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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تنرش املستقبل العراقي نص بيان املرجع الديني 
االعىل الس�يد عيل السيس�تاني، الذي ألقى خالل 

خطبة صالة الجمعة يف كربالء
وق�رأ ممثل املرجعية الديني�ة العليا خالل خطبة 
صالة الجمعة التي اقيمت يف الصحن الحس�يني 
الرشي�ف اليوم الجمع�ة نص م�اورد من مكتب 

املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف.
وقال الش�يخ عبد املهدي الكربالئي »نقرأ عليكم 
ن�ص ما وردنا من مكتب الس�يد السيس�تاني يف 
النجف: تتواصل االحتجاجات الش�عبية املطالبة 
باإلص�الح يف أكث�ر م�ن م�كان، وقد تج�ىلىّ فيها 
العديد م�ن الصور املرشقة التي تعبىّ عن محامد 
خص�ال العراقيني وما يتحلىّون به من الش�جاعة 
وااليثار، والص�ب والثب�ات، والتضامن والرتاحم 
فيم�ا بينهم، وإذ نتذكر الي�وم الكوكبة األوىل من 
جوا بدمائهم الزكية يف بدء هذه  ىّ األحبة الذين ضرُ
الحركة االصالحية قبل اربعني يوماً ونرتحم عىل 
أرواحه�م الطاه�رة ونج�دد املطالبة بمحاس�بة 
قتلتهم ونوايس عوائلهم وندعو للجرحى بالشفاء 

والعافية، نودىّ أن نشري اىل عدىّة نقاط:
)األوىل(: إنىّ أم�ام الق�وى السياس�ية املمس�كة 
بزمام الس�لطة فرصة فريدة لالستجابة ملطالب 
املواطن�ني وف�ق خارط�ة طري�ق يتف�ق عليها، 
�ذ يف م�دة زمنية محددة، فتضع ح�دىّاً لحقبة  تنفىّ
طويلة من الفس�اد واملحاصص�ة املقيتة وغياب 
العدالة االجتماعية، وال يجوز مزيد املم����اطلة 
والتس�ويف يف ه�ذا املج�ال، ملا فيه م�ن مخاطر 

كبرية تحيط بالبالد.
التفاصيل ص2
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الكهرباء تكشف
 العجز يف اإلنتاج وموعد حتقيق 

االكتفاء الذايت

موانئ العقبة
 تعلن جاهزيتها الستقبال 

البضائع العراقية

نينوى تعلن عن
ختصيصات بقيمة »20« مليار 

دينار ملشاريع االعامر

       بغداد / المستقبل العراقي

وقع انفج�ار يف منجم ببلدة رشقي أملانيا مما أس�فر عن 
إصابة ش�خصني وحصار ما ال يقل عن 30 شخصا تحت 
األرض، قبل أن تتمكن فرق اإلنقاذ من إخراجهم جميعا.

وقالت صحيف�ة »ميتلدويتش�الند« إن الرشط�ة يف والية 
سكس�ونيا تلقت بالغا الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت 
املحيل، بإصابة ش�خصني وحص�ار 30 آخرين يف منطقة 

تحت األرض يف منجم »تيوتشينثال«.
ويقع منجم تيوتشينثال خارج مدينة هايل، عىل بعد حوايل 

150 كلم من جنوب غرب برلني.
وهرعت فرقة كبرية من عمال االنقاذ إىل مكان الحادث، يف 

إطار خطة عاجلة إلنقاذ العمال العالقني.
وقال�ت الرشط�ة األملاني�ة يف تغري�دة عىل توي�رت إن فرق 

اإلنقاذ تمكنت من إخراج كافة العاملني املحارصين.
ووفقا للرشكة املشغلة، يعمل حوايل 100 شخص يف املنجم 
الذي أعيد العمل فيه منذ 15 عاما، بعد إغالقه عام 1982. 
ويس�تخدم هذا املنجم حاليا يف تخزي�ن النفايات املعدنية 
عىل مس�احة 14 كيلومرت مربع، وكان يف السابق منطقة 

الستخراج البوتاس.

      بغداد / المستقبل العراقي

ص�در رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد 
املهدي، امس السبت، بيانا من سبع نقاط 

ردا عىل خطبة املرجعية يوم الجمعة.
 وقال عبد املهدي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه »استمعت جماهري 
شعبنا يوم الجمعة املصادف 2019/11/8 
اىل خطاب املرجعية الدينية العليا يف النجف 
االرشف، وقد جاء الخطاب تأكيداً لخطبة 
الجمع�ة املاضي�ة يف التش�ديد ع�ىل ح�ق 
املتظاهرين الس�لميني بالتعبري عن رايهم 
بكل حرية واطمئن�ان، ويف عزل العنارص 

املخرب�ة والجه�ات الداخلي�ة والخارجية 
الت�ي تري�د حرف مس�رية التظاه�رات«. 
ه�ذه  اس�تثمار  اهمي�ة  »ويف  واض�اف 
الفرصة الثمينة الجراء اصالحات جذرية 
ملكافحة الفساد، واخرى وزارية وخدمية 
واقتصادية وأمنية وانتخابية ودس�تورية 
تصحح مس�ارات عمل الدولة، لتضعها يف 
السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية 
وحامية ملصالح الش�عب ولي�س ملصالح 
الحاكمني او االحزاب والقوى السياس�ية 
املاس�كة بالس�لطة«. وبني »لق�د تظاهر 
ش�عبنا من مدني�ني وعس�كريني ترحيباً 
بالخطبة املباركة خصوصاً ما عبت عنه 

بالفرصة الثمينة التي يجب عدم تضييعها. 
فاملظاهرات لم تحصل يف س�احة التحرير 
او س�احات التظاه�ر االخ�رى فقط، بل 
حصلت ايضاً واساس�اً يف كل بيت وارسة، 
ويف نف�س وعق�ل كل عراق�ي، وس�تعتب 
دائماً نقطة تحول كبى وواعية يف كفاح 
ش�عبنا يف مس�ريته الظاف�رة. لقد ش�هد 
شعبنا حركات كثرية قادها ثوار عظماء، 
مدنيني وعسكريني، لكنها املرة االوىل التي 
يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز 
البالد من اقصاها اىل اقصاها، وتهز كامل 
س�لوكياتنا واعماق ممارس�اتنا، لتقودنا 
اىل مراجعة كاملة شاملة لالوضاع العامة 

يف بلدنا ويف مساراته االنية واملستقبلية«.
ولفت اىل ان »هذه الحركة بدأت منترصة 
ول�ن تنتهي النها س�تبقى منت�رصة بما 
حققت�ه برسع�ة قياس�ية م�ن تدافعات 
س�تقود اىل اصالح�ات ك�بى يف عراقن�ا، 
فه�ي ليس�ت انقالب�اً م�ن ف�وق يحم�ل 
مصالح خاص�ة بل هي موجة عارمة من 
اعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية 
ام�ال  الصاع�دة ب�كل م�ا تحمل�ه م�ن 
ومصال�ح. وان جميع املحاوالت لاللتفاف 
عىل ه�ذه الحرك�ة او ح�رف طريقها او 

دفعها يف طريق العنف والتخريب .
التفاصيل ص2
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جهاز مكافحة االرهاب يدعو املفسوخة عقودهم إىل االلتحاق
     بغداد / المستقبل العراقي 

دعا جهاز مكافحة االٍرهاباملفسوخة 
عقوده�م م�ن تاري�خ ١٠ حزيران 

٢٠١٤ لاللتحاق بوحداتهم.
وق�ال جه�از مكافح�ة االٍرهاب يف 
بيان تلقت »السومرية نيوز« نسخة 
منه، إنه يدعو املفس�وخة عقودهم 
 ٢٠١٤ حزي�ران   ١٠ تاري�خ  م�ن 
واملش�مولني بالضواب�ط والذين تم 
لوحداته�م  االلتح�اق   ، فحصه�م 
اعتبارا من تاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٩ 

ولغاية ٣٠ منه.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تنرش املس�تقبل العراقي نص بيان املرجع الديني االعىل 
الس�يد عيل السيس�تاني، الذي ألقى خ�الل خطبة صالة 

الجمعة يف كربالء
وق�رأ ممثل املرجعي�ة الدينية العليا خ�الل خطبة صالة 
الجمعة التي اقيمت يف الصحن الحس�يني الرشيف اليوم 
الجمعة نص ماورد من مكتب املرجعية الدينية العليا يف 

النجف االرشف.
وقال الش�يخ عبد املهدي الكربالئي »نقرأ عليكم نص ما 

وردنا من مكتب السيد السيستاني يف النجف: 
تتواصل االحتجاجات الشعبية املطالبة باإلصالح يف أكثر 
من م�كان، وقد تج�ىلىّ فيها العديد م�ن الصور املرشقة 
الت�ي تعبىّ ع�ن محامد خص�ال العراقيني وم�ا يتحلىّون 
به من الش�جاعة وااليثار، والص�ب والثبات، والتضامن 
والرتاح�م فيما بينه�م، وإذ نتذكر الي�وم الكوكبة األوىل 
جوا بدمائهم الزكي�ة يف بدء هذه  ىّ م�ن األحبة الذي�ن ضرُ
الحرك�ة االصالحي�ة قب�ل اربع�ني يوم�اً ونرتح�م عىل 
أرواحه�م الطاهرة ونج�دد املطالبة بمحاس�بة قتلتهم 
ونوايس عوائلهم وندعو للجرحى بالشفاء والعافية، نودىّ 

أن نشري اىل عدىّة نقاط:
)األوىل(: إنىّ أم�ام الق�وى السياس�ية املمس�كة بزم�ام 
السلطة فرصة فريدة لالستجابة ملطالب املواطنني وفق 
ذ يف مدة زمنية محددة،  خارطة طريق يتف�ق عليها، تنفىّ

فتض�ع ح�دىّاً لحقب�ة طويلة م�ن الفس�اد واملحاصصة 
املقيت�ة وغي�اب العدال�ة االجتماعي�ة، وال يج�وز مزيد 
املماطلة والتس�ويف يف هذا املجال، مل�ا فيه من مخاطر 

كبرية تحيط بالبالد.
االحتجاج�ات  س�لمية  ع�ىل  املحافظ�ة  إنىّ  )الثاني�ة(: 
بمختلف أش�كالها تحظ�ى بأهمية كبرية، واملس�ؤولية 
الكبى يف ذلك تقع عىل عاتق القوات األمنية بأن يتجنبوا 

اس�تخدام العنف � وال س�يما العنف املفرط � يف التعامل 
م�ع املحتجني الس�لميني فانه مما ال مس�وغ له ويؤدي 
اىل عواق�ب وخيم�ة، وقد لوحظ أن معظم املش�اركني يف 
االحتجاجات يراعون س�لميتها ويتجنىّبون عن التعرض 
للقوات األمنية واملنشآت الحكومية واملمتلكات الخاصة، 
فينبغي توجيه القلىّة التي ال تزال تتعرض لها بالكفىّ عن 
ذلك، ليبقى مشهد االحتجاجات نقياً من كل ما يشينه.

)الثالث�ة(: إن التظاه�ر الس�لمي حق ل�كل عراقي بالغ 
كامل، به يعبىّ عن رأيه ويطالب بحقه، فمن شاء شارك 
فيه ومن لم يش�أ لم يش�ارك، وليس ألحد أن يلزم غريه 
بما يرتئيه، وال يليق أن تكون املشاركة أو عدم املشاركة 
مث�اراً لتب�ادل االتهامات بني املواطن�ني عند االختالف يف 
ال�رأي، بل ينبغي أن يح�رتم كٌل رأي اآلخر ويعذره فيما 
يخت�اره. )الرابع�ة(: إن هن�اك اطرافاً وجه�ات داخلية 
وخارجي�ة كان له�ا يف العق�ود املاضية دور ب�ارز فيما 
اص�اب العراق م�ن أذًى بالغ وتعرض ل�ه العراقيون من 
قمع وتنكيل، وهي قد تس�عى اليوم الس�تغالل الحركة 
االحتجاجي�ة الجارية لتحقيق بع�ض اهدافها، فينبغي 
للمش�اركني يف االحتجاج�ات وغريه�م أن يكون�وا ع�ىل 
ح�ذر كبري من اس�تغالل ه�ذه االط�راف والجهات أليىّ 
ثغ�رة يمكن م�ن خاللها اخرتاق جمعهم وتغيري مس�ار 
الحرك�ة االصالحية. )الخامس�ة(: إنىّ اعزتن�ا يف القوات 
املس�لحة ومن التحق بهم يف محارب�ة االرهاب الداعيش 
والدفاع عن العراق ش�عباً وأرضاً ومقدس�ات لهم فضل 
كبري عىل الجميع وال س�يما من ه�م مرابطون اىل اليوم 
عىل الحدود وما يتبعها من املواقع الحساسة، فال ينبغي 
أن ننىس فضلهم وال يجوز أن يبلغ مس�امعهم أي كلمة 
تنتق�ص م�ن ق�در تضحياتهم الجس�يمة، ب�ل اذا كان 
يتيرس الي������وم اقامة املظاهرات واالعتصام����ات 
السلمية بعيداً عن أذى االرهابيني فإنما هو بفضل اولئك 

الرجال األبطال، فلهم كل االحرتام والتقدير«.

      بغداد / المستقبل العراقي

صدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، 
امس الس�بت، بيانا من س�بع نق�اط ردا عىل 

خطبة املرجعية يوم الجمعة.
 وق�ال عب�د امله�دي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه »اس�تمعت جماهري 
ش�عبنا يوم الجمعة املص�ادف 8/٢٠١٩/١١ 
اىل خط�اب املرجعي�ة الدينية العلي�ا يف النجف 
االرشف، وق�د ج�اء الخط�اب تأكي�داً لخطبة 
ح�ق  ع�ىل  التش�ديد  يف  املاضي�ة  الجمع�ة 
املتظاهري�ن الس�لميني بالتعب�ري ع�ن رايهم 
ب�كل حري�ة واطمئن�ان، ويف ع�زل العن�ارص 
املخربة والجه�ات الداخلي�ة والخارجية التي 
تريد حرف مسرية التظاهرات«. واضاف »ويف 
اهمية اس�تثمار هذه الفرصة الثمينة الجراء 
اصالح�ات جذري�ة ملكافحة الفس�اد، واخرى 
وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية 
ودس�تورية تصح�ح مس�ارات عم�ل الدولة، 
لتضعها يف السياقات الطبيعية كدولة خادمة 
وراعية وحامية ملصالح الشعب وليس ملصالح 
الحاكم�ني او االح�زاب والق�وى السياس�ية 
املاس�كة بالسلطة«. وبني »لقد تظاهر شعبنا 
م�ن مدني�ني وعس�كريني ترحيب�اً بالخطب�ة 
املبارك�ة خصوص�اً م�ا عبت عن�ه بالفرصة 
الثمينة التي يجب عدم تضييعها. فاملظاهرات 
ل�م تحص�ل يف س�احة التحري�ر او س�احات 
التظاه�ر االخ�رى فق�ط، ب�ل حصل�ت ايضاً 
واساس�اً يف كل بي�ت وارسة، ويف نفس وعقل 
كل عراقي، وستعتب دائماً نقطة تحول كبى 
وواعية يف كفاح ش�عبنا يف مس�ريته الظافرة. 
لقد ش�هد ش�عبنا حركات كث�رية قادها ثوار 
عظماء، مدنيني وعسكريني، لكنها املرة االوىل 

الت�ي يقود فيها ش�باب بعم�ر الزهور حركة 
تهز البالد من اقصاها اىل اقصاها، وتهز كامل 
س�لوكياتنا واعم�اق ممارس�اتنا، لتقودنا اىل 
مراجعة كاملة شاملة لالوضاع العامة يف بلدنا 

ويف مساراته االنية واملستقبلية«.
ولف�ت اىل ان »ه�ذه الحرك�ة ب�دأت منترصة 
ولن تنتهي النها ستبقى منترصة بما حققته 
برسع�ة قياس�ية م�ن تدافع�ات س�تقود اىل 
اصالحات كبى يف عراقنا، فهي ليست انقالباً 
م�ن فوق يحمل مصالح خاصة بل هي موجة 
عارمة م�ن اعماق وعي ش�عبنا ومن حركته 
الش�بابية الصاع�دة بكل ما تحمل�ه من امال 
ومصال�ح. وان جمي�ع املح�اوالت لاللتف�اف 
عىل هذه الحرك�ة او حرف طريقها او دفعها 
يف طري�ق العن�ف والتخريب قد ذهبت س�دى 
رغ�م كل التضحي�ات العزيزة الت�ي قدمت يف 
هذا الطريق، ورغم كل الش�هداء والدماء التي 
س�الت من املتظاهري�ن والق�وات األمنية، اذ 
انترص شعبنا يف النهاية بتالحم شبابه وقواته 
وبرعاية املرجعية الدينية العليا واملخلصني يف 
الب�الد لتحقيق االهداف النبيل�ة التي انطلقت 

هذه الحركة لتحقيقها«.
واش�ار اىل ان�ه »ام�ا الحكومة فه�ي ال تعتب 
الش�عب  ارادة  تق�ف ف�وق  نفس�ها س�لطة 
واملؤسسات الدستورية النافذة بل هي سلطته 
وفق املبادىء واملؤسسات التي يقرها بوضوح 
ع�ب االدوات الديمقراطية التي يختارها. وان 
مث�ل هذه الحركات هو ما يصحح املس�ارات 
ان حص�ل حي�د او انحراف، ونتف�ق تماماً ان 
هن�اك خلالً كبرياً يس�تدعي اصالحاً كبرياً، وال 
مناص ع�ن ذل�ك. فحرك�ة الفرص�ة الثمينة 

لشباب العراق انطلقت ولن تموت«.
١- نعت�ب مظاه�رات ش�عبنا الس�لمية م�ن 

اهم االح�داث التي م�رت بالبالد بع�د ٢٠٠٣. 
وس�تعمل الحكومة وس�عها لنج�اح مطالب 
املتظاهرين وت�رى ان املظاهرات هي من اهم 
وس�ائل الضغط واملراقبة لتحقيق االصالحات 

املطلوبة واالهداف املنشودة.
يف  وستس�اعد  التظاه�رات  س�اعدت   -٢
الضغ�ط ع�ىل الق�وى السياس�ية والحكومة 
والس�لطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية 
لتصحيح املس�ارات وقبول التغي�ريات. وكما 
ان التظاهرات هي حرك�ة للعودة اىل الحقوق 
الطبيعية للش�عب، فان اس�تمرار التظاهرات 
يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها 

تتحقق املطالب املرشوعة.
٣- س�تواصل الحكومة والسلطات القضائية 
التحقي�ق يف قضاي�ا الش�هداء والجرح�ى من 
املتظاهري�ن والقوات. ولن تبق�ي معتقالً من 
املتظاهري�ن وس�تقدم للمحاكم�ة م�ن تثبت 
علي�ه جرائ�م جنائي�ة وم�ن اي ط�رف كان. 
وستالحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل 
خارج اط�ار القانون والس�لطات القضائية. 
وس�تمنح الحكومة الش�هداء حقه�م الكامل 
وكذل�ك س�رتعى الجرح�ى بكل م�ا لديها من 

