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اإلمام علي بن أبي طالب
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يسري العلم يغين ، يسري اجلهل يطغي العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

النفـط توقـع 
»٣« عقود لنقل وتسويق

 فوائض املصايف
ص3

بغـداد تشهـد انطـالق مـؤمتـر مشـروع دعـم إعـادة إعمـار العـراق 
حشد االنبار: لن نسمح بعودة املنتمني لـ »داعش« للمناطق املحررة حتت اي ذريعة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ما تزال الكواليس السياس�ية تض�ج بالخالفات 
بش�أن ترشيح ش�خصّية لش�غل منصب رئيس 
مجل�س ال�وزراء، فيما ت�رز أص�وات برضورة 
تنصي�ب رئيس ال�وزراء من رحم الش�ارع الذي 
يش�هد تظاه�رات واعتصامات عاصف�ة دخلت 
شهرها الثالث، يتزامن مع تخويل مجلس الوزراء 
لنفس�ه باالس�تمرار بالتعاقد حّت�ى نهاية العام 
الج�اري. وأمس األربعاء، حدد معتصمو س�احة 
التحري�ر وس�ط العاصمة بغ�داد 7 رشوط يجب 
أن يتحىل بها رئي�س الوزراء املقبل ليدير املرحلة 
االنقتالي�ة، أبرزها أن يكون مس�تقالً ولم ينتمي 

ألي حزب او تيار ومن غري مزودجي الجنسية.
وأبرز الرشوط التي حددها معتصمو ومتظاهرو 

التحرير:
1- أن يك�ون مس�تقالً ولم ينتم�ي ألي حزب أو 

تيار ومن غري مزدوجي الجنسية.
2- ل�م يكن وزي�راً أو بدرجة وزي�ر أو برملانياً او 

محافظاً.
3- أن يكون نزيهاً وش�جاعاً، ولم تؤرش عليه أي 

قضية فساد.
4- أن يك�ون ش�اباً وال يتج�اوز عم�ره ال��55 

سنة.
5- أن يتعهد بعدم الرتشح لإلنتخابات القادمة.

6- أن يك�ون ملزم�اً بتنفي�ذ مطال�ب الث�وار يف 
ساحات االعتصام.

7- أن يك�ون قراره عراقياً مس�تقالً خالصاً وال 
يخضع لضغ�وط الكتل السياس�ية أو للتدخالت 

الخارجية.
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء املقبل: من الشارع أم الطبقة السياسية؟
معتصمو التحرير حيددون شروط الختيار »الرئيس االنتقالي«.. وجملس الوزراء خيول نفسه بـ »التعاقد« حتى نهاية العامل احلالي حمافظ نينوى يعلن

 رصف رواتب منتسبي الصحة ويؤكد 
إجياد »حل هنائي«

حمافظ البرصة يستحصل
 موافقة النفـط عىل تعيني ألفـي 

شخص عىل مالك الوزارة

الرتبية تعلن املوافقة
 عىل فتح االجازات الدراسية خارج العراق 

للعام الدرايس 2021-2020

ص2

ص3

ص3

األمم املتحدة: نصف مليار شخص يعانون من »اجلوع« يف آسيا
رئيس جملس القضاء لنقيب املحامني: التظاهر السلمي حق مكفول وجيب عىل السلطات احرتامه

الكعبي: الربملان مطالب بإقرار قانون انتخابات يضمن متثيل أفضل لكافة الرشائح

النرص يتحدث عن »تداعيات كارثية« يف حال جتاوز »املدة الدستورية« الختيار رئيس الوزراء
النجف: القبض عىل عصابة بضمنها اجنبيان تزور سامت املغادرة عرب املطار

اهلجرة تعلن رفض العراق االنضامم إىل االتفاقيات اخلاصة 
بالالجئني وعديمي اجلنسية
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ص2
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ص3 ص2 ص3

الدفاع تصدر تنوهيا
 بخصوص الطلبة املتقدمني اىل الدورة 

»80« بصفة طالب طيار

االعالم األمني يعلن
 العثور عىل كدس للعتاد واملواد 

املتفجرة بجزيرة سامراء

االعامر واإلسكان 
تضع خطة لفك »زحامات السري« 

بينها جرس »مميز«

       بغداد / المستقبل العراقي

ال ي�زال قرابة نصف مليار ش�خص يف منطقة آس�يا واملحيط 
اله�ادئ يعان�ون م�ن الجوع وس�وء التغذي�ة، وفق�ا لتقرير 

أصدرته عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة، األربعاء.
وتظهر البيانات الت�ي جمعتها األمم املتحدة تقدما بطيئا، بل 
وتراجعا، يف مكافح�ة إصابة األطفال باله�زال والتقزم وغري 

ذلك من املشكالت املتعلقة بسوء التغذية.
وهذا الرتاجع املتفاقم يعني أنه رغم النمو االقتصادي الرسيع 
نس�بيا ل�دول املنطق�ة، فإن الدخ�ول ال تزداد برسع�ة كافية 
للمساعدة يف ضمان إيصال وجبات غذائية ملئات املاليني الذين 

ما زالوا يعيشون يف فقر.
ويح�ث التقرير حكوم�ات املنطقة عىل التوفي�ق بني الجهود 

الرامي�ة للقضاء عىل الفقر والسياس�ات ذات الصلة بالتغذية 
والصحة والتعليم.

وتدع�و »خط�ة التنمية املس�تدامة لألمم املتح�دة 2030« إىل 
القض�اء عىل الجوع وضمان حصول جميع الناس عىل الغذاء 

الكايف عىل مدار العام.
وق�ال كونده�ايف كاديريس�ان، مس�اعد املدير الع�ام ملنظمة 
األغذية والزراع�ة لألمم املتحدة )الفاو(: »لس�نا عىل الطريق 
الصحي�ح«. وأض�اف: »لق�د تباط�أت وت�رية إح�راز تقدم يف 

التصدي لنقص الغذاء يف السنوات القليلة املاضية.«
ويواجه أكثر من خمس س�كان منطقة آسيا واملحيط الهادئ 
انعداما غذائيا من مس�توى املعت�دل إىل الحاد، مما يعني أنهم 
يج�ب أن يصابوا بالجوع يف جزء من العام، وقد يمضون أياما 

من دون طعام يف أسوأ الحاالت.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين، أمس 
االربع�اء، ع�ن رفضه�ا االنضم�ام إىل 
االتفاقيات الخاصة بالالجئني وعديمي 
الجنسية، فيما اش�ارت اىل انها تسعى 

العادة الكفاءات اىل البالد.
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة القانونية يف 

االتفاقي�ات  فري�ق  ورئي�س  ال�وزارة 
الخاصة بالالجئني التابع لألمانة العامة 
ل مجلس الوزراء محمد صالح الحمداني، 
العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
نس�خة من�ه إن »الوزارة أق�رت الرتيث 
املختصة بوضع  باالنضمام لالتفاقي�ة 
األش�خاص عديمي الجنس�ية )1954( 
كونه�ا تتعارض مع قانوني الجنس�ية 

والجوازات النافذين وعدم وجود حاالت 
انع�دام للجنس�ية يف الع�راق«. واضاف 
ان »األس�باب األخرى لتأجيل االنضمام 
العراق�ي  الدس�تور  م�ع  لتعارضه�ا 
وقان�ون  اللج�وء  صف�ة  بخص�وص 
الجنس�ية وعدم انسجامها مع التطور 
الحاصل يف الوق�ت الحايل«.  وعن عودة 
الكف�اءات بني صالح إن »الوزارة تتابع 

م�ع األمان�ة العام�ة ل مجلس ال�وزراء 
إمكاني�ة رف�ع املعوق�ات الت�ي تحول 
دون عودته�م من خ�الل إعادة منحهم 
الحكوم�ة  أقرته�ا  الت�ي  االمتي�ازات 
العراقي�ة قب�ل عدة اع�وام عديدة منها 
التعيني واإلعفاء الكمركي عن األثاث و 

املركبات املستوردة«.
التفاصيل ص2

ص7

توقف الدوري 
يعّقد مهمة الرشطة والزوراء

 يف دوري األبطال

ص2
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التعليم تعلن توفر منح دراسية يف جامعة برونيل الربيطانية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، أمس األربع�اء، توفر 
منح دراس�ية من جامعة برونيل الربيطانية لنيل ش�هادتي املاجستري 
والدكتوراه للع�ام 2020. وقال املدير العام لدائ�رة البعثات والعالقات 
الثقافية أمجد عبد النبي السواد، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، إن “الدائرة الثقافية يف لندن اعلمتنا بتوفر منح دراسية يف جامعة 

برونيل الربيطانية لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه للدول كافة”.
وأضاف، أن “املنح هي يف تخصص الس�المة الهيكلية ملن لديه ش�هادة 
يف اختصاصات الهندسة امليكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة 

املدنية/ االنشائية، وعلوم املواد، وعلوم املعادن وعلوم الفيزياء.”
وأوض�ح، أن “التقدي�م ال�ذي حدد اخ�ر موعد له ي�وم 31/12/2020 

سيكون عرب الرابط الخاص لدائرة البعثات والعالقات الثقافية”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ما ت�زال الكواليس السياس�ية تضج بالخالفات بش�أن 
ترشيح شخصّية لش�غل منصب رئيس مجلس الوزراء، 
فيما ت�ربز أصوات برضورة تنصيب رئي�س الوزراء من 
رحم الشارع الذي يشهد تظاهرات واعتصامات عاصفة 
دخلت شهرها الثالث، يتزامن مع تخويل مجلس الوزراء 

لنفسه باالستمرار بالتعاقد حّتى نهاية العام الجاري.
وأم�س األربعاء، حدد معتصمو س�احة التحرير وس�ط 
العاصم�ة بغ�داد 7 رشوط يج�ب أن يتحىل به�ا رئيس 
الوزراء املقبل ليدي�ر املرحلة االنقتالية، أبرزها أن يكون 
مستقالً ولم ينتمي ألي حزب او تيار ومن غري مزودجي 

الجنسية.
وأب�رز ال�روط الت�ي حدده�ا معتصم�و ومتظاه�رو 

التحرير:
1- أن يكون مس�تقالً ولم ينتمي ألي حزب أو تيار ومن 

غري مزدوجي الجنسية.
2- لم يكن وزيراً أو بدرجة وزير أو برملانياً او محافظاً.

3- أن يكون نزيهاً وش�جاعاً، ولم تؤرش عليه أي قضية 
فساد.

4- أن يكون شاباً وال يتجاوز عمره ال�55 سنة.
5- أن يتعهد بعدم الرتشح لإلنتخابات القادمة.

6- أن يك�ون ملزم�اً بتنفي�ذ مطالب الثوار يف س�احات 
االعتصام.

7- أن يك�ون قراره عراقياً مس�تقالً خالصاً وال يخضع 
لضغوط الكتل السياسية أو للتدخالت الخارجية.

ب�دوره، التقى رئيس الجمهوري�ة برهم صالح يف قرص 
الس�الم ببغداد، يف اجتماعات منفصلة، عدداً من رؤساء 
الجامع�ات واألكاديمي�ن ورؤس�اء وممث�ي النقاب�ات 

املهنية والفعاليات الشعبية.
وج�رى، خالل اللقاءات، بحس�ب بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، »بحث األوضاع الحالي�ة يف البالد 
والجه�ود واملس�اعي املبذول�ة م�ن أجل ترش�يح رئيس 
التوقيت�ات  ضم�ن  مؤقت�ة  لحكوم�ة  وزراء  مجل�س 
والسياقات الدستورية والتأكيد عىل أهمية إرشاك النخب 
املختلفة يف حسم الخيار الوطني لرئيس وزراء الحكومة 
املؤقت�ة التي يك�ون واجبها األس�اس تلبية اس�تحقاق 
اإلصالح والتهيئة النتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي 

عادل«.
وأكد رئيس الجمهورية عىل أن »يحظى املرش�ح ملنصب 

رئيس مجل�س الوزراء بقب�ول الش�عب العراقي ويلبي 
تطلعاته وآماله يف حياة ح�رة كريمة وضمن التوقيتات 

والسياقات الدستورية«. 
وت�م أيض�اً التأكيد ع�ىل »رضورة الحفاظ عىل س�لمية 
التظاه�رات ومجابه�ة الخارج�ن ع�ن القان�ون الذين 

يستهدفون املتظاهرين واألمن العام«.
واستمع صالح إىل »وجهات نظر الحضور يف االجتماعات 

بصدد الحركة اإلصالحي�ة ومطالبها املروعة، وكيفية 
العمل عىل ان تكون التظاهرات الس�لمية منطلقاً لعمٍل 
إصالحي حقيقي وجذري للعملية السياس�ية والروع 
بمرحلة إعادة بناء الوط���ن وحماية حقوق املواطنن«. 
إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي املس�تقيل، فيما 

أصدر عدة قرارات.

وذكر بيان للمجلس تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، 
ان »مجلس الوزراء عقد جلس�ته االعتيادية برئاسة عبد 

املهدي«.
وأش�ار رئيس ال�وزراء املس�تقيل، يف بداية الجلس�ة إىل 
»ذكرى يوم النرص عىل داعش ووصفه باليوم التأريخي 

يف حياة العراقين وللعالم ايضا ملا يمثله خطر داعش«.
وأوضح عبد املهدي، أن »أهم عامل من عوامل النرص هو 
قدرة الشعب والقوات املسلحة من جيش ورشطة وحشد 
شعبي وبيش�مركة والعشائر وتكوين جبهة واحدة ضد 

االرهاب ، واملوقف املشهود للمرجعية الدينية«.
ولف�ت إىل »تحقيق عملي�ات ارادة النرص نتائج مهمة يف 
مختلف املحافظات وان زمام املبادرة بيد القوات العراقية 
البطل�ة التي بفضل تضحياتها وانجازها تحققت أجواء 
األمن واالس�تقرار والنش�اط االقتصادي، وكذلك الحراك 
الجماه�ريي اإليجاب�ي والتظاه�ر الس�لمي للتعبري عن 

املطالب املروعة لشعبنا« .
وتاب�ع البي�ان، أن »مجل�س ال�وزراء ناق�ش ع�دداً من 
املواضي�ع واص�در ق�راراً بتخويل وزير الع�دل صالحية 
التف�اوض والتوقي�ع عىل مروع اتفاقي�ة التعاون بن 
حكوم�ة جمهورية الع�راق وحكومة جمهوري�ة املانيا 
االتحادية يف مجال نقل املحكوم عليهم بعقوبات س�البة 
للحري�ة ، اس�تناداً اىل احكام املادة ) 80/ سادس�ا ( من 

الدستور«. 
وب�ن، أن »املجلس أص�در قراراً بقي�ام وزارة الخارجية 
بإع�داد وثيقة التخويل الالزمة باس�م جمهورية العراق 
للس�يد وزير العدل وفقاً للسياقات املعتمدة ، ورفعها اىل 
االمانة العامة ملجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع 

السيد رئيس مجلس الوزراء ».
وأكد البيان، أنه »تم�ت املوافقة عىل تعديل قرار مجلس 
الوزراء رقم )429( لس�نة 2019 بحسب اآلتي :املوافقة 
ع�ىل تخويل ال�وزارات والجه�ات غري املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظات صالحية االستمرار بالتعاقد لتنفيذ خطتها 
الس�نوية نهاية تأري�خ 2019/12/31 ب�دال من تأريخ 
2019/12/15 اس�تثناًء م�ن تعليم�ات تنفي�ذ املوازنة 

العامة االتحادية للسنة املالية 2019« .
ولف�ت إىل أن »املجل�س صّوت عىل نف�اد مذكرة التفاهم 
بش�أن اإلعف�اء املتب�ادل من تأش�رية الدخ�ول لحامي 
جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة واملهمة 
ووزارة  الع�راق  جمهوري�ة  يف  الخارجي�ة  وزارة  ب�ن 

الخارجية واملغرتبن يف الجمهورية العربية السورية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الهج�رة واملهجرين، أمس 
إىل  االنضم�ام  رفضه�ا  ع�ن  االربع�اء، 
االتفاقي�ات الخاصة بالالجئن وعديمي 
الجنس�ية، فيما اش�ارت اىل انها تسعى 

العادة الكفاءات اىل البالد.
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة القانونية يف 
االتفاقي�ات  فري�ق  ورئي�س  ال�وزارة 
الخاصة بالالجئن التابع لألمانة العامة 
ل مجلس الوزراء محمد صالح الحمداني، 
العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 

نس�خة منه إن »ال�وزارة أق�رت الرتيث 
باالنضم�ام لالتفاقي�ة املختصة بوضع 
األش�خاص عديمي الجنس�ية )1954( 
كونها تتع�ارض مع قانوني الجنس�ية 
والجوازات النافذين وعدم وجود حاالت 
انع�دام للجنس�ية يف الع�راق«. واضاف 

ان »األس�باب األخرى لتأجيل االنضمام 
العراق�ي  الدس�تور  م�ع  لتعارضه�ا 
بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية 
وعدم انسجامها مع التطور الحاصل يف 
الوق�ت الح�ايل«.  وعن ع�ودة الكفاءات 
بن صالح إن »الوزارة تتابع مع األمانة 

العام�ة ل مجل�س ال�وزراء إمكانية رفع 
املعوق�ات التي تح�ول دون عودتهم من 
خ�الل إع�ادة منحه�م االمتي�ازات التي 
أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة اعوام 
عديدة منها التعي�ن واإلعفاء الكمركي 

عن األثاث و املركبات املستوردة«.

معتصمو التحرير حيددون شروط الختيار »الرئيس االنتقالي«.. وجملس الوزراء خيول نفسه بـ »التعاقد« حتى نهاية العامل احلالي

رئيس الوزراء املقبل: من الشارع أم الطبقة السياسية؟
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اهلجرة تعلن رفض العراق االنضامم إىل االتفاقيات اخلاصة بالالجئني وعديمي اجلنسية

        بغداد / المستقبل العراقي

نج�م  نين�وى  محاف�ظ  أعل�ن 
الج���ب�وري، أم�س االربع�اء، 
منتس�بي  روات�ب  رصف  ع�ن 
صح�ة املحافظ�ة وح�ل تأخ�ر 
رواتبه�م بص�ورة نهائية. وقال 

الجبوري يف بيان صحفي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه 
إنه »تم اطالق رواتب منتس�بي 
صح�ة نينوى وح�ل ملف تأخر 
رواتبه�م بص�����ورة نهائي�ة 
بعد استحصال املبالغ املرصودة 

للدائرة من قبل املالية«.

