرص عليه.

      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا بعدم 
دس�تورية فق�رة تتعارض مع اس�تقالل 
القضاء والحريات العامة، مشددة عىل أن 
توقيف االشخاص يكون حراً بقرار من 

قضاة السلطة القضائية االتحادية.
وقال املتح�دث الرس�مي للمحكمة إياس 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اموك 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االتحادي�ة العليا عقدت جلس�تها بتاريخ 
28/ 10/ 2019، برئاسة القايض مدحت 
املحمود وحض�ور القضاة االعضاء كافة، 

ونظرت طلباً قدمه القايض سالم روضان 
املوسوي نائب املدعي العام أمام محكمة 
جنح البياع، للطعن بعدم دستورية فقرة 
يف قرار ملجلس قيادة الثورة املنحل بداعي 
العامة واس�تقالل  مخالفته�ا للحري�ات 

القضاء«.
وأض�اف الس�اموك، أن »الطل�ب تضم�ن 
الطعن يف الشق االخري من الفقرة )2/ج( 
م�ن البن�د )خامس�اً( م�ن ق�رار مجلس 
قي�ادة الثورة رق�م )154( لس�نة 2001، 
والت�ي تتضمن عقوبة بدني�ة ومالية عىل 
الترفات الواقع�ة عىل العقارات العائدة 
للدولة والبلديات ضم�ن حدود التصاميم 

ع�ىل  الحص�ول  دون  للم�دن  االساس�ية 
موافقة اصولية بذلك، وتعد ذلك الترف 
ال�زام  وه�ي  العقوب�ة  تقابل�ه  تج�اوزاً 
املتجاوز بضعف اج�ر املثل صفقة واحدة 
خالل مدة ال تتجاوز )10( أيام من تاريخ 
تبليغ�ه ويف حالة عدم تس�ديده املبلغ يتم 
حج�زه بقرار من رئي�س الوحدة االدارية 
وال يطل�ق رساح�ه إال بعد تس�ديد كامل 
املبلغ صفقة واحدة«. وأش�ار الس�اموك، 
إىل أن »املحكمة االتحادية العليا وجدت أن 
امل�ادة )19/ ثاني عرش/ أ( من الدس�تور 
قد حظ�رت حجز االش�خاص مطلقاً واذا 
م�ا أعترب ذل�ك الحج�ز صورة م�ن صور 

التوقي�ف ف�أن توقي�ف االش�خاص يلزم 
أن يصدر بق�رار من احد قضاة الس�لطة 
القضائي�ة االتحادية املنص�وص عليها يف 
املواد )47( و )87( من الدستور وال يجوز 
لغ�ريه ممارس�ة ه�ذه الصالحي�ة التي 

وردت حراً للقضاة«.
وب�ني املتح�دث الرس�مي، أن »املحكم�ة 
وجدت أن الفقرة موضوع الطعن مخالفة 
ألح�كام الدس�تور يف املادة املذك�ورة انفاً 
ألنه�ا تني�ط برؤس�اء الوح�دات االدارية 
ممارسة هذه الصالحية وكذلك مخالفته 

ألحكام املادة )15( من الدستور .
التفاصيل ص2
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التعليم تستثني منتسبي اجلامعات الراغبني بإكامل دراستهم يف اخلارج من رشط املعدل
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، أم�س الثالثاء، الجامعات باس�تثناء 
منتسبيها الراغبني بإكمال دراستهم خارج العراق من رشط املعدل. وقال املدير العام 
لدائرة البعثات والعالقات الثقافية امجد عبد النبي الس�واد يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن »وزير التعليم العايل قيص الس�هيل وافق ع�ى محرض لجنة اإلجازات 
الدراس�ية للعام الدرايس 2020/2019 من اس�تثناء املتقدمني من منتسبي الوزارة 
لإلجازات الدراس�ية خ�ارج العراق الذين تق�ل معدالتهم ع�ن رشط املعدل املطلوب 
وفق املادة )4/ ثامنا( من تعليمات منح اإلجازة الدراس�ية رقم 165 لس�نة 2011«. 
وأضاف أن »االستثناء شمل أيضا من لديهم خدمة مرضية ال تقل عن خمس سنوات 
)عى أن يس�تويف رشط الخدمة س�نتني بعد آخر شهادة باإلضافة إىل خدمة وظيفية 
ثالث س�نوات بغض النظر فيما كانت قبل أخر ش�هادة أم بعدها( وبعد اس�تحصال 

موافقة رئيس جهة االنتساب وبخالفه يتم إهمال أي طلب يردها مبارشة .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

للي�وم الخام�س ع�ى الت�وايل اس�تمرت التظاه�رات 
واالعتصام�ات يف محافظات وس�ط وجن�وب العراق، 
فيم�ا زادت أع�داد املرضبني عن العم�ل بعد دعوة عدد 
من النقاب�ات لاللتزام يف اإلرضاب�ات، وامتنع عدد من 
ط�الب املدارس والجامعات عن االلت�زام بالدوان لليوم 

الثالث عى التوايل.
يف مقابل ذلك، تسعى الحكومة والربملان إىل إيجاد حلول 
لتهدأة املتظاهرين وذلك م�ن خالل صدور قرارات من 
األوىل، وترشيع قوانني من الثاني. إال أن ال نتائج تظهر 

يف ساحات  االحتجاج حّتى اآلن.
وأمس الثالثاء، بدت س�احة التحرير وس�ط بغداد عى 
حاله�ا بأعداد املتظاهرين. وس�محت الق�وات األمنية 
للمتظاهرين يف الس�احة بالوص�ول إىل منتصف جرس 
الجمهورية الذي يحاول املتظاهرون عبوره إىل املنطقة 
الخ�رضاء التي تحت�وي عى مق�ار الحكومة والربملان 

وبعض الوزارات.
وحّت�ى الس�اعة الس�ابعة مس�اء، كان اله�دوء يع�ّم 
العاصم�ة. وق�د ادى ع�دم اس�تعمال ق�وّات مكافحة 
الش�غب للغاز املس�يل للدموع بكافة عى عكس األيام 
الس�ابقة، أدى ذل�ك، إىل هدوء من جان�ب املتظاهرين، 
وحّثه�م عى عدم محاولة العب�ور إىل جانب الكرخ من 

بغداد.
ب�دوره، اس�تمر الربملان بعقد جلس�اته داخ�ل البيت 
الترشيع�ي واتخذ ع�دد من القرارات الت�ي يطالب بها 
املتظاه�رون، منها رفع الحصانة عن أي نائب متورط 
بالفساد، وإتمام القراءة األوىل لقانون التقاعد املوحد، 

عالوة عى قراءة مقرتح قانون إلغاء امتيازات الرئاسات 
الث�الث والدرج�ات العلي�ا، وق�رار اس�تضافة رئي�س 

مجلس الوزراء تحت قّبة الربملان للوقوف عى خطواته 
القادم�ة من أج�ل تنفيذ حزم اإلصالحات، ومناقش�ة 

حزم اإلصالحات األخرى التي ينوي إقرارها.
واكد رئيس الربملان محمد الحلبويس ان التصويت عى 
حزمة قرارات كان مس�تنداً بغطاء قانوني ودستوري. 
وقال الحلبويس خالل جلسة الربملان، ان »التصويت عى 
حزمة قرارات كان مس�تند بغطاء قانوني ودس�توري 
خاصة بح�ل املجالس املحافظات رق�م 21 من قانون 

مجالس املحافظات«.
املحاك�م  اىل  اللج�وء  اىل  الحلب�ويس »املت�رضر  ودع�ا 
القضائية فضالً عن مراقبة اداء املحافظني استناداً اىل 
املادة 61 من الدستور«، مشريا اىل ان »اللجنة القانونية 
بصدد تقديم مقرتح قانون الغاء امتيازات الرئاس�ات 

الثالثة والدرجات العليا يف الدولة«.
ويف الربملان أيضاً، قّدم 160 نائباً طلباً إىل رئاسة الربملان 

لتقليل أعضاء مجلس النواب. 
وقال النائب عن كتلة س�ائرون بدر الزيادي يف ترصيح 
صحفي إنه »تم تس�ليم طلب اىل رئاسة الربملان موقعاً 

من أكثر من 160 نائباً إىل رئاسة الربملان«.
وأضاف الزيادي، أن »الطلب يتضمن مقرتح تعديل عى 
مادة دستورية تتضمن ان يكون نسبة تمثيل كل 200 
الف مواطن عضو بالربملان، بدل ال� 100 الف مواطن«. 
وأوضح، أنه »س�يتم تحويل الطلب اىل لجنة التعديالت 

الدستورية لتضمينها ضمن التعديالت املعدة«.
م�ن جانب�ه، عقد مجلس ال�وزراء جلس�ته االعتيادية 
بحضور رئيس الوزراء عادل عبد املهدي والوزراء، وتم 
التصويت عى عدد من القرارات التي تخّص االقتصاد.

وص�وّت املجلس عى م�رشوع قانون التعدي�ل الثالث 
لقانون االستثمار الصناعي، وصّوت أيضاً عى مرشوع 

قانون تعديل قانون التقاعد املوّحد. 

      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكمة االتحادي�ة العليا بعدم دس�تورية فقرة 
تتعارض مع استقالل القضاء والحريات العامة، مشددة 
عى أن توقيف االش�خاص يكون حرصاً بقرار من قضاة 

السلطة القضائية االتحادية.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس الس�اموك 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�تها بتاريخ 28/ 
10/ 2019، برئاس�ة القايض مدح�ت املحمود وحضور 
القض�اة االعض�اء كافة، ونظ�رت طلباً قدم�ه القايض 
س�الم روضان املوسوي نائب املدعي العام أمام محكمة 
جنح البياع، للطعن بعدم دستورية فقرة يف قرار ملجلس 

قيادة الث�ورة املنحل بداعي مخالفته�ا للحريات العامة 
واستقالل القضاء«.

وأض�اف الس�اموك، أن »الطلب تضمن الطعن يف الش�ق 
االخ�ري من الفقرة )2/ج( من البند )خامس�ًا( من قرار 
مجلس قي�ادة الثورة رق�م )154( لس�نة 2001، والتي 
تتضم�ن عقوبة بدني�ة ومالية عى الترصف�ات الواقعة 
ع�ى العق�ارات العائدة للدول�ة والبلدي�ات ضمن حدود 
التصاميم االساس�ية للم�دن دون الحصول عى موافقة 
اصولية بذلك، وتعد ذلك الترصف تجاوزاً تقابله العقوبة 
وه�ي ال�زام املتجاوز بضع�ف اجر املثل صفق�ة واحدة 
خ�الل مدة ال تتج�اوز )10( أيام من تاري�خ تبليغه ويف 
حالة عدم تس�ديده املبلغ يتم حج�زه بقرار من رئيس 
الوح�دة االدارية وال يطلق رساحه إال بعد تس�ديد كامل 

املبلغ صفقة واحدة«. وأش�ار الساموك، إىل أن »املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا وجدت أن امل�ادة )19/ ثاني عرش/ أ( 
من الدس�تور قد حظرت حجز االشخاص مطلقاً واذا ما 
أعترب ذلك الحجز ص�ورة من صور التوقيف فأن توقيف 
االش�خاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة 
القضائي�ة االتحادي�ة املنص�وص عليها يف امل�واد )47( 
و )87( م�ن الدس�تور وال يج�وز لغريه ممارس�ة هذه 

الصالحية التي وردت حرصاً للقضاة«.
وبني املتحدث الرس�مي، أن »املحكم�ة وجدت أن الفقرة 
موض�وع الطع�ن مخالف�ة ألح�كام الدس�تور يف املادة 
املذك�ورة انف�اً ألنه�ا تنيط برؤس�اء الوح�دات االدارية 
ممارس�ة هذه الصالحية وكذلك مخالفته ألحكام املادة 
)15( من الدس�تور التي ال تج�ّوز حجز حرية االفراد إال 

بن�اء عى قرار ص�ادر من جهة قضائي�ة مختصة وملدة 
محددة قانونا«.

وأكد الس�اموك، أن »املحكمة االتحادية العليا أكدت ذلك 
يف العدي�د م�ن االح�كام الص�ادرة عنها باألع�داد )32/ 
اتحادي�ة/ 2013( يف 6/ 5/ 2013، و )15/ اتحادي�ة/ 
2011( يف 22/ 1/ 2011 و )57/ اتحادي�ة/ 2017( يف 
3/ 8/ 2017«. ومىض، إىل ان »املحكمة االتحادية العليا 
بناء ما تقدم قررت الحكم بعدم دس�تورية الفقرة )2/ 
ج( م�ن البند )خامس�اً( من قرار مجلس قي�ادة الثورة 
املنح�ل رق�م )154( لس�نة 2001، وص�در قرارها هذا 
باالتفاق باتاً وملزماً للس�لطات كافة استناداً إىل احكام 
املادة )94( من الدستور و املادة )5( من قانون املحكمة 

االتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005«.

حزمة قرارات حكومية لـ »تربيد« الشارع.. والربملان يقرأ »التقاعد املوحد« ويقرر استضافة رئيس الوزراء
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املحكمة االحتادية: ال جيوز توقيف االشخاص اال بقرار قضائي

        بغداد / المستقبل العراقي

انتقد النائب هوشيار عبدالله، أمس 
الذي  التحاصيص  النف�س  الثالثاء، 
ت�م من خالله التصويت عى رئيس 
وأعضاء مجلس الخدمة االتحادي، 
مبيناً ان االصالحات التي بارش بها 
مجلس النواب إذا كانت تعد إنجازاً 
فه�ي تحس�ب للش�عب املنتف�ض 

وليس للمجلس.
وق�ال عبد الله ”لألس�ف الش�ديد، 
ت�م بنف�س االس�لوب التحاصيص 
التصوی�ت عل�ی رئي�س وأعض�اء 
مجل�س الخدمة االتح�ادي، وكأن 
املحاصصة م�رض مزمن ال يمكن 
ب�ل  من�ه،  املتحاصص�ني  ش�فاء 

حتى يف هذه الظروف التي تش�هد 
حمام�ات دم يف الش�وارع نراه�م 
مشغولني باملحاصصة! وكما يقول 

املثل: عرب وين وطمبورة وين!”.
واش�ار اىل ان »املحاصص�ة ه�ذه 
املرة ليس�ت مكوناتی�ة بل حزبویة 

وشخصیة“.
وأوضح عبدالل�ه ان »کل الخطوات 
االصالحی�ة الی�وم لیس�ت انج�ازا 
للربمل�ان، ف�إذا كان�ت تع�د إنجازاً 
فهو یعود للشعب املنتفض ولدماء 
الخط�وات  ه�ذە  وکل  الش�هداء، 
جاءت متأخرة ولكن يف کل االحوال 
وجودها أفضل من عدمە، ومقارنة 
ه�ي  املأس�اوي  الع�راق  بوض�ع 

اصالحات بسيطة“.

نائب: البعض مستمر باالنشغال باملحاصصة

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت املمثلُة الخاص�ُة لألمني العام لألم�م املتحدة يف العراق 
جين�ني هينيس بالس�خارت، أم�س الثالثاء، بأش�ّد العبارات 
ارتف�اَع ع�دِد الوفي�ات واإلصاب�ات خ�الل املظاه�رات التي 
اجتاحت أنحاَء كث�ريٍة من العراق، فيما أكدت أن العنَف ليَس 

هو الحّل أبداً وحماية األرواح رضورة حتمية. 
وقالت بالس�خارت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »أكثر ما ُيثري القلق ه�ي التطوراُت األخريُة يف أنحاَء 
كثريٍة من العراق، ال س�يما يف كربالء الليلة املاضية، إذ ُتش�ري 
تقاريُر ش�هوٍد إىل استخدام الرصاص الحّي ضد املتظاهرين، 
ما َتسّبَب يف أعداٍد كبريٍة من اإلصابات«.  وأضافت أن »العنَف 

لي�َس هو الحّل أبداً، وحماي�ة األرواح هي الرضورة الحتمية. 
إن هناك حاجًة ماّس�ًة إلجراء حواٍر وطنيٍّ إليجاد استجاباٍت 
رسيعٍة وفاعل�ة، ويجُب أن تنتهَي هذه الحلق�ُة املُفرغُة من 

العنف.«
وأوضح�ت بالس�خارت، أن »األم�م املتح�دة تق�ُف إىل جانِب 

الشعِب العراقي وهي مستعدٌة للمساعدِة يف هذا الحوار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس الثالثاء، عن 
ضبط مخبأ للعتاد واملتفجرات غربي العاصمة بغداد.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

منه، ان »مفارز االستخبارات العسكرية يف الفوج الثاني 
لواء املش�اة 55 الفرقة 17 تمكن�ت من الوصول اىل مخبأ 
لالعتدة واملتفجرات يف منطقة الرضوانية الرشقية بقضاء 

ابو غريب«.
 ،BKC وأضاف�ت أن »القوات ضبطت بداخله 250 اطالقة

10 قناب�ر هاون عيار عي�ار 82 ملم، 15 قنربة هاون 60 
مل�م، 2 كغ�م TNT، عب�وات ناس�فة مختلفة، مس�اطر 
تفحري ، 11س�يم كارت، مس�اطر تفجري، عت�اد 14،5«، 
مبينة أنه »تم التعامل مع املواد وفق الس�ياقات املعمول 

بها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب االتحاد األوروبي، أم�س الثالثاء، 
ع�ن قلقه »البال�غ » إزاء الوض�ع الحايل 
يف العراق مناش�دا جميع األطراف ضبط 

النفس.