امكانيات وطاقات.
بتغي�ريات  ش�عبية  مطالب�ات  هن�اك   -٤
وزارية ش�املة او جزئية للخ�روج من نظام 
املحاصصة ولجعل مؤسس�اتنا اكثر ش�بابية 
وكفاءة وش�فافية ، وقد أكدنا بأننا س�نجري 

تعديال وزاريا مهماً استجابة لذلك.
كيان�ات  واالح�زاب  السياس�ية  الق�وى   -5
مهم�ة يف اي نظ�ام ديمقراط�ي، وق�د قدمت 
تضحيات كبى لكنها س�قطت يف ممارس�ات 
خاطئة كث�رية. فاالح�زاب يختارها الش�عب 
لتحك�م وفق مناه�ج محددة، ال لتتس�لط او 

تحتكر او تس�تويل عىل الدول�ة واملجتمع. فاذا 
كان�ت املرحل�ة املاضي�ة ق�د ش�هدت احتكار 
ح�زب واحد يمنع عب القمع تداول الس�لطة، 
فان مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ قد ش�هدت احتكار 
احزاب تتحاصص الس�لطة وتمنع عب النظم 
االنتخابية املصممة تصميماً خاصاً ووس�ائل 
التخوي�ف والبي�ع وال�رشاء ت�داوالً حقيقي�اً 
للس�لطة يجدد من ش�باب عم�ر الدولة. مما 
جعل البالد اسرية مسارات مغلقة تمنعها من 
التقدم وتشيع الفساد واملحسوبية والفوىض. 
وعليه ، فهناك خطوات عديدة الصالح النظام 
االنتخاب�ي واملفوضي�ة س�يتم طرحها خالل 
االي�ام القليل�ة القادم�ة وان اه�م عام�ل قد 
ساعد وسيس�اعد هو قبول القوى السياسية 
لتصحي�ح ه�ذه املس�ارات نتيج�ة الضغ�ط 

الجماهريي واملرجعي لتحقيق ذلك.
الرقم�ي )االنرتن�ت( حقيق�ة  العال�م  ان   -6
معارصة وحق للجميع، ووس�يلة الس�تنطاق 
وان  الح�رة..  واالراء  املكبوت�ة  االص�وات 
الس�لطات دفاعاً عن حقوق املجموع مرغمة 
احيان�اً لتقيي�ده عندم�ا ت�رى انه يس�تخدم 
للرتويج للعنف والكراهية والتآمر عىل الوطن 
وتعطي�ل الحي�اة العامة التي ه�ي ايضاً حق 
لكافة املواطنني. فعندما يطالب البعض بحق 
العالم الرقمي فان اخرين يطالبون ايضاً بحق 
اس�تمرار الحياة التي يعطله�ا العالم الرقمي 
بس�بب سوء اس�تخدامه من قبل البعض عىل 
حس�اب االغلبي�ة وبس�بب طبيعت�ه الهالمية 
واالفرتاضي�ة والعاملي�ة والت�ي عالجتها دول 
كث�رية بم�ا يحق�ق الفائ�دة ويمن�ع الرضر. 
ام�ا عندنا فل�م يتس�ن تحقيق ذلك الس�باب 
وظروف عديدة مما يرغمنا عىل اتخاذ قرارات 
مؤقت�ة لتقييد اس�تخدام العال�م الرقمي  من 

أج�ل تحقي�ق الت�وازن الدقي�ق ب�ني الحقوق 
املتنازعة واملطالبات املتعارضة ، كما يف فرتات 
االمتحان�ات منع�اً م�ن الغ�ش، او يف ف�رتات 
اس�تغالله لبث الكراهي�ة والعن�ف واالرهاب 
، وس�نبقي ه�ذه اإلجراءات املقي�دة محدودة 
ومؤقتة إىل أدنى حد ممكن مع مساعي جدية 

الصالح مجمل االمر كما يف بقية الدول.
7- اضاف�ة لح�زم االصالح�ات الت�ي صدرت 
تباع�اً م�ن مجلس ال�وزراء ومجل�س النواب 
والتي نعمل جاهدين عىل تنفيذها فهناك حزم 
اخرى جدي�دة م�ن االصالحات منه�ا اعتماد 
ج�دول لتخفيض روات�ب كبار املس�ؤولني اىل 
النص�ف، وكذل�ك تعدي�الت يف س�لم الروات�ب 
النصاف الرشائح الدنيا وتحقيق قدر أكب من 
العدالة االجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات 
االجتماعية التي من ش�أنها ان ال ترتك عراقياً 
تحت مس�توى خط الفق�ر، وتطبيق الضمان 
االجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى 
العاملون يف القطاع الخاص مع القطاع العام، 
الخ. وكذلك سنستمر بتنفيذ حزمة االصالحات 
الت�ي صدرت ع�ن مجل�س ال�وزراء ومجلس 
الن�واب، والتي تناولت الكث�ري من االصالحات 
الدس�تورية واالمني�ة خصوص�اً تطبيق االمر 
٢٣7 ومنع اي سالح خارج الدولة ويتم اعتبار 
اي كيان مس�لح يعمل خارج س�يطرة الدولة 
غ�ري قانوني وتتم محاربت�ه.. وكذلك ما صدر 
بخصوص محاربة الفس�اد ومالحقة تضخم 
ثروات املس�ؤولني واحالة كل من يجب احالته 
اىل املحكم�ة املركزية العليا ملحاربة الفس�اد.. 
وحل قضايا البطالة وتوزيع االرايض وتحسني 
الخدمات وتوف�ري املزيد م�ن العدالة والتوجه 
الحقيقي�ة  القطاع�ات  يف  املش�اريع  نح�و 

ومحاربة الفوىض وغريها. والله املسدد.

دعت القوى السياسية إىل استغالل »فرصة فريدة« لالستجابة للمواطنني.. وذكرت بأفضال القوات األمنية على اجملتمع العراقي

املرجعية متتدح حركة االحتجاج وحتذر من جهات حتاول استغالهلا
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رئيس الوزراء يرد عىل خطبة املرجعية بـ)٧( نقاط الصالح الوضع

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير جهاز االمن الفيدرايل 
ال�رويس الكس�ندر بورتينكوف ان 
تنظي�م “ داع�ش” اإلجرامي وبعد 
تعرضه للهزيمة يف العراق وسوريا 
يق�وم ببن�اء خالي�ا رسي�ة نائمة 
ويشجعون مؤيديهم عىل االنخراط 

يف اعمال ارهابية بشكل مستقل.
الروس�ية  ت�اس  وكال�ة  ونقل�ت 
ع�ن بورتنيك�وف قوله إن�ه “وبعد 
النهائي�ة  لهزيمته�م  ادراكه�م 
الوشيكة يف العراق وسوريا تسارع 
املنظمات اإلرهابية الدولية لسحب 
فل�ول قواته�ا من الرشق األوس�ط 

، وخل�ق مناط�ق جديدة م�ن عدم 
االستقرار يف آسيا وأفريقيا ، وبناء 
النائم�ة يف  ش�بكات م�ن الخالي�ا 

أوروبا ، وتشجيع مؤيديها”.
واضاف يف مؤتمر دول رابطة الدول 
املستقلة يف طش�قند إن “املجاميع 
االرهابية تدعو مؤيديها للمشاركة 
يف االعمال االرهابية بشكل مستقل 
يف البل�دان الت�ي ينتم�ون إليه�ا أو 

يقيمون فيها اآلن”.
واش�ار اىل أن�ه “بالنظ�ر إىل أن قلة 
قليل�ة من ال�روس قاتل�وا من أجل 
اإلرهابي�ني ، ف�إن ما س�بق ذكره 
يتعل�ق مب�ارشة بأم�ن دول رابطة 

الدول املستقلة”. 

روسيا: دواعش العراق وسوريا يقومون ببناء 
خاليا نائمة يف اوربا

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس ال�وزراء جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، وحضور املحافظني.

وبحس�ب بيان املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، قدم رئيس 
مجلس ال�وزراء رؤيت�ه للخيارات املطروح�ة عب مطالب 

املتظاهرين يف كلمة، ستعرض اليوم.
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات يف مقدمتها اصدار 
حزمة اصالحات جديدة تتضمن طلبات اإلستجابة لطلبات 
املتظاهري�ن، كما قرر املجلس من�ح وزير النفط صالحية 
املوافقة عىل تعيني خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 
٢٠١8 – ٢٠١٩ عىل مالك الوزارة ورشكاتها العامة الرابحة 

استثناًء من تعليمات املوازنة واستمرار الصالحية املذكورة لعام 
٢٠٢٠. وفيما يتعلق باملش�اريع الصناعية وافق مجلس الوزراء 
ع�ىل تخفيض الرس�م الكمركي ملادة الحبيبات البالس�تيكية اىل 
حد )للمش�اريع الصناعنية املسجلة لدى املديرية العامة للتنمية 
الصناعية او املش�اريع املس�جلة لدى اتحاد الصناعات العراقي 
او املس�جلة ع�ىل وف�ق(، وقيام الجه�ات التي تمن�ح املوافقات 
املذكورة انفا بتزوي�د وزارتي )املالية / الهيئة العامة للرضائب، 

والعمل والشؤون االجتماعية(.
وق�رر املجل�س املوافقة عىل رف�ع عبارة )لغ�رض العمل بصفة 
باح�ث اجتماع�ي لضم�ان رسعة االنج�از ودقته( م�ن الفقرة 
)٢( م�ن قرار مجل�س ال�وزراء )٣6٣ لس�نة ٢٠١٩( واضافتها 

اىل الفق�رة )٣/ب( لتصب�ح بالش�كل االت�ي من�ح وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة صالحي�ة التعاقد م�ع )١٠٠٠( لغرض 
العم�ل بصفة باحث اجتماعي لضمان الرسع�ة االنجاز ودقته، 
م�ن خالل ادراج نص يف مرشوع قانون املوزنة العامة االنحادية 

للسنة املالية /٢٠٢٠.
ويف مجال االستثمار وافق مجلس الوزراء عىل مايأتي:

تخويل رئيس هيئة الوطنية لالستثمار سامي االعرجي صالحية 
التوقي�ع عىل اتفاقي�ة االمم املتحدة بش�ان اتفاقيات التس�وية 

الدولية املنبثقة من الوساطة
قي�ام وزارة الخارجي�ة باع�داد وثيق�ة التخويل الالزمة باس�م 
حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهية الوطنية لالستثمار 

وفقا للسياقات املعتمدة .

وأقر املجلس توصية املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية 
بشان املوافقة عىل اعتماد ماجاء يف وثيقة معايري االسكان 

الحرضي والريفي يف العراق
واملوافق�ة عىل توصي�ة االجتماع املش�رتك للجنة املراجعة 
واملصادقة عىل العقود لوزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ومحاف�ظ بابل والهيئات التنفيذية مل�رشوع مجاري بابل 
ولجن�ة التحلي�ل ولجنة فت�ح العط�اءات باحالة املرشوع 
للمرحل�ة االوىل ملرشوع مجاري الحل�ة املمول من القرض 
البيطان�ي اىل رشك�ة كام�ا ورشكائه�ا قدر تعل�ق االمر 

بالصالحية املالية. 
ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون اللجنة االوملبية 

العراقية واحالته اىل مجلس النواب.
وأق�ر املجلس توصي�ة املجلس الوزاري للطاقة بش�ان ش�مول 
قطاع�ات وزارة الكهرب�اء كتف�ة صالحي�ة تنفي�ذ املش�اريع 
ملنظوم�ة الكهرباء ع�ىل االرايض العائدة اىل الجه�ات الحكومية 
بع�د اس�تحصال املوافقة املبدئية م�ن الجهة املالك�ة والجهات 
ذات العالقة  املبارشة اصولي�ا وقبل اكمال اجراءات التخصيص 
او نق�ل امللكية رشيطة التاكد من خلو الش�واغل وعدم الدخول 

بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص االرض او نقل ملكيتها.
كم�ا أقر مجل�س ال�وزراء توصية املجل�س ال�وزاري للخدمات 
االجتماعي�ة بش�ان تخفيض نس�بة الخزينة العام�ة من ارباح 
رشكة ابن الرش�د العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز يف 

الرواتب املرصوفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

نين�وى  محافظ�ة  مجل�س  توق�ع 
املنحإلرج�اع أكث�ر م�ن نص�ف موازنة 
٢٠١٩ اىل الحكومة، عازيا األمر اىل ضيق 
الوقت وعدم إحالة املشاريع. وقال عضو 
املجل�س خل�ف الحدي�دي ان “موازن�ة 
نين�وى للعام الج�اري أق�رت بأكثر من 
٢٠5 ملي�ار دين�ار وب�� ٢56 م�رشوع 
جدي�د ومس�تمر”. وأض�اف ان “إقال�ة 
املحافظ واس�تالم خلي�ة األزمة ومن ثم 
اختي�ار محافظ أخر وتالها حل املجلس 
م�ن عط�ل تمري�ر املوازن�ة وإحالته�ا 
بالكامل”، مش�ريا اىل ان “ما أحيل منها 
حت�ى االن ال يتج�اوز ٣٠ م�رشوع من 
أص�ل ٢56”. وأوض�ح أن “ضيق الوقت 
املتبقي س�يعيد أكثر م�ن نصف املوازنة 
اىل الحكومة املركزية وبالتايل ضياع حق 
املحافظ�ة”، داعي�ا اىل “تدويرها ضمن 

موازنة املحافظة لعام ٢٠٢٠”.

جملس الوزراء يطلق حزمة قرارات تتضمن توظيف الشباب وتسهيل االستثامر

مّست برهم صاحل مشرفًا على التحالف الكردستاني

جملس نينوى املنحل:
أكثر من نصف موازنة 2019 

ستعاد للحكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

تش�هد لجنة تعديل الدستور العراقي البملانية، التي شكلها رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس عىل وقع التظاهرات وعقدت أول اجتماعاتها يوم 
االثن�ني امل�ايض، خالفات عميقة بس�بب وجود اخت�الف يف وجهات النظر 

بشأن آليات اقرتاح التعديالت.
وقال�ت مصادر مقرب�ة من اللجنة إن أوىل الخالفات نش�بت بش�أن املادة 
الدس�تورية التي س�يتم االعتماد عليها عند تعديل الدستور، مؤكدة وجود 
آراء تش�ري إىل ضورة االنطالق من املادة ١٤٢ من الدس�تور التي تش�رتط 
موافق�ة أغلبية أعض�اء البملان عىل أي تعديل دس�توري قبل عرض هذه 
التعديالت لالس�تفتاء الش�عبي، ويكون االس�تفتاء ناجح�اً إذا لم يعرتض 

عليه سكان ٣ محافظات عراقية.
وأش�ارت املص�ادر ذاته�ا إىل وجود آراء أخ�رى مخالفة تطال�ب باالعتماد 
ع�ىل املادة ١٢6 من الدس�تور التي تتيح لخمس أعض�اء البملان أو رئييس 
الجمهوري�ة والوزراء مجتمعني طلب تعديل الدس�تور يتم بعد ذلك عرض 
التعديالت عىل البملان للتصويت عليها ثم إخضاعها لالس�تفتاء الشعبي، 
الفت�ة إىل أن هذه الخالفات س�تؤخر عمل اللجنة املحدد ب�٤ أش�هر فقط 
ألنها لم تتفق إىل غاية اآلن عىل املادة الدستورية التي يمكن أن تكون غطاء 

لعملها.
إىل ذلك، أكد عضو لجنة التعديالت الدستورية، يونادم كنا، وجود اعرتاضات 
داخل اللجنة بش�أن اعتماد املادة ١٤٢ من الدس�تور بم�ا أنها تمنح إقليم 
كردس�تان العراق حق االعرتاض يف حال ترضره من التعديالت كون املادة 
املذك�ورة تتيح لثالث محافظات االعرتاض عىل التعديالت، مبيناً أن اللجنة 
مس�تمرة يف عملها وستواصل اجتماعاتها من أجل وضع آليات عملها عن 

طريق االنفتاح عىل رشائح املجتمع واالستماع ملطالب املتظاهرين.
ودع�ا مجلس القض�اء األعىل جمي�ع القضاة وأعض�اء االدع�اء العام إىل 
مراجعة النصوص الدستورية وتقديم املقرتحات بشأنها، مؤكدا يف بيان أنه 

سريسل هذه املقرتحات إىل اللجنة املختصة بتعديل الدستور يف البملان.
وطالبت عضو البملان العراقي، عالية نصيف، األربعاء باعتماد املادة ١٢6 
من الدس�تور عند إج�راء االس�تفتاء، موضحة خالل ترصي�ح صحايف أن 
االعتم�اد عىل املادة ١٤٢ فيه مس�اوئ كثرية ألن�ه يمنح ٣ محافظات حق 
رف�ض التعديالت وهذا ما س�يجعل أي تعديل مهددا م�ن محافظات إقليم 

كردستان العراق.
يف الس�ياق، قال الخبري يف القانون الدستوري ماجد الحمداني إن الدستور 
أح�ال بم�ا ال يقبل الش�ك قضي�ة التعديالت إىل امل�ادة ١٤٢ الت�ي تمنح ٣ 
محافظ�ات حق االع�رتاض عىل أي تعديل ال يروق له�ا، مؤكدا ل� »العربي 
الجدي�د«، أن اإلتيان بمادة أخرى لتعديل الدس�تور من خاللها يمثل خلطا 

واضحا لألوراق.
وأض�اف أن »املادة ١٢6 منحت خمس أعضاء البملان ورئييس الجمهورية 

والبملان حق طلب تعديل الدستور عىل أن يتم ذلك باستفتاء شعبي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعربت األحزاب الكردية يف إقليم كردس�تان، عن خشيتها من أن تشمل أي 
تعديالت دستورية، يطالب بها املتظاهرون يف بغداد، الوضع الحايل لإلقليم. 
وقالت األحزاب الكردية إنها تؤيد جميع مطالب املتظاهرين، باس�تثناء ما 
يمس األس�س الفدرالية ب العراق، ومكتسبات األكراد يف الدستور العراقي، 

عىل حد تعبريهم.
وتش�كو األح�زاب الكردية من عدم التطبيق الكامل للدس�تور، وال س�يما 
املواد الخاصة بالوضع يف اإلقليم، وهو األمر الذي أدى يف نظرهم إىل تدهور 

األوضاع بالبالد.
ورغم االختالفات التي تطفو عىل الس�طح أحيانا بني القوى السياس�ية يف 
اإلقلي�م، فإن األطراف السياس�ية ب أربيل توحدت رفض�ا ألي تعديل يمس 

وضع اإلقليم يف أي تعديالت مقبلة للدستور العراقي.
إىل ذل�ك، كش�ف النائ�ب ع�ن الجماعة االس�المية س�ليم همزةع�ن اهم 
التوصيات بعد اجتماع القادة االكراد فيل اربيل، مبينا انه تم تسمية رئيس 
الجمهورية بره�م صالح مرشفا عىل قائمة التحالف الكردس�تاني. وقال 
همزة يف ترصيح صحفي ان “الجماعة االس�المية الكردستانية شاركت يف 

االجتماع باعىل مستوياتها وايدت ما جاء يف اللقاء”.
واض�اف ان “االح�زاب الكردية املجتمع�ة اتفقت عىل اس�ناد الحكومة يف 
اجراء التعديالت الدستورية رشيطة عدم التعالعب بحقوق الشعب الكردي 

يف الدستور االتحادي”.
واوض�ح ان “االتفاق اعاد تش�كيل التحالف الكردس�تاني من جديد تحت 
ارشاف رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح عىل ان يتم تش�كيل هيئة خاصة 
الدارة التحال�ف وتحديد مهامه يف بغ�داد”، مؤكدا أن “االحزاب اتفقت عىل 
اجراء تعديالت سياس�ية شاملة يف كردستان وتلبية مطالب املواطنني ملنع 

وصول التظاهرات من بغداد باتجاه كردستان”. 