حمافظ نينوى يعلن رصف رواتب منتسبي 
الصحة ويؤكد إجياد »حل هنائي«

        بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت، أمس�األربعاء، أعم�ال مؤتمر م�روع دعم 
إع�ادة إعمار الع�راق، بحضور الس�فري الكندي اولريك 
شانون وممثي وزارة العمل ومحافظات بغداد والبرصة 
واألنبار. وقال السفري الكندي خالل املؤتمر، إن »برنامج 
كندا للمس�اعدة الدولية يهدف ع�ىل وجه التحديد لدعم 
حكومة العراق وش�عبه لتلبي�ة احتياجاتهم الرضورية 

وتحقيق االستقرار يف مؤسس�اته ومجتمعات من أجل 
إعادة البالد إىل طريق الس�الم واألم�ن الدائمن«، مبيناً 
أن »كن�دا ومنذ عام 2016 قدمت مس�اعدات إنس�انية 
وتنموي�ة ويف مج�ال تحقي�ق االس�تقرار بقيم�ة 385 

مليون دوالر كندي«. 
وأض�اف ش�انون، أن »ب�الده مصمم�ة لتلبي�ة معظم 
احتياج�ات الع�راق م�ن خ�الل مجموعة واس�عة من 
املس�اعدات والتي تش�مل يف إنق�اذ حياة أكث�ر الفئات 

احتياجات وتعزيز املجتمع املدني ودعم جهود املصالح 
ومنع النزاعات وتعزيز أنظمة الحكم«. 

وأوضح، أن »مروع )BRIDGE( يعد واحداً من عرة 
مساعدات تنموية ثنائية تفخر حكومة كندا بمساهمة 
قدرها 17.5 مليون دوالر لغاية عام 2021«، مش�رياً إىل 
أن »نجاح مراكز وكلي�ات التدريب والتعليم املهني عىل 
قدرته�ا عىل إقام�ة رشاكات جوهري�ة متبادلة املنفعة 

مع القطاع الخاص«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة رشطة محافظة النجف، 
أم�س االربعاء، ع�ن الق�اء القبض عىل 
عصابة تعمل بالتزوير منذ عام، بضمنها 
اثنن من االجانب تزور س�مات املغادرة 

عرب مطار املحافظة.
وقال إعالم رشطة النجف، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن مركز 
رشط�ة املط�ار التاب�ع لرط�ة قض�اء 

الكوفة القى القب�ض عىل عصابة تعمل 
بالتزوير منذ عام.  

وأوضح البيان، أنه »بعد ورود معلومات 
ح�ول وجود عصاب�ة متخصصة بتزوير 
س�مات مغادرة االجانب يف النجف تعمل 
من�ذ أكث�ر من س�نة ت�م تش�كيل فريق 
للتحقيق باش�������راف قائد الرطة 
الل�واء الحقوق�ي غان�م محم�د جعف�ر 
الحس�يني ومدي�ر قس�م رشط�ة قضاء 
الكوفة العقيد الحقوقي ناجح عبد األمري 

الح�دراوي ومدي�ر مركز رشط�ة املطار 
املقدم احمد عواد كاظم وعدد من الضباط 
بع������د  أن�ه  ».وبين�ت،  واملنتس�بن 
القض�����������ائية  املوافق�ات  اخ�ذ 
م�ن قبل قايض التحقيق ت�م االنتقال إىل 
املدينة القديمة و يف أحد الفنادق تم القاء 
القبض عىل اجنبي الجنس����������ية 
وخ�الل التفتي�ش الق�ي القب�ض ع�ىل 
وض����������بط�ت  ثان�ي  اجنب�ي 
بحوزته ج�وازات س�فر أجنبي�ة تحمل 

س�������مات مغادرة مزورة«.  وأكدت 
أنه »بع�د التحقي�ق معهم�ا اعرتفا عىل 
مت����ه�م عراق�ي الجنس�ية حي�ث تم 
االس�تدالل علية عن طري�ق الهاتف وتم 
إلق�اء القب�ض عليه�م جميع�ا يف نفس 
الي�����وم وبع�د التعمق بالتحقيق مع 
اح�د املتهمن أعرتف ايض�ا عىل موظف 
يعمل يف جوازات املطار يقوم بمساعدته 
ويجلب له س�مات املغادرة وتم احالتهم 

للقضاء لينالوا جزائهم العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت خلية اإلع�الم األمني، أمس االربعاء، العثور عىل كدس 
للعت�اد وامل�واد املتفج�رة بجزيرة س�امراء. وذك�رت الخلية 

يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »قوة من 
قيادة عمليات س�امراء، تمكنت من العثور عىل كدس للعتاد 
واملواد املتفجرة، يف جزيرة سامراء/مكيش�يفة من مخلفات 
عصاب�ات داعش االرهابي�ة«. واضاف�ت ان »الكدس يحتوي 

عىل 45 عب�وة قمعية و20 عبوة عىل ش�كل جليكان 10 لرت، 
و65 صاعق تفجري و43 مس�طرة تفجري، فضال عن أس�الك 
تفجري، وقد ت�م التعامل مع املواد املضبوطة أصوليا واتالفها 

من قبل الجهد الهنديس، دون حادث يذكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توعد امر الفوج االول للحشد الشعبي 
يف محافظ�ة االنب�ار العقي�د محمود 
الجميي، أم�س االربع�اء، بإحالة كل 
من يثبت انتماءه اىل عصابات داعش 
االجرامي�ة اىل القضاء، نافيا وجود اي 

بوادر لعادتهم اىل املناطق املحررة.
وقال الجمي�ي يف ترصيح صحفي ان 
”االنباء التي ت�رددت عن وجود بوادر 
للس�ماح لكل م�ن انتم�ى لعصابات 
داعش االجرامية بالع�ودة اىل مناطق 
سكناهم بانه كالم عاري عن الصحة 
وس�نقوم بإحالته�م اىل القضاء حال 

معرفة اماكن تواجدهم“.
اس�تهدف  م�ن  كل  ان”  واض�اف 
القوات االمنية والحش�دين الش�عبي 
والعش�ائري س�وف يحال اىل املحاكم 
املختص�ة وال يوج�د اي ته�اون م�ع 

هؤالء تحت اي ذريعة كانت”.
وأوض�ح الجميي، ان “القوات االمنية 
والعش�ائري  الش�عبي  والحش�دين 
قي�ادات  ع�ن  معلوم�ات  يمتلك�ون 
االجرامية  وعنارص عصابات داع�ش 
وس�نقوم بمالحقته�م قانوني�ا ول�ن 
نس�مح الي جه�ة كان�ت ان تعط�ي 
القتل�ة  له�ؤالء  االخ�رض  الض�وء 

املجرمن“.

بغداد تشهد انطالق مؤمتر مرشوع دعم إعادة إعامر العراق 

النجف: القبض عىل عصابة بضمنها اجنبيان تزور سامت املغادرة عرب املطار

االعالم األمني يعلن العثور عىل كدس للعتاد واملواد املتفجرة بجزيرة سامراء

حشد االنبار:
 لن نسمح بعودة املنتمني

 لـ »داعش« للمناطق 
        بغداد / المستقبل العراقياملحررة حتت اي ذريعة

اعلنت وزارة الداخلية، أمس االربعاء، عن اعتقال عصابة للس�طو املس�لح 
يف نينوى.وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»رشط�ة نينوى وبعد تش�كيل فريق عمل مش�رتك من مديري�ة مكافحة 
االج�رام ومديري�ة رشط�ة ام الربيعن الق�ت القبض عىل عصابة س�طو 
مس�لح تتكون من اربعة متهمن قاموا بالسطو املسلح عىل احد اصحاب 
مح�الت صياغ�ة الذهب اثناء عودته مس�اء اىل داره، حي�ث قاموا برسقة 
)7 كغ�م ( من الذهب«.واضاف انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم 
وتدوين اقوالهم باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا«، مش�ريا اىل انه »سيتم اكمال 

بقية االجراءات ليتم احالتهم اىل محكمة الجنايات املختصة«.
 وتابع انه »تم القبض عليهم وضبط قسم من املصوغات الذهبية املرسوقة 

بحوزتهم يف الجانب االيرس ملدينة املوصل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، أمس األربعاء، 
نقيب املحامن العراقين ضياء السعدي وأعضاء مجلس نقابة املحامن.

وذك�ر بي�ان ص�ادر عن املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القضاء األع�ىل وتلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أن »الجانبن بحث�ا التعاون بن مجلس 

القضاء االعىل ونقابة املحامن باعتبارها تمثل القضاء الواقف«.
وأض�اف البيان أن »رئيس مجلس القض�اء األعىل أكد عىل أن املحامن هم 
صوت الشعب املطالب بحقوقهم املروعة وهم من يتوىل الدفاع عن هذه 
الحق�وق.  كم�ا اكد زي�دان ان التظاهر الس�لمي والتعبري ع�ن الرأي حق 

مكفول بموجب الدستور يجب عىل جميع السلطات احرتامه«.

رئيس جملس القضاء لنقيب املحامني: التظاهر السلمي حق 
مكفول وجيب عىل السلطات احرتامه

الداخلية تعلن اعتقال عصابة للسطو 
املسلح يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت النائبة عن ائت�الف النرص 
ندى ش�اكر جودت، أمس األربعاء، 
من تداعيات كارثية بحال التجاوز 
عىل امل�دة الدس�تورية دون اختيار 
رئيس ال�وزراء، داعية جميع الكتل 
ش�خصية  اختي�ار  اىل  السياس�ية 

مقبولة لدى جميع االطراف.
وقالت ج�ودت يف ترصيح صحفي 
ان “ع�دم اختيار رئي�س الوزراء يف 
املوعد الدستوري املحدد يدخل البالد 

اىل املجهول ويتس�بب يف فوىض قد 
تجر الجميع اىل حرب اهلية”.

واضاف�ت ان “الخالف�ات الحالي�ة 
بش�أن اختيار رئيس الوزراء املقبل 
طفيفي�ة ويمكن تجاوزها وتحديد 
مل�دة  واض�ح  حكوم�ي   برنام�ج 

محددة وبنقاط معلومة”.
وأوضحت جودت، ان “الحل االمثل 
تقديم الجميع تنازالت عاجلة لتاليف 
الوق�وع يف ف�راغ دس�توري وعدم 
ووج�ود حكوم�ة حت�ى لترصيف 

االعمال اليومية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، 
حس�ن الكعبي، أم�س األربعاء، انهم 
مطالب�ون بإق�رار قان�ون انتخابات 
تتساوى فيه الفرص ويضمن تمثيل 
افضل لكافة الرائ�ح. وذكر مكتبه 
اإلعالم�ي، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »حس�ن 
كري�م الكعب�ي النائ�ب االول لرئيس 
مجلس النواب ترأس، اجتماع اللجنة 
القانوني�ة ملناقش�ة م�روع قانون 

العراقي،  الن�واب  انتخابات مجل�س 
بحضور رؤس�اء الكتل السياس�ية«. 
وق�ال الكعب�ي، إن »مجل�س النواب 
مطالب اليوم يف اإلرساع بإقرار قانون 
انتخاب�ات رص�ن ومنص�ف وعادل 
ويلبي طم�وح الجميع، وان يتضمن 
ف�رص  بتكاف�ؤ  كافي�ة  ضمان�ات 
الجمي�ع، ويحق�ق التمثي�ل االفضل 
لجمي�ع الرائ�ح املكون�ة للمجتمع 
العراقي سيما الكفوءة والقادرة عىل 
رس�م سياس�ات حديثة ق�ادرة عىل 

تحقيق التقدم لبلدنا العراق«.

النرص يتحدث عن »تداعيات كارثية« يف حال جتاوز 
»املدة الدستورية« الختيار رئيس الوزراء

الكعبي: الربملان مطالب بإقرار قانون انتخابات 
يضمن متثيل أفضل لكافة الرشائح
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االربع�اء، فت�ح 
االجازات الدراسية خارج العراق للعام الدرايس 
2020-2021.مديرية العالقات العامة واالعالم 
يف الوزارة بينت يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه ان »املعاون االداري يف املديرية العامة 
للعالقات الثقافية محمود حس�ني القييس بني 
ان املديرية العامة للعالقات الثقافية / مديرية 

االجازات الدراسية اوعزت اىل املديريات العامة 
يف دي�وان الوزارة واملديري�ات العامة للرتبية يف 
بغ�داد واملحافظات كافة عدا اقليم كردس�تان 
لتزويده�ا باحتياجاتها من املقاعد الدراس�ية 
) املاجس�تري والدكتوراه ( للراغبني بالدراسة 
خ�ارج الع�راق للع�ام ال�درايس 2021-2020 
وف�ق الحاج�ه الفعلية ل�كل مديري�ة ، وتأييد 
توف�ر التخصيص املايل الع�داد املقاعد من قبل 
املديريات العامة كونها س�تكون مسؤولة عن 

رصف جميع املس�تحقات املالية التي تشمل ) 
الراتب وفرق الراتب ، االجور الدراسية السنوية 
، اج�ور كورس اللغة ، تذاكر الس�فر ، نفقات 

طبع االطروحة والرسائل (.
»وتاب�ع القي�يس انه »بالنس�بة اىل منتس�بي 
ديوان الوزارة فتق�وم املديريات العامة بتزويد 
املديري�ة العامة للعالق�ات الثقافي�ة باالعداد 
والتخصص�ات فقط وس�يتم مفاتحة املديرية 
العام�ة للش�ؤون املالي�ة م�ن قبله�ا لغ�رض 

تأيي�د توفر التخصيص املايل ، وتش�كيل لجان 
فرعية بكل مديرية عامة تكون مس�ؤولة عن 
طلب�ات املتقدمني وترش�يحهم ع�ى ان تأخذ 
بنظ�ر االعتبار ) املعدل ، الخدمة ، العمر ( وان 
التؤثر اعداد املرش�حني عى ال�كادر التدرييس 
والوظيفي وس�ري العملي�ة الرتبوية وان يكون 
اختصاص�ه من االختصاص�ات التي تحتاجها 
املديري�ة وذات صل�ة بالعم�ل ، واالخ�ذ بنظر 
االعتب�ار كتاب�ي وزارة التعليم الع�ايل والبحث 

العلمي فيما يخص ذوي الش�هداء من املقاعد 
، واعطاء االولوية بالرتشيح ملرشحي االجازات 
الدراسية للعام الدرايس 2014-2015 ممن لم 

يتم تحوليهم داخل العراق« .
ونوه القييس ان »اخر موعد الستالم احتياجات 
املديري�ات العام�ة من املقاعد س�يكون نهاية 
الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق 31 كانون 
االول 2019 وس�تهمل جميع االحتياجات التي 

ترد بعد هذا التاريخ« .

الرتبية تعلن املوافقة عىل فتح االجازات الدراسية خارج العراق للعام الدرايس 2021-2020

أمانة بغداد تبارش بتطوير املحلة »446« بمنطقة اهلياكل
    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت امانة بغداد أم�س األربعاء اعم�ال تطوير املحلة 
)446( بمنطق�ة الهي�اكل ضمن قاطع بلدية الش�علة يف 

العاصمة .
وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 

منه، إن »مالكات دائرة املش�اريع ب�ارشت اعمال تطوير 
املحلة )446( افراز حدي�ث بعد اكتمال الخدمات التحتية 
اذ يتضم�ن العم�ل فت�ح بوك�س تراب�ي وف�رش الحىص 
الخابط وانش�اء مشبكات لترصيف مياه االمطار وتعلية 
املنه�والت وم�د قالب جانبي ثم االكس�اء بث�الث طبقات 

اسفلت اساسية وتعديلية وسطحية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير دائرة املوارد املائية يف محافظة دياىل مهند 
املعموري، أمس االربعاء، بان االمطار زادت من خزين 

بحرية حمرين باكثر من 40 مليون م/مكعب.
وقال املعموري يف ترصيح صحفي ان ”هطول امطار 
غزيرة وتدفق السيول يف مناطق عدة من دياىل ساهمت 
يف زي�ادة خزين بح�رية حمرين باكثر م�ن 40 مليون 
م / مكع�ب الفتا اىل ان خزين البح�رية وصل بالوقت 

الراهن اىل اكثر من مليار و300 مليون م مكعب”.
واض�اف املعم�وري ان “بح�رية حمري�ن ق�ادرة عى 
اس�تيعاب ملي�ار م مكعب اخ�ر للوص�ول اىل مرحلة 
االمتالء الفتا اىل ان اي س�يول اخرى س�تكون حمرين 

قادرة عى استيعاب وخزنها دون اي اشكاالت”.
وتع�د بح�رية حمري�ن الخزي�ن االس�رتاتيجي االكرب 
للمي�اه يف دي�اىل وه�ي تؤم�ن مي�اه لنح�و 60% من 

مناطق املحافظة عرب 5 انهر رئيسية.