وقالت املتحدثة باسم املفوضية االوروبية 
مايا كوس�يانيتش يف مؤتمر صحفي ان 
»العراق ش�هد ع�ى مدى األي�ام األخرية 
س�قوط العديد م�ن الضحايا ب�ني قتيل 
ومص�اب يف ضف�وف املتظاهرين فضال 
عن تدم�ري املمتلكات العام�ة والخاصة 

رغم النداءات العديدة لضبط النفس«.
أق�ر  األوروب�ي  االتح�اد  أن  وأضاف�ت 
الحكوم�ة  بذلته�ا  الت�ي  بالجه�ود 
العراقي�ة للوفاء بالتزامه�ا بالتعامل مع 
االحتجاج�ات بطريق�ة س�لمية »بيد ان 
ثم�ة حاالت لالس�تخدام املف�رط للعنف 

حدثت بالفعل«.
ودعت جميع األطراف السياسية وغريها 
»الت�رصف  إىل  الفاعل�ة  الجه�ات  م�ن 
بمس�ؤولية« ضمن أدوارها والرشوع يف 
ح�وار بناء نحو تحقي�ق مصلحة جميع 

املواطنني العراقيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظة 
النج�ف، أم�س الثالثاء، ع�ن إلقاء 
القبض عى متهم يحرض عى حرق 

الدوائر الحكومية.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وذك�رت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»يف موقف وطني مس�ؤول استطاع 
عدد من املتظاهري�ن القاء القبض 
ع�ى مندس داخ�ل التظاهرات كان 
يح�رض املتظاهري�ن للهجوم عى 

دوائر الدولة وحرقها«.
وأضاف�ت أن »املتظاهري�ن قام�وا 
بتس�ليم املته�م لرشط�ة النج�ف، 
انطالقا من واجبهم الوطني وحبهم 
ملدينتهم النجف االرشف وحفاظهم 
وع�دم  التظاه�رات  س�لمية  ع�ى 
السماح ألي شخص باإلساءة إليهم 
وللتظاهرات التي خرجت للمطالبة 

بحقوق الشعب«.

ممثلة األمم املتحدة يف العراق: محاية األرواح رضورة حتمية 

االستخبارات العسكرية تضبط خمبأ للعتاد واملتفجرات غريب بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجل�س النواب، أمس الثالث�اء، ابقاء 
جلس�ته مفتوح�ة واس�تئنافها الخميس 
املقب�ل دون أن يحرض رئيس الوزراء عادل 

عبد املهدي اىل الربملان.

وقال مصدر برملاني يف حديث ل�«املستقبل 
العراق������ي« نس�خة منه إن »جلس�ة 
الربمل�ان الت�ي ُعق�دت )الثالث�اء( وُصوت 
خالله�ا ع�ى حض�ور رئي�س ال�وزراء اىل 
الربمل�ان بقي�ت مفتوحة عى ان تس�تأنف 

يوم الخميس املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رد زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر، 
مس�اء أم�س الثالث�اء، ع�ى الرس�الة التي 
وجهه�ا رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي. وقال الصدر »كنت أظن أن مطالبتك 
باالنتخاب�ات املبكرة فيه�ا حفظ لكرامتك«. 

وأض�اف الص�در بالق�ول »أم�ا إذا رفضت.. 
فإنن�ي أدع�و األخ ه�ادي إىل التع�اون م�ن 
أجل س�حب الثقة عنك ف�ورا«. ودعا الصدر 
إىل »العمل معا لتغي�ري مفوضية االنتخابات 
وقانونه�ا، واالتفاق عى اصالح�ات جذرية 
من ضمنه�ا تغيري بنود الدس�تور، لطرحها 
ع�ى التصويت«. واش�ار الص�در إىل أنه »يف 

ح�ال عدم تصويت الربملان فعى الش�عب أن 
يقول قولته.. إرحل«.وس�بق لعبد املهدي أن 
وّجه رس�الة مطّولة إىل زعيم التيار الصدري 
دعاها فيها إىل االتفاق مع تحالف الفتح من 
أج�ل االتفاق عى تش�كيل حكوم�ة جديدة، 
وذل�ك يف ح�ال اإلرصار عى إص�الح الوضع 

بهذه الطريقة.

الربملان يف جلسة مفتوحة: سنستأنفهاالصدر يدعو العامري إىل العمل عىل سحب الثقة عن احلكومة
 اخلميس املقبل

االحتاد األوريب يعرب عن قلقه إزاء األوضاع يف العراق ويدعو إىل »ضبط النفس«

متظاهرو النجف 
يسلمون القوات األمنية 
شخصًا حيرض عىل حرق 

املقار احلكومية

        بغداد / المستقبل العراقي

س�تقبل الس�يد رئيس مجلس القض�اء األعى القايض فائ�ق زيدان، أمس 
الثالثاء، الس�فري الربيطاني يف بغداد الس�يد جون ويلكس بمناس�بة انهاء 
عمله يف البالد. وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء األعى 
وتلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »الطرفني اس�تعرضا نتائج 
الجهود املش�رتكة بني الجانب�ني يف مجال تطوير العالق�ات القضائية بني 

البلدين ومناقشة تطورات االوضاع يف العراق«.
كم�ا أضاف البي�ان أن »القايض فائق زيدان والس�فري الربيطاني اكدا عى 
احرتام حق التظاهر بموجب القانون والدستور مع التأكيد عى عدم جواز 
اس�تخدام العنف أو االعتداء ع�ى املمتلكات العام�ة أو الخاصة ورضورة 

شيوع ثقافة سيادة القانون فوق الجميع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س الثالث�اء، ان 37188 م�ن املفس�وخة 
عقودهم تم اعادتهم اىل الخدمة لغاية اليوم.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »مجم�ل ما ت�م إعادته�م للخدمة لغاي�ة اليوم الثالث�اء املوافق 

2019/10/29 من املفسوخة عقودهم بلغ 37188 ».
واضافت، انها »مس�تمرة باصدار األوامر اإلداري�ة الخاصة بإعادة 

املفسوخة عقودهم إىل الخدمة تباعاً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الدفاع نجاح الش�مري إن معسكر التاجي لم يتعرض ألي 
رضر نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه.

وق�ال الش�مري يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
”معس�كر التاجي يش�هد اس�تقرارا أمني�ا، وال يوج�د أي ارضار“، 
وش�دد عى رضورة الحيط�ة والحذر والحفاظ عى س�المة جميع 

املوجودين يف املعسكر.

رئيس جملس القضاء األعىل
 يستقبل السفري الربيطاين بمناسبة اهناء 

عمله يف بغداد

الدفاع تعلن عودة حوايل )37( ألف 
من املفسوخة عقودهم اىل اخلدمة

بعد سقوط صاروخ.. 
وزير الدفاع: معسكر التاجي لـم يتعرض 

ألي رضر 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تيار الحكمة س�تار 
الجابري، أم�س الثالثاء، أن رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي يعمل 
حاليا ع�ى اقالة بعض الوزراء قبل 
اقالته�م يف مجل�س الن�واب، فيما 
اش�ار إىل أن الربملان سيتخذ حزمة 

إصالحات جديدة.
وقال الجابري يف ترصيح صحفي، 
إن “املعلوم�ات املتوفرة لدينا حاليا 
تش�ري إىل أن رئيس الوزراء سيعمل 
ع�ى إقال�ة عدد م�ن ال�وزراء قبل 

االطاحة به�م داخل مجلس النواب 
واحالة ملفاته للقضاء”.

وأضاف، أن “الحكومة ليس أمامها 
خيار سوى النزول إىل رغبة الشارع 
املنتف�ض والدم�اء التي س�الت يف 
إجراء تعديل وزاري رسيع ال يتعدى 
جلس�ة الي�وم المتص�اص غض�ب 

الشارع”.
“مجل�س  أن  إىل  الجاب�ري  ولف�ت 
الن�واب س�يتخذ حزم�ة إصالحية 
جديدة تنسجم مع تطلعات الشعب 
مس�ائلة  مقدمته�ا  ويف  العراق�ي 

ومحاسبة املقرصين”.

نائب عن احلكمة: رئيس الوزراء يعمل 
عىل إقالة بعض الوزراء
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، عن رصف اكثر من ترليون 
دينار رواتب ملوظفي دوائر الدولة.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »تم رصف اكثر من ترليون دينار كرواتب ملوظفي 
دوائ�ر الدول�ة فضال ع�ن رصف مس�تحقات مالي�ة اىل اصحاب 

املنافذ«.
واضاف املكتب، ان »املرصف مستمر يف دفع الرواتب اىل بقية دوائر 
الدولة وس�تكون عىل مراح�ل عدة ووفق ج�داول زمنية معتمدة 

سابقا وبالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة .

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اجرى محافظ نينوى منصور املرعيد، أمس الثالثاء، جولة ميدانية 
يف موق�ع عمل إعادة إعمار جرس القيارة الش�هري جنوب املوصل.

واس�تمع محافظ نينوى من املرشفني من مهندسني وفنيني عىل 
س�ري العمل العمل بإعادة تأهيل الج�رس العمل جرس القيارة من 
الجانب.ووجه محافظ نينوى بحل املشاكل الفنية واهمية العمل 
بمواصفات جيدة ومعايري عاملية يف إعادة تأهيل الجرس الذي يعد 

ذات أهمية كبرية لنينوى وسّكانها.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد، أمس الثالث�اء، عن فتح ش�ارع مغلق غرب 
العاصمة.وقالت االمانة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »الجه�د اآليل والهنديس الخاص بامان�ة بغداد وبمتابعة 
مكت�ب امني بغ�داد قام برف�ع الكتل الكونكريتية عن ش�ارع 43 
ضمن حي العامل وفتحه بالكامل امام حركة السري واملرور لتقوم 
بعد ذلك دائرة بلدية الرشيد بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع املغلق 

سنة 2007 .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع ع�ن اع�ادة اكثر م�ن 37 الف منتس�ب من 
املفسوخة عقودهم اىل الخدمة .

وقال املتحدث باس�م ال�وزراة العميد يحيى رس�ول يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »مجمل ما ت�م إعادتهم 
للخدمة لغاية اليوم الثالثاء املوافق 20١٩/١0/2٩ من املفسوخة 
عقودهم بلغ 37١٨٨، مؤكدا ان الوزارة مس�تمرة باصدار األوامر 

اإلدارية الخاصة بإعادة املفسوخة عقودهم إىل الخدمة تباعاً .

الرافدين يعلن رصف اكثر من ترليون 
دينار رواتب ملوظفي الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية، ان 
الكمي�ات املس�تهلكة من مادة الغاز الس�ائل 
والتي تم تجهيزها للسيارات من خالل املنافذ 
التوزيعي�ة خ�الل أش�هر)تموز. آب . أيلول ( 
م�ن العام الحايل، بلغت نح�و )2.757.000 ( 

مليوني وس�بعمئة وسبعة وخمسون ألف لرت 
ت�م تجهيزها من املنافذ التوزيعية املنترشة يف 

محافظات العراق.
وذك�رت الرشك�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »أع�داد املحط�ات الحكومي�ة 
واألهلي�ة التي تم انجازها بلغ�ت )23( منفذ 
) أه�ي وحكوم�ي( يوجد فيه مناف�ذ لتزويد 

الغ�از الس�ائل ) LPG ( عائد اىل رشكة توزيع 
املحافظ�ات،  عم�وم  يف  النفطي�ة  املنتج�ات 
باإلضاف�ة اىل وجود محطات حكومية وأهلية 
قيد اإلنجاز إلضافة منافذ جديدة وستدخل اىل 

الخدمة خالل الفرتة القادمة«.
واضافت، ان »توزيع املنتجات النفطية قطعت 
ش�وطاً كب�رياً بم�ا يتعل�ق بتجهي�ز مركبات 

املواطنني ودوائر الدولة بوقود الغاز السائل من 
خالل منظوماته املنترشة يف املنافذ التوزيعية 
العائدة للرشكة«، مبينة ان »اإلقبال عىل مزود 
الغاز الس�ائل يش�هد تصاعداً ملحوظاً للتزود 
به من قب�ل أصحاب املركبات املح�ورة ، وقد 
يأتي ذلك وفق خطط مدروس�ة أقرتها وزارة 
النفط وتم أعداد مخططاتها وتصاميمها من 

قبل رشك�ة تعبئة الغاز بالتع�اون مع رشكة 
توزيع املنتجات النفطية«.

واش�ارت اىل، ان »وزارة النف�ط وم�ن خ�الل 
رشكت�ي توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة وتعبئة 
الغاز تسعى اىل تشجيع املواطنني اىل إستخدام 
وقود الغاز الس�ائل كونه صديقاً للبيئة عالوًة 

عىل رخص ثمنه .

املنتجات النفطية تعلن جتهيز السيارات احلكومية واالهلية بمليوين لرت من الغاز السائل خالل »3« اشهر

    ذي قار / المستقبل العراقي

ع�ادل  ق�ار،  ذي  محاف�ظ  أم�ر 
الدخي�ي، بتحوي�ل مبنى مجلس 
املديري�ة  اىل  الح�ايل  املحافظ�ة 
العامة لرتبية املحافظة العادتها 
كمدرس�ة.وذكر الدخيي، يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه 
»أم�ر بتش�كيل لجن�ة هندس�ية 
الهندس�ة يف دي�وان  م�ن قس�م 
املحافظة وقسم االبنية املدرسية 
تتوىل تقيي�م األرضار التي لحقت 

بمبنى املدرسة التي شغلها مجلس املحافظة يف السنوات 
الس�ابقة، وتقديم كش�ف فني للرشوع برتميها تمهيداً 
إلدخاله�ا الخدمة مج�دداً لطلبة 
املحافظة«.واض�اف  تالمي�ذ  و 
الدخي�ي »كما تم اإليعاز بتحويل 
كاف�ة املبان�ي العائ�دة ملجال�س 
األقضي�ة والنواح�ي املنحل�ة اىل 
حاج�ة  حس�ب  خدمي�ة  دوائ�ر 
املواطنني هناك، بتحويل الصالح 
منها اىل مراك�ز صحية او مراكز 
للبطاق�ة الوطنية او الجوازات او 

اي منشأة خدمية اخرى .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة مع�رض بغ�داد ال�دويل ع�ن تأجيل 
موعد افتتاح دورة املعرض 46 اىل ١١ من الش�هر 

املقبل.
تلق�����ت  بي����ان  يف  اإلدارة  وذك����رت 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة من�ه، » ن�ود إعالم 
الجميع بأن�ه تقرر تأجيل افتت�اح دورة معرض 
بغ�داد ال�دويل 46، ليك�ون موعد افتت�اح الدورة 
بتاريخ ١١ / ١١ / 20١٩ لغاية 20 / ١١ / 20١٩ 
، ب�دال من املوعد املوعد الس�ابق ١ / ١١ / 20١٩ 

لغاية ١0 / ١١ / 20١٩ .