»خالفات« تسيطر عىل أعامل جلنة
 تعديل الدستور 

األحزاب الكردية ختشى تعديل الدستور: 
ال نريد املس بالفيدرالية
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد رئيس س�لطة منطقة العقبة االقتصادية نايف 
بخيت ان موانىء العقبة جاهزة الستقبال البضائع 
العراقية او الدول املجاورة فنيا واستيعابيا.واضاف 
يف ترصيح صحفي، ان »الحكومة والسلطة االردنية 
اعطت حوافز الستقبال البضائع العراقية من خالل 
تنزيل رسوم املناولة وكافة الرسوم الجمركية بنسبة 
75 باملائ�ة« الفت�ا اىل ان »هن�اك جه�ات اخرى من 

رشكات نقل وتخلي�ص ونقل بالبواخر معنية بهذه 
العملي�ة وهي قيد الدراس�ة من اج�ل التخفيف عىل 
رس�وم البضائع والرتانزي�ت« .واضاف بخيت خالل 
لقائه اليوم االربعاء مسؤولني يف الجمارك واملوانيء 
االردني�ة وميناء الحاويات بالعقب�ة ان »الهدف من 
اللقاء تكات�ف الجهود من قبل كافة الجهات املعنية 
بالنق�ل بما يس�هل نق�ل البضائع وتخفي�ف الكلف 
وتقلي�ل نس�بة االس�تهداف للحاوي�ات والرتانزيت 
خصوصا« مش�را اىل ان »نس�بة االس�تهداف كانت 

خالل االشهر املاضية 50 اىل 60 باملائة وصلت حاليا 
اىل 14 باملائة وقبل نهاية هذا العام لن تتجاوز نسبة 
االستهداف 5 باملائة«.وقال بخيت ان »السلطة تعمل 
تح�ت مظلة الحكومة وتحاول ح�ل جميع القضايا 
الت�ي تواجه حركة النق�ل والرتانزيت وخدمة قطاع 
النق�ل والتجارة للدول املجاورة وتس�هيل االجراءات 
ع�ىل التجا«ر مؤكدا ان »موانىء العقبة تعمل ضمن 
منظومة متكاملة لتنشيط حركة الرتانزيت من واىل 

االردن وبما يخدم االقتصاد الوطني«.

موانئ العقبة تعلن جاهزيتها الستقبال
 البضائع العراقية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة نين�وى، الي�وم االربعاء، ع�ن اضافة 
تخصيص�ات مالي�ة جدي�دة من صن�دوق إع�ادة إعمار 

املناطق املحررة ملشاريع جديدة للمحافظة.
واش�ار املحافظ منصور املرعيد يف بي�ان صحفي، اىل ان 
»لقاء جمعه م�ع مدير صندوق اعم�ار املناطق املحررة 
ال�ذي خص�ص مبل�غ 20 مليار دين�ار الدراج مش�اريع 
ضم�ن خطة االعم�ار الخاص�ة بالع�ام 2019«، مؤكدا 
»وج�ود تع�اون كب�ر ب�ني ادارة الصن�دوق واملحافظة 
التي اس�تثمرت جميع املبالغ الت�ي خصصها الصندوق 
يف مش�اريع اس�تثمارية اس�همت يف تقدي�م الخدم�ات 

للمواطنني«.

ووجهاملرعي�د »بتحدي�د االولويات الخاصة باملش�اريع 
التي تهم املحافظة واالكثر نفعاً للمواطنني والتي س�يتم 

الرشوع بتنفيذها قريباً«.

نينوى تعلن عن ختصيصات بقيمة »20« مليار 
دينار ملشاريع االعامر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلميعن توفر 
درج�ات وظيفية ش�اغرة 

عىل مالكها الدائم.
بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
صحفي تلقت »املس�تقبل 
من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
ع�ن  تعل�ن  »ال�وزارة  إن 
وظيفي�ة  درج�ات  توف�ر 
ش�اغرة من حركة مالكها 
و2019   2018 لعام�ي 
للتعي�ني عىل امل�الك الدائم 

وفق�ا لحاج�ة الجامع�ات وبحس�ب االختصاص�ات 
والعناوي�ن الوظيفي�ة التي س�تعلن«.واضافت »عىل 
الراغبني يف التقديم للتعيني ممن تتوفر فيهم الرشوط 
املطلوبة  واالختصاص�ات 
املوق�ع  ع�ر  التقدي�م 
االلكرتون�ي لكل تش�كيل 
عىل وفق الضوابط املبلغة 
بموج�ب  التش�كيالت  اىل 
اعمامن�ا املرقم 25745 يف 
2019/10/23«.وبين�ت 
ان »مدة التقديم هي )20( 
يوما اعتبارا من تاريخ بدء 

اإلعالن يف التشكيل«.

التعليم تعلن توفردرجات وظيفية 
عىل املالك الدائم

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت أس�عار النفط وس�ط تلميح�ات جديدة من 
الص�ني ع�ىل إح�راز تق�دم صوب اتف�اق تج�ارة مع 
الواليات املتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن 

زيادة ضخمة يف مخزونات الخام األمريكية.
وبحل�ول الس�اعة 0812 بتوقي�ت جرينت�ش، كان�ت 
العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 
0.5 باملئة إىل 62.07 دوالر للرميل بعد أن تحدد س�عر 
التس�وية ع�ىل انخف�اض 1.22 دوالر للرميل أو نحو 

اثنني باملئة يوم األربعاء.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 
0.7 باملئة عن اإلغالق الس�ابق لتصل إىل 56.72 دوالر 
للرميل. كان س�عر التس�وية منخفضا 88 س�نتا أو 

1.54 باملئة يف الجلسة السابقة.
وقال�ت وزارة التج�ارة الصينية ي�وم الخميس إنه يف 
حني لم تتفق بكني وواشنطن بعد عىل اإللغاء املتبادل 
لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان 
إىل اتف�اق تجارة ”املرحلة واحد“، فقد اتفقا عىل إلغاء 

رسوم إضافية عىل مراحل مختلفة.
أعط�ى ذلك دفعة إيجابية ملعنويات الس�وق بعد أنباء 
بأن مخزون�ات النفط الخام األمريكي�ة ارتفعت 7.9 
مليون برميل األسبوع املايض مع قيام مصايف التكرير 
بخفض اإلنتاج وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم 
توقعات املحللني التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، 

حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم األربعاء.
وانخفضت مخزون�ات البنزين ونوات�ج التقطر 2.8 

مليون برميل و622 ألف برميل عىل الرتتيب.

سوق النفط تنتعش 
من جديد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ بغداد يوجه مديري الرتبية بالبدء 
بتحويل املحارضين باملجان إىل عقود

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

محم�د  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  وج�ه 
اىل  الس�ت  الرتبي�ة  العط�ا مدي�ري  جاب�ر 
املحارضي�ن  معام�الت  باس�تقبال  الب�دء 
باملجان بغية تحويله�م اىل عقود واملبارشة 

بمدارسهم.
ه�ذه  ان   « إىل  املحاف�ظ،  الس�يد  وأش�ار 
اإلجراءات سبقها تنسيق ومخاطبة لألمانة 
العامة ملجلس الوزراء واستحصال موافقة 
الكت�اب املرق�م 37172  رس�مية بحس�ب 
وإدراج التخصيص�ات الالزم�ة له�م ضمن 
موازنة عام 2020«، مش�را إىل ان » تحويل 
املحارضي�ن إىل متعاقدي�ن تأت�ي كخط�وة 
إلنصافه�م وتثم�ني لجهوده�م التطوعي�ة 
والس�نوات التي قدموها يف خدمة املس�رة 

الرتبوية والتعليمية«.
كما بني السيد املحافظ ان »جميع املحارضين 

باملجان مش�مولني بالعقود س�واء املنقطعني 
للمنح�ة«،  املس�تلمني  وغ�ر  املس�تلمني  او 

داعي�ا » اياه�م إىل مراجعة املديري�ات لرتويج 
معامالتهم«.

الكهرباء تكشف العجز يف اإلنتاج وموعد 
حتقيق االكتفاء الذايت

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء، حجم العجز يف إنتاج 
الطاق�ة موعد تحقي�ق اإلكتفاء الذات�ي لها يف 

العراق.
وق�ال عب�اس ج�ر وكي�ل وزارة الكهرباء، يف 
مؤتمر للطاقة بالقاهرة إن »العراق ينتج حالياً 
19.5 جيج�اوات من الكهرب�اء ويحتاج 26.5 
جيج�اوات، حي�ث يع�وض الفارق م�ن خالل 

استراد سبعة جيجاوات من إيران املجاورة«.
وقال »هذا يشء نح�ن مجرون عليه، حقيقة، 
ألن لي�س عندنا ق�درات توليدية كافية لتغطية 

الطلب بالعراق«.
وأضاف أن�ه »من الصعب عىل الع�راق تحقيق 
االكتف�اء الذات�ي م�ن الكهرب�اء، ولك�ن ربما 

يستطيع ذلك خالل ثالث سنوات«.
إقلي�م  التش�مل  األرق�ام  »تل�ك  ان  اىل  ون�وه 

كردستان«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الع�دل ع�ن الب�دء بتنفي�ذ ق�رار 
مجلس الوزراء يف جلس�ته االعتيادية ال�)39(، 
االج�راءات  م�ن  الثاني�ة  بالحزم�ة  الخ�اص 
والتوصي�ات املتعلق�ة باملتظاهري�ن، واملتعلقة 
بتهيئ�ة متطلبات توزيع االرايض عىل املواطنني 

املستحقني.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م ال�وزارة ثائر 
الجب�وري يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »دائ�رة التس�جيل العق�اري، 
ع�ىل  املوقع�ي  الكش�ف  بأج�راءات  ب�ارشت 
االرايض املختارة من قب�ل اللجنة العليا لتوزيع 

االرايض السكنية عىل املستحقني من املواطنني 
املش�مولني اس�تنادا اىل القرار رقم )70( لسنة 
2019«.اوض�ح املتحدث الرس�مي ، ان »اللجنة 
العلي�ا لتوزي�ع االرايض الس�كنية تت�وىل ايضا 
دراس�ة الحدود البلدية وم�ا يتطلبه من اطفاء 
واس�تمالك وتعدي�ل اس�تعمال االرايض وتغير 
جنس�ها ألغراض اعم�ال اللجنة«.يش�ار اىل ان 
»اللجن�ة العليا لتوزيع االرايض الس�كنية، التي 
يرأس�ها السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
امله�دي، تتألف من عضوية االمني العام ملجلس 
الوزراء، رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق 
بني املحافظات، وعدد من وزارات ومؤسس�ات 

الدولة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تأكيداً عىل أنَّ س�وق العمل املحليَّة يمكن 
�ل وتتج�ه صوب تحقي�ق التنمية  أْن ُتفعَّ
املستدامة الحقيقيَّة يف البالد، وهذا يتطلب 
أْن يعم�ل الجمي�ع ع�ىل خلق بيئ�ة عمل 
جاذب�ة لل�رشكات العاملي�ة املصنفة عىل 
الئحة العمل ال�دويل، لضمان تنفيذ نوعي 
لحملة املشاريع التي تتطلبها جميع مدن 
العراق، وتوفر فرص عمل لجميع من هم 

يف سن العمل.
املختص بالش�أن االقتصادي عبدالحسن 
الشمري قال: إنَّ »التحرك صوب بيئة عمل 
مثالية أمٌر مه�ٌم من اآلن، ويمكن وصفه 
بالع�الج للمرحل�ة الحالي�ة، وملش�كالت 
االقتصاد الوطن�ي«، الفتا اىل أنَّ »الحاجة 
للنهوض بالخدمات باتت حتميَّة وتحتاج 
اىل مش�اريع وبدورها توف�ر فرص عمل 
ألغلب الش�باب يف مختلف االختصاصات، 
إذ تتطل�ب املش�اريع أي�دي عم�ل ماهرة 

وأخرى تقليديَّة«.

 وأض�اف انَّ »يف مفص�ل اإلنت�اج، األم�ر 
ألنَّ  االقتصاديَّ�ة،  ج�دواه  يف  مختل�ف 
مساحة العمل أوس�ع وتتصف بالدائمة، 
إذ يكون الهدف تحقيق تنمية مس�تدامة، 
يف ظ�ل توفر مقومات بل�وغ هذا التوجه، 
وم�ا علين�ا الي�وم إال العم�ل ع�ىل جل�ب 
االس�تثمارات الدوليَّ�ة ويك�ون الجمي�ع 
سانداً للمشاريع التي داخل البالد، ويقدم 
لها الدعم والتوجيه التقويمي حرصاً وأْن 
نخلق للجهد الدويل جميع محفزات نجاح 
األعم�ال بالش�كل الذي يجع�ل الرشكات 
العامليَّة تتسابق من أجل التواجد يف سوق 

العمل العراقيَّة«.
وش�دد عىل »أهمية أْن نبدأ مرحلة جديدة 
يف التعامل مع االس�تثمارات التي تحرض 
اىل العراق، ونكّون صورة جديدة عن واقع 
العمل تلغي الصورة السابقة التي تكونت 
لدى الرشكات العاملية والتي جعلت الجهد 
ال�دويل املتخص�ص واملصنف ع�ىل الئحة 
العم�ل ال�دويل تغ�ض النظر ع�ن العراق 

لسنوات طويلة«.

 عضو منت�دى بغداد االقتصادي جاس�م 
الخط�ط  »تحدي�ث  أنَّ  ب�ني  الع�رادي 
والس�رتاتيجيات ملختل�ف القطاعات أمٌر 
مطل�وب، وهنا يمك�ن أْن يك�ون للعراق 
تع�اوٌن م�ع كري�ات مراك�ز التخطي�ط 
الدولي�ة من أجل رس�م مس�ارات العمل 
املهم�ة والتي يمك�ن أْن تخت�رص الوقت 
والجهد يف التنفيذ النوعي لجملة املشاريع 

التي تتطلبها البالد يف املرحلة األوىل«.
وأض�اف انَّ »الحدي�ث ع�ن املش�اريع ال 
ب�دَّ أْن تس�بقه جه�وٌد كبرة لخل�ق بيئة 
عم�ل مثاليَّ�ة وجاذبة لل�رشكات الدوليَّة 
املختص�ة واملصنف�ة ع�ىل الئح�ة العمل 
العاملي�ة، والتي بدونها ال ب�دَّ أْن يمكن أْن 
نحقق اله�دف التنموي بش�كله الكامل، 
األمر ال�ذي يتطل�ب أْن نخل�ق توأمة بني 
القطاع�ني الع�ام والخ�اص، إذ تتطل�ب 
املرحلة الحالي�ة أْن يك�ون القطاع العام 
س�انداً حقيقياً للجهد االستثماري بعيداً 
ع�ن جميع أش�كال اإلرب�اك الت�ي ترافق 

تنفيذ املشاريع«.

 وطال�ب العرادي الجهات ذات الش�أن أْن 
»تعم�ل ع�ىل خلق ناف�ذة واح�دة وطنيَّة 
ومثاليَّة، وتكون مؤسس�ة مصغرة تمنح 
اإلجازات االستثماريَّة من دون أي تعقيد 
يذك�ر، ع�ىل أْن تعلن املتطلب�ات املطلوبة 
ع�ىل موقعه�ا اإللكرتوني وتنج�ز عملها 
خالل فرتة س�اعات أو أياٍم قليلة، كما يف 

الدول اإلقليميَّة ويف
 العالم«.

وبني أنَّ »حل املش�كالت االقتصاديَّة ليس 
باملعق�د يف بل�د غني مثل الع�راق ويمكن 
أْن يكون رسيعا، ويلمس�ه املواطن خالل 
فرتة ال تتجاوز العام�ني، ولكنَّ هذا األمر 
يحت�اج أْن نعمل فعلياً ع�ىل أرض الواقع 
ونحدد م�ن أين نبدأ، فجمي�ع القطاعات 
يمكنه�ا أْن تك�ون نقطة الب�دء لتحقيق 
النج�اح، فالصناعة والزراعة والس�ياحة 
واملوق�ع الجغرايف جميعها تملك مقومات 
النجاح الرسيع، األمر الذي يس�هل مهمة 
تحقيق التنمية املستدامة وتعدد اإليرادات 

املاليَّة«.

العدل تبارش بتهيئة متطلبات توزيع االرايض عىل املواطنني املستحقني

»البيئة املثالية« لالقتصاد: رشاكة القطاعني العام واخلاص

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية اسماء الوجبة الثانية 
من املتقدمني للشمول بمنحة الطوارئ.

وذك�ر وزير العمل باس�م عبد الزم�ان يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ع�ن« اطالق اس�ماء الوجب�ة الثانية من 
املتقدمني للش�مول بمنح�ة الطوارئ بواقع 100الف مس�تفيد يف 

بغداد واملحافظات.
ودعا الذين تصل اليهم رس�ائل عر ارقام هواتفهم اىل« االحتفاظ 

بها لحني ورود رسالة اخرى تحتوي رمز تاكيد املبلغ«.

العمل تعلن اطالق اسامء الوجبة الثانية 
من املتقدمني للشمول بمنحة الطوارئ

    بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم العراق توقي�ع مذكرة تفاهم مع 3 دول بش�أن اإلعفاء يف 
تأشرة الدخول }الفيزا{.

وق�ال املُتحّدث باس�م وزارة الخارجّية، أحم�د الصّحاف، يف بيان 
تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة منه، ان »مجلس الوزراء خّول 
وزي�ر الخارجّي�ة بتوقيع مذّكرات تفاه�م إعفاء ُمتب�اَدل لَحَملة 

الجواز الدبلومايّس والخدمة والخاّص«.
وأضاف ان التخويل يشمل »كّل من قطر، وعمان، وأندونيسيا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضحت اللجنة القانونية النيابي�ة،  ابرز التعديالت التي تعمل عىل 
اجرائه�ا عىل قانون التقاعد الجديد، مبينة ان التعديل يش�مل ادنى 
راتب�ا تقاعدي�ا ليكون 600 ال�ف دينار، اضاف�ة اىل تطبيق القانون 
عند التصويت عليه ونرشه يف الجريدة الرسمية.وقال عضو اللجنة 
وجي�ه عباس يف ترصيح صحف�ي، ان “قانون التقاع�د الذي وصل 
الرمل�ان م�ن الحكوم�ة العراقية في�ه 12 فقرة يف ح�ني ان الرملان 
الذي اقرتح التعديل وضع في�ه 21 فقرة والحكومة اكتفت بكيفية 
اخ�راج املتقاعدين وتعيني بدالء عنهم ولم تفكر يف تحس�ني الوضع 
املادي للذي احيل ع�ىل التقاعد قبل عام 2014”.واضاف عباس، ان 
“اللجنة القانونية النيابية يحق لها تعديل املواد املوضوعة يف قانون 
التقاع�د حيث تم اجراء التعديل ع�ىل الكثر من املواد وخاصة مادة 
رسيان القانون بأثر رجعي ليشمل جميع املتقاعدين وزيادة الراتب 
االدن�ى للمتقاعدين بما اليقل عن 600 الف دينار”، مبينا أن “هناك 
تواف�ق كبر بني الكتل السياس�ية ع�ىل تعديل القان�ون وتمريره، 
حي�ث يعد ذل�ك اول ناتج بعد ضغط التظاه�رات واملطالبة بحقوق 
العدال�ة االجتماعية”.واك�د عب�اس، ان “القانون س�يتم التصويت 
علي�ه خالل االس�بوعني املقبلني بعد وضع التعدي�الت عليه”، مبينا 
ان “الرملان س�يعمل عىل تعديل فقرة تطبيق القانون بعد سنة من 
نرشه يف الجريدة الرسمية من اجل ان يكون العمل به وتطبيقه بعد 

التصويت عليه مبارشة ونرشه يف الجريدة”.

