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عمليات بغداد: سنحاسب اي 
شخص يقوم بإطالق الرصاص 

احلي عىل املتظاهرين
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مكتب السيد السيستاين يصدر بيانا بشأن »اتفاق مزعوم« لبقاء احلكومة واهناء االحتجاجات
مبعـوثـة األمـم املتحـدة تعلـق عىل »تغريـدة« هلـا أثارت غضـب العراقييـن
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      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محاكم وهيئ�ات النزاهة اس�تقدامات 
وأحكام بحق مس�وؤلني كبار يش�تبه بتورطهم 
بتهم فساد، وذلك يف حملة ملعاقبة كل من تورط 
بتهم فس�اد. أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر 
استقدام بحق النائب األول ملحافظ املثنى استنادا 
إىل أح�كام امل�ادة )318( م�ن قان�ون العقوبات 
العراقي. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان 
إن »القضاء أصدر أمر استقدام بحق النائب األول 
ملحافظ املثنى؛ اس�تناداً إىل أح�كام املادة )318( 
من قانون العقوب�ات العراقي عن تهمة االبتزاز 
يف قضي�ة إحالة )مرشوع تبليط ش�وارع قضاء 
الرميث�ة(«. وكان�ت محكم�ة النزاه�ة يف املثنى 
أصدرت أوامر اس�تقدام بحق مسؤولني محليني 
يف املحافظ�ة عىل خلفية ته�م يف قضايا حققت 
فيه�ا هيأة النزاه�ة وأحالته�ا إىل القضاء، منها 
إصدار أمر اس�تقدام بحق النائب الثاني ملحافظ 
املثن�ى وكل من عضو مجل�س محافظة ومدير 
عام اس�تثمار املثنى، ومدير الناف�ذة الواحدة يف 
اس�تثمار املحافظ�ة، وذلك وفقا ألح�كام املادة 
)319( ع�ن موض�وع تغيري إجازة اس�تثمارية، 
بحسب هيئة النزاهة. بدورها، اصدرت محكمة 
التحقيق النزاهة يف باب�ل امرا بالقبض عىل احد 
اعضاء مجلس النواب مع قرار بمنع س�فره اثر 
قضية فساد. وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان 
تلقت نس�خة منه ان »محكمة التحقيق النزاهة 
يف باب�ل اصدرت امرا بالقبض عىل عضو مجلس 
النواب ومحافظ بابل  الس�ابق استنادا اىل احكام 

املادة )340( من قانون العقوبات«.
التفاصيل ص2

النزاهة تالحق بـ »اجلملة« متورطني بالفساد
أصدرت سلسلة أحكام واستقدامات مشلت حمافظني وموظفني كبار وبرملانيني وأعضاء جملس حمافظة

التعليم تعلن 
متديد التقديم عىل اجلامعات 

والكليات االهلية

جملس الوزراء
 يويص اخلارجية بافتتاح قنصلّية 

ص2يف والية تكساس

رئيس اجلمهورية يبحث
 مع السفري الفرنيس االصالحات 

ص2يف البلد

ص2

اإلسبان إىل صناديق االقرتاع: رابع مرة انتخابات!
نائب يكشف عن توجه لتشكيل جلنة »حمايدة« بمشاركة أممية لتلبية مطالب املتظاهرين
نقابة املعلمني تعلن عدم السامح بمعاقبة الكوادر املرضبة.. وتكشف عن آلية لتعويض توقف التعليم
بعد إرسال أموال من بغداد.. كردستان تبارش بتوزيع الرواتب عىل موظفيها
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ارتفاع الطاقة 
التكـريريـة ملصافـي العـراق

 إىل مليون برميل يوميًا

حمافظة بغداد تعلن إطالق 
صحة الكرخ لـ »1240« درجة وظيفية 

بمختلف االختصاصات

الصناعـة توقـع عقـدًا 
مـع الـزراعـة لتجهيـزهـا 

بسمـاد اليوريا بالكامل

       بغداد / المستقبل العراقي

يعود اإلس�بان، إىل صناديق االقرتاع للمرة الرابعة خالل 4 
س�نوات، يف مناخ أثقلته األزمة يف كتالونيا وصعود اليمني 
املتطرف. وبعد ستة أشهر من انتخابات أبريل الترشيعية 
الت�ي فاز بها من دون أغلبّي�ة مطلقة، دعا رئيس الوزراء 
االش�رتاكي بي�درو سانش�يز 37 مليون ناخ�ب إىل منحه 
تفويض�ا واضح�ا من أج�ل وضع ح�د لعدم االس�تقرار 

السيايس الذي تشهده إسبانيا منذ نحو أربع سنوات.
غري أن كل اس�تطالعات الرأي تش�ري إىل أنهم لن يمنحوه 
إي�اه، وأنه حت�ى إذا ف�از يف االنتخابات م�رة أخرى، فإن 

سانشيز لن يكون يف موقع قوي. وال تتوقع االستطالعات 
حصول تكتل اليسار وال تكتل اليمني عىل غالبية املقاعد.

وق�د يصب�ح حزب »فوك�س«، الح�زب الس�يايس الثالث 
بع�د دخول�ه إىل مجل�س الن�واب يف أبري�ل، يف بل�د كان 
اليم�ني املتطرف فيها مهمش�ا منذ انتهاء نظ�ام فرانكو 
الدكتات�وري يف 1975. ويس�تفيد ه�ذا الح�زب القوم�ي 
املتش�دد، الذي يدعو إىل حظر األحزاب االنفصالية ويعتمد 
خطابا متش�ددا بشأن الهجرة، من االس�تياء الذي أثارته 
مشاهد العنف يف مدينة برشلونة منتصف أكتوبر املايض، 
بع�د الحكم عىل الق�ادة االنفصاليني لدوره�م يف محاولة 

االنفصال يف 2017.
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االقتصاد الربملانية تطالب 
»بإعفاء املستوردين« من األجور 

خالل فرتة غلق ام قرص

ص3

»                               « تنرش تفاصيل خمرجات اجتامع الكتل السياسية
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر س�يايس، أم�س األحد، عن 
البن�ود ال�� 22 التي تم اإلتف�اق عليها بني 
الكتل السياس�ية التي ح�رت االجتماع 
الذي دع�ت إليها كتلة الحكم�ة الربملانية، 
الفتاً إلة أن البنود شملت التحذير من تغيري 
رئيس ال�وزراء، وعدم ج�دوى االنتخابات 
السياس�ية  الق�وى  واس�تعداد  املبك�رة، 
للتضحية وتقديم بعض الخس�ائر لصالح 
املواطن�ني وتن�رش »املس�تقبل العراق�ي« 

البنود بالتفصيل:
1 � دع�م التظاه�رات الس�لمية بوصفها 
مظه�راً من مظاه�ر الديمقراطية وحرية 
التعبري عن الرأي، وتبني املطالب املرشوعة 

ينّظ�م  قان�ون  وترشي�ع  للمتظاهري�ن، 
ويحمي التظاهر السلمي.

الش�عبي  الزخ�م  اس�تثمار  رضورة   �  2
للمتظاهري�ن ألج�راء خط�وات اصالحية 
جذرية وعميقة وعاجلة لتدعيم مؤسسات 
الدولة والنظ�ام الس�يايس وتلبية مطالب 

الشعب.
3 � القوى السياسية الوطنية تلتزم بتحمل 
الغط�اء الس�يايس  مس�ؤولياتها بتوف�ري 
املطلوب ملؤسسات الدولة للوفاء بواجباتها 
تجاه مطالب املتظاهرين وتساهم بذلك يف 
استعادة ثقة الشارع بالطبقة السياسية.

4 � تتبن�ى القوى السياس�ية الوطنية عىل 
التع�اون فيما بينها داخ�ل مجلس النواب 
بتش�كيل كتل�ة واس�عة داعم�ة للنظ�ام 

الس�يايس ومؤسس�ات الدول�ة يف س�ياق 
تلبية مطالب الش�عب قضائي�اً وترشيعياً 
وتنفيذياً، ضم�ن خارطة طريق وخطوات 

وتوقيتات محددة وواضحة.
5 � ان تش�كيل الحكوم�ة بغي�اب كتل�ة 
واضحة تتبنى دعمها مّثل س�بباً رئيس�ياً 

فيما حصل.
الوطني�ة  اللحم�ة  تعمي�ق  رضورة   �  6
وتوثي�ق العالق�ة ب�ني الق�وى السياس�ية 
وتجنب االتهامات الباطلة بس�بب اختالف 

اآلراء واالجتهادات.
7 � التش�ديد ع�ىل حيادية اجه�زة الدولة 

وتجنيبها التسييس واالنحياز السيايس.
8 � االس�تعداد للتضحي�ة وتقدي�م بعض 
وتلبي�ة  املواطن�ني  لصال�ح  الخس�ائر 

مطالبهم.
9 � اهمية اعادة النظر باملعادلة السياسية 
الت�ي تش�كلت الحكوم�ة ع�ىل اساس�ها 
والقي�ام بتعديل وزاري واس�ع وزج دماء 
جديدة ش�ابة وكف�وءة لتصحيح االنطباع 

عن االداء الحكومي.
القي�ام بتعدي�ل دس�توري  10 � رضورة 
يعال�ج اختناق�ات النظام الس�يايس دون 

املساس بحقوق املكونات.
قان�ون  بترشي�ع  االرساع  رضورة   �  11
انتخابات عادل واس�تبدال املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات بما يحقق الشفافية 
املطلوبة الستعادة ثقة الناخبني بمخرجات 

االنتخابات.
التفاصيل ص2

دعت إىل تشكيل »كتلة واسعة« داخل الربملان لتلبية مطالب املتظاهرين.. وشددت على »تعميق« اللحمة الوطنية
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التعليم تعلن متديد التقديم عىل اجلامعات والكليات االهلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي، أمس االحد، 
تمدي�د التقديم عىل الجامعات والكلي�ات االهلية لغاية يوم 

الخميس املقبل 14 / 11 / 2019.
وأك�دت دائ�رة التعليم األه�ي الجامعي, ان ال�وزارة قررت 
تمديد التقديم اإللكرتون�ي عىل الكليات والجامعات االهلية 
بناء عىل موافقة وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي قيص 
السهيل سيما بعد اجراء التعديالت بتخفيض الحدود الدنيا 
للقبول. وبينت الدائرة ان قرار تمديد التقديم عىل اس�تمارة 
القب�ول ج�اء إلتاحة الفرص�ة للطلبة الذين لم يتس�ن لهم 
التقدي�م، مؤك�دا ان التقدي�م س�يكون عرب موق�ع البوابة 

االلكرتونية لدائرة التعليم األهي الجامعي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محاكم وهيئات النزاهة اس�تقدامات وأحكام 
بحق مس�وؤلني كبار يش�تبه بتورطهم بتهم فس�اد، 

وذلك يف حملة ملعاقبة كل من تورط بتهم فساد.
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة عن ص�دور أمر اس�تقدام بحق 
النائ�ب األول ملحافظ املثنى اس�تنادا إىل أح�كام املادة 

)318( من قانون العقوبات العراقي.
وقال�ت دائرة التحقيقات بالهيئ�ة يف بيان إن »القضاء 
أصدر أمر اس�تقدام بحق النائ�ب األول ملحافظ املثنى؛ 
اس�تناداً إىل أحكام املادة )318( م�ن قانون العقوبات 
العراق�ي عن تهم�ة االبتزاز يف قضي�ة إحالة )مرشوع 

تبليط شوارع قضاء الرميثة(«.
وكانت محكمة النزاهة يف املثنى أصدرت أوامر استقدام 
بحق مسؤولني محليني يف املحافظة عىل خلفية تهم يف 
قضايا حققت فيها هيأة النزاهة وأحالتها إىل القضاء، 
منها إصدار أمر اس�تقدام بح�ق النائب الثاني ملحافظ 
املثن�ى وكل م�ن عضو مجل�س محافظ�ة ومدير عام 
اس�تثمار املثن�ى، ومدي�ر النافذة الواحدة يف اس�تثمار 
املحافظة، وذلك وفقا ألحكام املادة )319( عن موضوع 

تغيري إجازة استثمارية، بحسب هيئة النزاهة.
بدورها، اصدرت محكمة التحقيق النزاهة يف بابل امرا 
بالقبض عىل احد اعضاء مجلس النواب مع قرار بمنع 

سفره اثر قضية فساد.
وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت نس�خة منه 
ان »محكم�ة التحقي�ق النزاه�ة يف بابل اص�درت امرا 
بالقب�ض عىل عض�و مجلس الن�واب ومحاف�ظ بابل 
 الس�ابق اس�تنادا اىل اح�كام املادة )340( م�ن قانون 
العقوب�ات«. واضاف ان »ذلك جاء عن جريمة انش�اء 
مطبع�ة وهمية«.كم�ا كش�فت هيئ�ة النزاه�ة  ع�ن 

صدور قرار بمنع س�فر محافظ بابل الحايل، اس�تناداً 
إىل أحكام القرار )160 لس�نة 1983(. واش�ارت دائرة 
التحقيق�ات يف الهيأة، يف بيان نس�خة منه إىل »إصدار 
محكم�ة تحقيق النزاهة يف محافظ�ة بابل قراراً بمنع 
س�فر املحافظ الحايل اس�تناداً إىل أحكام القرار )160 
ز  لسنة 1983(، عن تهمة وجود عالقة بينه وبني ُمجهِّ
مواّد وأعمدٍة وعالماٍت مروريٍَّة ضمن مش�اريع إعمار 

بلديَّات املحافظة«.
وتابعت انه »تم إصدار أمر استقداٍم بحقِّ محافظ بابل 
السابق وفق املادَّة )340( ومنع سفره عن قضية إلزام 
ة بابل بطباع�ة مطبوعاتها يف مطبعٍة غري  دائ�رة صحَّ
موجودٍة أصالً«.  واضافت »كما صدر أمر قبض وتحرٍّ 

بحق عض�و مجلس محافظة حايل اس�تناداً إىل أحكام 
القرار )160 لسنة 1983( عن موضوع التالعب بقطع 
ص�ة للش�هداء والس�جناء والجرح�ى،  األرايض املُخصَّ

بإضافة أسماء غري مشمولة«.
م�ن جانبه�ا، اعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة عن ص�دور امر 
اس�تقدام بح�ق رئيس مجل�س دياىل ونائبي�ه وجميع 
بي�ان تلق�ت  النزاه�ة، يف  املجل�س. وقال�ت  اعض�اء 
الس�ومرية نيوز، نس�خة منه، إن »أمرا ص�در، اليوم، 
يقيض باس�تقدام رئي�س مجلس دي�اىل ونائبيه االول 
والثان�ي، وجمي�ع اعض�اء مجل�س املحافظ�ة البالغ 

عددهم 26 عضوا وفق احكام املادة 340 ».
يشار إىل أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر 

الجاري، عن صدور س�تني أمر قبض واس�تقدام بحقِّ 
ُنوَّاٍب ومسؤولني محليِّني عن تهم فساٍد وإرضاٍر باملال 

. العامِّ
يف الغض�ون، أعلنت هيئة النزاه�ة، الخميس، تفاصيل 
الحك�م الص�ادر بح�قِّ مدير الف�رع الرئي�س ملرصف 
الرش�يد س�ابقاً، لقيامه بإح�داث رضٍر عم�ديٍّ باملال 

العامِّ يقرب من ثالثة عرش مليار دينار.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة أش�ارت، يف حديثها عن 
ق�ت فيه�ا وأحالتها عىل  تفاصي�ل القضيَّ�ة الت�ي حقَّ
اله�ارب كان يش�غل مدي�ر  أنَّ »املُ�دان  القض�اء، إىل 
الفرع الرئيس ملرصف الرش�يد س�ابقاً«، ُموضحًة انه 
»قام باالتفاق واالش�رتاك مع متهم�ني آخرين مفرقة 
قضاياهم بإحداث رضر عمدي بأموال ومصالح الجهة 
الت�ي كان يعمل فيها ع�رب تنظيم معام�الت لقروض 
اإلس�كان )مائة راتب( بمعامالت ومستمس�كات غري 
أصولية وتأييدات غ�ري صحيحة ومخالفة لواقع راتب 
املق�رتض«. وأضافت إنه »تم تنظي�م )2298( معاملة 
لقرض اإلسكان بمستمسكات وتأييدات غري أصولية«، 
الفت�ة إىل أن »مقدار ال�رر الذي أحدث�ه املتهم باملال 

العام بلغ 12 مليار و700 مليون دينار«.
وأوضح�ت أن »محكم�ة جناي�ات الرصاف�ة املختصة 
لت إىل القناع�ة الكافية بتجريم  بقضاي�ا النزاهة توصَّ
املُ�دان، بعد اطالعها عىل أقوال املُمثِّل القانونيِّ ملرصف 
الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ املُتَّهم لوجود اختالس 
ملبال�غ مالي�ة ضخم�ة، والتحقي�ق اإلداري الجاري يف 
وزارة املالي�ة املتضم�ن مقرصي�ة املته�م، إضاف�ة إىل 
مح�ر اللجنة التحقيقي�ة املؤلف�ة يف مكتب املفتش 
الع�ام لوزارة املالي�ة، وقرينة هروب امل�دان«، الفتة إىل 
أنه »تمَّ الحكم عليه بالسجن ملُدَّة سبع سنواٍت استناداً 

ألحكام املادة )340( من قانون العقوبات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر س�يايس، أمس األحد، عن البنود ال� 22 
التي تم اإلتفاق عليها بني الكتل السياسية التي حرت 
االجتماع الذي دعت إليها كتلة الحكمة الربملانية، الفتاً 
إلة أن البنود ش�ملت التحذير من تغيري رئيس الوزراء، 
وع�دم ج�دوى االنتخابات املبك�رة، واس�تعداد القوى 
السياس�ية للتضحية وتقديم بعض الخس�ائر لصالح 

املواطنني
وتنرش »املستقبل العراقي« البنود بالتفصيل:

1 � دع�م التظاه�رات الس�لمية بوصفه�ا مظهراً من 
مظاه�ر الديمقراطية وحرية التعبري عن الرأي، وتبني 
املطالب املرشوعة للمتظاهرين، وترشيع قانون ينّظم 

ويحمي التظاهر السلمي.
2 � رضورة اس�تثمار الزخ�م الش�عبي للمتظاهري�ن 
ألج�راء خط�وات اصالحي�ة جذرية وعميق�ة وعاجلة 
لتدعي�م مؤسس�ات الدول�ة والنظام الس�يايس وتلبية 

مطالب الشعب.
3 � القوى السياسية الوطنية تلتزم بتحمل مسؤولياتها 
بتوف�ري الغط�اء الس�يايس املطلوب ملؤسس�ات الدولة 
للوفاء بواجباتها تجاه مطالب املتظاهرين وتس�اهم 

بذلك يف استعادة ثقة الشارع بالطبقة السياسية.

4 � تتبنى القوى السياسية الوطنية عىل التعاون فيما 
بينها داخل مجلس النواب بتشكيل كتلة واسعة داعمة 
للنظام الس�يايس ومؤسس�ات الدولة يف س�ياق تلبية 
مطالب الش�عب قضائي�اً وترشيعي�اً وتنفيذياً، ضمن 

خارطة طريق وخطوات وتوقيتات محددة وواضحة.
5 � ان تش�كيل الحكوم�ة بغياب كتل�ة واضحة تتبنى 

دعمها مّثل سبباً رئيسياً فيما حصل.
6 � رضورة تعمي�ق اللحم�ة الوطني�ة وتوثيق العالقة 
بني القوى السياسية وتجنب االتهامات الباطلة بسبب 

اختالف اآلراء واالجتهادات.
7 � التش�ديد ع�ىل حيادي�ة اجه�زة الدول�ة وتجنيبها 

التسييس واالنحياز السيايس.
8 � االستعداد للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح 

املواطنني وتلبية مطالبهم.
9 � اهمي�ة اع�ادة النظ�ر باملعادل�ة السياس�ية التي 
تش�كلت الحكومة عىل اساسها والقيام بتعديل وزاري 
واس�ع وزج دم�اء جدي�دة ش�ابة وكف�وءة لتصحيح 

االنطباع عن االداء الحكومي.
10 � رضورة القيام بتعديل دستوري يعالج اختناقات 

النظام السيايس دون املساس بحقوق املكونات.
11 � رضورة االرساع بترشي�ع قانون انتخابات عادل 
واس�تبدال املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات بما 

يحق�ق الش�فافية املطلوبة الس�تعادة ثق�ة الناخبني 
بمخرجات االنتخابات.