حمافظ ذي قار يأمر بتحويل مبنى جملس 
املحافظة اىل الرتبية وحتويلها ملدرسة

ادارة معرض بغداد الدويل تعلن إرجاء 
موعد افتتاح دورة املعرض الـ »46«

يف جولة ميدانية.. حمافظ نينوى 
يطلع عىل سري العمل يف جرس القيارة

امانة بغداد تعلن فتح شارع مغلق 
منذ 2007 

الدفاع تعلن اعادة اكثر من »37« الف 
منتسب من املفسوخة عقودهم اىل اخلدمة

    المستقبل العراقي/ الغانم

أطل�ق محافظ واس�ط محم�د جمي�ل املياح�ي، حزمة من 
اإلصالحات اإلدارية عىل ضوء مطالب املتظاهرين يف املحافظة 
.وقال املياحي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »هذه 
اإلصالحات جاءت اس�تجابة ملطال�ب املتظاهرين املرشوعة 
وتماشياً مع متطلبات اإلصالح التي ينشدها ابناء املحافظة 
واس�تناداً إىل الصالحي�ات اإلداري�ة واملالية الت�ي منحها لنا 
مجل�س النواب ومجلس الوزراء ».وأض�اف انه »تقرر إعادة 

النظر بجمي�ع مدراء الدوائ�ر الخدمية بال اس�تثناء ومدراء 
األقس�ام، وس�تقوم لجن�ة مختص�ة بتقييم مهن�ي عىل ان 
يفتح باب الرتش�يح لهذه املواقع أمام رشيحة الش�باب من 
أبناء املحافظة حرصاً ودعوة كل من يجد يف نفس�ه الكفاءة 
والقدرة ويملك الخط�ة واملرشوع، للتقديم خالل عرشة أيام 
من تاريخ هذا القرار ، مع تش�كيل لجنة من جامعة واس�ط 
والخ�راء املتقاعدين م�ن ابناء املحافظة ملقابلة املرش�حني 
الدقي�ق  التخص�ص  الش�اغرة وتقييمه�م وف�ق  للمواق�ع 
والكف�اءة ومايملكه املتقدم من خط�ة عمل للموقع املتقدم 

لش�غله، مبينا كم�ا تم أعطاء اج�ازة مفتوح�ة لقائممقام 
النعمانية وقائممقام الصويرة وتشكيل لجنة ادارية لحسم 
امرهم قانونيا مع س�حب يد مدير عام تربية واس�ط لفرتة 
ش�هرين عىل ان تس�تكمل اللجنة التحقيقية املشكلة بحقه 
اعماله�ا بأرسع وق�ت، اضاف�ة اىل إعفاء مدير مستش�فى 
الكرامة ومدير مستش�فى الصويرة ».واش�ار املياحي اىل ان 
»الق�رارات تضمن�ت ايضا تحوي�ل بناية مجل�س املحافظة 
اىل هيئة اس�تثمار واس�ط وتحوي�ل دوائر املجال�س املحلية 
اىل بناي�ات دوائر الرعاية االجتماعي�ة يف االقضية والنواحي، 

م�ع فتح باب التقديم عىل الف و١٨0 درجة عىل املالك الدائم 
كدفع�ة أوىل يف مختلف دوائر واس�ط ضم�ن درجات الحذف 
واالس�تحداث للس�نوات الس�ابقة، كذلك فتح ب�اب التقديم 
ع�ىل 750 عقد موظف�ي جباة لدائ�رة توزي�ع الكهرباء مع 
تخصيص راتب املحافظ الش�هري مناصفة لعوائل الشهداء 
الخمس�ة الذين س�قطوا م�ن املتظاهرين يف واس�ط اكراماً 
لدمائه�م الزكية التي مهدت طري�ق اإلصالح و تحويل منزل 
املحاف�ظ الحايل إىل متحف تحت اس�م » املتحف الواس�طي« 

يختص يف تخليد تاريخ املحافظة .

حمافظ واسط يطلق حزمة اصالحات ادارية تلبية ملطالب املتظاهرين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظة بغداد، إطالق رواتب جميع مديريات 
دوائر فك االرتباط التابعة لها.

وقالت املحافظة يف بيان لها تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »املحافظ محمد جابر العطا وقع عىل 
صك�وك رواتب موظفي تلك الدوائ�ر بعد إنجازها من 

قبل مديرية الدائرة االدارية واملالية يف املحافظة«.
واضاف�ت ان »هذه الدوائر ش�ملت مديري�ات الرتبية 
الس�ت لجانب�ي الك�رخ والرصاف�ة، وكذل�ك صحتي 
الكرخ والرصافة باإلضافة إىل مديريات شباب الكرخ 
والرصاف�ة ومدين�ة الص�در فض�ال عن دوائ�ر العمل 

والشؤون االجتماعية والبلديات واإلسكان«.
ودعت املحافظة »الدوائر إىل مراجعة املصارف لتسلم 

رواتب موظفيها.

حمافظة بغداد تعلن 
إطالق رواتب مجيع 

دوائر فك االرتباط
    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مبارشتها فتح استمارة 
التقدي�م للحصول عىل البطاقة االستش�ارية لفئة من الباحثني 
عن العمل دون سواها.وقالت الوزارة يف بيان، تلقته »املستقبل 

العراقي« ، إن »وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية رصدت خراً 
تناقلته وس�ائل التواصل االجتماع�ي مفاده أنَّ الوزارة بارشت 
فتح اس�تمارة التقديم للحصول عىل البطاقة االستشارية لفئة 
من الباحثني ع�ن العمل دون س�واها«.وأضاف، أن »الوزارة يف 
الوق�ت الذي تنفي فيه ما ورد يف الخ�ر، تؤكد ان الحصول عىل 

البطاقة االستش�ارية متاح يف جميع االوق�ات وللفئات كافة«.
وبين�ت أنه�ا »ورغم تعرضه�ا ملوجة تزيي�ف للحقائق من قبل 
ضعاف النفوس الذين اس�تغلوا الوضع االستثنائي للبلد إال انها 
مستمرة يف خدمة الفئات املنضوية تحت رعايتها وفق منهجية 

حققت من خاللها تقدماً ملحوظاً تجاه تلك الفئات .

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير الصناعة واملعادن صالح عبدالله 
الجب�وري ع�ىل تعي�ني/235/ من رشيحة 
الشباب بمختلف الشهادات واالختصاصات.

وقال املكتب اإلعالمي لل�وزارة يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، أن »الجبوري وافق 
ع�ىل تعي�ني /235/ من املقبول�ني للتعيني 
ع�ىل م�الك هيئ�ة املس�ح الجيولوجي عىل 
الدرج�ات الوظيفية الش�اغرة الناتجة عن 

حرك�ة امل�الك لس�نة 20١6«.واض�اف أن 
»وزارة الصناع�ة واملع�ادن تس�عى لتوفري 
ف�رص العمل لرشيحة الش�باب س�واء من 
خالل التعيني عىل مالك الوزارة وتشكيالتها 
او من خالل تشجيعهم عىل إقامة مشاريع 

صناعي�ة ضم�ن مب�ادرة املديري�ة العامة 
للتنمي�ة الصناعي�ة أضاف�ة اىل خططه�ا 
ألنشاء معامل ومشاريع جديدة الستيعاب 
أعداد من هذه الرشيحة ومنحهم الفرصة 

لإلسهام يف بناء وخدمة البلد .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير امل�وارد املائية جمال العاديل، عن تعيني وتثبيت ١١00 
م�ن الخريج�ني والعقود.وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه، أن »ال�وزارة صادقت ع�ىل تعيني ١١00 
موظ�ف م�ن املتعاقدين ع�ىل املالك الدائ�م املس�تمرين يف العمل 
بمركز الوزارة وتشكيالتها معتمدين عىل اساس سنوات الخدمة 
والحاج�ة لالختصاصات«.واضاف البيان انه »تم املصادقة ايضا 

عىل “تعيني ع�دد من الخريجني األوائل ع�ىل الجامعات العراقية 
وحملة الشهادات العليا وكبار السن وذوي الشهداء واالحتياجات 
الخاصة«.وجدد العاديل، بحس�ب البيان، التأكي�د عىل ان »وزارة 

املوارد املائية ماضية يف تثبيت جميع املتعاقدين يف الوزارة .

العمل تعلق بشان فتح استامرة التقديم للحصول عىل البطاقة االستشارية لفئة من العاطلني

وزير الصناعة يوافق عىل تعيني رشحية خمتلفة من الشباب عىل مالك هيئة املسح اجليولوجي

وزير املوارد املائية يعلن تعيني وتثبيت مئات اخلرجيني والعقود

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

خالل استقباله ممثلي تظاهرات العمالة الوطنية يف مصفى كربالء

وزير النفط: االيعاز بزيادة اعداد العاملة الوطنية 
يف مجيع املشاريع النفطية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 
ثام�ر عب�اس الغضب�ان ع�ىل ارتف�اع نس�ب انجاز 
م�رشوع مصفى كرب�الء وفق املخطط لها، مش�ددا 
ع�ىل عدم الس�ماح ألي جهة بإيقاف س�ري العمل يف 
هذا املصفى الحي�وي او التأثري عىل العمل فيه تحت 
أية ذرائع او مررات ، الن املصفى يعد من املش�اريع 
الوطنية الحيوية واالس�رتاتيجية املهمة يف الصناعة 
النفطية الوطنية التي تغطي جزءا كبرياً من الحاجة 
املحلية من املش�تقات النفطية وتخدم الصالح العام 
، جاء ذلك خالل اس�تقباله عدد من ممثي تظاهرات 

العمالة الوطنية يف املصفى.
وقال الغضبان إن الوزارة حريصة عىل زيادة نس�بة 
اعداد تش�غيل العمالة الوطنية يف املشاريع النفطية 

كافة وتوفري البيئة املناسبة للعمل واإلنتاج .
وثم�ن الس�يد الوزي�ر جه�ود ال�رشكات الكوري�ة 
والوطني�ة ع�ىل تحقيق خط�وات متقدم�ة يف إنجاز 

العمل يف املرشوع والتي تجاوزت نسبًة 76 باملائة .
وت�م خالل اللقاء بممثي التظاهرات مناقش�ة كافة 
مطالب الشباب العراقي العاملني يف مرشوع املصفى 
واالس�تماع له�ا ، وتم التاكيد ع�ىل مرشوعية بعض 
هذه املطاليب التي تتعلق باألجور والسكن والطعام 

والنق�ل .ووجه الس�يد نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 
الطاق�ة وزي�ر النفط بتش�كيل فريق عم�ل ملتابعة 
تنفيذ املطالب املرشوعة التي تم االتفاق عليها خالل 
اللق�اء، مش�ريا اىل ان الحكومة وال�وزارة تحرتمان 

املطاليب املرشوعة وحق التظاهر.
من جانبهم ثمن ممثي التظاهرات جهود السيد نائب 

رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط والوزارة 
الرامية لتحقيق مطالب املتظاهرين املرشوعة .

وحرض اللقاء السادة وكيل الوزارة لشؤون التصفية 
حام�د يونس ومدي�ر عام رشكة املش�اريع النفطية 
رع�د رفيق ومدير امل�رشوع وعدد من املس�ؤولني يف 

الوزارة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مدير مطار بغ�داد الدويل 
عي محم�د تقي، أمس الثالثاء، 
ان املطار استقبل نصف مليون 
 }542703{ وتحدي�داً  مس�افر 
األربع�ني  خ�الل  مس�افراً 
قادم�ني  ب�ني  املاضي�ة،  يوم�اً 

ومغادرين.
جاء ذلك يف تقرير شعبة احصاء 
الحرك�ة الجوية التابعة لقس�م 
التخطي�ط يف س�لطة الط�ريان 

املدني.
وأوض�ح تقي يف بيان، ان املطار 
سيش�هد توس�عاً اضافياً خالل 
األش�هر املقبل�ة ، بعداالنته�اء 
م�ن األعمال التأهيلي�ة التي تم 
الرشوع بها مطل�ع عام 20١٩ 
تزامن�اً م�ع نجاح التس�هيالت 

املرتتبة عىل خطة فتح املطار .
وأض�اف، ان ك�وادر مط�ار بغ�داد 
خ�الل  للعم�ل  جميع�اً  اس�ُتنِفرت 
تلك الف�رتة بمعدل 24س�اعة يومياً 
مس�تمرة ليالً ونهاراً ؛ بهدف تقديم 

الخدمات لزخم املسافرين .

واكد تق�ي، ان العمل جاٍر لتوس�يع 
للمس�افرين  االس�تيعابية  الطاق�ة 
يف املط�ار ، من خ�الل تنفيذ الخطة 
الس�رتاتيجية التي وضعت منذ عام 
...وتحدي�داً بع�د اس�تقالل س�لطة 
الط�ريان املدني لتك�ون جهة قائمة 
ال�وزراء  ملجل�س  تابع�ة   ، بذاته�ا 

مبارشة .
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان مف�ردات 
الخطة تضم افتتاح صالة س�امراء 
مطل�ع الع�ام املقب�ل 2020 لتنظم 
إىل جان�ب صالت�ي باب�ل ونينوى يف 
استقبال املسافرين عر مطار بغداد 

من واىل العراق.

مطار النجف يكشف رقاًم مهوالً 
عن اعداد املسافرين خالل االربعني
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1 ـ عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف املناقصة بتقديم املستمسكات 
املطلوبة ) شـهادة تأسـيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2019 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة 
وعقـد التأسـيس ومحرض التأسـيس والنظام الداخيل وهوية غرفـة التجارة واجازة ممارسـة املهنة او هوية 
تصنيف املقاولني لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسـمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها كتاب عدم 
ممانعة يف االشرتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني 
، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب  حسب 
تعليمـات االمانـة العامة ملجلس الوزراء ، الحسـابات الختامية واملوقف املايل )الكفـاءة املالية ( مصادق عليها 
اصوليا من محاسب قانوني للسنتني املاليتني االخريتني ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة للسنوات 
الخمسة االخرية مع االيراد السنوي ، شهادة التأسيس لفرع الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق 
مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق 
اعـاه ما عدا الوثائق الخاصة  بتسـجيل الـرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القسـم 
السـادس ، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السـوداء( اىل القسـم التجاري يف مقر الرشكة / 
املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسـب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسـية الصادرة 

من وزارة التخطيط العراقية :
2 ـ تقدم التأمينات عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة 

من مرصف عراقي متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
3ـ  يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :  عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبات الرشاء 
املحليـة )صندوق الفتح الخـاص باللجنة( الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفـط ذي قار / املجمع النفطي 
عىل ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعان ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد 

للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 ـ املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت  )الساعة الواحدة بعد الظهرا من يوم االربعاء 2019/11/20( 

5ـ  مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسـارات املجهزين كاالتي : سـيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط 
ذي قار /املجمع النفطي /هيأة الحقول يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء2019/11/13(  

6 ـ زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات : سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة اللغق 
املحـددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة 
نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات 

عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7ـ  الرشكـة غـري ملزمة بقبـول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجـور نرش االعان او اي 

مصاريف اخرى ترتتب من جراء املناقصة 
)Toc.oil.gov.iq( 8 ـ يمكن االطاع عىل تفاصيل االعان عىل املوقع االلكرتوني

9 ـ املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاه محل البحث

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )2012/19/35( اخلاصة بتجهيز ) خزانات 

ومقطورات احلامض التخصصية (  )اعالن اول(

نوع 
الموازنة

نفاذية 
العطاء

ثمن 
الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

تشغيليه  120 يوم
 300

ثالثمائة 
دوالر

52,350 اثنان وخمسون 
الف وثثالثمائة وخمسون 

دوالر 

1,745,000 مليون وسبعمائة 
وخمسة واربعون الف  دوالر 
اي ما يعادله بالدينار العراقي 
)2,062,590,000( مليارين 
واثنان وستون مليون وخمسمائة 

وتسعون الف دينار عراقي 

 )2012/19/35(

بتجهيز 
)خزانات 

ومقطورات 
الحامض 

التخصصية(

1

املدير العام
عيل وارد محود
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

2nd Round Public Tender Announcements for Tender No: 038-PC-19 
Providing Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws 

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

Tender Title: Providing Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS 
Tender No.: 038-PC-19 (2nd round) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the 2nd time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek minimum one but maximum two qualified contractors to Provide 
Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS. But EBS Petroleum Company 
Limited has the rights to determine the final quantity of Contracts.  
Part Two: Deadline for purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents 
on/Before 12th Nov 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company: 

A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: A person can only represent a company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 

before 4:00 PM of 12th Nov 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM of 12th Nov 2019 by Email to yangtingmin@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. Contact person, Mr. Yang 
Tingmin, mobile phone, 0783 1073971 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك   
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل )15( يوم تبدء من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم 
دف�ع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا 
اىل م�ا جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين حيدر نجم عبد اهلل عنوانه اجلوادين  م 450 ز1 د 53 

اىل الكفيل / حسني محيد جميد عنوانه  الكاظمية / م427 ز 58 د3
انذار 

بالنظر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل والتضامن مع 
الكفيل اعاله وعن )القرض( املمنوح لك والبالغ )7500000( دينار )س�بعة  ماليني 
وخمس�مائة الف دينار ال غري ( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 
وللصالحي�ة املمنوحة لن�ا بموجب املادة الثانية من القان�ون اعاله ننذركم بوجوب 
تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا 
من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  
وفق�ا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة 
الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة  استحصاال ملبلغ الدين  املرتب 

بذمتكم وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

وزارة النفط
رشكة ناقالت النفط العراقية

تنويهرشكة عامة
ننوه بانه تم تعديل جدول الكميات الخاص باملناقصة 2019/1 )تجهيز س�يارات( 

واملعاد اعالنها للمرة الثانية وكما مبني ادناه :
GMC-ACADEA-SLT حذف الفقرة )4( من جدول الكميات اعاله والخاص �

MAN حذف الفقرة )5( من جدول الكميات املذكور اعاله والخاص شاحنة نوع �
� تكون الكلفة التخمينية للمناقصة 400000000  اربعمائة مليون دينار عراقي

� تك�ون الس�يولة النقدي�ة للمناقص�ة 160000000 مائة وس�تون ملي�ون دينار 
عراقي

� تكون االيرادات السنوية بقيمة 160000000 مائة وستون مليون دينار عراقي 
� قيمة العمل املماثل 200000000 مائتان مليون دينار عراقي
� يكون مبلغ التامينات االولية 8000000 ثمانية ماليني دينار

مالحظ�ة / يم�دد موعد الغلق ليك�ون الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن يوم االثنني 
املص�ادف 2019/11/4 وموعد فتح العطاءات الس�اعة  التاس�عة صباحا من يوم 

الثالثاء املصادف 2019/11/5

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4542/ب2019/2

التاريخ 2019/10/29
اىل / املدعى عليه ) عبد الستار حاتم ستار (

اق�ام املدع�ي ) عصام خلي�ل ابراهيم وجماعت�ه( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم ب� )الزام 
بتس�ديد بدل االيجار البالغ ثمانون مليون دينار يف الس�نة 
للفرة من 2019/7/1 ولغاي�ة 2020/6/30  مع الفائدة 
االتفاقي�ة والبالغ�ة 7% من�ذ املطالب�ة ولحني الس�داد عن 
ايج�ارك العقار املس�تخرج م�ن العقار املرق�م 12/1445 
براق( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار الغدير / 2 رشاد عيل عودة عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املص�ادف يف 2019/11/17 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4407/ب2019/1

التاريخ 2019/10/28
اىل / املدعى عليها ) وحيدة كاظم عبد الله( 

اقام�ت املدعية ) فاطمة عيل عبد( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والت�ي تطلب فيه�ا الحكم ب�� )اعادة الح�ال اىل ما  
قب�ل التعاقد بخص�وص العقار الرق�م 6000 الرباق والزام 
املدع�ى عليها بتأديتها ب�دل البيع والبالغ س�بعون مليون 
دينار ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مخت�ار حي تبوك ه�ادي طاهر حبيب 
االس�دي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2019/11/7 وعند عدم حضورك او ارسال من  ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

وزارة الدفاع
اعالن صادر من دائرة  املستشار القانوين العام

املحكمة العسكرية السادسة  
اىل املتهم�ني الغائب�ني املدرجه اس�مائهم ادناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنت�م متهمني وفق املواد املبينة ازاء كل منكم من قانون العقوبات العس�كري وقانون 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969  يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية 
يف االنبار  خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف الصحف  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض 

عليكم والزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007

الموقع المساحة رقم الملك )القديم/الجديد( جنس الملك ت

منطقة 
الجمهورية 100م2 بال/ 568 مخزن )فرن صمون 

الجمهورية سابقا (  1

خلف ملعب 
الكوفة 90م2

ب 3 ق3- ب3ق5- ب3 ق7 – ب3 ق9 – ب3 ق11 – 
ب3 ق13 – ب3 ق 15 – ب3 ق 17 – ب3 ق19 – ب3 

ق21
قطع صناعية 2

خلف ملعب 
الكوفة 64م2 ب3 ق23 قطعة صناعية 3

العدد: 2934/368
التاريخ 2019/9/22

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية السادسة

العدد /181
التاريخ 2019/10/6

الدكتور 
عيل محيد احلسيني

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة / وكالة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية/وكالة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3883/ب2019/4

التاريخ 2019/10/24 
اىل / املدعى عليه ) هاتف عطية نارص(

اقام املدعي )وس�ام حس�ن حس�ن ( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب) اعادة الحال 
اىل م�ا كان علي�ه بخصوص الس�يارة املرقمة 28690 أ 
كركوك ن�وع تويوتا كراون مودي�ل 2010 لونها ابيض 
لؤل�ؤي ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الحسن / 2 حسام 
س�لطان امليايل لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف يوم 2019/11/5 وعن�د عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد: 2122/ب/2019
التاريخ 2019/10/28 

اعالن
اىل / املدعى عليه ) فارس كاظم رحيم(

اق�ام املدع�ي عبد العزيز نج�م حنون الدع�وى املرقمة 
اعاله ام�ام هذه املحكم�ة يطلب فيها ) اع�ادة الحال 
اىل م�ا كان عليه قب�ل التعاقد وملجهولي�ة محل اقامتك 
فق�د قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
2019/11/6 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا فس�وف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسن وايل الشافعي 
���������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 647 / ت /2019

التاريخ : 2019/10/23
اىل / املنفذ عليه / حيدر رايض عاشور 

لقد تحقق لهذه املديرية ومن خالل خالل كتاب مديرية 
تنفي�ذ كربالء املرق�م  209/ت/2019 يف 2019/10/8 
يف  امل�ؤرخ  كرب�الء  الغدي�ريف  ح�ي  مخت�ار  واش�عار  
2019/10/8   ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مختار  يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور  يف مديرية تنفيذ العباس�ية 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك  ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
اوصاف املحرر :

وصل االمانة املؤرخ يف 2013/9/3 واملس�تحق الدفع يف 
2014/2/3 بمبلغ مقداره )7000( س�بعة االف دوالر 

امريكي
���������������������������������������������

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2018/1078

التاريخ : 2019/9/30
اىل / املنفذ عليه / عمار عقيل حسن

لق�د تحقق لهذه املديرية وم�ن خالل رشح مبلغ مركز 
رشطة ميثم التمار واش�عار املختار قضاء الكوفة عبد 
الحس�ن امري الغزايل ش�ارع املطار  ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار  يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور  يف مديرية تنفيذ 
الكوف�ة خالل خمس�ة عرش يوما تبدء م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك  ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي
اوص�اف املح�رر : الق�رار محكمة االحوال الش�خصية 
يف الكوف�ة بالع�دد 2012 /ش/2018 يف 2018/10/9 
واملتضم�ن الزامك  بتأدية نفق�ة ماضية مئة الف دينار 
ملدة س�تة اش�هر ونفقة مس�تمرة بواقع مئة وخمسة 
وع�رشون الف دينار للدائنة خت�ام مالك بجاي باعتبار 
م�ن اقام�ة الدع�وى 2018/9/27 وتحميل�ك كاف�ة 
الرس�وم واملصاريف وكذلك الزام�ك بتأدية مبلغ عرشة 
مالين دينار للدائنة ختام مالك بجاي وذلك عن مهرها 

املؤجل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة البداءة يف سوق الشيوخ
العدد : 1256/ب/2019
التاريخ : 2019/10/27

اعالن
ال�ذي  ابراهي�م  املدع�ى علي�ه / حس�ن ج�ودة  اىل / 
يس�كن الكوف�ة  الرباكي�ة االوىل س�ابقا مجهول محل 
االقام�ة حاليا اق�ام املدعين ورثة لي�ىل ابراهيم دعوى 
تطل�ب فيه�ا ابطال قي�د العق�ار 35/90 ناحية قضاء 
س�وق الش�يوخ وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتن محليتن بموع�د املرافعة الثالثاء املصادف 
2019/11/12 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 

بحقك املرافعة غيابيا وفقا لالصول
القايض

فهد حسن عبد الله
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة البداءة يف سوق الشيوخ
العدد : 1256/ب/2019
التاريخ : 2019/10/27

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / اح�الم عب�د ن�ايش الذي يس�كن 
الجمهوري�ة  االوىل س�ابقا مجه�ول مح�ل  الكوف�ة  
االقام�ة حاليا اق�ام املدعين ورثة لي�ىل ابراهيم دعوى 
تطل�ب فيه�ا ابطال قي�د العق�ار 35/90 ناحية قضاء 
س�وق الش�يوخ وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتن محليتن بموع�د املرافعة الثالثاء املصادف 
2019/11/12 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 

بحقك املرافعة غيابيا وفقا لالصول
القايض

فهد حسن عبد الله
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 1392/ج / 2019

التاريخ 2019/10/27
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )ع�الء عب�د الحس�ن عبد نايش 
السعدي( يسكن كوت � منطقة سيد هاشم 

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الحارض 
ولكون�ك متهم بالقضية املرقمة 1392/جنح/ /2019   
وف�ق اح�كام الق�رار )154 لس�نة  2001(  فق�د تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتن محليتن للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2019/12/1 ويف حالة عدم 
الحضور  سوف تجري املحاكمة غيابيا بحقك  وحسب 

االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة البداءة يف سوق الشيوخ
العدد : 1256/ب/2019
التاريخ : 2019/10/27

اعالن
اىل / املدع�ى عليه / ارساء جودة ابراهيم الذي يس�كن 
مح�ل  مجه�ول  س�ابقا  االوىل  الجمهوري�ة  الكوف�ة  
االقام�ة حاليا اق�ام املدعين ورثة لي�ىل ابراهيم دعوى 
تطل�ب فيه�ا ابطال قي�د العق�ار 35/90 ناحية قضاء 
س�وق الش�يوخ وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتن محليتن بموع�د املرافعة الثالثاء املصادف 
2019/11/12 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 

بحقك املرافعة غيابيا وفقا لالصول
القايض

فهد حسن عبد الله
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة البداءة يف سوق الشيوخ
العدد : 1256/ب/2019
التاريخ : 2019/10/27

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / دعاء جودة ابراهيم الذي يس�كن 
مح�ل  مجه�ول  س�ابقا  االوىل  الجمهوري�ة  الكوف�ة  
االقام�ة حاليا اق�ام املدعين ورثة لي�ىل ابراهيم دعوى 
تطل�ب فيه�ا ابطال قي�د العق�ار 35/90 ناحية قضاء 
س�وق الش�يوخ وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتن محليتن بموع�د املرافعة الثالثاء املصادف 
2019/11/12 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 

بحقك املرافعة غيابيا وفقا لالصول
القايض

فهد حسن عبد الله
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة البداءة يف سوق الشيوخ
العدد : 1256/ب/2019
التاريخ : 2019/10/27

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / رن�ا ج�ودة ابراهيم الذي يس�كن 
مح�ل  مجه�ول  س�ابقا  االوىل  الجمهوري�ة  الكوف�ة  
االقام�ة حاليا اق�ام املدعين ورثة لي�ىل ابراهيم دعوى 
تطل�ب فيه�ا ابطال قي�د العق�ار 35/90 ناحية قضاء 
س�وق الش�يوخ وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتن محليتن بموع�د املرافعة الثالثاء املصادف 
2019/11/12 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 

بحقك املرافعة غيابيا وفقا لالصول
القايض

فهد حسن عبد الله
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1176/ب2019/2

التاريخ 2019/10/21
اعالن

بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 8149 /2 ح�ي االنصار يف النجف 
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبين�ه اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبن 
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة  خالل ثالثون يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادرة من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف / العق�ار املرق�م 2/8149 ح�ي االنصار يف 
النجف عبارة ع�ن دار تتكون من طابق واحد ويحتوي 
عىل غرف�ة نوم وصال�ة ومطبخ واس�تقبال وصحيات 
داخلية عدد 1 وصحيات خارجية عدد1 وساحة امامية 
الدار تقع عىل ش�ارع بعرض 15 م�رت مبني بالطابوق 
مسقف بالشيلمان مجهز باملاء والكهرباء مشغول من 
قبل املدعى علي�ه جواد نعمة رايض وهو يرغب بالبقاء 
يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر درجة عمران الدار 
وس�ط املس�احة االجمالية 120 مرت مرب�ع وان القيمة 
املقدرة للعق�ار مبلغ مق�داره ) 100,000,000( مائة 

ومليون دينار ال غريها
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1283/ب2017/3

التاريخ 2019/10/21
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العق�ار املرقم 3188 /203 حي الس�عد يف النجف  عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذك�ور اعاله 
واملبين�ه اوصافه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبن بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة  خالل خمس�ة ع�رش  يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادرة من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف / العق�ار املرقم 203/3188 حي الس�عد يف 
النج�ف عب�ارة عن دار ركن ش�ارع بع�رض 60 مرت و 
15 م�رت ويتك�ون من جزئن م�ن الداخل الج�زء االول 
يتك�ون م�ن دار بطابقن الطاب�ق االريض يحتوي عىل 
حديقة واس�تقبال 5,7×7,80 وغرفة وكلدور وس�احة 
5,10×4,5 ومطبخ وطارمة وث�الث غرفة نوم وبابعاد 
4×5 مرت الثنن امام الثالثة بمساحة 4×3,5 باالضافة 
اىل مخزن وصالة وس�طية اي ان الطابق االريض باربع 
غ�رف ام�ا الطاب�ق العل�وي يتكون م�ن اربع�ة غرفة 
بقياس�ات مختلف�ة وصحيات عدد 2 وصالة وس�طية 
وس�طح يحت�وي ع�ىل مطبخ وهو مش�غول م�ن قبل 
قحط�ان وعقي�ل وقيص ودري�د اوالد عب�ود عبد االمري 
مدل�ول وهم يرغبون بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مستأجرين اما الجزء الثاني فهو يتكون من طابق واحد 
وبغرفتن ن�وم وحمام وم�راق ومطبخ وكل�دور وغري 
مش�غول العقار مبني بالطابوق مس�قف بالكونكريت 
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران الدارجيدة علما ان 
مس�احة العق�ار الكلية هي 592 مرت مرب�ع ان القيمة 
الكلية للعقار مبل�غ )834,100,000( ثمنمائة واربعة 

وثالثون مليون ومائة الف دينار فقط ال غريها
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط 
الهيئة الجنائية االوىل / كوت

العدد / 659/ج/2019
التاريخ 2019/10/27

اىل املتهم الهارب / عيل حمزة نور الشمري
اعالن

بالنظ�ر  ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة اعاله وف�ق املادة 
28/اوال م�ن قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لس�نة 2017 فقد تقرر تبليغ�ك باالعالن عن طريق 
صحيفت�ن محليت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
2019/12/27 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة غيابية حسب االصول
الرئيس

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط الهيئة الجنائية االوىل

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالع�دد 1993 يف 
اعالن تنفي�ذ النجف رقم االضب�ارة 2018/3017 ذكر 
تسلس�ل العق�ار املرق�م 5/1357 ب�راق جدي�دة خطأ 
والصحيح حويش جدي�دة الخاص باملدينة مليعة نارص 

لذا اقتىض التنويه 
���������������������������������������������

تنويه
ورد يف االع�الن املنش�ور يف صحيفتن�ا بالع�دد 2004 يف 
2019/10/22  والخ�اص بمكت�ب  استنس�اخ يف كلية 
االدارة واالقتص�اد بان مبلغ ب�دل االيجار )2000000( 
مليون�ا دينار  والصحي�ح )7500000( س�بعة مالين 
وخمس�مائة الف دين�ار كما ورد بان موع�د املزايدة يف 
اليوم االخري النته�اء مدة الثالثون يوم والصحيح اليوم 

التايل
���������������������������������������������

فقدان
فقد مني هوية رشكة تعبئة الغاز رشكة عامة الصادرة 
رشك�ة تعبئ�ة الغ�از تاري�خ الفق�دان 2018/12/27 
املرقمة بال االس�م / محمد ش�اكر عب�د النبي من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن ) حس�ن عيل ابراهيم حمزة( طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب فيه تس�جيل اللقب يف قي�ده وجعله ) 
الزريج�اوي( وعم�ال باح�كام امل�ادة )24/ثاني�ا( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر 
نرش اللطب باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ 

النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

مرصف الرافدين 
القسم القانوني 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة 
ورد س�هوا يف الع�دد ) 2009( بتاري�خ 2019/10/29 
الخطأ هو اىل / املدين ) احمد مهدي حس�ن( عنوانه / 

كاظمية م /41  ز /21 د /12
والصحيح هو ) احمد مهدي حسن( عنوانه /كاظمية  

م /411  ز / 21  د /12 لذا اقتىض التنويه 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
اىل املدعى عليه / عماد عز الدين احمد

اقامت املدعية زينه عباس عبد الحسن الدعوى املرقمة 
اع�اله والت�ي تطلب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحكم 
بايقاف الوالية الجربية وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار محلة الش�هداء الثالث�ة واملرفق بكتاب 
مركز رشطة الشهداء بالعدد 13488 يف 2019/10/27 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن 
رسميتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 
2019/11/6 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

غانم عواد نجم البدري
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد / 2432/ب/2019

التاريخ 2019/10/29
اىل املدعى عليه / شيماء وهاب عبد الحسن

اعالن
اقام�ت املدعية ارساء س�لمان حليبص الدعوى املرقمة 
اع�اله  تطلب دعوت�ك للمرافعة والحكم بتس�ديد مبلغ 
ق�دره عرشون ملي�ون دينار  عراق�ي وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مختار منطقة انوار الصدر االوىل 
واملرفق بكتاب مركز رشطة الفالحية بالعدد 18723 يف 
2019/10/24 تقرر تبليغك بمضمون عريضة الدعوى 
املرقم�ة 2432/ب/2019 ون�رش بصحيفتن محليتن 