    بغداد / المستقبل العراقي

قدرت رشكة »نت بلوكس« املتخصصة بمراقبة أنش�طة اإلنرتنت 
يف العالم خس�ائر قطع الخدمة عىل االقتصاد العراقي بنحو مليار 

و358 مليون دوالر خالل شهر ترشين األول املايض فقط.
وشهدت البالد منذ انطالق التظاهرات مطلع الشهر املايض تذبذب 

يف خدمة االنرتنت.
حيث قطع�ت الحكومة الخدم�ة لفرتات طويلة وم�ن ثم اعادته 
بش�كل جزئي مع حجب مس�تمر ملواقع التواصل االجتماعي قبل 

ان تعود لقطعه مجدداً خالل اليومني املاضيني.

العراق يوقع مذكرات تفاهم 
مع »3« دول إلعفاء املواطنني من »الفيزا«

القانونية الربملانية تكشف عن  ابرز 
التعديالت عىل قانون التقاعد اجلديد

نت بلوكس تكشف خسائر العراق 
خالل شهر واحد بسبب قطع االنرتنت
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حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )35( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1   2   2  10   2(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

عون من منطقة العوينية اىل شارع احلسينية (   F8  تاهيل(
وف�ق املواصف�ات  الفني�ة والكميات املبين�ة واملخططات يف ج�داول الكميات )باللغ�ة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية يف املحافظة فعىل 
الراغب�ن املقاول�ن والرشكات العراقية ممن لهم هوي�ة نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / كهربائية / عارشة( تقديم 
اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية 
قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء ) 
باس�م مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا  وان 
اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهرا يوم )االربعاء( املصادف2019/11/20 
وسرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور 

يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )1,991,000( 
واحد مليون وتسعمائة وواحد وتسعون  الف دينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم 
الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن 

)بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولن والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحلين
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالية الت�ي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 100( مائة يوما

2 � الكفة التخمينية ) 199,128,000( مائة وتسعة وتسعون مليون ومائة وثمانية وعرشون الف دينار عراقي
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � ع�ىل جمي�ع الرشكات واملقاولن تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � امل�رشوع عبارة عن ) تجهيز وفحص وتنصيب مكونات الش�بكة الكهربائية من محولة توزيع 416/11 كف واعمدة 
مش�بكة وم�دورة 11 م واس�الك وقابلوات مختلفة االحجام وباق�ي امللحقات الخاصة بالش�بكة ( وكل ما يتطلبه العمل 

وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/12 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولن الراغبن بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

9 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلن والراغبن يف الحصول غىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقسم العقود العامة 

)okoodkerbala2008@gmail.com(
لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مبن يف ورقة بيانات العطاء 

ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )2( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1   2   2   12   6(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)جتهيز مواد وحموالت لصيانة وتاهيل الشبكات الكهربائية يف قضاء اهلندية(
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكميات املبين�ة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للم�رشوع املذك�ور انفا والتي يمكن الحص�ول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / 
وح�دة بي�ع التنادر مقابل مبلغ ق�دره )100,000( مائ�ة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فع�ىل الراغبن املقاول�ن والرشكات العراقية ممن له�م هوية نافذة بدرجة التصني�ف )كهربائية / عارشة( 
تقديم اعطيتهم املس�توفية للوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني 
م�ن بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معه�ا التامينات االولية املذكورة ضم�ن رشوط املناقصة ادناه مع 
وصل الرشاء ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع انفا  وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الخميس( 
املصادف 2019/11/21 وس�رتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبن بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )4,126,000( 
اربعة مليون ومائة وس�تة وعرشون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم 
الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن 

)بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او وكيله املخ�ول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل ومن قبل 
املخول رسميا بكتاب صادر من خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولن والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحلين
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 45( خمسة واربعون  يوما

2 � الكفة التخمينية ) 412,650,000( اربعمائة واثنا عرش مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عىل جميع الرشكات واملقاولن تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � املرشوع عبارة عن ) تجهيز محوالت توزيع 0,416/11 كف واعمدة  مشبكة ومدورة 9 م وقابلوات املنيوم ونحاس 
باحجام مختلفة 3×120+70+16 (  وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء

6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
7 � موع�د انعقاد املؤتم�ر يوم )الخميس( املصادف 2019/11/14 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 

ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولن الراغبن بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
8 �موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 

)http: www.karbala.gov.iq(
9 � بامكان مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول غىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 

االلكرتوني لقسم العقود العامة 
)okoodkerbala2008@gmail.com(

لالجابة عىل استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية  ظهرا وحسب ما مبن يف ورقة بيانات العطاء 
ضمن وثيقة للمرشوع انفا

10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1088/ج/2019
التاريخ 2019/10/10

اعالن
اىل املتهم الهارب / يوسف عزيز حميد الجنابي

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1088/ج/2018( 
واملش�تكي فيه�ا  )احم�د اس�امة ه�ادي ( وف�ق املادة 
1/413 عقوب�ات وبداللة مواد االش�رتاك 47 , 48 , 49 
منه وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام 
هذه املحكمة بموعد املحاكم�ة املوافق 2019/11/12  
ويف حال�ة عدم حضورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 949/ج/2019
التاريخ 2019/10/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / مناف عبد الصاحب حوييل املوسوي

اعالن غيابي 
حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )949/ج/2018( 
واملش�تكية فيها  )دني�ا محمد عبد مس�لم( وفق املادة 
2/382 عقوبات وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2019/11/19  ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1092/ج/2019
التاريخ 2019/10/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / عقيل مسلم رزيج كاظم

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1092/ج/2019( 
واملش�تكي فيه�ا  )احم�د صال�ح ه�ادي ( وف�ق املادة 
1/413 عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2019/11/25  ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2686/ج2019/3
التاريخ 2019/10/30

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / زينب كريم شاكر 

/2686( املرقم�ة  الدع�وى  يف  متهم�ة  ان�ك  حي�ث 
ج2019/3( والخاصة باملش�تكي )اركان مهدي شاكر( 
وفق احكام املادة 446 من  قانون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/12/15 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1140/ج/2018
التاريخ 2019/10/27

اعالن
اىل املتهم الهارب / عقيل جواد كاظم

حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1140/ج/2018( 
والخاصة باملشتكية )سمرية عبد الحسن سوادي( وفق 
اح�كام املادة 1/459 من  قان�ون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/11/28 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية 
العدد : 255/ج/2019
التاريخ 2019/10/24

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل عبد كشيش مهيدي

ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة وخالل ف�رتة )30( يوما 
من تاري�خ االعالن واثناء الدوام الرس�مي وبعكس ذلك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

ستار مالك الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة / 4297

التاريخ : 2019/11/7
اىل / املدعوه / خنساء عبد االمري جيثوم 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة )محمد عبد االمري جيثوم(  طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�وه )خنس�اء عبد االم�ري جيثوم( ق�ررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه  سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2414/ج2019/1

التاريخ 2019/9/30
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل محسن عبد الغزايل
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2414/ج2019/1( 
والخاصة باملش�تكي )رشكة توزيع املنتجات النفطية(   
وفق احكام املادة 240 من  قانون العقوبات  وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/11/12 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف  االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد  :335/ج/2019
التاريخ 2019/10/23

اعالن
اىل املتهم الهارب ) ماهر عباس جبار الخزعيل( 

بناء عىل الش�كوى املقامة ضدك من قبل املشتكي داهي 
مح�روس محمد ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية محل اقامتك  
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا عن طري�ق صحيفتن 
محليت�ن بالحضور امام هذه املحكمة يف يوم املحاكمة 
املصادف 2019/11/24 التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تجري املحاكمة بح�ق غيابي�ا وعلنا وفق 
احكام املادة 432 من قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل وحسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 1003/ب/2019

التاريخ  :2019/9/22
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العق�ار تسلس�ل )532/124 م7 ( محل�ة )الس�هيلية 
يف الكوف�ة ( عليه تعل�ن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار  
املذك�ور اعاله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه املقدرة  ادناه 
فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
)خمس�ة ع�رش ( يوما م�ن الي�وم التايل لن�رش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر  هذه املحكمة 
ب�داءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين فرع مس�لم 
ب�ن عقي�ل )ع( يف الكوفة  وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف /وهو عبارة عن دار س�كنية بمساحة مائتان 
واربعة وثمان�ون مرت وتحتوي عىل غرفتن واس�تقبال 
وهول ومرافق صحية ويف واجهة الدار محل لبيع السلع 
الغذائي�ة وتحت�وي ايضا عىل باب مس�تقلة ومش�تمل 
تحتوي عىل صالة وغرفت�ن وهول ومرافق صحية وان 
البناء م�ن الطابوق والش�يلمان وان البن�اء قديم وغري 

منتظم
القيمة املقدرة :

ملي�ون  وخمس�ون  وثالث�ة  مائ�ة   )153,600,000(
وستمائة الف دينار عراقي( 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

اعالن
اىل املدعى عليها / حنن كاظم صالح

بتاري�خ 2019/7/16 اق�ام املدع�ي )وس�ام  ياس�ن 
كاظم( ضدك الدعوى  البدائية املرقمة 1523/ب/2019 
طلب فيه�ا )بتس�ديدك مبل�غ مقداره خمس�ة مالين 
دينار عن اش�رتاك س�لفة ولورود كتاب قسم معلومات 
النج�ف املرق�م 4120  يف 2019/8/4 وكت�اب مديري�ة 
امن النج�ف االرشف املرقم ق9246/2 يف 2019/8/28 
وكت�اب املجلس املح�يل لقضاء الكوف�ة املرقم 1473 يف 
2019/9/16 واملتضم�ن اىل املدعى عليها عدم توفر اي 

معلومات عن املدعى عليها 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار واختيارية منطقة )الكوة / الرباكية 1( 
املدعو )عدنان عبد الحس�ن جاس�م( فق�د تقرر تبيغك 
اعالنا بصحيفتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة 
الس�اعة   2019/11/14 املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك اي ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة  فس�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / زينب كريم شاكر 

حيث انك متهمة يف الدعوى املرقمة )2686/ج2019/3( 
والخاص�ة باملش�تكن )سوس�ن عبد الحس�ن مهلهل 
وفيح�اء حميد جمي�ل( ( وف�ق احكام امل�ادة 453 من  
قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف 
ي�وم 2019/11/30 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 834/ج/2019
التاريخ 2019/10/10

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل عبادي عباس صبي

اعالن غيابي 
حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )834/ج/2019( 
واملش�تكي فيها  )س�ليم حس�ن جاس�م ( وفق احكام 
امل�ادة 457 عقوب�ات واملادة 298 بدالل�ة املادة 2/295 
منه وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام 
هذه املحكمة بموعد املحاكم�ة املوافق 2019/11/12  
ويف حال�ة عدم حضورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1096/ج/2019
التاريخ 2019/10/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / انور محمد صبار النفاخ 

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1096/ج/2019( 
واملش�تكية فيها  )غفران وادي عبد االمري ( وفق احكام  
امل�ادة  384 عقوب�ات  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحضور ام�ام هذه املحكم�ة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 2019/11/24  ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2376/ج2019/2

التاريخ 2019/10/6
اعالن

اىل املتهم الهارب / حيدر حمودي عبد العظيم
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2376/ج2019/2( 
والخاصة باملش�تكي )الح�ق العام( وفق اح�كام املادة 
24/خامس�ا  م�ن  قان�ون االس�لحة  وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/11/17 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

فقدان
فقدت من�ي هوية االقامة الصادر م�ن مديرية االحوال 
املدني�ة والج�وازات واالقامة يف النجف االرشف / قس�م 

(7M1156362 شؤون االقامة رقم جواز السفر
 الصادر من دولة باكستان تاريخ الفقدان 2019/9/5 
املرقمة )26710( باس�م /   )نصري احمد ميان محمد( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها  اىل جهة االصدار
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 426/ج/2019
التاريخ 2019/10/9

اعالن
اىل املتهم )ابراهيم عبد الله  نرص(

اقت�ى حضورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
بخص�وص الش�كوى املقامة ضدك من املش�تكي عزيز 
وحي�د واوي وفق املادة 435 عقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا يف مح�ل اقامت�ك ومركز 
رشطة النعمان اب�ن املنذر وه�ذه املحكمة بتاحضور 

امامها صباح يوم 2019/10/23
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 424/ج/2019
التاريخ 2019/10/9

اعالن
اىل املتهم )عباس صخل خضري(

اقت�ى حضورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
بخصوص الشكوى املقامة ضدك من املشتكية عحميدة 
علي�وي ابو ال�دور وفق املادة 384 عقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك ومركز 
رشطة النعمان اب�ن املنذر وه�ذه املحكمة بتاحضور 

امامها صباح يوم 2019/10/23
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 418/ج/2019
التاريخ 2019/10/7

اعالن
اىل املتهم )احمد مهاوي صالح(

اقت�ى حضورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
بخصوص الش�كوى املقامة ضدك من املشتكية اشواق 
احمد عبود وف�ق املادة 453 عقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا يف مح�ل اقامت�ك ومركز 
رشطة النعمان اب�ن املنذر وه�ذه املحكمة بتاحضور 

امامها صباح يوم 2019/10/21
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

اعالنات

العدد  /12009
التاريخ 2019/11/7

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

العدد  /12017
التاريخ 2019/11/7
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حمافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
اعالن مناقصة انشائية رقم )31( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1  2  4  9  8(

تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 
 )تاهيل جممع احلر الريايض ( 

وف�ق املواصف�ات  الفنية والكميات املبين�ة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للم�روع املذك�ور انفا والتي يمكن الحص�ول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / 
وح�دة بي�ع التنادر مقابل مبلغ ق�دره )100,000( مائ�ة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فع�ى الراغبن املقاول�ن والركات العراقية ممن له�م هوية نافذة بدرجة التصنيف )  انش�ائية / عارشة( 
تقديم اعطيتهم املس�توفية للوثيقة القياس�ية للمروع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني 
م�ن بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معه�ا التامينات االولية املذكورة ضم�ن رشوط املناقصة ادناه مع 
وصل الراء ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية 
للم�روع انفا  وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية ع�ر ظهرا يوم )االربعاء( 
املصادف 2019/11/20 وس�رفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبن بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )1,727,000( 
واحد مليون وس�بعمائة وس�بعة وعرون  الف دينار عراقي ال غري عى ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء 
/قس�م الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 
120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولن( او املدير املفوض او 
احد املؤسس�ن )بالنس�بة للركات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفض�ل ان يكون من محافظة كربالء 

املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او وكيله املخ�ول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل ومن قبل 
املخول رسميا بكتاب صادر من خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للركات املقاولة وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن يف الصحف
5 � عى املقاولن والركات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الركة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمروع انفا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحلين
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�روع اعتمادا عى كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الركة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املروع ) ( يوما

2 � الكفة التخمينية ) 172,760,000( مائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وستون الف دينار عراقي
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عى جميع الركات واملقاولن تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � امل�روع عب�ارة ع�ن ) بناء س�ياج من الطابوق الجمه�وري واعمدة كونكريتية بطول 265 م وانش�اء س�ياج من  
بارتف�اع 5 م وبط�ول )400م( واجراء اعمال تاهيل داخل منتدى الحر BRC الريايض والش�بابي( وكل ما يتطلبه العمل 

وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موع�د انعق�اد املؤتم�ر يوم )الثالثاء( املص�ادف 2019/11/12 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 
ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولن الراغبن بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

)http: www.karbala.gov.iq( : 8 � تم نر االعالن انفا عى موقع املحافظة عى االنرنيت
9 � بامكان مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول غى معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 

)okoodkerbala2008@gmail.com( االلكروني لقسم العقود العامة
لالجابة عى استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية  ظهرا وحسب ما مبن يف ورقة بيانات العطاء 

ضمن وثيقة للمروع انفا
10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )34( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1  2  3  9  2(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

) اكساء شارع حديقة املستديم باجتاه مقطع E  واكساء الشارع املجاور للجامع يف ال 19(
وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمروع 
املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعى الراغبن 
املقاول�ن والركات العراقي�ة ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / عارشة( تقديم اعطيتهم املس�توفية 
للوثيقة القياس�ية للمروع انفا اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة 
يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الراء ) باسم مقدم العطاء( 
النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمروع انفا  وان اخر موعد لتقديم 
وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية ع�ر ظهرا يوم )االربعاء( املصادف 2019/11/20 وس�رفض اي 
عط�اء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبن بالحضور يف املوعد 

انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )1,427,000( 
واحد مليون واربعمائة وسبعة وعرون الف دينار عراقي ال غري عى شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم 
الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن 

)بالنسبة للركات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للركات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن يف الصحف
5 � عى املقاولن والركات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرك�ة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمروع انف�ا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحلين
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�روع اعتم�ادا عى كفاءته املالية الت�ي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الركة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املروع ) 60( ستون يوما

2 � الكفة التخمينية ) 142,740,000( مائة واثنان واربعون مليون وسبعمائة واربعون الف دينار عراقي
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � ع�ى جمي�ع الركات واملقاولن تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � مروع اكساء شارع حديقة املستديم باتجاه مقطع 
E عبارة عن )تنظيف الشارع مع رش طبقة الفالنكوت 

م�ع رش طبق�ة البايندر ورش طبق�ة الفالنكوت( وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب ج�داول الكمي�ات والتفاصيل املرفقة 
بالعطاء

6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )الثالثاء( املصادف 2019/11/12 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 

اراء ومالحظات املقاولن الراغبن بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
)http: www.karbala.gov.iq( : 8 � تم نر االعالن انفا عى موقع املحافظة عى االنرنيت

9 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلن والراغبن يف الحصول غى معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
)okoodkerbala2008@gmail.com( االلكروني لقسم العقود العامة

لالجابة عى استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية  ظهرا وحسب ما مبن يف ورقة بيانات العطاء 
ضمن وثيقة للمروع انفا