12 � االنتخاب�ات املبك�رة تتطلب حل مجل�س النواب 
ويس�تبعد امكانية اقناع اعض�اء املجلس بحله، وقد ال 
تمثل الخطوة حالً بدون تعديل دس�تور وتعديل قانون 
االنتخابات وغريها من الخطوات الرورية الستعادة 

ثقة الشعب بالعملية السياسية.
13 � االلت�زام بدعم االجه�زة االمنية منعاً النزالق البلد 
اىل الفوىض والوقوف بوجه اعمال الش�غب ومحاوالت 
تعطي�ل البلد ومؤسس�ات الدول�ة واعتبارها خطوات 

خارجة عن القانون ومنافية للتظاهر السلمي.
14 � القل�ق من التأثريات الس�لبية الوض�اع البلد عىل 
الجان�ب االقتصادي وت�رك انطباعات س�لبية تصعب 

مهمة جذب االستثمارات الخارجية.
15 � الدعوة اىل التعاطي املسؤول مع املطالب املرشوعة 
والحرص عىل عدم تعميق الرتهل يف مؤسسات الدولة.
16 � العمل عىل وضع اس�رتاتيجيات اعالمية واضحة 
تخدم العملية السياس�ية وتحافظ عىل النظام وتدعم 
مؤسس�ات الدول�ة ومنجزاته�ا والتبان�ي ع�ىل التزام 

املؤسسات االعالمية للقوى السياسية الوطنية بها.
17 � القلق يف كردستان ملا يجري يف املحافظات العراقية 
االخ�رى واعتبارهم جزًءا من ه�ذا الحراك بما فيه من 

تحدي�ات وف�رص، والتضام�ن مع املطال�ب املرشوعة 
والوقوف اىل جانب مؤسسات الدولة يف تلبيتها.

18 � التأكي�د عىل ان االزمة ال تنحرص بالش�خوص يف 
مؤسس�ات الدول�ة وانما تمت�د اىل القوان�ني واالنظمة 

والسياقات.
19 � ان اقالة أو اس�تقالة الحكوم�ة اثناء االزمة قد 
تدف�ع األمور نحو املجهول س�يما ان املتظاهرين قد 
يشككوا بصدقية أي مرشح تقدمه القوى السياسية 

يف هذا الظرف.
20 � ع�دم الس�ماح باختطاف قرار مجل�س النواب 
والعم�ل الجاد عىل تفعيل املؤسس�ة الترشيعية الداء 

مهامها وتنفيذ مطالب املتظاهرين.
21 � اط�الق مب�ادرة الح�وار الوطن�ي الش�امل بني 
االطراف املختلفة )التنسيقيات وقيادات املتظاهرين، 
االتح�ادات والنقاب�ات، مؤسس�ات الدول�ة، الق�وى 
السياس�ية، قادة املجتم�ع و…( وبالتعاون مع بعثة 

االمم املتحدة.
22 � يه�يء للمب�ادرة م�ن خ�الل العم�ل عىل جمع 
مطالب املتظاهرين عىل تنوعها وتبويبها وتشخيص 
مدى انسجامها مع السياقات واملحددات الدستورية 
وتحدي�د جه�ة تنفيذه�ا والس�قف الزم�ن املطلوب 

لذلك”.

أصدرت سلسلة أحكام واستقدامات مشلت حمافظني وموظفني كبار وبرملانيني وأعضاء جملس حمافظة

النزاهة تالحق بـ »اجلملة« متورطني بالفساد

العدد ) 2018( 11  تشرين الثاني  2019                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

»                            « تنرش تفاصيل خمرجات اجتامع الكتل السياسية
دعت إىل تشكيل »كتلة واسعة« داخل الربملان لتلبية مطالب املتظاهرين.. وشددت على »تعميق« اللحمة الوطنية

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مكتب املرج�ع الديني االعىل 
السيد عي السيستاني  بياناً بشأن 
الحكومة  لبق�اء  »اتفاق مزع�وم« 
وانهاء االحتجاجات، نافياً أن تكون 

املرجعية طرفاً يف هذا االتفاق.
تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وذك�ر 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
ان�ه »تعليقاً عىل م�ا نرشته بعض 
وكاالت األنب�اء نق�اًل ع�ن مصادر 
االحتجاج�ات  بش�أن  سياس�ية 
الجاري�ة، نفى مصدر مس�ؤول يف 
مكتب السيد السيستاني يف النجف 
األرشف أن تك�ون املرجعية الدينية 
العلي�ا طرف�اً يف االتف�اق املزع�وم 
عىل بق�اء الحكومة الحالية وانهاء 

االحتجاجات الجارية«.

وأّكد املص�در، ان »موقف املرجعية 
الدينية تجاه االحتجاجات الشعبية 
والتعامل معها واالستجابة ملطالب 
عن�ه  أعلن�ت  م�ا  ه�و  املحتج�ني 
بوض�وح يف خط�ب الجمع�ة، وقد 
أبلغته لجمي�ع من اتصلوا بها بهذا 

الشأن«.
وأوض�ح، أن »كل م�ا ُينس�ب إليها 
خالف ذلك فهو لغرض االس�تغالل 
الس�يايس من قبل بع�ض الجهات 
م�ن  ل�ه  أس�اس  وال  واالط�راف 
الصّحة«. وفيم�ا يتعلّق بما لوحظ 
مؤّخ�راً من حمل صور الس�يد من 
قبل بعض العنارص األمنية ورفعها 
يف بعض االماكن العاّمة، أكد املصدر 
أن »السيد ال يرىض بذلك كما سبق 
توضيحه أكثر من مرّة. فرُيجى من 

محّبيه الكّف عن ذلك«.

مكتب السيد السيستاين يصدر
 بيانًا بشأن »اتفاق مزعوم« لبقاء احلكومة 

واهناء االحتجاجات

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن كتلة صادقون الربملانية عبد األمري تعيبان 
الدب�ي، األربعاء، عن ع�زم الحكومة والربملان تش�كيل لجنة 
»محايدة« للق�اء املتظاهرين لتلبية مطالبهم بش�كل كامل، 
مشرياً إىل أن هناك توجهاً إلدخال األمم املتحدة يف هذه اللجنة 

لإلرساع بتلبية املطالب.
وق�ال الدبي يف حديث ل� الس�ومرية ني�وز، إن »هناك حزمة 
إصالحات سبق لرئيس الوزراء أن أطلقها إضافة إىل تصويت 

مجل�س الن�واب عىل عرشي�ن م�ادة جميعها تمث�ل مطالب 
جماهريية«، مبين�ًا أن »مجلس الن�واب والحكومة يف اتجاه 

تشكيل لجنة تنزل إىل املتظاهرين لتلبية مطالبهم«.
وأض�اف، أن »اللجنة س�تكون محاي�دة وضعته�ا املرجعية 
الرش�يدة يف فرتة س�ابقة، إضافة إىل االتج�اه يف إدخال األمم 
املتح�دة يف ه�ذه اللجن�ة من أج�ل اإلرساع يف تلبي�ة مطالب 
الجماهري س�واء كانت خدمية أو دس�تورية من خالل تعديل 
الدس�تور أو تعديل قان�ون االنتخاب�ات أو املفوضية، إضافة 
إىل ق�رارات صوت عليها الربملان ومن بينه�ا إلغاء االمتيازات 

واملفاصل التي أربكت موازنة الدولة«، مشدداً عىل أن »تعديل 
الدستور أصبح مطلباً مهماً وحالة ال مناص عنها«.

وتابع، أن »الجماهري عانت منذ 16 عاماً من فس�اد فاسدين 
ومن طبقة سياس�ية لم تاخذ بنظر االعتبار حاجة الش�عب 
ول�م تل�ِب حاجات طبقة الش�هداء وباقي طلبات الش�عب«، 
مش�دداً ع�ىل أنن�ا »ضغ�ط الجماه�ري كان املح�رك للق�وى 
السياس�ية من أجل التغيري عىل اعتبار أن القوى السياس�ية 
لم تضع يف حس�بانها بالفرتة السابقة تحقيق حالة تغيري أو 

عملية تعديل دستور أو قانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت نقاب�ة املعلمني العراقي�ني  الغاء 
االرضاب الع�ام ع�ن ال�دوام يف م�دارس 
الب�الد، فيم�ا اك�دت املب�ارشة بال�دوام 

الرسمي االحد املقبل.
وقال�ت النقابة يف بيان إن�ه »تقرر الغاء 
االرضاب الع�ام ع�ن ال�دوام يف جمي�ع 

املدارس«.
واضافت ان »املبارشة بالدوام الرس�مي 

ابتداء من يوم االحد املقبل«.
كما أكدت نقابة املعلم�ني إنهاء إرضاب 

الكوادر التدريسية مع االستمرار بالتواجد 
يف س�احات التظاهر، وفيما بينت اآللية 
التي س�يتم من خاللها تعويض الدروس 
الفائتة نتيجة اإلرضاب، شددت عىل أنها 
لن تس�مح بمعاقبة الكوادر التي امتثلت 

لقرار اإلرضاب.
وق�ال أمني رس النقابة عدي العيس�اوي 
إنه »وفقاً لإلجراءات اإلدارية والقانونية 
ف�إن الجمي�ع يعل�م بأن ف�رتة اإلرضاب 
تنتهي اليوم، بالت�ايل عىل نقابة املعلمني 
إنه�اء  النقاب�ة  وق�ررت  ق�رار،  إتخ�اذ 
اإلرضاب ع�ن الدوام واملب�ارشة بقاعات 

الدراس�ة وتعوي�ض الطلب�ة والتالمي�ذ 
عما فاتهم من دروس، والتواجد بش�كل 
أكثر يف س�احات التظاهر والتماسك مع 

الحراك الشعبي حتى تحقيق املطالب«.
وبشأن مطالب النقابة، أوضح العيساوي 
أن »هن�اك مطالب كثرية وبينتها النقابة 
من�ذ أع�وام، وهي مطالب تهت�م بقطاع 
الت����ربي�ة والتعليم ومنتس�بيه، حيث 
أوضحن�ا للحكوم����ة أن وجود ثمانية 
إىل تس�عة ماليي����ن أم�ي خطر كبري، 
وع�ىل الدول�ة االلتف�ات إىل أي�ن يذه�ب 
القط�اع وتكف ع�ن إهماله ال�ذي يعني 

بمس�تقبل أبن������ائن�ا، كذل�ك نح�ن 
بحاج�ة إىل 20 أل�ف مدرس�ة، باإلضافة 
إىل خروجن�ا من التصنيف العاملي لجودة 

التعليم«.
وأضاف العيس�اوي قائ�اًل: »اليوم، نحن 
نحتاج إىل إصالح واقع عام للبلد والقضاء 
ع�ىل الفس�اد، ونح�ن رأين�ا أن تك�ون 
مطالبن�ا هي فق�ط مطال�ب الجماهري 
يف س�احات التظاه�ر ونكتف�ي بذل�ك«، 
مشرياً إىل أنه »إذا تم إصالح الوضع العام 
فبالتأكيد س�يكون هناك إصالح لقطاع 

الرتبية والتعليم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

النائ�ب  الكعب�ي  كري�م  ت�رأس حس�ن   
أم�س  الن�واب  مجل�س  لرئي�س  االول 
االح�د، اجتماعا مش�رتكا للجنت�ي املالية 
والقانوني�ة النيابيت�ني ملناقش�ة مرشوع 
قانون التقاعد املوحد والذي سيقر وللمرة 
االوىل بعيدا عن االس�تثناءات، مؤكدا عىل 
ان االصالح املنش�ود لن يتحقق عىل ارض 
الواقع م�ا لم يمر عىل مجلس النواب عىل 
ش�كل ترشيع�ات قانوني�ة تلب�ي طموح 

الجماهري.
وشدد الكعبي خالل االجتماع عىل رضورة 
اق�رار ه�ذا القان�ون كون�ه اول قان�ون 
حقيقي يذهب بإتجاه حزمة االصالحات 
التي يطالب به�ا العراقيون ، وهو فرصة 
ملجل�س النواب لعكس حرص�ه عىل تلبية 

هذه املطالب.
وطال�ب س�يادته م�ن اعض�اء اللجنتني 
بتكثي�ف اجتماعاتهم خالل االيام القليلة 
املقبلة به�دف انضاج بنود ه�ذا القانون 

وعرضه للتصويت النهائي خالل ايام .

نائب يكشف عن توجه لتشكيل جلنة »حمايدة« بمشاركة أممية لتلبية مطالب املتظاهرين

نقابة املعلمني تعلن عدم السامح بمعاقبة الكوادر امُلرضبة.. وتكشف عن آلية لتعويض توقف التعليم

الكعبي يرتأس اجتامعًا مشرتكًا 
للجنتي املالية والقانونية 

ملناقشة قانون التقاعد املوحد

        بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت رئيس�ة بعثة األم�م املتحدة يف الع�راق »يونام�ي«، جينني هينيس 
بالس�خارت، عىل تغريدة نرشتها عىل »تويرت«، وأث�ارت غضب العراقيني، 

واتهموها بمهادنة الحكومة عىل حساب املتظاهرين.
وقالت هينيس بالسخارت يف تغريدة نرشتها إنه »ردا عىل اتهامات االنحياز 
نقول.. إن األمم املتحدة ه�ي رشيك كل عراقي يحاول التغيري.. بوحدتهم، 
يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إىل أفضل مكان ونحن موجودون هنا 

لتوفري الدعم الالزم«.
وكتب�ت يف تغريدة األربعاء، أن »تعطل البني�ة التحتية الحيوية مصدر قلق 
بالغ أيضا.. وإن حماية املرافق العامة مسؤولية الجميع.. إن التهديدات أو 
إغالق الطرق إىل املنشآت النفطية يسبب خسائر باملليارات«، معتربة أن ذلك 

»ير باقتصاد العراق، ويقوض تلبية املطالب املرشوعة للمتظاهرين«.
وجوبه�ت تغريدة بالس�خارت، بآالف الردود الغاضبة واملن�ددة بما قالته، 

ووصل األمر ببعض املغردين إىل حد املطالبة بإقالتها.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجية  ان مجلس الوزراء اوصاها بافتتاح قنصلّية عامة 
يف والية تكساس االمريكية.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد الصّحاف يف بي�ان ان »مجلس الوزراء 
اق�ر باإلجم�اع توصي�ة وزارة الخارجّية بافتت�اح قنصلّية عام�ة يف والية 
تكس�اس«. واض�اف ان »ذلك جاء لتقدي�م الخدم�ات القنصلّية ألكثر من 

100000 من الجالية العراقّية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت قي�ادة عملي�ات بغداد انها ستحاس�ب اي ش�خص يق�وم باطالق 
الرصاص الحي عىل املتظاهرين مهما كانت االسباب.

وق�ال قائد العمليات الفريق الركن قيس املحم�داوي ان »توجيهات القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة واضحة وهي محاس�بة اي ش�خص يقوم اطالق 

الرصاص الحي عىل املتظاهرين مهما كانت االسباب«.
واض�اف ان�ه »يمن�ع منع�ا باتا اط�الق الرص�اص الحي حتى ل�و كان يف 
اله�واء لتفريق املتظاهرين«، موضح�ا ان »توجيهاتنا صارمة عىل جميع 

القطعات«.

مبعوثة األمم املتحدة تعلق عىل »تغريدة«
 هلا أثارت غضب العراقيني

جملس الوزراء يويص اخلارجية بافتتاح 
قنصلّية يف والية تكساس

عمليات بغداد: سنحاسب اي شخص يقوم 
بإطالق الرصاص احلي عىل املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح  م�ع الس�فري الفرن�ي يف 
بغ�داد برون�و اوب�ري الدع�م الدويل 

لتعزيز االمن واالصالحات يف البلد.
املكت�ب االعالم�ي لرئاس�ة  وق�ال 
الجمهورية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »رئيس 

الجمهوري�ة برهم صالح اس�تقبل 
يف ق�رص الس�الم ببغداد، الس�فري 
الفرني لدى العراق برونو اوبري«.

اللق�اء،  ،خ�الل  »ج�رى  واض�اف 
بح�ث الدعم ال�دويل لتعزي�ز األمن 
واالس�تقرار واإلصالحات يف البالد، 
فضال عن س�بل االرتقاء بالعالقات 
الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن بم�ا يحقق 

مصلحة الشعبني الصديقني«.

رئيس اجلمهورية يبحث مع السفري الفرنيس 
االصالحات يف البلد
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط  عن اس�تقدام رشكات عاملية 
اس�تثمارية لبحث مدى امكانيتها من اجل اعمال 
مد انب�وب تصدير النفط الخ�ام العراقي االردني 
بطاقة 2,5 مليون برمي�ل يوميا، فيما أكدت أنها 
تعت�زم مد انبوب تصديري جدي�د باتجاه جيهان 

الرتكي بواقع مليون برميل يومي
وقال وكيل الوزارة االقدم فياض نعمة يف ترصيح 
ان وزارت�ه “لديه�ا اهتمام كبري بايص�ال نفوط 
البالد اىل اسواق جنوب رشق اسيا التي تعد االهم، 

كالهند والص�ن”، مبينا ان “انبوب تصدير الخام 
العراق�ي باتج�اه االردن قائ�م، وال�وزارة حاليا 
استقدمت عددا من الرشكات العاملية املتخصصة 
للوقوف عىل مدى قدرتها لتنفيذ املرشوع، السيما 
انه س�ينفذ كاس�تثمار من نفط البرصة باتجاه 
حديث�ة وبطاقة مليونن و500 ألف برميل يوميا، 
يص�در منه�ا ملي�ون باتج�اه االردن واملتبق�ي 

لالستخدام الداخيل”.
وافصح نعم�ة عن “وجود خطة ل�دى وزارته ملد 
انبوب جديد باتجاه تركي�ا”، منوها بأن “النفط 
العراقي الواص�ل اىل جيهان حاليا، يبلغ 100 الف 

برمي�ل يوميا من نفط كركوك، متوقعا ان ارتفاع 
ه�ذه الكمي�ات باالعتم�اد عىل اس�عار الس�وق 

واالستثمار”.
واردف الوكي�ل االق�دم للنف�ط: ان “ه�ذا االمر ال 
يتقاط�ع مع الوض�ع يف اقليم كردس�تان لوجود 
تفاهم�ات مع الجانب الرتكي كونهم املس�ؤولن 
ع�ن ايصاله، الس�يما ان االنبوب س�تصل طاقته 
اىل اكث�ر من ملي�ون برميل يوميا”، مش�ددا عىل 
أن “ الع�راق من الدول الت�ي تمتلك طاقات كبرية 
وواع�دة يف قطاعي النف�ط والغاز ومن املمكن ان 

يلعب دورا محوريا ومهما عامليا واقليميا”.

العراق يستقدم رشكات عاملية ملد أنبوب
 لتصدير النفط عرب األردن

االقتصاد الربملانية تطالب »بإعفاء املستوردين« 
من األجور خالل فرتة غلق ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة  باعفاء 
املستوردين من االجور خالل فرتة غلق ام قرص، مبينة ان 
تحمل التاجر الغرامات سوف تعكس سلبا عىل املواطن.

وقال رئيس اللجنة احمد س�ليم 
الكناني يف بيان تلقت »املستقبل 
إن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
»بالنظ�ر للظ�روف التي رافقت 
توق�ف  ومنه�ا  االحتجاج�ات 
واغالق ميناء ام قرص يف عدد من 
االيام مما سبب يف تأخري خروج 
للمستوردين  والس�لع  البضائع 
والقط�اع الخ�اص فاننا نطالب 
رئي�س ال�وزراء بتوجي�ه وزارة 

النق�ل والجه�ات ذات العالق�ة بأعفاء املس�توردين من 
االج�ور والعوائد واألرضيات يف هذه الفرتة التي تم اغالق 

امليناء ».
واضاف الكناني ان »جزء كبري من هذه البضائع والسلع 
هي اس�تهالكية يف ح�ال تحم�ل التاجر الغرام�ات التي 
ترتبت عليه بهذه الحالة س�وف 
تعكس سلبا عىل املواطن يف رفع 

االسعار« .
ق�رص  ام  مين�اء  ان  يذك�ر 
ش�هد  الب�رصة  محافظ�ة  يف 
القليل�ة املاضية،  خ�الل االي�ام 
تظاه�رات كب�رية ادت اىل توقف 
حرك�ة التجارة في�ه، فيما حذر 
مس�ؤولون من تبعات ذلك التي 

ستؤثر عىل االقتصاد العراقي.