لذا اقتىض حضورك يوم 2019/11/10 
القايض

محمد عبد الرضا
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1561/ب/2012
التاريخ : 2019/10/29

اعالن
املدعي / سامية غضبان عبد الكريم

املدع�ى عليه�م / 1 � كاظ�م 2 � رواء 3 � كاظمي�ة 4 
� ش�كرية 5 � ميس�اء 6 � هيف�اء  ابن�اء غضبان  عبد 

الكريم
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة العلني�ة العقار 
تسلس�ل 698 الس�يف مس�احته 2 اولك و 68 ر 58 م2 
يقع يف منطقة البرصة الس�يف يف مركز س�وق البرصة 
مقابل القس�م البلدي واجهة العقار  عبارة عن محالت 
تجارية بأس�م الحاج غضب�ان عبد الكري�م واملختصة 
ببي�ع امل�واد الصحية اضاف�ة اىل احد املحالت مش�غول 
من قب�ل املدعى عليه رواء غضبان عب�د الكريم كمحل 
للتأسيسات الصحية وعموم العقار مشغول عىل شكل 
مخ�زن لبيع امل�واد الصحية واالنش�ائية درجة عمرانه 
ضعي�ف جدا وأيل للس�قوط فمن لدي�ه الرغبة بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة م�ع دفع التأمين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة ثالثمائة 
وواحد وس�بعون مليون وثمانمائة وخمس�ة وتسعون 
ال�ف دينار بصك مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثن من 

اليوم التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 1997/ج/2019

التاريخ 2019/10/27
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )عبد الله فالح ه�ادي القرييش ( 
يسكن كوت � منطقة سيد هاشم 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك متهم يف القضي�ة املرقمة 1997/جنح/2019 
وف�ق اح�كام الق�رار )154 لس�نة 2001(  فق�د تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق النرش يف صحيفتن محليتن 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف يوم 2019/12/1 ويف 
حال�ة ع�دم الحضور  س�وف تج�ري املحاكم�ة غيابيا 

بحقك  وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 580/ج/اعرتاضية / 2018

التاريخ 2019/10/27
اعالن

اىل املته�م اله�ارب /  )عمار هالل س�باهي ش�مران ( 
يسكن كوت � الكوت الجديدة 

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الحارض 
ولكونك متهم بالقضية املرقمة 580/جنح/اعرتاضية 
/2018   وف�ق احكام القرار )154 /سادس�ا 1/ج/3 
لس�نة  2001(  فق�د تقرر تبليغك باالع�الن عن طريق 
صحيفتن محليتن للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 
2019/12/1 ويف حال�ة ع�دم الحضور  س�وف تجري 

املحاكمة غيابيا بحقك  وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة  املعقل
العدد : 15/ب/2019

التاريخ : 2019/10/22
اعالن

اىل املدعى علي�ه / املدير املفوض  لرشكة وهج الجنوب 
للنقل الع�ام والخدمات النفطية والبحرية واالس�ترياد 
والتصدي�ر / اضافة لوظيفته اق�ام املدعي مدير عام 
الرشك�ة العام�ة للنق�ل البح�ري / اضاف�ة لوظيفت�ه  
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 15/ب/2019 ل�دى ه�ذه 
املحكم�ة يطال�ب فيه�ا بالزام�ك بتادي�ة مبل�غ قدره  
خمس�مائة  وخمس�ة وخس�ون الف وس�تمائة وثالثة 
وس�بعون دوالر وستة وخمسون س�نت املرتتبة بذمتك 
عن التس�وية والرسوم وعوائد االجور يف ميناء الشارقة 
اضاف�ة اىل مطالبتك بفوات املنفع�ة والفوائد القانونية 
الت�ي ترتبت ع�ىل املبالغ لح�ن تس�ديدها بالكامل مع 
تعويضه عن االرضار الت�ي لحقت به جراء ذلك اضافة 
اىل ما لحقه من اساءة لسمعته يف موانىء الدول العربية 
عموم�ا ودولة االمارات خصوصا وقد صدر قرار غيابي 
بتاري�خ 2019/7/15  بالع�دد 15/ب/2019  بحق�ك 
يقيض برد دعوى املدعي وتحميله الرس�وم واملصاريف 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجل�س البلدي يف منطقة ح�ي الزهراء انتقالك 
اىل جه�ة مجهولة تق�رر تبليغك بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن ويف حالة عدم حضورك للطعن يكتسب القرار 

الدرجة القطعية بحقك
عالء حسن صيهود

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة عمل البرصة

العدد / 397/عمل/2019
التاريخ 2019/10/28

اعالن
اىل املدعى علي�ه )رياض روحيد حافظ )صاحب مطعم 

عسل( 
اق�ام املدع�ي مدي�ر ع�ام دائ�رة التقاع�د والضم�ان 
االجتماع�ي للعمال  / اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
397/عم�ل /2019 ام�ام ه�ذه املحكمة ض�دك والتي 
يطلب الحكم فيها بالزامك بتسديد املبالغ املرتتبة بذمتك 
والبالغ�ة احد عرش مليون وس�بعمائة واربعة وثالثون 
الف وستة وتسعون دينار والناتجة عن اخاللك بتسديد 
ما بذمتك من اشرتاكات عمالية وقد صدر القرار غيابيا 
بحقك بتاريخ 2019/9/8 املتضمن الزامك بتأدية مبلغ 
قدره  احد عرش مليون وسبعمائة واربعة وثالثون الف 
وس�تة وتس�عون دينار للفرتة م�ن 2016/5/1 لغاية 
2018/4/30 مع تحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب 
محام�اة وكيل املدع�ي املوظف الحقوق�ي مهند نارص 
س�بتي مبلغ قدره خمس�مائة الف دين�ار  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة العقار تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن مش�هورتن ويف حالة 
ع�دم تقديمك الطعن خالل املدة القانونية  فانه س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

محمد نزار هاشم 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1218/ب/2019

التاريخ 2019/10/28
اعالن

املدعي / ايهاب عيل اسماعيل
املدعى عليهم / اسامة   و احمد و حسن  ومحمد ونغم 

واسيل 
اوالد عيل اسماعيل ابراهيم 

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة العلني�ة العقار 
تسلسل 259 /946 الرباط الكبريمساحته 1 اولك و35 
م2 يقع يف منطقة االصمعي الجديد وانه عبارة عن دار 
س�كن مؤلفة من طابق�ن الطاب�ق االريض مؤلف من 
ساحة امامية مبلطة بالكرانيت وهول وديوانية وثالث 
غ�رف نوم ومطبخ وحمام ومراف�ق درجة عمران الدار 
قديمة جدا وانها مش�غولة من قبل املدعى عليه محمد 
عيل اس�ماعيل الذي يرغب بالبقاء بصفة مستاجر بعد 
البيع والطابق العلوي مؤلف من ش�قتن كل شقة درج 
خاص بها وب�اب حديدي وان الش�قة االوىل مؤلفة من 
غرفت�ن ن�وم ومطبخ ومحم�ام ومرافق وه�ول البناء 
من الثرمستون ومسقف بالشيلمان العكادة واالرضية 
مبلط�ة بالس�رياميك درج�ة عمرانه�ا قديم�ة وانه�ا 
مشغولة من قبل املدعى عليه احمد عيل اسماعيل الذي 
يرغب بالبقاء بصفة مستاجر بعد البيع البناء من ماله 
الخ�اص  ،  اما الش�قة الثانية مؤلف�ة من غرفة وهول 
وحم�ام ومرافق ومطب�خ البناء من البلوك ومس�قفة 
بالش�يلمان الع�كادة وانها مش�غولة من قب�ل املدعي 
والبن�اء من مال�ه الخاص درجة عمرانه�ا قديمة فمن 
له رغب�ة برشاء العق�ار مراجعة ه�ذه املحكمة ودفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
للعقار البالغ�ة مائة وثمانية ملي�ون ومائة الف دينار 
وبص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم الثالثن من اليوم التايل 

للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني  
���������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالبة ) مينا س�الم امن ( والصادرة من 
كلي�ة الفاراب�ي االهلية قس�م البايالوج�ي –فمن يعثر 

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

اعالن 
اىل الرشيك / احمد محمد سعدي 

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية التاجي س�بع البور لغرض 
استخراج اجازة البناء املرقمة 7747 – سبع البور .

الرشيك 
عيل جمعه رضا 

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

فقد جواز سفر العائد اىل TIKA SEN نيبالية الجنسية 
واملرق�م 4200714 – الرج�اء مل�ن يعثر علي�ه االتصال 

بالرقم 07704568792 
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من وزارة التج�ارة – الرشكة 
العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية باس�م / عدن�ان غالب 
اىل جه�ة  بعث�ر عليه�ا يس�لمها  عبداللطي�ف، فم�ن 

اإلصدار.
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 372 / ب / 2019 

التاريخ : 29 / 10 / 2019 
اىل / املدعى عليها / خزعليه حسن علوان 

اعالن 
اصدرت محكمة بداءة املقدادية قرارها املرقم 372 / ب 
/ 2019 يف 23 / 10 / 2019 والذي يقيض بازالة شيوع 
العقار املرقم 13 / 411 م36 كصب وتحميلك الرس�وم 
واملصاري�ف وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومخت�ار منطقة ح�ي الكندي 
قض�اء املقدادي�ة وكتاب مركز رشط�ة املقدادية املرقم 
114 يف 29 / 10 / 2019 وعلي�ه ق�رر تبليغ�ك بالحكم 
الغياب�ي بصحيفت�ن يوميتن محليت�ن ويف حالة عدم 
االعرتاض واتباع طرق الطعن القانوني س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

عيل يوسف رايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4881 / ش5 / 2019 

التاريخ : 24 / 10 / 2019 
اىل / املدعى عليه / سلمان احمد فرهود 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) كحي�ل عبد الحمي�د فرهود 
( الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام هذه 
املحكم�ة ومضمونه�ا تطل�ب فيه�ا التفري�ق لهروبك 
اىل جان�ب الع�دو ) تنظيم داع�ش االرهاب�ي ( ولكونك 
مجهول�ة مح�ل االقام�ة وعدم توف�ر املعلوم�ات عنك 
حس�ب كتاب مركز رشطة التحرير بالع�دد 15814 يف 
16 / 10 / 2019 واشعار مختار منطقة التحرير تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن محليت�ن بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 6 / 11 / 2019 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
���������������������������������������������

تنويه 
نرش يف جريدة املستقبل العراقي اعالن محكمة االحوال 
الش�خصية يف الب�رصة رق�م الدع�وى 2492 / ش / 
2019 خط�أ والصحيح 2497 / ش / 2019 لذا اقتىض 

التنويه.
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن املعه�د التقني يف 
البرصة قس�م ميكانيكا نتاج بأسم / حسن حاتم عبد 

الكريم – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الوزارية الص�ادرة من وزارة الكهرباء – 
الرشك�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف املنطقة 
الجنوبية باس�م / عيل عبد الرزاق محمد حسن – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن املعه�د التقني يف 
البرصة قس�م الكهرباء باسم / حيدر حسن هويدي – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية املوظف مصطفى صالح حس�ن الصادرة 
م�ن وزارة الكهرب�اء – الرشكة العامة النت�اج الطاقة 
الكهربائي�ة املنطق�ة الجنوبي�ة – فم�ن يعث�ر عليه�ا 

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

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من غرفة التجارة باسم / معتز 
حم�زه عباس لعيب�ي – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطالب حس�ن عيل محم�د الصادرة من 
املعهد التقني برصة قسم تقنيات الكهرباء فرع القوى 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة م�ن املعهد التقني اداري برصة 
قس�م ادارة املواد باس�م / حس�ن عبد الجليل جابر – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطالب ك�رار عقيل كاظ�م الصادرة من 
املعهد التقني برصة قسم تقنيات الكهرباء فرع القوى 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1366/ش/2019 

التاريخ :2019/10/29
اعالن 

اىل املدعى عليه )محمد حازم احمد(
احمد(الدع�وى  عبدال�رزاق  )رقي�ة  املدعي�ة  اقام�ت 
الرشعية املرقم�ة 1366/ش/2019 والتي تطلب فيها 
التفريق للهج�ر وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مركز رشطة القادسية بالعدد 6470 يف 2019/10/23 
واش�عار املختار )اوراس عباس فاضل( مختار منطقة 
العرموشية /سامراء واملذيل بتوقيع الشاهدين )جاسم 
خل�ف محمود و محمد محمود عيل( و املصدق من قبل 
املجلس املحيل لقضاء س�امراء ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن للحضور بموعد 
املرافعة املوافق 2019/11/18 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك قانون�ا فس�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلناً وفق القانون 
القايض

طالل خليل محمود
���������������������������������������������

فقدان
 فق�د مني س�ند العق�ار املرقم 51403 /3 ح�ي النداء 
باسم ) نعمان ابراهيم وحيد شالل( عىل من يعثر عليه 

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

اعالن
اىل الرشي�ك )رزاق صال�ح مهدي(توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازة بناء للعقار 
رق�م 13726 /3 حي صدام  خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه عبد  الرضا حازم مزيد   

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

اىل الرشيك / )حسن جفات عبيدش  ( 
اقت�ىض حضورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف حي 
الغدي�ر يف النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشي�كك )عدن�ان محس�ن صك�ر  ( بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف العق�ار 116/814 خ�ان الحم�اد 
الحيدريه يف النجف حدود بلدية النجف لغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها خمسه عرش يوما 
داخ�ل الع�راق وش�هر واحد خ�ارج العراق م�ن تاريخ  
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط 
الهيئة الجنائية االوىل / كوت

العدد / 660/ج/2019
التاريخ 2019/10/27

اىل املتهم الهارب / نبيل كاظم عويد الدراجي
اعالن

بالنظ�ر  ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة اعاله وف�ق املادة 
1/295 واملادة 298 بداللة املادة 1/295 عقوبات  فقد 
تقرر تبليغ�ك باالعالن عن طري�ق صحيفتن محليتن 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف 2019/12/27 ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف تج�ري املحاكم�ة غيابية 

حسب االصول
الرئيس

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط الهيئة الجنائية االوىل

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

نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1995 اعالن 
تنفي�ذ النجف رق�م االضبارة 2075 /2019 ذكر اس�م 
العقار تسلس�ل 5/1357 براق جديدة خطأ والصحيح 
حوي�ش / جدي�دة وذك�ر جنس�ه ونوع�ه دار خط�أ 
والصحيح دار وفندق املدين هاش�مية يوسف نارص لذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد / 391/ج/2019
التاريخ 2019/10/23

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / كواكب عبد الصاحب متعب شنان 

الداوري 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك 
متهم�ة يف القضية املرقمة 391/ج/2019 وفق احكام 
املادة )229( من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل  فق�د تقرر تبليغك باالعالن ع�ن طريق النرش يف 
الصحيفت�ن املحليتن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
يوم املحاكمة املوافق 2019/11/24 الس�اعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

غازي رحيم التميمي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد / 384/ج/2019
التاريخ 2019/10/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / عماد مطري خليف جنعان الشمري

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 384/ج/2019 وفق 
اح�كام امل�ادة )432( م�ن قانون العقوب�ات رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل  فق�د تق�رر تبليغ�ك باالعالن عن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتن املحليت�ن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم املحاكم�ة املوافق 2019/11/24 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك سوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

غازي رحيم التميمي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الصويرة
العدد / 858/ج/2019
التاريخ 2019/10/27

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /  )محم�د حس�ن محيمي�د ع�يل 

الزبيدي( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 858/ج/2019 وفق 
اح�كام امل�ادة )434( م�ن قانون العقوب�ات رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل  فق�د تق�رر تبليغ�ك باالعالن عن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتن املحليت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم  2019/11/28 ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الصويرة
العدد / 859/ج/2019
التاريخ 2019/10/27

اعالن
اىل املتهم الهارب /  )عداي فليح حسن الزبيدي( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 859/ج/2019 وفق 
اح�كام امل�ادة )384( م�ن قانون العقوب�ات رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل  فق�د تق�رر تبليغ�ك باالعالن عن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتن املحليت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/11/28 ويف حال�ة عدم 
حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2683/جنح/2019

التاريخ 2019/10/27
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )عيل محمد عيل جوحي( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك متهم يف القضي�ة املرقمة 2683/جنح/2019 
وف�ق اح�كام امل�ادة )1/456/أ( عقوب�ات فق�د تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق النرش يف صحيفتن محليتن 
للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 2019/11/27 
ويف حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2687/جنح/2019

التاريخ 2019/10/27
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )اسعد عبد الكريم بهاء الدين( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك متهم يف القضي�ة املرقمة 2687/جنح/2019 
وف�ق اح�كام امل�ادة )24/ثالثا  م�ن قانون االس�لحة 
رقم 51 لس�نة 2017(  فقد تق�رر تبليغك باالعالن عن 
طريق النرش يف صحيفتن محليتن للحضور امام هذه 
املحكمة يف يوم 2019/11/27 ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد / 2019/ج / 2019

التاريخ 2019/10/27
اعالن

اىل املتهم الهارب /  )مخلد صالح عايد حسن العقابي( 
يسكن كوت �  منطقة سيد هاشم

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الحارض 
ولكون�ك متهم بالقضية املرقمة 2019/جنح/ /2019   
وف�ق اح�كام الق�رار )154 لس�نة  2001(  فق�د تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتن محليتن للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2019/12/1 ويف حالة عدم 
الحضور  سوف تجري املحاكمة غيابيا بحقك  وحسب 

االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الصويرة
العدد / 860/ج/2019
التاريخ 2019/10/27

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /  )احم�د ج�واد كاظ�م ش�مخي 

العبودي( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 860/ج/2019 وفق 
اح�كام امل�ادة )432( م�ن قانون العقوب�ات رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل  فق�د تق�رر تبليغ�ك باالعالن عن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتن املحليت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/11/28 ويف حال�ة عدم 
حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف
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»4« معوقات هتدد العراق يف مباراة إيران
             المستقبل العراقي/ متابعة

ل�ن تك�ون مهم�ة املنتخ�ب العراقي 
أم�ام منتخب إي�ران س�هلة باملرة يف 
مب�اراة ي�وم 14 م�ن الش�هر املقبل، 
كون املنافس من املنتخبات املنافس�ة 
بق�وة ع�ى حص�د بطاق�ة التأه�ل، 
وكذلك لخس�ارته يف الجول�ة املاضية 
أم�ام البحرين ورغبت�ه يف التعويض.