10 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2019/2075

التاريخ 2019/11/5
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�راء العقار تسلس�ل 
للمدي�ن  العائ�د  الجدي�دة  حوي�ش  الكائ�ن   5/1357
هاش�مية يوس�ف نارص لقاء طلب الدائن جواد صادق 
س�لمان البالغ اربعون ملي�ون دين�ارا 80% من القيمة 
املق�درة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عر يوما 
م�ن اليوم الت�ايل للنر فعى الراغ�ب يف الراء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللي�ة ع�ى املش�ري وذلك اس�تنادا للم�ادة 98 من 

قانون التنفيذ
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 5/1357 حويش جديدة 
2 � جنسه ونوعه : دار وفندق

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار مفرز بصورة غري رس�مية دار 
وفندق والدار تحتوي عى اربعة غرف واستقبال ومطبخ 
وكلي�دور ومراف�ق صحية عدد اثن�ان واربعة غرف نوم 
ومجموعة صحية فوقاني علما بان س�هم املدينة املراد 

بيعها يف الدار 
5 � مس�احته / 58,75 باعتبار الكيل 3042 س�هم وان 

سهم  املدينة املراد بيعها  145 سهم 
6 � درجة العمران متوسطة

7 � الش�اغل / مليح�ة عب�د املنعم عبد املحس�ن ترغب 
بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرة 

8 � القيمة املقدرة : خمسة وخمسون مليون وتسعمائة 
واربعون الف دينار

9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالراء
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2394

التاريخ 2019/10/2
اىل / املنفذ عليه / املدين / ريسان سعدون كاظم

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل ورقت�ي التكليف 
بالحض�ور وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ حاك�م زايد 
عباس وهام�ش املختار املدعو حاكم زاي�د عباس   انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر  تبليغك اعالن�ا  بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عر يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر : 

عق�د الزواج الصادر من محكمة االحوال الش�خصية يف 
النج�ف بالع�دد 2014/913 يف 2014/7/6 ع�ى املهر 
املؤج�ل البالغ خمس�ة مالين دينار باق بذم�ة املدين ) 

ريسان سعدون كاظم( لدائنة ) االء رياض حاتم(

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة ناحية القادسية
العدد : 276/ب/2019

التاريخ : 2019/10/31
اعالن

تبي�ع ه�ذه املحكمة العق�ار املرق�م 6/16 القادس�ية 
باملزاي�دة العلني�ة وامل�زال ش�يوعه بيعا بموج�ب قرار 
ه�ذه املحكمة املرق�م 276/ب/2019 يف 2019/8/27 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فع�ى الراغب�ن بالراء 
الحض�ور اىل دي�وان ه�ذه املحكم�ة الس�اعة الثاني�ة 
ع�ر ظهرا يف الي�وم الثالثن من  الي�وم التايل للنر يف 
صحيفت�ن محليت�ن مس�تصحبن معه�م التامين�ات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار   
واملثبتة ادناه املستمسكات القانونية وتحميل املشري 

اجور االعالن والداللية 
القايض

محمد جاسم عبيد
االوصاف :

موقعه : ناحية القادسية /حي القادسية
جنس�ه ونوع�ه :دار مش�يدة م�ن الطاب�وق الج�ريي 
والسمنت  ومس�قفه من الطابوق والشلمان واالرضية 
مرصوفة بالكايش واساس الدار من الكونكريت املسلح

ح�دوده واوصاف�ه: مطل عى ش�ارعن ش�ارع فرعي 
بعرض 6 م وشارع رئييس بعرض 10 م 

مش�تمالته : تتكون الدار من اس�تقبال وغرفة نوم عدد 
3 ومطبخ وصالة وحمام ومرافق صحية يف طابق واحد 

ومحل بابعاد 2×3م
مساحة : 120 م

الشاغل / ال يوجد
القيمة املقدرة : 50000000 مليون

درجة العمران : متوسطة
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2393

التاريخ 2019/10/2
اىل / املنفذ عليه / املدين / ريسان سعدون كاظم

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل ورق�ة التكليف 
بالحض�ور وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ حاك�م زايد 
عب�اس وهام�ش املخت�ار املرف�ق  ان�ك مجه�ول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر  تبليغك اعالنا  بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف  خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من الي�وم التايل 
للنر ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر : قرار محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 3659/

ش2019/6 يف 2019/7/28 واملتضم�ن ازالم املدع�ى 
عليه ) ريسان سعدون كاظم ( بأن يؤدي لزوجته املدعية 
)االء رياض حاتم( نقة ماضية مقدارها مائة الف دينار 
شهريا وملدة سنة واحدة فقط ونفقة مستمرة مقدارها 
مائة واربعون الف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ اقامة 
او حت�ى زوال  الدع�وى يف 2019/5/16 وللمس�تقبل 
اس�باب فرضها ونفقة مس�تمرة قدرها مائة وخمسة 
وع�رون ال�ف دين�ار ش�هريا للبن�ت )تبارك ريس�ان 
س�عدون( اعتبارا م�ن تاريخ االدع�اء يف 2019/5/16 
وللمس�تقبل او حت�ى زوال اس�باب فرضه�ا وتخوي�ل 
املدعي�ة )االء ري�اض حاتم( حق القب�ض والرصف عى 
ابنته�ا )تبارك( وف�ق الرع والقان�ون كونه الحاضنة 

وتحميل عليه الرسوم واملصاريف

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد : 237/ج/2019
التاريخ 2019/10/9

اعالن
اىل املتهم الهارب / واثق ارهيف هزاع البدري 

ملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بالصحف 
املحلية بالحضور امام هذه املحكمة وخالل فرة 
30 يوما من تاريخ االعالن واثناء الدوام الرس�مي 
وبعك�س ذل�ك س�تجري املحاكمة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

ستار مالك الفتالوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 872/ج/2019
التاريخ 2019/10/10

اعالن
اىل املتهم الهارب / فاضل موىس جياد عتابي 

اعالن غيابي 
/872( املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج/2019( واملش�تكيفيها  )اث�ري محم�د صالح( 
وفقاملادة 1/433 عقوبات  وبداللة مواد االشراك 
47  ,48 , 49 من�ه  وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/11/12  ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة / 4238

التاريخ : 2019/11/3
اىل / املدعوه / شيماء عدنان عبد الرحيم 

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوف�اة )عدن�ان عب�د الرحيم 
جاس�م(  طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوه )شيماء عدنان 
عبد الرحي�م( قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرة ايام 
م�ن تاري�خ نر االع�الن وبخالفه  س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1103/ج/2019
التاريخ 2019/10/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / عالء محمد هادي عباد الكويف

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1103/ج/2019( 
واملش�تكيفيها  )محمد كري�م عبد الزه�رة ( وفقاملادة 
43/ عقوبات  وبداللة مواد االش�راك 47  ,48 , 49 منه  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك للحضور امام 
هذه املحكمة بموعد املحاكم�ة املوافق 2019/11/25  
ويف حال�ة عدم حضورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/3017

التاريخ 2019/11/5
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�راء العقار تسلس�ل 
5/1357 الكائ�ن حويش الجديدة العائ�د للمدين مليعة 
يوس�ف نارص لق�اء طل�ب الدائن جواد صادق س�لمان 
البالغ اربع�ون مليون دينارا 80% من القيمة املقدرة لذا 
تق�رر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عر يوم�ا من اليوم 
التايل للنر فعى الراغب يف الراء مراجعة هذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة عرة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل والداللية عى 

املشري وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 5/1357 حويش جديدة 
2 � جنسه ونوعه : دار وفندق

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار مفرز بصورة غري رس�مية دار 
وفندق والدار تحتوي عى اربعة غرف واستقبال ومطبخ 
وكلي�دور ومراف�ق صحية عدد اثن�ان واربعة غرف نوم 
ومجموعة صحية فوقاني علما بان س�هم املدينة املراد 

بيعها يف الدار 
5 � مس�احته / 58,75 باعتبار الكيل 3042 س�هم وان 

السهم املراد بيعها للمدينة 145 سهم 
6 � درجة العمران متوسطة

7 � الشاغل / مليحة عبد املنعم عبد املحسن
8 � القيمة املقدرة : خمسة وخمسون مليون وتسعمائة 

واربعون الف دينار
9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالراء

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2350/ج2019/3
التاريخ 2019/10/23

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / كاظمية صاحي حسن سوادي 

حيث انك متهمة يف الدعوى املرقمة )2350/ج2019/3( 
والخاصة باملش�تكيتن )سوس�ن عبد الحس�بن مهلهل  
وفيحاء حميد جميل ( وفق احكام املادة 453 وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/11/30 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2686/ج2019/3
التاريخ 2019/10/30

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / زينب كريم شاكر 

/2686( املرقم�ة  الدع�وى  يف  متهم�ة  ان�ك  حي�ث 
ج2019/3( والخاصة باملش�تكي )اركان مهدي شاكر( 
وفق احكام املادة 446 من  قانون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/12/15 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد : 240/ج/2019
التاريخ 2019/10/9

اعالن
اىل املتهم الهارب / صفاء حسن عيل الوائيل

ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة وخالل ف�رة 30 يوما 
من تاري�خ االعالن واثناء الدوام الرس�مي وبعكس ذلك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

ستار مالك الفتالوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد : 238/ج/2019
التاريخ 2019/10/9

اعالن
اىل املتهم الهارب / رضغام باقر كليي الكيم

ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة وخالل ف�رة 30 يوما 
من تاري�خ االعالن واثناء الدوام الرس�مي وبعكس ذلك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

ستار مالك الفتالوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1074/ج/2019
التاريخ 2019/10/31

اعالن
اىل املتهم الهارب / ارشد عيل عبد الرزاق محمد صديق

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1074/ج/2018( 
واملش�تكي فيها  )الحق العام ( مديري�ة االحوال املدنية 
والج�وازات واالقام�ة  وف�ق امل�ادة 2/295 عقوب�ات 
واملادة 298 بداللة امل�ادة 2/295 منه  وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكمة املوافق 2019/12/3  ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1133/ج/2019
التاريخ 2019/10/31

اعالن
اىل املتهم الهارب / سيد انتظار مهيد كلب

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1133/ج/2019( 
واملش�تكي فيها  )الحق العام ( مديري�ة االحوال املدنية 
والج�وازات واالقام�ة  وف�ق امل�ادة 2/295 عقوب�ات 
وامل�ادة 298 بداللة امل�ادة 2/295 منه وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكمة املوافق 2019/12/3  ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 1183/ج/2019
التاريخ 2019/10/28

اعالن
اىل املتهم الهارب /مسلم مطرود ابو شخرية

اعالن غيابي 
حيث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )1183/ج/2019( 
واملش�تكية فيه�ا  )جليل�ة كاظ�م محمد ( وف�ق املادة 
446عقوب�ات وبداللة مواد االش�راك 47 , 48 , 49 منه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك للحضور امام 
هذه املحكمة بموعد املحاكم�ة املوافق 2019/11/28  
ويف حال�ة عدم حضورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

العدد  /12005
التاريخ 2019/11/7

العدد  /12008
التاريخ 2019/11/7
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط  
الهيأة الجنائية الثانية

 رقم الدعوى  394/ج/2019
التاريخ 2019/11/3

اعالن
اىل املتهم الهارب / قائد كريم سلمان عباس 
الداوري اسيم والدته / نجاة حسين/ تاولد 

1980
بالنظير ملجهوليية محيل اقامتيك يف الوقت 
الحيارض ولكونيك متهيم يف القضيية اعاله 
وفيق احيكام امليادة )289(  ق ع  فقد تقرر 
تبليغيك باالعيالن عين طرييق صحيفتين 
محليتين للحضيور اميام هيذه املحكمة يف 
ييوم 2020/1/15 ويف حالية عدم حضورك 
سيوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا حسب 

االصول
القايض

صادق صرب الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد /  653/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اىل املتهيم الهاب / كاطع حميد عبود حمدان 

القرييش
تبليغ

قررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/12/8 
موعدا للمحاكمة يف الدعوى الجزائية املرقمة 
مخيدرات   32 امليادة  وفيق  653/ج/2019 
ولكونيك هارب قيررت املحكمية تبليغك من 
خالل النير يف صحيفيتن محليتن يوميتن 
يف موعيد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اسيتنادا لنص امليادة 143/ج/االصولية ويف 
حال عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك 

غيابا وعلنا 
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح النعمانية

العدد /  652/ج/2019
التاريخ 2019/11/4

اىل املتهيم الهياب عيل زغري سيعيد سيلمان  
الرويعي 

تبليغ
قررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/12/8 
موعدا للمحاكمة يف الدعوى الجزائية املرقمة 
مخيدرات   32 امليادة  وفيق  652/ج/2019 
ولكونيك هارب قيررت املحكمية تبليغك من 
خالل النير يف صحيفيتن محليتن يوميتن 
يف موعيد املحاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما 
اسيتنادا لنص امليادة 143/ج/االصولية ويف 
حال عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك 

غيابا وعلنا 
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان هوية 

فقيدت الهوية الصادرة مين جامعة الفرات 
ادارة  معهيد  النجيف  يف  التقنيية  االوسيط 
القانونية باسم الطالب ) حيدر جليل محمد 
ابراهيم( فمن يعثر عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تنويه 
ورد سهوا يف اعالن امانة بغداد دائرة املشاريع 
املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
ورد  حييث   2019/11/7 بتارييخ   2016
رقم االعيالن )2019/22( خطيأ والصحيح 

)2019/23( لذا وجب التنويه 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان

فقيد الطفل عبيد الله عالء غيازي البالغ من 
العمر 6 سينوات من سكنة محافظة النجف 
االرشف عيىل من يعثر علييه يرجى االتصال 

عىل الرقم التايل 07804533692
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/274

مقتبس حكم غيابي
1  ياسيم املحكمية : محكمة قوى االمن الداخييل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 ي اسيم املتهيم الغائيب الرائيد كاميل هاشيم حسين غويث 

العبيدي 
3  ي رقم الدعوى 2019/274

4 ي تاريخ ارتكاب الجريمة  2015/9/16
5 ي تاريخ الحكم 2019/4/1

6 ي املادة  القانونية )5(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل 
7 ي املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8  ي  خالصية الحكم : عدم شيمول املتهم اعياله بقانون العفو 
العيام رقم 27 لسينة 2016 كونه ما زال ماكثيا يف الغياب ولحد 

االن
9 ي الحبس الشيديد ملدة ) ستة اشيهر( وفق احكام املادة 5 من 
ق ع د رقم 14 لسينة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من قع رقم 111 لسنة 1969 املعدل  وبداللة 
املواد  61/اوال  و 69 /اوال من ق أ د رقم 17 لسينة 2008 وذلك 

لغيابه من تاريخ  2015/9/16  ولحد االن 
10 ي اخراجه من الخدمة   اسيتنادا الحكام املادة 42/ثانيا  من 
ق ع د رقم 14 لسينة  2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسينة 1969 بداللة املادة 
89 / اوال مين ق ا د رقم 17 لسينة 2008 بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية 
11 ي اعطياء املوظفن العمومين صالحية القياء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  

أ د  رقم 17 لسنة 2008  
12 ي حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 ي تحديد اتعياب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب 
( البالغة )25,000(  خمسة وعرين الف دينار  عراقي ترصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكميا غيابيا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا الحيكام املادة 60/ 
سادسيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اسيتنادا الحكام املادة 71/اوال وثانييا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/4/1
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح العزيزية
العدد : 738/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل كريم فهد العبادي

بالنظر ملجهولية محيل اقامتك ولكونك متهما 
يف الدعيوى املرقمة اعاله تقرر اجراء املحاكمة 
بحقيك غيابييا وفيق احيكام امليادة )32( من 
قانون املخدرات رقم )111( لسنة 1969 املعدل 
لذا اقتىض تبليغك اعالنا يف صحيفتن  محليتن 
بالحضور امام هيذه املحكمة  يف املوعد املحدد 
مين  التاسيعة  السياعة  املوافيق  للمحاكمية 
صبياح ييوم 2019/12/15 واذا صادف موعد 
املحاكمة عطلة رسمية فيعترب يوم العمل الذي 
يليه موعدا للمحاكمية ويف حال عدم حضورك 
او تسيليم نفسيك اىل اقيرب مركيز للرطية 
غفسيتتخذ االجراءات القانونيية بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

حاتم طعمه نمل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح العزيزية
العدد : 736/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهم الهارب / االرقم محمود داود سيلمان 

الزبيدي (
بالنظر ملجهولية محيل اقامتك ولكونك متهما 
يف الدعيوى املرقمة اعاله تقرر اجراء املحاكمة 
بحقيك غيابييا وفيق احيكام امليادة )32( من 
قانون املخدرات رقم )111( لسنة 1969 املعدل 
لذا اقتىض تبليغك اعالنا يف صحيفتن  محليتن 
بالحضور امام هيذه املحكمة  يف املوعد املحدد 
مين  التاسيعة  السياعة  املوافيق  للمحاكمية 
صبياح ييوم 2019/12/15 واذا صادف موعد 
املحاكمة عطلة رسمية فيعترب يوم العمل الذي 
يليه موعدا للمحاكمية ويف حال عدم حضورك 
او تسيليم نفسيك اىل اقيرب مركيز للرطية 
غفسيتتخذ االجراءات القانونيية بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

حاتم طعمه نمل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
 رقم الدعوى  2684/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهيم الهيارب / احميد عدنيان عطشيان 
صكر

بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهيم يف القضية املرقمة 2684/جنح 
/2019 وفيق احكام املادة )1/433(  عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضور امام هيذه املحكمة يف يوم 
2019/12/12 ويف حالة عدم حضورك سيوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
 رقم الدعوى  2699/ج/2019

التاريخ 2019/11/5
اعالن

اىل املتهيم الهيارب / احميد عدنيان عطشيان 
صكر

بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهيم يف القضية املرقمة 2699/جنح 
/2019 وفق احكام املادة )432(  عقوبات فقد 
تقيرر تبليغك باالعيالن عن طرييق صحيفتن 
محليتين للحضور امام هيذه املحكمة يف يوم 
2019/12/12 ويف حالة عدم حضورك سيوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
 العدد 2602/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهم الهارب / جمال احمد بدر طرفة 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكونيك متهيم يف القضية املرقمية 2602/ج 
/2019 وفيق احكام املادة )1/459(  عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضور امام هيذه املحكمة يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عدم حضورك سيوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات واسط  
الهيأة الجنائية الثانية

 رقم الدعوى  387/ج/2019
التاريخ 2019/11/3

اعالن
اىل املتهم الهارب / سيتار جابر عبد الله عيىس 
البولكاشيه اسيم والدتيه / فاطمة جاسيم / 

تاولد 1991
الوقيت  يف  اقامتيك  بالنظير ملجهوليية محيل 
الحيارض ولكونيك متهيم يف القضيية اعياله 
وفيق احيكام امليادة )444/رابعيا (  ق ع  فقد 
تقيرر تبليغك باالعيالن عن طرييق صحيفتن 
محليتين للحضور امام هيذه املحكمة يف يوم 
2020/1/14 ويف حالية عدم حضورك سيوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا حسب االصول
القايض