املوارد املائية: االمطار تزيد 
خزين بحرية محرين باكثر 

من 40 مليون م/مكعب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النفط توقع »٣« عقود لنقل وتسويق 
فوائض املصايف

حمافظ البرصة يستحصل موافقة النفط 
عىل تعيني ألفي شخص عىل مالك الوزارة

    بغداد / المستقبل العراقي

األربع�اء، ع�ن  النف�ط، أم�س  أعلن�ت وزارة 
توقيعه�ا ثالث�ة عقود لنقل وتس�ويق فوائض 
املصايف العراقية، مبينًة أن العقود من ش�أنها 
توف�ري إي�رادات إضافي�ة تقارب امللي�ار دوالر 

للموازنة املقبلة.
وق�ال وزير النفط ثام�ر الغضبان عى هامش 
توقي�ع العق�ود الثالث�ة، إن »ال�وزارة متمثلة 
برشك�ة تس�ويق النفط س�ومو وقع�ت ثالثة 
عقود لنقل وتس�ويق فوائض املصايف العراقية 
م�ن مش�تقات النفث�ا والنفط األس�ود والتي 
تزيد عن حاجة االس�تهالك املح�ي لتصديرها 

للخارج«.
وأوض�ح الغضب�ان، أن »رشكة س�ومو وقعت 
عق�داً مع رشكة النق�ل الربي التابع�ة لوزارة 
النقل لنقل 12 ألف طن يومياً من النفط األسود 
من املص�ايف إىل األرصفة يف املوان�ئ العراقية«، 
مبين�اً أن »س�ومو وقعت أيضاً عق�داً آخر مع 

رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة لنقل 4000 
ط�ن يومياً م�ن النف�ط األس�ود و3 االف طن 
م�ن النفثا من املص�ايف إىل األرصفة ومن ثم إىل 
الخزان الرئييس«.ولفت إىل أن »س�ومو وقعت 

عقداً ثالث�اً مع رشكة الناق�الت البحرية لنقل 
16 أل�ف طن يومياً من النفط األس�ود، وأيضاً 
نقل 8 االف طن من النفثا من املوانئ العراقية 

إىل الرشكات العاملية املستوردة للنفط«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت محافظة البرصة أمس االربعاء 
ع�ن موافق�ة وزير النفط ع�ى تعيني 
2000 درجة وظيفية عى مالك وزارة 

النفط.
وقال مدير قس�م ش�ؤون املواطنني يف 
محافظ�ة الب�رصة حكي�م املياحي يف 
ترصي�ح صحف�ي ان »املوافقة جاءت 
بعد اتص�ال هاتفي جرى بني محافظ 
البرصة اس�عد العيداني ووزير النفط 
ثامر الغضبان بش�أن قبول االس�ماء 
الفائ�زة بالقرعة للتعي�ني عى الوزارة 
والبالغ�ة الف�ي درج�ة وظيفي�ة من 
اص�ل 30 الف فرصة عمل اعلنت عنها 

املحافظة يف وقت سابق«.
واض�اف املياح�ي »س�تكون مبارشة 
املقبول�ني بالتعي�ني خ�الل االس�بوع 

املقبل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية، 
أمس االربعاء، عن خطتها السنوية لتجهيز 
مزارع�ي محافظ�ة نين�وى بحصصهم من 
منتوج زيت الغاز الخاصة بموس�م الحصاد 
الزراع�ي لع�ام2020 والتي بلغ�ت أكثر من 
}31{ ملي�ون ل�رت. وق�ال وكي�ل مديرع�ام 
الرشك�ة حس�ني طالب عب�ود يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »الرشكة 
مس�تمرة بدع�م كافة القطاع�ات املهمة يف 
البل�د ومنها القط�اع الزراعي عرب تجهيزها 
للمزارعني يف محافظ�ة نينوى ضمن حملة 
الحراثة والب�ذار للموس�م }2019 -2020{ 

بمنتوج زيت الغ�از من خالل هيأة التجهيز 
التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة 

/ مديرية الزراعة يف نين�وى«، مبيناً إن هذا 
اإلجراء يتم بعد إجراء الكش�ف املوقعي من 

قب�ل لجان الكش�ف لغرض تحدي�د الحصة 
املطلوب�ة وإكم�ال اإلج�راءات الالزمة . من 
جانبه أوضح مدير هي�أة التجهيز يف رشكة 
التوزيع إحس�ان موىس ان »حجم املساحة 
التي تصل�ح للزراعة والتي س�تدخل ضمن 
الخطة الزراعية بلغ�ت اكثر من }6{ مليون 
دون�م وس�يكون التجهيز بواق�ع }5{ لرت/ 
دونم«، مبيناً أن »تحديد الكمية وتخصيصها 
املس�احة  حس�ب  يت�م  التجهي�ز  لغ�رض 
املزروعة أو إعتم�اداً عى اآلليات واملضخات 
الزراعية«.وأضاف ان »الرشكة  والساحبات 
تس�عى جاهدة بدعم القطاع الزراعي ألجل 
النهوض بواقعه حس�ب اإلمكانيات املتاحة 
وبالتايل دعم اإلقتصاد الوطني وتشجيعه«.

املنتجات النفطية ختصص أكثر من »٣1« مليون لرت لألرايض 
الزراعية يف نينوى

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االعمار واالسكان، أمس األربعاء، أنها وضعت 
خطة لحل االختناقات املرورية يف مدينة بغداد منها تشييد 

العديد من الجسور.
وأك�د وزير االعمار بنكني ريكان�ي يف ترصيح صحفي، أن 
»الوزارة وضعت خطة لح�ل االختناقات املرورية يف مدينة 
بغداد منها تشييد العديد من الجسور، إذ بارشت مالكاتها 
بعد استحصال املوافقات من الجهات املعنية تشييد جرس 

عبور للمشاة يربط بني منطقتي الكاظمية والكريعات«.
واوض�ح أن »ال�وزارة قامت بوضع تصمي�م للجرس، وانه 
س�يكون أحد معال�م مدينة بغ�داد املتمي�زة، ويبلغ طوله 
234 م�رتاً مربعاً«، مش�رياً إىل أن »تش�ييد الجرس س�يمر 
بمرحلتني، األوىل س�رتكز عى وض�ع الركائز واالعمدة، اما 
املرحلة الثانية فس�تكون لتش�ييد الهي�كل الحديدي الذي 
س�رتافقه منظوم�ة ضوئية ع�ى طول الجرس وس�تكون 

بلون العلم العراقي«.
واض�اف أن »وزارت�ه تعتزم تنفيذ عدد من املش�اريع التي 
تخص الطرق يف حال توفر تخصيصات مالية ضمن موازنة 
الع�ام املقبل منها طريق الدورة – اليوس�فية الذي يش�هد 
اختناقات خالل الزيارة املليونية يف مدينة كربالء املقدسة«، 
فض�ال عن »وج�ود تعاون م�ع امانة بغداد لحل مش�كلة 
االختناقات املرورية يف منطقة الرستمية والشوارع املؤدية 
اىل جن�وب العراق«، اضاف�ة اىل ان »هناك بعض املقرتحات 
التي تركز عى فك االختناقات قرب الجرس املعلق يف منطقة 

الجادرية«.

االعامر واإلسكان تضع خطة لفك 
»زحامات السري« بينها جرس »مميز«

   بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك��ة  ع��اودت 
رشكات  إح��دى  وامليكانيكي�ة  النحاس�ية 
خ�ط  تش�غيل  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
صناعة وإنت�اج األنابيب النحاس�ية مختلفة 
الش�هيد  القياس�ات واألش�كال يف مصان�ع 
النحاس�ية بع�د توقف دام ألكث�ر من خمس 

سنوات بسبب االرهاب .
أعل��ن ذل�ك مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس 

أكرم ش�اكر عبد الفت�اح يف ترصيح للمكتب 
االعالمي يف الوزارة مؤكداً جهود أدارة وكوادر 
مصنع التش�كيل يف إعادة تأهيل ماكنة البثق 
وإنتاج األنابيب النحاس�ية املختلفة ، مشرياً 
اىل ان ه�ذه املنتجات تخ�دم وزارة الكهرباء 
ورشكات القط�اع الخاص ، مجدداً دعوته إىل 
رشكات وزارة الصناعة واملع�ادن والوزارات 
األخرى لالس�تفادة من ه�ذه املنتجات التي 
تخدم السوق املحلية وتعيد للصناعة الوطنية 

هيبتها .

الصناعات امليكانيكية تعاود إنتاج االنابيب 
النحاسية بمختلفـ القياسات واالشكال

   بغداد / المستقبل العراقي

رشع�ت الرشك�ة العامة للصناعات الهيدروليكية إح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن بتنفيذ عقده�ا املربم م�ع وزارة الدفاع 
لتجهيزه�ا بمنتجاته�ا من مواد التحكيم والتحصني والتي تش�مل 
االس�طوانات املنفاخية واالسالك الشائكة واملشبكات البالستيكية 

. ) BRC االسيجة الوقائية (
وأوض��ح مدير عام الرشكة املهندس عماد كريم محمد يف ترصيح 
للمكتب االعالمي يف الوزارة بأن التجهيز س�يكون عى اربع دفعات 
خالل م�دة تنفيذ العقد والبالغة )4( أش�هر ، معرب�اً عن أمله بأن 
يك�ون ه�ذا العقد فاتح�ة خري وانطالق�ة نحو إبرام عق�ود أخرى 
لتجهي�ز املنتج�ات املذكورة التي تخ�دم وزارتي الدف�اع والداخلية 
وال�وزارات االخرى والقطاع الخاص ، مش�رياً اىل ان الرشكة تمتلك 
خطوط إنتاجية ومعدات ومكائن من مناشئ تركية واوربية ألنتاج 
مواد التحكيم والتحصني بطاقة )1( طن يف اليوم لكل ماكنة ، مؤكداً 
ان العام الحايل ش�هد أقباالً من وزارات الدولة اىل الرشكات املنتجة 
تنفيذاً ملاجاء يف قانون املوازنة االتحادية والقرارات الحكومية التي 

تلزم الوزارات بتأمني أحتياجاتها من الرشكات املصنعة .
وأفصح املدير العام عن ان رشكته أبرمت عدد من عقود املش�اركة 
م�ع رشكات رصينة ومعروفة عامليا ألضافة تخصصات وأنش�طة 
ومنتج�ات جديدة وزي�ادة الطاقات وتطوي�ر االمكانيات وتحقيق 
قيم�ة مضافة ونس�بة تصنيعية اكث�ر من )30%( ل�كل منتجاتها 
اىل جان�ب فرص أس�تثمارية أخرى معلنة يف مج�االت أخرى تخدم 
عمل الرشكة ، كاش�فاً عن طموح الرشكة وتطلعاتها يف االستفادة 
القص�وى من عقود املش�اركة لتلبية الحاجة املحلي�ة واالنتقال اىل 

مرحلة التصدير للبلدان املجاورة .

الصناعات اهليدروليكية ترشع بتنفيذ عقد 
جتهيز وزارة الدفاع بمواد التحكيم والتحصني

    المستقبل العراقي/ الغانم

بارشت مديرية ش�هداء واس�ط، أم�س األربعاء، بتوزي�ع املنحة 
العقارية لذوي شهداء الحشد الشعبي.

وقال�ت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
“املديرية قامت بتوزيع 300 منحة عقارية، والعمل جار عى قدم 

وساق لتوزيع الوجبات القادمة وبصورة مستمرة”.
وأضاف البيان أن “مؤسسة الشهداء دائرة شهداء الحشد الشعبي 
مس�تمرة بتوزيع املنح العقارية لذوي الش�هداء، انصافا لحقوق 

الضحايا واكراما لدماء االبطال”.

واسط: توزيع وجبة جديدة من املنحة 
العقارية لذوي شهداء احلشد الشعبي

    بغداد / المستقبل العراقي

نوه�ت وزارة الدفاع، أمس االربعاء، بش�أن الطلب�ة املتقدمني اىل 
الدورة 80 بصفة طالب طيار.

واك�دت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»الطلب�ة املتقدم�ني اىل ال�دورة 80 بصفة }طالب طي�ار{ والذين 
ت�م نرش اس�مائهم وموعد مراجعتهم س�ابقا، سيس�قط حقهم 

باملراجعة يف حال تخلفوا عن الحضور باليوم املحدد لهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، أمس األربعاء، عن إتالف إرس�الية 
م�ن األدوية البرشي�ة واملواد الغذائية ومعس�ل منتهية الصالحية 
ومواد دعائية وبوسرتات وعلب فارغة موسومة يف كمرك الشحن 

الجوي بالعاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان للهي�أة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أن 
»كوادرها العاملة يف كمرك الش�حن الجوي قامت بإتالف األدوية 
وامل�واد ملخالفتها الضوابط والتعليمات وغري صالحة لالس�تهالك 

البرشي.«.
وأضاف ان الهي�أة »اتخذت اإلج�راءات القانونية بحق املخالفات 
وف�ق امل�ادة 68 /ثانيا من قان�ون الكمارك النافذ رقم 23 لس�نة 

1984 املعدل والتعليمات النافذة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أنج��زت رشك��ة أب�ن ماج��د العام��ة إح��دى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن مراح�ل متقدم�ة يف أعم�ال م�رشوع جرس 

الشهي�د كنع�ان ) التنوم�ة ( .
أعل��ن ذلك مدير ع�ام الرشكة املهن�دس حيدر طاهر جاس�م يف 
ترصي�ح للمكت�ب االعالمي يف ال�وزارة مفصحاً ع��ن ان رشكته 
أكمل�ت الجزء املتحرك من الفتحة املالحية لجرس الش�هيد كنعان 
) التنومة ( يف موقع ميناء املعقل وقامت وبجهود الكادر الهنديس 
والفني يف الرشكة بنقل الجزء املتحرك اىل موقع الجرس عى ش�ط 
العرب والذي يربط بني قضاء ش�ط العرب والعش�ار ، الفتاً اىل ان 
الج�زء املتحرك بطول )60 م( وع�رض ) 9.60 م ( وبوزن )300( 
ط�ن وق�د تم ربطه ب�ني جهتي الج�رس من جهة العش�ار وجهة 

قضاء شط العرب.

الدفاع تصدر تنوهيا بخصوص الطلبة 
املتقدمني اىل الدورة :80: بصفة طالب طيار

الكامرك تعلن إتالف أدوية برشية 
ومعسل يف كمرك الشحن اجلوي

رشكة أبن ماجد حتقق مراحل متقدمة يف أعامل 
مرشوع جرس الشهيد كنعان »التنومـة«
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Announcement for Tender No: 044-PC-19  
Supplying Laboratory Equipment and accessories 

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

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Supplying Laboratory Equipment and accessories 

Tender No.: 044-PC-19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 

companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ 

C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 

Bidding Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to Supplying Laboratory Equipment and accessories 

 

S/N Qty UOM Description 

1 1 set LPG and natural gas composition analysis by gas chromatography 

2 1 set The Demulsifier Performance Test Instrument (DPY-2B or GK-2000S) 

3 1 set brookfield Rotational viscometer (DV-III) 
4 1 set Distilled water apparatus Type 
5 1 set Low Density Dissolved Oxygen Meter 

Part Two: Deadline to purchase the ITB: 

Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents on/Before the 

deadline 26 Dec 2019 at Al Burhan Hotel in Baghdad Airport. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 

should be with the following documents for the company: 

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

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 

deadline 4:00 PM of 28 Dec 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 

Camp before the deadline of tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 

submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 

information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 

C&P Dept. before the date of 4:00 PM of 26 Dec 2019 by Email to wangzhiliang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , 

for the purpose of swift answering before the bidding date. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. Before you to 

purchase this tender to Al Burhan hotel please call Mr Wang (Tel:07734937963) 

وزارة النفط/ رشكة توزيع املنتجات النفطية 
اعالن مناقصة عامة

اىل :  الرشكات الراغبة باالشرتاك يف املناقصة 
م / 1 ب /خ / 2019/12( مضخات وقود قوة ضاغطة عدد )350( 
ومضخات وق�ود مزدوجة عدد )250( ومضخ�ات وقود مفردة عدد 

)60(
 ي�ر ) وزارة النف�ط / رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطي�ة ( بدعوة 
مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
)امل�واد اع�اه( وحس�ب املن�اىشء املطلوب�ة وبالكلف�ة التخميني�ة 

املوضحة ادناه:
يرجى ماحظة االتي :

1 � متطلب�ات التأهي�ل املطلوبة : )ش�هادة وعقد التأس�يس ، وكالة 
مصدقة ، حسابات ختامية ، االعمال املماثلة ، وصل رشاء املناقصة ، 

كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة للرضائب( 
2 � بأم�كان املناقصن الراغبن رشاء وثائق املناقصة التي س�تكون 
متوفرة ابتداءا من يوم االربع�اء املصادف 2019/11/27 بعد تقديم 
طلب تحريري اىل قس�م املش�رتيات الخارجية وبع�د دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة ) 750000( س�بعمائة وخمس�ون الف دينار  عراقي 

غري قابلة للرد
3 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) العراق / بغداد / الدورة /

مجمع مصفى الدورة / رشكة توزيع املنتجات النفطية / لجنة فتح 
العط�اءات املركزية ( يف موعد الغلق املح�دد )االربعاء 2020/1/15( 
العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور 
مقدمي العط�اءات او ممثليه�م الراغبن بالحض�ور يف صباح اليوم 

التايل للغلق
4 � س�يتم عق�د مؤتمر لاجاب�ة عن استفس�ارات املناقصن يف مقر 
الرشك�ة يوم االربع�اء املص�ادف 2019/12/18 )الس�اعة العارشة 

صباحا( 
5 � ع�ىل مق�دم العطاء مىلء القس�م الراب�ع من الوثيقة القياس�ية 
ويقدم ورقيا ومختوم بالخت�م الحي للرشكة مقدم العطاء ويف حالة 
عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسية بالقسم الرابع منها سيتم 

استبعاد عطاءه
6 � ع�ىل مق�دم العطاء ان يجهز جدوال مش�ابها للمواصفات الفنية 
املنصوص عليها يف القس�م الس�ادس من الوثيقة القياس�ية اليضاح 
كيفية تطابقها مع املواصفات املطلوبة باالضافة اىل مىلء الحقل )د( 

من جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار اليه اعاه
7 � رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار

8 � اذا ص�ادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية فيعترب اليوم التايل 
موعدا لغلق املناقصة

9 � تتحمل الرشكة الفائزة باالحالة اجور النرش واالعان 
� للمزيد من التفاصيل باالمكان  زيارة املواقع التالية :

*موقع وزارة النفط االلكرتوني : 
www.oil.gov.iq

*موقع الرشكة االلكرتوني :
www.opdc.oil.gov.iq

او االتصال عىل : 
*الربيد االلكرتوني لقسم املشرتيات الخارجية :

for_pur@opdc.oil.gov.iq
التوقيع

املدير العام

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب حس�ن معروف 
حافظ الصادرة من املعهد التقني اداري 
ب�رة قس�م ادارة امل�واد – فمن يعثر 

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

فقدان 
فقدت هوية الطالبة دعاء سالم محمد 
الصادرة من املعهد التقني اداري برة 
قس�م املحاس�بة – فم�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املعقل 
رقم االضبارة : 546 / 2019 

التاريخ : 11 / 12 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / نجود عبد الجبار مجيد 

لقد تحقق لهذه املديرية انك مجهول محل االقامة حس�ب 
رشح مرك�ز رشط�ة اله�ادي بالع�دد 12895 يف 5 / 12 / 
2019 ومجلس بلدي ح�ي االحرار بالعدد 1114 يف 4 / 12 
/ 2019 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ املعقل خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون لسداد دين الدائن سالم شاكه عليوي .
املنفذ العدل

الكلفة التخمينية مع االدوات 
االحتياطية والتدريب المنشأ ت

5,509,040 دوالر امريكي ، ياباني 1

5,172,840 دوالر اوربي ) انكليزي ، ايطالي ، 
فرنسي ، الماني(  2

5,063,790 دوالر كوريا الجنوبية 3
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اعالن صادر عن الرشكة الوطنية لصناعات االثاث املنزيل 

رشكة مسامهة خمتلطة / نينوى 
الراسامل املدفوع ) 1660000000 ( 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام املادة ) 87 ثانيا ( من قانون الرشكات املرقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذ لقرار 
مجلس ادارة الرشكة يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد يف الساعة 
العارشة من صباح يوم الس�بت املصادف 28 / 12 / 2019 يف مقر الرشكة الكائن يف حي العربي – 

مدخل طريق دهوك – وذلك ملناقشة االمور التالية :
1 – مناقش�ة كتب ديوان الرقابة املالية املرقمة 13 / 29 / 25 / 6427 يف 26 / 3 / 2018 و 13 / 
29 / 25 / 8992 يف 30 / 4 / 2018 و 13 / 29 / 25 / 1065 يف 9 / 10 / 2018 و 13 / 29 / 25 
/ 22752 يف 28 / 10 / 2018 و 13 / 29 / 25 / 23929 يف 13 / 11 / 2018 املتضمن�ة لالعت�ذار 
عن تدقيق البيانات املالية لالعوام من 2013 ولغاية 2017 وتقرير ديوان الرقابة املالية لحس�ابات 

عام 2018 . 
2 – مناقشة تقرير مجلس االدارة من سنة 2015 ولغاية سنة 2018 .
3 – مناقشة الحسابات الختامية لالعموام من 2015 ولغاية 2018 . 