وتتطل�ع الجماهري العراقي�ة الغتنام 
الفرصة والتأه�ل إىل الجولة النهائية 
من التصفي�ات بعد أن أنه�ى الفريق 

الجوالت الثالث املاضية يف الصدارة.
الجانب البدني

املنتخ�ب العراق�ي ع�ى موع�د م�ع 
مباراة حاس�مة بعد أس�بوعني تماما 
وهذه املدة يجب أن تكون مس�تثمرة 
بالش�كل الصحيح يف تحضري الفريق، 
لك�ن توقف الدوري يف األي�ام املاضية 
س�يصعب األمور عى م�درب اللياقة 

البدنية واملدرب كما سيرض الالعبني.

التوق�ف س�يضع الجه�از الفن�ي يف 
حرية من أمره بالنسبة لالعبني الذين 
تم�ت دعوتهم من ال�دوري املحيل، ثم 
التف�اوت ما ب�ني الالعب�ني املحرتفني 
كب�ريا  ارتب�اكا  س�يخلق  واملحلي�ني 
حت�ى يف تجمع الالعبني قب�ل انطالق 

التحضريات النهائية.
وبالتايل يج�ب أن يكون اإلعداد بوقت 
ليتمك�ن  املرتقب�ة  للمب�اراة  مبك�ر 
الجهاز الفني م�ن تصحيح ما يمكن 
تصحيحه وتعويض الالعبني بجرعات 

تدريب لرفع جاهزيتهم البدنية.

ضغط الصدارة
املنتخ�ب العراق�ي س�يدخل املب�اراة 
صدارت�ه  ع�ى  الحف�اظ  بضغ�ط 
للمجموع�ة حي�ث يق�ف يف مقدم�ة 
الرتتي�ب بع�د تعادل�ه م�ع البحري�ن 
يف املنام�ة والف�وز عى هون�ج كونج 
يف الب�رة والف�وز ع�ى كمبودي�ا يف 
نق�اط   7 وبالت�ايل جم�ع  كمبودي�ا، 
م�ع  مناصف�ة  املقدم�ة  يف  وضعت�ه 
نظريه البحريني لكن�ه يتقدم بفارق 

األهداف.
قمة املجموعة تش�كل ضغطا نفسيا 
كب�ريا ع�ى العب�ي الع�راق م�ن أجل 
منتخ�ب  وهزيم�ة  عليه�ا  الحف�اظ 
إيران حيث أن الفوز سيقرب املنتخب 
العراق�ي بش�كل كب�رية م�ن بطاقة 

الصدارة.
موجة االحتجاجات

هناك مخاوف من تأثر الالعبني نفسيا 
بموج�ة االحتجاجات التي تش�هدها 
مدن العراق، فهذا املوضوع الش�ك أنه 

ذو تأثري عى الفريق قد تكون نتائجه 
إيجابي�ة كما حدث ع�ن الفوز بكأس 

آسيا عام 2007.
لك�ن ق�د تك�ون س�لبية كذل�ك لعدم 
اتض�اح رؤي�ة املس�تقبل ومتغ�ريات 

الوضع العام يف البالد.
 ضبابية التشكيلة

ش�هدت املباريات املاضي�ة للمنتخب 
ورغم تصدر املجموعة، ضبابية حول 
التشكيلة وقد يكون املدرب كاتانيتش 
يتحمل جزء من املسؤولية مع االتحاد، 
وكما أن الالعبني يتحملون جزء أيضا 
حي�ث يعان�ي بعضه�م من مش�اكل 
تخص جوازات س�فرهم وخالل هذه 

الفرتة لم يكملوا تصحيحها.
وبالت�ايل يغيب بع�ض الالعب�ني لهذا 
الس�بب كما أن االتحاد لم يتعامل مع 
بع�ض النج�وم الذي�ن يعت�ذرون عن 
عدم التواجد مع الفريق بشكل حازم 
من خالل اس�تغالل أيام الفيفا بشكل 

صحيح.

وزير الرياضة يرتأس اللجنة اخلامسية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى وزي�ر الش�باب والرياضة الدكت�ور أحمد 
ري�اض تغيريا يف اللجنة الخماس�ية حيث قرر أن 
يك�ون عى رأس�ها خلف�ا لوكيل ال�وزارة عصام 
الدي�وان، بع�د االعرتاض�ات الدائم�ة لالتح�ادات 

الرياضية عى عمل اللجنة.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن 
ال�وزارة ل إن وزير الش�باب 
والرياض�ة ق�رر أن ي�رتأس 
اللجنة الخماس�ية املش�كلة 
ال�وزراء  رئي�س  قب�ل  م�ن 
م�ن أجل تس�يري األمور بعد 
والش�كاوى  االعرتاض�ات 
املستمرة لتعطل عمل اللجنة 
وتأخ�ري معام�الت ورواتب 

االتحادات الرياضية.
الوزي�ر  أن  املص�در  وب�ني 
باالتح�ادات  س�يجمع 
للوقوف عى أس�باب تعطل 
عمل اللجنة م�ن أجل إيجاد 

الحل�ول الناجع�ة لضم�ان اس�تمرار الفعاليات 
والبط�والت ودع�م املنتخبات العراقي�ة يف جميع 

األلعاب وعدم تعطيل مسريتها.
يشار إىل أن االتحادات الرياضية لم تستلم رواتب 
العبيها ومدربيها منذ سبعة أشهر، أي منذ استالم 

اللجنة الخماسية ملف إدارة الرياضة العراقية.

خطوة جديدة تقرب بوفون 
من التجديد ليوفنتوس

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن اقرتاب 
جيانلويج�ي بوفون، ح�ارس يوفنتوس، 
م�ن تجدي�د عق�ده الح�ايل مع الس�يدة 

العجوز.
ويرتبط بوفون مع يوفنتوس بعقد ينتهي 
يف الصي�ف املقبل، بعد عودت�ه من تمثيل 

باريس سان جريمان يف املوسم املايض.
س�بورت«  »توت�و  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإليطالي�ة، فإن بوفون يعتق�د أنه ال يزال 
ق�ادًرا ع�ى العط�اء، ولذل�ك يري�د تمديد 

تعاقده مع يوفنتوس ملوسم آخر.
وأش�ارت إىل أن بوفون سيلتقي مع أندريا 
أنيي�يل، رئي�س يوفنت�وس، خ�الل أي�ام 

ملناقشة مسألة التجديد بشكل شخيص.
يذكر أن بوفون مث�ل يوفنتوس ألكثر من 
600 مب�اراة يف ال�دوري اإليطايل عى مدار 

17 موسًما.

إبراهيموفيتش يلمح 
للعودة إىل إسبانيا

يوفنتوس يراقب صالح 
وثالثي توتنهام

              المستقبل العراقي/ متابعة

أمل�ح الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش، مهاج�م ل�وس 
أنجل�وس جاالك�ي، إلمكاني�ة عودت�ه للع�ب يف الدوري 

اإلسباني.
بش�بكة  حس�ابه  ع�ى  فيدي�و  إبراهيموفيت�ش  ون�ر 
»إنس�تجرام«، وقال في�ه: »مرحًبا إس�بانيا.. خمن ماذا؟ 

سأعود«.
وينته�ي العقد الحايل إلبراهيموفيت�ش مع لوس أنجلوس 
جاالكي يف ديس�مرب/ كان�ون أول املقب�ل، وبالتايل فإنه 

يستطيع االنتقال إىل أي ناٍد مجاًنا هذا املوسم.
وس�بق أن أمل�ح إبراهيموفيتش منذ عدة أس�ابيع لرغبته 
يف التواج�د رفقة ناب�ويل، كما ربطت�ه التقارير الصحفية 

باالنتقال إىل مانشسرت يونايتد.
يذك�ر أن إبراهيموفيت�ش لعب يف الدوري اإلس�باني خالل 
موس�م 2009 – 2010 رفق�ة برش�لونة، ولكن�ه انتق�ل 
مب�ارشة إىل ميالن يف صيف 2010، بس�بب خالفه مع بيب 

جوارديوال مدرب البارسا السابق.

إيكاردي يزيد حدة الرصاع مع إنرت ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعيش م�اورو إي�كاردي، مهاجم باريس 
سان جريمان واملُعار من إنرت ميالن، فرتة 
ممتازة مؤخرًا، بعدما اس�تعاد مس�تواه 
بقميص الفريق الباريي، وقاده لتحقيق 

فوز كبري عى مارسيليا بنتيجة )0-4(. 
إي�كاردي انتق�ل خ�الل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفية املاضي�ة لصفوف باريس قادًما 
م�ن اإلنرت، ملدة موس�م واحد عى س�بيل 
اإلع�ارة املجانية، مع وجود خيار يس�مح 
للن�ادي الفرني برائه يف نهاية املوس�م 

مقابل 70 مليون يورو.
رصاع وتمرد

 2019 ع�ام  مطل�ع  يف  إي�كاردي  ع�اش 

الح�ايل، فرتة قد تكون األس�وأ يف تاريخه، 
بعدما قررت إدارة اإلنرت يف منتصف ش�هر 
فرباي�ر/ ش�باط امل�ايض، س�حب ش�ارة 
القيادة من الالعب بش�كل مفاجئ.ودخل 
ماوريتو يف رصاع ش�ديد مع إدارة ناديه، 
بعد ساعات قليلة من قرار سحب الشارة 
منه، حيث أعلن تمرده برفضه االنضمام 
لقائمة الفريق التي كانت تستعد ملواجهة 
رابيد فيينا يف الدوري األوروبي.واستمرت 
رصاع�ات إي�كاردي وإدارة نادي�ه، حتى 
اس�تبعد الالع�ب لف�رتة وصلت إىل ش�هر 
ونص�ف ع�ن املش�اركة م�ع الفري�ق يف 
مختلف املس�ابقات، غاب ع�ى إثرها عن 
10 مباري�ات م�ا ب�ني ال�دوري اإليط�ايل 
واليوروباليج،وع�اد للمش�اركة مع بداية 

شهر أبريل/ نيسان.
رحيل بالقوة

أج�رب إنرت مي�الن إيكاردي علب�ى الرحيل 
عن صف�وف الفريق، بعدما خرج ماروتا، 
الرئي�س التنفي�ذي للن�ادي، بتريحات 
يؤك�د فيها خ�روج الالعب من حس�ابات 
النادي للمس�تقبل، مش�دًدا ع�ى أن عليه 

البحث عن فريق آخر.
ماروت�ا لم يكن الوحي�د الذي رصح بذلك، 
بعدم�ا أك�د أنطوني�و كونتي، ال�ذي توىل 
املس�ؤولية يف الصيف امل�ايض، أن الالعب 

ليس يف حساباته بعد قرار النادي أيًضا.
وتحك�م النريات�زوري يف رحي�ل إيكاردي، 
حيث حرم�ه من االنتق�ال للعب بقميص 
يوفنت�وس، بعدم�ا كان الي�ويف هو أش�د 

املعجب�ني بإي�كاردي، حيث رف�ض اإلنرت 
رحيل�ه ملنافس�ه يف إيطاليا لع�دم تقوية 
قائمة البيانكونريي بعنر مثل إيكاردي، 
لريحل ماورو وينضم معاًرا لباريس سان 

جريمان.
استعادة املستوى 

وأحرز إي�كاردي أول أهداف�ه مع باريس 
أمام جالطة رساي، باملب�اراة التي انتهت 
)1-0( لباري�س ب�دوري األبطال، وواصل 
زيارة الشباك منذ تلك املباراة وحتى اآلن.

فتمك�ن األرجنتين�ي م�ن هز ش�باك كل 
من أنجيه، بينما س�جل هدفا وصنع آخر 
أمام نيس، وأحرز هدفني أمام مارس�يليا 
بالدوري الفرني، فيما وقع عى ثنائية يف 

الفوز عى كلوب بروج )5-0( باألبطال.

سولسكاير حيث الثنائي الربازييل عىل تعويض بوجبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

حث أويل جونار سولسكاير مدرب مانشسرت يونايتد 
الثنائي الربازييل فريد وأندرياس برييرا عى تعويض 
غي�اب بول بوجب�ا املصاب وبث النش�اط واإلبداع يف 

خط وسط الفريق.
ويتوق�ع اس�تمرار غي�اب بوجبا الفائز مع فرنس�ا 
بكأس العالم 2018 يف روسيا حتى ديسمرب/ كانون 

األول بسبب مشكلة يف الكاحل.

وغاب الالع�ب الفرني بالفعل ع�ن ثماني من آخر 
عر مباريات خاضها يونايتد.

وش�ارك بريي�را يف آخ�ر س�بع مباري�ات يف الدوري 
املمت�از وأظهر عالم�ات عى عالقة رشاك�ة قوية يف 
خط الوس�ط مع مواطن�ه الربازييل فريد وس�كوت 
مكتومين�اي يف انتص�ار يونايتد 3-1 ع�ى نوريتش 

سيتي يوم األحد.
وقال سولس�كاير للصحفيني قبل مواجهة تشيلي 
يف كأس الرابط�ة غ�دا األربعاء: »أظهر ه�ذا الثنائي 

الربازييل الكثري من الطاقة والحماس وسيلعب دورا 
مهما مع الفريق يف الفرتة املقبلة«.

وتابع: »سيقوم فريد بمهام بوجبا لفرتة من الوقت 
وه�و أمر رائع بالنس�بة لنا. تأل�ق أندرياس أيضا يف 

املباريات األخرية«.
وزاد: »ال ج�دوى من اس�تمرار الحديث عن الغائبني 
لفرتة طويلة. بوجبا العب ذكي ومن العبي الوس�ط 
املبدع�ني الذي�ن نحتاجهم لكن الك�رة اآلن يف ملعب 

آخرين إلثبات أنفسهم«.

وس�حق يونايتد منافسه تش�يلي برباعية دون رد 
يف بداي�ة املوس�م لكن سولس�كاير ال يتوق�ع نتيجة 

مماثلة يف ستامفورد بريدج.
وقد يش�ارك ثنائي يونايتد الش�اب بران�دون وليامز 
وجيم�س جارن�ر أساس�يا ألول م�رة محلي�ا أم�ام 
تش�يلي بع�د أن لع�ب يف آخ�ر مبارات�ني بالدوري 

األوروبي.
وأضاف املدرب: »لم نقرر حتى اآلن من سيلعب لكن 

من املحتمل أن يظهرا معا«.