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلن�ت محافظة بغداد عن إطالق دائ�رة صحة بغداد / 
الك�رخ ل 1240 درجة وظيفية وضمن حركة املالك لعام 
201٨.وأشار بيان للمحافظة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه اىل ان » إطالق ه�ذه الدرجات يأتي بناء عىل 
توجيه�ات محاف�ظ بغ�داد املهندس محم�د جابر العطا 
الرامية اىل التعجيل بس�د الشواغر وتوفري فرص العمل«، 
الفتة إىل » إطالق نافذة الكرتونية الستقبال طلبات التعين 
عىل مالك دائرة صح�ة بغداد / الكرخ«.وبينت املحافظة 
ان »ه�ذه الدرجات تأت�ي نتيجة حركة املالك واس�تنادا 
اىل تعليم�ات املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 2019، وبلغ عدد 
الوظائف الشاغرة )1240( درجة تستوعب اختصاصات 
القانون واالدارة واالقتصاد واملحاسبة واالعالم واالحصاء 
وهندس�ة امليكاني�ك والكهرب�اء باالضافة اىل الهندس�ة 

املدني�ة واملعماري�ة واختصاصات اخرى، هذا ويس�تلزم 
http://khdb.( التقدي�م الدخول اىل الراب�ط اإللكرتوني

.)work/form/UI/main/.index.php

حمافظة بغداد تعلن إطالق صحة الكرخ 
لـ »1240« درجة وظيفية بمختلف االختصاصات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مديرعام الرشكة العامة لالسمدة الجنوبية إحدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن خال�د كاظم ناجي، 
الخميس، عن ابرام عقد تجهيز مادة سماد اليوريا مع 
الرشكة العام�ة للتجهيزات الزراعية إحدى تش�كيالت 
وزارة الزراعة بحضور عدد من املتخصصن يف الرشكتن 
ع�ىل هامش الزيارة التي قام بها للرشكة.وقال ناج�ي 
يف بيان تلقت /املعلومة/، نس�خة منه، إنه “تم توقيع 
عقد م�ع الرشكة العامة للتجهي�زات الزراعية لتجهيز 
)200( الف طن من مادة س�ماد اليوري�ا ومن املتوقع 
ان يصل اىل )275( الف طن بقيمة تقدر أكثر من )90( 
ملي�ار دينارعراقي وأن الس�قف الزمن�ي للتجهيز ملدة 
سنة واحدة بعد أن بارشت الرشكة بعملية التجهيز منذ 
الشهر الخامس من العام الحايل وسوف ينتهي يف العام 
القادم”.واع�رب ناجي عن أمل�ه بأن “تتصاعد كميات 
االنت�اج بعد تاهيل الخ�ط الثاني , مش�رياً اىل ان هناك 
تعاون مشرتك وتنس�يق عايل مع الجهة املستفيدة من 
حيث التس�ويق واالنتاج والنقل”, الفتاً اىل ان “الرشكة 
تعد من رشكات التمويل الذاتي متأمالً ان تكون رابحة 

بأمتياز خالل العام الحايل”.

الصناعـة توقـع عقـدًا 
مـع الزراعـة لتجهيزهـا 
بسمـاد اليوريـا بالكامـل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ارتفاع الطاقة التكريرية ملصايف العراق إىل مليون برميل يوميًا
    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النفط أن�ه يف حال إتمام 
إنج�از مصف�ى كرب�الء، فس�رتتفع 
ال���ت�ك�ري�ري�ة  ال�ط������اق��ة 
ل�ل�م�ص�اف�ي يف ع�م�وم ال��ب��الد 
إل��ى م�ل�ي�ون ب�رم�ي�ل يوميا، م�ا 
سيس�هم ب�زي�ادة حجم إنتاجها من 
املش�تقات، معلنة ق�رب إنجاز تأهيل 
مصف�ى ص�الح الدي�ن 2 ب�ط�اق�ة 
70 أل���ف ب�رم�ي�ل ي�وم�ي�ا ضمن 

مجمع مصفى الصمود
ال����وزارة  وك������ي��ل  وق���ال 
ل��ش���ؤون امل�ص�اف�ي ح��ام��د 
ال��زوب��ع��ي، إن »املصايف املنترشة 
ف���ي ع�م�وم ال��ب���الد ت�ع�م�ل 
االن ب�ط�اق�ات�ه�ا التشغيلية بشكل 
سلس وتكرر ما يقرب م�ن ٨00 أل�ف 
برمي�ل يوميا«، منوها ب�أن »ان�ت�اج 
امل�ش��ت�ق�ات  م��ن  امل�ص�اف��ي 
ت��زوي���د  وي��ت���م  مس�تمر 
ش��رك��ة ت��وزي��ع امل�ن�ت�ج�ات 

النفطي�ة به التي بدوره�ا توزعه من 
خالل منافذها بن املواطنن«.

واض��اف: ان »ال��وزارة لديه�ا ثالث 
رشكات متخصص�ة بقط�اع املصايف 
ال�ت�ال��ي:  الش�كل  ع�ىل  مقس�مة 
ش��رك�ة مصايف الجن�وب وت�ض�م: 
الشعيبة وال�ن�اص�ري�ة وال�ع�م�ارة، 
ورشكة مصايف الوسط وتضم: ال�دورة 
والنج�ف  وال�س��م�اوة  والديواني�ة 
وك�رب��الء، ورشكة مصايف الش�مال 
)ب��ي��ج���ي(  الصم�ود  وتض�م: 
وال��ق��ي���ارة  وال��ك��س���ك 
مفصح�ا  وحديث�ة«،  وك��رك���وك 
ع�ن اع�داد وزارت�ه »خط�ة لتطوير 
مجتمع�ة  املص�ايف  ه�ذه  وتحدي�ث 
ب��ال��ط��اق���ات  ل�ل�ن�ه��وض 
وتوف�ري  ف�ي�ه��ا  ال�ت�ك�ري�ري��ة 

املزيد من املشتقات«.
واش����ار ال��زوب��ع��ي، ال��ى ان 
»خ�ط�ة ال���وزارة تقيض ب�زي�ادة 
ح�ج��م ال�ط�اق��ة التكريرية ف�ي 
امل�ص�اف��ي وال�وص��ول به�ا ال�ى 

ب�رم�ي��ل ي�وم�ي��ا ف��ي  ملي�ون 
ح��ال ادخ���ال مصفى ك��رب��الء 
ال���ى ال�ع�م�ل ن�ه�اي�ة ال��ع��ام 
2021 وال�ذي وصل�ت نس�بة انجازه 
سيس�هم  م�ا  باملئ�ة،   7٨ اىل  حالي�ا 

بتكرير منتجات عالية«.
وب�ن ان »امل�الكات وبع�د ان نجحت 
م�ص�ف��ى  ت�أه�ي��ل  باع�ادة 
ص���الح ال��دي���ن 1 ضمن مصايف 
الصم�ود )بيج�ي( وينت�ج حاليا 60 
ال��ف ب�رم�ي��ل، وتعم�ل )ه���ذه 
امل�الك��ات( االن ع�ىل تاهيل مصفى 
م��ن  ال���ذي  الدي�ن2  ص��الح 
ال�ع�م��ل  ي�دخ��ل  ان  امل�ت�وق��ع 
امل�دة القليل�ة املقبلة بطاقة تكريرية 

تصل اىل 70 ألف برميل يوميا«.
لش�ؤون  ال���وزارة  وكي�ل  وتاب�ع 
الفني�ة  »امل�الك��ات  ان  التوزي�ع: 
والهندس�ية تعم�ل حاليا ع�ىل تقييم 
ارضار مصفى الشمال الذي ت�ع�رض 
ال���ى اض���رار ك�ب�ي��رة اب���ان 
س�طوة عصابات »داعش« االرهابية 

علي�ه، ليتس�نى ب�ع�ده��ا رص���د 
امل�ب�ال��غ ال��الزم���ة وامل�الك�ات 
الفني�ة لتأهيل�ه م�ن جدي�د وبطاقة 
تكريري�ة تص�ل اىل 140 أل�ف برميل 

يوميا«.
»ال�ط�اق��ات  ان  ع��ن  واف�ص��ح 
ال�ت�ك�ري�ري��ة يف املصايف االن، تنتج 
15 ملي�ون ل�رت يوميا م��ن البنزين، 
و20 مليون لرت يوميا من الكاز اويل، 
وسبعة مالين لرت من النفط االبيض، 
و50 الف مرت مكعب يوميا من النفط 
االس���ود كناتج ع�رض��ي«، مبينا 
ان »اس��ت�ه�الك البنزين يصل ال�ى 
ي��وم��ي���ا  ل��ت���ر  ملي�ون   25
وب��ن��ف���س ال�ك�م�ي��ة م���ن 
م���ادة الكازاوي�ل الت�ي ك��ان من 
املمك�ن ان يك�ون ال�ع��راق مكتفيا 
منها ل���وال ح�اج�ة وزارة الكهرباء 
ل�ه�ا، م�ا يس�تدعي اس��ت�ي�راد ما 
ي�ق�رب م�ن ع�ش��رة م�الي�ن لرت 
يوميا من البنزين وخمس�ة م�الي�ن 

لرت م�ن )ال�ك�از اويل(«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت تايلند  أن وزارة التج�ارة التايلندية 
س�توقع الش�هر املقبل مذك�رة تفاهم مع 
الحكوم�ة العراقي�ة لتصدي�ر ال�رز بعد ما 
يق�رب م�ن 10 س�نوات م�ن فق�د العقود 
العراقي�ن لصال�ح  م�ع مس�توردي األرز 
منافس�يها بسبب مخاوف تتعلق بالجودة.
ونقل�ت صحيف�ة )ذي نايش�ون تايلند( يف 
تقري�ر ترجمت�ه وكال�ة /املعلوم�ة/ ع�ن 

رئي�س جمعي�ة مص�دري ال�رز التايلندي 
جوكيتا اوفاس�ونغ قوله إن ” املس�توردين 
العراقين مهتمون برشاء األرز التايالندي”.

واض�اف أنه ” وطبقا ملذك�رة التفاهم فان 
وزارة التجارة التايلندية ملزمة امام العراق 
باختي�ار وضم�ان املصدري�ن التايلندي�ن 
املؤهلن للتبادل التجاري مع رجال األعمال 
العراقين للمساعدة يف اس�تعادة ثقتهم”.

وتاب�ع أن ” الدولة اوضحت أن التجارة تتم 
فقط من خالل تلك الرشكات التي تضمنها 

الحكوم�ة التايالندي�ة ولي�س م�ن خ�الل 
التجارة بن حكومتي البلدين”.واوضح انه 
” وبالنسبة للعطاءات املستقبلية ، سرتشح 
اتحادات مصدري األرز التايالندي ما بن 15 
إىل 20 رشكة تضم كل من املصدرين الجدد 
والحالين إىل العراق ليتم اعتمادهم من قبل 
وزارة التجارة العراقية”.واشار اوفانسونغ 
اىل أن ” العراق اس�تورد يف عام 201٨ حوايل 
٨73 ال�ف طن من الرز التايلندي وهي اعىل 

كمية تم تحقيقها عىل االطالق”.

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

املنافس�ات  الب�رصة وميس�ان  اختتم�ت يف محافظت�ي 
التمهيدي�ة املؤهل�ة ملس�ابقة النخب�ة القرآني�ة الوطنية 
الثانية ع�رش لتالوة وحفظ القرآن الكري�م والتي يقيمها 
املركز الوطني لعلوم الق�رآن الكريم التابع لديوان الوقف 

الشيعي .
وكم�ا اكد  املدي�ر املرك�ز الوطني لعل�وم الق�رآن الكريم 
الدكتور رافع العامري ان، املنافسات أقيمت يف محافظتي 

البرصة ميس�ان بالتعاون مع مديريات الوقف الشيعي يف 
املحافظت�ن وبإرشاف لجنة تحكيمية من أس�اتذة املركز 

وأساتذة آخرين من داخل املحافظتن.
مبيناً أن »املتنافس�ن باملس�ابقة أظهروا ق�درات كبرية، 
وضعت اللجنة التحكيمية يف مهمة صعبة، بش�أن اختيار 
األفضل منهم، الس�يما وأن محافظتي واس�ط وميس�ان 
فيه�ا العديد م�ن املواه�ب القرآنية وحملة عل�وم القرآن 
الكري�م . وأضاف العامري, أن نتائج املس�ابقة تمخضت 
عن فوز القارئ مصطفى عبد الس�ادة هاشم الذي حصل 

عىل املرتبة األوىل بدرج�ة ٨7 , ليكون ممثالً عن محافظة 
البرصة ويف محافظة ميس�ان ش�هدت تنافس شديد بن 
س�تة قراء وتم ترش�يح القارئ مصطف�ى معيوف بدن, 
الذي حصل عىل املرتبة األوىل بدرجة ٨3  ليكون ممثالً عن 
محافظة ميسان يف مسابقة النخبة الوطنية الثانية عرش 

التي ستقام خالل األشهر القادمة.
وق�د اختتم�ت املس�ابقة بتوزي�ع الش�هادات التقديرية 
للمش�اركن وللجهات القرآنية املش�اركة يف النش�اطات 

القرآنية يف املحافظتن.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وكي�ل وزارة الكهرباء، عباس ج�ر،أن العراق أمامه 
ثالث س�نوات لتحقيق اإلكتفاء الذات�ي من الكهرباء ومن 

الصعب عليه تحقيق ذلك خالل فرتة وجيزة.

وقال ج�ر، خالل كلمة له يف مؤتم�ر للطاقة يف العاصمة 
املرصية، القاهرة، إن »العراق ينتج حاليا 19.5 جيجاوات 
م�ن الكهرب�اء س�نويا ويحت�اج 26.5 جيج�اوات، حيث 
يع�وض الفارق من خالل اس�ترياد س�بعة جيجاوات من 
إيران املجاورة«.وأض�اف، أن »ذلك أمر مجرون عليه ألن 

ال�وزارة ال تمتل�ك ق�درات توليدية كافي�ة لتغطية الطلب 
بالع�راق«، مؤك�داً أنه »م�ن الصعب عىل الع�راق تحقيق 
االكتف�اء الذاتي م�ن الكهرباء، ولكن ربما يس�تطيع ذلك 
خالل ثالث س�نوات«.ولفت، إىل أن »تلك األرقام ال تش�مل 

إقليم كردستان شبه املستقل يف شمال العراق«.

بموجب مذكرة تفاهم.. تايلند تستأنف تصدير الرز اىل العراق

املركز الوطني لعلوم القرآن الكريم يف الوقف الشيعي خيتتم االختبارات التمهيدية
 ملسابقة النخبة الوطنية للحفظ والتالوة 

العراق بحاحة إىل »٣« سنوات لتحقيق االكتفاء الذايت من الكهرباء

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مرصف الرافدين فرض عمول�ة مالية إضافية عىل أصحاب 
مكات�ب املناف�ذ الخاصة لق�اء اس�تالم مبالغهم من قب�ل فروع 

املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »األنباء التي يتناقلها البع�ض حول زيادة مبالغ 
العمول�ة اإلداري�ة ألصح�اب املناف�ذ الخاص�ة ال أس�اس لها من 

الصحة«.
وأضاف، أن »العمولة ثابتة ولن تتغري وعىل املوظفن أو املتقاعدين 
أو أصحاب املكاتب الخاصة استالم مستحقاتهم املالية من فروع 
املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات وذلك لتوفر السيولة املالية 

الكافية لديها«.
جدير بالذكر أن معظم املوظفن واملتقاعدين يس�حبون رواتبهم 
من املصارف ومكاتب املنافذ عر بطاقات »املاس�رت كارد« و«كي 

كارت«.

الرافدين ينفي فرض عمولة مالية إضافية 
عىل أصحاب مكاتب املنافذ اخلاصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اجرى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاس�ب لطيف 
عيل الحجامي زيارة تفقدية اىل مستش�فى الفرات العام لالطالع 
عىل مس�توى الخدم�ات الطبية و الصحية املقدم�ة للمواطنن و 
املرىض الراقدين يف املستش�فى بحضور مدراء اقسام )التخطيط، 
الفني�ة، العملي�ات، الهنديس( و معاون مدير مستش�فى الفرات 

العام
وتفق�د الحجام�ي كافة اقس�ام ورده�ات املستش�فى والعيادة 
االستش�ارية والطوارىء، مبديا مجموعة م�ن املالحظات املهمة 
حول االهتم�ام بمبنى ووحدات املستش�فى واالعتناء بمس�توى 
الخدمات الطبي�ة والصحية املقدمة للمرىض املراجعن والراقدين 

يف املستشفى.
واس�تمع الحجام�ي اىل مطال�ب واحتياجات االطب�اء واملوظفن 

واملراجعن وحلها بصورة فورية
وقام الحجامي بتخصيص جهاز االنعاش الرئوي اىل ردهة االطفال 
للحد من الحاالت الخطرة لألطفال وعالجها يف املستش�فى بدل ان 
يتم نقل الحاالت الحرجة اىل مستشفيات اخرى واإلرساع بافتتاح 
ردهة االنعاش الرئوي ) RCU( باالضافة اىل تخصيص كبس�والت 
و حاضنات )Photo Therapy( الخاصة باألطفال الخدج »التأكيد 

عىل تدريب كافة املالكات التمريضية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت صحيفة لبناني�ة  بأن تفعيل خط أي ب�ي يس الذي يضخ 
النف�ط العراقي اىل لبنان ال يحتاج إىل مبالغ كبرية لرتميمه، مبينة 

ان ما يستطيع ضخه يكفي حاجات السوق اللبنانية.
ونقل�ت صحيفة “البناء” إن “تفعيل خ�ط أي بي يس الذي يضخ 

النفط العراقي اىل لبنان ال يحتاج إىل مبالغ كبرية لرتميمه”.
وأضاف�ت، أن “ما يس�تطيع الخط ضخه يكفي حاجات الس�وق 
اللبناني�ة عر مجموع�ة مصاف صغ�رية يمكن تركيبه�ا بثالثة 

شهور”.

مدير صحة الكرخ يأمر بتخصيص جهاز االنعاش 
الرئوي لردهة االطفال يف مستشفى الفرات

لبنان يتطلع إىل تفعيل خط »أي يب يس« 
الذي يضخ النفط العراقي
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تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ))وفقا للوثائق القياسية(( وكما مبني ادناه :

وبالرشوط  التالية : 
1 ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك عند التقديم

2 ـ  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية  والخاص باسـتمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق 
املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات 

3 ـ  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  الفرع الرئييس ورقم الحساب هو  090956 اال  
يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

4  ـيتم فتح العروض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند السـاعة العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف 
الفقرة )28( ادناه 

5 ـ يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر ـ يورو ـ دينار عراقي )CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 
6 ـ يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل 

العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني 
7 ـ يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120( يوما 

8 ـ ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
9ـ   يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب التعليمات وترفق مع العروض عىل شـكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة( نسـخة اصلية صادرة من احد املصارف 
العراقية  الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسـية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسـية وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم 
ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة من  املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات 

اذا كانت عىل شكل سويفت 
10 ـ تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من ـ اىل ( 

11 ـ تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
12 ـ تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسبة ) 5% ( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 
5من الوثيقة القياسية  خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف 

حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
13ـ  الشـحن للمـواد دفعة واحدة )يتم حجز نسـبة )10%( مـن قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامـة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم 
ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( الشحن للمواد عىل شكل دفعات يتم حجز نسبة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة 10% من قيمة الدفعة االخرية ال تعاد 

اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة 
14 ـ تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

15 ـ يتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من   من وزارة التجارة ) الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ( للمواد الكيمياوية حرصا 
16 ـ االلتزام بتقديم شـهادة املنشـأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسـم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز 

ام يف بلد الشحن( 
17 ـ يتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 

18 ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 
19  ـ منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املنايشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان(  مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 

20 ـ يقـوم املجهـز بتثبيـت عنوانـه الكامل ) الدولة / املدينة / الشـارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسـم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسـالت وبشـكل واضح ورسـمي وبخالفه   يهمل 
العرض 

DNY.ATG.SGS.IIOYDS REGIDTER.INTERTEK GLOBAL.TUV RHEINLAND.RINA ALROOKL 21 ـ  تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية
22 ـ تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( حسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 

23 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 
24 ـ تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 

بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر
25 ـ يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 

26 ـ يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  
املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2019/11/26

27 ـ ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مستندات الشحن( 
28 ـ تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2019/12/9 

29 ـ عىل الرشكات الراغبة باملشـاركة تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة ) شـهادة تأسيسـية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السـفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة ـ 
براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي ـ  املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة الخر سنتني مالية   وان يكون الحد االدنى راس مال الرشكة )2( اثنان مليار دينار عراقي ـ الهوية 

التجارية النافذة ( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا 
بخصوص  الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية : 
ـ نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة  او املكتب مصادق عليها اصوليا 

من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة 
ـ نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات ) مصادق اصوليا( 

30 ـ استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه 20%  فاكثر عن الكلفة التخمينية 
31 ـ للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1182 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي 