4 – مناقش�ة اطفاء العجز املرتاكم والبالغ 680 289  597 دينار من الفائض املرتاكم والبالغ 685 
020 239 دينار واتخاذ القرار املناسب بشانه .

5 – مناقش�ة اطف�اء املبل�غ وق�دره ) 000 450 84 دينار واملبل�غ 000 500 1 دين�ار عن ايرادات 
مس�تلمة قبل احداث 2003 موقوفة يف سجالت الرشكة لدوائر ومؤسسات حكومية منحلة واتخاذ 

القرار املناسب بشانه .
6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

7 – مناقش�ة تمليك عقار القطعة املرقمة 33 مقاطعة 36 بيس�ان واملش�يد عليها بنايات ومعامل 
الرشك�ة وحس�ب كتاب وزارة الصناع�ة واملعادن املرق�م 68151 يف 23 / 12 / 2018 وكتاب دائرة 

عقارات الدولة يف محافظة نينوى املرقم 1758 يف 9 / 5 / 2019 واتخاذ القرار املناسب بشانه .
يرجى حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب سند االنابة او توكيل الغري بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام عىل 
االقل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة 91 من قانون الرشكات مستصحبني معكم 
شهادة االسهم ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع عىل ان يعقد يف نفس املكان 

يف االسبوع التايل يف يوم السبت املصادف 4 / 1 / 2020 .

اعالن
يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية احدى تشكيالت وزارة النفط ان تعلم الرشكات الناقلة املتأهلة 
يف املناقصتني بمرحلتني )2و2019/3( عن تحديد موعد املرحلة الثانية ) مرحلة االحالة النهائية( 
وذلك يوم االحد املوافق 2019/12/15 الس�اعة )9( التاسعة صباحا يف ديوان الوزارة فعىل املدراء 
املفوض�ني للرشكات املدرجة اس�مائها ادناه او وكالئه�م القانونيني الحض�ور يف الزمان واملكان 
املحددين مستصحبني معهم كافة مستمسكاتهم التعريفية وسيتحمل الناكل عن رسو املناقصة 

عليه الفرق بني البدلني وادراجه يف القائمة السوداء وتعد الرشكة ناكلة يف الحاالت التالية:
1 � االمتن�اع عن توقيع العقد بع�د التبلغ بكتاب االحالة وبعد انذاره رس�ميا لتوقيع العقد خالل 

)15( يوم من تاريخ االنذار ومن دون عذر مرشوع قانونا
2 � عدم تقديم بيانات غري حقيقية وبطرق غري مرشوعة ومخالفة لرشوط املناقصة

3 � عدم تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ
وان الرشك�ة غ�ري ملزمة بقبول اوط�ا العطاءات ويف حال تقديم اكثر من رشك�ة ناقلة عطائاتها 
وضم�ن الكلفة التخمينية يتم االحالة عليها بالتس�اوي اما اذا قدمت رشكة ناقلة واحدة عرضها 
وبالكلف التخمينية املقرر فيتم احال املحور عليها وبالكميات املحددة يف عرضها وتوزع الكميات 
املتبقية عىل املحور عىل الرشكات االخرى الراغبة  باملحور وبنفس االجور ملحاور وزارة الكهرباء

اسماء الرشكات املتأهلة :
1 � انوار كربالء       

2 � الخيمة
3 � الشعلة
4 � الغدير

5 � ربيع بغداد
6 � الضايف

7 � سماء الرافدين
8 � النشأة

9 � رحلة الفدك
10 � طريق الهدى

11 � الصادق العاملية
12 � النفيس
13 � الزبري

14 � شذى بغداد
15 � ارض الظفر

16 � بريق سلسلة الذهب 
17 � ينبع

18 � الحوض االسود
19 � غصون العراق

20 � والية عيل
21 � ارض املشكاة

22 � زهرة العامر
23 � هورمان
24 � العيون

25 � نبع الريان
26 � بساط الريح

27 � الزهرة
28 � جوهرة املسار

29 � زرع الطيب
30 � غصن الكروم
31 � سليل الذهب

32 � ارض جبل حمرين 
33 � ميادين االنوار

34 � بريق الثريا
35 � دار الضحى

36 � صدى الشمال
37 � بشائر الخري
38 � سهل نينوى 
39 � سما الحياة

40 � دار النور
41 � جبل الزيتون
42 � صفاء السما

43 � كنوز االرض
44 � دار السالم

45 � البالد
46 � برج املعايل

47 � الخط الجديد
48 � الصقر امللكي
49 � ورق النعناع

50 � عرفات 
51 � كوادر االمني

52 � رصح التكنولجيا
53 � االوداج
54 � الشمال

55 � عراق الجوال
56 � ابداع العراق
57 طريق الوطن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1561 / ب3 / 2019 

التاريخ : 27 / 11 / 2019 
اعالن 

تنفيذا للق�رار الصادر من هذه املحكمة 
يف الدعوى اعاله والقايض بازالة ش�يوع 
الس�يارة املوصوفة ادناه بيع�ا والعائدة 
للس�يد ) محمد قاسم محمد ( ورشكائه 
والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر 
االع�الن ع�ن بيع�ه يف الصح�ف املحلية 
ملدة عرشة اي�ام اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للنرش فع�ىل من له الرغبة مراجعة هذه 
املحكم�ة مس�تصحبا مع�ه التامين�ات 
القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة 
ل�ه البالغة ) 000 ، 000 ، 11 ( احد عرش 
مليون دينار بصك مصدق لحساب هذه 
املحكم�ة ان ل�م يكن رشيكا وس�تجري 
االحال�ة القطعية بعه�دة الراغب االخري 
بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل 

عىل املشرتي .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
االوصاف : 

1 – الس�يارة املرقم�ة 66469 / أ دي�اىل 
خص�ويص تيوت�ا ك�ورال مودي�ل 2013 
صالون لونها ابيض غري محدد الس�يارة 
تعم�ل ناق�ل الحرك�ة اتوماتي�ك يوج�د 
فطر يف الجام�ة االمامية االطارات جيدة 
غط�اء املحرك مصبوغ وصب�غ الجاملغ 

االمامي.
2 – القيمة التقديرية للس�يارة : ) 000 ، 

000 ، 11 ( احد عرش مليون دينار .
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 2620 

التاريخ : 11 / 12 / 2019 
اعالن 

اىل / املفقود ) باش جهاد خلف ( يسكن 
قرية القرغول . بتاريخ 9 / 12 / 2019 
قدمت لنا املدع�وة ) صالحه مهدي عمر 
خط�اب ( طلبا تطلب في�ه اصدار حجة 
) ب�اش  للمفق�ود  الحج�ر والقيموم�ة 
جهاد خل�ف ( والذي فق�د بتاريخ 19 / 
2 / 2015 والتي تطلب فيه اصدار حجة 
الحج�ر والقيمومة وتك�ون قيمة عليك 
ل�ذا تق�رر االعالن ع�ن ذل�ك يف الصحف 
املحلي�ة فمن له حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالثة ايام من تاريخ 
هذا االع�الن وبخالف ذلك س�وف تصدر 
املحكمة حجة الحج�ر والقيمومة وفقا 

للقانون .
القايض 

عدنان حسني عيل

فقدان 
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
التخطي�ط باس�م / وج�دي محمد رضا 
محم�د حس�ني املدي�ر املف�وض لرشكة 
بشائر الخري للمقاوالت العامة املحدودة 
رق�م الهوي�ة 3596 – فمن يعث�ر عليها 

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

دائرة التسجيل العقاري يف جلوالء
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 

بتاريخ 5/3 /2017 لتسجيل
محل�ة   1533 تسلس�ل  العق�ار  تم�ام 

العروبة / جلوالء
بأس�م فاطم�ة ناج�ي محم�د مج�ددا 
بأعتب�ار حائ�زا له بصف�ة املال�ك للمدة 

القانونية
 ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري  رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعى 

بوجود عالقه
او حقوق معينه عىل ه�ذا العقار تقديم 

مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل
م�دة ثالثني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 

لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا 

من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور له�ذا 

الغرض
خالد جواد كاظم

مالحظ دائرة التسجيل العقاري جلوالء
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 3069 

التاريخ : 11 / 12 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطلب املق�دم من قبل املدع�وة ) فريال 
اس�ماعيل عيل ( التي ت�روم فيه نصبها 
قيم�ة عىل زوجها املفقود ) مظفر بنيان 
داود س�لمان ( ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
نرش فق�دان املدعو ) مظف�ر بنيان داود 
س�لمان ( الذي فق�د يف محافظة صالح 
الدي�ن / ناحي�ة االس�حاقي بتاريخ 3 / 
10 / 2015 ول�م يع�رف مص�ريه لح�د 
االن وع�ىل من يعث�ر علي�ه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
يف محافظة صالح الدين / محطة بلد او 
مركز رشطة االس�حاقي خالل شهر من 

اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حازم محمد احمد

السادة مسامهي رشكة جمتمع االعامل للتجارة العامة ) م . خ ( 
اعالن دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 87 ( الفق�رة ) ثانيا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وبن�اء عىل ماج�اء بقرار مجلس ادارة الرشكة يف جلس�ته املنعقدة بتاري�خ 2 / 9 / 2019 ندعو كافة 
مس�اهمي رشكة مجتمع االعمال للتجارة العامة ) مس�اهمة خاصة ( لحضور اجتماع الهيئة العامة 
الذي س�وف ينعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املوافق 31 / 12 / 2019 يف مقر الرشكة 
الكائن يف الكرادة يف عمارة الرشكة العربية لالس�تثمارات الصناعية يف س�احة كهرمانة ملناقشة جدول 

االعمال املذكور ادناه : 
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة الرشكة عن نش�اطها للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليها . 
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليها .
3 – اتخاذ القرار املناس�ب بش�ان مقسوم االرباح املتحققة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليها . 
4 – تعيني مراقب حس�ابات لس�نة 2019 وتحديد اجوره وفق تعليم�ات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق 

الحسابات واملصادقة عليها.
5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم واملصادقة عليها .

6 – انتخ�اب خمس�ة اعضاء اصلي�ني ومثلهم احتياط لعضوي�ة مجلس االدارة النته�اء دورة املجلس 
الحالية .

يرج�ى حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل الغ�ري بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل 
من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام ) 91 ( من القانون ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني 

يؤجل اىل االسبوع التايل يوم الثالثاء املصادف 7 / 1 / 2020 .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ القاسم
اعالن

تبيع هذه املديرية نيابة عن مديرية تنفيذ العباسية سهام املدينة )رجيحة حمود عبد عباس( والبالغة )5436580( 
سهم من اصل االعتبار الكيل البالغ )496940136( اي ما يعادل 7دونم و 9 اولك و5م2 والبالغة قيمتها )29,448,000( 
تس�عة وعرشون  مليون واربعمائة وثمانية واربعون  الف دينار فقط يف العقار املرقم 5/13 م27 الس�لط لقاء طلب 
الدائن جاسم محمد رايض البالغ )19,500,000( تسعة عرش مليون وخمسمائة الف دينار فقط فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبداء من التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية والبالغة %10 

من قيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي

املواصفات 
1 � موقعه ورقمه : القاسم قرية السلط 5/13م  27 السلط

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة للدولة 
3 � حدوده واوصافه : يحيطها باقي ارايض القطعة املرقمة 5/13 م27 الس�لط والجزء العائد للمدينة محاط بنهر 

حقلية ارض خالية من الشواغل واملغروسات واملشيدات وبجانب املبزل الرئييس اىل الغرب منه وبداللة الدائن 
4 � مشتمالته : ال يوجد مشتمالت

5 � مساحته : 7 دونم و 9 اولك  و5م2
6 � الشاغل : املدينة / )رجيحة حمود عبد عباس( 

القيم�ة املقدره ) 29,448,000( تس�عة وعرشون ملي�ون واربعمائة وثمانية واربعون  ال�ف دينار فقط وهي تمثل 
قيمة سهام املدين اعاله

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 184 / ب1 / 2019 
التاريخ : 21 / 11 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض 
بازالة ش�يوع السيارة املوصوفة ادناه بيعا والعائدة للسيد ) احمد 
كري�م جواد ( ورشكائه والكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية تقرر 
االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية ملدة عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة له البالغة 
) 000 ، 400 ، 5 ( خمس�ة مالي�ني واربعمائ�ة ال�ف دين�ار بصك 
مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة 
القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من 

يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – الس�يارة املرقم�ة 639024 بغ�داد اجرة فح�ص مؤقت اوبرتا 
صالون الس�يارة تعم�ل التربيد اليعمل االطارات بحالة متوس�طة 
الس�يارة مصبوغ�ة فيه�ا ارضار يف الدعامية االمامي�ة والخلفية 

واالشارة الضوئية الخلفية . 
2 – القيمة التقديرية للس�يارة : ) 000 ، 400 ، 5 ( خمسة ماليني 

واربعمائة الف دينار .

فقدان 
فقد وصل قبض امان�ات من بلدية البرصة املرقم 
/ 334410 بمبلغ 000 / 000 / 15 مليون مؤرخ 
يف 27 / 10 / 2013 باس�م / عيل جبار شفيت – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد موىس جعفر 
عبد الحس�ني الذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من ) 
الشش�رتي ( اىل ) التميم�ي ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

نشأت ابراهيم شالل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

رئيس جملس ادارة الرشكة 
مها حمسن شندو

باسم مجيل انطون 
رئيس جملس االدارة

العدد : 34/خ/2019
التاريخ 2019/12/4

املنفذ العدل
عدي حاتم عبد الواحد

حسني طالب عبود 
الوكيل االول للمدير العام
رئيس جملس ادارة الرشكة
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 2882 / ب / 2019 
التاريخ : 11 / 12 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / محمد حسني عيل 

اقام املدعي مروان ش�هاب حمد الدعوى البدائية املرقمة 
2882 / ب / 2019 ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا مبل�غ 
ق�دره ثالثة مالي�ني دينار عن قرضة حس�نة وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ رشط�ة الجمهورية – 
عليه تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
17 / 12 / 2019 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول .
القايض 

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

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / الرشط�ي محم�د عيل عب�د العباس 

حسون .
املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .

العنوان / محافظة البرصة – حي الحسني .
بم�ا انك متهم وفق املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك بتاري�خ 25 / 7 / 2012 
ولغاي�ة ط�ردك م�ن الخدم�ة بتاري�خ 27 / 2 / 2017 
وملجهولي�ة اقامتك اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان 
تح�ر امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االعالن يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و 69 ( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

. 2008
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

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

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2827

التاريخ 2019/12/8
اىل / املنفذ عليه  املدين / حيدر فالح حسن

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل ورقت�ي التكليف 
بالحضور وحس�ب هام�ش املختار املدع�و حيدر جعفر 
عب�د كل�ة انك مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر  تبليغك 
اعالن�ا  بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املحرر  : ق�رار الحكم بالع�دد 969/ش/2019 
يف 2019/6/30 واملتضم�ن ال�زام املدع�ى علي�ه ) حيدر 
فالح حس�ن( بتس�ليم املدعية ) ش�رين عماد حمودي ( 
االثاث الزوجية عينا وان تعذر فأداء اقيامها البالغة واحد 

وعرشون مليون وتسعمائة وثالثة وستون الف دينار
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2869/ ت/2019

التاريخ 2019/12/9
اىل / املنفذ عليه / رس�ل عباس فاضل تس�كن النجف / 

حي الجزيرة 
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من ورقة  تكلي�ف بالحضور 
بتاري�خ  املنطق�ة  مخت�ار  واش�عار  املبل�غ  ورشح 
2019/11/29 ح�ي العروب�ة / 2 ب�أن املدع�وه رس�ل 
عباس فاض�ل طوير كانت تس�كن يف محلتنا وقد غادرة 
املنطق�ة بدون علمنا اىل جهه مجهولة  انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر  تبليغك اعالنا  بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النج�ف بالعدد / 3214/ب2018/3 
يف 2018/11/7 ق�رر الحك�م بالزام املدعى عليها رس�ل 
عب�اس فاض�ل بتأدية مبل�غ مق�داره ع�رشون مليون 
دينار للمدعي مصطفى حميد مجيد وتحميلها الرس�وم 
واملصاري�ف ومنها اتعاب محام�اة وكيل املدعي املحامي 
فاضل حس�ن الحجيمي مبل�غ مقداره خمس�مائة الف 
دين�ار وتأيي�د الحج�ز االحتياط�ي بالع�دد / 69/حجز 
احتياط�ي/ 2018 املوض�وع ع�ىل قي�د العقار تسلس�ل 

601/3 م4 جزيرة النجف حي العروبة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3438/ش2019/1

التاريخ : 2019/12/4
اعالن

اىل املدعى عليه / مر يحيى عبد الكريم 
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقمة 3438/
ش2019/1 يف 2019/6/20 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
بتأييد حضانة املدعيه ) زهراء عيل س�عد( لولدها )يحيى 
م�ر يحي�ى( وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار حي االم�ر 3/ النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي 
خالل املده القانونية وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4804/ب2019/5

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدعى عليه ) فادي قاسم عبيد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك بتأديتك 
ل�ه وبالتكافل والتضامن مبلغا ق�دره 1000$ الف دوالر 
عن القرض امل�ؤرخ 2017/8/24 ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
كرب�الء حيدر مهدي العامري  واش�عار مختار حي الحر 
يف كربالء أياد محمود س�لمان املوس�وي  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
2019/12/16 التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4794/ب2019/3

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدعى عليها ) نعيمة عبيد مطروح( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك بتأديتك 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره 2800$ الفان 
وثمانمائة دوالر عن القرض املؤرخ 2018/6/14 ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك كون العنوان وهمي حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة كربالء حي�در مهدي 
العام�ري  لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/16 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4800/ب2019/4

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عيل ستار جبار( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له 
وبالتكافل والتضامن مبلغ�ا قدره 1250$  الف ومائتان 
وخمسون دوالر عن القرض املؤرخ 2017/9/28 ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك كون العنوان وهمي حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة  كرب�الء حيدر مهدي 
العام�ري  واش�عار مخت�ار منطق�ة الحر أي�اد محمود 
س�لمان املوس�وي  لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/16 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5050/ب2019/5

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا ) انوار محمد حس�ني وعيل صالح 
محمود( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ضدكم�ا وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامكما 
ق�دره  مبلغ�ا  والتضام�ن  وبالتكاف�ل  ل�ه  بتأديتكم�ا 
6400$ س�تة االف واربعمائ�ة دوالر ع�ن القرض املؤرخ 
2018/12/28 ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما كون 
العنوان وهمي  حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
بداءة االعظمية  حيدر محسن صالح واملبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة بغداد الجديدة عيل كامل الشمري  لذا تقرر 
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد 
املرافعة 2019/12/16 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4792/ب2019/3

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدعى عليه ) حازم خالد عباس ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له 
وبالتكافل والتضامن مبلغا قدره 1620$ الف وس�تمائة 
وعرشون دوالر عن الق�رض املؤرخ 2019/2/20 ونظرا 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكم�ة ب�داءة كربالء حيدر مه�دي العامري  واش�عار 
مختار حي النور يف كربالء هادي زوير عبود كون العنوان 
الوارد وهميا  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/16 التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة ناحية القادسية 
العدد : 272/ب/2019
التاريخ 2019/12/11

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة العقار املرق�م 6/213 القادس�ية 
باملزاي�دة العلني�ة وامل�زال ش�يوعه بيع�ا بموج�ب قرار 
ه�ذه املحكم�ة املرق�م 272/ب/2019 يف 2019/8/27 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
الحض�ور اىل ديوان ه�ذه املحكمة الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا يف اليوم الثالثني من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني 
القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني  محليت�ني 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة للعق�ار واملثبتة ادناه 
املستمس�كات القانونية وتحميل املش�رتي اجور االعالن 

والداللية 
القايض

محمد جاسم عبيد
االوصاف:

موقعه : ناحية القادسية / حي 9 نيسان 
جنس�ه ونوعه : دار مش�يده من الثرمستون واالسمنت 
ومس�قفة بالطاب�وق والش�يلمان واالرضي�ة مرصوفة 

بالكايش 
ح�دوده واوصافه : مطل عىل ش�ارعني ش�ارع االمامي 

بعرض 20 م والخلفي بعرض  10م
مش�تمالته : تتكون الدار من غرفة نوم عدد )3( ومطبخ 
وصال�ة وحمام ومرافق صحية واس�تقبال ومحالت عدد 
)2( تق�ع عىل ش�ارع االمام�ي بع�رض )20( م احدهما 
لبيع املواد الغذائية والثاني لالستنساخ وبيع القرطاسية 

وغرفة نوم يف الطابق العلوي
مساحته : 345م2

الش�اغل : مش�غوله من قب�ل املدعي ) محم�د جليل عبد 
الحسن( 

القيمة املقدرة : 75000000 مليون
درجة العمران : متوسطة

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

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/1629

التاريخ 2019/12/9
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السماوة سهام املدين صادق صاحب 
زعري بالعقار املرقم 90/58 غربي والبالغة )726( سهم  
الواقع يف الس�ماوة العائ�د للمدين صادق صاحب زعري 
املحجوز لقاء طلب الدائن )محمد حسون ملوكي( البالغ 
)ثالث�ة ملي�ون وس�تون دين�ار (  فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : س�ماوة / ش�ارع الفن�ادق 90/58 

غربي 
2 � جنسه ونوعه : االرض املشيدة عليها اثنى عرش محل 

وفرن صمون ورشتني عمل عدد )2( 
اثن�ى  املس�يد عليه�ا  االرض   : � ح�دوده واوصاف�ه   3
ع�رش محل وف�رن صمون ورش�تني عمل ح�داده وبناء 
من الطابوق واالس�منت ومس�قف قس�م منها بالحديد 

الشلمان والقسم االخر بالصفائح 
4 � مشتمالته :  

5 � مساحته : مرت مربع 92 / 20  /9 اولك
6 � درجة العمران :قديم

7 � الشاغل : الرشكاء
8 � القيم�ة املقدرة : 86993,540 س�تة وثمانون مليون 
وتس�عمائة وثالثة وتس�عون الف وخمس�مائة واربعون 

دينار حصة املدين صادق صاحب زعري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة فقدان 

التاريخ 2019/12/11
اىل  /املدعو  / عيل شاكر هادي

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الفقدان  صبيحة ش�اكر عبد  طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار  حج�ة فقدان  بحق 
املدع�و   ) ع�يل ش�اكر ه�ادي(  كون�ك مفق�ود بتاريخ 
2014/6/10 قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4412/ب2019/1

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه ) وسام حريب رمضان( 
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطفى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له وبالتكافل 
والتضامن مبلغا قدره 3900$ ثالثة االف وتس�عمائة  دوالر 
عن الق�رض امل�ؤرخ 2018/12/29 ونظ�را ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة مدينة 
الصدر ج�واد كاظم جرب لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 2019/12/16 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5040/ب2019/1

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عيل باسم محمد بوث( 
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حي�در خليفه اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بتأديتك 
اربع�ة   $4666 ق�دره  مبلغ�ا  والتضام�ن  وبالتكاف�ل  ل�ه 
االف وس�تمائة وس�تة وس�تون دوالر ع�ن الق�رض املؤرخ 
2018/9/25 ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الشعب احمد داخل دعدوش 
لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2019/12/17 التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5042/ب2019/1

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا ) احمد عب�د االمر حمي�د واحمد عبد 
السالم عيل( 

اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حي�در خليفه اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اعاله ضدكما والذي يطلب فيها الحكم بالزامكما  بتأديتكما 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره 14450$ اربع�ة 
عرش ال�ف واربعمائة وخمس�ون  دوالر ع�ن القرض املؤرخ 
2018/12/5 ونظ�را ملجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكرخ حس�ني باس�ل سعيد 
واملبلغ القضائي يف محكمة بغداد الجديدة عيل كامل الشمري  
لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2019/12/17 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5049/ب2019/4

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليها ) زينة نعمان محمود( 
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حي�در خليفه اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بتأديتك 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره 3335$ ثالثة االف 
وثالثمائ�ة وخم�س وثالث�ون  دوالر ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 
2018/5/28 ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الشعب احمد داخل دعدوش 
ومختار محلة 335 حي الش�عب كامل كريم رش�م لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/12/17 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5049/ب2019/4

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه ) سيف مؤيد عبد الوهاب( 
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حي�در خليفه اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اعاله ضدكما والذي يطلب فيها الحكم بالزامكما  بتأديتكما 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره 3335$ ثالثة االف 
وثالثمائ�ة وخم�س وثالث�ون  دوالر ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 
2018/5/28 ونظ�را ملجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة بغداد الجدي�دة عيل كامل 
الش�مري ومختار حي س�ومر يف بغداد الجديدة زياد جاس�م 
محم�د لكون العنوان ال�وارد وهميا  لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/17 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضور او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4783/ب2019/1

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عقيل عجيل محسن( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م بتأديتك له مبلغا مقداره )1500$ الف وخمس�مائة 
دوالر( بموجب القرض املؤرخ 2018/5/17 ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف ب�داءة كربالء 
حي�در مهدي العام�ري لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 2019/12/16 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصرفة الشاملة

فرع ابو صخر
العدد / 2900

التاريخ 2019/12/9
اعالن

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
للعق�ار املوصوف ادن�اه و العائد للراه�ن املقرتض  ) فاضل 
عي�دان كاظ�م( والكفي�ل ) عبود مس�لم عب�ود(  لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن امل�رصف الزراعي التعاوني ف�رع ابو صخر 
والبال�غ قدره )5000000( دينار  عدا الفوائد  فعىل الراغبني 
باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة )30(  يوم اعتبارا 
من اليوم التايل التاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للبي�ع البالغ�ة )35000000( دينار وان 

املزايدة ستجري الثانية عرش ظهرا من اليوم االخر
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 744/1
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : م/ 51 اللهيبات

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 200م
6 � املشتمالت : استقبال وصالة وغرفتني ومطبخ وحمام 

7 � مقدار البيع : 35000000 خمس�ة وثالثون مليون دينار 
ال غرها

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4833/ب2019/2

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليها ) سؤدد عبد الحسن محمد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية مصطفى 
حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيها الحك�م  بالزامك بتأديت�ك له وبالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا ق�دره )5000$ خمس�ة االف دوالر( عن الق�رض املؤرخ 
2018/4/22 ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املفوض 
مصطفى قاس�م حميدان يف محكمة ب�داءة املدينة لكون العنوان 
ال�وارد وهمي�ا  ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/16 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4790/ب2019/2
التاريخ 2019/12/11

اعالن
اىل / املدعى عليهما ) حسني هادي عبد نور و حاتم قاسم عيل( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية مصطفى 
حيدر خليف�ه  اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدكما 
وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم  بالزامكما  بتأديتكم�ا  له  وبالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره )1400$ ال�ف واربعمائ�ة دوالر( ع�ن 
الق�رض امل�ؤرخ 2018/8/5 ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء حيدر 
مه�دي العامري كون العن�وان وهمي  لذا تق�رر تبليغكما اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2019/12/16 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضوركما او ارس�ال من 
ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة بحقكما غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفتة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4791/ب2019/2
التاريخ 2019/12/11

اعالن
اىل / املدعى عليهم�ا ) صاحب عادل صاحب وعبد االمر صاحب 

جودة( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية مصطفى 
حيدر خليف�ه  اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدكما 
وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم  بالزامكما  بتأديتكم�ا  له  وبالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره )2650$ الفان وس�تمائة وخمس�ون 
دوالر ( ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2017/5/23 ونظ�را ملجهولي�ة 
مح�ل اقامتكما حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
كرب�الء حي�در مهدي العام�ري كون العن�وان  وهمي  ل�ذا تقرر 
تبليغكم�ا اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة 
2019/12/16 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما 
او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
�����������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5044/ب2019/2

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه ) اسعد سمر زري( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحكم  
بتأديت�ك  له  مبلغا مق�داره )2500$ الفان وخمس�مائة دوالر( 
بموج�ب القرض امل�ؤرخ 2018/10/24 ونظ�را ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف بداءة الرصافة حيدر خليل 
خلف واش�عار مختار حي الكيالني كريم عبد الواحد خميس   لذا 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/12/16 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفتة

�����������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصرفة الشاملة
فرع ابو صخر
العدد / 2900

التاريخ 2019/12/9
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية للعقار 
املوص�وف ادن�اه و العائ�د للراهن املقرتض  ) محم�د رايض عبد 
الحس�ني ( والكفي�ل ) محم�د رايض عب�د الحس�ني(  لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخر والبالغ 
قدره )12500000( دينار  عدا الفوائد  فعىل الراغبني باالش�رتاك 
مراجعة هذه الدائرة خالل مدة )30(  يوم اعتبارا من اليوم التايل 
التاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة 
للبيع البالغ�ة )25000000( دينار وان املزايدة س�تجري الثانية 

عرش ظهرا من اليوم االخر
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 144 البدرية
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : البدرية م / 51

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 200م
6 � املش�تمالت : غرفت�ني واس�تقبال  ومطب�خ  وصال�ة وحمام 

ومكشوفة
7 � مقدار البيع : 25000000 خمسة وعرشون مليون ال غرها

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

�����������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصرفة الشاملة
فرع ابو صخر
العدد / 2900

التاريخ 2019/12/9
اعالن

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية 
للعق�ار املوص�وف ادن�اه و العائد للراه�ن املق�رتض  ) ابراهيم 
مس�لم عب�ود( والكفيل ) عبود مس�لم عبود(  لق�اء طلب الدائن 
املرتهن املرصف الزراع�ي التعاوني فرع ابو صخر والبالغ قدره 
)5000000( دينار  عدا الفوائد  فعىل الراغبني باالشرتاك مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل مدة )30(  يوم اعتبارا من اليوم التايل التاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم تأمين�ات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للبيع البالغة 
)30000000( دينار وان املزايدة س�تجري الثانية عرش ظهرا من 

اليوم االخر
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 482/1 اللهيبات
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : 51 اللهيبات

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 200م
6 � املشتمالت : استقبال وصالة وغرفتني ومطبخ وحمام 

7 � مقدار البيع : 30000000 ثالثون مليون دينار ال غرها
عباس فاضل عبيد 

مدير الفرع

�����������������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصرفة الشاملة
فرع ابو صخر
العدد / 2900

التاريخ 2019/12/9
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
للعقار املوصوف ادناه و العائد للراهن املقرتض  ) حسن 
نج�م عبد رسداح ( والكفيل ) حس�ن نج�م عبد رسداح(  
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن امل�رصف الزراع�ي التعاوني 
ف�رع ابو صخر والبالغ ق�دره )30000000( دينار  عدا 
الفوائ�د  فعىل الراغبني باالش�رتاك مراجع�ة هذه الدائرة 
خالل مدة )30(  يوم اعتبارا من اليوم التايل التاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبني معه�م تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للبي�ع البالغة )20000000( دينار وان املزايدة س�تجري 

الثانية عرش ظهرا من اليوم االخر
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 180/3 البو زوين
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : البو زوين

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 200م
6 � املشتمالت : صالة وثالث غرف ومطبخ وحمام 

7 � مق�دار البيع : 20000000 ع�رشون مليون دينار ال 
غرها

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4788/ب2019/2

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليها ) حسني عالوي حسني( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 
يطل�ب فيها الحك�م  بتأديتك  له  مبلغ�ا مقداره )$600 
س�تمائة  دوالر( بموج�ب الق�رض امل�ؤرخ 2018/8/1 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف ب�داءة كربالء  حيدر مهدي العام�ري  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
2019/12/16 التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئنا النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4586/ب2019/2

التاريخ 2019/12/11
اىل / املدعى عليه ) جرب حسني عباس( 

اقام املدعيان / ) حس�ني راهي حس�ون وس�هاد فاضل 
عب�اس( الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها 
) ع�دم معارضتك واملدعى عليه االول الس�يد وزير العدل 
اضافة لوظيفته من االنتفاع والترصف من سهام املدعني 
اع�اله يف العق�ار املرقم 3/13621 حي ص�دام ( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار الجدي�دة 4 أ حيدر صاح�ب امليايل عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 2019/10/16 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1884/ش2019/3

التاريخ 2019/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه / اسامة عبد الكاظم حسني
اقامت املدعية )مروة منر عباس( الدعوى املرقمة اعاله 
ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيه�ا التفريق قب�ل الدخول  
وملجهولية محل اقامتك فقد قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني  للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2019/12/17 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة  عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عيل لفتة جادر
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 453/ب/2019
التاريخ : 2019/12/9