زيدان يكشف عن رأيه بشأن مستقبل بيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

نف�ى الفرني زي�ن الدين زيدان املدي�ر الفني لريال 
مدري�د، وج�ود أي رغب�ة للويل�زي جاري�ث بيل يف 
الرحيل عن الفريق، خالل س�وق االنتقاالت الشتوية 

يف يناير/ كانون الثاني املقبل.
وقال زيدان، اليوم الثالث�اء، خالل املؤتمر الصحفي 
ملواجه�ة ليجاني�س، املقررة غ�ًدا بالجول�ة 11 من 
الليج�ا: »لدينا مباراة هامة ض�د ليجانيس، ونعرف 

ما يتوجب علينا فعله، لكي نحصد النقاط الثالث«.
وبس�ؤاله ع�ن رضاه عن بي�ل، أجاب: »هذا س�ؤال 
جي�د، ألن هناك الكثري من األش�ياء الكث�رية املُثارة. 
لدين�ا عالقة جيدة، وهو يحاول ويتدرب لكن حني ال 

يكون متاحا ال نستفيد منه«.
وتاب�ع: »األزمة أن هناك الكث�ري من الحديث، وحني 

يكون جاهزا بنسبة 100% تعرفون من هو«.
وعن إمكانية رحي�ل بيل، علق: »لقد حصل عى إذن 
من الن�ادي بالس�فر، لكنه لم يتحدث ع�ن الرحيل، 

وحني يكون جاه�زا للعب، سيش�ارك ولدينا العديد 
م�ن املباريات«.وأض�اف: »بي�ل تحدث م�ع النادي 
مب�ارشة ألن�ه يعان�ي م�ن مش�كلة ش�خصية، وال 
أس�تطيع أن أقول هنا ما يح�دث، وله الحق يف إدارة 
حيات�ه الش�خصية«.وأردف: »غض�ب بي�ل بس�بب 
مباراة كلوب بروج؟ ال أعتقد ذلك، وتحدثت معه هو 
وخاميس، ويف تلك املباراة لم يكونا متاحني، وأعتقد 
أن بيل س�يعود بعد ظهر اليوم، ولديه اإلذن بالعودة 
غًدا«.وبس�ؤاله عن سفره ملناقش�ة إصابته، أجاب: 

»ال أعرف، لكن يمكنك توجيه السؤال إىل بيل نفسه«.
وأوضح: »موق�ف بيل يف الصيف وإمكانية رحيله يف 
الش�تاء؟ ال، لقد كان الجميع ع�ى دراية بالوضع يف 
ذل�ك الوقت، لكنه اس�تمر وبقاؤه أفض�ل للجميع، 
فهو الع�ب مهم للنادي والفريق، وإذا اس�تمر معنا 
س�يقولون إن�ه س�ريحل يف الصيف املقبل، ولس�وء 
الح�ظ ذلك لن يتغ�ري، وه�ذا كل يشء«.وعن رأيه يف 
تويل راؤول الفريق األول، أجاب: »إنه مدرب بالفعل، 

ولديه أشياء يف رأسه يفعلها ببطء.

ريال مدريد يفقد بيل وخاميس أمام ليجانيس

ساري يكشف موقف هيجواين 
وكوستا من مباراة جنوى

              المستقبل العراقي/ متابعة

خ�اض ريال مدريد، مران�ه األخري، ضمن 
تحضريات�ه لخ�وض مواجه�ة ليجانيس 
غ�ًدا األربع�اء، ضم�ن منافس�ات الجولة 
11 من الليجا.وبحسب صحيفة »ماركا« 
اإلس�بانية، ف�إن املجموع�ة تدربت بدون 
الويل�زي جاري�ث بي�ل الذي س�افر أمس 

اإلثنني ألسباب شخصية إىل العاصمة 
اإلنجليزية لندن، لُيثري الش�كوك حول 
إمكانية رحيله خالل سوق االنتقاالت 

الشتوية يف يناير/ كانون الثاني.
أيًض�ا ع�ن امل�ران خامي�س  وغ�اب 
رودريجي�ز العب خط الوس�ط، الذي 
تواج�د يف بل�ده كولومبي�ا، نظرًا ألنه 
رزق بطف�ل جديد أم�س، ليتأكد عدم 
مش�اركة الثنائ�ي املذكور س�ابًقا يف 
املب�اراة.ويف س�ياق منفص�ل، تع�اىف 
الكرواتي لوكا مودريتش الذي تعرض 

لإلصابة خالل مواجهة منتخب بالده ضد 
ويلز بالتصفي�ات املؤهلة لنهائيات كأس 
األم�م األوروبي�ة 2020، وس�يكون قادًرا 

عى التواجد يف القائمة.
وواصل الثنائي ماركو أسينس�يو وناتشو 
فرينانديز التعايف من إصاباتهما، واستدعى 
زيدان املدي�ر الفني للفريق الش�اب خايف 

هرينانديز للمشاركة يف املران.

              المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي  املدي�ر  س�اري،  ماوريس�يو  كش�ف 
نج�وم  بع�ض  موق�ف  ع�ن  ليوفنت�وس، 
البيانكون�ريي م�ن اللح�اق بمب�اراة جنوى، 
املقرر لها غًدا األربعاء، بالجولة 10 من الدوري 
اإليطايل.وق�ال س�اري خ�الل وقائ�ع املؤتمر 
الصحف�ي التقديم�ي ملب�اراة الغ�د: »الفريق 
يعمل بش�كل جيد ويتكيف م�ع طريقة لعب 
جديدة، ورغم ذلك ال يزال لدينا مس�احة أكرب 
للتحس�ن وأن نعرب عن أنفس�نا بشكل أكرب«.

وأضاف: »بالنس�بة لنا، معدل تحويل األهداف 
أق�ل بكثري من الفرص الت�ي نصنعها، نحتاج 
إىل التحس�ن ع�ى املرمى خاصة م�ن الناحية 
العقلية والذهنية«.وعن اإلصابات بيوفنتوس، 
رصح ساري: »بيانيتش خرج يف نهاية املباراة 

املاضية دون أي إصابة لكنه شعر باإلرهاق«.
وأردف: »الي�وم س�نقّيم حالته م�ع جونزالو 
هيجواين أيًضا، ال�ذي ليس يف جاهزية كاملة 
بع�د إصابت�ه بمب�اراة ليتيش، أم�ا دوجالس 
كوس�تا فعاد أمس وخ�اض تدريبا واحدا بعد 
45 يوًما من الغياب«.وواصل: »اليوم س�نقّيم 
الحالة العامة لالعبني، دون هيجواين سيكون 
من الصعب علينا أن نلعب أمام جنوى بطريقة 
)4-3-3(.. وحت�ى اآلن، ال يمكنني اس�تبعاد 
بونوتيش أو دي ليخ�ت من خط الدفاع«.وبنّي 
س�اري: »جن�وى لديهم جودة فني�ة مفاجئة 
عى عكس موقفهم يف جدول ترتيب املسابقة، 
هم فريق بإمكانهم أن يقدموا كرة قدم جيدة 
للغاي�ة، مباراتنا معهم س�تكون صعبة، لكن 
عندما تخوض مباراة كل 3 أيام، تكون جميع 

املباريات صعبة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أرسل نادي يوفنتوس اإليطايل كشافيه ملتابعة 4 العبني، يف 
ف�وز ليفربول عى توتنهام بنتيجة 2-1، يوم األحد املايض 

يف الدوري اإلنجليزي.
ووفق�ا لصحيف�ة »ذا صن« ف�إن يوفنتوس راق�ب يف تلك 
املب�اراة محمد صالح نجم ليفرب�ول وكذلك العب توتنهام 

سون هيونج مني. 
ويتطلع يوفنتوس للتعاقد مع نجم جديد، كي يكون البديل 
املناس�ب عى امل�دى البعيد، للنج�م الربتغايل كريس�تيانو 

رونالدو.
ويع�د الفرني كيلي�ان مبابي م�ن الخي�ارات الطموحة 
املطروح�ة ع�ى طاول�ة يوفنت�وس، إال أن إدارة الس�يدة 
العج�وز تدرك أنها س�تدخل يف رصاع عنيف للحصول عى 
خدماته مع ريال مدريد، وبالتايل يفضل اليويف خيار صالح 
وس�ون.ويملك يوفنت�وس ميزاني�ة تقدر ب��335 مليون 
جنيه إسرتليني، لبناء فريق قادر عى التتويج بلقب دوري 
أبط�ال أوروبا.ومن املتوقع أن يتمس�ك ليفربول بخدمات 
نجم�ه املري، والذي يمتد تعاقده م�ع الريدز حتى عام 
2023، وبالتايل س�تكون مهمة يوفنتوس أسهل يف التعاقد 
م�ع س�ون، خاصة أن الس�بريز مهدد وبقوة بع�دم إنهاء 

املوسم الجاري يف املراكز األربعة األوىل.
كم�ا راقب يوفنت�وس يف تلك املباراة ثنائ�ي توتنهام توبي 

ألديرفريليد إضافة إىل كريستيان إيركسن.
ويرف�ض ألديرفرلي�د وإيركس�ن، تجدي�د عقديهما حيث 

ينتهيان يف الصيف املقبل.

تباطؤ ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام راموس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�ر تقرير صحفي إس�باني أن نجم 
ري�ال مدريد قد يرحل عن الفريق رغم 
مسريته املرصعة باأللقاب واإلنجازات.

وذك�رت صحيف�ة »ABC« أن رئي�س 
ري�ال مدريد فلورنتين�و برييز ليس يف 
عجلة من أمره، م�ن أجل تمديد عقد 

نجم الفريق سريجيو راموس.
وأضافت الصحيفة اإلسبانية أن قائد 
»املرينجي« يأمل يف تمديد عقده الذي 

ينتهي صيف سنة 2021.
وأوضحت أن فلورنتينو برييز، يفضل 
التمه�ل لبع�ض الوق�ت قب�ل إعطاء 
ق�راره النهائي بخصوص تجديد عقد 
س�ريجيو راموس.وأردف�ت أن رئيس 

»األبي�ض امللك�ي« ق�د يحت�اج مهلة 
تصل إىل شهور بهدف حسم مستقبل 
راموس.وأفاد نفس املصدر بأن الدويل 
اإلس�باني يضع اآلن هدفا واحداً فقط 
نص�ب عيني�ه، حي�ث يريد س�ريجيو 
راموس تمديد عقده مع ريال مدريد.

ولفت�ت إىل أن املداف�ع الصلب يضغط 
عى فلورنتين�و برييز من أجل تحقيق 

هدفه يف أقرب وقت ممكن.
من جه�ة أخرى، قال نفس املصدر إن 
صن�اع القرار داخل القلع�ة املدريدية، 
يفكرون يف التخ�يل عن راموس نهاية 
املوس�م الحايل، مضيف�ًا أن فلورنتينو 
بريي�ز »غاض�ب بس�بب ق�وة ال�دويل 

اإلسباني داخل النادي«.
وأكدت الصحيفة أن عدم تجديد إدارة 
ري�ال مدري�د لعقد س�ريجيو راموس 
قد يدفع هذا األخ�ري إىل حزم حقائبه، 
والرحي�ل ع�ن الفريق نهاية املوس�م 

الحايل.

70 مليون يورو تكرس قيود إيسكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تطور يف العالقة بني 
ريال مدريد ونجمه إيسكو خالل املوسم الحايل.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن ريال 

مدريد ينتظر معرفة موقف إيسكو من الرحيل يف املريكاتو 
الش�توي املقبل.وس�بق أن أش�ارت تقارير إىل أن إيسكو 
يفكر يف الرحيل، حتى يتمكن من املشاركة بانتظام رفقة 
فريق آخ�ر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إس�بانيا يف 

يورو 2020.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ضوء الشمس حيسن نبيت األمعاء
اكتش�ف العلماء أنه تحت تأثري األشعة فوق 
البنفس�جية يف الجلد، يتغري تركيب البكترييا 
يف أمع�اء اإلنس�ان، ويصبح أكث�ر تنوعا، ما 

يحسن الخصائص املناعية للجسم.
 ،Frontiers in Microbiology تفي�د مجل�ة
التي نرشت نتائج هذه الدراسة، بأن األشعة 
فوق البنفس�جية تحفز الجس�م ع�ى إنتاج 
فيتام�ن D ال�ذي يعزز مناعة الجس�م. وإن 
نقص ضوء الش�مس الذي يعاني منه سكان 
امل�دن الكبرية وخاصة يف املناطق الش�مالية، 
بأم�راض  اإلصاب�ة  يف  الس�بب  يك�ون  ق�د 
غامض�ة وظه�ور التهابات يف األمع�اء دون 
وج�ود عوامل واضحة. لذلك ق�رر علماء من 
جامعة كولومبيا الربيطانية يف كندا برئاس�ة 
الربوفيس�ور ب�روس فاالن�س، التحق�ق من 

وجود عالقة مبارشة بن ش�دة األشعة فوق 
البنفس�جية وإنت�اج فيتام�ن D يف الجس�م 

وتركيب نبيت األمعاء.
ومن أجل ذلك أجروا تجارب يف موسم الشتاء 
حيث مس�توى األش�عة فوق البنفس�جية يف 
أدن�ى حاالت�ه. وش�اركت يف ه�ذه التجرب�ة 

21 ام�رأة، خضع�ت أجس�امهن إىل األش�عة 
فوق البنفس�جية خالل أس�بوع واحد لثالث 
جلسات مدة كل منها دقيقة واحدة. وكان 9 
 D منهن قبل بداية التجارب يتناولن فيتامن
. وحلل الباحث�ون قبل وبعد التجارب تركيب 
نبي�ت األمعاء ومس�توى فيتام�ن D لجميع 

املشرتكات.
وق�د اتضح للباحثن أنه تحت تأثري األش�عة 
ف�وق البنفس�جية ازداد تنوع نبي�ت األمعاء 
 .D لدى النس�اء اللواتي لم يتناول�ن فيتامن
ويق�ول الربوفيس�ور بروس فاالن�س، »قبل 
تأث�ري األش�عة ف�وق البنفس�جية كان تنوع 
نبيت األمعاء لدى النس�اء اللواتي لم يتناولن 
فيتام�ن D قبل التج�ارب بس�يطا، مقارنة 

باللواتي تناولن الفيتامن«. 

كش�فت موت�وروال ع�ن هاتف�ن متطوري�ن 
بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة، تأمل من 
خاللهما تعزيز مبيعاتها واس�تعادة مراكزها 
يف س�وق األجهزة الذكية. ويأتي الهاتف األول 
Plus Moto G8  بهي�كل أني�ق مض�اد للم�اء 
والغب�ار بس�ماكة 9 مل�م ووزن 188غ، مزود 
بشاش�ة IPS LCD بمق�اس 6.3 بوصة ودقة 

ع�رض )1080/2280( بيكس�ل. ويعمل هذا 
ثمان�ي    665  snaodrago بمعال�ج  الهات�ف 
الن�وى، ب�رتدد 2 غيغاهريتز، وذاك�رة وصول 
عش�وائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 
64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 
4000 مي�ي أمبري، تعمل مع خاصية الش�حن 
الرسيع )18 واطا(. كما يملك هذا الهاتف الذي 

سيبلغ ثمنه نحو 300 دوالر ماسحا لبصمات 
األصابع، ومنفذين لبطاقات االتصال، وكامريا 
العدس�ة بدق�ة)5+16+48(  أساس�ية ثالثية 
ميغابيكس�ل تمل�ك تقني�ة الرتكي�ز التلقائي 
للصورة التي تعتمد عى تقنيات الليزر، إضافة 
إىل كامريا أمامية بدقة 26 ميغابيكس�ل، تعمل 

مع خاصية التعرف عى الوجوه.

درس علم�اء املعهد الوطن�ي الفرنيس للبحوث األثري�ة الوقائية، مومياء 
القطة املرصية القديمة واكتشفوا ما بداخلها بواسطة األشعة السينية.

وتفي�د صحيف�ة Le Figaro، بأن�ه اس�تنادا إىل الصور الش�عاعية تمكن 
العلماء من تصميم مجس�م ثالث�ي األبعاد للمومياء الت�ي عمرها 2500 
س�نة، بعد ذلك درس�ت النماذج بواس�طة تكنولوجيا الواق�ع االفرتايض 

واملعزز.
واتض�ح للعلم�اء أن يف داخ�ل املومياء رف�ات عدة قطط، حيث ش�اهدوا 
بداخله�ا ثالثة ذيول وخم�س أرجل خلفية، وقطعة مكورة من النس�يج 

مكان جمجمة إحدى القطط.
وكانت وزارة شؤون اآلثار املرصية قد أعلنت يف 15 أكتوبر عن العثور عى 

20 تابوتا خشبيا سليما يف األقرص يعتقد أن بداخلها مومياوات.