صادق صرب الجبوري
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 1777/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهيم الهارب / دعياء عباس مكطوف عيزان 
الجبوري/ كوت ي منطقة سيد ابراهيم

بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمية 1777/جنح 
/2019 وفيق احيكام القيرار 154 لسينة 2001 
فقيد تقرر تبليغك باالعيالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عيدم الحضيور سيوف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 1916/ج/2019
التاريخ 2019/11/4

اعالن
اىل املتهيم الهيارب / احمد جاسيم عبد الحسين 

السعيدي / كوت ي منطقة سيد ابراهيم
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمية 1916/جنح 
/2019 وفيق احيكام القيرار 154 لسينة 2001 
فقيد تقرر تبليغك باالعيالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عيدم الحضيور سيوف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2845/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهيم الهيارب / عييل محسين عييل جوحي 

الكناني/ يسكن كوت ي داموك
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمية 2845/جنح 
/2019 وفق احكام امليادة )1/456/أ(  عقوبات 
فقيد تقرر تبليغك باالعيالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عيدم الحضيور سيوف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2724/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهم الهارب / محمد قاسم عبد ال العتابي / 

يسكن بغداد  ي الحبيبية 
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمية 2724/جنح 
/2019 وفق احكام املادة 292 عقوبات  فقد تقرر 
تبليغك باالعيالن عن طرييق صحيفتن محليتن 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 2019/12/8 
ويف حالية عدم الحضور سيوف تجيري املحاكمة 

غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2823/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهيم الهيارب / عييل محسين عييل جوحي 

الكناني / كوت ي منطقة سيد ابراهيم
بالنظر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمية 2459/جنح 
/2019 وفق احكام امليادة )1/456/أ(  عقوبات 
فقيد تقرر تبليغك باالعيالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عيدم الحضيور سيوف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2580/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهم الهارب / ماجد جواد كاظم تعبان 

بالنظر ملجهولية محيل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكونيك متهيم يف القضية املرقمية 2580/جنح 
امليادة )456(  عقوبيات  /2019 وفيق احيكام 
فقيد تقرر تبليغك باالعيالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عيدم الحضيور سيوف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2593/جنح/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهم الهارب / منصور رشهان مهاوش

بالنظر ملجهولية محيل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكونيك متهيم يف القضية املرقمية 2593/جنح 
/2019 وفيق احيكام امليادة )1/459(  عقوبات 
فقيد تقرر تبليغك باالعيالن عن طريق صحيفتن 
محليتين للحضيور امام هيذه املحكمية يف يوم 
2019/12/8 ويف حالية عيدم الحضيور سيوف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 1915/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهيم الهارب / سيالم رحيم عجه خلف 
الغريباوي/ كوت ي منطقة سيد ابراهيم

بالنظير اىل مجهوليية محل اقامتيك بالوقت 
الحيارض ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمة 
1915/جنيح /2019 وفيق احيكام القيرار 
154 لسينة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/8 ويف حالة 
عدم الحضور سيوف تجري املحاكمة غيابيا 

بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2501/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهم الهارب / حيدر داود سعدون جابر 
املشهداني/ كوت ي منطقة سيد ابراهيم

بالنظير اىل مجهوليية محل اقامتيك بالوقت 
الحيارض ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمة 
2501/جنيح /2019 وفيق احيكام القيرار 
154 لسينة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/8 ويف حالة 
عدم الحضور سيوف تجري املحاكمة غيابيا 

بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 1791/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهم الهارب / صباح عطية ابو عيل زوير 
الهليجي / كوت ي منطقة سيد ابراهيم

بالنظير اىل مجهوليية محل اقامتيك بالوقت 
الحيارض ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمة 
1791/جنيح /2019 وفيق احيكام القيرار 
154 لسينة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/8 ويف حالة 
عدم الحضور سيوف تجري املحاكمة غيابيا 

بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 1911/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهم الهارب / امجد حسن سلمان عباس 
السعيدي/ كوت ي منطقة سيد ابراهيم

بالنظير اىل مجهوليية محل اقامتيك بالوقت 
الحيارض ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمة 
1911/جنيح /2019 وفيق احيكام القيرار 
154 لسينة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/8 ويف حالة 
عدم الحضور سيوف تجري املحاكمة غيابيا 

بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 2459/ج/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

اىل املتهم الهارب / صفاء كاظم احمد جودة 
الشوييل / كوت ي منطقة سيد ابراهيم

بالنظير اىل مجهوليية محل اقامتيك بالوقت 
الحيارض ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمة 
2459/جنيح /2019 وفيق احيكام القيرار 
154 لسينة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريق صحيفتن محليتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم 2019/12/8 ويف حالة 
عدم الحضور سيوف تجري املحاكمة غيابيا 

بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنايات  واسط
الهيئة الجنائية االوىل / كوت 

العدد : 679/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعالن
اىل املتهيم الهيارب / حسينن غيازي عييل  

العزاوي 
بالنظير ملجهوليية محيل اقامتيك يف الوقت 
الحيارض ولكونيك متهم يف القضيية املرقمة 
اعاله  وفق املواد 292/290/ 298 عقوبات 
فقيد تقيرر تبليغيك باالعيالن عين طرييق 
صحيفتين محليتين بالحضور اميام هذه 
املحكمية يف ييوم  /2020/1 ويف حالية عدم 
حضيورك  سيوف تجيري املحاكمية غيابية 

حسب االصول
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
الهيئية  واسيط  رئييس محكمية جناييات 

الجنائية االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد: 341/ش/2019

التاريخ 2019/11/4
اعالن

املدعية / بيداء كريم فاضل
املدعى عليه / مخلص محمد بكر

اىل املدعى عليه / مخلص محمد بكر
بتاريخ 2019/11/31 وبعدد 341/ش/2019 
اصيدرت هيذه املحكمة قيرارا يقيي الحكم 
بالتفرييق بينك وبين املدعية اعياله واعتباره 
طالقيا بائن بينونية صغيرى وملجهولية محل 
اقامتيك فقد قيرر تبليغك بموجيب هذا االعالن 
يف صحيفتين محليتين ويحيق ليك االعرتاض  
والتميييز عيىل القرار اعاله خيالل مدة ثالثون 
يوم من تاريخ نير هذه االعالن وبخالف ذلك 
سيوف يكتسيب القرار الدرجية القطعية بعد 

انتهاء املدة املذكورة 
القايض

ماهر صاحب شاكر
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
يف   04023144 املرقيم  الجيواز  منيي  فقيد 
2019/10/3 والصيادر مين دولية باكسيتان 
بأسيم / سيد عابس  حسن سييد اصف فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد: 377/ش/2019

التاريخ 2019/11/7
اعالن

املدعية / مي عيل جاسم
املدعى عليه / وسام محمد بكر

اىل املدعى عليه / وسام محمد بكر
اقاميت املدعية اعياله الدعيوى املرقمة 377/

ش/2019  اميام هيذه املحكمية تطليب فيها 
الحكم بالتفرييق القضائي بينها وبينك للهجر 
املحكمية  قيررت  اقامتيك  محيل  وملجهوليية 
تبليغيك يف صحيفتن محليتين يوميتن وعن 
ييوم 2019/11/17 موعدا للمرافعة السياعة 
التاسيعة صباحيا ويف حيال عدم حضيورك او 
ارسيال مين يمثليك قانونيا سيتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون واالصول
القايض

ماهر صاحب شاكر
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيد مني سيند العقار املرقيم 3/50212 حي 
النداء  بأسيم ) نادية بطرس جيجو( من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيد مني الوصيل الصيادر من بلديية النجف 
واملرقم 037574 بأسم ) نوري حميد عبد( من 

يعثر عليه تسليمه  اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الريك / رضا احمد كاظم توجي

علييك الحضور اىل مقير بلديية النجف لغرض 
اصدار اجيازة بنياء للعقار املرقيم 3/55914 
حي النيداء خالل عيرة ايام وبخالفه سيتتم 
االجراءات دون حضورك اسيم طاليب االجازة 

عيل غانم محسن
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد : 10633

التاريخ : 2019/9/29
بنياء عىل الدعيوة املقامية من قبيل املواطن ) 
عباس رضا مرتيىض ( ووكيله املحامي )حيدر 
محمد عييل الحجار ( اليذي ييروم تبديل لقبه 
وجعليه )الحداد( بيدل من )لطف الليه ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف ادلعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات

العدد : 10635
التاريخ : 2019/9/29

بناء عىل الدعيوة املقامة من قبل املواطن )عيل 
عبد الرحمين رضيا( ووكيله املحاميي )حيدر 
محمد عييل الحجار ( اليذي ييروم تبديل لقبه 
وجعليه )الحداد( بيدل من )لطف الليه ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف ادلعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 1776/ج/2019
التاريخ 2019/11/4

اعالن
اىل املتهيم الهارب / مهند غنيي ابراهيم محمد 

البياتي / كوت ي منطقة سيد ابراهيم
بالنظير اىل مجهوليية محيل اقامتيك بالوقيت 
الحيارض ولكونيك متهيم بالقضيية املرقمية 
1776/جنح /2019 وفق احيكام القرار 154 
لسينة 2001 فقيد تقيرر تبليغيك باالعالن عن 
طريق صحيفتن محليتن للحضور امام هذه 
املحكمية يف ييوم 2019/12/8 ويف حالة عدم 
الحضور سيوف تجري املحاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 3457/ش2019/7

التاريخ 2019/11/3
اعالن

اىل املدعى عليه / مثنى عيل حسن
اصيدرت هيذه املحكمية قرارهيا بالدعوى 
املرقمة 3457/ش2019/7 يف 2019/6/23 
غيابيا بحقك والقايض بالزامك بتسديد نفقة 
مسيتمرة الوالده كل مين )محميد وزينيب 
وبتول( والواقع بينكما بتاريخ 2007/4/26 
رشح  وحسيب  اقامتيك  محيل  وملجهوليية 
القائم بالتبليغ واشيعار مختار حي الرحمة 
/ النجيف قيررت املحكمية تبليغيك بالقرار 
بواسيطة صحيفتن محليتين يوميتن ولك 
حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة 
القانونية وبعكسيه يكتسيب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

 اثري فاهم محسن
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2311/ج2019/1

التاريخ 2019/11/5
اعالن

اىل املتهم الهارب / حسن عيل رحيم
حيث انك متهيم يف الدعوى املرقمة )2311/
ج2019/1( والخاصية باملشيتكية )زهيراء 
سيمري رحييم( وفق احيكام امليادة 3/413 
مين  قانيون العقوبيات  وملجهوليية محيل 
اقامتك حسب االشيعار املرفقفي ثنايا هذه 
الدعيوى عليه قررت املحكمية تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ييوم 2019/12/10 وعنيد عيدم حضيورك 
سيوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب 

االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 885/ب/2013

التاريخ  :2019/10/30
اعالن

بناءا عيىل القرار الصادر مين هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار تسلسل )3 مقاطعة 12 
جزيرة النجف ( محلية )الكوفة( عليه تعلن 
هيذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله 
واملبينيه اوصافه وقيمته املقدرة  ادناه فعىل 
الراغبين باليراء مراجعية هيذه املحكمة 
خيالل )ثالثيون( يوما من الييوم التايل لنر 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المير  هيذه املحكمة بيداءة الكوفة 
وصادر مين ميرصف الرافدين فرع مسيلم 
بين عقيل )ع( يف الكوفة  وسيتجري املزايدة 
واالحالة يف السياعة الثانية عير من اليوم 
االخيري مين االعالن يف هيذه املحكمية وعىل 
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف /

وهيي ارض زراعيية مسياحتها 6 دونم و 9 
اولك و50 م2 وتبعد عن الشارع العام مسافة 
100م ويقطعهيا جدول صغري مشييد عليه 
قنطيرة صغرية بعرض مرتيين ونص لعبور 
املشياة وتحتوي عىل عدد من اشجار النخيل 
عدد 65 نخلة وعدد من اشيجار الحمضيات 
وعددهيا 30 شيجرة متداخلية فيميا بينها 
كما توجد دار سيكن مشييدة عيىل القطعة 
مسياحتها 120 م كميا لوحيظ ان القطعية 

محاطة بقطع زراعية من الجهات االخرى
القيمة املقدرة :

القيمية الكليية للقطعية  الزراعية موضوع 
الكشيف ما عليها من غراس ومنشات مبلغا 
اجمالييا مقيداره تسيعة وسيبعون مليون 

وثمانمائة الف دينار فقط
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 6217/ش2019/2

التاريخ 2019/10/30
اعالن

اىل  / املدعى عليها / وئام ثائر جواد 
اقيام املدعي سيامر رشيف ياسين الدعوى 
املرقمية اعياله يطلب فيها تصدييق الطالق 
الخلعيي اليذي اوقعه زوجك املدعيي بتاريخ 
2019/5/5 وملجهولية محل اقامتك حسيب 
رشح املبليغ القضائيي واشيعار مختار حي 
املييالد يف النجف ليذا تقرر تبليغك بواسيطة 
صحيفتن محليتن يوميتن فعليك الحضور 
امام هذه املحكمية يف موعد املرافعة املوافق 
يوم 2019/11/17 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا سيوف تجيري املرافعة بحقيك غيابا 

وعلنا وفق االصول
القايض 

عامر حسن حمزة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2151/ج2019/2
التاريخ 2019/10/31

اعالن
اىل املتهيم الهارب / عيل ناهي جاسيم صكر 

الشافعي
حيث انك متهيم يف الدعوى املرقمة )2151/
ج2019/2( والخاصة باملشتكي )الحق العام 
( وفيق احكام املادة 32 من  قانون املخدرات 
وملجهوليية محيل اقامتك حسيب االشيعار 
املرفقفيي ثناييا هيذه الدعوى علييه قررت 
املحكمية تبليغك اعالنا بوجيوب الحضور يف 
موعد املحاكمية املصادف يوم 2019/12/5 
وعند عدم حضورك سيوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
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توخيل: إيكاردي 
اعتاد التحامل 

عىل آالمه
           المستقبل العراقي/ متابعة

حدد توماس توخيل املدير الفني لباريس 
س�ان جريم�ان مدى ق�وة اإلصاب�ة التي 
تع�رض له�ا م�اورو إي�كاردي مهاج�م 
الفريق خالل مواجهة كلوب بروج، اليوم 
األربع�اء يف الجولة الرابع�ة لدوري أبطال 

أوروبا.
وأح�رز إي�كاردي ه�دف باري�س س�ان 
جريم�ان الوحي�د يف لق�اء كل�وب ب�روج 
ب�روج، ليعل�ن تأه�ل الفري�ق الفرن�ي 

رسمًيا إىل دور ال�16 من دوري األبطال
ورصح توخي�ل ع�ر قناة رادي�و »مونت 
كارل�و« »إي�كاردي اعت�اد التحام�ل عىل 
آالم�ه، لق�د فع�ل ذل�ك يف مبارات�ي ريال 
مدريد وجالط�ة رساي، فهو العب قوي، 

وال أعتقد أن إصابته خطرية«.
وأش�ار مدرب بي إس جي »ماورو يتلقى 
الع�الج حالي�ا، ولكن ما زل�ت قلقا، ألننا 
نعان�ي م�ن إصاب�ات عدي�دة يف صفوف 

الفريق«.
وع�ن الفوز ع�ىل بروج يف ملع�ب حديقة 
»أن�ا  األملان�ي  امل�درب  أض�اف  األم�راء، 
س�عيد، كنت أعل�م أنها س�تكون مباراة 
صعبة، فالفريق البلجيكي شجاع ويجيد 
االس�تحواذ ويلع�ب بطريق�ة خاصة، لذا 
كان علين�ا اليقظ�ة وعدم فق�دان الكرة 

بسهولة«.
وقال »راض ع�ن األداء يف أول 65 دقيقة، 
ثم فقدنا بعده�ا الكرة كثريا ولم يحالفنا 

الحظ«.
وأت�م ترصيحاته »لقد لع�ب كلوب بروج 
25 مب�اراة ه�ذا املوس�م، وخ�ر مرتني 
فق�ط أمامن�ا، لقد فزن�ا 6-0 يف مجموع 

املباراتني، فهو مؤرش إيجابي للغاية«.

برافو يورط ووكر بعد 
طرده أمام أتاالنتا

إسبانيا واملكسيك إىل ربع 
هنائي مونديال الناشئني

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى كالوديو برافو، حارس مرمى مانشسرت سيتي، 
بطاقة حمراء خالل مواجه�ة أتاالنتا، بدوري أبطال 
أوروب�ا، بعد أن دخ�ل بدياًل للمصاب إيدرس�ون مع 

بداية الشوط الثاني.
وتلقى برافو البطاقة الحم�راء، بعد تدخل قوي عىل 
إيليس�يتش، مهاجم أتاالنتا، خ�ارج منطقة الجزاء، 

ليطرد من امللعب يف الدقيقة 81.
وم�ع عدم وجود أي حارس آخ�ر عىل مقاعد البدالء، 
قرر بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت س�يتي، 
إخراج الجزائري ري�اض محرز، والدفع بكايل ووكر 

الظهري األيمن يف مركز حراسة املرمى.
جدي�ر بالذك�ر أن براف�و عق�ب دخول�ه تلقى هدف 
التع�ادل، م�ن أول تصويبة صوبت علي�ه من العبي 

أتاالنتا.

الرشطة يضع قدمًا يف ربع هنائي 
البطولة العربية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�اد ع�الء عب�د الزه�رة مهاج�م الش�رطة العراق�ي للف�وز 
)-1صف�ر( على مس�تضيفه نواذيبو الموريتان�ي في ذهاب 
دور ال�16 من كأس محمد السادس لألندية األبطال )البطولة 

العربية(.
وبعد ش�وط أول س�لبي وضع عبد الزهرة الكرة بسهولة في 
الشباك بالدقيقة 56، وسط ارتباك دفاعي للفريق الموريتاني 
ليقترب الش�رطة من بلوغ دور الثمانية حيث يكفيه الفوز أو 

التعادل بأي نتيجة إيابا لضمان العبور للدور القادم.
وس�تقام مباراة العودة على ملعب كرب�الء في 26 نوفمبر/ 

تشرين الثاني. 

سان جريمان حيذر كافاين برسائل حادة
              المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه ليون�اردو، املدي�ر الري�ايض لباريس 
س�ان جريمان، رسائل حادة وقوية ملهاجم 
الفريق إدينس�ون كافاني، مشددا يف الوقت 

ذاته عىل تقديره لالعب األوروجواياني.
وق�ال ليون�اردو ع�ر محطة رادي�و مونت 
كارلو ردا عىل مس�تقبل كافاني مع الفريق 
»لق�د تعمدن�ا خل�ق منافس�ة يف صف�وف 
الفريق، فالوضع يف الفرتة الحالية قد يتغري 
بعد ش�هر، وسيصيب الالعبون املدير الفني 

بالصداع«.