اعالن
بن�اء ع�ىل الق�رار الصادر م�ن محكم�ة ب�داءة الرميثة 
بالعدد 453/ب/2019 واملؤرخ 2019/6/24 واملكتسب 
الدرج�ة القطعية واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
334 الش�امية تق�رر االعالن عن بيع�ه يف املزايدة العلنية 
يف صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار ويتم 
لصق نس�خة من االع�الن يف لوحة االعالنات ونس�خة يف 
موقع العقار اس�تنادا الحكام امل�ادة 95/اوال من قانون 
التنفي�ذ املعدلة بالقانون رقم 13 لس�نة 2019 املنش�ور 
بالوقائ�ع العراقي�ة املرقم�ة 4553 يف 2019/9/2 وملدة 
ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الثاني لتاري�خ النرش 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة ب�داءة الرميثة 
يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة التقديرية 
للعق�ار املرقم اعاله  ان لم يكونوا م�ن الرشكاء علما ان 
القيمة التقديرية للعقار بمبلغ اجمايل ) س�بعة وس�تون 
مليون دينار( وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعية وفقا لالصول القانونية مع العلم ان الدفع نقدا 
)والداللية عىل املش�رتي( واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة 

رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

حيدر حميد عبد الحسني
اوصاف العقار

العق�ار املرقم 334 محلة الش�امية مس�احته العمومية 
262,20 م2 عب�ارة عن دار س�كن قديمة ايلة للس�قوط 
تقع يف مدينة الرميثة محلة الش�امية شارع فرعي قرب 
مدرسة النجاة للبنات تحتوي عىل استقبال مهدم واربعة 
غرف ن�وم بابعاد )3م×4,5م( ومخزن بابعاد ) 3م×4م( 
ومطب�خ بابع�اد ) 3م×3م( وحم�ام وتوالي�ت بابع�اد 
)1,5×3م( وس�احة وس�طية مكش�وفة االرضية الغرف 
صبة وقس�م منه�ا س�راميك والجدران س�منت االبواب 
خشبية قديمة واالبواب الخارجية للدار عدد اثنان العقار 
غر مجهز باملاء والكهرباء وان العقار غر صالح للسكن 

وغر مشغول حاليا
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 957/ب/2019
التاريخ 2019/11/27

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه / سالم مجهول عليوي

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا امل�ؤرخ 2019/8/26 
يف الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 957/ب/2019 بالزامك ) 
بدف�ع مبل�غ مقداره س�بعة ع�رش مليون وخمس�مائة 
ال�ف دين�ار للتكاف�ل والتضامن م�ع املدعى علي�ه االول 
ك�رار حيدر يوس�ف اىل مدير عام رشكة تأم�ني الوطنية 
اضافة لوظيفته ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة النجف 
حي الحس�ن  /2 املدعو ) حس�ام س�لطان املي�ايل( فقد 
تق�رر تبلغك اعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني بق�رار الحكم 
الغياب�ي ولك حق االع�رتاض واالس�تئناف التمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4408/ب2019/3

التاريخ 2019/10/31
اىل املدعى عليها ) وحيدة كاظم عبد الله( 

اقام�ت املدعي�ة ) فاطم�ة ع�يل عب�د( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب فيها الحكم ب�� )بعدم نفاذ 
الت�رصف بحق املدعي�ة فاطمة عيل عبود واع�ادة الحال 
اىل م�ا كان عليه واعادة العقار املرقم 6000 براق بأس�م 
املدعية اعاله حس�ب القي�د بالع�دد 21/ب/2007 رقم 
الجل�د 1104 وابط�ال معامل�ة البيع بح�ق املدعى عليه 
الثاني حس�ن عواد عبد( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي تبوك 
ه�ادي طاه�ر حبيب االس�دي ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/12/22 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من  ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 5046/ب2019/3

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا ) مؤيد نارص رضا وعذراء حس�ني 
عاشور( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ضدكم�ا وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامكما 
بتأديتكم�ا له وبالتكافل والتضام�ن مبلغا قدره $4000 
اربعة االف دوالر عن القرض املؤرخ 2018/6/27 ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما  كون العنوان وهمي  حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الرصافة حيدر 
خلي�ل خلف واملبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الكرخ 
احمد عبد الس�الم   لذا تق�رر تبليغكما اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/16 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركما او ارس�ال من 
ينوب عنكما س�وف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4786/ب2019/1

التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل / املدعى عليه ) حسن عماد عبود( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطف�ى حيدر خليفه اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له 
وبالتكاف�ل والتضامن مبلغا قدره 5500$ خمس�ة االف 
وخمس�مائة دوالر ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/4/15 
املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح  ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
القضائي يف محكمة ب�داءة كربالء حيدر مهدي العامري  
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2019/12/16 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني وصوالت االمانة الص�ادرة من مديرية بلدية 
الرميثة وحسب كتاب مكتب التحقيق القضائي يف قضاء 
الرميث�ة املرق�م 48534 يف 2019/12/9 ومن يعثر عليه 

تسليمه اىل مصدرها

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 12656
التاريخ 2019/11/27

ق�دم املواطن )عيل االصغر طالب عليووكيله ) طالب عيل 
حس�ن( الذي يروم تبديل اس�مه املجرد  وجعله )احمد ( 
ب�دل من ) عيل االصغر( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : 66005
التاريخ 2019/11/30

اىل وزارة الداخلي�ة / وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشطة / 
االموال

فقدان هوية وزارية
اعلمنا قسم رشطة قضاء الشمايل بموجب كتابهم املرقم 
32033 يف 2019/11/24   بأن�ه بتاريخ 2019/10/24 
احالت املحكم�ة املختصة  اىل مركز رشط�ة الكرار طلب 
املخ�رب )عبد الل�ه كامل حس�ان الخفاج�ي( تولد 1991 
اسم والدته )جميلة مراد حمزه(  يسكن النجف /شارع 
املدين ش�غله موظف مدني منسوب اىل وزارة الكهرباء � 
محط�ة كهرباء الحيدري�ة الغازية    دون�ت اقواله وافاد 
بتاري�خ 2019/10/20 فق�دت من�ه الهوي�ة الوزاري�ة 
العائ�دة ل�ه والص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء � مديري�ة 
مش�اريع انت�اج الطاق�ة الكهربائية الفرات واالس�ط � 
محطة كهرباء الحيدرية الغازية وطلب االخبار عنها  تم 
ربط كتاب صحة الص�دور املرقم 7900 يف 2019/11/5 
والصادر من املديرية اعاله املتضمن صحة صدور الهوية 
موضوع�ة البحث عرض�ت االوراق عىل ق�ايض التحقيق 
وقرر تعمي�م االوصاف واش�عار جهة االص�دار ولوقوع 
الحادث قضاء وقدر غلق التحقيق مؤقتا استنادا الحكام 
املادة 130/ ج االصولية للتفضل باالطالع واش�عار جهة 

االصدار مع التقدير
املرفقات :

قرار قايض
صحة صدور 

لواء الرشطة الحقوقي
غانم محمد جعفر حسن

قائد رشطة محاظة النجف االرشف واملنشات
�����������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصرفة الشاملة

فرع ابو صخر
العدد / 2900

التاريخ 2019/12/9
اعالن

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزايدة 
العلنية للعق�ار املوصوف ادناه و العائد للراهن املقرتض  
) حي�در كمرخضر ( والكفيل ) حيدر كمر خضر(  لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن املرصف الزراع�ي التعاوني فرع ابو 
صخ�ر والبال�غ ق�دره )5500000( دينار  ع�دا الفوائد  
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل 
م�دة )30(  يوم اعتبارا من الي�وم التايل التاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبني معه�م تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للبيع 
البالغة )20000000( دينار وان املزايدة س�تجري الثانية 

عرش ظهرا من اليوم االخر
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 51/20
2  �املحلة و رقم واسم املقاطعة : البدرية

3  �الجنس : دار
4 � النوع ملك

5 � املساحة 150م
6 � املشتمالت : صالة وغرفتني ومطبخ وحمام 

7 � مق�دار البيع : 20000000 ع�رشون مليون دينار ال 
غرها

عباس فاضل عبيد 
مدير الفرع

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 5043/ب2019/2
التاريخ 2019/12/11

اعالن
اىل / املدعى عليها ) زينة مؤيد عبد الوهاب( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية مصطفى 
حيدر خليفه  اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيها الحك�م  بالزامك  بتأديتك  ل�ه  وبالتكافل والتضامن 
مبلغ�ا ق�دره )9170$ تس�عة االف ومائة وس�بعون  دوالر( عن 
الق�رض امل�ؤرخ 2018/10/14 ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة بغداد الجديدة عيل 
كامل الشمري  لكون العنوان  الوارد وهميا  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2019/12/16 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
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توقف الدوري يعّقد مهمة الرشطة والزوراء يف دوري األبطال
             المستقبل العراقي/ متابعة

أجريت اليوم الثالث�اء، قرعة دور املجموعات 
يف دوري أبط�ال آس�يا بنس�ختها الجديدة، يف 
العاصم�ة املاليزي�ة كواالملب�ور، ويش�ارك يف 
نسخة 2020 ناديان من العراق وهما الرشطة 
والزوراء، حيث تأهل الرشطة مبارشة إىل دور 
املجموعات، فيما س�يلعب ال�زوراء يف امللحق 
املؤه�ل أمام دنيودكور األوزبكي ويف حال فاز 
عليه س�يواجه العني اإلماراتي. استطلع آراء 
عدد م�ن املدربني حول حظ�وظ ممثال الكرة 
العراقي�ة يف البطولة اآلس�يوية يف ظل توقف 

منافسات الدوري:
الجو العام

ركز امل�درب جمال عيل نجم الطلبة الس�ابق، 
عىل األزمة التي تعيش�ها األندي�ة العراقية يف 
ظل توقف منافس�ات ال�دوري والتي تضعها 
يف م�أزق كب�ر قب�ل الدخ�ول يف املنافس�ات 
القارية، مؤكدا أن ذلك س�يوثر دون ش�ك عىل 
عطائها ويقلل من حظوظها يف البطولة.وبني 
أن املجموعت�ني تض�م فرًقا كب�رة ولها خربة 

التعامل يف البطولة عىل خالف األندية العراقية 
الت�ي كان�ت تتناف�س ببطول�ة كأس االتحاد 
اآلس�يوي والفرق شاس�ع ما بني البطولتني، 
وبالتايل الفرق املتمرسة يكون لها الحظ األوفر 
بتحقي�ق نتائ�ج مميزة.وأش�ار إىل أن فريقي 
الرشط�ة وال�زوراء س�يكونان أم�ام اختب�ار 
صعب وفق توقف منافس�ات ال�دوري وكلما 
تأخر اس�تئناف املس�ابقة املحلية سينعكس 

سلبًيا عىل عطائهما، مؤكدا أن مسرة الزوراء 
معق�دة ج�دا ويتوجب علي�ه تج�اوز امللحق 
الذي يضم كذلك فريقني متمرس�ني، أما فريق 
الرشط�ة فهو اآلخر س�يالعب أندي�ة لها باع 
طويل يف البطولة اآلس�يوية وبالتايل أعتقد أن 

املهمة معقدة للفريقني.
شنيشل متفائل

وتحدث مدرب كرة نفط الوس�ط رايض شنيشل 

بلغ�ة التفاؤل، مؤكدا أن فريق الرشطة من أكثر 
األندي�ة املحلية اس�تقراًرا فنًيا ومالًي�ا، وبالتايل 
تواجده يف املجموع�ة األوىل يعد فرصة حقيقية 
لتحقيق نتائج مميزة، حيث يملك املؤهالت التي 
تمكنه م�ن تج�اوز املجموعة ب�رشط االهتمام 
ببعض األمور املهمة منها املعسكرات واملباريات 
التجريبي�ة يف ظل توق�ف ال�دوري باإلضافة إىل 
التعاق�د مع محرتف�ني بحجم البطول�ة والفرق 
املنافسة.وبني أن فريق الرشطة بات يملك خربة 
جيدة من خالل مش�اركته يف البطول�ة العربية، 
وكذلك لضم�ه عدد من العب�ي املنتخب الوطني 
وبالتايل هو قادر عىل مقارعة تلك األندية ويملك 
الفرصة يف تج�اوز املجموعات وامل�ي بعيًدا يف 
األدوار الالحقة.وتاب�ع: »أم�ا فريق الزوراء فهو 
ق�ادر عىل تخطي امللحق ك�ون الفريق األوزبكي 
س�بق وأن واجهته بش�كل ش�خيص وهو فريق 
متواضع وإن كانت املباراة يف ملعبه، وحتى العني 
الفري�ق العراق�ي قادر ع�ىل تج�اوزه«.وأردف: 
»الزوراء ال يقل ش�أًنا عن الرشطة ويضم نخبة 
من الالعبني، وأتمنى أن يركز الزوراء عىل امللحق 

ومن بعدها التفكر يف دوري املجموعات«.

الزوراء: هدفنا بلوغ دور 
املجموعات يف دوري األبطال

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح�ت إدارة ن�ادي ال�زوراء، أن 
مهمة الفريق يف دوري أبطال آس�يا 

صعبة لكنها ليست مستحيلة.
وقال عضو الهيئ�ة اإلدارية للنادي 
عب�د الرحمن رش�يد يف ترصيحات 
املتأه�ل  وضع�ت  القرع�ة  إن  ل، 
م�ن امللح�ق الذي س�نخوض غمار 
الرابع�ة  املجموع�ة  يف  منافس�اته 
وهي مجموع�ة ناري�ة وتعد أقوى 

املجموعات.
وب�ني أن اإلدارة س�تجتهد من أجل 
توفر س�بل إع�داد مثالي�ة للفريق 
وتحضره للمب�اراة األوىل يف امللحق 
م�ع ن�ادي بونديك�ور األوزبك�ي، 
دوري  بل�وغ  هدفن�ا  وس�يكون 

املجموعات.
وأش�ار إىل أن ال�زوراء فري�ق كبر 
وس�يدخل املنافس�ات بم�ا يحمله 
من بط�والت وتاريخ كبر، لتحقيق 
نتائج مميزة تضم�ن له التواجد يف 

دوري املجموعات.
يش�ار إىل أن ال�زوراء يف حال تأهله 
الرابع�ة إىل  س�يلعب يف املجموع�ة 
جانب أندية سبهان اإليراني والسد 

القطري والنرص السعودي.

العب مانشسرت 
يونايتد يسخر 

من لوكاكو
             المستقبل العراقي/ متابعة

سخر العب مانشس�رت يونايتد، من فشل 
زميله السابق روميلو لوكاكو مهاجم إنرت 
ميالن، يف التأهل لثمن نهائي دوري أبطال 
أوروب�ا ه�ذا املوس�م.وودع إن�رت مي�الن، 
دوري أبط�ال أوروب�ا، بالخس�ارة )2-1( 
أمام برش�لونة، خالل مواجهة الفريقني، 
ضمن منافس�ات الجولة األخرة من دور 
املجموع�ات.وكان لوكاكو قد نرش صورة 
عرب حس�ابه ع�ىل موقع توي�رت، يوم 22 
أكتوبر/ترشي�ن أول امل�ايض، وأرف�ق بها 
تعليق »دوري أبطال أوروبا«، يف إشارة إىل 
عودته للمشاركة يف البطولة عقب رحيله 
من مانشسرت يونايتد الذي فشل يف التأهل 

لها.

رسميًا.. إقالة أنشيلويت 
من تدريب نابويل 

كونتي يعتذر جلامهري إنرت 
ويصف هدف فايت بالقاتل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي ناب�ويل اإليطايل، إقالة مدربه كارلو أنش�يلوتي 
من منصبه كمدير فني للفريق.

ج�اء ذل�ك بعد س�اعات قليلة م�ن فوز ناب�ويل عىل جينك 
البلجيكي برباعية نظيفة، وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وكان�ت تقارير صحفية إيطالية قد أش�ارت قب�ل مباراة 
جينك، أن إدارة نابويل قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي بغض 
النظ�ر عن نتيجة مباراة اليوم، بس�بب تراج�ع الفريق يف 

الدوري اإليطايل. 
 ع�ذرا، لم يتمّكن مش�ّغل الفيديو من تحمي�ل امللف.) رمز 

الخطأ: 101102(
ويحت�ل ناب�ويل، املرك�ز الس�ابع يف جدول ترتي�ب الدوري 
اإليطايل برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنرت ميالن 

صاحب الصدارة.
وارتب�ط اس�م كارل�و أنش�يلوتي بت�ويل قي�ادة آرس�نال 

اإلنجليزي، خلًفا لإلسباني املقال أوناي إيمري.

فايت يصف شعوره حلظة التسجيل أمام إنرت
              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب أنس�و فات�ي مهاج�م برش�لونة، ع�ن س�عادته 
باالنتص�ار بنتيج�ة )2-1( عىل إنرت مي�الن، بختام دور 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ودخل فاتي تاريخ »التشامبيونزليج« بعد أن بات أصغر 
العب يس�جل يف البطول�ة عن عمر 17 عام�ا و40 يوما، 
ليحط�م الرقم الذي كان مس�جال باس�م املهاجم الغاني 
بيرت أوفوري كوايي، مع أوليمبياكوس اليوناني عن عمر 

17 عاما و145 يوما.
وق�ال فات�ي الذي س�جل اله�دف الثاني وأصب�ح أصغر 
العب ُيس�جل يف تاريخ البطولة، خالل ترصيحات نقلتها 
صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: »ه�دف تاريخ�ي؟ لق�د 
أخربوني بذلك للتو، وأنا سعيد جًدا بهذا الهدف ومن أجل 

فوز الفريق«.
وأض�اف: »إنه حلم وأقول ذل�ك دائًما، ويبدو أن كل يشء 

يح�دث برسعة كب�رة معي، وع�يل أن أس�تمر يف العمل 
وأتعل�م م�ن األفضل، وممت�ن جًدا لكل فرص�ة أعطوها 

يل«.
وتحدث فاتي عن ش�عوره بعد تس�جيله لهدف انتصار 
فريق�ه عىل ملعب )جوزيبي ميات�زا( يف الدقيقة 87 بعد 

نحو دقيقتني فقط من نزوله كبديل.
وق�ال فاتي: »لقد كنت مصدوم�ا بعض اليشء للحظات 
ألن امللع�ب بأكمل�ه كان صامتا.. وبع�د أن تدخل بقليل 

تسجل هدفا! حقيقة األمر أشعر بسعادة كبرة«.
وتاب�ع: »لقد مررت الك�رة إىل س�واريز، وأعادها يل مرة 
أخرى، وبعد ذلك أصبح امللعب بأكمله صامًتا، وأنا سعيد 

للغاية«.
واختت�م: »املس�تقبل؟ أنا كالع�ادة أح�اول أن اغتنم كل 

فرصة أحصل عليها هنا«.