32 ـ   كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت 
WWW.oil.gov.iq    www.mrc.oil.gov.iq  مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلـن لجنـة البيع وااليجـار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايـدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلهـا ادناه والعائدة اىل بلدية 
)العباسـية( وملـدة  )سـنة واحدة (  وفقا الحـكام قانون بيع وايجار امـوال الدولة رقم )21( لسـنة 2013  فعىل من يرغب باالشـرتاك باملزايدة 
ممـن تتوفـر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يومـا  تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مسـتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املسـتأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يحـق لهـم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسـاب البلدية املذكورة اسـتنادا اىل مـا جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسـية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

2 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4ـ  اسـتنادا اىل كتـاب محافظة النجف االرشف / مكتب السـيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلـزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب 
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
االسحاقي 

العدد : 2887 
التاريخ : 6 / 11 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطلـب املقـدم مـن قبـل املدعوة ) 
سـهيله حسني عبد ( التي تروم فيه 
نصبهـا قيمة عـىل زوجهـا املفقود 
) هالل حسـني عبد محمـد ( قررت 
هـذه املحكمـة نرش فقـدان املدعو 
) هـالل حسـني عبد محمـد ( الذي 
فقـد يف محافظـة صـالح الديـن / 
ناحيـة االسـحاقي بتاريـخ 28 / 5 
/ 2014 ولـم يعـرف مصـريه لحد 
االن وعـىل مـن يعثـر عليـه وتتوفر 
لديه معلومات عنـه االتصال بذويه 
السـاكنني يف ناحيـة االسـحاقي او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم 

ــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

االسحاقي 
العدد : 2882 

التاريخ : 6 / 11 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطلـب املقـدم مـن قبـل املدعوة ) 
رفعه محمد جاسم ( التي تروم فيه 
نصبهـا قيمة عىل زوجهـا املفقود ) 
ضياء حسـني عبـد محمـد ( قررت 
هـذه املحكمـة نرش فقـدان املدعو 
) ضيـاء حسـني عبد محمـد ( الذي 
فقـد يف محافظـة صـالح الديـن / 
ناحيـة االسـحاقي بتاريـخ 28 / 5 
/ 2014 ولـم يعـرف مصـريه لحد 
االن وعـىل مـن يعثـر عليـه وتتوفر 
لديه معلومات عنـه االتصال بذويه 
السـاكنني يف ناحيـة االسـحاقي او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم 

ــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

االسحاقي 
العدد : 2877 

التاريخ : 6 / 11 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطلـب املقـدم مـن قبـل املدعوة ) 
منـال يونس صالح ( التي تروم فيه 
نصبهـا قيمة عىل زوجهـا املفقود ) 
صـدام حسـني عبد محمـد ( قررت 
هـذه املحكمـة نرش فقـدان املدعو 
) صدام حسـني عبد محمـد ( الذي 
فقـد يف محافظـة صـالح الديـن / 
ناحيـة االسـحاقي بتاريـخ 28 / 5 
/ 2015 ولـم يعـرف مصـريه لحد 
االن وعـىل مـن يعثـر عليـه وتتوفر 
لديه معلومات عنـه االتصال بذويه 
السـاكنني يف ناحيـة االسـحاقي او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم

فقدان 
فقدت شـهادة تكييل العائدة 
 154345 املرقمـة  للسـيارة 
نينـوى فحـص – مالكهـا – 
وليـد عبـد اللـه عبـد ونوعها 
 1994 موديـل  مرسـيدس 
والصـادرة من رشكـة توزيع 
هيـأة   / النفطيـة  املنتجـات 
توزيـع الجنـوب – فمن يعثر 
جهـة  اىل  تسـليمها  عليهـا 

االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت منـي كي كارد بأسـم 
/ مالك هاشـم محمـد ادخيل 
الحشـد  والصـادرة من هيئة 
الشـعبي – فمن يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقد وصل امانـات صادر من 
بلدية البرصة رقمها 691564 
بأسـم   2016  /  10  /  30 يف 
/ عـالء عبد الحسـني خلف – 
فمن يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقد وصل امانـات صادر من 
بلدية البرصة رقمها 465042 
يف 16 / 1 / 2017 بأسـم / 
سـجاد محمـد رضـا عبيد – 
فمـن يعثـر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
املرقـم  وديعـة  وصـل  فقـد 
3142909 يف 19 / 1 / 2019 
والصادرة من كمرك سـفوان 
بأسـم / كاظم سـميح حمد 
– فمن يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
املرقـم  وديعـة  وصـل  فقـد 
3603944 يف 9 / 5 / 2019 
والصادرة من كمرك سـفوان 
بأسـم / سـعيد حميد صباح 
– فمن يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية الطالب عيل عبد 
الجبار كاظم صادرة من املعهد 
التقنـي ادارة املـوارد برصة – 
فمن يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية الطالـب محمد 
طالـب داخـل الصـادرة مـن 
املعهـد التقني بـرصة – فمن 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .

اعالن للمرة الثانية 
تعلـن جامعـة املثنى عن اجـراء مزايدة علنيـة اليجار العقـارات املدرجـة تفاصيلها ادناه 
بموجـب قانـون بيع وايجار امـوال الدولة رقم )3 (لسـنة 2013املعـدل وتعديالته  وتدعو  

الراغبني باالشرتاك 
1 ـ مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ 
التقدير يف رئاسة الجامعة / قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق 

التأمينات 
*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير

*تقديم براءة ذمة رضيبية 
*جلب املستمسـكات التالية  )هوية االحوال املدنية ، شـهادة الجنسـية، بطاقة السكن او 

ما يعادلهم (
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسـجيل الجنائي كل حسـب محافظته لدخول 

املزايدة
*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 

*تقديم تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف 
بغداد عند رسـو املزايد عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص 

عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تعـد قائمة املزايدة  مفتوحة ملـدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
اليومية الرسمية 

ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
2 ـ ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :

*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحي الصناعي 208,25م2 2 كراج 1
الحي الصناعي 17,875م2 1/1 حانوت 2
الحي الصناعي 20,25م2 1/2 حانوت 3

مقابل كراج ال بدير 18م2 14/47 حانوت 4

السوق القديم 14م2 14 / 8 حانوت 5

1380م2  552 / 16م32 ساحة )سكلة لبيع المواد االنشائية( 6

علي جزء من رصيف الشارع العام )3*2(م بال  موقع النشاء كشك 7

علي جزء من رصيف الشارع العام )3*2(م بال  موقع النشاء كشك 8

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة

العدد /200
التاريخ 2019/11/3

محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة

رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة مبلغ التقدير )الدينار 
العراقي( 

طبيعة 
العمل الموقع العقار ت

560م2
)000,000,12( فقط 
مائة  وعشرون مليون 

دينار
نادي 
مركزي

قرب 
كلية 

الزراعة 
النادي 

الطالبي  1

27.84 )3,000,000( فقط 
ثالثة ماليين

غذائية 
ووجبات 
سريعة

كلية 
الطب كشك 2
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محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 1718 / ش / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / منصور عودة نعمة .
اقام�ت املدعي�ة نج�الء طال�ب نعم�ة 
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة اع�اله لدى 
هذه املحكمة يطالب�ك فيها الحكم لها 
بالتفري�ق القضائ�ي وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي يف منطقة الهارثة 
يف 19 / 10 / 2019 ل�ذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ويف حال�ة ع�دم حضورك فانه س�وف 
يتم اج�راء املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 
القانون علما ان موعد املرافعة يصادف 
الع�ارشة  الس�اعة   2019  /  11  /  26

صباحا .
القايض 

ليث نبيل حميد 
��������������������������������

مديرية تنفيذ شط العرب 
العدد : 435 / 2019 

اىل املدين / منترص صبيح شلوكة .
املوضوع تبليغ 

بالنظ�ر النش�غال ذمتك املالي�ة بمبلغ 
مق�داره ) 00 ، 790 ، 50 ( دين�ار عدا 
الرس�وم لصالح الدائن مديرية بلديات 
محافظ�ة الب�رصة اضاف�ة لوظيفت�ه 
ولتع�ذر تبليغ�ك حس�ب كت�اب مركز 
رشط�ة الرباضعي�ة بالع�دد 11783 يف 
21 / 10 / 2019 علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
بصحيفت�ني يوميتني لغ�رض حضورك 
ام�ام مديرية تنفيذ ش�ط العرب خالل 
م�دة 15 ي�وم اعتب�ارا من الي�وم التايل 
للن�رش وبخالف�ه س�يتم اتخ�اذ كاف�ة 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا .
املنفذ العدل االقدم 
فائزة صادق عزيز

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 2790 / ش / 2019 

التاريخ : 5 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه ) يحيى لطيف عبد ( 
اقام�ت املدعي�ة ) زينب جب�ار خلف ( 
الدعوى الرشعية املرقمة 2790 / ش / 
2019 لدى هذه املحكمة تطالبكم فيها 
) بنفقته�ا املاضي�ة واملس�تمرة ( وقد 
ص�در فيها قرارا غيابي�ا بحقك بتاريخ 
27 / 10 / 2019 يقيض بالزامك بدفع 
نفق�ة ماضي�ة له�ا مبلغ ق�دره مائة 
وخمس�ة وعرشون الف دينار ش�هريا 
اعتب�ارا م�ن تاريخ ال�رك يف 30 / 6 / 
2018 ولغاي�ة املطالب�ة القضائي�ة يف 
30 / 6 / 2019 ونفق�ة مس�تمرة لها 
مبلغ قدره مائة وخمسة وسبعون الف 
دينار شهريا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
القضائي�ة يف 30 / 9 / 2019 وبصورة 
مستمرة وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة 
بالع�دد  كتابه�م  املهندس�ني وحس�ب 
2019 واملخت�وم   / 10 9241 يف 29 / 
من املجلس البلدي ملنطقة القبلة وحي 
املهندس�ني امل�ؤرخ يف 5 / 11 / 2019 
والنتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويف حال 
عدم تقديمك طعن�ا بالقرار خالل املدة 
القانوني�ة فان القرار س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية .
القايض 

جاسم محمد محمود املوسوي 
��������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

العدد : غ 
التاريخ : 16 / 10 / 2019 

قرار 
تش�كلت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل املنطق�ة الخامس�ة يف ي�وم 16 / 
10 / 2019 برئاس�ة العمي�د الدكت�ور 
الحقوق�ي عم�ار ماه�ر عبد الحس�ن 
وعضوي�ة كل م�ن العمي�د الحقوق�ي 
ماجد خلف ش�هيب والعقيد الحقوقي 
حي�در عبد الحس�ن علي�وي واصدرت 
قراره�ا االت�ي بع�د التدقي�ق واملداولة 

باسم الشعب : 
تصحيح الخط�أ املادي الوارد يف الفقرة 
) 10 ( م�ن مقتب�س الحك�م الغياب�ي 
املرقم 759 / 2019 يف 24 / 9 / 2019 
وتق�رأ عىل الوجه االت�ي : تصحيح رقم 
املس�دس الحكومي املختل�س وجعله ) 
 ) H50798Z ( ب�دال م�ن ) X50798Z
باعتب�اره خطأ مادي ويعترب حاش�ية 
للقرار واس�تنادا الحكام امل�ادة 225 / 

االصولية .
العميد الدكتور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس املحكمة 
��������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من الرشكة 
العامة للمواد الغذائية واملرقمة 23176 
من مركز تموين الزهراء باس�م الوكيل 
يحيى قاس�م شندي – فمن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب 
العدد : 176 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 11 / 2019 

م / اعالن 
تبي�ع محكمة بداءة ش�ط الع�رب باملزايدة 
39 مقاطع�ة  العلني�ة العق�ار املرق�م 3 / 
28 البيب�ان العائ�د للعراقي�ني احس�ان عيل 
جعف�ر باعتب�ار ) 2346 ( س�هما والقارص 
زي�ن العابدين عباس فاض�ل باعتبار ) 534 
( س�هما والذي يق�ع يف قضاء ش�ط العرب 
التنومة وهو عرصة تقع عىل ش�ارع فرعي 
يف حي الش�هداء والعقار مساحته 200 مر 
مرب�ع مش�يد عليها بتل�و بارتفاع 70 س�م 
تقريبا ملبوخ باالس�منت فم�ن لديه الرغبة 
بال�رشاء مراجع�ة دي�وان ه�ذه املحكمة يف 
اليوم الثالثني التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10 % من 
القيمة العمومية للعقار اعاله البالغة واحد 
وخمس�ون مليون دينار ويتحمل املش�ري 

اجور املناداة .
القايض 

كاظم حمود رهيج

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

نرش اعالن مناقصة خارجية )رشكة عامة(
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول 
عىل رشوط املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق الساعة الثانية عرش ظهرا 
ليوم 31/كانون2019/1 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن  اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 

الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )شهادة تأس�يس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس 
واالعم�ال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة � ش�هادة تأس�يس للرشكة الرئيس�ية للرشكات الت�ي لديها فرع او مكتب 
اقليم�ي يف الع�راق( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة 

سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
 )MSDS( 4 � تقديم بطاقة س�المة كيمياوية مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية

املعلنة 
5 � تقدي�م تأمين�ات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم 
واس�م املناقص�ة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته ع�ن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العط�اء عن طريق مرصف عراقي 

معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )23000( $ فقط ثالث وعرشون الف دوالر امريكي الغري
6 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

7 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

8 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

9 � يك�ون م�كان اي�داع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياس�ية  لدى لجنة فتح العط�اءات الخارجية  يف مقر 
الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة

10 � متطلبات التأهيل املطلوبة :
) عىل  مقدم العطاء تقديم املؤهرت املطلوبة كما يف الجداول املذكورة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية ( 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
10  �يجب التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعالن رقم ) 38 ( 
تعلن الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / فرع البرصة عن بيع خزانات وقود مس�تهلكة العائدة لفرع 
الرشكة حس�ب التفاصيل املدرجة يف الجدول املرفق طيا ) للمرة االوىل ( اس�تنادا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم ) 21 ( لس�نة 2013 يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االح�د املوافق 17 / 11 / 
2019 يف مق�ر فرع الرشكة الكائن يف محلة الحكيمي�ة / مقابل قيادة رشطة البرصة فعىل الراغبني 

بدخول املزايدة تقديم املستمسكات االتية : 
1 – هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ) اصل وصورة ( 

2 – تقديم تامينات بصك مصدق ومحرر المر الرشكة من احد املصارف الحكومية بمقدار ) 20 % ( 
وبمبلغ ) 1000000 ( فقط مليون دينار .

3 – تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها للعام / 2019 باس�م املزايد حرصا 
او من يخوله قانونا ومعنونة اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / فرع البرصة .

4 – عىل املش�ري دفع بدل البيع وكامل املصاريف خالل ) س�بعة ايام ( من تاريخ االحالة القطعية 
بع�د م�يض فرة كرس القرار البالغ�ة ) 5 ( ايام وبعكس�ه يعترب ناكل تطبق بحق�ه كافة االجراءات 

القانونية . 
5 – يلت�زم املش�ري برفع املادة املباعة خالل ) 15 ( يوما م�ن تاريخ االحالة القطعية ويف حالة عدم 

نقلها يعترب ناكل تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية . 
6 – يتحمل املشري اجور نرش االعالن واجور الخدمة البالغة ) 2 % ( . 

7 – اذا صادف اليوم املحدد لعملية البيع عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه .
8 – يتحمل من ترسو عليه املزايدة تكاليف وزن الخزانات املباعة .

اذا لم ترس�و املزايدة يف امل�رة االوىل تكون املزايدة الثانية يوم االثن�ني املوافق 2 / 12 / 2019 وموعد 
املزايدة الثالثة يوم الثالثاء املوافق 17 / 12 / 2019 .

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلجاب للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة – 
بغداد – شارع السمؤيل – عامرة خان باشا الكبري حمل / 17

) 5000000000 ( مخسة مليار .
بيان اكتتاب 

رشكة احلجاب للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلستها املنعقد بتاريخ 26 / 9 / 2019 
واملتضمن زيادة راس املال الرشكة وفق املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات النافذ ليصبح راس مال الرشكة ) 000 
، 000 ، 5001 ( خمسة مليار وواحد مليون دينار بدال من ) 000 ، 000 ، 5000 ( خمسة مليار دينار اي باصدار اسهم 
جديدة مقدارها ) 000 ، 1000 ( مليون س�هم لذا يرس املدير املفوض دعوة الجمهور واملس�اهمني لالكتتاب باالس�هم 

املطروحة والبالغة ) 000 ، 1000 ( مليون سهم وفق التفاصيل التالية . 
1 – نص عقد الرشكة 

املادة االوىل : االسم / رشكة الحجاب للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .
املادة الثانية : مركز الرشكة / العراق – بغداد – ولها بعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي : 

1 – فتح فروع لها يف العراق بموجب خطة سنوية .
2 – نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

3 – غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة العمل / املس�اهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة التوسط 

يف بيع ورشاء العمالت االجنبية .
1 – عىل الرشكة ان تمارس اعمالها يف مكان مس�تقل والئق وامن داخل العراق ويجب ان تتوفر يف املكان املس�تلزمات 

االزمة ومنها الخزينة الحديدية والة فحص العملة املزورة .
2 – ع�ىل الرشك�ة توفري الة تس�جيل لكل عملية بيع ورشاء العمالت تكون ذات رشيط�ني الرشيط االول يعطى للزبون 
والرشي�ط الثان�ي تحتف�ظ ب�ه الرشكة لغ�رض التدقيق واملراجع�ة من قبل البن�ك املرك�زي العراقي / دائ�رة مراقبة 

الصريفة. 
وللرشكة يف سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما ياتي : 

أ – التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
ب – اجراء معامالت بيع ورشاء االجنبية املسموح بتداولها يف العراق لحسابها بما اليتجاوز راسمالها واحتياطاتها .

ت – فتح حساب بالعملة املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى املصارف املجازة داخل العراق .
ث – اس�تيفاء العمالت بالدينار العراقي عن توس�ط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار بنس�بة ) 1 / 4 ( من املائة من 

مبالغ عمليات الرشاء ) 1 / 2 ( من املائة عن عمليات البيع .
ج – قب�ول االمان�ات بالدين�ار العراقي والعمالت االجنبية م�ن زبائن الرشكة لغرض رشاء العم�الت االجنبية يف حاالت 
معينة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح س�جالت بهذه االمانات وفق النظام املحاسبي املوحد مع تقديم كشف 

يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان . 
ح – مس�ك حس�ابات فرعية باس�ماء رشكات التوس�ط االخرى املجازة لغرض اجراء عملية املقاصة بشان املعامالت 
بيع ورشاء العملة واس�تيفاء العمالت عنها وفق النس�ب املذكورة يف الفقرة ) ث ( اعاله وتكون هذه العمالت لصالح 

املاسكة لهذه الحسابات.
خ – الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية من الجه�از املرصيف العراقي حرصا بم�ا اليزيد عىل 50 % خمس�ني باملائة من 

راسمالها واحتياطاتها لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة .
د – يح�ق للرشكة رشاء واس�تئجار االموال غري املنقولة الداء عملها واي�واء موظفيها مع مراعاة قانون البنك املركزي 

والتعليمات الصادرة بموجبه .
اليجوز للرشكة الرصافة القيام باالعمال االتية :

1 – فتح حساب لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
2 – منح القروض لزبائن او غريهم او اي نوع من انواع التسهيالت االئتمانية املبارشة وغري املبارشة .

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .
4 – خصم االوراق التجارية .

5 – املضاربة غري املرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة وقائع غري صحيحة او 
مزاعم كاذبة او القيام باعمال من ش�انها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اس�عار رصفها او 

تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع االجل .

7 – اي اعم�ال تتع�ارض مع اح�كام قانون البنك املرك�زي العراقي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�يل االموال 
وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها . 

8 – الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املرصيف العراقي كما اليجوز لها 
ان تتجاوز مطلوباتها عىل نسبة 50 % خمسني باملائة من راسمالها واحتياطات . 

رابعا – راس مال الرشكة :
راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مليار دينار . من ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مليار سهم قيمة 

السهم الواحد دينار واحد .
عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 1000 ( مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد . 

• سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد . 
• مكان االكتتاب : ) مرصف االستثمار العراقي / بغداد / حي الوحدة / م – 902 / ز – 2 / مبنى – 27 ( 

• يبدأ االكتتاب بتاريخ 13 / 11 / 2019 . 
• مدة االكتتاب : ثالثون يوم وال تزيد عن س�تون يوم ويكون خمس�ة عرش يوم االوىل للجمهور وللمس�اهمني وخمسة 

عرش الثانية ويغلق االكتتاب بعد انتهاء املدة القانونية عند انتهاء اكتتاب االسهم املطروحة . 
• يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .

مسامهي رشكة العابد للرصافة / املسامهة اخلاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة .... 
استنادا الحكام املادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 

/ املعدل . 
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتم�اع الهيئة العامة لرشكة ) العابد للرصافة / م 
. خ ( الذي س�ينعقد يف بغداد – الكرادة العرصات – الش�ارع الرئييس – قاعة 
فندق انوار دجلة يف تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االربعاء املصادف 

27 / 11 / 2019 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – انتخ�اب خمس�ة اعض�اء اصلي�ني ومثله�م احتي�اط لعضوي�ة مجلس 

االدارة.
راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند االنابة او توكيل 
الغري بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت 
ل�دى هيئة االوراق املالي�ة قبل ثالثة ايام يف االقل م�ن املوعد املحدد لالجتماع 
اس�تنادا الحكام املادة ) 91( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 / 
املعدل مس�تصحبني معكم شهادة االس�هم االصلية الصادرة من الرشكة ويف 
حالة ع�دم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل يوم 

االربعاء املصادف 4 / 12 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني .

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكيي�ل العائ�دة للس�يارة املرقم�ة ) 
154345 ( نين�وى فح�ص مالكها وليد عب�د الله عبد 
ونوعها مرس�يدس موديل 1994 والصادرة من رشكة 
توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع الجنوب – فمن 

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

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني بأسم 
/ حسني باس�م علوان – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

اعالن 
قدم املواطن ) عيل جعفر عبد الحسني ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل اللقب م�ن ) الشش�ري ( اىل ) التميمي( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة 
ع�رش يوما م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1058 / ب / 2019 

اعالن 
املدعيان :

1 – عبد الحسني كاظم جوهر .
2 – جميلة حنش خلف .

املدعى عليهما :
1 – دعاء حس�ني عيل – بموجب وصايته�ا عىل بناتها القارصات 

كل من فاطمة ونرجس .
2 – املدير العام ملديرية اموال القارصين اضافة لوظيفته الشخص 

الثالث دعاء حسني عيل .
تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 827 
/ 2568 القبلة يقع يف منطقة حي املهندس�ني ومس�احته 3 أولك 
و 64 ، 14 م2 وه�و عب�ارة ع�ن دار س�كن مؤلف�ة م�ن طابقني 
الطاب�ق االريض مؤل�ف م�ن غرف�ة نوم ع�دد 3 ومطب�خ وصالة 
وحم�ام ومراف�ق صحية والطاب�ق العلوي مؤلف م�ن اربع غرف 
ن�وم ومخزن وحمام ومرفق صحي مش�رك البن�اء من الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت واالرضية بالكايش فمن له الرغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مع دفع التامينات البالغة 10 % من القيمة 
املق�درة والبالغة اربعمائة ملي�ون واربعمائة واربع واربعون الف 
دينار بصك مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة 
الثانية ع�رش من ظهر اليوم الخامس عرش من اليوم التايل للنرش 

ويتحمل املشري اجور املناداة .
القايض 

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل 
العدد : 56 / ب / 2019 

التاريخ : 5 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه ) جمي�ل حم�ود فلح�ي ( مجه�ول محل 
االقامة : 

اقامت املدعية ) خديجة عبد الحسن عيل ( الدعوى املرقمة 
56 / ب / 2019 ل�دى هذه املحكمة تطالب فيها ) بتمليك 
العق�ار تسلس�ل 15 / 15 مقاطع�ة 40 املعق�ل واملين�اء 
بقيمت�ه املبينة يف التعهد البالغ�ة مليونان ومائة الف دينار 
وق�د صدر فيها ق�رارا غيابيا بحقك يق�يض الحكم بتمليك 
العق�ار تسلس�ل 15 / 15 مقاطع�ة 40 املعق�ل واملين�اء 
للمدعي�ة بقيمته املثبتة يف مقاولة البي�ع الخارجي البالغة 
مليونان ومائة الف دينار وتسجيل ذلك يف مديرية التسجيل 
العق�اري املختص�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة املعقل الحي 
املركزي والش�هداء والنتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني ويف ح�ال عدم 
تقديمك طعنا بالقرار فانه سوف يكتسب الدرجة القطعية 

بحقك .
القايض 

جعفر كاظم املالكي

السعةعددالموادت

خزان وقود ) مستهلك غير صالح ( في مقر فرع البصرة خاص لناقالت المشتقات 1
220000النفطية 

خزان وقود ) مستهلك غير صالح ( في مقر فرع البصرة خاص لناقالت المشتقات 2
220000النفطية

خزان وقود ) مستهلك غير صالح ( في مقر فرع البصرة خاص لناقالت المشتقات 3
110000النفطية

170000خزان وقود ) مستهلك غير صالح ( في مقر فرع البصرة ) اسطواني ( 4
140000خزان وقود ) مستهلك غير صالح ( في مقر فرع البصرة ) اسطواني (5

120000خزان وقود ) مستهلك غير صالح ( خاص لناقالت المشتقات النفطية في ) فرن العشار( 6

150000خزانات وقود ) صالحة للعمل ( في مقر الفرع ) اسطواني ( 7
113000خزانات وقود ) صالحة للعمل ( في مقر الفرع خاص لناقالت المشتقات النفطية 8
250000خزانات وقود ) صالحة للعمل ( في مطحنة ارض خيرات العراق ) اسطواني ( 9

114000خزانات وقود ) صالحة للعمل ( في مطحنة التضامن خاص لناقالت المشتقات النفطية 10

معمر عبد القادر جاسم 
رئيس جلنة البيع

املدير املفوض 
صالح عبد القادر خلف

جماهد حممد شايف العيفان 
مسجل الرشكات

العدد خ30803/1/126/6
التاريخ 2019/11/6

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
478 /2018 /E

للمرة االولى

تصميم وتصنيع وتجهيز وتشغيل منظومة تصريف المياه المتكثفة لخزانات النفط الخام

المبلغ التخميني للمناقصة
)1,150,000($ فقط مليون ومائة وخمسون الف 

دوالر امريكي ال غير

 200.000
IQD
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مجلس القضاء األعىل
الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

الع�دد: 153/ش/2019
التاريخ:2019/11/7

م/اعان
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة  أص�درت 
153/ش/2019  املرق�م  قراره�ا  االس�حاقي 
املدعي�ة  قب�ل  م�ن  املقام�ة   2019/11/3 يف 
)مي�ادة حماد خل�ف( املتضم�ن تفريق للهجر 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل إقامة املدع�ى عليه 
)كم�ال مصطفى خلف( لذا تقرر اجراء تبليغك 
بالصحف الرس�مية ويف حال عدم اتباعك طرق 
الطعن القانونية س�وف يكتس�ب القرار درجة 

البتات .
القايض 

حردان خليفة جاسم

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

فق�دت مني هوي�ه االقامه الص�ادره من 
دائ�ره االقام�ه يف النجف االرشف بأس�م 
املواط�ن ع�ىل أكرب محم�د ع�ي واملرقمة 
23025 يف9/17/ 2018 ع�ىل م�ن يعث�ر 

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

تنويه 
كنا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل العراقي 
بالعدد) 2005 ( يف 23 / 10 / 2019 اعان 
مديريه زراعه صاح الدين  ) للمره الثانيه 
( وقد ورد س�هوا يف حق�ل القطعه ) 17 / 
10٦3٦ ( خطاء والصحيح) 17 / 10٦٦3 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
الثقافة بأسم / ارساء صاح مهدي – فمن 

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

فقدان 
فق�دت بطاق�ة ) ك�ي كارد ( ص�ادرة من 
هيئة الحشد الشعبي – لواء التاسع كرباء 
– معس�كر الحسن بأس�م / شنف خلف ا 
ل حني�ان – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت هوية الطالب الص�ادرة من املعهد 
التقن�ي يف البرصة قس�م الكهرباء باس�م 
/ ضي�اء لفته فرحان – فم�ن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوية الطالب الص�ادرة من املعهد 
التقني يف البرصة قس�م الكهرباء باسم / 
احمد مصطف�ى كاظم – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة م�ن املعهد التقني 
يف البرصة قس�م تقني�ات ميكانيك القدرة 
باسم / سلطان عدنان محمد – فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف القرنة 
العدد : 135٦ / ش / 2019 

التاريخ : ٦ / 11 / 2019 
اعان 

اىل / املدعى عليه : عي مردان جعيول 
اقام�ت املدعية ) انتصار عب�د زيد حطحوط ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة 135٦ / ش / 2019 
ض�د املدع�ى عليه اع�اه تطلب فيه�ا تصديق 
اقامت�ك  الرجع�ي وملجهولي�ة مح�ل  الط�اق 
بالوقت الحارض وحس�ب كت�اب مركز رشطة 
مركز رشطة ناحية االمام الصادق ) ع ( املرقم 
ق�رر   2019  /  10  /  30 يف   2019  /  14839
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة بموع�د املرافعة 
املصادف 20 / 11 / 2019 الس�اعة التاس�عة 
صباحا او ارس�ال من ينوب عنه قانونا يف حال 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا اصوليا وفق القانون .
القايض

�����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1904

التاريخ 2019/11/10
اعان

اس�تنادا للم�ادة 71 قانون التنفي�ذ وبناءا عىل 
طل�ب الدائ�ن )عب�اس فاضل حس�وني( تبيع 
مديرية تنفيذ النجف السيارة املرقمة ) 1٦041 
أ نج�ف خص�ويص ( املدرج�ة اوصافه�ا ادناه 
العائ�د للمدي�ن )حس�ن توفيق عي�ى( فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء الحض�ور يف امل�كان والزمان 
املذك�ور ادن�اه خال ع�رشة ايام اعتب�ارا من 
اليوم التايل للنرش يف الصحف مس�تصحبا معه 
التامينات القانوني�ة البالغة 10% عرشة  باملئة 
م�ن القيم�ة املقدرة بص�ك مصدق م�ع هوية 
االح�وال املدنية ان رس�وم التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
املواصفات :

1 � نوع السيارة يس كي جيي
2 � املواصفات : خصويص لون رصايص موديل 

2013
صال�ح  الرسع�ة   ومب�دل  الس�يارة  مح�رك 
لاس�تخدام وجميع االمور الفنية والكهربائية 
صالحة لاستخدام والهيكل الخارجي للسيارة 
زجاج السيارة صالح لاستخدام وان استخدام 

السيارة يتناسب وسنة الصنع
3 � مكان املزايدة 

4 � موعد املزايدة الس�اعة الخامس�ة والنصف 
عرصا من اليوم االخري لاعان يف الصحف 

5 � القيم�ة املق�درة : خمس�ة ماي�ني دين�ار 
عراقي

٦ � تقدم التامينات القانونية بصك مصدق
7 � تس�ديد رسم التحصيل 3% من القيمة التي 

ترىس عليها املزايدة 
ماحظة / تنرش يف صحيفتني  يوميتني واسعة 

االنتشار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 

اعان
قدمت املواطنة ) رس�ميه نشمي س�ماوي( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تبديل االس�م وجعله 
)ارساء( بدال من )رس�ميه( وعم�ا باحكام املادة 
) 22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
201٦ املع�دل تقرر نرش اللط�ب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خال فرتة خمس�ة عرشة  يوم�ا من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

راسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة احاوال الشخصية يف غماس

العدد / 377/ش/2019
التاريخ 2019/11/7

اعان
املدعية / مي عي جاسم

املدعى عليه / وسام محمد بكر
اىل / املدعى عليه  / وسام محمد بكر

اقام�ت املدعي�ة اع�اه الدع�وى املرقم�ة 377/
ش/2019 ام�ام هذه املحكمة تطلب فيها الحكم 
بالتفريق القضائي بينها وبينك للهجر وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك يف صحيفيتن 
ي�وم 2019/11/17  يوميت�ني وع�ني  محليت�ني 
موع�دا للمرافع�ة الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حال ع�دم حضورك او ارس�ال من يمثل�ك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 

واالصول
القايض

ماهر صاحب شاكر

�����������������������������������
اىل الرشيك / ميثاق شاكر هادي

اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي /
فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك )رش�يد حميد جرب( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقم�ة ) ٦34/21( 
رقم املقاطعة 3 اس�م املقاطعة املش�خاب لغرض 
تسليفه قرض االسكان خال مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش االعان وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبا 

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

فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النج�ف االرشف ذي العدد 
19597 بتاريخ 2018/9/2٦ واملعنونة اىل الوحدة 
التخمينية يف مرور بغداد عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية االوىل /كوت
العدد : ٦79/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعان
اىل املتهم الهارب / حسنني غازي عي العزاوي

اعان
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض 
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة اع�اه وفق 
املواد 298/292/290 عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعان عن طري�ق صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف 2020/1/5 ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تج�ري املحاكمة غيابية حس�ب 

االصول
الرئيس

محمد حنظل عزيز الشمري
رئي�س محكمة جنايات واس�ط الهيئ�ة الجنائية 

االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد : 2870/ج/2019
التاريخ 2019/11/5

اعان
اىل املتهم الهارب / منتظر مزهر كاطع

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة 2870/

جنح /2019 وفق احكام املادة )1/459( عقوبات 
فق�د تقرر تبليغك باالعان ع�ن طريق صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
2019/12/12 ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

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

فقدت الهوية الصادرة من وزارة الداخليةمديرية 
بتاري�خ  االقام�ة  /مديري�ة  العام�ة  الجنس�ية 
بأس�م   )0027924( واملرقم�ة   2019/5/22
)انس�يه عي اقا ( الرجاء من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار .

�����������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 1429/ش/2019 
التاريخ :2019/11/10

اعان 
اىل املدعى عليه )محمد حميد صالح(

اقام�ت املدعي�ة )رؤى عب�د الواح�د طه(الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 1429/ش/2019 والتي تطلب 
فيه�ا التفري�ق وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة الحوي�ش بالع�دد 4232 يف 
2019/10/29 واش�عار املخت�ار )س�عد عبدالله 
خلف( مختار منطقة الحويش /س�امراء واملذيل 
بتوقي�ع الش�اهدين )غني احمد مه�دي و محمد 
س�عد عبدالله( و املصدق من قب�ل املجلس املحي 
لقضاء س�امراء قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور بموعد 
املرافع�ة املواف�ق 2019/11/2٦ ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا فستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلناً وفق القانون 
القايض

كاظم متعب داود

�����������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

الع�دد: 199/ش/2019
التاريخ:2019/11/7

م/اعان
أصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف االسحاقي 
قراره�ا املرق�م 199/ش/2019 يف 2019/11/3 
املقام�ة من قب�ل املدعي�ة )خال�دة ف�ؤاد احمد( 
املتضم�ن تفريق للهجر وبالنظ�ر ملجهولية محل 
إقام�ة املدعى علي�ه )عاء طه ياس�ني عكله( لذا 
تقرر اج�راء تبليغك بالصحف الرس�مية ويف حال 
عدم اتباعك طرق الطعن القانونية سوف يكتسب 

القرار درجة البتات .
القايض 

حردان خليفة جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1301/ب2019/4

التاريخ 2019/11/10
اىل / املدعى عليه ) ياس عامر زويد( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها 1301/ب2019/4 
يف 2019/3/28 واملتضم�ن الحكم بالزام املدعى 
عليهما كل من ياس عامر زويد ومش�تاق عيدان 
عطش�ان بالتضامن والتكافل بينهما بتأديتهما 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  للمدع�ي 

التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا ق�دره )1850$( الف 

CHFوثمانمائة وخمسون الف دوالر
امريكي وبواقع الف وثمانمائة دوالر امريكي عن 
املتبقي من مبلغ القرض ومبلغ قدره خمس�ون 
دوالر امريكي عن الغرامات التاخريية املفروضة 
عىل التاخر عن التس�ديد واملحس�وبة من تاريخ 
االستحقاق يف 2019/1/10 ولغاية تاريخ اقامة 
ه�ذه الدع�وى يف 2019/3/3 بموج�ب اتفاقية 
القرض والكفالة املؤرخ�ة 2018/8/30 لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد /
الكرخ واش�عار املجلس املحي لحي الشعلة كون 
العن�وان وهميا لذا تق�رر تبليغك اعان�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور خال امل�دة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 3870
التاريخ 2019/10/8

اىل  /املدعوة  / نظيمة فوزي عطية
اعان

قدم طالب حجة الوفاةحسني عبد زيد خلف طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار  حجة وفاة 
بحق�ك كون�ك مفق�ود وملجهولية مح�ل اقامتك 
وفق اش�عار مخت�ار منطقة املدع�وة  ) نظيمة 
فوزي عطية(  قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خال عرشة ايام 
من تاري�خ نرش االع�ان وبخافه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

�����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/50

التاريخ 2019/11/10
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف العق�ار 
العائ�د  الوف�اء  يف  الواق�ع   27507/3 تسلس�ل 
للمدين عاوي حس�ن مناتي املحجوز لقاء طلب 
الدائن حيدر مالك نعمة البالغ خمس�ة وعرشون 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�ال مدة ثاث�ني يوما تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 27507/3  حي الوفاء
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصاف:بلدية النجف
4 � مش�تماته : يقع يف دور الهندية عىل ش�ارع 
10 م�رت يحتوي ع�ىل ممر من ال�كايش وحديقة 
صغ�رية وصحي�ات امامي�ة وطارم�ة مس�قفة 
واستقبال ومطبخ وغرفة وممر ثاني ومكشوفة 
وطاب�ق العل�وي يحتوي ع�ىل غرفة ع�دد اثنان 
مش�رتك  وحم�ام  وصحي�ات  صغ�رية  وغرف�ة 
وسطح الدار من الكايش واالسمنت وسقف الدار 
كونكري�ت مس�لح واالرضي�ة من ال�كايش وهو 

مبني بالبناء الجاهز الرشكة الهندية    
5 � مساحته : 1,45 مرت 

٦ � درجة العمران : متوسطة
7 � الش�اغل : زيد عاوي حس�ن  يرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستأجر
ملي�ون   102,750,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8

دينار

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

محكمة استئناف املثنى االتحادية
الهيئة االستئنافية 

العدد: 178/177/س/2019
التاريخ : 2019/11/5

اعان
اىل املس�تأنف  علي�ه واملس�تأنف املتقابل ) عدي 

رحيم جاسم( 
لوقوع الطعن االستئنايف عىل القرار املرقم 1195/
ب/2018 يف 2018/2/28 والصادر من محكمة 
ب�داءة الرميث�ة م�ن قبل املس�تأنف واملس�تأنف 
علي�ه متقاب�ل ) مدي�ر عام م�رصف الرافدين / 
اضافة لوظيفته ( وتس�جيله لدى هذه املحكمة 
بالع�دد 178/177/س/2019 فق�د قررت هذه 
املحكم�ة تعي�ني ي�وم 2019/11/19 الس�اعة 
التاس�عة صباحا موع�دا للمرافعة االس�تئنافية 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املخت�ار تقرر تبليغكم بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف املوع�د املعني اعاه اعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 21/ف1 من قانون املرافعات املدنية وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس جابر مهدي
رئيس الهيئة

�����������������������������������
اىل الرشكاء / عي حسني جابر

ومحمد حس�ني عي وفاطمة عي حسني توجب 
عليك�م الحضور اىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجاز بناء للعق�ار املرقم 21٦85 /3 حي 

النرص 
طالب االجازة

عامر كامل جرب

�����������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعان

قدم�ت املواطنة ) زكيه نش�مي س�ماوي( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل االس�م وجعله 
)بنني( بدال م�ن )زكيه( وعما باح�كام املادة ) 
22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
201٦ املعدل تقرر ن�رش اللطب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال فرتة خمس�ة عرشة  يوما من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:159/ب/2019

التاريخ: 2019/11/7
اعان 

اىل املدع�ى علي�ه / رشك�ة اتصالنا ع�رب العراق 
لاتصاالت املحدودة يمثلها الرئيس التنفيذي

 اص�درت محكمة بداءة اب�ي الخصيب قرارها يف 
الدعوى البدائية املرقمة 159/ب/2019 بتاريخ 
20019/10/7 والت�ي ق�ىض بتأديت�ك للمدعي 
عبدالكريم منصور عي مبلغ قدره اثنان وعرشون 
مليون وتس�عمائة وس�بعون الف وخمس�مائة 
دين�ار. ولثبوت مجهولية مح�ل اقامتكم ، تقرر 
تبليغك�م اعاناً يف صحيفتني يوميتني رس�ميتني 
ولكم حق االعرتاض واالستئناف والتمييز ضمن 
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 2899/ش/2019
التاريخ : 2019/11/7