وأض�اف »أتمنى أن تس�تمر املنافس�ة بني 
الالعبني، قصة كافاني ستنتهي بشكل جيد 
مع الن�ادي، موقفنا واضح معه وكذلك مع 

تياج�و س�يلفا، فالثنائ�ي عقديهما ينتهي 
بانقضاء املوس�م الجاري، وسنتحرك سويا 

التخاذ القرار النهائي«.
وتاب�ع الرازي�ي »قيم�ة كافاني وس�يلفا 
ليست محل شك، ويجب أن تبقى أو تستمر 
بش�كل جيد ويليق بالن�ادي، لم نحدد مهلة 
زمني�ة لحس�م مصريهم�ا، س�نقرر األمر 
س�ويا، ومن امله�م أن تنته�ي العالقة بيننا 

بشكل جيد أو تستمر بصورة مميزة«.
وواص�ل »إيكاردي بدأ مش�واره معنا بأداء 
رائ�ع، فه�و الع�ب نش�يط، وكن�ا بحاجة 
ملهاجم مثله، ولدين�ا أيضا آنخيل دي ماريا 

الذي يق�دم موس�ما مذه�ال، ومبابي فهو 
العب عظيم، وكذلك نيمار وسارابيا يؤديان 
بش�كل رائع، هن�اك أندية قليل�ة يف أوروبا 

تمتلك مثل هذه القوة الهجومية«.
وانتقل املدير الريايض لباريس سان جريمان 
لإلش�ادة بالح�ارس الكوس�تاريكي كيلور 
ناف�اس ودوره يف الفوز عىل كلوب بروج يف 
دوري األبطال، متما حديثه »كيلور ظاهرة، 
ركلة الجزاء التي تص�دى لها تعادل الهدف 
الذي سجلناه وصعدنا به للدور الثاني، لقد 
منح ناف�اس الفريق قوة ونش�اطا، وكذلك 

الهدوء والسكينة«.

االحتاد اإلسباين حيتوي غضب الالعبات
           المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم االتح�اد اإلس�باني لك�رة الق�دم عرض�ا 
للس�يدات، بلغ 2ر1 مليون ي�ورو )3ر1 مليون 
دوالر(، لرصفه�ا عىل األجور، يف محاولة لتأمني 
الح�د األدن�ى م�ن الروات�ب، وتجن�ب اإلرضاب 

املزمع إقامته.
وذكرت س�يدات ك�رة القدم، األس�بوع املايض، 
أنه�ن س�يدخلن يف إرضاب مفت�وح، بداية من 
16 ترشين ثان/نوفمر الجاري، بعدما فش�لت 
الوساطة بني االتحادين اللذين يمثالن الالعبات، 
يف دوري الدرجة االوىل اإلس�باني، ورابطة أندية 

كرة القدم للسيدات.
ودعا اتحاد الالعبني الرئيي، رابطة العبي كرة 

القدم اإلسبانية، لزيادة الحد األدنى للرواتب من 
16 ألف يورو يف العام، إىل 20 ألف يورو.

وتقات�ل الرابط�ة أيضا للحصول ع�ىل حد أدنى 
لرواتب الالعبات، بدوام جزئي، ليصبح 12 ألف 

يورو.
وذك�ر اتح�اد الك�رة إن الح�د األدنى الس�نوي 
للرات�ب، وهو 16 أل�ف يورو لالعب�ة، مضمون 
حالي�ا، ويمك�ن أن يرتف�ع ليص�ل إىل 18 أل�ف 

يورو.
وأك�د أن الح�د األدن�ى للراتب، مضم�ون ل�18 

العبة يف كل ناٍد.
وه�ذا يمث�ل 75 يف املئ�ة م�ن رات�ب الالعب�ات 
املتفرغ�ات، لك�ن األندي�ة تقول إن�ه ينبغي أن 

يكون 50 يف املئة من راتب الالعبة املتفرغة.

سون: واجهت أيامًا صعبة للغاية

كروس: أعذر بيل وخاميس.. وتسجيل األهداف ليست وظيفتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

دافع الدويل األملان�ي توني كروس 
الع�ب خ�ط وس�ط ري�ال مدريد، 
ع�ن زميلي�ه يف الفري�ق جاري�ث 
بي�ل وخامي�س رودريجيز، عقب 
االنتص�ار بسداس�ية نظيفة عىل 
جالط�ة رساي الرتك�ي، ب�دوري 

أبطال أوروبا.
وقال ك�روس، خ�الل ترصيحات 
»م�اركا«  صحيف�ة  نقلته�ا 
اإلس�بانية: »أعتقد أننا تحسنا يف 
األس�ابيع األخرية، وقدمنا مباراة 
جي�دة ض�د ري�ال بيتي�س األحد 

املايض، لكننا ض�د جالطة رساي 
س�جلنا وه�و م�ا س�هل األم�ور 

علينا«.
وعن رأيه يف مغادرة بيل وخاميس 
امللعب قبل نهاية املباريات، أجاب: 
»ال يوج�د العب يري�د أن يتعرض 
لإلصاب�ة، وأن�ا عىل س�بيل املثال 
حني أتعرض لإلصابة أكون أس�وأ 
ألنني ال أحب مش�اهدة املباريات، 

لرغبتي يف مساعدة زمالئي«.
وأض�اف ال�دويل األملان�ي: »أتمنى 
أن يعود بيل وخاميس للمش�اركة 
معن�ا بع�د التوقف ال�دويل. إنهما 
الت�ي  اإلصاب�ات  يتعافي�ان م�ن 

تعرض�ا لها مع منتخبي بالدهما، 
وهم�ا العب�ان نحتاجهم�ا ح�ني 

يكونا يف حالة جيدة«.
وبس�ؤاله ع�ن تط�ور فالفريدي، 
أجاب: »إنه ليس س�ؤااًل بالنسبة 
يل، وأحب اللعب معه ومع الجميع، 
ومع مودريتش، وال أعرف كم عدد 

املباريات التي سألعبها معه«.
واختتم ك�روس: »الدخول ملنطقة 
ج�زاء الخص�م؟ أح�اول، لكنه�ا 
ليس�ت وظيفت�ي األوىل يف امللعب، 
ألنن�ي أتحكم يف إيقاع اللعب أكثر، 
لكن أتقدم أحياًنا حني يكون هناك 

حاجة إىل املزيد من األهداف«.

            المستقبل العراقي/ متابعة

قال س�ون هيونج مني، مهاجم توتنهام 
هوتس�بري، إنه مر بع�دة أيام صعبة، منذ 
تدخله عىل أندريه جوميز، العب إيفرتون، 
الذي أدى لتعرض األخري لكر يف الكاحل، 

هذا األسبوع، يف الريمريليج.
وش�دد عىل أن�ه كان من املهم اس�تعادة 

الرتكيز مرة أخرى.
وأحرز س�ون هدفني خالل ف�وز توتنهام 
)4-0( ع�ىل ريد س�تار بلج�راد، يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا، أم�س األربع�اء، ووج�ه 
الش�كر للجماه�ري ع�ىل مس�اندته، منذ 
الواقعة التي حدثت باس�تاد جوديس�ون 

بارك.
وأبل�غ س�ون ش�بكة »بي.تي س�بورت« 

التلفزيونية »كان�ت أياما صعبة للغاية.. 
اكتشفت مدى حظي بفضل املساندة من 

الجماهري وزمالئي«.
وأضاف »يمكن القول إنني آس�ف بش�دة 
عىل تل�ك الواقعة، لك�ن كان عي الرتكيز 
من أجل الفريق، ومواصلة التقدم، وكان 
هذا الرد املناس�ب تجاه األشخاص الذين 

ساندوني«.
وبدا الالعب الك�وري يف حالة صدمة بعد 
التدخ�ل ضد جوميز، ال�ذي تعرض لكر 
وخل�ع يف الكاح�ل األيم�ن، بع�د أن فق�د 
توازن�ه، ث�م اصط�دم بس�ريجي أورييه 

ظهري توتنهام.
وُطرد س�ون م�ن املب�اراة، لك�ن االتحاد 
اإلنجلي�زي ألغ�ى البطاقة الحم�راء، بعد 

استئناف توتنهام.

               المستقبل العراقي/ متابعة

لح�ق منتخبا إس�بانيا واملكس�يك، بقافل�ة املتأهلني لدور 
الثمانية ببطولة كأس العالم للناش�ئني )تحت 17 عاما(، 
بف�وز األول عىل الس�نغال 2 / 1 والثاني ع�ىل اليابان 2 / 

صفر، مساء األربعاء.
وواصل املنتخب اإلس�باني وصيف حامل اللقب مس�ريته 
يف البطول�ة الحالي�ة بالفوز عىل نظريه الس�نغايل بهدفني 
س�جلهما روبرتو نافارو وجريمان فالريا يف الدقيقتني 27 

و59 مقابل هدف، سجله سليماني فاي يف الدقيقة 85.
ويلتقي املنتخب اإلس�باني يف رب�ع النهائي، مع الفائز من 

مباراة دور ال� 16 بني فرنسا وأسرتاليا.
وتأه�ل املنتخب املكس�يكي ل�دور الثماني�ة، بالتغلب عىل 
نظ�ريه اليابان�ي بهدف�ني س�جلهما إيوجيني�و بيزوت�و 

وسانتياجو مونوز يف الدقيقتني 57 و74.
ويلتق�ي املنتخ�ب املكس�يكي يف دور الثمانية م�ع كوريا 
الجنوبية، التي أطاحت بأنجوال، من ثمن النهائي، مس�اء 

الثالثاء.

رودرجيو يلتحق بأسطورة الريال يف قائمة تارخيية
            المستقبل العراقي/ متابعة

خطف الرازي�ي رودريجو جوس، 
جناح ري�ال مدريد، األضواء عندما 
س�جل 3 أهداف، وصن�ع آخر أمام 

األربع�اء،  الي�وم  رساي،  جالط�ة 
ل�دور  الرابع�ة  الجول�ة  لحس�اب 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
»أوبت�ا«  ش�بكة  وبحس�ب 
لإلحصائي�ات، ف�إن رودريجو بات 

ثان�ي أصغر الع�ب يف تاريخ دوري 
األبطال يسجل 3 أهداف »هاتريك«، 

عن عمر )18 عاًما و301 يوم(.
النج�م  رودريج�و  ع�ىل  ويتف�وق 
جونزالي�س،  راؤول  اإلس�باني 
مدري�د،  ري�ال  أس�طورة 
وال�ذي يعت�ر أصغ�ر م�ن 
س�جل )هاتريك( عن عمر 
يوًم�ا(،  و113  عاًم�ا   18(
فريينكف�ارويس  ش�باك  يف 
املجري، وتحديًدا يف أكتوبر 

/ ترشين أول عام 1995.
يف  مدري�د  ري�ال  ونج�ح 
الف�وز عىل جالط�ة رساي 
بسداس�ية نظيف�ة، لريفع 
يف  نق�اط   7 إىل  رصي�ده 
املركز الثان�ي، بينما تجمد 
رصي�د جالط�ة رساي عند 
املرك�ز  يف  وحي�دة  نقط�ة 

الرابع واألخري.

زيدان: بنزيام مثل رونالدو يف تاريخ ريال مدريد
             المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد الفرني زين الدين زيدان املدير 
الفن�ي لريال مدري�د، بالعب فريقه 
الش�اب رودريج�و بع�د االنتص�ار 
بسداسية نظيفة عىل جالطة رساي 
الرتك�ي، ضم�ن منافس�ات الجولة 
الرابعة م�ن دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
ترصيح�ات  خ�الل  زي�دان،  وق�ال 
نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: 
 18 العم�ر  م�ن  يبل�غ  »رودريج�و 
عام�ا، ويس�تغل كل فرص�ة تت�اح 
ل�ه للمش�اركة، ويلت�زم هجومي�ا 
ودفاعيا، ويفعل أشياء كثرية بشكل 
جي�د، وعلي�ه أن يك�ون هادًئا، فقد 
ظه�ر بش�كل جي�د وأنا س�عيد من 

أجله«.
وأضاف: »منطقًي�ا اليوم يمكننا أن 
نكون سعداء، حيث سجلنا 6 أهداف 
وخرجنا بش�باك نظيفة، واحرتمنا 

الخصم حت�ى النهاية، ولم نهدأ بعد 
االس�رتاحة وكان هن�اك ضغط بعد 
خس�ارة الك�رة، ونجحن�ا يف تقديم 

مباراة متكاملة«.
وتابع: »لس�ت متفاجئ�ا بما قدمه 
رودريج�و، فه�و العب جي�د ونحن 
نس�تفيد منه، وهذه مج�رد بداية، 
وأتمن�ى أن يواص�ل الس�ري يف ه�ذا 
يك�ون  أن  علي�ه  لك�ن  الطري�ق، 

هادًئا«.
يش�به  »رودريج�و  وأردف: 
بوتراجينيو؟ يمكن أن يكون كذلك، 
ولس�ت متفاجًئا من هذا التش�ابه، 
وال�كل يعل�م أن�ه العب جي�د ولديه 
مستقبل، وأتمنى أن يسري يف طريق 

بوتراجينيو«.
وواصل: »رودريجو ذكي جًدا ويريد 
أن يتعلم، ويتحس�ن فه�و فنًيا جيد 
ج�ًدا لكن�ه بحاج�ة للتط�ور ع�ىل 
املس�توى البدن�ي، وع�ىل املس�توى 
التكتيكي فهو يعرف كيف يفعل كل 

يشء بالكرة«.
خاميس وبيل

وبسؤاله عن موقف الثنائي خاميس 
وبيل، أجاب: »س�نرى كيف سيكون 
موق�ف الالعب�ني بنهاية األس�بوع، 
وبعد ذل�ك س�نرى ه�ل بإمكانهما 

اللعب مع منتخبي بلديهما أم ال«.
»لق�د  أوض�ح:  مارس�يلو،  وح�ول 
تعرض إلصابة طفيفة، وغًدا سنرى 

ماذا سيقول األطباء«.
وعن فيدي فالفريدي، علق: »نعرف 
أنه يتمتع بكفاءة عالية، وكان عليه 
أن يلع�ب أكثر، واآلن هو حصل عىل 
الفرصة وُيثبت قدراته، ومع خروج 
كاس�يمريو اليوم قدم أداء جيد جًدا 
دفاعًيا، واليوم بشكل عام قام بعمل 

جيد للغاية«.
واستكمل: »تحس�ن كروس بسبب 
فالف�ريدي؟ يمكن أن يك�ون كذلك، 
لك�ن أيًض�ا بفض�ل كفاءت�ه، فهو 
الك�رة ويمنحن�ا  تقريًب�ا ال يفق�د 

االنس�يابية يف املباراة، ونحن سعداء 
بمس�تواه، ونتح�دث ع�ن العب أو 
آخ�ر لك�ن يف النهاي�ة ه�م يف فريق 
واحد، والجميع اليوم قدم أفضل ما 

لديه«.
بنزيما

وتابع: »بنزيما؟ أرقامه تتحدث عنه، 
إنه الع�ب يحب كرة الق�دم ونعرف 
كفاءته، وهو مه�م للفريق، وظهر 
بش�كل جيد، ولم يتغري أي يشء بعد 
رحيل رونالدو، ألن كريم أصبح اآلن 
أكث�ر نضًجا، وحدثت أش�ياء كثرية 
يف الف�رتة األخرية ظهرت آثارها عىل 

أرض امللعب«.
واختتم: »أنا س�عيد للغاية ببنزيما، 
وصحي�ح أنه تخطى أس�طورة مثل 
دي س�تيفانو، وه�و بالفعل بنفس 
حجم كريس�تيانو رونالدو يف تاريخ 
يشء  يفعل�ه  وم�ا  مدري�د،  ري�ال 
مدهش، وعليك فقط االس�تمتاع به 

واالستفادة منه«.
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اكتشاف فائدة غري متوقعة للكوليسرتول
الس�ويدية  لون�د  جامع�ة  علم�اء  اكتش�ف 
بالتع�اون م�ع علم�اء جامع�ة الش�ارقة يف 
االمارات العربية، مستقبال مسؤوال عن إنتاج 
األنسولني، يوضح أن الكوليسرتول رضوري 

له لكي ينشط.
 Molecular and Cellular مجل�ة  وتفي�د 
Endocrinology، بأن األنسولني الذي تنتجه 
خالي�ا بيتل يف البنكرياس، هو املنظم الرئيس 
ملستوى السكر يف الدم. وقد اكتشف الباحثون 
م�ن الجامعت�ني أن ال�دور الرئي�س يف إنتاج 
األنس�ولني يعود إىل املس�تقبل GPR183 أحد 

املستقبالت املوجودة عىل سطح خاليا بيتا.
املستقبل GPR183، ينشط عندما يرتبط بأحد 
مستقلبات الكوليسرتول التي ينتجها الكبد. 
يق�ول ألربت صالحي رئيس فريق البحث من 

جامعة لوند الس�ويدية، »إذا تعلمنا بطريقة 
ما تنش�يط هذا املستقبل، فسوف نتمكن من 
ابت�كار أدوي�ة لتحفيز إنتاج األنس�ولني لدى 
األش�خاص الذين مس�توى الكوليس�رتول يف 
دمهم منخفض. فعىل سبيل املثال، بمساعدة 

مادة مشابهة للكوليسرتول«.

 وق�د أكدت نتائج التج�ارب التي أجريت عىل 
خالي�ا بيت�ا يف بنكري�اس الف�ران املخربي�ة 
مس�تقلب  ق�درة  املتوف�ني،  واألش�خاص 
الكوليسرتول عىل زيادة إنتاج األنسولني، عن 
طريق تنش�يط املس�تقبل GPR183. إضافة 
له�ذا يحمي ه�ذا املس�تقلب خالي�ا بيتا من 
االجه�اد الخلوي الناتج عن ارتفاع مس�توى 
الس�كر يف ال�دم، ما يس�بب كب�ح قدرته عىل 
إنتاج األنس�ولني. وقد يكون لهذا االكتش�اف 
ب�ني  العالق�ة  يكش�ف  عم�ي،  اس�تنتاج 
الكوليس�رتول والوزن الزائد. يقول صالحي، 
»إذا كان مستوى الكوليسرتول يف دم شخص 
ما مرتفعا، فإن املس�تقلب املعني، سيس�بب 
زيادة يف إنتاج األنسولني، وهذا بدوره يسبب 

الشعور بالجوع.

حقق علم�اء اخرتاقا مذه�ال يف مجال الطاقة 
الشمس�ية يمك�ن أن يحول نافذة متوس�طة 
الحج�م إىل مص�در للح�رارة وتخزي�ن الطاقة 
امللتقطة من أش�عة الش�مس لعقود. وُطّورت 
الطريق�ة ه�ذه م�ن قب�ل علم�اء يف جامع�ة 
»تشاملرز« للتكنولوجيا يف السويد، حيث توظف 
نوعا جدي�دا من أجه�زة التخزي�ن الكيميائي 

املصم�م خصيصا له�ذا الغرض. وق�ال فريق 
البح�ث إن النظام يبدأ بج�زيء خاص يحتوي 
والهيدروج�ني،  والنيرتوج�ني  الكرب�ون  ع�ىل 
مصم�م خصيص�ا الحتجاز أش�عة الش�مس 
عند مالمس�تها، وهو ش�كل جديد من تخزين 
الطاقة الشمسية ويعد بتقليل البصمة البيئية. 
ويمك�ن اس�تخدام ه�ذا الج�زيء لصنع نوع 

م�ن الصفائح، التي يتص�ورون تطبيقها عىل 
النوافذ أو الس�يارات أو حتى املالبس. وبمجرد 
التقاطه الطاقة، يمكن تحويلها إىل حرارة عن 
طريق إدخال محفز. ومن بني الفوائد املحتملة 
للتخزي�ن عىل امل�دى الطويل، بطاري�ة ليثيوم 
أيون نموذجية تدوم ما بني 5 إىل 10 س�نوات، 

وأيضا بصمة بيئية منخفضة للغاية.