جيوفينكو.. »النملة الذرية« حتلم باإلنجاز األعظم
              المستقبل العراقي/ متابعة

يمتلك اإليطايل سيباس�تيان جيوفينكو، نجم الهالل 
الس�عودي، إمكاني�ات هائلة، لكن قل�ة طموحه لم 
تجع�ل مس�رته ع�ىل ق�در التوقعات.وقد اس�تهل 
جيوفينك�و، املول�ود يف تورين�و )26 يناير/كان�ون 
ث�ان 1987(، وامللق�ب ب�«النملة الذرية«، مس�رته 

الكروية يف فريق الش�باب بيوفنتوس، قبل تصعيده 
للفري�ق األول، الذي توه�ج يف صفوفه.لكن صاحب 
املوهبة الكبرة، خرج يف فرتات إعارة الكتساب الثقة 
والخربة، رفقة إمب�ويل وبارما.ولعب جيوفينكو مع 
بارم�ا، بني عامي 2010 و2012، مس�جال 22 هدفا 
بالدوري واثن�ني بالكأس.كما احتل وصافة صانعي 
-2011( بموس�م  اإليط�ايل،  ال�دوري  يف  األه�داف، 

2012(، وذل�ك بواق�ع 13 تمري�رة حاس�مة، ليعود 
بعده�ا إىل يوفنتوس مجدًدا.وقد قال عنه أس�طورة 
يمل�ك س�حره  »إن�ه  إيطالي�ا، جيانفرانك�و زوال: 
الخاص داخل امللعب، ومتأكد أنه س�يكون له ش�أن 
كبر«.وعقب عودته ليوفنتوس، حصد لقب الدوري 
مرتني متتاليتني، حيث س�اعد فريق�ه كبديل مميز، 
فس�جل 7 أه�داف يف 31 مب�اراة بالدوري )موس�م 

ب�كأس  مباري�ات   3 يف  وهدف�ني   ،)2013-2012
إيطالي�ا، وهدفني يف 7 مباريات ب�دوري األبطال.ويف 
املوس�م التايل، أحرز هدفني خالل 17 مباراة، وهدفا 
بالكأس.ويف آخر مواس�مه رفق�ة البيانكونري، لم 
يكن حارضا باس�تمرار، إذ لعب 186 دقيقة فقط يف 
الكالتشيو، ولم يستطع التسجيل، وكذلك 4 مباريات 

بدوري األبطال، وفشل يف الوصول للشباك.

مييس يف واجهة مشاهد الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تص�درت بع�ض األح�داث، املش�هد يف الليج�ا خالل 
األس�بوع الحايل، ولعل أبرزها خط�ف ليونيل مييس 
قائد برش�لونة لألضواء، وصواًل لبعض العقود التي 

تم تجديدها.
وانف�رد مي�يس بالرقم القي�ايس لعدد م�رات الفوز 
بجائ�زة الك�رة الذهبي�ة املقدمة من مجل�ة فرانس 
فوتبول الفرنيس.وحصد مييس، جائزة الكرة الذهبية 

لع�ام 2019، لرفع رصيده إىل 6 ألقاب متفوقا عىل 
مالحقه املبارش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، 

الذي توج بها 5 مرات.
واحتف�ل مييس به�ذا التتويج عرب تس�جيله لثالثية 
أمام أنصاره يف الفوز 5-2 عىل ريال مايوركا السبت 
املايض.كم�ا ف�از الربغ�وث بجائزة العب الش�هر يف 
الليجا، نظرًا ألدائه املبهر خالل نوفمرب/ترشين ثان 

املايض.
وارتق�ى مي�يس لصدارة ه�دايف الليجا هذا املوس�م، 

ليصل إىل 12 هدف�ا بفارق هدف عن أقرب مالحقيه 
كريم بنزيما )11 هدفا(.

خواكني يثبت احتفاظه بكامل مؤهالته
عىل الرغ�م من بلوغ قائد ري�ال بيتيس خواكني 38 
عاًم�ا، فإنه ال ي�زال قادًرا عىل صن�ع املعجزات عىل 
أرضية امللعب.وس�جل خواكني، 3 أهداف يف غضون 
20 دقيقة بملعب بينيتو فيامارين، ملساعدة فريقه 

عىل هزيمة أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-3.
فالنسيا يحبط ليفانتي

خاض ليفانتي، مباراة ديربي فالنسيا، علًما بأنه لم 
يخرس يف أرضه أمام جاره فالنسيا منذ سنة 2012، 

لكن األمور تغرت اآلن.
وعىل الرغم م�ن تقدم ليفانت�ي بنتيجة 2-0، حقق 
فالنس�يا ريمونت�ادا تاريخي�ة ليفوز ع�ىل أصحاب 

األرض بنتيجة 2-4.
وق�د لعب الفريق األبيض مب�اراة الديربي الثانية له 
خالل أس�بوع، بعد أن ألحق الهزيمة بجاره فياريال 

يف الجولة السابقة.

فالفريدي: واجهنا خصاًم صعبًا 
ومن اجلميل الفوز بأهداف الشباب

خطوة جديدة من ديمبيل 
قبل الكالسيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب إرنس�تو فالف�ردي املدي�ر الفني 
لربشلونة، عن سعادته باالنتصار بنتيجة 
دور  بخت�ام  مي�الن،  إن�رت  ع�ىل   )1-2(

املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال فالف�ردي، خالل ترصيحات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: »كان علينا 
أن نكون مهتمني جًدا بيقظة مهاجميهم 
األقوياء للغاية، ونحن ُسعداء للغاية ألننا 
ظهرنا بمس�توى تنافيس وكان�ت مباراة 
صعبة للغاية، وكثر من العبينا ش�اركوا 

ألول مرة بدوري األبطال«.
وأض�اف: »فات�ي وبري�ز العب�ان وصال 
للفري�ق األول هذا الع�ام، وهما صغران 
يف الس�ن، وكانت مباراة ُمعقدة، بالنسبة 

لالع�ب صغر أم�ام دفاع ق�وي مثل إنرت، 
وفاتي س�جل رغ�م ُمعاناته م�ن انزعاج 
عضيل اليوم، ونحن نح�ب الفوز بأهداف 

شبابنا من الالماسيا«.
وتاب�ع: »نيت�و؟ أردت أن يلعب ألنني أراه 
يت�درب كل يوم، ونعل�م أنه حارس مرمى 
عظي�م، وت�ر ش�تيجن يف حال�ة ُمذهلة، 

ولدينا حارسان رائعان، ونثق فيهما«.
وأوضح: »لم يسبق يل أن فزت بلقب دوري 
أبط�ال أوروبا، فهي منافس�ة ال يمكن أن 

يكون لديك يوًما سيًئا فيها،
ويج�ب أن تك�ون متألًق�ا يف كل مب�اراة 
مل�دة 90 دقيق�ة، ويف الع�ام املايض خرس 
ليفرب�ول 3 مباري�ات يف دور املجموع�ات 
ونحن لم نخرس أي مب�اراة لكنهم توجوا 

باللقب«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور 
جديد بش�أن الفرنس�ي عثم�ان ديمبلي 

نجم برشلونة.
ويعان�ي ديمبلي من إصاب�ة في العضلة 

ذات الرأس�ين بالفخذ األيمن، ويخوض 
رحل�ة عالجية ف�ي العاصم�ة القطرية 
الدوح�ة، للخضوع لجلس�ات في مركز 

سبيتار.
ووفًقا لصحيفة “مون�دو ديبورتيفو”، 
فإن عثم�ان ديمبلي ُيص�ر على حضور 
لقاء الكالس�يكو أمام ريال مدريد، رغم 
أنه خارج إس�بانيا وفت�رة عالجه تصل 

إلى شهرين ونصف.
س�يقطع  ديمبل�ي  أن  إل�ى  وأش�ارت 
برنام�ج العالج�ي ف�ي قطر األس�بوع 
المقبل، ويغ�ادر إلى برش�لونة للتواجد 
ف�ي مدرجات ملع�ب الكامب نو يوم 18 

ديسمبر/كانون أول الجاري.
ديمبل�ي  أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
س�يواصل برنامج تعافيه في برشلونة 
عقب مباراة الكالسيكو، حتى يعود إلى 

المالعب مرة أخرى.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أنطونيو كونت�ي، املدير الفني إلنرت مي�الن اإليطايل، أن 
اله�دف الذي س�جله الواعد أنس�و فاتي، جناح برش�لونة، 
قب�ل دقيقتني من نهاية الوقت األص�يل للقاء الذي جمعهما 
الي�وم الثالثاء ع�ىل ملعب )جوزيبي ميات�زا( يف آخر جوالت 
دور مجموعات دوري األبطال، »قتل الفريق نفس�يا«، حيث 
تس�بب يف احتالله�م للمركز الثال�ث يف املجموع�ة والتحول 
لبطول�ة ال�دوري األوروبي.وح�ل فات�ي، الذي دخ�ل تاريخ 
دوري األبط�ال بهذا اله�دف حيث بات أصغر العب يس�جل 
يف البطول�ة عن عمر 17 عاما و40 يوم�ا، كبديل يف الدقيقة 
85 قبل أن يس�جل هدف انتصار الربسا يف الدقيقة 88.وقال 
كونتي عقب املب�اراة: »األمر مؤلم. هدف أنس�و فاتي قتلنا 
نفس�يا.. كنا نضغ�ط عىل مرمى برش�لونة، وصنعنا فرصا 
للتس�جيل. أش�عر باألىس لالعب�ني، ألنهم قدم�وا كل يشء، 
ويقدمون كل يشء بالفعل يف مرحلة ليس�ت س�هلة. أعتذر 
للجماهر«.وأض�اف: »أش�عر بحزن ش�ديد ألن األمور كان 
يمك�ن أن تنتهي بطريقة مختلفة.. أعتقد أننا كنا نس�تحق 
األفض�ل بالنظر ملا قدمناه من أداء، ولكن إذا لم يحدث هذا، 
فعليك مواصلة العمل والتطور عىل مستوى الخربات.. يجب 
أن ننهض ونواصل املس�رة«.وأتم املدرب الس�ابق لتشيليس 
اإلنجليزي ترصيحاته: »صنعنا فرصا من أجل الفوز باللقاء 
ولكننا افتقدنا للمسة األخرة، وللقدرة عىل ترجمة كل هذه 
الفرص.. ال أس�تطيع لوم الالعبني، لقد قدموا كل ما لديهم. 

افتقدنا فقط للرشاسة وللمسة األخرة، وهذا قتلنا«.

»ظاهرة« صالح تنتزع اإلشادات من أوين وكراوتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد نجما الكرة اإلنجليزية السابقان، 
بيرت كراوتش وماي�كل أوين، بالهدف 
الرائع الذي أح�رزه مهاجم ليفربول، 
محم�د ص�الح، يف مرمى س�الزبورج 
)2-0(، من زاوية ش�به ميتة، مس�اء 

اليوم الثالثاء، ضمن الجولة الختامية 
لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الري�دز  مهاج�م  كراوت�ش،  وق�ال 
الس�ابق، خ�الل تواجده باالس�توديو 
التحلي�يل لش�بكة »بي تي س�بورت«: 
»كان هن�اك بع�ض االس�تياء بش�أن 
ص�الح عندم�ا أض�اع الف�رص، لكنه 

عاد رسيعا، وس�عى للفرص�ة املقبلة 
مدركا أنه يس�تطيع الني�ل منها.. ويا 
لها من نهاي�ة رائعة«.وأضاف: »كان 
يع�رف أن الحارس س�يخرج ملالقاته، 
لك�ن اللمس�ة مهم�ة للغاي�ة.. كانت 
ملس�ة قوية، وخرج�ت الكرة من إطار 
اللعب، لكنه م�ر بطريقة مثالية... ثم 
سدد الكرة مقوسة«.أما مايكل أوين، 
هداف ليفربول الس�ابق، فقال: »كان 
يجب عىل صالح إبعاد الكرة هنا، األمر 
يتعلق بقوة اللمسة.. إذا قمت بلمسة 
خفيفة بع�ض اليشء، ف�إن الحارس 
س�يصل إليه�ا، وإذا كان�ت اللمس�ة 
قوية فإنك ستقرتب من خط املرمى«.

وتاب�ع: »لق�د أخ�ذ الك�رة إىل املنطقة 
املثالي�ة الت�ي.. نعم.. تجع�ل الفرصة 
الصعب�ة، وإذا مل�س الك�رة بثقل أكرب 
فإنه سيجعل الفرصة مستحيلة، لكن 
إذا ملس�ها بخفة أكرب فإنها س�تصبح 

مستحيلة أيضا«.

آرسنال يتحرك رسيعًا نحو أنشيلويت
              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ آرس�نال اإلنجلي�زي، تحركاته نحو التعاق�د مع املدرب 
اإليطايل كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من تدريب نابويل، مساء 
اليوم.وذكرت شبكة »سكاي س�بورت إيطاليا« أن آرسنال 
يتصدر س�باق التعاقد م�ع كارلو أنش�يلوتي، خلًفا ألوناي 

إيم�ري ال�ذي تعرض لإلقال�ة م�ن تدري�ب الجانرز.وأعلن 
نابويل، إقالة أنش�يلوتي من منصبه بعد س�اعات قليلة من 
فوز الفريق اإليطايل عىل جين�ك البلجيكي برباعية نظيفة، 
وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأضافت الشبكة أن 
آرس�نال تحرك عىل الفور، وحاول التواصل مع أنش�يلوتي 

البالغ من العمر 60 عاًما، عقب قرار نابويل بإقالته.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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امليش الرسيع نصف ساعة يوميًا يقي من خطر مرض مزمن
ممارس�ة  أن  إىل  جدي�دة  دراس�ة  توصل�ت 
التماري�ن الرياضي�ة املعتدلة بش�كل يومي، 

يمكن أن تقلل من خطر اإلصابة بالسكري.
ومن املع�روف أن نمط الحياة املس�تقر يزيد 
م�ن خط�ر ح�دوث مش�كالت صحي�ة مثل 
أمراض القلب والسمنة، لكن الباحثني وجدوا 
أن القيام بأنشطة بسيطة مثل امليش الرسيع 
أو البس�تنة مل�دة 30 دقيق�ة فق�ط، يرف�ع 
مس�تويات هرمون يقلل الش�هية ويخفض 
مس�تويات الس�كر يف ال�دم. ومع ذل�ك، فإن 
النتائ�ج كان�ت واضح�ة فقط ل�دى الرجال، 
والتي يرجح الفريق أنها بس�بب االختالفات 
أو  والنس�اء،  الرج�ال  ب�ني  الفس�يولوجية 
حقيقة أن النساء عادة ما يملن إىل انخفاض 
مستويات النش�اط. ويقول مؤلفو الدراسة، 

من جامعة كوبنهاغن يف الدنمارك، إن النتائج 
التي توصلوا إليها تش�ر إىل أنه حتى الفرتات 
القصرة نس�بيا من النش�اط البدني اليومي 
منخفض الكثافة، قد يساعد يف منع األمراض 
األيضية مثل السكري، عىل األقل عند الرجال.  

ونظ�ر الفريق يف العالقة بني النش�اط البدني 
اليومي وهرمون قد يقلل بش�كل غر مبارش 
من خطر اإلصابة بمرض الس�كري. ويعرف 
 )1-GLP( 1- ه�ذا الهرمون باس�م الببتي�د
الذي يش�به الغلوكاغون، بأنه يمنع الشهية 
ويحفز إنتاج األنسولني، ويساعد عىل خفض 
مستويات الس�كر يف الدم. ويعتقد الباحثون 
أن زي�ادة مس�تويات هذا الهرم�ون قد تقلل 
من خط�ر اإلصابة بمرض التمثي�ل الغذائي. 
وأظهرت النتائ�ج أن 30 دقيقة من التمارين 
متوسطة القوة زادت من مستويات هرمون 
الببتيد -1 عند الرج�ال، لكن النتائج لم تكن 
مماثلة لدى النس�اء، والتي يقول الفريق إنها 
بس�بب نش�اطهن الذي ال يتجاوز 20 دقيقة 

فقط من التمارين يوميا.

اكتشف الرشطي كريس لونغ من والية نيفادا 
األمريكية أن الحمض النووي الخاص به تغر 
بع�د عملي�ة زرع نخاع العظام، واس�تعيض 

عنه جزئيا، عن طريق متربع أملاني.
 Washoe ووج�د لون�غ ال�ذي يعم�ل يف إدارة
County Sheriff، أن األم�ر ل�م يقت�ر عىل 
الن�ووي يف دم�ه فحس�ب،  تغ�ر الحم�ض 

ب�ل وطال س�ائله املن�وي أيضا، بع�د عالجه 
م�ن رسطان ال�دم. ويف حديثه م�ع صحيفة 
»نيوي�ورك تايمز«، قال لون�غ: »اعتقدت أنه 
ال يمك�ن أن أختفي تماما، ويظهر ش�خص 
آخر..«.  واآلن، يبحث هو وزمالؤه يف الرشطة 
يف كيفي�ة تأثر هذه التغي�رات عىل القضايا 
الجنائي�ة، وعمل الطب الرشعي. وقال داربي 

 Washoe ستينميتز، املحقق الجنائي يف مكتب
County Sheriff: »شعرنا بالصدمة ألن لونغ 
لم يع�د حارضا عىل اإلطالق«. ووجد لونغ أن 
كل الحمض النووي يف دمه تغر بعد 3 أشهر 
من العملية. وبعد مرور 4 س�نوات، اكتش�ف 
أن أج�زاء من ش�فتيه وخديه تحت�وي أيضا 

عىل الحمض النووي للمانح.