اعان
اىل / املدعى عليه ) عباس فاضل حسني(

اقام املدعي�ة زوجتك )فلورين محم�د عبد الله( 
الدع�وى املرقم�ة 2899/ش/2019 ام�ام هذه 
املحكم�ة طلبت فيه�ا تصديق ال�زواج الخارجي 
واثبات نس�ب الطفل ) عبد الله( منك وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مديري�ة التبليغات 
القضائي�ة املرقم 891 يف 2019/11/3 واش�عار 
مختار منطقة الغربي يف السماوة لذا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2019/11/17 وبعكسه س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض

باسم فتحي حمود عي

�����������������������������������
اعان

العدد 347
التاريخ 2019/11/4

اىل املتهم الهارب / )فارس عي حلو( 
احالك الس�يد قايض مكتب التحقيق القضائي يف 
الرميثة اىل محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار 
 2019/10/20 يف   2019/522 الرق�م  االحال�ة 
غيابيا الجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق 
اح�كام املادة 28 من قانون املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر 
تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني وتحديد 
يوم 2019/12/22 موع�دا للمحاكمة ويف حالة 
ع�دم حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 1421/ج/2019
التاريخ : 2019/11/4

س�لمان  فاض�ل  حي�در   / اله�ارب  املته�م  اىل 
الحسينات 

يس�كن محافظ�ة املثن�ى � الس�ماوة � منطقة 
املهدي / وحاليا مجهول االقامة

احالك الس�يد ق�ايض مكتب التحقي�ق القضائي 
الثان�ي يف الس�ماوة عىل ه�ذه املحكمة بموجب 
قرار االحالة املرقم 2019/370 يف 2019/8/29 
وف�ق احكام امل�ادة 459 م�ن قان�ون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك�م تقرر تبليغك 
نرشا بصحيفتني محليت�ني بالدعوى املقامة من 
قبل املش�تكي )جاس�م فيصل بح�ر( وتعني يوم 
2019/12/22 موعدا للمحاكمة ويف حاةل عدم 
حضورك س�تجري بحقك املحاكمة غيابيا وفقا 

لاصول
القايض

عمار احمد الكاتب

�����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحيدرية
رقم االضبارة : 177/ت/ 2019

التاريخ : 2019/10/29 
اىل  /املنف�ذ علي�ه /املدي�ن / ثائ�ر ب�در كاظ�م  

العنوان / الحيدرية  
لق�د تحقق لهذه املديرية  من كتب مركز رشطة 
 17235  /   2019/9/29 يف   17233 الحيدري�ة 
يف 2019/9/29 واش�عار املخت�ار ثام�ر عباس 
ش�اهني مختار ح�ي الزهراء ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور 
يف مديري�ة التنفيذ الحيدرية خال خمس�ة عرش 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
القرارات ادناه

املنفذ العدل
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر : 
*ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية العباس�ية 

11٦/ش/2019 يف 2019/5/12 نفقة عدة 
*ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية الحيدرية 

103/ش/2019 يف 2019/4/25 اجرة حضانة
*ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية الحيدرية 

112/ش/2019 يف 2019/5/20 نفقة ماضية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1301/ب2019/4
التاريخ 2019/11/10

اىل / املدعى عليه ) مشتاق عيدان عطشان( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها 1301/ب2019/4 
يف 2019/3/28 واملتضم�ن الحكم بالزام املدعى 
عليهما كل من ياس عامر زويد ومش�تاق عيدان 
عطش�ان بالتضامن والتكافل بينهما بتأديتهما 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  للمدع�ي 

التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا ق�دره )1850$( الف 

CHFوثمانمائة وخمسون الف دوالر
امريكي وبواقع الف وثمانمائة دوالر امريكي عن 
املتبقي من مبلغ القرض ومبلغ قدره خمس�ون 
دوالر امريكي عن الغرامات التاخريية املفروضة 
عىل التاخر عن التس�ديد واملحس�وبة من تاريخ 
االستحقاق يف 2019/1/10 ولغاية تاريخ اقامة 
ه�ذه الدع�وى يف 2019/3/3 بموج�ب اتفاقية 
القرض والكفالة املؤرخ�ة 2018/8/30 لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد /

الكرخ واش�عار املجلس املحي لحي الشعلة كون 
العن�وان وهميا لذا تق�رر تبليغك اعان�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور خال امل�دة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مقتبس حكم غيابي 
1 – اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن الداخي 

االوىل املنطقة الخامسة .
2 – اس�م املته�م الغائ�ب : العري�ف محم�د عبد 

الواحد عباس لفته الضمداوي .
3 – رقم الدعوى : ٦43/ 2019 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 9/ 9 / 2017 
5 – تاريخ الحكم : 25/ 8 / 2019 

٦ – امل�ادة القانوني�ة : ) 5 ( م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل . 

7 – املنس�وب اىل / قي�ادة حرس ح�دود املنطقة 
الرابعة . 

8 – خاصة الحكم : الحبس الشديد ملدة ) خمس 
س�نوات ( وفق احكام املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة امل�واد ٦1 / اوال 
و ٦9 / اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 

لغيابه من تاريخ 9 / 9 / 2017 ولحد االن .
9 – ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخي 
وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عما باحكام املادة 
38 / ثاني�ا / م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 . 
املع�دل بداللة املادة 89 / اوال م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 بعد اكتساب الدرجة القطعية .
العمومي�ني صاحي�ة  املوظف�ني  10 – اعط�اء 
الق�اء القب�ض علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة ٦9 / ثانيا وثالثا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
11 – حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا 
الحكام املادة ٦9 / رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

. 2008
12 – تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) 
جب�ار عاتي جرب ( البالغة ) 000 ، 25 ( خمس�ة 
وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة ٦0 / سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قاب�ا لاعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 
71 / اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 

. 2019 /8 /25
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 5٦22 / ش3 / 2018 
التاريخ : 10 / 11 / 2019 

اىل / املدعى عليه ) ارساء محمد اسماعيل ( 
م / اعان 

ملقتضي�ات الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اه 
واملقام�ة م�ن قبل املدعي ) قي�س احمد محمود 
( والت�ي موضوعها ) النش�وز ( وملجهولية محل 
اقامتها حسب اشعار مبلغ مركز رشطة الحرية 
– عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميتني محليت�ني بالقرار املرقم اعاه ويف حالة 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تقوم 

املحكمة باالجراءات القانونية واالصولية .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
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لجنة تثبيت امللكية العقارية يف جلوالء 

العدد : 7 / تسجيل مجدد / 2018 
التاريخ : 5 / 11 / 2019 

اعان تثبيت عائدية عقار مجددا 
اص�درت لجنة تثبيت امللكي�ة العقارية يف جلوالء 
قراره�ا ذي العدد 7 / تس�جيل مجدد / 2018 يف 
5 / 11 / 2019 واملتضمن تثبيت عائدية العقار 
املرقم 45 جلوالء / العروبة باسم طالب التسجيل 
املج�دد ) محم�د اس�ماعيل س�لمان ( اس�تنادا 
الحكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 املع�دل لذا نعلن هذا الق�رار يف صحيفتني 
يوميتني محليتني وملدة ثاثون يوما فعىل كل من 
يدع�ي بوجود عاق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
القرار الطعن لدى رئاسة محكمة استئناف دياىل 
االتحادي�ة ا واىل ه�ذا اللجن�ة خال م�دة ثاثون 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعان 
وذل�ك الثب�ات حقوقه وف�ق االص�ول وعند عدم 
ورود اشعار من رئاس�ة محكمة استئناف دياىل 
االتحادية بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها 
وخ�ال مدة النرش ل�ذا يكون القرار قد اكتس�ب 
الدرج�ة القطعية عليه فان ماحظية التس�جيل 
العقاري يف خانقني س�تبارش بالتسجيل استنادا 

لقرار تثبيت العائدية وفق القانون .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 
رئيس لجنة تثبيت امللكية 

العقارية يف جلوالء 
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مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري يف دياىل 
اعان تبليغ مدين مجهول االقامة 

اىل الراه�ن / كريم عباس محم�د لكفالته املدين 
عي حسني .

نوع التبليغ : اول .
التسلسل او رقم القطعة : 2٦ / 1247 .

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 1 رشقي شفته .
الجنس : قطعة ارض مخصصة اسواق . 

مقدار الدين : ٦0000000 ستون مليون دينار .
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين .

وصف س�جل التامينات العينية : 3 ايلول 2008 
جلد 11 .

محل االقامة املبني بالعقد : بعقوبة / 7 نيس�ان 
 .

بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اع�اه وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وان�ه ليس لك مح�ل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعترب بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه 
قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خال 15 
يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش االعان 
واال فس�يباع عق�ارك املوصوف اع�اه باملزايدة 

وفقا للقانون .
دائرة التسجيل العقاري يف بعقوبة
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مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصاف�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة الكرادة 
العدد : 3433 / ب / 2019 

التاريخ : ٦ / 11 / 2019 
خدمة وجباية 

اعان 
اىل املدعى عليه / مهدي عي دويغر .

اق�ام املدع�ي / رئي�س االتحاد العراق�ي للمواي 
تاي / اضاف�ة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اه امام ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه�ا الحكم 
بالزام�ك بتادية مبلغ مق�داره ) 1000000000 
( ملي�ار دينار عراق�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق 13 / 11 / 2019 ولذا عند عدم حضورك 
او حضور من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول .
القايض

فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرس�ة 
ال�وركاء االبتدائية بأس�م )محمد عب�د القادر 
نعم�ان عايد( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
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مديرية رشطة الكهرباء 

قسم رشطة كهرباء الفرات االوسط 
مركز رشطة كهرباء املسيب 

اعان تبليغ بالحضور 
اىل الرشطي الهارب ) حسني عي خليل حمادي 
العام�ري ( اس�م والدت�ه ) ايمان عبد الس�ادة 
شياع ( الس�اكن كرباء املقدسة / حي السام 
. اقت�ىض حض�ورك اىل مرك�ز رشط�ة كهرباء 
املس�يب لغ�رض انج�از املجل�س التحقيق�ي 
الخاص بهروبك ويف حال عدم الحضور س�وف 

يتم اكمال االجراءات القانونية بحقك غيابيا .
عقيد الرشطة الحقوقي 

قاسم حسني عناد 
رئيس املجلس التحقيقي
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اعان 

ق�دم املواطن ) كاظم عبد الش�هيد عبد ( دعوة 
قضائي�ة لتبدي�ل اللقب م�ن ) الحلف�ي ( اىل ) 
الزام�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خال خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 201٦ .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 
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اعان 

ق�دم املواط�ن ) ش�اكر جعفر عبد الحس�ني ( 
دعوة قضائية لتبديل اللقب من ) الشش�رتي ( 
اىل ) التميمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خال خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 201٦ .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 
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مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة 
الخامسة .

2 – اسم املجرم الغائب : الرشطي قاسم سوادي حمود .
3 – رقم الدعوى : 759 / 2019 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 15 / ٦ / 200٦  
5 – تاريخ الحكم : 24 / 9 / 2019 

٦ – املادة القانونية : ) 35 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل . 

7 – املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة . 
8 – خاص�ة الحك�م : تبديل مادة االحالة من املادة 32 / من 
ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل ص�دور تعديل قانون 
ق�وى االمن الداخ�ي وعما باحكام امل�ادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 . 
9 – عدم ش�مول املته�م اعاه بقانون العف�و العام رقم 27 
لسنة 201٦ لعدم اعادة مابذمته ) مسدس ( او تسديد مبلغ 

التضمني املرتتب بذمته عن قيمة املسدس .
10 – الس�جن ملدة ) س�بع س�نوات ( وفق اح�كام املادة 35 
/ اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املواد ٦1 / 
اوال و ٦9 / اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 الختاس�ه 
املسدس الحكومي املرقم ) H50798Z ( نوع برتا مع مخزن 
مس�دس عدد / 2 الذي اس�تصحبه معه عن�د غيابه بتاريخ 

.200٦ / ٦ / 15
11 – تضمين�ه مبل�غ مق�داره ) 000 ، 350 ، 1 ( ملي�ون 
وثاثمائة وخمس�ون الف دينار عن قيمة املسدس املختلس 
املوص�وف اعاه مع مخزنني اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 
35 من ق ع د وحسب االسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة 

تستويف منه بالطرق التنفيذية . 
12 – طرده من الخدم�ة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عما 
باحكام املادة 41 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 . 
13 – اعتب�ار جريمت�ه اعاه مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21 / أ – ٦ ق . ع . 
14 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صاحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة ٦9 / ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
15 – حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة ٦9 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
1٦ – تعميم اوصاف املسدس املختلس املشار اليه اعاه وفق 

القانون . 
17 – تنزيل املس�دس املوصوف اعاه من الذمة بعد اكتساب 

قرار الحكم الدرجة القطعية .
18 – تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد 
االم�ري جاب�ر ( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراق�ي ترصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة ٦0 
/ سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ا لاعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71 / اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 24 / 9 / 2019 .
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة 
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مقتبس حكم غيابي 

1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة 
الخامسة .

2 – اس�م املجرم الغائ�ب : العقيد ضياء عبد الرزاق عس�اف 
داود .

3 – رقم الدعوى : 1415/ 2018 
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : 23/ 2 / 2008  

5 – تاريخ الحكم : 12 / 11 / 2018 
٦ – املادة القانونية : ) 35 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل . 
7 – املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة . 

8 – خاصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو 
الع�ام رق�م 27 لس�نة 201٦ ع�ن التهمة املس�ندة اليه وفق 
اح�كام امل�ادة ) 35 ( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم 
اعادة الس�اح الذي بذمته ولعدم تس�ديد مبلغ التضمني عن 

قيمة الساح .
9 – الس�جن ملدة ) س�بع س�نوات ( وفق احكام املادة 35 / 
اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد ٦1 / اوال و 
٦9 / اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختاس�ه املسدس 
الحكومي ال�ذي بذمته املرق�م ) X09980Z ( نوع برتا الذي 

استصحبه معه بتاريخ 23 / 2 / 2008 .
10 – تضمينه مبلغ مقداره ) 000 ، 150 ، 7( سبعة مايني 
ومائة وخمسون الف دينار عن قيمة املسدس املختلس اعاه 
) 15 ( خمس�ة عرش اطاقة من نوعه  اس�تنادا للفقرة ثانيا 

من املادة 35 من ق ع د تستويف منه بالطرق التنفيذية . 
11 – طرده من الخدم�ة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عما 
باحكام املادة 41 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 . 
12 – اعتب�ار جريمته الواردة اعاه مخلة بالرشف اس�تنادا 

للمادة 21 / أ – ٦ ق . ع . 
13 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صاحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة ٦9 / ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
14 – حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة ٦9 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
15 – تعميم اوصاف املسدس املختلس املشار اليه اعاه وفق 

القانون . 
1٦ – تنزيل املس�دس املوصوف اعاه من الذمة بعد اكتساب 

قرار الحكم الدرجة القطعية .
17 – تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد 
االم�ري جاب�ر ( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراق�ي ترصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة ٦0 
/ سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ا لاعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71 / اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 12/ 11/ 2018 .
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة



رياضة7
العدد )2018( االثنين  11  تشرين الثاني  2019

مدرب بايرن ميونخ: 
ليفاندوفسكي أفضل 

مهاجم يف العالـم

           المستقبل العراقي/ متابعة

املؤق�ت  امل�درب  فلي�ك،  هان�ز  أش�اد 
لباي�رن ميون�خ، ب�أداء البولن�دي روبرت 
ليفاندوفس�كي مهاجم الفريق يف مباراة 
بوروس�يا دورتمون�د، يف قم�ة مباري�ات 

املرحلة 11 من الدوري األملاني.
وس�جل ليفاندوفس�كي هدفني يف املباراة 
الت�ي فاز فيها فريقه ع�ى دورتموند 4 / 

صفر.
وقال فليك يف ترصيحات لشبكة »سكاي« 
عن ليفاندوفسكي: »إنه أفضل مهاجم يف 

العالم«.
ورف�ع بايرن ميونخ رصيده إىل 21 نقطة 
ليحت�ل املرك�ز الثالث، فيم�ا تجمد رصيد 
بوروس�يا دورتمون�د عن�د 19 نقط�ة يف 

املركز الخامس.
ول�ن يجع�ل الف�وز الكب�ر ال�ذي حققه 
الفري�ق، الن�ادي يف غ�ر الختي�ار خليفة 

نيكو كوفاتش، الذي أقيل من منصبه.
وأوضح فلي�ك: »الفوز لي�س متعلقا بي، 

األمر يتعلق ببايرن ميونخ«.
وأض�اف: »ه�ذا موق�ف صع�ب للفريق، 
والنادي لديه الوقت الكايف لدراس�ة األمر، 

ال يوجد يشء أكثر أو أقل من ذلك«.

كونتي يعادل رقاًم 
تارخييًا إلنرت ميالن

الغياب الطويل يبعد سيميدو 
عن مواجهات حاسمة

             المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق إنرت ميالن ف�وًزا صعًبا عى ضيف�ه هيالس فرونا، 
بنتيج�ة )2-1(، باملباراة التي جمعتهما مس�اء الس�بت، 
بملعب جوس�يبي مياتزا، لحس�اب منافس�ات الجولة 12 

من الدوري اإليطايل.
وح�ول النراتزوري تأخره بهدف دون رد، إىل فوز بهدفني 
له�دف، بعدما نجح فيتش�ينو وباريال يف تس�جيل هدفني 

لإلنرت.
ورف�ع اإلنرت رصي�ده إىل 31 نقط�ة ليقف�ز للمركز األول 
مؤقت�ا بفارق نقطت�ني عن يوفنتوس، فيم�ا تجمد رصيد 

فرونا عند 15 نقطة.
ويف هذا الصدد، قالت ش�بكة »أوبتا« لإلحصائيات، إن إنرت 
تمكن من تس�جيل هدف ع�ى األق�ل يف أول 12 مباراة له 

باملوسم يف الدوري اإليطايل للمرة الثانية يف تاريخ النادي.
وأضاف�ت أن املرة األوىل التي نجح فيها اإلنرت يف التس�جيل 
بأول 12 مباراة كان يف موسم )1998/1997( تحت قيادة 

لويجي سيموني.

كورتوا: من الصعب جدًا هز شباك ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد البلجيك�ي تيب�و كورت�وا، حارس 
ري�ال مدريد، ب�أداء فريقه خ�الل الفوز 

ع�ى إيب�ار بنتيج�ة 4-0، اليوم 
السبت، ضمن منافسات الجولة 

ال�13 من الدوري اإلسباني.
ونج�ح كورتوا الي�وم يف الحفاظ 
ع�ى نظاف�ة ش�باكه للمب�اراة 

الخامسة عى التوايل.
ترصيح�ات  يف  كورت�وا،  وق�ال 
»م�اركا«  صحيف�ة  أبرزته�ا 
النظيفة؟  »الش�باك  اإلس�بانية: 
هذا األم�ر جيد للفري�ق بأكمله، 
وال يع�ود إىل أداء ح�ارس املرمى 

بمف�رده، ولكن إىل عم�ل الفريق إجمااًل 
خالل املباريات«.

وأض�اف: »علينا أن نداف�ع ونهاجم مًعا 
كفري�ق واح�د، اآلن من الصع�ب للغاية 

تسجيل أهداف يف شباكنا«.
وكان كورت�وا تعرض لبعض االنتقادات، 
بسبب استقباله لعدد من األهداف مطلع 

هذا املوسم.
وتابع الحارس البلجيكي: »كنت 
أظ�ل هادًئا بش�كل دائ�م خالل 
الف�رتة املاضية، ألن�ي أعرف ما 

الذي أستحقه«.
وواص�ل: »يتوق�ع الجمي�ع من 
أن  بمس�تواي  مرم�ى  ح�ارس 
يوق�ف عدد أكرب من الكرات التي 

تسدد عى مرماه«.
وأت�م كورتوا: »كنت أش�عر أنني 
جيد، الش�مس ترشق دائًما وأنا 

لم أفقد ثقتي أبًدا«.