ال أحد يعرف ما إذا كان »يووي« س�يتمكن من بدء حوار حول الفلس�فة 
مع س�ائق س�يارة تويوت�ا الجديدة LQ، لكن�ه بالتأكيد س�يعتني براحة 

واسرتخاء ركاب السيارة بفضل إمكانيات الذكاء االصطناعي.
أعلنت تويوتا يف مفهوم س�ياراتها LQ الجدي�دة عن وجود مخلوق يدعى 
»يووي« وهو مزيج من الذكاء االصطناعي والقائد اآليل Autopilot، الذي 

يتمكن من اتخاذ معظم القرارات عى الطريق. 
وتتدرج تلقائية القيادة إىل أربع مس�تويات، كما س�وف يتمكن »يووي« 
من التأثري عى مزاج س�ائق السيارة، وسيقوم بذلك بمبادرة منه، وليس 
اس�تنادا لطلب من الس�ائق. بمعنى أنه س�وف يعتني بدرجة الحرارة يف 
الصالون، وقد يختار املوسيقى التي يستمع إليها السائق استنادا ألسلوب 

القيادة، وكذلك املعلومات التي سوف يخزنها بداخله. 
كما س�يعرض »يووي« نظ�ام الواقع االفرتايض اإلضايف للس�ائق، بما يف 
ذل�ك التحذيرات عى الطري�����ق، ويوفر للركاب معل����ومات وأفكارا 
تدخل حيز اهتماماتهم، وس�يفعل كل ذلك بش�كل ش�خيص مخاطبا كل 

راكب عى حدة. 

موتوروال تطلق هاتفني مميزين بأسعار منافسة

الذكاء الصناعي يقتحم تويوتا اجلديدةكشف حمتوى مومياء مرصية  قديمة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

منظور عني النملة تساؤالت بشأن قرارات الربملان

هدى فنصة منهل عبد األمير المرشدي

أثناء دراس�تي يف كلية الهندس�ة املعمارية، تعلمت عن أش�كال املنظور التي نرسم 
م�ن خاللها البناء، وهي تختلف باختالف موقع رؤيته باملقارنة بخط األفق، فهناك 
منظ�ور عن الطائر والذي نرس�م فيه البناء من الس�ماء وكأنن�ا بذلك طيور تحلق 
ف�وق البناء تلتقط لحظ�ة معينة له، أما يف منظور عن الناظر، فنرس�م املبنى من 
منظور املش�اة، فيكون خط األفق املحدد مماثال ألعيننا أثناء مرورنا بجانب البناء. 
وأخريا منظور عن النملة، ويعني رس�م البن�اء بعظمة وإظهار ضخامته ورصحه 
وكأنن�ا ن�رى بعن نملة تدب ع�ى األرض. يف أيامنا هذه، غمرنا خالل ش�هر وربما 
أكثر تسونامي من األخبار السيئة، فأكاد ال أصدق أن تكون هذه أيام شبابي، أنظر 
إىل أخبار املوت، وأخبار الحروب، وأخبار املظاهرات وأخبار الحرائق وأخبار س�لطة 
الباط�ل الذي أريد به حق، وال أملك أدنى ذرة م�ن القدرة عى مواجهة هذه األخبار 
الس�يئة، فأستسلم لرمادية األجواء، أضع كفي عى وجهي وأسند رأيس به وأفكر.. 
م�ا الذي بإمكاني فعله.. ال أدري م�ا الذي يغلب كل هذا؟ فأنا أرى هذه األخبار من 
منظور ع�ن النملة، ترتاكم فوق كاه�ي ويتعاظم حجمها وتصب�ح ثقيلة كأقدام 
جند النبي سليمان حن استغاثت له. هنا يصبح مفيدا ما تعلمته يف دراستي! كيف 
أصبح الجميع صوتاً واحداً قاهراً للجميع؟  يف غمرة األخبار الس�يئة التي تسحبني 
إىل قعرها الحالك كثقب أس�ود يبتلع ما حوله، تأتي أخبار جميلة مرشقة تنتشلني 
إىل الس�طح كما تيضء ش�مس منرية مجرتنا الهائلة.. ال أدري ماهية املشاعر التي 
أحس بها، عندما أرى مظاهرات األحرار يف لبنان.. كيف تجاوز الجميع االنشقاقات 
الت�ي دائما م�ا ميزت املجتم�ع اللبناني؟ كيف أصب�ح الجميع صوتاً واح�داً قاهراً 
للجميع؟ أحرار النبطية وصور تميزوا بس�بب القهر املضاعف الذي يعانونه وخوف 
تجاوز س�لطة الدين التي تميز الس�لطة هن�اك، وتظهر تلك الس�يدة اللبنانية التي 
ت�ركل رجل أمن يقوم بإطالق النار من بندقيته يف الهواء، غادية بذلك أيقونة للثورة 
اللبناني�ة. أرى ب�ريوت جميلة ألول مرة.. تلمع يف عين�ي كجوهرة الرشق.. وخاصة 
باحتوائها جميع ثورات الشعوب العربية األخرى.  لكن يف غمرة هذه األحداث ربما 
يطغى عّي ش�عور واحد هو الخوف عى هذه الجوهرة، أخاف عليها كأنها ابنتي… 
ال أري�د أن يحل بها ما حل ببقية الثورات، وخاصة الس�ورية. أش�عر بأننا نميش يف 
منطق�ة براكن.. كل يوم أس�تفيق عى خرب انفجار بركان، ال يشء مس�تقر.. ولن 
يعود االس�تقرار أبدا.. وس�تبدأ الرباكن بإخراج كل ما خبأته منذ مئات السنن من 
قهر وعذاب وظلم وفس�اد وقذارة وتلفظه عى سطح البسيطة لتنظيف تجاويفها، 
وستبدأ األرض باالنشقاق لتبتلع الظلم الذي حاق بأهلها… أو ربما هذا ما أعتقده. 
لك�م أود أن أرى العالم من منظور طائر، أحلق فوق األرض وأرش�ها ضياء وألوانا، 
أن�رش ابتس�امات هن�ا وهناك. كب�ار وكبريات الس�ن يحظ�ون برش�ة مميزة من 
الس�عادة.. أحلم بوطن يعم فيه التفاهم والتس�امح… لن تنعدم املس�اوئ لكن أن 
نك�ون مجهزين بأس�لحة التعاطف والتفهم والتس�امح والرحمة س�يجعل الحياة 
ذات ل�ون أجمل. ربما يكون للنملة يوم قريب يدوي فيه دبيب خطواتها كزئري رعد 
يهز الس�ماء، تقلب فيه موازين القوى عى جند س�ليمان ويحق الحق عندئذ وتجد 

نفسها تنظر من منظور عن الطائر. يارب!

مما ال شك فيه ومن باب الحق واإلنصاف نقول إن ما صدر 
ع�ن مجلس النواب العراقي م�ن حزمة قرارات إصالحية 
تتناغ�م مع متطلبات الجماهري الغاضبة يمكن اعتبارها 
نقلة نوعية كبرية وخطوة جي�دة، وهي خطوة صحيحة 
يف طري�ق االصالح وإنصاف املواطن العراقي، لكنها تبدوا 
مفتقرة إىل الش�فافية والوضوح. فق�رار الغاء امتيازات 
اعض�اء مجلس الن�واب هو قرار مبه�م ويحمل اكثر من 
تفس�ري، فقد كان املفرتض ان يتضمن، وبش�كل رصيح، 
االش�ارة وبوضوح اىل إلغ�اء الروات�ب التقاعدية ألعضاء 
مجلس النواب ومجلس الحك�م، والجمعية الوطنية، ألن 
عضو مجلس النواب ش�خص متطوع ألداء خدمة عامة 
ولي�س موظف�اً مكلف�اً بذلك ويمك�ن اعط�اءه مكافئة 
نهاية خدمة بمقدار راتب س�نة فق�ط بعد انتهاء الدورة 
االنتخابي�ة لغري املوظف�ن منهم وحج�ب كل االمتيازات 

االخرى بنهاية الدورة االنتخابية مبارشة.
وفيم�ا يخ�ص تغي�ري قان�ون االنتخاب�ات، فل�م يش�ري 
املجلس يف اس�باب تش�كيل اللجنة الخاصة به بما يؤمن 
انهاء س�يطرة االح�زاب والتحالفات الك�ربى عى نتائج 
االنتخاب�ات. كنا نتمن�ى ايضا ان يتم تفعي�ل فقرة عدم 
اس�تالم اي منصب حكومي ملزدوجي الجنسية وان يمنع 
االنتس�اب بش�كل مطلق مل�ن يحمل جنس�ية اخرى غري 
العراقية يف الجيش والرشطة واالجهزة االمنية او أن يتبوأ 
اي موق�ع وظيف�ي يف الدرجات الخاص�ة وقطع الطريق 
عى مح�اوالت االلتفاف عى ذلك من خ�الل التعاقد معه 
كخب�ري او مستش�ار تح�ت أي ظ�رف كان. مطل�ب آخر 
ينبغي االلتفات إليه واملتمثل برتش�يق الوزارات والهيئات 
املس�تقلة من خالل ألغاء الكثري منها وتحويلها من هيئة 
مس�تقلة اىل مديري�ة عامة عى اقل تقدي�ر والغاء ودمج 
الكثري م�ن املديري�ات العامة وال�وكاالت واملستش�ارين 
داخل الوزارات واملؤسس�ات الحكومية. بقي أن تتساءل 
عن السبب يف عدم شمول رواتب فدائيي صدام واملوظفن 
الفضائين يف االقليم يف اإليقاف فضال عن إلزام الحكومة 
بالس�يطرة ع�ى م�وارد االقلي�م النفطية وكاف�ة املوانئ 
واملط�ارات واملناف�ذ الحدودي�ة يف البالد إضاف�ة إىل إلغاء 

الحمايات النواب والرئاسات..

االلكرتونيات حتفز املراهقني عىل استهالك السكر والكافيني
تقل�ق مس�الة تغذية الجي�ل الصاعد 
العدي�د من العلماء، ألن املواد الغذائية 
واملرشوبات املرضة تس�بب مشكالت 
عدي�دة ب�دءا م�ن تس�وس األس�نان 

وانتهاء بالسمنة.
وإن العوامل التي تس�اعد عى تناول 
الطعام غري الصحي عديدة، مثل عدم 
اهتم�ام الوالدين واالعالنات التجارية 
املتك�ررة وكذل�ك ع�دم توف�ر البديل، 
فعى س�بيل املث�ال األطف�ال الذين ال 
نوف�ر له�م مياه�ا عادي�ة، يرشبون 

املياه الغازية، فيزداد وزنهم.
كما يضيف علماء من كندا والواليات 
املتح�دة عام�ال جديدا وه�و األجهزة 

االلكرتوني�ة. فوفق�ا لنتائ�ج دراس�ة جديدة، 
يس�تهلك املراهقون م�ن كال الجنس�ن الذين 
يقضون فرتات طويلة أم�ام أجهزة التلفزيون 
والكمبيوتر والهواتف الذكية كميات كبرية من 

السكر والكافين. وهذا يقلق الخرباء جدا.
وتق�ول كاترين موريس�ون م�ن جامعة ماك 
ماس�رت الكندية، رئيس�ة فريق البحث، »وفقا 
ألح�دث البيان�ات املتوفرة لدين�ا، لوحظ خالل 
أعوام 2013-2016 انخفاض كمية مرشوبات 

الطاقة واملرشوبات الغازية. ولكن مع انتش�ار 
اس�تخدام األجه�زة االلكرتوني�ة ع�ى نط�اق 
واس�ع وخاصة التلفزيونات، يزداد اس�تهالك 
املرشوبات املحتوية عى الس�كر والكافين بن 

املراهقن«.
حلل الفريق العلم�ي بيانات عن 32 ألف تلميذ 
من املدارس األمريكية أعمارهم 13-15 س�نة، 
حصل عليها يف اطار الربنامج الوطني للفحص 
الطبي. وقد أجاب التالميذ عن أس�ئلة استمارة 
مرفقة دون ذكر األس�ماء، خضعت للدراس�ة 

أيضا. وقد س�اعدت ه�ذه املعلومات 
عى احتس�اب متوس�ط كمية السكر 
والكافين اس�تنادا إىل امل�واد الغذائية 
واملرشوب�ات التي يس�تهلكها التلميذ 
يوميا، والف�رتة الزمنية التي يقضيها 

مع األجهزة االلكرتونية.
لق�د أظه�رت النتائ�ج أن�ه فقط من 
تن�اول مرشوب�ات الطاق�ة يتج�اوز 
املراهق�ن كمي�ة الس�كر  27% م�ن 
املق�ررة )25 غرام�ا يف الي�وم( و%21 
من الكافين )من 12-18 سنة تعادل 
100 ملليغ�رام(. وقد الحظ الباحثون 
أن الذكور أكثر اس�تهالكا لهذه املواد 
م�ن اإلن�اث. وأن اس�تخدام الهواتف 
املحمولة ملدة س�اعة واحدة يزيد من استهالك 

السكر بنسبة 14% والكافين بنسبة %18.
ويرب�ط الباحثون النتائج الت�ي حصلوا عليها 
بمفه�وم »األكل املش�تت«، أي تن�اول الطعام 
مع تع�دد االهتمام�ات مثل العمل ومش�اهدة 
التلفزي�ون، والتواص�ل عرب ش�بكات التواصل 
االجتماعي وغري ذلك، وهذا غري صحيح وخطر 
عى الصحة. ألنه ي�ؤدي إىل اإلرساف يف الطعام 

ومع التكرر يكتسب املرء زيادة يف الوزن.

كشف أسباب انتشار وباء قاتل حمتمل حول العالـم
كشف تقرير هام أنه ال يوجد بلد مجهز 
بالكام�ل للتعامل م�ع الوب�اء العاملي 
الق�ادم، الذي يمك�ن أن يغزو الكوكب 
خالل 36 ساعة ويقتل عرشات املالين 
من البرش بسبب السفر املستمر، وفقا 

للعلماء.
الرعاي�ة  أنظم�ة  مراجع�ة  ووج�دت 
الصحية املوجودة بالفعل حول العالم، 
أن 13 دول�ة فقط لديها املوارد الالزمة 

ملحاربة وباء »ال مفر منه«.
ومن ب�ن الدول الت�ي احتل�ت املراتب 
املتح�دة  والوالي�ات  بريطاني�ا  األوىل: 

وأسرتاليا وكندا وفرنسا وهولندا.
ولكن بالنظر إىل رسعة انتش�ار املرض 

املحتم�ل )ش�بيه اإلنفلون�زا(، يح�ذر الخرباء 
م�ن أن البل�دان هذه قد تكافح م�ن أجل كبح 

املرض.
واعُترب معظم دول االتحاد األوروبي، بما يف ذلك 
إس�بانيا وأملانيا وإيطاليا والنمس�ا والنرويج، 
»أكث�ر اس�تعدادا«، بع�د بريطاني�ا والوالي�ات 

املتحدة.
وأعّد علماء يف مرك�ز جامعة »جونز هوبكنز« 
لألمن الصحي، بالتع�اون مع مبادرة »التهديد 

باس�م  املع�روف  التقري�ر   ،)NTI( الن�ووي« 
.)GHS( »مؤرش األمن الصحي العاملي«

ويف التوصيات، قال فريق البحث إنه يتعن عى 
الحكومات رصد األموال لوضع االس�تعدادات، 
مع إقام�ة محاكاة روتينية. كم�ا دعا الخرباء 
إىل املزيد من االستثمار الخاص يف االستعدادات 
للوباء، وقالوا إنه يتعن عى األمم املتحدة فعل 
املزيد لتنسيق االستجابات عرب الحدود الدولية. 
وقّي�م العلم�اء كيفية تعامل البل�دان يف جميع 
أنح�اء العال�م مع الوب�اء املحتم�ل، من خالل 

النظر يف مجموعة من العوامل: الدخل 
وأمن الحدود وأنظمة الرعاية الصحية، 
فض�ال عن عوام�ل الخطر السياس�ية 
والبيئية،  واالقتصادي�ة  واالجتماعي�ة 

التي يمكن أن تحد من االستجابة.
وبلغ متوس�ط درجة امل�ؤرش اإلجمايل 
أع�ى قلي�ال م�ن 40 م�ن أص�ل 100، 
ما يش�ري إىل »نق�اط ضع�ف كبرية يف 
االس�تعداد«. ولكن العلم�اء وجدوا أنه 
حتى بن 60 دولة ذات الدخل املرتفع، 
بال�كاد تج�اوز متوس�ط النتيجة 50 
نقطة. وكتب العلم�اء يف التقرير: »إن 
املؤرش، الذي يمثل مقياس�ا لالستعداد 
العاملي، يستند إىل مبدأ أسايس: التهديد 
يف أي مكان يمثل تهديدا يف كل مكان. األمراض 
املعدية القاتلة يمكن أن تنتقل برسعة، وتعني 
زيادة التنقل العاملي من خالل الس�فر الجوي، 
أن تفيش األمراض يف بلد واحد يمكن أن ينترش 

حول العالم يف غضون ساعات«.
ويأت�ي ه�ذا التقري�ر بع�د ش�هر م�ن إصدار 
مجموعة يرأسها رئيس سابق ملنظمة الصحة 
العاملي�ة، تحذيرا قويا بأن املرض »إكس« يلوح 

يف األفق.