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عن ص�دور مجلد يتضم�ن احكامها 
وقراراته�ا للع�ام 2018.وص�در املجل�د عن مكتب�ة الرافدين اس�تكماالً 
لإلصدارات الس�ابقة التي تمثل بمجملها ارش�فة كامل�ة لجميع احكام 
وق�رارات املحكم�ة االتحادي�ة العليا منذ تأسيس�ها يف ع�ام 2005 كأول 
محكم�ة دس�تورية قضائي�ة يف تاريخ الع�راق الحديث .وق�د ضم املجلد 
العدي�د من االحكام والقرارات التي عالج�ت ازمات كادت أن تهز العملية 
السياس�ية والنظام الديمقراطي االتحادي الذي ارتضاه الشعب بموجب 

دستوره الصادر عام 2005.
وكان للمحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا م�ن خالل االح�كام والق�رارات التي 
اصدرتها دور يف عبور االزمات السياس�ية التي مرت بالعراق ش�عورا من 
املحكم�ة ل�رس�التها يف تطبيق الدس�تور نص�اً وروحاً وبش�كل متكامل 
واضعة اهدافه حاكماً فاصالً يف تحديد مس�ارات الدولة وترس�يخ كيانها 

وتحقيق سيادة القانون ورسيان احكامه عىل الكافة.

اكتش�ف علماء جامعتي موناش وكمربيدج وس�يلة لع�الج مرض تناذر 
هنتنغت�ون غ�ر القابل للع�الج واملميت، ال�ذي يصيب الجه�از العصبي 
املرك�زي. ويفيد موق�ع EurekAlert ، بأن الباحثني حددوا جزء الحمض 
النووي الريبوزي املس�ؤول عن تنظيم تراكم التجمع�ات الربوتينية التي 
تحصل عن�د املصابني باملرض يف الخاليا العصبية، م�ا يمنعها من القيام 
بوظائفه�ا بص�ورة طبيعي�ة. فمثال الجزيئ�ة miR-1  تتواج�د بكميات 
غ�ر كبرة ل�دى املصابني بم�رض باركنس�ون. وتتميز أج�زاء الحمض 
النووي الريب�وزي املذكورة بكونها واحدة لدى الب�رش والديدان الخيطية 
Caenorhabditis elegans، ع�ىل الرغم من أن التطور فصلهما قبل 600 
مليون س�نة. واتضح للباحثني أن استئصال الجزيئة miR-1 من الديدان 
أدى إىل إنت�اج الربوتين�ات التالف�ة بنش�اط. كم�ا اكتش�ف الباحثون أن 
الجزيئة miR-1 تتحكم برتكيب الربوتني TBC-7الذي بدوره يدير عملية 
االلتهام الذاتي )عملية إزالة الخاليا التالفة ومكوناتها(.  واليشء نفس�ه 
يحصل يف خاليا اإلنسان. ويمكن التأثر يف إنتاج كمية كبرة من جزيئات 
miR-1 بواس�طة بروتني أنرتفرون-، β، الذي تنتجه عادة خاليا الجسم 

البرشي عند اإلصابة بعدوى فروسية.

رجل يشهد تغريًا مفاجئًا وجذريًا يف جسده بعد عملية طبية حساسة!

صدور جملد ألحكام وقرارات املحكمة 
االحتادية العليا لعام 2018

اكتشاف وسيلة لعالج مرض عضال

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

وداع مناضلةما بني الباطن والظاهر.. 

سما حسنمنهل عبد األمير المرشدي

كان أجدادنا يتخّوفون من ش�هر ديسمرب )كانون األول(، وهو آخر أشهر 
العام، ويرون أنه ال يرحل إال ومعه أحبة وأعزاء، فإذا ما رحل فهم يتنّفسون 
الصعداء، خصوصا إذا ما بقوا هم عىل قيد الحياة. واملعروف أن كبار السن 
البس�طاء هم األكثر تخّوفا من امل�وت، فكلما طالت أعمارهم زاد خوفهم، 
خصوصا حني يحل ديسمرب ومعه الربد وأمراض الشتاء. ويبدو أننا يف هذا 
الزم�ن أصبحن�ا مثلهم، فال يكاد يصل هذا الش�هر األخر حت�ى يبلغنا نبأ 
رحيل من هناك، أو نبأ رحيل يف الجوار.  ال أحد يستطيع أن يكتشف الرابط 
ب�ني كثرة حاالت الوفاة ونهاية الع�ام، ولكنه يف كل مرة يحدث، وال ينتهي 
إال برحيل أس�ماء نعرفها ونحبها، فقبل أيام، رحلت مناضلة فلس�طينية 
ارتبط اس�مها بوجداني وروحي، ولها مكانة يف قلبي. وعىل الرغم من بعد 
املس�افة بينن�ا، إال أنني كنت دائم�ا أتتبع أخبارها، فه�ي مناضلة بمعنى 
الكلم�ة، مناضل�ة فلس�طينية صلبة صندي�دة، ناضلت يف بداي�ة حياتها، 
وظل�ت تناضل بقلمها حتى النهاية. رحلت املناضلة الفلس�طينية عطاف 
يوس�ف. ويمكن اختصار حياتها بكلمات بسيطة، وهي أنها كانت فالحًة 
عادية، ثم أصبحت مناضلة ومثقفة واعية وزوجة ملناضل. ولنا أن نتخّيل 
نقطة التحّول يف حياة فالحة بس�يطة، تركت قريتها، الجانية، بالقرب من 
مدينة رام الله، عاصمة فلس�طني الثقافية، س�عيا نحو هذه املدينة، لكي 
تكمل تعليمها. ومن رام الله بدأت األس�ئلة ت�رد إىل عقلها البكر. ورسعان 
م�ا انخرط�ت يف العمل الس�يايس. وعىل الرغ�م من توجهاتها السياس�ية 
املتأرجح�ة التي ق�د نختلف ونتفق معها، إال أننا نبص�م معها، وبأصابعنا 
العرشة، عىل حب فلس�طني وقضيتها العادلة.  امرأة مناضلة، ال نستطيع 
أن نصف مس�رتها بأقل من ذلك، خصوصا ح�ني كانت تحاول زرع قنبلة 
قابل�ة لالنفجار عن بعد يف أحد مواقف الحاف�الت، وكلها أمل يف أن تنفجر 
يف أكرب عدد من العس�كريني اإلرسائيلي�ني. وبدال من ذلك هناك خطأ ما قد 
وقع، ووقعت هي يف األرس، فأمضت زهرة ش�بابها وراء القضبان، وتخىل 
عنه�ا خطيبه�ا. وبع�د خروجها املرشوط من الس�جن بنفيه�ا إىل األردن، 
تزوج�ت من مناض�ل مثلها، ولكن�ه كان مه�ّددا باملوت، وحس�ب إجماع 
األطب�اء فق�د كانت أمامه ثالثة أش�هر، فتح�ّدت الجميع وق�ّررت الزواج 
منه. وتقول املناضلة، أم حس�ن، يف مذكراته�ا، إنها يوم زواجها به، وكان 
باملناسبة يف شهر ديسمرب، كانت أمامه عرشة أيام فقط، حسب حسابات 
األطباء. ولكنه، بحبها ورعايتها بعد إرادة الله، عاش تسع سنوات أنجبت 
خاللها ولديها، واللذين أصبحا كل حياتها بعد وفاة الزوج يف املنفى، والذي 
أوصاها بأن تربي طفليهما يف بلدهما ما استطاعت إىل ذلك سبيال.  بعودة 
املناضل�ة واألرملة واألم عطاف يوس�ف إىل فلس�طني، تحول�ت إىل النضال 
بالقلم، وأصبحت كاتبة معروفة بآرائها يف الهم الفلس�طيني. تعرّفت إليها 
من خ�الل عمودها النص�ف ش�هري يف مطبوعة »صوت النس�اء«، والتي 

كانت تصدر عن طاقم شؤون املرأة يف رام الله. 

ال نأت�ي بجديد اذا ما قلنا ان الوضع الع�ام يف العراق منذ اندالع 
املظاه�رات الجماهرية املطالبة باإلصالح واس�قاط منظومة 
الفس�اد الت�ي دمرت الب�الد والعباد يأخ�ذ الع�راق اىل مزيد من 
االحتماالت القابلة ملختلف الس�يناريوهات مع تنامي مس�احة 
الفرز يف س�احات التظاه�ر وإفصاح بعض الجه�ات اإلقليمية 
والدولي�ة عن مديات تدخلها بالش�أن العراقي ويف املقدمة منها 
الواليات املتحدة األمريكية عرب تريحات بومبيوا مع الس�فر 
األمريك�ي، ناهيك عن ما صدر من بيان لس�فراء فنلندا واملانيا 

وفرنسا وهو ما استنكرته وزارة الخارجية العراقية. 
الس�فر األمريك�ي الس�ابق بالع�راق دوج�الس س�يليمان، لم 
ُيف�ش رّساً حني رصح مؤخراً يف جلس�ة غر علني�ة أمام لجنة 
االس�تخبارات بمجلس النواب األمريكي بأن بالده لديها طبقة 
سياس�ية عراقي�ة مس�تعدة لحكم الع�راق وإعادته إىل س�ابق 
عهده، وهذا التريح بحد ذاته يعترب اعرتافا رصيحا ُيضاف إىل 
قائمة ال ُتحىص من محاوالت أمريكية مستمرة لتفتيت الجسد 
العراقي واش�اعة الفرق�ة والتناحر بني املكون�ات التاريخية ملا 
يطلق عليه هالل الخصيب وايجاد سبل القطيعة واملباعدة بينها 
كلم�ا الح�ت للخصوم أي بوادر تق�ارب أو وئ�ام بينها وهو ما 
يمثل مصلحة مشرتكة وقاس�ما مشرتكا بني امريكا وارسائيل 
م�ن جهة وادواتها من جهة اخرى ويف املقدمة منها الس�عودية 
واإلمارات. املُضح�ك املُبكي والعجيب الغري�ب وامللفت لالنتباه 
ان م�ن ركب موج�ة الحراك الجماهري ضد الفس�اد يف العراق 
ويعم�ل بكل ما يس�تطيع لحرف مس�ار التظاه�رات ويتطوع 
لتنفي�ذ املخطط األمريكي هو حزب البع�ث الصدامي )القومي 
االش�رتاكي( صاحب شعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة 
حي�ث بات واضحا ان�ه يتعامل م�ع الواقع الي�وم بعقلية الثأر 
والقبيل�ة والعصبية الجاهلية وهو ما جعل االمريكان مقتنعني 
يف تحالف وحش�د البعث وداعش الضد النوعي ملواجهة الحش�د 

الشعبي وكراهية إيران معاً.
حقيقة، الوضع وخالصته يف الع�راق اليوم هو مواجهة حامية 
ظاهرها مطالب معيش�ية محقة ورشعية كرد فعل عىل فساد 
املنظومة الحاكمة طوال االعوام الس�تة عرش املاضية وباطنها 
هو إس�قاط الدول�ة يف العراق وإع�ادة إنتاجها مج�دداً.. ولكن 
هذه املرة وفق الهوى األمريكي والقياسات األمريكية، ولم تجد 
امريكا اي عائق يف تنفيذ املخطط املذكور سوى ما يمثله صوت 
املرجعي�ة الدينية العليا يف النج�ف األرشف التي تمثل اول وآخر 

خطوط الصد لضمان افشال ما يخطط للعراق يف الخفاء.

أسباب جتعلك تستيقظ من النوم بانتظام كل ليلة
ش�ارك خ�رباء الن�وم مجموعة من 
املعلوم�ات تتعل�ق باألس�باب التي 
تجعل الناس يس�تيقظون بانتظام 
أثن�اء الليل، وبع�ض النصائح حول 
كيفية التخلص منها للحصول عىل 

نوم عميق.
ووفقا ملسح عاملي حول النوم، فإن 
67% م�ن البالغ�ني يف جمي�ع أنحاء 
العال�م يقول�ون إنهم يس�تيقظون 

مرة واحدة عىل األقل أثناء الليل.
ويق������دم الخ���رباء معلومات 
هام�ة عن العوامل التي تقطع نوما 

جيدا أثناء الليل:
1- نم�ط الحي�اة: قال خب�ر النوم 

 The Better Sleep ت�ري ك�رال، م�ن مرك�ز
Council إن�ه كلم�ا تقدمن�ا يف الس�ن أصبح 
نومن�ا أخف، ونتيجة لذلك نس�تيقظ بش�كل 

أكثر يف الليل.
وباإلضاف�ة إىل ذلك، فإنه م�ن املمكن أن يؤثر 
النظ�ام الغذائي أيضا عىل نم�ط النوم، حيث 
أشار مارك ألويا الخبر الرائد يف تغير السلوك 
برشكة Philips Healthcare، إىل أن »الكحول 
عىل وج�ه الخص�وص يمكن أن تس�اعد عىل 

النوم، لكنها تجعلك دائما، تستيقظ يف النصف 
الثاني من الليل«.

كما أن الحمل يعد أيضا س�ببا مؤقتا لتعطيل 
النوم »بس�بب التغيرات الهرموني�ة والتبول 
والقلق وعدم الراحة الناجم عن نمو البطن«.

وأشارت شيلبي هاريس، أخصائية طب النوم، 
إىل أن انقط�اع الطم�ث عند النس�اء يمكن أن 
يتس�بب أيضا يف تعطيل النوم بسبب موجات 

الحرارة والتعرق اللييل.
2- الصحة: قال الخبر مارك ألويا، إن من بني 

أسباب االستيقاظ خالل النوم اللييل، 
األرق وانقط�اع النفس االنس�دادي 
النومي، الذي يتميز بانقطاع متكرر 
يف التنفس أثناء النوم ما قد يؤدي إىل 
االس�تيقاظ مرات عدة طوال الليل، 
وه�ي حالة يمك�ن أن ينت�ج عنها 
عدد م�ن املش�كالت الصحي�ة مثل 
ارتفاع ضغط ال�دم وأمراض القلب 

والسكتة الدماغية والسكري.
كما يمكن لهذه الحالة أيضا أن تزيد 
من خطر اإلصابة بنبض القلب غر 
املنتظم وت����فاقم مشكلة قصور 
القلب، ب�ل إنها يمك�ن أن تزيد من 
العمل  فرص اإلص����ابة بحوادث 

أو حوادث املرور. 
3- الضغط النفيس: قد يعود سبب االستيقاظ 
من النوم أثناء الليل إىل التوتر والقلق، وملكافحة 
هذا األمر، يويص ألويا أولئك الذين يعانون من 
القل�ق بإبقاء دفرت مالحظ�ات بجوار الرسير 
لكتاب�ة ما يس�بب له�م التوتر، وه�ي خطوة 

يمكن أن تساعد يف معالجة القلق.
الس�اعة  مراقب�ة  بع�دم  الخ�رباء  وي�ويص 
للمساعدة يف العودة إىل النوم بعد االستيقاظ.

أمل جديد ملرضى الربو ينقذهم من ادعاءات »تدمري الكوكب«
تعم�ل رشك�ة أدوي�ة إيطالية 
عىل تطوير منتج صديق للبيئة 
لصال�ح م�رىض الرب�و، والذي 
قد يكون متاحا يف األس�واق يف 

غضون 5 سنوات فقط.
وتق�ول الرشكة إن ه�ذا الدواء 
يخف�ض  أن  يمك�ن  الجدي�د 
ألجهزة  اإللكرتوني�ة  البصم�ة 
املس�تخدمة  الحيوي�ة  الرب�و 
حاليا، بنس�بة 90%. وأوضحت 
 Chiesi Farmaceutici رشك�ة
أنه�ا تخل�ق نوع�ا جدي�دا من 
الوقود الدافع ال�ذي يقلل أكثر 
من 500 غرام من ثاني أكسيد 
الكرب�ون النات�ج ع�ن نفخ�ة 
واحدة من أجهزة االستنش�اق 
بش�كل  املس�تخدمة  العادي�ة 

ش�ائع من قب�ل م�رىض الرب�و. وكان املرىض 
يخش�ون يف امل�ايض م�ن أن امل�واد الكيميائية 
املختلفة قد ال تكون فعالة مثل املواد املستخدمة 
 Chiesi حاليا، ما يعرض صحتهم للخطر. لكن
Farmaceutici تر عىل أن أجهزة االستنشاق 
الجدي�دة »الخرضاء« س�تعمل بالقدر نفس�ه 

لألدوية الحالية، وسيكون األمر بمثابة »انتقال 
سلس للمرىض« إىل استخدام الدواء الجديد.

وتوجد أجهزة صديقة للبيئة يف األدوية الحالية 
ملرىض الرب�و، ولكنه�ا تعمل بش�كل مختلف، 
وتعرف باس�م جه�از االستنش�اق بالعالجات 
الجاف�ة، إال أن أجهزة االستنش�اق بالجرعات 
املقنن�ة، هي النوع األكثر ش�يوعا بني املرىض، 

واألكثر رضرا للبيئة.
وم�ن املنتظر أن يك�ون الدواء 
الجدي�د ال�ذي تع�د ب�ه رشكة 
مزيج�ا  اإليطالي�ة،  األدوي�ة 
م�ن االثن�ني، ويق�ول الخرباء 
إن�ه إذا تم طرحها باألس�واق، 
فإنه�ا س�تنقذ الكوك�ب م�ن 
آالف األطنان من ثاني أكس�يد 
الكرب�ون التي يت�م إطالقها يف 

الهواء كل عام.
وق�ال أوغو دي فرانشيس�كو، 
للرشك�ة:  التنفي�ذي  الرئي�س 
صح�ة  حماي�ة  أن  »نعتق�د 
املرىض والبيئ�ة يجب أال تكون 
مسألة حل وسط«، مضيفا: »ال 
ينبغ�ي أن يتحمل املرىض عبء 
املس�ؤولية البيئية عن�د النظر 
يف خي�ارات الع�الج التي تؤثر ع�ىل صحتهم«. 
ووصف�ت الرشك�ة أجه�زة االستنش�اق بأنها 
»قليلة الكربون« وقالت إنها ستس�تخدم غازا 
يس�مى 152a HFA، وال�ذي يع�رف بأنه مادة 
دافع�ة ذات »احتمالي�ة منخفض�ة لالحتباس 

الحراري«، وفقا لألمم املتحدة.