توخيل لكافاين: جيب أن تنافس إيكاردي
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يجد توم�اس توخيل مدرب باريس 
س�ان جرم�ان حرج�ا م�ن االعرتاف 
مهاج�م  كافان�ي  إدينس�ون  بم�رور 

الفريق بفرتة صعبة للغاية.
وقال توخي�ل عرب صحيف�ة »ليكيب« 
الفرنس�ية »األم�ور ل�م تك�ن س�هلة 
لكافاني يف مباراة بريست، ألنه يفتقد 

لياقة وحساسية املباريات«.
وأض�اف امل�درب األملان�ي: »يج�ب أن 
يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، 

الذي يمر بأعى معدالت الثقة، إنه 
الوضع الحايل، ونحن نعمل كفريق 
واحد، وما يمر به كافاني وارد ألي 

مهاجم«.
وأكد املدير الفني لس�ان جرمان: 
رأس  ألن  صع�ب،  موق�ف  »إن�ه 
الحرب�ة مهاج�م حس�اس، ولكن 
م�ا باليد حيل�ة، يج�ب أن نواصل 

العمل«.
وع�ن الف�وز عى بريس�ت، أش�ار 
م�درب ب�ي إس جي: »كن�ت أعلم 
صعوب�ة اللق�اء، نح�ن أول فريق 

يف�وز عى ه�ذا امللعب، لقد كانت أش�به 
بلقاءات الكؤوس«.

واستطرد: »لقد أجرينا عدة تعديالت عى 
التش�كيل األس�ايس إلراح�ة الالعبني، أنا 
أعاني م�ن اإلره�اق، وبالتأكيد الالعبون 

يشعرون بإعياء أكثر«.
وفرس توماس توخيل يف ختام ترصيحاته: 
األول،  الش�وط  يف  صعوب�ات  »واجهن�ا 
الستفادة املنافس من عامل الرياح، ومع 
وج�ود تيارات اله�واء خلفنا يف الش�وط 
الثاني، تحس�ن مستوانا، مما أثر إيجابيا 

عى إيقاعنا«.

سينر حيرز لقب البطولة اخلتامية للتنس للشبان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكمل يانيك س�ينر، مس�رته املذهلة 
وف�از عى أليك�س دي مينو، املصنف 
األول ليح�رز لق�ب البطولة الختامية 
للتن�س للش�بان لالعبني أق�ل من 21 

عاًما، اليوم السبت.
املش�ارك  س�ينر،  اإليط�ايل  وأس�عد 
ببطاق�ة دع�وة، املش�جعني يف بالده 
و)2-4(،  و)1-4(،   ،)2-4( بالف�وز 
لق�ب  يح�رز  الع�ب  ثال�ث  ليصب�ح 
ه�ذه البطولة الجديدة بع�د الكوري 
الجنوبي تش�ونج هي�ون، واليوناني 

ستيفانوس تيتيباس.
وما يجعل س�ينر يشعر بالتفاؤل هو 
نجاح تيتيباس وتشونج يف بلوغ قبل 
نهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة عقب 

شهرين من إحراز اللقب.
وق�ال س�ينر البالغ عم�ره 18 عاما 
يمك�ن  يص�دق.  ال  األس�بوع  »ه�ذا 
االستماع إىل املشجعني اآلن.. أنا سعيد 
ج�دا. لم أكن سأش�ارك ل�وال بطاقة 
الدعوة لذا ش�كرا للجمي�ع. أتمنى أن 

أكون حارضا هنا العام املقبل«.
وأنقذ س�ينر نفس�ه تس�ع مرات من 
ك�رس إرس�اله بينم�ا نج�ح يف كرس 

إرس�ال الالعب األس�رتايل ثالث مرات 
بواقع مرة واحدة يف كل مجموعة.

وأنهى سينر املوسم بالقفز ألكثر من 
450 مرك�زا يف التصني�ف وأصب�ح يف 
املركز 95 عامليا وه�و أصغر العب يف 

قائمة أفضل 100 العب.
وبلغ س�ينر أيض�ا وألول م�رة الدور 
قب�ل النهائ�ي لبطولة تابع�ة لرابطة 
املحرتفني عندما فعل ذلك يف أنتويرب 
وتأهل ألول مرة لبطولة كربى عندما 

ظهر يف أمريكا املفتوحة.
وق�ال دي مين�و »ياني�ك كان رائع�ا 

جدا«.

رودجرز: فاردي يف مكانة أفضل مهامجي أوربا
            المستقبل العراقي/ متابعة

ع�رب برين�دان رودجرز، مدرب ليس�رت س�يتي، عن 
ارتياح�ه بعدم�ا تمكن فريق�ه من تخط�ي ضيفه 
آرس�نال )2-0(، مساء السبت، ضمن الجولة ال�12 
م�ن ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لك�رة القدم.وقدم 

ليسرت أداًء هجومًيا مميزًا أمام فريق صعب املراس، 
وتمكن يف الشوط الثاني من تسجيل هدفني بإمضاء 
جيم�ي فاردي وجيمس ماديس�ون، ليصعد الفريق 
للمركز الثاني مؤقًت�ا عى الئحة الرتتيب برصيد 26 
نقطة.وق�ال رودج�رز يف ترصيح�ات نقلته�ا هيئة 
اإلذاعة الربيطانية »بي بي يس« عقب انتهاء اللقاء: 

»هذا فري�ق يف غاية الرتكيز، فريق جيد جًدا دفاعًيا، 
وش�عرت بأننا س�يطرنا عى جزء كبر من املباراة، 
انتصار عظيم بالنسبة إلينا أمام العبني يستطيعون 
إلح�اق األذى بك، تمكنا من إدارة هذا التهديد ولعبنا 
كرة ق�دم رائعة«.وأض�اف: »الطريقة التي س�ارت 
فيه�ا األمور لفرتة هذه اآلونة أمر جيد، ألن الالعبني 

يعرفون أنهم يملكون الجودة للفوز يف أي مباراة وعى 
أي فري�ق، تلعب أمام فريق من الطراز الرفيع، لذلك 
يجب أن تكون صبوًرا، لكننا أظهرنا جودة حقيقية 
م�ن أجل العبور، إنها 3 نقاط مهمة للغاية«.وخص 
رودجرز نجمه جايمي فاردي باملديح، بعدما واصل 
املهاج�م تصدره لرتتيب هدايف املس�ابقة برصيد 11 

هدًفا، وقال امل�درب »أواًل األمر متعلق بمنحه الثقة، 
إنه موجود يف املكانة نفسها مع أفضل املهاجمني يف 
كرة القدم األوروبية من خالل ما يحرضه مع الكرة 
والطريقة التي يضغط من خاللها«.وتابع »سمحنا 
له )فاردي( يف األساس بفعل ما يريد فعله، أنه أمني 
للغاية، س�يقوم بالضغط عى العبي الخط الدفاعي 

الرباع�ي بأكمله إذا توجب ذلك، الطريقة التي يلعب 
بها«.وختم مدرب ليسرت »التمتع بالرشاسة واللعب 
برسعة يناس�به بوضوح )فاردي(، لك�ن قدراته يف 
إنه�اء الهجمات والكيفية التي يكون فيها حاس�ًما 
أم�ر ظاه�ري بحق، ه�ذا دلي�ل كبر ع�ى تركيزه، 

عندما تأتي الفرص، يكون جاهزًا عى الدوام«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم األحد، عن مدة غياب 
نيلسون س�يميدو، ظهر برش�لونة، عن املباريات بسبب 

اإلصابة.
وتم استبدال س�يميدو يف لقاء سيلتا فيجو، أمس السبت، 
ضمن منافس�ات الجول�ة ال� 13 من الليج�ا، بعد تعرضه 

إلصابة عضلية يف الجزء السفيل من الساق اليرسى.
ووفًق�ا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن�ه من املقرر أن 
يغي�ب س�يميدو عن املالعب مل�دة 5 أس�ابيع، حتى يتعاىف 

بشكل كامل من اإلصابة.
وأش�ارت إىل أن برش�لونة س�يفقد ظه�ره الربتغايل يف 6 
مباري�ات مهم�ة وهي أم�ام ليجاني�س وأتلتيك�و مدريد 
وريال ماي�وركا وريال سوس�ييداد يف الدوري اإلس�باني، 

وإنرت ميالن وبوروسيا دورتموند يف دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن موعد عودة سيميدو إىل املالعب سيكون قبل 
مباراة الكالس�يكو أمام ريال مدريد )18 ديسمرب/ كانون 

أول القادم( بعدة أيام.

قاهر جوارديوال ينضم ملنتخب إسبانيا
            المستقبل العراقي/ متابعة

مهاج�م  ت�راوري،  آدام�ا  س�ينضم 
منتخ�ب  لتش�كيلة  وولفرهامبت�ون 
إسبانيا ألول مرة قبل خوض مباراتني 
يف تصفيات يورور 2020 أمام رومانيا 
ومالط�ا، بعدم�ا تس�ببت اإلصاب�ة يف 

استبعاد رودريجو مورينو.
وأصيب رودريجو خالل فوز فالنس�يا 
)2-0(، ع�ى غرناط�ة أمس الس�بت 
وأعل�ن منتخ�ب إس�بانيا يف بي�ان أن 
امل�درب روب�رت مورينو، ق�رر اختيار 
تراوري البالغ عمره 23 عاًما بدال من 
الالعب املصاب.وبدأ تراوري مس�رته 
يف أكاديمية برش�لونة للناش�ئني لكنه 
ال�دوري  يف  واح�دة  مب�اراة  خ�اض 
اإلسباني مع الفريق األول قبل االنتقال 

إىل أستون فيال اإلنجليزي يف 2015.
م�ع  لع�ب  ال�ذي  ت�راوري،  وس�جل 
منتخبات إس�بانيا تحت 17 و19 و21 

عاًم�ا، هدفني مع وولفرهامبتون هذا 
املوسم حيث أحرز هديف الفوز املفاجئ 
)2-0(، عى مانشس�رت س�يتي حامل 

اللقب يف أكتوبر / ترشين األول.
وتلعب إس�بانيا، الت�ي ضمنت التأهل 

لبطولة أوروبا املقبلة، عى أرضها مع 
مالط�ا يف 15 نوفمرب / ترشين الثاني، 
قبل أن تختتم مش�وارها يف املجموعة 
السادس�ة أم�ام روماني�ا بعدها ب�3 

أيام.

رضبات مييس تقود برشلونة لعبور سيلتا 
فيجو برباعية

صالح ضد حمرز.. تألق للفرعون وغياب 
البصمة اجلزائرية

             المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق برش�لونة انتصاًرا عريًض�ا بنتيجة 
)4-1(، خالل مواجهة سيلتا فيجو، ضمن 
منافسات الجولة ال�13 من الليجا.وسجل 
أهداف برش�لونة، مييس ثالثية »هاتريك« 
يف الدقائ�ق 23 من ركلة ج�زاء و42 و48، 
بينما س�جل سرجيو بوس�كيتس الهدف 
الرابع يف الدقيق�ة 85.فيما اكتفى لوكاس 
أوالزا بتس�جيل هدف الضيوف الوحيد من 
ركلة حرة مب�ارشة يف الدقيق�ة 42.وبهذا 
االنتص�ار يرفع برش�لونة رصي�ده إىل 25 
نقطة يف ص�دارة الرتتيب بف�ارق األهداف 

عن ري�ال مدريد الوصي�ف، بينم�ا تجمد رصيد 
سيلتا فيجو عند 9 نقاط يف املركز ال�18.

الشوط األول
ب�دأ س�يلتا فيج�و املب�اراة بالضغ�ط العايل عى 
أصح�اب األرض برش�لونة، ول�م ينج�ح العب�و 
البارس�ا يف تخط�ي خ�ط الوس�ط خ�الل الربع 
س�اعة األوىل.وقرر حكم املباراة، احتساب ركلة 
جزاء لربش�لونة يف الدقيق�ة 22، إثر ملس املدافع 
الغاني جوزيف أيدو العب س�يلتا فيجو الكرة يف 
منطقة الج�زاء بيده، وانربى لها قائد البارس�ا 
ليونيل مييس الذي س�دد أس�فل يم�ني الحارس 
روبن بالنكو ليمن�ح البلوجرانا التقدم.وتعرض 
نيلسون س�يميدو الظهر األيمن لإلصابة، وقرر 

فالفردي الدفع بسرجيو بوسكيتس بداًل منه، 
حيث عاد العب خط الوس�ط س�رجي روبرتو 
ملركز الظه�ر األيمن.وحصل س�يلتا فيجو عى 
ركلة حرة مبارشة عى ح�دود منطقة الجزاء يف 
الدقيق�ة 25، نفذها إياجو أس�باس، حيث مرت 
تس�ديدته بجان�ب مرم�ى ت�ر ش�تيجن.وتألق 
الح�ارس روبن بالنكو يف التصدي لتس�ديدة من 
ليوني�ل مي�يس قائ�د برش�لونة يف الدقيق�ة 31، 
ليحرم األرجنتيني من ُمضاعفة النتيجة.وحصل 
س�يلتا فيجو عى ركلة ح�رة مبارشة عى حدود 
منطق�ة الجزاء، نفذها ه�ذه املرة لوكاس أوالزا 
ال�ذي س�دد أعى الحائ�ط البرشي أقىص يس�ار 
الح�ارس تر ش�تيجن، وس�جل ه�دف التعادل 
للضي�وف يف الدقيق�ة 42.وجاء ال�رد رسيًعا من 

ليونيل مييس قائد برش�لونة، والذي حصل 
عى ركل�ة حرة مبارشة عى ُبع�د 23 مرتًا 
وس�دد أقىص يس�ار مرمى الحارس روبن 
بالنكو، وسجل الهدف الثاني الشخيص له 

وأعاد التقدم للبلوجرانا.
الشوط الثاني

ومع بداية الش�وط الثاني ق�رر فالفردي 
الدفع بعثمان ديمبيل بداًل من أنسو فاتي، 
حيث انطلق البديل يف أول ملس�ة له وس�دد 
كرة قوية مرت بجانب القائم األيمن ملرمى 
سيلتا فيجو يف الدقيقة 46.ونجح مييس يف 
تسجيل الهدف الثالث، يف سيناريو ُمشابه 
لله�دف الثان�ي، م�ن ركلة ح�رة مبارشة 
ع�ى ح�دود منطق�ة الج�زاء، بتس�ديدة أقىص 
يس�ار الح�ارس روب�ن بالنك�و يف الدقيقة 48، 
ليدون الثالثية الخاص�ة به »هاتريك«.وتألق تر 
ش�تيجن حارس برش�لونة، يف التصدي لتسديدة 
قوية من سيس�تو العب سيلتا فيجو يف الدقيقة 
55.واستقبل جريزمان تمريرة من زميله ليونيل 
مييس يف العمق، لينف�رد بالحارس روبن بالنكو 
وال�ذي ح�ول تس�ديدة الفرن�يس إىل الركني�ة يف 
الدقيقة 61.وظهر أداء برشلونة أفضل مما كان 
علي�ه الفري�ق الكتالوني يف الش�وط األول، نظرًا 
ملن�ح ديمبيل فاعلية هجومية أكرب للبارس�ا منذ 
دخول�ه كبديل. كم�ا اختتم فالف�ردي تغيراته 

بإرشاك لويس سواريز بداًل من جريزمان.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يتج�دد الص�دام الك�روي املث�ر ب�ني ليفرب�ول 
ومانشسرت سيتي يف قمة مباريات الجولة ال�12 
لل�دوري اإلنجليزي املمت�از، يف مواجهة يرتقبها 
عش�اق الساحرة املس�تديرة كما ينتظرها أيًضا 
متابعو النجم�ني العربيني املرصي محمد صالح 
الع�ب ليفرب�ول والجزائ�ر رياض مح�رز العب 

مانشسرت سيتي.
والشك أن مواجهة صالح ومحرز تفرض نفسها 
كمنافس�ة ثنائية من نوع خ�اص داخل املوقعة 
الكروي�ة الرشس�ة عى ملع�ب »آنفيلد« مس�اء 
اليوم األحد، لكنها ليست املرة األوىل التي يتقابل 

فيها النجمان العربيان وجًها لوجه.
املواجهة األوىل التي شهدت حضور الثنائي صالح 
ومحرز جمعت ليفربول بمضيفه ليس�رت سيتي 
الفريق الس�ابق ملحرز يوم 23 س�بتمرب / أيلول 
2017 يف الجول�ة السادس�ة لل�دوري اإلنجليزي 
موس�م 2017 – 2018 عى ملعب »كينج باور« 
وفاز وقته�ا الريدز بنتيجة 3-2 وش�ارك صالح 
أساس�ًيا وس�جل هدًفا وبدأ محرز أيًض�ا اللقاء 

واستبدل بعد مرور 61 دقيقة.
وكانت املواجهة الثانية يوم 30 ديسمرب / كانون 
أول 2017 بالجول�ة ال��21 لل�دوري اإلنجليزي 
لنفس املوس�م عى ملعب »آنفيل�د« وفاز الريدز 
بنتيجة 2-1 وسجل صالح هديف فريقه واستبدل 

يف الدقيق�ة 83 ولعب محرز أساس�ًيا واس�تبدل 
بع�د م�رور 73 دقيقة.املواجه�ة الثالث�ة كانت 
بعد انتقال محرز إىل مانشس�رت سيتي وجمعت 
بني الس�يتي وليفربول عى ملع�ب األخر يوم 7 
أكتوب�ر / ترشي�ن أول 2018 بالجول�ة الثامن�ة 
وانته�ت  امل�ايض  املوس�م  خ�الل  للربيمرل�ج 
بالتعادل دون أهداف وشارك محرز أساسًيا مع 
الس�يتي كما لع�ب صالح املب�اراة كاملة وأضاع 
محرز يف تلك املباراة رضبة جزاء لفريقه.وكانت 
املواجهة الرابعة يف الجولة 21 للدوري اإلنجليزي 
املمتاز ي�وم 3 يناير / كانون ث�ان املايض، وفاز 

السيتي عى ملعبه بنتيجة )2-1( وشارك صالح 
يف تل�ك املب�اراة كامل�ة بينما تواج�د محرز عى 
مقاع�د البدالء.وغ�اب محرز عن آخ�ر مواجهة 
ب�ني الس�يتي وليفربول يف كأس ال�درع الخرية 
يف أغس�طس / آب املايض التي فاز بها الس�يتي 
برضبات الرتجيح وشهدت مشاركة صالح.وعى 
مس�توى املنتخب�ات، لم يس�بق أن تقابل صالح 
ومحرز يف مواجه�ة بني منتخبي مرص والجزائر 
من قبل.ويدخل ليفرب�ول اللقاء متصدًرا ترتيب 
الربيمرليج برصيد 31 نقطة ويحتل مانشس�رت 

سيتي املركز الرابع برصيد 25 نقطة.
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عصري طبيعي حيارب األرق ويساعدنا عىل النوم!
األرق مجموع�ة  أن تك�ون ملش�كلة  يمك�ن 
واس�عة من األس�باب، مثل اإلجه�اد والعمل 
يف املن�زل، وقد يؤدي النوم ال�يء املنتظم إىل 
اإلصابة بأمراض خطرية، بما يف ذلك السمنة 

وأمراض القلب والسكري.
ولكن خرباء الصح�ة قالوا إن إجراء تعديالت 
بس�يطة عىل نم�ط الحياة يمكن أن يس�اعد 
عىل الن�وم الجيد، كما يلع�ب النظام الغذائي 
 Sleep Council دورا أساسيا يف ذلك. وكشف
الربيطان�ي أن عصري الكرز يحوي خصائص 
تحفز عىل النوم، حيث يتميز الكرز بأنه غني 
بامليالتون�ن الطبيع�ي، وهو الهرم�ون الذي 
يحفز النوم وينظم الساعة الداخلية. وتقول 
املنظم�ة الصحي�ة إنه يج�ب اختي�ار الكرز 
ال�الذع، ألن�ه يحتوي ع�ىل كمي�ات أعىل من 

امليالتونن، مع االبتعاد عن العصري الصناعي 
يف املحالت التجارية، كونه غنيا بالسكريات.

وتش�ري الدالئل إىل أن تناول الكثري من السكر 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل اضط�راب الن�وم، حيث 
وج�دت دراس�ة أجري�ت ع�ام 2016، أن من 
تناولوا كميات كبرية من الس�كر والدهون يف 

نظامهم الغذائي، تعرضوا ملشكلة حقيقية يف 
النوم ليال.

وكش�فت إحدى الدراس�ات أن عص�ري الكرز 
س�اعد ع�ددا من املش�اركن، الذي�ن يعانون 
م�ن األرق، عىل زيادة وقت الن�وم بمعدل 85 
دقيقة تقريبا. ويويص Sleep Council أيضا 
بتناول ك�وب من الحليب الداف�ئ قبل النوم، 
للحص�ول عىل ليلة هانئة، حيث يس�اعد عىل 
خفض مستويات التوتر و«استقرار« األلياف 

العصبية، بما فيها املوجودة يف الدماغ.
كم�ا يقول الخرباء إنه م�ن الرضوري تجنب 
بالكربوهي�درات،  الغني�ة  األطعم�ة  بع�ض 
للمس�اعدة عىل النوم بعم�ق، وكذلك اختيار 
األطعمة الت�ي تحتوي عىل نس�بة عالية من 

الربوتن الخايل من الدسم، مثل الجبن.