تحذر دراس�ة صادمة من أن فرص موت أو انقراض البرشية يف أي سنة، 
مرتفعة للغاية.

وحلل علماء يف جامعة أكس�فورد، األرقام والبيان�ات حول مدى احتمال 
تعرّض البرش لالنقراض الطبيعي.

وه�ذا يعن�ي ح�دوث م�وت جماعي بس�بب انفج�ار بركان�ي ضخم، أو 
تأث�ر كويكب، بدال من أي حدث ناجم عن نش�اط اإلنس�ان، مثل الحرب 

النووية.
وكت�ب العلماء يف ورقته�م البحثية: »عىل الرغم من أن النش�اط البرشي 
يزيد بشكل كبر من معدالت االنقراض للعديد من األنواع، إال أن انقراض 
الكائن�ات كان حدث�ا منتظما قبل ظه�ور البرشية بوق�ت طويل. ووقع 
العديد من حاالت االنقراض بس�بب تحوالت بيئية تدريجية، أو س�باقات 
التس�لح التطوري�ة، أو التنافس املح�ي بني األنواع. والبع�ض اآلخر كان 
مفاجئ�ا، كونه جزءا من االنق�راض الجماعي العاملي الناجم عن تأثرات 
الكويكب�ات أو الرباك�ني، أو أس�باب لم ُتح�دد بعد. هل يمك�ن أن تصيب 

الكارثة هذه جنسنا البرشي؟«.

اكتش�ف فريق علماء دويل من أملانيا وبلغاريا وأسرتاليا وكندا، متحجرات 
مجهول�ة لن�وع غامض م�ن الرئيس�يات عمرها 11.6 مليون س�نة منذ 

العرص امليوسيني.
وتفيد مجلة Nature، بأن هذا االكتشاف سيلقي الضوء عىل شكل السلف 

املشرتك للقرود والبرش.
وأطل�ق الباحثون عىل هذا الن�وع املجهول الذي اكتش�فوا عظام أطرافه 
بأغص�ان األش�جار  بالتعل�ق  Danuvius guggenmosi، وتمي�ز  اس�م  
بواسطة أطرافه األمامية، وبخالف القرود األخرى، كانت أطرافه الخلفية 
مس�تقيمة، اس�تخدمها للميش مس�تقيما. وله ابهام طويلة، ما يدل أنه 

كان يستند إىل القدم وليس إىل عظام األصابع.
وافرتض العلماء سابقا، أن املخلوق ذا الساقني تطور من سلف كان يستند 
دائم�ا عىل أربعة أطراف ، كما القردة الخرضاء املعارصة، أو الش�مبانزي 
الذي يس�تند إىل أربعة أطراف ويمكنه الس�ر كذلك عىل أطرافه الخلفية. 
ولك�ن Danuvius guggenmosi لدي�ه طريقة مغاي�رة للتنقل تجمع بني 

تسلق األشجار والسر عىل األطراف الخلفية.

طريقة ثورية ختزن الطاقة يف النوافذ العادية لعقود!

علامء حيذرون من انقراض البرشية! اكتشاف سلف لإلنسان يميش عىل قدمني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

كونفدرالية بطعم التظاهرجمرد سؤال

عالء الخطيبمنهل عبد األمير المرشدي

طالب  الس�يد مسعود بارزاني بالكونفدرالية  كالتفاف عىل مطالبة العراقيني 
بتغير الدس�تور،  وهي عملية تحايل ورفض لتغر الدستور وإحراج الطبقة 
السياس�ية املتواطئ�ة معه أصالً امام املتظاهرين . فهي مقايضة ومس�اومة 
مفضوح�ة.   ق�د ال يعرف البعض من�ا معنى الكونفدرالية ومل�اذا يطالب بها 
البارزان�ي .  الكونفدرالي�ة ه�ي اتحاد دول مع بعضها الس�باب اقتصادية او 
عس�كرية ، عىل ان تحتفظ كل دولة يف االتحاد بسيادتها وعالقاتها الخارجية 

وتمثيلها يف املنظمات الدولية  كاألمم املتحدة واالتحاد االوربي وغرها . 
 والكونفدرالية إطار ليست له  هوية وطنية او مدنية   فارتباط الدول باالتحاد 
الكونف�درايل محدود وال يكاد يتج�اوز التصويت عىل املعاه�دات واالتفاقيات 
املنظمة. فهو انفصال بطريقة اخرى  ، اي ان  اقليم كردستان ال يكون  جزءاً  

من العراق باعرتاف  ومباركة عراقية .
 ومعن�ى ذلك ه�و ان تقوم بغ�داد باالعرتاف بدولة الس�يد  البارزاني بش�كل 
رسمي وتمنحه حق الدولة بكامل امتيازاتها ، مقابل ان يوافق السيد مسعود 
عىل تغير الدستور ، أي ما لم يحصل عليه باالستفتاء سيحصل عليه  بالحيلة 
واإليهام .   لقد فشلت كل التجارب الكونفدرالية يف العالم  كالتجربة الجرمانية 
واألمريكية والس�ويرسية ، النها تجربة تمزق الشعوب  وتلغي مفهوم الوطن 
والهوية  واالنتماء  والشعب ، كما انها ال توفر اي قوة لالتحاد،  ويكون عرضة 

لالختالفات والرصاعات فهو نظام مشلول  .  
 ومن مس�اوئ النظام الكونفدرايل  هو توزيع السيادة وغياب القرار السيايس 
الواح�د . كما ان فش�ل النظام الكونف�درايل يؤدي اىل  أزمات سياس�ية كبرة 
والعراق يف غنًى عنها.   ولعل اسوء تجربة   لتوزيع السيادة  يف الوقت الحارض 
ه�ي التجرب�ة البلجيكي�ة ، هذا البل�د الذي تتنازع�ه قوميتان ه�ي الفالمون  
الهولنديني والوالون الفرنس�يني ، فقد نش�بت بينها رصعات سياس�ية شلت 
البلد لفرتات طويلة ، ففي العام 2007 بقي البلد بال حكومة ملدة تسعة أشهر 
ويفيِ العام 2010  نشب رصاع سيايس  جعل البلد بالحكومة ملدة سنة ونصف ، 

حتى تعالت األصوات  باالنفصال . 
ان الكونفدرالية التي يطالب بها البارزاني هي فخ جديد يريد ان يوقع العراق 
في�ه وهي ب�ذات الوقت توف�ر له الفرصة  بالبقاء بالس�لطة وجعل الش�مال 
العراقي مملكة خاصة به.  ان هذه املساومة  واالبتزاز الذي يقوم به البارزاني 
ه�و لتقويض الدول�ة العراقية واإلجهاز ع�ىل ما تبقى منها و خلق مش�كلة 
مستدامة ، فهو ال  تعنيه مطالب العراقيني ومعاناتهم  ، كما ان هذه املعاناة 
واملطالب�ات ال تخ�ص االكراد باعتق�اده ، بل هي  مطالب العراقيني الش�يعة 
لزعمائهم ، باعتباره دولة اخرى ، ان هذا النفس يف التعامل مع قضايا الوطن  
ال يم�ت بصلة للهوية الواحدة  وال يخدم العراق كدولة ،ويجب ان يكون هناك 
موق�ف صلب وموحد  م�ن العراقيني تجاه هذا التعامل الالمس�ؤول من قبل 
البارزاني  بالنس�بة لقضايا البلد املصرية ، فالع�راق هو عراق الكرد والعرب 
والس�نة والشيعة والرتكمان واملسيح وااليزيدين والشبك  وكل املكونات  ، فال 
يمك�ن الحد م�ا دام تحت هذا اإلطار ان يتخىل عن مس�ؤوليته .   لقد انتفض 
املتظاهرون العراقيون  عىل الفس�اد ولم يميزوا بني الفاسدين  فهذا التظاهر 
ضد الفاس�د الشيعي كما هو  ضد الفاسد السني والفاسد الكردي ، فكلهم يف 

الفساد سوى، وال احد فوق الشبهات أو معفى من املسائلة.

ككل مقاالتنا بداية نحيي ثورة الش�باب األبطال الرشفاء 
ضد الظلم والفس�اد والفاسدين والخونة والعمالء ونشدد 
ع�ىل ان ق�وة املظاه�رات بالحف�اظ ع�ىل س�لميتها وان 
التصعيد والعنف والحرق يجر اىل الفوىض واإلنفالت  وكل 
ما ال يحمد عقباه خصوصا وان مخابرات اقليمية ودولية 
ترتبص بنا وتتح�ني الفرصة إلعادة العراق اىل املربع األول 
يف مسلس�ل املوت ال�ذي ال ينته�ي . اليوم اب�وح اليكم ما 
يج�ول يف خاط�ري من تس�اؤل مرشوع ربم�ا يجمع بني 
طياته العديد من األس�ئلة وكلها تق�ع تحت عنوان مجرد 
س�ؤال .. اتمنى عىل العقالء والنخ�ب الوطنية الواعية من 
ابنائنا املتظاهرين األجابة عليها  بشكل هادئ وموضوعي 

ومنصف  اقول .. 
بكل تأكيد يرفض العراقي�ون الرشفاء التدخالت األجنبية 
يف ش�ؤون بالدهم مهما كان�ت ومن اي جهة كانت فلماذا 
الرتكي�ز ع�ىل اي�ران  وت�رك الس�عودية التي فج�ر 5000 
انتحاري منها اجسادهم يف شوارعنا وساحاتنا ومساجدنا 
ومدارس�نا ومس�اطر العم�ال ومواكب الحس�ني ع  وكل 
فت�اوي الجه�اد الداعيش ص�درت منها  . مجرد س�ؤال .. 
ملاذا الرتكيز عىل ايران وترك امريكا التي تعلن عىل لس�ان 
رئيس�ها انها تريد السيطرة عىل نفط العراق  وتريد ارض 
الع�راق منطلق�ا لقواتها يف الحرب ع�ىل اعدائها وهي من 
جائت بالفاسدين  واذلت ابنائنا يف سجن ابو غريب وقتلت 

شبابنا . مجرد سؤال .. 
ملاذا الرتكيز عىل اي�ران وترك األمارات التي تعلن علنا انها 
تمد باملال ازالم املقبور وتدفع للتحريض والفتنة واألقتتال 
.. مج�رد س�ؤال ... ملاذا الرتكي�ز عىل ايران  وترك س�ارق 
املال العراقي األول والداعي لألنفصال والتقس�يم مسعود 
الربزاني .. مجرد س�ؤال .. ملاذا لم نرى ش�عارا واحدا ضد 
البع�ث املقب�ور او داع�ش او امريكا او ارسائي�ل .. مجرد 
س�ؤال .. ملاذا لم نرى  ذكر للفاس�دين من جماعة املطلك 

والنجيفي وغرهم مجرد سؤال . 
لعن الله اي بلد يحاول األنتقاص من سيادة العراق ايرانيا 
كان ام س�عوديا ام تركي�ا ام امارتي�ا  ولك�ن مل�اذا ملاذ لم 
نرى ش�عارا يليق باملتظاهرين الرشف�اء الرافضني للظلم 
والذلة والفس�اد وهو ش�عار هيهات منا الذل�ة ام ان هذا 
الش�عار الحسيني الخالد مرفوض من البعض رغم ان كل 

املتظاهؤين حسينني ... مجرد سؤال .

كيف تؤثر املوسيقى يف الدماغ واجلسم والعواطف؟
تكنولوجي�ا  يف  املتخصص�ون  كش�ف 
الكمبيوت�ر وعلماء األعص�اب وعلماء 
النفس من جامع�ة جنوب كاليفورنيا 
نتائ�ج دراس�ة غريب�ة، كان هدفه�ا 
معرفة كيف تؤثر املوسيقى عىل أدمغة 

الناس وأجسامهم وعواطفهم.
اش�رتك يف ه�ذه الدراس�ة الغريبة 40 
ثالث�ة  الباحث�ون  واخت�ار  متطوع�ا، 
مقاطع موس�يقية مدته�ا بني 168-

515 ثاني�ة، م�ن دون نص�وص ول�م 
ل�م  أي  للمتطوع�ني.  معروف�ة  تك�ن 
يك�ن بإم�كان الذاك�رة لع�ب أي دور 
ه�ذه  أن  م�ع  له�ا،  اس�تجابتهم  يف 
املقطوع�ات كان�ت حزينة وس�عيدة. 
له�ذه  املتطوع�ني  اس�تماع  وخ�الل 

املقطوع�ات املوس�يقية كان أدمغتهم تخضع 
للتصوير بالرنني املغناطييس.

ويف تجرب�ة ثانية ق�اس الباحثون االس�تجابة 
الفيزيائية عىل 60 متطوعا. فخالل س�ماعهم 
ه�ذه املقطوعات بواس�طة س�ماعات األذن، 
كان الباحثون يتابعون نش�اط القلب ومؤرش 
النش�اط الكهربائ�ي للجلد. كم�ا طلب من كل 
مش�ارك تقيي�م عواطفه من اس�تماعه لهذه 

املقطوع�ات املوس�يقية. ودرس الباحثون 74 
خاصية موس�يقية يمكن أن تؤثر يف تصورات 

املتطوعني.
ال�ذكاء  إىل خوارزمي�ات  العلم�اء  وق�د عه�د 
االصطناع�ي معالج�ة البيانات الت�ي حصلوا 
عليه�ا م�ن ه�ذه التج�ارب. وأظه�رت نتائج 
التصوي�ر بالرن�ني املغناطييس، أن املوس�يقى 
أثرت بصورة ملموسة يف أجزاء الدماغ املسؤولة 
ع�ن معالجة املعلومات التي تصل عرب حاس�ة 

السمع. كما أن الدماغ تفاعل مع دقة 
النبض أو قوة الرضبة.

واكتش�ف الباحثون أن تغ�ر دينامية 
اإليقاع ونسيج الصوت، وإضافة آالت 
موس�يقية جدي�دة يس�بب رد فعل يف 
أج�زاء الدماغ املس�ؤولة ع�ن معالجة 

املعلومات املسموعة.
ويش�ر الباحثون، إىل أن االس�تماع إىل 
ألبوم كام�ل من املوس�يقى الصاخبة 
ال يعطي رد فعل كبر كما عند س�ماع 
أغاني فيها تباينات واضحة. وإضافة 
لهذا، الح�ظ الباحث�ون تزاي�د تفاعل 
املتطوعني عن�د ادخال آلة موس�يقية 
جدي�دة. عموم�ا كلما زاد ع�دد اآلالت 
العاطف�ي  الفع�ل  املوس�يقية كان رد 
عندهم أكرب. وتغ�ر قوة الصوت واإليقاع يؤثر 
يف نبض�ات القلب. ووفقا للباحثني، ستس�اعد 
هذه النتائج عىل اختيار مقطوعات موسيقية 
تس�تخدم يف عالج حاالت مرضية معينة، لذلك 
س�وف تس�تمر التجارب يف هذا املجال للتوصل 
إىل تحدي�د دقيق ألنواع املوس�يقى التي تؤثر يف 
املزاج، ويمكن اس�تخدامها يف ع�الج األمراض 

النفسية.

شخري النساء قد يرتبط بأمراض خطرية
خط�ر  أوروبي�ون،  علم�اء  اكتش�ف 
اإلصابة بالرسطان عند النساء اللواتي 
يعان�ني من توقف عملية التنفس أثناء 
الن�وم. وأن أهم أعراضه هو الش�خر 
الذي يس�بب نق�ص التأكس�د الخطر 
عىل الصحة. وتعود الناس عىل الضحك 
م�ن الش�خر، دون إع�ارة أي اهتمام 
له، لذلك نادرا جدا ما يراجع الش�خص 
الطبيب بس�ببه. ولكن الش�خر الدائم 

قد يخلق مشكالت صحية جدية.
لقد ظهرت يف السنوات األخرة بيانات 
عدي�دة تش�ر إىل وج�ود عالق�ة ب�ني 
الرسط�ان وتوقف التنفس أثناء النوم. 
أي عمليا يختنق اإلنس�ان. وعند نقص 

األكس�جني يس�تيقظ الش�خص ويأخذ نفسا 
عميقا بصوت مميز )الشخر(.

نتائ�ج البح�وث والدراس�ات متناقض�ة لقلة 
املعلومات املوثوقة. وجميع التفس�رات بشأن 
توقف التنف�س أثناء النوم ربما يؤدي إىل أورام 
خبيث�ة افرتاضي�ة بحت�ة. ولكن مؤخ�را حلل 
علماء جامعة أرسطو اليونانية قاعدة البيانات 
األوروبي�ة الخاص�ة بانقط�اع التنف�س أثناء 
الن�وم، التي تحتوي عىل معلومات عن عرشات 

اآلالف م�ن املرىض الذين تزيد أعمارهم عن 18 
عاًما، منهم 388 مصابا بالرسطان- 1.7% من 
الرجال و 2.8% من النس�اء. واكتش�فوا وجود 
عالقة بني انقطاع التنف�س أثناء النوم، وهذه 
العالقة عند النس�اء أعىل من الرجال. وكما هو 
معلوم، الشخر ناتج من ضعف العضلة العليا 
للمرات التنفس�ية خالل النوم. وقد بني علماء 
جامعة أوميو الس�ويدية، أن االهتزاز املستمر 
يلحق ال�رضر باألعص�اب واأللي�اف العضلية 

للبلعوم األنفي.

بالطب�ع الجس�م يحاول ع�الج رضر 
بس�بب  يلح�ق  ال  ولكن�ه  الش�خر، 
اس�تمرار االهت�زاز أي تظه�ر حلق�ة 

مفرغة تزيد من تفاقم الحالة.
كم�ا أن الش�خر ل�ه عالق�ة بأمراض 
الدموي�ة، وأحيان�ا  القل�ب واألوعي�ة 
علم�اء  درس  وق�د  س�ببها.  يك�ون 
ياباني�ون بيانات ع�ن الحالة الصحية 
ل�� 2021 مواطن�ا من س�كان مدينة 
تون بمقاطعة إيخمي، واكتش�فوا أن 
الذين يعانون من الش�خر ثالث مرات 
وأكثر يف األس�بوع يش�كون عادة من 
ارتف�اع ضغط الدم مقارن�ة بالذين ال 
يشخرون. كما اتضح أن ارتفاع ضغط 
الدم س�مة تش�مل ليس فقط الذين يشخرون 
وم�ن يعاني من الوزن الزائ�د وأصحاب الوزن 
الطبيع�ي، بل تط�ال النحيفني كذل�ك. عموما 
يجب عالج الش�خر، ويف بعض األحيان يكفي 
التح�رك أكثر للتقليل منه، فق�د اتضح لعلماء 
من فنلندا والسويد الذين درسوا البيانات املثبتة 
يف 4851 اس�تمارة للنساء من عامي 2000 إىل 
2010 أن ازدياد النش�اط البدن�ي يخفض من 

خطر الشخر والعكس صحيح.