اس�تخدم العلم�اء، يف تجرب�ة تع�د األوىل من 
نوعها، أداة تحرير الجينات CRISPR، لضبط 
الحمض النووي للخاليا املناعية لألشخاص، 

عىل أمل محاربة الرسطان.
وتش�ري البيان�ات األولية م�ن التجربة، إىل أن 
ه�ذه التقني�ة آمن�ة لالس�تخدام يف معالجة 
م�رىض الرسطان. وقال الربوفيس�ور إدوارد 

بجامع�ة  األورام  عل�م  أس�تاذ  ش�تادماور، 
بنسلفانيا، ل� »أسوشيتيد برس«: »هذا دليل 
عىل أننا نستطيع القيام بأمان تحرير جينات 
هذه الخالي�ا«، وأضاف: »ما يزال العالج غري 

جاهز بالكامل، لكنه بالتأكيد واعد للغاية«.
وحت�ى اآلن، تلق�ى ثالث�ة مرىض فق�ط هذا 
العالج الرائ�د، اثنان منهم مصابان برسطان 

دم يس�مى املايلوما املتعددة، والثالث مصاب 
برسطان النس�يج الضام، وفقا لبيان صادر 
عن جامعة بنس�لفانيا. وتمك�ن العلماء من 
إزالة الخالي�ا وتحريرها وإعادته�ا بأمان إىل 
أجسام املرىض، وتم قياس السالمة من حيث 
اآلثار الجانبية، ووج�دوا أنه ال توجد أي آثار 

جانبية خطرية من العالج.

كشفت رشكة مايكروسوفت مؤخرا عن تقنية جديدة تعتمد عىل الزجاج 
ربما تس�مح بتخزين البيانات لفرتة طويل�ة تصل إىل مئات أو حتى آالف 

السنن.
ويشري الخرباء يف الرشكة إىل أن تقنيتهم الجديدة تهدف إىل حفظ البيانات 
عىل رقاقات زجاجية صغرية مقاومة للصدمات والخدوش والكرس وحتى 

إشعاعات املايكروويف، ويمكنها تحمل درجات حرارة تفوق ال� °500.
وإلتمام هذه املهمة يس�تخدم الخرباء ما يس�مى بتقنية »الفوكسل« أي 
حفر البيانات عىل الزجاج بدقة متناهية باس�تعمال أشعة »ليزر الفيمتو 
ثاني�ة«، وتتم قراءة تلك البيانات مس�تقبال باالعتم�اد عىل نظام متطور 

يستخدم الذكاء الصناعي.
وبرهنت مايكروسوفت عىل كفاءة هذه الفكرة، حيث تمكنت مؤخرا من 
تخزين نس�خة عن فيلم »سوبر مان« الش�هري الذي أنتج عام 1978 عىل 

لوح زجاجي صغري بأبعاد 75/75 ملم، سماكته 2 ملم فقط.
ويرى الخرباء أن هذه الطريقة س�تمكن من حفظ البيانات دون تكاليف 

باهظة، وستساعد عىل تخزينها لفرتات طويلة جدا دون تلف.

أعلن القائمون عىل موقع »يوتيوب« عن إدخال ميزة فريدة عىل موقعهم 
ستساعد املدونن وأصحاب القنوات عىل كسب األرباح بطريقة فريدة.

 Super Stickers ويشري الخرباء يف يوتيوب إىل أن ميزة امللصقات الجديدة
ستعطي الرس�ائل التي يبعثها املتابعون ألصحاب القنوات طابعا مميزا، 
وس�توفر للمدونن وأصحاب القنوات إمكاني�ة إضافية للربح مثلها مثل 

ميزة Super Chat التي ظهرت سابقا.
وترتك�ز فك�رة امليزة الجدي�دة عىل ملصق�ات طريفة يرس�لها املتابع إىل 
صاح�ب القناة يف الرس�ائل أثناء الدردش�ة، لكن تل�ك امللصقات مدفوعة 

الثمن، وتعود قيمتها يف النهاية إىل صاحب املجموعة.
ولكن وكما هو األمر بالنس�بة ملي�زة Super Chat فعىل املدونن الراغبن 
يف االس�تفادة من Super Stickers أن يمتلكوا أكثر من 1000 مش�رتك يف 

قنواتهم، جميعهم يف دول تدعم هذه امليزة.
وأشار الخرباء يف يوتيوب إىل أن Super Stickers ستصل إىل عدة فئات من 
القنوات عىل موقعهم، منها قنوات تعنى بالرياضة والجمال واملوس�يقى 

والطعام وغريها.

جتربة واعدة ألداة التحرير اجليني املثرية للجدل يف مكافحة الرسطان

مايكروسوفت تبتكر طريقة »التخزين 
األبدي« للبيانات!

»يوتيوب« يتيح للمدونني كسب املال 
بميزة طريفة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

اىل أين ستنتهي هذه التظاهرات ؟؟رثاء مكّرر 

 محمد شياع السوداني سعدية مفرح

السؤال الذي يرتدد عىل ألسنة العراقين جميعا من دون استثناء وسواء 
أيف الداخل كانوا أم  يف الخارج وبغض النظر عن موقفهم السيايس مؤيدا 
للحراك كان أم غري مؤيد بمن فيهم املتظاهرون أنفس�هم وكذلك الفريق 
الحكومي والق�وى املعنية بضبط األمن و حماي�ة املتظاهرين والربملان 
والق�وى السياس�ية واملراقب�ون يف الخ�ارج والداخل والس�فارات ومن 
يهمهم ش�أن العراق... الكل يتس�اءل اىل أين ستنتهي هذه التظاهرات؟ 

وهل ستنجح يف تحقيق ماتصبو إليه؟
وماالس�يناريوهات املحتملة؟ ونق�ول يف اإلجابة عن ذلك: إن مس�تقبل 

التظاهرات ومصري الحراك الشعبي يعتمد عىل عاملن رئيسن: 
األول: يتعلق بالدولة ومؤسس�اتها املختلفة وطريقة تعاطيها وال سيما  
الحكومة والقوى السياس�ية املمس�كة بزمام السلطة حاليا  مع حركة 
االحتج�اج. وم�دى وعيها لعمق األزم�ة وما تبديه من ص�دق وجدية يف 
املعالجة ومدى استعدادها للتخيل عن مكتسباتها وامتيازاتها السياسية 
واالقتصادي�ة التي جمعتها عرب تراكمات طيلة املرحلة الس�ابقة. وهذا 

امر يعود إليهم وسيسجله التأريخ ولن يغيب عن ذاكرة العراقين. 
الثان�ي : ما يتعل�ق باملتظاهرين واملعتصمن أنفس�هم وبالحراك القائم 
حالي�ا يف الس�احات وعرب امل�دن واملحافظ�ات املحتجة فهن�اك تحديات 
كب�رية علين�ا مواجهتها بوعي وتخطيط ، والبد م�ن التحرك برسعة الن 
الزم�ن يجري رسيعا وماهو صالح االن قد ال يكون كذلك غدا. لذا نتقدم 

بمسارات مهمة عىل الجميع االلتفات اليها نجملها باآلتي:
1-  ان اول ما تحتاجه التظاهرات وحركات االحتجاج يف العالم كي تبلغ 
أهدافه�ا وتصل اىل بر األم�ان  هو الصرب واملطاولة ، ف�ال يتوقع احد ان 
القوى املس�تفيدة من الوضع الحايل ستستسلم عند اول  بادرة اعرتاض 
واحتج�اج. بل س�تبقى تداف�ع عن مكتس�باتها بكل ما تس�تطيع ولن 

تتوانى عن استعمال الوسائل الالزمة كلها
2-االنضب�اط : للم�ي قدم�ا يف تحقيق األه�داف تحت�ل عملية ضبط 
الترصفات للجماهري املحتجة عظيم اهتمام إذ انها تنطوي عىل صعوبة 
بالغة. فهناك غضب عارم وعقل جمعي وجماهري محتشدة واستفزازات 
قائم�ة عىل قدم وس�اق ما يجعل انضباط الجمهور والس�يطرة عليه ذا 
صعوب�ة بالغ�ة ولكن البد من تحقي�ق ذلك . وكلم�ا كان هناك انضباط 
وس�يطرة يف س�لوك املتظاهرين الجمع�ي والفردي اقرتبن�ا من تحقيق 
األهداف املنش�ودة وتجنبنا الكثري من التضحيات وكذلك عكس�نا صورة 
حضاري�ة مرشقة للعراقي املحتج الواعي املنضبط يف الوقت نفس�ه عىل 
الرغم من الخس�ائر الكبرية والتضحيات الجس�ام التي قدمناها يف هذه 
الطري�ق حتى اللحظ�ة  هوالتي يجب ان يحاس�ب املس�ؤولون عنها يف 
الوقت املناس�ب لكن مازلنا نمسك بزمام املبادرة فقد أبدى شبابنا وعيا 
نادرا وانضباطا عاليا بأطر الحراك الس�لمي الذي ضمنه لهم الدس�تور 
والرشائع كلها. هذا ما ينبغي التمس�ك ب�ه لتفويت الفرصة عىل األعداء 

واملرتبصن بشعبنا وبلدنا الدوائر. 
3- آن اآلوان الن يتوج�ه املتظاه�رون  اىل بل�ورة آليات تحفظ اس�تمرار 
الزخ�م الجماه�ريي ، ويف الوقت نفس�ه تضمن ترجم�ة الضغط الهائل 
الذي وضعوه عىل القوى السياس�ية وأهل القرار اىل منجزات سياس�ية 
تحول الش�عارات املطروح�ة اىل صيغ عمل. وهذا يحتاج من دون ش�ك 
اىل انتخ�اب ممثلن اكفاء وأمن�اء يخوضون يف الوقت املناس�ب معركة 
التف�اوض لتحقي�ق املطالَب وه�ي عملية معقدة وش�ائكة و تحتاج اىل 

خربة ومعالجات خاصة ربما يتم التطرق اليها الحقا. 
4- كعادة العراقين _وتحديدا الشباب منهم_ يف ابداع طرائقهم الخاصة 
للتغل�ب عىل ما يواجهون من نقص يف االمكانات ولتجاوز العقبات التي 
تعرتضهم لبلوغ هدف معن وبما يمتلكون من إمكانات بسيطة أسسوا 
صحيف�ة خاصة باخبار التظاهرات يف س�احة التحري�ر  واذاعة داخلية 
للغ�رض نفس�ه واحالوا نف�ق التحري�ر اىل معرض بهي�ج بماجادت به 
مواهبه�م  الفنية فخرجوا علينا  بلوحات ممزوجة بخصوصية اللحظة 

تفوح منها نكهة الثورة . 
ومن املؤكد انهم س�يتحفوننا بمواهب وإبداعات جديدة يف املستقبل من 
ش�أنها اإلس�هام يف إدامة اإلحتجاج�ات وتجاوزها للتحدي�ات املختلفة 
اذا ماوضعن�ا ذل�ك نصب اعيننا فمن املؤكد أنهم س�يصلون اىل أهدافهم 
وال تس�تطيع قوة عىل وجه االرض منعهم وإيقاف زحفهم. وس�ريضخ 

الجميع امام إرادتهم . 
رحم الله الجواهري حينما قال :

سينهض من صميم اليأس 
جيل مريد البأس جبار عنيد 
يقايض ما يكون بما يرجى 

ويعطف ما يراد ملا يريد .

نرشت، قبل نحو ستة أشهر، مقالة  عن الشاعر أمجد نارص ،عنوانها؛ 
»أمج�د ن�ارص وقناع املح�ارب«. يومها، كان الش�اعر يذهب حثيثا يف 
رحلته إىل النهاية، كما وش�ت بذل�ك كتاباته ومقاالته. وعىل الرغم من 
أنن�ي لم أكن أريد أن يّطلع أمجد عىل مقالتي عنه، حتى ال يش�عر أنها 
ن�وع م�ن الرثاء املبكر، وأن عواطفي فيها تجاهه ليس�ت س�وى نوٍع 
م�ن تعاطف األصّحاء مع املرىض الذاهبن إىل موتهم األكيد، كما يقول 
األطباء، وخصوصا أنه كان يستشعر قرب أجله، ويراوح ذهابا وإيابا 
من بيته إىل املستشفى، إال أنه، كما يبدو، اطلع عليها فعال، عىل الرغم 
من أنني لم أعرف ماذا كان شعوره نحوها ونحوي، وهو الذي يعرفني 
جي�دا. لم أس�أله ولم أك�ن أريد أن أع�رف.  أخربني زمي�ل يومها أنني 
أخط�أت بتوقيت نرش تلك املقالة الحزينة واملبلّلة بدموعي، وخصوصا 
أنها نرشت يف املكان نفسه الذي ينرش فيه الشاعر مقاالته، وأنني كان 
يجب عيل أن أتمهل قليال قبل نرشها؟ أتمهل؟ حتى يموت مثال؟ مثال. 
.. قاس�ية هي الكلمات التي تواجهنا مع نياتن�ا، وتجعلنا نعرتف بها، 
لكنها، يف الوقت نفسه، رضورية جدا رضورة الحياة نفسها. ال أعرف 
م�اذا تفعل بنا الكتابة، غري أنها تش�فينا من أمراضنا كلها، الحقيقية 
واملختلس�ة، وأنن�ا ونحن نمىض إليه�ا بكامل إرادتن�ا ورغبتنا وقوتنا 
ووهننا أيضا، نعرتف ألنفس�نا أنها قادرٌة ع�ىل إخراجنا مما نحن فيه 
عىل األقل. هكذا أذهب إليها كلما ش�عرت بالفرح أو بالحزن أو بالقوة 
أو بالضع�ف أو بالحياة أو بامل�وت.. ويف حالتي، عندما ذهبت إىل كتابة 
مقالة عن ش�اعر برهافة أمجد نارص، وهو يعي�ش أيامه األخرية، لم 
أك�ن أريد أن أت�داوى، بقدر ما كنت أريد أن أعرف ش�يئا من رس املوت 
الذي يداهم الش�اعر، فيجعله يحاول الب�دء مجّددا.. منذ الكلمة األوىل، 
والبيت األول، منذ القصيدة األوىل والديوان األول. وهكذا فعل أمجد، كما 
يبدو، وهو يقاوم أوجاع الجس�د الواه�ن تحت وطأة املرض بالكلمات 
وبالشجن.  كتبت يف ذلك املقال إن »الكلمات تقودنا إىل مرتقانا األخري. 
دائم�ا كن�ت أتخّيل الحياة عىل ش�كل قصيدٍة غري مكتمل�ة، وأن املوت 
وحده س�يضع النقط�ة يف نهاية س�طرها األخري. وربم�ا لهذا يكتب 
الشعراء قصائدهم بال نقط يف نهايات األسطر األخرية. تبقى القصيدة 
مفتوحًة بانتظار نقطتها األخرية املعلقة بخيٍط رفيٍع من الرجاء فوق 
برئ بال قرار«. وها هي النقطة األخرية قد الحت يف طرف السطر األخري 
م�ن حياة الش�اعر الكبري. ولك�ن القصيدة عىل األقل بقي�ت مفتوحًة 
ع�ىل أفق ال متناٍه من الكلمات والصور واملوس�يقى، وكل يشء يمكن 
أن يك�ون م�ادًة حقيقيًة لحياة ش�اعر حقيقي.  رح�ل أمجد نارص يف 
نهاي�ة األمر، بعد أن نزع قناع املحارب الذي اكتش�ف أن�ه لم يكن أبدا 
بحاج�ٍة إليه، هو املنترص دائما عرب الن�ص، واملتعايل أبدا عىل الهزيمة 

كما يريدها له اآلخرون. 

حلاميته من »السحر واحلسد« كادوا يقتلون طفلهم بالزئبق
تع�رض رضي�ع عم�ره 28 
يوم�ا ألزمة صحي�ة كادت 
ت�ودي بحيات�ه ل�وال تدخل 

األطباء يف سلطنة عمان.
استقبل مشفى »إبراء« طفال 
رضيع�ا )28 يوم�ا( يعاني 
من ضي�ق ح�اد يف التنفس 
األكس�جن  يف  نق�ص  م�ع 
وصعوبة يف الرضاعة، عالوة 
امل�ؤرشات  يف  هب�وط  ع�ىل 
الحيوي�ة، مع تده�ور عام 
يف حالت�ه الصحية. وحينما 
األطفال  استش�ارية  ب�دأت 
باملشفى، الدكتورة رياء بنت 
الحبس�ية، اإلجراءات  راشد 
التش�خيص���ية والعالجية 
ال���فح��وصات  وإج�راء 
املخربي�ة، تم تنوي�م الطفل 

بقس�م العناية املركزة، واستدعى األمر وضعه 
عىل جه�از تنف�س اصطناعي، تح�ت إرشاف 
طاق�م طبي متخص�ص من قس�مي األطفال 

والتخدير.
بالكش�ف عىل الطف�ل، لم يظه�ر أي دليل عىل 

وجود عدوى بكتريية أو فريوس�ية لديه، ولكن 
لوحظ وجود م�ادة غريبة تغطي معظم أجزاء 
جسمه، بما فيها الش�عر وحول األنف واألذن، 
تب�ن باملتابع�ة م�ع ذوي الطف�ل أنه�ا »مادة 
شعبية« تحتوي عىل الزئبق وتستخدم لحماية 
األطف�ال م�ن الحس�د والس�حر، وأك�دوا عدم 

إعطائه�م الطف�ل أي ق�در 
م�ن هذه امل�ادة عن طريق 
وأوضح�ت  مطلق�ا.  الف�م 
أن�ه  األطف�ال  استش�ارية 
القس�م  م�ع  بالتواص�ل 
الوطني للس�موم بمسقط، 
تم اإلبالغ عن حالة الطفل، 
واحتم�ال تعرضه لتس�مم 
ح�اد بالزئبق، حيث تمكنت 
االستش�ارية بالتنسيق مع 
زمالئها بقسم السموم ومع 
أقس�ام الصيدلة والخدمات 
باملش�فى من توف�ري الدواء 
للتخلص من مادة  املناسب 
الزئب�ق م�ن جس�م الطفل 
بشكل رسيع. كذلك أرسلت 
إىل  الطف�ل  دم  م�ن  عين�ة 
للس�موم،  الوطني  القس�م 
الذي أوضح أن نس�بة الزئب�ق يف الدم »مرتفعة 
جدا«. وبالتق�ي حول الواقعة، تحدث مصدر 
من أق�ارب الطفل ع�ن أن األرسة حصلت عىل 
م�ادة الزئبق من أحد الباعة يف س�وق ش�عبية 

بوالية إبراء.

اكـتـشـاف طـريـقـة لـمـنـع تـكـرار
 الـنـوبـات القلبيـة

اكتشف باحثون من جامعة واشنطن يف سان لويس األمريكية، طريقة 
 ،Medical Xpress لحماي�ة القلب املصاب من نوبة ثانية. ويفيد موقع
بأنه يف حالة النوبة القلبية يتوقف وصول الدم إىل جزء من عضلة القلب، 

ما يسبب موت األنسجة. 
وإذا بق�ي املص�اب ع�ىل قيد الحي�اة فإن الخالي�ا املناعي�ة – البلعمية، 

»تنظف« القلب من األنسجة امليتة وتحفزه للشفاء.
أي يف هذه الحالة تقوم الخاليا البلعمية برسعة كافية يف »عالج« القلب، 

ألنها مع مرور الوقت تصبح سامة ويمكن أن تسبب تكرار االلتهاب.
وق�د اكتش�ف الباحثون م�ن نتائج التج�ارب التي أجروه�ا عىل فرئان 
مخربي�ة، إمكانية زي�ادة فعالية الخالي�ا البلعمية، من خالل تنش�يط 
الجزيئ�ة TFEB، الت�ي تزيد من عدد الليزوزومات Lysosome »جس�يم 

الحال أو اليحلول«  داخل الخلية.
ويق�ول الباح�ث أبهيناف ديف�ان، أخصائي أمراض القل�ب، »إذا كانت 
الخاليا البلعمية، » تلتهم الخاليا« فإن الليزوزومات هي بطنها. وعندما 
زدنا عدد الليزوزومات بصورة ملموس�ة، ساعدنا الخاليا البلعمية عىل 

هضم خاليا القلب التالفة. 
ونتيج�ة لذل�ك، وبدالً م�ن اإلصاب�ة بنوبة قلبي�ة مرة أخ�رى ، الحظنا 

انخفاضا يف درجة اإلصابة وتطورها«.
ويش�ري الباحثون إىل أن الجزيئة TFEB س�اعدت أيضا الخاليا البلعمية 

عىل هضم الدهون املوجودة يف تركيب الغشاء الخلوي بفعالية.


